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 الفصل األول
  

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

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

توصـــي جلنُة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املجلَس االقتصـــادي واالجتماعي باملوافقة   -١
  على مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها اجلمعية العامة:

    
     مشروع القرار األول  
    ع اجلرمية والعدالة اجلنائية املتعلقة بالشبابإدماج الرياضة يف استراتيجيات من    

  ،إنَّ اجلمعية العامة  
التزامها مبقاصـــــــد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي  إذ تؤكِّد جمدَّدًا  

وإذ تشـري إىل التزام الدول األعضـاء املشـترك بدعم سـيادة القانون ومنع  )١(حلقوق اإلنسـان،
  هلا ومظاهرها،ومكافحة اجلرمية بكل أشكا

ما تتَّسم به مسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من طابع شامل  وإذ تؤكِّد جمدَّدًا أيضًا  
لقطاعات متعددة، وما يســـتتبعه ذلك من حاجة إىل إدماج تلك املســـائل على حنو أفضـــل يف 

  مة،جدول أعمال األمم املتحدة األوسع نطاقًا من أجل تعزيز التنسيق على نطاق املنظو
إىل معايري األمم املتحدة وقواعدها ذات الصــــــلة يف جمال منع اجلرمية  وإذ تشــــــري  

واملبــادئ التوجيهيــة للتعــاون  )٢(والعــدالــة اجلنــائيــة، ومنهــا املبــادئ التوجيهيــة ملنع اجلرميــة،
ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع  )٣(واملســــــاعدة التقنية يف ميدان منع اجلرمية يف املدن،

والصيغة املحدَّثة لالستراتيجيات النموذجية  )٤(ح األحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)،جنو
 )٥(والتدابري العملية للقضــــــاء على العنف ضــــــد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

واســتراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضــاء على العنف ضــد األطفال 
وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون  )٦(ال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،يف جم

__________ 
  ).٣-ألف (د ٢١٧عية العامة قرار اجلم  )١(  
  .٢٠٠٢/١٣ مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي  )٢(  
  .١٩٩٥/٩مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي   )٣(  
  .٤٥/١١٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤(  
  .٦٥/٢٢٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥(  
  .٦٩/١٩٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٦(  
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وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الســـجناء  )٧(قضـــاء األحداث (قواعد بكني)،
  )٨((قواعد نيلسون مانديال)،

، الذي ٢٠١٥أيلول/ســــــبتمرب  ٢٥املؤرَّخ  ٧٠/١إىل قرارها  وإذ تشــــــري أيضــــــًا  
، وإذ تعترف، ضــــمن مجلة أمور، بأن ٢٠٣٠اعتمدت مبوجبه خطة التنمية املســــتدامة لعام 

  الرياضة عنصر متكيين مهم لتحقيق التنمية املستدامة،
كافحة مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة مل قرارإىل  وإذ تشـــــري كذلك  
بشأن الفساد يف جمال الرياضة، الذي  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠ ؤرَّخامل ٧/٨ الفساد

ــــــاد ميكن أن يقوِّض إمكانات  أعرب فيه املؤمتر، ضــــــمن مجلة أمور، عن قلقه من أنَّ الفس
الرياضــة نفســها ودورها يف اإلســهام يف حتقيق أهداف التنمية املســتدامة وغاياهتا الواردة يف 

  ،٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام خطة 
بتنظيم املؤمتر الدويل لوقاية الرياضـــــة من الفســـــاد، الذي عقد يف فيينا  بوإذ ترحِّ  

أيضــــًا مبؤمتر املتابعة الذي ســــيعقد يف فيينا  ترحِّب، وإذ ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦و ٥يومي 
  ،٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤و ٣يومي 

اب يف جمال الرياضـــــة من التعرض خلطر بأمهية محاية األطفال والشـــــب موإذ تســـــلِّ  
  ا،ا صحيًّاالستغالل واإليذاء مبا يكفل هلم بيئة آمنة تساعد على منوهم منوًّ

بشـــأن بناء  ٢٠١٧تشـــرين الثاين/نوفمرب  ١٣ ؤرَّخامل ٧٢/٦إىل قرارها  وإذ تشـــري  
ضــــة واملثل األعلى األومليب، وإذ تقر، يف هذا الســــياق، عامل ســــلمي أفضــــل من خالل الريا

بالدور الرئيســــــي الذي تضــــــطلع به منظومة األمم املتحدة وبراجمها القطرية ودور الدول 
  األعضاء يف تعزيز التنمية البشرية من خالل الرياضة والتربية البدنية،

اعترفت فيها الدول  اليت )٩(من اتفاقية حقوق الطفل، ٣١إىل املادة  أيضــًاوإذ تشــري   
األطراف حبق الطفل يف وقت الفراغ ومزاولة األلعاب وأنشـــــطة االســـــتجمام، وإذ تشـــــري 

اليت  )١٠(كذلك إىل اإلعالن وخطة العمل الواردين يف الوثيقة املعنونة "عامل صـاحل لألطفال"،
ل عن طريق التزمت فيها الدول األعضاء بتعزيز الصحة البدنية والعقلية والعاطفية بني األطفا

  اللعب واأللعاب الرياضية،
إىل الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعية العامة، املعنونة  كذلك وإذ تشري  

أوصت  اليت )١١("التزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية ومواجهتها على حنو فعَّال"،
الشباب إىل األنشطة الرياضية والثقافية االعتيادية، الدول األعضاء بإتاحة وصول األطفال و افيه

__________ 
  .٤٠/٣٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧(  
  .٧٠/١٧٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )٨(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٩(  
  .٢٧/٢-دا مرفق قرار اجلمعية العامة  )١٠(  
  .٣٠/١-دا مرفق قرار اجلمعية العامة  )١١(  
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تشـــجيعًا ألمناط وأســـاليب حياة صـــحية وكتدبري يهدف إىل منع تعاطي املخدِّرات، وإذ تســـلِّم 
  أوسع، بأمهية هذا التدبري لتعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على نطاق

ية ب دوإذ تؤكِّ   لة اجلنائ عدا ية يف دور جلنة منع اجلرمية وال ــــــ ئة الرئيس ها اهلي صــــــفت
  املتحدة املعنية بصنع السياسات يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، األمم

إزاء املخاطر اليت هتدد الشـــباب من جراء الفســـاد واجلرمية يف  وإذ تعرب عن قلقها  
يف  جمال الرياضــة وإزاء العدد الكبري من األطفال والشــباب الذين قد يكونون أو ال يكونون

نزاع مع القانون ولكنهم مهجورون وُمهَملون ويتعرَّضـــون لإلســـاءة واالســـتغالل ولتعاطي 
  املخدِّرات ويعيشون مهمَّشني ويتعرَّضون بشكل عام خلطر اجتماعي،

بأمهية منع تورط األطفال والشــباب يف األنشــطة اإلجرامية من خالل  واقتناعًا منها  
الســــلوك املعادي للمجتمع والســــلوكيات اجلاحنة،  دعم منوهم وتعزيز قدرهتم على مواجهة

لذين هم يف نزاع مع القانون  وبأمهية دعم العمل على إعادة تأهيل األطفال والشــــــباب ا
وإعادة إدماجهم يف املجتمع، ومحاية األطفال الضـــــحايا والشـــــهود، مبا يشـــــمل منع إعادة 

شباب الذين يعيشون يف ة، واقتناعًا  إيذائهم، وتلبية احتياجات األطفال وال ظل أوضاع هشَّ
منها أيضــــــًا بأن هذه التدابري الكلية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ينبغي أن تأخذ يف 

  احلسبان حقوق اإلنسان ومصاحل الطفل الفضلى،
بأنَّ الرياضة واألنشطة البدنية هلا القدرة على تغيري التصورات ومكافحة  وإذ تسلِّم  

سبقة  سية األفكار امل سيا سلوكيات، وعلى إهلام الناس وكسر احلواجز العرقية وال وحتسني ال
  وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة التمييز،

أنَّ إعادة تأهيل األشــخاص املحرومني من حريتهم نتيجة لســلوك إجرامي  وإذ تؤكِّد  
العدالة اجلنائية،  وإعادة إدماجهم يف املجتمع مها من األهداف األســـــاســـــية اليت يتوخَّاها نظام

ـــون مانديال وغريها من املعايري والقواعد ذات الصـــلة، وخباصـــة قواعد بكني  وأن قواعد نيلس
 فحســــب ال توصــــي )١٢(وقواعد األمم املتحدة بشــــأن محاية األحداث املجرَّدين من حريتهم،

دة املناسبة املساع وسائر أشكال السلطات بتوفري برامج تتعلق بالتعليم والتدريب املهين والعمل
ذات الطابع اإلصــــــالحي واألخالقي والروحي واالجتماعي أشــــــكاهلا  يشــــــملواملتاحة، مبا 

  والصحي والرياضي، وإمنا أيضًا بإيالء اهتمام خاص للسجناء الشباب يف هذا الصدد،
بتقرير األمني العام املعنون "تعزيز اإلطار العاملي لتســخري  وإذ حتيط علمًا مع التقدير  
الذي يتضمن حتديثًا خلطة عمل األمم املتحدة بشأن  )١٣(ألغراض التنمية والسالم"،الرياضة 

  )١٤(تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم،
بالطابع املتكامل بني اجلهود املبذولة من أجل منع اجلرمية لدى الشـــباب  وإذ تســـلِّم  

رياضــة ألغراض التنمية العلى تســخري  العملوحتقيق العدالة اجلنائية فيما خيصــهم من جهة و
__________ 

  .٤٥/١١٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٢(  
  )١٣(  A/73/325.  
  .A/61/373انظر الوثيقة   )١٤(  
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والسالم من جهة أخرى، وإذ تسلِّم أيضًا بأن املبادرات من هذا النوع ميكن أن تستفيد من 
اتباع ُنُهج أكثر اتســـاقا وتكامال على مجيع املســـتويات، مع التركيز على املجتمعات املحلية 

  ة،واألسر واألطفال والشباب، مبن فيهم أولئك الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشَّ
على إقامة شراكات بني اجلهات احلكومية على مجيع املستويات املناسبة  ُتشجِّعوإذ   

واجلهات املعنية صـــاحبة املصـــلحة ضـــمن املجتمع املدين بغية تعزيز ودعم االســـتراتيجيات 
والربامج واملبادرات الفعَّالة بشأن منع اجلرمية، حسبما يكون مناسبًا، والترويج لثقافة السلم 

  ،العنف نبذو
بالدور الدعوي اهلام الذي ميكن أن تؤديه االحتادات الرياضــــــية الدولية يف  وإذ تقرُّ  

بناء اجلسور بني األولويات السياساتية ملديري األنشطة الرياضية واألمم املتحدة واحلكومات 
ألمم املتحدة أيضــــــًا بالعالقة الوثيقة بني اللجنة األوملبية الدولية وا الوطنية واملحلية، وإذ تقرُّ

  فيما خيص تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم،
أن الرياضــة عنصــر متكيين مهم لتحقيق التنمية املســتدامة،  تؤكِّد من جديد  -١  
سلم ب ضة  تناميوت سامهة الريا شجيعها على م سالم من خالل ت يف حتقيق التنمية والعدالة وال

ة والشـــــباب واألفراد واملجتمعات املحلية، التســـــامح واالحترام ومســـــامهتها يف متكني املرأ
  وكذلك يف بلوغ األهداف املنشودة يف جماالت الصحة والتعليم واالندماج االجتماعي؛

ية  تدعو  -٢   لدول األعضـــــــاء وهيئات منظومة األمم املتحدة واللجنة األوملب ا
ــائر اجلهات صــاحبة ا ملصــلحة، مبا يف الدولية واللجنة الدولية لأللعاب األوملبية للمعوقني وس

ذلك املنظمات واالحتادات والرابطات املعنية بالرياضــــــة والرياضــــــيون ووســــــائط اإلعالم 
واملجتمع املدين واألوســــــاط األكادميية والقطاع اخلاص، إىل إذكاء الوعي وتكثيف العمل 

عن طريق  )١٥(٢٠٣٠على احلد من اجلرمية للمســــامهة يف تنفيذ خطة التنمية املســــتدامة لعام 
بادرات الرياضــــية، مع مراعاة أمهية منع اجلرمية لدى الشــــباب وحتقيق العدالة اجلنائية فيما امل

خيصـــــهم وكذلك مراعاة املخاطر اليت تواجه الشـــــباب بســـــبب الفســـــاد واجلرمية يف جمال 
الرياضــــة، واســــتخدام الرياضــــة كأداة لتعزيز الســــالم والعدالة واحلوار خالل فترة األلعاب 

  اب األوملبية للمعوقني وبعدمها؛األوملبية واأللع
مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة إىل إطالق محلــة  تــدعو  -٣  

ية الصــــــيفية ية للتوعية ومجع األموال خالل دورة األلعاب األوملب عام  عامل ودورة  ٢٠٢٠ل
يف عام ومســــابقة كأس العامل العام  ذلكســــتقام يف صــــيف  اليتللمعوقني  األلعاب األوملبية

بغرض تعزيز الرياضة والتعلم القائم على الرياضة يف إطار االستراتيجيات الرامية إىل  ٢٠٢٢
التصـــدي لعوامل اخلطر ذات الصـــلة باجلرمية وتعاطي املخدِّرات لدى الشـــباب، وإىل تقدمي 
املســــــاعدة يف هذا املجال إىل الدول األعضــــــاء اليت تطلبها، وتدعو اللجان الوطنية املنظمة 

اللجنة األوملبية الدولية واالحتاد الدويل لكرة القدم إىل العمل يف إطار من التعاون الوثيق و
  مع املكتب يف هذا الصدد؛

__________ 
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١٥(  
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الدول األعضــــاء على تعزيز إدماج الرياضــــة يف االســــتراتيجيات  ُتشــــجِّع  -٤  
ــــــات والربامج املتعددة القطاعات ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، عند االق ــــــياس تضــــــاء والس

وباالتســاق مع القانون الوطين، باالســتناد إىل املعايري واملؤشــرات واألســس املرجعية املوثوق 
  تلك االستراتيجيات والسياسات والربامج؛وتقييم  رصدهبا، وضمان 

شجِّع  -٥   ضًا ُت ضة و أي ستخدام الريا حتسني الدول األعضاء على تأكيد أمهية ا
على منع اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية وسيادة القانون  كوسيلة لتعزيز العملاالستفادة منها 

وحتقيق املســاواة بني اجلنســني ومتكني النســاء والفتيات، وكفالة مشــاركة اجلميع دون متييز 
إنشاء جمتمعات  بدورهمن أي نوع، وتشجيع التسامح والتفاهم واالحترام املتبادل، مما يعزِّز 

  مساملة ال يهمش فيها أحد؛
جمال منع  حِّبتر  -٦   باملخدِّرات واجلرمية يف  بعمل مكتب األمم املتحدة املعين 

اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال ســــــيما جهوده الرامية إىل تعزيز الرياضــــــة يف ســــــياق منع اجلرائم 
وتعاطي املخدِّرات لدى الشـــباب كوســـيلة للتدريب على املهارات احلياتية، وجهوده الرامية إىل 

ر اليت تواجه الشـــباب بســـبب الفســـاد واجلرمية يف جمال الرياضـــة، مبا يف ذلك من معاجلة املخاط
خالل استحداث أدوات وتوفري املساعدة التقنية يف سياق الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة: 

  واجلرمية؛  صوب ترسيخ ثقافة احترام القانون، والربنامج العاملي حلماية الرياضة من الفساد
ته  تطلُب  -٧   إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، وفقًا لوالي

والشــركاء  املعنية وبالتنســيق عن كثب مع الدول األعضــاء، وكذلك بالتعاون مع املنظمات
املعنيني على الصــعيد الدويل، مواصــلة اســتبانة ونشــر املعلومات واملمارســات اجليدة بشــأن 

على الرياضـــة فيما يتعلق مبنع اجلرمية والعنف، مبا يف ذلك  اســـتخدام الرياضـــة والتعلم القائم
منع العنف ضــد النســاء واألطفال، وكذلك يف ســياق إعادة إدماج اجلناة يف املجتمع وتقدمي 

  املشورة والدعم إىل صنَّاع السياسات واالختصاصيني املمارسني؛
ب من أجل بالدول األعضــــــاء تعزيز التدابري املجتمعية لدعم الشــــــبا هتيُب  -٨  

صلة باجلرمية والعنف، وُت ع الدول األعضاء على أن توفر شجِّالتصدي لعوامل اخلطر ذات ال
  املرافق والربامج الرياضية والتروحيية الالزمة يف هذا الشأن؛

الدول األعضــــاء على أن تســــتخدم، بالتعاون مع اجلهات املعنية  ُتشــــجِّع  -٩  
 منبرامج وقائية من االحنراف  لترويج اق أوسععلى نط صاحبة املصلحة، األنشطة الرياضية

ستويات األول والثاين والثالث هبدف  شباب وإعادة إدماج اجلناة منامل  هممنع اجلرمية لدى ال
إجراء حبوث  ،يف هذا الصــددع وتيســر، شــجِّ، وأن ُتيف املجتمع ومنعهم من معاودة اإلجرام
بأنشــطة ومنها املبادرات املتعلقة لة، ملبادرات ذات الصــوعمليات رصــد وتقييم فعالة بشــأن ا

  تقييم أثرها؛هبدف العصابات، 
الدول األعضــاء إىل النظر يف وضــع أطر ســياســاتية واضــحة ميكن يف  تدعو  -١٠  

على إحداث حتول إجيايب يف جماالت منع تعمل  أنإطارها للمبادرات القائمة على الرياضــــة 
  اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
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كتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يعقد اجتماعًا إىل م تطلُب  -١١  
لفريق خرباء، بالتنســيق عن كثب مع الدول األعضــاء وبالتعاون مع مجيع كيانات األمم املتحدة 
ذات الصــــــلة، وخباصــــــة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحدة 

القتصـــادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة، ومعاهد شـــبكة برنامج للطفولة، وإدارة الشـــؤون ا
األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واملنظمات الرياضــــــية مثل اللجنة األوملبية الدولية 
واالحتاد الدويل لكرة القدم، لبحث السبل والوسائل الفعالة إلدماج الرياضة يف جمال منع اجلرمية 

شـــباب وحتقيق العدالة اجلنائية فيما خيصـــهم، باالســـتفادة من الربامج القائمة ومع مراعاة لدى ال
أهداف التنمية املســتدامة وســائر خطط العمل واملعايري والقواعد ذات الصــلة اليت وضــعتها األمم 
املتحدة وذلك بغرض حتليل وجتميع جمموعة من املمارســات الفضــلى اليت تليب احتياجات ســائر 

