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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 اجمللَس توصي جلنةُ  -١
  اجلمعية العامة: مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها

    
      مشروع القرار األول  
     متر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةمؤ    

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

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

حكومية دولية رئيسية، أثَّرت يف السياسات واملمارسات الوطنيـة وعـزَّزت التعـاون الـدويل يف     
ري تبادل اآلراء واخلربات وتعبئة الرأي العام والتوصية خبيـارات بشـأن السياسـة    ذلك اجملال بتيس

  العامة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،
ــا  وإذ تســتذكر   ــؤرَّخ  ٤٦/١٥٢قراره ــذي ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب   ١٨امل ، ال

تحـدة ملنـع اجلرميـة    أكَّدت الدول األعضـاء يف ُمرفَقـه علـى ضـرورة أن ُتعقَـَد مـؤمتراُت األمـم امل       
والعدالة اجلنائية كل مخس سنوات وأن توفِّر منتدى جلملة أمور، منها تبادل اآلراء بني الـدول  
واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية وفرادى اخلرباء مـن خمتلـف املهـن والتخصُّصـات؛     

الجتاهـات واملسـائل   وتبادل اخلربات يف جمال البحوث والقوانني وصوغ السياسات؛ واسـتبانة ا 
  املستجدَّة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
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، بشـأن  ٢٠٠٣حزيران/يونيـه   ٢٣بـاء، املـؤرَّخ    ٥٧/٢٧٠قرارهـا   وإذ تستذكر أيضاً  
التنفيذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسَّـقني لنتـائج املـؤمترات ومـؤمترات القمـة الرئيسـية الـيت تعقـدها           

دانني االقتصادي واالجتمـاعي، الـذي أكَّـدت فيـه ضـرورة أن تعـزِّز مجيـع        األمم املتحدة يف املي
ـد هبــا يف املــؤمترات ومــؤمترات هَّــالبلــدان السياســات الــيت تتســق وتتماشــى مــع االلتزامــات املتع 

القمة الرئيسية اليت تعقـدها األمـم املتحـدة، وشـدَّدت علـى أنَّ منظومـة األمـم املتحـدة تتحمَّـل          
ســاعدة احلكومــات علــى أن تواصــل املشــاركة علــى حنــو تــام يف متابعــة    مســؤولية مهمــة يف م

وتنفيذ االتفاقات وااللتزامـات الـيت يـتم التوصـل إليهـا يف املـؤمترات ومـؤمترات القمـة الرئيسـية          
اليت تعقدها األمم املتحدة، ودعت اهليئات احلكومية الدولية التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة إىل     

  نفيذ نتائج املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية اليت تعقدها األمم املتحدة،  مواصلة العمل على ت
، ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٨، املـؤرَّخ  ٦٩/١٩١قرارهـا   وإذ تستذكر كذلك  

الذي طلبت فيه إىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة أن تـويل أولويـة عليـا، يف دورهتـا الرابعـة        
ملنـع اجلرميـة    الثالـث عشـر   األمـم املتحـدة   عـالن الـذي سيصـدره مـؤمتر    والعشرين، للنظـر يف اإل 

، بغيــة تقــدمي توصــيات، عــن طريــق اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، بشــأن  والعدالــة اجلنائيــة
  إجراءات املتابعة املناسبة من جانب اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني،

ــا    ــا  وإذ تضــع نصــب عينيه ــؤرَّخ ٦٧/١قراره ، بشــأن ٢٠١٢لول/ســبتمرب أي ٢٤، امل
إعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بسيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين     

، بشـــأن ســـيادة ٢٠١٤كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨، املـــؤرَّخ ٦٩/١٩٥والـــدويل، وقرارهـــا 
  ،  ٢٠١٥ا بعد عام القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف إطار خطة األمم املتحدة للتنمية مل

كـانون األول/ديسـمرب    ٢٩، املـؤرَّخ  ٦٩/٢٤٤قرارهـا   وإذ تضع نصـب عينيهـا أيضـاً     
  ،  ٢٠١٥، بشأن تنظيم مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٤

 ١٦، املـؤرَّخ  ٢٠١٤/٢٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   وإذ تأخذ يف احلسبان  
، بشأن مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وخطـة   ٢٠١٤متوز/يوليه 

، وتقريـر املـدير التنفيـذي عـن مسـامهة مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث          ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
 )١(،٢٠١٥عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف املناقشـات بشـأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام            

  بذلك القرار، الًم إىل املؤمتر الثالث عشر عماملقدَّ

───────────────── 

  )١(  A/CONF.222/5.  
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امللخــص الرئاســي للمناقشــة املواضــيعية الرفيعــة املســتوى للجمعيــة   علــىوقــد اطلعــت   
، الــيت ٢٠١٥العامـة بشـأن إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام             

  )٢(،٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٥ُعقدت يف نيويورك يف 
تقريــر األمــني العــام املعنــون "متابعــة إعــالن ســلفادور بشــأن  علــى  أيضــاً لعــتوقــد اط  

االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطورهـا   
  )٣(ر"،يِّيف عامل متغ

نوُّعــاً جنــاح املــؤمتر الثالــث عشــر بصــفته واحــداً مــن أكــرب احملافــل وأكثرهــا ت  وإذ يشــجِّعها  
لتبــادل اآلراء والتجــارب يف جمــاالت البحــوث والقــانون وصــوغ السياســات والــربامج بــني الــدول  

اء األفـــراد مـــن خمتلـــف املهـــن واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واخلـــرب 
  صات،والتخصُّ

 )٤(اجلنائيـة  يف تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة    وقد نظرت  
ــة         ــا الرابع ــة يف دورهت ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــها جلن ــيت قدَّمت والتوصــيات ذات الصــلة ال

  والعشرين،
للنتـائج الـيت أحرزهـا مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر          عن ارتياحهـا  تعرب  -١  

، ٢٠١٥يل نيســان/أبر ١٩إىل  ١٢ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، الــذي ُعقــد يف الدوحــة مــن 
يف ذلك إعالن الدوحة بشأن إدماج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال األمـم         مبا

املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز سـيادة القـانون       
املسـتوى  الـذي اعُتمـد يف اجلـزء الرفيـع      )٥(على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،

  من املؤمتر الثالث عشر؛
بتقريـر مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة          حتيطُ علماً مع التقدير  -٢  

  )٤(والعدالة اجلنائية؛
ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة علـى مـا       تعرب عن تقديرها  -٣  

عته، وتتوجَّه بالشـكر إىل معاهـد شـبكة    أجنزه من أعمال يف التحضري للمؤمتر الثالث عشر ومتاب
───────────────── 

  )٢(  A/CONF.222/15.  
  )٣(  A/CONF.222/3.  
  )٤(  A/CONF.222/17.  
  .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار   )٥(  
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 اًبرنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملسامهتها يف املؤمتر الثالث عشـر، وخصوصـ  
  فيما يتعلق حبلقات العمل اليت عقدت يف إطاره؛

إعالن الدوحـة الـذي اعتمـده املـؤمتر الثالـث عشـر، بصـيغته الـيت وافقـت           تقرُّ  -٤  
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الرابعة والعشرين واملرفق هبذا القرار؛   عليها جلنة
مببادرة حكومة قطـر، بالتعـاون مـع مؤسسـة قطـر، لتنظـيم        مع التقدير ترحِّب  -٥  

منتدى للشباب للمرة األوىل قبل انعقـاد املـؤمتر، وتعـرب عـن تقـديرها لنتـائج منتـدى الدوحـة         
والعدالـة اجلنائيـة، الـيت ُعرضـت علـى املـؤمتر الثالـث عشـر بصـيغتها           للشباب حول منع اجلرميـة 

وتشـجِّع الـدول األعضـاء علـى أن تـويل االعتبـار        )٦(الواردة يف بيان منتـدى الدوحـة للشـباب،   
الواجب للتوصيات الواردة فيه، وتدعو البلدان الـيت ستستضـيف املـؤمتر يف املسـتقبل إىل النظـر      

  مماثلة؛يف عقد منتديات 
احلكومات إىل أن تضع يف اعتبارها إعالن الدوحـة الـذي اعتمـده املـؤمتر      تدعو  -٦  

الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياساتية وإىل أن تبذل قصارى جهدها، عند 
  االقتضاء، لتنفيذ املبادئ الواردة يف ذلك اإلعالن، وفقاً ألهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة؛

د اجملاالت املشمولة يف إعـالن الدوحـة والـيت    دَّل األعضاء إىل أن حتالدو تدعو  -٧  
تتطلــب تــوفري مزيــد مــن األدوات وكتيبــات التــدريب الــيت تســتند إىل املعــايري الدوليــة وأفضــل  

م تلك املعلومات إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة لعلـها تأخـذها يف        دِّاملمارسات وأن تق
ــد النظــر يف   ــار عن ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات      االعتب ــة ألنشــطة مكتــب األم  اجملــاالت احملتمل
  واجلرمية يف املستقبل؛

باعتزام حكومة قطر العمل مع مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات     ترحِّب  -٨  
  واجلرمية لضمان متابعة مناسبة لنتائج املؤمتر الثالث عشر، وخباصة تنفيذ إعالن الدوحة؛

مببــادرة حكومــة قطــر إنشــاء صــندوق إقليمــي لتعلــيم وتــدريب   أيضــاً ترحِّــب  -٩  
األطفال والشباب املهجرين داخليا والالجئني يف الشرق األوسط، وذلك هبدف دمـج البعـدين   

  االجتماعي والثقايف يف استراتيجيات وسياسات منع اجلرمية؛
أن يسـتهدف، يف   إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة   تطلب  -١٠  

وضع براجمه للتعـاون الـتقين ويف تنفيـذها، حتقيـق نتـائج مسـتدامة وطويلـة األمـد عنـد مسـاعدة           
الدول األعضاء يف إعادة بناء نظم العدالة اجلنائيـة وحتـديثها وتـدعيمها، وكـذلك تعزيـز سـيادة       

───────────────── 

  )٦(  A/CONF.222/16.  
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م العدالــة القــانون، وأن يصــمِّم هــذه الــربامج لتحقيــق تلــك الغايــات لصــاحل كــل مكوِّنــات نظــا
  اجلنائية بطريقة متكاملة ومن منظور بعيد األمد؛

إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل        تطلب أيضاً  -١١  
 )٧(توفري املساعدة التقنية الالزمة لتيسري التصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،      

 )٨(رميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا،واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجل
  والصكوك الدولية بشأن مكافحة اإلرهاب، ولتيسري تنفيذها؛

إىل حتقيق املزيد من االتساق والتنسيق بني مكتب األمـم املتحـدة املعـين     تدعو  -١٢  
 هنــج تــام التنســيق ل إىلصُّـ باملخـدِّرات واجلرميــة ووكــاالت األمــم املتحـدة املعنيــة مــن أجــل التو  

دمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع، وتــدعو           إل
املنظمات الدولية األخرى والقطاع اخلاص واملنظمات غـري احلكوميـة إىل التعـاون مـع املكتـب      

  يف تنفيذ الوالية املسندة إليه؛  
ائيــة أن تســتعرض تنفيــذ إعــالن    إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلن    تطلــب  -١٣  

الدوحة يف إطار البند الثابت يف جدول أعماهلا، واملعنون "متابعـة مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث      
عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمـال التحضـريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع عشـر ملنـع         

  اجلرمية والعدالة اجلنائية"؛
العــام أن يــوزِّع تقريــر املــؤمتر الثالــث عشــر، مبــا يف ذلــك    إىل األمــني  تطلــب  -١٤  

إعالن الدوحة، على الدول األعضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة       
على أوسع نطاق ممكن، وأن يلتمس مـن الـدول األعضـاء تقـدمي مقترحـات       تعميمهمالضمان 

وحـة علـى النحـو املناسـب، لكـي تنظـر فيهـا        بشأن السبل والوسائل الكفيلـة مبتابعـة إعـالن الد   
  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتتخذ إجراء بشأهنا يف دورهتا اخلامسة والعشرين؛  

بعــرض حكومــة اليابــان استضــافة مــؤمتر األمــم املتحــدة     ترحِّــب مــع التقــدير   -١٥  
  ؛٢٠٢٠الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املزمع عقده يف عام 

، ملا غمـرت بـه املشـاركني يف    ةًوحكوم اًالعميق لقطر، شعب تعرب عن امتناهنا  -١٦  
  املؤمتر الثالث عشر من حفاوة وكرم ضيافة وملا وفَّرته للمؤمتر من مرافق ممتازة؛

───────────────── 

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩د لَّاجمل جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،   )٧(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥دات لَّاملرجع نفسه، اجمل  )٨(  
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إىل األمني العام أن يقدِّم إليها يف دورهتـا احلاديـة والسـبعني تقريـراً عـن       تطلب  -١٧  
  تنفيذ هذا القرار.  

    
    املرفق    
إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة     

األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون 
      على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور

 لي الدول األعضاء،  حنن، رؤساء الدول واحلكومات ووزراء وممثِّ

يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، املنعقـد    وقد اجتمعنا  
، مــن أجــل إعــادة تأكيــد التزامنــا املشــترك  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩إىل  ١٢يف الدوحــة، مــن 

ين احمللـي  بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحـة اإلجـرام بكـل أشـكاله ومظـاهره، علـى الصـعيد       
ــة ومنصــفة وإنســانية         ــة فعَّال ــة اجلنائي ــة بالعدال ــا املعني ــى أن تكــون ُنظُمن ــدويل، وبالعمــل عل وال
ــاء مؤسســات فعَّالــة          ــع، وببن ــة للجمي ــبل الوصــول إىل العدال ــوفري س ــاءلة، وبت وخاضــعة للمس
وخاضعة للمسـاءلة ونــزيهة وشـاملة للجميـع علـى مجيـع املسـتويات، وبالتمسـك مببـدأ كرامـة           

  نسان ومبراعاة واحترام مجيع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف كل األحوال،اإل
  وحتقيقاً هلذه الغاية، نعلن ما يلي:  
نعــرب عــن عرفاننــا وتقــديرنا إلرث مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة           -١  

افل الدوليـة  سنة، ولدورها املهم املستمر، بصفتها من أكرب احمل ٦٠والعدالة اجلنائية، املمتد منذ 
ــوانني          ــوير الق ــادل اآلراء والتجــارب يف جمــاالت البحــوث وتط ــث تب ــن حي ــاً م ــا تنوُّع وأكثره
والسياسات والربامج بـني الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واخلـرباء األفـراد الـذين ميثلـون          

ــدان منــ      ع خمتلــف املهــن والتخصُّصــات، هبــدف اســتبانة االجتاهــات واملســائل املســتجدة يف مي
اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة. ونعتـرف مبـا قدمتـه تلـك املـؤمترات مـن مسـامهات فريـدة ومهمـة يف            
تطوير القوانني والسياسات، وكـذلك يف اسـتبانة االجتاهـات واملسـائل املسـتجدة يف جمـال منـع        

  اجلرمية والعدالة اجلنائية.
نائيـة مـن طـابع شـامل     نؤكِّد جمدداً ما تتَّسم به مسائل منع اجلرمية والعدالة اجل  -٢  

ملختلف القطاعات، وما يستتبعه ذلـك مـن حاجـة إىل إدمـاج تلـك املسـائل يف جـدول أعمـال         
األمــم املتحــدة األوســع نطاقــاً، مــن أجــل تعزيــز التنســيق علــى نطــاق املنظومــة. ونتطلــع إىل مــا 

ق بصـوغ وتنفيـذ   ستقدِّمه جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف املستقبل من مسامهات فيما يتعلـ 
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السياسات والربامج الوطنية والدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، آخـذةً يف اعتبارهـا     
  توصيات املؤمترات ومرتِكزةً عليها.

ندرك مـا لفعاليـة نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واملؤسسـات املكوِّنـة هلـا             -٣  
للمساءلة من أمهية كعنصر حموري يف إرسـاء سـيادة    واتِّسامها باإلنصاف واإلنسانية واخلضوع

القانون. ونلتزم باتِّباع ُنُهج مشوليـة وجامعـة يف مواجهـة اإلجـرام والعنـف والفسـاد واإلرهـاب        
بكـــل أشـــكاهلا ومظاهرهـــا، وبالعمـــل علـــى تنفيـــذ تـــدابري املواجهـــة تلـــك علـــى حنـــو منسَّـــق   

لتنمية االجتماعية واالقتصادية والقضـاء  ومتماسك، جنباً إىل جنب مع برامج أو تدابري أوسع ل
  على الفقر واحترام التنوع الثقايف وحتقيق السلم االجتماعي وإشراك مجيع فئات اجملتمع.

نسلِّم بـأنَّ التنميـة املسـتدامة وسـيادة القـانون مترابطـان ترابطـاً شـديداً ويعـزز            -٤  
ــة شــفافة وشــاملة      ــذلك، نرحِّــب بإرســاء عملي ــهما اآلخــر. ول ــع علــى الصــعيد  كــل من للجمي

، الـيت هتـدف إىل وضـع أهـداف     ٢٠١٥احلكومي الدويل فيما خيص خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     
عاملية للتنمية املستدامة توافق عليها اجلمعية العامة، وُنِقرُّ بأنَّ مقترحات الفريق العامـل املفتـوح   

ساس الرئيسـي إلدمـاج أهـداف    املعين بأهداف التنمية املستدامة، التابع للجمعية العامة، هي األ
ــا بعــد عــام      ــة مل ــة املســتدامة يف خطــة التنمي ــه ســُينظر أيضــاً يف   ٢٠١٥التنمي ، مــع تســليمنا بأن

مســامهات أخــرى. ونؤكِّــد جمــدداً يف هــذا الســياق أنَّ التــرويج جملتمعــات مســاملة وخاليــة مــن    
ى اتِّبـاع هنـج متمحـور    الفساد ومشرِكة للجميع ذو أمهية يف التنمية املستدامة، مع التشـديد علـ  

حــول النــاس يــوفر ســبل العدالــة للجميــع ويــبين مؤسســات فعَّالــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة  
  للجميع على مجيع املستويات.

نؤكِّد جمدداً التزامنا بدعم فعاليـة نظـم العدالـة اجلنائيـة واملؤسسـات املكوِّنـة هلـا          -٥  
ة وعزمنا السياسي القوي علـى القيـام بـذلك،    واتِّسامها باإلنصاف واإلنسانية واخلضوع للمساءل

ئ الظـروف الالزمـة للنـهوض    ا يهيِّـ ونشجِّع مشاركة مجيع قطاعات اجملتمـع وإشـراكها فعليـا، ممَّـ    
سيادة الدول وسالمتها اإلقليميـة،   ْيجبدول أعمال األمم املتحدة األوسع، مع املراعاة التامة ملبدأَ

مراعاة كرامة اإلنسان ومجيع احلقوق اإلنسانية واحلريات  والتسليم مبسؤولية الدول األعضاء عن
رين باجلرميـة والـذين قـد يكونـون علـى احتكـاك مـع نظـام         األساسية لكل البشر، وخصوصاً املتأثِّ

العدالة اجلنائية، مبن فيهم املستضعفون من أفراد اجملتمع، بصرف النظر عن وضـعيتهم، الـذين قـد    
وشديدة، وعن منع ومكافحة اجلرائم املدفوعة بعدم التسـامح أو   يتعرضون ألشكال متييز متعدِّدة

  التمييز، أيا كان شكله. وحتقيقا لتلك الغاية، نعتزم ما يلي:
اعتماد سياسات وبـرامج وطنيـة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة تتَّسـم           (أ)  

مــن أدلــة ومــن عوامــل بالشــمولية وبإشــراك اجلميــع، وتأخــذ بعــني االعتبــار الكامــل مــا يوجــد 
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ــه،       ــة لإلجــرام والظــروف املســاعدة علــى حدوث أخــرى ذات صــلة، مبــا فيهــا األســباب اجلذري
والقيـام، مبــا يتوافـق مــع التزاماتنــا مبقتضـى القــانون الــدويل، ومـع مراعــاة مــا يتصـل بــذلك مــن      

ريب املالئـم  معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، بضـمان التـد   
  للموظفني املكلفني بتدعيم سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛

ضمان حق كل فرد يف حماكمـة منصـفة، دون إبطـاء ال داعـي لـه، أمـام هيئـة          (ب)  
خمتصة ومستقلة وحمايدة قائمة مبقتضى القانون، ويف تيسُّر سبل الوصـول إىل العدالـة علـى قـدم     

ضمانات مبراعاة األصول اإلجرائية، وتيسُّر االسـتعانة مبحـام ومبتـرجم شـفوي إذا      املساواة، مع
مـن حقـوق ذات صـلة؛     )٩(لزم األمر، وضـمان مـا تـنص عليـه اتفاقيـة فيينـا للعالقـات القنصـلية        

ــة       ــدابري تشــريعية وإداري ــها؛ واتِّخــاذ ت ــع أفعــال العنــف ومكافحت ــوخِّي احلــرص الواجــب ملن وَت
نـع مجيـع أشـكال التعـذيب وغـريه مـن أشـكال املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو           وقضائية فعَّالـة مل 

ــة         ــى إمكاني ــهم، وللقضــاء عل ــال ومعاقبت ــذه األفع ــرتكيب ه ــة م ــة، وملالحق الالإنســانية أو املهين
  اإلفالت من العقاب؛

مراجعـــة وإصـــالح سياســـات املســـاعدة القانونيـــة، مـــن أجـــل توســـيع ســـبل    (ج)  
ية فعَّالة يف اإلجراءات اجلنائية ملن ال ميتلك موارد كافيـة أو عنـدما   احلصول على مساعدة قانون

تقتضــي ذلــك مصــلحة العدالــة، بوســائل منــها وضــع خطــط وطنيــة يف هــذا اجملــال إذا اقتضــت  
الضرورة، وبنـاء قـدرات لتـوفري وضـمان سـبل احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة الفعَّالـة بكـل            

ة مبـادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بشـأن سـبل احلصـول        أشكاهلا يف مجيع الشؤون، مع مراعا
  )١٠(على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية؛

بذل قصارى اجلهود ملنع الفساد ومكافحته، ولتنفيـذ تـدابري هتـدف إىل تعزيـز       (د)  
لـة اجلنائيـة،   زاهـة واملسـاءلة يف نظمنـا املعنيـة بالعدا     الشفافية يف اإلدارة العمومية وإىل تشجيع الن

  )١١(مبا يتوافق مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
إدماج املسائل املتعلقة باألطفال والشباب يف جهودنـا الراميـة إىل إصـالح نظـم       (ه)  

العدالة اجلنائية، إدراكاً منا ألمهية محاية األطفال من مجيع أشكال العنف واالسـتغالل والتعـدِّي،   
امات األطراف مبقتضـى الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، مبـا فيهـا اتفاقيـة حقـوق         مبا يتَّسق مع التز

───────────────── 

 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦د لَّ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٩(  

  .٦٧/١٨٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٠(
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩د لَّ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١١(
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ومع مراعاة ما يتصل بـذلك مـن أحكـام اسـتراتيجيات      )١٣(وبروتوكوليها االختياريني، )١٢(الطفل
األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منـع اجلرميـة   

ــة اجلنائ ــة؛والعدال ــع       )١٤(ي ــة م ــة تكــون شــاملة ومكيَّف ــق سياســات يف جمــال العدال وصــوغ وتطبي
احتياجات الطفل وتركز على ما حيقق مصلحته الفضـلى، مبـا يتوافـق مـع مبـدأ عـدم اللجـوء إىل        
حرمان األطفال من حريتهم إالَّ كمالذ أخري وألقصر مدة مناسبة ممكنة، حلمايـة األطفـال الـذين    

عدالة اجلنائية وكذلك األطفال الـذين هـم يف أيِّ حالـة أخـرى تتطلـب      هم على احتكاك بنظام ال
إجراءات قانونية، خصوصاً فيمـا يتعلـق بعالجهـم وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع. ونتطلـع يف هـذا         

  الصدد إىل نتائج الدراسة العاملية عن األطفال اجملرَّدين من حريتهم؛
ة بالعدالــة اجلنائيــة، بصــوغ وتنفيــذ إدراج منظــور جنســاين يف صــميم نظمنــا املعنيــ   (و)  

استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع احلماية التامة للنساء والفتيات من مجيع أشكال العنف، مبا فيها 
قتل النساء والفتيات بدافع جنساين، مبا يتوافق مع التزامـات األطـراف مبقتضـى اتفاقيـة القضـاء علـى       

ومــع مراعــاة الصــيغة احملدَّثــة     )١٦(ا االختيــاري،وبروتوكوهلــ )١٥(مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة    
لالســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة يف جمــال منــع اجلرميــة   

  وقرارات اجلمعية العامة بشأن قتل النساء والفتيات بدافع جنساين؛ )١٧(والعدالة اجلنائية
أ من سياساتنا املتعلقة ظور اجلنساين كجزء ال يتجزَّالترويج لتدابري تراعي حتديداً املن  (ز)  

مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومعاملة اجلناة، مبا يف ذلـك إعـادة تأهيـل اجلانيـات وإعـادة إدمـاجهن يف       
اجملتمع، مع مراعـاة قواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة السـجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات           

  )١٨((قواعد بانكوك)؛
صوغ وتنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة مالئمـة وفعَّالـة لالرتقـاء بوضـعية          (ح)  

  املرأة يف نظم ومؤسسات العدالة اجلنائية على صعيد املراتب القيادية واإلدارية وغريها؛

───────────────── 

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧د لَّاملرجع نفسه، اجمل  )١٢(
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و ٢١٧١دان لَّاملرجع نفسه، اجمل  )١٣(
  .٦٩/١٩٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٤(
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩د لَّ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٥(
  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١د لَّاملرجع نفسه، اجمل  )١٦(
  .٦٥/٢٢٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٧(
  .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٨(
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ــني           (ط)   ــك املســاواة ب ــا يف ذل ــانون، مب ــام الق ــع األشــخاص أم ــز تســاوي مجي تعزي
ات وألهايل البلدان األصليني، بوسائل منها اتِّبـاع هنـج شـامل    اجلنسني، لألفراد املنتمني إىل أقلي

بالتعـاون مـع سـائر قطاعـات احلكومـة وأعضــاء اجملتمـع املـدين ذوي الصـلة ووسـائط اإلعــالم،          
  وتشجيع توظيف األفراد املنتمني لتلك الفئات لدى مؤسسات العدالة اجلنائية؛

كِّــز علــى التعلــيم والعمــل  تنفيــذ وتعزيــز سياســات بشــأن نـــزالء الســجون ُتر    (ي)  
والرعاية الطبية وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع ومنـع معـاودة اإلجـرام؛ والنظـر يف          
تطوير وتدعيم السياسات الرامية إىل دعم أسـر السـجناء؛ وكـذلك تـرويج وتشـجيع اسـتخدام       

ــا اخل       ــة أو إصــالح إجراءاتن ــك مناســباً، ومراجع ــا كــان ذل ــجن حيثم ــدائل السَّ ــة  ب اصــة بالعدال
  التصاحلية وغريها من اإلجراءات دعماً لنجاح عملية إعادة اإلدماج؛

تكثيف جهودنا الرامية إىل مواجهة التحـدي املتمثـل يف اكتظـاظ السـجون مـن        (ك)  
خالل إصالحات مناسبة لنظم العدالة اجلنائية، تشمل، عند االقتضاء، إجراء مراجعة للسياسـات  

ري عملية للحد من االحتجاز السـابق للمحاكمـة وتعزيـز اسـتخدام اجلـزاءات      العقابية واتِّخاذ تداب
  غري االحتجازية وحتسني سبل احلصول على املساعدة القانونية إىل أقصى مدى ممكن؛

اعتماد تدابري فعَّالـة للتعـرُّف علـى الضـحايا والشـهود ومحايتـهم وتقـدمي الـدعم           (ل)  
اجلنائية اليت تستهدف التصدي جلميـع اجلـرائم، مبـا فيهـا      واملساعدة هلم ضمن إطار تدابري العدالة

الفساد واإلرهاب، مبا يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة ومع مراعاة معـايري األمـم املتحـدة    
  وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

االتِّجـار  تنفيذ َنهج موجَّه حنو الضحايا يهـدف إىل منـع ومكافحـة مجيـع أشـكال        (م)  
باألشخاص ألغراض االستغالل، مبا فيه استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االسـتغالل اجلنسـي،   
ـــزع        ــتعباد أو ن ــالرق، أو االس ــرق أو املمارســات الشــبيهة ب ــة القســرية، أو ال أو الســخرة أو اخلدم

ة االتِّجـار  األعضاء، وذلك مبا يتوافـق مـع األحكـام ذات الصـلة مـن بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـ         
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب     

والعمل  )٢٠(ومع مراعاة خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االتِّجار باألشخاص؛ )١٩(الوطنية،
االقتضـاء، علـى تـذليل العقبـات      مع املنظمات اإلقليمية والدولية ومنظمات اجملتمـع املـدين، حسـب   

  اليت قد تعوق توصيل املساعدة االجتماعية والقانونية إىل ضحايا االتِّجار؛

───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧د لَّ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٩(
  .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة   )٢٠(
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تنفيــذ تــدابري فعَّالــة حلمايــة احلقــوق اإلنســانية للمهــاجرين املهــرَّبني، ال ســيما     (ن)  
ألطــراف النســاء واألطفــال، واألطفــال املهــاجرين غــري املصــاَحبني، مبــا يتوافــق مــع التزامــات ا   

وبروتوكوهلــا املتعلــق  )٢١(مبقتضــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة 
يصـبح   والـيت تتضـمن االلتـزام بـأالَّ     )٢٢(مبكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،

ل التـهريب،  املهاجرون ُعرضة للمالحقة اجلنائيـة يف إطـار الربوتوكـول جملـرد كـوهنم هـدفاً لفعـ       
ومبقتضى سـائر الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة؛ وبـذل قصـارى اجلهـود ملنـع فقـدان املزيـد مـن            

  األرواح وجللب اجلناة للمثول أمام العدالة؛
تنفيـــذ تـــدابري فعَّالـــة للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد مجيـــع املهـــاجرين والعمـــال    (س)  

ة الالزمـة ملنـع ومكافحـة اجلـرائم     املهاجرين وأسرهم، واتِّخاذ كل اخلطـوات القانونيـة واإلداريـ   
  املنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات؛

ا إجراء مزيـد مـن البحـوث حـول اإليـذاء اإلجرامـي املرتكـب بـدوافع متييزيـة، أيـ            (ع)  
كان نوعها، ومجع بيانات عنه، وتبادل التجارب واملعلومات املتعلقة بـالقوانني والسياسـات الفعَّالـة    

  متنع وقوع تلك اجلرائم، وجلب اجلناة للمثول أمام العدالة، وتقدمي الدعم للضحايا؛اليت ميكن أن 
النظر يف تزويد العاملني يف جمال العدالة اجلنائية بتدريب متخصِّص لتعزيز قـدرهتم    (ف)  

ا كان نوعها، وعلى فهم تلـك اجلـرائم   على التعرف على جرائم الكراهية املرتكبة بدوافع متييزية، أي
معها والتحري عنها، ومساعدهتم علـى االخنـراط بفعاليـة يف أوسـاط الضـحايا، وبنـاء ثقـة النـاس         وق

  وتعاوهنم مع أجهزة العدالة اجلنائية؛
تكثيف جهودنا الوطنية والدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز، مبـا فيهـا       (ص)  

اجلـنس، بوسـائل منـها تعزيـز     العنصرية والتعصُّب الديين وكره األجانب والتمييز املتعلـق بنـوع   
الوعي وإعداد مواد وبرامج تثقيفية، والنظر، حيثما اقتضى األمـر، يف صـوغ وإنفـاذ تشـريعات     

  مناهضة للتمييز؛
العمل، من خالل إجراءات حملية مناسبة الستبانة القضايا ومعاجلتـها يف الوقـت     (ق)  

واليتنا القضائية واملوجَّهـة ضـد   املناسب، على منع ومكافحة أفعال العنف املندرجة ضمن نطاق 
الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم، الـذين جتعلـهم واجبـاهتم املهنيـة معرَّضـني بوجـه خـاص        
للترهيــب واملضــايقة والعنــف، خصوصــاً مــن جانــب اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة واإلرهــابيني   

───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥د لَّ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢١(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١د لَّاملرجع نفسه، اجمل  )٢٢(
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من خالل حتقيقـات نــزيهة   زاعات، وضمان اخلضوع للمساءلة  زاعات وما بعد الن ظروف الن ويف
  وسريعة وفعَّالة، مبا يتوافق مع التشريعات الوطنية وأحكام القانون الدويل املنطبقة؛

تدعيم استحداث واستخدام األدوات والطرائق الرامية إىل زيادة توافر املعلومـات    (ر)  
عيد الـدويل وحتسـني   اإلحصائية والدراسات التحليليـة املتعلقـة بـاإلجرام والعدالـة اجلنائيـة علـى الصـ       

نوعية تلك املعلومات والدراسات، من أجل قياس أثـر تـدابري التصـدي لإلجـرام وتقييمـه علـى حنـو        
  أفضل وتعزيز فعالية برامج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.

