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  الفصل األول
    

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

    
  وصي مشاريع قرارات ُيراد من املجلس االقتصادي واالجتماعي أن ي -ألف 

      اجلمعية العامة باعتمادها
توصـــــي جلنُة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املجلَس االقتصـــــادي واالجتماعي باملوافقة   -١

  على مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها اجلمعية العامة:
    

     مشروع القرار األول  
تنفيذ خطة التنمية  تعزيز دور جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف اإلسهام يف    

      ٢٠٣٠املستدامة لعام 
  إنَّ اجلمعية العامة، 
، واملعنون "حتويل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥، املؤرَّخ ٧٠/١على قرارها إذ تكرِّر التأكيد  

  "،٢٠٣٠عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 
، الذي شجَّعت فيه على ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٩، املؤرَّخ ٧٠/٢٩٩ إىل قرارهاوإذ تشري  

حتقيق االتساق بني أعمال اجلمعية العامة وجلاهنا الرئيسية واملجلس االقتصادي واالجتماعي 
واملنتديات احلكومية الدولية والوكاالت املتخصصة واللجان الفنية التابعة للمجلس وسائر اهليئات 

من جهة، وعمل املنتدى السياسي الرفيع املستوى بشأن التنمية املستدامة من جهة أخرى، يف 
  ،٢٠٣٠متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

سوف  ٢٠١٩إىل أنَّ املنتدى السياسي الرفيع املستوى الذي سُيعقد يف عام وإذ تشري أيضًا  
من أهداف التنمية املستدامة، املتعلق بالتشجيع على إقامة  ١٦ستعراضًا متعمقًا للهدف جيري ا

ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول اجلميع   جمتمعات مساملة ال
  إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات،

إىل األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية  كذلك وإذ تشري  
، مبا يف ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرَّخ  ٧٢/١٩٢والعدالة اجلنائية، املبيَّنة يف قرارها 

سي للمؤمتر الرابع عشر هو "النهوض مبنع اجلرمية والعدالة ذلك القرار بأن يكون املوضوع الرئي
  "،٢٠٣٠اجلنائية وسيادة القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

دور جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بصفتها اهليئة الرئيسية يف  علىوإذ تؤكد  
  رمية والعدالة اجلنائية،املتحدة املعنية بتقرير السياسات يف ميدان منع اجل األمم
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أنَّ من شأن تنفيذ هذا القرار دعم الواليات الراهنة املسندة إىل  وإذ تضع يف اعتبارها  
  اللجنة وعدم املساس هبا،

على أمهية جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف اإلسهام بنشاط يف املتابعة تشدِّد   -١ 
امة ذات تقدُّم املحرز يف تنفيذ أهداف التنمية املستدوالدعم العامليني لالستعراض املواضيعي لل

  بواليتها؛  الصلة
الدول األعضاء على التوعية بعمل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تشجِّع   -٢  

  )١(؛٢٠٣٠وأمهيتها يف التنفيذ الناجح خلطة التنمية املستدامة لعام 
  ئة، كما تدرك ترابطها؛تكامل أهداف التنمية وعدم قابليتها للتجز تدرك  -٣  
بتعاون جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف إطار واليتها الراهنة، مع ترحِّب   -٤  

اللجان الفنية األخرى التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وتشجِّع اللجنة على مواصلة 
ُقدمًا يف تنفيذ خطة  تعزيز تعاوهنا مع سائر اهليئات واملنتديات احلكومية الدولية بغرض املضي

  ؛٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 
 ١٦الدول األعضاء على أن تنظر يف إدراج معلومات عن حتقيق اهلدف تشجِّع   -٥  

من أهداف التنمية املستدامة، وأيضًا فيما يتعلق بعمل اللجنة، يف استعراضاهتا الوطنية الطوعية لكي 
بشأن التنمية املستدامة خالل االجتماع الذي سيعقده  ينظر فيها املنتدى السياسي الرفيع املستوى

، وأن تنظر يف إطالع اللجنة خالل دورهتا الثامنة والعشرين، مبا يف ذلك يف سياق ٢٠١٩يف عام 
  لك االستعراضات الوطنية الطوعية؛املناقشة العامة، على املعلومات ذات الصلة الواردة يف ت

ت األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية الدول األعضاء وسائر كيانا تدعو  -٦  
ذات الصلة، ومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسائر اجلهات املعنية إىل 
تزويد اللجنة، من خالل أمانتها، بآراء بشأن الكيفية اليت ميكن أن ُتسهم هبا اللجنة يف استعراض تنفيذ 

من أهداف التنمية املستدامة، لكي تنظر  ١٦، وال سيما اهلدف ٢٠٣٠ستدامة لعام خطة التنمية امل
اللجنة فيها أثناء دورهتا الثامنة والعشرين، وتطلب إىل األمانة أيضًا أن ُتطلع املنتدى السياسي الرفيع 

، وأن ُتطلع مؤمتر ٢٠١٩املستوى على تلك املعلومات يف االجتماع الذي سيعقده يف عام 
  املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية عليها، وذلك من خالل آليات اإلبالغ القائمة.  ماألم
    

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

  رمية والعدالة اجلنائيةواألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجل
 إنَّ اجلمعية العامة،  

بشـــــأن دور  ٢٠٠١كانون األول/ديســـــمرب  ١٩املؤرَّخ  ٥٦/١١٩إىل قرارها  إذ تشـــــري 
فيه مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ومهمتها وتواترها ومدهتا، الذي أرســــــت 

 ، عمًال٢٠٠٥من عــام  املبــادئ التوجيهيــة اليت ينبغي مبوجبهــا أن ُتعَقــد تلــك املؤمترات ابتــداًء
__________ 

  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١(  
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من إعالن املبادئ وبرنامج العمل اخلاصــــــني بربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية  ٣٠و ٢٩  بالفقرتني
 )٢(،والعدالة اجلنائية

ملتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة ؤولية اليت تقع على عاتق األمم اسعلى امل وإذ تشدِّد 
 آب/ ١٣) املؤرَّخ ٧-جيم (د ١٥٥ادي واالجتماعي صــــــى قرار املجلس االقتضــــــاجلنائية مبقت
 ،١٩٥٠كانون األول/ديسمرب  ١) املؤرَّخ ٥-(د ٤١٥وقرار اجلمعية العامة  ١٩٤٨أغسطس 

ــــــلِّم   جلنائية، بوصــــــفها حمافل بأنَّ مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة ا وإذ تس
حكومية دولية رئيسية، قد أثَّرت يف السياسات واملمارسات الوطنية وعزَّزت التعاون الدويل يف 
سة  سيا شأن ال صية خبيارات ب سري تبادل اآلراء واخلربات وتعبئة الرأي العام والتو ذلك املجال بتي

 الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، العامة على

لى الدور اهلام ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف إدراك ع ددِّوإذ تشــ  
مع إيالء  ،يف حفظ الســــالم واألمن مباشــــرًا منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يســــهمان إســــهامًا نَّأ

 االعتبار الواجب الحترام حقوق اإلنسان،

والعدالة اجلنائية تسهم بقدر كبري يف تعزيز  مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية نَّبأ وإذ تقرُّ  
تبادل اخلربات يف جمال إجراء البحوث ووضع القوانني ورسم السياسات العامة وحتديد االجتاهات 
واملسائل املستجدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية 

 تخصصات،الو هنمن خمتلف امل فراداأل رباءاخلو

بشــــــأن التنفيذ  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٣املؤرَّخ  باء ٥٧/٢٧٠إىل قرارها  وإذ تشــــــري  
ــية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة  واملتابعة املتكاملني واملنســقني لنتائج املؤمترات الرئيس

االجتماعي، الذي شــــدَّدت فيه على أنَّه ينبغي جلميع البلدان أن تنهض يف املجالني االقتصــــادي و
بسياسات تتسق وتتماشى مع االلتزامات اليت يتم التعهُّد هبا يف املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة 
اليت تعقدها األمم املتحدة، وأكَّدت فيه على أنَّ منظومة األمم املتحدة تتحمل مســـــؤولية هامة يف 

االســــتمرار يف املشــــاركة مشــــاركة تامة يف متابعة وتنفيذ االتفاقات   احلكومات على مســــاعدة
وااللتزامات اليت يتم التوصــــــل إليها يف املؤمترات الرئيســــــية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم 
ة املتحدة، ودعت فيه هيئاهتا احلكومية الدولية إىل زيادة العمل على تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيســـــي

 ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،

، الذي ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٢/١٧٣إىل قرارها  وإذ تشري أيضًا  
 أيَّدت فيه التوصـــيات الصـــادرة عن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالدروس املســـتفادة من
مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف اجتماعه املعقود يف بانكوك يف الفترة من 

 )٣(،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١٨إىل  ١٥

__________ 
 .٤٦/١٥٢اجلمعية العامة مرفق قرار   )٢(  
 .E/CN.15/2007/6 ةانظر الفصل الرابع من الوثيق  )٣(  
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، الذي ٢٠١٥كانون األول/ديســـمرب  ١٧املؤرَّخ  ٧٠/١٧٤إىل قرارها  وإذ تشـــري كذلك  
فيه إعالن الدوحة بشــــــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة أيَّدت 

صعيدين  سيادة القانون على ال صادية وتعزيز  األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقت
اجلرمية  الوطين والدويل ومشــــــاركة اجلمهور، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشــــــر ملنع

ستضافة مؤمتر األمم املتحدة الرابع  والعدالة اجلنائية، ورحبت فيه مع التقدير بعرض احلكومة اليابانية ا
 ،٢٠٢٠عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية املزمع عقده يف عام 

، الذي ٢٠١٧كانون األول/ديســــــمرب  ١٩خ رَّاملؤ ٧٢/١٩٢إىل قرارها  وإذ تشــــــري  
قررت بشـــــأن موضـــــوعه الرئيســـــي واملؤمتر الرابع عشـــــر بنود جدول أعمال على  فيهوافقت 

املؤمتر  انعقادمدة تتجاوز  أالَّأيضــًا م يف إطاره، وقررت فيه تنظَّســمواضــيع حلقات العمل اليت و
 مثانية أيام، الرابع عشر

 فيه، الذي اعتمدت ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥خ رَّاملؤ ٧٠/١إىل قرارها  وإذ تشري أيضًا  
 ،٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 

إطار يف بأمهية املســـامهات اجلوهرية اليت ميكن أن يقدمها املؤمتر الرابع عشـــر  ملِّوإذ تســـ  
 ،٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام تنفيذ 

جناح املؤمتر الثالث عشر بصفته واحدًا من أكرب املحافل وأكثرها تنوُّعًا لتبادل  جِّعهاوإذ يش  
والربامج بني الدول العامة اآلراء والتجارب يف جماالت البحوث ووضــــــع القوانني والســــــياســــــات 

ـــة واخلرباء األفراد من خمتلف املهن  ـــات غري احلكومي ـــة واملنظم ـــدولي ـــة ال ـــات احلكومي واملنظم
 صات،والتخصُّ

أمهية االضـــطالع جبميع األنشـــطة التحضـــريية للمؤمتر الرابع عشـــر يف حينها وإذ تؤكِّد   
 منسَّقة، وبطريقة

 )٤(يف تقرير األمني العام، وقد نظرت  

احلكومات إىل أن تأخذ يف االعتبار إعالن الدوحة بشـــــأن إدماج منع  دعوة تكرِّر  -١  
ألمم املتحدة األوســــــع من أجل التصــــــدِّي للتحدِّيات اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال ا

 )٥(االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،
الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشـــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، عند وضـــع التشـــريعات 

أن تبذل قصــارى جهدها، عند االقتضــاء، لتنفيذ املبادئ الواردة يف ذلك والتوجيهات الســياســاتية، و
  اإلعالن، وفقًا ألهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة؛

خدِّرات  ترحِّب  -٢   بامل حدة املعين  هبا مكتب األمم املت مال اليت اضــــــطلع  باألع
 واجلرمية ملتابعة تنفيذ إعالن الدوحة؛ 

__________ 
  )٤(  E/CN.15/2018/11.  
  .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥(  
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م املحرز حىت اآلن يف األعمال التحضــــــريية ملؤمتر دُّقبالت مع التقدير حتيط علمًا  -٣  
 األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

بان يف الفترة من ر تقرِّ  -٤   يا بال قد املؤمتر الرابع عشــــــر يف كيوتو   ٢٧إىل  ٢٠ع
 ؛٢٠٢٠نيسان/أبريل  ١٩، وعقد املشاورات السابقة للمؤمتر يف ٢٠٢٠أبريل  نيسان/

أن يعقد اجلزء الرفيع املســـتوى من املؤمتر الرابع عشـــر أثناء اليومني  ر أيضـــًاتقرِّ  -٥  
األولني للمؤمتر ليتســىن لرؤســاء الدول أو احلكومات والوزراء التركيز على املوضــوع الرئيســي 

 إبداء آراء مفيدة يف هذا الشأن؛تعزيز فرص للمؤمتر و

، أن يعتمد املؤمتر الرابع عشــــــر إعالنًا ٥٦/١١٩لقرارها  ، وفقًار كذلكتقرِّ  -٦  
 وحيدًا ُيقدَّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي تنظر فيه؛

مبشروع دليل املناقشة الذي أعده األمني العام، بالتعاون  مع التقدير حتيط علمًا  -٧  
ألمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، لالجتماعات التحضـــــريية مع معاهد شـــــبكة برنامج ا
 اإلقليمية واملؤمتر الرابع عشر؛

األمني العام وضع الصيغة النهائية لدليل املناقشة يف الوقت املناسب، مع  إىلتطلب   -٨  
للدول األعضاء، لكي مراعاة توصيات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية والتعليقات واآلراء اإلضافية 

ابع عشــــــر يف أقرب وقت ممكن من يتســــــىن عقد االجتماعات التحضــــــريية اإلقليمية للمؤمتر الر
 ؛٢٠١٩  عام

إىل األمني العام أن يشرع يف تنظيم أربعة اجتماعات حتضريية إقليمية  طلبها رتكرِّ  -٩  
ا يف تلك االجتماعات ويف وًّللمؤمتر الرابع عشر وأن يوفر املوارد الالزمة ملشاركة أقل البلدان من

ا لتنظيم االجتماع التحضريي صًّخا ًا، وأن يبذل جهداملعهودةللممارسة  املؤمتر ذاته، وفقًا
 اإلقليمي للدول األوروبية والدول األخرى لالستفادة من مدخالهتا؛

احلكومات على أن تشــارك بنشــاط يف االجتماعات التحضــريية اإلقليمية  حتثُّ  -١٠  
سبًاحيثما ي سة البنود املوضوعية املدرجة يف جدول أعمال كون ذلك منا ، وتدعو ممثليها إىل درا

يف إطاره وإىل تقدمي توصـــيات عملية  ســـتنظَّماملؤمتر الرابع عشـــر ومواضـــيع حلقات العمل اليت 
 املنحى لكي ينظر فيها املؤمتر؛

رابع عشــــــر التحضــــــريية للمؤمتر الاحلكومات إىل االضــــــطالع باألعمال  تدعو  -١١  
مرحلة مبكرة جبميع الوســـائل املناســـبة، مبا يف ذلك إنشـــاء جلان حتضـــريية وطنية حيثما يكون   يف

 مناسبا؛  ذلك

الدول األعضـــاء إىل أن يكون ممثلوها يف املؤمتر الرابع عشـــر على تكرر دعوهتا   -١٢  
ـــــاء دول أو حكومات أو وزراء أو  ـــــتوى ممكن، مثل رؤس اإلدالء ، وإىل نوَّاب عامنيأعلى مس

 ببيانات بشأن املوضوع الرئيسي للمؤمتر ومواضيعه الفرعية؛
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إىل أداء دور نشط يف املؤمتر الرابع عشر عن  األعضاَء الدوَلدعوهتا  ر أيضًاتكرِّ  -١٣  
 على أن يكون من بينهم ممارســـونطريق إيفاد خرباء قانونيني وخرباء يف جمال الســـياســـة العامة، 

 جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وهلم خربة عملية فيه؛يف  صًّاخا ًاتلقوا تدريب

إىل األمني العام أن يشـــــجِّع على مشـــــاركة ممثلني من كيانات منظومة  تطلب  -١٤  
املتحدة املعنية يف املؤمتر الرابع عشـــر، آخذًا يف اعتباره املوضـــوع الرئيســـي للمؤمتر وبنود  األمم