ت صــــاحبة املصــــلحة وتعزز التنســــيق على نطاق املنظومة، وأن يقدم تقريرًا إىل جلنة منع اجلها
اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي تنظر فيه أثناء دورهتا التاســـعة والعشـــرين، وإىل مؤمتر األمم املتحدة 

حكومة  الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي يطلع عليه، وترحِّب يف هذا الصدد بعرض
  ؛٢٠١٩يف عام  ذكورتايلند استضافة اجتماع فريق اخلرباء امل

معاهد شـــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل  تدعو  -١٢  
شباب  ضة يف جمال منع اجلرمية لدى ال سألة إدماج الريا النظر يف أن تدرج يف برامج عملها م

م، مع مالحظة جهود الدول األعضــــاء الرامية إىل حتقيق وحتقيق العدالة اجلنائية فيما خيصــــه
  أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة؛

ات واجلرمية خدِّرإىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلُب  -١٣  
أن يزود األمني العام مبعلومات عن تنفيذ هذا القرار كمسامهة ممكنة يف تقريره الذي سيقدم 

كانون  ٣املؤرَّخ  ٧٣/٢٤معية العامة يف دورهتا اخلامســـة والســـبعني عن تنفيذ القرار إىل اجل
  بشأن الرياضة باعتبارها عامًال مساعدًا لتحقيق التنمية املستدامة؛ ٢٠١٨األول/ديسمرب 

 توفري موارد من خارج الدول األعضـــــاء وســـــائر اجلهات املاحنة إىل تدعو  -١٤  
  امليزانية من أجل تلك األغراض وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

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

    والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية
  ،إنَّ اجلمعية العامة  
ــــــدِّد   على املســــــؤولية اليت تقع على عاتق األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية  إذ تش

) املؤرَّخ ٧-جيم (د ١٥٥والعدالة اجلنائية مبقتضـــى قرار املجلس االقتصـــادي واالجتماعي 
عامة  ١٩٤٨آب/أغســــــطس  ١٣  كانون األول/ ١ ) املؤرَّخ٥-(د ٤١٥وقرار اجلمعية ال

  ،١٩٥٠ديسمرب 
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بأنَّ مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بوصـــفها حمافل  وإذ تســـلِّم  
حكومية دولية رئيسية، قد أثَّرت يف السياسات واملمارسات الوطنية وعزَّزت التعاون الدويل 

لعام وحتديد خيارات بشــــــأن يف ذلك املجال بتيســــــري تبادل اآلراء واخلربات وتعبئة الرأي ا
  السياسة العامة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،

بأنَّ مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية تســهم إســهامًا كبريًا  وإذ تقرُّ  
يف تعزيز تبادل اخلربات يف جماالت البحوث والقانون والســــياســــات العامة وحتديد االجتاهات 

ــــــائ ل املســــــتجدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بني الدول واملنظمات احلكومية واملس
  ،شىت وختصصات مهنالدولية واملنظمات غري احلكومية واخلرباء األفراد من 

بشـــأن  ٢٠٠١كانون األول/ديســـمرب  ١٩املؤرَّخ  ٥٦/١١٩إىل قرارها  وإذ تشـــري  
ــة املجرمني ومهمتهــا وتواترهــا ومــدهتــا،  دور مؤمترات األمم املتحــدة ملنع اجلرميــة ومعــامل

أرســـــــت فيه املبادئ التوجيهية اليت ينبغي مبوجبها أن ُتعَقد تلك املؤمترات ابتداًء من  الذي
من إعالن املبادئ وبرنامج العمل اخلاصــــني بربنامج  ٣٠و ٢٩، عمًال بالفقرتني ٢٠٠٥ عام

  )١٦(األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
، ٢٠١٥كانون األول/ديســــمرب  ١٧املؤرَّخ  ٧٠/١٧٤إىل قرارها  وإذ تشــــري أيضــــًا  
سمرب كانون ا ١٩املؤرَّخ  ٧١/٢٠٦وقراراهتا  كانون  ١٩املؤرَّخ  ٧٢/١٩٢و، ٢٠١٦ألول/دي

بشـــأن متابعة  ٢٠١٨كانون األول/ديســـمرب  ١٧املؤرَّخ  ٧٣/١٨٤و، ٢٠١٧األول/ديســـمرب 
ر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضــــريية ملؤمتر نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشــــ

  األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
املؤمتر   عقد ٧٣/١٨٤، على وجه اخلصوص، إىل أهنا قرَّرت يف قرارها وإذ تشري كذلك  

، مع عقد مشاورات سابقة ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢٧إىل  ٢٠كيوتو، اليابان، من  الرابع عشر يف
  ،٢٠٢٠نيسان/أبريل  ١٩للمؤمتر يف 
عقد اجلزء الرفيع املســــتوى  ٧٣/١٨٤أهنا قرَّرت يف قرارها  وإذ تضــــع يف اعتبارها  

ومني األولني من انعقاد املؤمتر من أجل متكني رؤســاء الدول من املؤمتر الرابع عشــر خالل الي
وتعزيز إمكانية إبداء  )١٧(أو احلكومات والوزراء من التركيز على املوضــوع الرئيســي للمؤمتر

  آراء مفيدة يف هذا الشأن،
أن يعتمد املؤمتر الرابع  ٧٣/١٨٤أهنا قرَّرت يف قرارها  وإذ تضــع يف اعتبارها أيضــًا  

، إعالنًا واحدًا يقدَّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ٥٦/١١٩عشــــــر، وفقًا لقرارها 
  لكي تنظر فيه،

التحضــــــريية باجلهود اليت بذلتها حكومة اليابان لضــــــمان فعالية العملية  وإذ تنوه  
  للمؤمتر الرابع عشر،

__________ 
  .٤٦/١٥٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٦(  
  ".٢٠٣٠القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  "النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة  )١٧(  



E/2019/30
E/CN.15/2019/15

 

 
8 

 

التحضــــريي للمرة األوىل اإلقليمي أوروبا اجتماع بعقد  مع التقدير علمًا وإذ حتيُط  
  ،١٩٩٥منذ عام 
بقرار حكومة اليابان االســتفادة من املبادرة اليت أطلقها البلد  وإذ ترحِّب مع التقدير  

  الذي يسبق املؤمتر الرابع عشر،املضيف للمؤمتر الثالث عشر بتنظيم منتدى الشباب، 
احلكومات إىل أن تنظر يف إيالء االعتبار إلعالن الدوحة بشـــــأن إدماج  تدعو  -١  

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات 
ين والدويل ومشـــــاركة االجتماعية واالقتصـــــادية وتعزيز ســـــيادة القانون على الصـــــعيدين الوط

عند وضــع التشــريعات والتوجيهات الســياســاتية، وأن تبذل قصــارى جهدها، عند  )١٨(اجلمهور
  االقتضاء، لتنفيذ املبادئ الواردة يف ذلك اإلعالن، وفقًا ألهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة؛

ية واملنظمات غري احلكومية  تدعو  -٢   لدول احلكومات واملنظمات احلكومية ا
ملعنية إىل أن تطلع مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية على أنشطتها ا

الرامية إىل تنفيذ إعالن الدوحة بغية تقدمي إرشــادات بشــأن صــوغ التشــريعات والســياســات 
إىل  والربامج يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على الصـــعيدين الوطين والدويل، وتطلُب
  األمني العام، حتقيقًا هلذه الغاية، أن ُيِعدَّ تقريرًا عن املوضوع ُيقدَّم إىل املؤمتر للنظر فيه؛

التقدُّم املحرز حىت اآلن يف األعمال التحضـــريية للمؤمتر  تالحظ مع التقدير  -٣  
  الرابع عشر؛

رات باألعمال اليت اضــــــطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ ترحِّب  -٤  
  واجلرمية ملتابعة تنفيذ إعالن الدوحة؛

  )١٩(بتقرير األمني العام؛ حتيط علمًا مع التقدير  -٥  
بدليل املناقشــة الذي أعدَّه األمني العام، بالتعاون  حتيط علمًا أيضــًا مع التقدير  -٦  

يمية مع معاهد شــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، لالجتماعات اإلقل
  )٢٠(التحضريية واملؤمتر الرابع عشر؛

باالجتماعات اإلقليمية التحضــــــريية، اليت عقدت يف املناطق اإلقليمية  ترحِّب  -٧  
اخلمس مجيعها، واليت جرى خالهلا دراســـة املوضـــوع الرئيســـي للمؤمتر الرابع عشـــر إىل جانب 

، وحتيط علما مبا انتهت البنود املوضوعية املدرجة على جدول األعمال ومواضيع حلقات العمل
  إليه من نتائج يتعني أخذها يف االعتبار أثناء األعمال التحضريية للمؤمتر وخالل مداوالته؛

الدول األعضــــاء إىل أن تنظر، ضــــمن إطار املوضــــوع العام للمؤمتر  تدعو  -٨  
كيز الرابع عشــر والبنود املوضــوعية املدرجة على جدول أعماله اليت ســُتناقش خالله، يف التر

على عمل املمارســــني وأن تعطي أولوية لتعزيز التعاون الدويل وبناء القدرات، وأن تســــلط 
__________ 

  .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٨(  
  )١٩(  E/CN.15/2019/11.  
  )٢٠(  A/CONF.234/PM.1.  
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الضـــــوء على أمهية الشـــــراكة بني القطاعني العام واخلاص يف العمل على منع اجلرمية وتعزيز 
  العدالة اجلنائية وترسيخ سيادة القانون؛

ية، أن ٧٣/١٨٤، وفقًا لقرارها تطلُب  -٩   لة اجلنائ ، إىل جلنة منع اجلرمية والعدا
ُتعقد فيما بني الدورات قبل انعقاد املؤمتر بفترة كافية، بالبدء يف إعداد  خالل اجتماعات ،تقوم

مشــروع إعالن منظم وقصــري وموجز يتضــمن رســالة ســياســية شــاملة وقوية ويتناول املواضــيع 
ســتناقش يف املؤمتر الرابع عشــر، مع مراعاة نتائج االجتماعات اإلقليمية التحضــريية  الرئيســية اليت

واملشــاورات مع املنظمات والكيانات املعنية واملناقشــات ذات الصــلة املعقودة يف إطار التحضــري 
  للمؤمتر الرابع عشر وكذلك والية وأهداف مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

شجِّع  -١٠   الدول األعضاء على االنتهاء من مفاوضاهتا حول إعالن كيوتو يف  ُت
  وقت مناسب قبل بدء املؤمتر الرابع عشر؛

ستعقد خالل املؤمتر الرابع عشر، وتدعو  تشدِّد  -١١   على أمهية حلقات العمل اليت 
انات املعنية األخرى الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والكي

إىل توفري الدعم املايل والتنظيمي والتقين ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ومعاهد 
شــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتحضــــري حللقات العمل، مبا يف ذلك 

  شأن؛ال إعداد وتعميم املعلومات األساسية املناسبة يف هذا
الدول األعضـــــاء إىل أن تضـــــم إىل وفودها مناظرين وخرباء ميكنهم  تدعو  -١٢  

  اإلسهام خبرباهتم الفنية يف حلقات العمل ومن مث إتاحة إجراء مناقشات فعالة وجمدية خالهلا؛
إىل األمني العام، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، تيســري  تكرِّر طلبها  -١٣  

دًا الدول ومعاهد شــــبكة برنامج ع جمدَّشــــجِّلنامية يف حلقات العمل، وُتمشــــاركة البلدان ا
عام على  ية واألمني ال نات األخرى املعن يا ية والك نائ لة اجل عدا مية وال حدة ملنع اجلر األمم املت
العمل معًا من أجل ضــــــمان تركيز حلقات العمل على أهداف حمدَّدة بدقة وحتقيقها نتائج 

ــــطة عملية تفضــــي إىل صــــوغ أفكا ــــاريع ووثائق من أجل تعزيز أنش ر للتعاون التقين ومش
  املساعدة التقنية الثنائية واملتعددة األطراف يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

إىل األمني العام أن يتيح املوارد الالزمة لضمان مشاركة أقل البلدان  تطلُب  -١٤  
  املتَّبعة يف املاضي؛منوًّا يف املؤمتر الرابع عشر، وفقًا للممارسة 

احلكومات على التحضري للمؤمتر الرابع عشر يف وقت مبكِّر وبكل  ُتشجِّع  -١٥  
إنشــاء جلان حتضــريية وطنية عند االقتضــاء، بغية اإلســهام يف ب ال ســيماوالوســائل املناســبة، 

مل مناقشة مركَّزة ومثمرة بشأن املواضيع املطروحة واملشاركة النشطة يف تنظيم حلقات الع
تقدمي ورقات موقف وطنية بشـــأن خمتلف البنود املوضـــوعية املدرجة يف بوتســـيري أعماهلا، و
ة على تقدمي بجدول األعمال، و ســات العلمية املختصــَّ تشــجيع األوســاط األكادميية واملؤســَّ

  مسامهات يف هذا الشأن؛
لى الدول األعضــــاء إىل إرســــال ممثلني إىل املؤمتر الرابع عشــــر على أع تدعو  -١٦  

مســتوى مناســب، مثل رؤســاء الدول أو احلكومات أو الوزراء أو رؤســاء أجهزة النيابة العامة، 
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وأن تديل ببيانات يف اجلزء الرفيع املســتوى بشــأن موضــوع املؤمتر الرئيســي وبنوده املوضــوعية، 
قَّوا تدريبًا بإيفاد خرباء يف القانون والســياســة العامة ممَّن تل وقائعهوأن تشــارك مشــاركة فعَّالًة يف 

  املجال؛ خاصًّا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وممَّن هلم خربة عملية يف هذا
إىل األمني العام أن ييســــر تنظيم اجتماعات فرعية للمنظمات  تكرِّر طلبها  -١٧  

 غري احلكومية واملنظمات املهنية املشــاركة يف املؤمتر الرابع عشــر، وفقًا للممارســة املعهودة،
ــــــبة لتشــــــجيع  واجتماعات للمجموعات املهنية واجلغرافية املهتمة، وأن يتخذ تدابري مناس

  األكادمييني والباحثني على املشاركة يف املؤمتر؛
إىل األمني العام أن يشــــجِّع على مشــــاركة ممثِّلني من  تكرِّر طلبها أيضــــًا  -١٨  

ر، آخذًا يف االعتبار املوضــــــوع كيانات منظومة األمم املتحدة املعنية يف املؤمتر الرابع عشــــــ
  الرئيسي للمؤمتر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت ُتنظَّم يف إطاره؛

خبطة إعداد الوثائق الالزمة للمؤمتر الرابع عشـــــر اليت أعدَّها األمني  ترحِّب  -١٩  
  )٢١(العام بالتشاور مع املكتب املوسَّع للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

عام بتعيني أمني عام وأمني تنفيذي للمؤمتر  ترحِّب أيضـــــــًا  -٢٠   بقيام األمني ال
الرابع عشـــــر، يؤدِّيان مهامَّهما مبقتضـــــى النظام الداخلي ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية 

  والعدالة اجلنائية؛
ة اجلنائية إىل األمني العام أن يعدَّ استعراضا عاما حلالة اجلرمية والعدال تطلُب  -٢١  

  أثناء املؤمتر الرابع عشر؛تقدميه على نطاق العامل ل
إىل اللجنة أن تويل أولوية عليا، يف دورهتا التاسعة والعشرين، للنظر  تطلُب  -٢٢  

ـــيصـــدره املؤمتر الرابع عشـــر، بغية تقدمي توصـــيات، عن طريق املجلس  يف اإلعالن الذي س
عة املناسبة من جانب اجلمعية العامة يف دورهتا االقتصادي واالجتماعي، بشأن إجراءات املتاب

  اخلامسة والسبعني؛
 إليهاإىل األمني العام أن يكفل املتابعة الوافية هلذا القرار، وأن يقدم  تطلُب  -٢٣  

  الشأن.هذا  يفيف دورهتا اخلامسة والسبعني، من خالل اللجنة، تقريرا 
    

     مشروع القرار الثالث    
    الة وسيادة القانون يف سياق التنمية املستدامةالتعليم من أجل العد    

  ،اجلمعية العامة إنَّ  
التزامها مبقاصـــد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، اليت  دًاد جمدَّإذ تؤكِّ  

عن  دًاتشــكل األســاس الذي ال غىن عنه لعامل أكثر ســلمًا وازدهارًا وعدًال، وإذ تعرب جمدَّ
  حترام الصارم هلا وإقامة سالم عادل ودائم يف مجيع أحناء العامل،عزمها على تعزيز اال

__________ 
  )٢١(  E/CN.15/2019/11.القسم الثاين ،  
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حق كل فرد يف التعليم، املكرس يف اإلعالن العاملي حلقوق  أيضــــًا دًاد جمدَّوإذ تؤكِّ  
، والذي تســــــلم به كذلك الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق )٢٢(اإلنســــــان

صادية واالجتماعية والثقافية، ضاء على مجيع  )٢٤(اتفاقية حقوق الطفل،و )٢٣(االقت واتفاقية الق
ــــكال التمييز ضــــد املرأة، ــــخاص ذوي اإلعاقة، )٢٥(أش وغريها من  )٢٦(واتفاقية حقوق األش

  الصكوك ذات الصلة،
أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا، بصيغتها الواردة يف خطة التنمية  إىل أنَّ وإذ تشري  

ــــــتدامة لعام  ة وغري قابلة للتجزئة وحتقق التوازن بني األبعاد الثالثة متكامل )٢٧(،٢٠٣٠املس
للتنمية املستدامة، وإذ تقر بأمهية اختاذ تدابري تكفل التعليم اجليد واملنصف والشامل للجميع، 
والتشـــــجيع على توفري فرص التعلُّم مدى احلياة للجميع، مبا يف ذلك توســـــيع نطاق الفرص 

الفتيات، للحصــــــول على التعليم اجليد، مع ضــــــرورة املتاحة جلميع األطفال، وال ســــــيما 
التشــجيع على إقامة جمتمعات مســاملة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املســتدامة، 
وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة 

  للجميع على مجيع املستويات،
ام اهلام واإلجيايب الذي يقدمه الشباب يف اجلهود املبذولة من أجل باإلسه وإذ تسلِّم  