النموذجيـة الـدنيا   القواعـد  بب بالعمل الذي اضطلع به فريـق اخلـرباء املعـين    حِّنر  -٦  
ملعاملة السجناء، وحنيط علماً مبشروع الصيغة احملدَّثة لتلك القواعد، الذي أجنزه فريـق اخلـرباء يف   

، ٢٠١٥آذار/مــارس  ٥إىل  ٢اجتماعــه املعقــود يف كيــب تــاون، جنــوب أفريقيــا، يف الفتــرة مــن 
  املنقَّح واتِّخاذها إجراًء بشأنه.ونتطلع إىل نظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف هذا املشروع 

ُنشدِّد على أنَّ توفري التعليم جلميع األطفال والشباب، مبا يف ذلك القضاء علـى    -٧  
اُألمِّية، هو ضرورة أساسية ملنع اجلرمية والفساد ولترويج ثقافة قائمة على االمتثال للقانون تـدعم  

الثقافية. وُنشدِّد أيضـاً يف هـذا الصـدد علـى      سيادة القانون وحقوق اإلنسان، مع مراعاة اهلوِّيات
  الدور األساسي ملشاركة الشباب يف جهود منع اجلرمية. ولذلك، نعتزم ما يلي:

تــوفري بيئــة تعلُّــم يف املــدارس تتَّســم باألمــان واإلجيابيــة واألمــن، مدعومــة مــن     (أ)  
ملضــايقة والبلطجــة اجملتمــع احمللــي، بوســائل منــها محايــة األطفــال مــن مجيــع أشــكال العنــف وا   

  والتعدي اجلنسي وتعاطي املخدِّرات، مبا يتوافق مع القوانني الداخلية؛
إدماج منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وسـائر جوانـب سـيادة القـانون يف نظمنـا          (ب)  

  التعليمية احمللية؛
ــع السياســـات      (ج)   ــة يف مجيـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــتراتيجيات منـ إدمـــاج اسـ
الشـباب، مـع إيـالء     ج االجتماعية واالقتصادية ذات الصـلة، وخصوصـاً تلـك الـيت متـسُّ     والربام

  اهتمام خاص للربامج اليت تركِّز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغني اليافعني؛
توفري إمكانية حصول اجلميع على التعليم، مبـا فيـه اكتسـاب املهـارات التقنيـة        (د)  

  عزيز مهارات التعلُّم ِطوال احلياة لدى اجلميع.واملهنية، وكذلك ت
نسعى إىل توطيد التعاون الدويل بصـفته ركنـاً أساسـيا يف جهودنـا الراميـة إىل        -٨  

تعزيز منع اجلرمية وضمان اتِّسام نظمنا املعنية بالعدالـة اجلنائيـة بالفعاليـة واإلنصـاف واإلنسـانية      
ة مجيع اجلرائم يف هناية املطاف. ونشـجِّع الـدول   واخلضوع للمساءلة، وصوالً إىل منع ومكافح
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األطراف على تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة والربوتوكـوالت   
امللحقـــة هبـــا واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد واالتفاقيـــات الدوليـــة الـــثالث ملراقبـــة 

ت الدوليـة املتعلقـة مبكافحـة اإلرهـاب، وعلـى االسـتفادة       املخدِّرات واالتفاقيات والربوتوكـوال 
مــن تلــك الصــكوك اســتفادة أجنــع؛ وحنــث مجيــع الــدول األعضــاء الــيت مل تصــدِّق علــى تلــك     
 الصكوك أو مل تنضم إليها بعُد على النظر يف فعـل ذلـك. ونشـدِّد علـى وجـوب أن تكـون أيُّ      

اماتنا مبقتضى القانون الدويل. ونعتزم املضـي يف  خذ ملكافحة اإلرهاب ممتثلةً جلميع التزتَّتدابري ُت
تعزيز التعاون الدويل على وقف االستغالل املنهجي ألعداد كبرية مـن األفـراد الـذين ُيكَرهـون     

  وُيقَسرون على العيش حتت وطأة التعدي واملهانة. ولذلك نسعى جاهدين إىل:
تطـوير قـدرات نظـم     تعزيز وتوطيد التعاون الدويل واإلقليمـي علـى املضـي يف     (أ)  

العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود لتحــديث التشــريعات الوطنيــة وتــدعيمها   
حسب االقتضاء، وكذلك االشتراك معاً يف تدريب مـوظفي أجهـزة العدالـة اجلنائيـة يف بلـداننا      

ــة تُ       ــة وفعَّال ــة قوي ــز نشــوء ســلطات مركزي ــاراهتم، خصوصــاً مــن أجــل تعزي ــاء مبه عــىن واالرتق
بالتعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك يف جمــال تســليم املطلــوبني وتبــادل املســاعدة 
القانونيــة ونقــل اإلجــراءات اجلنائيــة ونقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم؛ وإبــرام اتفاقــات تعــاون 

ن ثنائية وإقليمية عند االقتضاء، ومواصلة إنشاء شبكات متخصِّصة تضم سـلطات إنفـاذ القـانو   
ــدفاع ومقــدمي املســاعدة       ــة والقضــاة وحمــامي ال ــات العام ــة وأعضــاء النياب والســلطات املركزي
القانونية، من أجل تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة واخلربات الفنية، بوسائل تشـمل، عنـد   
ــني          ــن أجــل تطــوير االتصــال املباشــر ب ــة، م ــرويج إلنشــاء شــبكة افتراضــية عاملي االقتضــاء، الت

ملختصة، حيثما أمكن ذلك، تعزيـزاً لتقاسـم املعلومـات وتبـادل املسـاعدة القانونيـة،       السلطات ا
  باستخدام منصات املعلومات واالتصاالت على أفضل وجه؛

مواصـلة دعــم تنفيـذ بــرامج بنـاء القــدرات، وتـدريب مــوظفي أجهـزة العدالــة        (ب)  
فـق مـع حقـوق اإلنسـان     اجلنائية على منع ومكافحة اإلرهاب بكـل أشـكاله ومظـاهره، مبـا يتوا    

وحرياتــه األساســية، وعلــى حنــو يشــمل التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة ومتويــل اإلرهــاب   
واستخدام اإلنترنت ألغراض إرهابية وتدمري اإلرهابيني للتراث الثقـايف واالختطـاف للحصـول    
ــى انتشــار          ــيت تســاعد عل ــى معاجلــة الظــروف ال ــزاز، وكــذلك عل ــرض االبت ــة أو بغ ــى فدي  عل
اإلرهاب؛ والتعاون على استبانة جماالت مناسـبة للعمـل املشـترك، وكـذلك علـى معاجلـة تلـك        
اجملــاالت ومواصــلة حتليلــها، بوســائل منــها تبــادل املعلومــات وتقاُســم التجــارب واملمارســات    
الفضلى على حنو فعَّال، من أجل مواجهة مـا يوجـد يف بعـض األحيـان مـن صـالت متناميـة أو        

ميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة واألنشـطة غـري املشـروعة املتصـلة باملخـدِّرات وأنشـطة           حمتملة بني اجلر
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غسل األموال ومتويل اإلرهاب، بغية تعزيز ما تتخذه نظم العدالة اجلنائيـة مـن تـدابري للتصـدي     
  لتلك اجلرائم؛

اعتماد تدابري فعَّالة، على الصعيدين الوطين والدويل، هتدف إىل احليلولـة دون    (ج)  
  تفاع اجلماعات اإلرهابية مببالغ الفدية؛ان

توطيد التعاون علـى الصـعيد الـدويل واإلقليمـي ودون اإلقليمـي والثنـائي مـن          (د)  
ــز تقاســم املعلومــات       ــها تعزي أجــل مواجهــة خطــر املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب، بوســائل من

وأنشــطة بنــاء  العملياتيــة يف الوقــت املناســب وتقــدمي الــدعم اللوجســيت، حســب االقتضــاء،        
القدرات، كتلك اليت يوفِّرها مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، هبـدف تقاسـم       
ــع        ــب، ومن ــابيني األجان ــاتلني اإلره ــة أولئــك املق ــد هوي واعتمــاد املمارســات الفضــلى يف حتدي

هم؛ سفرهم من الدول األعضاء أو إليها أو عربها، ومنع متويلهم وحشـدهم وجتنيـدهم وتنظـيم   
ومواجهة التطرُّف املقترن بالعنف ونشر األفكـار الراديكاليـة اجلاحنـة إىل العنـف، اللـذين ميكـن       
ــات       ــة التوجُّهـ ــرامج ملكافحـ ــذ بـ ــة إىل تنفيـ ــا الراميـ ــز جهودنـ ــاب؛ وتعزيـ ــيا إىل اإلرهـ أن يفضـ

و شـخص يشـارك يف متويـل أفعـال إرهابيـة أ      الراديكالية، والعمل على أن يقـدَّم إىل العدالـة أيُّ  
التخطــيط أو اإلعــداد هلــا أو ارتكاهبــا أو دعمهــا، امتثــاالً لاللتزامــات الــيت يقضــي هبــا القــانون    

  الدويل، وكذلك أحكام القانون الداخلي املنطبقة؛
تنفيذ تدابري فعَّالة لكشف ومنع ومكافحة الفساد، وكـذلك نقـل املوجـودات      (ه)  

اون الـدويل واملسـاعدة املقدَّمـة إىل الـدول     املتأتية من الفساد إىل اخلارج وغسلها؛ وتـدعيم التعـ  
األعضاء يف جمال التعرُّف على تلك املوجودات وجتميدها أو حجزهـا، وكـذلك اسـتردادها أو    
إعادهتــا، وفقــاً ألحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، وخصوصــاً فصــلها اخلــامس؛   

تحسـني تبـادل املسـاعدة القانونيـة     والعمل يف هذا الصدد على مواصلة مناقشة طرائـق مبتكـرة ل  
من أجل تسريع إجراءات استرداد املوجودات وزيادة فرص جناحهـا، مـع االسـتفادة أيضـاً مـن      
التجارب واملعـارف املكتسـبة مـن خـالل تنفيـذ مبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة، التابعـة           

  ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية والبنك الدويل؛
ــة غــري املشــروعة،       (و)   ــدفُّقات املالي اســتحداث اســتراتيجيات ملنــع ومكافحــة مجيــع الت

وتأكيد احلاجة العاجلة إىل اعتماد تدابري أجنع ملكافحة اجلرائم االقتصادية واملالية، مبا فيهـا االحتيـال،   
  ؛وكذلك اجلرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً يف جوانبها عرب الوطنية ذات الصلة

تدعيم اإلجراءات القائمـة، أو اعتمـاد إجـراءات جديـدة عنـد االقتضـاء، ملنـع          (ز)  
غســل األمـــوال ومكافحتـــه علــى حنـــو أجنـــع، وتعزيـــز التــدابري الراميـــة إىل كشـــف العائـــدات    
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اإلجرامية، مبا فيها األموال وسائر املوجودات اليت ال ُيعَرف منشـؤها والـيت توجـد يف مـالذات     
تلـــك األمـــوال واملوجـــودات وجتميـــدها وحجزهـــا واســـتردادها، بغـــرض  آمنـــة، واقتفـــاء أثـــر 

مصادرهتا يف هناية املطاف، مبا يف ذلك مصادرهتا بدون االستناد إىل إدانة، عنـد االقتضـاء، ومبـا    
  يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرُّف يف العائدات املصادرة؛

ــات مناســبة إلد    (ح)   ــذ آلي دة أو احملجــوزة أو ارة املوجــودات اجملمَّــ اســتحداث وتنفي
املصادرة الـيت هـي عائـدات إجراميـة وللحفـاظ علـى قيمـة تلـك املوجـودات وحالتـها، وكـذلك            
توطيد التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية واستكشاف ُسبل تقدمي الدول، بعضها إىل بعض، قدراً 

  يت تستهدف مصادرة تلك املوجودات؛مماثالً من العون يف اإلجراءات املدنية واإلدارية ال
اتِّخاذ تدابري مالئمة ملنع ومكافحة االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين، مـع    (ط)  

محاية الضحايا وأولئك الذين كانوا هدفاً هلـذين النـوعني مـن اجلـرائم، باتِّخـاذ كـل مـا يلـزم مـن          
ة، حسـب االقتضـاء، وتوطيـد    خطوات قانونيـة وإداريـة وفقـاً ألحكـام الربوتوكـولني ذوي الصـل      

ــائي         ــاون الثن ــق التع ــوطين، وكــذلك توثي ــى الصــعيد ال ــاون والتنســيق فيمــا بــني األجهــزة عل التع
  واإلقليمي واملتعدِّد األطراف؛

النظر يف القيام، بالتزامن مع التحرِّي عن اجلرائم املتعلقـة باالتِّجـار باألشـخاص      (ي)  
رِّيات مالية هبدف اقتفاء وجتميد ومصـادرة العائـدات   وهتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها، بتح

املتأتية من تلك اجلرائم، ويف اعتبار تلك األفعال جرائم أصلية ممهِّدة لغسل األموال، وكـذلك يف  
  تعزيز التنسيق وتقاسم املعلومات بني األجهزة ذات الصلة؛

ع ومكافحـة صـنع   القيام، حسب االقتضاء، باسـتحداث واعتمـاد تـدابري فعَّالـة ملنـ       (ك)  
األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية، وكــذلك املتفجــرات، واالتِّجــار هبــا بصــورة غــري 
مشــروعة، بوســائل منــها تنظــيم محــالت توعيــة هتــدف إىل القضــاء علــى االســتخدام غــري املشــروع  

بروتوكـول  لألسلحة النارية وصنع املتفجرات بصورة غري مشروعة؛ وتشـجيع الـدول األطـراف يف    
مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والـذخرية واالتِّجـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة،       

علـى تـدعيم تنفيـذ ذلـك      )٢٣(املكمِّل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة،       
ها تكنولوجيات الوسـم وحفـظ   الربوتوكول بوسائل منها النظر يف استخدام األدوات املتاحة، مبا في

الســجالت، تســهيالً القتفــاء أثــر األســلحة الناريــة، وكــذلك أجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية حيثمــا   
أمكن ذلك، من أجل تعزيز التحقيقات اجلنائية يف جرائم االتِّجار غري املشـروع باألسـلحة الناريـة؛    

ألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة بكـل      ودعم تنفيذ برنامج العمل ملنع االتِّجـار غـري املشـروع با   
───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦د لَّاملرجع نفسه، اجمل  )٢٣(
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والتنويه مبا قدَّمته الصكوك املوجودة بشـأن هـذه    )٢٤(جوانبه ومكافحة ذلك االتِّجار والقضاء عليه؛
  املسألة، وبشأن املسائل املتصلة هبا، من مسامهات على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛

رات العامليـة، باالسـتناد إىل مبـدأ    تكثيف جهودنا الرامية إىل معاجلـة مشـكلة املخـدِّ     (ل)  
املسؤولية العامة واملشتركة وباتِّباع هنج شـامل ومتـوازن، بوسـائل منـها تعزيـز فعاليـة التعـاون الثنـائي         
واإلقليمي والدويل فيما بني السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القـانون، مـن أجـل مكافحـة ضـلوع      

دِّرات واالتِّجار به بصورة غري مشروعة وما يتصـل بـذلك   اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة يف إنتاج املخ
  من أنشطة إجرامية، واتِّخاذ خطوات للحدِّ من العنف املصاحب لالتِّجار باملخدِّرات؛

مواصلة استكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بإنشاء آلية أو آليات مالئمة وفعَّالـة    (م)  
دة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة علــى  ملســاعدة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــ 

  استعراض تنفيذ تلك االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا على حنو فعَّال وناجع؛
دعـوة الــدول األعضــاء إىل االسـتفادة مــن معاهــدات األمـم املتحــدة النموذجيــة      (ن)  

ات مع دول أخرى، واضعةً يف بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية عند النظر يف صوغ اتفاق
اعتبارها قيمة تلك املعاهدات كأدوات مهمة للنهوض بالتعاون الدويل، ودعوة جلنة منـع اجلرميـة   
والعدالة اجلنائية إىل مواصلة مبادرهتا الرامية إىل استبانة معاهدات األمـم املتحـدة النموذجيـة الـيت     

  ردة من الدول األعضاء.قد حتتاج إىل حتديث، باالستناد إىل املسامهات الوا
نسعى إىل التكفُّل بأن تصبح منافع التقدُّم االقتصادي واالجتماعي والتكنولـوجي    - ٩  

قوة إجيابية تعزِّز جهودنا الراميـة إىل منـع ومكافحـة أشـكال اإلجـرام اجلديـدة واملسـتجدة. ونـدرك         
رائم مـن أخطـار مسـتجدة    مسؤوليتنا املتمثلة يف التصدِّي على النحـو املناسـب ملـا تطرحـه تلـك اجلـ      

  وناشئة. ولذلك نسعى جاهدين إىل:
استحداث وتنفيذ تدابري مضادة شاملة علـى صـعيد منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،         (أ)  

تشــمل تــدعيم قــدرات أجهزتنــا القضــائية ومؤسســاتنا املعنيــة بإنفــاذ القــانون؛ والقيــام عنــد االقتضــاء  
ومكافحـة أشـكال اإلجـرام اجلديـدة واملسـتجدة واملتطـوِّرة علـى        باعتماد تدابري تشريعية وإدارية ملنع 

الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، آخذين بعني االعتبار نطاق انطباق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
  اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية فيما خيص "اجلرائم اخلطرية"، وذلك مبا يتوافق مع التشريعات الوطنية؛

شاف تدابري خاصة هتدف إىل توفري بيئـة سـيربانية آمنـة ومتينـة؛ وإىل منـع      استك  (ب)  
ومكافحــة األنشــطة اإلجراميــة الــيت تنفَّــذ عــرب اإلنترنــت، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لســرقة اهلويــة  

───────────────── 

ع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه، غري املشرو تِّجارتقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باال  )٢٤(
  .٢٤)، الفصل الرابع، الفقرة A/CONF.192/15( ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٠‐ ٩نيويورك، 
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والتجنيد لغرض االتِّجار باألشخاص وحلمايـة األطفـال مـن االسـتغالل والتعـدِّي عـرب اإلنترنـت؛        
أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطين والدويل، ألغراض منها التعـرُّف   وتوطيد التعاون بني

على الضحايا ومحايتهم بوسـائل منـها إزالـة املـواد اإلباحيـة املتعلقـة باألطفـال، وخصوصـاً صـور          
التعدِّي اجلنسي على األطفال، مـن اإلنترنـت؛ وتعزيـز أمـن الشـبكات احلاسـوبية وصـون سـالمة         

الصلة؛ والسعي إىل تقدمي مساعدة تقنية طويلة األمـد وخـدمات لبنـاء قـدرات      البىن التحتية ذات
السلطات الوطنية من أجل تدعيم قدرهتا على التصدِّي للجرائم السيربانية، مبا يف ذلـك منـع كـل    
أشــكال تلــك اجلــرائم وكشــفها والتحــرِّي عنــها ومالحقــة مرتكبيهــا. وننــوِّه، إىل جانــب ذلــك، 

احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة عـن مشـكلة        بأنشطة فريق اخلرباء
اجلرميــة الســيربانية وتــدابري التصــدِّي هلــا مــن جانــب الــدول األعضــاء واجملتمــع الــدويل والقطــاع    
اخلاص؛ وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة إىل النظـر يف إصـدار توصـية بـأن يواصـل فريـق        

ــة واملمارســات الفضــلى      اخلــرباء، مســتنِد  ــات عــن التشــريعات الوطني ــادل املعلوم ــه، تب اً إىل عمل
واملساعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية دراسة اخليارات املتاحة لتـدعيم التـدابري القانونيـة أو غـري     

بري القانونية املتخذة حاليا على الصعيدين الوطين والدويل ملواجهة اجلرميـة السـيربانية واقتـراح تـدا    
  جديدة هلذا الغرض؛

تــدعيم وتنفيــذ تــدابري شــاملة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل     (ج)  
التصدِّي لالتِّجار غـري املشـروع باملمتلكـات الثقافيـة، بغيـة تـوفري أوسـع قـدر ممكـن مـن التعـاون            

راميـة إىل مكافحـة   الدويل على التصدِّي لتلك اجلرمية؛ ومراجعـة وتـدعيم التشـريعات الداخليـة ال    
االتِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة، حيثمــا اقتضــى األمــر، مبــا يتوافــق مــع التزاماتنــا مبقتضــى الصــكوك 
الدولية، مبا فيها، حسب االقتضاء، االتفاقية املتعلقة بالوسائل اليت تسـتخدم حلظـر ومنـع اسـترياد     

، ومــع مراعــاة ١٩٧٠عــام ل )٢٥(وتصــدير ونقــل ملكيــة املمتلكــات الثقافيــة بطرائــق غــري مشــروعة
ــق باالتِّجــار           ــا يتعل ــة فيم ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــدابري من ــة بشــأن ت ــة الدولي ــادئ التوجيهي املب

ومواصــلة مجــع وتقاســم املعلومــات   )٢٦(باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتصــل بــه مــن جــرائم أخــرى؛  
التِّجـار الـذي َتضـلُع فيـه     والبيانات اإلحصائية عن االتِّجار باملمتلكات الثقافية، وخصوصـاً عـن ا  

مجاعات إجرامية منظَّمة أو تنظيمات إرهابية؛ ومواصلة النظر يف إمكانية االستفادة مـن املعاهـدة   
 )٢٧(،النموذجية ملنع جرائم انتهاك التـراث الثقـايف للشـعوب املـوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة       

───────────────── 

  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣د لَّ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٥(
 .٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٦(

أيلول/سبتمرب  ٧ ‐آب/أغسطس  ٢٧نع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، مؤمتر األمم املتحدة الثامن مل  )٢٧(
)، الفصل األول، A.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  العامة األمانة من إعداد: تقرير ١٩٩٠
 ، املرفق.١-الباب باء



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

18 V.15-04068 

 

مكانية إدخال حتسينات عليها، بالتعاون واملعايري والقواعد الدولية املوجودة يف هذا امليدان، ويف إ
الوثيق مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة وسـائر       

  املنظمات الدولية املختصة، ضماناً لتنسيق اجلهود يف سبيل الوفاء بوالية كل منها؛
احلضــرية وغريهــا مــن  إجــراء مزيــد مــن البحــوث حــول الصــالت بــني اجلرميــة    (د)  

مظاهر اجلرمية املنظَّمة يف بعض البلدان واملناطق، مبا فيها اجلرائم اليت ترتكبها العصابات، وتبـادل  
ــة، وكــذلك         ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة ملن ــرامج وسياســات فعَّال ــذ ب اخلــربات املكتســبة يف تنفي

ول األعضـاء وبينـها وبـني املنظمـات     املعلومات املتعلقة بتلك الربامج والسياسـات، فيمـا بـني الـد    
الدولية واإلقليمية ذات الصلة، من أجل معاجلة تأثري اجلرمية احلضرية والعنف املرتبط بالعصـابات  

نـة، مـن خـالل هنـوج مبتكـرة تعـزِّز إشـراك مجيـع فئـات اجملتمـع           على فئات سـكانية وأمـاكن معيَّ  
  الشباب يف اجملتمع؛وتزيد من فرص العمل وتسهِّل إعادة إدماج املراهقني و

اعتماد تدابري فعَّالة ملنع ومكافحـة املشـكلة اخلطـرية املتمثِّلـة يف اجلـرائم الـيت تـؤثِّر          (ه)  
على البيئة، مثل االتِّجار باألحياء الربية، مبا فيها النباتات واحليوانات احملمية باتفاقية التجارة الدوليـة  

واخلشـب واملنتجـات اخلشـبية والنفايـات      )٢٨(ة بـاالنقراض، بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهدَّد
ــاء       ــدويل وبن ــدعيم التشــريعات والتعــاون ال اخلطــرة، وكــذلك الصــيد غــري املشــروع، مــن خــالل ت
القدرات وتدابري العدالة اجلنائية وجهود إنفاذ القانون اليت تسـتهدف، ضـمن مجلـة أمـور، التصـدِّي      

  والفساد وغسل األموال املرتبطة بذلك النوع من اجلرائم؛ ألنشطة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
ضــمان امــتالك مؤسســاتنا املعنيــة بإنفــاذ القــانون والعدالــة اجلنائيــة مــا يلــزم مــن   (و)  

دراية فنية وقدرات تقنية ملواجهة أشكال اإلجـرام اجلديـدة واملسـتجدة هـذه، يف تعـاون وتنسـيق       
  بالدعم املايل واهليكلي الالزم؛وثيقني فيما بينها، وتزويد تلك املؤسسات 

حتليـل وتبـادل املعلومـات واملمارسـات املتعلقـة بأشـكال ناشـئة أخـرى          ةمواصل  (ز)  
للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية ذات تأثريات متباينة على الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي، هبـدف منـع      

تشــمل هــذه األشــكال،  اجلرميــة ومكافحتــها علــى حنــو أجنــع وتــدعيم ســيادة القــانون. وميكــن أن
حسب مقتضى احلال، هتريب البترول ومشتقاته، واالتِّجار باملعادن واألحجار الثمينة، والتعـدين  
ــلع ذات العالمــات التجاريــة، واالتِّجــار بأعضــاء اإلنســان وَدِمــه          ــري املشــروع، وتزييــف الس غ

  )٢٩(وأنسجته، والقرصنة واجلرائم املنظَّمة عرب الوطنية املرتكبة يف البحر.

───────────────── 

  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣د لَّ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٨(
 .٢٢/٦بما عرَّفتها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف قرارها حس  )٢٩(
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نــدعم اســتحداث وتنفيــذ عمليــة تشــاورية وتشــاركية يف جمــال منــع اجلرميــة           - ١٠  
والعدالة اجلنائية من أجل إشراك مجيع أعضاء اجملتمع، مبن فيهم أولئك املعرَّضـون خلطـر اإلجـرام    

واستثارة ثقة الناس يف نظم العدالـة اجلنائيـة. ونـدرك     واإليذاء، جلعل جهودنا الوقائية أكثر فعاليةً
دورنا القيادي ومسؤوليتنا على مجيـع املسـتويات يف جمـال اسـتحداث وتنفيـذ اسـتراتيجيات ملنـع        
اجلرمية وسياسات للعدالة اجلنائية على الصعيدين الـوطين ودون الـوطين. ونـدرك أيضـاً أنَّ تعزيـز      

اجملتمـع   فعالية تلك االستراتيجيات واتِّسامها باإلنصاف يتطلَّب منا اتِّخـاذ تـدابري لضـمان إسـهام    
املدين والقطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية، مبا فيها شـبكة املعاهـد املنتسـبة إىل برنـامج األمـم      
ــة ذات      ــة، وكــذلك وســائط اإلعــالم وســائر اجلهــات املعني ــة اجلنائي املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال

  يلي:  املصلحة، يف صوغ وتنفيذ سياسات منع اجلرمية. ولذلك نسعى إىل ما
 -ختطـــيط وتنفيــــذ سياســـات وبــــرامج شـــاملة تعــــزز التنميـــة االجتماعيــــة       (أ)  

االقتصادية، مع التركيز على منع اجلرمية، مبا فيها اجلرمية احلضـرية والعنـف، وتقـدمي الـدعم إىل     
ــرض، خصوصــاً مــن خــالل تبــادل           ــة هلــذا الغ ــاعيها املبذول ــدول األعضــاء األخــرى يف مس ال

لسياسـات والـربامج الـيت جنحـت يف احلـدِّ مـن اإلجـرام        التجارب واملعلومات ذات الصـلة عـن ا  
  والعنف من خالل السياسات االجتماعية؛

ــة لتوصــيل القــيم األساســية، تســتند إىل ســيادة القــانون،      (ب)   ــرامج توعي اســتحداث ب
وُتدَعم بربامج تثقيفية، وُتشـفَع بسياسـات اقتصـادية واجتماعيـة تعـزِّز املسـاواة والتضـامن والعـدل،         

  العون إىل الشباب بغية االستفادة منهم كعناصر مساعدة على التغيري اإلجيايب؛ومد يد 
التــرويج لثقافــة ِعماُدهــا االمتثــال للقــانون تقــوم علــى محايــة حقــوق اإلنســان    (ج)  

وســيادة القــانون وتراعــي يف الوقــت نفســه اهلويــة الثقافيــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لألطفــال   
املــدين، وتكثيــف جهودنــا وتــدابرينا الوقائيــة الــيت تســتهدف  والشــباب، والتمــاس دعــم اجملتمــع

األسر واملدارس واملؤسسـات الدينيـة والثقافيـة واملنظمـات اجملتمعيـة والقطـاع اخلـاص وتسـتغل         
  كامل إمكاناهتا من أجل معاجلة األسباب اجلذرية االجتماعية واالقتصادية لظاهرة اإلجرام؛

ــن  (د)   ــرويج إلدارة الـ ــ التـ ــوار وآليـــات   زاع االجتمـ ــويته مـــن خـــالل احلـ اعي وتسـ
املشاركة اجملتمعية، بوسـائل منـها توعيـة النـاس ومنـع اإليـذاء وزيـادة التعـاون بـني عامـة النـاس            

  والسلطات املختصة واجلمعيات األهلية وتشجيع العدالة التصاحلية؛
تعزيــز ثقــة النــاس يف نظــم العدالــة اجلنائيــة مــن خــالل منــع الفســاد والتــرويج     (ه)  

ماية حقوق اإلنسان، وكذلك تعزيز الكفاءة املهنية والرقابة يف مجيع قطاعـات نظـام العدالـة    حل
  اجلنائية، مما يكفل تيسُّر الوصول إليه وتلبيته الحتياجات مجيع األفراد وحقوقهم؛
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استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت التقليديـة      (و)  
وبرامج لتدعيم نظم منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، ألغـراض منـها      واجلديدة يف صوغ سياسات

  استبانة املسائل املتعلقة بسالمة الناس وتعزيز مشاركتهم؛
ــة      (ز)   ــة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال التــرويج لتحســني نظــم احلكومــة اإللكتروني

ــات اجل      ــاس، وتشــجيع اســتخدام التكنولوجي ــز مشــاركة الن ــة تعزي ــة، بغي ــدة لتســهيل  اجلنائي دي
التعاون وإقامة الشراكات بني أفراد الشرطة واجملتمعات احمللية الـيت خيـدموهنا، وكـذلك تقاُسـم     

  املمارسات اجليدة وتبادل املعلومات عن اخلفارة اجملتمعية؛
تــدعيم الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف جمــال منــع ومكافحــة           (ح)  

  اإلجرام بكل أشكاله ومظاهره؛
لتكفُّل بأن يكون االطالع على حمتوى القانون متيسِّراً لعامـة النـاس، وتعزيـز    ا  (ط)  

  شفافية احملاكمات اجلنائية حسبما يكون مناسباً؛
إرساء ممارسات وتدابري لتشجيع الناس، ال سـيما الضـحايا، علـى التبليـغ عـن        (ي)  

رسات والتـدابري املوجـودة   احلوادث اإلجرامية والفساد ومتابعة ما جيري بشأهنا، أو تدعيم املما
  هبذا الشأن، واستحداث وتنفيذ تدابري حلماية املبلِّغني والشهود؛

النظر يف التشارك مع املبادرات اجملتمعية ودعمها، وتعزيـز مشـاركة املـواطنني      (ك)  
بصــورة فعَّالــة يف ضــمان ُســبل الوصــول إىل العدالــة للجميــع، مبــا يف ذلــك وعــيهم حبقــوقهم،     

يف منع اجلرمية ومعاملة اجلناة، بوسـائل منـها تـوفري فـرص للخدمـة اجملتمعيـة        وكذلك إشراكهم
ودعــم إعــادة إدمــاج اجلنــاة يف اجملتمــع وإعــادة تأهيلــهم؛ والعمــل يف هــذا الشــأن علــى تشــجيع 
تقاُسم املمارسات الفضلى وتبادل املعلومات عن سياسات وبرامج إعادة اإلدمـاج االجتمـاعي   

  ل بذلك من شراكات بني القطاعني العام واخلاص؛صا يتَّذات الصلة وعمَّ
تشجيع مشاركة القطـاع اخلـاص الفعَّالـة يف منـع اجلرميـة، وكـذلك يف بـرامج          (ل)  

اإلشراك االجتماعي وخمططات تعزيز فرص احلصـول علـى عمـل أمـام أفـراد اجملتمـع الضـعفاء،        
  مبا فيهم الضحايا واملطلَق سراحهم من السجون؛

قـــدرات الالزمـــة لدراســـة ظـــاهرة اإلجـــرام، وكـــذلك علـــوم بنـــاء وصـــون ال  (م)  
االســتدالل اجلنــائي وإصــالح اجلــاحنني، واالســتفادة مــن اخلــربات العلميــة املعاصــرة يف صــوغ    

  السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة وتنفيذها.
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إذ نواصل جهودنا الرامية إىل حتقيق األهداف الواردة يف هذا اإلعالن وتعزيـز    -١١  
عاون الدويل والتمسُّك بسيادة القانون والتكفُّل بأن تكون نظمنا املعنية مبنع اجلرمية والعدالـة  الت