 تنظَّم يف إطاره؛س جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت

إىل األمني العام، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن ييســـر  أيضـــًا طلبت  -١٥  
ع الدول ومعاهد شــبكة برنامج األمم املتحدة يف حلقات العمل، وتشــجِّمشــاركة البلدان النامية 

لضــــمان أن  لى العمل معًاملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والكيانات األخرى املعنية واألمني العام ع
تركز حلقات العمل على أهداف حمددة بدقة وأن حتقق نتائج عملية تفضـــــي إىل وضـــــع أفكار 
وإعداد مشــــاريع ووثائق بشــــأن التعاون التقين من أجل تعزيز أنشــــطة املســــاعدة التقنية الثنائية 

 واملتعددة األطراف يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ 

إىل األمني العام أن ييسر تنظيم اجتماعات فرعية للمنظمات غري طلبها  رتكرِّ   -١٦  
، واجتماعات ة املعهودةللممارس واملنظمات املهنية املشاركة يف املؤمتر الرابع عشر، وفقًااحلكومية 

للمجموعات املهنية واجلغرافية املهتمة، وأن يتخذ تدابري مناسبة لتشجيع األكادمييني والباحثني 
ع الدول األعضاء على املشاركة بنشاط يف االجتماعات اآلنفة شاركة يف املؤمتر، وتشجِّ على امل

الذكر ألهنا تتيح فرصة إلقامة شراكة قوية مع القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدين وللحفاظ 
 الشراكة؛ على هذه

رابع إىل األمني العام أن يضــــــع خطة إلعداد الوثائق الالزمة للمؤمتر التطلب   -١٧  
 ؛للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية كتب املوسعاملعشر بالتشاور مع 

الوكاالت املتخصصة وبرامج األمم املتحدة واملنظمات  مرة أخرى عتشجِّ  -١٨  
على التعاون  املعنية املنظمات املهنيةسائر و ذات الصلة احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

 عشر؛ عمال التحضريية للمؤمتر الرابعرات واجلرمية يف األدِّاملعين باملخ املتحدة مع مكتب األمم

للمؤمتر الرابع عشــــــر،  يًّاتنفيذ ًاا وأمينعامًّ ًاأمين يعيِّنإىل األمني العام أن تطلب   -١٩  
املتحدة  يا مهامهما مبقتضــــى النظام الداخلي ملؤمترات األمم، لكي يؤدِّة املعهودةللممارســــ وفقًا

 ع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛بشأن من

عام أن يزود مكتب األمم املتحدة املعين باملخ تطلب أيضـــــــًا  -٢٠   رات دِّ إىل األمني ال
-٢٠١٨  واجلرمية باملوارد الضرورية، يف حدود االعتمادات اإلمجالية للميزانية الربناجمية لفترة السنتني

 وعقده؛ التحضريية للمؤمتر الرابع عشرال ، لدعم األعم٢٠٢٠وامليزانية الربناجمية لعام  ٢٠١٩

إىل األمني العام أن يكفل، بالتعاون مع الدول األعضــــاء، إعداد  تطلب كذلك  -٢١  
واسع النطاق بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر الرابع عشر وبشأن املؤمتر وبرنامج إعالمي فعال 

 نفسه وبشأن متابعة توصياته وتنفيذها؛
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أن تتيح وقتًا كافيًا يف دورهتا الثامنة اجلرمية والعدالة اجلنائية  منعإىل جلنة تطلب   -٢٢  
 ُتِتمَّ مجيعوالعشــــرين الســــتعراض التقدُّم املحَرز يف األعمال التحضــــريية للمؤمتر الرابع عشــــر وأن 

ريق الترتيبات التنظيمية والفنية املتبقية يف الوقت املناسب، وأن تقدِّم توصياهتا إىل اجلمعية العامة عن ط
 واالجتماعي؛ املجلس االقتصادي

هلذا القرار وأن يقـدِّم إليهـا تطلـب   -٢٣   إىل األمني العـام أن يكفـل املتـابعـة الوافيـة 
  تقريرًا يف هذا الشأن عن طريق اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشرين. 

    
      مشروع القرار الثالث  
     ياق أهداف التنمية املستدامةسيادة القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف س  

  اجلمعية العامة، نَّإ  
التزامها مبقاصــــــد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، اليت تؤكِّد جمدَّدًا إذ   
د من جديد تؤكِّوإذ ال غىن عنه لعامل أكثر ســـلمًا وازدهارًا وعدًال،  األســـاس الذيتشـــكل 

  إقامة سالم عادل ودائم يف مجيع أحناء العامل،عزمها على تعزيز االحترام الصارم هلا و
باألحكام ذات الصــــــلة الواردة يف اإلعالن الصــــــادر عن االجتماع حتيط علمًا وإذ   

صعيدين الوطين والدويل، سيادة القانون على ال شأن  ستوى للجمعية العامة ب ومن  )٦(الرفيع امل
ور مترابطة يعزز كل منها اآلخر، حقوق اإلنســـــان وســـــيادة القانون والدميقراطية أم أنَّبينها 

 وأهنا تندرج ضمن قيم األمم املتحدة ومبادئها األساسية العاملية غري القابلة للتجزئة،

 ،٢٠١٧كانون األول/ديســــمرب  ٧املؤرَّخ  ٧٢/١١٩قرارها  وإذ تضــــع يف اعتبارها  
ن على الصــــعيدين الوطين والدويل"، وكذلك مجيع قراراهتا الســــابقة واملعنون "ســــيادة القانو

  املوضوع، بشأن هذا
كانون األول/ديســــــمرب  ١٩املؤرَّخ  ٧٢/١٩٦قرارها  وإذ تضــــــع يف اعتبارها أيضــــــًا  
يف والعدالة اجلنائية، وال ســيما قدراته تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية " املعنونو، ٢٠١٧
 السابقة بشأن هذا املوضوع، ا، وكذلك مجيع قراراهت"التعاون التقين جمال

 ٢٠٠٤/٢٥قرارات املجلس االقتصـــــادي واالجتماعي  وإذ تضـــــع يف اعتبارها كذلك  
ــ ٢١املؤرَّخ  ــ ٢٢املؤرَّخ  ٢٠٠٥/٢١و ،٢٠٠٤ همتوز/يولي  ٢٠٠٦/٢٥و ،٢٠٠٥ همتوز/يولي
بشــأن تعزيز ســيادة القانون وإصــالح مؤســســات العدالة اجلنائية،  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٧خ املؤرَّ

العدالة اجلنائية يف األمم املتحدة ملنع اجلرمية وبرنامج اليت يقدمها أنشــطة املســاعدة التقنية وتعزيز 
 ،زاعالنهذا املجال، مبا يف ذلك إعادة اإلعمار بعد انتهاء 

__________ 
 .٦٧/١قرار اجلمعية العامة   )٦(  
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واملعنون  ،٢٠١٢كانون األول/ديســـمرب  ٢٠املؤرَّخ ، ٦٧/١٨٦ها إىل قرار وإذ تشـــري  
صالح مؤسسات العدالة اجلنائية،  سيادة القانون وإ صة "تعزيز  صلة بالنهج وخبا يف املجاالت املت

الوطنيــة لعــابرة للحــدود امكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة يف املتبع على نطــاق منظومــة األمم املتحــدة 
املعنون و ،٢٠١٣كانون األول/ديســمرب  ١٨املؤرَّخ ، ٦٨/١٨٨قرارها واالجتار باملخدِّرات"، و

طار خطة األ ية يف إ لة اجلنائ عدا قانون ومنع اجلرمية وال يادة ال ــــــ عد "س ملا ب ية  حدة للتنم مم املت
  "،٢٠١٥  عام

تدرك   ــــــبتمرب  ٢٥املؤرَّخ  ٧٠/١أمهية قرارها  وإذ  املعنون "حتويل و، ٢٠١٥أيلول/س
جمتمعات التشجيع على إقامة االلتزام ب شمليي ذ"، ال٢٠٣٠عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 

مكانية وصــول اجلميع إىل إتاحة إاملســتدامة والتنمية يهمش فيها أحد من أجل حتقيق   المســاملة 
العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع، كما تشري يف هذا الصدد إىل 

ـــــــأن متــ ٢٠١٦ همتوز/يوليــ ٢٩املؤرَّخ  ٧٠/٢٩٩قرارهــا  ــــــتــدامــة بش ابعــة خطــة التنميــة املس
  العاملي،الصعيد على واستعراضها  ٢٠٣٠ لعام

ــــــلبية جل وإذ تعرب عن بالغ قلقها   جلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ميع مظاهر اإزاء اآلثار الس
  ،على التنمية والسالم واالستقرار واألمن وحقوق اإلنسان

ــــــيادة القانون والتنمية مترابطتان  نَّبأ منها ًاواقتناع    وأنَّ ترابطًا وثيقًا ومتداعمتان،س
النهوض بســــــيادة القانون على الصــــــعيدين الوطين والدويل، مبا يف ذلك من خالل آليات منع 

والتنمية  للجميع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أمر ضــــروري للنمو االقتصــــادي املســــتدام والشــــامل
  ميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،جبالكامل والتمتع املستدامة 
ســيادة  وطيدللجهود اجلارية اليت تبذهلا الدول األعضــاء هبدف ت وإذ تعرب عن تقديرها  
قانون وت مباعزيز ال ية،  لة اجلنائ عدا ما  يف ذلك من خالل منع اجلرمية وال ية في منائ إدماج برامج إ

  تتخذه من مبادرات يف هذا الصدد،
عزيز تأنشــــــطة األمم املتحدة ودوهلا األعضــــــاء ينبغي أن تقوم على  نَّبأمنها  ًاواقتناع  

  واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، فضًال عن العدالة واحلوكمة الرشيدة،
دعم نظم العدالة اجلنائية الفعالة بشـأن على التزامها وإرادهتا السـياسـية القوية  دوإذ تؤكِّ  

سانية واملسؤولة واملؤسسات  الفعالة جلميع املشاركة وإذ تشجِّع على ، املكونة هلاوالعادلة واإلن
 األوســــع،األمم املتحدة  خبطةالظروف الالزمة للنهوض  يهيئ مماقطاعات املجتمع وإشــــراكها، 

ــــؤولية الدول األعضــــاء مب تقرُّ إذو ــــان عن س ــــان ومجيع احلفاظ على كرامة اإلنس حقوق اإلنس
بنظام  األشخاص الذين قد حيتكونواحلريات األساسية للجميع، ال سيما املتضررين من اجلرمية و

ضعفون من ذلك مبن يف العدالة اجلنائية،  ست ضة ألشكال امل أفراد املجتمع، الذين قد يكونون عر
متعددة ومتفاقمة من التمييز بغض النظر عن وضــــــعهم، وكذا ملنع ومكافحة اجلرمية املدفوعة 

  ا كان نوعه،بالتعصب أو التمييز أيًّ
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وتطبيق معايري األمم املتحدة  الدول األعضــــــاء على النظر يف اســــــتخدامع وإذ تشــــــجِّ  
وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية هبدف توطيد نظم عدالة جنائية منصــــــفة وفعالة، 

  مع األخذ يف االعتبار أمهية سيادة القانون وجدواها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة،
اإلنصاف و ار ويتسم بالكفاءةاقتدعلى أمهية وجود نظام عدالة جنائية يعمل ب دِّدوإذ تش  
نســانية كأســاس الســتراتيجية ناجحة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والفســاد اإلو والفعالية

وغري ذلك  باألشخاصاالجتار إنتاج املخدِّرات غري املشروعة وصنعها واالجتار هبا وواإلرهاب و
  من أشكال االجتار اخلطرية،

القانون يف مجيع جماالت املشـــــاركة يف عمل منظومة األمم  بأمهية ســـــيادة ملِّوإذ ُتســـــ  
م املحرز يف ضــمان اتســاق األنشــطة وتنســيقها لدعم ســيادة التقدُّبمع التقدير وإذ تنوِّه املتحدة، 

القانون، بالتعاون مع الفريق التنســيقي واملرجعي املعين بســيادة القانون، مع االعتراف بالواليات 
  األمم املتحدة، ملختلف هيئات املتباينة

للجهود اليت تبذهلا  ذ دعمًااليت تنفَّ ،أنَّ أنشــــــطة األمم املتحدة يف اعتبارها وإذ تضــــــع  
د على ضــرورة تشــدِّوإذ هبا وفقًا للميثاق، ُيضــطَلع  ،احلكومات لتعزيز وترســيخ ســيادة القانون

حلي لاللتزامات الدولية م إىل الدول األعضــــــاء، بناء على طلبها، يف التنفيذ املدَّتعزيز الدعم املق
  اخلاصة بكل منها من خالل تعزيز املساعدة التقنية وبناء القدرات،

على "إعالن الدوحة بشـــــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول  ددِّوإذ ُتشـــــ  
ات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة يللتحد ديأعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التص

ت فيه الدول األعضاء الذي أقرَّ )٧(ون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور"،القان
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وأمهية وجود نظم فعالة وعادلة وإنســانية وخاضــعة للمســاءلة بأمهية 

  سيادة القانون،إرساء كعنصر رئيسي يف  املكونة هلااملؤسسات 
 عامة على أن تضــع وتنفذ، حســب االقتضــاء، ســياســات الدول األعضــاءع وإذ تشــجِّ  

تقوم على فهم العوامل ملنع اجلرمية وتتســم بالشــمول  واســتراتيجيات وطنية وحملية وخطط عمل
، بالتعاون كليةارتكاب اجلرائم، وأن تتصــــــدى لتلك العوامل بطريقة ســــــاهم يف املتعددة اليت ت

صاحبة املصلحة، مبا في  د يف هذا الصدد أنَّها املجتمع املدين، وإذ تؤكِّالوثيق مع مجيع األطراف 
ــــروعية القانونية، مع  ــــيادة القانون، مبا يف ذلك تشــــجيع ثقافة املش التنمية االجتماعية وتعزيز س

ستراتيجيات  احترام اهلويات الثقافية، وفقًا سية يف ا سا إلعالن الدوحة، ينبغي أن تكون عناصر أ
  االقتصادية يف مجيع الدول، تعزيز منع اجلرمية وحتقيق التنمية

أنَّ املنتدى الســـياســـي الرفيع املســـتوى املعين بالتنمية املســـتدامة، يف اجتماعه  وإذ تدرك  
وضــــمان الشــــمول  الناس، والذي ســــيكون موضــــوعه "متكني ٢٠١٩عام الذي ســــيعقده يف 

  دامة،من أهداف التنمية املست ١٦واملساواة"، سوف يستعرض مجلة أمور منها تنفيذ اهلدف 

__________ 
  .٧٠/١٧٤ العامة اجلمعية مرفق قرار  )٧(  
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ية إىل وإذ تشــــــري    لة اجلنائ عدا مية وال مايو  ٢٦خ املؤرَّ ٢٦/٣قرار جلنة منع اجلر يار/ أ
ــــات وبرامج منع اجلرمية والعدالة واملعنون " ،٢٠١٧ ــــياس ــــاين يف س تعميم مراعاة املنظور اجلنس

  "،مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيةاجلنائية ويف اجلهود الرامية إىل منع و
حتويــل عــاملنــا: خطــة التنميــة "املعنون  ٧٠/١أمهيــة قرارهــا  د من جــديــدُتؤكِّ  -١  

يهمش  مســاملة الجمتمعات على إقامة تشــجيع الااللتزام ب الذي يتضــمن"، ٢٠٣٠املســتدامة لعام 
ــــــتدامةأجل حتقيق افيها أحد من  وإتاحة إمكانية وصــــــول اجلميع إىل العدالة وبناء  لتنمية املس

 مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات؛

ســــيادة القانون بالطابع املتداخل لالدول األعضــــاء على مواصــــلة اإلقرار  حتثُّ  -٢  
على حنو  والترابطاتهذه التداخالت بتناول ي ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والتنمية، وتوصــــــ

تنفيذ خطة التنمية املستدامة فيما يتعلق بد هبا االلتزامات املتعهَّجتديد مالئم ومواصلة بلورهتا، مع 
 من أهداف التنمية املستدامة؛ ١٦سيما فيما يتعلق بتحقيق اهلدف   ، ال٢٠٣٠لعام 

التعاون أن تواصــــــل حدة ذات الصــــــلة هليئات منظومة األمم املتدعوهتا  ددُِّتج  ‐٣  
يف تقدمي  تباع هنج أكثر تكامًالهبدف الترويج الوتنســيق أنشــطتها، كل منها يف نطاق واليتها، 

سيادة القانون وإصالح العدالة اجلنائية ساعدة لبناء القدرات يف جمال  ستكشف مزيدًا  ،امل وأن ت
 مشاريع مشتركة يف هذا املجال؛من الفرص إلقامة 