  صون وتعزيز السالم وسيادة القانون،
على أمهية إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  دًاد جمدَّوإذ تؤكِّ  

ية  ماع يات االجت حدِّ جل التصـــــــدِّي للت ــــــع من أ حدة األوس مال األمم املت جدول أع يف 
 )٢٨(االقتصــادية وتعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطين والدويل ومشــاركة اجلمهور،و

الذي شــــددت فيه الدول األعضــــاء على أنَّ توفري التعليم جلميع األطفال والشــــباب، مبا يف 
سيادة القانون  سية ملنع اجلرمية والفساد ولترسيخ  سا ضرورة أ ذلك القضاء على اُألمِّية، هو 

ــدور وحقوق اإلن ـــ ـــ ــدد على الـ ـــ ــذا الصـ ـــ ـــ سان، مع احترام اهلوِّيات الثقافية، وشددت يف هـ
  األساســـي ملشاركة الشباب يف جهود منع اجلرمية،

: حنو التعليم اجليِّد اُملنصف ٢٠٣٠بإعالن إنشيون: التعليم حبلول عام  علمًا وإذ حتيُط  
، الذي ٢٠١٥نتدى العاملي للتربية لعام املعتمد يف امل )٢٩(والشامل والتعلُّم مدى احلياة للجميع،

، والذي أكد ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢إىل  ١٩عقد يف إنشـــــيون، مجهورية كوريا، يف الفترة من 
__________ 

  ).٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٢٢(  
  )، املرفق.٢١-ألف (د ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة   )٢٣(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٤(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، املجلد   )٢٥(  
  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥املرجع نفسه، املجلد   )٢٦(  
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٧(  
  .٧٠/١٧٤قرار اجلمعية العامة   )٢٨(  
، ٢٠١٥التقرير النهائي للمنتدى العاملي للتربية انظر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،   )٢٩(  

  ).٢٠١٥(باريس،  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢‐١٩إنشيون، مجهورية كوريا، 
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على ضرورة اعتبار التعليم حمركا رئيسيا للتنمية ال غىن عنه إلشاعة السالم والتسامح وحتقيق 
لتحقيق العمالة الكاملة والقضــاء الذات والتنمية املســتدامة، فضــال عن كونه عنصــرا أســاســيا 

  على الفقر،
بأمهية العمل على ضمان توفري التعليم اجليد واملنصف والشامل للجميع يف  وإذ تقرُّ  

ـــتويات  الطفولة املبكرة، والتعليم االبتدائي، والتعليم الثانوي، والتعليم اجلامعي،  -مجيع املس
ليتســــــىن هلم مجيعا أن  -تدريب التقين واملهين وتعليم الكبار والتعلُّم عن بعد، مبا يف ذلك ال

يســـــتفيدوا من فرص التعلم مدى احلياة، مبا يســـــاعدهم على حتصـــــيل املعارف واملهارات 
الضــرورية لالســتفادة من الفرص املتاحة هلم للمشــاركة يف احلياة االجتماعية مشــاركة تامة 

  واإلسهام يف التنمية املستدامة،
إىل احلكومات ألن تضـــع يف اعتبارها إعالن الدوحة  املوجهة تكرِّر دعوهتا  -١  

بشـــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوســـع من أجل 
التصــدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصــادية وتعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطين 

ؤمتر األمم املتحدة الثالث عشــر ملنع اجلرمية الذي اعتمده م )٢٨(والدويل ومشــاركة اجلمهور،
والعدالة اجلنائية، عند وضــــع التشــــريعات والتوجيهات الســــياســــاتية، وأن تبذل قصــــارى 
جهدها، عند االقتضـــــــاء، لتنفيذ املبادئ الواردة يف ذلك اإلعالن، وفقًا ألهداف ومبادئ 

  ميثاق األمم املتحدة؛
اليت التزمت فيها الدول  )٢٧(،٢٠٣٠عام إىل خطة التنمية املســــــتدامة ل تشــــــُري  -٢  

األعضـــــاء بأهداف وغايات التنمية املســـــتدامة وبضـــــمان أن يكتســـــب مجيع املتعلمني املعارف 
  واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل التعليم من أجل التنمية املستدامة؛

صــول اجلميع على التعليم، الدول األعضــاء على أن تكفل إمكانية ح حتثُّ  -٣  
مبا يشمل اكتساب املهارات الفنية واملهنية، وتعزيز مهارات التعلُّم ِطوال احلياة لدى اجلميع، 
وتدعو الدول األعضــــــاء إىل تعزيز الربامج التعليمية املتصــــــلة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

  وسيادة القانون، وال سيما لألطفال والشباب؛
دول األعضــاء أن ُتدمج اســتراتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بال هتيُب  -٤  

صلة، وخصوصًا ما ميس منها  سياسات والربامج االجتماعية واالقتصادية ذات ال يف مجيع ال
الشباب، مع إيالء اهتمام خاص للربامج اليت تركِّز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب 

  من خمتلف األعمار؛
شجِّع، وفقا لتشريعاهتا الداخلية، على تعزيز دول األعضاء إىل أن ُتال تدعو  -٥  

التعــاون بني قطــاعــات منع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة من جهــة وقطــاع التعليم وغريه من 
القطاعات ذات الصـــــلة من جهة أخرى، من أجل العمل على إدماج التعليم املتعلق بالعدالة 

  راجمها التعليمية؛واحترام سيادة القانون يف نظمها وب
على أمهية احلق يف التعليم، وتسـلم بأن االسـتثمار يف توفري خدمات  دتشـدِّ  -٦  

ــــــتثمار ميكن أن تقوم به الدول  عامليةتعليمية وتدريبية جيدة  ــــــاملة للجميع هو أهم اس وش



E/2019/30 
E/CN.15/2019/15 

 

13 
 

لضــــــمان تنمية قدرات الشــــــباب على املدى القريب والبعيد، وتكرر التأكيد على أن فتح 
عليم اجليد، النظامي وغري النظامي، أمام كل الناس على حنو منصــــــف ويف مجيع أبواب الت

حمو األمية، برامج املســـتويات، مبا يف ذلك، حســـب االقتضـــاء، برامج التعليم التعويضـــية و
يشمل تعليم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ملن مل حيصل على تعليم نظامي، وتيسري   مبا

مات واالتصــــاالت والعمل التطوعي إمنا مها مقومان هامان االســــتفادة من تكنولوجيا املعلو
لتمكني الشـــباب من اكتســـاب املهارات املناســـبة وبناء قدراهتم، مبا يشـــمل تأهيلهم للعمل 

بالدول  هتيُبوتنمية قدراهتم على مباشرة األعمال احلرة، واحلصول على عمل منتج الئق، و
صــول الشــباب على تلك اخلدمات والفرص األعضــاء أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لكفالة ح
  اليت ستسمح هلم بأن يكونوا قوى حمركة للتنمية؛

الدول األعضـــاء إىل اســـتحداث برامج توعية من أجل إشـــاعة القيم  تدعو  -٧  
األســاســية القائمة على ســيادة القانون ُتدعم بربامج تعليمية، وُتشــَفع بســياســات اقتصــادية 

ــاب واجتماعية تعزِّز املساواة وال ـــ ـــ ــدل، وإىل التواصل مع الشبـ ـــ ـــ االستفادة  معتضامن والعـ
  لتغيري اإلجيايب؛ل قوىمنهم ك

الدول األعضــاء إىل أن تكثف، وفقًا ألطرها القانونية الوطنية،  تدعو أيضــًا  -٨  
اجلهود الوطنية والدولية الرامية إىل القضــاء على مجيع أشــكال التمييز، مبا يف ذلك العنصــرية 

ــــائل منها التوعية وتطوير املواد والتعصــــب الد ــــاين، بوس يين وكره األجانب والتمييز اجلنس
والربامج التعليمية والنظر، عند االقتضـاء، يف صـوغ وإنفاذ تشـريعات مناهضـة للتمييز، وإىل 
ــــــتدامة ذات  أن تســــــعى، من أجل حتقيق هذه الغايات، إىل بلوغ مجيع أهداف التنمية املس

  ؛١٦و ١٠و ٨و ٥و ٤الصلة، ومنها األهداف 
حدة املعين  بترحِّ  -٩   هبا مكتب األمم املت ية اليت يضــــــطلع  جلار مال ا باألع

باملخدِّرات واجلرمية، يف إطار واليته، يف جمال تعليم قيم العدالة واحترام ســـــيادة القانون، مبا 
يشـــمل جهوده يف إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة، اليت تشـــكل عنصـــرًا أســـاســـيًّا يف 

  ؛صوب ترسيخ ثقافة احترام القانون :نامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحةالرب
باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــــــل  تطلُب  -١٠   إىل مكتب األمم املتحدة املعين 

ــــــيادة القانون بالتعاون مع  جهوده الرامية إىل التشــــــجيع على تعليم قيم العدالة واحترام س
ــــراكتها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم وا ــــيما يف إطار ش بتعليم  اخلاصــــةلثقافة، وال س

يف هذا الشأن بصدور  ترحِّباملواطنة العاملية من أجل سيادة القانون: التصرف الصحيح، و
  "؛تعزيز سيادة القانون من خالل التعليم: دليل لصناع السياساتاملنشور املشترك املعنون "

ر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية بأنَّ املوضوع الرئيسي ملؤمت علمًا حتيُط  -١١  
، ســـيكون "النهوض مبنع اجلرمية ٢٠٢٠والعدالة اجلنائية، الذي ســـيعقد يف كيوتو، اليابان، عام 

"، ٢٠٣٠والعــدالــة اجلنــائيــة وســــــيــادة القــانون: حنو حتقيق خطــة التنميــة املســــــتــدامــة لعــام 
اء االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر باملناقشات واملداوالت املثمرة اليت دارت أثن  بوترحِّ

  وال سيما فيما يتعلق بالتعليم؛ ،حول هذا املوضوع
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إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يقدم تقريرا  تطلُب  -١٢  
عن تنفيذ إعالن العام  األمنيعن أنشطته الرامية إىل التشجيع على تعليم قيم العدالة يف تقرير 

  مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ الذي سيقدم إىللدوحة ا
الدول األعضـــــاء وســـــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج  تدعو  -١٣  

  امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

     الرابعمشروع القرار     
التدابري الوطنية والتعاون الدويل  لتدعيمة التقنية وبناء القدرات تعزيز املساعد    

    مبا يشمل تبادل املعلومات ،مكافحة اجلرمية السيربانيةجمال  يف
  ،اجلمعية العامة إنَّ  
، الذي ٢٠١٠كانون األول/ديســــمرب  ٢١املؤرَّخ  ٦٥/٢٣٠ها قرار إىلشــــري إذ ت  

أيَّدت فيه إعالن ســـــلفادور بشـــــأن االســـــتراتيجيات الشـــــاملة ملواجهة التحديات العاملية: 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغيِّر، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة  نظم

العدالة اجلنائية أن الثاين عشــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وطلبت فيه إىل جلنة منع اجلرمية و
ا مفتوح العضــــوية إلجراء ا دوليًّمن اإلعالن، فريق خرباء حكوميًّ ٤٢تنشــــئ، وفقًا للفقرة 

سيربانية والتدابري اليت تتخذها الدول األعضاء واملجتمع  شكلة اجلرمية ال شاملة عن م سة  درا
شــــريعات الوطنية الدويل والقطاع اخلاص للتصــــدِّي هلا، مبا يف ذلك تبادل املعلومات عن الت

وأفضــل املمارســات واملســاعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية دراســة اخليارات املتاحة لتعزيز 
التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على الصــــــعيدين الوطين والدويل للتصــــــدِّي 

  للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن،
 ١٩٩١كانون األول/ديســـــمرب  ١٨املؤرَّخ  ٤٦/١٥٢قراراهتا  إىل شـــــري أيضـــــًاوإذ ت  

 وقراريها ،٢٠١٢مرب أيلول/سبت ٢٤املؤرَّخ  ٦٧/١و ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٦املؤرَّخ  ٦٠/١و
هتا، و٢٠١٤كانون األول/ديســــــمرب  ١٨املؤرَّخني  ٦٩/١٩٦و ٦٩/١٩٣و  ٧٠/١٧٨ قرارا
ديســــــمرب  كانون األول/ ١٩ املؤرَّخ ٧١/٢٠٩و ٢٠١٥ســــــمرب كانون األول/دي ١٧ ؤرَّخامل

ـــانون األول/ديســـــــمرب  ١٩املؤرَّخ  ٧٢/١٩٦و ٢٠١٦ ـــا، و٢٠١٧ك  ٧٣/١٨٦ قراريه
  ،٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٧ نياملؤرَّخ ٧٣/١٨٧و

، ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرَّخ  ٧٠/١٧٤إىل قرارها وإذ تشري كذلك   
والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال الذي أيَّدت فيه إعالن الدوحة بشــــــأن إدماج منع اجلرمية 

األمم املتحدة األوســع من أجل التصــدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصــادية وتعزيز ســيادة 
  القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،

  أيــار/ ٢٦ ؤرَّخامل ٢٦/٤بقرار جلنــة منع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة وإذ ترحِّــب   
رت فيه اللجنة أن يكرِّس فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية ، الذي قر٢٠١٧َّمايو 

املعين بإجراء دراســة شــاملة عن اجلرمية الســيربانية اجتماعاته املقبلة للنظر على حنو منظَّم يف كل 
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سة الشاملة عن اجلرمية السيربانية الذي أعدَّه مكتب من املسائل الرئيسية املتناولة يف مشروع الدرا
عت فريق اخلرباء على األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية حتت رعاية فريق اخلرباء، وشــــــجَّ

، وطلبت إىل املكتب أن يقوم، بصــورة دورية، إليها تقدميها ميكن وتوصــيات اســتنتاجاتوضــع 
  والتقدُّم املحَرز واملمارسات الفضلى املستبانة، جبمع املعلومات عن التطورات اجلديدة

، اليت اعتمدها ٢٠٢١-٢٠١٨خبطة عمل فريق اخلرباء للفترة وإذ ترحِّب أيضــــــًا   
  ،٢٠١٨نيسان/أبريل  ٥ إىل ٣ الفترة من فريق يف اجتماعه الرابع، املعقود يفال

عاون الدويل لتا وضــوعيأن فريق اخلرباء ســيكرس اجتماعه املقبل ملبيط علما وإذ حت  
والوقاية، واضعًا ُنصب عينيه املعلومات اليت وردت بشأن هاتني املسألتني يف إطار مشروع 
سيربانية، والتعليقات الواردة من الدول األعضاء، والتطورات  شاملة عن اجلرمية ال سة ال الدرا

  األخرية على الصعيدين الوطين والدويل،
ت فيه مع التقدير، ضــمن مجلة أمور، الذي أشــار ،٧٣/١٨٦قرارها  إىلشــري وإذ ت  

  ،هخطة عملأن تدعم الدول األعضاء ب أهابتو ،إىل االجتماع الرابع لفريق اخلرباء
فيه إىل األمني العام أن يلتمس  طلبت الذي ،٧٣/١٨٧قرارها  إىل شــــري أيضــــًاوإذ ت  

التحديات اليت تعترضــها يف جمال مكافحة اســتخدام تكنولوجيات  آراء الدول األعضــاء بشــأن
تقريرًا اســـــتنادًا إىل تلك اآلراء  إليهااملعلومات واالتصـــــاالت لألغراض اإلجرامية، وأن يقدم 

  ،لكي تنظر فيه يف دورهتا الرابعة والسبعني
جدول قرَّ لذيا ،٧٣/١٨٧قرارها  إىلكذلك تشــــــري وإذ    يه أن تدرج يف  رت ف

األعمال املؤقت لدورهتا الرابعة والســــــبعني بندًا بعنوان "مكافحة اســــــتخدام تكنولوجيات 
  املعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية"،

تعزيز التنســـيق والتعاون بني الدول األعضـــاء يف مكافحة وإذ تشـــدِّد على ضـــرورة   
ة، مبا يف ذلك من خالل تقدمي املســـاعدة التقنية إىل البلدان النامية بناء على اجلرمية الســـيرباني

التعامل مع  علىقدرات السلطات الوطنية  تعزيزطلبها من أجل حتسني التشريعات الوطنية و
الســـيربانية بكل أشـــكاهلا، مبا يشـــمل منعها والكشـــف عنها والتحقيق فيها ومالحقة اجلرمية 

د يف هذا الســــياق الدور الذي تؤديه األمم املتحدة، وباألخص إذ تؤكِّا، ومرتكبيها قضــــائيًّ
ــــــان واحلريات إذ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، و تعيد تأكيد أمهية احترام حقوق اإلنس

  األساسية يف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت،
ى املناقشات املوضوعية بني وبتركيزه عل ،بعمل فريق اخلرباءوإذ ترحِّب مع التقدير   

  املمارسني واخلرباء من الدول األعضاء،
هي  )٣٠(اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية ملكافحةإىل أن اتفاقية األمم املتحدة وإذ تشـــــري   

أداة ميكن للدول األطراف أن تســــــتخدمها لتوفري التعاون الدويل من أجل منع ومكافحة 

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٠(  
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كن لبعض الدول األطراف أن تســــتخدمها يف بعض قضــــايا الوطنية، ومي  اجلرمية املنظَّمة عرب
  اجلرمية السيربانية،

ــــــيربانية، وإذ تدرك    التحديات اليت تواجهها مجيع الدول يف مكافحة اجلرمية الس
طلب التشـــدِّد على ضـــرورة تعزيز املســـاعدة التقنية وأنشـــطة بناء القدرات، بناء على   وإذ

ع مراعاة التحديات اخلاصــــــة اليت تواجهها البلدان الوطنية، م االحتياجاتواســــــتنادًا إىل 
  النامية يف هذا الصدد،

إىل املناقشـــــات اليت ســـــُتجرى خالل مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشـــــر وإذ تتطلع   
اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي ســـيتناول املســـائل املتعلقة باجلرمية الســـيربانية، مبا يشـــمل   ملنع

  األدلة اإللكترونية،
من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ا يبذله مبذ ترحِّب مع التقدير وإ  

لكي يؤدي مهامه يف تنفيذ الربنامج العاملي املعين باجلرمية الســيربانية يف  دمًاجهود للمضــي ُق
  املساعدة التقنية وبناء القدرات بشأن اجلرمية السيربانية،توفري 

ائج االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء احلكومي الدويل بنتترحِّب مع التقدير   -١  
سيربانية، املعقود يف فيينا يف الفترة  شاملة عن اجلرمية ال سة  املفتوح العضوية املعين بإجراء درا