ــة وجــود سياســات        ــة ومنصــفة وإنســانية وخاضــعة للمســاءلة، نؤكــد جمــدَّداً أمهي ــة فعَّال اجلنائي
لقـدرات.  وبرامج وافية بالغرض وطويلة األمد ومستدامة وفعَّالة لتقدمي املساعدة التقنيـة وبنـاء ا  

  ولذلك، نسعى جاهدين إىل:
مواصلة تقدمي متويل كاٍف وثابت وقابل للتنبؤ به دعماً لصوغ وتنفيـذ بـرامج     (أ)  

فعَّالة ملنع ومكافحة اإلجرام بكل أشكاله ومظاهره، بناًء على طلب الدول األعضاء، واسـتناداً  
كتــب األمــم املتحــدة املعــين  إىل تقيــيم الحتياجاهتــا وأولوياهتــا اخلاصــة، بالتعــاون الوثيــق مــع م  

  باملخدِّرات واجلرمية؛
دعــوة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة وشــبكة املعاهــد           (ب)  

املنتسبة إىل برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ومجيـع كيانـات األمـم املتحـدة          
تواصــل، لــدى أداء مهــام واليتــها، التنســيق واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة إىل أن 

والتعاون مع الدول األعضاء من أجـل اتِّخـاذ تـدابري فعَّالـة للتصـدي للتحـدِّيات املواَجهـة علـى         
الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي، وكــذلك تــدعيم فعاليــة مشــاركة النــاس يف شــؤون منــع    

  ت وصوغ الربامج وتنفيذها.اجلرمية والعدالة اجلنائية، بوسائل منها إعداد الدراسا
شـريكاً   نؤكِّد جمدَّداً أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة يظـلُّ    -١٢  

  أساسيا لتحقيق تطلعاتنا يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ولتنفيذ أحكام هذا اإلعالن.
ان الستضـافة مـؤمتر األمـم    نرحِّب مع التقدير بالعرض املقدَّم من حكومة اليابـ   -١٣  

  .٢٠٢٠املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي سُيعقد يف عام 
نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومةً، ملـا أبدتـه مـن حفـاوة وكـرم        -١٤  

  ضيافة، وما وفَّرته للمؤمتر الثالث عشر من مرافق ممتازة.
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    مشروع القرار الثاين
     عد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد مانديال)قوا

 ،إنَّ اجلمعية العامة  

باملقاصد الرئيسية لألمم املتحدة املبيَّنة يف ديباجة ميثاقها، ويف اإلعالن  إذ تسترشد    
وإذ حيدوها التصميم على أن تؤكِّد من جديد اإلميان حبقوق  )٣٠(العاملي حلقوق اإلنسان،

اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وقْدره، دومنا متييز أيا كان نوعه، ومبا للرجال والنساء 
واألمم، كبريها وصغريها، من حقوق متساوية، وعلى أن هتيِّئ الظروف اليت ميكن يف ظلِّها 
احلفاظ على العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون 

ويل، وعلى أن تعمل على حتقيق التقدُّم االجتماعي وحتسني مستويات احلياة يف جوٍّ من الد
  احلرِّية أفسح،

مجيَع املعايري والقواعد يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اليت ُوضعت وإذ تستذكر   
و أوصت هبا، أو بناًء على طلب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واعتمدهتا اجلمعية العامة أ

اعتمدهتا مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، وإذ تسلِّم بأنَّ اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان هو املصدر الذي ُتسَتلهم منه معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع 

 اجلرمية والعدالة اجلنائية،

توليه األمم املتحدة منذ أمد طويل إلضفاء االهتماَم الذي  عينيها نصب وإذ تضع  
الطابع اإلنساين على العدالة اجلنائية ومحاية حقوق اإلنسان، وتشدِّد على األمهية األساسية 

  حلقوق اإلنسان يف اإلدارة اليومية لشؤون العدالة اجلنائية ومنع اجلرمية، 
كانت دائماً هي املعايري  )٣١(أنَّ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ُتدرك وإذ  

الدنيا املعترف هبا عامليا الحتجاز السجناء، وأنَّ هلذه القواعد قيمةً وتأثرياً كبريين إذ ُيسترَشد 
هبا يف تطوير القوانني والسياسات واملمارسات اخلاصة باملؤسسات اإلصالحية منذ أن 

  ،١٩٥٥اجملرمني يف عام اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة 
أنَّ الدول األعضاء قد سلَّمت، يف إعالن سلفادور بشأن  وإذ تضع يف اعتبارها  

االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحدِّيات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطوُّرها 
───────────────── 

  ).٣-ألف (د ٢١٧ اجلمعية العامة قرار  )٣٠(
(منشورات األمم املتحدة،  صكوك عاملية، اجمللَّد األول (اجلزء األول)، حقوق اإلنسان: جمموعة صكوك دولية  )٣١(

  .٣٤اء، الرقم )، الباب يA.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)رقم املبيع 
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ع للمساءلة ويراعي بأنَّ إرساء نظام عدالة جنائية فعَّال ومنصف خيض )٣٢(يف عامل متغيِّر،
االعتبارات اإلنسانية ينبغي أن يستند إىل االلتزام بتعزيز محاية حقوق اإلنسان يف سياق إقامة 
العدل ومنع اجلرمية ومكافحتها، وأقرَّت بقيمة وتأثري معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة 

جمال منع   ت وبرامج وطنية يفمبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف وضع وتنفيذ سياسات وإجراءا
  اجلرمية والعدالة اجلنائية،

على القانون  ١٩٥٥التطوُّر التدرجيي الذي طرأ منذ عام  وإذ تأخذ يف احلسبان  
الدويل املتعلق مبعاملة السجناء، مبا يف ذلك الصكوك الدولية كالعهد الدويل اخلاص 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والعهد الدويل اخلاص ب )٣٣(املدنية والسياسية،  باحلقوق
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  واتفاقية  )٣٣(والثقافية،

  )٣٥(والربوتوكول االختياري امللحق هبا، )٣٤(الالإنسانية أو املهينة،
ية املتصلة معايَري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائوإذ تستذكر   

سيما إجراءات التنفيذ  ، وال١٩٥٥مبعاملة السجناء وبدائل السجن اليت اعُتمدت منذ عام 
وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع  )٣٦(الفعَّال للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،

األساسية  واملبادئ )٣٧(األشخاص الذين يتعرَّضون أليِّ شكل من أشكال االحتجاز أو السجن،
وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد  )٣٨(ملعاملة السجناء،

  )٤٠(واملبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية، )٣٩(طوكيو)،
علق حبالة فيما يتاحلاجة إىل التحلِّي باليقظة لدى إقامة العدل  وإذ تضع نصب عينيها  

األطفال واألحداث والنساء على وجه التحديد، وخباصة عندما يكونون جمرَّدين من حرِّيتهم، 
على النحو الذي تدعو إليه قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء 

───────────────── 

  .٦٥/٢٣٠ اجلمعية العامة مرفق قرار  )٣٢(
 ).٢١-ألف (د ٢٢٠٠انظر مرفق القرار   )٣٣(

  .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥د لَّ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٤(
 .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥د املرجع نفسه، اجمللَّ  )٣٥(

 .١٩٨٤/٤٧مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٣٦(

 .٤٣/١٧٣ اجلمعية العامة مرفق قرار  )٣٧(

 .٤٥/١١١قرار اجلمعية العامة مرفق   )٣٨(

 .٤٥/١١٠قرار اجلمعية العامة مرفق   )٣٩(

 .٢٠٠٢/١٢مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٤٠(
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ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث  )٤١((قواعد بكني)،األحداث 
وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملرَّدين من  )٤٢(رياض التوجيهية)،ال (مبادئ
وقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات  )٤٣(حرِّيتهم،
  )٤٤(بانكوك)،  (قواعد

ية معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائوإذ تستذكر     
م املزيد من التوجيهات بشأن معاملة السجناء، مبا يف ذلك واليت تقدِّ ١٩٥٥املعتمدة منذ عام 

ومبادئ آداب مهنة الطب  )٤٥(فني بإنفاذ القوانني،لَّمدونة قواعد السلوك للموظفني املك
ب املتعلقة بدور املوظفني الصحيني وال سيما األطباء يف محاية السجناء واحملتجزين من التعذي

واملبادئ األساسية  )٤٦(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
 )٤٧(فني بإنفاذ القوانني،بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلَّ

عاملة أو واملبادئ املتعلقة بالتقصِّي والتوثيق الفعَّالَْين بشأن التعذيب وغريه من ضروب امل
ومبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل  )٤٨(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

  )٤٩(احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية،
املبادئ واملعايري اإلقليمية ذات الصلة مبعاملة السجناء، مبا فيها املبادئ  وإذ تدرك  

تعلقة حبماية األشخاص احملرومني من حرِّيتهم يف األمريكتني، واملمارسات الفضلى امل
والقواعد األوروبية املنقَّحة بشأن السجون، وإعالن كمباال بشأن أحوال السجون يف 

───────────────── 

 .٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة مرفق   )٤١(

 .٤٥/١١٢قرار اجلمعية العامة مرفق  )٤٢(

 .٤٥/١١٣جلمعية العامة قرار امرفق  )٤٣(

 .٦٥/٢٢٩قرار اجلمعية العامة مرفق  )٤٤(

 .٣٤/١٦٩قرار اجلمعية العامة مرفق  )٤٥(

 .٣٧/١٩٤قرار اجلمعية العامة مرفق  )٤٦(

أيلول/سبتمرب  ٧‐آب/أغسطس ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، كوبا،  )٤٧(
  )، الفصل األول، A.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  العامة عداد األمانة: تقرير من إ١٩٩٠
 ، املرفق.٢-الباب باء

  .٥٥/٨٩قرار اجلمعية العامة مرفق  )٤٨(
 .٦٧/١٨٧قرار اجلمعية العامة مرفق  )٤٩(
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واملبادئ التوجيهية  )٥١(وإعالن أروشا بشأن املمارسات احلسنة يف السجون، )٥٠(أفريقيا،
  لى املساعدة القانونية يف أفريقيا،املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة واحلصول ع

واملعنون:  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٢١املؤرَّخ  ٦٥/٢٣٠قرارها  وإذ تستذكر  
"مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، الذي طلبت فيه إىل جلنة منع 

يا مفتوح العضوية لتبادل املعلومات اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشئ فريَق خرباء حكوميا دول
عن أفضل املمارسات والتشريعات الوطنية والقانون الدويل الساري وعن تنقيح الصيغة 
احلالية لقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء لتضمينها آخر ما متَّ التوصُّل 

  إليه يف جمال علم اإلصالح وأفضل املمارسات فيه،
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٢٠املؤرَّخ  ٦٧/١٨٨قراراهتا  تستذكر أيضاًوإذ   

كانون  ١٨املؤرَّخ  ٦٩/١٩٢و ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٨/١٩٠و
، املعنونة "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء"، وال سيما القرار ٢٠١٤األول/ديسمرب 

تقدير بالعمل الذي أجنزه فريق اخلرباء بشأن القواعد مع ال الذي أحاطت فيه علماً ٦٨/١٩٠
دت فيه ضرورة بذل اجلهود الذي أكَّ ٦٩/١٩٢النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، والقرار 

إلجناز عملية التنقيح، بناًء على التوصيات املقدَّمة يف االجتماعات الثالثة اليت عقدها فريق 
  ،اء من مقترحاتاخلرباء وعلى ما قدَّمته الدول األعض

، قد وضعت يف اعتبارها توصيات فريق اخلرباء ٦٨/١٩٠أهنا، يف قرارها وإذ تدرك   
بشأن ما جرى بيانه فيما يتعلق بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء من مسائل وقواعد 

  يراد تنقيحها يف اجملاالت التالية:
؛ ٦من القاعدة  ١بشر (الفقرة احترام كرامة السجناء وقيمتهم املتأصِّلة ك  (أ)  

  )،٦٠من القاعدة  ١؛ والفقرة ٥٩إىل  ٥٧والقواعد 
؛ ٦٢و ٥٢؛ والقاعدتان ٢٦إىل  ٢٢اخلدمات الطبية والصحية (القواعد   (ب)  
  )،٧١من القاعدة  ٢والفقرة 
اإلجراءات التأديبية والعقاب، مبا يف ذلك دور املوظفني الطبيني واحلبس   (ج)  

  )،٣٢و ٣١و ٢٩و ٢٧مية الطعام (القواعد االنفرادي وخفض ك

───────────────── 

 .١٩٩٧/٣٦مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )٥٠(

 .١٩٩٩/٢٧صادي واالجتماعي مرفق قرار اجمللس االقت )٥١(
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التحقيق يف مجيع الوفيات أثناء االحتجاز ويف أيِّ مظاهر أو مزاعم تشري إىل   (د)  
والقاعدتان  ٧تعذيب السجناء أو معاملتهم أو معاقبتهم بطريقة الإنسانية أو مهينة (القاعدة 

  مكرَّراً)، ٥٤مكرَّراً و ٤٤املقترحتان 
املستضعفة احملرومة من حرِّيتها ومراعاة احتياجاهتا اخلاصة، مع محاية الفئات   (ه)  

  )،٧و ٦أخذ البلدان اليت لديها ظروف صعبة بعني االعتبار (القاعدتان 
 ؛٣٥من القاعدة  ١؛ والفقرة ٣٠احلق يف احلصول على متثيل قانوين (القاعدة   (و)  

  )،٩٣؛ و٣٧والقاعدتان 
  )،٥٥و ٣٦اعدتان الشكاوى والتفتيش املستقل (الق  (ز)  
؛ ٨٣؛ و٨٢؛ و٦٢؛ و٢٦إىل  ٢٢استبدال املصطلحات املهجورة (القواعد   (ح)  

  وقواعد أخرى خمتلفة)،
  )،٤٧تدريب املوظفني املعنيني على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا (القاعدة   (ط)  

على ، تأكيدها أنَّ أيَّ تغيريات ٦٩/١٩٢أهنا كرَّرت، يف قرارها  وإذ تدرك أيضاً    
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ينبغي أالَّ تنتقص من أيٍّ من املعايري القائمة، بل 
ينبغي أن جتسِّد آخر ما أُحرِز من تقدُّم يف علم اإلصالح واملمارسات اجليدة يف هذا اجملال مبا 

  يؤدِّي إىل تعزيز سالمة السجناء وأمنهم وأوضاعهم اإلنسانية،
العملية التشاورية املستفيضة اليت أسفرت عن توصيات فريق اخلرباء،  ذلكوإذ تدرك ك    

مشاورات وهي عملية امتدَّت على مدى مخس سنوات، وتضمَّنت مشاورات أولية تقنية و
خرباء، واجتماعات يف فيينا، وبوينس آيرس، وكيب تاون جبنوب أفريقيا، كما تضمَّنت 

ألعضاء من مجيع املناطق، مبساعدة ممثِّلي شبكة مشاركة نشيطة وإسهامات من جانب الدول ا
برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وغريها من كيانات األمم املتحدة، مبا يف ذلك 
مفوَّضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب 

أو الالإنسانية أو املهينة، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  املعاملة أو العقوبة القاسية
واجلرمية، واملنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك جلنة الصليب األمحر الدولية، والوكاالت 

صة يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية، واملنظمات غري املتخصِّ
  رباء يف جمال العلوم اإلصالحية وحقوق اإلنسان،احلكومية وفرادى اخل

واملعنون  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٩/١٧٢قرارها وإذ تستذكر     
"حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل"، الذي أقرَّت فيه بأمهية املبدأ الذي مفاده أنَّ من 

ع حقوق اإلنسان األخرى الضروري أن تظلَّ حقوق اإلنسان غري القابلة للتقييد ومجي
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واحلرِّيات األساسية مكفولة لألشخاص احملرومني من حرِّيتهم إالَّ يف احلاالت اليت يقتضي 
فيها احلبس بوضوح فرض قيود مسموح هبا قانوناً، وأشارت فيه إىل أنَّ التأهيل االجتماعي 

ية اليت يتوخَّاها لألشخاص احملرومني من حرِّيتهم وإعادة إدماجهم هدف من األهداف األساس
نظام العدالة اجلنائية، مبا يضمن إىل أبعد حدٍّ ممكن متكُّن اجملرمني، لدى عودهتم إىل اجملتمع، 
من العيش معتمدين على أنفسهم يف ظلِّ احترام القانون، وأحاطت فيه علماً، يف مجلة أمور، 

ص احملرومني من حرِّيتهم الذي املتعلق بكفالة املعاملة اإلنسانية لألشخا ٢١بالتعليق العام رقم 
  )٥٢(اعتمدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،

حلكومة جنوب أفريقيا الستضافة اجتماع فريق  عن شكرها وتقديرها تعرب  -١   
اخلرباء املعين بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، املعقود يف كيب تاون، جنوب 

، ولتقدميها الدعم املايل وتويل زمام القيادة ٢٠١٥ر/مارس آذا ٥إىل  ٢أفريقيا، يف الفترة من 
مع التقدير بتوافق اآلراء الذي حتقَّق يف اجملاالت املواضيعية  طوال عملية االستعراض، وتنوِّه

  )٥٣(التسعة والقواعد اليت حدَّدها فريق اخلرباء يف اجتماعاته السابقة من أجل تنقيحها؛
رجنتني الستضافتها ومتويلها اجتماع فريق حلكومة األ عن تقديرها تعرب  -٢  

، ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ١٣إىل  ١١نس آيرس يف الفترة من ياخلرباء املعقود يف بو
وحلكومة الربازيل على املسامهة املالية اليت قدَّمتها من أجل اجتماع فريق اخلرباء الذي انعقد 

  ؛٢٠١٤آذار/مارس  ٢٨إىل  ٢٥يف فيينا يف الفترة من 
بالعمل القيِّم الذي أجنزه مكتب اجتماع فريق اخلرباء، الذي ُعقد يف  تقرُّ -٣   

، إلعداد الوثائق الالزمة مبساعدة األمانة من أجل اجتماع فريق اخلرباء ٢٠١٤فيينا يف عام 
، وال سيما إعداد ورقة العمل ٢٠١٥الذي ُعقد يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف عام 

  )٥٤(؛املوحَّدة املنقَّحة
إىل أنَّ مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تشري  - ٤   

رحَّب، يف إعالن الدوحة بشأن  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٩إىل  ١٢املعقود يف الدوحة يف الفترة من 
ي إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّ

للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل 

───────────────── 

 باء.- )، املرفق السادسA/47/40( ٤٠رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، امللحق   )٥٢(

 .E/CN.15/2015/17انظر   )٥٣(

)٥٤(  UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2. 
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الذي اعتمده، بالعمل الذي قام به فريق اخلرباء، وأحاط علماً مبشروع  )٥٥(ومشاركة اجلمهور،
 اجتماعه الصيغة احملدَّثة للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، الذي أجنزه فريق اخلرباء يف

  ؛٢٠١٥املعقود يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف آذار/مارس 
الصيغة املنقَّحة املقترحة للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،  تعتمد -٥  

  املرفقة هبذا القرار، باعتبارها قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛
اء بتسمية تلك القواعد "قواعد مانديال"، تكرمياً على توصية فريق اخلربتوافق  - ٦  

سنةً يف  ٢٧إلرث رئيس جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون روليهالهال مانديال، الذي قضى 
السجن يف سياق كفاحه من أجل حقوق اإلنسان العاملية واملساواة والدميقراطية وتعزيز 

  السالم؛  ثقافة
نيلسون مانديال، الذي ُيحتفل به كل عام توسيع نطاق اليوم الدويل ل تقرِّر -٧   

باسم يوم مانديال حلقوق السجناء، وذلك هبدف  لكي ُيعرف أيضاً )٥٦(متوز/يوليه، ١٨يف 
تعزيز ظروف السجن اإلنسانية، وإذكاء الوعي باستمرار كون السجناء جزءاً من اجملتمع، 

وحتقيقاً هلذا  وتقدير عمل موظفي السجون بوصفه خدمة اجتماعية ذات أمهية خاصة،
الغرض، تدعو الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية واهليئات يف منظومة األمم املتحدة 

  لالحتفال هبذه املناسبة على النحو املالئم؛
أعاله املالحظات التمهيدية لقواعد مانديال،  ٥يف سياق الفقرة  تؤكِّد جمدَّداً  -٨    

اعد، وتقرُّ بتنوُّع اُألطر القانونية للدول األعضاء، وتسلِّم وتشدِّد على الطابع غري امللزِم هلذه القو
يف هذا الصدد بأنه جيوز للدول األعضاء أن تكيِّف تطبيق قواعد مانديال وفقاً ألطرها القانونية 

  احمللية، حسب االقتضاء، على أن تضع نصب عينيها فحوى هذه القواعد والغرض منها؛
لسعي إىل حتسني ظروف االحتجاز مبا يتَّسق الدولَ األعضاء على ا تشجِّع -٩  

مع قواعد مانديال ومع مجيع معايري األمم املتحدة وقواعدها ذات الصلة املنطبقة يف جمال منع 
اجلرمية والعدالة اجلنائية، وعلى مواصلة تبادل املمارسات اجليدة بغية استبانة التحديات اليت 

  ي لتلك التحديات؛فيما بينها يف جمال التصدِّ تواجهها يف تطبيق القواعد، وتبادل اخلربات
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل أن تنظر يف دوراهتا املقبلة يف عقد  تدعو  - ١٠  

اجتماع لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بالقواعد النموذجية الدنيا 
───────────────── 

)٥٥(  A/CONF.222/17١األول، القرار  ، الفصل. 

 .٦٤/١٣قرار اجلمعية العامة   )٥٦(
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ة، واستكشاف وسائل لالستمرار يف تبادل ملعاملة السجناء بغية استبانة الدروس املستخلص
  املمارسات اجليدة واملعلومات عن التحديات اليت ُتواَجه يف تنفيذ القواعد؛

الدولَ األعضاء على الترويج لتنفيذ قواعد األمم املتحدة بشأن محاية  تشجِّع - ١١  
ات والتدابري غري وقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجين )٤٣(األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم،

  )٤٤(االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛
الدولَ األعضاء بأن تواصل السعي إىل احلدِّ من اكتظاظ السجون  توصي - ١٢  

واللجوء، حسب االقتضاء، إىل التدابري غري االحتجازية كبدائل عن احلبس االحتياطي قبل 
ىل العدالة وآليات الدفاع القانوين، وتعزيز احملاكمة، والتشجيع على زيادة تيسُّر ُسبل اللجوء إ

بدائل السجن، ودعم برامج التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي، وفقاً لقواعد األمم املتحدة 
  )٣٩(الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)؛

أمهية التبادل الطوعي للخربات واملمارسات اجليدة بني الدول  تالحظ  - ١٣  
ألعضاء ومع الكيانات الدولية املعنية، حسب االقتضاء، وتقدمي املساعدة التقنية إىل الدول ا

  األعضاء بناء على طلبها من أجل النهوض بتطبيق قواعد مانديال؛
الدول األعضاء على النظر يف ختصيص ما يكفي من موارد بشرية  تشجِّع - ١٤  

  قواعد مانديال؛ ومالية للمساعدة يف حتسني أحوال السجون وتطبيق
 تعميمإىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يكفل تطلب  - ١٥  

قواعد مانديال على نطاق واسع، وأن ُيِعدَّ مواد توجيهية ويقدِّم مساعدات تقنية وخدمات 
استشارية إىل الدول األعضاء يف جمال إصالح نظام العقوبات هبدف وضع أو تعزيز تشريعات 

  إجراءات وسياسات وممارسات خاصة بالسجون تتماشى مع تلك القواعد؛و
على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملسامهاهتا املستمرة يف حتسني إقامة تثين  - ١٦  

العدل من خالل وضع وحتسني معايري وقواعد دولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
  صل جهودها يف هذا الصدد؛ء أن تواوهتيب بالدول األعضا

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل  تطلب - ١٧  
التشجيع على استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة 

ألعضاء، بناًء اجلنائية، بوسائل منها تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل الدول ا
على طلبها، مبا يف ذلك املساعدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وإصالح القوانني، ويف 

إنفاذ القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ب  املعنينيلموظفنيلتنظيم الدورات التدريبية 
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هنا، مبا يسهم يف حتسني وتقدمي الدعم يف جمال إدارة النُّظُم العقابية والسجون وتسيري شؤو
  كفاءهتا وقدراهتا؛

الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد خارجة عن  تدعو - ١٨  
  امليزانية هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

أمهية دور شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  تؤكِّد - ١٩  
نظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس وامل

االقتصادي واالجتماعي يف عملية التنقيح، ويف اإلسهام يف تعميم قواعد مانديال والترويج هلا 
  وتطبيقها عمليا وفقاً لإلجراءات الكفيلة بتطبيقها الفعَّال.

    
    املرفق    
  حدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد مانديال)قواعد األمم املت    

   
    مالحظات متهيدية    
    ١مالحظة متهيدية   

. فما تقدمي وصف تفصيلي لنظام منوذجي للسجونهذه القواعد من ال ُيقَصد   
والعناصر األساسية يف أصلح التوافق العام املعاصر يف اآلراء تتوخَّاه هو أن تبيِّن، على أساس 

يف باعتبارها مبادئ وممارسات جيدة املعاصرة، املبادئ واملمارسات املقبولة عموماً  مالنظ
  وإدارة السجون. السجناءجمال معاملة 

    
    ٢مالحظة متهيدية     

واجلغرافية واالقتصادية من اجلليِّ، نظراً ملا تتَّصف به الظروف القانونية واالجتماعية   -١
بالغ، أنَّ من غري املمكن تطبيق مجيع القواعد يف كل زمان يف خمتلف أحناء العامل من تنوُّع 

على بذل جهد حثيث للتغلُّب على هذه القواعد فِّز حتأن  ُيتوخىذلك،   ومكان. ومع
املصاعب العملية اليت تعترض تطبيقها، انطالقاً من كوهنا متثِّل، يف مجلتها، الشروط الدنيا اليت 

  تعترف بصالحها األمم املتحدة.
هذه القواعد، من جهة أخرى، ميداناً يظلُّ الرأي فيه يف تطوُّر مستمر. وهي  تناولوت  -٢

من مثَّ ال تستبعد إمكانية التجربة واملمارسة شريطة أن تتَّفقا مع املبادئ واملقاصد النابعة من 
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هذه القواعد. وهبذه الروح يظلُّ دائماً من حق اإلدارة املركزية للسجون أن تسمح مجيع 
  ج عن هذه القواعد.باخلرو

    
    ٣مالحظة متهيدية     

يتناول اجلزء األول من هذه القواعد اإلدارة العامة للسجون، وهو ينطبق على مجيع   -١
فئات السجناء، سواء كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا، وسواء كانوا غري ُمحاكمني 

ري أمنية" أو تدابري إصالحية مدانني، ومبا يف ذلك السجناء الذين ُتطبَّق يف حقهم "تداب  أو
  هبا القاضي.  أََمَر
أمَّا اجلزء الثاين، فيتضمَّن قواعد ال تنطبق إالَّ على فئات السجناء الذين يتناوهلم كل   -٢

باب من أبوابه. ومع ذلك، فإنَّ القواعد الواردة يف الباب ألف منه بشأن السجناء املدانني 
تتعارض   دامت ال  ما ،تناوهلم األبواب باء وجيم ودالتنطبق أيضاً على فئات السجناء الذين ت

  مع القواعد اخلاصة هبذه الفئات وختدم مصلحة هؤالء السجناء.
    

    ٤مالحظة متهيدية     
ال تسعى هذه القواعد إىل تنظيم إدارة املؤسسات املخصَّصة لألحداث اجلاحنني مثل   -١

ك فإنَّ اجلزء األوَّل منها يصلح مرافق احتجاز األحداث أو املدارس اإلصالحية، ومع ذل
  أيضاً، على وجه العموم، للتطبيق يف هذه املؤسسات.

اعتبار فئة السجناء األحداث شاملةً على األقل جلميع القاصرين الذين يشملهم  ينبغي  -٢
أن تكون القاعدة العامة هي أالَّ ُيحكَم على هؤالء  وينبغياختصاص حماكم األحداث. 

  عقوبة السجن.اجلاحنني الصغار ب
    

    قواعد عامة التطبيق  -أوالً  
    املبادئ األساسية    
    ١القاعدة     

جيوز   ُيعاَمل كلُّ السجناِء باالحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم املتأصِّلة كبشر. وال  
إخضاع أيِّ سجني للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وُتوفَّر 

السجناء محاية من ذلك كله، وال جيوز التذرُّع بأيِّ ظروف باعتبارها مسوِّغاً له. جلميع 
  األوقات.  وجيب ضمان سالمة وأمن السجناء واملوظفني ومقدِّمي اخلدمات والزوَّار يف مجيع
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    ٢القاعدة     

بب ُتطبَّق هذه القواعد بصورة حيادية. وال جيوز أن يكون هنالك متييز يف املعاملة بس  -١
أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو املنشأ  أو اللغة أو اللون أو اجلنس العرق

أو املولد أو أيِّ وضعٍ آخر. وُتحتَرم املعتقدات الدينية  ،أو الثروة ،القومي أو االجتماعي
  واملبادئ األخالقية للسجناء. 

تأخذ إدارات السجون يف االعتبار  بغية تطبيق مبدأ عدم التمييز يف املمارسة العملية،  -٢
االحتياجات الفردية للسجناء، وخصوصاً الفئات األضعف يف بيئات السجون. ومن الالزم 
اتِّخاذ تدابري حلماية وتعزيز حقوق السجناء ذوي االحتياجات اخلاصة، وجيب أالَّ ُينظر إىل 

  تلك التدابري على أهنا تدابري تنطوي على متييز.
    

     ٣القاعدة     
إنَّ احلبس وغريه من التدابري اليت تفضي إىل عزل األشخاص عن العامل اخلارجي   

تدابري مؤملة من حيث إهنا تسلب الفرد حقَّه يف تقرير مصريه حبرمانه من حرِّيته. ولذلك 
ينبغي لنظام السجون، إالَّ يف حدود مربِّرات العزل أو احلفاظ على االنضباط، أن يفاقم  ال

  املالزمة ملثل هذه احلال. املعاناةمن 
    

    ٤القاعدة     
ترمي عقوبة احلبس وغريها من تدابري حرمان األشخاص من حرِّيتهم بصفة أساسية   -١

سبيل إىل حتقيق هذين   من حاالت معاودة اإلجرام. وال دِّمحاية اجملتمع من اجلرمية واحلإىل 
مدى مستطاع، إىل ضمان الغرضني إالَّ إذا اسُتخدمت فترة احلبس للوصول، حىت أقصى 

إعادة إدماج أولئك األشخاص يف اجملتمع بعد إطالق سراحهم، حبيث يتمكَّنون من العيش 
  معتمدين على أنفسهم يف ظلِّ احترام القانون. 

سعياً إىل حتقيق ذلك الغرض، ينبغي إلدارات السجون والسلطات املختصَّة أن توفِّر   -٢
فضالً عن األشكال األخرى من املساعدة املناسبة واملتاحة، التعليم والتدريب املهين والعمل، 

مبا يف ذلك أشكال املساعدة ذات الطابع اإلصالحي واألخالقي والروحي واالجتماعي 
والصحي والرياضي. وينبغي تقدمي مجيع هذه الربامج واألنشطة واخلدمات مبا يتماشى مع 

  مقتضيات املعاملة الفردية للسجناء.
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    ٥القاعدة     
ينبغي لنظام السجون السعي إىل أن يقلِّص إىل أدىن حدٍّ من الفوارق بني حياة   -١

السجن واحلياة احلرَّة، وهي فوارق من شأهنا أن هتبط حبس املسؤولية لدى السجناء أو 
  باالحترام الواجب لكرامتهم البشرية. 

عقولة لضمان معيشة هتيِّئ إدارات السجون مجيع الترتيبات التيسريية والتعديالت امل  -٢
السجناء ذوي اإلعاقات البدنية أو العقلية أو غريها من اإلعاقات يف السجن بشكل كامل 

  وفعَّال على أساس من املساواة.
    

    إدارة ملفات السجناء    
    ٦القاعدة     

يوضع يف أيِّ مكان ُيحَبس فيه أشخاص نظام موحَّد إلدارة ملفات السجناء. وجيوز   
نظام قاعدة بيانات إلكترونية للسجالت أو سجالًّ صفحاته مرقمة وموقَّعة. أن يكون ذلك ال

وُتطبَّق إجراءات لضمان وجود مسار تتبُّع مأمون ملراجعة البيانات وملنع االطِّالع على 
  املعلومات املتضمَّنة يف النظام أو تعديلها دون إذن.

