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  الفصل األول
  

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

    
   يوصيراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن ُيات قرار اريعمش - ألف 

    االعامة باعتمادهاجلمعية 
توصي جلنةُ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اجمللَس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة علـى    -١
  اجلمعية العامة: الكي تعتمده ةالتالي اريع القراراتمش
    

     األول مشروع القرار  
الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  املتحدة  األمممتابعة نتائج مؤمتر     

      الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية املتحدة األممواألعمال التحضريية ملؤمتر 
  إنَّ اجلمعية العامة،  
بشـأن دور   ٢٠٠١كـانون األول/ديسـمرب    ١٩املـؤرَّخ   ٥٦/١١٩قرارهـا   إىلإذ تشري  
ومعاملة اجملرمني ومهمتـها وتواترهـا ومـدهتا، الـذي أرسـت      ملنع اجلرمية  املتحدة األمممؤمترات 

، عمـال  ٢٠٠٥ابتداء من عـام   املؤمتراتفيه املبادئ التوجيهية اليت ينبغي مبوجبها أن ُتعقَد تلك 
ملنـع   املتحـدة  األمـم ربنـامج  اخلاصـني ب عمـل  البـادئ وبرنـامج   املمـن إعـالن    ٣٠و ٢٩بالفقرتني 

  )١(اجلرمية والعدالة اجلنائية،
يف جمــال منــع اجلرميــة  املتحــدة األمــمعلــى املســؤولية الــيت تقــع علــى عــاتق   وإذ تشــدِّد  

) املـؤرَّخ  ٧-جـيم (د  ١٥٥والعدالــة اجلنائيــــة مبقتضـى قـرار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي       
كـــــانون   ١) املـــــؤرَّخ  ٥-(د ٤١٥وقـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة     ١٩٤٨آب/أغســـــطس  ١٣

  ،١٩٥٠األول/ديسمرب 
ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، بوصـفها حمافـل        املتحـدة  األمـم بـأنَّ مـؤمترات    تسلِّموإذ   

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

 عامة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،ال

ملنـع اجلرميـة والعدالـة     املتحـدة  األمـم الطابع االستشاري ملؤمترات  وإذ تضع يف اعتبارها  
اجلنائيـــة ودورهـــا كمحافـــل لتعزيـــز تبـــادل اخلـــربات يف جمـــاالت البحـــوث ووضـــع القـــوانني   

__________ 

 .٤٦/١٥٢ ةمرفق قرار اجلمعية العام  )١(  
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نـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة بـني      والسياسات وحتديد االجتاهات واملسـائل املسـتجدَّة يف جمـال م   
  الدول واملنظمات احلكومية الدولية واخلرباء األفراد الذين ميثلون خمتلف املهن والتخصصات،

ــاء املــؤرَّخ  ٥٧/٢٧٠إىل قرارهــا وإذ تشــري    ــه  ٢٣ب ــذ   ٢٠٠٣حزيران/يوني بشــأن التنفي
ــؤمت      ــية ومـ ــؤمترات الرئيسـ ــائج املـ ــقني لنتـ ــاملني واملنسـ ــة املتكـ ــدها   واملتابعـ ــيت تعقـ ــة الـ رات القمـ

يف اجملــالني االقتصــادي واالجتمــاعي، الــذي شــدَّدت فيــه علــى أنَّــه ينبغــي جلميــع    املتحــدة األمــم
ــا يف         ــد هب ــتم التعهُّ ــيت ي ــات ال ــع االلتزام ــيت تتســق وتتماشــى م ــهض بالسياســات ال ــدان أن تن البل

دت فيـه علـى أنَّ منظومـة    ، وأكَّـ املتحـدة  األمـم املؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها     
تتحمل مسؤولية هامة يف مساعدة احلكومات على أن تظل تشارك مشـاركة تامـة    املتحدة األمم

يف متابعة وتنفيذ االتفاقات وااللتزامات اليت يتم التوصـل إليهـا يف املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات      
ليـة إىل زيـادة العمـل علـى تنفيـذ      ، ودعـت هيئاهتـا احلكوميـة الدو   املتحدة األممالقمة اليت تعقدها 

  ،املتحدة  األممنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها 
، ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ١٨املــؤرَّخ  ٦٢/١٧٣إىل قرارهــا  أيضــاً وإذ تشــري  

ــدروس        ــدويل املعــين بال ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــه التوصــيات الصــادرة عــن فري ــذي أيَّــدت في ال
ــة يف اجتماعــه املعقــود يف    املتحــدة األمــممــن مــؤمترات  املســتفادة ــة اجلنائي ملنــع اجلرميــة والعدال

  )٢(،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١٨إىل  ١٥بانكوك يف الفترة من 
ــا  كــذلك وإذ تشــري   ــؤرَّخ  ٧٠/١٧٤إىل قراره ــانون األول/ديســمرب   ١٧امل ، ٢٠١٥ك

ة اجلنائيــة يف جــدول أعمــال الــذي أيَّــدت فيــه إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــ
األوســع مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة    املتحــدة األمــم

ــور،      ــاركة اجلمهـ ــدويل ومشـ ــوطين والـ ــعيدين الـ ــى الصـ ــانون علـ ــؤمتر    )٣(القـ ــده مـ ــذي اعتمـ الـ
ــة اجلنائيــة، وطلبــت فيــه إىل جلنــة منــع اجلرميــة      املتحــدة األمــم الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدال

والعدالــة اجلنائيــة أن تســتعرض تنفيــذ إعــالن الدوحــة يف إطــار البنــد الثابــت يف جــدول أعماهلــا    
الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واألعمـال         املتحدة األممواملعنون "متابعة نتائج مؤمتر 

الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، وإذ ترحِّب مـع التقـدير    املتحدة األممحضريية ملؤمتر الت
الرابـع عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        املتحـدة  األممبعرض احلكومة اليابانية استضافة مؤمتر 

  ،٢٠٢٠املزمع عقده يف عام 
األعضاء يف إعالن الدوحـة بالسـعي إىل    االلتزام الذي تعهدت به الدولوإذ تعيد تأكيد   

تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف ُنظُمهـا املعنيـة بالعدالـة اجلنائيـة، بصـوغ وتنفيـذ اسـتراتيجيات         
وخطط وطنية لتشجيع احلماية التامـة للنسـاء والفتيـات مـن مجيـع أشـكال العنـف، مبـا فيهـا قتـل           

دابري تراعـي حتديـداً املنظـور اجلنسـاين كجـزء ال      النساء والفتيات بدافع جنساين، وإىل الترويج لتـ 
يتجزَّأ من سياساهتا املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومعاملة اجلناة، مبا يف ذلـك إعـادة تأهيـل    

__________ 

  الفصل الرابع.، E/CN.15/2007/6انظر الوثيقة   )٢(  
 .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣(  
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ــاجهن يف اجملتمــع، مــع مراعــاة قواعــد      ــات وإعــادة إدم ــماجلاني ــة الســجينات   املتحــدة األم ملعامل
  )٤(رمات (قواعد بانكوك)،والتدابري غري االحتجازية للمج

، الـــذي ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب  ١٩املـــؤرَّخ  ٧١/٢٠٦إىل قرارهـــا وإذ تشـــري   
طلبت فيه إىل اللجنة أن تقر يف دورهتا السادسـة والعشـرين املوضـوع العـام للمـؤمتر الرابـع عشـر        

صـارى  وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت ستعقد يف إطاره، وأوصت فيه ببـذل ق 
اجلهود، باالستفادة مـن جتربـة املـؤمتر الثالـث عشـر والنجـاح الـذي حقَّقـه، لضـمان التـرابط بـني            
املوضوع العام للمؤمتر الرابع عشر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل الـيت سـتعقد يف   

عت إطاره، وجلعل بنود جدول األعمال ومواضيع حلقات العمل ُمبسَّطة وحمدودة العدد، وشـجَّ 
  على تنظيم أحداث جانبية تركِّز على بنود جدول األعمال وحلقات العمل وتكمِّلها،

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

ت البحوث ووضع القوانني والسياسات والـربامج بـني الـدول    لتبادل اآلراء والتجارب يف جماال
ــراد مــن خمتلــف املهــن       ــة واخلــرباء األف ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي واملنظمــات احلكومي

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

  وبطريقة منسَّقة،
الثالـث   املتحـدة  األمـم تقريـر األمـني العـام عـن متابعـة نتـائج مـؤمتر        ت يف وبعد أن نظر  

  )٥(الرابع عشر، املتحدة  األممعشر واألعمال التحضريية ملؤمتر 
احلكومات إىل أن تأخـذ يف االعتبـار إعـالن الدوحـة بشـأن إدمـاج        تكرِّر دعوة  - ١  

ــال      ــة يف جــدول أعم ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــممن ــن أجــل التصــدِّي     املتحــدة األم األوســع م
ــدويل        ــوطين وال ــى الصــعيدين ال ــانون عل ــز ســيادة الق ــة واالقتصــادية وتعزي للتحــدِّيات االجتماعي

الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة  املتحــدة األمــمالــذي اعتمــده مــؤمتر  )٣(ومشــاركة اجلمهــور،
ــد  ــة، عن ــذل قصــار    اجلنائي ــد  وضــع التشــريعات والتوجيهــات السياســاتية، وأن تب ى جهــدها، عن

  ؛املتحدة  األمماالقتضاء، لتنفيذ املبادئ الواردة يف ذلك اإلعالن، وفقاً ألهداف ومبادئ ميثاق 
ــب  -٢   ــب     ترحِّ ــا مكت ــوم هب ــيت يق ــال ال ــمباألعم ــين باملخــدِّرات   املتحــدة األم املع

باملسـامهة  واجلرمية لضمان املتابعة املناسبة لتنفيذ إعالن الدوحة، وترحِّـب أيضـاً يف هـذا الشـأن     
  املقدَّمة من حكومة قطر؛

الرابــع  املتحــدة األمــمالتقــدُّم احملــَرز حــىت اآلن يف التحضــريات ملــؤمتر   تالحــظ  -٣  
  عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

__________ 

 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤(  
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أالَّ تتجــاوز مــدة انعقــاد املــؤمتر الرابــع عشــر مثانيــة أيــام، مبــا يشــمل           تقــرِّر  -٤  
  املشاورات السابقة له؛

أن يكـون املوضـوع الرئيسـي للمـؤمتر الرابـع عشـر "النـهوض مبنـع          أيضـاً تقرِّر   -٥  
  "؛٢٠٣٠اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

، افتتاح املـؤمتر الرابـع عشـر جبـزء رفيـع      ٥٦/١١٩، وفقاً لقرارها تقرِّر كذلك  -٦  
ثلوها فيه على أعلى مستوى ممكـن، مثـل رؤسـاء الـدول     املستوى ُتدعى الدول إىل أن يكون مم

احلكومات أو الوزراء أو رؤساء النيابات العامة، وُتتاح فيه للممثِّلني فرصة اإلدالء ببيانـات   أو
  بشأن مواضيع املؤمتر؛

، أن يعتمـد املـؤمتر الرابـع عشـر إعالنـاً وحيـداً       ٥٦/١١٩، وفقاً لقرارهـا  تقرِّر  -٧  
  نع اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي تنظر فيه؛ُيقدَّم إىل جلنة م

إىل األمني العام أن يشجِّع علـى مشـاركة ممـثلني مـن كيانـات منظومـة        تطلب  -٨  
املعنية يف املؤمتر الرابع عشر، آخذاً يف اعتبـاره املوضـوع الرئيسـي للمـؤمتر وبنـود       املتحدة األمم

  ره؛جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت تنظَّم يف إطا
على جدول األعمال املؤقَّت التـايل للمـؤمتر الرابـع عشـر الـذي وضـعته        توافق  -٩  

  اللجنة يف صيغته النهائية يف دورهتا السادسة والعشرين:
  افتتاح املؤمتر.  -١  
  املسائل التنظيمية.  -٢  
االســتراتيجيات الشــاملة ملنــع اجلرميــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة االجتماعيــة           -٣  

  واالقتصادية.
  النُُّهج املتكاملة للتصدي للتحديات اليت تواجه نظام العدالة اجلنائية.  -٤  
النُُّهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل تعزيـز سـيادة القـانون      -٥  

مــن خــالل أمــور منــها تــوفري ســبل الوصــول إىل العدالــة للجميــع؛ وإقامــة         
ــة وخاضــعة للمســاءلة وشــامل     ــة ونزيه ــع؛ والنظــر يف  مؤسســات فعال ة للجمي

وضــع تــدابري اجتماعيــة وتعليميــة وتــدابري أخــرى ذات صــلة، منــها تــدابري         
تســتهدف ترســيخ ثقافــة احتــرام القــانون مــع احتــرام اهلويــات الثقافيــة، وفقــاً   

  إلعالن الدوحة.
التعاون الدويل وتقدمي املساعدة التقنية مـن أجـل منـع اجلـرائم جبميـع أشـكاهلا         -٦  

  والتصدي هلا:
  اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته؛  (أ)    
  أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة.  (ب)    
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  اعتماد تقرير املؤمتر.  -٧  
أن ُينظَر أثناء حلقـات العمـل الـيت تـنظَّم يف إطـار املـؤمتر الرابـع عشـر يف          تقرِّر  -١٠  

  املسائل التالية:
ــن اإلح      (أ)   ــة: االســتفادة م ــة باالســتناد إىل األدل ــع اجلرمي صــاءات واملؤشــرات  من

  والتقييم يف دعم املمارسات الناجحة؛
  احلد من معاودة اإلجرام: استبانة املخاطر وإجياد احللول؛  (ب)  
ــز صــمود       (ج)   ــيم ومشــاركة الشــباب باعتبارمهــا عنصــرين أساســيني يف تعزي التعل

  اجملتمعات يف وجه اجلرمية؛
احللـول املسـتجدة، ال سـيما    االجتاهات الراهنة للجرمية، والتطورات األخرية و  (د)  

  التكنولوجيات اجلديدة بوصفها وسائل وأدوات ملكافحة اجلرمية.
 املتحدة األممإىل األمني العام أن يعد، بالتعاون مع معاهد شبكة برنامج  تطلب  -١١  

ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، دليل مناقشة لالجتماعات اإلقليمية التحضريية للمـؤمتر الرابـع عشـر    
وللمؤمتر نفسه، يف الوقت املناسب، لكي يتسىن عقد تلـك االجتماعـات يف أقـرب موعـد ممكـن      

  ، وتدعو الدول األعضاء إىل املشاركة بنشاط يف تلك العملية؛٢٠١٩يف عام 
إىل األمني العام أن ييسر تنظيم االجتماعات اإلقليمية التحضـريية   اًتطلب أيض  -١٢  

وأن يوفر املوارد الضرورية ملشـاركة أقـل البلـدان منـوا يف تلـك االجتماعـات ويف املـؤمتر الرابـع         
  عشر نفسه، وفقا للممارسة املتبعة يف السابق وبالتشاور مع الدول األعضاء؛

ــود    املشــاركني يف االجتما حتــثُّ  -١٣   ــى دراســة البن ــة التحضــريية عل عــات اإلقليمي
املوضوعية جلدول أعمال املـؤمتر الرابـع عشـر ومواضـيع حلقـات العمـل الـيت سـتعقد يف إطـاره          
وتقدمي توصيات ذات منحى عملي ُيستَند إليها يف إعـداد مشـاريع التوصـيات واالسـتنتاجات،     

  لكي ينظر فيها املؤمتر؛
يكون ممثلوها يف املـؤمتر الرابـع عشـر علـى أعلـى       الدول األعضاء إىل أن تدعو  -١٤  

مستوى ممكن، مثل رؤساء الـدول أو احلكومـات أو الـوزراء أو رؤسـاء النيابـات العامـة، وإىل       
اإلدالء ببيانات بشأن املوضوع الرئيسي للمـؤمتر ومواضـيعه الفرعيـة وإىل املشـاركة بنشـاط يف      

  اجلزء الرفيع املستوى؛
اء أن تضــطلع بــدور نشــيط يف املــؤمتر الرابــع عشــر عــن  بالــدول األعضــ هتيــب  -١٥  

طريق إرسال خرباء قانونيني وخرباء يف السياسة العامة، مبن فيهم أخصائيون ممـن تلقـوا تـدريباً    
  خاصا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وممن هلم خربة عملية فيه؛

ر املــؤمتر الرابــع عشــر، علــى أمهيــة حلقــات العمــل الــيت ســتعقد يف إطــا  تشــدِّد  -١٦  
وتــدعو الــدول األعضــاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والكيانــات  

املعـــين  املتحـــدة األمـــماملعنيـــة األخـــرى إىل تـــوفري الـــدعم املـــايل والتنظيمـــي والـــتقين ملكتـــب   
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دالة اجلنائية للتحضـري  ملنع اجلرمية والع املتحدة األممباملخدِّرات واجلرمية ومعاهد شبكة برنامج 
  حللقات العمل، مبا يف ذلك إعداد وتعميم املعلومات األساسية املناسبة يف هذا الشأن؛

ــة للمنظمــات غــري       تطلــب  - ١٧   ــام أن ييســر تنظــيم اجتماعــات فرعي إىل األمــني الع
احلكومية واملنظمات املهنية املشاركة يف املؤمتر الرابـع عشـر، وفقـاً للممارسـة املتبعـة يف السـابق،       
واجتماعات للمجموعات املهنية واجلغرافية املهتمة، وأن يتخذ تدابري مناسـبة لتشـجيع األوسـاط    

ية على املشاركة يف املؤمتر، وتشجِّع الدول األعضـاء علـى املشـاركة بنشـاط يف     األكادميية والبحث
االجتماعات املذكورة أعاله، حيث إهنا تتيح الفرصة إلقامة شراكات قويـة مـع القطـاع اخلـاص     

  ومنظمات اجملتمع املدين وصون تلك الشراكات؛
ر الرابـع عشـر   احلكومات على االضطالع باألعمال التحضريية للمـؤمت  تشجِّع  -١٨  

ــد        ــة، عن ــع الوســائل املناســبة، مبــا يف ذلــك إنشــاء جلــان حتضــريية وطني ــة مبكــرة جبمي يف مرحل
  االقتضاء؛
والوكـــاالت املتخصِّصـــة التابعـــة ملنظومــــة     املتحــــدة األمـــم بـــرامج   تشـــجِّع   -١٩  
ــم ــة       املتحــدة األم ــة واملنظمــات املهني ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي واملنظمــات احلكومي
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف التحضـري      املتحـدة  األمـم خرى املعنية على التعاون مع مكتب األ

  للمؤمتر الرابع عشر؛
إىل اللجنة أن تتيح وقتاً كافياً يف دورهتـا السـابعة والعشـرين السـتعراض      تطلب  - ٢٠  

ــع عشــر وأن تضــع الصــيغة       ــدُّم احملــَرز يف األعمــال التحضــريية للمــؤمتر الراب ــع  التق ــة جلمي النهائي
الترتيبات التنظيمية والفنية املتبقية يف الوقت املناسب وأن تقدِّم توصـياهتا إىل اجلمعيـة العامـة عـن     

  طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛
إىل األمـني العـام أن يكفـل املتابعـة الوافيـة هلـذا القـرار وأن يقـدِّم إليهـا           تطلب  -٢١  

  للجنة يف دورهتا السابعة والعشرين.تقريراً يف هذا الشأن عن طريق ا
    

      ثاينمشروع القرار ال  
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  املتحدة األممتعزيز التطبيق العملي لقواعد   

      (قواعد نيلسون مانديال)
  إنَّ اجلمعية العامة،  
منذ أمد طويـل إلضـفاء الطـابع     املتحدة األمماالهتماَم الذي توليه  يف اعتبارهاإذ تضع   

اإلنساين على العدالة اجلنائية ومحاية حقوق اإلنسان، وإذ تشدِّد على األمهية األساسية حلقـوق  
  اجلرمية،  اإلنسان يف اإلدارة اليومية لشؤون العدالة اجلنائية ومنع

واملعنــون  ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٢١املــؤرَّخ  ٦٥/٢٣٠إىل قرارهــا  وإذ تشــري 
الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، الـذي طلبـت فيـه إىل جلنـة منـع       املتحدة األممؤمتر "م
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اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشئ فريَق خرباء حكوميا دوليا مفتوح العضوية لتبـادل املعلومـات   
صــيغة عــن أفضــل املمارســات والتشــريعات الوطنيــة والقــانون الــدويل الســاري وعــن تنقــيح ال   

النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء لتضـمينها آخـر مـا متَّ التوصُّـل          املتحـدة  األمماحلالية لقواعد 
  إليه يف جمال العلوم اإلصالحية وأفضل املمارسات فيها،

العمليــة التشــاورية املستفيضــة الــيت أســفرت عــن توصــيات فريــق    وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
اخلرباء املعين بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملـة السـجناء، وهـي عمليـة امتـدَّت علـى مـدى مخـس         
سنوات، وتضمَّنت إجـراء مشـاورات أوليـة حـول املسـائل التقنيـة ومـع اخلـرباء، واجتماعـات يف          

نوب أفريقيـا، وانطـوت علـى مشـاركة نشـيطة وإسـهامات       فيينا، وبوينس آيرس، وكيب تاون جب
ملنـع اجلرميـة    املتحـدة   األمـم من الدول األعضاء من مجيـع املنـاطق، مبسـاعدة ممثِّلـي شـبكة برنـامج       

حلقـوق   املتحـدة   األمـم ، مبـا يف ذلـك مفوَّضـية    املتحـدة   األمموالعدالة اجلنائية وغريها من كيانات 
ــع     ــة ملن ــة الفرعي ــية أو      اإلنســان، واللجن ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ التع
املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، ومنظمــات حكوميــة  املتحــدة  األمــمالالإنســانية أو املهينــة، ومكتــب 

دوليـــة، مبـــا يف ذلـــك جلنـــة الصـــليب األمحـــــر الدوليـــــة، ووكـــاالت متخصِّصـــة فـــــي منظومـــــة  
صحـــة العامليـــة، ومنظمـات غـري حكوميـة وخـرباء أفـراد يف        ، مبا يف ذلـك منظمـة ال  املتحدة  األمم