للحكومات أن تأخذ يف االعتبار "إعالن الدوحة بشــــــأن  دعوهتا أيضــــــًا ددِّجت  ‐٤  
يات ي للتحدِّاألمم املتحدة األوســع من أجل التصــدِّخطة إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف 

االجتماعية واالقتصـــــادية وتعزيز ســـــيادة القانون على الصـــــعيدين الوطين والدويل ومشـــــاركة 
اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشــــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، عند الذي  )٨(،اجلمهور"
بذل كل جهد ممكن، عند االقتضــاء، لتنفيذ أن تو ،يةاتالتشــريعات والتوجيهات الســياســصــوغ 

 يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة؛  املبادئ الواردة فيه مبا

يف وشاملة  جامعةهج ُناتباع يف إعالن الدوحة بعلى االلتزام املعرب عنه  ددُِّتش  ‐٥  
، وبضـــمان تنفيذ اومظاهره االعنف والفســـاد واإلرهاب جبميع أشـــكاهلأعمال مكافحة اجلرمية و

برامج أو تدابري أوســع نطاقًا للتنمية تنفيذ بطريقة منســقة ومتماســكة، إىل جانب املقررة  التدابري
ر واحترام التنوع الثقايف والســــــالم االجتماعي االجتماعية واالقتصــــــادية والقضــــــاء على الفق

 واالندماج االجتماعي؛

ــتراتيجيات  حتثُّ  -٦   منظور تكون ذات نع اجلرمية ملالدول األعضــاء على تعميم اس
االجتماعية واالقتصــادية  هاوبراجم اموجهة حنو األطفال والشــباب يف مجيع ســياســاهتوجنســاين 

بالتعليم والصــحة واملشــاركة املدنية والفرص االجتماعية  منهايف ذلك ما يتعلق   ذات الصــلة، مبا
واالقتصادية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والسالمة العامة واألمن، وذلك من أجل محاية 
األطفال والشــــباب من التهميش واإلقصــــاء االجتماعي واحلد من خطر أن يصــــبحوا ضــــحايا 

__________ 
  املرجع نفسه.  )٨(  
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ذات الصــــلة، أهداف التنمية املســــتدامة مجيع ق جمرمني، ولتحقيق هذه الغاية، الســــعي لتحقي أو
 ؛١٧و ١٦و ١١و ١٠و ٩و ٨و ٥و ٤و ٣ومنها األهداف 

للعنف  للتصدي متكاملة وشاملةتدابري الدول األعضاء على اعتماد  أيضًا حتثُّ  -٧  
من خالل التدخل املبكر وتقييم املخاطر،  بدافع جنســــايناحلد من خماطر القتل  بغية ضــــد املرأة

والتحقيق فيها ومالحقة  بدافع جنســـــاينالنســـــاء والفتيات قتل عناية الواجبة ملنع جرائم البذل و
ضـــمان وصـــوهلن إىل و ،مبوجب القانونللنســـاء مرتكبيها ومعاقبتهم، وضـــمان محاية متســـاوية 

املنظور املســـاواة، والنظر يف اعتماد هنج متكامل ومتعدد التخصـــصـــات يراعي العدالة على قدم 
والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها  قتل النســـــاء والفتيات بدافع جنســـــاينجرائم  ملنعاجلنســـــاين 
لإليذاء من جديد يف نظام العدالة  هنتعرضــــ بغرض التقليل إىل أدىن حد من احتمال ومعاقبتهم،

اجلنائية يف التحقيقات للتعرف على األدلة خمتربات ات قدراجلنائية، ووضع آليات مناسبة وتعزيز 
ـــخاص املفقودينُرفات املوت ـــعي لتحقيق ى وحتديد هوية األش مجيع ، ولتحقيق هذه الغايات، الس

 ؛١٦و ٥أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، ومنها اهلدفان 

الربامج أن تعزز، وفقًا ألطرها القانونية الوطنية، الدول األعضـــــــاء إىل  تدعو  -٨  
فهم تقوي اليت  خصـــوصـــًا املوجهة إىل الشـــبان،املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، و التعليمية

ــــــيادة القانون لتعزيز الثقة باعتبار ذلك هنجًا تتبعه احلكومات إزاء اجلمهور العام  ،العدالة وس
مجيع أهداف التنمية املســتدامة  وإنفاذه، ولتحقيق هذه الغايات، الســعي لتحقيقواحترام القانون 

 ؛١٦و ٤ ذات الصلة، ومنها اهلدفان

اجلهود أن تكثف، وفقًا ألطرها القانونية الوطنية، الدول األعضاء إىل  عو أيضًاتد  ‐٩  
الوطنية والدولية للقضــاء على مجيع أشــكال التمييز، مبا يف ذلك العنصــرية والتعصــب الديين وكره 

ـــــائل منها التوعية وتطوير املواد والربامج التعليمية والنظر، عند  اجلنســـــاين،األجانب والتمييز  بوس
مجيع تحقيق لتشريعات مناهضة للتمييز، ولتحقيق هذه الغايات، السعي  وإنفاذ صوغالقتضاء، يف ا

 ؛١٦و ١٠و ٨و ٥و ٤ ذات الصلة، ومنها األهداف أهداف التنمية املستدامة

، لقطاع اخلاصمن اشـــاركة نشـــطة مب، األعضـــاء على أن تعملالدول  شـــجِّعُت  ‐١٠  
أفراد اليت تســــــتهدف اج االجتماعي وخمططات التوظيف اإلدمومنع اجلرمية  على تعزيز برامج

ضحايا و ضعيفة، مبن فيهم ال سجناء املفرج عنهماملجتمع من الفئات ال شجعال حتقيقًا ، ها، كما ت
 ١  ذات الصلة، ومنها األهداف أهداف التنمية املستدامةمجيع تحقيق لهلذه الغايات، على السعي 

 ؛١٦و ١١و ١٠و ٨و ٥و ٤و ٣و ٢و

 ةالدول األعضـــاء على اختاذ تدابري فعالة ملنع ومكافحة املشـــكلأيضـــًا  جِّعشـــُت  ‐١١  
لة يفالكبري ثارًا جلرائم اليت ا ة املتمث ئة، مثل االجتار تترك آ مبا يف ذلك  حياءاألبعلى البي الربية، 

ة احليوانات والنباتات املحمية مبوجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربي
شروع، )٩(،املهددة باالنقراض صيد غري امل شروع باملنتجات احلرجية،  وال وكذلك االجتار غري امل

__________ 
 .١٤٥٣٧ الرقم ،٩٩٣ املجلد ،املعاهدات جمموعة املتحدة، األمم  )٩(  
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ذات  أهداف التنمية املســتدامةمجيع تحقيق لولتحقيق هذه الغايات، الســعي  مبا يشــمل اخلشــب،
 ؛١٦و ١٥و ١٤و ١٣ الصلة، ومنها األهداف

األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  مكتبتنوِّه باجلهود اجلارية اليت يضــــطلع هبا   -١٢  
يف إطار مبادرة مبا يشــــمل جهوده ، من أجل العدالة يف جمال التعليم، يف إطار واليته، واجلرمية

يف الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة،  يًّاأساس التعليم من أجل العدالة، اليت تشكل عنصرًا
ســيادة القانون والعدالة  يف جمال تعزيزليم التع نشــرجهوده يف أن يواصــل املكتب وتطلب إىل 

 ؛ذات الصلة اجلهات املعنيةسائر املتحدة للتربية والعلم والثقافة و  بالتعاون مع منظمة األمم

املوضوع الرئيسي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية  نَّأب ًاُتحيط علم  -١٣  
نع اجلرمية النهوض مب"ســــيكون ، ٢٠٢٠ابان، عام والعدالة اجلنائية، الذي ســــيعقد يف كيوتو، الي

ــــيادة القانون: حنو حتقيق خطة  "، وتتطلع إىل ٢٠٣٠عام التنمية املســــتدامة لوالعدالة اجلنائية وس
 املؤمتر؛ أثناء انعقاداالجتماعات التحضريية اإلقليمية وحول هذا املوضوع أثناء مناقشات مثمرة 

 االجتماعات التحضــــريية اإلقليمية ملؤمتر الدول األعضــــاء املشــــاركة يف تدعو  -١٤  
 املتحدة الرابع عشــــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل تقدمي مقترحات وتوصــــــيات حمددة األمم

 لينظر فيها املؤمتر؛ ،بسيادة القانونبشأن النهوض  ،تتماشى مع موضوعه

ملخدِّرات واجلرمية يف اجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين با ُتثين على  -١٥  
مســــاعدة الدول األعضــــاء على حتســــني نظم مجع وحتليل البيانات املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة 

، عند االقتضاء، البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس، ، مبا يف ذلكاجلنائية على مجيع املستويات
مًا مع التقدير بتطبيق التصنيف ، وحتيط علمن أجل تعزيز سيادة القانون وحتقيق التنمية املستدامة

 ؛الدويل للجرمية من أجل األغراض اإلحصائية

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــــل تقدمي  إىل تطلب  ‐١٦  
املســـاعدة التقنية إىل الدول األعضـــاء، بناء على طلبها، لتعزيز ســـيادة القانون، مع مراعاة العمل 

عن اجلهود  ًالاألمم املتحدة األخرى، يف إطار الواليات القائمة، فضـــــ الذي تضـــــطلع به هيئات
اإلقليمية والثنائية، وأن يواصل ضمان التنسيق واالتساق، مبا يف ذلك من خالل الفريق التنسيقي 

 ؛واملرجعي املعين بسيادة القانون

ملخدِّرات األمني العام أن يواصل تزويد مكتب األمم املتحدة املعين با إىل تطلب  ‐١٧  
لة و عا قة ف ته بطري يا يذ وال ية إىل تنف لدعم جهوده الرام ية  كاف باملوارد ال مية  يام، واجلر ند للق ع

ـــتعراض املواضـــيعي باالقتضـــاء،  بوالياته احلالية، اليت تعد حمورية  فيما يتعلقاملتابعة العاملية واالس
ا يف ذلك عن طريق تقدمي لتعزيز احلفاظ على ســيادة القانون على الصــعيدين الوطين والدويل، مب

دعم خاص إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لتمكينها من املسامهة بنشاط، حسب االقتضاء، 
ضيعي للتقدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف حتقيق أهداف املستعراض االعاملية والتابعة امليف  وا

 ؛٧٠/٢٩٩عية العامة التنمية املستدامة على النحو املنصوص عليه يف قرار اجلم
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ســياقاهتا الوطنية، حســب الدول األعضــاء على اختاذ التدابري املناســبة،  عُتشــجِّ  -١٨  
معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة وتطبيق نشــر واســتخدام لتوســع يف ل

 ،ومواد بناء القدرات لعمليةواية اإلرشــــــاد األدلة فيما هو موجود من النظر اجلنائية، مبا يف ذلك
، وكذلك تعميمها عندما اليت أعدها ونشــــــرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية

 ؛ترى ضرورة لذلك

عام بترحِّب   -١٩   بذهلا األمني ال تنســــــيق وإدماج العمل على تعزيز لاجلهود اليت ي
يف جمال سيادة القانون، من خالل املنظمات الدولية املتخصصة واملعنية، من أجل تعزيز املساعدة 

ســـــيادة القانون على تقدمي املســـــاعدة يف جمال قابلية التنبؤ واالتســـــاق واملســـــاءلة والفعالية يف 
صعيدين الوطين والدويل شجِّ، وال مشاركة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  زيادةع على ُت

 سيما فيما يتعلق بالشرطة والعدالة واإلصالحيات؛ واجلرمية يف هذه الترتيبات، ال

ــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل  تدعو  ‐٢٠   أن معاهد ش
مســألة ســيادة القانون وتقدمي املســاعدة إىل الدول، بناء على طلبها، تواصــل العمل على أن تظل 

ـــيادة القانون والتنمية للالتصـــدِّي يف  ـــبكة، مدرجة تحديات اليت تطرحها س يف برنامج عمل الش
 ؛٢٠٣٠جهودها لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام إىل أن تعزِّز وكذلك 

مكتب  أن تزود بالدول األعضـــاء واملنظمات الدولية ومجيع اجلهات املعنية هتيب  -٢١  
بشـــــأن كيفية النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  امية بآرائهاألمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلر

بشــأن املســامهة اليت ميكن أن وكذلك بآرائها ، من أهداف التنمية املســتدامة ١٦يف ســياق اهلدف 
يقدمها مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بالنظر إىل موضوعه الرئيسي، 

 ؛يف هذا الشأن ًااملكتب أن يقدم إىل املؤمتر تقرير إىلالقضايا، كما تطلب  يف تعزيز هذه

ضاء و تدعو  -٢٢   امليزانية من خارج اجلهات املاحنة إىل توفري موارد سائر الدول األع
  .اوإجراءاهتاألمم املتحدة لألغراض املبينة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد 

    
   املجلس االقتصادي واالجتماعي العتمادمها ُمقدَّمان إىل مقررينمشروعا   -باء  

توصـــــي جلنُة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املجلَس االقتصـــــادي واالجتماعي باعتماد   -٢
  التاليني: املقررينمشروعي 

  
    األول املقررمشروع   
   تعيني عضو يف جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي   

      ألحباث اجلرمية والعدالة
تعيني ســـوزان هايدن (الواليات املوافقة على االقتصـــادي واالجتماعي  ُساملجلرر يق  
 ) يف جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة.األمريكية املتحدة
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   الثاين املقررمشروع   
شرين تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا السابعة والع   

  وجدول األعمال املؤقَّت لدورهتا الثامنة والعشرين
 إنَّ املجلس االقتصادي واالجتماعي:  

حييط علمًا بتقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا   (أ)    
 والعشرين؛ السابعة

 ؛٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٧املؤرَّخ  ٢١/١يعيد تأكيد مقرَّر اللجنة   (ب)  

 الثامنة والعشرين املبيَّن أدناه.اللجنة ق على جدول األعمال املؤقَّت لدورة يواف  (ج)  
 

  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    
 انتخاب أعضاء املكتب.  -١

 خرى.األتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و  -٢

 عامة.الناقشة امل  -٣

 مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية:  -٤

عمل الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني   (أ)    
 حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل؛ 

ة لربنامج األمم املتحدة ملنع التوجيهات املتعلقة مبسائل السياسة العامة وامليزاني  (ب)    
 اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 أساليب عمل اللجنة؛  (ج)    
تكوين مالك موظفي مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية واملسائل   (د)    

 األخرى ذات الصلة.
ومنصفة  املسؤولية اليت تقع على عاتق نظم عدالة جنائية فعالةبشأن واضيعية املناقشة امل  -٥

تراعي االعتبارات اإلنسانية وختضع للمساءلة يف منع اجلرائم املرتكبة بدافع التعصب 
 أو التمييز جبميع أشكاله والتصدي هلا.

لدول األعضـــــــاء  -٦ باملخدِّرات واجلرمية وا  توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين 
 يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية: وتنسيقها

تصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ال  (أ)    
 وبروتوكوالهتا وتنفيذها؛

 التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛  (ب)    

 التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  (ج)    
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 ة والعدالة اجلنائية؛مسائل أخرى تتعلق مبنع اجلرمي  (د)    

أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  )ه(    
وخصوصًا أنشطة شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات.

 ا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعده  -٧

اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل وتدابري التصدِّي املستجدَّة يف جمال منع   -٨
 اجلرمية والعدالة اجلنائية.

متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال   -٩
 ر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.التحضريية ملؤمت

مسامهات اللجنة يف عمل املجلس االقتصادي واالجتماعي، متاشيًا مع قرار اجلمعية العامة   -١٠
 اضها وتنفيذها. واستعر ٢٠٣٠، مبا يف ذلك متابعة خطة التنمية املستدامة لعام ٦٨/١

 جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة التاسعة والعشرين.  -١١

 مسائل أخرى.  -١٢

 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين.  -١٣
  

    املسائل اليت يوجَّه انتباه املجلس االقتصادي واالجتماعي إليها  -جيم  
ماعي إىل القرارات واملقرَّرات التالية اليت اعتمدهتا جلنة انتباه املجلس االقتصــــادي واالجت يوجَّه  -٣

  :منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  

  ٢٧/١ القرار  
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ميزانية صندوق األمم املتحدة    

   ٢٠١٩-٢٠١٨لفترة السنتني 
  رمية والعدالة اجلنائية،جلنة منع اجل إنَّ  

، ٦١/٢٥٢املهام اإلدارية واملالية اليت أوكلتها إليها اجلمعية العامة يف قرارها  إذ متارس    
  ، ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٢املؤرَّخ 

املعين باملخدرات واجلرمية يف تقرير املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة  وقد نظرت    
الذي يتضمن امليزانية املقترحة لصندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية لفترة السنتني 

والتوصيات ذات الصلة اليت قدمتها اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة  )١٠(،٢٠١٩-٢٠١٨
  )١١(وامليزانية،
__________ 

  )١٠(  E/CN.7/2017/12-E/CN.15/2017/14.  
  )١١(  E/CN.7/2017/13–E/CN.15/2017/15.  
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  ،٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٨خ املؤرَّ  ٢٦/٥إىل قرارها  وإذ تشري  
التعديالت على امليزانية اُملدَمجة للمكتب  بشأنيف مذكرة املدير التنفيذي  وقد نظرت  

  )١٢(،٢٠١٩-٢٠١٨لفترة السنتني 
على ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع  إدخاهلا التعديالت املقترح تالحظ  -١  
  ؛٢٠١٩-٢٠١٨ة والعدالة اجلنائية لفترة السنتني اجلرمي

-٢٠١٨على االستخدام املتوقع لألموال العامة الغرض يف فترة السنتني  توافق  -٢  
وتقر تقديرات أموال تكاليف دعم الربامج واألموال املخصصة الغرض على النحو  ،٢٠١٩

 الوارد يف اجلدول أدناه.
 

    تحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإسقاطات املوارد لصندوق األمم امل   
  

  املوارد 
 الوظائف (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

 فئةال

  امليزانية األولية،  
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

التقديرات املنقحة،  
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

امليزانية املعتمدة،  
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

  التقديرات املنقحة، 
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

         األموال العامة الغرض

 ٦ ٦ ٨٨٦,٠ ١ ٧٨٣,٩ ١ املتعلقة بالوظائف 

 —— ٧٠١,٤ ١٢٠,٣ ١ غري املتعلقة بالوظائف 

 ٦ ٦ ٥٨٧,٣ ٢ ٩٠٤,١ ٢ املجموع الفرعي

 ٢٣٨ ٢٣٨ ٦٦١,١ ٣٠٤ ٦٦١,١ ٣٠٤ األموال املخصَّصة الغرض

 ٢٣٨ ٢٣٨ ٦٦١,١ ٣٠٤ ٦٦١,١ ٣٠٤ املجموع الفرعي

     أموال تكاليف دعم الربامج 

 ٦٣ ٦٣ ٠٣٤,٣ ١٩ ٥١٠,٥ ١٨ بالوظائفاملتعلقة  

 — — ٩٣٨,٥ ٥ ٥٢٧,٣ ٦ غري املتعلقة بالوظائف 

 ٦٣ ٦٣ ٩٧٢,٨ ٢٤ ٠٣٧,٨ ٢٥ املجموع الفرعي

 ٣٠٧ ٣٠٧ ٢٢١,٢ ٣٣٢ ٦٠٣,٠ ٣٣٢ املجموع
  

    ٢٧/٢القرار    
شخاص الذي ييسِّره االستغالل اإلجرامي منع ومكافحة االجتار باأل  

    واالتصاالت لتكنولوجيات املعلومات
  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إنَّ    

، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ املؤرَّخ ٧١/١٦٧إىل قرار اجلمعية العامة  إذ تشري  
ـــ اجلمعية الذي أكدت فيهو اء من جديد إدانتها الشـــديدة لالجتار باألشـــخاص، وخباصـــة النس

__________ 
  )١٢(  E/CN.7/2018/12–E/CN.15/2018/14.  
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واألطفال، الذي يشــــكل جرمية خطرية وإســــاءة جســــيمة لكرامة اإلنســــان وســــالمته البدنية 
  ،وانتهاكا وإهانة حلقوق اإلنسان وخطرا يهدد التنمية املستدامة

إىل مجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصــــــلة وإىل االجتماعات  أيضــــــًا وإذ تشــــــري  
سية اليت االستثنائية األخرية املتعلقة باالجتار باألشخا ص اليت عقدهتا هيئات األمم املتحدة الرئي

يتصل باالجتار باألشخاص، حيث تناولت تلك االجتماعات جوانب خمتلفة من  هلا والية فيما
 ،هذه اجلرمية

رات واجلرمية على الدور املحوري لعمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ تؤكدوإذ   
ســــــيما يف تقدمي املســــــاعدة التقنية إىل الدول  الوخاص، يف املكافحة العاملية لالجتار باألشــــــ

 )١٣(الوطنية األعضــــاء بناء على طلبها، لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
 هلذه ل، املكمِّألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفالاالجتار باوقمع ومعاقبة وبروتوكول منع 

 املســتفادةبناء القدرات والدروس املتاحة لدوات األفادة من االســت هامنبوســائل  )١٤(التفاقية،ا
 من الدول األعضاء واخلربة املتوفرة لدى املنظمات الدولية األخرى،

تشــري وإذ  )١٥(،٢٠٣٠اعتماد اجلمعية العامة خلطة التنمية املســتدامة لعام  إىلتشــري وإذ   
ى مجيع أشــكال العنف ضــد مجيع غايات أهداف التنمية املســتدامة، بشــأن القضــاء عل أيضــًا إىل

النساء والفتيات يف املجالني العام واخلاص، مبا يف ذلك االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وغري 
اختاذ تدابري فورية وفعَّالة للقضــاء على الســخرة، وإهناء بشــأن و )١٦(ذلك من أنواع االســتغالل،

وأ أشــكال عمل األطفال، مبا يف الرق املعاصــر واالجتار بالبشــر، وضــمان حظر واســتئصــال أســ
ــال جبميع أ ــل األطف ــاء عم ــــــتخــدامهم كجنود، وإهن ــدهم واس ــك جتني ــام شكاله ذل حبلول ع

ر هبم وتعذيبهم وســـــائر التجاهلم واستغالءة معاملة األطفال واساء إنهاإبشـــــأن و )١٧(،٢٠٢٥
 )١٨(هم،لعنف ضدل اشكاأ

 انت والتواصل العاملي ينطويبأنَّ انتشار تكنولوجيات املعلومات واالتصاال وإذ تسلِّم  
على إمكانات كبرية لتســـريع وترية التقدُّم البشـــري وتقليص الفجوة الرقمية وخلق جمتمعات 
 ،قائمة على املعرفة، كما هو احلال بالنسبة لالبتكار العلمي والتكنولوجي يف خمتلف املجاالت

ال سيما التكنولوجيات احلصول على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، و بأنَّ  وإذ تقر  
التنمية، كما أهنا على ميكن أن متثل مؤشرات رئيسية  ،الرقمية والشبكية، وكذلك املهارات الرقمية

 ،مهمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
__________ 

 .٣٩٥٧٤ رقمال، ٢٢٢٥، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٣(  
 .٣٩٥٧٤رقم ال، ٢٢٣٧املرجع نفسه، املجلد   )١٤(  
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١٥(  
  .ألهداف التنمية املستدامة ٢-٥الغاية  )١٦(  
  .ألهداف التنمية املستدامة ٧-٨الغاية  )١٧(  
   .ةألهداف التنمية املستدام ٢-١٦الغاية  )١٨(  
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تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة العاملية ب املتعلقباعتماد اإلعالن السياسي  بحِّ وإذ تر    
قد يف مقر يف االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة الذي عُ  )١٩(ملكافحة االجتار باألشخاص

، بقلقاألعضاء ، والذي الحظت فيه الدول ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٨و ٢٧ يومياألمم املتحدة 
املعلومات واالتصاالت، وخاصة اإلنترنت،  تتكنولوجيااالستغالل اإلجرامي ل، مجلة أمور يف

 احلرص على مع هذا االستغاللأمهية مكافحة  على فيه دتوشدَّ  ،االجتار باألشخاص لتيسري
لسائر  امتثاالً احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك احلق يف اخلصوصية، 

 ،مبوجب القانون الدويل االلتزامات القائمة

بأنَّ املتَّجرين يســتغلون تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت للوصــول إىل  لِّموإذ تســ  
  ،اإلجرامية على حنو أسرع وأجنع األفعالمجهور أكرب والرتكاب 

املجرمني يستخدمون يف تيسري االجتار باألشخاص جمموعة متنوعة من  أنَّ  وإذ تدرك    
موارد اإلنترنت، منها خمتلف مواقع اإلعالنات ومواقع البالغني الشبكية املفتوحة واملبوَّبة، 

 مثل الشبكة اخلفية ("داركنت") سائل التكنولوجية املتاحةوالشبكات االجتماعية وغريها من الو
 ،حلجب االتصاالت اإللكترونية

أنَّ تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت تســتغل بطريقة إجرامية يف  أيضــًا وإذ تدرك  
الترويج واالســـتقدام والنقل واإليواء  تيســـري خمتلف جوانب االجتار باألشـــخاص، مبا يف ذلك

مبا فيها االجتار ألغراض االســتغالل اجلنســي االســتغالل، خمتلف أشــكال ، وليةاملعامالت املاو
وأعمال الســخرة ونزع األعضــاء والزواج القســري واالســتغالل اجلنســي لألطفال يف الســفر 

 ،والسياحة وإنتاج وتوزيع مواد اعتداء جنسي على األطفال

واملستخدمة يف تيسري االجتار من أنَّ املوارد املتاحة على اإلنترنت  وإذ يساورها القلق  
باألشخاص ميكن استعماهلا من خالل التطبيقات املحمولة واهلواتف الذكية اليت حتظى بشعبية 

 ،خاصة لدى األطفال واملراهقني، مما يضعهم أمام احتمال تعرضهم لالجتار باألشخاص

علومات تكنولوجيات املاستغالل اجلماعات اإلرهابية اإلجرامي ل وإذ تالحظ بقلق    
أغراض تيسري االجتار باألشخاص، وال سيما بيع أشخاص واملتاجرة هبم، وإذ يف واالتصاالت 

تشدِّد على أمهية مكافحة هذه األنشطة اإلجرامية كجزء من جهود مكافحة اإلرهاب مع احترام 
 ،ويلحقوق اإلنسان واحلريات األساسية واالمتثال لسائر االلتزامات القائمة مبوجب القانون الد

باإلمكانات اليت تتيحها اإلنترنت وغريها من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  وإذ تسلِّم    
على ضرورة  دِّدشخاص ومساعدة الضحايا، وإذ تشمن أجل تيسري جهود منع ومكافحة االجتار باأل

دة الناشئة عن زيادة التعاون يف جمال إنفاذ القانون يف هذا الصدد من أجل التصدِّي للتحديات اجلدي
  ،التطور السريع لإلنترنت وسائر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

__________ 
 .٧٢/١قرار اجلمعية العامة   )١٩(  
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من اتفاقية اجلرمية املنظمة، اليت تقتضــــــي من  ٢٧من املادة  ٣إىل الفقرة  وإذ تشــــــري  
سعي إىل التعاون يف حدود إمكانياهتا للتصدي للجرائم املنظمة عرب الوطنية  الدول األطراف ال

 ،خدام التكنولوجيا احلديثةاليت ُترتكب باست

التحديات اليت تواجهها الدول األعضـــاء، وال ســـيما البلدان النامية، يف منع  وإذ تعي  
ــتغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت، ألغراض منها االجتار  ومكافحة االس

يز أنشــطة باألشــخاص، وإذ تشــدِّد على ضــرورة مواصــلة التعاون الدويل يف هذا الصــدد وتعز
املساعدة التقنية وبناء القدرات، بناء على طلب الدول األعضاء، من أجل منع هذا االستغالل 

 ،اإلجرامي ومالحقة الضالعني فيه قضائيًّا ومعاقبتهم وفقًا للقانون الوطين والدويل

ــــــتخدام االعلى أمهية التثقيف بشــــــأن  دوإذ تشــــــدِّ   تكنولوجيات اآلمن واملأمون لس
االتصاالت كوسيلة وقائية، حتمي على حنو خاص النساء واألطفال والضعفاء من املعلومات و

 ،أفراد املجتمع، من أجل احلد من عوامل خطر االجتار باألشخاص

بالدراســة املتعلقة بآثار تكنولوجيات املعلومات اجلديدة على االعتداء  وإذ حتيط علمًا  
 املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، اليت أعدَّها مكتب األمم على األطفال واستغالهلم

االجتار باألشـــخاص الذي  بشـــأنأمهية مواصـــلة احلوار احلكومي الدويل  وإذ تالحظ  
ييســــــره االســــــتغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــاالت، مبا يف ذلك، عند 

ضاء، يف إطار فريق اخلرباء  شاملة املعين باحلكومي الدويل املفتوح العضوية االقت سة  إجراء درا
عن مشــكلة اجلرمية الســيربانية والفريق العامل املعين باالجتار باألشــخاص التابع ملؤمتر األطراف 

 ،، كل يف نطاق الوالية املنوطة بهعرب الوطنية كافحة اجلرمية املنظمةاألمم املتحدة مليف اتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة  على اتفاقية تصــدِّق بعُدالدول األعضــاء اليت مل  حتثُّ  -١  
وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشــــخاص، وخباصــــة  )١٣(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
ـــاء واألطفال، املكمِّ  تنظر يف القيام، على أن بعد تنضـــم إليهما ملأو  )١٤(،االتفاقية هلذه لالنس

يف مكافحة االجتار ني الصــــــكَّهلذين املحوري مع مراعاة الدور ذلك على ســــــبيل األولوية، ب
 ؛اًالتنفيذًا كامًال وفعني على تنفيذمها الدول األطراف يف هذين الصكَّ حتثُّو ،باألشخاص

بالدول األعضاء أن تضع يف اعتبارها التطورات التكنولوجية واألساليب  هتيُب  -٢  
، الصــــلة عن املســــائل ذاتضــــحايا االجتار باألشــــخاص واإلعالن  اســــتقداماجلديدة املتبعة يف 

، اســتقدام الضــحايا من أجل باألشــخاصكاالســتغالل اإلجرامي لإلنترنت من جانب املتَّجرين 
وأن تتأقلم مع تلك التطورات واألســـــاليب، وأن تتخذ تدابري لتنفيذ محالت توعية تســـــتهدف 

 والقطاعاتفئات حمدَّدة، منها أجهزة إنفاذ القانون ومقدِّمو اخلدمات الذين هم يف الواجهة 
ملعرَّضـــة للخطر من أجل اســـتبانة العالمات اليت تدل على وجود اجتار باألشـــخاص، ووضـــع ا

 ؛العدالة اجلنائيةاملمارسني يف جمال إنفاذ القانون و للمسؤولني عنتدريب متخصص 

بالدول األعضاء أن تضع تدابري فعالة للتصدي لالجتار باألشخاص  أيضًا هتيُب  -٣  
ره االســـــتغالل اإل املعلومات واالتصـــــاالت، تتســـــم بقابليتها  تجرامي لتكنولوجياالذي ُييســـــِّ



E/2018/30 
E/CN.15/2018/15 

V.18-03808 20 
 

تكنولوجيات وتراعي محاية حريات األفراد وخصــوصــياهتم ال تلك للتكيف مع التغري املســتمر يف
 ؛االجتار باألشخاصواحلفاظ يف الوقت ذاته على قدرة الدول على مكافحة 

ني سلطاهتا املعنية بإنفاذ على أمهية إقامة الدول األعضاء لتعاون فعال ب تؤكد  -٤  
خدمات املحتوى والوصــــــول إىل  مقدموالقانون ومقدمي خدمات اإلنترنت، مبا يف ذلك 

هتا القضـــائية، من أجل منع ومكافحة االجتار باألشـــخاص الذي ييســـره اوالي داخل اإلنترنت
 ؛االستغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

ء على التعاون مع املنشآت التجارية يف حتديد ومعاجلة الدول األعضا عتشجِّ  -٥  
املخاطر املتصــلة باالجتار داخل ســالســل توريد الســلع واخلدمات لديها، ويف اجلهود املبذولة 

 ؛مكافحته، بوسائل منها االستفادة من التكنولوجياوملنع االجتار باألشخاص 

باألشخاص عات اإلرهابية اجلماالدول األعضاء على منع ومكافحة اجتار  حتثُّ  -٦  
 ؛سره االستغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالتيالذي ي

الدول األعضاء على التعاون مع منظمات املجتمع املدين يف منع  عتشجِّ   -٧    
ومكافحة االجتار باألشخاص الذي ييسره االستغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات 

 ؛ضحايا االجتار باألشخاص ومساعدهتم واستبانةا تنظيم محالت توعية واالتصاالت، بوسائل منه