    
    ٧القاعدة     

أمر حبس مشروع. وُتدَخل املعلومات  ال ُيقَبل إدخال أيِّ شخص يف السجن دون  
  التالية يف نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ سجنيٍ السجَن: 

معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويَّته املميزة، مبا يراعي اهلوية اجلنسانية   (أ)  
  اليت يراها لنفسه؛

  يه؛ أسباب سجنه والسلطة املسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عل  (ب)  
  يوم وساعة إدخاله وإطالق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل؛   (ج)  
  أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛   (د)  
  قائمة مبمتلكاته الشخصية؛   (ه)  
أمساء أعضاء أسرته، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، أمساء أوالده وأعمارهم   (و)  

  أو الوصاية؛ومكاهنم ووضعهم من حيث احلضانة 
  بيانات االتصال يف حاالت الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجني.  (ز)  
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    ٨القاعدة     
ُتدَخل املعلومات التالية يف نظام إدارة ملفات السجناء أثناء وجودهم يف السجن،   

  حسب االقتضاء:
كم املعلومات املتعلقة بالدعوى القضائية، مبا يف ذلك تواريخ جلسات احملا  (أ)  

  والتمثيل القانوين؛
  التقييم األوَّيل وتقارير التصنيف؛   (ب)  
  املعلومات املتَّصلة بالسلوك واالنضباط؛   (ج)  
الطلبات والشكاوى، مبا يف ذلك االدِّعاءات املتعلقة بالتعذيب وغريه من   (د)  

  بع سرِّي؛ الالإنسانية أو املهينة، ما مل تكن ذات طا وأضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
  معلومات بشأن فرض اجلزاءات التأديبية؛   (ه)  
معلومات بشأن املالبسات واألسباب اخلاصة بأيِّ إصابات أو حاالت وفاة،   (و)  

  واجلهة اليت نقل إليها الرُّفات يف حالة الوفاة.
    

    ٩القاعدة     
ُيتاح وال  ٨و ٧ُيحافَظ على سرِّية مجيع السجالت املشار إليها يف القاعدتني   

سمح لكلِّ سجني باالطِّالع على االطِّالع عليها إالَّ ملن تستدعي مسؤولياهتم املهنية ذلك. وُي
السجالت املتعلقة به، رهناً بأيِّ تعديالت حتريرية مصرَّح هبا مبقتضى التشريعات الداخلية، 

  ويكون من حقِّه احلصول على نسخة رمسية من هذه السجالت عند إطالق سراحه. 
    

    ١٠القاعدة     
ُتستخَدم ُنظم إدارة ملفات السجناء أيضاً الستخالص بيانات موثوق هبا عن   

االجتاهات املتعلقة بالسجناء وخصائص احلياة يف السجون، مبا يف ذلك معدَّالت اإلشغال، 
  من أجل وضع أساس الختاذ القرارات باالستناد إىل أدلة. 

    



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

V.15-04068 35 

  

    الفصل بني الفئات    
    ١١القاعدة     

وَضع فئات السجناء املختلفة يف مؤسسات خمتلفة أو أجزاء خمتلفة من املؤسسات مع ت  
حتجازهم ومتطلبات ال القانونية سباباألمراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم و

  معاملتهم. ومن أجل ذلك:
ُيسجن الرجال والنساء، بقدر اإلمكان، يف مؤسسات خمتلفة. وحني تكون   (أ)  

اجلنسني على السواء، يتحتَّم أن يكون جمموع األماكن املخصَّصة هناك مؤسسة تستقبل 
  للنساء منفصالً كليا؛

  ؛املداننيُيفصل السجناء غري احملاكَمني عن السجناء   (ب)  
ألسباب مدنية عن  املسجوننيبسبب الديون وغريهم من  املسجونونُيفصل   (ج)  

  املسجونني بسبب جرمية جنائية؛
  ن البالغني.ُيفصل األحداث ع  (د)  

    
    أماكن االحتجاز    
    ١٢القاعدة     

ال جيوز أن يوضع يف الواحدة منها  ،حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم  -١
أكثر من سجني واحد ليالً. فإذا حدث ألسباب استثنائية، كاالكتظاظ املؤقَّت، أن اضطُرَّت 

تفادى وضع سجينني اثنني يف زنزانة اإلدارة املركزية للسجون إىل اخلروج عن هذه القاعدة، ُي
  أو غرفة فردية.

بعناية من حيث قدرهتم على  ُيختارونم املهاجع، جيب أن يشغلها سجناء َدستخحيثما ُت  - ٢
  مالئمة لطبيعة املؤسسة. هؤالء ليالً حتت رقابة مستمرة التعاشر يف هذه الظروف. وجيب أن يظلَّ

    
    ١٣القاعدة     

املعدَّة الستخدام السجناء، وال سيما حجرات النوم ليالً، مجيع ُتوفَّر جلميع الغرف   
املتطلَّبات الصحية، مع احلرص على مراعاة الظروف املناخية، وخصوصاً من حيث حجم 

  اهلواء واملساحة الدنيا املخصَّصة لكلِّ سجني واإلضاءة والتدفئة والتهوية.
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    ١٤القاعدة     
  ه أن يعيشوا أو يعملوا:يف أيِّ مكان يكون على السجناء في  
جيب أن تكون النوافذ من االتِّساع حبيث متكِّن السجناء من استخدام الضوء   (أ)  

الطبيعي يف القراءة والعمل، وأن تكون مركَّبةً على حنو يتيح دخول اهلواء النقي سواء 
  ُوجدت هتوية صناعية أَْم ال؛

لسجناء من القراءة والعمل جيب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافيةً لتمكني ا  (ب)  
  دون إرهاق نظرهم.

    
    ١٥القاعدة     

جيب أن تكون املراحيض كافية لتمكني كلِّ سجني من قضاء حاجاته الطبيعية عند   
  الضرورة وبصورة نظيفة والئقة.

    
    ١٦القاعدة     

جيب أن تتوفَّر مرافق االستحمام واالغتسال بالدش حبيث يكون يف مقدور كلِّ   
روضاً عليه أن يستحمَّ أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيِّفة مع الطقس، بالقدر الذي سجني ومف

تتطلَّبه الصحة العامة تبعاً للفصل واملوقع اجلغرايف للمنطقة، على أالَّ يقلَّ ذلك عن مرة واحدة 
  يف األسبوع يف مناخ معتدل.

    
    ١٧القاعدة     

، واحملافظة على السجناء بانتظام جيب صيانة مجيع أجزاء السجن اليت يتردَّد عليها  
  .نظافتها التامة يف كلِّ حني

    
    النظافة الشخصية    
    ١٨القاعدة     

جيب أن ُتفَرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك   -١  
  جيب أن ُيوفَّر هلم املاء وما تتطلَّبه الصحة والنظافة من أدوات.
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اظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام بغية متكني السجناء من احلف  - ٢  
ذواهتم، يزوَّد السجن بالتسهيالت الالزمة للعناية بالشعر والذقن، وتتاح للذكور إمكانية احلالقة 

  بانتظام.
    

    الثياب ولوازم السرير    
    ١٩القاعدة     

بة كلُّ سجني ال ُيسمح له بارتداء ثيابه اخلاصة جيب أن ُيزوَّد مبجموعة ثياب مناس  -١
للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. وال جيوز يف أيِّ حال أن تكون هذه الثياب مهينةً أو 

  حاطَّةً بالكرامة.
جيب أن تكون مجيع الثياب نظيفةً وأن حيافظ عليها يف حالة جيِّدة. وجيب تبديل   -٢

  الثياب الداخلية وغسلها بالوترية الضرورية للحفاظ على الصحة.
نائية، حني ُيسَمح للسجني باخلروج من السجن لغرض مرخَّص به، يف حاالت استث  -٣

  األنظار. تستلفتيسمح له بارتداء ثيابه أو بارتداء ثياب أخرى ال 
    

    ٢٠القاعدة     
حني ُيسَمح للسجناء بارتداء ثياهبم اخلاصة، ُتتَّخذ لدى دخوهلم السجن ترتيبات   

  لضمان نظافتها وصالحيتها لالرتداء.
    

    ٢١ة القاعد    
احمللية أو الوطنية، بسرير فردي ولوازم هلذا السرير  للمعايريُيزوَّد كلُّ سجني، وفقاً   

خمصَّصة له وكافية، تكون نظيفةً لدى تسليمه إيَّاها، وُيحافَظ على لياقتها، وُتستبَدل يف 
  مواعيد متقاربة بالقدر الذي حيفظ نظافتها.

    
    الطعام    
    ٢٢القاعدة     

ارة السجون لكل سجني، يف الساعات املعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية توفِّر إد  -١
  كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيِّدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي.

  ُتوفَّر لكل سجني إمكانية احلصول على ماء صاحل للشرب كلَّما احتاج إليه.  -٢
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    التمارين الرياضية    
    ٢٣القاعدة     

غري مستخَدم يف عمل يف اهلواء الطلق احلقُّ يف ساعة على األقل يف كلِّ لكل سجني   -١
  يوم ميارس فيها التمارين الرياضية املناسبة يف اهلواء الطلق، إذا مسح الطقس بذلك.

ُتَوفَّر تربيةٌ رياضية وترفيهية، خالل الفترة املخصَّصة للتمارين، للسجناء األحداث   -٢
وفَّر هلم، حتقيقاً هلذا ُيك عمرهم ووضعهم الصحي. وجيب أن وغريهم ممَّن يسمح هلم بذل

  واملنشآت واملعدَّات الالزمة. املكانالغرض، 
    

    خدمات الرعاية الصحية    
    ٢٤القاعدة     

تتولَّى الدولة مسؤولية توفري الرعاية الصحية للسجناء. وينبغي أن حيصل السجناء   -١
اجملتمع، وينبغي أن يكون هلم احلقُّ يف احلصول  على نفس مستوى الرعاية الصحية املتاح يف

  على اخلدمات الصحية الضرورية جمَّاناً ودون متييز على أساس وضعهم القانوين.
ينبغي أن ُتنظَّم اخلدمات الصحية من خالل عالقة وثيقة باإلدارة العامة للصحة   -٢

فيما خيصُّ فريوس نقص  العمومية وبطريقة تضَمن استمرارية العالج والرعاية، مبا يف ذلك
  املناعة البشرية والسُّل واألمراض املُعدية األخرى، وكذلك االرهتان للمخدِّرات.

    
    ٢٥القاعدة     

جيب أن يكون يف كلِّ سجن دائرة خلدمات الرعاية الصحية مكلَّفة بتقييم الصحة   - ١
مام خاص للسجناء الذين البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها ومحايتها وحتسينها، مع إيالء اهت

  لديهم احتياجات إىل رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل صحية تعوق إعادة تأهيلهم.
تتألَّف دائرة خدمات الرعاية الصحية من فريق متعدِّد التخصُّصات يضمُّ عدداً كافياً   -٢

يكفي من خربة يف  من األفراد املؤهَّلني الذين يعملون باستقاللية إكلينيكية تامة، وتضمُّ ما
  علم النفس والطب النفسي. وجيب أن ُتتاح لكلِّ سجني خدمات طبيب أسنان مؤهَّل. 
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    ٢٦القاعدة     
تقوم دائرة خدمات الرعاية الصحية بإعداد وتعهُّد ملفات طبِّية فردية دقيقة وحمدَّثة   -١

م بناًء على طلبهم. وسرِّية جلميع السجناء، وُيسمح جلميع السجناء باالطِّالع على ملفاهت
  وللسجني أن يفوِّض لطرف ثالث االطِّالع على ملفه الطبِّي. 

حتال امللفات الطبِّية إىل دائرة خدمات الرعاية الصحية يف املؤسسة املستقبِلة لدى نقل   -٢
  السجني وحتاط بالسرِّية الطبِّية. 

    
    ٢٧القاعدة     

على الرعاية الطبية يف احلاالت َتكفل مجيع السجون إمكانية احلصول الفوري   -١
العاجلة. أمَّا السجناء الذين تتطلَّب حاالهتم عنايةً متخصِّصة أو جراحة فينقلون إىل 
مؤسسات متخصِّصة أو إىل مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حني تتوفَّر يف السجن دائرة 

يكفي من املوظفني خدمات طبِّية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى، أن تكون مزوَّدةً مبا 
  واملعدات لتوفري خدمات العالج والرعاية املناسبة للسجناء املُحالني إليها. 

ال جيوز إالَّ الختصاصيي الرعاية الصحية املسؤولني اختاذ قرارات إكلينيكية، وال   -٢
  تلك القرارات وال جتاهلها.  لغاءجيوز ملوظفي السجون غري الطبِّيني إ

    
    ٢٨القاعدة     

وَّد سجون النساء باملرافق اخلاصة الضرورية لتوفري الرعاية والعالج قبل الوالدة ُتز  
وبعدها. وُتتَّخذ، حيثما أمكن، ترتيبات لوالدة األطفال يف مستشفى خارج السجن. ويف 

  ُيسجَّل ذلك يف شهادة امليالد.   حالة والدة طفلٍ داخل السجن، ال
    

    ٢٩القاعدة     
ر بشأن السماح للطفل بالبقاء مع أحد والديه يف السجن إىل ُيستند يف اختاذ قرا  -١

مصلحة الطفل الفُضلى. ويف حال السماح ببقاء األطفال يف السجن مع أحد الوالدين، ُتتَّخذ 
  ترتيبات لتأمني ما يلي: 

مرافق داخلية أو خارجية لرعاية األطفال يقوم عليها أشخاص مؤهَّلون   (أ)  
  ال يكونون حتت رعاية والديهم؛ يودع األطفال فيها عندما 
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ألطفال، مبا يف ذلك الفحص الصحي عند باخدمات رعاية صحية خاصة   (ب)  
  الدخول ورصد منوهم باستمرار من ِقَبل متخصِّصني. 

  ال ُيعاَمل األطفال الذين يرافقون أحد والديهم يف السجن إطالقاً كسجناء.   -٢  
    

    ٣٠القاعدة     
بغض النظر عن  ،اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهلنيأو غريه من  ،يقوم طبيب  

تبعيتهم للطبيب أو عدم تبعيتهم له، مبقابلة كل سجني والتحدث إليه وفحصه يف أقرب وقت 
ممكن بعد دخوله السجن أوالً، مث كلما اقتضت الضرورة بعد ذلك. ويوىل اهتمام خاص ملا 

  يلي: 
ختاذ مجيع التدابري الالزمة لتقدمي حتديد االحتياجات من الرعاية الصحية وا  (أ)  
  العالج؛ 
تبيُّن أيِّ سوء معاملة قد يكون السجناء الوافدون قد تعرَّضوا له قبل   (ب)  
  السجن؛   دخوهلم

تبيُّن أيِّ عالمات على حدوث توتُّر نفسي أو غريه بسبب واقعة السَّجن، مبا   (ج)  
أو إيذاء النفس واألعراض الناجتة عن يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، خماطر االنتحار 

االنقطاع عن تعاطي املخدِّرات أو األدوية أو الكحوليات؛ واختاذ كلِّ ما يناسب من التدابري 
  الفردية أو العالجية؛ 

يف حالة االشتباه بإصابة سجناء بأمراض ُمعدية، الترتيب للعزل اإلكلينيكي   (د)  
  ترة العدوى؛ والعالج املالئم هلؤالء السجناء خالل ف

حتديد لياقة السجناء للعمل وممارسة التمارين الرياضية واملشاركة يف   (ه)  
  األنشطة األخرى، حسب االقتضاء.

    
    ٣١القاعدة     

إمكانية  ،ُتتاح للطبيب، وعند االقتضاء لغريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهَّلني  
السجناء الذين يشكون من مشاكل متعلقة  الوصول يوميا إىل مجيع السجناء املرضى، ومجيع

بالصحة البدنية أو العقلية أو اإلصابة بأذى، وأيِّ سجني ُيسترعى انتباههم إليه على وجه 
  خاص. وُتجرى مجيع الفحوص الطبِّية يف سرِّية تامة. 
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    ٣٢القاعدة     
سجناء نفس حتكُم العالقةَ بني الطبيب، أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية، وال  -١

  املبادئ األخالقية واملهنية اليت تنطبق على املرضى يف اجملتمع، وخصوصاً ما يلي: 
واجب محاية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ووقايتهم من األمراض   (أ)  

  ومعاجلتها على أسس طبِّية إكلينيكية فقط؛ 
املوافقة املستنرية فيما التقيُّد باستقاللية السجناء الذاتية فيما يتعلق بصحتهم و  (ب)  

  خيص العالقة بني الطبيب واملريض؛ 
احترام سرِّية املعلومات الطبِّية، ما مل يؤدِّ ذلك إىل خطر حقيقي ووشيك   (ج)  

  يهدِّد بإحلاق الضرر باملريض أو بغريه؛ 
احلظر املطلق للمشاركة، سواء بشكل فاعل أو غري فاعل، يف أفعال قد   (د)  

غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مبا يف  تشكِّل تعذيباً أو
ذلك التجارب الطبِّية أو العلمية اليت قد تضرُّ بصحة السجني، مثل إزالة خاليا أو أنسجة من 

  جسم السجناء أو نزع أعضائهم.
اًء على (د) من هذه القاعدة، جيوز السماح للسجناء، بن ١دون مساس بالفقرة   -٢

موافقتهم احلرَّة واملستنرية ووفقاً للقانون املنطبق، باملشاركة يف التجارب اإلكلينيكية 
والبحوث الصحية األخرى املتاحة يف اجملتمع، إذا كان املتوقع أن تفيدهم صحيا فائدة مباشرة 

  ومعتربة، وبالتربُّع خباليا أو أنسجة من جسمهم أو أعضاء لذويهم. 
    

    ٣٣القاعدة     
على الطبيب أن يقدِّم تقريراً إىل املدير كلَّما ارتأى أنَّ الصحة البدنية أو العقلية   

لسجنيٍ ما قد تضرَّرت أو ستتضرَّر من جرَّاء استمرار سجنه أو من جرَّاء أيِّ ظرف من 
  ظروف السجن. 

    
    ٣٤القاعدة     

وله السجن أو إذا تبيَّن الختصاصيي الرعاية الصحية أثناء فحص سجني لدى دخ  
أثناء تقدمي الرعاية الطبِّية له الحقاً وجود أيِّ عالمات تعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وجب عليهم توثيق هذه احلاالت وإبالغ السلطة 
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رائية الصحيحة من أجل الطبِّية أو اإلدارية أو القضائية املختصَّة هبا. وُتطبَّق الضمانات اإلج
  عدم تعريض السجني أو األشخاص املرتبطني به ملخاطر منظورة تسبِّب األذى. 

    
    ٣٥القاعدة     

يواظب الطبيب أو هيئة الصحة العمومية املختصَّة على إجراء التفتيش وتقدمي املشورة   - ١
  إىل املدير فيما يتعلق مبا يلي: 

  قدميه؛الغذاء ونوعيته وإعداده وت مُّك  (أ)  
  والنظافة يف السجن ولدى السجناء؛مدى اتِّباع القواعد الصحية   (ب)  
  حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف السجن؛   (ج)  
  مدى مالءمة ثياب السجناء وفرشهم ونظافتها؛   (د)  
ة مدى التقيُّد بالقواعد املتعلقة بالتربية البدنية والرياضة إذا مل يكن مثَّ  (ه)  
  صون قائمون على هذه األنشطة. متخصِّ

من  ١يأخذ مدير السجن يف االعتبار ما يرد إليه من مشورة وتقارير وفقاً للفقرة   -٢
ويتَّخذ خطوات فورية إلعمال اآلراء والتوصيات املشار هبا يف ، ٣٣هذه القاعدة والقاعدة 

يف نطاق اختصاص املدير أو إذا  التوصيات واقعةً وأالتقارير. أمَّا إذا مل تكن تلك اآلراء 
يتَّفق معها، فعليه أن يرفع فوراً تقريراً برأيه الشخصي، مشفوعاً بآراء أو توصيات الطبيب   مل

  املسؤول أو هيئة الصحة العمومية املختصَّة، إىل سلطة أعلى.
    

    القيود واالنضباط واجلزاءات    
    ٣٦القاعدة     

ون جتاوز احلدِّ الالزم من القيود لضمان سالمة جيب احلفاظ على االنضباط والنظام د  
  االحتجاز وتسيري شؤون السجن بأمان وحتقيق حياة جمتمعية جيِّدة التنظيم.

    
  ٣٧القاعدة     

 

تكون األمور التالية مرهونةً دوماً مبا تأذن به أحكام القانون أو اللوائح التنظيمية للسلطة 
  اإلدارية املختصَّة: 

  يشكِّل خمالفةً تأديبية؛ السلوك الذي   (أ)  
  أنواع اجلزاءات التأديبية اليت جيوز فرضها ومدَّهتا؛   (ب)  
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  السلطة املختصَّة بتوقيع هذه العقوبات؛   (ج)  
أيُّ شكل من أشكال الفصل غري الطوعي عن عموم نزالء السجن، مثل   (د)  

املقيَّدة، سواء كان ذلك احلبس االنفرادي والعزل والتفريق ووحدات الرعاية اخلاصة أو اإلقامة 
من باب العقوبة التأديبية أو احملافظة على النظام واألمن، مبا يف ذلك إصدار سياسات وإجراءات 

  رفعه. حتكم استخدام ومراجعة تطبيق أيِّ شكل من أشكال الفصل غري الطوعي أو
    

    ٣٨القاعدة     
ليات منع نشوب ُتشجَّع إدارات السجون على االستعانة، قدر املستطاع، بآ  -١
زاعات من أجل الوقاية من  زاعات، أو الوساطة، أو أيِّ آليات بديلة أخرى لتسوية الن الن

  زاعات.  وقوع املخالفات التأديبية أو من أجل تسوية الن
تتَّخذ إدارة السجن حيال كل سجني خيضع أو خضع للفصل ما يلزم من تدابري   -٢

ذا النوع من احلبس عليه وعلى جمتمعه إثر إطالق للتخفيف من اآلثار الضارة احملتملة هل
  سراحه من السجن.

    
    ٣٩القاعدة     

ال ُيعاقَب أيُّ سجني إالَّ وفقاً ألحكام القانون أو اللوائح التنظيمية املشار إليها يف   -١
جيوز أبداً أن ُيعاقَب سجني  ومبادئ اإلنصاف وسالمة اإلجراءات القانونية. وال ٣٧القاعدة 
  املخالفة.الفعل أو على نفس  مرتني

إدارات السجون أن تراعي التناسب بني اجلزاء التأديبـي واملخالفة اليت تستوجب  على  - ٢
  فرض ذلك اجلزاء، وعليها أن حتتفظ بسجالت سليمة جلميع اجلزاءات التأديبية املفروضة. 

إسهام على إدارات السجون أن تنظر قبل فرض جزاءات تأديبية يف مدى وكيفية   -٣
مرض السجني العقلي أو إعاقة منوِّه يف سلوكه ويف ارتكابه املخالفة أو الفعل الذي يستوجب 

وال جيوز إلدارات السجون معاقبة سجني على أيِّ سلوك يعترب نتيجة مباشرة  اجلزاء التأديبـي.
  لسجني العقلي أو إعاقته الذهنية.ملرض ا

    
    ٤٠القاعدة     

  يُّ سجني، يف خدمة السجن، يف عمل ينطوي على صفة تأديبية.ال جيوز أن ُيستخَدم أ  -١
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قائمة  نظممع ذلك، ال جيوز تطبيق هذه القاعدة على حنو يعيق حسن أداء   -٢  
أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية إطارها  يفعلى احلكم الذايت، ُتناط 

  موعات ألغراض العالج.حمدَّدة، حتت إشراف اإلدارة، بسجناء منظَّمني يف جم
    

    ٤١القاعدة     
ُتبلَّغ السلطة املختصَّة فوراً بأيِّ ادِّعاء بارتكاب سجني ملخالفة تستوجب التأديب،   -١

  وعلى تلك السلطة أنْ حتقِّق يف األمر دون إبطاء ال مربِّر له. 
يهم وُيمنحون ما ُيبلَّغ السجناء دون إبطاء وبلغة يفهموهنا بطبيعة االهتامات املوجَّهة إل  -٢

  يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعهم. 
ُيسمح للسجناء بالدفاع عن أنفسهم شخصيا أو عن طريق املساعدة القانونية عندما   -٣

تتطلَّب مصلحة العدالة ذلك، وخصوصاً يف احلاالت اليت تتعلق بتهم تأديبية خطرية. 
يف جملس التأديب أو التحدث هبا، وجب أن  تعذَّر على السجناء فهم اللغة املستخدمة  وإذا

  يساعدهم مترجم شفوي كفء دون مقابل. 
  ُتتاح للسجناء فرصة اللتماس مراجعة قضائية للعقوبات التأديبية املفروضة عليهم.   -٤
يف حال حماكمة سجني على جرمية متثِّل إخالالً بالنظام، حيقُّ له احلصول على مجيع   -٥

اإلجرائية القانونية الواجبة التطبيق على الدعاوى اجلنائية، مبا يف ضمانات مراعاة األصول 
  ذلك إمكانية االستعانة مبحامٍ دون قيود. 

    
    ٤٢القاعدة     

ُتطبَّق على مجيع السجناء دون استثناء الظروف املعيشية العامة اليت تتناوهلا هذه   
ة احلرارة والصرف الصحي القواعد، مبا يف ذلك الشروط املتعلقة بالضوء والتهوية ودرج

والتغذية ومياه الشرب وإمكانية اخلروج إىل اهلواء الطلق وممارسة الرياضة البدنية والنظافة 
  الشخصية والرعاية الصحية والقدر الكايف من احليِّز املكاين الشخصي.

    
    ٤٣القاعدة     

ية إىل حدِّ التعذيب ال جيوز بأيِّ حال من األحوال أن تصل القيود أو اجلزاءات التأديب  -١
ر املمارسات حظَأو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وُت

  التالية على وجه اخلصوص:



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

V.15-04068 45 

  

  احلبس االنفرادي إىل أجل غري مسمَّى؛ (أ)  
  احلبس االنفرادي املطوَّل؛ (ب) 
  ع؛حبس السجني يف زنزانة مظلمة أو ُمضاءة دون انقطا (ج)  
  أو خفض كمية ما يقدَّم للسجني من الطعام أو مياه الشرب؛ البدينالعقاب  (د)  
  العقاب اجلماعي. (ه)  

  ال جيوز أبداً أن ُتستخَدم أدوات تقييد احلرِّية كعقوبة تأديبية. -٢
ال جيوز أن تتضمَّن اجلزاءات التأديبية أو تدابري التقييد منَع السجناء من االتصال   -٣

 جيوز تقييد سبل االتصال األسري إالَّ لفترة زمنية حمدودة ويف أضيق حدود بأسرهم. وال
  الزمة حلفظ األمن والنظام.

    
    ٤٤القاعدة     

ساعة أو  ٢٢يشري احلبس االنفرادي يف سياق هذه القواعد إىل حبس السجناء ملدة   
نفرادي املطوَّل أكثر يف اليوم دون سبيل إلجراء اتصال ذي معىن مع الغري. ويشري احلبس اال

  إىل احلبس االنفرادي ملدة تزيد على مخسة عشر يوماً متتالية.
    

    ٤٥القاعدة     
م احلبس االنفرادي إالَّ يف حاالت استثنائية كمالذ أخري وألقصر فترة ال ُيستخَد  -١

ممكنة ويكون رهناً مبراجعة مستقلة للحالة، ومبقتضى تصريح من سلطة خمتصة. وال ُيفرض 
  إىل احلكم الصادر يف حق السجني. استناداً

ر فرض احلبس االنفرادي على السجناء ذوي اإلعاقة العقلية أو البدنية إذا كان حظَُي  -٢
من شأن هذه التدابري أن تؤدي إىل تفاقم حالتهم. وينطبق حظر استخدام احلبس االنفرادي 

و املشار إليه يف معايري والتدابري املماثلة عندما يتعلق األمر بنساء أو أطفال، على النح
  )٥٧(املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.  األمم

    
───────────────── 

 )؛٤٥/١١٣من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم (مرفق القرار  ٦٧انظر القاعدة   )٥٧(
 من قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ٢٢والقاعدة 

 ).٦٥/٢٢٩(مرفق القرار 
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    ٤٦القاعدة     
جيب أالَّ يكون ملوظفي الرعاية الصحية أيُّ دور يف فرض التدابري التأديبية أو غريها  -١

صحة السجناء اخلاضعني من التدابري املقيِّدة. غري أنه جيب عليهم أن يولوا اهتماماً خاصا ل
أليِّ شكل من أشكال الفصل غري الطوعي، وذلك من خالل عدَّة ُسبل منها زيارة هؤالء 
السجناء يوميا وتقدمي املساعدة الطبِّية والعالج على حنو فوري بناًء على طلب هؤالء 

  السجناء أو طلب موظفي السجن.
املدير عن أيِّ آثار سلبية جلزاءات على موظفي الرعاية الصحية املسارعة إىل إبالغ   -٢

تأديبية أو غريها من التدابري املقيِّدة على الصحة البدنية أو العقلية أليِّ سجني خيضع هلذا 
وإعالم املدير إذا وجدوا ضرورة إلهنائها أو تعديلها ألسباب  ،النوع من اجلزاءات أو التدابري

  تتعلق بالصحة البدنية أو العقلية.
ظفو الرعاية الصحية صالحية مراجعة حاالت الفصل غري الطوعي للسجناء خيوَّل مو  -٣

والتوصية بإدخال تغيريات لضمان عدم إفضاء ذلك الفصل إىل تفاقم احلالة الصحية أو 
  اإلعاقة العقلية أو البدنية للسجني.

    
    أدوات التقييد    
    ٤٧القاعدة     

د األخرى اليت تكون بطبيعتها ُيحظر استخدام السالسل واألصفاد وأدوات التقيي  -١
  مهينة أو مؤملة. 

أمَّا غري ذلك من أدوات تقييد احلرِّية فال ُتستخَدم إالَّ عندما جييزها القانون ويف   -٢
  التالية:   الظروف
كتدبري لالحتراز من هرب السجني خالل نقله، شريطة أن ُتفَكَّ حني مثول   (أ)  

  السجني أمام سلطة قضائية أو إدارية؛ 
بأمر من مدير السجن، إذا أخفقت الوسائل األخرى يف كبح مجاح السجني   (ب)  

ملنعه من إحلاق األذى بنفسه أو بغريه أو من التسبُّب يف خسائر مادية؛ وعلى املدير يف مثل 
هذه احلالة أن ينبِّه الطبيب أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهَّلني إىل ذلك فوراً 

  السلطة اإلدارية األعلى. وأن يبلِّغ به 
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    ٤٨القاعدة     
من  ٢تنطبق املبادئ التالية إذا أجيز فرض أدوات تقييد احلرِّية وفقاً للفقرة   -١

  :٤٧  القاعدة
ال ُتفرض أدوات تقييد احلرِّية إالَّ إذا تعذَّر استخدام شكل أخف وطأة من   (أ)  

  احلركة غري املقيَّدة؛ أشكال السيطرة للتصدِّي بفعالية للمخاطر الناشئة عن 
م من أساليب التقييد إالَّ أخف ما هو ضروري ومتاح على حنو ال ُيستخَد  (ب)  

  معقول للسيطرة على حركة السجني يف ضوء مستوى املخاطر القائمة وطبيعتها؛ 
ال ُتفَرض أدوات تقييد احلرِّية إالَّ للفترة الالزمة، وجيب رفعها عن السجني   (ج)  

  بعد زوال اخلطر املتوقَّع من احلركة غري املقيَّدة.  بأسرع ما ميكن
ال ُتستخدم أدوات تقييد احلرِّية البتَّة مع النساء أثناء املخاض وأثناء الوالدة وبعد   -٢

  الوضع مباشرة.
    

    ٤٩القاعدة     
ينبغي إلدارة السجن التماس احلصول على أساليب للسيطرة ُتغين عن احلاجة إىل   

  تدريب على استخدام تلك األساليب.وتوفري ال ،احلرِّية أو حتدُّ من شدهتا فرض أدوات تقييد
    

    تفتيش السجناء والزنازين    
    ٥٠القاعدة     

جيب أن تكون القوانني واللوائح التنظيمية اليت حتكم إجراءات تفتيش السجناء   
 احلسبان املعايري والزنازين متوافقةً مع االلتزامات اليت يفرضها القانون الدويل وأن تأخذ يف

جرى التفتيش بطريقة حتترم والقواعد الدولية، مع مراعاة ضرورة ضمان األمن يف السجن. وُي
الكرامة اإلنسانية املتأصِّلة للشخص اخلاضع للتفتيش وخصوصيته، فضالً عن مبادئ التناسب 

  واملشروعية والضرورة.
    

   ٥١القاعدة     
 

ني أو ختويفه أو التطفُّل دون داع على خصوصيته. ال ُيستخَدم التفتيش للتحرُّش بسج  
وحتتفظ إدارة السجن، ألغراض املساءلة، بسجالت مناسبة تقيَّد فيها إجراءات التفتيش، 
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وخصوصاً إجراءات تفتيش اجلسد العاري وتفتيش جتاويف اجلسم وتفتيش الزنازين، وكذلك 
  ائج ُيسِفر عنها التفتيش.أسباب هذه اإلجراءات، وهويات القائمني عليها، وأيُّ نت

    
    ٥٢القاعدة     

ال ُيلجأ إىل إجراءات التفتيش االقتحامي، مبا يف ذلك تفتيش اجلسد العاري وتفتيش   -١
جتاويف اجلسم، إالَّ يف حاالت الضرورة القصوى. وُتشجَّع إدارات السجون على وضع 

ب أن تنفَّذ إجراءات بدائل مناسبة للتفتيش االقتحامي وعلى استخدام تلك البدائل. وجي
ر فيه اخلصوصية، وأن يتوىل القيام هبا موظفون مدرَّبون من التفتيش االقتحامي يف مكان تتوفَّ

  نفس جنس السجني. 
ال يتولَّى القيام بإجراءات تفتيش جتاويف اجلسم إالَّ اختصاصيو الرعاية الصحية   -٢

ن رعاية السجني، أو، كحدٍّ أدىن، املؤهَّلون خالف أولئك املسؤولني يف املقام األوَّل ع
موظفون مدرَّبون تدريباً مناسباً على يد اختصاصيني طبِّيني طبقاً ملعايري النظافة الصحية 

  والصحة والسالمة.
    