  جمال العلوم اإلصالحية وحقوق اإلنسان،
واملعنــون  ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ١٧املــؤرَّخ  ٧٠/١٧٥إىل قرارهــا  وإذ تشــري  
النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء (قواعــد نيلســون مانــديال)"، الــذي    املتحــدة األمــم"قواعــد 

ه الصــيغة املنقحــة املقترحــة للقواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء باعتبارهــا   اعتمــدت فيــ
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، ووافقت فيـه علـى توصـية فريـق اخلـرباء       املتحدة األممقواعد 

بتسمية القواعد باسم "قواعد نيلسون مانديال"، تكرميـا إلرث رئـيس جنـوب أفريقيـا الراحـل،      
ســنة يف الســجن يف ســياق كفاحــه مــن أجــل   ٢٧لــيهالهال مانــديال، الــذي قضــى نيلســون رو

  حقوق اإلنسان العاملية واملساواة والدميقراطية وتعزيز ثقافة السالم،
ــررت، يف قرارهــا   وإذ تشــري أيضــاً    ــدويل   ٧٠/١٧٥إىل أهنــا ق ــوم ال ، توســيع نطــاق الي

لالســتفادة منــه أيضــاً يف  )٦(يــه،متوز/يول ١٨لنيلســون مانــديال، الــذي ُيحتفــل بــه كــل عــام يف  
التشجيع على املعاملة اإلنسـانية يف السـجون، والتوعيـة بـأن السـجني يظـل جـزءاً مـن اجملتمـع،          
وتقدير عمل موظفي السجون بوصـفه خدمـة اجتماعيـة ذات أمهيـة خاصـة، وأهنـا حتقيقـاً هلـذا         

 املتحـدة  األمـم ملنظومـة  الغرض، دعت الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات التابعة 
  إىل االحتفال هبذه املناسبة على النحو املالئم،

إىل أهنا دعت، يف القرار نفسه، جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة إىل    وإذ تشري كذلك 
أن تنظــر يف دوراهتــا املقبلــة يف عقــد اجتمــاع لفريــق اخلــرباء املعــين بالقواعــد النموذجيــة الــدنيا   

__________ 

  .٦٤/١٣انظر قرار اجلمعية العامة   )٦(  
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بغيـة اسـتبانة الـدروس املستخلصـة، واستكشـاف وسـائل لالسـتمرار يف تبـادل         ملعاملة السجناء 
  املمارسات اجليدة واملعلومات عن التحديات اليت ُتواَجه يف تنفيذ قواعد نيلسون مانديال،

ــا  وإذ تشــري  ــؤرَّخ  ٧١/١٨٨إىل قراره ــانون األول/ديســمرب   ١٩امل ــون  ٢٠١٦ك واملعن
"حقــوق اإلنســان يف جمــال إقامــة العــدل"، الــذي رحبــت فيــه باعتمــاد قواعــد نيلســون مانــديال،   
وأقرَّت فيه بأمهية املبدأ الذي مفاده أنَّ من الضروري أن تظلَّ حقوق اإلنسان غري القابلة للتقييد 

ن األخرى واحلرِّيات األساسية مكفولـة لألشـخاص احملـرومني مـن حرِّيتـهم      ومجيع حقوق اإلنسا
إالَّ يف احلاالت اليت يقتضي فيها احلبس بوضوح فرض قيود مسموح هبا قانوناً، وأشارت فيه إىل 
ــن         ــاجهم مهــا م ــادة إدم ــهم وإع ــن حرِّيت ــاعي لألشــخاص احملــرومني م ــل االجتم ــادة التأهي أنَّ إع

يتوخَّاهــا نظــام العدالــة اجلنائيــة، مبــا يضــمن إىل أبعــد حــدٍّ ممكــن متكُّــن   األهــداف األساســية الــيت
  اجملرمني، لدى عودهتم إىل اجملتمع، من العيش معتمدين على أنفسهم يف ظلِّ احترام القانون،

 ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ١٩املــؤرَّخ  ٧١/٢٠٩علــى قرارهــا  تعيــد التأكيــدوإذ  
ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما قدراتـه يف جمـال        املتحدة األممواملعنون "تعزيز برنامج 

التعاون التقين"، الـذي أهابـت فيـه بالـدول األعضـاء أن تنفـذ، عنـد االقتضـاء، قواعـد نيلسـون           
مانديال، مع مراعاة روح تلك القواعد ومقاصدها، وشجعت فيـه الـدول األعضـاء علـى اختـاذ      

وقواعـدها يف   املتحـدة  األمـم روفها الوطنيـة، لضـمان تعمـيم معـايري     التدابري املناسبة، مبا يالئم ظ
ــة         ــها النظــر يف األدل ــا، بوســائل من ــة واســتخدامها وتطبيقه ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي جمــال من

املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة   املتحــدة األمــماإلرشــادية والعمليــة املعــدة والصــادرة عــن مكتــب  
  يا،وتعميمها عندما ترى ذلك ضرور

وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املتصلة  املتحدة األممإىل معايري  وإذ تشري 
مبعاملة السجناء وبدائل السـجن، وال سـيما إجـراءات التنفيـذ الفعَّـال للقواعـد النموذجيـة الـدنيا         

يتعرَّضون أليِّ شـكل  وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين  )٧(ملعاملة السجناء،
وقواعـــد   )٩(واملبـــادئ األساســـية ملعاملـــة الســـجناء،    )٨(مـــن أشـــكال االحتجـــاز أو الســـجن،   

واملبـادئ التوجيهيـة    )١٠(الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)، املتحدة األمم
  )١٢(يف املسائل اجلنائية،واملبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية ) ١١(ملنع اجلرمية،

احلاجـة إىل التحلِّـي باليقظـة لـدى إقامـة العـدل فيمـا يتعلـق حبالـة           يف اعتبارهاوإذ تضع   
األطفال واألحداث والنساء على وجه التحديد، وخباصة عندما يكونون جمرَّدين مـن حرِّيتـهم،   

ــه قواعــد     ــدعو إلي ــذي ت ــدنيا إلدارة شــؤون قضــاء    املتحــدة األمــمعلــى النحــو ال ــة ال النموذجي
__________ 

 .١٩٨٤/٤٧مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٧(  

 .٤٣/١٧٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )٨(  

 .٤٥/١١١مرفق قرار اجلمعية العامة   )٩(  

 .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٠(  

 .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )١١(  

 .٢٠٠٢/١٢مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )١٢(  
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التوجيهيـــة ملنـــع جنـــوح األحـــداث  املتحـــدة األمـــمومبـــادئ  )١٣(بكـــني)، األحـــداث (قواعـــد
بشــأن محايــة األحــداث اجملــرَّدين مــن  املتحــدة األمــموقواعــد  )١٤(الريــاض التوجيهيــة)، (مبــادئ
االحتجازيـة للمجرمـات    ملعاملـة السـجينات والتـدابري غـري     املتحـدة  األمموقواعد  )١٥(حرِّيتهم،
  )١٦(بانكوك)،  (قواعد

أنَّ إعالن الدوحة بشأن إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف       وإذ تضع يف اعتبارها  
األوسـع مـن أجـل التصـدي للتحـديات االجتماعيـة واالقتصـادية         املتحـدة  األمـم جدول أعمال 

الذي اعُتمـد يف   )١٧(ة اجلمهور،وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشارك
ختــام املــؤمتر الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الــذي عقــد يف قطــر يف نيســان/أبريل   

، يشري إىل ضرورة تنفيـذ وتعزيـز سياسـات بشـأن نــزالء السـجون ُتركِّـز علـى التعلـيم          ٢٠١٥
مــع ومنــع معــاودة اإلجــرام،  والعمــل والرعايــة الطبيــة وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج يف اجملت 

والنظر يف تطوير وتدعيم السياسات الرامية إىل دعم أسر السـجناء، وكـذلك تـرويج وتشـجيع     
اسـتخدام بـدائل السَّــجن حيثمـا كـان ذلــك مناسـباً، ومراجعـة أو إصــالح اإلجـراءات اخلاصــة        

  بالعدالة التصاحلية وغريها من اإلجراءات دعماً لنجاح عملية إعادة اإلدماج،
ــق    ــاورها القلـ ــجناء       وإذ يسـ ــع السـ ــى متتـ ــجون علـ ــاظ السـ ــليب الكتظـ ــر السـ إزاء األثـ
  اإلنسان،    حبقوق

ــز   وإذ تالحـــظ    ــادل املعلومـــات واخلـــربات وتعزيـ ــة إىل التوسُّـــع يف تبـ ــتمرار احلاجـ اسـ
املساعدة التقنية، من أجل حتسـني األوضـاع يف السـجون، عنـد االقتضـاء، ومعاجلـة التحـديات        

  مثل االكتظاظ، مع مراعاة املعايري والقواعد الدولية ذات الصلة،اخلطرية املختلفة 
أنَّ قواعد نيلسون مانديال، رغم طابعهـا غـري امللـزِم قانونـا، متثـل يف جمملـها       وإذ تؤكِّد   

وتبني املبـادئ واملمارسـات املقبولـة عمومـاً      املتحدة األممالشروط الدنيا اليت تعترف بصالحها 
  باعتبارها مبادئ وممارسات جيدة يف جمال معاملة السجناء وإدارة السجون،

بتنوع األطر القانونية للدول األعضاء، وإذ تقر، يف هذا الصدد، بأن الـدول  وإذ تسلِّم   
قانونية الوطنيـة، حسـب   األعضاء ميكن أن تكيِّف تطبيق قواعد نيلسون مانديال وفقا ألطرها ال

    االقتضاء، مع مراعاة روح القواعد ومقاصدها؛
أنَّ التحـــديات الـــيت تعتـــرض إدارة الســـجون وفقـــا للمعـــايري   وإذ تالحـــظ مـــع القلـــق  

والقواعــد الدوليــة، مثــل االكتظــاظ وســوء األوضــاع يف الســجون، ممــا قــد يــؤدي إىل عواقــب  

__________ 

 .٤٠/٣٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٣(  

 .٤٥/١١٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٤(  

 .٤٥/١١٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٥(  

 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٦(  

 .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٧(  
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البالغة اخلطورة، مازالت قائمة يف أحنـاء   صحية خطرية، ووجود سجناء مصنَّفني ضمن الفئات
  شىت من العامل،  

الدول األعضاء على السعي إىل حتسني األوضـاع يف السـجون وتعزيـز     تشجِّع  -١  
ــي لقواعــد   ــق العمل ــمالتطبي ــة الســجناء (قواعــد نيلســون     املتحــدة األم ــدنيا ملعامل ــة ال النموذجي

املــة السـجناء املعتـرف هبــا عامليـا واحملدَّثــة،    بوصـفها القواعــد النموذجيـة الـدنيا ملع    )١٨(مانـديال) 
واالسترشــاد بتلــك القواعــد يف وضــع القــوانني والسياســات واملمارســات اخلاصــة بالســجون،   
ــي          ــق العمل ــا يف التطبي ــيت تواجهه ــتبانة التحــديات ال ــدة واس ــادل املمارســات اجلي ومواصــلة تب

  ت؛للقواعد، وتبادل خرباهتا يف جمال التصدِّي لتلك التحديا
الدول األعضاء علـى معاجلـة مشـكلة اكتظـاظ مرافـق االحتجـاز       أيضاً  تشجِّع  -٢  

باختــاذ تــدابري فعالــة، بوســائل منــها زيــادة تــوافر بــدائل االحتجــاز الســابق للمحاكمــة وعقوبــة   
الــدنيا النموذجيــة  املتحــدة األمــمالســجن وتعزيــز اســتخدام تلــك البــدائل، مــع مراعــاة قواعــد   

ــدابري غــري االحتج  ــو)،  للت ــد طوكي ــة (قواع ــد  )١٠(ازي ــموقواع ــة الســجينات   املتحــدة األم ملعامل
وإتاحــة إمكانيــة احلصــول علــى  )١٦(والتــدابري غــري االحتجازيــة للمجرمــات (قواعــد بــانكوك)،

املساعدة القانونية، وآليات منع اجلرمية، وبرامج اإلفراج املبكر وإعادة التأهيـل، وضـمان تـوافر    
  م العدالة اجلنائية؛الكفاءة والقدرات لدى نظا

ــا،     ترحِّــب  -٣   بإنشــاء جمموعــة أصــدقاء قواعــد نيلســون مانــديال ومقرهــا يف فيين
كمجموعة غري رمسية مفتوحة العضوية للدول األعضاء ذات املواقف املتقاربة، وترحِّـب أيضـاً   
ــة         ــع اجلرمي ــة من ــدورة السادســة والعشــرين للجن ــاء ال ــة أثن ــاع األول للمجموع ــاد االجتم بانعق

  لعدالة اجلنائية، الذي قررت فيه اجملموعة أن تكون أهدافها الرئيسية ما يلي:وا
ــد نيلســون مانــديال إلدارة          (أ)  ــكله اعتمــاد قواع ــذي ش ــى الــزخم ال ــاظ عل احلف

  وإصالح السجون من خالل التوعية بالقواعد وتعزيز تطبيقها العملي يف مجيع أحناء العامل؛
اجلوانـب ذات األولويـة املتعلقـة بـإدارة السـجون      عقد مشاورات للخرباء بشأن   (ب) 

خــالل الــدورات املقبلــة للجنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وتيســري اختــاذ املواقــف املشــتركة،      
  حسب االقتضاء؛

العمــــل كــــأداة رئيســــية يف دعــــم املســــاعدة التقنيــــة املقدَّمــــة مــــن مكتــــب    (ج) 
إطـار برناجمــه العــاملي بشــأن التصــدي للتحــديات   املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة يف املتحــدة األمـم 

  السجون؛  القائمة يف
تيسري أوسع مشـاركة ممكنـة للـدول األعضـاء يف االحتفـاالت السـنوية بـاليوم          (د)  

متوز/يوليـــه، حتقيقـــاً هلـــدف إضـــايف وهـــو تعزيـــز املعاملـــة   ١٨الـــدويل لنيلســـون مانـــديال، يف 
  للسجناء؛    اإلنسانية

__________ 

 .٧٠/١٧٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٨(  



 
 

E/2017/30 
E/CN.15/2017/13 

11 V.17-03954 

  

حلكومـة جنـوب أفريقيـا ملبادرهتـا بإنشـاء جمموعـة أصـدقاء         تعرب عـن امتناهنـا    -٤  
ــذي          ــادي ال ــا القي ــابع دوره ــذلك تت ــة، فهــي ب ــويل رئاســة اجملموع ــديال وت قواعــد نيلســون مان
اضطلعت به طوال عمليـة اسـتعراض القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء، مبـا يف ذلـك          

ين بالقواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء      باستضافتها االجتماع األخري لفريق اخلـرباء املعـ  
  ؛٢٠١٥آذار/مارس  ٥إىل  ٢الذي ُعقد يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف الفترة من 

مجيع الدول األعضاء إىل النظر يف املشاركة بنشاط يف جمموعـة أصـدقاء    تدعو  -٥  
ول التطبيـق العملـي   قواعد نيلسون مانديال من أجل إنشاء منتـدى غـري رمسـي لتبـادل اآلراء حـ     

  للقواعد والتعريف بالتجارب والتحديات القائمة يف هذا الشأن؛
بــأنَّ حســن إدارة الســجون ومعاملــة الســجناء وفقــاً للمعــايري والقواعــد  تســلِّم  -٦  

الدولية الـدنيا ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ميكـن أن يسـامها أيضـا يف جهـود الـدول األعضـاء            
ــذ   ــة إىل تنفي ــة املســتدامة لعــام   الرامي مــن أهــداف   ١٦وحتقيــق اهلــدف   )١٩(٢٠٣٠خطــة التنمي

يهمـش فيهـا أحـد مـن أجـل التنميـة        التنمية املستدامة (التشجيع على إقامة جمتمعـات مسـاملة ال  
املســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول اجلميــع إىل العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضــعة          

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة  ٥واهلــدف  ســتويات)للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى مجيــع امل
  (حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات)، على وجه اخلصوص؛

بالربنــامج العــاملي بشــأن التصــدي للتحــديات القائمــة يف   مــع التقــديرترحِّــب   -٧  
خبـدمات املسـاعدة   املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، و    املتحـدة  األمـم السجون، الذي أطلقه مكتب 

التقنية واالستشارية اليت يقـدمها الربنـامج إىل الـدول األعضـاء، بنـاء علـى طلبـها، والـيت تركـز          
على ثالثة جماالت وهي ترشيد اللجوء إىل عقوبة السـجن، وحتسـني أوضـاع السـجون وتعزيـز      

  إدارة السجون، ودعم إعادة اإلدماج االجتماعي للسجناء عند اإلفراج عنهم؛
علــى أنَّ اتِّبــاع املمارســات اجليِّــدة يف إدارة الســجون، يف ضــوء  يــد التأكيــدتع  -٨  

املعــايري والقواعــد الدوليــة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، ينبغــي أن يشــكل األســاس يف معاملــة  
مجيع فئات السجناء، وتشدِّد يف هذا الصدد على قيمة قواعد نيلسون مانديال يف التغلـب علـى   

  دَّدة اليت يشكلها السجناء البالغو اخلطورة؛التحديات احمل
املعين باملخدِّرات واجلرميـة يف   املتحدة األممباجلهود اليت يبذهلا مكتب ترحب   -٩  

جمال املساعدة التقنية، بالتعاون الوثيق مع اخلرباء الوطنيني من الدول األعضـاء، وبالـدعم املـايل    
نيلسون مانديال، مبا يف ذلـك املـواد اإلرشـادية املعـدة      املقدَّم من احلكومة األملانية، بشأن قواعد

من أجل مساعدة سلطات اإلصالحيات علـى تطبيـق تلـك القواعـد، مبـا يشـمل تطبيقهـا علـى         
  إدارة شؤون السجناء البالغي اخلطورة؛

__________ 

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١٩(  
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بالــدعم املــايل الــذي قدَّمتــه حكومــة قطــر بغــرض دعــم تنفيــذ إعــالن    ترحِّــب  -١٠  
األوسـع مـن    املتحـدة  األممجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال الدوحة بشأن إدماج منع ا

ــانون علــى الصــعيدين       ــز ســيادة الق ــة واالقتصــادية وتعزي أجــل التصــدي للتحــديات االجتماعي
والــذي جــاء علــى شــكل برنــامج للمســاعدة التقنيــة  )١٧(الـوطين والــدويل ومشــاركة اجلمهــور، 

رات واجلرمية، ويتضمن عنصـراً مكرسـاً لتعزيـز عمليـة     املعين باملخدِّ املتحدة األممينفذه مكتب 
  إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم االجتماعي؛

املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يكفـل تعمـيم       املتحـدة  األممإىل مكتب  تطلب  -١١  
قواعــد نيلســون مانــديال علــى نطــاق واســع، وأن ُيِعــدَّ مــواد إرشــادية ويقــدِّم مســاعدات تقنيــة  

دمات استشارية إىل الدول األعضاء، بنـاء علـى الطلـب، يف جمـال إصـالح نظـام العقوبـات        وخ
هبدف وضع أو تعزيز تشريعات وإجراءات وسياسات وممارسات خاصة بالسـجون تتسـق مـع    

  تلك القواعد؛
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يعمـل،      املتحـدة  األمـم إىل مكتـب   تطلب أيضاً  -١٢  

ــه، ع  ــق      يف إطــار واليت ــدول األعضــاء فيمــا يتعل ــادل املعلومــات واخلــربات بــني ال ــى تيســري تب ل
  بالتطبيق العملي لقواعد نيلسون مانديال؛

الدول األعضـاء علـى النظـر يف ختصـيص مـا يكفـي مـن مـوارد بشـرية           تشجِّع  -١٣  
ومالية للمساعدة يف حتسني األوضاع يف السجون، مبا يشمل حتسني وتطوير مرافـق السـجون،   

قواعد نيلسون مانديال، وتدعو الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنـة إىل تـوفري مـوارد     وتطبيق
  وإجراءاهتا؛ املتحدة  األمممن خارج امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً لقواعد 

ــامج    تســلِّم  - ١٤   ــة دور شــبكة برن ــمبأمهي ــة    املتحــدة  األم ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ملن
ــة ذات املركــز االستشــاري لــدى اجمللــس       ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي واملنظمــات احلكومي

ــد     ــيم قواع ــاعي يف اإلســهام يف تعم ــماالقتصــادي واالجتم ــة    املتحــدة  األم ــدنيا ملعامل ــة ال النموذجي
  ة التعاون وتنفيذ اإلجراءات املشتركة.السجناء والترويج هلا وتطبيقها عمليا، وتدعوها إىل مواصل

    
      مشروع القرار الثالث  
تقدمي املساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية   

      املتعلقة مبكافحة اإلرهاب
  إنَّ اجلمعية العامة،  
ذات الصـلة باملسـاعدة التقنيـة والتشـريعية يف      املتحـدة  األمـم إىل مجيع قرارات  إذ تشري  

  )٢٠(جمال مكافحة اإلرهاب، وال سيما أحدث تلك القرارات،
__________ 

وقرارات جملس األمن  ؛٧١/٢٠٩و ٧١/١٥١و ٧٠/٢٩١و ٧٠/١٧٧و ٧٠/١٤٨قرارات اجلمعية العامة   )٢٠(  
 ٢٣٠٩) و٢٠١٥( ٢٢٥٣) و٢٠١٥( ٢١٩٩) و٢٠١٤( ٢١٩٥) و٢٠١٤( ٢١٧٨) و٢٠١٤( ٢١٣٣

 ).٢٠١٧( ٢٣٤٩) و٢٠١٧( ٢٣٤٧) و٢٠١٧( ٢٣٤١) و٢٠١٦( ٢٣٢٢) و٢٠١٦(
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، واملعنـون "اسـتعراض   ٢٠١٦متوز/يوليـه   ١املـؤرخ   ٧٠/٢٩١قرارها  وإذ تعيد تأكيد  
  العاملية ملكافحة اإلرهاب"، املتحدة  األمماستراتيجية 

إىل أنَّ اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره ميثل أحد أشـد األخطـار الـيت هتـدد      وإذ تشري  
اجملتمعات السلمية واآلمنة، وأنَّ مجيع األعمال اإلرهابية هي أعمال إجرامية ال ميكـن تربيرهـا،   
بصرف النظر عن دوافعها، حيثما ارتكبـت وأيـا كـان مرتكبـها، وأهنـا جيـب أن تـدان إدانـة ال         

