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    الفصل األول

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

  يوصيقرار ُيراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن  مشروع - ألف 
    اجلمعية العامة باعتماده

لَس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة علـى  توصي جلنةُ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اجمل  -١
  اجلمعية العامة: القرار التايل لكي تعتمده مشروع

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

واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة 
     اجلنائية
  إنَّ اجلمعية العامة،  
بشأن دور  ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرَّخ  ٥٦/١١٩قرارها إذ تستذكر   

مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني ومهمتها وتواترها ومدهتا، الذي أرست 
، عمالً ٢٠٠٥تباراً من عام فيه املبادئ التوجيهية اليت ينبغي اتِّباعها يف عقد تلك املؤمترات اع

بادئ وبرنامج عمل برنامج األمم املتحدة يف جمال منع املمن إعالن  ٣٠و ٢٩بالفقرتني 
 )١(اجلرمية والعدالة اجلنائية،

علــى املســؤولية الــيت تقــع علــى عــاتق األمــم املتحــدة يف جمــال منــع اجلرميــة    وإذ تشــدِّد  
) املـؤرَّخ  ٧-جـيم (د  ١٥٥القتصـادي واالجتمـاعي   والعدالــة اجلنائيــــة مبقتضـى قـرار اجمللـس ا    

كــــــانون  ١) املــــــؤرَّخ ٥-(د ٤١٥وقــــــرار اجلمعيــــــة العامـــــة   ١٩٤٨آب/أغســـــطس   ١٣
  ،١٩٥٠األول/ديسمرب 

بـأنَّ مـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، بوصـفها حمافـل            وإذ تسلِّم  
مارسـات الوطنيـة وعـزَّزت التعـاون الـدويل يف      حكومية دولية رئيسية، أثَّرت يف السياسات وامل

───────────────── 

 .٤٦/١٥٢ ةمرفق قرار اجلمعية العام  )١(  
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ذلك اجملال بتيسري تبادل اآلراء واخلربات وتعبئة الرأي العام والتوصية خبيـارات بشـأن السياسـة    
  العامة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،

ــا وإذ تســتذكر   ــؤرَّخ  ٤٦/١٥٢قراره ــذي ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب   ١٨امل ، ال
ألعضاء يف مرفقه على أنَّ مؤمترات األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      أكَّدت الدول ا

ينبغي أن تعقد كل مخس سنوات وأن توفِّر حمفـالً يتـيح القيـام جبملـة أمـور، منـها تبـادل اآلراء        
بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة واخلـرباء الـذين ميثِّلـون مهنـاً       

ختصصات شىت، وتبادل اخلربات يف جماالت البحوث والقانون وصـوغ السياسـات، واسـتبانة    و
 االجتاهات واملسائل املستجدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

ــاء املــؤرَّخ  ٥٧/٢٧٠قرارهــا  وإذ تســتذكر أيضــاً   ــه  ٢٣ب بشــأن  ٢٠٠٣حزيران/يوني
تـائج املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها        التنفيذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني لن   

األمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، الـذي أكَّـدت فيـه أنـه ينبغـي جلميـع البلـدان        
أن تشـــجِّع السياســـات الـــيت تتســـق وتتماشـــى مـــع االلتزامـــات الـــيت ُيَتَعهَّـــُد هبـــا يف املـــؤمترات 

دها األمــم املتحــدة، وأكَّــدت فيــه علــى أنَّ منظومــة األمــم  ومــؤمترات القمــة الرئيســية الــيت تعقــ
املتحدة تتحمل مسؤولية هامة يف مساعدة احلكومات علـى أن تظـل تشـارك مشـاركة تامـة يف      
متابعة وتنفيذ االتفاقات وااللتزامات اليت ُيَتَوصَّلُ إليهـا يف املـؤمترات ومـؤمترات القمـة الرئيسـية      

عت هيئاهتا احلكومية الدولية إىل زيادة العمـل علـى تنفيـذ نتـائج     اليت تعقدها األمم املتحدة، ود
  املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية اليت تعقدها األمم املتحدة،

، ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرَّخ  ٦٢/١٧٣قرارهــا كــذلك  وإذ تســتذكر  
ــدويل امل      ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــه التوصــيات الصــادرة عــن فري ــذي أيَّــدت في ــدروس  ال عــين بال

ــة يف اجتماعــه املعقــود يف      ــة اجلنائي املســتفادة مــن مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال
  )٢(،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١٨إىل  ١٥بانكوك يف الفترة من 

ــا  وإذ تســتذكر   ــؤرَّخ  ٧٠/١٧٤قراره ــذي ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ١٧امل ، ال
جلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال األمـم       أيَّدت فيه إعالن الدوحـة بشـأن إدمـاج منـع ا    

املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز سـيادة القـانون       
على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور، الذي اعتمده مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث    

ــة، وطلبــت    ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة أن     عشــر ملن ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة من ــه إىل جلن في
تستعرض تنفيذ إعالن الدوحة يف إطار البند الثابت يف جـدول أعماهلـا واملعنـون "متابعـة نتـائج      

───────────────── 
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مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية ملـؤمتر األمـم   
  ة والعدالة اجلنائية"،املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمي

  ،٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥املؤرَّخ  ٧٠/١قرارها  أيضاً وإذ تستذكر  
جناح املؤمتر الثالث عشر بصفته واحداً مـن أكـرب احملافـل وأكثرهـا تنوُّعـاً       وإذ يشجِّعها  

لتبادل اآلراء والتجارب يف جماالت البحوث وإعداد القوانني والسياسات والربامج بـني الـدول   
نظمــــات احلكوميــــة الدوليــــة واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة واخلــــرباء مــــن خمتلــــف املهــــن  وامل

  والتخصُّصات،
االضطالع جبميع األنشطة التحضـريية للمـؤمتر الرابـع عشـر يف حينـها       وإذ تؤكِّد أمهية  

  وبطريقة منسَّقة،
ث بتقرير األمني العام عـن متابعـة نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـ        حتيط علماً  -١  

عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمـال التحضـريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع عشـر ملنـع         
    )٣(اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

احلكومات إىل أن تضـع يف اعتبارهـا إعـالن الدوحـة بشـأن إدمـاج        تكرِّر دعوة  -٢  
ــم املتحــدة األ       ــال األم ــة يف جــدول أعم ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــن أجــل التصــدِّي    من وســع م

ــدويل        ــوطين وال ــى الصــعيدين ال ــانون عل ــز ســيادة الق ــة واالقتصــادية وتعزي للتحــدِّيات االجتماعي
الــذي اعتمــده مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة   )٤(ومشــاركة اجلمهــور،

ــذل قصــارى ج     ــد وضــع التشــريعات والتوجيهــات السياســاتية، وأن تب ــة، عن ــد  اجلنائي هــدها، عن
  االقتضاء، لتنفيذ املبادئ الواردة يف ذلك اإلعالن، وفقاً ألهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة؛

مببــادرة حكومــة قطــر بشــأن العمــل مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  ترحِّــب  -٣  
واجلرميــة لضــمان املتابعــة املناســبة لتنفيــذ إعــالن الدوحــة، وترحِّــب أيضــاً باتفــاق      املخــدِّراتب

  بني حكومة قطر واملكتب؛ ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧يف  املربمالتمويل 
الدول األعضاء إىل تقدمي اقتراحاهتـا بشـأن املوضـوع العـام ملـؤمتر األمـم        تدعو  -٤  

املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقـات العمـل   
طلب إىل األمني العام إدراج تلـك االقتراحـات يف التقريـر عـن متابعـة      اليت ستعقد يف إطاره، وت

───────────────── 
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نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وأعمـال التحضـري للمـؤمتر       
  الرابع عشر، الذي سيقدَّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا السادسة والعشرين؛  

ببــذل قصــارى اجلهــود، باالســتفادة مــن جتربــة مــؤمتر األمــم املتحــدة     توصــي  -٥  
الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة والنجـاح الـذي حقَّقـه، لضـمان أن يكـون املوضـوع         
العام للمؤمتر الرابع عشر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمـل الـيت سـتعقد يف إطـاره     

ألعمـال ومواضـيع حلقـات العمـل ُمبسَّـطة وحمـدودة العـدد،        مترابطة، وأن تكون بنود جدول ا
وتشجِّع على تنظيم أحداث جانبية تركز على بنود جدول األعمـال وحلقـات العمـل وتكـون     

  مكمِّلة هلا؛
إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تقرَّ يف دورهتا السادسة  تطلب  -٦    

شر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل املوضوع العام للمؤمتر الرابع ع والعشرين
  اليت ستعقد يف إطاره.

    
   اإىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادمه نامشروعا قرارين ُمقدَّم  - باء  

توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتصــادي واالجتمــاعي باعتمــاد      -٢
  :مشروعي القرارين التاليني

    
  رار األولمشروع الق

  
 العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية

  
  ،إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
واملعنون "وضـع وتنفيـذ    ١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٨املؤرَّخ  ١٩٩٩/٢٦إذ يستذكر قراره  

تدابري للوساطة والعدالـة التصـاحلية يف ميـدان العدالـة اجلنائيـة"، الـذي طلـب فيـه إىل جلنـة منـع           
والعدالـة اجلنائيـة أن تنظـر يف مـدى استصـواب صـوغ معـايري لألمـم املتحـدة يف ميـدان           اجلرمية 

  الوساطة والعدالة التصاحلية،
، وقــــراره ٢٠٠٠متوز/يوليــــه  ٢٧املــــؤرَّخ  ٢٠٠٠/١٤قــــراره  وإذ يســــتذكر أيضــــاً  
ــه  ٢٤املــؤرَّخ  ٢٠٠٢/١٢ ــرامج   ٢٠٠٢متوز/يولي ــادئ األساســية الســتخدام ب ــونني "املب ، املعن
  لة التصاحلية يف املسائل اجلنائية"،العدا
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الــذي أعــدَّه مكتــب  )٥(،بــدليل بــرامج العدالــة التصــاحلية  وإذ حيــيط علمــاً مــع التقــدير   
واجلرمية، والذي يقدِّم حملة عامـة عـن االعتبـارات الرئيسـية الـيت       املخدِّراتاملتحدة املعين ب األمم

كية للجـرائم باالسـتناد إىل هنـج قوامـه     جيب مراعاهتا عنـد تنفيـذ تـدابري للتصـدِّي بصـورة تشـار      
واجلرميـة   املخـدِّرات العدالة التصـاحلية، وإذ حيـيط علمـاً مبسـاعي مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب        

الرامية إىل توفري أنشطة لبناء القدرات بشأن استخدام إجراءات العدالة التصاحلية، والسـيما يف  
  سياق قضاء األحداث،

ن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسـف  إعال وإذ يضع يف اعتباره  
  )٦(السلطة، استعماليف 