    ٥٣القاعدة     
ُيسمح للسجناء باالطِّالع على الوثائق ذات الصلة باإلجراءات القانونية اخلاصة هبم،   

ا يف حيازهتم دون أن يكون إلدارة السجن احلقُّ يف االطالع أو يسمح هلم باالحتفاظ هب
  عليها.

    
    تزويد السجناء باملعلومات وتقدميهم للشكاوى    
    ٥٤القاعدة     

  يزوَّد كل سجني فور دخوله السجن مبعلومات مكتوبة عمَّا يلي: 
  قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية يف السجن؛   (أ)  
الطرائق املأذون هبا لطلب املعلومات واحلصول على مشورة حقوقه، ومنها   (ب)  

  قانونية، مبا يف ذلك من خالل برامج املساعدة القانونية، وإجراءات تقدمي الطلبات أو الشكاوى؛ 
  واجباته، مبا يف ذلك اجلزاءات التأديبية السارية؛   (ج)  
ه مع احلياة مجيع املسائل األخرى الالزمة لتمكني السجني من تكييف نفس  (د)  

  يف السجن. 
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    ٥٥القاعدة     
وفقاً الحتياجات  بأشيعِ اللغات استعماالً ٥٤ُتتاح املعلومات املشار إليها يف القاعدة   -١

نزالء السجن. وإذا كان السجني ال يفهم أيا من هذه اللغات، فينبغي مساعدته بترمجة 
  املعلومات شفويا.

تلى عليه هذه املعلومات شفويا. وينبغي أن ُتقدَّم إذا كان السجني أُميا وجب أن ُت  -٢
  املعلومات إىل السجناء ذوي اإلعاقات احلسيَّة بطريقة مالئمة تلبِّي احتياجاهتم.

صات هلذه املعلومات يف األماكن املشتركة َتعرض إدارة السجن بشكل بارز ملخَّ  -٣
  السجن.  يف
    

     ٥٦القاعدة     
لتقدُّم يف أيِّ يوم بطلبات أو شكاوى إىل مدير السجن أو ُتتاح لكلِّ سجني فرصة ا  -١

  إىل املوظف املفوَّض بتمثيله. 
ُتتاح للسجناء إمكانية تقدمي طلبات أو شكاوى إىل مفتِّش السجون خالل جولته   -٢

التفتيشية يف السجن. وُتتاح للسجني فرصة التحدث مع املفتِّش أو مع أيِّ موظف آخر 
  ية وبسرِّية تامة دون حضور مدير السجن أو غريه من موظفيه. مكلَّف بالتفتيش حبرِّ

ُيسمح لكلِّ سجني بتقدمي طلب أو شكوى فيما يتعلق مبعاملته، دون رقابة على   -٣
فحوى ذلك، إىل اإلدارة املركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إىل السلطات األخرى 

  ة املراجعة أو التصحيح. املختصَّة، مبا يف ذلك اجلهات املخوَّلة صالحي
من هذه القاعدة على حمامي السجني.  ٣إىل  ١تنسحب احلقوق الواردة يف الفقرات   -٤

ويف احلاالت اليت يتعذَّر فيها على السجني أو حماميه ممارسة هذه احلقوق، جيوز ألحد أفراد 
  أسرة السجني أو أليِّ شخص آخر ُمِلم بالقضية القيام بذلك.

    
    ٥٧القاعدة     

حالة رفض  ُيعالَج كلُّ طلب أو شكوى على الفور، وُيجاب عنه دون إبطاء. ويف  -١
الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخُّر ال داعي له، حيق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية 

  أو سلطة أخرى. 
ُتوَضع ضمانات تكفل للسجناء تقدمي الطلبات أو الشكاوى بأمان، وبطريقة سرِّية   -٢

شاكي ذلك. وال جيوز أن يتعرَّض أيُّ سجني أو أيُّ شخص آخر مشار إليه يف إذا طلب ال
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أليٍّ من خماطر االنتقام أو التخويف أو غري ذلك من العواقب  ٥٦من القاعدة  ٤  الفقرة
  السلبية نتيجة لتقدميه لطلب أو شكوى. 

أو الالإنسانية  ُتعالَج ادعاءات التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية  -٣
أو املهينة على الفور وتفضي إىل حتقيق فوري حيادي جتريه سلطة وطنية مستقلة مبقتضى 

  . ٧١من القاعدة  ٢و ١الفقرتني 
    

    االتصال بالعامل اخلارجي     
    ٥٨القاعدة     

ُيسَمح للسجناء، يف ظل الرقابة الضرورية، باالتصال بأسرهتم وأصدقائهم على   -١
  على النحو التايل:فترات منتظمة 

باملراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل االتصال والوسائل   (أ)  
  اإللكترونية والرقمية وغريها؛ 

  باستقبال الزيارات.  (ب)  
حيثما ُيسَمح بالزيارات الزوجية، ُيطبَّق هذا احلق دون متييز، وُتتاح للسجينات   -٢

م املساواة مع الرجال. وُتوضع إجراءات وُتوفَّر أماكن إمكانية ممارسة هذا احلق على قد
متساوية لالنتفاع من هذا احلق، مع إيالء العناية الواجبة للحفاظ ولضمان إتاحة فرصة عادلة 

  على السالمة وصون الكرامة.
    

     ٥٩القاعدة     
يوزَّع السجناء، قدر املستطاع، على سجون قريبة من منازهلم أو أماكن إعادة   

  يلهم اجتماعيا.تأه
    

     ٦٠القاعدة     
يكون قبول دخول الزائرين إىل مرفق السجن رهناً مبوافقتهم على اخلضوع للتفتيش.   -١

وللزائر أن يسحب موافقته يف أيِّ وقت، ويف هذه احلالة حيقُّ إلدارة السجن منعه من 
  الدخول. 
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ةً وجيب أن ختضع ال جيوز أن تكون إجراءات تفتيش الزائرين ودخوهلم ُمهين  -٢  
. وينبغي جتنُّب ٥٢إىل  ٥٠ملبادئ توفِّر على أضعف تقدير ضروب احلماية املبيَّنة يف القواعد 

  تفتيش جتاويف اجلسم وعدم إخضاع األطفال له. 
    

    ٦١القاعدة     
تاح للسجناء الفرصة والوقت والتسهيالت املالئمة لكي يزورهم حمام من اختيارهم ُت  -١

تنصُّت وال رقابة   اعدة القانونية يتكلَّمون معه ويستشريونه، دومنا إبطاء والأو مقدِّم للمس
وبسرِّية تامة، بشأن أيِّ مسألة قانونية وفقاً للقانون الداخلي الساري. وجيوز أن جتري هذه 

  االستشارات حتت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس على مسمعٍ منهم. 
السجناء اللغة احمللية، تيسِّر إدارة السجن ُسبل يف احلاالت اليت ال يتحدَّث فيها   -٢

  احلصول على خدمات مترجم شفوي كفء مستقل. 
  ينبغي أن تتاح للسجناء ُسبل احلصول على مساعدة قانونية فعَّالة.   -٣
    

    ٦٢القاعدة     
منح السجناء من الرعايا األجانب قدراً معقوالً من التسهيالت لالتصال باملمثِّلني ُي  -١
  لوماسيني والقنصليني للدولة اليت ينتمون إليها.الدب
منح السجناء الذين هم من رعايا دول ليس هلا ممثِّلون دبلوماسيون أو قنصليون يف ُي  - ٢

، والالجئون وعدميو اجلنسية، تسهيالت مماثلة لالتصال باملمثِّل الدبلوماسي للدولة املكلَّفة البلد
  أو دولية تكون مهمتها محاية مثل هؤالء األشخاص. برعاية مصاحلهم أو بأيَّة سلطة وطنية

    
    ٦٣القاعدة     

تتاح للسجناء مواصلة االطِّالع بانتظام على جمرى األحداث ذات األمهية عن طريق   
قراءة الصحف اليومية أو الدورية أو املنشورات اخلاصة اليت تصدرها مؤسَّسة السجون أو 

ت، أو بأيِّ وسيلة مماثلة تسمح هبا إدارة السجن أو باالستماع إىل برامج إذاعية أو حماضرا
  تكون خاضعةً إلشرافها.
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    الكتب    
    ٦٤القاعدة     

ُيزوَّد كل سجن مبكتبة خمصَّصة ملختلف فئات السجناء تضمُّ قدراً وافياً من الكتب   
  ممكن.الترفيهية والتثقيفية على السواء. وُيشجَّع السجناء على اإلفادة منها إىل أبعد حدٍّ 

    
    الدين    
    ٦٥القاعدة     

إذا كان السجن يضمُّ عدداً كافياً من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعيَّن أو   -١
إذا  بدوام كاملُيعتَمد ممثِّل هلذا الدين مؤهَّل هلذه املهمَّة. وينبغي أن يكون هذا التعيني للعمل 

  .كان عدد السجناء يربِّر ذلك وكانت الظروف تسمح به
من هذه القاعدة أن ُيقيم  ١املعيَّن أو املُعتَمد وفقاً للفقرة املؤهَّل سمح للممثِّل ُي  -٢

الشعائر الدينية بانتظام وأن يقوم، كلَّما كان ذلك مناسباً، بزيارات خاصٍَّة للسجناء من أهل 
  دينه رعايةً هلم.

حترم مقابل ذلك، ُي يفن. وحرم أيُّ سجني من االتصال باملمثِّل املؤهَّل أليِّ ديال ُي  -٣
  السجني كليا إذا اعترض على قيام أيِّ ممثِّل ديين بزيارة له. يرأ
    

    ٦٦القاعدة     
سمح لكل سجني، بقدر ما يكون ذلك ممكناً عمليا، بأداء فروض حياته الدينية ُي  

أخذ هبا حبضور الصلوات املقامة يف السجن، وحبيازة كتب الشعائر والتربية الدينية اليت ت
  طائفته.

    
    حفظ متاع السجناء    
    ٦٧القاعدة     

السجن للسجني باالحتفاظ مبا حيمل من نقود أو اللوائح التنظيمية يف سمح تحني ال   -١
أشياء مثينة أو ثياب أو غري ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله يف حرز أمني لدى دخوله 

خذ التدابري الالزمة للمحافظة على تَّالسجن. ويوضع كشف هبذا املتاع يوقِّعه السجني، وُت
  هذه األشياء يف حالة جيِّدة.
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ح له ِمعاد إليه هذه النقود واحلوائج، باستثناء ما ُسُت ،لدى إطالق سراح السجني  -٢
بإنفاقه من مال أو ما أرسله إىل خارج السجن من متاع أو ما دعت املقتضيات الصحية إىل 

  ى إيصال بالنقود واحلوائج اليت أعيدت إليه.إتالفه من ثياب. ويوقِّع السجني عل
ُتطبَّق هذه املعاملة نفسها على أيَّة نقود أو حوائج ترسل إىل السجني من خارج   -٣

  السجن.
إذا كان السجني، لدى دخوله السجن، حيمل أيَّة عقاقري أو أدوية، يبتُّ الطبيب أو   -٤

  استعماهلا. غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهَّلني يف وجه
    

    اإلخطارات    
    ٦٨القاعدة     

لكلِّ سجني احلق يف إبالغ أسرته، أو أيِّ شخص آخر يعتربه واسطة اتصال، على   
الفور بسجنه أو نقله إىل مؤسسة أخرى ومبا قد يلحق به من األمراض أو اإلصابات اخلطرية، 

وخيضع اإلفصاح عن وجيب متكينه من ذلك وتزويده مبا حيتاجه من وسائل هلذا الغرض. 
  معلومات السجناء الشخصية للتشريعات احمللية. 

    
    ٦٩القاعدة     

يف حالة وفاة السجني، يبادر مدير السجن فوراً إىل إبالغ أقرب أقرباء السجني أو   
الشخص الذي طلب االتصال به يف حاالت الطوارئ. وإذا حلق بالسجني مرض خطري أو 

سة صحية، يبلِّغ املدير األشخاص الذين حدَّدهم السجني تعرَّض إلصابة أو ُنقل إىل مؤس
لتلقِّي بياناته الصحية. وُيحتَرم أيُّ طلب صريح من السجني بعدم إبالغ زوجه أو أقرب 

  أقربائه مبرضه أو إصابته.
    

    ٧٠القاعدة     
ُتخِطر إدارةُ السجن السجَني فوراً إذا أصيب أحد أقاربه املقرَّبني أو أيُّ شخص آخر   

يهمه شأنه مبرض خطري أو توفِّي. وينبغي السماح للسجني، كلَّما مسحت الظروف بذلك، 
بالذهاب حتت احلراسة أو وحده لعيادة ذلك القريب أو الشخص إذا كانت حالته الصحية 

  حرجةً أو حلضور جنازته يف حالة الوفاة.
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    التحقيقات    
    ٧١القاعدة     

حاالت وفاة أو اختفاء أو إصابة خطرية أثناء  عن أيِّدون إبطاء  يبلِّغ املدير  -١
سلطة قضائية أو سلطة أخرى  إىلبغضِّ النظر عن بدء حتقيق داخلي بشأهنا،  ،االحتجاز

خمتصَّة تكون مستقلَّةً عن إدارة السجن ومكلَّفةً بإجراء حتقيق سريع وحيادي وفعَّال يف 
تعاون على حنو كامل مع هذه مالبسات هذه احلاالت وأسباهبا. وعلى إدارة السجن أن ت

  السلطة، وأن تضمن احلفاظ على مجيع األدلة. 
من هذه القاعدة بنفس الكيفية كلَّما توافرت  ١تنطبق االلتزامات الواردة يف الفقرة   -٢

أسباب معقولة لالعتقاد بأنَّ عمالً من أعمال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو 
أو عدم نية أو املهينة ارُتكب يف السجن، بصرف النظر عن تلقِّي العقوبة القاسية أو الالإنسا

  شكوى رمسية بشأنه.تلقِّي 
حيثما توفَّرت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأنَّ أحد األفعال املشار إليها يف   -٣

من هذه القاعدة قد ارُتكب، ُتتَّخذ خطوات فورية لضمان عدم مشاركة  ٢الفقرة 
طهم يف ذلك الفعل يف التحقيق وعدم اتصاهلم بالشهود أو تمل تورُّحاألشخاص الذين ُي

  الضحية أو أسرة الضحية. 
    

    ٧٢القاعدة     
ُتعاِمل إدارة السجن جثمان السجني املتوىف باحترام ومبا يصون الكرامة. وينبغي   

تسليم جثمانه إىل أقرب أقربائه يف أقرب وقت معقول، على أالَّ يتأخَّر ذلك عن وقت 
النتهاء من التحقيق على أقصى تقدير. وتيسِّر إدارة السجن إجراء مراسم دفن وفق الشعائر ا

خر يرغب يف تولِّي ذلك أو املناسبة املتَّبعة يف ثقافة املتوىف إذا مل يوجد أيُّ طرف مسؤول آ
  ، كما جيب عليها االحتفاظ بسجل كامل للواقعة.يستطيع القيام به

    
    نقل السجناء    
    ٧٣دة القاع    

ألنظار اجلمهور إالَّ بأدىن قدر  ال ُيعرَّضنقل السجني إىل السجن أو منه، حني ُي  -١
  تدابري حلمايته من شتائم اجلمهور وفضوله ومن العلنية بأيِّ شكل من أشكاهلا. وُتتَّخذممكن، 
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ر نقل السجناء يف ظروف سيئة من حيث التهوية واإلضاءة، أو بأيَّة حظَُي  -٢  
  ال داعي له. بدنياعليهم عناًء  وسيلة تفرض

  مجيعاً على قدم املساواة. ويعاَملونل السجناء على نفقة إدارة السجن، نقَُي  -٣  
    

    موظفو السجن    
    ٧٤القاعدة     

حترص إدارة السجون على انتقاء موظفيها على اختالف درجاهتم بكل عناية، إذ يتوقَّف   - ١
  تهم وكفاءهتم املهنية وأهليَّتهم الشخصية للعمل.حسن إدارة السجن على نزاهتهم وإنساني

تسهر إدارة السجون باستمرار على بثِّ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى   -٢
الرأي العام على السواء، بأنَّ هذه املهمَّةَ هي خدمة اجتماعية بالغة األمهية، وعليها، حتقيقاً 

  تنوير اجلمهور.هلذا الغرض، أن تستخدم مجيع الوسائل املناسبة ل
بغية بلوغ األهداف السالفة الذكر، ُيعيَّن موظفو السجون على أساس العمل طوال   -٣

ضَمن ساعات العمل املعتادة، بوصفهم موظفي سجن حمترفني، ويعتربون موظفني مدنيني ُي
. هلم من ثَمَّ أمن العمل دون أن يكون مرهوناً إالَّ حبسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية

وجيب أن تكون األجور من الكفاية حبيث جتتذب األكفاء من الرجال والنساء، كما جيب أن 
  حتدَّد مزايا عملهم وظروف خدمتهم على حنو يراعي طبيعة عملهم املرهقة.

    
    ٧٥القاعدة     

ُيشترط حصول مجيع موظفي السجون على قسط مناسب من التعليم ومتكينهم من   -١
  ريقة مهنية وتزويدهم بالوسائل الالزمة لذلك.االضطالع بواجباهتم بط

ُيزوَّد مجيع موظفي السجون قبل الدخول يف اخلدمة بتدريب مصمَّم خصِّيصاً حبيث   -٢
يناسب واجباهتم العامة واحملدَّدة، وميثِّل أفضل املمارسات املعاصرة املثبتة الفعالية يف العلوم 

سجون إالَّ للمرشَّحني الذين ينجحون يف اجلنائية. وال ُيسمح بااللتحاق بالعمل يف ال
  االختبارات النظرية والعملية يف هناية هذا التدريب. 

تكفل إدارة السجن للموظفني بعد الدخول يف اخلدمة وطوال مزاولتهم ملهنتهم   - ٣
احلصول بصفة مستمرَّة على دورات تدريبية أثناء اخلدمة، بغية ترسيخ وحتسني معارفهم 

  ة.املهني وقدراهتم
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    ٧٦القاعدة     
، كحدٍّ أدىن، التدريب ٧٥من القاعدة  ٢يتضمَّن التدريب املشار إليه يف الفقرة   -١

  ما يلي: على
التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسات الوطنية ذات الصلة، عالوةً على   (أ)  

ن الصكوك الدولية واإلقليمية الواجبة التطبيق، اليت جيب أن يسترشد موظفو السجو
  ؛ السجناءبأحكامها يف عملهم وتعامالهتم مع 

حقوق موظفي السجون وواجباهتم أثناء ممارستهم وظائفهم، مبا يف ذلك   (ب)  
احترام الكرامة اإلنسانية جلميع السجناء وحظر تصرفات معيَّنة، خاصَّةً التعذيب وغريه من 

   ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
األمن والسالمة، مبا يف ذلك مفهوم األمن الدينامي، واستخدام القوة   (ج)  

وأدوات تقييد احلرِّية، وإدارة التعامل مع اجملرمني العنيفني، مع إيالء االعتبار الواجب 
  ألساليب الوقاية ونزع فتيل التوتُّر، مثل التفاوض والوساطة؛ 

فسية االجتماعية للسجناء والديناميات اإلسعافات األوَّلية، واالحتياجات الن  (د)  
السجن، فضالً عن جوانب الرعاية واملساعدة االجتماعية، مبا يف ذلك  بيئةاملناسبة لذلك يف 

  االكتشاف املبكِّر ملشاكل الصحة العقلية. 
د إليهم يتلقَّى املوظفون املكلَّفون بالعمل مع فئات معيَّنة من السجناء، أو الذين ُيعَه  -٢

  متخصِّصة أخرى، تدريباً يركِّز على املواضيع املناسبة يف هذا الشأن.مبهام 
    

    ٧٧القاعدة     
يتعيَّن على كل موظفي السجون يف مجيع األوقات أن يتصرَّفوا وأن يؤدُّوا مهامهم   

  على حنو جيعل منهم قدوةً طيبةً للسجناء وموضَع احترامهم.
    

    ٧٨القاعدة     
ي السجون، بقدر اإلمكان، عدداً كافياً من املتخصِّصني جيب أن يضمَّ ِمالك موظف  -١

كأطباء األمراض العقلية واختصاصيي علم النفس واملساعدين االجتماعيني واملعلمني 
  واملدرَّبني على املهارات املهنية.

جيب ضمان خدمات املساعدين االجتماعيني واملعلمني واملدرَّبني على املهارات   -٢
  ئم، ولكن دون استبعاد العاملني لبعض الوقت أو العاملني املتطوِّعني.املهنية على أساس دا
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    ٧٩القاعدة     
ينبغي أن يكون مدير السجن على حظ واف من األهلية ملهمته، من حيث طباعه   -١

  وكفاءته اإلدارية وتدريبه املناسب وخربته.
على أساس العمل  يكرِّس مدير السجن وقَت عمله كلَّه ملهامه الرمسية، فال ُيعيَّن  -٢

  . وعليه أن جيعل إقامته داخل مبىن السجن أو على مقربة مباشرة منه.بدوام جزئي
حني يوضع سجنان أو أكثر حتت سلطة مدير واحد، يتعيَّن عليه أن يزور كالًّ منها   -٣

من سجن يف مواعيد متقاربة، كما جيب أن يتولَّى موظف مقيم مسؤولية اإلشراف على كل 
  .هذه السجون

    
    ٨٠القاعدة     

جيب أن يكون مدير السجن ونائبه وأكثرية موظفي السجن اآلخرين قادرين على   -١
  تكلُّم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤالء.

  كفء، كلَّما اقتضت الضرورة ذلك.مترجم شفوي ُيستعان خبدمات   -٢
    

    ٨١القاعدة     
معاً، يوضع القسم املخصَّص للنساء من يف السجون اليت ُتؤوي الذكور واإلناث   -١

مبىن السجن حتت رئاسة موظفة مسؤولة ُتؤَتمن على مفاتيح مجيع أبواب هذا القسم من 
  السجن.

ال جيوز أليٍّ من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما مل تصحبه يف   -٢
  ذلك موظفة أنثى.

ختصاص موظفات السجن تكون مهمة حراسة السجينات واإلشراف عليهن من ا  -٣
من النساء حصراً. على أنَّ هذا ال مينع املوظفني الذكور، وال سيما األطباء واملعلِّمني، من 

  ممارسة مهامهم املهنية يف السجون أو أقسام السجون املخصَّصة للنساء.
    

    ٨٢القاعدة     
الَّ دفاعاً عن ال جيوز ملوظفي السجون أن يلجؤوا إىل القوة يف عالقاهتم بالسجناء إ  -١

بالقوة أو باالمتناع السليب ألمر يستند  البدنيةأو يف حاالت حماولة الفرار أو املقاومة  ،أنفسهم



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

58 V.15-04068 

 

إىل القوة أالَّ يستخدموها إالَّ  ن. وعلى املوظفني الذين يلجؤواللوائح التنظيميةإىل القانون أو 
  ادث إىل مدير السجن.يف أدىن احلدود الضرورية وأن يقدِّموا فوراً تقريراً عن احل

 يخاص لتمكينهم من كبح مجاح السجناء ذو بدينُيوفَّر ملوظفي السجون تدريب   -٢
  التصرف العدواين.

ال ينبغي للموظفني الذين يؤدُّون مهامَّ جتعلهم على احتكاك مباشر بالسجناء أن   -٣
ز بأيِّ حال من يكونوا مسلَّحني، إالَّ يف ظروف استثنائية. وباإلضافة إىل ذلك، ال جيو
  األحوال تسليم سالح أليِّ موظف ما مل يكن قد متَّ تدريبه على استعماله.

    
    عمليات التفتيش الداخلية أو اخلارجية    
    ٨٣القاعدة     

  ُيوضع نظام لعمليات التفتيش املنتظمة يف السجون واملرافق العقابية يتضمَّن عنصرين:  -١
  تقوم هبا اإلدارة املركزية للسجون؛  عمليات تفتيش داخلية أو إدارية  (أ)  
عمليات تفتيش خارجية تقوم هبا هيئة مستقلة عن إدارة السجن، ممَّا قد   (ب)  

  يشمل هيئات دولية أو إقليمية خمتصَّة. 
يف كلتا احلالتني، يكون اهلدف املنشود من عمليات التفتيش هو ضمان توافق   -٢

التنظيمية والسياسات واإلجراءات القائمة بغية  أسلوب إدارة السجون مع القوانني واللوائح
  حتقيق أهداف املرافق العقابية واإلصالحية، وضمان محاية حقوق السجناء. 

    
    ٨٤القاعدة     

  يتمتَّع املفتِّشون بالصالحيات التالية:   -١
االطِّالع على مجيع املعلومات املتعلقة بأعداد السجناء وأماكن االحتجاز   (أ)  

إىل جانب مجيع املعلومات ذات الصلة مبعاملة السجناء، مبا يف ذلك سجالهتم ومواقعها، 
  وظروف احتجازهم؛

حرِّية اختيار السجناء الذين يريدون زيارهتم، مبا يف ذلك القيام بزيارات غري   (ب)  
  معلنة، مببادرة منهم، واختيار السجناء الذين يريدون إجراء مقابالت معهم؛ 

لى انفراد ويف سرِّية تامة مع السجناء وموظفي السجن إجراء مقابالت ع  (ج)  
  أثناء الزيارات؛
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  تقدمي توصيات إىل إدارة السجن وغريها من السلطات املختصَّة.   (د)  
نهم سلطة خمتصَّة، يِّتتألَّف أفرقة التفتيش اخلارجي من مفتِّشني مؤهَّلني وذوي خربة تع  - ٢

  ىل االعتبار الواجب للتمثيل املتوازن بني اجلنسني.اختصاصيني يف الرعاية الصحية. وُيو وتشمل
    

    ٨٥القاعدة     
ُيقدَّم عقَب كلِّ تفتيش تقريٌر كتايب إىل السلطة املختصَّة. وُيوىل االعتبار الواجب   -١

إلتاحة االطالع العام على تقارير عمليات التفتيش اخلارجي بعد استبعاد أيِّ بيانات شخصية 
  ُيبدوا موافقتهم الصرحية على ذلك. تتعلق بالسجناء ما مل 

تبيِّن إدارة السجن أو غريها من السلطات املختصَّة، حسب االقتضاء، يف غضون   -٢
  فترة زمنية معقولة، ما إذا كانت ستنفِّذ التوصيات املنبثقة عن التفتيش اخلارجي.

    
    قواعد تنطبق على فئات خاصة  - ثانياً  
    السجناء احملكوم عليهم  - ألف  

    بادئ توجيهيةم    
    ٨٦القاعدة     

هتدف املبادئ التوجيهية التالية إىل إظهار الروح اليت ينبغي أن يؤخذ هبا يف إدارة   
من  ١واألهداف اليت جيب أن تسعى إليها، طبقاً للبيان الوارد يف املالحظة التمهيدية   السجون

  هذه القواعد.
    

    ٨٧القاعدة     
ء مدَّة العقوبة، إىل اتِّخاذ التدابري الضرورية لكي من املستحسن أن ُيعمد، قبل انتها  

ن للسجني عودةٌ تدرجييةٌ إىل احلياة يف اجملتمع. وهذا هدف ميكن بلوغه، تبعاً للحالة، من َمضُت
خالل نظام ميهِّد إلطالق سراح السجني ُينفَّذ يف السجن نفسه أو يف مؤسسة أخرى مالئمة، 

بار مع إخضاعه لضرب من اإلشراف والرقابة ال أو من خالل إطالق سراحه حتت االخت
  يشتمل على مساعدة اجتماعية فعَّالة.و ،الشرطة تتواله
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    ٨٨القاعدة     
ال ينبغي، يف معاملة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم من اجملتمع، بل على   -١

 يت اجملتمع احمللاستمرار كوهنم جزءاً منه. وهلذا ينبغي االستعانة، بقدر املستطاع، هبيئا
  ساعدة موظفي السجن على أداء مهمة إعادة التأهيل االجتماعي للسجناء. مل
ينبغي أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل سجن وتناط هبم   -٢

مهمة احلفاظ على استمرار كل عالقات السجني املستحسنة بأسرته وباملنظمات االجتماعية 
وحتسني تلك العالقات. كما ينبغي اتِّخاذ تدابري تكفل، إىل أقصى  ة،اليت تعود عليه بالفائد

احلدود املتَّفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة، محاية ما للسجني من حقوق تتَّصل مبصاحله 
  املدنية وبتمتُّعه بالضمان االجتماعي وغري ذلك من املزايا االجتماعية.

    
    ٨٩القاعدة     

املبادئ إفرادية املعاملة، ممَّا يقتضي األخذ بنظام مرن لتصنيف يتطلَّب إعمالُ هذه   -١
منفصلة مناسبة ملعاملة  سجونالسجناء يف فئات. ولذا ُيستصَوب أن ُتوزَّع هذه الفئات على 

  كل فئة.
نفس القدر من متطلَّبات األمن لكل فئة،  سجنليس من الضروري أن يتوفَّر يف كلِّ   -٢

جات هذا األمن تبعاً الحتياجات خمتلف الفئات. والسجون بل ُيستحسُن أن تتفاوت در
املفتوحة األبواب، حبكم كوهنا ال تقيم حواجز أمن مادية حتول دون اهلرب، بل تعتمد يف 

اتاة إلعادة تأهيل السجناء الذين متَّ ؤانضباط السجني نفسه، توفِّر أفضل الظروف م ىذلك عل
  اختيارهم بعناية.

ن عدد احملتجزين يف السجون املغلقة األبواب من الكثرة حبيث ُيستصوب أالَّ يكو  -٣
البلدان أنَّه ال ينبغي هلذا العدد يف السجون املذكورة أن  ويعترب بعضيعرقل إفرادية املعاملة. 

يتجاوز اخلمسمائة. أمَّا يف السجون املفتوحة األبواب فيجب أن يكون عدد السجناء صغرياً 
  قدر اإلمكان.

إقامة سجون من الصِّغر حبيث يتعذَّر فيها توفري ب، من جهة أخرى، ال ُيستصو  -٤
  التسهيالت املناسبة.
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    ٩٠القاعدة     
ال ينتهي واجب اجملتمع بإطالق سراح السجني. ولذلك ينبغي أن تكون هناك   

هيئات حكومية أو خاصة قادرة على أن ُتعري السجني الذي استردَّ حرِّيته رعايةً ناجعةً بعد 
سراحه، هتدف إىل ختفيف حدَّة مواقف العداء العفوية ضدَّه وتسمح بإعادة تأهيله ق إطال

  للعودة إىل اجملتمع.
    

    معاملة السجناء    
    ٩١القاعدة     

الغرض من معاملة احملكوم عليهم بالسجن أو بتدبري مماثل حيرمهم من احلرِّية جيب أن   
 بعد إطالق سراحهم م الرغبة يف العيشيكون، بقدر ما تسمح بذلك مدَّة العقوبة، إكساهب

هذه  هتدفيف ظلِّ القانون معتمدين على أنفسهم، وتأهيلهم لتحقيق هذه الرغبة. وجيب أن 
  .لديهم روح املسؤولية وتنميةاحترامهم لذواهتم  إىل تشجيعاملعاملة 

    
    ٩٢القاعدة     

سيما الرعاية الدينية يف  م مجيع الوسائل املناسبة، والستخَدحتقيقاً هلذه املقاصد، ُت  -١
فيها ذلك، والتعليم، واإلرشاد والتدريب املهنيني، وأساليب املساعدة يتسىن البلدان اليت 

االجتماعية اإلفرادية، والتوجيه املهين، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعاً لالحتياجات 
 البدنيةقدراته وملكاته الفردية لكلِّ سجني، مع مراعاة تارخيه االجتماعي واجلنائي، و

  والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدَّة عقوبته، ومستقبله بعد إطالق سراحه.
أقرب  جيب أن يتلقَّى مدير السجن عن كلِّ سجني حمكوم عليه ملدَّة معيَّنة، ويف  -٢

من  ١، تقارير كاملة حول مجيع األمور املشار إليها يف الفقرة السجن موعد ممكن بعد دخوله
طبيب أو غريه من  هدُّيعلقاعدة. وينبغي أن تشمل هذه التقارير دائماً تقريراً هذه ا

  والذهنية. البدنيةاختصاصيي الرعاية الصحية املؤهَّلني حول أحوال السجني 
. وجيب يتوضع التقارير وغريها من الوثائق املناسبة املتعلقة بالسجني يف ملف فرد  -٣

يفه على حنو ميكِّن املوظفني املسؤولني من االطِّالع عليه املواظبة على حتديث هذا امللف وتصن
  اجة إىل ذلك.احلكلَّما دعت 
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    التصنيف وإفرادية املعاملة    
    ٩٣القاعدة     

  الغرض من التصنيف هو:  -١
أن ُيفَصل عن اآلخرين السجناُء الذين يرجَّح، بسبب سجلهم اجلنائي أو   (أ)  

  عليهم؛ طباعهم، أن يكونوا ذوي تأثري سيِّئ
أن ُيصنَّف السجناء يف فئات، بغية تيسري معاملتهم توخِّياً إلعادة تأهيلهم   (ب)  

  االجتماعي.
م ملعاملة خمتلف فئات السجناء، بقدر اإلمكان، سجون خمتلفة أو أقسام ُتستخَد  -٢

  خمتلفة يف السجن الواحد.
    