  ما عندما تستهدف املدنيني أو توقع إصابات بني صفوفهم عشوائيا،لبس فيها، ال سي
ضـرورة تعزيــز التعـاون الـدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمـي مـن أجــل       وإذ تؤكِّـد جمـدَّداً    

منع اإلرهاب ومكافحته على حنو فعَّال، وخباصة عن طريـق تعزيـز القـدرة الوطنيـة للـدول مـن       
االحتياجــات واألولويــات الــيت حتــدِّدها الــدول الــيت    خــالل تقــدمي املســاعدة التقنيــة، يف ضــوء 

  تطلب هذه املساعدة،
على ضرورة معاجلة الظروف اليت تفضـي إىل انتشـار اإلرهـاب، مـع التقيُّـد       وإذ تشدِّد  

  والقانون الدويل، املتحدة  األممالتام باملبادئ واملقاصد األساسية مليثاق 
والربنامج العـاملي للحـوار   ) ٢١(ثقافة السالم إىل اإلعالن وبرنامج العمل بشأن وإذ تشري  

  )٢٢(بني احلضارات،
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٧املـــؤرخ  ٧٠/١٧٧بصـــفة خاصـــة إىل قرارهـــا  وإذ تشـــري  
املعين باملخدِّرات واجلرميـة، يف مجلـة أمـور، أن     املتحدة األمم، الذي أهابت فيه مبكتب ٢٠١٥

رة الـدول األعضـاء، بنـاء علـى طلبـها، لكـي       يواصل تقـدمي املسـاعدة التقنيـة مـن أجـل بنـاء قـد       
ــة مبكافحــة اإلرهــاب وتنفــذها،       ــة املتعلق ــات والربوتوكــوالت الدولي ــاً يف االتفاقي تصــبح أطراف
بوســائل منــها وضــع بــرامج حمــدَّدة اهلــدف وتــدريب مــوظفي العدالــة اجلنائيــة وإنفــاذ القــانون    

حداث أدوات تقنيـة ومنشـورات،   املعنيني ووضع مبادرات يف هذا الشأن واملشاركة فيها واسـت 
  بالتشاور مع الدول األعضاء،

 )٢٣(العاملية ملكافحـة اإلرهـاب   املتحدة األمممجيع جوانب استراتيجية  وإذ تكرِّر تأكيد  
  ،٧٠/٢٩١وضرورة استمرار الدول يف تنفيذها، وفقاً ملا أعادت تأكيده يف قرارها 

ــع التطــرف    تســلِّموإذ    ــة مكافحــة اإلرهــاب ومن العنيــف املفضــي إىل اإلرهــاب،  بأمهي
العامليــة  املتحــدة األمــموتؤكــد يف هــذا الصــدد أمهيــة التنفيــذ املتكامــل واملتــوازن الســتراتيجية    

ملكافحة اإلرهاب بركائزها األربع، وإذ تؤكد من جديـد املسـؤولية الرئيسـية للـدول األعضـاء      
  يف تنفيذ االستراتيجية،

__________ 

 ألف وباء. ٥٣/٢٤٣قرار اجلمعية العامة   )٢١(  

 .٥٦/٦قرار اجلمعية العامة   )٢٢(  

 .٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٢٣(  
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مكافحـــة اإلرهـــاب جبميـــع أشـــكاله   يف هـــذا الصـــدد ضـــرورة مواصـــلة  وإذ تالحـــظ  
ومظاهره، مبا يشمل مواجهة الصالت القائمـة أو املتناميـة أو احملتملـة، يف بعـض األحيـان، بـني       
اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية واألنشطة غري املشروعة املتصلة باملخدِّرات وأنشطة غسـل األمـوال   

  اجلنائية من تدابري للتصدي لتلك اجلرائم،ومتويل اإلرهاب، بغية تعزيز ما تتَّخذه نظم العدالة 
املعـين   املتحـدة  األمـم العمـل اجلـاري الـذي يضـطلع بـه مكتـب        وإذ تالحظ مع التقدير  

باملخــدرات واجلرميــة لــدعم الــدول األعضــاء يف جهودهــا الراميــة إىل منــع ومكافحــة اإلرهــاب 
جبميع أشكاله ومظاهره يف سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وإذ تكرر التأكيد علـى أن هـذا   

  العمل ينبغي القيام به بالتنسيق الوثيق مع الدول األعضاء،
ــاً   ــر ا وإذ حتـــيط علمـ ــة يف تنفيـــذ االتفاقيـــات   بتقريـ ــاعدة التقنيـ ــام عـــن املسـ ألمـــني العـ

  )٢٤(والربوتوكوالت الدولية املتصلة باإلرهاب،
أنه ال جيوز وال ينبغي ربط اإلرهـاب، جبميـع أشـكاله ومظـاهره، بـأي       وإذ تعيد تأكيد  

  دين أو جنسية أو حضارة أو مجاعة عرقية،
 العــام لتحســني تنســيق عمــل كيانــات بــاجلهود املســتمرة الــيت يبــذهلا األمــني تســلِّموإذ   
بشـــأن مكافحـــة اإلرهـــاب وكفالـــة التنفيـــذ املتـــوازن جلميـــع الركـــائز األربـــع  املتحـــدة األمـــم

  العاملية ملكافحة اإلرهاب، املتحدة  األممالستراتيجية 
الـدول األعضـاء الـيت مل تصـبح بعـد أطرافـاً يف االتفاقيـات والربوتوكـوالت          حتثُّ - ١ 

املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب علــى النظــر يف القيــام بــذلك، وتطلــُب إىل مكتــب         الدوليــة القائمــة  
املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل، يف إطار واليته وبالتنسيق الوثيق مـع الكيانـات    املتحدة  األمم

ذات الصلة التابعة لفرقة العمل املعنية بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، تقـدمي املسـاعدة التقنيـة        
 ا؛إىل الدول األعضاء للتصديق على تلك الصكوك القانونية الدولية وإدماجها يف تشريعاهت

الـدول األعضـاء علـى مواصـلة العمـل، علـى الصـعيد الـوطين، علـى           تشجِّع - ٢ 
تعزيــز التنســيق الفعــال بــني أجهــزة إنفــاذ القــانون والكيانــات املعنيــة األخــرى والســلطات    

املعـين باملخـدِّرات    املتحـدة   األمماملسؤولة عن منع ومكافحة اإلرهاب، وتطلُب إىل مكتب 
  ساعدة التقنية يف هذا الصدد، عند الطلب ويف إطار واليته؛واجلرمية، مواصلة تقدمي امل

الدول األعضاء علـى مواصـلة تعزيـز التنسـيق والتعـاون علـى الصـعيد         حتثُّ - ٣ 
الدويل من أجل منع اإلرهاب ومكافحته جبميع أشـكاله ومظـاهره، وفقـاً للقـانون الـدويل،      

ذات  املتحـدة   األمـم وقـرارات   ، وتنفيـذ الصـكوك الدوليـة   املتحـدة   األمـم مبا يف ذلك ميثـاق  
الصــلة تنفيــذاً فعــاالً، والنظــر، عنــد االقتضــاء، يف إبــرام معاهــدات بشــأن تســليم املطلــوبني    
وتبــادل املســاعدة القانونيــة، وكفالــة تــدريب مجيــع املــوظفني املعنــيني تــدريباً مالئمــاً علــى    

 املتحـدة   األمـم كتـب  تنفيذ أنشطة التعاون الدويل، وهتيب جبميع الدول أن تنظر يف تزويد م

__________ 

  )٢٤(  E/CN.15/2017/5. 
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املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ببيانــات االتصــال وغريهــا مــن املعلومــات ذات الصــلة اخلاصــة    
  بالسلطات اليت جرى تعيينها لكي يدرجها يف مستودع بياناته؛

املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يقــدِّم، يف  املتحــدة  األمــمإىل مكتــب  تطلــُب - ٤ 
إطار واليته، املساعدة التقنيـة إىل الـدول األعضـاء بنـاًء علـى طلبـها حتقيقـاً لتلـك الغايـات،          
بوســائل منــها مواصــلة وتعزيــز مــا يقدِّمــه مــن مســاعدة فيمــا يتصــل بالتعــاون القــانوين            

، مبا يشمل املسـائل اجلنائيـة املتصـلة    والقضائي الدويل يف اجملاالت املتعلقة مبكافحة اإلرهاب
باملقاتلني اإلرهابيني األجانب، وكذلك احلفز علـى إجيـاد هيئـات مركزيـة قويـة وفعَّالـة مـن        

  أجل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛
ــة ومنصــفة وإنســانية وشــفَّافة      تؤكِّــد - ٥  ــة فعَّال ــة جنائي ــة وضــع ُنظُــم عدال أمهي

ها، وفقاً للقـانون الـدويل السـاري، باعتبارهـا ركيـزةً أساسـيةً أليِّ       وقابلة للمساءلة، وتعهُّد
املعـــين باملخـــدِّرات  املتحـــدة  األمـــماســـتراتيجية ملكافحـــة اإلرهـــاب، وتطلـــُب إىل مكتـــب  

واجلرميــة أن يأخــذ يف االعتبــار فيمــا يقدِّمــه مــن مســاعدة تقنيــة ملكافحــة اإلرهــاب، حيثمــا  
ء القدرة الوطنية من أجل تـدعيم ُنظُـم العدالـة اجلنائيـة     اقتضى األمر، العناصر الضرورية لبنا

  وسيادة القانون؛
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل، يف      املتحدة  األممإىل مكتب  تطلُب - ٦ 

تطــوير املعــارف  إطــار واليتــه يف جمــال مكافحــة ومنــع اإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهره،
عمـــل علـــى تقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة إىل الـــدول  القانونيـــة املتخصِّصـــة ومواصـــلة تعزيـــز ال 

األعضاء، بناًء على طلبها بشأن اختاذ تـدابري فعَّالـة يف سـياق تـدابري العدالـة اجلنائيـة الراميـة        
 إىل منع اإلرهاب، وفقاً جلميـع االلتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب القـانون الـدويل، وال سـيما        

ون اإلنســاين، مبــا يتفــق متامــاً مــع حقــوق   قــانون حقــوق اإلنســان وقــانون الالجــئني والقــان  
  اإلنسان وحرياته األساسية؛

املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـل تعزيـز املسـاعدة     املتحدة  األمممبكتب  هتيُب - ٧ 
التقنية مـن أجـل بنـاء قـدرة الـدول األعضـاء، بنـاًء علـى طلبـها، لكـي تصـبح أطرافـاً يف االتفاقيـات              
والربوتوكــوالت الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب وتنفِّــذها، بوســائل منــها وضــع بــرامج حمــدَّدة   

ة اجلنائية وإنفـاذ القـانون املعنـيني، عنـد الطلـب، مـن أجـل تطـوير         األهداف وتدريب موظفي العدال
قدراهتم على التصدي لألعمال اإلرهابية ومنعها والتحري عنها ومالحقة مرتكبيهـا قضـائياً بشـكل    
فعال، ووضع مبادرات يف هـذا الشـأن واملشـاركة فيهـا واسـتحداث أدوات تقنيـة ومنشـورات، يف        

  مع الدول األعضاء؛ إطار واليته وبالتشاور الوثيق
املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يقــوم، يف  املتحــدة  األمــمإىل مكتــب  تطلــُب - ٨ 

إطار واليته وبالتعاون، حسب االقتضاء، مـع جلنـة مكافحـة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيـة       
ل وفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، مبواصلة تقـدمي املسـاعدة إىل الـدو   

األعضاء اليت تطلبها من أجل التصدِّي للتهديد الذي ميثلـه املقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب،     
مبا يف ذلك املقاتلون اإلرهابيون األجانب العائدون، من خالل ما يقوم به من أنشـطة لبنـاء   
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قدراهتا علـى تعزيـز تعاوهنـا ووضـع التـدابري ذات الصـلة، فضـالً عـن تـدابري العدالـة اجلنائيـة            
ملناســبة للحيلولــة دون متويــل املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب وتعبئتــهم وســفرهم وجتنيــدهم  ا

وتنظــيمهم وتطــرُّفهم، ولكفالــة إحالــة أيِّ شــخص يشــارك يف متويــل أعمــال إرهابيــة أو         
التخطيط أو التحضري هلا أو ارتكاهبا أو مساندهتا إىل العدالة، ووضع وتنفيـذ تـدابري العدالـة    

لمقاتلني اإلرهـابيني األجانـب   القضائية لالحقة املاسبة، مبا يف ذلك استراتيجيات اجلنائية املن
العائدين وإعادة إدماجهم بشكل فعـال، وفقـاً لاللتزامـات ذات الصـلة املنصـوص عليهـا يف       

  القانون الدويل والقانون الداخلي؛
و الدول األعضاء علـى مواصـلة اسـتبانة وحتليـل أيِّ صـالت قائمـة أ       تشجِّع - ٩ 

متناميـــة أو حمتملـــة يف بعـــض األحيـــان بـــني اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة واألنشـــطة غـــري 
املشروعة املتصلة باملخـدِّرات وغسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، والتصـدي هلـذه الصـالت         
مــن أجــل حتســني التــدابري املتَّخــذة يف إطــار العدالــة اجلنائيــة ملكافحــة تلــك اجلــرائم، وهتيــُب 

املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يـدعم، يف إطـار والياتـه ذات الصـلة،         ملتحـدة ا  األمممبكتب 
  جهود الدول األعضاء يف هذا الشأن بناء على طلبها؛

بالدول األعضاء تعزيز إدارة احلدود من أجل منـع حتركـات املقـاتلني     هتيُب - ١٠ 
اإلرهــــابيني األجانــــب واجلماعــــات اإلرهابيــــة علــــى حنــــو فعــــال، وتطلــــب إىل مكتــــب   

املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل تقدمي املسـاعدة التقنيـة هلـذا الغـرض إىل      املتحدة  األمم
  الدول الطالبة؛

املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل، يف      املتحدة  ألمماإىل مكتب  تطلُب - ١١ 
ــاء        ــرامج بن ــه مــن أجــل تنفيــذ ب ــدول األعضــاء الــيت تطلب ــدعم إىل ال ــه، تقــدمي ال إطــار واليت
القــدرات بغيــة تعزيــز تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الراميــة إىل التصــدِّي لتــدمري          

  اإلرهابيني للتراث الثقايف واجتارهم به؛
املعـــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة أن  املتحـــدة  األمـــمأيضـــاً إىل مكتـــب  تطلـــُب - ١٢ 

يواصل، يف إطـار واليتـه، تطـوير معارفـه القانونيـة املتخصِّصـة بالتشـاور الوثيـق مـع الـدول           
ــع          ــن أجــل من ــها م ــيت تطلب ــدول األعضــاء ال ــدمي املســاعدة إىل ال األعضــاء حــىت يواصــل تق

ــا املع  لومــات واالتصــاالت، ال ســيما اإلنترنــت وغــريه مــن    ومكافحــة اســتخدام تكنولوجي
الوسائط، يف التخطـيط للـهجمات اإلرهابيـة أو التحـريض عليهـا أو متويلـها أو ارتكاهبـا أو        
ــدول األعضــاء يف جتــرمي هــذه األعمــال       ــدعم إىل تلــك ال ــها، وأن يقــدِّم ال جتنيــد مــن يرتكب

الـداخلي والقـانون الـدويل املنطبـق      والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بفعالية، وفقاً للقانون
املتعلـــق مبراعـــاة األصـــول القانونيـــة ويف ظـــل االحتـــرام التـــام حلقـــوق اإلنســـان واحلرِّيـــات  
ــة التعــبري، وأن يشــجِّع علــى اســتخدام       ــا يف ذلــك احلــق يف اخلصوصــية وحري األساســية، مب

  اإلرهاب؛  اإلنترنت كأداة ملكافحة انتشار
ــُب - ١٣  ــماألكــذلك إىل مكتــب   تطل ــة أن   املتحــدة  م املعــين باملخــدِّرات واجلرمي

يقــدم املســاعدة التقنيــة، عنــد الطلــب، هبــدف بنــاء قــدرات الــدول األعضــاء يف جمــال وضــع 
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وتنفيذ برامج تقدمي املساعدة والدعم لضحايا اإلرهاب، وفقـاً للتشـريعات الوطنيـة يف هـذا     
  الصدد، مع التركيز على االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال؛

املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـل، مـن    املتحدة  األممإىل مكتب  تطلُب - ١٤ 
خـالل برناجمـه العـاملي بشـأن العنـف ضـد األطفـال، تقـدمي الـدعم إىل الـدول األعضـاء الــيت            
ــم         ــدعى أهن ــذين ُي ــال ال ــة أنَّ األطف ــة ذات الصــلة، يف كفال ــاً للتشــريعات الوطني ــه وفق تطلب

ـــ  ــانون أو ُيت ــالفوا القـ ــن   خـ ــرومني مـ ــال احملـ ــا األطفـ ــه، وخصوصـ ــدانون مبخالفتـ همون أو ُيـ
ــاملون          ــا، يع ــة وشــهودا عليه ــون ضــحايا للجرمي ــذين يكون ــال ال ــهم، وكــذلك األطف حريت
بطريقـــة تراعـــي حقـــوقهم وحتتـــرم كرامتـــهم وفقـــاً للقـــانون الـــدويل املنطبـــق، وخصوصـــا   

التـدابري املناسـبة ُتتَّخـذ     وأنَّ )٢٥(االلتزامات املنصوص عليها مبوجب اتفاقيـة حقـوق الطفـل،   
من أجل العمل بفعالية على إعادة إدمـاج األطفـال الـذين كـانوا مـرتبطني سـابقاً جبماعـات        

  مسلحة ومجاعات إرهابية؛
املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة علــى مســاعدة    املتحــدة  األمــممكتــَب  تشــجِّع - ١٥ 

اجلنسـاين يف التـدابري املتَّخـذة     الدول األعضاء، بناء على طلبها، على تعميم مراعـاة املنظـور  
يف إطار العدالة اجلنائية للتصدِّي لإلرهاب، مبا يتسق متاماً مع قـانون حقـوق اإلنسـان، مـن     
ــة النســاء         ــز محاي ــات ومــن أجــل تعزي ــات كإرهابي ــد النســاء والفتي ــة دون جتني أجــل احليلول

  تكبها اإلرهابيون؛والفتيات محايةً كاملةً من مجيع أشكال االستغالل أو العنف اليت ير
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، بالتنسـيق مـع جلنـة        املتحـدة   األمممكتب  حتثُّ - ١٦ 

ــذ يف جمــال مكافحــة         ــة بالتنفي ــل املعني ــة العم ــة وفرق ــها التنفيذي ــاب ومديريت مكافحــة اإلره
اإلرهاب، على أن يواصل تعزيز تعاونه مع املنظمات الدولية والكيانات املعنيـة يف منظومـة   

، وكذلك مـع املنظمـات والترتيبـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة، مـن        املتحدة  األمم
أجل تقدمي املساعدة التقنية كلما كان ذلك مناسباً، وتنوِّه باملبـادرات اجلاريـة الـيت َتَشـارك     
يف وضعها املكتب وجلنـة مكافحـة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيـة والكيانـات التابعـة لفرقـة         

  ل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب؛العم
عن تقـديرها للـدول األعضـاء الـيت دعمـت أنشـطة املسـاعدة التقنيـة          تعرُب - ١٧ 

ــب    ــا مكت ــيت يضــطلع هب ــمال ــدمي      املتحــدة  األم ــها تق ــة، بســبل من املعــين باملخــدِّرات واجلرمي
ماليـــة إضـــافية املســـامهات املاليـــة، وتـــدعو الـــدول األعضـــاء إىل النظـــر يف تقـــدمي تربعـــات  

مستدامة وتقدمي الدعم العـيين، خصوصـاً بـالنظر إىل ضـرورة تعزيـز تقـدمي املسـاعدة التقنيـة         
ــذ األحكــام ذات الصــلة         ــى تنفي ــدول األعضــاء عل ــها مــن أجــل مســاعدة ال وضــمان فعاليت

  )٢٣(العاملية ملكافحة اإلرهاب؛ املتحدة  األممباملوضوع من استراتيجية 
ــُب - ١٨  ــب    إىل األمــني ا تطل ــد مكت ــام أن يواصــل تزوي ــملع ــين  املتحــدة  األم املع

باملخدِّرات واجلرميـة بـاملوارد الكافيـة لتمكينـه مـن االضـطالع باألنشـطة، يف إطـار واليتـه،          
__________ 

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٥(  
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ــاًء علــى طلبــها، علــى تنفيــذ العناصــر ذات الصــلة      مــن أجــل مســاعدة الــدول األعضــاء، بن
  ة اإلرهاب؛العاملية ملكافح املتحدة  األممباملوضوع من استراتيجية 

إىل األمــني العــام أن يقــدِّم إليهــا يف دورهتــا الثالثــة والســبعني     أيضــاً تطلــُب - ١٩ 
  تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

    
   اإىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادمه مشروعا قرارين ُمقدَّمان  -باء  

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

    
     مشروع القرار األول  
      العاملية ملكافحة االتِّجار باألشخاص املتحدة  األممتنفيذ خطة عمل   

  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
عن إدانتـه الشـديدة لالتِّجـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال،        إذ ُيعرب جمدداً   
يشكل جرميـة وخطـراً جسـيماً يهـدِّد الكرامـة اإلنسـانية وسـالمة الفـرد البدنيـة وحقـوق            الذي

اإلنسان والتنميـة، ويتطلـب اتبـاع هنـج شـامل يتضـمن تـدابري ملنعـه ومالحقـة املتَّجـرين قضـائيا            
ومعاقبتهم ومحاية ضحاياه وكذلك تصدِّي نظـم العدالـة اجلنائيـة هلـذه اجلرميـة مبـا يتناسـب مـع         

  بعها،خطورة طا
ــري    ــات     إىلوإذ يشـ ــان واحلريـ ــوق اإلنسـ ــع حبقـ ــوق التمتـ ــار باألشـــخاص يعـ أن االتِّجـ