إىل ما جرى من مناقشات حول العدالة التصاحلية أثناء مؤمتر األمـم املتحـدة   وإذ يشري   
ضمن إطار بند جدول األعمال املعنون "اجلنـاة والضـحايا:    ومعاملة اجملرمنيالعاشر ملنع اجلرمية 

  )٧(اإلنصاف يف إجراءات العدالة"،املساءلة و
كـــانون الثاين/ينـــاير  ٣١املـــؤرَّخ  ٥٦/٢٦١بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  وإذ حيـــيط علمـــاً  
واملعنون "خطط العمـل لتنفيـذ إعـالن فيينـا بشـأن اجلرميـة والعدالـة: مواجهـة حتـديات           ٢٠٠٢

لتصــاحلية مــن أجــل القــرن احلــادي والعشــرين"، وخصوصــاً التــدابري املتَّخــذة يف جمــال العدالــة ا 
  )٨(من إعالن فيينا، ٢٨متابعة االلتزامات املتعهَّد هبا يف الفقرة 

أيلول/ســبتمرب  ١٣املــؤرَّخ  ٦١/٢٩٥بقــرار اجلمعيــة العامــة    وإذ حيــيط علمــاً أيضــاً    
  )٩(وإذ يستذكر "إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية"، ٢٠٠٧

 ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٢٥املؤرَّخ  ٧٠/١العامة  بقرار اجلمعية وإذ حييط علماً كذلك  
"، الـذي يتضـمن يف إطـار هـدف     ٢٠٣٠واملعنون "حتويل عاملنـا: خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      

ــة املســتدامة  ، دعــوة إىل ضــمان اختــاذ القــرارات علــى حنــو مســتجيب لالحتياجــات    ١٦التنمي
  وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي على مجيع املستويات،

───────────────── 

  .E.06.IV.15منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٥(  
 .٤٠/٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٦(  

من  : تقرير٢٠٠٠نيسان/أبريل  ١٧‐١٠، فيينا، ومعاملة اجملرمنيانظر مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية   )٧(  
  هاء. القسم)، الفصل اخلامس، A.00.IV.8(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع العامة  إعداد األمانة

 .٥٥/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )٨(  

 .٦١/٢٩٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )٩(  
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على أنَّ الدول األعضاء شدَّدت يف إعالن سـلفادور بشـأن االسـتراتيجيات     ؤكِّدوإذ ي  
ر، الشاملة ملواجهة التحديات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورهـا يف عـامل متغيِّـ   

، ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ٢١، املـؤرَّخ  ٦٥/٢٣٠الذي أقرَّته اجلمعية العامـة يف قرارهـا   
  رة تدعيم بدائل السجن، اليت ميكن أن تشمل العدالة التصاحلية،على ضرو
علــى أنَّ اســتراتيجيات األمــم املتحــدة وتــدابريها العمليــة النموذجيــة    وإذ يؤكِّــد أيضــاً  

للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة      
، تسـلِّم بـأنَّ مـن السـبل     ٢٠١٤كانون األول/ديسـمرب   ١٨ؤرَّخ امل ٦٩/١٩٤العامة يف قرارها 

نظـام العدالـة وضـع تـدابري      يتعـاملون مـع  املهمة والشديدة الفعالية لتقليـل عـدد األطفـال الـذين     
وبرامج عدالة تصـاحلية واسـتخدام بـرامج عـالج وتعلـيم غـري        إىل خارج نظام القضاء تحويللل

راءات القضــائية، وإذ حيــيط علمــاً مبســاعي مكتــب األمــم  قســرية باعتبارهــا تــدابري بديلــة لإلجــ 
واجلرميـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة الراميـة إىل وضـع برنـامج          املخـدِّرات املتحدة املعـين ب 

  عاملي يف هذا الشأن،
املناقشات اليت جـرت حـول عدالـة األحـداث التصـاحلية يف املـؤمتر العـاملي        وإذ يالحظ   

  ،٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٣٠إىل  ٢٦يف جنيف يف الفترة من  لقضاء األحداث الذي عقد
كــانون األول/  ١٧املــؤرَّخ  ٧٠/١٧٤قــرار اجلمعيــة العامــة   وإذ يالحــظ مــع التقــدير   
واملعنــون "مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة"،  ٢٠١٥ديســمرب 

أن إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف جـدول       الذي أقرَّت فيه اجلمعية إعالن الدوحـة بشـ  
أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـديات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز          
سـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل ومشـاركة اجلمهـور، الـذي أكـد فيـه رؤســاء            

، ضـمن مجلـة أمـور، إىل مراجعـة أو     الدول واحلكومات ووزراء وممثلو الدول األعضاء سـعيهم 
إصــالح إجــراءات بلــداهنم اخلاصــة بالعدالــة التصــاحلية وغريهــا مــن اإلجــراءات دعمــاً لنجــاح    

  عملية إعادة اإلدماج،
ــاة        وإذ يســلِّم   ــة اجلن ــدول يف مالحق ــة التصــاحلية ال ميــس حبــق ال ــأنَّ اســتخدام العدال ب

راءات العدالـة التصـاحلية بضـمانات مناسـبة     املزعومني قضائيا ووجوب محاية املشاركني يف إجـ 
سـتخدم إالَّ مبوافقـة حـرَّة    وضرورة أن تراعي إجـراءات العدالـة التصـاحلية مبـدأ التناسـب وأالَّ تُ     

  وطوعية من جانب الضحية واجلاين،ومستنرية 
االلتـزام املشـترك بـاحترام كـل حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية         د جمـدَّداً  كِّوإذ يؤ  
ا علـى صـعيد العـامل، وإذ يسـلِّم بـأنَّ إجـراءات العدالـة التصـاحلية ميكـن أن ُتكيَّـف مبـا            ومراعاهت
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يــتالءم مــع نظــم العدالــة اجلنائيــة الراســخة وميكــن أن تكمــل تلــك الــنظم مــع مراعــاة األحــوال  
  القانونية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية،

لعدالـــة التصـــاحلية االعتبـــارات باحلاجـــة إىل ضـــمان أن تراعـــي إجـــراءات اوإذ يســـلِّم   
  اجلنسانية وأن توطد سيادة القانون،

ــاره     ــني الضــحية      نَّ أوإذ يأخــذ يف اعتب ــاطة ب ــل الوس ــة التصــاحلية، مث إجــراءات العدال
واجلاين وجمالس الصلح احمللية واألسرية وأحكام اجملالس العرفية وجلان صنع السـالم والكشـف   

هم يف حتقيـق طائفـة واسـعة مـن احملصـالت املفيـدة، منـها        عن احلقيقة واملصاحلة، ميكـن أن تسـا  
  جرب أضرار الضحايا وحماسبة اجلناة على أعماهلم وإشراك اجملتمع احمللي يف حل املنازعات،

إىل األمني العام أن يلتمس مـن الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة       يطلب  -١  
امج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة الدوليــة وغــري احلكوميــة ذات الصــلة، ومــن معاهــد شــبكة برنــ 

والعدالــة اجلنائيــة وســائر اجلهــات املعنيــة املتمرســة علــى إجــراءات العدالــة التصــاحلية، تعليقــات 
ــة التصــاحلية يف املســائل         ــرامج العدال ــادئ األساســية الســتخدام ب ــق املب بشــأن اســتعمال وتطبي

، وبشـــأن التجـــارب  ٢٠٠٢متوز/يوليـــه  ٢٤املـــؤرَّخ  ٢٠٠٢/١٢اجلنائيـــة، املرفقـــة بقـــراره   
  واملمارسات الفضلى الوطنية بشأن استخدام وتطبيق إجراءات العدالة التصاحلية؛

إىل األمني العـام رهنـاً بتـوافر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، أن يعقـد          يطلب أيضاً  -٢  
 اجتماعـاً خلـرباء العدالـة التصـاحلية، بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء وكيانـات األمـم املتحــدة ذات          
الصلة، مبا يف ذلك احملفل الـدائم املعـين بقضـايا السـكان األصـليني ومعاهـد شـبكة برنـامج األمـم          
ــة      ــة اجلنائيــة وســائر اجلهــات املعنيــة املتمرســة علــى إجــراءات العدال املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال

تصـاحلية  التصاحلية، لكي يستعرض استخدام وتطبيق املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة ال
  ج املبتكرة يف جمال العدالة التصاحلية؛ُهيف املسائل اجلنائية، وكذلك التطورات اجلديدة والنُّ

الــدول األعضــاء علــى أن تيســر، عنــد االقتضــاء، اســتخدام إجــراءات   يشــجِّع  -٣  
ــادئ        ــها وضــع  إجــراءات أو مب ــة من ــة، بســبل خمتلف ــها الوطني ــاً لقوانين ــة التصــاحلية، وفق العدال

  بشأن شروط استخدام هذه اخلدمات؛ توجيهية
ــادل      يشــجِّع أيضــاً   -٤   ــها األخــرى بتب ــى أن تســاعد كــل من ــدول األعضــاء عل ال

التجارب املكتسبة يف جمال العدالة التصاحلية ووضع وتنفيذ برامج ألغراض حبثية أو تدريبيـة أو  
بــادرات غـري ذلــك مــن األغــراض وأنشــطة لتحفيــز النقــاش يف هــذا الشــأن، مبــا يشــمل تنظــيم م 

  إقليمية مناسبة للقيام بذلك؛
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الـــدول األعضـــاء إىل النظـــر يف تزويـــد البلـــدان الناميـــة والبلـــدان ذات  يـــدعو  -٥  
االقتصــادات االنتقاليــة مبســاعدات تقنيــة، عنــد الطلــب، ملعاونتــها علــى صــوغ وتنفيــذ بــرامج     

خـالل تقـدمي    للعدالة التصاحلية عند االقتضاء، على أن يشمل ذلك توفري تلـك املسـاعدات مـن   
  ؛واجلرمية املخدِّراتعين بإىل مكتب األمم املتحدة املهلذه األغراض تربعات 
واجلرمية إىل إعداد مواد تدريبيـة   املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بيدعو   -٦  

عن العدالة التصاحلية ومواصـلة تـوفري فـرص للتـدريب وغـريه مـن سـبل بنـاء القـدرات يف هـذا           
ا للممارسني العاملني يف جمـاالت منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وإتاحـة ونشـر        الشأن، والسيم

معلومات عن النماذج واملمارسـات الناجحـة يف جمـال العدالـة التصـاحلية يف إطـار مـن التنسـيق         
    نائية؛اجلالوثيق مع معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة 

واجلرميـة أن يواصـل تـوفري     املخـدِّرات املتحدة املعـين ب يطلب إىل مكتب األمم   -٧  
ــة          ــال عدال ــب، يف جم ــد الطل ــدول األعضــاء، عن ــة إىل ال ــاعدات تقني ــارية ومس خــدمات استش

  األحداث التصاحلية؛
إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف   يطلــب   -٨  