  ؛٢٠١٩آذار/مارس  ٢٩إىل  ٢٧من 
بأمهية العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء يف مواصــلة تبادل املعلومات  ُتســلِّم  -٢  

عات الوطنية، واملمارســـات الفضـــلى، واملســـاعدة التقنية، والتعاون الدويل، بغية عن التشـــري
دراســة اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على الصــعيدين 

  الوطين والدويل للتصدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن؛
قًا خلطة عملقدير تالحظ مع الت  -٣   ــــــيضــــــع، وف للفترة  هأن فريق اخلرباء س
  تقدميها إىل اللجنة؛ميكن ، استنتاجات وتوصيات ٢٠٢١-٢٠١٨

لتبادل املعلومات عن التشــــــريعات رب مهم بأن فريق اخلرباء هو من ُتســــــلِّم  -٤  
ــة اخليار ــاعدة التقنية، والتعاون الدويل، بغية دراس ات الوطنية، واملمارســات الفضــلى، واملس

املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على الصـــــعيدين الوطين والدويل 
  للتصدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن؛

تكفل فعالية التحقيق  تدابريالدول األعضــــاء على وضــــع وتنفيذ  ُتشــــجِّع  -٥  
صعيد الوواملالحقة القضائية على  سيربانية واجلرائم ائم طين يف اجلرال األدلة اليت تكون فيها ال

شــيًا ااحلصــول على تعاون دويل فعَّال يف هذا املجال، متتضــمن إمكانية ، ومهمة اإللكترونية
ومبا يتوافق مع أحكام القانون الدويل املنطبقة ذات الصــــــلة، مبا يف ذلك الوطين مع القانون 

  ؛ لواجبة التطبيقا الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
إنفاذ القانون أجهزة الدول األعضــــاء على تشــــجيع تدريب موظفي  حتثُّ  -٦  

اجلرمية الســــيربانية، على التعامل مع النيابة العامة والقضــــاة التحري والتحقيق ووســــلطات 
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 جتهيزهميشـــمل التدريب على املهارات املناســـبة يف مجع األدلة وتكنولوجيا املعلومات، و  مبا
 تقدميهما بأدوارهم بفعالية يف التحقيق يف اجلرائم الســــيربانية ومالحقة مرتكبيها وليضــــطلعو

  ؛العدالة إىل
الدول األعضاء على السعي إىل توفري املساعدة التقنية املناسبة وبناء ُتشجِّع   -٧  

ــــــتنادًا إىل االحتياجات الوطنية، ابتغاء تعزيز قدرة  القدرات املســــــتدامة، عند الطلب واس
ت الوطنية على التصــدي للجرمية الســيربانية، ومواصــلة تبادل اآلراء بشــأن اخلربات الســلطا

  العملية واجلوانب التقنية األخرى يف هذا الصدد؛
ــ أمهيــة دًاد جمــدَّتؤكِّ  -٨   مكتــب األمم املتحــدة املعين ينهض بــه  الــذيدور ال

املؤرَّخ  ٢٢/٨ائيــة بــاملخــدِّرات واجلرميــة، عمًال بقرار جلنــة منع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــ
جمال  يفللقوانني والدروس املســتفادة مركزيا  مســتودعا، بصــفته ٢٠١٣نيســان/أبريل   ٢٦

العدالة وقدرات نظم  املطلوبة الحتياجاتلاجلرمية الســـيربانية، بغية تيســـري التقييم املتواصـــل 
  التقنية وتنسيقها؛اجلنائية وتقدمي املساعدة 

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــل مجع  تطلُب  -٩  
ستبانة، وأن  املعلومات دوريًّا عن التطورات اجلديدة والتقدُّم املحَرز واملمارسات الفضلى امل

  جلنائية؛يواصل إبالغ هذه املعلومات إىل فريق اخلرباء وإىل جلنة منع اجلرمية والعدالة ا
 ودونمن أعمال  به ينهض ما إىل اســـتنادا ،قوميإىل أن فريق اخلرباء  تدعو  -١٠  

مكتب األمم املتحدة املعين  بتزويد ،املســــــاس باملســــــائل األخرى املندرجة يف إطار واليته
الربنامج العاملي املعين الالزمة، مبا يشــــــمل اجلوانب املتعلقة بباملخدِّرات واجلرمية باملشــــــورة 

من أجل املســـاعدة يف اســـتبانة االحتياجات ذات األولوية القصـــوى يف  رمية الســـيربانية،باجل
دون املساس بوضع اللجنة بصفتها اهليئة وذلك جمال بناء القدرات وتدابري التصدي الفعالة، 

  ؛التابع للمكتباإلدارية لربنامج اجلرمية 
باملخدِّرات  تطلُب  -١١   واجلرمية أن يواصـــــــل إىل مكتب األمم املتحدة املعين 

ساعدات تقنية وبرامج طلبها ووفقًا الحتياجاهتا الوطنية، مببناء على تزويد الدول األعضاء، 
التصــدي للجرمية الســيربانية، من خالل الربنامج العاملي املعين على  القدرات املســتدامة ءلبنا

اجلرائم الســــيربانية بكل  ابتغاء منع ،غريهاو اإلقليمية مكاتبهوعن طريق  باجلرمية الســــيربانية
ــــكاهلا والكشــــف عنها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها،  ــــليم  معأش بأن التعاون مع التس

الدول األعضـــاء واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصـــلة والقطاع اخلاص واملجتمع املدين 
  واجلهات املعنية األخرى من شأنه أن ُييسِّر هذا النشاط؛

عضـــاء إىل النظر يف مواصـــلة التعاون، حســـب االقتضـــاء، الدول األ تدعو  -١٢  
وبطريقة شـــفافة وخاضـــعة للمســـاءلة، مع القطاع اخلاص واملجتمع املدين يف وضـــع التدابري 

  الرامية إىل مكافحة اجلرمية السيربانية؛
توفري موارد من خارج إىل الدول األعضـــــاء وســـــائر اجلهات املاحنة  دعوت  -١٣  

  بيَّنة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛امليزانية لألغراض امل
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إىل األمني العام أن يقدم إىل اللجنة، يف دورهتا التاســعة والعشــرين،  تطلُب  -١٤  
  تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار.

    
      مشروع القرار اخلامس    
    مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم جنسيًّا عرب اإلنترنت    

  اجلمعية العامة، إنَّ  
ـــلِّم   ـــتغالل اجلنســـي وا )٣١(ضـــحايامن بإمكانية تعرض األطفال  إذ ُتس العتداءات االس
  ،منوهمسلبًا على مسار  التأثري يشمل مبا ،حياهتم جمرىلصدمات تغري اإلنترنت  عرب اجلنسية

اقتصــــادية املعلومات واالتصــــاالت يوفر مزايا  تكنولوجياتم يف التقدُّ بأنَّ وإذ ُتقرُّ  
حيفز التنمية االقتصادية ويشجع مبا واجتماعية كبرية للبلدان واملجتمعات املحلية ولألطفال، 

يتيح أيضًا فرصًا غري مسبوقة  هذا التقدمأنَّ إال من خالل تبادل األفكار واخلربات،  رابطالت
 لىع جنســـية اعتداءات روِّتصـــ ملرتكيب اجلرائم اجلنســـية ضـــد األطفال للوصـــول إىل مواد

ــــــالمة الطفل وس بمت األطفال ــــــر وتوزيعها، ومثل هذه املواد  حقوقه وإنتاجتنتهك س ييس
أماكن وجودهم التواصـــــل مع األطفال على حنو ضـــــار عرب اإلنترنت، بصـــــرف النظر عن 

   ،الفعلية وجنسياهتم
إســـاءة اســـتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت  إزاءوإذ يســـاورها القلق   

تنطوي  جرائم، ومنها نظم التشــــــفري واألدوات اُملخفية للهوية، الرتكاب ةتغرياجلديدة وامل
  على االستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم جنسيًّا،

 عليهم اجلنســــيةاالعتداءات االســــتغالل اجلنســــي لألطفال وجرائم  أنَّوإذ تالحظ   
باالتصال املرتكبة رائم أشكاًال متعددة، منها، على سبيل املثال ال احلصر، اجلتتخذ  أن ميكن

اإلنترنت، واالتِّجار باألطفال لغرض باســــتخدام املرتكبة املباشــــر أو غري املباشــــر، واجلرائم 
 العتداءاتار وِّاليت تصــ وادألغراض جنســية، واســتخدام املاســتمالتهم اســتغالهلم جنســيًّا، و

اعتداءات جنسية على مواد تسجل  وإنتاجبالتهديد أو سلب املال  االبتزاز يف عليهماجلنسية 
يازاألطفال  ها وبيعها ونســــــخها وحيازهتا و هاواحت تاحت فاذ الوتوزيعها وإ هان  والبث إلي
وأن مجيع أشــكال االســتغالل ضــارة وتؤثر ســلبًا  ،االعتداءات تلك ملثل املباشــر اإللكتروين

  )٣٢(وعلى متاسك األسرة واستقرار املجتمع، بعيدعلى منو األطفال ورفاههم على املدى ال
االســـتغالل اجلنســـي لألطفال تعلقة باملإنتاج املواد ســـبل تزايد  على أنَّ دوإذ تشـــدِّ  

وتوزيعها وبيعها ونســخها ومجعها أو مشــاهدهتا عرب اإلنترنت،  واالعتداءات اجلنســية عليهم
لالســـتغالل اجلنســـي لألطفال والترويج عرب اإلنترنت  فيما بينهم التفاعل وقدرة األفراد على

__________ 
 ات اجلنسية واالستغاللضحايا االعتداءلتوضيح أن األطفال من ما ُيستخدم مصطلح "الناجون"  كثريًا  )٣١(  

 اليت تعرضوا هلا.ات اإلنترنت ميكنهم التعايف من الصدم عرباجلنسي 
 .الدول األعضاءمة بالضرورة لدى مجيع األفعال املذكورة يف تلك الفقرة ليست جمرَّ  )٣٢(  
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أعمال املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال بوسائل منها تطبيع يفاقمان عليهم جنسيًّا،  والتعدي
التواصــل  من ضــارة ضــروب تشــجيعاالســتغالل اجلنســي لألطفال والتعدي عليهم جنســيًّا و

ه الســـلوكيات تشـــكل انتهاكات وهتديدات متس بســـالمة الطفل تالحظ أن هذ إذو ،معهم
  ،وحقوقه وأمنه

ــة أنَّ وإذ تالحظ   ــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عرب الوطني  )٣٣(اتفــاقي
أداٌة ميكن أن تســـتخدمها الدول األطراف لتوفري التعاون الدويل من أجل منع ومكافحة  هي

التعامل مع  الدول األطراف أن تســتخدمها يفأن بوســع بعض اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، و
  ،عرب اإلنترنتاألطفال واستغالهلم جنسيًّا  التعدي اجلنسي علىحاالت  بعض

حة  وإذ تؤكِّد   لدول األعضـــــــاء ملنع ومكاف عاون بني ا أمهية تعزيز التنســــــيق والت
ــيًّا عرب اإلنترنت، والتعرُّف على األطفال  ــتغالل اجلنســي لألطفال والتعدي عليهم جنس االس

املساعدة التقنية إىل البلدان اليت تقدمي على  العملالضحايا، وتقدمي اجلناة إىل العدالة، وتعزيز 
قدرات الســلطات الوطنية على التعامل  دعيمتتطلبها من أجل حتســني التشــريعات الوطنية و

املنع  اتاالســـــتغالل اجلنســـــي لألطفال جبميع أشـــــكاله، مبا يف ذلك يف عملي مشـــــكلةمع 
يف املجتمع  اإلدماجوالكشف والتحقيق واملالحقة القضائية والتعايف البدين والنفساين وإعادة 

  لألطفال الضحايا،
بشــــأن  اوالربوتوكول االختياري امللحق هب )٣٤(إىل اتفاقية حقوق الطفلوإذ تشــــري   

  )٣٥(بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية،
بصـــورة  يســـتخدم بات "اســـتغالل األطفال يف املواد اإلباحية" تعبري أنَّوإذ تالحظ   
املتعلقة باالســـتغالل اجلنســـي لألطفال واد امل إىل لإلشـــارةيف بعض الدول األعضـــاء  متزايدة

سيًّ شكل أفضل عرب كي تا والتعدي عليهم جن ضرر الذي عن ب طبيعة تلك املواد وخطورة ال
  يتعرض له األطفال يف هذا السياق،

 مكافحة أمهية الصـــــكوك القانونية الدولية القائمة اليت تســـــهم يف د من جديدوإذ تؤكِّ  
 ا،عليها دوليًّ ااالســتغالل اجلنســي لألطفال والتعدي عليهم جنســيًّا، واليت تتضــمن تعاريف متفق

دبأمهية اســتخدام املصــطلحات اليت  تقرُّ وإذ خطورة الضــرر الذي يلحق باألطفال بســبب  جتســِّ
  هذا السلوك،

ـــلِّم   االســـتغالل رمي بأمهية الصـــكوك القانونية القائمة اليت تلزم األطراف بتج وإذ ُتس
واليت تتيح التعاون الدويل الفعال يف ســياق مكافحة  اجلنســي لألطفال والتعدي عليهم جنســيًّا

  ،اجنسيًّ عليهموالتعدي لألطفال  اجلنسياالستغالل 

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، املجلد ة املعاهداتجمموعاألمم املتحدة،   )٣٣(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، املجلد املرجع نفسه  )٣٤(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، املجلد   )٣٥(  
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بشأن محاية  ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرَّخ  ٧٣/١٥٤قرارها  إىل شريوإذ ت  
 ٢٠١٨كانون األول/ديســــــمرب  ١٧املؤرَّخ  ٧٣/١٤٨األطفال من تســــــلط األقران، وقرارها 

تكثيف اجلهود الرامية إىل منع العنف ضد النساء والفتيات جبميع أشكاله والقضاء عليه: " املعنون
بشــــــأن  ٢٠١٤كانون األول/ديســــــمرب  ١٨املؤرَّخ  ٦٩/١٩٤، وقرارها "التحرش اجلنســــــي

ـــتراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضـــاء على العنف ضـــد األطفال يف  اس
 ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرَّخ  ٧٢/١٩٥جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وقرارها 

بشــأن حتســني تنســيق اجلهود املبذولة ملكافحة االتِّجار باألشــخاص، وقرار املجلس االقتصــادي 
بشــــــأن منع اســــــتعمال تكنولوجيات  ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٨املؤرَّخ  ٢٠١١/٣٣واالجتماعي 

لى األطفال و/أو اســــــتغالهلم واحلماية من ذلك والتعاون املعلومات اجلديدة بغرض االعتداء ع
بشـــــــأن املبــادئ  ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٢١املؤرَّخ  ٢٠٠٤/٢٧الــدويل يف هــذا املجــال، وقراره 

التوجيهية بشـــأن توفري العدالة لألطفال ضـــحايا اجلرمية والشـــهود عليها، وقرار جلنة منع اجلرمية 
بشـــــأن التدابري الناجعة يف جمال منع  ٢٠٠٧نيســـــان/أبريل  ٢٧املؤرَّخ  ١٦/٢والعدالة اجلنائية 

  اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدي الستغالل األطفال جنسيًّا، 
بالدور املميز واملهم الذي يضــطلع به كل من اآلباء واألوصــياء الشــرعيون وإذ ُتســلِّم   

دين والرابطات الرياضية واملجتمعات املحلية ومؤسسات الدولة ووسائط واملدارس واملجتمع امل
 اإلنترنت عرباإلعالم يف كفالة محاية األطفال من االســـتغالل اجلنســـي والتعدي عليهم جنســـيًّا 

ويف منع مجيع أشــــــكال العنف ضــــــد األطفال، مبا يف ذلك من خالل تعزيز ســــــالمة األطفال 
  اإلنترنت،  عرب

أمهية برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتصــل جديد وإذ تؤكِّد من   
  بالتشجيع على اختاذ إجراءات فعَّالة لتعزيز التعاون الدويل يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

أمهية العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء املعين بإجراء دراســــة شــــاملة عن  وإذ تؤكِّد  
  رمية السيربانية ومسامهته يف فهم التهديد الذي تشكله اجلرمية السيربانية،مشكلة اجل
ناجمه العاملي إىل أمهية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وبر وإذ تشـــري  

يف جمال منع اجلرمية  العنف ضـد األطفالبرناجمه العاملي املتعلق بباالتِّجار باألشـخاص واملعين 
وهي الربامج اليت يوفر من خالهلا اجلرائم الســـيربانية، برناجمه العاملي املعين بو جلنائيةوالعدالة ا
 أمور،مجلة  املســاعدة التقنية للدول، بناء على طلبها، من أجلتقدمي بناء القدرات وأنشــطة ل

 يشـــمل مبا، االســـتغالل اجلنســـي لألطفال والتعدي عليهم جنســـيًّاجرائم مكافحة  بينها من
  اإلنترنت،  عربب منها يرتك ما

بأمهية الشـــراكات واملبادرات الدولية واإلقليمية والثنائية بني أصـــحاب وإذ ُتســـلِّم   
ماية وتعزيز حقوق الطفل والقضاء حلمن فعالية اجلهود املبذولة  تزيد اليت ،املصلحة املتعددين

ـــيًّا عرب اإلنترنت، و ـــتغالل اجلنســـي لألطفال والتعدي عليهم جنس من  ُتجرى ليتاعلى االس
حبوث رامية إىل إنشـــاء قاعدة اســـتداللية دقيقة بشـــأن اســـتخدام األطفال لإلنترنت، خالهلا 

اجلهود اليت تبــذهلــا منظمــات مثــل التحــالف العــاملي للحمــايــة بــيف هــذا الصــــــــدد  نوهوت
)WeProtect ( ،واملنظمة العاملية حلماية الطفل على اإلنترنت  
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ية قرار جلنة منع اجل إىلشــــــري وإذ ت   لة اجلنائ عدا مايو  ١٨املؤرَّخ  ٢٧/٣رمية وال يار/ أ
، الذي أعربت فيه اللجنة عن القلق من أنَّ االستغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات ٢٠١٨

ستقدام  األطفال املتجر هبم واالتصاالت ميكِّن املجرمني من ارتكاب أفعال غري قانونية من قبيل ا
والســيطرة عليهم وإيوائهم والترويج لالجتار هبم، إضــافة إىل إنشــاء هويات مزيفة متكِّن من إيذاء 