األساسية وأنه ما زال جيابه اإلنسانية بتحد خطري وأنه ال بـد مـن تقييمـه والتصـدي لـه بشـكل       
منســق علــى الصــعيد الــدويل ومــن قيــام تعــاون حقيقــي متعــدد األطــراف وإقليمــي وثنــائي بــني 

  والعبور واملقصد من أجل القضاء عليه،بلدان املنشأ 
أنَّ مجيع الدول ملزمـة ببـذل العنايـة الواجبـة ملنـع جـرائم االتِّجـار         يف االعتبار وإذ يضع  

باألشخاص والتحقيق فيها ومعاقبـة مرتكبيهـا ومحايـة ضـحاياها ومسـاعدهتم، وأنَّ عـدم القيـام        
  ألساسية،بذلك مينع الضحايا من التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات ا

من قـرارات ذات صـلة ومـا عقدتـه مـؤخرا       املتحدة األممإىل مجيع ما اختذته  وإذ يشري  
أجهزهتا الرئيسية املعنية باالتِّجار باألشخاص من اجتماعـات خاصـة مـن أجـل التصـدي لتلـك       

  اجلرمية مبختلف جوانبها،
العامليـة ملكافحـة االتِّجـار باألشـخاص، الـيت       املتحدة األممبأمهية خطة عمل  وإذ يسلِّم  

، وإذ يشـدِّد علـى   ٢٠١٠متوز/يوليـه   ٣٠املـؤرَّخ   ٦٤/٢٩٣اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها 
  أمهية تنفيذها بالكامل،

  أنَّ خطة العمل العاملية ُوضعت من أجل القيام مبا يلي: وإذ يؤكِّد جمدَّداً  
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ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة     املتحـدة  األمـم اتفاقيـة  تشجيع التصديق العاملي علـى    (أ)  
وبروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االتِّجـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النســـاء   )٢٦(عـــرب الوطنيـــة

ــة   ــة   املتحــدة األمــمواألطفــال، املكمِّــل التفاقي وعلــى  )٢٧(ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
ــيت تتصــدَّى ل     ــة األخــرى ذات الصــلة ال ــذ    الصــكوك الدولي ــز تنفي التِّجــار باألشــخاص، وتعزي

  الصكوك القائمة ملكافحة االتِّجار باألشخاص،
مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تعزيــز التزاماهتــا السياســية والقانونيــة مبنــع           (ب)  

  االتِّجار باألشخاص ومكافحته،
ــوطين          (ج)   ــى الصــعيد ال ــق ومتَّســق عل ــى حنــو شــامل ومنسَّ تشــجيع التصــدي عل

  يل لالتِّجار باألشخاص،واإلقليمي والدو
الترويج التِّباع هنج يستند إىل حقوق اإلنسـان ويراعـي االعتبـارات اجلنسـانية       (د)  

والســنَّ يف التصــدِّي لكــلِّ العوامــل الــيت جتعــل النــاس ُعرضــةً جلــرائم االتِّجــار باألشــخاص ويف   
االتِّجـار باألشـخاص   تعزيز تدابري العدالة اجلنائية يف هـذا الشـأن، ومهـا جانبـان ضـروريان ملنـع       

  ومحاية ضحاياه ومالحقة مرتكبيه قضائيا،
ــة        (ه)   ولــدى الــدول   املتحــدة األمــمنشــر الــوعي يف هــذا الشــأن داخــل منظوم

واجلهات املعنية األخرى أيضـاً، كالقطـاع اخلـاص ومنظمـات اجملتمـع املـدين ووسـائط اإلعـالم         
  الدولية والوطنية واجلمهور عامة،

والتنسـيق بـني مجيـع اجلهـات املعنيـة، مبـا فيهـا الـدول األعضـاء           تعزيز التعـاون   (و)  
واملنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، وداخل خمتلـف كيانـات منظومـة    

  ، مع أخذ أفضل املمارسات القائمة والدروس املستفادة يف االعتبار،املتحدة  األمم
عـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف تنفيـذ خطـة      امل املتحـدة  األمـم مكتب  دور ُيشدد علىوإذ   

العمل العامليـة، مبـا يف ذلـك دوره كمنسِّـق للفريـق املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بالتنسـيق يف           
  جمال مكافحة االتِّجار باألشخاص،

ــق املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بالتنســيق يف جمــال مكافحــة       وإذ يشــري   إىل أنَّ الفري
املعنيــة  املتحــدة األمــماالتِّجــار باألشــخاص قــد أنشــئ مــن أجــل تعزيــز التعــاون بــني وكــاالت  

وســائر املنظمــات الدوليــة املنخرطــة يف مكافحــة االتِّجــار بالبشــر، والتشــجيع علــى اســتخدام     
وكفاءة لتحقيق املزيد من النتـائج امللموسـة يف جمـال مكافحـة االتِّجـار      املوارد املوجودة بفعالية 

بالبشر يف شىت بلـدان العـامل، عـن طريـق االسـتعانة قـدر اإلمكـان باآلليـات القائمـة فعـال علـى            
الصعيدين اإلقليمي والوطين، وتبادل املعلومات واخلربات واملمارسات اجليـدة املتعلقـة بأنشـطة    

__________ 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٦(  

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللَّد   )٢٧(  
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جمـال مكافحـة االتِّجـار مـع احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة          الوكاالت الشـريكة يف 
  واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات ذات الصلة،

بأنَّ الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحـة االتِّجـار    وإذ يسلِّم  
  عاملية،باألشخاص يساهم، يف إطار واليته، يف تنفيذ خطة العمل ال

ــني          وإذ يالحــظ   ــق املشــترك ب ــابع للفري ــل الت ــق العام ــا الفري ــيت يضــطلع هب األنشــطة ال
  )٢٨(الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحة االتِّجار باألشخاص،

ــلِّم   ــندوق   وإذ يسـ ــأنَّ صـ ــمبـ ــدة األمـ ــار    املتحـ ــحايا االتِّجـ ــات لضـ ــتئماين للتربعـ االسـ
ذي أنشــئ وفقــاً خلطــة العمــل العامليــة، يهــدف إىل باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال، الــ

تزويد ضـحايا االتِّجـار باألشـخاص باملسـاعدة اإلنسـانية والقانونيـة واملاليـة مـن خـالل قنـوات           
املســاعدة القائمــة، مثــل املؤسســات احلكوميــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري    

الصندوق االستئماين من الدول وسـائر اجلهـات   احلكومية، وإذ يرحِّب باملسامهات املقدَّمة إىل 
  املعنية األخرى،

 ١٣باالجتماع الرفيع املستوى الذي عقدتـه اجلمعيـة العامـة يف الفتـرة مـن       وإذ يرحِّب  
، خالل دورهتا السابعة والستني، هبدف تقييم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ    ٢٠١٣أيار/مايو  ١٥إىل 

لـذي بـرهن علـى مجلـة أمـور منـها وجـود إرادة سياسـية         خطة العمل العاملية، وهـو االجتمـاع ا  
  قوية ملضاعفة اجلهود من أجل مناهضة االتِّجار باألشخاص،

ــاً وإذ حيــيط   ــا      علم ــرَّرت، يف قراره ــد ق ــة ق ــة العام ــأنَّ اجلمعي ــؤرَّخ  ٦٨/١٩٢ب  ١٨امل
ء تقيـيم للتقـدُّم احملـرز يف تنفيـذ خطـة العمـل العامليـة كـل         ، إجـرا ٢٠١٣كانون األول/ديسـمرب  

  أربع سنوات اعتباراً من دورهتا الثانية والسبعني،
 ١٧املـؤرَّخ   ٧٠/١٧٩بأنَّ اجلمعية العامة قـد قـرَّرت، يف قرارهـا     أيضاً علماً وإذ حييط  

، أن تــدعو، يف حــدود املــوارد املتاحــة، إىل عقــد اجتمــاع رفيــع ٢٠١٥كـانون األول/ديســمرب  
املستوى للجمعية يف دورهتا الثانية والسبعني لتقيـيم مـا أحـرز مـن تقـدُّم يف تنفيـذ خطـة العمـل         
العاملية من أجل تقدير اإلجنازات وحتديد الثغرات والتحديات يف جماالت منها تنفيـذ الصـكوك   

  القانونية ذات الصلة،
، حتديـد  ٦٨/١٩٢بـأنَّ اجلمعيـة العامـة قـد قـرَّرت، يف قرارهـا        كـذلك  علماً حييط وإذ  

متوز/يوليــه يومـاً عامليــا ملكافحــة االتِّجـار باألشــخاص حيتفـل بــه ســنويا بـدءاً مــن عــام      ٣٠يـوم  
ــد   ٢٠١٤ ــا ال ــيت تنظمه ــع الترحيــب باملناســبات ال ــمول األعضــاء ووكــاالت  ، م  املتحــدة األم

واملنظمات الدولية األخرى واجملتمع املدين، على الصعيد الـدويل واإلقليمـي والـوطين، احتفـاالً     
هبذا اليـوم العـاملي، مـن أجـل إذكـاء الـوعي باالتِّجـار باألشـخاص وحبالـة ضـحايا هـذه اجلرميـة             

  وتعزيز حقوقهم ومحايتها،

__________ 

 .)A/71/119( شأن حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االتِّجار باألشخاصانظر تقرير األمني العام ب  )٢٨(  
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وإذ يشـري   )٢٩(،٢٠٣٠باعتماد اجلمعية العامة خلطة التنمية املسـتدامة لعـام    وإذ يرحِّب  
  املتعلقة بتنفيذ خطة العمل العاملية، ٢-١٦و ٧-٨و ٢-٥إىل أهداف التنمية املستدامة 

يف هذا الشأن االلتزام املشترك للـدول األعضـاء بالعمـل علـى القضـاء       جمدداً وإذ يؤكِّد  
  التِّجار باألشخاص يف سياق تنفيذ خطة العمل العاملية،على السخرة والرق احلديث وا

إىل أمهية القضاء على مجيع أشكال العنف ضد النسـاء والفتيـات يف جمـاالت     وإذ يشري  
احلياة العامة واخلاصة، مبا يشـمل االتِّجـار واالسـتغالل اجلنسـي وغـريه مـن أنـواع االسـتغالل،         

تِّجـار ومجيـع أشـكال العنـف ضـد األطفـال       وكذلك وضع حد لسوء املعاملـة واالسـتغالل واال  
  وتعذيبهم، أيضا يف دعم العمل على تنفيذ خطة العمل العاملية،

إىل الدور املستمر لآلليـات واملبـادرات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة وعـرب       أيضاً وإذ يشري  
يف  اإلقليميــة ذات الصــلة يف مكافحــة مجيــع أشــكال االتِّجــار باألشــخاص والقضــاء عليهــا، مبــا 

  ذلك تنفيذ خطة العمل العاملية،
ملكافحـة   املتحـدة  األمـم الدول األعضاء اليت مل تصدِّق بعُد علـى اتفاقيـة    حيثُّ  -١  

وبروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة االتِّجـار باألشـخاص، وخباصـة       )٢٦(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
أو مل  )٢٧(جلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة   ملكافحة ا املتحدة األممالنساء واألطفال، املكمِّل التفاقية 

تنضم إليهما بعُد على النظـر يف القيـام بـذلك، علـى سـبيل األولويـة، آخـذة يف االعتبـار الـدور          
البالغ األمهية هلذين الصكني يف مكافحة االتِّجار باألشخاص، وحيثُّ أيضاً الدول األطـراف يف  

  هذين الصكني على تنفيذمها تنفيذاً فعَّاالً؛
ــذكورة يف خطــة عمــل       حيــثُّ  -٢   ــة األخــرى امل ــدولَ األعضــاء واجلهــات املعني ال
علـى االسـتمرار يف املسـامهة يف تنفيـذ      )٣٠(العامليـة ملكافحـة االتِّجـار باألشـخاص     املتحـدة  األمم

خطة العمل العاملية على حنو تام وفعَّال، بسبل منها تعزيز التعاون وحتسـني التنسـيق فيمـا بينـها     
ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة     املتحـدة  األمـم دف، ويدعو مؤمتَر األطراف يف اتفاقيـة  لتحقيق هذا اهل

عـرب الوطنيــة واملنظمـات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميـة املعنيــة األخـرى إىل القيــام بــذلك،     
  كلٌّ يف إطار واليته؛

اف الفريق العامل املعين باالتِّجار باألشخاص الـذي أنشـأه مـؤمتر األطـر     يدعو  -٣  
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية إىل النظر يف التوصـية باختـاذ تـدابري     املتحدة األمميف اتفاقية 

  يف حدود واليته ميكن أن تعزز أيضاً أهداف خطة العمل العاملية؛
 املتحــدة األمــممجيــع الــدول األعضــاء، والوكــاالت املعنيــة يف منظومــة   يــدعو  -٤  

وكذلك اجملتمع املدين، إىل االسـتمرار يف االحتفـال سـنويا بـاليوم     واملنظمات الدولية األخرى، 
  العاملي ملكافحة االتِّجار باألشخاص؛

__________ 

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٩(  

 .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة   )٣٠(  
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التقريــر العــاملي عــن االتِّجــار باألشــخاص لعــام  مــع التقــدير بنشــر علمــاً  حيــيط  -٥  
يـه  املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة وفقـاً ملـا دعـت إل       املتحـدة  األمـم الذي أعدَّه مكتـب   )٣١(٢٠١٦

خطة العمل العاملية، ويتطلَّع إىل صدور التقرير املقبل يف هذا الشأن الـذي سينشـره املكتـب يف    
، ويطلب إىل املكتب أن يواصل، يف إطار وثيـق مـن التعـاون والتضـافر مـع الـدول       ٢٠١٨عام 

األعضاء وعلى حنو متوازن وموثوق وشـامل، مجـع املعلومـات عـن نسـق االتِّجـار باألشـخاص        
ــه علــى الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل الســتخدامها يف تلــك التقــارير     وأشــكاله  وتدفقات

  وتبادل املمارسات الفضلى والدروس املستفادة من خمتلف املبادرات واآلليات؛
املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يواصــل، يف  املتحــدة األمــمإىل مكتــب  يطلــب  -٦  

حدود واليته، العمل علـى إدمـاج خطـة العمـل العامليـة يف براجمـه وأنشـطته وأن يواصـل تقـدمي          
املساعدة التقنية إىل البلدان على الصعيدين الوطين واإلقليمي، بناًء على طلبها، من أجل تعزيـز  

يـة اجلرميـة املنظمـة وبروتوكـول مكافحـة االتِّجـار       قدرهتا على تنفيذ خطـة العمـل العامليـة واتفاق   
  بالبشر تنفيذاً كامالً وفعَّاالً؛

ــَب  يــدعو  -٧   املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة وســائَر الوكــاالت    املتحــدة األمــممكت
، يف إطـار الفريـق املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بالتنسـيق يف        املتحـدة  األمـم املعنية يف منظومـة  

االتِّجــار باألشــخاص، إىل مواصــلة العمــل علــى زيــادة أنشــطة الفريــق املــذكور  جمــال مكافحــة 
املتصلة بتنفيذ خطة العمل العاملية والسـعي، مـن أجـل حتقيـق هـذه الغايـة، إىل جتسـيد اجلوانـب         

والنظـر   )٢٩(٢٠٣٠املتعلقة مبنع االتِّجار باألشخاص ومكافحته من خطة التنمية املستدامة لعـام  
  األنشطة املقبلة وجتنب االزدواجية يف العمل؛يف كيفية تنسيق 

جبميع أعضاء الفريـق املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بالتنسـيق يف جمـال         يهيب  -٨  
مكافحة االتِّجار باألشخاص، وال سيما من هم ليسـوا أعضـاء يف فريقـه العامـل، أن يشـاركوا      

  رؤساء؛مشاركة نشيطة يف عمل الفريق، مبا يشمل املشاركة على مستوى ال
مجيــع أعضــاء الفريــق املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بالتنســيق يف جمــال  يــدعو  -٩  

مكافحة االتِّجار باألشخاص إىل تسمية جهات وصل تكون مسؤولة عـن تنسـيق العمـل علـى     
  منع االتِّجار باألشخاص ومكافحته إذا مل يكونوا قد قاموا بذلك بعد؛

عــين باملخــدِّرات واجلرميــة، بصــفته مــدير  امل املتحــدة األمــمإىل مكتــب  يطلــب  -١٠  
االســتئماين للتربعــات لضــحايا االتِّجــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء   املتحــدة األمــمصــندوق 

واألطفــال، أن يواصــل تشــجيع الــدول ومجيــع اجلهــات املعنيــة األخــرى علــى تقــدمي مســامهات 
  للصندوق االستئماين؛

، ٢٠١٧أيار/مـايو   ٤، املـؤرَّخ  ٧١/٢٨٧ باعتماد قرار اجلمعية العامة يرحِّب  -١١  
بشــأن طرائــق عقــد االجتمــاع الرفيــع املســتوى للجمعيــة العامــة املعــين بتقيــيم خطــة عمــل            

__________ 

 .E.16.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٣١(  
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 ٢٨و ٢٧العامليــــة ملكافحــــة االتِّجــــار باألشــــخاص، املزمــــع عقــــده يــــومي   املتحــــدة األمــــم
  ناء الدورة الثانية والسبعني للجمعية، وبشأن شكله وتنظيمه؛، أث٢٠١٧أيلول/سبتمرب 

ــوفري مــوارد مــن خــارج      يــدعو  -١٢   الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل ت
  وإجراءاهتا؛ املتحدة  األممامليزانية لألغراض املبَّينة أعاله، وفقاً لقواعد 

إىل األمـني   ٦٤/٢٩٣إىل الطلب الذي وجهته اجلمعية العامة يف قرارهـا   يشري  -١٣  
العام بأن يـدرج يف التقريـر املقـدَّم يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق مبنـع اجلرميـة والعدالـة            

خلطــة العمــل العامليــة، وذلــك يف حــدود      املتحــدة األمــماجلنائيــة قســماً عــن تنفيــذ منظومــة     
  أصال بشأن تقدمي التقارير إىل اجلمعية العامة.االلتزامات القائمة 

    
     الثاينمشروع القرار   
ترويج وتشجيع استخدام بدائل لعقوبة السجن يف إطار السياسات الشاملة   

      ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
واإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق    املتحـــدة األمـــمإىل مقاصـــد ومبـــادئ ميثـــاق   يشـــري  إذ  
ــان، ــية،     )٣٢(اإلنسـ ــة والسياسـ ــاحلقوق املدنيـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ ــوق   )٣٣(والعهـ ــة حقـ واتفاقيـ
وغريهـا مـن الصـكوك القانونيـة الدوليـة ذات الصـلة، فضـالً عـن املعـايري والقواعـد            )٣٤(الطفل،

  املتعلقة مبعاملة اجملرمني،
إىل أنَّ الدول األعضاء أعربت، يف إعالن الدوحة بشـأن إدمـاج منـع اجلرميـة     وإذ يشري   

ــال    ــة يف جــدول أعم ــة اجلنائي ــموالعدال ــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات     املتحــدة األم األوســع م
االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل ومشــاركة    

ويج وتشـجيع اسـتخدام بـدائل السـجن، حيثمـا كـان ذلـك        عـن عزمهـا علـى تـر     )٣٥(اجلمهور،
مناسباً، ومراجعة أو إصالح إجراءاهتا اخلاصة بالعدالة التصاحلية وغريها مـن اإلجـراءات دعمـاً    

  لنجاح عملية إعادة اإلدماج،
أنَّ توافر بدائل عقوبة السـجن حيـد مـن اكتظـاظ السـجون، ويعـزِّز إعـادة         وإذ يالحظ  

إدماجهم يف اجملتمع، ويسهم يف بنـاء جمتمـع أكثـر أمانـا بطريقـة مسـتدامة،        تأهيل اجلناة وإعادة
  منها، ١٦وال سيما اهلدف  )٣٦(ويدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة،

__________ 

 ).٣-ألف (د-٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٣٢(  

 ).٢١-ألف (د ٢٢٠٠ اجلمعية العامة مرفق قرار  )٣٣(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٤(  

 .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣٥(  

 .٧٠/١ية العامة ترد يف قرار اجلمع  )٣٦(  
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الـدنيا النموذجيـة للتـدابري غـري االحتجازيـة       املتحدة األممقواعد  وإذ يضع نصب عينيه  
ــو)  ــد طوكي ــد  )٣٧((قواع ــموقواع ــة     املتحــدة األم ــدابري غــري االحتجازي ــة الســجينات والت ملعامل

اليت توصي بزيادة استخدام التدابري غـري االحتجازيـة وتـوفري     )٣٨(للمجرمات (قواعد بانكوك)،
ضمانات كافية للضحايا وللجناة، مبن فيهم النساء والفتيات وغريهن من اجلناة الـذين ينتمـون   

فسـه االعتبـارات الرئيسـية املتعلقـة حبسـن      إىل فئات مستضعفة أو حمرومة، وتوضح يف الوقـت ن 
  تصميم التدابري غري االحتجازية املراعية للمنظور اجلنساين وحسن تنفيذها،

وتـدابريها العمليـة النموذجيـة للقضـاء      املتحـدة  األمماستراتيجيات  يف اعتباره وإذ يضع  
أُِقـرَّ فيهـا بـأنَّ وضـع      الـيت  )٣٩(على العنف ضد األطفال يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،     

بــدائل غــري احتجازيــة وبــرامج فعالــة إلعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي ميكــن أن يــوفِّر وســيلة فعالــة 
للحد من عدد األطفال يف نظام العدالة، واحلد من خطر تعرض األطفال ألعمال عنـف داخـل   

  نظام العدالة،
مج العدالــة التصــاحلية يف املبــادئ األساســية الســتخدام بــرا  وإذ يضــع يف اعتبــاره أيضــاً   

اليت وجهت االنتباه إىل إمكانيـة أن تـوفر العدالـة التصـاحلية تـدابري مناسـبة        )٤٠(املسائل اجلنائية،
للتصدي للجرمية عـن طريـق كفالـة إجيـاد تـوازن بـني حقـوق فـرادى اجلنـاة وحقـوق الضـحايا            

  وشواغل اجملتمع بشأن السالمة العامة ومنع اجلرمية،
أنَّ املبـادئ األساسـية السـتخدام بـرامج العدالـة التصـاحلية        تباره كـذلك وإذ يضع يف اع  