ــي اجتمــاع اخلــرباء امل    ــيت تل ــا ال ــرة  دورهت ــه يف الفق ــك     ٢شــار إلي ــائج ذل ــراً عــن نت أعــاله، تقري
  االجتماع وسائر اجلهود املبذولة لتنفيذ هذا القرار؛

اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج سائر الدول األعضاء و يدعو  -٩  
 امليزانية هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

    
  الثاينمشروع القرار 

 
     ج كلِّية يف منع جرائم الشبابُهباع ُناتِّ

  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
األهـداف واملبـادئ اجملسَّـدة يف ميثـاق األمـم املتحـدة واإلعـالن العـاملي          إذ يعيد تأكيـد   

فيمـا يتعلـق بالـدول األطـراف يف تلـك       )١١(وكذلك اتفاقية حقوق الطفـل  )١٠(حلقوق اإلنسان،
كر ســائر الصــكوك القانونيــة الدوليــة ذات الصــلة واملعــايري والقواعــد الــيت  االتفاقيــة، وإذ يســتذ

───────────────── 

 ).٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )١٠(

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتدة، األمم املتح  )١١(
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ختص حقوق الطفل ورفاهه، ومنها استراتيجيات األمـم املتحـدة وتـدابريها العمليـة النموذجيـة      
  )١٢(للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

ة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، مبــا يف املعــايري والقواعــد الدوليــ وإذ يســتذكر  
واملبادئ التوجيهيـة للتعـاون واملسـاعدة التقنيـة يف جمـال       )١٣(ذلك املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية،

  )١٤(منع اجلرمية يف املدن،
مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح األحـداث (مبـادئ          وإذ يضع يف اعتبـاره   

وخصوصــاً املبــادئ األساســية واألحكــام العامــة بشــأن املنــع املضــمَّنة    )١٥()،الريــاض التوجيهيــة
تـورُّط األطفـال يف أنشـطة إجراميـة يف صـميم املسـاعي        مسـألة  فيها، واليت يف مجلة أمـور تضـع  

الرامية إىل منع اجلرمية يف اجملتمـع وتوصـي ببـذل جهـود علـى نطـاق اجملتمـع كلـه، واتبـاع هنـج           
ز علــى رفاهــة الشــباب، واتبــاع هنــج شــامل ومتعــدِّد القطاعــات   يتمحــور حــول الطفــل ويركِّــ 

والتخصصـــات يف منـــع تـــورُّط األطفـــال يف أنشـــطة إجراميـــة ومنـــع جـــرائم الشـــباب ووضـــع 
بشأن املنع، بغية إتاحـة الفـرص لتلبيـة احتياجـات الشـباب املتنوعـة        ةومنهجي ةسياسات تدرجيي

  وضمان رفاههم ومنوهم وحقوقهم ومصاحلهم،
األحكـام ذات الصـلة مـن معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها         أيضـاً  ضع يف اعتبارهوإذ ي  

بشأن معاملة األطفال الذين هم يف نزاع مـع القـانون، وخصوصـاً قواعـد األمـم املتحـدة الـدنيا        
وقواعــد األمــم املتحــدة الــدنيا  )١٦(النموذجيــة إلدارة شــؤون قضــاء األحــدث (قواعــد بــيجني)،

واألحكــام ذات الصــلة مــن قواعــد  )١٧( االحتجازيــة (قواعــد طوكيــو)،النموذجيــة للتــدابري غــري
  )١٨(األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)،

على استراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجيـة للقضـاء علـى     وإذ يؤكِّد  
رميــة والعدالــة اجلنائيــة الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف  العنــف ضــد األطفــال يف جمــال منــع اجل 

، الــذي شـدَّدت فيــه علـى أمهيــة   ٢٠١٤كــانون األول/ديسـمرب   ١٨املـؤرَّخ   ٦٩/١٩٤قرارهـا  
───────────────── 

 .٦٩/١٩٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٢(

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

  .١٩٩٥/٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )١٤(
 .٤٥/١١٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٥(

 .٤٠/٣٣ مرفق قرار اجلمعية العامة  )١٦(

 .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٧(

 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٨(
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منــع حــوادث العنــف ضــد األطفــال واختــاذ تــدابري يف الوقــت املناســب لــدعم األطفــال ضــحايا  
ألعضــاء إىل اتبــاع اســتراتيجيات   العنــف، مبــا يشــمل منــع إعــادة إيــذائهم، ودعــت الــدول ا       

وسياسات منع شاملة ومتعددة القطاعـات ومسـتندة إىل املعـارف مـن أجـل التصـدي للعوامـل        
  اليت تولِّد العنف املمارس ضد األطفال وتعرضهم ملخاطر العنف،  

ــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب     وإذ يرحِّــب   ــيت يب ــاجلهود ال ــة  املخــدِّراتب واجلرمي
ضــاء مــن أجــل تنفيــذ اســتراتيجيات األمــم املتحــدة وتــدابريها العمليــة النموذجيــة   والــدول األع

  للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
باعتمــاد اجلمعيــة العامــة الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر قمــة األمــم املتحــدة  وإذ يرحِّــب أيضــاً   

، املعنونــة "حتويــل عاملنــا: خطــة التنميــة املســتدامة   ٢٠١٥العتمــاد خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   
  )١٩("،٢٠٣٠  لعام

ميكـن أن يسـتفيد مـن     ٢٠٣٠علـى أنَّ حتقيـق خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام        وإذ يشدِّد  
واجلرميـة للـدول األعضـاء يف تطبيـق      املخـدِّرات الدعم الذي يوفِّره مكتب األمم املتحدة املعين ب

ة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ووضـع وتنفيـذ         وتنفيذ معايري األمم املتحـد 
اســتراتيجيات وخطــط عمــل وطنيــة ملنــع اجلرميــة ومشــاريع ختــصُّ قطاعــات حمــدَّدة هبــدف منــع 
تورُّط األطفـال يف أنشـطة إجراميـة ومنـع جـرائم الشـباب واإليـذاء والعنـف اللـذين يسـتهدفان           

  إىل العدالة وإعادة إدماج اجملرمني يف اجملتمع،النساء واألطفال وإتاحة سبل الوصول 
("التشـجيع   ١٦يف هـذا السـياق علـى أمهيـة هـدف التنميـة املسـتدامة         وإذ يشدِّد أيضـاً   

علـى إقامـة جمتمعـات مسـاملة ال ُيهمَّـش فيهـا أحـد مـن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة، وإتاحــة             
الة وخاضعة للمسـاءلة وشـاملة للجميـع    إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعَّ

على مجيع املستويات")، وغاياته املسـتهدفة يف احلـدِّ بدرجـة كـبرية مـن مجيـع أشـكال العنـف،         
، وتعزيــز ســيادة القــانون وضــمان  هموالعنــف ضــد مواســتغالهلاألطفــال وإهنــاء إســاءة معاملــة 

("جعـل املـدن    ١١امة تكافؤ فرص وصول اجلميـع إىل العدالـة، وكـذلك هـدف التنميـة املسـتد      
واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة علـى الصـمود ومسـتدامة")، الـذي يتطلَّـب      

تعزيـز الـتالحم اجملتمعـي واألمـن الشخصـي      علـى  مع السـلطات احملليـة    العملَالسعي إىل بلوغه 
  من خالل إدارة وختطيط املدن واملستوطنات البشرية،

ئــة آمنــة وداعمــة اجتماعيــا ووجــدانيا لــتمكني الشــباب بغيــة فائــدة تــوفري بي وإذ يــدرك  
  )٢٠(احليلولة دون جتنيدهم وتوريطهم يف أيِّ نوع من اجلرائم العنيفة،

───────────────── 

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١٩(
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بضرورة تعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال صـوغ سياسـات    وإذ يسلِّم  
  جرامية،واستراتيجيات كلية هتدف إىل منع تورُّط األطفال يف أنشطة إ

بأمهيــة إدمــاج االعتبــارات املتعلقــة مبنــع اجلرميــة يف مجيــع السياســات    وإذ يســلِّم أيضــاً  
والربامج االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة، مع التركيز بصفة خاصـة علـى اجملتمعـات احملليـة     
ــة       ــة، وبأمهي ــذين يوجــدون يف أوضــاع هشَّ ــيهم أولئــك ال واألســر واألطفــال والشــباب، مبــن ف

جيع على إقامة شراكات بني اجلهات احلكومية على مجيـع املسـتويات املناسـبة وأصـحاب     التش
املصلحة املعنـيني ضـمن اجملتمـع املـدين بغيـة تعزيـز ودعـم االسـتراتيجيات والـربامج واملبـادرات           

  الفعَّالة بشأن منع اجلرمية، حسبما يكون مناسباً، والترويج لثقافة السلم والالعنف،
ــلِّم كـــذ   ــها    لكوإذ يسـ ــة، ومنـ ــامل للتصـــدِّي للجرميـ ــة إىل هنـــج متكامـــل وشـ باحلاجـ
ــة الــيت هلــا صــلة باجلرميــة      اجلرميــة ــة واالقتصــادية اجلذري يف املــدن، مبعاجلــة األســباب االجتماعي

  والعدالة اجلنائية،
 ،٢٠١٢كانون األول/ديسـمرب   ٢٠املؤرَّخ  ٦٧/١٨٩قرار اجلمعية العامة  وإذ يستذكر  

واجلرميــة أن يواصــل، يف إطــار  املخــدِّراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بالــذي طلبــت فيــه إىل 
واليتــه احلاليــة، تــدعيم مجــع بيانــات ومعلومــات دقيقــة وموثــوق هبــا وقابلــة للمقارنــة وحتليلــها  
ونشرها بصورة منتظمة، وشجَّعت الدول األعضاء بقوة على تبادل تلك البيانـات واملعلومـات   

  ،الفضلى الدول ينبغي أن تفعل ذلك مع صون مصاحل الطفل مع املكتب، وإذ يالحظ أنَّ
 ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٩/١٩٥قرار اجلمعية العامة  وإذ يستذكر أيضاً  

ــى أن تضــع، حســب          ــدول األعضــاء عل ــة تشــجيع ال ــى أمهي ــه عل ــدت في ــذي أكَّ االقتضــاء، ال
تعـدِّدة الـيت تسـاهم يف وقـوع اجلـرائم وأن      سياسات شاملة ملنع اجلرمية تقوم على فهم العوامـل امل 

علــى أن يكــون منــع اجلرميــة  نفســهتتصــدَّى لتلــك العوامــل بطريقــة شــاملة، وشــدَّدت يف الوقــت 
جزءاً ال يتجزأ من استراتيجيات تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية يف مجيع الـدول، وسـلَّمت   

اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والتنميـة وأوصـت      بتشابك الصالت والروابط بني سيادة القـانون ومنـع   
  مبعاجلة تلك الصالت والروابط املتشابكة على حنو مالئم وزيادة توضيحها،