    ٩٤القاعدة     
، يف أقرب وقت ممكن مناسبة ملدةيوضع من أجل كلِّ سجني حمكوم عليه بعقوبة   

وبعد دراسة شخصيته، برنامج معاملة يتمُّ إعداده يف ضوء املعلومات  دخوله السجنبعد 
  .واستعداده الشخصياملكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته 

    
    االمتيازات    
    ٩٥القاعدة     

أساليب  ُتنَشأ يف كلِّ سجن نظم امتيازات توائم خمتلف فئات السجناء وخمتلف  
املعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح املسؤولية لديهم وحفزهم على 

  االهتمام مبعاملتهم وجعلهم متعاونني فيها.
    

    العمل    
    ٩٦القاعدة     

جيب إتاحة الفرصة للسجناء احملكوم عليهم للعمل و/أو املشاركة بنشاط يف إعادة   -١
بيب أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهَّلني لياقتهم البدنية تأهيلهم، على أن يقرِّر ط

  والعقلية. 
  لتشغليهم طوال يوم العمل العادي. يُيوفَّر للسجناء عمل منتج يكف  -٢
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    ٩٧القاعدة     
  ال جيوز أن يكون العمل يف السجن ذا طبيعة مؤملة.  -١
  ال جيوز استرقاق السجناء أو استعبادهم.   -٢
 موظف وز مطالبة أيِّ سجني بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة أليِّال جت  -٣

  من موظفي السجن.
    

    ٩٨القاعدة     
يكون العمل الذي ُيوفَّر للسجني، إىل أقصى احلدود املستطاعة، من النوع الذي   -١

  يصون أو يزيد قدرته على تأمني عيشه بكسب شريف بعد إطالق سراحه.
سيما السجناء   نافع للسجناء القادرين على االنتفاع به، وال ُيوفَّر تدريب مهين  -٢

  الشباب.
تتاح للسجناء، يف حدود ما يتمشَّى مع االختيار املهين السليم ومتطلَّبات إدارة   -٣

  السجن واالنضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون يف القيام به.
    

    ٩٩القاعدة     
يف السجن على حنو يقترب به بقدر اإلمكان من األعمال  م العمل وطرائقهنظَُّي  -١

  املماثلة خارج السجن، بغية إعداد السجناء للظروف املهنية الطبيعية.
مصلحة السجناء وتدريبهم املهين خاضعني ملقصد حتقيق ربح مايل  ال جيوز أن تصبح  -٢

  من وراء العمل يف السجن.
    

    ١٠٠القاعدة     
ة السجن مباشرةً، ال املقاولون اخلاصون، بتشغيل مصانعه يفضَّل أن تقوم إدار  -١

  ومزارعه.
إدارة السجن، جيب أن يكونوا  لسلطانم السجناء يف أعمال ال ختضع ستخَدحني ُي  -٢

دائماً حتت إشراف موظفي السجن. وما مل يكن العمل حلساب إدارات حكومية أخرى، 
كامل األجر الذي  السجن يدفعوا إلدارة أن هذا العمل جيب على األشخاص الذين ُيقدَّم هلم

  ُيتقاضى عادةً عنه، مع مراعاة إنتاجية السجناء.
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    ١٠١القاعدة     
  ُتراعى يف السجون االحتياطات املتَّخذة حلماية سالمة العمال األحرار وصحتهم.  -١
ُتتَّخذ تدابري لتعويض السجناء عن إصابات العمل، مبا يف ذلك األمراض املهنية،   -٢
  روط ال تكون أقل مؤاتاةً من تلك اليت مينحها القانون للعمال األحرار.بش
    

    ١٠٢القاعدة     
بلوائح بالقانون أو للسجناء حيدَّد العدد األقصى لساعات العمل اليومي واألسبوعي   -١

  ر.، مع مراعاة القواعد أو العادات احمللية املتَّبعة يف جمال استخدام العمال األحراةإداري تنظيمية
 كاٍف ترك يوم للراحة يف األسبوع ووقتُيط يف حتديد الساعات املذكورة أن شتَرُي  -٢

  للتعليم وغريه من األنشطة املقرَّرة كجزء من معاملة السجناء وإعادة تأهيلهم.
    

    ١٠٣القاعدة     
  ُيكافَأ السجناء على عملهم وفقاً لنظام أجور منصف.  -١
ن يستخدموا جزءاً على األقل من أجرهم يف شراء جيب أن يسمح النظام للسجناء بأ  -٢

  أشياء مرخَّص هبا الستعماهلم الشخصي وأن يرسلوا جزءاً آخر منه إىل أسرهتم.
جيب أن ينصَّ النظام أيضاً على احتجاز اإلدارة جلزء من األجر حبيث يشكِّل كسباً   -٣

  مدَّخراً يتمُّ تسليمه للسجني لدى إطالق سراحه.
    

    لترفيهالتعليم وا    
    ١٠٤القاعدة     

ُتتَّخذ ترتيبات ملواصلة تعليم مجيع السجناء القادرين على االستفادة منه، مبا يف ذلك   -١
التعليم الديين يف البلدان اليت ميكن فيها ذلك. وجيب أن يكون تعليم السجناء من األمِّيني 

  واألحداث إلزاميا، وأن حيظى بعناية خاصة من إدارة السجن.
جعل تعليم السجناء، يف حدود املستطاع عمليا، متناسقاً مع نظام التعليم العام يف ُي  -٢

  البلد، حبيث يكون يف مقدورهم، بعد إطالق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.
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    ١٠٥القاعدة     
ُتنظَّم يف مجيع السجون، حرصاً على صحة السجناء البدنية والعقلية، أنشطة ترفيهية   
  ية.وثقاف

    
    الالحقةالعالقات االجتماعية والرعاية     
    ١٠٦القاعدة     

ُتبذل عناية خاصة للحفاظ على استمرار عالقات السجني بأسرته وحتسينها، بقدر   
  يكون ذلك يف صاحل كال الطرفني.  ما
    

    ١٠٧القاعدة     
يوضع يف االعتبار، منذ بداية تنفيذ عقوبة السجن، مستقبل السجني بعد إطالق   

د على أن يصون أو ُيقيم من العالقات باألشخاص أو اهليئات خارج سراحه، وُيشجَّع وُيساَع
  وخيدم مصاحل أسرته على أفضل وجه. هعلى إعادة تأهيل هالسجن كل ما من شأنه أن يساعد

    
    ١٠٨القاعدة     

اليت تساعد اخلارجني من السجن على  ،على األجهزة واهليئات احلكومية أو اخلاصة  -١
املطلَق حصول السجناء  املمكن والالزم قدرالإعادة تثبيت أقدامهم يف اجملتمع، أن تضَمن ب

على الوثائق وأوراق اهلوية الضرورية، وعلى املسكن والعمل املناسبني، وعلى ثياب سراحهم 
الئقة تناسب املناخ والفصل، وأن توفِّر هلم من الوسائل ما يكفي لوصوهلم إىل وجهتهم 

  سباب العيش هلم خالل الفترة اليت تلي مباشرة إطالق سراحهم.ولتأمني أ
جيب أن تتاح للممثِّلني الذين تعتمدهم األجهزة املذكورة إمكانية دخول السجن   -٢

  ستشاروا بشأن مستقبل السجني منذ بداية تنفيذ عقوبته.والوصول إىل السجناء، وجيب أن ُي
ممركزةً أو منسَّقةً بقدر اإلمكان كيما  ُيستصوب أن تكون أنشطة اهليئات املذكورة  -٣

  ُينتفع جبهودها على أفضل وجه.
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    السجناء ذوو اإلعاقة الذهنية و/أو املشاكل الصحية العقلية   - باء  
    ١٠٩القاعدة     

ال جيوز أن يوضع يف السجون األشخاص الذين يتبيَّن أنَّهم غري مسؤولني جنائيا أو   -١
لديهم إعاقاٍت ذهنيةً و/أو مشاكلَ صحيةً عقليةً شديدةً ممَّن يكشف التشخيص الحقاً أنَّ 

يؤدِّي بقاؤهم يف السجن إىل تفاقم حالتهم، وُتتَّخذ ترتيبات لنقلهم إىل مرافق للصحة العقلية 
  يف أقرب وقت ممكن. 

ُيوَضع السجناء اآلخرون املصابون بإعاقات ذهنية و/أو مشاكل صحية عقلية، إذا   -٢
، حتت املراقبة والعالج يف مرافق متخصِّصة حتت إشراف اختصاصيي اقتضت الضرورة

  الرعاية الصحية املؤهَّلني. 
جلميع السجناء اآلخرين الذين حيتاجون إىل  توفِّر دوائر الرعاية الصحية العالَج  -٣

  العالج من أمراض عقلية.
    

    ١١٠القاعدة     
ختصَّة، تدابري ملواصلة العالج من املستحسن أن ُتتَّخذ، باالتِّفاق مع األجهزة امل  

  النفساين للسجني ولتقدمي مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطالق سراحه عند الضرورة.
    

    السجناء املوقوفون أو احملتجزون رهن احملاكمة  -جيم  
    ١١١القاعدة     

 يف الفقرات التالية من هذه القواعد تشري عبارة "السجني غري احملاكم" إىل أيِّ  -١
ووضعه يف عهدة الشرطة أو السجن ولكنَّه  جنائيةشخص متَّ توقيفه أو حبسه بسبب خمالفة 
  مل ُيحاكَم ومل يصدر يف حقه حكم بعُد.

  ل على هذا األساس.ويعاَم يءُيفتَرض يف السجني غري احملاكم أنَّه بر  -٢
اليت تنصُّ على دون املساس بالقواعد القانونية املتعلقة حبماية احلرِّية الفردية أو   -٣

اإلجراءات الواجبة االتِّباع إزاء السجناء غري احملاكَمني، جيب أن يتمتَّع هؤالء بنظام معاملة 
  عناصره األساسية.إالَّ حتدِّد القواعد الواردة أدناه ال خاص 
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    ١١٢القاعدة     
  ل السجناء غري احملاكَمني عن السجناء املدانني.ُيفَص  -١

ري احملاكَمني األحداث عن البالغني وجيب من حيث املبدأ ل السجناء غُيفَص  -٢  
  أن ُيحتجزوا يف مؤسسات منفصلة.

    
    ١١٣القاعدة     

فردية، ولكن مع مراعاة العادات احمللية املختلفة  ةغري حماكَم يف غرف كلُّ سجنيينام   
  فيما يتعلق باملناخ.

    
    ١١٤القاعدة     

ذلك، يف احلدود املتَّفقة مع حفظ النظام يف للسجناء غري احملاكَمني إذا رغبوا يف   
اإلدارة أو ، إمَّا بواسطة من الطعام من اخلارج على نفقتهمما يريدون  يشتروااملؤسسة، أن 
  هم أو أصدقائهم. وفيما عدا ذلك، تتكفَّل اإلدارة بإطعامهم.بواسطة أسر

   
    ١١٥القاعدة     

اصة إذا كانت نظيفةً والئقةً. أمَّا إذا ُيسَمح للسجني غري احملاكَم بارتداء ثيابه اخل  
  عطى للمحكوم عليهم.ُت الثياب اليتارتدى ثياب السجن، فيجب أن تكون هذه خمتلفة عن 

    
    ١١٦القاعدة     

فرصةً للعمل، ولكن ال جيوز إجباره عليه. دائماً ُيعطَى السجني غري احملاكَم   
  اختار العمل، وجب أن يتقاضى عليه أجراً.  فإذا
    

    ١١٧القاعدة     
احلدود  ُيرخَّص لكلِّ سجني غري حماكَم بأن حيصل، على نفقته أو نفقة الغري، ويف  

، على ما يشاء من واحملافظة على النظام فيهاملتَِّفقة مع مصلحة إقامة العدل ومع أمن السجن 
  الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغريها من وسائل قضاء الوقت.
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    ١١٨القاعدة     
ص للسجني غري احملاكَم بأن يزوره ويعاجله طبيبه أو طبيب أسنانه اخلاص، إذا ُيرخَّ  

  كان لطلبه مربِّر معقول وكان قادراً على دفع النفقات الالزمة.
    

    ١١٩القاعدة     
  إليه.   لكلِّ سجني غري حماكَم احلق يف أن ُيبلَّغ فوراً بأسباب احتجازه وأيِّ هتم موجَّهة  -١
سجني غري احملاكَم حمام اختاره بنفسه، فمن حقِّه توكيل حمام تعيِّنه له إذا مل يكن لل  -٢

سلطة قضائية أو سلطة أخرى يف مجيع احلاالت اليت تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك دون 
مقابل إذا كان ال ميلك موارد كافية لدفع التكاليف. وخيضع احلرمان من االستعانة مبحام 

  ملراجعة مستقلة دون تأخري.
    

    ١٢٠القاعدة     
ختضع حقوق السجني غري احملاكَم يف االستعانة مبحاميه أو مقدِّم املساعدة القانونية   -١

  . ٦١مة لالستعانة هبما لنفس املبادئ املبيَّنة يف القاعدة للدفاع عن نفسه والطرائق املنظِّ
ة إلعداد الوثائق ُتوفَّر للسجني غري احملاكَم، بناًء على طلبه، أدوات الكتابة الالزم  -٢

 الشخص الذي يقدِّم إليهاملتعلقة بدفاعه، مبا يف ذلك التعليمات السرِّية املوجَّهة إىل حماميه أو 
  املساعدة القانونية.

    
    السجناء املدنيون  -دال  

    ١٢١القاعدة     
يف البلدان اليت جييز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بأمر من احملكمة يف أيِّ   

وى أخرى غري جنائية، ال جيوز إخضاع السجناء على هذا النحو أليِّ قيود أو أليِّ صرامة دع
تتجاوز ما هو ضروري لضمان سالمة االحتجاز وللحفاظ على النظام. وجيب أالَّ تكون 

  اتاةً من معاملة السجناء غري احملاكَمني باستثناء أنَّه ميكن إجبارهم على العمل.ؤمعاملتهم أقل م
   



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

V.15-04068 69 

  

    األشخاص املوقوفون أو احملتجزون بغري هتمة  - اءه  
    ١٢٢القاعدة     

 )٥٨(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ٩دون اإلخالل بأحكام املادة   
يتمتَّع األشخاص املوقوفون أو احملتجزون دون أن توجَّه إليهم هتمة بنفس احلماية املكفولة مبوجب 

من اجلزء الثاين من هذه القواعد. كما تنطبق عليهم األحكام ذات الصلة  اجلزء األول والفرع جيم
من الفرع ألف من اجلزء الثاين من هذه القواعد، حيثما ميكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه 
الفئة اخلاصة من احملتجزين، شريطة أالَّ ُيتَّخذ أيُّ تدبري يفترض ضمناً أنَّ إعادة التعليم أو إعادة 

  يدانوا بأيِّ جرمية جنائية.  تأهيل ميكن على أيِّ حنو أن يكونا مناسبني ألشخاص ملال
    

    مشروع القرار الثالث
 التصدِّي جلرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين

    
  إنَّ اجلمعية العامة،  
ــتذكر   ــا  إذ تسـ ــؤرَّخ  ٦٨/١٩١قرارهـ ــمرب   ١٨املـ ــانون األول/ديسـ ــأن  ٢٠١٣كـ بشـ

قتل النساء والفتيات بدافع جنساين، وال سيما االلتزامات بتعزيز ومحايـة مجيـع   التصدِّي جلرائم 
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، مبن فيهم النساء والفتيات،

مــن أنَّ انتشــار خمتلــف مظــاهر قتــل النســاء والفتيــات بــدافع   وإذ يســاورها بــالغ القلــق  
تالحظ بوجه خاص أنَّ امـرأة مـن كـلِّ امـرأتني ُتقَتـل      جنساين يف العامل بلغ أبعاداً ُمجزعة، وإذ 

  )٥٩(على يد عشريها احلميم أو أحد أفراد أسرهتا،
إزاء آفة العنف اجلنسـي يف مجيـع احلـاالت، مبـا يف ذلـك       وإذ يساورها بالغ القلق أيضاً  

حـــاالت الـــرتاع، وعمليـــات االختطـــاف واالغتصــــاب والقتـــل اجلماعيـــة الـــيت تســــتهدف        
  والفتيات،  النساء

بتقريــر املقــرِّرة اخلاصــة املعنيــة مبســألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه          وإذ حتــيط علمــاً   
بشـأن تكثيـف    ٢٠١٢متوز/يوليه  ٥املؤرَّخ  ٢٠/١٢وقرار جملس حقوق اإلنسان  )٦٠(وعواقبه

───────────────── 

 ).٢١-ألف (د ٢٢٠٠انظر مرفق القرار   )٥٨(

  .٢٠١٣الدراسة العاملية عن جرائم القتل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،   )٥٩(
)٦٠(  A/HRC/20/16. 
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اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة: سـبل انتصـاف النسـاء الالئـي        
  تعرَّضن للعنف،

تقرير مفوَّضية األمم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان عـن كيفيـة إقامـة         وإذ تستذكر  
وقـرار جملـس    )٦١(ة العنف ضد النساء والفتيـات، و/أو تعزيز أوجه التآزر والروابط بشأن مسأل

بشـأن تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل      ٢٠١٣حزيران/يونيـه   ١٤املؤرَّخ  ٢٣/٢٥حقوق اإلنسان 
القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة: منع االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسـي  

  والتصدِّي هلا،
 ٢٠١٤كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨ املـــؤرَّخ ٦٩/١٤٧قرارهـــا  وإذ تســـتذكر أيضـــاً  

  بشأن تكثيف اجلهود من أجل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة،
ــدير  وإذ حتــيط علمــاً    ــذكرى الســنوية     مــع التق ــاإلعالن السياســي الصــادر مبناســبة ال ب

هتـا التاسـعة   الذي اعتمدته جلنة وضـع املـرأة يف دور   ،العشرين للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة
  )٦٣(والذي ركَّز على استعراض العشرين عاماً ملنهاج عمل بيجني، )٦٢(واخلمسني،

حلكومــة تايلنــد الستضــافة وتــرؤُّس اجتمــاع فريــق اخلــرباء        عــن امتناهنــا  وإذ تعــرب  
احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بقتل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاين، الـذي ُعقـد يف       

ــانكوك يف الف ــرة مــن  ب ــاين/نوفمرب   ١٣إىل  ١١ت ــالقرار  ، عمــال٢٠١٤ًتشــرين الث  ٦٨/١٩١ب
  ،٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ 

بتوصيات اجتمـاع فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح        وإذ حتيط علماً مع التقدير  
  )٦٤(العضوية السالف الذكر،

ــة يف جــدول  بــإعالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة وال   وإذ ترحِّــب   ــة اجلنائي عدال
أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز          

وترحِّـب بصـفة خاصـة     )٦٥(سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،
───────────────── 

)٦١(  A/HRC/23/25. 

)، الفصل األول، E/2015/27( ٧رقم ، امللحق ٢٠١٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )٦٢(
 الباب جيم.

(منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ١٥‐ ٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،   )٦٣(
 ، املرفق الثاين.١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13املبيع  رقم

)٦٤(  E/CN.15/2015/16. 

)٦٥(  A/CONF.222/17١األول، القرار  ، الفصل. 
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جلنائيـة عـن طريـق    بسعي الدول األعضاء إىل تعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف نظـم العدالـة ا     
وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية، من أجل تعزيز محاية النساء والفتيات محايـة كاملـة   

  من مجيع أعمال العنف، مبا يف ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنساين،
على أمهية القضاء على مجيع أشكال العنف ضد مجيـع النسـاء والفتيـات يف    وإذ تشدِّد   

ــه مــن      اجملــالَْين العــا م واخلــاص، واحلــد بدرجــة كــبرية مــن مجيــع أشــكال العنــف ومــا يتَّصــل ب
  )٦٦(،٢٠١٥الت الوفيات يف كل مكان، يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام معدَّ

على أنَّ الدول ملزمة بتعزيز ومحاية مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات      وإذ تشدِّد أيضاً  
، وباختـاذ التـدابري الراميـة إىل منـع أعمـال العنـف       األساسية للجميع، مبن فيهم النسـاء والفتيـات  

ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومالحقـة مرتكبيهـا، أيـا كـانوا، ومعاقبتـهم، ووضـع حـدٍّ        
  من العقاب، مإلفالهت

للعمل الذي تضـطلع بـه منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال منـع         وإذ تعرب عن تقديرها  
  فتيات والتصدِّي له،مجيع أشكال العنف ضد النساء وال

إىل اإلسهامات اهلامة اليت يقدِّمها العديـد مـن منظمـات اجملتمـع      وإذ تنظر بعني التقدير  
املـــدين واألوســـاط األكادمييـــة يف التصـــدِّي ملختلـــف أشـــكال العنـــف املرتكـــب ضـــد النســـاء   

  والفتيات، من خالل إجراء البحوث والعمل املباشر يف جمتمعاهتا احمللية،
باألحكــام القضــائية الوطنيــة والدوليــة الــيت تــدين القتــل اجلمــاعي         علمــاً وإذ حتــيط  
  والفتيات،  للنساء

ارتفـاع مسـتوى اإلفـالت مـن العقـاب فيمـا يتعلـق جبـرائم قتـل           وإذ يظل يـثري جزعهـا    
النســاء والفتيــات بــدافع جنســاين وكــون العنــف ضــد النســاء والفتيــات يعــدُّ مــن أقــلِّ اجلــرائم   

  قضائية واملعاقبة يف العامل،مالحقة اللخضوعاً ل
الدول األعضاء علـى اختـاذ التـدابري الراميـة إىل منـع أعمـال العنـف ضـد          حتثُّ  -١  

النساء والفتيات، وخصوصاً القتل بدافع جنساين، والتحقيـق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا قضـائيا      
ك اجلـرائم  ومعاقبتهم، والعمل على مجيع املستويات مـن أجـل وضـع حـدٍّ إلفـالت مـرتكيب تلـ       

  الشنيعة ضد النساء والفتيات من العقاب؛
الدول األعضاء على تعزيـز تـدابري العدالـة اجلنائيـة لـديها للتصـدِّي        حتثُّ أيضاً  -٢  

جلرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين، وال سيما باختاذ تدابري تدعم قدراهتا على التحقيـق  
───────────────── 

)٦٦(  A/68/970. 
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كبيها ومعاقبتهم والنظر يف اختاذ تدابري فيمـا يتعلـق   يف هذه اجلرائم جبميع أشكاهلا ومالحقة مرت
بقـــدراهتا علـــى تـــوفري ســـبل اجلـــرب و/أو التعـــويض للضـــحايا وأســـرهن أو ُمعـــاليهن، حســـب  

  االقتضاء، و/أو إمداد هؤالء مبا يلزم من الدعم القانوين والطيب والنفسي واالجتماعي؛
لتعـاون الـدويل وتبـادل    الدول األعضاء علـى أن تنظـر يف سـبل تعزيـز ا    تشجِّع   -٣  

املمارســات اجليــدة يف املســائل اجلنائيــة املتصــلة بــالعنف املرتكــب بــدافع جنســاين، مبــا يشــمل    
التصــديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت    

نضــمام إليهـــا  وغريهــا مـــن الصــكوك القانونيــة الدوليـــة ذات الصــلة، أو اال     )٦٧(امللحقــة هبــا،  
  وتنفيذها، حسب االقتضاء؛

الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد   تشــجِّع  -٤  
ــرأة ــاري،  )٦٨(امل ــة    )٦٩(وبروتوكوهلــا االختي ــة حقــوق الطفــل والربوتوكــوالت االختياري واتفاقي

ــا،  ــة هب ــة،      )٧٠(امللحق ــة الدولي ــا األساســي للمحكمــة اجلنائي ــام روم ــى تن )٧١(ونظ ــذ هــذه  عل في
  فعَّاالً؛ الصكوك تنفيذاً

ــة الــيت أوصــى هبــا     تــدعو  -٥   ــة احلالي ــدول األعضــاء إىل مراعــاة األدوات العملي ال
احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين بقتـل النسـاء والفتيـات بـدافع           اخلـرباء  فريـق اجتماع 
، أي ٢٠١٤فمرب تشـرين الثـاين/نو   ١٣إىل  ١١الذي ُعقد يف بـانكوك يف الفتـرة مـن     ،جنساين

الربوتوكول النموذجي لبلدان أمريكا الالتينية بشـأن إجـراء التحقيقـات يف جـرائم قتـل النسـاء       
  )٧٢(بدافع جنساين، و"التوصيات املتعلقة بالتحقيق الفعَّال يف جرائم قتل النساء"؛

الدول األعضاء على تعزيـز اسـتراتيجيات شـاملة ومتكاملـة ملنـع مجيـع        تشجِّع  -٦  
عنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنسـاين، تتضـمَّن   أشكال ال

مـن أجـل التصـدي للمواقـف      ،ر واملستمر، وتعبئة اجملتمعات احمللية وتوعيتهالتعليم املبكِّلبرامج 
والعوامل االجتماعية اليت تشجِّع أيَّ شكل من أشكال العنف ضد النسـاء والفتيـات، أو تـربِّره    

  تتسامح معه؛ أو
───────────────── 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، اجمللَّدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦٧(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩د لَّاجملاملرجع نفسه،   )٦٨(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١د لَّاجملاملرجع نفسه،   )٦٩(

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و ٢١٧١و ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللَّدات   )٧٠(

 .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧د لَّاجملاملرجع نفسه،   )٧١(

 ).٢٠١٤إسبانيا، وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون (أيار/مايو   )٧٢(
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الـدول األعضـاء علـى اعتمـاد تـدابري متكاملـة وشـاملة للتصـدي للعنـف          حتثُّ   -٧  
ر وتقيـيم املخـاطر،   ل املبكِّـ ضد املرأة بغية احلد من خماطر القتل بدافع جنساين من خالل التـدخُّ 

حقـة  نع جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنسـاين والتحقيـق فيهـا ومال   ملوبذل العناية الواجبة 
مرتكبيها ومعاقبتهم، وضـمان محايـة متسـاوية للنسـاء مبوجـب القـانون، وضـمان وصـوهلن إىل         

د التخصُّصـات يراعـي املنظـور    العدالة على قدم املساواة، والنظر يف اعتماد هنج متكامل ومتعـدِّ 
اجلنساين ملنع جرائم قتـل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاين والتحقيـق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا          

معاقبتــهم، بغــرض التقليــل إىل أدىن حــد مــن احتمــال تعرضــهن لإليــذاء مــن جديــد يف نظــام    و
العدالة اجلنائية، ووضع آليات مناسبة وتعزيز قـدرات التحليـل اجلنـائي يف التحقيقـات للتعـرف      

  على رفات املوتى وحتديد هوية األشخاص املفقودين؛
ر أشـكال العنـف اجلنسـي    الدول األعضاء على جترمي االغتصاب وسـائ تشجِّع   -٨  

والعنف بدافع جنساين الـيت ُترتكـب ضـد النسـاء والفتيـات يف مجيـع احلـاالت، مبـا يف ذلـك يف          
حاالت الرتاع، ومالحقة مرتكيب هذه اجلرائم ومعاقبتـهم، مـع مراعـاة املعـايري الدوليـة، وحتـثُّ       

ت املؤسسـات  األطراف املعنية علـى العمـل، حسـب االقتضـاء، علـى دعـم تنميـة وتعزيـز قـدرا         
الوطنيـة، وخصوصـاً نظـم إنفــاذ القـانون والصـحة والقضـاء، وقــدرات شـبكات اجملتمـع املــدين         
احمللي هبدف توفري مساعدة مسـتدامة للنسـاء والفتيـات املتضـررات مـن العنـف بـدافع جنسـاين         

  ومتكينهن من الوصول إىل العدالة؛
م ومتناسـب مـع   الدول األعضاء على ضـمان فـرض عقـاب مالئـ     تشجِّع أيضاً  -٩  

  خطورة اجلرمية على مرتكيب جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين؛
بالدول األعضاء أن حتمـي الضـحايا وتـدعمهنَّ، باالسـتفادة مـن الـدور        هتيب  -١٠  

اهلام الذي يؤديه اجملتمع املدين، وضمان التعاون الفعَّال بني مجيع اهليئات احلكوميـة املعنيـة، مبـا    
االقتضــاء، أجهــزة القضــاء والنيابــة العامــة وإنفــاذ القــانون، واخلــدمات الصــحية  يف ذلــك، عنــد

  واالجتماعية والسلطات احمللية واإلقليمية؛
الدول األعضاء على ضمان إبالغ الضحايا ومن بقي على قيد احليـاة مـن    حتثُّ  -١١  

ئيـة، مـع مراعـاة    ذويهم حبقوقهم، ومتكينهم من املشاركة، حسب االقتضـاء، يف اإلجـراءات اجلنا  
  كرامتهم ورفاههم وأمنهم، وكفالة تقدمي الدعم للضحايا من خالل اخلدمات املناسبة؛

كيانـات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا ذات الصـلة، وال سـيما مكتـب األمـم         تشجِّع   - ١٢  
األمـم  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، ومفوَّضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنسـان، وهيئـة    

املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)، على مواصلة دعـم الـدول   
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د الــوطين ياألعضــاء، بنــاًء علــى طلبــها، يف وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وسياســات علــى الصــع        
  ها؛واإلقليمي والدويل هبدف التصدي جلرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين ومنع حدوث

الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا املعنيــة، مبــا فيهــا  تشــجِّع  -١٣  
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ومفوَّضــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق     

صــة األخــرى التابعــة لألمــم اإلنســان وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة والصــناديق والــربامج املتخصِّ
  دة، على توعية الدول األعضاء جبرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين؛املتح

الدول األعضاء على مجـع وتصـنيف وحتليـل وإبـالغ البيانـات املتعلقـة       تشجِّع   -١٤  
جبــرائم قتــل النســاء والفتيــات بــدافع جنســاين، وفقــاً للتصــنيف الــدويل للجرميــة لألغــراض           

ئية، وإشراك اجملتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة وممثِّلـي      اإلحصائية الذي أقرَّته اللجنة اإلحصا
ممكـن، وتـوفري التـدريب املالئـم      دولية، حسب االقتضاء وإىل أقصى حدٍّالضحايا واملنظمات ال

  وحتليلها؛الصلة ذات للموظفني املعنيني على اجلوانب التقنية واألخالقية جلمع البيانات 
املعــين باملخـدِّرات واجلرميــة ومعاهـد شــبكة   إىل مكتـب األمــم املتحـدة   تطلـب    -١٥  

برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية مواصلة إجراء وتنسـيق البحـوث ذات الصـلة    
جبرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساين، وخباصة فيمـا يتَّصـل بتوحيـد معـايري مجـع البيانـات       

  وتصنيفها وحتليلها واإلبالغ عنها؛
إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يعــدَّ،   لــب أيضــاًتط  -١٦  

بالتعاون مع الدول األعضاء، دراسة حتليلية تتنـاول قتـل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاين علـى        
مســتَمدة أيضــاً مــن أصــحاب   ،الصــعيد العــاملي، وتتضــمَّن بيانــات مصــنَّفة عــن هــذه الظــاهرة  

  توضيح أشكاهلا وأمناطها املختلفة؛ املصلحة املعنيني، بغرض
معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل أن    تدعو   -١٧  

تدرج يف برامج عملها مسألة قتل النساء والفتيات بدافع جنساين بغية تعزيـز السُّـبل والوسـائل    
ا ومالحقــة مرتكبيهــا قضــائيا الكفيلــة بزيــادة فعاليــة منــع حــدوث هــذه اجلــرائم والتحقيــق فيهــ 

  ومعاقبتهم، وأن تعدَّ مواد تدريبية مناسبة هلذا الغرض؛
 ة عـن مسـامهات خارجـ   توفريالدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل  تدعو  -١٨  

  امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛
يقدِّم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانيـة والسـبعني    إىل األمني العام أن تطلب  -١٩  

  تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
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    الرابعمشروع القرار 
تقدمي املساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية     

     املتعلقة مبكافحة اإلرهاب
  إنَّ اجلمعية العامة،  
الصلة باملساعدة التقنية يف جمال مكافحة اإلرهاب، مجيع قراراهتا ذات  إذ تستذكر  

كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٨/١٧٨وال سيما أحدث تلك القرارات، كقراراهتا 
، بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، ٢٠١٣

اعدة التقنية من أجل ، بشأن تقدمي املس٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٨/١٨٧و
املؤرَّخ  ٦٩/١٢٧تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، و

، بشأن التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ١٠
حدة ملنع ، بشأن تعزيز برنامج األمم املت٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٩/١٩٧و

املؤرَّخ  ٦٨/٢٧٦اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين، و
  ، ، بشأن استعراض استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب٢٠١٤حزيران/يونيه   ١٣