يف املسائل اجلنائية تربز إمكانية أن توفِّر ُنُهج العدالة التصاحلية للضـحايا فرصـة جلـرب أضـرارهم     
ــاره        ــاة إدراك أســباب ســلوكهم وآث ــيح للجن ــان وجتــاوز املاضــي، وتت واكتســاب شــعور باألم

قة ذات معىن، ومتكِّن اجملتمعات احمللية من فهـم أسـباب اجلرميـة ومنعهـا،     وحتمُّل املسؤولية بطري
  من أجل تعزيز رفاه اجملتمع احمللي ومنع اجلرمية،

وصف اجلرائم والدفوع القانونية متروك للقوانني الوطنيـة   مبدأ أنَّ وإذ يضع يف اعتباره  
  وفقاً لتلك القوانني،للدول، وأنَّ مرتكيب هذه اجلرائم يالحقون قضائيا ويعاقبون 

وتوجيهاهتــا بشــأن ســبل احلصــول علــى  املتحــدة األمــممبــادئ نصــب عينيــه  وإذ يضــع  
الـيت ُشـدِّد فيهـا علـى الـدور اهلـام الـذي ميكـن          )٤١(املساعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة اجلنائيـة،    

وتيســري  للمســاعدة القانونيــة أن تضــطلع بــه يف تيســري جتنــب اإلحالــة إىل اإلجــراءات القضــائية 
  استخدام اجلزاءات والتدابري اجملتمعية، ومنها التدابري غري االحتجازية،

__________ 

 .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣٧(  

  .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣٨(  
 .٦٩/١٩٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣٩(  

  .٢٠٠٢/١٢مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٤٠(  
 .٦٧/١٨٧العامة مرفق قرار اجلمعية   )٤١(  
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 )٤٢(،وإذ حييط علماً بدليل املبادئ األساسية واملمارسـات الواعـدة بشـأن بـدائل السـجن       
املعين باملخدِّرات واجلرمية، والذي حيدِّد االعتبـارات الرئيسـية    املتحدة األممالذي أعدَّه مكتب 

ذ بــدائل الســجن يف كــل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة العدالــة اجلنائيــة، واالســتراتيجيات يف تنفيــ
  الالزمة لوضع البدائل اخلاصة بفئات حمدَّدة من اجلناة،

أمهيـــة تعزيـــز السياســـات الوطنيـــة املتعلقـــة بتحديـــد العقوبـــات   وإذ يضـــع يف اعتبـــاره  
ني، اليت جتعل شـدة العقوبـة متناسـبة مـع     واملمارسات أو املبادئ التوجيهية املتعلقة مبعاملة اجملرم

خطورة اجلرم، وتتيح مراعاة الظروف املخفِّفة واملشدِّدة للجرم، مبا يتسـق مـع القـانون الـدويل     
  الساري ويتفق مع التشريعات الوطنية،

اســـتحداث تـــدابري بديلــة أو إضـــافية بشـــأن اإلدانـــة أو العقـــاب يف   علـــىوإذ يشــجِّع    
اسب، وفقـا للقـانون الـدويل املنطبـق، مبـا يف ذلـك أحكـام االتفاقيـات         احلاالت ذات الطابع املن

الدوليــة الــثالث ملراقبــة املخــدِّرات، وعلــى اعتمــاد تلــك التــدابري وتنفيــذها مــع إيــالء االعتبــار    
 املتحــدة األمــمالواجــب للــنظم الدســتورية والقانونيــة واإلداريــة الوطنيــة، ومــع مراعــاة معــايري   

  ب االقتضاء، مثل قواعد طوكيو،وقواعدها ذات الصلة، حس
الــدول األعضــاء، لــدى تنفيــذ سياســات جامعــة وشــاملة ملنــع اجلرميــة    يشــجِّع  -١  

والعدالة اجلنائية، على الترويج حسب االقتضـاء السـتخدام بـدائل لعقوبـة السـجن، ابتـداء مـن        
املرحلة السابقة للمحاكمة إىل املرحلة الالحقة إلصدار احلكم، مع مراعاة خلفية اجلنـاة ونـوع   

روف اخلاصـة هبـم، مبـا يف ذلـك كـوهنم مـن املستضـعفني،        جنسهم وسنهم وغري ذلـك مـن الظـ   
  ومراعاة هدف إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛  

الـدول األعضـاء علـى وضـع أو تعزيـز تـدابري تشـريعية أو تـدابري          يشجِّع أيضـاً   -٢  
أخــرى حســب االقتضــاء مــن أجــل تــرويج وتشــجيع تنفيــذ تــدابري وعقوبــات غــري احتجازيــة     

قوبـة السـجن، بوسـائل منـها األخـذ بنـهج العدالـة التصـاحلية وتـوفري بـرامج للعـالج            كبدائل لع
ــذ        ــى تنفي ــدول األعضــاء عل ــة، ويشــجِّع كــذلك ال ــاة يف اجملتمعــات احمللي ــل للجن وإعــادة التأهي
تـدخالت إمنائيـة املنحــى لصـاحل اجلنـاة وجمتمعــاهتم احملليـة ترمـي إىل معاجلــة املشـاكل األساســية        

  كاكهم بنظام العدالة اجلنائية وتيسري إعادة إدماجهم يف اجملتمع؛املؤدية إىل احت
الـــدول األعضـــاء، لـــدى تـــرويج اســـتخدام بـــدائل الســـجن   كـــذلك يشـــجِّع  -٣  

باعتبارها من عناصـر السياسـات الشـاملة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، علـى مواصـلة مراعـاة           
  أمهية تناسب العقوبة مع اجلرم؛  

ــدوليشــجِّع   -٤   ــة مــن أجــل      ال ــاء القــدرات وتــوفري مــوارد كافي األعضــاء علــى بن
اســتخدام بــدائل الســجن بفعاليــة، مــع مراعــاة الــدور الــذي ميكــن أن يضــطلع بــه اجملتمــع احمللــي   

__________ 

 .E.07.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤٢(  
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واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، حسب االقتضاء، يف تـوفري املسـاعدة القانونيـة والعـالج وإعـادة      
  يا وتقدمي الرعاية الالحقة هلم حسبما يكون الزماً؛تأهيل اجلناة وإعادة إدماجهم اجتماع

الـدول األعضـاء علـى بنـاء أو تعزيـز قـدرات مـوظفي وأخصـائيي          أيضـاً  يشجِّع  -٥  
العدالة اجلنائية، بوسائل منها توفري التدريب املتخصِّص لتحسني فهمهم وإدراكهم لالحتياجـات  

  كلوهنا على الضحايا واجملتمع يف االعتبار؛احملدَّدة للجناة وظروفهم، مع أخذ املخاطر اليت يش
الــدول األعضــاء، بالتعــاون مــع األوســاط األكادمييــة واجملتمــع   يشــجِّع كــذلك  -٦  

املدين، حسب االقتضاء، ووفقـاً لقوانينـها الوطنيـة، علـى تعزيـز رصـد وتقيـيم اسـتخدام بـدائل          
  إعادة إدماجهم؛السجن من أجل تقييم مدى فعاليتها يف عملية إعادة تأهيل اجلناة و

بالـــدول األعضـــاء واملنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة املعنيـــة أن تعـــزز  يهيـــب  - ٧  
التعاون والتنسيق على مجيع املستويات، مبا يف ذلك مع املنظمات غري احلكوميـة ذات الصـلة   
وسائر أصحاب املصلحة املعنيني، حسب االقتضاء، من أجل حتسني فهم السياسـات الفعالـة   

ــة ببــ  ــات       املتعلق ــادل املعلوم ــها تب ــائل من ــذها، بوس ــا وتنفي ــدها وتطويره دائل الســجن وحتدي
واملعارف واملمارسات الفضلى بشأن تلك السياسات، مبا يشـمل املعلومـات عـن التحـديات     

  اليت تواجه تنفيذها؛
املعــين باملخــدرات واجلرميــة، بالتعــاون مــع   املتحــدة األمــمإىل مكتــب  يطلــب  -٨  

ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أن يواصل جهـوده الراميـة إىل    املتحدة مماألمعاهد شبكة برنامج 
تعزيز مجع البيانات اإلحصـائية عـن بـدائل السـجن وحتليلـها ونشـرها، وتعزيـز البحـوث بشـأن          

  السياسات املتعلقة بإعادة إدماج اجلناة يف اجملتمع وباحلد من احتماالت معاودة اإلجرام؛
ــوفري مــوارد مــن خــارج     الــدول األعضــاء يــدعو  -٩   وســائر اجلهــات املاحنــة إىل ت

  وإجراءاهتا. املتحدة  األممامليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً لقواعد 
    

    مشاريع مقرَّرات مقدَّمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادها  - جيم  
واالجتمــاعي باعتمــاد  توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتصــادي    -٣

  مشاريع املقرَّرات التالية:
    

    املقرَّر األولمشروع   
املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل:  املتحدة األممحتسني حوكمة مكتب   

متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين 
    املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل املتحدة األممبتحسني حوكمة مكتب 

 ٢١املـــؤرَّخ  ٢٠١٥/٢٣٤إنَّ اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، إذ يشـــري إىل مقـــرَّره   
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة     املتحـدة  األمـم واملعنـون "حتسـني حوكمـة مكتـب      ٢٠١٥متوز/يوليه 

ووضعه املايل: متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسـني  
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املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املـايل"، الـذي أكَّـد فيـه جمـدَّداً،       املتحدة األممحوكمة مكتب 
وقـرار جلنـة منـع     ٢٠٠٩آذار/مـارس   ٢٠ملـؤرَّخ  ا ٥٢/١٣يف مجلة أمور، قـرار جلنـة املخـدِّرات    

، وقـرَّر فيـه جتديـد واليـة الفريـق      ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٤املؤرَّخ  ١٨/٣اجلرمية والعدالة اجلنائية 
 املتحـدة  األمـم العامل احلكومي الدويل الدائم املفتـوح العضـوية املعـين بتحسـني حوكمـة مكتـب       

حىت موعـد عقـد اجلـزء مـن دوريت اللجنـتني يف النصـف        املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل
، وهو الوقت الـذي ُتجـري أثنـاءه اللجنتـان استعراضـاً وافيـاً ألداء الفريـق        ٢٠١٧األول من عام 

  العامل للوظائف املنوطة به وتنظران يف متديد واليته:
لعضــوية يؤكِّــد جمــدَّداً كفــاءة الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح ا  (أ)  

  املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل؛ املتحدة األمماملعين بتحسني حوكمة مكتب 
 املتحـدة   األمـم يؤكِّد جمدَّداً أيضاً دور جلنة املخدِّرات بوصفها اجلهـاز الرئيسـي يف     (ب)  

اإلداريـة لربنـامج   لتقرير السياسات بشأن املسائل املتعلقة باملراقبة الدولية للمخدِّرات وبوصفها اهليئـة  
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، ودور جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة         املتحـدة   األمماملخدِّرات التابع ملكتب 

لتقرير السياسات العامة بشأن املسائل املتعلقـة مبنـع    املتحدة  األمماجلنائية بوصفها اجلهاز الرئيسي يف 
  دارية لربنامج اجلرمية التابع ملكتب املخدِّرات واجلرمية؛اجلرمية والعدالة اجلنائية وبوصفها اهليئة اإل

يعــرب مــرة أخــرى عــن قلقــه املســتمر بشــأن حوكمــة املكتــب ووضــعه املــايل،    (ج)  
ويعــرب أيضــاً عــن إدراكــه للحاجــة املتواصــلة إىل معاجلــة هــذا الوضــع بأســلوب عملــي ونــاجع   

  وتعاوين ينحو إىل حتقيق النتائج؛
ــدِّرات     (د)   ــة املخـ ــرار جلنـ ــدَّداً قـ ــد جمـ ــة    ٥٢/١٣يؤكِّـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــة منـ ــرار جلنـ وقـ

، ٢٠١١آذار/مـارس   ٢٥املـؤرَّخ   ٥٤/١٠ ، وكـذلك قـرارات جلنـة املخـدِّرات    ١٨/٣ اجلنائية
ــؤرَّخ ٥٤/١٧و ــانون األول/ديســـمرب  ١٣ املـ ــؤرَّخ  ٥٦/١١، و٢٠١١كـ ــارس  ١٥املـ آذار/مـ

، وقرارات جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة   ٢٠١٥ارس آذار/م ١٧املؤرَّخ  ٥٨/١، و٢٠١٣
كــــانون األول/ديســـــمرب   ١٣املـــــؤرَّخ  ٢٠/٩، و٢٠١١نيســــان/أبريل   ١٣املــــؤرَّخ   ٢٠/١

، ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٢املــؤرَّخ  ٢٤/١، و٢٠١٣نيســان/أبريل  ٢٦املــؤرَّخ  ٢٢/٢، و٢٠١١
دوريت اللجنـتني يف النصـف األول    ويقرِّر جتديد والية الفريق العامل حىت موعد عقد اجلزء من

، وهــو الوقــت الــذي ينبغــي أن جتــري أثنــاءه اللجنتــان استعراضــاً وافيــاً ألداء   ٢٠٢١مــن عــام 
  الفريق العامل للوظائف املنوطة به وأن تنظرا يف متديد واليته؛

يقرِّر أن يعقد الفريق العامل اجتماعات رمسية وغري رمسيـة متاشـياً مـع املمارسـة       ) (ه  
  تَّبعة حاليا، وأن حيدِّد رئيساه مواعيد تلك االجتماعات، بالتشاور مع األمانة؛امل

يطلب تزويد الفريق العامل بالوثائق ذات الصلة بأيٍّ من اجتماعاته قبـل موعـد     (و)  
  انعقادها بعشرة أيام عمل على األقل؛
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دية، تضع يكرِّر تأكيد أمهية قيام الدول األعضاء بوضع خطة عمل سنوية إرشا  (ز)  
يف االعتبار مسامهات األمانة، لكي يسترشـد هبـا الفريـق العامـل يف عملـه، ويوافـق علـى جـدول         

  األعمال املؤقَّت للفريق العامل على النحو املبيَّن أدناه:
  املعين باملخدِّرات واجلرمية. املتحدة األممامليزانية املدجمة لفترة السنتني ملكتب   -١  
  املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل. ملتحدةا األممحوكمة مكتب   -٢  
  املعين باملخدِّرات واجلرمية. املتحدة األممإدارة املوارد البشرية يف مكتب   -٣  
املعــين  املتحــدة األمــمتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف ممارســات مكتــب        -٤  

  باملخدِّرات واجلرمية وسياساته وبراجمه.
  .التقييم والرقابة  -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  

  
  املقرَّر الثاينمشروع    

  
تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا السادسة والعشرين   

    وجدول األعمال املؤقَّت لدورهتا السابعة والعشرين
  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي:  
ــة       (أ)   ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــر جلن ــا   حيــيط علمــاً بتقري ــة عــن أعمــال دورهت اجلنائي

  السادسة والعشرين؛
  ؛٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٧املؤرَّخ  ٢١/١يعيد تأكيد مقرَّر اللجنة   (ب)  
  يوافق على جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة السابعة والعشرين املبيَّن أدناه.  (ج)  

    
   اجلرمية والعدالة اجلنائيةجدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة والعشرين للجنة منع     

  انتخاب أعضاء املكتب.  -١
  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  -٢
  مناقشة عامة.    -٣
  مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية:  -٤

عمل الفريق العامل احلكومي الدويل الـدائم املفتـوح العضـوية املعـين بتحسـني        (أ)  
  املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل؛ املتحدة  األمممكتب  حوكمة

 املتحــدة األمــمالتوجيهــات املتعلقــة مبســائل السياســة العامــة وامليزانيــة لربنــامج   (ب)  
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
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  أساليب عمل اللجنة؛  (ج)  
واجلرميــة  املعــين باملخــدِّرات  املتحــدة األمــمتكــوين مــالك مــوظفي مكتــب      (د)  

  واملسائل األخرى ذات الصلة.
تـدابري العدالـة اجلنائيـة ملنـع اجلرميـة السـيربانية جبميـع أشـكاهلا         املناقشة املواضيعية بشـأن    - ٥

  .والتصدي هلا، بوسائل منها تعزيز التعاون على الصعيدين الوطين والدويل
ــدول األعضــاء املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة   املتحــدة األمــمتوحيــد جهــود مكتــب    -٦ وال

  وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية:
ــة    املتحــدة األمــمالتصــديق علــى اتفاقيــة    (أ)   ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني

  وبروتوكوالهتا وتنفيذها؛
  ملكافحة الفساد وتنفيذها؛ املتحدة  األممالتصديق على اتفاقية   (ب)  
  ة ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها؛التصديق على الصكوك الدولي  (ج)  
  مسائل أخرى تتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛  (د)  
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة،     املتحدة األممأنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب   (ه)  

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

  وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. املتحدة األمماستخدام وتطبيق معايري   - ٧
اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل وتدابري التصدِّي املستجدَّة يف جمـال منـع     -٨

  اجلرمية والعدالة اجلنائية.
الثالث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واألعمـال        املتحدة األمممتابعة نتائج مؤمتر   -٩

  الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية. املتحدة  األممالتحضريية ملؤمتر 
مسامهات اللجنة يف عمـل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، متاشـياً مـع قـرار اجلمعيـة           -١٠

  واستعراضها وتنفيذها.   ٢٠٣٠، مبا يف ذلك متابعة خطة التنمية املستدامة لعام ٦٨/١العامة 
  جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الثامنة والعشرين.  -١١
  مسائل أخرى.  -١٢
  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السابعة والعشرين.  -١٣
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      املقرَّر الثالثمشروع   
    األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة  املتحدة  األممتعيني عضوين يف جملس أمناء معهد   

يقرِّر اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي املوافقـة علـى تعـيني جيـانتيالل كاريـا (أوغنـدا)           -٤
األقـاليمي ألحبـاث    املتحـدة  األمـم والطاوس فروخـي (اجلزائـر) عضـوين يف جملـس أمنـاء معهـد       

 اجلرمية والعدالة.
    

   انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها يوجَّهاملسائل اليت   -دال  
ــيت         -٥ ــة ال ــرَّرات التالي ــرارات واملق ــاعي إىل الق ــس االقتصــادي واالجتم ــاه اجملل ُيلفَــت انتب

  اعتمدهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية:
    

      ٢٦/١القرار   
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة ووضـعه املـايل:       املتحـدة  األممحتسني حوكمة مكتب     

توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعـين بتحسـني   
    املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل املتحدة  األممحوكمة مكتب 

  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
، واملعنون "حتسـني حوكمـة   ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٤املؤرَّخ  ١٨/٣قرارها  إىلإذ تشري   
املعين باملخـدِّرات واجلرميـة ووضـعه املـايل"، الـذي قـرَّرت فيـه إنشـاء فريـق           املتحدة األمممكتب 

عامل حكومي دويل دائم مفتـوح العضـوية معـين باحلوكمـة والتمويـل، مـن أجـل حتقيـق اهلـدف          
  املعين باملخدِّرات واجلرمية وفعاليته، املتحدة األممثل يف تعزيز أداء مكتب املشترك املتم

املـــؤرَّخ  ٢٠٠٩/٢٥١إىل مقـــرَّر اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي   أيضـــاً وإذ تشـــري  
، واملعنــون "تــواتر ومــدَّة انعقــاد الــدورات املســتأنفة للجنــة املخــدِّرات   ٢٠٠٩متوز/يوليــه  ٣٠

لة اجلنائية"، الذي قرَّر فيه اجمللس أن تعقـد جلنـة املخـدِّرات وجلنـة منـع      وجلنة منع اجلرمية والعدا
ــداًء مــن عــام       ــاين مــن كــل ســنة، ابت ــة يف النصــف الث ــة اجلنائي ، دورات ٢٠١٠اجلرميــة والعدال

آذار/مـارس   ٢٠املـؤرَّخ   ٥٢/١٣مستأنفة سنوية، لكي تتمكَّنـا، عمـالً بقـرار جلنـة املخـدِّرات      
، مـن النظـر يف تقـارير الفريـق العامـل      ١٨/٣جلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    وقرار جلنـة منـع ا   ٢٠٠٩

املعـين   املتحـدة  األمـم احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسـني حوكمـة مكتـب    
  باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل ويف التوصيات اليت يقترحها،

، ٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٢رَّخ املــؤ ٥٩/٥إىل قــرار جلنــة املخــدرات  كــذلك وإذ تشــري  
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل      املتحـدة  األمـم الذي طلبت فيه تلك اللجنة إىل مكتـب  

ــاهتا          ــاة املنظــور اجلنســاين يف سياس ــيم مراع ــها، يف تعم ــى طلب ــاء عل ــدول األعضــاء، بن ــم ال دع
ذات الصـلة،   املتحـدة  األمـم وبراجمها املتعلقة مبشكلة املخدِّرات العامليـة، ودعـت سـائر هيئـات     

  ضمن إطار والياهتا، إىل التعاون يف هذا الصدد،
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الرئيسـية املعنيـة بوضـع السياسـات      املتحـدة  األمـم دورهـا بصـفتها هيئـة     وإذ تعيد تأكيـد   
املتعلقــة بشــؤون منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وبصــفتها اهليئــة اإلداريــة لربنــامج اجلرميــة التــابع    

  املعين باملخدِّرات واجلرمية، املتحدة  األمم ملكتب
ــاً تأكيـــد   ــا  وإذ تعيـــد أيضـ  ٢٢/٢، و٢٠١١نيســـان/أبريل  ١٣املـــؤرَّخ  ٢٠/١قراراهتـ
، واملعنونــة "حتســني ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٢املــؤرَّخ  ٢٤/١، و٢٠١٣نيســان/أبريل  ٢٦املــؤرَّخ 

الفريــق  املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ووضــعه املــايل: توصــيات  املتحــدة األمــمحوكمــة مكتــب 
 املتحـدة  األمـم العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمـة مكتـب   

  املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل"،
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة     املتحـدة  األمـم بشأن حوكمة مكتـب   وإذ تعرب عن قلقها  