، الـذي سـلَّم   ٢٠١٥متوز/يوليـه   ٢١، املـؤرَّخ  ٢٠١٥/٢٤قراره  وإذ يستذكر كذلك  
ت فيــه بأمهيــة املعلومــات واإلحصــاءات وطابعهــا الشــامل لعــدَّة ختصصــات يف وضــع السياســا   

ــذ          ــدى تنفي ــاس م ــاملي، وكــذلك يف قي ــوطين واإلقليمــي والع ــى الصــعيد ال ــا عل ــة ودعمه العام
الصــكوك الدوليــة ذات الصــلة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وطلــب إىل مكتــب          

───────────────── 
 ".نع التطرف العنيفمل األمني العامخطة عمل ، املعنون "٧٠/٢٥٤انظر قرار اجلمعية العامة   )٢٠(
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واجلرمية أن يواصل، بالتشاور مع الـدول األعضـاء، اسـتحداث     املخدِّراتاملتحدة املعين ب األمم
منهجية ملساعدة البلدان على إنتاج ونشر إحصاءات دقيقة وقابلـة للمقارنـة عـن    أدوات تقنية و

اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وأن يواصــل أيضـاً تقـدمي املسـاعدة التقنيــة إىل الـدول األعضـاء، بنــاًء         
على طلبها، من أجل تعزيـز قـدرهتا علـى مجـع البيانـات عـن اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وحتليلـها           

  عنها، واإلبالغ
إزاء العـدد الكـبري مـن األطفـال والشـباب الـذين قـد يكونـون أو          وإذ يعرب عـن قلقـه    

يكونون يف نزاع مع القانون ولكنهم مهجورون وُمهَملون ويتعرَّضون لإلساءة واالسـتغالل   ال
  ويعيشون مهمَّشني ويتعرَّضون بشكل عام خلطر اجتماعي، املخدِّراتولتعاطي 
ــه    ــاً من ــة واقتناع ــل       بأمهي ــادة تأهي ــة، ودعــم إع ــال يف أنشــطة إجرامي ــورُّط األطف ــع ت من

األطفال الذين هم يف نزاع مع القانون وإعادة إدماجهم يف اجملتمـع، ومحايـة األطفـال الضـحايا     
والشهود واألطفال اآلخرين املعرَّضني خلطـر التـورُّط يف تلـك األنشـطة ولإليـذاء، مبـا يف ذلـك        

ومعاجلــة احتياجــات األطفــال الــذين هــم يف أوضــاع هشــة،  بــذل جهــود ملنــع إعــادة إيــذائهم، 
كأبناء السجناء والسجينات، واقتناعاً منه أيضـاً بـأنَّ هـذه التـدابري الكليـة يف جمـال منـع اجلرميـة         

 الفضـــلى والعدالـــة اجلنائيـــة ينبغـــي أن تأخـــذ يف احلســـبان حقـــوق اإلنســـان ومصـــاحل الطفـــل  
  واالعتبارات اجلنسانية،

إعالن الدوحة بشأن إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف جـدول        داًوإذ يؤكِّد جمدَّ  
أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـديات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز          

الـذي يشـدِّد علـى أنَّ     )٢١(سيادة القانون على الصعيدين الـوطين والـدويل ومشـاركة اجلمهـور،    
ال والشباب، مبا يف ذلـك القضـاء علـى األميَّـة، هـو ضـرورة أساسـية        توفري التعليم جلميع األطف

ملنع اجلرمية والفساد ولترويج ثقافة قائمة على االمتثال للقـانون تـدعم سـيادة القـانون وحقـوق      
اإلنسان، مع مراعاة اهلويات الثقافية، ويشدِّد أيضاً على الدور األساسـي ملشـاركة الشـباب يف    

  جهود منع اجلرمية،
الـدول األعضـاء علـى إدمـاج اسـتراتيجيات منـع اجلرميـة الـيت تسـتهدف           حيثُّ  -١  

األطفــال والشــباب وتراعــي االعتبــارات اجلنســانية يف مجيــع السياســات والــربامج االجتماعيــة    
واالقتصــادية ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك املعنيــة منــها بــالتعليم والصــحة واملشــاركة املواطنيــة          

 يـــة وتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت والســـالمة واألمـــن والفـــرص االقتصـــادية االجتماع

───────────────── 

  .٦٣/٢٣٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢١(
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، بغية محاية األطفال والشباب من التهميش واإلقصـاء االجتمـاعيني، واحلـد مـن خمـاطر      العامني
  وقوعهم ضحايا أو حتوُّهلم إىل جناة؛

الدول األعضاء على أن جتري مزيداً من البحوث عن تـورُّط األطفـال    يشجِّع  -٢  
ئم العصابات وأن تتبادل فيما بينها وكذلك مع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة    والشباب يف جرا

التجارب واملعلومات عن الربامج والسياسات الفعَّالة واملناسـبة فيمـا يتعلـق مبنـع اجلرميـة،       املعنية
حىت تعاجل مـن خـالل ُنُهـج ابتكاريـة مـا للجرميـة الـيت ُترتكـب يف املـدن واجلرميـة الـيت ترتكبـها             

بات مــن أثــر يف األطفــال والشــباب، وأن تعــزِّز االنــدماج االجتمــاعي وتزيــد مــن فــرص العصــا
  العمل وترمي إىل تيسري إعادة اندماج األطفال والشباب يف اجملتمع؛

دورهتــا السادســة واألربعــني، الــيت  أثنــاءمبــداوالت اللجنــة اإلحصــائية  يرحِّــب  -٣  
إلحصائية" باعتبـاره املعيـار اإلحصـائي الـدويل     أقرَّت فيها "التصنيف الدويل للجرمية لألغراض ا

جلمــع البيانــات مــن الســجالت اإلداريــة والدراســات االستقصــائية اإلحصــائية، وباعتبــاره أداة  
حتليليـة السـتمداد معلومـات حمـدَّدة عـن العوامــل الدافعـة إىل ارتكـاب اجلـرائم، ويـدعو الــدول          

لـدويل، حسـبما يكـون مناسـباً، مـن أجـل       األعضاء إىل مواصلة تقدمي الـدعم لتنفيـذ التصـنيف ا   
  تورُّط األطفال يف أنشطة إجرامية؛جرائم الشباب و حتسني نوعية وتوافر اإلحصاءات عن

ــب  -٤   ــورُّط        ُيهي ــع ت ــذ سياســات هتــدف إىل من ــدول األعضــاء أن تضــع وتنفِّ بال
القضـائية   األطفال يف أنشطة إجرامية، وإىل التشجيع على اللجـوء إىل تـدابري بديلـة لإلجـراءات    

خـارج نظـام القضـاء والعدالـة التصـاحلية،      إىل ولالحتجاز، عند االقتضاء، ومنها مثالً التحويـل  
تنظر يف اعتماد استراتيجيات إلعادة اإلدماج بشأن األطفال والشباب الذين هـم يف نـزاع    وأن

غـي أالَّ ُيسـتخَدم   مع القانون، مبا يتَّسق مع املبدأ الذي مفاده أنَّ جتريد األطفال مـن حريتـهم ينب  
كمالذ أخري وألقصر مدة زمنية مناسبة، وكذلك احلرص حيثما أمكن على جتنُّب احتجـاز   إالَّ

  يف منع معاودة اإلجرام؛مجيعاً سهم أن ت وهي تدابري ميكناألطفال قبل حماكمتهم، 
الــدول األعضــاء علــى تعزيــز بنــاء قــدرات االختصاصــيني املهنــيني         يشــجِّع   -٥  

ميدان العدالة اجلنائية على وضع استراتيجيات ملنـع اجلرميـة تسـتهدف األطفـال      واملؤسسات يف
والشباب، وذلك بتوفري التدريب القائم على مراعاة االعتبارات اجلنسانية وقضايا األطفال مـن  
أجل فهم كل أشكال التجارب املريـرة أو املزعجـة الـيت مـرَّ هبـا األطفـال والشـباب واسـتبانتها         

  الية؛ومعاجلتها بفع
واجلرميــة والــدول األعضــاء   املخــدِّراتمبكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب ُيهيــب   -٦  

واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية أن ُتعـىن بتعزيـز التعـاون والتنسـيق علـى مجيـع املسـتويات،        
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يف ذلـك مـع املنظمـات غـري احلكوميـة ذات الصـلة وسـائر أصـحاب املصـلحة املعنـيني، مـن             مبا
انة تـورُّط األطفـال والشـباب يف أنشـطة إجراميـة وفهـم ذلـك ومنعـه والتصـدِّي لـه،           أجل اسـتب 

املمارسـات  و، والتشارك يف املعـارف  الفضلى والتشارك يف املعلومات، مع صون مصاحل الطفل
  خبصوص منع جرائم الشباب؛الفضلى 
ل واجلرميـة أن يواصـل بـذ    املخـدِّرات إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين ب   يطلب   -٧  

جهــوده، بالتعــاون مــع معاهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف 
تعزيز مجع وحتليل ونشر البيانـات، مفصَّـلة حسـب اجلـنس والسـن، حسـب االقتضـاء، والقيـام         
ــال         ــة واســتغالل لألطف ــى خمــاطر اجتماعي ــة تنطــوي عل ــة بشــأن أوضــاع معيَّن ببحــوث منهجي

  ة إجرامية جبميع أشكاهلا ومظاهرها؛والشباب يف أنشط
ــة     يشــجِّع  -٨   ــع اجلرمي ــة ملن ــادئ التوجيهي ــى اســتعمال املب ــدول األعضــاء عل  )١٣(ال

ــادئ الريــاض التوجيهيــة)         ــوح األحــداث (مب ــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة ملنــع جن  )١٥(ومب
 دية واالجتماعيـة استعماالً تاما، حسبما يكـون مناسـباً، يف السـياق األوسـع لسياسـاهتا االقتصـا      

الــيت والوطنيــة، بغيــة تعزيــز االســتراتيجيات املراعيــة لالعتبــارات اجلنســانية بشــأن منــع اجلرميــة   
ــبة          ــدابري مناس ــاذ ت ــيت تفضــي إىل اخت ــة ال ــة اجلنائي ــوج العدال ــال والشــباب وهن تســتهدف األطف

  للتصدي للجرمية جبميع أشكاهلا ومظاهرها، مبا يف ذلك أشكاهلا الناشئة؛
واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي     املخـدِّرات إىل مكتب األمم املتحدة املعـين ب  لبيط  -٩  

املساعدة التقنية إىل الـدول األعضـاء بنـاء علـى طلبـها، واسـتناداً إىل االحتياجـات واألولويـات         
الوطنية، يف تنفيذ استراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء علـى العنـف   

لك من خالل الربنامج العـاملي الـذي   وذ )١٢(يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،ضد األطفال 
  ُوضع يف هذا الصدد؛

واجلرميــة، نظــراً للواليــة  املخــدِّراتإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب  يطلــب  -١٠  
ن يواصـل  احملدَّدة املسندة إليه يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ويف جمـال منـع اإلرهـاب أ        