الدول األعضاء على التعاون مع األوساط األكادميية والبحثية  أيضًا ُتشجِّع  -٨    
على استكشاف أثر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك 

منع ومكافحة االجتار باألشخاص مبختلف أشكاله  كيف ميكن استخدام هذه التكنولوجيات يف
ومساعدة ضحايا االجتار، وكيف ميكن لالستغالل اإلجرامي هلذه التكنولوجيات أن ييسر 

 ؛باألشخاص االجتار

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصـــــــل، يف  تطلب  -٩  
التدريب إىل الدول األعضـــاء، وال ســـيما البلدان إطار واليته احلالية، تقدمي املســـاعدة التقنية و

لتحســـني وبناء قدراهتا على منع ومكافحة االجتار باألشـــخاص الذي  بناء على طلبها، النامية،
ــــــتغالل اإلجرامي لتكنولوجيا ــــــره االس ــــــتفادة من  تييس ــــــاالت، واالس املعلومات واالتص

 ؛والتصدي له هذا االجتارالتكنولوجيا يف منع 

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، بصــــــفته  ضــــــًاأي تطلب  -١٠  
منســقًا لفريق التنســيق املشــترك بني الوكاالت ملكافحة االجتار باألشــخاص، أن يدعو الفريق 

املعلومات  تمســـــــألة االســــــتغالل اإلجرامي لتكنولوجيا أن يناقش يف أحد اجتماعاتهإىل 
 ؛اصواالتصاالت يف تيسري االجتار باألشخ

الدول األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة إىل النظر يف إدراج موضــــــوع  تدعو  -١١  
املعلومات  تمنع ومكافحة االجتار باألشــخاص، الذي ييســره االســتغالل اإلجرامي لتكنولوجيا

ــا يف إطــار مؤمتر األطراف يف  ،واالتصــــــــاالت ــداوالهت ــل املعين االيف م ــام ــه الع ــة وفريق ــاقي تف
 ؛شخاصباأل  باالجتار
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تنفيــذ هــذا القرار، يف حــدود إىل تقــدمي معلومــات عن األمني العــام  تــدعو  -١٢  
االلتزامات القائمة أصال بشأن تقدمي التقارير إىل اجلمعية العامة، يف إطار بند جدول األعمال 

  ؛املتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
فري موارد من خارج الدول األعضــــــاء وســــــائر اجلهات املاحنة إىل تو تدعو  -١٣  

  .امليزانية هلذه األغراض، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
    

    ٢٧/٣ القرار  
لالستغالل  يبطرائق منها التصدِّ حتسني محاية األطفال من االجتار باألشخاص،   

    تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتل اإلجرامي
  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية الدول األطراف العلى أمهية تنفيذ  دًاد جمدَّإذ تؤكِّ 

وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشــــخاص، وخباصــــة النســــاء  )٢٠(املنظَّمة عرب الوطنية،
وبروتوكول  )٢١(واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية،

مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
  )٢٢(الوطنية؛ اجلرمية املنظَّمة عرب

 )٢٣(،التفاقية حقوق الطفلعلى أمهية تنفيذ الدول األطراف  دًا أيضــــــًاد جمدَّوإذ تؤكِّ 
يف ذينك الصــكني م بأمهية وإذ تســلِّ )٢٤(ضــد املرأة، واتفاقية القضــاء على مجيع أشــكال التمييز

  ،محاية األطفال من االجتار باألشخاص
إىل اإلعالن السياسي املتعلق بتنفيذ خطة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار  وإذ تشري    

، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٧املؤرَّخ  ٧٢/١اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها الذي باألشخاص، 
، املتجر هبمأعربت فيه الدول األعضاء عن قلقها البالغ إزاء زيادة عدد النساء واألطفال  والذي

بأنَّ االجتار باألشخاص ميسُّ النساء واألطفال بشكل غري متناسب، وأهابت بالدول فيه وسلَّمت 
ري أخرى شاملة من أجل محاية النساء واألطفال املتجر هبم األعضاء وضع سياسات وبرامج وتداب

من التعرُّض لإليذاء مرة ثانية وتوفري املساعدة واحلماية املناسبتني ملا فيه املصلحة الفضلى للطفل، 
 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرَّخ  ٧١/٢٠٩إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري أيضًا

سيما قدراته يف جمال  تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال"واملعنون 
، الذي أكدت فيه اجلمعية العامة من جديد أنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية "التعاون التقين

__________ 
 .٣٩٥٧٤الرقم  ،٢٢٢٥، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٠(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، املجلد   )٢١(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، املجلد   )٢٢(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، املجلد   )٢٣(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، املجلد   )٢٤(  
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متثِّل أهم األدوات اليت يستعني هبا املجتمع  )٢٥(حقة هبااملنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املل
  الدويل يف مكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية،

كانون األول/ديسمرب  ٢٠املؤرَّخ  ٦٧/١٩٠قرارات اجلمعية العامة على  جمدَّدًاد وإذ تؤكِّ 
كانون  ١٧املؤرَّخ  ٧٠/١٧٩، و٢٠١٣كانون األول/ديســـمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٨/١٩٢، و٢٠١٢

املعنونة كلها و ،٢٠١٧كانون األول/ديســــمرب  ١٩خ املؤرَّ ٧٢/١٩٥، و٢٠١٥األول/ديســــمرب 
"حتســــني تنســــيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشــــخاص"، واليت أهابت فيها اجلمعية العامة 
بالدول األعضـــاء مواصـــلة جهودها من أجل جترمي االجتار باألشـــخاص جبميع أشـــكاله ومقاضـــاة 

ية واملساعدة لضحايا االجتار، يف ظل االحترام التام املتجرين والوسطاء ومعاقبتهم، مع كفالة احلما
حلقوق اإلنســــان الواجبة هلم، ودعت الدول األعضــــاء إىل مواصــــلة دعم وكاالت األمم املتحدة 

  لة بنشاط يف جمال محاية الضحايا،واملنظمات الدولية العام
كانون األول/ديســــــمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٩/١٩٤بقرار اجلمعية العامة  وإذ حتيط علمًا 
، واملعنون "اســــــتراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضــــــاء على ٢٠١٤

 العامة العنف ضـــد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، الذي شـــجَّعت فيه اجلمعية
ى توطيد التنســــيق املتعدد القطاعات فيما بني كل الدول األعضــــاء، حســــب االقتضــــاء، عل

الوكاالت احلكومية ذات الصـــــلة من أجل التمكن على حنو أفضـــــل من منع وحتديد وجماهبة 
الطابع املتعدد األبعاد للعنف املمارس ضـــــد األطفال، وكفالة حصـــــول مهنيي العدالة اجلنائية 

  عامل مع األطفال،وسائر املهنيني املعنيني على تدريب واف فيما خيص الت
شري   شارت اجلمعية فيه إىل قرار جلنة ٦٧/١٩٠اجلمعية العامة  إىل قراروإذ ت ، الذي أ

واملعنون "تنفيذ خطة  ،٢٠١١نيســــــان/أبريل  ١٥املؤرَّخ  ٢٠/٣منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
  ، "عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص

باملبادرات الوطنية والدولية احلالية املكرسة للعمل على إهناء االجتار باألطفال وإذ تنوِّه   
  واستغالهلم جنسيًّا بواسطة اإلنترنت،

املخدِّرات واجلرمية "التعليم من مببادرة مكتب األمم املتحدة املعين بوإذ تنوِّه أيضـــــــًا   
مبا يف ذلك عندما ييســــــره  باألطفال،  ها يف منع ومكافحة االجتار  لة"، وبأمهيت عدا أجل ال

  االستغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، 
االســــــتغالل اإلجرامي لتكنولوجيـــات املعلومـــات من أنَّ  قلقالب عن وإذ تعِر  

من قبيل اســـتقدام األطفال املتجر  قانونيةجرمني من ارتكاب أفعال غري ن املواالتصـــاالت ميكِّ
هويات مزيفة متكن من  إنشاء، إضافة إىل مهبم والسيطرة عليهم وإيوائهم والترويج لالجتار هب

إيذاء األطفال و/أو اســتغالهلم واســتدراجهم وإنتاج وبث مواد فيديو على اإلنترنت أو غريها 
  ،من مواد إيذاء األطفال

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥املرجع نفسه، املجلدات   )٢٥(  
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يف الفقرة الفرعية (أ) من املنصوص عليه ، "االجتار باألشخاص"إىل تعريف  وإذ تشري    
جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم بأنه "من بروتوكول االجتار باألشخاص،  ٣  املادة

أو استقباهلم، بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف 
ي أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقِّ 

  ، مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض االستغالل"
ــة إجراء حوار حكومي دويل بشــــــــأن منع االســــــتغالل اإلجرامي  إذ تنوِّهو  ــأمهي ب

تصـــــــاالت ومكافحته بفعالية، مبا يف ذلك اســــــتغالهلا املرتبط لتكنولوجيات املعلومات واال
باالجتار باألشـــخاص، يف إطار فريق اخلرباء املعين بإجراء دراســـة شـــاملة عن مشـــكلة اجلرمية 
سيربانية، والفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص التابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة  ال

  ،قتضاء وكل يف نطاق الوالية املنوطة بهاجلرمية املنظَّمة، حسب اال
رات بأمهية اجلهود املســــــتمرة اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ  وإذ تقرُّ  

واجلرمية، يف إطار واليته احلالية، من أجل دعم الدول األعضـــــــاء، بناء على طلبها، يف تعزيز 
ندما ييســــــره االســــــتغالل اإلجرامي قدراهتا على مكافحة االجتار باألطفال، مبا يف ذلك ع

  ،لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
بالدول األعضــــاء أن تعزز جهودها الرامية إىل محاية األطفال من مجيع  يبهت  -١ 

أشـــكال االجتار باألشـــخاص، مبا يف ذلك عندما ييســـره االســـتغالل اإلجرامي لتكنولوجيات 
  ؛املعلومات واالتصاالت

عضاء على تنفيذ تدابري شاملة للحيلولة دون تعرض األطفال الدول األع تشجِّ  -٢ 
خلطر االجتار باألشـــــخاص، مبا يف ذلك عندما ييســـــره االســـــتغالل اإلجرامي لتكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت، ومساعدة األطفال الذين وقعوا ضحايا لالجتار باألشخاص بتزويدهم 

  ؛ج فعالة إلعادة إدماجهمباملعلومات واحلماية، مبا يف ذلك توفري برام
الدول األعضــاء على أن تتخذ ما يتوافق مع قوانينها املحلية من  أيضــًاع تشــجِّ  -٣  

ر على  خدمات اإلنترنت وخدمات  مقدميتشــريعات أو تدابري أخرى، حســب االقتضــاء، تيســِّ
ئهم ا وإيذاالوصـــول إليها وســـائر الكيانات املعنية الكشـــف عن مواد اســـتغالل األطفال جنســـيًّ 

ــــــبما تقتضــــــيه أطرها القانونية املحلية، وأن تكفل، امتثاًال  املرتبطة جبرائم اجتار بأطفال، حس
خدمات اإلنترنت وخدمات الوصول إليها وسائر الكيانات املعنية  مقدميللقوانني املحلية، قيام 

ن أثناء الســـــلطات املعنية بشـــــأن تلك املواد وإزالتها، مبا يف ذلك ســـــلطات إنفاذ القانو غبإبال
  ؛التحقيقات واملالحقة القضائية

الدول األعضاء على أن تواصل تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي  ع كذلكتشجِّ  -٤  
ـــــخاص، وأن تنظر يف تعيني جهات تنســـــيق حكومية وطنية ميكنها  على مكافحة االجتار باألش

أفضل املمارسات يف  اإلقليمي مما ميكن من تبادل ىتسهيل إقامة شبكات غري رمسية على املستو
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التصــدي لالجتار باألشــخاص وال ســيما االجتار باألطفال، مبا يف ذلك عندما ييســره االســتغالل 
  ؛ن بعد جهات التنسيق تلكاإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، إن هي مل تعيِّ

لية الواجبة لألطر القانونية املحلية وااللتزامات الدو الدول األعضاء، وفقًا عتشجِّ  -٥  
ضحايا االجتار باألطفال،  ساعدة ل شاملة لتوفري احلماية وامل ستراتيجية  التطبيق، على وضع وتنفيذ ا
مبا يف ذلك وضع آلية إحالة ممكنة، عند االقتضاء، تأخذ يف االعتبار االحتياجات اخلاصة لألطفال، 

القتضــاء، وتيســري وضــع وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات املجتمع املدين ذات الصــلة، حســب ا
  ؛إدماجهم  آلية عرب وطنية ممكنة لضمان العودة اآلمنة للضحايا املستبانني وإعادة

ــــجِّ  -٦   الدول األعضــــاء على تعزيز تدريب مجيع املوظفني املعنيني،  أيضــــًاع تش
حسب االقتضاء، على منع ومكافحة مجيع أشكال االجتار باألطفال، مبا يف ذلك عندما ييسره 

  ؛ ل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالتاالستغال
الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل أن توفِّر، على أساس طوعي،  تدعو  -٧  

  موارد من خارج امليزانية لتنفيذ هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

    ٢٧/٤ القرار    
   اصعزيز تدابري مكافحة االجتار باألشخت    

 ،جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإنَّ  

عن إدانتها الشــديدة لالتِّجار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفال،  دًاإذ ُتعرب جمدَّ 
الذي يشـــكل جرميًة وخطرًا جســـيمًا يهدِّد الكرامة اإلنســـانية، والســـالمة البدنية لألشـــخاص، 

يتضــــمن تدابري ملنعه ومالحقة املتَّجرين  وحقوق اإلنســــان والتنمية، ويتطلب اتباع هنج شــــامل
اجلرمية مبا يتناسب  قضائيًّا ومعاقبتهم ومحاية الضحايا، وكذلك تصدِّي نظم العدالة اجلنائية هلذه

  مع خطورهتا،
ــة االجتــار  ١٧٣بتصــــــــديق  وإذ ترحِّــب  ــاقب ــًا على بروتوكول منع وقمع ومع طرف

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل ال
الذي يوفر إطارًا قانونيًّا عامليًّا فعَّاًال للنهوض بالتعاون الدويل على مكافحة  )٢٦(عرب الوطنية،

  بانضمامها إليه، االجتار باألشخاص، أو
، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥، املؤرَّخ ٧٠/١اعتماد اجلمعية العامة للقرار وإذ تشري إىل   

من أهداف  ٢-١٦و ٧-٨و ٢-٥، والغايات ٢٠٣٠واملتضــمن خلطة التنمية املســتدامة لعام 
التنمية املستدامة، اليت تعيد تأكيد التزام الدول األعضاء باختاذ تدابري فورية وفعَّالة للقيام بأمور 

  املعاصر واالجتار باألشخاص،الرق منها القضاء على السُّخرة و

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٦(  
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بضــــــرورة مواصــــــلة العمل على إقامة شــــــراكة عاملية ملكافحة االجتار  وإذ تســــــلِّم 
ق ملنع االجتار  باألشـــخاص، وبضـــرورة مواصـــلة العمل على اعتماد هنج معزَّز وشـــامل ومنســـَّ
ــــتعانة باآلليات الوطنية  ومكافحته وحلماية ضــــحايا االجتار باألشــــخاص ومســــاعدهتم باالس

  واإلقليمية والدولية املناسبة، 
بأمهية آليات ومبادرات التعاون الثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية  وإذ تســــــلِّم أيضــــــًا 

والدولية، مبا يف ذلك تبادل املعلومات عن املمارســـــــات الفضــــــلى، اليت تعتمدها احلكومات 
ــــــخاص، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ملعاجلة مشــــــكل ة االجتار باألش

  وخباصة النساء واألطفال، 
يات اجلديدة النامجة عن التطور الســــريع ي للتحدِّإىل ضــــرورة التصــــدِّ وإذ توجِّه االنتباه 

يف أغراض  لإلنترنت وســــائر تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت وإمكانية إســــاءة اســــتغالهلا
األشــخاص، مبا يف ذلك ألغراض اســتغالل ، حيث جيري اســتخدامها يف تيســري االجتار بإجرامية

يف احلســـــبان أيضـــــًا أنَّ  على أن يؤخذالنســـــاء واألطفال، والســـــتدراج الضـــــحايا وإيوائهم، 
تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت ميكن أن تســــاعد ســــلطات إنفاذ القوانني والعدالة اجلنائية 

  على منع ومكافحة االجتار باألشخاص،
يقعن ضحايا لعمليات إزاء تزايد عدد النساء والفتيات الالئي ق وإذ يساورها بالغ القل    