معاجلـة ذلـك الوضـع بأسـلوب عملـي ونـاجع       ووضعه املايل، وتدرك احلاجة إىل االسـتمرار يف  
  وتعاوين ينحو إىل حتقيق النتائج،

مبذكِّرة األمانة عن أعمال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم       حتيط علماً  -١  
املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة  املتحــدة األمــماملفتــوح العضــوية املعــين بتحســني حوكمــة مكتــب  

  ؛٢٤/١و ٢٢/٢و ٢٠/١و ١٨/٣هتا وفقاً لقرارا )٤٣(ووضعه املايل،
ــديرها   -٢   ــة      تعــرب عــن تق ــاه مــن عمــل، ولألمان ــا أدَّي ــق العامــل مل لرئيســْي الفري

لتقدميها املساعدة بشأن تيسري عمل الفريق العامل، بوسائل منها تزويـده مبعلومـات حمدَّثـة عـن     
وعـروض إيضـاحية   املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة وبإحاطـات      املتحـدة  األممالوضع املايل ملكتب 

عن الربامج املواضيعية واإلقليمية وعن املشاريع العاملية وعـن مسـائل التقيـيم والرقابـة، وتطلـب      
  إىل األمانة أن تواصل توفري تلك املساعدة الضرورية مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة هلا؛

فريــق باملمارســة املتَّبعــة يف وضــع جــدول زمــين واضــح الجتماعــات ال   ترحِّــب  -٣  
العامل وبرنامج عمل واضح لـه، وتطلـب أن ُيـوزَّع مشـروع جـدول أعمـال لكـل اجتمـاع مـن          
اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاده بعشرة أيام على األقل، مشفوعاً جبميع الوثائق ذات الصـلة  
ــام الــدول األعضــاء بوضــع خطــة عمــل ســنوية       ــة قي بــذلك االجتمــاع، وتؤكِّــد مــن جديــد أمهي

  اعي املدخالت اليت تقدِّمها األمانة؛إرشادية، تر
    

    املعين باملخدِّرات واجلرمية املتحدة  األممالدعم املتواصل لتعزيز الوضع املايل ملكتب     
إىل أنَّ الفريق العامـل نـاقش يف عـدة مناسـبات مسـائل مجـع األمـوال مـن          تشري  -٤  

أجل ضمان متويل كاف وثابت وميكن التنبؤ به، ونـاقش أيضـا سـبل حتقيـق تـوازن مسـتدام بـني        
التمويــل األساســي والتمويــل غــري األساســي ملكتــب املخــدِّرات واجلرميــة مــن أجــل ضــمان تــوفُّر  

  املواضيعية والعاملية واإلقليمية واستدامتها؛ القدرة على تنفيذ برامج املكتب

__________ 

  )٤٣(  E/CN.7/2017/3-E/CN.15/2017/3 وAdd.1.  
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 ٥٨/١٢إىل أنَّ الفريق العامل نظر يف تنفيذ قـراري جلنـة املخـدِّرات     تشري أيضاً  -٥  
ــراري ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٢املــؤرَّخ  ٥٩/٩، و٢٠١٥آذار/مــارس  ١٧املــؤرَّخ  ، وق

 ٢٥/٤، و٢٠١٥ون األول/ديســمرب كــان ١١املــؤرَّخ  ٢٤/٣جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
ــؤرَّخ  ــال إىل النمــوذج    ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٢امل ــى معلومــات عــن االنتق ــع عل ، وأُطل

  التمويلي القائم على االسترداد الكامل للتكاليف وعن تنفيذ نظام "أوموجا"؛
إىل الفريـــق العامـــل مواصـــلة دراســـة ومناقشـــة مســـائل متويـــل مكتـــب  تطلـــب  -٦  
  املعين باملخدِّرات واجلرمية وإدارته املالية، بسبل منها ما يلي: املتحدة األمم

تلقِّي تقارير عن عملية حشد املوارد وتيسري تلك العملية بغرض تعزيـز الـربامج     (أ)  
العاملية واإلقليمية ملكتـب املخـدِّرات واجلرميـة، مـع تأكيـد احتياجـات تلـك الـربامج مـن املـوارد،           

  تمويل مبا يتماشى مع األطر االستراتيجية لفترات السنتني؛وتعزيز إمكانية التنبؤ بال
املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة بشــأن   املتحــدة األمــممواصــلة النقــاش مــع مكتــب    (ب)  

اجلهود الرامية إىل املضي قُُدماً يف تشجيع اجلهات املاحنـة علـى تقـدمي متويـل عـام الغـرض، مبـا يف        
لشفافية والنـهوض جبـودة التقـارير، ومواصـلة النقـاش      ذلك عن طريق مواصلة العمل على زيادة ا

حول أسباب اخنفاض مستوى التمويل العام الغرض، بغية استعادة التوازن املناسـب بـني األمـوال    
  العامة الغرض واألموال املخصَّصة الغرض؛

مواصــلة النظــر يف جــدوى وتقــدُّم وتــأثري عمليــة تنفيــذ االســترداد الكامــل           (ج)  
ام وتوزيع تكاليف دعم الربامج مبرونة، مبا يف ذلك أفضل السـبل إىل توزيـع   للتكاليف واستخد

ــاليف دعــم الــربامج علــى املكاتــب امليدانيــة، بغيــة زيــادة فعاليــة بــرامج املكتــب اخلاصــة            تك
  باملساعدة التقنية وحتسني نتائجها؛

 تلقِّــي تقــارير عــن تــأثري تنفيــذ نظــام "أوموجــا" يف تنفيــذ بــرامج املكتــب وعــن    (د)  
  الوفورات املتحققة من خالل تنفيذه؛

    
    الدعم املتواصل للترويج لنهج برناجمي متكامل    

إىل أنَّ الفريق العامل عاكف على متابعـة مـا حيـرزه املكتـب مـن تقـدُّم يف       تشري   -٧  
تنفيذ هنج للربجمـة املتكاملـة يهـدف إىل توثيـق الصـلة بـني الواليـات املعياريـة وجوانـب املسـاعدة           
التقنية التشغيلية وحتسني الربط بني السياسات وعمليات التخطيط االستراتيجي والتقييم والعمـل  

  عبئة املوارد والشراكات مع مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛الربناجمي وت
  إىل الفريق العامل القيام مبا يلي: تطلب  -٨  
مواصلة تشجيع احلوار املنتظم بني مجيع الدول األعضاء، وكذلك مع املكتـب،    (أ)  

لعامليـة  بشأن ختطيط وإعداد أنشطة املكتـب التشـغيلية، ال سـيما فيمـا خيـص براجمـه املوضـوعية وا       
  واإلقليمية، مبا يتماشى مع األطر االستراتيجية لفترات السنتني؛ 
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مواصلة تلقِّي املعلومات من املكتب عن التقدُّم احملرز يف تنفيـذ الـربامج القطريـة      (ب)  
ــدروس املســتفادة       ــة واملواضــيعية، وكــذلك عــن التقــدُّم احملــرز يف االنتفــاع بال ــة والعاملي واإلقليمي

جتة عن أعمال التقيـيم الـيت تـتم داخـل املنـاطق وعربهـا، مـع احلـرص علـى حتقيـق           والتوصيات النا
  التكامل بني الربامج واتساقها مع األطر االستراتيجية لفترات السنتني؛  

املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة  املتحــدة األمــمتلقِّــي حتــديثات منتظمــة مــن مكتــب   (ج)  
ذلـك التحـديثات بشـأن أنشـطته املواضـيعية واإلقليميـة       بشأن أنشطته البحثية املخطَّط هلا، مبـا يف  

والقطرية، وبشـأن املنشـورات واآلجـال الزمنيـة ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك املعـايري والطرائـق الـيت           
  استندت إليها تلك األنشطة البحثية؛

  مواصلة النقاش مع املكتب حول تنفيذ نظم اإلدارة وامليزنة القائمة على النتائج؛  (د)  
    

املعين باملخدِّرات  املتحدة  األممالدعم املتواصل لترويج ثقافة التقييم داخل مكتب     
    النتائج املتحققةواجلرمية يف مجيع مراحل ختطيط الربامج وإعدادها وتنفيذها، والنظر يف 

إىل أنَّ الفريق العامل قُدِّمت له عروض إيضاحية عديدة عن نتائج أعمـال  تشري   -٩  
ــيم مؤسســية يف مكتــب       ــة وجــود خــدمات تقي ــيم، أكَّــد املشــاركون جمــدَّداً يف ســياقها أمهي التقي

املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، تكـون مسـتدامة وفعَّالـة ومسـتقلَّة يف عملـها، وتركِّـز           املتحـدة  األمم
  امج املتكاملة وأدائها وتأثريها ومدى اتِّساقها مع واليات املكتب؛على تنفيذ الرب

  إىل الفريق العامل أن يدعو وحدة التقييم املستقل إىل القيام مبا يلي: تطلب  -١٠  
املعــين باملخــدِّرات  املتحــدة األمــممواصــلة تزويــده بنتــائج تقيــيم بــرامج مكتــب   (أ)  
  واجلرمية؛
لتقيــيم علــى نطــاق املكتــب يف مجيــع مراحــل ختطــيط  مواصــلة التــرويج لثقافــة ا  (ب)  

  الربامج وإعدادها وتنفيذها؛
مواصلة التعاون مع املكتب على رصد تنفيـذ التوصـيات الـيت ُتقـدِّمها هيئـات        (ج)  

  الرقابة املعنية؛
مواصــلة التعــاون مــع املكتــب علــى تعزيــز التنســيق بــني اهليئــات املعنيــة بــالتقييم    (د)  

وغريهـا مـن اهليئـات الرقابيـة هبـدف بنـاء سلسـلة مـن عمليـات الرقابـة علـى            ومراجعة احلسابات 
  مشاريع املكتب وبراجمه؛

    
الدعم املتواصل لتعزيز حوكمة املوارد البشرية من أجل حتسني التوازن بني اجلنسني     

    والتمثيل اجلغرايف
إىل أنَّ الفريــق العامــل عــاكف علــى مناقشــة مســألة التمثيــل اجلغــرايف        تشــري   -١١  

املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة     املتحـدة  األمموالتوازن بني اجلنسني يف تكوين مالك موظفي مكتب 
  كجزء من جهوده الرامية إىل حتسني حوكمة املكتب؛
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  إىل الفريق العامل القيام مبا يلي: تطلب  -١٢  
ة مسألة التـوازن بـني اجلنسـني والتمثيـل اجلغـرايف الواسـع النطـاق        مواصلة معاجل  (أ)  

وتطورها، بغية مناقشة التدابري املمكن اختاذها مـن أجـل إجـراء حتسـينات يف هـذا اجملـال، وذلـك        
  بوسائل من بينها تكثيف أنشطة التوعية يف هذا الشأن؛

ت املصــنَّفة، بشــأن مواصــلة تلقِّــي معلومــات حمدَّثــة وشــاملة، مبــا يشــمل البيانــا    (ب)  
تكوين مالك املوظفني، وسياسات التوظيف يف املكتب، والتدابري املتخذة مـن أجـل حتقيـق مزيـد     

  من التحسني يف هذا اجملال؛
دعوة املكتب إىل تزويد الفريق العامل مبعلومات حمدَّثة عن املمارسات الفضـلى    (ج)  

املتحـدة الراميـة إىل حتسـني التمثيـل اجلغـرايف      وسياسات حشد املـوظفني يف األمانـة العامـة لألمـم     
  والتوازن بني اجلنسني.

    
 الدعم املتواصل لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياسات وبرامج مكتب     

    املعين باملخدِّرات واجلرمية املتحدة  األمم
 إىل أنَّ الفريق العامل عـاكف علـى مناقشـة مسـألة تعمـيم مراعـاة املنظـور        تشري  -١٣  

اجلنســاين يف سياســات وبــرامج املكتــب يف إطــار جهــوده الراميــة إىل مواءمــة عملــه مــع املــذكِّرة   
  التوجيهية للمكتب بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛

  إىل الفريق العامل القيام مبا يلي: تطلب  -١٤  
مواصــلة معاجلــة مســألة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف سياســات املكتــب     (أ)  

راجمــه مــن أجــل مناقشــة التــدابري املمكــن اختاذهــا مــن أجــل إدخــال مزيــد مــن التحســينات يف    وب
  اجملال؛ هذا

مواصــلة تلقِّــي معلومــات حمدَّثــة وشــاملة عــن األســاليب املتبعــة لتعمــيم مراعــاة     (ب)  
  املنظور اجلنساين يف سياسات املكتب وبراجمه.

    
      ٢٦/٢القرار   
تدابري الوقاية من العدوى بفريوس نقص املناعة ضمان إمكانية الوصول إىل   

    البشرية من األم إىل الطفل يف السجون
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
إىل مجيع املعايري والقواعد يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اليت ُوضعت بناًء  إذ تشري 

ملنـع   املتحدة األممهبا، أو اعتمدها أحد مؤمترات  أوصت على طلبها واعتمدهتا اجلمعية العامة أو
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هـو املصـدر الـذي     )٤٤(تسـلِّم بـأنَّ اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان       اجلرمية والعدالة اجلنائية، وإذ
  وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املتحدة األممُتسَتلهم منه معايري 

ــة    يف اعتبارهــا  وإذ تضــع  احلاجــة إىل التحلِّــي يف ســياق إقامــة العــدل باليقظــة إزاء حال
األطفال واألحداث والنساء على وجه التحديد، وخباصة عندما يكونون جمرَّدين مـن حرِّيتـهم،   

ملعاملـة السـجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة       املتحدة األممعلى النحو الذي توصي به قواعد 
  )٤٥(للمجرمات (قواعد بانكوك)،

على ضرورة إعطاء األولوية لبدائل السجن بالنسبة للنسـاء احملتكَّـات بنظـام     وإذ تشدِّد 
الدنيا النموذجيـة للتـدابري غـري     املتحدة األممالعدالة اجلنائية، على النحو الذي توصي به قواعد 

ــو)،  ــد طوكيـ ــة (قواعـ ــدابري غـــري     )٤٦(االحتجازيـ ــيل التـ ــرورة تفضـ ــاً علـــى ضـ ــدِّد أيضـ وإذ تشـ
ة، يف احلاالت املناسبة وحيثما أمكن ذلك، عند إصدار حكـم علـى امـرأة حامـل أو     االحتجازي

  عند البت يف التدابري الواجب تطبيقها عليها قبل احملاكمة،
، ٢٠٠٣  كـانون األول/ديسـمرب   ٢٢، املـؤرَّخ  ٥٨/١٨٣إىل قرار اجلمعيـة العامـة   وإذ تشري   

واإلقليميـة املعنيـة واملؤسسـات الوطنيـة حلقـوق      الذي دعت فيه اجلمعية احلكومات واهليئات الدوليـة  
اإلنسان واملنظمات غري احلكومية إىل إيالء مزيد من االهتمام ملسألة النساء يف السجون، مبا يف ذلك 

  ُبل معاجلتها،ت، الستجالء املشاكل الرئيسية وسمسألة أطفال السجينا
ــة  وإذ تشــري أيضــاً   ــواردة يف الوثيقــة اخلتامي ــثالثني   إىل التوصــية ال للــدورة االســتثنائية ال

التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتـها علـى   للجمعية العامة، املعنونة "
بشأن ضمان إمكانية الوصول، على أسـاس غـري متييـزي، إىل خـدمات الصـحة       )٤٧(حنو فعال"،

األوليــة والعــالج، مبــا فيهــا والرعايــة واخلــدمات االجتماعيــة يف ســياق بــرامج الوقايــة والرعايــة 
اخلــدمات املقدَّمــة لألشــخاص الــذين هــم يف الســجون أو قيــد االحتجــاز الســابق للمحاكمــة،   
واليت يتعيَّن أن تكون على مستوى مسـاوٍ للخـدمات املتاحـة يف اجملتمـع احمللـي، وضـمان تيسُّـر        

فيهـا اخلـدمات   حصول النساء، مبن فيهن احملتجزات، على خدمات ومشورة صحية كافية، مبـا  
  الالزمة أثناء احلمل على وجه اخلصوص،

الدور الرئيسي الذي تضطلع به جلنة املخـدِّرات، بصـفتها هيئـة تقريـر      وإذ تؤكد جمدَّداً  
اليت تتوىل املسؤولية األوىل عن شؤون مراقبـة املخـدِّرات، والـدور     املتحدة األممالسياسات يف 

ين باملخــدِّرات واجلرميــة بصــفته اهليئــة الرئيســية يف املعــ املتحــدة األمــمالــذي يضــطلع بــه مكتــب 
  املسؤولة عن التصدِّي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها، املتحدة  األمممنظومة 

__________ 

 ).٣-ألف (د-٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٤٤(  

 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤٥(  

 .٤٥/١١٠ية العامة مرفق قرار اجلمع  )٤٦(  

 .٣٠/١-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٤٧(  
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املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، يف إطـار      املتحـدة  األمـم أنَّ مكتـب   أيضـاً  وإذ تؤكِّد جمدَّداً 
هـو الوكالـة    )٤٨(املشـترك بشـأن األيـدز وفريوسـه،     دةاملتحـ  األمـم تقسيم العمل املتعلق بربنامج 

ــدعوة إىل عقــد االجتماعــات بشــأن معاجلــة مســألة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية       املكلفــة بال
وتعاطي املخدِّرات وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية يف السـجون، بالتعـاون مـع منظمـة الصـحة          

  ربنامج املشترك،العاملية وسائر اجلهات املشاركة يف الرعاية وأمانة ال
علـى توصـية منظمـة الصـحة العامليـة بـإيالء عنايـة خاصـة لضـمان أن تتـوفَّر            وإذ تشدِّد 

للسجينات احلوامـل إمكانيـة الوصـول بيسـر إىل خـدمات الوقايـة مـن العـدوى بفـريوس نقـص           
املناعة البشرية من األم إىل الطفـل، ألنَّ النسـاء داخـل السـجون قـد يـواجهن عقبـاٍت أكـرب ممـا          
يواجهنه خارجها يف إجراء فحص الكشف عن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية واالسـتفادة مـن       

  )٤٩(املشورة والرعاية بشأنه والعالج منه،
نتائج البحوث اليت تظهر أنَّ عدد السجينات قد ازداد مبا يقـرب مـن    وإذ تالحظ بقلقٍ 

يف املائـة   ١٨نـاهزت   مقابـل زيـادة   )٥٠(،٢٠١٤و ٢٠٠٠يف املائة يف الفترة ما بـني عـامي    ٥٠
  يف جمموع عدد نزالء السجون يف العامل،  

ــالتقرير عـــن الفـــوارق وإذ حتـــيط علمـــاً   )، الصـــادر عـــن برنـــامج  The Gap Report( بـ
، والـذي يشـري إىل أنَّ معـدالت    ٢٠١٤املشترك بشـأن األيـدز وفريوسـه يف عـام      املتحدة األمم

لٍ خـاصٍّ لـدى النسـاء يف السـجون يف عـدة      اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية مرتفعة بشك
ــدو يعــود إىل عــدم املســاواة بــني اجلنســني والوصــم        ــدان، وأن الســبب يف ذلــك علــى مــا يب بل

  والتمييز والعدد الكبري ملتعاطيات املخدِّرات باحلقن،  
أنَّ كــثرياً مــن الــربامج الوطنيــة للوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية   وإذ تالحــظ 

حوصات والعالج منه تتيح فرصاً غري كافية للحصول على اخلـدمات أمـام النسـاء    وكشفه بالف
واملراهقات وفئات أساسية من السكان، وهي فئـات ُتبـيِّن أدلـة علـم األوبئـة أهنـا عمومـاً أكثـر         
عرضة لإلصابة بـالفريوس، مثـل السـجناء الـذين تفـوق احتمـاالت إصـابتهم بـالفريوس خبمـس          

  من البالغني من عموم السكان،مرات نظريهتا عند غريهم 
املشـترك بشـأن    املتحدة األممالصادر عن جملس تنسيق برنامج  ٢-٧باملقرَّر وإذ ُتسلِّم   

األيدز وفريوسه يف اجتماعه السابع والثالثني، الذي طلب فيه اجمللس إىل الربنـامج املشـترك أن   
ق اإلنسـان والصـحة العامـة يف    يدعم الدول األعضاء واجملتمـع املـدين يف تعزيـز هنـج ُيعـىن حبقـو      

جمال الرعاية الصحية يف السجون، ويف التعجيل بـاجلهود الراميـة إىل زيـادة إتاحـة الوصـول إىل      

__________ 

  )٤٨(  UNAIDS Division of Labour: Consolidated Guidance Note — 2010 (Geneva, 2011). 

  )٤٩(  World Health Organization, Consolidated Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for 

Key Populations: 2016 Update (Geneva, 2016). 