عمله على منع جتنيـد واسـتغالل األطفـال والشـباب مـن قبـل أيِّ مجاعـة إجراميـة عنيفـة أو أيِّ          
  مجاعة إرهابية؛

اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد مــن خــارج   ســائر الــدول األعضــاء و يــدعو  -١١  
  وإجراءاهتا.  امليزانية من أجل األغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً لقواعد األمم املتحدة
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    س االقتصادي واالجتماعي العتمادهإىل اجملل مقرَّر مقدَّم روعمش  - جيم  
توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتصــادي واالجتمــاعي باعتمــاد      -٣
  :املقرَّر التايل روعمش
    

  املقرَّرمشروع 
 

امسة والعشرين تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا اخل    
     وجدول األعمال املؤقَّت لدورهتا السادسة والعشرين

  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي:  
ــا         (أ)   ــة عــن أعمــال دورهت ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــر جلن حيــيط علمــاً بتقري
  والعشرين؛  اخلامسة
  ؛٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٧املؤرَّخ  ٢١/١يعيد تأكيد مقرَّر اللجنة   (ب)  
  يوافق على جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة والعشرين للجنة املبيَّن أدناه.  (ج)  

    
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  انتخاب أعضاء املكتب.  -١
  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  -٢
  االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية: مسائل اإلدارة  -٣

عمــل الفريــق العامــل املعــين بتحســني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       (أ)  
  واجلرمية ووضعه املايل؛ املخدِّراتب

التوجيهــات املتعلقــة مبســائل السياســة العامــة وامليزانيــة لربنــامج األمــم املتحــدة   (ب)  
  ؛ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  أساليب عمل اللجنة؛  (ج)  
واجلرميــة  املخــدِّراتتكــوين مــالك مــوظفي مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب        (د)  

  واملسائل األخرى ذات الصلة.
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الســتراتيجيات الشــاملة واملتكاملــة ملنــع اجلرميــة: مشــاركة  واضــيعية بشــأن ااملناقشــة امل  -٤
  .لقانوناجلمهور والسياسات االجتماعية والتعليم دعماً لسيادة ا

ــدول األعضــاء   املخــدِّراتتوحيــد جهــود مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب    -٥ واجلرميــة وال
  وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية:

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

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛التصديق على اتفاقية   (ب)  
  التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  (ج)  
  مسائل أخرى تتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛  (د)  
واجلرميـة،   املخـدِّرات أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعـين ب   (ه)  

ج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       وخصوصاً أنشطة شبكة برنـام 
  واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات.

ــع اجلرميــة والعدالــة           -٦ ــدها يف جمــال من ــايري األمــم املتحــدة وقواع ــتخدام وتطبيــق مع اس
  اجلنائية.

ال منـع  اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل وتدابري التصدِّي املستجدَّة يف جمـ   -٧
  اجلرمية والعدالة اجلنائية.

متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واألعمـال         -٨
  التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

مـع قـرار اجلمعيـة    اشـيا  مسامهات اللجنة يف عمـل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، مت      -٩
واستعراضــها  ٢٠٣٠، مبــا يف ذلــك متابعــة خطــة التنميــة املســتدامة لعــام ٦٨/١العامــة 

  وتنفيذها.
  جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة السابعة والعشرين.  -١٠
  مسائل أخرى.  -١١
  دورهتا السادسة والعشرين.أعمال اعتماد تقرير اللجنة عن   -١٢
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   فَت انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليهااملسائل اليت ُيل  - دال  
ــرَّر       -٤ ــرارات واملق ــاعي إىل الق ــس االقتصــادي واالجتم ــاه اجملل ــيت   اتُيلفَــت انتب ــة ال التالي

  اعتمدهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية:
    

    ٢٥/١القرار 
منع ومكافحة االجتار باألعضاء البشرية واالجتار باألشخاص لغرض نزع     

     عضائهمأ
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
أن جرمية االجتار باألعضاء البشرية وجرمية االجتـار باألشـخاص لغـرض نـزع      إذ تدرك  

مرتبطتان بـنقص األعضـاء البشـرية املسـتخدمة      هما،بالرغم من وجود اختالفات بينأعضائهم، 
   والتصدِّي هلما على حنو فعَّال ومنسَّق،يف زراعة األعضاء، مما يدل على ضرورة منع اجلرميتني

 )٢٢(اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة        وإذ تســـتذكر  
ــال، املكمــل         ــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطف ــع وقمــع ومعاقب وبروتوكــول من

  )٢٣(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،  التفاقية األمم
تشـجِّع،   )٢٤(بأنَّ خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشـخاص  ذ ُتقرُّوإ  

يف مجلــة أمــور، علــى التصــديق علــى اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة وبروتوكــول االجتــار باألشــخاص   
  وتنفيذمها على الصعيد العاملي،

االجتار باألعضاء بضرورة اتباع هنج متعدِّد اجلوانب يف مكافحة  أيضاً وإذ ُتقرُّ  
  البشرية واالجتار باألشخاص لغرض نزع أعضائهم،

 ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٠املؤرَّخ  ٥٩/١٥٦قرار اجلمعية العامة  وإذ تستذكر  
واملعنون "منع ومكافحة االجتار باألعضاء البشرية واملعاقبة عليه"، وقرار اجلمعية العامة 

واملعنون "حتسني تنسيق اجلهود املبذولة  ٢٠١٥رب كانون األول/ديسم ١٧املؤرَّخ  ٧٠/١٧٩
  ملكافحة االجتار باألشخاص"،

───────────────── 

  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتتحدة، األمم امل  )٢٢(
  .٣٩٥٧٤الرقم  ،٢٢٣٧ لداملرجع نفسه، اجمل  )٢٣(
  .٦٤/٢٩٣ مةقرار اجلمعية العا  )٢٤(
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تقريـر األمـني العـام عـن منـع ومكافحـة االجتـار باألعضـاء البشـرية           أيضـاً  وإذ تستذكر  
  )٢٥(واملعاقبة عليه،

واملعنون: "منع  ٢٠١٤أيار/مايو  ١٦املؤرَّخ  ٢٣/٢قرارها وإذ تستذكر كذلك  
البشرية واالجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهم"، الذي طلبت فيه إىل  االجتار باألعضاء

واجلرمية أن جيري دراسة حول االجتار باألعضاء  املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين ب
البشرية يستند فيها إىل حتليل املعلومات املقدمة من الدول األعضاء، ودعت فيه الدول 

  د من خارج امليزانية لذلك الغرض،األعضاء إىل توفري بيانات وموار
الـيت تعيـد تأكيـد التـزام      )٢٦(،٢٠٣٠باعتماد خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      وإذ ترحِّب 

الــدول األعضــاء باختــاذ تــدابري فوريــة وفعَّالــة للقيــام بــأمور منــها القضــاء علــى السُّــخرة والــرق  
  املعاصر واالجتار باألشخاص،

ولة على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين ملنع باجلهود املبذ أيضاً وإذ ترحِّب  
  ومكافحة االجتار باألعضاء البشرية واالجتار باألشخاص لغرض نزع أعضائهم؛ 

باتفاق التعاون بني دول الكومنولث املستقلة يف جمال مكافحـة االجتـار    وإذ حتيط علماً 
 ٢٥بـاب التوقيـع يف   ، وإذ تالحـظ فـتح   ٢٠٠٥باألشخاص واألعضاء واألنسجة البشرية لعام 

    )٢٧(على اتفاقية جملس أوروبا ملكافحة االجتار باألعضاء البشرية، ٢٠١٥آذار/مارس 
باملبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن زرع  مع التقدير وإذ حتيط علماً 

يف اخلاليا واألنسجة واألعضاء البشرية، اليت أقرهتا مجعية الصحة العاملية الثالثة والستون 
  ،٢٠١٠أيار/مايو  ٢١املؤرَّخ  ٢٢- ٦٣قرارها 

بالدراسة املشتركة بني األمم املتحدة وجملس أوروبا  مع التقدير أيضاً وإذ حتيط علماً 
االجتار باألعضاء واألنسجة واخلاليا واالجتار بالبشر واملعنونة  ٢٠٠٩اليت أُجريت يف عام 
  ،لغرض نزع أعضائهم

لتقييم اليت أعدَّها مكتب األمم املتحدة املعين مبجموعة أدوات ا وإذ ترحِّب  
  "،االجتار باألشخاص لغرض نزع أعضائهمواجلرمية واملعنونة " املخدِّراتب

───────────────── 

  .E/CN.15/2006/10الوثيقة   )٢٥(
  .٧٠/١ مةقرار اجلمعية العا  )٢٦(
  .٢١٦ الرقم، جمموعة معاهدات جملس أوروبا  )٢٧(
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أنَّ جرائم االجتار باألعضاء البشرية واالجتار باألشخاص لغرض  وإذ تالحظ بقلق  
الكرامة  نزع أعضائهم، أينما ارتكبت، متثل شكالً من أشكال االستغالل وجرمية متس

اإلنسانية لضحاياها، وإذ تدين اخنراط اجلماعات اإلجرامية واملهنيني الطبيني العدميي األخالق 
يف األفعال اإلجرامية اليت تنطوي على نزع أعضاء أو زرعها على حنو غري مرخَّص، 
وعمليات بيع أعضاء بشرية والسمسرة فيها وشرائها على حنو غري مشروع، وسائر 

املشروعة بشأهنا، وكذلك عمليات االجتار باألشخاص لغرض نزع أعضائهم، الصفقات غري 
  اليت قد تؤثر، يف بعض احلاالت، على سالمة نظم الرعاية الصحية وعملها،

منها بضرورة توطيد التعاون الدويل واإلقليمي والتنسيق الوطين لضمان  واقتناعاً  
البشرية واالجتار باألشخاص لغرض نزع  فعالية تدابري منع ومكافحة جرائم االجتار باألعضاء

  أعضائهم، أيا كان املكان الذي ترتكب فيه،
ضرورة محاية املتربعني األحياء مبنع استغالهلم من جانب املتجرين  وإذ تالحظ  

  باألعضاء البشرية، 
على أمهية احترام ومحاية حقوق ضحايا االجتار باألشخاص لغرض نزع  ددِّوإذ تش  

  مي املساعدة هلم حسب االقتضاء، أعضائهم، وتقد
، وفقا للتشريعات الوطنية ذات الصلة، على أن حتقق يف جرائم االجتار وإذ تعقد العزم  

باألعضاء البشرية واالجتار باألشخاص لغرض نزع أعضائهم وتقاضي وتعاقب من ييسرها أو 
مسؤوليته عن تلك فيها أو حيقق منافع منها، وأن متنع توفري مالذ آمن لكل من تثبت  يضلع

  ف عائدات تلك اجلرائم ومصادرهتا،اجلرائم، وأن تنفذ تدابري ملكافحة غسل األموال هبدف كش
بوجود فجوات يف املعارف املتعلقة باالجتار باألعضاء البشرية واألنسجة  وإذ ُتقرُّ  