 للبث معدة األطفالصويرية لالعتداءات على ت مواداألطفال و/أو استغالهلم واستمالتهم وإنتاج 
  ،أخرى بأساليب النشر أو املباشر

املؤرَّخ  ٢٦/٣منع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة  إىل قرار جلنــة أيضـــــــًا وإذ تشــــــري  
بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياسات وبرامج منع اجلرمية  ٢٠١٧أيار/مايو   ٢٦

  ة،والعدالة اجلنائية ويف اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطني
الدول األعضاء على جترمي االستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم  حتثُّ  -١  

جنسيًّا، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم جنسيًّا عرب اإلنترنت، مبا يتيح 
ـــــبةاملالحقة القضـــــائية للجناة، ومنح أجهزة إنفاذ القانون الســـــلطات امل وتوفري األدوات  ناس

ومكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم والضحايا  اجلناةلكشف هوية  الالزمة
  ؛مكافحة فعالةجنسيًّا 

الدول األعضــــاء على أن تعزز، مبا يتســــق مع أطرها القانونية أيضــــًا  حتثُّ  -٢  
، جهودها الرامية إىل مكافحة اجلرائم السيربانية املتصلة باالستغالل اجلنسي لألطفال وطنيةال
  ؛عرب اإلنترنتهذه اجلرائم ارتكاب  يشملالتعدي عليهم جنسيًّا، مبا و

بالدول األعضــــــاء اليت هي أطراٌف يف الربوتوكول االختياري امللحق  هتيُب  -٣  
 )٣٥(بشــــــأن بيع األطفال واســــــتغالل الطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيةباتفاقية حقوق الطفل 

  تنفذ التزاماهتا القانونية،  أن
املتعلقة مواد للالدول األعضــــاء على إذكاء الوعي العام بالطبيعة اخلطرية  حتثُّ  -٤  

ضد جرائم جنسية  تشكلهذه املواد أن االستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم جنسيًّا وبب
، وكيف أن إنتاجها، وتوزيعها، واستخدامها، ُيعرِّض املزيد من األطفال خلطر االستغالل الطفل

  يف هذه املواد وتأجيج الطلب عليها؛املصوَّرة  تصرفاتتطبيع الب ال سيماونسيني، والتعدي اجل
من  وطنيةالدول األعضــــــاء على اختاذ ما يتوافق مع قوانينها ال أيضــــــًا حتثُّ  -٥  

ر على مقدمي خدمات اإلنترنت وخدمات الوصــــول إليها  ــــِّ ــــريعات أو تدابري أخرى تيس تش
ن املواد املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم وسائر الكيانات املعنية الكشَف ع

، قيام مقدمي خدمات اإلنترنت وخدمات وطنيةالمع القوانني  بالتماشــيجنســيًّا، وأن تكفل، 
تلك املواد وإزالتها،  عنالوصــــــول إليها وســــــائر الكيانات املعنية بإبالغ الســــــلطات املعنية 

  إنفاذ القانون؛ أجهزةمع  تعاونقيام بذلك بالال يشمل مبا
مناســــبة من أجل التحري عن  مواردالدول األعضــــاء على توفري  عشــــجُِّت  -٦  
سيًّا عرب اإلنترنت واملالحقة ب تعلقةاجلرائم امل االستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم جن

  القضائية ملرتكبيها، وفقًا ملا تقتضيه تشريعاهتا الوطنية؛
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ألعضـاء على تبادل املعلومات بشـأن أفضـل املمارسات الدول ا أيضـًا ُتشـجِّع  -٧  
على حنو استباقي واختاذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم 

من اإلنترنت  املواد املتعلقة بالتعدي اجلنسي على األطفال حذفأو  مصادرةجنسيًّا، مبا يف ذلك 
  ، مبا يتسق مع القوانني الوطنية؛ذلكب القيام رقهايستغوتقليل املساحة الزمنية اليت 

املسؤولة احلكومية  ؤسساتإشراك املعلى الدول األعضاء ع كذلك شجُِّت  -٨  
صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  سياساتعن االتصاالت و محاية البيانات وممثلي 

  دي عليهم جنسيًّا؛لتعزيز التنسيق الوطين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال والتع
ذات الصلة  واخلاصةالدول األعضاء على إشراك املؤسسات احلكومية  ُتشجِّع  -٩  

يف جهودها الرامية إىل تيســـري اإلبالغ عن املعامالت املالية املشـــبوهة وتعقُّبها، هبدف اكتشـــاف 
  وردع ومكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم جنسيًّا عرب اإلنترنت؛

الدول األعضـــاء على احلفاظ على توازن مناســـب بني وضـــع  أيضـــًا ُتشـــجِّع  -١٠  
تنطوي على اعتداء  اليتواد املوتنفيذ ســـياســـات محاية اخلصـــوصـــية واجلهود الرامية إىل اســـتبانة 

عرب اإلنترنت عليهم جنسيا  والتعديألطفال ل جلنسيستغالل ااالجرائم و على األطفالجنسي 
  واإلبالغ عنها؛

إىل األدلة تســتند فعالة  وقائية الدول األعضــاء على اختاذ تدابري كذلك جِّعُتشــ  -١١  
اســــــتراتيجيات شــــــاملة ملنع اجلرمية من أجل احلد من تعرُّض األطفال خلطر تنفيذها يف إطار و

  االستغالل اجلنسي والتعدي اجلنسي عرب اإلنترنت؛
شجِّع   -١٢   سبة توفري ما قد يلزم من معلومالدول األعضاء على ُت ات وحتليالت منا

خماطر االستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم جنسيًّا عرب اإلنترنت،  هبا يف تقييملالسترشاد 
كمية ونوعية مناســبة تدابري فعالة للتخفيف من هذه املخاطر، بســبل منها مجع البيانات وضــع و

ضمصنفة  صلة، حسب االقت سن ونوع اجلنس والعوامل األخرى ذات ال شجِّع حسب ال اء، وُت
الدول األعضاء على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف حبوثها وحتليالهتا بشأن االستغالل  أيضًا

  ؛عرب اإلنترنت اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم جنسيًّا
ــــات عامة وتنفيذالدول األعضــــاء على وضــــع  حتثُّ  -١٣   ــــياس من أجل محاية  س
مبا يف ذلك عرب اإلنترنت،  ،اجلنســية واالعتداءســتغالل اال رائمجل التعرضمن  وقايتهماألطفال و

 واملبادرة ،تداول املواد اليت يظهر فيها الضـــحايا دون موافقتهم وألغراض االســـتغالل مكافحةو
مبا يشـــمل برامج دعم الضـــحايا  ،نالشـــأ هذا يف الفضـــلى املمارســـات عن املعلومات تبادل إىل

  ؛اجلنساينوتعميم املنظور 
االســتغالل  جرائمالدول األعضــاء على التعرُّف على األطفال ضــحايا  ُتشــجِّع  -١٤  

إىل  وصــوهلم تيســريمن خالل الدعم الالزم هلم  توفريو عرب اإلنترنت اجلنســي والتعدي اجلنســي
 مســاعدهتممن أجل  على األدلةالنوعية وقائمة  جيدةوخدمات للرعاية واملشــورة  مناســبة برامج

إىل جانب توفري الرعاية النفسية واملشورة الالزمة للتعايف من  ايًّواجتماعا ا ونفسيًّعلى التعايف بدنيًّ
حقوق األطفال املتضـــررين، كفالة وصـــون  معاملجتمع  يفالصـــدمات وإعادة التأهيل واإلدماج 
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صحاب  سائر أ ساعدة  سرية املعلومات اليت أبلغوا عنها، وذلك مب ضحايا و ومحاية خصوصية ال
  املصلحة املعنيني؛ 

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يســاعد الدول  تطلُب  -١٥  
زيادة فرص الوصـــول إىل العدالة ل الالزمةاألعضـــاء، بناء على طلبها، يف وضـــع وتنفيذ التدابري 

واحلماية، مبا يف ذلك من خالل التدابري التشريعية الوطنية وغريها من التدابري اخلاصة باألطفال 
إجراءات  على توفري احلرص االســتغالل اجلنســي والتعدي اجلنســي عرب اإلنترنت، مع ضــحايا
للحصــــول على ســــبل انتصــــاف عادلة ويف الوقت  ،األطفال ونوع اجلنس احتياجاتتراعي 

  انتهاكات حقوقهم؛ مناملناسب 
 يف اإلبالغ عن املتبعة الفضــلى املمارســات الدول األعضــاء إىل تبادل تدعو  -١٦  
عرب اإلنترنت، مبا يف ذلك  الألطفال والتعدي عليهم جنســـــيًّ اجلنســـــيســـــتغالل اال جرائم

  ؛هذه بآليات اإلبالغالوعي العام  إذكاء ووسائل سبلوبالغ، املتعلقة باإلاملؤشرات 
بالدول األعضــــــاء اليت مل تصــــــدِّق بعُد على اتفاقية األمم املتحدة  هتيُب  -١٧  

وكول منع وقمع ومعــاقبــة االتِّجـــار وبروت )٣٣(ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عرب الوطنيــة
ساء واألطفال، املكمِّل  صة الن أن تنظر أو مل تنضم إليهما بعد،  )٣٦(،هلاباألشخاص، وخبا

يف القيام بذلك، آخذة يف االعتبار الدور البالغ األمهية هلذين الصكني يف مكافحة االتِّجار 
  باألطفال، مبا يف ذلك ألغراض االستغالل اجلنسي؛

القانون  أحكامالوطنية و وفق أطرها القانونية عمل،الدول األعضاء أن تب يُبهت  -١٨  
لألطفال والتعدي  اجلنســياالســتغالل مكافحة  علىالتعاون الدويل تعزيز  على، ةالدويل املنطبق
وتســليم  ،املســاعدة القانونية تبادلحســب االقتضــاء،  ،يشــمل اعرب اإلنترنت مبا عليهم جنســيًّ

من أجل  وغري ذلك من الســـــبل ون بني أجهزة الشـــــرطة وفيما بني الوكاالتوالتعا ،طلوبنيامل
مكافحة هذه اجلرائم وضــمان تقدمي اجلناة إىل العدالة والتعرُّف على الضــحايا مع احترام حقوق 

  األطفال يف اخلصوصية؛
من د الدول األعضــاء على التعبري عن التزامها مبواصــلة العمل وبذل اجله حتثُّ  -١٩  
مكافحة االســـتغالل اجلنســـي لألطفال والتعدي عليهم جنســـيًّا  علىيم التعاون الدويل أجل تدع

االســـتغالل اجلنســـي لألطفال  مشـــكلة تدارسعرب اإلنترنت من خالل مجلة ســـبل منها ضـــمان 
املعين بإجراء اخلرباء  فريق عمليف ســياق شــامال  تدارســاوالتعدي عليهم جنســيًّا عرب اإلنترنت 

ــتنادا إىل خطة عمل ذلك الفريق جلرمية الســيربانيةدراســة شــاملة عن ا الذي يوفر حمفًال  ،واس
  قيِّمًا للمناقشات املتعلقة باجلرمية السيربانية؛

ملكتب األمم املتحدة املعين توفري املوارد الدول األعضــــــاء على  ُتشــــــجِّع  -٢٠  
بغرض مكافحة  انية،، مبا يشــــــمل برناجمه العاملي املعين باجلرمية الســــــيربباملخدِّرات واجلرمية

  االستغالل اجلنسي لألطفال والتعدي عليهم جنسيًّا عرب اإلنترنت؛

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، املجلد نفسه املرجع  )٣٦(  
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الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية  تدعو  -٢١  
  .ألغراض تنفيذ الفقرات ذات الصلة من هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
     قرار السادسمشروع ال    
 ةات واجلرميخدِّرمة من مكتب األمم املتحدة املعين باملاملقدَّاملساعدة التقنية   

    كافحة اإلرهابم بشأن
  اجلمعية العامة، إنَّ  
إىل مجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة باملساعدة التقنية والتشريعية يف  إذ تشري  

  )٣٧(القرارات،جمال مكافحة اإلرهاب، وال سيما أحدث تلك 
إىل أنَّ اإلرهاب جبميع أشــكاله ومظاهره ميثل أحد أشــد األخطار  أيضــًا وإذ تشــري  
وأنَّ مجيع األعمال اإلرهابية هي أعمال إجرامية ال ميكن  ،الســالم واألمن الدولينياليت هتدد 

 أيا كان مرتكبها، وأهنامىت ارتكبت وتربيرها، بصــرف النظر عن دوافعها، حيثما ارتكبت و
  جيب أن تدان بال مراء،

ــــــكاله ومظاهره، أنَّ دًاد جمدَّوإذ تؤكِّ   ه ال جيوز وال ينبغي ربط اإلرهاب، جبميع أش
  جنسية أو حضارة أو مجاعة عرقية، بأي دين أو

ستقالهلا   أيضًاد جمدَّدًاكِّوإذ تؤ   احترامها لسيادة مجيع الدول وسالمتها اإلقليمية وا
  ثاق األمم املتحدة،ووحدهتا وفقا ألغراض ومبادئ مي

على ضــرورة تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي د من جديد وإذ تشــدِّ  
ســــــيما بتعزيز القدرة الوطنية للدول من  على منع اإلرهاب ومكافحته بشــــــكل فعَّال، وال

خالل تقدمي املســــــاعدة التقنية، يف ضــــــوء االحتياجات واألولويات اليت حتدِّدها الدول اليت 
  طلب هذه املساعدة،ت

على ضرورة معاجلة الظروف اليت تفضي إىل انتشار اإلرهاب، مع التقيُّد د وإذ تؤكِّ  
  التام باملبادئ واملقاصد األساسية مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل،

والربنامج العاملي  )٣٨(إىل اإلعالن وبرنامج العمل بشــــأن ثقافة الســــالم وإذ تشــــري  
  )٣٩(ضارات،للحوار بني احل

من أن اإلرهابيني قد يســــتفيدون من اجلرمية املنظمة عرب الوطنية قلقها  دًاد جمدَّؤكِّوإذ ت 
ســـلم بأن طبيعة ونطاق الصـــالت اليت تربط بني إذ تكمصـــدر للتمويل أو الدعم اللوجيســـيت، و

__________ 
؛ وقرارات جملس األمن ٧٣/٢١١و ٧٣/١٨٦و ٧٣/١٧٤و ٧٢/٢٨٤و ٧٢/١٩٤ قرارات اجلمعية العامة  )٣٧(  

 )٢٠١٥( ٢٢٥٣و )٢٠١٥( ٢١٩٩و )٢٠١٤( ٢١٩٥و )٢٠١٤( ٢١٧٨و )٢٠١٤(  ٢١٣٣
 ٢٣٦٨و )٢٠١٧( ٢٣٤٩و )٢٠١٧( ٢٣٤٧و )٢٠١٧( ٢٣٤١و )٢٠١٦( ٢٣٢٢و )٢٠١٦(  ٢٣٠٩و
 .)٢٠١٩( ٢٤٦٢و )٢٠١٧( ٢٣٩٦و )٢٠١٧(

 ألف وباء. ٥٣/٢٤٣اجلمعية العامة  قرارا  )٣٨(  
 .٥٦/٦العامة  اجلمعيةقرار   )٣٩(  
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على دد إذ تشـــاإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية ختتلف باختالف الســـياق اليت جتري فيه، و
صعيد املحلي والوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل  سيق اجلهود على كل من ال ضرورة تن

  هبدف التصدي هلذا التحدي، وفقا للقانون الدويل،
كانون األول/ديســمرب  ١٩خ ، املؤر٧٢/١٩٤َّإىل قرارها بصــفة خاصــة وإذ تشــري   
، الذي أهابت فيه مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، يف مجلة أمور، ٢٠١٧

املساعدة التقنية من أجل بناء قدرة الدول األعضاء، بناء على طلبها، لكي عزيز أن يواصل ت
تصــــــبح أطرافًا يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وتنفذها، 

ل منها وضــــــع برامج حمدَّدة اهلدف وتدريب موظفي العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون بوســــــائ
على منع أعمــال اإلرهـاب والتحقيق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا  ،الطلــب على، بنــاء املعنيني
ــبة واملشــاركة فيها واســتحداث أدوات تقنية ومنشــورات،  قضــائيا، ووضــع مبادرات مناس

  بالتشاور مع الدول األعضاء،
ــأكيــد   ــة ملكــافحــة  وإذ تكرِّر ت ــة األمم املتحــدة العــاملي ــــــتراتيجي مجيع جوانــب اس
ستمرار الدول يف تنفيذ )٤٠(اإلرهاب شري ، وإذ تمجيع دعائمها األربعة تنفيذا تاما وضرورة ا

ـــــتراتيجية ، امل٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٦خ املؤرَّ ٧٢/٢٨٤قرارها إىل  ـــــتعراض اس عنون "اس
  األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب"،

حيثما ومىت التطرف العنيف ضــــــروب بأمهية مكافحة اإلرهاب ومنع  وإذ تســــــلِّم  
صدد أمهية التنفيذ املتكامل واملتوازن الستراتيجية إىل اإلرهاب، وإذ تؤكِّأفضت  د يف هذا ال

إذ تنوه جبهود األمني العام يف هذا رهاب بركائزها األربع، واألمم املتحدة العاملية ملكافحة اإل
  د من جديد املسؤولية الرئيسية للدول األعضاء يف تنفيذ االستراتيجية،إذ تؤكِّالصدد، و
بالشــــــراكة القائمة بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  بوإذ ترحِّ  

والثقافة من أجل نشـــــر التعليم باعتباره أداة للوقاية من ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
  مجيع أشكال اجلرمية، مبا يف ذلك اإلرهاب، وإعالء سيادة القانون،

العمل اجلاري الذي يضــــطلع به مكتب األمم املتحدة املعين  وإذ تالحظ مع التقدير  
ومكافحة اإلرهاب باملخدِّرات واجلرمية لدعم الدول األعضــــــاء يف جهودها الرامية إىل منع 

على أن هذا  جمدَّدًا، وإذ تؤكد جبميع أشكاله ومظاهره يف سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  ،العمل ينبغي أن يتم يف إطار من التنسيق الوثيق مع الدول األعضاء

عدة التقنيـة يف تنفيـذ االتفـاقيـات  وإذ حتيط علمـًا   ـــــــا بتقرير األمني العـام عن املس
  )٤١(باإلرهاب، علقةت الدولية املتوالربوتوكوال