  )٥٠(  Roy Walmsley, “World Female Imprisonment List”, 3rd ed., World Prison Brief (London, Institute for 

Criminal Policy Research, Birkbeck, University of London, 2015). 
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املعارف وإىل خدمات الوقاية والعالج والرعايـة املسـتندة إىل األدلـة فيمـا خيـص فـريوس نقـص        
  ك للنساء والفتيات،املناعة البشرية لألشخاص من مجيع األعمار يف السجون، مبا يف ذل

بأمهية متكـني السـجينات مـن الوصـول إىل اخلـدمات الصـحية الشـاملة         وإذ تسلِّم أيضاً 
اليت هتدف إىل الوقاية من فريوس نقص املناعـة البشـرية وعـالج املصـابات بـه، وتشـمل الوقايـة        

ة مــن العــدوى بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية مــن األم إىل الطفــل، وتــوفري اخلــدمات الصــحي    
اجلنسية واإلجنابية الالزمة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، ومتكني املصـابات منـهن بـه    
من احلصول على خدمات العالج املضاد للفريوسات العكوسة على حنـو جمـاين ومسـتمر، ألنَّ    
هذا العـالج هـو أجنـع وسـيلٍة للوقايـة مـن العـدوى بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية مـن األم إىل             

طفل وألنَّ ضمان صحة املرأة يزيد من فرص عدم إصابة الرضَّع بذلك الفـريوس وحيسِّـن مـن    ال
  فرص بقائهم على قيد احلياة،  

بالتقدُّم احملَرز منذ إطالق اخلطة العاملية للقضاء علـى اإلصـابات اجلديـدة     وإذ تسلِّم كذلك  
ــ ٢٠١٥بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية بــني األطفــال حبلــول عــام     ــاة أمهــاهتم:  واحلف اظ علــى حي

بلداً من القضاء على العدوى مـن األم إىل   ٨٥، مبا يف ذلك اقتراب ما يقدر بنحو ٢٠١٥- ٢٠١١
  املزيد من اجلهود يف هذا الصدد، الطفل، وإذ تالحظ مع ذلك احلاجة البالغة إىل بذل

اخنفاض عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعـة البشـرية    وإذ تالحظ مع التقدير 
بفضـل التنفيـذ الفعـال     ٢٠١٥و ٢٠١٠يف املائـة مـا بـني عـامي      ٥٠عامليا بـني األطفـال بنسـبة    

    )٥١(للتدخالت الرامية إىل الوقاية من العدوى بالفريوس رأسيا من األم إىل الطفل،
لراميـة إىل القضـاء علـى اإلصـابات اجلديـدة      أنَّ الربامج والتـدخالت ا  وإذ تالحظ بقلق 

بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية لـدى األطفـال واحلفـاظ علـى حيـاة أمهـاهتم كـثرياً مـا ال تعـاجل              
احتياجات النسـاء يف السـجون، وأنَّ السـجون كـثرياً مـا ُتسـتبَعد مـن الرصـد الـوطين للعـدوى           

  بفريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل،
باألدلــة الــيت تبــيِّن أنَّ عـالج فــريوس نقــص املناعــة البشـرية علــى حنــوٍ ســريعٍ    سـلِّم توإذ  

حيمــي الصــحة ويقلــل مــن خطــر العــدوى بــه، وإذ تســلِّم بــأنَّ منظمــة الصــحة العامليــة حــدَّثت   
، وأوصـت بتـوفري العـالج الفـوري جلميـع األشـخاص الـذين        ٢٠١٦مبادئها التوجيهية يف عـام  
  قص املناعة البشرية،ثبتت إصابتهم بفريوس ن

الدول األعضاء علـى أن تقـوم، متاشـياً مـع خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام          حتثُّ  -١  
بتدعيم جهودها واختـاذ التـدابري الـيت هتـدف إىل تشـجيع وجـود جمتمعـات سـلمية          )٥٢(،٢٠٣٠

شاملة للجميع وضمان احلياة الصحية والرفـاه للجميـع وحتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني، وذلـك        
ن أجل املسـامهة يف القضـاء علـى خطـر العـدوى بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية مـن األم إىل           م

__________ 

شهادة من منظمة الصحة العاملية بأهنـا   ٢٠١٦وكوبا) حبلول عام ت أربعة بلدان (أرمينيا وبيالروس وتايلند قَّتل  )٥١(  
 قضت على العدوى الرأسية بفريوس نقص املناعة البشرية؛ وهناك بلدان أخرى بصدد القيام بذلك.

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٥٢(  
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الطفل يف السجون، وأن تبذل من أجـل هـذا الغـرض قصـارى جهـدها لتحقيـق أهـداف خطـة         
  ؛٥و ٣و ١٦التنمية املستدامة 

علــى التعــاون بــني وزارات العــدل والصــحة والــوزارات والقطاعــات    تشــجِّع  -٢  
الصلة فيما يتعلق بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية والرعايـة الصـحية يف السـجون         األخرى ذات

  بغرض كفالة أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة لرتالء السجون؛
علــى تــوفري خــدمات الفحــص الصــحي الشــامل مبــا يف حتــثُّ الــدول األعضــاء   -٣  

راعــاة املبــادئ ذلــك الفحــص الطــوعي والســري اخلــاص بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية، مــع م
التوجيهية الدولية والتشريعات احمللية، للسجينات لـدى دخـوهلن السـجن ويف أيِّ وقـت الحـق      
عند االقتضاء، بغيـة حتديـد احتياجـاهتن األوليـة مـن الرعايـة الصـحية وغريهـا مـن االحتياجـات           

ــد      ــع قواع ــا يتســق م ــمالصــحية اجلنســانية، مب ــدابري    املتحــدة األم ــة الســجينات والت ــري ملعامل غ
  منها؛ ٦وال سيما القاعدة  )٤٥(االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)،

الدول األعضاء على ضمان حصول السجناء، وفقاً ملـا تـنص عليـه     أيضاً حتثُّ  -٤  
علــى  )٥٣(الــدنيا النموذجيــة ملعاملــة الســجناء (قواعــد نيلســون مانــديال)، املتحــدة األمــمقواعــد 

يف اجملتمع احمللي، علماً بأنـه ينبغـي أن يكـون هلـم احلـقُّ يف       نفس مستوى الرعاية الصحية املتاح
  احلصول على اخلدمات الصحية الضرورية جمَّاناً ودون متييز على أساس وضعهم القانوين؛

الدول األعضاء، نظراً لضرورة احترام سرية السـجالت، علـى ضـمان    تشجِّع   -٥  
فيهـا خـدمات رعايـة املصـابني باضـطرابات      أن ُتنظَّم خدمات الرعاية الصحية يف السجون، مبا 

تعاطي مواد اإلدمان واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية والنساء احلوامل واألطفـال، علـى   
حنو يتيح متابعة املرضى يف مجيع مؤسسات العدالة اجلنائية ومؤسسـات اخلـدمات الصـحية مـن     

قة تضـمن تشـغيل نظـم اإلحالـة بـني      خالل عالقة وثيقة باإلدارة العامة للصحة العمومية وبطري
ــة، هبــدف ضــمان        ــا يف ذلــك داخــل اجملتمعــات احمللي ــة األخــرى، مب ــدوائر اخلدمي الســجون وال

  استمرارية العالج والرعاية؛
الدول األعضاء، يف إطار التصدِّي حلـاالت فـريوس نقـص املناعـة      تشجِّع أيضاً  -٦  

احملاكمـة وبعـدها، علـى ضـمان أن تلـيب       البشرية/األيدز فيما يتعلق باألشـخاص احملتجـزين قبـل   
الربامج واخلدمات االحتياجات اخلاصة للنسـاء، مبـا يف ذلـك الوقايـة الشـاملة مـن العـدوى مـن         

ــدعم، يف هــذا الســياق،     )٥٤(األمهــات إىل األطفــال،  وضــمان أن تشــجِّع ســلطاُت الســجن وت
__________ 

 .٧٠/١٧٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٣(  

األمهات إىل األطفال على استراتيجية تتألف من أربعة حماور لوقف تنطوي الوقاية الشاملة من العدوى من   )٥٤(  
اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية لدى األطفال واحلفاظ على حياة أمهاهتم. واحملاور األربعة 

اية من الوقاية األولية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية لدى النساء يف سن اإلجناب؛ (ب) الوق هي: (أ)
احلمل غري املقصود لدى النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية؛ (ج) الوقاية من العدوى بفريوس 

نقص املناعة البشرية من األمهات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية إىل الرضَّع؛ (د) توفري الرعاية 
انظر تقرير منظمة الصحة العاملية  وأطفاهلم.والعالج املستمرَّين لألمهات املصابات وشركائهن يف احلياة 

Strategic Approaches to the Prevention of HIV Infection in Infants: Report of a WHO Meeting, Morges, 

Switzerland, 20-22 March 2002 (Geneva, 2003). 
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ــوفري ا        ــة البشــرية وت ــريوس نقــص املناع ــن ف ــة م ــادرات بشــأن الوقاي ــة  وضــَع مب لعــالج والرعاي
  للمصابني به، مثل التثقيف عن طريق األقران، عند االقتضاء؛

الدول األعضاء على تثقيف السجناء وتوفري املعلومات هلم بشأن تـدابري   حتثُّ  -٧  
الرعاية الصحية الوقائية والعالجية، وخصوصاً بشأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية واألمـراض      

  املرتبطة به؛
ل األعضــاء أن تكفــل يف ســجون النســاء التــوفري اجملــاين لكــل       بالــدو  هتيــب  -٨  

ــة مــن       ــوالدة وبعــدها، مبــا يف ذلــك خــدمات الوقاي ــة والعــالج الالزمــة قبــل ال خــدمات الرعاي
العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفـل، مبـا يشـمل تـوفري أغذيـة كافيـة وفـق        

مارسـة التمـارين بانتظـام للحوامـل والرضـع      جدول زمين مناسب، وتوفري بيئة صحية وفرص مل
  واألمهات املرضعات؛  

الــدول األعضــاء، حيثمــا كــان ذلــك ضــروريا ومناســباً، علــى وقــف     تشــجِّع  -٩  
احتجاز السجينات أثناء احلمل والرضاعة، مع مراعـاة خطـورة اجلرميـة املرتكبـة، ومـدى تـوافر       

وقايـة والعـالج مـن فـريوس نقـص املناعـة       خدمات الرعاية الصحية املالئمة، مبا فيها خـدمات ال 
  ؛البشرية، واملصاحل الفضلى لألطفال

ــواردة يف    هتيــب   -١٠   ــدابري عمــالً بااللتزامــات ال بالــدول األعضــاء، عنــد اختاذهــا ت
اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقـص املناعـة البشـرية واأليـدز: علـى املسـار السـريع للتعجيـل         

 )٥٥(،٢٠٣٠ية والقضــاء علــى وبــاء األيــدز حبلــول عــام   مبكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البشــر 
هبدف القضاء على العدوى بذلك الفريوس مـن األم إىل الطفـل، أن تتخـذ تلـك التـدابري أيضـاً       
لصاحل السجناء من أجل التأهـل للحصـول علـى شـهادة منظمـة الصـحة العامليـة بشـأن القضـاء          

م إىل الطفل، وتدعو منظمـة الصـحة   على حاالت العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية من األ
العاملية إىل أن تدرج التدابري املتعلقة بالوقاية من العدوى بذلك الفريوس من األم إىل الطفـل يف  

  السجون عند تقييم ما إذا كان البلد مؤهالً للحصول على تلك الشهادة؛
مــن (ب) و(ج)  ١الــدول األعضــاء، متاشــياً مــع الفقــرتني الفــرعيتني    تشــجِّع  -١١  
مـن قواعـد بـانكوك، علـى كفالـة احتـرام        ٨من قواعد نيلسون مانديال والقاعـدة   ٣٢القاعدة 

السرية واملوافقة املستنرية فيما يتعلق بعالج األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة البشـرية،   
وخباصة السجينات، مبا يف ذلك عنـد تقـدمي خـدمات الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة الالزمـة ذات        

ــدم      الصــ ــق ال ــة عــن طري لة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية ومعاجلــة األمــراض األخــرى املنقول
  واملتصلة بذلك الفريوس؛

الدول األعضاء على تـوفري التـدريب علـى كيفيـة الوقايـة مـن العـدوى         تشجِّع  -١٢  
بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية مــن األم إىل الطفــل جلميــع املهنــيني العــاملني يف جمــال الســجون 

__________ 

 .٧٠/٢٦٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٥(  
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لرعاية الصحية واالجتماعية املعنيني بالنساء يف السـجون، واإلشـراف علـيهم، وذلـك متاشـياً      وا
 مع املبادئ التوجيهية الدولية واملعايري احمللية والربوتوكوالت السريرية املنطبقة؛  

املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يقوم، بالتعـاون   املتحدة األممإىل مكتب تطلب   -١٣  
املشـترك بشـأن األيـدز وفريوسـه      املتحـدة  األمـم عنية املشـاركة يف رعايـة برنـامج    مع اجلهات امل

وأمانة هذا الربنامج املشـترك واخلـرباء املعنـيني، وبالتشـاور مـع الـدول األعضـاء، بوضـع تـدابري          
ــوافر        ــل يف الســجون ومــدى ت ــال الفــريوس مــن األم إىل الطف ــة النتق لرصــد االجتاهــات الوبائي

نع هذا االنتقـال، بوسـائل منـها اسـتحداث أدوات جلمـع البيانـات، وتـدعو        اخلدمات الالزمة مل
الــدول األعضــاء إىل تقــدمي البيانــات الوطنيــة، مــع إيــالء االحتــرام الواجــب لســرية املعلومــات    

  الصحية عن السجناء؛
املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، بصــفته اهليئــة   املتحــدة األمــمإىل مكتــب  تطلــب  -١٤  

املشــترك بشــأن األيــدز وفريوســه  املتحــدة األمــمإىل عقــد اجتماعــات برنــامج  املكلفــة بالــدعوة
املتعلقة باملسائل اخلاصة باأليدز يف السجون، أن يقوم، بالتعـاون مـع اجلهـات املعنيـة املشـاركة      
يف رعاية الربنامج املشترك وأمانة هذا الربنامج املشترك واخلرباء املعنيني، وبالتشاور مـع الـدول   

بإعداد وثيقة تقنية إرشادية تتعلق بتنفيـذ تـدابري للوقايـة مـن العـدوى بفـريوس نقـص         األعضاء،
املناعة البشـرية مـن األم إىل الطفـل يف السـجون، وُيسـتَند فيهـا إىل املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة،          
والســيما املبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعتها منظمــة الصــحة العامليــة بشــأن الوقايــة مــن العــدوى   

س مـــن األم إىل الطفـــل، وأن يقـــدم الـــدعم إىل الـــدول األعضـــاء، بنـــاء علـــى طلبـــها، بـــالفريو
املعنيـة وسـائر اجلهـات املعنيـة ذات املصـلحة، يف       املتحـدة  األمـم وبالتعاون الوثيـق مـع كيانـات    

جهودها الرامية إىل زيادة قدراهتا على القضاء على العدوى بفريوس نقص املناعـة البشـرية مـن    
  يف السجون؛ األم إىل الطفل

ــوفري مــوارد مــن خــارج      تــدعو  -١٥   الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل ت
  وإجراءاهتا. املتحدة  األممامليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقاً لقواعد 

    
    ٢٦/٣القرار   
 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياسات وبرامج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    

    الوطنية اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة اجلرمية املنظَّمة عربويف 
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
ملكافحــــة اجلرميــــة املنظَّمــــة عــــرب الوطنيــــة  املتحــــدة األمــــماتفاقيــــة  إذ تعيــــد تأكيــــد  

وإذ ترحِّــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعضــاء مــن أجــل   )٥٦(والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا،
  حتقيق أهداف تلك االتفاقية وغاياهتا واالمتثال ألحكامها،  

__________ 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، اجمللَّدات عاهداتجمموعة املاألمم املتحدة،   )٥٦(  
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إىل مــا حتظــى بــه مســألة مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة للنســاء واألطفــال يف   وإذ تشــري  
مِّـل التفاقيـة   بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، املك 

  اجلرمية املنظَّمة، من اهتمام خاص،
الـيت سـلمت فيهـا الـدول      )٥٧(،٢٠٣٠إىل خطة التنميـة املسـتدامة لعـام     أيضاً وإذ تشري  

األعضاء بأنَّ حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النسـاء والفتيـات سيسـهم إسـهاماً أساسـيا يف      
لتنمية املستدامة الواردة يف اخلطـة، وأنَّ التعمـيم   حتقيق تقدُّم على صعيد مجيع أهداف وغايات ا

  املنهجي للمنظور اجلنساين يف تنفيذ اخلطة أمر بالغ األمهية،
بأنَّ املسؤولية الرئيسية عن منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك تعمـيم      وإذ تسلِّم  

  مراعاة املنظور اجلنساين، تقع على عاتق الدول األعضاء،
الذكرى السنوية الثانية والعشرين العتمـاد إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني يف       حظوإذ تال  

ــاملرأة،    ــع املعــين ب ــاملي الراب ــؤمتر الع ــام   )٥٨(امل ــود يف ع ــادة  ١٩٩٥املعق ، واالجتمــاع ذا الصــلة للق
العامليني بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة: التـزام بالعمـل، الـذي عقـد يف أيلول/سـبتمرب        

، ٢٠١٥العتمـاد خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام        املتحدة األمملتزامن مع انعقاد مؤمتر قمة با ٢٠١٥
  ،١٩٩٤الذي اعتمد يف عام  )٥٩(وإذ حتيط علماً بربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية،

بالتقدُّم احملرز يف تنفيذ إعـالن الدوحـة بشـأن إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة         وإذ ترحِّب  
األوســع مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات االجتماعيــة   املتحــدة األمــميف جــدول أعمــال  اجلنائيــة

 )٦٠(واالقتصادية وتعزيز سـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل ومشـاركة اجلمهـور،        
الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والذي أكَّدت فيـه   املتحدة األممالذي اعتمده مؤمتر 

عضاء جمدَّدا التزامها بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف نظم العدالة اجلنائيـة، وبتنفيـذ   الدول األ
  استراتيجيات وطنية لتعزيز احلماية التامة للنساء والفتيات من مجيع أفعال العنف،

ــة   وإذ تشـــري   ــرار اجلمعيـــة العامـ ــانون األول/ديســـمرب  ١٧املـــؤرَّخ  ٧٠/١٣٣إىل قـ كـ
، الذي شجعت فيه اجلمعية اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي وجلانـه الفنيـة، وال سـيما       ٢٠١٥

يف ضوء الطابع الشامل للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، علـى إحـراز مزيـد مـن التقـدُّم يف      
  أعماهلم،إدماج املنظور اجلنساين يف 

ــري   ــاً وإذ تشــ ــاعي    أيضــ ــادي واالجتمــ ــرار اجمللــــس االقتصــ ــؤرَّخ  ٢٠١٦/٢إىل قــ املــ
، الذي حث فيـه اجمللـس علـى تكثيـف ومواصـلة اجلهـود املبذولـة مـن         ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢

__________ 

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٥٧(  

(منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ١٥‐ ٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،   )٥٨(  
 لثاين.، املرفقان األول وا١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13املبيع  رقم

(منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٣‐ ٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،   )٥٩(  
 ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18املبيع  رقم

 .٧٠/١٧٤قرار اجلمعية العامة   )٦٠(  
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وبراجمهـا، وفقـا جلميـع     املتحـدة  األمـم أجل تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف مجيـع سياسـات    
ذات الصــلة، بســبل منــها زيــادة املخصَّصــات مــن املــوارد مبــا يتفــق مــع  املتحــدة األمــمقـرارات  

  األهداف املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني،
ــاول تعمــيم    وإذ تشــري كــذلك    ــة العامــة ذات الصــلة الــيت تتن ــع قــرارات اجلمعي إىل مجي

ميدان منع اجلرميـة، والعدالـة   مراعاة املنظور اجلنساين واالحتياجات اخلاصة للرجال والنساء يف 
اجلنائيــة، واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، مبــا يف ذلــك تكثيــف اجلهــود الراميــة إىل القضــاء علــى 

ودور املـرأة يف   )٦٢(والتصدي لقتل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاين،     )٦١(مجيع أشكال العنف،
  )٦٤(واالجتار بالنساء والفتيات، )٦٣(التنمية،

ــاوإذ تشــري    ــة    املتحــدة  األمــميري إىل مع ــع اجلرمي وقواعــدها ذات الصــلة يف جمــال من
والصـيغة احملدَّثـة لالسـتراتيجيات     )٦٥(والعدالة اجلنائية، مثل املبـادئ التوجيهيـة ملنـع اجلرميـة،    

النموذجية والتدابري العمليـة للقضـاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة           
ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازيـة للمجرمـات    املتحدة  األمموقواعد  )٦٦(اجلنائية،

النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء (قواعــد   املتحــدة  األمــموقواعــد  )٦٧((قواعــد بــانكوك)،
  )٦٨(نيلسون مانديال)،

أمهية اعتمـاد سياسـات وبـرامج وإجـراءات فعَّالـة ملنـع ومكافحـة         وإذ تضع يف اعتبارها  
  اجلرمية والعنف وانعدام األمن، مبا يف ذلك اختاذ تدابري حلماية املستضعفني أفراداً ومجاعات،

باجلهود اجلارية اليت تبـذهلا الـدول األعضـاء لتعزيـز إدمـاج مراعـاة املنظـور        وإذ ترحِّب   
  يف سياسات وبرامج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،اجلنساين على الصعيد الوطين 

للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة       املتحـدة  األمـم اجلهود اليت تبذهلا هيئة  وإذ تقدِّر  
  واألعمال اليت تضطلع هبا من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني،

املعــين  ملتحــدةا األمــمإىل الطلــب الــذي وجهتــه إىل املــدير التنفيــذي ملكتــب   وإذ تشــري  
ــرة    ــة يف الفق ــا   ٢١باملخــدرات واجلرمي ــؤرَّخ  ٢٤/٣مــن قراره ــانون األول/ديســمرب   ١١امل ك

، وإذ ٢٠١٤كانون األول/ديسـمرب   ٢٩املؤرَّخ  ٦٩/٢٥١، وفقا لقرار اجلمعية العامة ٢٠١٥

__________ 

 .٦٩/١٤٧قرار اجلمعية العامة   )٦١(  

 .٧٠/١٧٦قرار اجلمعية العامة   )٦٢(  

 .٧٠/٢١٩قرار اجلمعية العامة   )٦٣(  

 .٧١/١٦٧قرار اجلمعية العامة   )٦٤(  

 .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٦٥(  

 .٦٥/٢٢٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )٦٦(  

 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )٦٧(  

 .٧٠/١٧٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )٦٨(  
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ــة يف هــذا الصــدد داخــل املكتــب ميكــن أن تســهم يف تعمــيم مراعــاة      تؤكــد أن اجلهــود املبذول
  جنساين يف سياسات وبرامج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،منظور 

بالدور اهلام الذي ميكـن أن تضـطلع بـه جهـات اجملتمـع املـدين الفاعلـة ذات         تسلِّموإذ   
الصلة يف منع اجلرمية ومكافحتها، مبا يف ذلك اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، وخصوصـاً جوانبـها   

  املتعلقة باملنظور اجلنساين،
ملكافحـة اجلرميـة    املتحـدة  األمـم الدول اليت مل ُتصـدِّق بعـُد علـى اتفاقيـة      تدعو  -١  

أو مل تنضـمَّ إليهـا بعـد، إىل النظـر يف فعـل       )٥٦(املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا،
  ذلك وإىل تنفيذ أحكامها تنفيذاً فعَّاالً؛