رورة والسوائل واخلاليا البشرية واالجتار باألشخاص لغرض نزع أعضائهم، مما قد يستتبع ض
تعزيز عمليات مجع البيانات وإجراء البحوث من أجل حتديد حجم ونطاق املشاكل املرتبطة 

  باالجتار باألعضاء البشرية واالجتار باألشخاص لغرض نزع أعضائهم،
بأنَّ البيانات املوثوقة اليت ميكن التحقق منها قد تسهم يف فهم حجم  وإذ تسلم  

ية، مبا يف ذلك إمكانية اشتراك مجاعات إرهابية يف تلك ونطاق جرمية االجتار باألعضاء البشر
  اجلرمية، يف بعض احلاالت، وإمكانية استخدام عائداهتا يف متويل اإلرهاب،

الدول األعضاء على أن متنع االجتار باألعضاء البشرية وتكافحـه، وأن تعـزز    حتثُّ  - ١  
رية أو زرعهـا دون تـرخيص وبيعهـا    املساءلة باختاذ تدابري ميكـن أن تشـمل منـع نـزع األعضـاء البشـ      

ــة         ــع ســائر الصــفقات غــري املشــروعة املتعلق ــا بصــورة غــري مشــروعة ومن وشــرائها والسمســرة فيه
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باألعضاء البشرية، ومنع االجتار باألشخاص لغـرض نـزع أعضـائهم، وأن تعمـد، وفقـاً للتشـريعات       
  قضائيا ومعاقبتهم؛الوطنية ذات الصلة، إىل التحقيق يف تلك األعمال ومالحقة مرتكبيها 

الــدول األعضـاء علــى االسـتفادة مــن جمموعـة أدوات التقيــيم الـيت أعــدَّها      تشـجِّع   - ٢  
االجتــار باألشــخاص لغــرض نــزع    واجلرميــة واملعنونــة   املخــدِّراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب   

 ،أعضائهم

فقـاً للمبـادئ   الدول األعضاء على النظر يف اختاذ التدابري التالية و تشجِّع أيضاً  -٣  
  األساسية لنظمها القانونية الداخلية وتشريعاهتا الوطنية:

تعزيز تدابريها التشريعية بوسائل منها استعراض تلـك التـدابري أو تطويرهـا أو      (أ)  
تعديلها، حسب االقتضاء، هبدف منع االجتار باألعضاء البشرية ومكافحتـه، وميكـن أن يشـمل    

ويشتريها ويسمسر فيها بصورة غـري مشـروعة ومـن يقـوم      ذلك مقاضاة من يبيع أعضاء بشرية
  بأيِّ صفقات أخرى غري مشروعة متعلقة باألعضاء البشرية؛

  تشديد اإلشراف الرقايب على املرافق الطبية ذات الصلة وموظفيها الطبيني؛  (ب)  
توفري التدريب ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون ومراقبة احلـدود ومـوظفي املرافـق      (ج)  

ة وبناء قدراهتم، عند االقتضاء، لتمكينهم من استبانة احلاالت اليت حيتمل أن تنطوي علـى  الطبي
  اجتار بأعضاء بشرية أو اجتار بأشخاص لغرض نزع أعضائهم؛

تنفيذ محالت توعية هبدف منع االجتار باألعضـاء البشـرية ومكافحتـه، وذلـك       (د)  
واملستضـعفون مـن أفـراد اجملتمـع، باملخـاطر      بإبالغ عامة الناس، مبـن فـيهم املتربعـون احملتملـون     

  املرتبطة هبذه اجلرائم وحبقوقهم فيما يتعلق بزرع األعضاء؛
الدول األعضاء على تبـادل اخلـربات واملعلومـات واملمارسـات      تشجِّع كذلك  -٤  

باألعضــاء البشــرية وأســـاليبه اجلديــدة وجــرائم االجتـــار      االجتــار اجليِّــدة املتعلقــة مبنــع جـــرائم    
عـن   وال سـيما خاص لغرض نزع أعضائهم، ومكافحة تلك اجلرائم ومقاضـاة مرتكبيهـا؛   باألش

مكتــب األمـم املتحــدة املعــين  لــدى بوابــة املــوارد اإللكترونيـة والقــوانني املتعلقــة باجلرميـة   طريـق  
  واجلرمية؛ املخدِّراتب

، ك اجلـرائم لـ األعضاء على تعزيز التعاون الـدويل علـى التصـدي لت    الدول تشجِّع  - ٥  
  على النحو املنصوص عليه يف القوانني املنطبقة ذات الصلة، مبا فيها القانون احمللي والقانون الدويل؛

ــم املتحــدة املعــين ب   تطلــب  -٦   ــد إجــراء   املخــدِّراتإىل مكتــب األم ــة، عن واجلرمي
إىل  ، باالسـتناد ٢٣/٢الدراسة املتعلقة باالجتار باألعضاء البشرية اليت طلبتها اللجنـة يف قرارهـا   

الـدول األعضـاء، أن يتحـاور مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة         تقـدمها حتليل للمعلومـات الـيت   
ذات الصلة، وذلك بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء، عند االقتضاء، لكي يتمكن مـن مجـع   
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البيانــات وحتليــل حــاالت االجتــار باألعضــاء البشــرية واملالحقــات القضــائية ذات الصــلة بتلــك  
ــاره أنَّ البيانــات املتعلقــة     احلــاال ــة للتشــريعات املنطبقــة، واضــعاً يف اعتب ت، وكــذلك مجــع أمثل

التقريـر العـاملي عـن االجتـار     باالجتار باألشخاص لغرض نزع أعضـائهم جيـري مجعهـا مـن أجـل      
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرَّخ  ٧٠/١٧٩، وفقاً لقرار اجلمعية العامة باألشخاص

واجلرميـة أن يلـتمس،    املخـدِّرات إىل مكتب األمم املتحدة املعـين ب  تطلب أيضاً  -٧  
يف سياق تلك الدراسة، آراء الدول األعضاء يف مدى استصواب قيامه بوضع مبـادئ توجيهيـة   

مكافحة االجتار باألعضاء البشرية ميكن أن تستخدمها الـدول   بشأن تشريعية وإدارية وتنظيمية
  لداخلية؛األعضاء يف والياهتا القضائية ا

واجلرميـة أن يقـوم،    املخـدِّرات إىل مكتب األمم املتحدة املعـين ب  تطلب كذلك  -٨  
امليزانية، بإعداد تلك الدراسـة لكـي تنظـر فيهـا جلنـة منـع اجلرميـة         خارجرهناً بتوافر موارد من 

  والعدالة اجلنائية يف دورهتا السابعة والعشرين؛
 املخـدِّرات األمـم املتحـدة املعـين ب    األعضاء علـى تزويـد مكتـب    الدول تشجِّع  -٩  

  واجلرمية باملعلومات ذات الصلة، عندما يطلب منها ذلك، من أجل إعداد تلك الدراسة؛
واجلرميـة أن يـزوِّد الـدول،     املخـدِّرات إىل مكتب األمم املتحدة املعـين ب  تطلب  -١٠  

عانتها علـى تعزيـز قـدراهتا    املساعدة التقنية، إلبيف جمال بناء القدرات و بالدعمبناء على طلبها، 
الوطنية على أن متنع وتكافح بفعالية االجتار باألشخاص ألغـراض منـها نـزع أعضـائهم، ومتنـع      
وتكافح بفعالية االجتار باألعضاء البشرية، استناداً إىل نتائج دراسة مكتب األمم املتحـدة املعـين   

  واجلرمية؛ املخدِّراتب
تقــدمي مــوارد مــن خــارج  ات املاحنــة إىل وســائر اجلهــ األعضــاءالــدول  تــدعو  -١١  
 ذا الغرض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.امليزانية هل

  
    ٢٥/٢القرار 

تعزيز املساعدة القانونية، بوسائل منها إقامة شبكة من مقدِّمي املساعدة 
    القانونية
 إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  

الذي يرسي املبادئ الرئيسية  )٢٨(ي حلقوق اإلنسان،اإلعالن العامل إذ تستذكر  
للمساواة أمام القانون، وافتراض الرباءة، وكذلك احلق يف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة 

───────────────── 

 ).٣-ألف (د ٢١٧ قرار اجلمعية العامة  )٢٨(
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مستقلة ونزيهة ُمنَشأَة حبكم القانون، إىل جانب مجيع الضمانات الضرورية للدفاع عن أيِّ 
ع حبد أدىن من الضمانات األخرى، ويف أن حياكَم شخص متَّهم جبرمية من اجلرائم، ويف التمتُّ

  دون تأخري ال مربِّر له،
وخصوصـاً   )٢٩(العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية،       وإذ تستذكر أيضـاً  

منه، اليت تنص على أنَّ من حق كل متَّهم بارتكاب جرميـة أن حيـاكَم حضـوريا وأن     ١٤املادة 
واسطة حمام من اختياره أو حمام ُيعـيَّن لـه، كلمـا كانـت مصـلحة      يدافع عن نفسه بشخصه أو ب

ــة ومســتقلة         ــك، وذلــك بشــكل منصــف وعلــين مــن جانــب حمكمــة خمتصَّ ــة تقتضــي ذل العدال
  وحيادية وُمنشأة حبكم القانون،

كانون األول/ديسـمرب   ٢٠املؤرَّخ  ٦٧/١٨٧قرار اجلمعية العامة  وإذ تستذكر كذلك 
األمم املتحـدة وتوجيهاهتـا بشـأن سـبل احلصـول علـى املسـاعدة        ، الذي يتضمن مبادئ ٢٠١٢

القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، والذي يشـري إىل أنَّ تـوفري املسـاعدة القانونيـة عنصـر أساسـي       
ــارات اإلنســانية       ــها بكفــاءة ومراعاهتــا لالعتب ــة وعمل ــة اجلنائي ــة اإلنصــاف يف نظــم العدال لكفال

، وأنـه يشـكل أساسـاً للتمتـع حبقـوق أخـرى، مـن بينـها احلـق يف          واستنادها إىل سـيادة القـانون  
حماكمــة عادلــة، باعتبــاره شــرطاً مســبقاً ملمارســة هــذه احلقــوق وضــمانة مهمــة تكفــل مبــادئ    

  اإلنصاف األساسية يف إجراءات العدالة اجلنائية وثقة اجلمهور هبا،
بأهنـا أكثـر هشاشـة     حبـق جمموعـات معيَّنـة يف احلصـول علـى محايـة إضـافية أو        وإذ تقرُّ  

عنـد تعاملـها مـع نظـام العدالـة اجلنائيـة، وإذ تالحـظ يف هـذا الصـدد أنَّ مبـادئ األمـم املتحــدة            
وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة اجلنائيـة تتضـمن أيضـاً       