، مبا يف ذلك نقلهن إىل بلدان متقدمة النمو واالجتار هبن داخل املناطق والدول االجتار باألشخاص
النساء والفتيات يتضررن من االجتار باألشخاص أكثر من غريهن،  وفيما بينها، وإذ تدرك أنَّ 

  االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي، يشمل، مبا هيقعون ضحايا ل أيضًا الرجال والفتيانوأنَّ 
حتثُّ الدول األعضــاء اليت مل تصــدِّق بعُد على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   -١  
باألشــــخاص، وخباصــــة  االجتاروبروتوكول منع وقمع ومعاقبة  )٢٧(عرب الوطنية املنظَّمةاجلرمية 

أو مل  )٢٦(عرب الوطنية املنظَّمةتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية النســـاء واألطفال، املكمِّل ال
تنضــــمَّ إليهما بعُد على النظر يف القيام بذلك، على ســــبيل األولوية، آخذة يف االعتبار الدور 

باألشخاص، وحتثُّ الدول األطراف يف هذين  االجتارالبالغ األمهية هلذين الصكني يف مكافحة 
  تنفيذمها تنفيذًا فعَّاًال؛ر يف وضع استراتيجيات وطنية لالنظالصكني على 

شراكات وشبكات جتمع بني  تشجِّع  -٢   الدول األعضاء على أن تنظر يف إقامة 
الســـلطات الوطنية ومؤســـســـات األعمال التجارية ووســـائط اإلعالم واألوســـاط األكادميية 

ملدين والنـاجني واجلهـات الفـاعلـة االجتمـاع جل تعزيز ومنظمـات املجتمع ا يـة األخرى من أ
التعاون على تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج ترمي إىل منع االجتار باألشخاص والقضاء عليه 
بســــبل خمتلفة، من بينها تســــهيل تبادل املعلومات والتجارب والدروس املســــتفادة، واإلقرار 

ما األطفال، وفقًا ســي باآلثار اهلامة لالجتار باألشــخاص على األقرباء املباشــرين للضــحايا، وال
  تلبية احتياجاهتم بقدر املستطاع؛للقوانني الوطنية والدولية املنطبقة، وعلى أن تعمل على 

__________ 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، املجلد   )٢٧(  
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ـــجِّع أيضـــًا  -٣   الدول األعضـــاء على أن تتعاون، وفقًا لقوانينها الوطنية، مع  تش
مداد يف حتديد ومعاجلة املخاطر املتعلقة باالجتار يف ســالســل اإل التجارية مؤســســات األعمال

ساعدة على  صة هبا وعلى أن تعمل على منع االجتار باألشخاص وامل ضائع واخلدمات اخلا بالب
ـــكال املحددة يف بروتوكول  ـــتغالهلم جبميع األش مكافحة جرائمه، مبا يشـــمل االجتار هبم الس

  ؛باألشخاصمكافحة االجتار 
 على توفري التدريبعمل الدول األعضـــــاء على مواصـــــلة ال كذلك تشـــــجِّع  -٤  

ــــؤولني واملوظفني يف  ــــامل، من بني تدابري أخرى، لفائدة املس ــــتمر والش اهلجرة  قطاعاتاملس
على العمال تفتيش الالقنصلية واألمن وإنفاذ القوانني واخلدمات والصحة والشؤون اخلارجية و

القطاعات اليت قد يكون هلا اتصـــــــال بفئات الســــــكان واخلدمات االجتماعية، وغريها من 
ضة خلطر  سي اخلاص بتنفيذ املعر سيا شار إليه يف اإلعالن ال خطة االجتار باألشخاص، وفق امل

بشـــأن بني صـــكوك أخرى، من  )٢٨(،باألشـــخاص االجتارعمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة 
اخلصــــائص املختلفة لالجتار باألشــــخاص جبميع أشــــكاله، وذلك من أجل تعزيز مهاراهتم يف 

ـــــخاص مكافحة ـــــمل منعه، مبا االجتار باألش ـــــافه والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه  يش واكتش
قضائيًّا، وتقدمي الرعاية الشاملة واملالئمة يف الوقت املناسب لضحايا االجتار باألشخاص، مبن 

، مع مراعاة اخلصـــائص املميِّزة لكل فئة وَمواطن نفســـية اتفيهم الضـــحايا املصـــابون بصـــدم
  ة؛املنطبقوالدولية  الوطنية ضعفها، وفقًا للقوانني

النظر يف وضـــع برامج، وفق قوانينها الوطنية، الدول األعضـــاء على  تشـــجِّع  -٥  
تشـــمل مســـامهات من القطاع اخلاص واملجتمع املدين واجلهات الفاعلة االجتماعية األخرى، 

وعلى أن تواصــل االســتفادة من الربامج مبن يف ذلك الناجون من جرمية االجتار باألشــخاص، 
وذلك هبدف املســـــاعدة على إعادة إدماج ضـــــحايا هذه اجلرمية يف الشـــــأن،  القائمة يف هذا

جياد فرص عمل وفرص تعليمية هذا الصـــــــدد، القطاع اخلاص إىل املجتمع وإ ، وتدعو، يف 
املســامهة يف تنظيم مبادرات مع احلكومات من أجل محاية ودعم ضــحايا االجتار واألشــخاص 

   سياق املسؤولية االجتماعية للشركات؛املعرضني لالستغالل، مبا يشمل تنظيمها يف
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وســـــــائر الوكاالت  تدعو  -٦  

جهودها الرامية إىل دعم منظومة األمم املتحدة إىل أن تواصـــــــل، يف إطار واليتها، املعنية يف 
مبا يشــــمل العمل يف  )٢٩(،باألشــــخاص االجتارخطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة تنفيذ 

، وأن إطار الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص
 )٣٠(٢٠٣٠تسعى، من أجل حتقيق هذه الغاية، إىل جتسيد جوانب خطة التنمية املستدامة لعام 

ــــ ــــيق األنش ــــخاص والنظر يف كيفية تنس طة املقبلة وجتنب املتعلقة مبنع ومكافحة االجتار باألش
  ازدواجية العمل؛

__________ 
 .٧٢/١امة قرار اجلمعية الع  )٢٨(  
 .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة   )٢٩(  
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٣٠(  
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الدول األعضـــاء إىل معاجلة العوامل االجتماعية واالقتصـــادية والثقافية  تدعو  -٧  
  ؛ والسياسية وغريها من العوامل اليت جتعل الناس عرضة لالجتار هبم

الدول األعضاء إىل تعزيز أو مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون على  أيضًاتدعو   -٨  
صـــلة يف بعض احلاالت املحلي والدويل يف جمال مكافحة اجلرائم اليت قد تكون هلا  املســـتويني

باألشــــخاص، مبا فيها جرائم اإلرهاب وغســــل األموال والفســــاد وهتريب املهاجرين  االجتارب
رات واالســتغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت وغريها من باملخدِّ االجتارو

  ؛نظَّمةاملأشكال اجلرمية 
بالدول األعضــــاء، عند االقتضــــاء ومبا يتســــق مع قوانينها الوطنية، أن  هتيب  -٩  

حتقق بشأن األشخاص الذين ييسرون االجتار باألشخاص أو يشاركون فيه أو يستفيدون منه، 
ا وتعاقبهم، وأن متنع توفري مالذ آمن ملن تثبت مسؤوليتهم عن تلك اجلرائم، وتالحقهم قضائيًّ

فذ  لك اجلرائم وأن تن ية من ت تأت ئدات امل عا يد ال حتد ية  ـــــــل األموال بغ حة غس كاف تدابري م
رات واجلرمية أن يواصـــــل تقدمي ومصـــــادرهتا، وتطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ

  ؛ املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء يف هذا الصدد
صــلة إنشــاء جمموعات الدول األعضــاء على أن تنظر يف إنشــاء أو موا عتشــجِّ  -١٠  

تعدد األطراف املقليمي واإلو يثنائمن الســلطات الوطنية على كل من املســتوى الأو شــبكات 
مكافحة االجتار باألشــــــخاص، وأن تنظر يف اختاذ تدابري لتســــــهيل التعاون فيما بني من أجل 

ومســـاعدة ومحاية ضـــحايا االجتار،  اســـتئصـــاهلااملؤســـســـات من أجل مكافحة هذه اجلرمية و
رات واجلرمية أن يواصــل تقدمي املســاعدة التقنية املتحدة املعين باملخدِّ وتطلب إىل مكتب األمم

  ؛ إىل الدول األعضاء يف هذا الصدد
على ضـــــرورة أن تراعي الدول األعضـــــاء حقوق ضـــــحايا االجتار  دتشـــــدِّ  -١١  

دة حلماية حمديف اعتماد برامج ، وأن تنظر الوطنيةباألشــــــخاص، مبا يتماشــــــى مع قوانينها 
على التعاون يف اإلجراءات اجلنائية  همتشــجيعة الضــحايا والشــهود، هبدف وهوي ةخصــوصــي

املتخذة ضد اجلناة من خالل تدابري تركز على الضحايا وتأخذ يف االعتبار صدماهتم النفسية، 
سر  هموتضمن أمنهم قبل اإلجراءات اجلنائية وخالهلا وبعدها، وحتمي، عند االقتضاء، أفراد أ

د أيضًا على أمهية التحقيقات االستباقية واستحداث تقنيات حتقيق األقربني من االنتقام، وتشدِّ
  ؛ أدلة وال يقتصر اعتمادها على شهادات الضحايا فحسبقائمة على 

يف  يقدِّم إليهارات واجلرمية أن إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ  طلبت  -١٢  
  ؛عن تنفيذ هذا القرارمعلومات ن التزاماته القائمة بتقدمي التقارير، دورهتا الثامنة والعشرين، ضم

الدول األعضــــــاء وســــــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج  تدعو  -١٣  
  .امليزانية لألغراض املبينة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
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      ٢٧/٥القرار     
    افحة االتِّجار باملمتلكات الثقافيةالتعاون الدويل على مك    

  ،جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإنَّ  
بالطابع اإلجرامي لالتِّجار باملمتلكات الثقافية وبوقعه اجلسيم واهلادم على  لِّمستإذ   

منع  جماليف على وضع تدابري للتعاون الدويل  البالغ األمهيةبالدور التراث الثقايف للبشرية، و
باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم  تِّجارالمن أجل التصدي لة والعدالة اجلنائية اجلرمي

الة واحلفاظ عليها منصفة وفعَّ عدالة جنائية إنشاء نظم  نَّ د أكِّ تؤ  ال، وإذعلى حنو شامل وفعَّ
طنية، وإذ استراتيجية ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الو من أيِّ  ينبغي أن يكونا جزءًا

شري يف هذا الصدد إىل أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ت
  )٣١(والربوتوكوالت امللحقة هبا،

 ١٤املؤرخة اتفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح  ُتشري إىلوإذ   
ستخدم حلظر ومنع وسائل اليت تُ الشأن االتفاقية بو )٣٣(وبروتوكوليها، )٣٢(١٩٥٤أيار/مايو 

املؤمتر  ااعتمده اليت )٣٤(استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة
االتفاقية و ،١٩٧٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤ العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف
اليت اعتمدها املعهد  )٣٥(بطرق غري مشروعة املتعلقة باملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة

، وغريمها من الصكوك الدولية ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٤الدويل لتوحيد القانون اخلاص يف 
  ذات الصلة،

ات واجلرمية خدِّرالدور املركزي الذي يؤديه مكتب األمم املتحدة املعين بامل تشدِّد علىوإذ   
 تِّجارتربول) يف منع ومكافحة مجيع أشكال وجوانب اال(اإلن واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية

يف جمايل إنفاذ  الفعالباملمتلكات الفكرية وما يتصل به من جرائم، بوسائل منها تعزيز التعاون 
  والقضاء،   القانون

باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية  تنوهوإذ   
  تِّجار باملمتلكات الثقافية، مبا يشمل وضع أطر قانونية يف هذا الصدد،من أجل التصدي لال

 ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرَّخ  ٦٦/١٨٠قرار اجلمعية العامة  إىلُتشري وإذ   
ائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخباصة تعزيز التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنبشأن 

 ت فيه اجلمعية الدول األعضاء واملؤسسات ذات الصلة علىلذي حثَّ ، افيما يتعلق باالتِّجار هبا
تدعيم آليات تعزيز التعاون الدويل، مبا فيه تبادل املساعدة القانونية، القيام حسب االقتضاء ب

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥ اتملجلد، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣١(  
 .٣٥١١، الرقم ٢٤٩، املجلد املرجع نفسه  )٣٢(  
 .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣و ٢٤٩ ان، املجلداملرجع نفسه  )٣٣(  
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣ املجلد، املرجع نفسه  )٣٤(  
  .٤٣٧١٨الرقم ، ٢٤٢١املرجع نفسه، املجلد   )٣٥(  
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ل مكافحة مجيع أشكال وجوانب االتِّجار باملمتلكات ا، من أجتامًّ  وتنفيذ تلك اآلليات تنفيذًا
وتدمريها، هنبها وإتالفها وإزالتها و سلبهاالثقافية واجلرائم املتصلة به، مثل سرقة تلك املمتلكات و

وإذ ُتشري أيضًا إىل قرار اجلمعية  ،واملسلوبة وإعادهتا وتسهيل استرداد املمتلكات الثقافية املسروقة
تعزيز التدابري املتخذة يف جمال بشأن  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٨/١٨٦العامة 

وقرارها  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخباصة فيما يتعلق باالتِّجار هبا،
املبادئ التوجيهية الدولية بشأن " املعنون ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٩/١٩٦

تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم 
، الثقايف العراق تراث إنقاذبشأن  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨املؤرَّخ  ٦٩/٢٨١"، وقرارها أخرى

 الثقافية املمتلكات رد أو إعادةبشأن  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩املؤرخ  ٧٠/٧٦وقرارها 
  األصلية،بلدانها  إىل

اإلجرامية املنظمة واجلماعات اإلرهابية يف مجيع تزايد ضلوع اجلماعات  قلقها وإذ يثري  
أشكال االتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، وإذ تعيد جمددًا تأكيد ضرورة 
التعاون الدويل يف التصدي جلميع أشكال االتِّجار باملمتلكات الثقافية، وإذ تالحظ أنَّ هذه 

ن خالل أسواق مشروعة، مثل املزادات اليت جتري بوسائل املمتلكات الثقافية كثريًا ما ُتنَقل م
  منها اإلنترنت،

ه العابر عدباملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك ُب تِّجاربالطابع غري املشروع لالوإذ تسلِّم   
للحدود، وبأمهية تعزيز التعاون الدويل، بوسائل منها املساعدة القانونية املتبادلة، يف جمال كشف 

  والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا، هذه اجلرمية
تدعيم وتنفيذ تدابري شــــاملة يف جمال منع اجلرمية  إىلالتعهُّد بالســــعي تعيد تأكيد وإذ   

عالن إباملمتلكات الثقافية، وفقًا ملا ُأعرب عنه يف  تِّجاروالعدالة اجلنائية من أجل التصـــدِّي لال
مم املتحدة األوســع من اجلنائية يف جدول أعمال األ الدوحة بشــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة

ات االجتماعية واالقتصــــادية وتعزيز ســــيادة القانون على الصــــعيدين يي للتحدِّأجل التصــــدِّ
  )٣٦(،الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور

تعزيز تدابري منع ، واملعنون "٢٠١٥مايو أيار/ ٢٢خ املؤرَّ ٢٤/٢قرارها  إىلوإذ ُتشري   
  "،باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى تِّجاراجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باال

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية من  ١٨من املادة  ١الفقرة  إىلوإذ ُتشـــري أيضـــًا   
أكرب قدر من لبعض بعضــها  أن يقدِّم الدول األطراف اليت تقتضــي من )٣٧(املنظمة عرب الوطنية

املســــــاعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضــــــائية فيما يتصــــــل 
اليت من اتفاقية اجلرمية املنظمة  ١٨من املادة  ١٣الفقرة ، وإىل باجلرائم املشــمولة هبذه االتفاقية

__________ 
 .٧٠/١٧٤قرار اجلمعية العامة مرفق   )٣٦(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ املجلد، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٧(  
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ي طلبات تلقُتسَند إليها مسؤولية وصالحية طة مركزية سل تقتضي من الدول األطراف تعيني
  ،املساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذها أو إحالتها إىل السلطات املختصة لتنفيذها

دالة اجلنائية التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والع املبادئ إىلُتشري كذلك وإذ   
، اليت اعتمدهتا اجلمعية صل به من جرائم أخرىية وما يتفيما يتعلق باالتِّجار باملمتلكات الثقاف