الدول األعضاء أن تأخذ يف االعتبار املنظور اجلنساين، عنـدما يكـون   ب هتيب  - ٢  
ذلك مناسبا، لدى تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة والربوتوكوالت امللحقة هبا، من خـالل إيـالء   
االعتبار لكون اجلرمية، مبـا يف ذلـك اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، تـؤثر بصـورة خمتلفـة علـى           

أجـــل ضـــمان فعاليـــة السياســـات والـــربامج واإلجـــراءات الراميـــة إىل   الرجـــل واملـــرأة، مـــن
  للجرمية؛  التصدي
الدول األعضاء أن تواصل بطريقة مناسـبة تعمـيم مراعـاة املنظـور     ب أيضاً هتيب  -٣  

اجلنساين يف نظم العدالة اجلنائية فيها، ويف اجلهـود الراميـة إىل منـع اجلرميـة ومكافحتـها، مبـا يف       
ظَّمــة عــرب الوطنيــة، بســبل منــها وضــع وتنفيــذ تشــريعات وسياســات وبــرامج   ذلــك اجلرميــة املن

وطنية للعدالة اجلنائية تراعي الـدور اهلـام الـذي تؤديـه النسـاء والفتيـات واحتياجـاهتن اخلاصـة،         
ومن خالل تعزيـز التـدابري الـيت تراعـي االعتبـارات اجلنسـانية يف سياسـات منـع اجلرميـة وتـوفري           

ول األعضــاء علــى التمــاس املســامهات مــن النســاء والفتيــات يف صــوغ    احلمايــة، وتشــجِّع الــد 
  وتنفيذ التشريعات والسياسات والربامج الوطنية ذات الصلة؛

باحلاجة إىل وضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة مالئمـة وفعَّالـة        تسلِّم  -٤  
ــى صــعيد املر       ــة عل ــة اجلنائي ــم ومؤسســات العدال ــرأة يف ُنظُ ــاء بوضــعية امل ــة  لالرتق ــب القيادي ات

ــك          ــا تل ــا فيه ــة، مب ــي املؤسســات احلكومي ــى ضــرورة أن تراع ــا، وتشــدِّد عل ــة وغريه واإلداري
ــنُّظُم العقابيــة ويف النظــام التشــريعي، املنظــور اجلنســاين،      ــة وال ــة اجلنائي املندرجــة يف ُنظُــم العدال

  سات؛وتشدِّد أيضاً على ضرورة مواصلة تعزيز املشاركة الكاملة للمرأة يف تلك املؤس
إىل الــدول األعضــاء أن تنفِّــذ هنجــاً يركِّــز علــى الضــحايا بشــأن منــع     تطلــب  -٥  

ومكافحة مجيع أشكال اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، وخباصة االتِّجار باألشـخاص، مبـا يف ذلـك    
ألغراض البغـاء أو غـريه مـن أشـكال االسـتغالل اجلنسـي، أو السـخرة أو اخلدمـة القسـرية، أو          

مارسات املماثلة للرق، أو االستعباد، أو إزالـة األعضـاء، وأن تبـذل قصـارى اجلهـد      الرق أو امل
  لتقدمي مرتكيب هذه اجلرائم للعدالة؛
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ــدعو  -٦   ــان      تـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ ــة حلمايـ ــدابري فعَّالـ ــذ تـ ــاء إىل تنفيـ ــدول األعضـ الـ
ــا       ــذل قصــارى اجلهــد لتقــدمي اجلماع ــال، وب ت للمهــاجرين املهــرَّبني، ال ســيما النســاء واألطف

  اإلجرامية املنظمة عرب الوطنية، مبا فيها تلك املسؤولة عن هتريب املهاجرين، إىل العدالة؛
األطراف أن تنفذ العناصـر اخلاصـة بنـوع اجلـنس يف بروتوكـول       بالدولهتيب   -٧  

منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة اجلرميــة  
، بوضع سياسات وبرامج وتدابري أخـرى شـاملة حلمايـة    ٩االلتزام، مبوجب املادة املنظَّمة، مثل 

  النساء واألطفال الذين مت االجتار هبم من معاودة إيذائهم؛
الــدول األعضــاء علــى تعزيــز التــدابري الراميــة إىل محايــة ومتكــني ضــحايا   حتــثُّ  -٨  

مـع التشـريعات الداخليـة، وتتوافـق      العنف ضد املرأة يف نظـام العدالـة اجلنائيـة، بطريقـة تتوافـق     
حســب االقتضــاء مــع إعــالن مبــادئ العــدل األساســية لتــوفري العدالــة لضــحايا اجلرميــة وإســاءة   

والصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء علـى   )٦٩(استعمال السلطة،
ــة،     ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــرأة يف جمــال من باعتمــاد هنــج شــامل ومنســق    )٦٦(العنــف ضــد امل

ومنــهجي ومســتدام بشــأن العنــف ضــد املــرأة، حيتــرم حقــوق اإلنســان للضــحايا والشــهود          
واجملرمني وحقهم يف أن ُتتَّبع بشأهنم اإلجراءات القانونية الواجبة، ويعـزز سـالمة الضـحايا مـع     

  ضمان مساءلة اجلاين؛
ملنـع أعمـال العنـف ضـد النسـاء      الدول األعضاء علـى اختـاذ تـدابري     أيضاً حتثُّ  -٩  

والفتيات، وال سيما القتل بدافع جنساين، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتـهم، وفقـا   
للقوانني الوطنية، والعمل علـى مجيـع املسـتويات لوضـع حـد إلفـالت املسـؤولني عـن ارتكـاب          

  هذه اجلرائم الشنيعة ضد النساء والفتيات من العقاب؛
الدول األعضاء علـى تعزيـز اسـتراتيجيات متكاملـة وشـاملة ملنـع        ككذل حتثُّ  -١٠  

مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مبـا يف ذلـك قتـل النسـاء والفتيـات بـدافع جنسـاين،        
تشمل برامج التعليم املبكر واملستمر وتعبئة اجملتمـع احمللـي وإذكـاء الـوعي، مـن أجـل التصـدي        

ــة الــيت    ــل االجتماعي ــف والعوام ــات أو تــربره أو      للمواق ــاء والفتي ــف ضــد النس  تشــجع أي عن
  تتسامح معه؛

الدول األعضـاء علـى مراعـاة االحتياجـات والظـروف اخلاصـة للنسـاء         تشجِّع  -١١  
ــة،       ــذ عقوب ــة القضــائية أو احملاكمــة أو لتنفي ــال أو االحتجــاز أو املالحق ــي خيضــعن لالعتق الالئ

ضمان تـدريب مـوظفي إنفـاذ القـانون والقضـاء والسـجون علـى اإلجـراءات املتعلقـة مبراعـاة           و
االعتبارات اجلنسانية، واستبانة الضـحايا، وحقـوق املـرأة، وتنفيـذ وإنفـاذ السياسـات واللـوائح        
ــدابري املناســبة لتقــدمي مــرتكيب جــرائم اســتغالل النســاء        ذات الصــلة يف هــذا اجملــال، واختــاذ الت

ــز ات أو الســـجينات إىل العدالـــة، مســـتندةً يف ذلـــك، حســـب االقتضـــاء، إىل قواعـــد       احملتجـ
 )٦٧(ملعاملة السجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات (قواعـد بـانكوك)،       املتحدة األمم

__________ 

 .٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة مرفق   )٦٩(  
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وقواعـد   )٧٠(الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعـد طوكيـو)،   املتحدة األمموقواعد 
  )٦٨(نموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)؛ال املتحدة  األمم

الدول األعضاء على أن تضمن، مبـا يتفـق مـع قواعـد بـانكوك، وقواعـد        حتثُّ  -١٢  
ــادئ   ــديال، ومب وتوجيهاهتــا بشــأن ســبل احلصــول علــى املســاعدة     املتحــدة األمــمنيلســون مان

 ٢٧املـؤرَّخ   ٢٥/٢اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، وقـرار جلنـة منـع   
، إبالغ النساء احملتكَّات بنظام العدالة اجلنائيـة، وخصوصـا أثنـاء االسـتجواب     ٢٠١٦أيار/مايو 

مــن جانــب الشــرطة وخــالل االحتجــاز لــدى الشــرطة، حبقــوقهن يف اإلجــراءات اجلنائيــة،          
  للقوانني الوطنية؛وحصوهلن على املساعدة القانونية، حسب االقتضاء، ووفقا 

على ضرورة تفضيل التدابري غري االحتجازية وبدائل السـجن األخـرى،    تشدِّد  -١٣  
حيثمــا كــان ذلــك ممكنــا ومناســباً، لــدى إصــدار حكــم علــى امــرأة حامــل أو امــرأة مســؤولة    
وحدها أو بصفة رئيسية عـن رعايـة طفـل، أو لـدى البـت يف التـدابري الواجـب تطبيقهـا عليهـا          

مة، دون مساس مببدأ تساوي اجلميع أمام القانون، علـى أن ُينظَـر يف إصـدار أحكـام     قبل احملاك
  بالسجن عندما يكون اجلرم خطريا أو عنيفا؛

الدول األعضاء علـى تعزيـز التـدابري الـيت تراعـي االعتبـارات اجلنسـانية         تشجِّع  -١٤  
مـاجهن يف اجملتمـع، مـع    يف نظام السجن، مبا يف ذلك يف جمال إعادة تأهيل اجملرمـات وإعـادة إد  

  مراعاة قواعد بانكوك؛
الدول األعضاء على مجع بيانات كمية ونوعيـة، مصـنَّفة حسـب     تشجِّع أيضاً  -١٥  

يف  العمــر ونــوع اجلــنس وعوامــل أخــرى ذات صــلة، وعلــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين   
حبوثها وحتليالهتا بشـأن اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، بغيـة سـدِّ فجـوة املعـارف املتعلقـة بـاملرأة            
واجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، لضمان أن تراعي سياسات وبـرامج العدالـة اجلنائيـة مجيـع األدلـة      

  املتاحة مراعاة كاملة؛
إطــار اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة  الــدول األعضــاء علــى تعزيــز التعــاون يف تشــجِّع  -١٦  

والربوتوكوالت امللحقة هبـا، وعلـى تبـادل املعلومـات واملمارسـات الفضـلى بشـأن السياسـات         
الــيت تراعــي االحتياجــات اخلاصــة للنســاء والفتيــات، مبــا يف ذلــك عنــد تقــدمي معلومــات بشــأن 

  تنفيذها لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي       املتحدة األممإىل مكتب  تطلب  -١٧  

ــها، يف جمــال تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف       ــاء علــى طلب ــدول األعضــاء، بن ــدعم إىل ال ال
سياســاهتا وبراجمهــا املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ويف جمــال منــع اجلرميــة املنظَّمــة عــرب     

ــدعو  ــها، وت ــة ومكافحت ــات   الوطني ــها يف إطــار    املتحــدة األمــمســائر هيئ ذات الصــلة، كــلٌّ من
  واليته، إىل التعاون يف هذا الشأن؛

__________ 

 .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧٠(  
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املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل      املتحـدة  األمـم إىل مكتب  تطلب أيضاً  -١٨  
تعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع ممارسـاته وسياسـاته وبراجمـه وأدواتـه املتعلقـة باجلرميـة          

ملنظَّمة عرب الوطنية، وأن يسهم على حنو مناسب، ويف إطار واليته، يف حتقيـق أهـداف التنميـة    ا
  )٥٧(؛٢٠٣٠املستدامة والغايات الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 

ــوفري مــوارد مــن خــارج      تــدعو  -١٩   الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل ت
  وإجراءاهتا. املتحدة  األمموفقاً لقواعد  امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله،

    
      ٢٦/٤القرار   
    تعزيز التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية السيربانية  

  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
، ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ٢١املـؤرَّخ   ٦٥/٢٣٠إىل قرار اجلمعية العامـة   إذ تشري  

الــذي أيَّــدت فيــه اجلمعيــة إعــالن ســلفادور بشــأن االســتراتيجيات الشــاملة ملواجهــة التحــديات    
العاملية: ُنظُـم منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وتطورهـا يف عـامل متغيِّـر، وطلبـت فيـه إىل جلنـة منـع             

مـن إعـالن سـلفادور، فريـق خـرباء حكوميـا        ٤٢لفقـرة  اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشئ، وفقاً ل
دوليا مفتوح العضوية من أجل إجراء دراسة شاملة عن مشـكلة اجلرميـة السـيربانية والتـدابري الـيت      
ــادل       تتخــذها الــدول األعضــاء واجملتمــع الــدويل والقطــاع اخلــاص للتصــدِّي هلــا، مبــا يف ذلــك تب

رسات الفضلى واملساعدة التقنية والتعـاون الـدويل، بغيـة    املعلومات عن التشريعات الوطنية واملما
دراســة اخليــارات املتاحــة مــن أجــل تعزيــز التــدابري القانونيــة أو غريهــا مــن التــدابري القائمــة علــى   

  الصعيدين الوطين والدويل للتصدِّي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن،
كـانون األول/ديسـمرب    ١٧املـؤرَّخ   ٧٠/١٧٤عيـة العامـة   إىل قرار اجلم وإذ تشري أيضاً  
، الذي أقرَّت فيه اجلمعية إعالن الدوحة بشأن إدماج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف     ٢٠١٥

القتصـادية  األوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـديات االجتماعيـة وا       املتحـدة  األمـم جدول أعمال 
وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل ومشــاركة اجلمهــور، الــذي نــوَّه فيــه  
رؤســاء الــدول واحلكومــات بأنشــطة فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين    
بــإجراء دراســة شــاملة عــن مشــكلة اجلرميــة الســيربانية وتــدابري التصــدِّي هلــا مــن جانــب الــدول 

عضاء واجملتمع الـدويل والقطـاع اخلـاص، ودعـوا فيـه جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل           األ
النظر يف توصية فريق اخلرباء بأن يواصل، مستنِداً إىل عمله، تبـادل املعلومـات عـن التشـريعات     

تاحـة  الوطنية واملمارسات الفضلى واملساعدة التقنية والتعاون الدويل، بغيـة دراسـة اخليـارات امل   
من أجل تعزيز التدابري القانونية أو غريها من التـدابري القائمـة علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل       

  للتصدِّي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن،
، الـذي أحاطـت   ٢٠١٣نيسـان/أبريل   ٢٦املؤرَّخ  ٢٢/٧إىل قرارها  وإذ تشري كذلك  

فيه علماً بالدراسة الشاملة عن اجلرمية السيربانية اليت أعدها املكتب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة    
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حتت إشراف فريق اخلرباء املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة عـن اجلرميـة السـيربانية، وباملناقشـة الـيت          
الثاين لفريق اخلرباء، الـذي ُعقـد يف فيينـا يف الفتـرة مـن      دارت حول مضموهنا خالل االجتماع 

، وأُعــرب خاللــه عــن آراء خمتلفــة بشــأن مضــمون الدراســة   ٢٠١٣شــباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٥
واستنتاجاهتا واخليارات املعروضة فيها؛ وطلبت فيه إىل فريق اخلـرباء أن يواصـل، مبسـاعدة مـن     

  ه،األمانة، حسب االقتضاء، عمله للوفاء بواليت
ــؤرَّخ  ٢٢/٨إىل قرارهــا  وإذ تشــري   ــه  ٢٠١٣نيســان/أبريل  ٢٦امل ــذي أحاطــت في ، ال

علماً بنتيجة االجتماع الثاين لفريق اخلـرباء، وخباصـة مبـا أعـرب عنـه خـالل املناقشـات املتعلقـة         
هبـــذه الدراســـة مـــن دعـــم واســـع لبنـــاء القـــدرات وتقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة، ولـــدور مكتـــب 

   باملخدِّرات واجلرمية يف هذا اجملال،املعين املتحدة  األمم
ترحِّـب بـاجلهود الـيت يبـذهلا املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـن أجـل تـرويج            وإذ   

تدابري فعَّالة للتصدي للتهديد الذي متثله اجلرمية السيربانية، بطرائق منـها الربنـامج العـاملي املعـين     
  باجلرمية السيربانية،

  ئج االجتماع الثالث لفريق اخلرباء وتوصياته،بنتاوإذ ترحِّب أيضاً   
  للعمل الذي أجنزه فريق اخلرباء حىت اآلن، وإذ تعرب عن تقديرها  
ــإجراء       تطلــب  -١   ــوح العضــوية املعــين ب ــدويل املفت ــق اخلــرباء احلكــومي ال إىل فري

يربانية دراسة شاملة عن اجلرميـة السـيربانية، املكلَّـف بـإجراء دراسـة شـاملة ملشـكلة اجلرميـة السـ         
والتــدابري الــيت تتخــذها الــدول األعضــاء واجملتمــع الــدويل والقطــاع اخلــاص للتصــدِّي هلــا، أن     
يواصل عمله وأن يعقد يف هذا السياق اجتماعات دوريـة ويعمـل كمنتـدى إلجـراء مزيـد مـن       

ة، مبـا  املناقشات بشأن املسائل املوضوعية املتعلقـة باجلرميـة السـيربانية، ومواكبـة اجتاهاهتـا املـتغري      
يتماشى مع إعالن سـلفادور بشـأن االسـتراتيجيات الشـاملة ملواجهـة التحـديات العامليـة: ُنظُـم         

وإعـالن الدوحـة بشـأن إدمـاج منـع       )٧١(منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطورهـا يف عـامل متغيِّـر،    
لتحـديات  األوسع مـن أجـل التصـدِّي ل    املتحدة األمماجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال 

االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل ومشــاركة    
ــادل املعلومــات عــن التشــريعات      )٧٢(اجلمهــور، وتطلــب أيضــاً إىل فريــق اخلــرباء أن يواصــل تب

الوطنية واملمارسات الفضلى واملساعدة التقنية والتعاون الدويل، بغيـة دراسـة اخليـارات املتاحـة     
من أجل تعزيز التدابري القانونية أو غريها من التـدابري القائمـة علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل       

  للتصدِّي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن؛
ــنظَّم يف       ُتقــرِّر  -٢   ــى حنــو م ــة للنظــر عل ــه املقبل ــق اخلــرباء اجتماعات أن يكــرِّس فري

ــيت تتناو   ــن الدراســة، دون املســاس      املســائل الرئيســية ال ــامن م ــث إىل الث ــن الثال ــا الفصــول م هل

__________ 

 .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧١(  

 .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧٢(  
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باملسائل األخرى املندرجة ضمن واليته، آخذاً يف اعتباره، حسب االقتضاء، التربعـات املتلقـاة   
  ومداوالته يف اجتماعاته السابقة: ٢٢/٧عمالً بقرار اللجنة 

 : التشريعات واألطر٣الفصل   •  

 : التجرمي٤الفصل   •  

 : إنفاذ القانون والتحقيقات٥الفصل   •  

 : األدلة اإللكترونية والعدالة اجلنائية٦الفصل   •  

: التعاون الدويل (مبا يف ذلـك السـيادة، والواليـة القضـائية والتعـاون      ٧الفصل   •  
ــة       ــدويل غــري الرمســي، واألدل ــاون ال ــدويل الرمســي، والتع ــاون ال ــدويل، والتع ال

 املستمدة من واليات قضائية خارجية)

  : املنع٨الفصل   •  
فريق اخلرباء علـى وضـع االسـتنتاجات والتوصـيات املمكنـة مـن أجـل         تشجِّع  -٣  

  تقدميها إليها؛
املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يقـوم، بصـورة      املتحدة األممإىل مكتب  تطلب  -٤  

  املستبانة؛دورية، جبمع املعلومات عن التطورات اجلديدة والتقدُّم احملَرز واملمارسات الفضلى 
املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة     املتحـدة  األمـم فريق اخلرباء إىل تزويد مكتـب   تدعو  -٥  

باملشورة بشأن مسـائل منـها الربنـامج العـاملي املعـين باجلرميـة السـيربانية، مسـتنداً يف ذلـك إىل مـا           
أجــل اضــطلع بــه مــن أعمــال ودون املســاس باملســائل األخــرى املندرجــة يف إطــار واليتــه، مــن     

املساعدة يف استبانة االحتياجات ذات األولوية القصوى يف جمال بنـاء القـدرات والتـدابري الفعالـة     
  املكتب؛  ذات الصلة، دون املساس بوضع اللجنة بصفتها اهليئة اإلدارية لربنامج اجلرمية يف

عقــد الــدورات املقبلــة لفريــق اخلــرباء يف حــدود املــوارد املتاحــة ودون   ُتقــرِّر  - ٦  
ساس باألنشطة األخرى املندرجة يف إطار واليتها، وتدعو الدول األعضاء وسائر اجلهـات  امل

املاحنة إىل النظر يف توفري موارد مـن خـارج امليزانيـة ألغـراض هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك فيمـا          
ــد      ــاً لقواعـ ــيربانية، وفقـ ــة السـ ــأن اجلرميـ ــاملي بشـ ــامج العـ ــرباء والربنـ ــق اخلـ يتعلـــق بعمـــل فريـ

  وإجراءاهتا؛ حدةاملت  األمم
إىل فريــق اخلــرباء أن يقــدِّم إليهــا يف دورهتــا املقبلــة تقريــراً عــن التقــدُّم    تطلــب  -٧  

 احملَرز يف عمله.
    

    ٢٦/١املقرَّر   
    األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة املتحدة  األممتقرير جملس أمناء معهد     

ــودة يف        -٦ ــاء جلســتها التاســعة املعق ــة، أثن ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــةُ من ــرَّرت جلن  ٢٥ق
األقـاليمي ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة      املتحـدة  األمـم أيار/مايو، أن حتيل تقرير جملس أمناء معهـد  



 
 

E/2017/30 
E/CN.15/2017/13 

49 V.17-03954 

  

ــد (      ــا املعه ــيت اضــطلع هب ــن األنشــطة الرئيســية ال ــس االقتصــادي  E/CN.15/2017/8ع ) إىل اجملل
من املـادة الرابعـة مـن النظـام األساسـي للمعهـد (مرفـق قـرار         (ه)  ٣اعي، وفقاً للفقرة واالجتم

 ).١٩٨٩/٥٦اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

   