أنشـــأت  الذي، ٢٠١٧ يونيه/حزيران ١٥ ؤرَّخامل ٧١/٢٩١قرارها إىل وإذ تشـــري   
  مكتب مكافحة اإلرهاب،مبوجبه 

__________ 
 .٦٠/٢٨٨العامة  اجلمعيةقرار   )٤٠(  
  )٤١(  E/CN.15/2019/5. 



E/2019/30
E/CN.15/2019/15

 

 
26 

 

 توقعبأن اتفاق األمم املتحدة العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب قد  وإذ حتيط علمًا  
واملنظمة العاملية  (اإلنتربول) عليه كيانات األمم املتحدة واملنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية

مًا حدة املعين  أيضـــــــًا للجمارك، وإذا حتيط عل به مكتب األمم املت لذي ينهض  لدور ا با
العامل املعين باإلجراءات القانونية وإجراءات  للفريق باملخدِّرات واجلرمية باعتباره رئيســــــًا
  ،العدالة اجلنائية يف مواجهة اإلرهاب

ــــــلِّ   تنهض بــه الربملــانــات يف منع اإلرهــاب ميكن أن بــالــدور اهلــام الــذي م وإذ تس
بأمهية الشـــراكة القائمة بني  م أيضـــًا، وإذ تســـلِّليهومكافحته وإصـــالح األوضـــاع املفضـــية إ

جلرمية ومكتب مكافحة االحتاد الربملاين الدويل ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات وا
  اإلرهاب يف ذلك الشأن،

من إرشــــادات ات واجلرمية خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين باملا وفره مبب وإذ ترحِّ  
ومنها إرشادات ملنع مشاركة األطفال املتضررين من اإلرهاب،  األطفالللتعامل مع مشكلة 

ماجهم يف املجت تأهيلهم وإد عادة  ية وإ هاب عات اإلر يل املعنون "يف اجلما لدل يل مع، يف ا دل
بشــــأن األطفال الذين جتنِّدهم وتســــتغلهم اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة: 

  " واألدلة التدريبية الثالثة املتصلة به،دور نظام العدالة
اســـتخالص واســـتعمال الدول األعضـــاء قد تواجه حتديات يف  نَّبأ وإذ حتيط علمًا  

األدلة الرقمية واملادية وأدلة الطب الشرعي، وخاصة  ال سيما املحاكم، وميكن قبوهلا يفأدلة 
زاعات املســــلحة، وميكن اســــتخدامها ملســــاعدة االدعاء وتأمني إدانة بالنيف املناطق املتأثرة 

  املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومؤيديهم،
ــًا يف االتفــاقيــات حتــثُّ  -١   ــدول األعضــــــــاء، اليت مل تصــــــبح بعــد أطراف  ال

بذلك،  يام  حة اإلرهاب، على النظر يف الق كاف قة مب مة املتعل قائ ية ال لدول والربوتوكوالت ا
وتطلُب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــــــل، يف إطار واليته 
وبالتنســيق الوثيق مع الكيانات ذات الصــلة املشــاركة يف اتفاق األمم املتحدة العاملي لتنســيق 

للتصـــديق  ، بناء على طلبها،حة اإلرهاب، تقدمي املســـاعدة التقنية إىل الدول األعضـــاءمكاف
  على تلك الصكوك القانونية الدولية وإدماجها يف تشريعاهتا؛

يف التصديق على االتفاقيات األخرى تنظر الدول األعضاء على أن  عشجُِّت  -٢  
يل يف املســائل اجلنائية، مثل اتفاقية االنضــمام إليها من أجل دعم التعاون الدو وأذات الصــلة 

ية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛  هتيُبو )٤٢(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن
  اليت تنضم إليها تنفيذا فعاال؛ كبالدول األعضاء أن تنفذ الصكو

وفقا ألطرها القانونية الدول األعضــــاء على مواصــــلة العمل،  أيضــــًا شــــجِّعُت -٣ 
ال بني أجهزة إنفاذ القانون وســائر الكيانات املعنية والســلطات على تعزيز التنســيق الفعَّ ،لوطنيةا

__________ 
 .٣٩٥٧٤ الرقم، ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥ املجلدات ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم  )٤٢(  
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املســــــؤولة عن منع ومكافحة اإلرهاب، وتطلُب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات 
 واجلرمية مواصلة تقدمي املساعدة التقنية يف هذا الصدد، عند الطلب ويف إطار واليته؛

الدول األعضاء مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الدويل ب هتيُب -٤ 
ــــــكاله ومظاهره، وفقًا أل لقانون الدويل، ا حكاممن أجل منع ومكافحة اإلرهاب جبميع أش

ميثاق األمم املتحدة، وتنفيذ الصكوك الدولية وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة  يشمل  مبا
عند االقتضـــــاء، يف إبرام معاهدات بشـــــأن تســـــليم املطلوبني وتبادل تنفيذًا فعاًال، والنظر، 
املعلومات االســـتخباراتية املالية ذات الصـــلة تبادال فعاال،  تبادل وإتاحةاملســـاعدة القانونية، 

  وكفالة تدريب مجيع املوظفني املعنيني تدريبًا مالئمًا على تنفيذ أنشطة التعاون الدويل؛
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يقدِّم، يف إطار  إىل مكتب األمم تطلُب -٥ 

واليته، املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء بناًء على طلبها حتقيقًا لتلك الغايات، بوسائل منها 
يقدِّمه من مســــاعدة فيما يتصــــل بالتعاون القانوين والقضــــائي الدويل يف  مواصــــلة وتعزيز ما

اإلرهاب، مبا يشـــمل املســـائل اجلنائية املتصـــلة باملقاتلني اإلرهابيني  املجاالت املتعلقة مبكافحة
األجانب، وعن طريق حتفيز العمل على إجياد هيئات مركزية قوية وفعَّالة من أجل التعاون 

  الدويل يف املسائل اجلنائية؛
ز يعزِّ إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن   أيضًاتطلُب  -٦  

 ضــروب، مبا يلزم من ويف إطار واليته جهوده يف تزويد الدول األعضــاء، بناء على طلبها
وحتليل وحفظ وختزين واســــــتخدام وتبادل أدلة  جبمعاليت تتصـــــــل  ،املســـــــاعدة التقنية

األدلة اإللكترونية من أجل االستفادة منها يف أعمال التحقيق واالستدالل العلمي اجلنائي 
تعزيز املســــاعدة باليت تتصــــل و ،هاجلرائم املتعلقة باإلرهاب وواملالحقة القضــــائية بشــــأن 

بصـدور الدليل العملي لطلب األدلة اإللكترونية ب القانونية املتبادلة يف هذا الشـأن، وترحِّ
  )٤٣(؛املكتب أعده الذي، عرب احلدود

 ،ومن خالهلا املركزية املعنيةالســـــلطات يف ذلك مبا  األعضـــــاء،بالدول  هتيُب  -٧  
ـــائر كيانات األمم خدِّرتحدة املعين باملومكتب األمم امل اليت تدعم  املعنية املتحدةات واجلرمية وس
 هبدفالرمسية وغري الرمسية  بالسبلتتبادل املمارسات الفضلى واخلربات التقنية أن  ،بناء القدرات

ق مع املعلومات واألدلة املناسبة والتعامل معها وحفظها وتبادهلا واستخدامها، مبا يتف مجعحتسني 
مبا يشــمل املعلومات واألدلة املتحصــل عليها من اإلنترنت أو و، القانون الدويلالقوانني الوطنية و
الة لحة، من أجل ضــمان إجراء حتقيقات ومالحقات قضــائية فعَّ ســزاعات ميف املناطق املتأثرة بن

لون إىل مناطق قن واملنتو، مبن فيهم املقاتلون اإلرهابيون األجانب العائداجلرائم مرتكيببشــــــأن 
  ؛تلك املناطق زاعات املسلحة أو منالنتعاين من 
املنصـــات أن تســـتعمل، حســـب االقتضـــاء، الدول األعضـــاء على  عشـــجُِّت  -٨  

بة ، ومنها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميةســــــتحدثها واألدوات اليت ي بوا
من أجل تيســــــري التعاون الدويل يف املســــــائل  ،املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية

__________ 
 .بالتعاون مع املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب والرابطة الدولية للمدعني العامني  )٤٣(  
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ــــــبة من أجل تشــــــجيع تبادل  اجلنائية املتعلقة باإلرهاب، وتزويد املكتب باملعلومات املناس
بيانات االتصــال اخلاصــة بالســلطات املعينة وأي وب املمارســات اجليدة والتجارب املســتفادة

 ناته؛معلومات أخرى مناسبة بشأهنا من أجل تضمينها يف مستودع بيا

، واصـــــــلإىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن ي تطلُب  -٩  
وســــــائر الكيانات ذات الصــــــلة املنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية (اإلنتربول) بالتعاون مع 

العاملي لتنســـيق مكافحة اإلرهاب، توفري املســـاعدة التقنية األمم املتحدة املشـــاركة يف اتفاق 
لبيانات البيومترية ابتغاء التعرف ا وتبادلمع وتســـجيل جل ، بناء على طلبها،ءللدول األعضـــا

 ،على هوية اإلرهابيني بشــــكل مســــؤول وســــليم، مبا يشــــمل املقاتلني اإلرهابيني األجانب
خالصــــة األمم املتحدة ب بنشــــر وترحِّمع القوانني الوطنية والقانون الدويل،  يتماشــــى  مباو

امل بروح املســــؤولية مع البيانات البيومترية عند اســــتعماهلا للممارســــات املوصــــى هبا للتع
بادهلا يف جمال مكافحة اإلرهاب يف إطار الفريق العامل املعين بتدابري إدارة أعدت  يت، الوت

وتؤكــد أمهيــة تغــذيــة قواعــد بيــانــات  ،احلــدود وإنفــاذ القــانون املتعلقــة مبكــافحــة اإلرهــاب
 ؛هذا الشأن يفالكاملة منها  الستفادةوااإلنتربول 

ُنُظم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة تضع الدول األعضاء  أنأمهية على  تؤكِّد  -١٠  
، ةلقانون الدويل الســـاريحكام ا، وفقًا ألتتعهدها أنوإنســـانية وشـــفَّافة وقابلة للمســـاءلة، و

ركيزًة أســـاســـيًة أليِّ اســـتراتيجية ملكافحة اإلرهاب، وتطلُب إىل مكتب األمم تكون  لكي
ية ا مه من مســـــــاعدة تقن قدِّ ما ي بار في يأخذ يف االعت باملخدِّرات واجلرمية أن  ملتحدة املعين 

ضرورية لبناء القدرة الوطنية  صر ال ضى األمر، العنا تدعيم  علىملكافحة اإلرهاب، حيثما اقت
  ُنُظم العدالة اجلنائية وسيادة القانون؛

رات واجلرمية أن يواصــــل، يف إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ تطلُب  -١١  
له ومظاهره، تنمية املعارف  كا ــــــ جمال مكافحة ومنع اإلرهاب جبميع أش ته يف  طار والي إ
القانونية املتخصِّصة ومواصلة تعزيز املساعدات التقنية املقدمة إىل الدول األعضاء، بناًء على 

ية  نائ لة اجل عدا طار نظم ال لة يف إ تدابري فعَّا ختاذ  جل ا ها، من أ حنو  علىملنع اإلرهاب طلب
االلتزامات املنوطة هبا مبوجب القانون الدويل، وال ســـــيما قانون حقوق يتماشـــــى مع مجيع 

  اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين؛
مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــــــل تعزيز  هتيُب  -١٢  

لب، من أجل بناء القدرات الالزمة للدول األعضاء لكي املساعدة التقنية املقدمة، بناء على الط
تصــــــبح أطرافًا يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وتنفِّذها، 

وضــــــع برامج حمدَّدة األهداف وتدريب موظفي العدالة اجلنائية وإنفاذ من خالل  ســــــيما  الو
قانون املعنيني، عند الطلب، من أجل تطوير ية  ال قدراهتم على التصـــــــدي لألعمال اإلرهاب

ا بشــكل وأنشــطة متويلها ومنع تلك األعمال واألنشــطة والتحري عنها ومالحقة اجلناة قضــائيًّ
شورات، وذلك فعَّ ستحداث أدوات تقنية ومن شاركة فيها وا سبة وامل ال، ووضع مبادرات منا

 يف إطار واليته وبالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء؛



E/2019/30 
E/CN.15/2019/15 

 

29 
 

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــــل، يف  طلُبت  -١٣ 
األمم املتحدة اتفاق  الكيانات املعنية املشــــــاركة يفإطار واليته وبالتعاون، عند االقتضــــــاء، مع 

العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب، توفري املساعدة التقنية ملن يطلبها من الدول األعضاء من أجل 
هابيون األجانب التصـــــــدي خل قاتلون اإلر نب، مبن يف ذلك امل قاتلني اإلرهابيني األجا طر امل

فيما  وذلك، من خالل أنشــــطته الرامية إىل بناء القدرات، واملنتقلون إىل مناطق أخرى العائدون
 ،ناســبةواختاذ إجراءات العدالة اجلنائية امل املالئمةووضــع التدابري  ،يتعلق بتعزيز أنشــطتها التعاونية

 ممنع متويل املقاتلني اإلرهابيني األجانب وتعبئتهم وســــــفرهم وجتنيدهم وتدريبهم وتنظيمهو
ودفعهم إىل التطرف، وضمان أن أي شخص يشارك يف متويل األعمال اإلرهابية أو ختطيطها أو 
سوف يقدم إىل العدالة، ووضع وتنفيذ تدابري مناسبة يف جمال  التحضري هلا أو اقترافها أو دعمها 

  املنوطة هبا مبوجب القانون الدويل وقوانينها الوطنية؛الصلة  ذاتلاللتزامات  لعدالة اجلنائية وفقًاا
ــُب  -١٤   ــة أن يعزِّ هتي ــاملخــدِّرات واجلرمي ــب األمم املتحــدة املعين ب ز جهوده مبكت

األمم اتفاق مكتب مكافحة اإلرهاب وســائر كيانات األمم املتحدة املشــاركة يف التنســيقية مع 
هبدف تزويد الدول األعضاء، بناء على طلبها وكذلك  العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهابتحدة امل

على أســـاس تقارير التقييم املشـــترك للدول األعضـــاء اليت تعد يف إطار مكافحة غســـل األموال 
ضــروب متكاملة من املســاعدة التقنية بشــأن تدابري مكافحة متويل اإلرهاب، ومتويل اإلرهاب، ب

الوفاء بالتزاماهتا الدولية مبنع قدرة الدول األعضــاء على حتســن من  ل تقدمي مســاعداتمبا يشــم
  ومكافحة متويل اإلرهاب؛

ات واجلرمية أن يواصل تقدمي خدِّرإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلُب  -١٥  
ضاء املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها ر متويل خماط، لتقييم وحسب االقت

د أهم األنشطة املالية واخلدمات املالية والقطاعات االقتصادية املعرضة ياإلرهاب لديها وحتد
ملكافحة غسل األموال  ذات الصلة الدوليةللمعايري خلطر االستغالل يف متويل اإلرهاب وفقا 

املتحدة دليل األمم ، ومنها من إرشـــادات األمم املتحدةا توفره ب مبوترحِّ ،ومتويل اإلرهاب
، الذي نشـــره مكتب األمم اإلرشـــادي للدول األعضـــاء بشـــأن تقييم خماطر متويل اإلرهاب

  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية؛
قائمة حمتملة أو الدول األعضــاء على مواصــلة اســتبانة أيِّ صــالت  ُتشــجِّع  -١٦  

ــــــطة غري املشــــــروعة بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واأل متنامية ، يف بعض احلاالت،أو نش
املتصلة باملخدِّرات وغسل األموال ومتويل اإلرهاب، وحتليل هذه الصالت والتصدي هلا من 

لة اجلنائية ملكافحة تلك اجلرائم،  إدراكا ألن أجل حتســــــني التدابري املتَّخذة يف إطار العدا
ويل أو الدعم اإلرهابيني ميكن أن يســـــتفيدوا من اجلرمية املنظمة عرب الوطنية كمصـــــدر للتم
 عرب الوطنية اللوجيســــــيت وأن طبيعة ونطاق هذه الصــــــالت بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة

ــــــياق،  وهتيُب مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يدعم، يتغريان بتغري الس
  إطار واليته، جهود الدول األعضاء يف هذا الشأن بناء على طلبها؛ يف

البنية التحتية ز جهودها الرامية إىل حتســـني أمن ول األعضـــاء أن تعزِّبالد هتيُب  -١٧  
غري أو  ومحاية األهداف املعرضــــــة للخطر بوجه خاصتعزيز قدرهتا على الصــــــمود اهلامة و
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مات جوضــــــع اســــــتراتيجيات ملنع اهل، مثل البىن التحتية واألماكن العامة، وكذلك املحصــــــنة
والتعايف من الدمار الذي هلا  تصــــــديوالوالتحقيق فيها  حدهتا من والتخفيفاإلرهابية ودرئها 

كات مع القطاعني العام واخلاص االنظر يف إقامة شــرســيما يف جمال احلماية املدنية، و ، والحتدثه
مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  هتيُبيف هذا الشـــأن وتدعيم الشـــراكات القائمة منها، و

اعدة التقنية للدول األعضــاء، بناء على طلبها، هبدف تعزيز تدابري واجلرمية أن يواصــل توفري املســ
العدالة اجلنائية لديها واســــــتراتيجياهتا الرامية إىل احلد من خطر اهلجمات اإلرهابية على البىن 

  التحتية احليوية؛
ال ز إدارة حدودها حىت متنع بشـــكل فعَّ بالدول األعضـــاء أن تعزِّ أيضـــًا هتيُب  -١٨  

إىل مكتب األمم املتحدة  اتلني اإلرهابيني األجانب واجلماعات اإلرهابية، وتطلُبحتركات املق
املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل توفري املساعدة التقنية إىل الدول اليت تطلبها من أجل حتقيق 

  تلك الغاية؛
قدير  تنوِّه  -١٩   عاون بمع الت قائم الت حة اإلرهاب ومكتب ال كاف بني مكتب م

م املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ومنظمة األم
تابع لألمانة العامة لطريان املدين الدويل ومكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــاالتا  ،ال
سفر اإلرهابيني يف ، بناء على يف تزويد الدول األعضاء ،إطار برنامج األمم املتحدة ملكافحة 
، مبا يشــمل من أجل بناء قدراهتا التشــريعية والعملياتية ذات الصــلة باملســاعدة التقنية بها،طل