لمساعدة على تنفيذ لعملية الداة باألإذ تنوه مع التقدير ، و٦٩/١٩٦العامة يف قرارها 
  ،التوجيهية املبادئ

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٢ املؤرَّخ ٣٧/١٧إىل قرار جملس حقوق اإلنسان وإذ ُتشري   
  بشأن احلقوق الثقافية ومحاية التراث الثقايف،

مكافحة جمال  عة للتعاون الدويل يفر فرصًا موسَّ توفِّ  اتفاقية اجلرمية املنظمة نَّ بأوإذ ُتسلِّم   
اإلمكانات الكبرية اليت تتيحها  شأن بأنَّ يف هذا ال اواقتناعًا منه مة عرب الوطنية،اجلرمية املنظ

  مل ُتستغل متامًا بعد، االتفاقيةتلك 
، ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ املؤرَّخ )٢٠١٧( ٢٣٤٧جملس األمن وإذ حتيط علمًا بقرار   

ويل فيما يتعلق بتدابري منع اجلرمية والعدالة الدللتعاون  البالغ األمهيةبالدور  أقر فيه املجلسالذي 
  ،باملمتلكات الثقافية تِّجارالاجلنائية الرامية إىل التصدي ل

والتربوية واملتاحف  ةباجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء واملؤسسات الثقافيوإذ تشيد   
وإذ ترحِّب جبميع  ،واملجتمع املدين من أجل مكافحة التجارة غري املشروعة باملمتلكات الثقافية

  املبادرات الرامية إىل اإلعادة الطوعية للممتلكات الثقافية املتحصَّل عليها بطريقة غري مشروعة،
وحتقيق  قنوات اتصال سريعة وآمنة وموثوق هبا إنشاء أنَّ وإذ تضع يف اعتبارها   

ناسب هلذه اجلرمية االستفادة اُملثلى منها يتسمان بأمهية بالغة يف التصدي بسرعة ويف الوقت امل
  السريعة التطور والعاملية النطاق،

  على أمهية أن ُتنسق مجيع كيانات األمم املتحدة جهودها لدى تنفيذ والياهتا،وإذ ُتشدِّد   
إزاء تزايد اســـــتهداف اهلجمات اإلرهابية للممتلكات الثقافية،  وإذ تعرب عن بالغ قلقها  

سرقتها   األحيان إىل إحلاق الضرر هبا أو ا يفضي يف كثري منمبا يف ذلك املواقع واألشياء الدينية، مم
  أو تدمريها الكامل، وإذ تدين هذه اهلجمات،

إزاء ضياع املمتلكات الثقافية أو تدمريها أو سرقتها  أيضًا وإذ تعرب عن بالغ قلقها  
تبات ودور أو هنبها أو نقلها أو متلكها على حنو غري مشروع من املواقع األثرية واملتاحف واملك

املحفوظات وغري ذلك مع املواقع، وإزاء أي فعل يؤدي إىل ختريبها أو إحلاق أضرار هبا، 
 سيما يف املناطق اليت تشهد نزاعات، وال سيما من جانب مجاعات إرهابية،   وال

إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  الدول األعضاء اليت مل تنضم بعدُ  عشجِّ ت  -١  
تشجِّع الدول األطراف ، وعلى القيام بذلكأو مل تصدِّق عليها  )٣٧(عرب الوطنيةاجلرمية املنظمة 

وسائر أشكال لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة، قانونيًّا أساسًا  تنظر يف استخدامهاأن فيها على 
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رمية ، حيثما كانت اجلباملمتلكات الثقافية تِّجاراالالتعاون الدويل، مبا فيها التعاون يف قضايا 
  ؛باالتفاقية املرتكبة مشمولة

مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية باعتماد قرار ترحب   -٢  
، الذي دعا املؤمتر فيه الدول ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١ املؤرَّخ ٨/١ املنظمة عرب الوطنية
ام بأمور منها تعزيز فعالية السلطات املركزية والسلطات املختصة لديها يف جمال األطراف إىل القي

التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية من أجل التصدي للجرمية املنظمة عرب الوطنية، وحتث الدول 
  يتعلق األمر باالتِّجار باملمتلكات الثقافية؛ مبا يف ذلك عندمااألطراف على تنفيذ هذا القرار، 

تشريعاهتا وإجراءاهتا حسب االقتضاء أن تستعرض  على الدول األعضاء تشجِّع  -٣  
االقتضاء، جلعلها  عندوغريها من املمارسات املتصلة باملساعدة القانونية املتبادلة وأن تعدهلا، 

  بقة؛اتفاقية اجلرمية املنظمة وغريها من الصكوك القانونية الدولية املنطالتزاماهتا مبقتضى متماشية مع 
املبادئ الدول األعضاء على أن تطبق إىل أقصى مدى ممكن  بقوةتشجِّع   -٤  

باملمتلكات الثقافية  تِّجارالتوجيهية الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باال
هتا حسب االقتضاء، بوسائل منها استعراض تشريعاهتا وإجراءا )٣٨(،وما يتصل به من جرائم أخرى

وسائر ممارساهتا وتعديلها عند اللزوم باالستناد إىل املبادئ التوجيهية، من أجل كفالة مالءمتها 
  ملنع ومكافحة االتِّجار باملمتلكات الثقافية، سعيًا إىل تعزيز التعاون الدويل يف هذا املجال؛

التعاون الدويل أقصى قدر ممكن من أن تطلب  علىالدول األعضاء  حتثُّ  -٥  
ساعدة القانونية املتبادلة وتوفرمها، مبا يتماشى مع أطرها القانونية الوطنية والصكوك وامل

احلجز واملصادرة وتوقيع التحقيقات واملالحقات القضائية جمال يف القانونية الدولية املنطبقة، 
ق غري ائرد أو إعادة املمتلكات الثقافية املهربة أو املصدرة أو املستوردة بطر وكذلك يف

ق غري ائق غري مشروعة أو املتجر هبا بطرائشروعة أو املسروقة أو املنهوبة أو املستخرجة بطرم
أن تستخدم ولألطر القانونية املحلية،  من خالل القنوات املناسبة ووفقًاوذلك ، مشروعة
 لتيا لصلةذات ا تلبياناا عداقوألدوات وا ،وحسب االقتضاء هلذه الغاية حتقيقًا ،بفعالية

 ةلمتحدا ألمما مكتبو لثقافةوا لعلموا للتربية ةلمتحدا ألمما منظمة عايةر تحت ضعتُو
 لعالميةا لمنظمة) وااإلنتربول( لجنائيةا للشرطة ليةولدا لمنظمةوا باملخدِّرات واجلرمية لمعنيا

 ودون اإلقليمية والثنائية يميةالتفاقات اإلقلاو ،الوالية املنوطة به نطاق ضمن كلٌّ رك،للجما
  ؛الصلةذات 

الدول األعضاء على تعزيز التعاون يف مكافحة االتِّجار غري املشروع  تشجِّع  -٦  
مالحقة يف ذلك يف  مبا غري املشروع من بلداهنا األصلية، هذه املمتلكات باملمتلكات الثقافية ونقل

  لدويل املنطبق؛األشخاص الضالعني يف هذه األفعال وتسليمهم، وفقًا لقوانني الدول املتعاونة وللقانون ا

__________ 
 .٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣٨(  
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اء، على إبرام اتفاقات ثنائية الدول األعضاء، حسب االقتض تشجِّع أيضًا  -٧  
متعددة األطراف بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك اتفاقات   أو

  باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم؛ تِّجاريف جمال مكافحة اال
ىل أن إباملمتلكات الثقافية  تِّجاردول األعضاء اليت مل جترم بعُد االال تدعو  -٨  

سرقة وهنب املواقع األثرية وغريها  وإىل أن جترمتفعل ذلك، وفقًا للصكوك الدولية املنطبقة، 
من اتفاقية  ٢جرمية خطرية، حسب التعريف الوارد يف املادة  وجتعلهامن املواقع الثقافية، 

باملمتلكات الثقافية  تِّجاراجلرمية املنظمة، حبيث تصبح االتفاقية تشمل مجيع جوانب اال
يتصل به من جرائم، عندما تكون هذه اجلرائم ذات طابع عرب وطين وتضلع فيها مجاعات   وما

ألغراض تعزيز اجلهود ذلك تفاقية اجلرمية املنظمة، وإجرامية منظمة، على النحو املحدد يف ا
باملمتلكات الثقافية عن طريق التأكد من أن بإمكان الدول  تِّجارالرامية إىل مكافحة اال

األطراف االستفادة الفعالة من أدوات التعاون الواردة يف تلك االتفاقية من أجل مكافحة هذا 
 النوع من اجلرائم؛

لتشريعاهتا املحلية، سلطاهتا املركزية  ، وفقًاأن تشجِّعضاء الدول األعب هتيب  -٩  
على تبادل املعلومات يف الوقت املناسب وإنشاء أو تعزيز خطوط اتصال وآليات واملختصة 

لتشاور والتنسيق بني تلك السلطات واهليئات الوطنية املكلفة من أجل ا تتسم بالسرعة واملوثوقية
شبكات التعاون ذات الصلة، حيثما أمكن،  الثقافية واستخداماملمتلكات ب تِّجارمبكافحة اال

أشياء قد تعد ممتلكات  ُيكتشف إخراج مامن أجل إخطار بلدان املنشأ على وجه السرعة عند
  ؛أراضيها منثقافية 

التشريعي  ينيالدول األعضاء على اختاذ تدابري وطنية فعالة على املستو حتثُّ   -١٠  
ومبا يتسق مع التزاماهتا وتعهداهتا مبوجب القانون الدويل والصكوك والتنفيذي، عند االقتضاء 

من جرائم  اباملمتلكات الثقافية وما يتصل هب تِّجاراالجرمية الوطنية، من أجل منع ومكافحة 
  يستفيد منها أو ميكن أن يستفيد منها اإلرهابيون أو اجلماعات اإلرهابية؛

ابري فعالة ملنع نقل املمتلكات الثقافية الدول األعضاء على اختاذ تد تشجِّع  -١١  
املتحصل عليها بصورة غري مشروعة أو غري قانونية، وخصوصا من خالل املزادات، مبا يف ذلك 

  إىل مالكيها الشرعيني؛بالفعل إعادهتا ردها أو عرب اإلنترنت، وعلى 
حتدد  وطنية الدول األعضاء على النظر يف إعداد مبادئ توجيهية أيضًا عتشجِّ  -١٢  
باملمتلكات الثقافية  تِّجاريف حاالت اال طلب املساعدة القانونية املتبادلة وإجراءات شروط

إطالع ، وعلى إن أمكن بلغة واحدة على األقل من اللغات الرمسية لألمم املتحدةواإلعالن عنها 
 ؛هذه املعلومات األمانة على

 ل لتيسري التعاون الدويلتعيني جهات اتصا مواصلةالدول األعضاء إىل تدعو   -١٣  
، وإبالغ مكتب األمم قضائيًّا باملمتلكات الثقافية ومالحقة مرتكبيه تِّجارلغرض التحقيق يف اال

إلدراجها يف دليل السلطات الوطنية املختصة، بتلك املعلومات ات واجلرمية خدِّراملتحدة املعين بامل
  تطلب إىل املكتب حتديث هذه املعلومات باستمرار؛و
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حتثُّ الدول األعضاء، اليت مل تقم بعُد بإنشاء سلطات مركزية معيَّنة أو جهات   -١٤  
اتصال فعَّالة، وفقًا للتشريعات املحلية، بغية تسهيل التعاون الدويل، مبا يف ذلك طلبات التسليم 
 وتبادل املساعدة القانونية، على أن تقوم بذلك من أجل التصدِّي الفعَّال للجرمية املنظمة عرب

باملمتلكات الثقافية، وذلك مبساعدة من مكتب األمم املتحدة  تِّجارالوطنية، مبا يف ذلك اال
املعين باملخدِّرات واجلرمية وسائر املنظمات الدولية املعنية، وأن تيسر وضع استراتيجيات وطنية 

  حسب االقتضاء؛ ،تدابري الالزمةسائر اليمية وإقليمية ودولية ولودون إق
الدول األعضاء بإعداد قوائم عادية أو قوائم جرد للممتلكات الثقافية  توصي  -١٥  
 حتديدمن أجل تسهيل  لعامة الناس، والنظر يف جعلها متاحة يهماتأو كل املفقودةأو املسروقة 

قوائم الطوارئ احلمراء الصادرة استخدام األدوات املتاحة هلا، مثل  فضًال عنتلك املمتلكات، 
دويل وقاعدة بيانات اإلنتربول بشأن األعمال الفنية املسروقة وشبكة تبادل ال جملس املتاحف عن

 أجهزةالتابعة ملنظمة اجلمارك العاملية، من أجل تيسري أعمال  )ARCHEO( "أركيو"املعلومات 
، وتدعو يف هذا الصدد الدول األعضاء إىل مد بعضها بعضًا بأقصى قدر ممكن من إنفاذ القانون

 ؛هذه القوائم التعاون يف إعداد

التعاون مع وال سيما ب، على أن توفر بناء على الطلب الدول األعضاء عتشجِّ  -١٦  
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، التدريب بشأن تقدمي املساعدة القانونية الدولية  مكتب األمم

السلطات سائر الوزارية وسلطات إنفاذ القانون و اسلطاهتل، وكذلك واملختصة املركزية اتلسلطل
  ؛ردها وإعادهتا أو املمتلكات الثقافية املتجر هبا والتحقيق بشأهنا الكشف عناملعنية بعمليات 

أن تتبادل املعلومات، على أساس طوعي، على الدول األعضاء  أيضًا تشجِّع -١٧  
ل به من جرائم، فيما يتعلق باالتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتص دةبشأن جتارهبا وممارساهتا اجليِّ 

ألهداف منها النظر يف مجيع اخليارات املتعلقة باختاذ تدابري جديدة قانونية وغري قانونية للتصدي 
هبذه التجارب  ات واجلرمية علمًاخدِّروأن حتيط مكتب األمم املتحدة املعين بامل هلذه اجلرمية،

 هذه املعلومات وينشرهاوتطلب إىل املكتب أن جيمع حسب االقتضاء، دة، واملمارسات اجليِّ 
  ضمن حدود واليته القائمة والتزاماته يف جمال اإلبالغ؛

الدول األعضاء، يف احلاالت اليت ال ميكن فيها تنفيذ طلب كذلك تشجِّع   -١٨  
على أن تتشاور  سبب كان، أليِّ املتعلق باالتِّجار مبمتلكات ثقافية املساعدة القانونية املتبادلة 

أسباب الرفض، وذلك لتمكني الدولة الطالبة من شأن قبل رفض الطلب، ب الدولة الطالبة، مع
  ؛عند اإلمكان الطلب تعديل

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية مواصلة تقدمي  تطلب  -١٩  
 املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، فيما يتعلق بالتعاون الدويل يف جمال مكافحة

  الصلة؛ بالتعاون مع املنظمات واهليئات الدولية ذاتوذلك االتِّجار باملمتلكات الثقافية، 
الدول األعضاء اليت مل تقم بعد بتزويد مكتب األمم املتحدة املعين  تدعو  -٢٠  

باملخدِّرات واجلرمية مبعلومات عن إجراءاهتا املتعلقة بطلبات تبادل املساعدة القانونية، مبا يف 
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، حسب ىل أن تقوم بذلكإي متطلبات خاصة باجلرائم املتعلقة باملمتلكات الثقافية، ذلك أ
، وتطلب إىل املكتب أن يتيح هذه املعلومات من خالل بوابة املوارد اإللكترونية االقتضاء

  والقوانني املتعلقة باجلرمية، حبيث يتسىن لسائر الدول األعضاء االطالع عليها؛
رات واجلرمية أن يلتمس من مم املتحدة املعين باملخدِّإىل مكتب األ تطلب  -٢١  

غري احلكومية، ومعاهد شبكة برنامج األمم احلكومية والدول األعضاء واملنظمات الدولية 
املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وغريها من اجلهات املعنية ذات اخلربة يف التعاون الدويل 

الثقافية تعليقات على استخدام وتطبيق املبادئ التوجيهية  باملمتلكات تِّجارعلى مكافحة اال
باملمتلكات الثقافية  تِّجارالدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باال

  يتصل به من جرائم أخرى؛  وما
إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن  تطلب  -٢٢  

 والعشرين تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار؛ الثامنةقدِّم إليها يف دورهتا ي

 من خارجاجلهات املاحنة إىل توفري موارد ســــــائر و األعضــــــاءالدول  تدعو  -٢٣  
  .وإجراءاهتا لقواعد األمم املتحدة وفقًا ،امليزانية ألغراض هذا القرار