ة بقرارات جملس األمن ذات الصلة باملساعدة التقنية يف جمال مكافحوإذ حتيط علماً   
  )٧٣(اإلرهاب، وال سيما أحدث تلك القرارات،

ضرورة تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي من أجل منع  وإذ تؤكِّد جمدَّداً  
اإلرهاب ومكافحته على حنو فعَّال، وخباصة عن طريق تعزيز القدرة الوطنية للدول من خالل 

  ويات اليت حتدِّدها الدول اليت تطلبها،تقدمي املساعدة التقنية، يف ضوء االحتياجات واألول
على ضرورة معاجلة الظروف اليت تفضي إىل انتشار اإلرهاب، مع التقيُّد وإذ تشدِّد   

  باملبادئ واملقاصد األساسية مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، التام
، الذي أهابت فيه مبكتب األمم املتحدة املعين ٦٨/١٨٧قرارها  وإذ تستذكر  

باملخدِّرات واجلرمية، يف مجلة أمور، أن يواصل تقدمي املساعدة التقنية من أجل بناء قدرة 
يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية  الدول األعضاء، بناء على طلبها، لكي تصبح أطرافاً

املتعلقة باإلرهاب وتنفذها، بوسائل منها وضع برامج حمدَّدة اهلدف وتدريب موظفي العدالة 
───────────────── 

) املؤرَّخ ٢٠١٤( ٢١٣٣، و٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٤) املعتمد يف ٢٠١٤( ٢١٧٨ال سيما القرارات   )٧٣(
 ٢١٩٩، و٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ؤرَّخ ) امل٢٠١٤( ٢١٩٥، و٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢٧

  .٢٠١٥شباط/فرباير  ١٢) املؤرَّخ ٢٠١٥(
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نائية املعنيني ووضع مبادرات يف هذا الشأن واملشاركة فيها واستحداث أدوات تقنية اجل
  ومنشورات، بالتشاور مع الدول األعضاء،

 )٧٤(مجيع جوانب استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب وإذ تكرِّر تأكيد  
، الذي ٦٨/٢٧٦رارها وضرورة استمرار الدول يف تنفيذها، وفقاً ملا أعادت تأكيده يف ق

الحظت فيه مع التقدير األنشطة اليت تضطلع هبا يف جمال بناء القدرات كياناُت األمم 
املتحدة، ومنها الكيانات اليت تتألَّف منها فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة 

يق مع املنظمات اإلرهاب، ومن بينها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، بالتنس
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية األخرى، ملساعدة الدول األعضاء، بناًء على طلبها، 
يف تنفيذ االستراتيجية، وشجَّعت فيه فرقة العمل على كفالة تقدمي املساعدة لبناء القدرات يف 

  إلرهاب،جماالت حمدَّدة، يف أطر منها مبادرة املساعدة املتكاملة ملكافحة ا
على أنَّ الدول األعضاء مسؤولةٌ يف املقام األول عن تنفيذ  وإذ تكرِّر أيضاً التأكيد  

استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، وإذ تسلِّم بضرورة تعزيز ما تقوم به 
األمم املتحدة من دور تنسيقي ورئيسي لتعزيز االتساق يف تنفيذ تلك االستراتيجية على 
الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل ويف تقدمي املساعدة، وخباصة يف جمال بناء 
القدرات، حسبما أُكِّد عليه يف الركن الثالث لالستراتيجية، وإذ تشجِّع سائر املنظمات 

  الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية على تنسيق أنشطتها مع األمم املتحدة يف هذا الصدد،
، عن قلقها إزاء التدفُّق املتزايد ٦٨/٢٧٦أنَّها أعربت، يف قرارها تستذكر وإذ   

للمجنَّدين الدوليني إىل التنظيمات اإلرهابية، مبن يف ذلك املقاتلون اإلرهابيون األجانب، 
له ذلك جلميع الدول األعضاء، مبا يف ذلك بلدان املنشأ والعبور واملقصد، واخلطر الذي يشكِّ
أنَّها أعربت عن قلقها إزاء تزايد عمليات االختطاف وأخذ الرهائن اليت  ضاًوإذ تستذكر أي

تنفذها اجلماعات اإلرهابية يف بعض املناطق أليِّ غرض من األغراض، مبا يف ذلك بغية 
مقايضتهم باألموال أو انتزاع تنازالت سياسية، والحظت أنَّ الفديات املدفوعة إىل 

صادر متويل األنشطة اليت يضطلعون هبا، مبا يف ذلك اإلرهابيني ُتستخدم كمصدر من م
  ارتكاب مزيد من عمليات االختطاف،

إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أيضاً  وإذ تستذكر  
أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز 

───────────────── 

 .٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٧٤(
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الذي اعتمده مؤمتر  )٧٥(ن على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،سيادة القانو
  األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

ضرورة مواصلة مكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله  يف هذا الصددوإذ تستذكر   
و حمتملة بني ومظاهره، مبا يشمل مواجهة ما يوجد يف بعض األحيان من صالت متنامية أ

اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية واألنشطة غري املشروعة املتصلة باملخدِّرات وأنشطة غسل األموال 
  ومتويل اإلرهاب، بغية تعزيز ما تتَّخذه نظم العدالة اجلنائية من تدابري للتصدي لتلك اجلرائم،

ة من تدمري للتراث اجلماعات اإلرهابية يف اآلونة األخري ما قامت بهوإذ يثري جزعها   
  الثقايف يف بعض البلدان،

الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  اهلامبالدور  وإذ تسلِّم  
واجلرمية، يف إطار الكيانات اليت تتألف منها فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة 

القانونية وتدابري العدالة اجلنائية  اإلرهاب، يف التصدِّي لتمويل اإلرهاب واختاذ التدابري
كيانات األمم املتحدة  اتقوم هباألعمال اليت ملكافحة اإلرهاب، وإذ تستذكر أمهية تنسيق 

، من أجل تعزيز املساءلة والشفافية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهابوفرقة العمل املعنية 
  وجتنب ازدواجية هذه األعمال،

ن على الدول أن تكفل التقيُّد يف أيِّ تدابري ُتتَّخذ ملكافحة أنَّه يتعيَّوإذ تؤكِّد   
اإلرهاب جبميع االلتزامات املنوطة هبا مبوجب القانون الدويل، وال سيما القانون الدويل 

  حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل،
ز يف تقدمي املساعدة التقنية من أجل بالعمل املضطلع به والتقدُّم احملر وإذ حتيط علماً  

  مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف إطار اهليئات اإلقليمية والدولية املتخصِّصة واملعنية،
بتقرير األمني العام عن املساعدة التقنية يف تنفيذ االتفاقيات وإذ حتيط علماً أيضاً   

   )٧٦(والربوتوكوالت الدولية املتصلة باإلرهاب،
بالعمل املستمر الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين  كذلك حتيط علماًوإذ   

باملخدِّرات واجلرمية لدعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل منع اإلرهاب ومكافحته يف 
سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما فيما يتعلق بتجميع املمارسات اجليِّدة يف جمال 

ساعدة إىل ضحايا اإلرهاب ودعمهم، مبا يشمل الدور الذي يقوم به الضحايا يف تقدمي امل
───────────────── 

)٧٥(  A/CONF.222/17 ١، الفصل األول، القرار. 

)٧٦(  E/CN.15/2015/4. 



E/2015/30 
E/CN.15/2015/19 

78 V.15-04068 

 

إطار العدالة اجلنائية، وتؤكِّد جمدَّداً على ضرورة االضطالع هبذا العمل بالتنسيق الوثيق مع 
  الدول األعضاء،

ارة ميكن وال ينبغي ربط اإلرهاب بأيِّ دين أو جنسية أو حض أنَّه ال وإذ تؤكِّد جمدَّداً  
  أو مجاعة عرقية،

يف االتفاقيات والربوتوكوالت  الدول األعضاء اليت مل تصبح بعد أطرافاً حتثُّ  - ١  
الدولية القائمة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب على النظر يف القيام بذلك، وتطلُب إىل مكتب األمم 

الوثيق مع الكيانات  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل، يف إطار واليته وبالتنسيق
التابعة لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، تقدمي املساعدة التقنية  ذات الصلة

  إىل الدول األعضاء للتصديق على تلك الصكوك القانونية الدولية وإدماجها يف تشريعاهتا؛
ى الصعيد الدول األعضاء على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون عل حتثُّ  -٢  

الدويل من أجل منع اإلرهاب ومكافحته جبميع أشكاله ومظاهره، وفقاً للقانون الدويل، 
يف ذلك ميثاق األمم املتحدة، والتنفيذ الفعال للصكوك الدولية ولقرارات األمم املتحدة   مبا

ب، مبا ذات الصلة، اليت تتناول ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب، والتصدِّي لتمويل اإلرها
يف ذلك من خالل أخذ الرهائن واالختطاف من أجل احلصول على فدية، والقيام، عند 
االقتضاء، بإبرام معاهدات ثنائية وإقليمية ومتعدِّدة األطراف بشأن تسليم املطلوبني وتبادل 
املساعدة القانونية، وكفالة تدريب مجيع املوظفني املعنيني تدريباً مالئماً على تنفيذ أنشطة 

م، يف التعاون الدويل، وتطلُب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يقدِّ
لتلك الغاية، بوسائل  على طلبها حتقيقاً ًءبنا ساعدة التقنية إىل الدول األعضاءإطار واليته، امل

الت املتعلقة مه من مساعدة فيما يتصل بالتعاون القانوين الدويل يف اجملامنها مواصلة ما يقدِّ
مبكافحة اإلرهاب وتعزيز تلك املساعدة، واحلفز على إجياد سلطات مركزية قوية وفعَّالة من 

  أجل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛
أمهية وضع نظم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة وإنسانية وشفَّافة وقابلة  تؤكِّد  -٣  

الساري، باعتبارها ركيزةً أساسيةً أليِّ استراتيجية  للمساءلة، وتعهُّدها، وفقاً للقانون الدويل
ملكافحة اإلرهاب، وتطلُب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يأخذ يف 
االعتبار فيما يقدِّمه من مساعدة تقنية ملكافحة اإلرهاب، حيثما اقتضى األمر، العناصر 

  تدعيم نظم العدالة اجلنائية وسيادة القانون؛الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل 
مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل تعزيز العمل  هتيب  -٤  

على تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناًء على طلبها ويف إطار واليته، الختاذ 
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ابري العدالة اجلنائية الرامية إىل منع اإلرهاب، تدابري فعَّالة تستند إىل سيادة القانون يف سياق تد
  مبا يتفق متاماً مع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛

مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل تقدمي  هتيب أيضاً  - ٥  
يف  املساعدة التقنية من أجل بناء قدرة الدول األعضاء، بناًء على طلبها، لكي تصبح أطرافاً

االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة باإلرهاب وتنفِّذها، بوسائل منها وضع برامج حمدَّدة 
وتدريب موظفي العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون املعنيني ووضع مبادرات يف هذا الشأن  األهداف

  ؛واملشاركة فيها واستحداث أدوات تقنية ومنشورات، بالتشاور مع الدول األعضاء
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل، يف إطار  تطلب  - ٦  

صة يف جمال مكافحة اإلرهاب ومنعه ويف اجملاالت واليته، تطوير املعارف القانونية املتخصِّ
املواضيعية املهمة ذات الصلة بوالية املكتب، وأن يواصل تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء اليت 

، على النحو ومظاهرهتطلبها فيما يتعلق بتدابري العدالة اجلنائية للتصدِّي لإلرهاب جبميع أشكاله 
 الذي بيَّنته الصكوك القانونية الدولية وورد تفصيله يف قرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، يف إطار  تطلب أيضاً  -٧  
فرقة ته وبالتعاون، حسب االقتضاء، مع جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية ووالي

اليت  األعضاء ، أن يقدِّم املساعدة إىل الدولالعمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب
ن األجانب، من خالل أنشطة ون اإلرهابيواملقاتل الذي ميثله لتهديدلتطلبها من أجل التصدِّي 

تعزيز تعاوهنا ووضع التدابري ذات الصلة، فضالً عن تدابري العدالة اجلنائية ا على قدراهت بناء
املناسبة للحيلولة دون متويل املقاتلني اإلرهابيني األجانب وتعبئتهم وسفرهم وجتنيدهم 
وتنظيمهم وتطرُّفهم، ولكفالة إحالة أيِّ شخص يشارك يف متويل أعمال إرهابية أو التخطيط 

حضري هلا أو ارتكاهبا أو مساندهتا إىل العدالة وفقاً لاللتزامات مبوجب القانون الدويل أو الت
  والقانون الوطين املنطبق؛

الدول األعضاء على توطيد التعاون على تعزيز تبادل املعلومات  تشجِّع  -٨  
يف  نالعملياتية يف الوقت املناسب بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب، وكذلك على التعاو

، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك من خالل التبادل الفعَّال هلذه التحدِّيات التصدِّيهذا اجملال و
حمتملة  وأمتنامية  وأأليِّ صالت قائمة والتصدِّي للمعلومات واخلربات واملمارسات اجليدة، 

وعة ري املشربني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واألنشطة املتصلة باملخدِّرات غيف بعض األحيان 
العدالة اجلنائية  يف إطار املتَّخذة تدابريال، من أجل حتسني وغسل األموال ومتويل اإلرهاب

، يف أن يدعم تلك اجلرائم، وهتيُب مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميةملكافحة 
  ؛إطار والياته ذات الصلة، جهود الدول األعضاء يف هذا الشأن بناء على طلبها
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إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يدعم، يف  تطلب  -٩  
إطار واليته، وحسب االقتضاء، زيادة حتسني التعاون بني الدول األعضاء فيما يتعلق جبرائم 

 الدول األعضاء االختطاف وأخذ الرهائن اليت ترتكبها اجلماعات اإلرهابية، من خالل مدِّ
ة، بناًء على طلبها، لتنمية قدرهتا على منع حوادث االختطاف وأخذ الرهائن باملساعدة التقني

من االستفادة بشكل مباشر أو غري مباشر  اإلرهابيني على يد اإلرهابيني يف املستقبل، ومنع
  من الفديات والتنازالت السياسية؛

يواصل، إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن تطلب أيضاً   - ١٠  
يف إطار واليته، تطوير معارفه القانونية املتخصِّصة بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء وأن 
يواصل تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء اليت تطلبها من أجل التصدِّي الستخدام اإلنترنت 

لتحقيق وأن يقدِّم الدعم لتلك الدول األعضاء يف جترمي هذه األعمال وايف أغراض إرهابية، 
فيها ومقاضاة مرتكبيها بفعالية، وفقاً للقانون الدويل املتعلق مبراعاة األصول القانونية ويف ظل 
االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلرِّيات األساسية، وأن يشجِّع على استخدام اإلنترنت كأداة 

  ؛ملكافحة انتشار اإلرهاب
باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل، يف إىل مكتب األمم املتحدة املعين  كذلك تطلب  - ١١  

برامج بناء القدرات بغية تعزيز من أجل تنفيذ  األعضاء اليت تطلبهإطار واليته، تقدمي الدعم للدول 
  تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الرامية إىل التصدِّي لتدمري التراث الثقايف على يد اإلرهابيني؛ 

مع جلنة  بالتنسيقاملعين باملخدِّرات واجلرمية،  مكتب األمم املتحدةحتثُّ  - ١٢  
فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية و

على أن يواصل تعزيز تعاونه مع املنظمات الدولية والكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحدة، 
من أجل تقدمي املساعدة  ،ولية واإلقليمية ودون اإلقليميةوكذلك مع املنظمات والترتيبات الد

  التقنية كلما كان ذلك مناسباً؛
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل إيالء  تطلب  - ١٣  

أولوية عليا لتنفيذ هنج متكامل من خالل تعزيز براجمه اإلقليمية واملواضيعية، بسبل منها 
  ، بناء على طلبها؛مساعدة الدول

باملبادرات اجلارية اليت اشترك يف وضعها مكتب األمم املتحدة املعين ترحِّب   - ١٤  
باملخدِّرات واجلرمية وجلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية، وكذلك تلك اليت اشترك 

التنفيذ يف يف وضعها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وفرقة العمل املعنية ب
  جمال مكافحة اإلرهاب؛
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للدول األعضاء اليت دعمت أنشطة املساعدة التقنية اليت  تعرب عن تقديرها  - ١٥  
يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، بسبل منها تقدمي املسامهات 

مستدامة وتقدمي الدعم  املالية، وتدعو الدول األعضاء إىل النظر يف تقدمي تربعات مالية إضافية
بالنظر إىل ضرورة تعزيز تقدمي املساعدة التقنية وضمان فعاليتها من أجل  العيين، وخصوصاً

مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ األحكام ذات الصلة باملوضوع من استراتيجية األمم 
  املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب؛

ويد مكتب األمم املتحدة املعين إىل األمني العام أن يواصل تز تطلب  - ١٦  
باملخدِّرات واجلرمية مبوارد كافية لالضطالع باألنشطة، يف إطار واليته، من أجل مساعدة 
الدول األعضاء، بناًء على طلبها، على تنفيذ العناصر ذات الصلة باملوضوع من استراتيجية 

  األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب؛
األمني العام أن يقدِّم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية إىل أيضاً  تطلب  - ١٧  

  والسبعني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
    

   اإىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادمه ناُمقدَّممشروعا قرارين   - باء  
توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتصــادي واالجتمــاعي باعتمــاد      -٢
  :شروعي القرارين التالينيم
  

  مشروع القرار األول
  

 تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االتِّجار باألشخاص
  

  ،إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
بأمهية خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االتِّجار باألشخاص، اليت  إذ يسلِّم 

، وإذ يشدِّد على ٢٠١٠متوز/يوليه  ٣٠املؤرَّخ  ٦٤/٢٩٣قرارها اعتمدهتا اجلمعية العامة يف 
  أمهية تنفيذها بالكامل،

 أنَّ خطة العمل العاملية ُوضعت من أجل القيام مبا يلي: وإذ يؤكِّد جمدَّداً 

تشجيع التصديق العاملي على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة   (أ)  
ول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار باألشخاص، وخباصة النساء وبروتوك )٧٧(عرب الوطنية

───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥د لَّ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧٧(
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وعلى  )٧٨(واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة اليت تتصدَّى لالتِّجار باألشخاص، وتعزيز تنفيذ 

 ،خاصالصكوك القائمة ملكافحة االتِّجار باألش

مساعدة الدول األعضاء على تعزيز التزاماهتا السياسية والقانونية مبنع   (ب)  
 ،االتِّجار باألشخاص ومكافحته

تشجيع التصدِّي على حنو شامل ومنسَّق ومتَّسق على كلٍّ من الصعيد   (ج)  
 ،الوطين واإلقليمي والدويل ملكافحة االتِّجار باألشخاص

ند إىل حقوق اإلنسان ويراعي االعتبارات اجلنسانية الترويج التِّباع هنج يست  (د)  
والسنَّ يف التصدِّي لكلِّ العوامل اليت جتعل الناس ُعرضةً لالتِّجار ويف تعزيز تدابري العدالة 
اجلنائية يف هذا الشأن، ومها جانبان ضروريان ملنع االتِّجار باألشخاص ومحاية ضحاياه 

 ،ومالحقة مرتكبيه قضائيا

الوعي يف هذا الشأن داخل منظومة األمم املتحدة ولدى الدول نشر   (ه)  
واجلهات املعنية األخرى أيضاً، كالقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم 

 ،الدولية والوطنية واجلمهور عامة

تعزيز التعاون والتنسيق بني مجيع اجلهات املعنية، مبا فيها الدول األعضاء   (و)  
الدولية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، وداخل خمتلف كيانات منظومة واملنظمات 

 األمم املتحدة، مع أخذ أفضل املمارسات القائمة والدروس املستفادة يف االعتبار،

واملعنون "تنفيذ خطة  ٢٠١٣متوز/يوليه  ٢٥املؤرَّخ  ٢٠١٣/٤١قراره وإذ يستذكر  
 االتِّجار باألشخاص"، عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة

إدانته الشديدة لالتِّجار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، الذي  وإذ يكرِّر  
يشكل جرمية وخطراً جسيماً يهدِّد الكرامة اإلنسانية وسالمة الفرد البدنية وحقوق 

  والتنمية،  اإلنسان
يف تنفيذ خطة العمل  دوَر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وإذ يؤكِّد 

العاملية، مبا يف ذلك دوره كمنسِّق للفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال 
 مكافحة االتِّجار باألشخاص،

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧د لَّه، اجملاملرجع نفس  )٧٨(  
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أنَّ الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق قد أنشئ من أجل  وإذ يستذكر  
املعنية وسائر املنظمات الدولية املنخرطة  تعزيز التنسيق والتعاون بني وكاالت األمم املتحدة

  يف مكافحة االتِّجار بالبشر،
بأنَّ الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يساهم، يف إطار واليته،  وإذ يسلِّم  

 يف تنفيذ خطة العمل العاملية،

تِّجار بأنَّ صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات لضحايا اال وإذ يسلِّم أيضاً  
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، الذي أُنشئ يف إطار متَّسق مع خطة العمل العاملية، 
يهدف إىل تزويد ضحايا االتِّجار باألشخاص باملساعدة اإلنسانية والقانونية واملالية من خالل 

نظمات قنوات املساعدة القائمة، مثل املؤسسات احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية وامل
اجلهات وغري احلكومية، وإذ يرحِّب باملسامهات املقدَّمة إىل الصندوق االستئماين من الدول 

 املعنية األخرى،

باالجتماع الرفيع املستوى الذي عقدته اجلمعية العامة خالل دورهتا  وإذ يرحِّب 
م احملرز يف ، هبدف تقييم التقد٢٠١٣ُّأيار/مايو  ١٥إىل  ١٣السابعة والستني، يف الفترة من 

 تنفيذ خطة العمل العاملية،

  املؤرَّخ  ٦٨/١٩٢بأنَّ اجلمعية العامة قد قرَّرت، يف قرارها  وإذ حييط علماً 
، إجراء تقييم للتقدُّم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨

 كل أربع سنوات اعتباراً من دورهتا الثانية والسبعني،

، اعتبار يوم ٦٨/١٩٢بأنَّ اجلمعية العامة قد قرَّرت، يف قرارها  يط علماً أيضاًوإذ حي 
 ،٢٠١٤متوز/يوليه يوماً عامليا ملكافحة االتِّجار باألشخاص ُيحتفل به سنويا بدءاً من عام  ٣٠

الدور املستمر لآلليات واملبادرات دون اإلقليمية واإلقليمية وعرب  وإذ يستذكر  
  ت الصلة يف مكافحة مجيع أشكال االتِّجار باألشخاص والقضاء عليها،اإلقليمية ذا

اإلعراَب عن األمهية البالغة لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار يكرِّر   ‐١  
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

والذي وفَّر للمرة  ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٢٥فاذه يف الذي بدأ ن )٧٨(،عرب الوطنية
األوىل تعريفاً متَّفقاً عليه دوليا جلرمية االتِّجار باألشخاص، هبدف منع االتِّجار باألشخاص 
ومحاية ضحاياه ومالحقة مرتكبيه قضائيا، ويهيب يف هذا الصدد بالدول األعضاء، اليت مل 
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وبروتوكوهلا  )٧٩(م املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيةتصدِّق بعُد على اتفاقية األم
  املتعلق باالتِّجار باألشخاص أو مل تنضمَّ إليهما، أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛

أمهيةَ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  يؤكِّد جمدَّداً  -٢  
الذي أُنشئ من أجل حتسني قدرة الدول األطراف على مكافحة اجلرمية  ،املنظمة عرب الوطنية

املنظمة العابرة للحدود الوطنية والتشجيع على تنفيذ االتفاقية وبروتوكوهلا املتعلق باالتِّجار 
  باألشخاص واستعراض تنفيذمها؛

الدولَ األعضاء واجلهات املعنية األخرى املذكورة يف خطة عمل األمم  حيثُّ  -٣  
على االستمرار يف املسامهة يف تنفيذ خطة  )٨٠(املتحدة العاملية ملكافحة االتِّجار باألشخاص

العمل العاملية على حنو تام وفعَّال، بسبل منها تعزيز التعاون وحتسني التنسيق فيما بينها 
ظمة لتحقيق هذا اهلدف، ويدعو مؤمتَر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن

عرب الوطنية واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية األخرى إىل القيام بذلك، 
 كلٌّ يف إطار واليته؛

، باليوم العاملي ملكافحة االتِّجار ٢٠١٤باالحتفال ألول مرة، يف عام  يرحِّب  - ٤  
م املتحدة وسائر باألشخاص، ويدعو مجيَع الدول األعضاء واجلهات املعنية يف منظومة األم

 ؛عامليهبذا اليوم البنشاط كل عام املنظمات الدولية وكذلك اجملتمع املدين إىل مواصلة االحتفال 

) ٨١(٢٠١٤التقرير العاملي عن االتِّجار باألشخاص لعام بنشر  يرحِّب أيضاً  -٥  

ه خطة العمل الذي أعدَّه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وفقاً ملا دعت إلي
العاملية، ويتطلَّع إىل صدور التقرير املقبل يف هذا الشأن الذي سينشره املكتب يف عام 

، ويشجِّع الدولَ األعضاء على تزويد املكتب ببيانات تستند إىل أدلة عن أمناط ٢٠١٦
 وأشكال وتدفُّقات االتِّجار باألشخاص؛

رات واجلرمية أن يواصل إدماج إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ يطلب  -٦  
خطة العمل العاملية يف براجمه وأنشطته وأن يواصل تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان على 
الصعيدين الوطين واإلقليمي، بناًء على طلبها، من أجل تعزيز قدرهتا على ضمان تنفيذ خطة 

 العمل العاملية تنفيذاً كامالً وفعَّاالً؛

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٧٩(  
  .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة   )٨٠(  
  )٨١(  Global Report on Trafficking in Persons 2014 ، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعE.14.V.10.  
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مم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وسائَر الوكاالت مكتَب األ يدعو  -٧  
املعنية يف منظومة األمم املتحدة، يف إطار الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف 
جمال مكافحة االتِّجار باألشخاص، إىل مواصلة العمل على زيادة أنشطة الفريق املذكور 

 ؛املتصلة بتنفيذ خطة العمل العاملية

مكتَب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، بصفته منسِّق الفريق  يشجِّع  - ٨  
املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحة االتِّجار باألشخاص، وسائر أعضاء 
الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق، على مواصلة املسامهة يف تنفيذ خطة العمل 

ية على حنو يتماشى مع والياهتم القائمة، ويدعو يف هذا الشأن املكتب وسائر أعضاء العامل
الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق إىل مواصلة العمل، بالتعاون مع الدول األعضاء، 

من أجل تنفيذ خطة العمل  ٢٠١٧على وضع قائمة بالتدابري احملدَّدة املعتزم اختاذها حىت عام 
 ملية وعرضها بالشكل املناسب على اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني؛العا

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، بصفته مدير صندوق  يطلب  - ٩  
أن األمم املتحدة االستئماين للتربُّعات لضحايا االتِّجار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، 

 ول ومجيع اجلهات املعنية على املسامهة يف هذا الصندوق االستئماين؛تشجيع الد يواصل

 ة عنالدولَ األعضاء وسائَر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد خارج يدعو  - ١٠  
 وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛ ،امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف إىل األمني العام أن يقدِّم إىل جلنة  يطلب  - ١١  
دورهتا السادسة والعشرين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، مبا يشمل تقدمي حتديثات عن حالة 
التربُّعات املقدَّمة إىل صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات لضحايا االتِّجار 

 باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، ونفقاته.
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  الثاينرار مشروع الق
 

  حتسني نوعية اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية وزيادة توافرها 
     من أجل وضع السياسات

  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
كانون األول/ديسمرب  ٢٠املؤرَّخ  ٦٧/١٨٩قراَر اجلمعية العامة  إذ يستذكر  
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن الذي طلبت فيه اجلمعية إىل مكتب األمم ، ٢٠١٢
، يف إطار واليته احلالية، تدعيم مجع بيانات ومعلومات دقيقة وموثوق هبا وقابلة ليواص

للمقارنة وحتليلها ونشرها بصورة منتظمة، وشجَّعت فيه الدولَ األعضاَء بقوَّة على تبادل 
  تلك البيانات واملعلومات مع املكتب،

بشأن حتسني  ٢٠١٣متوز/يوليه  ٢٥املؤرَّخ  ٢٠١٣/٣٧قراره  وإذ يستذكر أيضاً  
نوعية اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية وزيادة توافرها من أجل وضع السياسات، 
الذي أكَّد فيه تأييده لألنشطة الواردة يف خريطة الطريق لتحسني نوعية اإلحصاءات املتعلقة 

وأقرَّ اخلطةَ الرامية إىل االنتهاء حبلول  )٨٢(ين الوطين والدويل،على الصعيدوتوافرها باجلرمية 
من وضع تصنيف دويل للجرائم لألغراض اإلحصائية باعتبار ذلك أداةً منهجيةً  ٢٠١٥عام 

  للمواءمة ولتحسني القابلية للمقارنة الدولية واإلقليمية،
األدوات والطرائق تدعيم استحداث واستخدام السعي إىل االلتزام ب وإذ يعيد تأكيد  

الرامية إىل زيادة توافر املعلومات اإلحصائية والدراسات التحليلية املتعلقة باإلجرام والعدالة 
اجلنائية على الصعيد الدويل وحتسني نوعية تلك املعلومات والدراسات، من أجل قياس أثر 

ع اجلرمية والعدالة تدابري التصدِّي لإلجرام وتقييمه على حنو أفضل وتعزيز فعالية برامج من
إعالن الدوحة بشأن إدماج ، حسبما ورد يف اجلنائية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي 
 والدويل للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين

الذي اعُتمد مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية  )٨٣(ومشاركة اجلمهور،
  والعدالة اجلنائية، 

───────────────── 
  .E/CN.3/2013/11انظر الوثيقة   )٨٢(  
  .١، الفصل األول، القرار A/CONF.222/17الوثيقة   )٨٣(  
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يف وضع وطابعها الشامل لعدَّة ختصُّصات بأمهية املعلومات واإلحصاءات  وإذ يسلِّم  
قياس مدى تنفيذ  ويف السياسات العامة ودعمها على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي،

  الصكوك الدولية ذات الصلة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واللجنة اإلحصائية تواصل أن ضرورة على  وإذ يشدِّد  

   ميدان اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية،بذل جهودمها املتكاملة واملشتركة يف
أمهية توفري املساعدة التقنية وبناء قدرة الدول األعضاء على مجع إحصاءات  يؤكِّد وإذ  

  ونشرها،واإلبالغ عنها دقيقة وقابلة للمقارنة بشأن اجلرمية والعدالة اجلنائية وحتليلها 
خبريطة الطريق لتحسني إحصاءات اجلرمية باعتبارها إطاراً مفاهيميا  ينوِّه  -١  
تحسني إحصاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية، ويشجِّع مكتب األمم املتحدة املعين ل قيِّماًوعمليا 
 رات واجلرمية ومجيع الشركاء املعنيني على مواصلة األنشطة من أجل تنفيذها، رهناًباملخدِّ

  بتوافر املوارد؛
مبداوالت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا السادسة واألربعني، املعقودة يف  يرحِّب  - ٢  

التصنيف الدويل للجرمية لألغراض  ا أقرَّت فيهيت، ال٢٠١٥آذار/مارس  ٦إىل  ٣فترة من ال
اإلحصائية باعتباره املعيار اإلحصائي الدويل جلمع البيانات من السجالت اإلدارية والدراسات 
 االستقصائية اإلحصائية، وباعتباره أداةً حتليليةً للحصول على معلومات حمدَّدة عن العوامل اليت
تدفع إىل ارتكاب اجلرمية، ويؤكِّد أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية هو القيِّم 

، مبا يف ذلك إنشاء فريق على التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية، وُيقرُّ خطةَ التنفيذ
  ؛لدويلاستشاري تقين ملدِّ املكتب باملشورة الفنية والدعم يف تعهُّد التصنيف ا

باألعمال التحضريية الشاملة واجلامعة اليت اضطلع هبا مكتب األمم  ُيسلِّم  -٣  
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وشعبة األمم املتحدة اإلحصائية والدول األعضاء واخلرباء 

  من أجل وضع التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية واختبار جدواه؛
عضاء إىل وضع خطط وطنية من أجل القيام تدرجييا الدول األ يدعو  - ٤  

باعتماد التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية وتعزيز النظم اإلحصائية الوطنية 
للعمل على تعزيز فعالية تشريعاهتا وسياساهتا الوطنية، مع مراعاة  ،بشأن العدالة اجلنائية

بتشجيع احلوار والعدالة اجلنائية، وذلك  الصكوك الدولية ذات الصلة يف جمال منع اجلرمية
املثمر بني السلطات الوطنية املسؤولة عن مجع إحصاءات عن اجلرمية والعدالة اجلنائية 
وجتهيزها ونشرها، مبا يف ذلك املكاتب اإلحصائية الوطنية، بغية التشجيع على تنفيذ 