، ســــبقة عن املســــافرين وبيانات ســــجالت أمسائهماملعلومات مثل امل ،مجع بيانات الســــفر
  ؛اًالفعَّ ومعاجلتها وحتليلها وتبادهلا تبادًال

، رات واجلرمية أن يواصـــــــلإىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ تطلُب  -٢٠  
تنمية معارفه املتخصــصــة بشــأن اإلطار القانوين الدويل ملكافحة اإلرهاب  حدود واليته، يف

الكيميائي والبيولوجي واإلشــــعاعي والنووي املكرس يف االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة 
أجل منع  لدول األعضــــاء منا من يطلبها نباإلرهاب من أجل مواصــــلة توفري املســــاعدة مل

ــــــكال من األعمال اإلرهابية  بنميطة التعلم اإللكتروين اليت ترحِّب، وومكافحة تلك األش
  ؛أعدها املكتب يف هذا الشأن

مية أن  أيضـــــــًا تطلـُب  -٢١   باملخـدِّرات واجلر إىل مكتـب األمم املتحـدة املعين 
 تنفيذ برامج يواصــل، يف إطار واليته، تقدمي الدعم للدول األعضــاء اليت تطلب املســاعدة يف

لبناء القدرات من أجل تعزيز تدابري منع اجلرمية وتدابري العدالة اجلنائية الرامية إىل التصــــــدي 
  ؛اواالجتار هبممتلكات الثقافية لتدمري اإلرهابيني لل

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل، كذلك  تطلُب  -٢٢  
ارفه القانونية املتخصـــصـــة بالتشـــاور الوثيق مع الدول األعضـــاء حىت إطار واليته، تطوير مع  يف

 غاللســــتاالمنع ومكافحة من أجل يواصــــل تزويد الدول األعضــــاء مبا تطلبه من مســــاعدات 
كذلك وســائط التواصــل ســيما اإلنترنت و تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت، والاإلجرامي ل

هلجمات اإلرهابية أو جتنيد عناصــــر من أجلها أو ختطيط ا الوســــائط، يفاالجتماعي وغريها من 
، وأن يقدم الدعم إىل الدول األعضــاء من أجل مســاعدهتا أو التحريض عليها متويلها أو ارتكاهبا
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لقوانينها  ال وفقًاا بشــــكل فعَّعلى أن جترم تلك األفعال وحتقق مع مرتكبيها وتالحقهم قضــــائيًّ
ية و لدويل اأحكام الوطن قانون ا قال تام حلقوق اإلنســـــــان واحلريات ة ملنطب ظل االحترام ال ويف 

ع على اســـتعمال اإلنترنت يف مكافحة يتشـــجمن أجل الحرية التعبري، و األســـاســـية، مبا يشـــمل
  ؛، بالتعاون الوثيق مع الشركات اخلاصة ومنصات وسائط التواصل االجتماعيانتشار اإلرهاب

ــُب  -٢٣   ــاملخــدِّ تطل ــدم إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين ب رات واجلرميــة أن يق
املســــاعدة التقنية، عند الطلب، هبدف بناء قدرات الدول األعضــــاء الالزمة لوضــــع وتنفيذ 
برامج تقدمي املســاعدة والدعم لضــحايا اإلرهاب، وفقًا للتشــريعات الوطنية يف هذا الصــدد، 

  مع التركيز على االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال؛
كتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــل، إىل م أيضـــًا تطلُب  -٢٤  

، يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من خالل برناجمه العاملي بشأن مكافحة العنف ضد األطفال
نع مت أنللتشريعات الوطنية ذات الصلة، من أجل   تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء اليت تطلبه وفقًا

 املتحدة األمم معايريتكفل، يف ضـــــوء  أناجلماعات املســـــلحة واإلرهابية وإشـــــراك األطفال يف 
الذين ُيدعى أهنم خالفوا القانون أو ُيتهمون أو  ،أنَّ األطفال األحداث، عدالة جمال يف وقواعدها

واألطفال الذين يكونون ضــحايا  ،األطفال املحرومني من حريتهم ُيدانون مبخالفته، وخصــوصــًا
املنطبق،  عليها، يعاملون بطريقة تراعي حقوقهم وحتترم كرامتهم وفقًا للقانونللجرمية وشــــــهودا 

ــــًا مبا يف ذلك أحكام القانون اتفاقية حقوق  يف االلتزامات املنصــــوص عليها الدويل، وخصــــوص
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بالنســبة للدول األطراف فيها، وكذلك  )٤٤(،الطفل

ُتتَّخذ من أجل العمل بفعالية تدابري مناسبة  وأنَّ )٤٥(،فال يف املنازعات املسلحةبشأن اشتراك األط
  على إعادة إدماج األطفال الذين كانوا مرتبطني سابقًا جبماعات مسلحة ومجاعات إرهابية؛

ــــــجُِّت  -٢٥   ــــــاعدة ع ش مكتَب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على مس
يف اتفاق األمم املتحدة  اركةكيانات املشــــالوبالتعاون مع  طلبهاالدول األعضــــاء، بناء على 
، على تعميم مراعاة املنظور اجلنســـاين يف التدابري املتَّخذة يف إطار لتنســـيق مكافحة اإلرهاب

يف صفوف اإلرهابيني جتنيد النساء والفتيات منع العدالة اجلنائية للتصدِّي لإلرهاب من أجل 
ســاء والفتيات محايًة كاملًة من مجيع أشــكال االســتغالل أو العنف ومن أجل تعزيز محاية الن
، مبا يتســــــق مع التزاماهتا مبوجب قانون حقوق اإلنســــــان، على أن اليت يرتكبها اإلرهابيون

، حســـب االقتضـــاء، التعليقات املقدمة من اجلهات صـــاحبة املصـــلحة املعنية، أيضـــًاُتراعى 
األبعاد اجلنســانية لتدابري  دليلهذا الشــأن، بصــدور  ، يفترحِّبيشــمل املجتمع املدين، و  مبا

، الذي تطرق، ضــــمن مجلة أمور، إىل معاجلة التحديات العدالة اجلنائية للتصــــدِّي لإلرهاب
  ؛اليت تواجه أسر املقاتلني اإلرهابيني األجانب

إجراءات مناسبة  ، وفقا للقانون الوطين،الدول األعضاء على أن تتخذ ُتشجِّع  -٢٦  
 بيئة آمنة وإنسانية يف السجون واستحداث أدوات ميكن أن تساعد على التصدي للتطرف لتوفري

املفضي إىل العنف وجتنيد اإلرهابيني وإعداد دراسات لتقييم املخاطر من أجل حتديد مدى قابلية 
__________ 

 .٢٧٥٣١ الرقم، ١٥٧٧ املجلد ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم  )٤٤(  
 .٢٧٥٣١ الرقم، ٢١٧٣ املجلد نفسه، املرجع  )٤٥(  
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صفوف اإلرهابيني واالنزالق إىل التطرف املفضي إىل العنف، على أن تؤخذ الن زالء للتجنيد يف 
احلســـبان، حســـب االقتضـــاء، قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الســـجناء (قواعد يف 

وأن تســــتخدم املعلومات الواردة من الدول األخرى، من خالل مكتب  )٤٦( نيلســــون مانديال)
ات واجلرمية وغريه، عن النهج واملمارســــــات اجليدة املتصــــــلة مبنع خدِّراألمم املتحدة املعين بامل

كتب على أن يكثف املع وُتشــجِّ زالء الســجونف املفضــي إىل العنف وجتنيد اإلرهابيني لنالتطر
  من مساعداته التقنية يف هذا الشأن؛

مية على أن يواصـــــــل،  حتثُّ  -٢٧   باملخـدِّرات واجلر مكتـب األمم املتحـدة املعين 
نســــــيق مكافحة الكيانات األخرى املشــــــاركة يف اتفاق األمم املتحدة العاملي لتبالتنســــــيق مع 

ية واإلقليمية ودون اإلقليمية، من أجل  ،اإلرهاب لدول تعزيز تعاونه مع املنظمات والترتيبات ا
  ؛للكيانات املشاركة يف االتفاق العاملياجلارية املشتركة وتنوِّه باملبادرات  ،تقدمي املساعدة التقنية

ألمم للدول األعضــــــاء، اليت دعمت أنشــــــطة مكتب ا عن تقديرها تعرُب -٢٨  
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف جمال املســــاعدة التقنية، مبا يشــــمل دعمها مبســــامهات 
مالية، وتدعو الدول األعضاء إىل النظر يف تقدمي تربعات مالية إضافية مستدامة وتقدمي دعم 

 خصوصًا يف ضوء احلاجة إىل توفري مساعداتوفقا لقواعد وإجراءات األمم املتحدة، عيين، 
  ؛بشأن تدابري العدالة اجلنائية املتعلقة مبنع ومكافحة اإلرهابقة الة ومنسَّزة وفعَّتقنية معزَّ
لُب -٢٩  حدة املعين  تط يد مكتب األمم املت عام أن يواصـــــــل تزو إىل األمني ال

باملخدِّرات واجلرمية باملوارد الكافية لتمكينه من االضــــطالع بأنشــــطة، يف إطار واليته، من 
ة الدول األعضـــــاء، بناًء على طلبها، على تنفيذ العناصـــــر ذات الصـــــلة من أجل مســـــاعد

  )٤٠(استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب؛
إىل األمني العام أن يقدِّم إليها يف دورهتا اخلامســـة والســـبعني  أيضـــًا تطلُب -٣٠ 

  تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار.
   

   العتمادمهااملجلس االقتصادي واالجتماعي ىل روعا قرارين مقدمني إمش  -باء 
توصـــي جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املجلس االقتصـــادي واالجتماعي باعتماد   -٢

 مشروعي القرارين التاليني:
   

     مشروع القرار األول  
  تعزيز الشفافية يف اإلجراءات القضائية     

  إنَّ اجمللَس االقتصادي واالجتماعي،  
منها،  ١١املادة  ال ســـيماو )٤٧(إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد، ريإذ يشـــ  

سية لنظمها القانونية ودون مساس  اليت تلزم الدول األطراف بأن تقوم، وفقا للمبادئ األسا
__________ 

 .٧٠/١٧٥ العامة اجلمعية قرار مرفق  )٤٦(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٧(  
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باستقاللية القضاء، باختاذ تدابري لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد يف أوساط أعضاء اجلهاز 
من اتفاقية  ١١الدليل التنفيذي واإلطار التقييمي بشــأن املادة إىل  يشــري أيضــًا وإذالقضــائي، 

دِّد على أمهية الشــــفافية يف مكافحة الفســــاد يف األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد ، حيث شــــُ
  اإلجراءات القضائية،

إىل ميثاق األمم املتحدة، الذي أكدت فيه الدول األعضاء، يف مجلة  أيضًاوإذ يشري   
، تصــــــميمها على هتيئة ظروف ميكن يف ظلها أن تســــــود العدالة وعلى حتقيق التعاون أمور

الدويل على تعزيز احترام حقوق اإلنســــــان واحلريات األســــــاســــــية دون متييز من أي نوع 
  والتشجيع على ذلك،

إىل كل املبادئ وااللتزامات والواجبات الدولية اليت ينبغي للدول  وإذ يشـــري كذلك  
املبادئ وااللتزامات اعيها بشأن الشفافية يف اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك األطراف أن تر

والعهد الدويل اخلاص  )٤٨(والواجبات املنصــــوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــان
وكذلك ســائر الصــكوك الدولية ذات الصــلة، وإذ يأخذ يف  )٤٩(باحلقوق املدنية والســياســية،

  الوثائق ذات الصلة املعترف هبا دوليا، سائر أيضًااالعتبار 
بأن بعض أفراد املجتمع، مثل األطفال وضـــــحايا العنف واألفراد ذوي وإذ يســـــلم   

االحتياجات اخلاصـــة، حيتاجون إىل تدابري محاية إضـــافية ويكونون أكثر عرضـــة للخطر من 
  العدالة اجلنائية، حيتكون بنظامعندما  غريهم

كانون األول/ديســـــمرب  ١٣ ؤرَّخ، امل٤٠/١٤٦العامة  إىل قرار اجلمعيةوإذ يشـــــري   
  )٥٠(، الذي رحبت فيه اجلمعية باملبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية،١٩٨٥

اليت تشدِّد على التمسك  )٥١(مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، وإذ يأخذ يف االعتبار  
زاهة واللياقة واملســـــاواة واالختصـــــاص واحلرص يف ممارســـــة الســـــتقاللية واحلياد والنبقيم ا

  الوظائف القضائية، وإذ حييط علما بالتعليق على تلك املبادئ،
زاهة واللياقة واملساواة واالختصاص بأن انعدام االستقاللية واحلياد والنمنه  واقتناعًا  

قوض سيادة القانون ويشجع على الفساد ويؤثر واحلرص يف اإلجراءات القضائية ميكن أن ي
  على ثقة الناس يف النظام القضائي، سلبًا

مراعاة  ُنُهجباختالف األطر القانونية لدى الدول األعضــاء وإذ يدرك تنوع م وإذ يســلِّ  
  ،مع التقاليد الدستورية والقانونية للدول األعضاء الشفافية يف اإلجراءات القضائية، متاشيًا

__________ 
 ).٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٤٨(  
 ).٢١-ألف (د ٢٢٠٠قرار اجلمعية العامة مرفق   )٤٩(  
 أيلول/ ٦ ‐ آب/أغسطس ٢٦مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ميالنو،   )٥٠(  

)، الفصل A.86.IV.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  تقرير الذي أعدته األمانة: ال١٩٨٥سبتمرب 
 ، املرفق.٢-دال  األول، القسم

 .٢٠٠٦/٢٣انظر أيضًا مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي و، E/CN.4/2003/65 مرفق الوثيقة )٥١(  
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جلهود املتضــافرة اليت بذهلا رؤســاء األجهزة القضــائية وكبار القضــاة با نوهي  -١  
ة لتحقيق الشــــفافية يف بلدا على مدار ســــت ســــنوات من أجل وضــــع مبادئ معدَّ ٣٧من 

أن  أيضـــًا، ويالحظ فعاًال اإلجراءات القضـــائية مع تدابري من أجل تنفيذ تلك املبادئ تنفيذًا
افية يف اإلجراءات القضـــائية وتدابري التنفيذ الفعال اهلدف من إعالن اســـطنبول بشـــأن الشـــف

ــــــطنبولاإلعالن  هو تعزيز وتدعيم ثقة الناس يف حق الفرد يف املحاكمة العادلة أمام  )٥٢(س
  حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة منشأة وفق القانون؛

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــل، يف يطلب   -٢  
اليته ويف حدود موارده احلالية، مســاعدة الدول األعضــاء، عند الطلب، يف مســاعيها إطار و

  الرامية إىل تعزيز نظمها القضائية؛
الدول األعضــاء إىل أن تراعي، بالتماشــي مع أطرها القانونية الوطنية يدعو   -٣  

عالن والتزاماهتا الدولية، مجيع املمارســـــات اجليدة والصـــــكوك ذات الصـــــلة، مبا يف ذلك إ
عد براجمها وإصالحاهتا التشريعية يف سطنبول بشأن الشفافية يف اإلجراءات القضائية، وهي ُتا

  جمال تطبيق العدالة؛
 خارجمن الدول األعضــــاء وســــائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد  يدعو  -٤  

  راءاهتا. امليزانية من أجل األغراض املحددة يف هذا القرار وفقا لقواعد األمم املتحدة وإج
  

      مشروع القرار الثاين    
باالتِّجار غري املشروع باملعادن  وصالهتامكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية     

    تعزيز أمن سلسلة توريد املعادن الثمينةب ال سيماو، القانوينالثمينة والتعدين غري 
  إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
، املعنون "مكافحة اجلرمية ٢٠١٣متوز/يوليه  ٢٥ ؤرَّخامل ٢٠١٣/٣٨إىل قراره  إذ يشري  

املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية اليت قد تكون هلا صـــلة باالتِّجار غري املشـــروع باملعادن الثمينة"، 
متعددة األوجه ومتَّســـقة والذي شـــدَّد فيه على ضـــرورة وضـــع اســـتراتيجيات وتدابري شـــاملة 

ع باملعادن الثمينة، ودعا معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث ملكافحة االتِّجار غري املشــــــرو
ـــأ بني اجلرمية املنظَّمة  ـــاملة عن الصـــالت اليت ميكن أن تنش ـــة ش اجلرمية والعدالة إىل إجراء دراس

  العابرة للحدود الوطنية واألنشطة اإلجرامية األخرى واالتِّجار غري املشروع باملعادن الثمينة،
أنَّ التقرير املتعلق باملرحلة األوىل من هذه الدراســــة، املعنون إىل  أيضــــًاشــــري وإذ ي  

إىل  ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٥قد ُقدِّم يف  ،"تعزيز أمن وســـالمة ســـلســـلة توريد املعادن الثمينة"
  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا اخلامسة والعشرين،

حد كذلك وإذ يشــــــري   هد األمم املت مية إىل أن تقرير مع قاليمي ألحباث اجلر ة األ
، يشــري إىل مجلة أمور ،املعنون "تعزيز أمن وســالمة ســلســلة توريد املعادن الثمينة" ،والعدالة

__________ 
  )٥٢(  E/CN.15/2019/CRP.2. 
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االتِّجار غري املشروع بالذهب تسري على األحجار الكرمية امللونة املتعلقة بالبحوث أن منها 
من شأن التعاون فيما بني أن لمجوهرات، ولاملقصد املشترك و نظرًا لتشابه مواطن الضعف

تدخالت الأصحاب املصلحة الرئيسيني بشأن الذهب واألحجار الكرمية أن يزيد من كفاءة 
  ،املحققة النتائجيعظم و

إزاء اجتار اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية  وإذ يعرب عن قلقه  
  ملعادن الثمينة األخرى،املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك الذهب وابغري املشروع 

ئة، واملنظمة  كل من باجلهود اليت يبذهلا وإذ حييط علمًا   برنامج األمم املتحدة للبي
ية نائ طة اجل ية للشــــــر لدول مية (اإلنتربول) ا قاليمي ألحباث اجلر حدة األ هد األمم املت ، ومع
 املشروع االتِّجار غريخطورة أنشطة تشدِّد بوجه خاص على  )٥٣(والعدالة، يف وضع تقارير

، باعتبارها من التهديدات املتنامية ومصــــادر لقانوينواملعادن الثمينة والتعدين غري الفلزات با
  أرباح متزايدة للجماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية، 