    
   ٢٧/٦القرار     
    العدالة التصاحلية    

  ع اجلرمية والعدالة اجلنائية،من إنَّ جلنة  
متوز/يوليه  ٢٨املؤرَّخ  ١٩٩٩/٢٦إىل قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي  إذ تشري  
  ، واملعنون "وضع وتنفيذ تدابري للوساطة والعدالة التصاحلية يف ميدان العدالة اجلنائية"،١٩٩٩

ضًا   شري أي ، وقراره ٢٠٠٠ه متوز/يولي ٢٧املؤرَّخ  ٢٠٠٠/١٤إىل قرار املجلس  وإذ ت
، املعنونني "املبادئ األســــاســــية الســــتخدام برامج ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٤املؤرَّخ  ٢٠٠٢/١٢

  العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية"، 
، الذي أعدَّه مكتب األمم املتحدة وإذ حتيط علمًا بكتيِّب برامج العدالة التصـــــــاحلية 

والذي يقدِّم ملحة عامة عن االعتبارات الرئيسية  )٣٩(،٢٠٠٦املعين باملخدِّرات واجلرمية يف عام 
  يف تنفيذ تدابري تشاركية للتصدِّي للجرائم باالستناد إىل هنج قوامه العدالة التصاحلية، 

بوجود اختالفات يف تطبيق العدالة التصـــاحلية يف بعض الدول األعضـــاء، وإذ تســـلِّم  
احلاجة إىل تطبيق هذه مدى يف حتديد وإذ تشـــــدِّد على أن للدول األعضـــــاء احلق الســـــيادي 

والياهتا القضائية، مع مراعاة املخاطر املحتملة اليت داخل  املمارسات ونطاق تطبيقها املناسب
  ميكن أن حتدث عند تنفيذ برامج العدالة التصاحلية، 

__________ 
 ).E.06.V.15املتحدة، رقم املبيع  سلسلة كتيِّبات العدالة اجلنائية (منشورات األمم  )٣٩(  
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االلتزام املشــترك باحترام كل حقوق اإلنســان واحلريات األســاســية وإذ تؤكِّد جمدَّدًا  
اهتا على صــــــعيد العامل، وإذ تســــــلِّم بأنَّ إجراءات العدالة التصــــــاحلية ميكن أن ُتكيَّف ومراع

يتالءم مع نظم العدالة اجلنائية الراســـــخة وميكن أن تكمل تلك النظم، مع مراعاة األحوال   مبا
  دية والثقافية،القانونية واالجتماعية واالقتصا

يف التطور جتاه اجلرمية حيترم كرامة بأن العدالة التصــــــاحلية هي رد آخذ وإذ تســــــلِّم  
االجتماعي من خالل عالج الضــحايا  االنســجامومســاواة كل شــخص ويبين التفاهم ويعزز 

  واجلناة واملجتمعات املحلية،
اجلناة بأن استخدام العدالة التصاحلية ال خيل حبق الدول يف مالحقة أيضًا وإذ تسلِّم  
  ،ًاقانوني  املزعومني
إعالن مبادئ العدل األســــــاســــــية املتعلقة بضــــــحايا اإلجرام  بارهاوإذ تأخذ يف اعت 

ملنع اجلرمية وغريه من معايري وقواعد األمم املتحدة  )٤٠(والتعســــــف يف اســــــتعمال الســــــلطة،
  والعدالة اجلنائية،

بأن مبادرات العدالة التصاحلية يف بعض الدول األعضاء تستند إىل أشكال وإذ تسلِّم   
ــة من العــ ــة وحملي ــدي ــة العــامــة تقلي ــة، وإذ تشــــــري إىل قرار اجلمعي  ١٣املؤرَّخ  ٦١/٢٩٥دال

  ،ن حقوق الشعوب األصلية املرفق به، وإعالن األمم املتحدة بشأ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب 
املعنون و، ٢٠١٥أيلول/ســـــبتمرب  ٢٥املؤرَّخ  ٧٠/١قرار اجلمعية العامة  إىلتشـــــري وإذ   

من  ١٦"، الذي يشــــــمل، يف إطار اهلدف ٢٠٣٠"حتويل عاملنا: خطة التنمية املســــــتدامة لعام 
أهداف التنمية املســـتدامة، االلتزام بالتشـــجيع على إقامة جمتمعات مســـاملة ال ُيهمَّش فيها أحد من 
أجل حتقيق التنمية املســتدامة، وإتاحة إمكانية وصــول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤســســات فعالة 

ملستويات، والغاية املتمثلة يف ضمان اختاذ القرارات وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع ا
  املستويات،  على حنو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي على مجيع

كانون األول/ديســــمرب  ١٧املؤرَّخ  ٧٠/١٧٤إىل قرار اجلمعية العامة أيضــــًا وإذ تشــــري   
املعنون "مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، الذي أقرَّت فيه و، ٢٠١٥

إعالن الدوحة بشـــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوســـع 
لصعيدين الوطين من أجل التصدِّي للتحديات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على ا

الذي أكد فيه رؤســــاء الدول واحلكومات ووزراء وممثلو الدول ووالدويل ومشــــاركة اجلمهور، 
، وتعهدوااألعضاء جمددًا التزامهم بدعم نظم العدالة اجلنائية الفعالة والعادلة واإلنسانية واملسؤولة، 

العدالة  فيما خيصبلداهنم  السارية يفجراءات اإلإىل مراجعة أو إصالح بالسعي ضمن مجلة أمور، 
  عمًا لنجاح عملية إعادة اإلدماج،التصاحلية وغريها من اإلجراءات د

__________ 
 .٤٠/٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤٠(  
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االلتزام الذي تعهدت به الدول األعضـــاء يف إعالن الدوحة بالســـعي  إذ تعيد تأكيدو  
إىل إدماج املســــائل املتعلقة باألطفال والشــــباب يف جهودها الرامية إىل إصــــالح نظم العدالة 

ة، وكذلك الســعي إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنســاين يف ُنُظمها املعنية بالعدالة اجلنائية، اجلنائي
سانية  ستراتيجيات وخطط وطنية، وإىل الترويج لتدابري تراعي االعتبارات اجلن بصوغ وتنفيذ ا

ا يف ذلك كجزء ال يتجزَّأ من ســياســاهتا املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومعاملة اجلناة، مب
  إعادة تأهيل اجلانيات وإعادة إدماجهن يف املجتمع، 

 ٢٦املؤرَّخ  ٢٠١٦/١٧قرار املجلس االقتصــــــــادي واالجتمــاعي وإذ تشــــــري إىل   
  املعنون "العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية"، و، ٢٠١٦متوز/يوليه 

، ٢٠١٦/١٧ه طلب املجلس االقتصادي واالجتماعي، يف قراروإذ تأخذ يف اعتبارها   
إىل األمني العام أن يعقد اجتماعًا خلرباء العدالة التصــاحلية لكي يســتعرضــوا اســتعمال وتطبيق 
املبادئ األســاســية الســتخدام برامج العدالة التصــاحلية يف املســائل اجلنائية، وكذلك التطورات 

  اجلديدة والنهوج املبتكرة يف جمال العدالة التصاحلية، 
ـــتفادة جتارب الوإذ تالحظ    ـــات اجليدة والدروس املس دول األعضـــاء، ومنها املمارس

  وسائر التطورات األخرية يف جمال العدالة التصاحلية، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقليمي، 
باحلاجة إىل ضـــــمان أن تراعي إجراءات العدالة التصـــــاحلية االعتبارات  وإذ تســـــلِّم 

  اجلنسانية وأن توطد سيادة القانون، 
أنه يكثر استخدام برامج العدالة التصاحلية يف تسوية املخالفات البسيطة، ظ وإذ تالح  

وإذ تالحظ أيضــــًا أن بعض الدول األعضــــاء تطبقها على طائفة أوســــع من اجلرائم اجلنائية، 
  أكثر خطورة،جرائم تشمل 

 أن هنج العدالة التصاحلية قد يكون مفيدًا، عند االقتضاء، يف التشجيع أيضًا وإذ تالحظ 
على التسوية واملصاحلة واملساءلة وسيادة القانون، مع محاية حقوق الضحايا، وخصوصًا أثناء 

لة  عدا حتديات يف تطوير نظمها لل لدول  ها ا جه في ية أوالفترات اليت توا إصــــــالحها أو   اجلنائ
  ،تفعيلها

ائية يف بانعقاد اجتماع فريق اخلرباء املعين بالعدالة التصـــاحلية يف املســـائل اجلن تنوه  -١  
بالتعاون مع الدول األعضــــــاء  ،٢٠١٧تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٤إىل  ٢٢أوتاوا، يف الفترة من 

املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية ومعاهد  هاوكيانات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا في
اليت لديها خربة يف عنية وســـائر اجلهات املوالعدالة اجلنائية شـــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية 

  الجتماع؛لإجراءات العدالة التصاحلية، وتعرب عن امتناهنا حلكومة كندا ملا قدمته من دعم مايل 
بتقرير األمني العام عن نتائج اجتماع فريق اخلرباء املعين بالعدالة حتيط علمًا   -٢  

  )٤١(التصاحلية يف املسائل اجلنائية؛

__________ 
  )٤١(  E/CN.15/2018/13.  
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لنظر، عند االقتضاء، يف تيسري إجراءات العدالة الدول األعضاء على اتشجع   -٣  
التصـــــاحلية قدر اإلمكان يف املراحل ذات الصـــــلة من إجراءات العدالة اجلنائية، وفقا للقانون 

النظر يف تطبيق املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف بوسائل منها املنطبق، 
  )٤٢(ملسائل اجلنائية؛ا
األعضاء على النظر يف تيسري برامج العدالة التصاحلية، يف  الدول ع أيضًاتشج  -٤    

  ؛ فيها نظم العدالة اجلنائيةاليت تعترض احلاالت املناسبة، كأحد التدابري املمكنة ملواجهة التحديات 
ــــتخدام برامج العدالة تشــــجع كذلك   -٥   الدول األعضــــاء على مراعاة عدم اس

حنو حر وطوعي، مع وجود ضــمانات إجرائية أســاســية، التصــاحلية إال مبوافقة األطراف على 
  اية احتياجات الضحايا ومصاحلهم؛وعلى ضمان مح

الدول األعضــاء، عند تيســري برامج العدالة التصــاحلية، على النظر يف تشــجع   -٦  
تقدمي خدمات وبرامج العدالة التصــاحلية يف قضــاء األحداث كأحد أولوياهتا، ومراعاة املعايري 

ات الصــــلة يف جمال قضــــاء األحداث، ومع التســــليم بأن تعليم األطفال املحتكني والقواعد ذ
بنظام العدالة اجلنائية وتأهيلهم ينبغي أن يكون ضمن األولويات، تدعو أيضًا الدول األطراف 

  )٤٣(ماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل؛إىل مراعاة التزا
ني بنظام العدالة اجلنائية، بالدول األعضاء محاية حقوق األطفال املحتكهتيب   -٧  

ومراعاة الظروف واالحتياجات اخلاصة لألطفال، حسب االقتضاء، والسعي إىل تأهيل هؤالء 
ق منها تقييد تطبيق التوقيف و/أو االحتجاز، وتطبيق اإلعفاء املشــــــروط من ائاألطفال، بطر

شـــراف، مع عليم واإلاملالحقة القضـــائية و/أو التدابري البديلة عن الســـجن، وتعزيز عمليات الت
  احترام خصوصية األطفال؛

الدول األعضـــاء إىل النظر، عند وضـــع برامج العدالة التصـــاحلية وعند تدعو   -٨  
االقتضــاء، يف مســائل منها ســبل الوصــول إىل العدالة، وإعادة إدماج اجلناة يف املجتمع، واحلد 

  حية والتعليمية؛على اخلدمات الص من معاودة اإلجرام، ومتكني اجلناة من احلصول
الدول األعضـــاء إىل مســـاعدة بعضـــها البعض بتبادل التجارب  أيضـــًا تدعو  -٩  

برامج حبثية أو تدريبية أو وأنشــطة املكتســبة يف جمال العدالة التصــاحلية ووضــع وتنفيذ برامج 
  ؛ذات صلةلتحفيز النقاش يف هذا الشأن، مبا يشمل تنظيم مبادرات إقليمية  وأنشطة أخرى

صوغ  لكذك عوتد  -١٠   الدول األعضاء إىل النظر يف تقدمي املساعدة التقنية يف جمال 
ســــيما إىل   وال، هاطلببناء على الدول األعضــــاء، غريها من وتنفيذ برامج للعدالة التصــــاحلية إىل 

  ؛حسب االقتضاء، الدول األعضاء اليت تواجه صعوبات حمددة تتعلق بظروف وطنية أو دولية

__________ 
  .٢٠٠٢/١٢مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي   )٤٢(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، املجلد جمموعة املعاهداتدة، األمم املتح  )٤٣(  
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األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة، رهنــًا بتوافر  إىل مكتــبتطلــب   -١١  
مة من الدول األعضــــــاء عن موارد من خارج امليزانية، مواصــــــلة مجع وحتليل املعلومات املقدَّ

مة من املنظمات جتارهبا املتعلقة بربامج العدالة التصــاحلية، وكذلك املعلومات ذات الصــلة املقدَّ
كومية، ومعاهد شــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة وغري احلاحلكومية الدولية 

  إجراءات العدالة التصاحلية؛اليت لديها خربة يف اجلنائية، وسائر اجلهات املعنية 
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، رهنًا بتوافر تطلب أيضــــًا   -١٢  

ه كتيِّبتعليمية وتوفري إرشادات عملية، مبا يف ذلك حتديث موارد من خارج امليزانية، إعداد مواد 
 ألعضــــاء، وتوفري فرص للتدريب وغري، بالتشــــاور مع الدول اربامج العدالة التصــــاحليةب اخلاص
سيما للممارسني العاملني يف جمايل ذلك سبل بناء القدرات يف هذا الشأن، وال  منع اجلرمية  من 

معلومات عن برامج العدالة التصــاحلية، مبا يف ذلك املمارســات والعدالة اجلنائية، وإتاحة ونشــر 
  الدروس املستفادة؛و الناجحة واملخاطر املحتملة والتحديات التقنية واحللول املمكنة

كذلك  -١٣   نًا  تطلب  مية، ره باملخدِّرات واجلر حدة املعين  إىل مكتب األمم املت
دمات االســـتشـــارية واملســـاعدة التقنية إىل بتوافر موارد من خارج امليزانية، مواصـــلة تقدمي اخل

ق مع ســـائر وكاالت الدول األعضـــاء، بناء على طلبها، يف جمال العدالة التصـــاحلية، بالتنســـي
  األمم املتحدة؛

إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة، رهنــًا بتوافر تطلــب   -١٤  
ة التقنية واخلدمات االســتشــارية إىل الدول موارد من خارج امليزانية، مواصــلة تقدمي املســاعد

األعضــاء، بناء على طلبها، يف جمال العدالة التصــاحلية لألطفال، من خالل إعداد أدوات تقنية 
 هومواد تعليمية وإرشادات عملية ومبادرات مصممة خصيصًا لبناء القدرات، يف إطار برناجم

  ؛رمية والعدالة اجلنائيةل منع اجلالعاملي املتعلق بالعنف ضد األطفال يف جما
إىل التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى املتمرســـــة يف  بالســـــعيتتعهد   -١٥  

  التصاحلية؛  جمال العدالة
ن، تقريرًا ، يف دورهتا التاســـعة والعشـــرييهاإىل األمني العام أن يقدِّم إلتطلب   -١٦  

  عن تنفيذ هذا القرار؛
ات املاحنة إىل توفري موارد من خارج الدول األعضــــــاء وســــــائر اجلهتدعو   -١٧  

  امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

      ٢٧/١املقرَّر     
    املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة تقرير جملس أمناء معهد األمم    

إىل املجلس أيار/مايو، أن حتيل  ١٧املعقودة يف الثامنة لجنُة، أثناء جلستها القرَّرت   -٤
املتحدة  تقرير جملس أمناء معهد األمماالقتصادي واالجتماعي مذكرة األمني العام اليت حييل فيها 

س أمناء الذي أعد عمًال بقرار اختذه جمل ،)E/CN.15/2018/8األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة (
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بغية رفع تقرير إىل ، ٢٠١٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٦و ٢٥املعهد يف اجتماعه املعقود يومي 
من املادة الرابعة من النظام (ه)  ٣وفقًا للفقرة املجلس االقتصادي واالجتماعي عن طريق اللجنة، 

 ).١٩٨٩/٥٦األساسي للمعهد (مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 

 
   