  ات الوطنية املعنية؛التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية من جانب مجيع السلط
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الدول األعضاء على مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني إحصاءات  يشجِّع  -٥  
 تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة منهاعيد العاملي، من خالل مجلة أمور اجلرمية على الص

هذا  إنشاء مراكز إحصائية بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، ويفو
السياق يؤكِّد من جديد املسامهة اإلجيابية ملركز االمتياز املعين باملعلومات اإلحصائية عن 
احلوكمة واإليذاء واألمن العام والعدالة، الذي َتَشاَرَك يف إنشائه مكتُب األمم املتحدة املعين 

  باملخدِّرات واجلرمية واملعهُد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا يف املكسيك؛
إىل والدول األعضاء مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  يدعو  -٦  
دعم تنفيذ التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية وفقاً خلطة التنفيذ املبيَّنة مواصلة 

ورهناً بتوافر املوارد، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل احلمالت اإلعالمية والدعم املنهجي 
  املقدَّمة إىل الدول األعضاء الطالبة؛ واملساعدة التقنية

يدعم، بالتنسيق أن على مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  ثُّحي  - ٧  
مع الفريق االستشاري التقين املتوخَّى إنشاؤه، وبالتشاور مع الدول األعضاء، وضمن والياته 

ئية، بوسائل منها استعراض وتقييم خطة القائمة، تعهُّد التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصا
التنفيذ، ويطلب إىل املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل تقدمي املعلومات ذات الصلة إىل 

   جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واللجنة اإلحصائية لكي تنظر فيها؛
، ة أن يواصلإىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمي طلبي  -٨  

استحداث أدوات تقنية ومنهجية ملساعدة البلدان على إنتاج  بالتشاور مع الدول األعضاء،
ونشر إحصاءات دقيقة وقابلة للمقارنة عن اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأن يواصل تقدمي 
املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناًء على طلبها، من أجل تعزيز قدرهتا على مجع 

  ؛لبيانات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية وحتليلها واإلبالغ عنهاا
خارجة عن امليزانية موارد  توفريالدول األعضاء واجلهات املاحنة إىل  يدعو  -٩  

  ؛هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
خدِّرات واجلرمية أن إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل يطلب  - ١٠  
يف دورهتا السادسة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا   جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةيقدِّم إىل
  القرار.
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    اس االقتصادي واالجتماعي العتمادهإىل اجملل ةمقدَّماريع مقرَّرات مش  - جيم  
دي واالجتمــاعي باعتمــاد توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتصــا    -٣

  :ةالتالي اتاملقرَّر مشاريع
    

  املقرَّر األولمشروع 
 

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

     باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين
املؤرَّخ  ٢٠١٣/٢٤٦إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إذ يستذكر مقرَّره   

واملعنون "حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  ٢٠١٣متوز/يوليه  ٢٥
ئم املفتوح العضوية املعين واجلرمية ووضعه املايل: متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدا

أكَّد فيه   الذي بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل"،
وقرار جلنة  ٢٠٠٩آذار/مارس   ٢٠املؤرَّخ  ٥٢/١٣جمدَّداً، يف مجلة أمور، قرار جلنة املخدِّرات 

، وقرَّر جتديد والية ٢٠٠٩ن/أبريل نيسا  ٢٤املؤرَّخ  ١٨/٣منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل حىت موعد عقد اجلزء من دوريت اللجنتني يف 

استعراضا وافيا ألداء الفريق  ، الذي ُتجري اللجنتان أثناءه٢٠١٥النصف األول من عام 
  العامل وتنظران يف متديد واليته:

يؤكِّد جمدَّداً على كفاءة الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح   (أ)  
  العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل؛

جلنة املخدِّرات بوصفها اجلهاز الرئيسي لتقرير يؤكِّد جمدَّداً أيضاً دور   (ب)  
السياسات يف األمم املتحدة املعين مبسائل مراقبة املخدِّرات على الصعيد الدويل وبوصفها اهليئة 
اإلدارية لربنامج املخدِّرات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، ودور جلنة 

ئية بوصفها اجلهاز الرئيسي لتقرير السياسات يف األمم املتحدة املعين منع اجلرمية والعدالة اجلنا
األمم  ملكتبإلدارية لربنامج اجلرمية التابع مبسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وبوصفها اهليئة ا

  ؛املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
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ه املايل، يعرب مرة أخرى عن قلقه املستمر بشأن حوكمة املكتب ووضع  (ج)  
ويعرب عن إدراكه للحاجة املتواصلة إىل معاجلة هاتني املسألتني بشكل عملي كفء قائم 

  على التعاون وينحو إىل حتقيق النتائج؛
وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة  ٥٢/١٣يؤكِّد جمدَّداً قرار جلنة املخدِّرات   (د)  
 ٢٠١١آذار/مارس  ٢٥املؤرَّخ  ٥٤/١٠، وكذلك قرارات جلنة املخدِّرات ١٨/٣اجلنائية 

آذار/مارس  ١٥املؤرَّخ  ٥٦/١١و ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ١٣املؤرَّخ  ٥٤/١٧و
 ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٣املؤرَّخ  ٢٠/١وقرارات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٢٠١٣

نيسان/أبريل  ٢٦املؤرَّخ  ٢٢/٢و ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ١٣املؤرَّخ  ٢٠/٩و
، ويقرِّر جتديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين ٢٠١٣

بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل حىت موعد 
أن جتري  ينبغي، الذي ٢٠١٧عقد اجلزء من دوريت اللجنتني يف النصف األول من عام 

  ألداء الفريق العامل وأن تنظرا يف متديد واليته؛ وافياً ستعراضاًاللجنتان أثناءه ا
مع املمارسة  اًيمتشِّيقرِّر أن يعقد الفريق العامل اجتماعات رمسية وغري رمسية   (ه)  

  د رئيساه مواعيد تلك االجتماعات بالتشاور مع األمانة؛بعة حاليا، وأن حيدِّاملتَّ
لوثائق ذات الصلة قبل موعد انعقاد أيٍّ من يطلب تزويد الفريق العامل با  (و)  

  اجتماعاته بعشرة أيام على األقل؛
يكرِّر تأكيد أمهية قيام الدول األعضاء بوضع خطة عمل سنوية إرشادية،   (ز)  

تأخذ مسامهات األمانة يف االعتبار، لكي يسترشد هبا الفريق العامل يف عمله، ويوافق على 
  العامل على النحو املبيَّن أدناه:جدول األعمال املؤقَّت للفريق 

  امليزانية املدجمة لفترة السنتني ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية.  -١  
  حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل.  -٢  
  التقييم والرقابة.  -٣  
  مسائل أخرى.  -٤  
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  املقرَّر الثاينمشروع 
 

  دورهتا الرابعة والعشرين أعمال ر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن تقري
     وجدول األعمال املؤقَّت لدورهتا اخلامسة والعشرين

  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي:  
ــة عــن        (أ)   ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــر جلن ــا أعمــال حيــيط علمــاً بتقري دورهت
  والعشرين؛  الرابعة

  ؛٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٧املؤرَّخ  ٢١/١د تأكيد مقرَّر اللجنة يعي  (ب)  
يوافق على جدول األعمـال املؤقَّـت للـدورة اخلامسـة والعشـرين للجنـة املبـيَّن          (ج)  

  أدناه.
    

  جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  
  انتخاب أعضاء املكتب.  -١
  ر جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.إقرا  -٢
  مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية:  -٣

عمــل الفريــق العامــل املعــين بتحســني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       (أ)  
  باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل؛

زانيــة لربنــامج األمــم املتحــدة التوجيهــات املتعلقــة مبســائل السياســة العامــة واملي  (ب)  
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

  أساليب عمل اللجنة؛  (ج)  
تكــوين مــالك مــوظفي مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة           (د)  

  واملسائل األخرى ذات الصلة.
  بشأن [...].مناقشة مواضيعية   -٤
ــدول األعضــاء  توحيــد جهــود مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــ     -٥ دِّرات واجلرميــة وال

  وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية:
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ــة       (أ)   التصــديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
  وبروتوكوالهتا وتنفيذها؛

  التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛  (ب)  
  لى الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها؛التصديق ع  (ج)  
  مسائل أخرى تتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛  (د)  
أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة،      (ه)  

وخصوصاً أنشطة شبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        
  مات غري احلكومية وغريها من اهليئات.واملنظ

ــع اجلرميــة والعدالــة           -٦ ــدها يف جمــال من ــايري األمــم املتحــدة وقواع ــتخدام وتطبيــق مع اس
  اجلنائية.

اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل وتدابري التصدِّي املستجدَّة يف جمـال منـع     -٧
  اجلرمية والعدالة اجلنائية.

ر األمم املتحدة الثالث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واألعمـال       متابعة نتائج مؤمت  -٨
  التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

مسامهات اللجنـة يف عمـل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، متشـياً مـع قـرار اجلمعيـة            -٩
  .٦٨/١العامة 

  ت لدورة اللجنة السادسة والعشرين.جدول األعمال املؤقَّ  -١٠
  مسائل أخرى.  -١١
  اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة والعشرين.  -١٢
    

  املقرَّر الثالثمشروع 
 

  جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي تعيني عضو يف 
     ألحباث اجلرمية والعدالة

 كالينعيني كريستني م. يقرِّر اجمللس االقتصادي واالجتماعي املوافقة على ت  
(الواليات املتحدة األمريكية) يف جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية 

  والعدالة.
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   املسائل اليت ُيلفَت انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها  - دال  

ــرَّر       -٤ ــرارات واملق ــاعي إىل الق ــس االقتصــادي واالجتم ــاه اجملل ــيت   تاُيلفَــت انتب ــة ال التالي
  اعتمدهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية:

    
    ٢٤/١القرار 

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

     املخدِّرات واجلرمية ووضعه املايلحوكمة مكتب األمم املتحدة املعين ب
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
، واملعنون "حتسني حوكمة ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٤املؤرَّخ  ١٨/٣قرارها  إذ تستذكر  

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل"، الذي قرَّرت مبوجبه إنشاء فريق 
ويل دائم مفتوح العضوية معين باحلوكمة والتمويل، من أجل حتقيق اهلدف عامل حكومي د

  املشترك املتمثِّل يف تعزيز أداء مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وفعاليته،
املؤرَّخ  ٢٠٠٩/٢٥١مقرَّر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  وإذ تستذكر أيضاً  

تواتر ومدَّة انعقاد الدورات املستأنفة للجنة املخدِّرات وجلنة ، واملعنون "٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، الذي قرَّر فيه اجمللس أن تعقد كلٌّ من جلنة املخدِّرات وجلنة منع 

، دورات مستأنفة ٢٠١٠اجلرمية والعدالة اجلنائية يف النصف الثاين من كل سنة، ابتداًء من عام 
وقرار  ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٠املؤرَّخ  ٥٢/١٣، عمالً بقرار جلنة املخدِّرات اتمكَّنسنوية لكي ت

، من النظر يف تقارير الفريق العامل احلكومي الدويل ١٨/٣جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 

  وضعه املايل ويف التوصيات اليت يقترحها،و
دورها بصفتها هيئة األمم املتحدة الرئيسية املعنية بتقرير السياسات  وإذ تعيد تأكيد  

املتعلقة بشؤون منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وبصفتها اهليئة اإلدارية لربنامج اجلرمية التابع 
  رمية،ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجل

املؤرَّخ  ٢٢/٢و ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٥املؤرَّخ  ٢٠/١قراريها  وإذ تعيد أيضاً تأكيد  
، واملعنونني "حتسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات ٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٦
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 واجلرمية ووضعه املايل: توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين
  بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل"،

بشأن حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  وإذ تعرب عن قلقها  
عملي  بأسلوبووضعه املايل، وتبدي إدراكها للحاجة إىل االستمرار يف معاجلة تلك احلالة 

   حتقيق النتائج،ينحو إىل وناجع وتعاوين
بأعمال الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية  حتيط علماً  -١  

املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل، 
  ؛٢٢/٢و ٢٠/١و ١٨/٣وفقاً لقرارات اللجنة  )٨٤(ومبذكِّرة األمانة عن أعماله هذه،

لرئيسْي الفريق العامل ملا أدَّياه من عمل، ولألمانة  عن تقديرهاتعرب   -٢  
لتقدميها املساعدة بشأن تيسري عمل الفريق العامل، بوسائل منها تزويده مبعلومات حمدَّثة عن 
الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وبإحاطات وعروض إيضاحية 

اإلقليمية واملشاريع العاملية وعن مسائل التقييم والرقابة، وتطلب إىل عن الربامج املواضيعية و
  األمانة أن تواصل توفري تلك املساعدة الضرورية مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة هلا؛

باملمارسة املتَّبعة واملتمثِّلة يف وضع جدول زمين واضح الجتماعات  ترحِّب  -٣  
له، وتطلب أن ُيوزَّع مشروع جدول أعمال لكل  الفريق العامل وبرنامج عمل واضح

اجتماع من اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاده بعشرة أيام على األقل، مشفوعاً جبميع 
الوثائق ذات الصلة بذلك االجتماع، وتؤكِّد من جديد أمهية قيام الدول األعضاء بوضع 

  ألمانة؛خطة عمل سنوية إرشادية، تراعي املدخالت اليت تقدِّمها ا
    

    الدعم املتواصل لتعزيز الوضع املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية     
أنَّ الفريق العامل قد ناقش يف عـدَّة مناسـبات املسـائل املتعلقـة جبمـع      تستذكر   -٤  

رميـة  األموال وسبل حتقيق متويل متوازن ومستدام ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجل    
ــة والقــدرة علــى تنفيــذ املشــاريع واســتدامة الــربامج املواضــيعية      ــة املســاعدة التقني ضــماناً لفعالي

  والعاملية واإلقليمية والقُطرية؛
ــل عــ   تســتذكر أيضــاً   -٥   ــق العام ــة    اأنَّ الفري ــرار جلن ــذ ق ــى النظــر يف تنفي كف عل

نة منع اجلرمية والعدالـة  وقرار جل ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٣املؤرَّخ  ٥٦/١٧املخدِّرات 

───────────────── 

)٨٤(  E/CN.7/2015/6-E/CN.15/2015/6.  
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ــة  ــؤرَّخ  ٢٢/٩اجلنائي ــذ املؤقَّــت    ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١٣امل ــع علــى التنفي ــه أُطِل وأن
  للنموذج التمويلي اجلديد القائم على االسترداد الكامل للتكاليف؛

مكتـب األمـم    مسائل متويـل إىل الفريق العامل مواصلة دراسة ومناقشة  تطلب  -٦  
  سبل منها ما يلي:باملخدِّرات واجلرمية وإدارته املالية املتحدة املعين ب

تلقِّــي تقــارير عــن عمليــة حشــد املــوارد وتيســري تلــك العمليــة بغــرض تعزيــز       (أ)  
مع توكيد احتياجات تلك الربامج من املـوارد، وتعزيـز إمكانيـة     )٨٥(،للمكتب ربامج املتكاملةال

  توسطة األجل؛يتماشى مع االستراتيجية امل  التنبؤ بالتمويل مبا
مواصلة اجلهـود، مبـا يف ذلـك عـن طريـق املكتـب، مـن أجـل املضـي قُـُدماً يف             (ب)  

تشجيع اجلهات املاحنة على تقدمي متويل عام الغرض، وذلك بوسائل منها مواصلة العمـل علـى   
ودة جبـ  والنـهوض زيادة الشفافية، وحتسني العمل على تطبيق نظام االسترداد الكامل للتكـاليف  

ير واالتصاالت، ومواصلة النقاش حول أسـباب اخنفـاض مسـتوى التمويـل العـام الغـرض       التقار
  صة الغرض؛بغية استعادة التوازن املناسب بني األموال العامة الغرض واألموال املخصَّ

مواصــلة دراســة اجلــدوى مــن تنفيــذ نظــام االســترداد الكامــل للتكــاليف ومــن      (ج)  
والتقدُّم احملرز واآلثار املترتِّبة يف  ،تكاليف الدعم الربناجمي صاتاستخدام خمصَّالتحلِّي باملرونة يف 

  بغية زيادة فعالية برامج املكتب اخلاصة باملساعدة التقنية وحتسني نتائجها؛ ،هذا الشأن
    

    الدعم املتواصل للترويج لنهج برناجمي متكامل    
كتـب مـن تقـدُّم يف    أنَّ الفريق العامل عاكف على متابعة ما حيـرزه امل تستذكر   -٧  

بـني الواليـات املعياريـة وجوانـب املسـاعدة       لةتنفيذ هنج للربجمة املتكاملـة يرمـي إىل توثيـق الصـ    
التقنيــة التشــغيلية وحتســني الــربط بــني السياســات وعمليــات التخطــيط االســتراتيجي والتقيــيم    

  املصلحة؛ والعمل الربناجمي وتعبئة املوارد والشراكات مع مجيع اجلهات املعنية صاحبة
  إىل الفريق العامل القيام مبا يلي: تطلب  -٨  
ــدول األعضــاء، وكــذلك مــع         (أ)   ــع ال ــتظم بــني مجي مواصــلة تشــجيع احلــوار املن

املكتب، بشأن ختطيط وإعداد أنشطة املكتب التشغيلية، ال سيما فيمـا خيـصُّ براجمـه املواضـيعية     
  توسطة األجل واإلطار االستراتيجي؛والعاملية واإلقليمية مبا يتماشى مع االستراتيجية امل

───────────────── 

يشمل تعريف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ملصطلح "هنج الربجمة املتكاملة" الربامج القُطرية   )٨٥(
  .اليت تقرها جلنة استعراض الربامج أيضاً
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ــربامج         (ب)   ــذ ال ــدُّم احملــرز يف تنفي ــي املعلومــات مــن املكتــب عــن التق مواصــلة تلقِّ
ــة واملواضــيعية، وكــذلك عــن التقــدُّم احملــرز يف االنتفــاع بالــدروس املســتفادة      اإلقليميــة والعاملي

قليميـة وعربهـا، مـع احلـرص     والتوصيات الناجتة عـن أعمـال التقيـيم الـيت تـتم داخـل املنـاطق اإل       
 ٢٠١٥-٢٠١٤علــى حتقيــق التكامــل بــني الــربامج واتســاقها مــع اإلطــار االســتراتيجي للفتــرة  

  ؛٢٠١٥-٢٠١٢واستراتيجية املكتب للفترة 
  ؛رة وامليزنة القائمة على النتائجمواصلة النقاش مع املكتب حول تنفيذ نظم اإلدا  (ج)  

    
يم داخل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية الدعم املتواصل لترويج ثقافة التقي

    يف مجيع مراحل ختطيط الربامج وإعدادها وتنفيذها
أنَّ الفريق العامل ُزوِّد بعروض إيضاحية عديدة عن نتائج أعمال تستذكر   -٩  
ب، يف سياقها أمهية وجود خدمات تقييم مؤسسية يف املكت أكَّد املشاركون جمدَّداً ،التقييم

تكون مستدامة وفعَّالة ومستقلَّة يف عملها، وتركِّز على تنفيذ الربامج املتكاملة وأدائها 
  وتأثريها ومدى اتِّساقها مع واليات املكتب؛

  إىل الفريق العامل أن يدعو وحدة التقييم املستقل إىل القيام مبا يلي: تطلب  - ١٠  
  مواصلة تزويده بنتائج تقييم برامج املكتب؛  (أ)  
مواصلة الترويج لثقافة التقييم على نطاق املكتب يف مجيع مراحل ختطيط   ب)(  

  الربامج وإعدادها وتنفيذها؛
مواصلة التعاون مع املكتب على رصد تنفيذ التوصيات اليت ُتقدِّمها هيئات   (ج)  

  الرقابة املعنية؛
تقييم العمل مع املكتب على تعزيز التنسيق بني اهليئات املعنية بالمواصلة   (د)  

هبدف بناء سلسلة منسَّقة من عمليات الرقابة  ،ومراجعة احلسابات وغريها من اهليئات الرقابية
  على مشاريع املكتب وبراجمه؛
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الدعم املتواصل لتعزيز حوكمة املوارد البشرية من أجل حتسني التوازن بني اجلنسني     
    والتمثيل اجلغرايف

على مناقشة مسألة التمثيل اجلغرايف  أنَّ الفريق العامل عاكف تستذكر  - ١١  
مالك موظفي املكتب كجزء من جهوده الرامية إىل حتسني  تكوينوالتوازن بني اجلنسني يف 

  حوكمة املكتب؛
  إىل الفريق العامل القيام مبا يلي: تطلب  - ١٢  
مواصلة مناقشة مسألة التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف وتطوُّرها يف   (أ)  
د حمدَّد من بنود جدول األعمال، بغية مناقشة التدابري املمكن اختاذها من أجل إجراء إطار بن

  حتسينات يف هذا اجملال؛
مواصلة تلقِّي معلومات حمدَّثة وشاملة، مبا يشمل البيانات املصنَّفة، بشأن   (ب)  

  املوظفني، وسياسات التوظيف يف املكتب. تكوين مالك
    

    ٢٤/٢القرار 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالتِّجار باملمتلكات تعزيز تدابري 

    الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى
 إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  

كـــانون األول/ديســـمرب  ١٩املـــؤرَّخ  ٦٦/١٨٠قـــراري اجلمعيـــة العامـــة  إذ تســـتذكر  
ــؤرَّخ  ٦٨/١٨٦و ٢٠١١ ــونني "تعزيــز التــدابري   ٢٠١٣ كــانون األول/ديســمرب  ١٨امل ، واملعن

املتَّخذة يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة حلمايـة املمتلكـات الثقافيـة، وخباصـة فيمـا يتعلـق          
، ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرَّخ  ٦٩/١٩٦باالتِّجــار هبــا"، وقــرار اجلمعيــة العامــة 

منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق    واملعنــون "املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن تــدابري  
  باالتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى"،

الــيت  )٨٦(اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة،  وإذ تســتذكر أيضــاً  
ــة العامــة يف قرارهــا   ــاين/نوف  ١٥املــؤرَّخ  ٥٥/٢٥اعتمــدهتا اجلمعي ــة ٢٠٠٠مرب تشــرين الث ، واتفاقي

───────────────── 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥د لَّاجمل، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨٦(
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 ٣١املــؤرَّخ  ٥٨/٤الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   )٨٧(األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، 
  ،٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر 

ــع اســترياد        وإذ تســتذكر كــذلك    ــيت ُتســتخَدم حلظــر ومن ــة بشــأن الوســائل ال االتفاقي
الـيت اعتمـدها املـؤمتر العـام      )٨٨(ة،وتصدير ونقل ملكية املمتلكـات الثقافيـة بطـرق غـري مشـروع     

، واالتفاقيـة  ١٩٧٠تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٤ملنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يف     
الـيت اعتمـدها املعهـد     )٨٩(املتعلقة باملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدَّرة بطرق غري مشـروعة، 

، واتفاقيــة محايــة املمتلكــات    ١٩٩٥يــه  حزيران/يون ٢٤الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص يف     
، ١٩٥٤أيار/مـايو   ١٤الـيت اعُتمـدت يف الهـاي يف     )٩٠(الثقافية يف حالة نشوب نـزاع مسـلَّح،  

آذار/مــــــارس  ٢٦و )٩٠(١٩٥٤أيار/مــــــايو  ١٤وبروتوكوليهــــــا املعتمــــــَدْين يف الهــــــاي يف 
لـدول الـيت مل   وسائر االتفاقيـات ذات الصـلة، وإذ تعيـد تأكيـد ضـرورة أن تنظـر ا       )٩١(،١٩٩٩

تصدِّق على تلك الصكوك الدولية أو مل تنضـمَّ إليهـا بعـُد يف أن تقـوم بـذلك وأن تنفِّـذها بعـد        
  أن تصبح دوالً أطرافاً فيها،

التعهُّـد بالسـعي بكـدٍّ لتـدعيم وتنفيـذ تـدابري شـاملة يف جمـال منـع           وإذ تؤكِّد مـن جديـد    
الثقافيـة، وفقـاً ملـا أُعـرب عنـه يف       جـار باملمتلكـات  اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل التصدِّي لالتِّ

إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحـدة األوسـع   
مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين 

   )٩٢(اجلمهور، الوطين والدويل ومشاركة
أمهيــة التعــاون الوثيــق فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات ذات الصــلة يف جمــال  وإذ تكــرِّر تأكيــد  

العدالــة اجلنائيــة واجلهــود الــيت تبــذهلا منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة واملنظمــة     
الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربـول) وغريمهـا مـن اهليئـات الدوليـة ذات الصـلة، هبـدف ضـمان         

  نسيق العمل املضطلع به يف إطار والية كل منهما،ت

───────────────── 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩د لَّاملرجع نفسه، اجمل  )٨٧(
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣د لَّاملرجع نفسه، اجمل  )٨٨(
 .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١د لَّاملرجع نفسه، اجمل  )٨٩(
 .٣٥١١، الرقم ٢٤٩د لَّ، اجملاملرجع نفسه  )٩٠(
 .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣د لَّاملرجع نفسه، اجمل  )٩١(
)٩٢(  A/CONF.222/17 ١، الفصل األول، القرار. 
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مبــا قامــت بــه اللجنــة الفرعيــة الجتمــاع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة بشــأن  وإذ ُتنــوِّه  
متلكـات الثقافيـة بطـرق غـري     الوسائل اليت ُتستخَدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية امل

  من أجل تنفيذ تلك االتفاقية، من عمل بشأن إعداد مبادئ توجيهية عملية مشروعة
أنَّ مجيع الشعوب تساهم يف تنوُّع وثراء احلضارات والثقافات الـيت تشـكل    وإذ تؤكِّد  

  تراث اإلنسانية املشترك،
تـدمري التـراث الثقـايف علـى يـد مجاعـات إجراميـة منظمـة وجمموعـات          وإذ يثري جزعها   

  افية يف بعض البلدان،إرهابية، وهو عمل يرتبط باالتِّجار باملمتلكات الثق
ــة ومــا يترتَّــب علــ    وإذ تســلِّم   ــة لالتِّجــار باملمتلكــات الثقافي ذلــك  ىبالطبيعــة اإلجرامي

  ومضرٍّ بالتراث الثقايف للبشرية،اإلجرام من أثر فادح 
الدول األعضاء على مكافحة االتِّجار باملمتلكات الثقافية مكافحةً فعَّالـةً،   تشجِّع  - ١  

  ؛ضمام إىل الصكوك الدولية اآلنفة الذكر، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعُدوعلى النظر يف االن
الــدول األعضــاء علــى أن تضــع يف اعتبارهــا املبــادَئ التوجيهيــة    تشــجِّع بقــوة  -٢  

الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلـق باالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا      
عند وضع وتعزيز سياساهتا واسـتراتيجياهتا وتشـريعاهتا وآلياهتـا     )٩٣(ى،يتَّصل به من جرائم أخر
  التعاونية ذات الصلة؛

الــــدول األعضــــاء إىل تــــدعيم التعــــاون الــــدويل وتبــــادل املعلومــــات  تـــدعو   -٣  
ــة يف االتِّجــار باملمتلكــات       ــة املتمثل االســتخباراتية فيمــا يتعلــق باجلرميــة العــابرة للحــدود الوطني

طوي عليه مكافحتها من حتدِّيات، وفيما يتعلق باملمارسات اجليِّدة اليت حتقَّقـت،  الثقافية وما تن
  ممَّا يتيح أوسع قدر ممكن من التعاون الدويل يف هذا الصدد؛

إىل الدول األعضاء أن متضي يف منـع هـذا اإلجـرام باسـتحداث محـالت       تطلب  -٤  
املعلومـات عـن سـرقة املمتلكـات      توعية ومحالت إعالمية تشمل مشاركة وسائل اإلعالم وتوفري

  الثقافية وسلبها وهنبها، وأن تعزِّز النُّظُم التعليمية من أجل توعية اجلمهور بقيمة التراث الثقايف؛
الدول األعضاء إىل مواصلة مجـع وتبـادل بيانـات متينـة وقابلـة للمقارنـة        تدعو  -٥  

صــالته باجلرميــة املنظمــة عــرب   عــن خمتلــف جوانــب االتِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة، مبــا يف ذلــك  
  الوطنية والعائدات غري املشروعة اليت يولِّدها؛

───────────────── 

 .٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٩٣(
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بالدول األعضاء أن تعزِّز محاية املمتلكات الثقافية مـن االتِّجـار، وذلـك     هتيب  -٦  
عند االقتضاء بصوغ وسنِّ تشريعات مناسبة تنصُّ على أمور منها اعتماد إجـراءات تتسـق مـع    

مصـادرة تلـك املمتلكـات واسـتردادها وإعادهتـا، وتنفيـذ تـدابري أمنيـة          نظمها القانونية من أجل
مناسبة، مثل تعزيـز قـدرات مؤسسـات الرصـد، ومنـها الشـرطة واجلمـارك، وقطـاع السـياحة،          

  وتعزيز مواردها البشرية؛
الــدول األعضــاء علــى مواصــلة إبــالغ مكتــب األمــم املتحــدة املعــين         ثُّحتــ  -٧  

اجاهتــا مــن املســاعدة التقنيــة، كاحتياجاهتــا املتعلقــة بــربامج التــدريب باملخــدِّرات واجلرميــة باحتي
واملساعدة يف صوغ التشريعات، وذلك من أجل منع االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة ومكافحتـه     
بفعالية أكرب، وتطلب إىل مكتب املخدِّرات واجلرميـة أن يواصـل االسـتجابة علـى حنـو مناسـب       

باره العمل الذي تقـوم بـه منظمـات دوليـة معنيَّـة كمنظمـة األمـم        يف اعت لتلك الطلبات، واضعاً
  املتحدة للتربية والعلم والثقافة واإلنتربول؛

الدول األعضـاء إىل مواصـلة تقـدمي تعليقـات مكتوبـة إىل مكتـب األمـم         تدعو  -٨  
لنموذجيـة  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية تضمِّنها آراءهـا بشـأن الفائـدة احملتملـة للمعاهـدة ا     

 وكـذلك  )٩٤(منقولـة، ملنع جرائم انتهاك التراث الثقـايف للشـعوب املـوروث يف شـكل ممتلكـات      
ذات الصــلة ومــا ميكــن إدخالــه عليهــا مــن حتســينات، واضــعة يف         الدوليــةاملعــايري واملبــادئ  

  اعتبارها، عند اإلمكان، املبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة؛
ود أداة مسـاعدة عمليـة للمسـاعدة علـى تنفيـذ املبـادئ       أمهية وجـ  تؤكِّد جمدَّداً  -٩  

التوجيهية الدولية، وتطلـب إىل مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل العمـل يف سـبيل إعـداد         
 املعلومـات  هذه األداة، وذلك بالتشاور مع الـدول األعضـاء عنـد االقتضـاء، مـع مراعـاة وثيقـة       

بـادئ التوجيهيـة الدوليـة والتعليقـات الـيت أبـدهتا       التقنية األساسية اليت صيغت من أجل إعداد امل
  الدول األعضاء؛ بشأهنا

الدول األعضاء على استخدام مجيع الصـكوك ذات الصـلة الـيت وضـعها      حتثُّ  -١٠  
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة،   

ــد الب  ــل       وكــذلك األدوات وقواع ــة خمتصــة، مث ــات دولي ــيت وضــعتها هيئ ــات ذات الصــلة ال يان
اإلنتربول واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص واملنظمة العامليـة للجمـارك، وكيانـات أخـرى     

  مكافحة االتِّجار باملمتلكات الثقافية؛جمال مثل جملس املتاحف الدويل، يف 
───────────────── 

: ١٩٩٠أيلول/سبتمرب  ٧ ‐آب/أغسطس  ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،   )٩٤(
 .، املرفق١- )، الفصل األول، الفرع باءA.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  تقرير من إعداد األمانة العامة
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اآلنفـة الـذكر، املبيَّنـة يف     الدول األعضاء على تعميـق فهمهـا للصـالت    تشجِّع  -١١  
ديباجة هذا القرار، بـني تـدمري التـراث الثقـايف واالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة، مـن أجـل تعزيـز           

  تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي لتلك اجلرائم؛
 ة عـن الدول األعضاء وغريها من اجلهات املاحنة إىل توفري موارد خارجـ  تدعو  -١٢  

  انية لألغراض املبيَّنة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛امليز
إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن  تطلب  - ١٣  

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

    ٢٤/١املقرَّر 
    أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة تقرير جملس    

ــةُ   ــرَّرت جلنـ ــة،  قـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــاء منـ ــودة يف   أثنـ ــابعة املعقـ ــتها السـ   جلسـ
، أن حتيــل تقريــر جملــس أمنــاء معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي ألحبــاث    ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢١

) إىل اجمللـس  E/CN.15/2015/12اليت اضـطلع هبـا املعهـد (    اجلرمية والعدالة عن األنشطة الرئيسية
) مـن املـادة الرابعـة مـن النظـام األساسـي للمعهـد        ه( ٣االقتصادي واالجتماعي، وفقـاً للفقـرة   

 ).١٩٨٩/٥٦(مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
    