  االحتياجات اخلاصة،أحكاماً حمدَّدة بشأن النساء واألطفال وضحايا اجلرمية واجلماعات ذات 
تعـاريف "املسـاعدة القانونيـة" و"مقـدِّم املسـاعدة القانونيـة" و"مقـدِّمي         وإذ تؤكِّد جمـدَّداً  

خدمات املساعدة القانونية" الـواردة يف مبـادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بشـأن سـبل احلصـول         
لسـياق، بـأنَّ الـدول تسـتخدم     على املساعدة القانونية يف نظم العدالـة اجلنائيـة، وتسـلِّم، يف هـذا ا    

مناذج خمتلفة لتقدمي املساعدة القانونية، مبا يشمل تقدميها عن طريـق احملـامني العمـوميني واحملـامني     
  اخلاصِّني واحملامني املتعاقدين والنظم التطوعية ونقابات احملامني واملساعدين القانونيني وغري ذلك،

، ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ٢٥املـــؤرَّخ  ٧٠/١بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  وإذ حتـــيط علمـــاً 
"، والـذي يشـتمل، ضـمن اهلـدف     ٢٠٣٠واملعنون "حتويل عاملنا: خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    

ــة جمتمعــات مســاملة         ١٦ ــى إقام ــى دعــوة إىل التشــجيع عل ــة املســتدامة، عل مــن أهــداف التنمي
───────────────── 

 .)٢١-ألف (د ٢٢٠٠ قرار اجلمعية العامةمرفق   )٢٩(
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ة وصــول اجلميــع إىل ُيهمَّــش فيهــا أحــد مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة، وإتاحــة إمكانيــ  ال
العدالة، وتعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدويل، وبناء مؤسسـات  
فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات، وذلك كجزء من هنج متـوازن  

  البيئي،ومتكامل لتحقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة: االقتصادي واالجتماعي و
كـــــانون  ١٧املـــــؤرَّخ  ٧٠/١٧٥قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة  وإذ تضـــــع يف اعتبارهـــــا 

، الذي يتضمن قواعد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء       ٢٠١٥األول/ديسمرب 
(قواعــد نيلســون مانــديال)، الــيت تؤكــد علــى حــق الســجناء، مبــن فــيهم الســجناء املوقوفــون أو  

كمـة أو املـدانون، يف احلصـول علـى املعلومـات بشـأن حقهـم يف احلصـول         احملتجزون رهـن احملا 
على مشورة قانونيـــة، بوسائل منها برامــج املساعــدة القانونيــة، وإجــراءات تقديـــم الطلبـات   
أو الشكاوى، ويف أن ُتتاح هلم الفرصة والوقت والتسـهيالت املالئمـة لكـي يـزورهم حمـام مـن       

لمســاعدة القانونيــة يتكلَّمــون معــه ويستشــريونه، ويف أن ُتتــاح هلــم ُســبل  اختيــارهم أو مقــدِّم ل
  احلصول على مساعدة قانونية فعَّالة،

 ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ٢١املـؤرَّخ   ٦٥/٢٢٩قرار اجلمعية العامة  وإذ تستذكر  
ت الــذي يتضــمن قواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الســجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة للمجرمــا  

  (قواعد بانكوك)،
كـانون األول/ديسـمرب    ٩املـؤرَّخ   ٤٣/١٧٣قرار اجلمعية العامة وإذ تضع يف اعتبارها  
، الذي يتضمن جمموعة املبادئ املتعلقـة حبمايـة مجيـع األشـخاص الـذين يتعرَّضـون أليِّ       ١٩٨٨

ص منـها علـى أنَّ مـن حـق الشـخ      ١١شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، اليت ينصُّ املبدأ 
  احملتَجز أن ُيدافع عن نفسه أو أن حيصل على مساعدة حمام بالطريقة اليت حيدِّدها القانون،

إعــــالن بــــانكوك بشــــأن أوجــــه التــــآزر واالســــتجابات: التحالفــــات  وإذ تســــتذكر 
الذي ُدعيت فيه الـدول األعضـاء إىل أن    )٣٠(االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

مبا يتَّفق مع قوانينها الداخلية، من أجل ترويج سبل الوصـول إىل العدالـة، وأن   تتخذ خطوات، 
تنظر يف تـوفري املسـاعدة القانونيـة ملـن هـم يف حاجـة إليهـا، وأن تسـمح بالتأكيـد الفعلـي علـى            

  حقوقهم يف نظام العدالة اجلنائية،
ة التحـدِّيات  إعالن سلفادور بشأن االسـتراتيجيات الشـاملة ملواجهـ    وإذ تستذكر أيضاً 

وإذ تالحـظ احلاجـة إىل    )٣١(العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورهـا يف عـامل مـتغري،   
───────────────── 

 .٦٠/١٧٧مة عااجلمعية ال مرفق قرار  )٣٠(

 .٦٥/٢٣٠قرار اجلمعية العامة مرفق   )٣١(
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احلد من االحتجاز رهن احملاكمة، حيثما كان األمر مناسباً، وتوفري املزيد من سبل اللجـوء إىل  
  اكمة،آليات العدالة والدفاع القانوين، مبا يف ذلك أثناء االحتجاز رهن احمل

إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جـدول   وإذ تستذكر كذلك  
أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة 

عضاء الذي ُدعيت فيه الدول األ )٣٢(القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،
ــة       ــدِّمي املســاعدة القانوني إىل االســتمرار يف إنشــاء شــبكات متخصصــة للممارســني، تشــمل مق
واحملامني، من أجـل تبـادل املعلومـات واملمارسـات اجليِّـدة واخلـربات، ودعـم املبـادرات اجملتمعيـة          

  وتعزيز مشاركة املواطنني بصورة نشيطة يف ضمان ُسبل وصول اجلميع إىل العدالة،
ــت  ــة   ذكروإذ تسـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــانون األول/ديســـمرب  ١٧املـــؤرَّخ  ٧٠/١٧٤قـ كـ
، واملعنــون "مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة"، الــذي    ٢٠١٥

طلبت فيه اجلمعية إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن تسـتعرض تنفيـذ إعـالن الدوحـة،          
ع يف اعتبارهـــا إعـــالن الدوحـــة لـــدى وضـــع التشـــريعات      ودعـــت احلكومـــات إىل أن تضـــ  

والتوجيهات السياساتية وأن تبذل قصارى جهدها، عنـد االقتضـاء، لتنفيـذ املبـادئ الـواردة يف      
  ذلك اإلعالن، وفقاً ألهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،

وز/ متـ  ٢٦املـؤرَّخ   ٢٠٠٧/٢٤قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   وإذ تستذكر أيضاً 
املتعلق بالتعاون الدويل على حتسني سبل احلصول علـى املسـاعدة القانونيـة يف نظـم      ٢٠٠٧يوليه 

  العدالة اجلنائية، وخصوصاً يف أفريقيا،
بنشر الـدليل املعنـون "احلصـول املبكِّـر علـى املسـاعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة          وإذ ُترحِّب   

ياسات واملمارسني" وبإعالن مكتب األمم املتحـدة املعـين   اجلنائية: دليل عملي موجَّه إىل واضعي الس
واجلرمية عن صدور املنشور املعنون "القانون النموذجي بشأن املساعدة القانونيـة يف نظـم    املخدِّراتب

  العدالة اجلنائية، مشفوعاً بتعليقات"،
ة بانعقاد املـؤمتر الـدويل األول بشـأن احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـ        ترحِّب  -١ 

ــن     ــرة مــ ــا، يف الفتــ ــربغ جبنــــوب أفريقيــ ــة يف جوهانســ ــة اجلنائيــ ــم العدالــ  ٢٦إىل  ٢٤يف نظــ
ــه  ــر مــن   ٢٠١٤حزيران/يوني مــن صــنَّاع السياســات واملمارســني يف جمــال    ٢٥٠حبضــور أكث

بلــداً، مبــن فــيهم ممثلــون عــن وزارات العــدل والســلطات القضــائية  ٦٧املســاعدة القانونيــة مــن 
ــب احملــام    ــون عــن مكات ــيني      وممثل ــانونيني املعن ــن الق ــات احملــامني، فضــالً ع ــوميني ونقاب ني العم

باملساعدة القانونية واملساعدين القانونيني على مستوى اجملتمعات احمللية وأعضاء اجملتمـع املـدين   
───────────────── 

 .٧٠/١٧٤قرار اجلمعية العامة  مرفق  )٣٢(
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ــذلوه مــن جهــود ملناقشــة التحــدِّيات املشــتركة بشــأن إتاحــة         ــا ب واخلــرباء، وإذ حتــيط علمــاً مب
عدة القانونية الفعالة يف نظم العدالة اجلنائية والقتـراح حلـول عمليـة    الوصول إىل خدمات املسا

ميكن حتقيقهـا مـن خـالل إعـالن جوهانسـربغ بشـأن تنفيـذ مبـادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا            
  بشأن ُسُبل احلصول على املساعدة القانونية يف ُنظُم العدالة اجلنائية؛

ــدعو   - ٢  ــدول األعضــاء، متاشــياً مــع إعــالن ال  ت ــة   ال ــع اجلرمي دوحــة بشــأن إدمــاج من
والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجـل التصـدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة     

علـى   )٣٢(واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل ومشـاركة اجلمهـور،      
ملسـاعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة اجلنائيـة      املشاركة يف املـؤمتر الـدويل الثـاين بشـأن احلصـول علـى ا      

، وتطلب يف هـذا السـياق إىل مكتـب    ٢٠١٦املزمع عقده يف بوينس آيرس يف تشرين الثاين/نوفمرب 
  واجلرمية أن ُيتيح هلا أيَّ تقرير يصدر عنه؛ املخدِّراتاألمم املتحدة املعين ب

تـدابري أخـرى تضـمن    الدول األعضاء علـى اعتمـاد تـدابري تشـريعية أو      تشجِّع  -٣ 
توفري مساعدة قانونية فعَّالة، أو تعزيز التدابري القائمـة يف هـذا الشـأن، مبـا يتَّسـق مـع تشـريعاهتا        

ويتماشـى مـع مبـادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بشـأن ُسـُبل احلصـول علـى املسـاعدة             الوطنية
  )٣٣(القانونية يف ُنظُم العدالة اجلنائية؛

، متاشياً مع التوصيات الـواردة يف إعـالن جوهانسـربغ    الدول األعضاءتشجِّع   -٤ 
بشأن تنفيذ مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشـأن ُسـُبل احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة يف       
ــة اجلنائيــة، ومبــا يتوافــق مــع إعــالن الدوحــة ومــع تشــريعاهتا الوطنيــة، علــى تقــدمي       ُنظُــم العدال

على تيسري تبادل املعلومـات واملمارسـات الفضـلى بـني     املساعدة القانونية حيثما أمكن ذلك، و
ــه منصـــات املعلومـــات      ــتخدمة يف ذلـــك علـــى أفضـــل وجـ ــة، ُمسـ ــاعدة القانونيـ ــدِّمي املسـ مقـ
واالتصاالت القائمة، وعلى تبادل اخلربات الفنية بشأن وضـع مؤشـرات وطنيـة تتعلـق باهلـدف      

  من أهداف التنمية املستدامة؛ ٣-١٦
ء إىل أن تشـجِّع، بالتعـاون مـع سـائر أصـحاب املصـلحة       الدول األعضـا تدعو   -٥ 

املعنيني، حسب االقتضاء، على استحداث شبكات وطنية وإقليمية ودوليـة متخصِّصـة ملقـدِّمي    
املساعدة القانونية هبدف تبادل املعلومات واملمارسات اجليِّدة واخلربات، بوسـائل منـها النظـر،    

بشأن احلصول على املساعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة     يف سياق مداوالت املؤمتر الدويل الثاين
ــدِّمي         ــني مق ــة لتيســري التواصــل ب ــة إلنشــاء شــبكة افتراضــية عاملي ــارات احملتمل ــة، يف اخلي اجلنائي

  املساعدة القانونية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛
───────────────── 

 .٦٧/١٨٧قرار اجلمعية العامة مرفق   )٣٣(



E/2016/30 
E/CN.15/2016/13 

26 V.16-03475 

 

مـع اجملتمـع   الدول األعضاء، متاشياً مـع إعـالن الدوحـة، علـى التعـاون      تشجِّع   -٦ 
املـدين وسـائر أصــحاب املصـلحة املعنــيني علـى تعزيــز املشـاركة النشــيطة للمـواطنني يف ضــمان       

  وصول اجلميع إىل العدالة، بوسائل منها توعيتهم حبقوقهم وتوفري املساعدة القانونية؛
الدول األعضاء، متاشـياً مـع اسـتراتيجيات األمـم املتحـدة وتـدابريها العمليـة         حتثُّ  - ٧ 

وصـكوك   )٣٤(وذجية للقضـاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة          النم
حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة والواجبة التطبيق يف هذا الشأن، على أن تكفل إبـالغ األطفـال   

الزمـة،  نظام العدالة حبقوقهم، ومتكينهم من احلصول العاجل على املساعدة القانونية ال املتعاملني مع
وعند االقتضاء، على مساعدة من حمام أثنـاء اسـتجواب الشـرطة هلـم وأثنـاء فتـرة احتجـازهم لـدى         

  الشرطة، ومتكينهم من التشاور حبرية ويف سرية تامة مع ممثليهم القانونيني؛
الدول األعضاء، متاشياً مع قواعد األمـم املتحـدة ملعاملـة السـجينات      حتثُّ أيضاً  ‐٨  

 املتعـامالت على ضمان إبالغ النساء  )٣٥(الحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)،والتدابري غري ا
نظام العدالة اجلنائية حبقوقهن ومتكينهن من احلصول العاجل على املساعدة القانونية الالزمـة،  مع 

فتـرة احتجـازهن لـدى    وعند االقتضاء، على مساعدة من حمام أثناء استجواب الشرطة هلن وأثناء 
  كينهن من التشاور حبرية ويف سرية تامة مع ممثليهن القانونيني؛ومت الشرطة،
تعاونـه   أن يوثـق واجلرميـة   املخـدِّرات إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين ب    تطلب  -٩ 

مــع وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى مــن أجــل اســتحداث ونشــر أدوات مناســبة، مــن قبيــل    
ب، رهناً بتوافر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة،     املمارسات الفضلى واألدلة اإلرشادية وأدلة التدري

وتقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بنـاء علـى طلبـها، يف جمـال     
تزويد اللجنة يف دوراهتا املقبلة بتقـارير عـن اجلهـود الـيت يبـذهلا       وأن يواصلاملساعدة القانونية، 

  يف هذا الصدد؛
اء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج    الــدولَ األعضــ تــدعو  -١٠ 

  امليزانية هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

───────────────── 

 .٦٩/١٩٤قرار اجلمعية العامة مرفق   )٣٤(

 .٦٥/٢٢٩قرار اجلمعية العامة مرفق   )٣٥(
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    ٢٥/٣ القرار
تعزيز العمل على منع اجلرمية دعماً للتنمية املستدامة، مبا يف ذلك السياحة     

    املستدامة
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
اإلعالنني اللذين اعتمدمها مؤمترا األمم املتحدة الثاين عشـر والثالـث عشـر    تستذكر  إذ  

لفعاليـة نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة       وخصوصاً تسليمهما مبا )٣٧)،(٣٦(ملنع اجلرمية العدالة اجلنائية،
يـة  اجلنائية واملؤسسات املكوِّنة هلا واتِّسامها باإلنصاف واإلنسانية واخلضـوع للمسـاءلة مـن أمه   

بـأنَّ التنميـة املسـتدامة وسـيادة القـانون      وتسـليمهما   كعنصر حموري يف إرسـاء سـيادة القـانون،   
  ،مترابطان ترابطاً شديداً ويعزز كل منهما اآلخر

  )٣٨(األحكام الواردة يف املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية، وإذ تضع يف اعتبارها  
نـــع اجلرميـــة يف مجيـــع السياســـات  أمهيـــة إدمـــاج االعتبـــارات املتعلقـــة مب وإذ تســـتذكر   
االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة، اليت تركز خباصة علـى اجملتمعـات احملليـة واُألسـر      والربامج

  واألطفال والشباب،
الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف  ٢٠٣٠أنَّ خطــة التنميــة املســتدامة لعـام  وإذ تالحـظ    
  تشمل أيضا السياحة املستدامة، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥املؤرَّخ  ٧٠/١قرارها 

املبـادرات الـيت تقـوم هبـا الـدول يف مضـمار السـياحة والتنميـة         وإذ تالحظ مع التقـدير    
واألمــن العــام، مثــل "املــؤمتر اإلقليمــي األول بشــأن الســياحة والتنميــة واألمــن للجميــع: ملتقــى 

ــة"، لتيســري حتقيــق األمــن للمــواطنني والســائحني يف أمريكــا الوســطى واجلمهو    ــة الدومينيكي ري
  ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧إىل  ١٥الذي ُعقد يف سان سلفادور من 

إزاء اســتهداف اإلرهــابيني للســاحات العامــة واألمــاكن الــيت   وإذ تعــرب عــن قلقهــا     
  جتتذب اجلماهري واملواقع السياحية،

───────────────── 

إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحدِّيات العاملية: ُنظُم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   )٣٦(
  ).٦٥/٢٣٠وتطورها يف عامل متغيِّر (مرفق قرار اجلمعية العامة 

جلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة ا  )٣٧(
التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة 

  ).٧٠/١٧٤اجلمهور (مرفق قرار اجلمعية العامة 
  .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٣٨(
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ة املعـــين مـــذكِّرة التفـــاهم املربمـــة بـــني مكتـــب األمـــم املتحـــد  وإذ تأخـــذ يف االعتبـــار  
  ،٢٠١٢واجلرمية واملنظمة العاملية للسياحة، اليت مت التوقيع عليها يف عام  املخدِّراتب

املعنــون "تعزيــز فعاليــة  ٢٠١٣نيســان/أبريل  ٢٦املــؤرَّخ  ٢٢/٤قرارهــا  وإذ تســتذكر  
ــة، الــيت يواجههــا قطــاع الســياحة،      ــة، مبــا فيهــا األخطــار اإلرهابي التصــدِّي لألخطــار اإلجرامي

  ما عن طريق التعاون الدويل والشراكات بني القطاعني العام واخلاص"،سي  وال
يشـمل السـياحة    بتأثري اجلرمية املنظمة واإلرهاب على التنميـة املسـتدامة، مبـا   وإذ تسلِّم   
  املستدامة،
احلاجة إىل السياحة املسؤولة وفوائدها االجتماعية االقتصـادية للمجتمعـات    وإذ تؤكِّد  

االقتصادي للمرأة من خـالل السـياحة والسـياحة العادلـة ومحايـة األطفـال مـن         احمللية والتمكني
كل أشكال االستغالل يف السياحة ومنـع االجتـار بالبشـر وباملنتجـات الثقافيـة واحتـرام التـراث        

  الثقايف غري املادي ومحاية السياح كمستهلكني وتوفري معلومات حمايدة للسياح،
إدمــاج تــدابري ملنــع اجلرميــة يف مجيــع السياســات الــدول األعضــاء علــى  تشـجِّع   -١  

والربامج االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة، مبا يشمل السياسات والربامج الـيت تعـاجل قضـايا    
التوظيف والتعليم والفقر، ويف السياسات الرامية إىل تـرويج السـياحة املسـتدامة، وعلـى تبـادل      

  الشأن؛ التجارب الناجحة واملمارسات الفضلى يف هذا
الـدول األعضـاء علـى تـدعيم اسـتراتيجياهتا اخلاصـة مبنـع اجلرميـة          أيضـا  تشجِّع  -٢  

من أجل املسامهة يف التنمية املستدامة، مبا يشمل السياحة املستدامة، وعلى التصـدي علـى حنـو    
  مناسب للمخاطر اإلجرامية واإلرهابية اليت هتدد قطاع السياحة؛

واجلرميــة أن يتعــاون مــع  املخــدِّراتدة املعــين بإىل مكتــب األمــم املتحــ تطلــب  -٣  
دعم جهـود الـدول   بـ عنـد الطلـب    ، للقيـام اماملنظمة العاملية للسياحة، يف إطـار واليـة كـل منـه    

ــة إىل      ــذ اســتراتيجياهتا وأنشــطتها الرامي ــة يف تنفي ــة والدولي ــة واإلقليمي واملنظمــات دون اإلقليمي
  تعزيز العمل على منع اجلرمية وحتقيق التنمية املستدامة، مبا يشمل السياحة املستدامة؛

دِّم واجلرميــة أن يقــ املخــدِّراتإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب تطلــب أيضــاً  -٤  
  إليها، يف دورهتا السابعة والعشرين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛

اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد مــن خــارج   ســائر الــدول األعضــاء و تــدعو  -٥  
  .اوإجراءاهتاألمم املتحدة امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً لقواعد 
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    ٢٥/١املقرَّر 
    مم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالةتقرير جملس أمناء معهد األ    

ــةُ   ــرَّرت جلنـ ــاء   قـ ــة، أثنـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــودة يف   منـ ــابعة املعقـ ــتها السـ   جلسـ
، أن حتيــل تقريــر جملــس أمنــاء معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي ألحبــاث    ٢٠١٦أيار/مــايو  ٢٦

) إىل اجمللـس  E/CN.15/2016/8املعهـد (  الـيت اضـطلع هبـا    اجلرمية والعدالة عن األنشـطة الرئيسـية  
مـن املـادة الرابعـة مـن النظـام األساسـي للمعهـد        (ه)  ٣االقتصادي واالجتماعي، وفقـاً للفقـرة   

 ).١٩٨٩/٥٦(مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
    