إىل إعالن الدوحة بشــــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول  يشــــريوإذ   
ســع من أجل التصــدي للتحديات االجتماعية واالقتصــادية وتعزيز أعمال األمم املتحدة األو

أعربت فيه الذي  )٥٤(،ســـيادة القانون على الصـــعيدين الوطين والدويل ومشـــاركة اجلمهور
مواصلة حتليل وتبادل املعلومات عن اتفاقها على السعي إىل (ز)  ٩يف الفقرة الدول األعضاء 

شئة أخرى  شكال نا سات املتعلقة بأ للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية ذات تأثريات متباينة واملمار
على الصــــــعيدين اإلقليمي والعاملي، هبدف منع اجلرمية ومكافحتها على حنو أجنع وتدعيم 

  سيادة القانون، مبا يف ذلك االتِّجار غري املشروع باملعادن الثمينة، والتعدين غري القانوين، 
 كانون األول/ ١٩ ؤرَّخامل ،٧٢/١٩٦مة قرار اجلمعية العاإىل  أيضــــــًاشــــــري وإذ ي  

الذي أعربت فيه اجلمعية عمَّا يســـاورها من قلق إزاء ضـــلوع اجلماعات ، ٢٠١٧ديســـمرب 
 اإلجرامية املنظَّمة يف االتِّجار غري املشروع باملعادن الثمينة، والزيادة الكبرية يف حجم اجلرائم
املتصــــلة به ويف معدالت حدوثها عرب احلدود الوطنية واتســــاع نطاقها يف بعض أحناء العامل 

املنظمة مية واحتمال اســــتخدام االتِّجار غري املشــــروع باملعادن الثمينة مصــــدرًا لتمويل اجلر
  واألنشطة اإلجرامية ذات الصلة، 

غريه من الضــــعف يف ســــالســــل توريد الذهب و اســــتغالل مواطن وإذ يثري جزعه  
املعادن الثمينة، الذي يؤثر سلبًا على أمور من بينها: ُسبل عيش املجتمعات املحلية، والبيئة، 

، جتارهتاتعدين املعادن الثمينة ونشــــطة وكذلك على قدرة احلكومات على التنظيم الرقايب أل
  وجتارهتا،بإنتاج املعادن الثمينة  ةوغسل األموال املرتبطجتار غري املشروع االأنشطة  ووقف

__________ 
  )٥٣(  United Nations Environment Programme and INTERPOL, The Rise of Environmental Crime: 

 A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security (Nairobi, 2016); United 
Nations Environment Programme, The State of Knowledge of Crimes that Have Serious Impacts on 

the Environment (Nairobi, 2018); INTERPOL, Norwegian Center for Global Analysis and Global 
Initiative against Transnational Organized Crime, World Atlas of Illicit Flows (2018). 

  .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٤(  
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ساوره القلق    ضلوع اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة يف االتِّجار غري وإذ ي حيال ازدياد 
اجلرائم اجلنائية العابرة ونطاق املشــــــروع باملعادن الثمينة، وكذلك الزيادة الكبرية يف حجم 

  امل،للحدود الوطنية ذات الصلة هبذا االتِّجار ويف معدالت حدوثها يف بعض األحناء من الع
ـــة اجلماعات اإلجرامية املنظمة ألنشـــطة التعدين غري القانوينبأن  وإذ ُيســـلِّم    ممارس

  جرائم خطرية،قد تشكل  باملعادن الثمينةواالتِّجار غري املشروع 
أنشـــطة من جراء اآلثار الســـلبية الناجتة عن اســـتخدام الزئبق يف وإذ يســـاوره القلق   

يؤدي إىل تلويث البيئة ألنه ما الذهب الرســــويب، ، ال ســــيغري القانوين للذهبســــتغالل اال
بالغة على صــحة اإلنســان هتدد أفراد الفئات املســتضــعفة يف خماطر يتســبب يف وتدهورها، و

  ،أجيال املستقبل، وخصوصًا النساء واألطفال واملجتمع
  ية،باحلق السيادي للدول يف اختاذ التدابري املناسبة حلماية مواردها الطبيعوإذ ُيسلُِّم   
ــــــويب على حنو غري قانوين يف وإذ يثري جزعه    ــــــتغالل الذهب الرس ازدياد معدل اس

  ،شعوب األصليةاملناطق الطبيعية املحمية وأراضي ال
يف القطـــاعني النظـــامي وغري النظـــامي أن عمـــال املنـــاجم احلرفيني،  وإذ يالحظ  

للمخاطر الناشئة معرضون بشكل فريد لالستغالل من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة و
، ال ســـيما نظامية وغري القانونيةتعدين الذهب احلريف غري الأنشـــطة عن اســـتخدام الزئبق يف 

  التعدين الغريين، 
االتِّجار غري املشــــروع تيســــر ســــلســــلة التوريد يف ضــــعف مواطن الأنَّ  وإذ يدرك  

امية املنظَّمة، يف توفري قاعدة إيرادات كبرية للجماعات اإلجرتســـــــاهم باملعادن الثمينة، و
ـــيع نطاق أنشـــطة املنظمات اإلجرامية وتيســـري الفســـاد تســـاهم وبذلك ُيحتمل أن  يف توس

  وتقويض سيادة القانون من خالل الفساد،
على ضـــــرورة تشـــــجيع مجيع دول العامل على االنضـــــمام إىل اتفاقية وإذ يشـــــدِّد   
واتفاقية األمم املتحدة  )٥٥(الهتاكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية وبروتوكواملتحدة مل األمم

والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة وتنفيذها بالكامل ملنع ومكافحة  )٥٦(ملكافحة الفساد
شروع هبا، وإذ ضًا التعدين غري القانوين للمعادن الثمينة واالتِّجار غري امل شدِّد أي على أمهية  ي

طاع اخلاص على مكافحة اجلرمية التعاون الدويل بني حكومات الدول األعضاء وكيانات الق
ــــــبمــا هو مبيَّن يف خمتلف تقــارير مكتــب األمم املتحــدة املعين  ــة، حس املنظَّمــة عرب الوطني

  باملخدِّرات واجلرمية ومعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة،
أمهية الشـــــراكات وعالقات التآزر بني حكومات الدول  وإذ يضـــــع ُنصـــــب عينيه  

عضاء واملجتمع املدين والقطاع اخلاص، وخصوصًا بشأن إعداد التدابري واالستراتيجيات األ

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، املجلدات جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا  )٥٥(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع السابق، املجلد   )٥٦(  
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شطة ملكافحة  سياق منع أن االتِّجار غري املشروع وغسل األموال املرتبطة باملعادن الثمينة يف 
  سائر أشكال اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، بهتا اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وصال

مًاوإذ حيي   ها يف التقرير التقين ط عل تائج املشـــــــار إلي لذي أعدَّه معهد األمم  ،بالن ا
تعزيز أمن وســالمة ســلســلة توريد املعادن عنوان املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة ب

عن الصــــــلة القائمة بني اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية واألنشــــــطة اإلجرامية األخرى  ،الثمينة
  ري املشروع باملعادن الثمينة،واالتِّجار غ

قانوين قد  وإذ يالحظ   نة والتعدين غري ال أن االتِّجار غري املشــــــروع باملعادن الثمي
تكون هلما صـــلة بأشـــكال أخرى من اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وقد ُيماَرســـان إىل جانب 

  وال والفساد،جرائم وأنشطة غري مشروعة أخرى أو باالقتران هبا، ومنها جرائم غسل األم
ومعهد رات واجلرمية الواليات املنوطة مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّب وإذ ُيذكِّر  

توفري املســــاعدة التقنية للدول األعضــــاء بشــــأن األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة 
  شروع باملعادن الثمينة، منع ومكافحة االتِّجار غري املقدراهتا على بناء العمل على ابتغاء تعزيز 

الثاين املدرجة يف املرفق  اإلرشاداتمثل  )٥٧(،بالوثائق اإلرشادية القائمةوإذ حييط علمًا   
تعزيز أمن سلسلة توريد بشأن ، تعزيز أمن وسالمة سلسلة توريد املعادن النفيسةاملعنونة لدراسة ل

أن ميكِّن البلدان من يت من شــأن تنفيذها ، الاجلماعات اإلجرامية املنظَّمةمن خطر املعادن الثمينة 
  ،تعدينها غري القانوينالثمينة مع منع االتِّجار غري املشروع هبا واملعادن االستفادة من 

اليت تعدها املنظمات املتخصـــصـــة ذات رشـــادات الراهنة باإل أيضـــًا وإذ حييط علمًا  
 ،والفلزات والتنمية املســـتدامة الصـــلة، مثل املنتدى احلكومي الدويل املعين بالتعدين واملعادن

العاملني ، من أجل محاية املحدود النطاقالتعدين احلريف  قطاعالنظامي لبشـــأن تعزيز الطابع 
النطاق، النظامية منها وغري النظامية، من االســــتغالل يف أنشــــطة التعدين احلرفية واملحدودة 
  من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة،

 اء إىل النظر يف أن ُتجرِّم، حيثما كان ذلك مناســــــبًاالدول األعضــــــ يدعو  -١  
، االتِّجار غري املشــــروع باملعادن الثمينة والتعدين غري ومتماشــــيا مع األطر القانونية الوطنية

القانوين، وإىل اختاذ التدابري املناســــــبة ملنع ومكافحة االتِّجار غري املشــــــروع باملعادن الثمينة 
ُبانب اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة، من خالل مجلة والتعدين غري القانوين من ج ــــــُ ل منها س

ــــروع  ــــريعات الالزمة ملنع االتِّجار غري املش ــــلة اإلمداد وتأمينها واعتماد التش ــــلس مراقبة س
  ؛اواملالحقة القضائية ملرتكبيهيف جرائمه باملعادن الثمينة والتحقيق 

األمم املتحدة اتفاقية الدول األعضــــاء اليت مل تنضــــم بعُد إىل  أيضــــًا دعوي  -٢  
ية والربوتوكوالت امللحقة هبامل فاقية األمم املتحدة  )٥٥(كافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطن وات

  أن تنظر يف القيام بذلك؛إىل  )٥٦(ملكافحة الفساد،

__________ 
ولية يف سالسل توريد املعادن املتعلقة ببذل العناية الواجبة لكفالة التحلي باملسؤرشادات مثل اإل  )٥٧(  

 املناطق املتضررة من النـزاعات واملناطق الشديدة اخلطورة. من
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ستخدام اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّمة  عشجُِّي  -٣   بقوة الدول األعضاء على ا
 تعزيز التعاون الدويليف  وكوالت امللحقة هبا واتفاقية مكافحة الفســــــادعرب الوطنية والربوت

  منع ومكافحة االتِّجار غري املشروع باملعادن الثمينة والتعدين غري القانوين؛  على
ملنع توريد املعادن الثمينة ســــل الدول األعضــــاء إىل تعزيز أمن ســــال يدعو  -٤  

   ؛من اختراقها اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة
الوطنية بشــأن  أن حتيط علمًا خبطة العملإىل الدول األعضــاء  أيضــًا يدعو  -٥  

اليت أعدَّها معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة بالتعاون  املعادن الثمينة،
الواردة يف الدراســـة املعنونة "تعزيز أمن و، مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي

دِّد فيها على مجلة أمور منها أمهية إعداد المة ســـلســـلة توريد املعادن الثمينةوســـ "، واليت شـــُ
بســالمة ســلســلة توريد املعادن الثمينة، وإنشــاء خمتربات يق تقييمات وطنية للمخاطر اليت حت

حتديد  نة من أجل  عادن الثمي يل امل مات االإقليمية لتحل يل ملميزة لســــــ نة وحتل لمعادن الثمي
وتعزيز قدرات الدول األعضــــاء على محاية ســــلســــلة توريد املعادن الثمينة من  ا،بصــــماهت

  االختراق من ِقبل مجاعات اجلرمية املنظَّمة، وأن تنظر يف تنفيذ هذه اخلطة؛
، مثل املؤســســات ذات الصــلةزود أن تإىل الدول األعضــاء  كذلك يدعو  -٦  

الوطنية واإلقليمية من القوانني أمثلة ب ،الةمعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعد
ـــات  ـــات الفضـــلى ااحلوالدولية واملعايري التنظيمية الرقابية ودراس ـــأن املمارس يف تأمني لة بش

ميكن االســتفادة منها يف دراســة مواضــيع من قبيل منع غســل ســالســل توريد املعادن الثمينة 
  األموال وضوابط االسترياد والتصدير؛

ـــــــاء إىل العمــل الــدول يــدعو  -٧   بــالتعــاون مع معهــد األمم املتحــدة  ،األعض
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، وغريمها  األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة

تكنولوجيات حلول تستخدم المن املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، من أجل استبانة 
يف منع ومكافحة االتِّجار غري املشــروع باملعادن  ددو حمميكن أن ُتســهم على حناملســتجدة و

نة  قانوين الثمي بل اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة، مبا والتعدين غري ال يشــــــمل جوانب من ِق
ــلســلة توريد املعادن الثمينة، واليت تعزز التكنولوجيا  فيما يتعلق بإمكانية  ال ســيماســالمة س

التكنولوجيات املتعلقة بالطب اجلنائي ودالل العلمي االســـــتو من الصـــــحة التعقُّب والتحقُّق
شرعي صريًا، وب ال ضها ب ضخمة وعر والترويج لالستفادة من تلك احللول تحليل البيانات ال

  بغية رصد االجتاهات واألمناط اإلجرامية اآلخذة يف التطوُّر؛
الدول األعضـــــاء على التعاون فيما بينها من أجل توفري التدريب  شـــــجِّعُي  -٨  

، من حيث القدرة على املعادن الثمينةعلى كيفية التعامل مع ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون 
، وأخذ العينات منها، وإرســــال العينات إىل املختربات لتحليلها، اكتشــــافها والتحري عنها

وتســــــجيل املضــــــبوطات واإلبالغ عنها، وكذلك إعداد اإلحصــــــاءات ذات الصــــــلة عن 
  ائية على الصعيد الوطين؛املضبوطات واملالحقات القض
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، مبا يتماشــــى مع أطرها القانونية الوطنية الدول األعضــــاء أيضــــًا شــــجِّعُي  -٩  
من خالل ســـيما  والعلى أوســـع نطاق ممكن، تبادل املســـاعدة على أن ت والتزاماهتا الدولية،

على طراف بشــأن املســائل املتصــلة بإنفاذ القانون، واألاتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة 
فاعلية تدابري إنفاذ القانون الرامية إىل مكافحة اجلرائم املتصــــــلة باالتِّجار غري أن تزيد من 

  املشروع باملعادن الثمينة والتعدين غري القانوين؛
تدابري تتســــــق  ُيشــــــجِّع  -١٠   هتا،  ما قًا اللتزا خذ، وف لدول األطراف على أن تت ا

صة تفاقية مكافحة الفسادا  عم ضاء، منها الثاين واخلامس الفصالن، وخبا لتطبيقها ، حسب االقت
  باالتِّجار غري املشروع باملعادن الثمينة والتعدين غري القانوين؛اليت تتصل  ااجلرائم املشمولة هبعلى 

عائدات  شــــــجِّعُي  -١١   تدابري الالزمة لتعقُّب ال لدول األعضـــــــاء على اختاذ ال ا
ضــــبطها جرامية املتأتية من االتِّجار غري املشــــروع باملعادن الثمينة والتعدين غري القانوين واإل
جتميدها ومصــــادرهتا، ويف احلاالت املناســــبة، إعادة هذه العائدات، مبا يتســــق مع أحكام و

  اتفاقية مكافحة اجلرمية واتفاقية مكافحة الفساد؛
املعادن الثمينة القانونية حيازة  ال جترم نظمهاالدول األعضــــــاء اليت دعو ي  -١٢  

ل عليها بطريقة غري قانونية أو اســتريادها أو تصــديرها أو نقلها أو  أو بيعها،  جتارهتااُملتحصــَّ
من أجل كفالة التنظيم  ناسبةاملخرى األتدابري التشريعية أو التدابري ال ما قد يلزم من أن تتَّخذ

  الثمينة؛ الرقايب الصحيح لسالمة سلسلة توريد املعادن
الدول األعضـــــــاء على تعزيز التعاون الدويل وتبادل املعلومات  شــــــجِّعُي  -١٣  

وأفضـــــل املمارســـــات فيما بني أجهزة إنفاذ القانون والســـــلطات القضـــــائية، وفقًا ألطرها 
القانونية الوطنية والتزاماهتا الدولية، من أجل منع ومكافحة االتِّجار غري املشــــــروع باملعادن 

  تعدين غري القانوين؛الثمينة وال
الدول األعضاء على النظر يف اعتماد تدابري تشريعية أو تدابري  أيضًا شجِّعُي  -١٤  

بة احلدود، مبا  بة من أجل تعزيز مراق ــــــ ــــــتخدام يشــــــمل أخرى مناس قد يلزم من اس ما 
سبة ستخدام الزئبق  التكنولوجيات املنا ملنع وكشف االتِّجار غري املشروع باملعادن الثمينة وا
  يف التعدين غري القانوين؛

أن يواصل تزويد  إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يدعو  -١٥  
املعين مكتب األمم املتحدة ، ويشـــجع عندما تطلب ذلك الدول األعضـــاء باملســـاعدة التقنية

لة، وغريمها من  باملخدِّرات واجلرمية ومعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدا
التعاون التنســيق الوثيق بني أنشــطتها وتعزيز  علىاملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــلة، 

مكافحة االتِّجار غري املشـــــروع الرامية إىل  الدول األعضـــــاءجهود دعم إطار يف فيما بينها 
  باملعادن الثمينة والتعدين غري القانوين؛

األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  إىل املدير التنفيذي ملكتب يطلُب  -١٦  
ــعة والعشــرين تقريرًا عن تنفيذ  أن يقدِّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا التاس

  هذا القرار؛
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 خارجمن الدول األعضـــــاء وســـــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد  يدعو  -١٧  
  .ًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله، وفق

    
   مشروعا مقررين مقدمني إىل املجلس االقتصادي العتمادها:  -جيم  

توصـــي جلنُة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املجلَس االقتصـــادي واالجتماعي باعتماد   -٣
  :التالني يناملقرَّر يمشروع

    
     ر األولمشروع املقرَّ    
معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية  تعيني عضوين يف جملس أمناء    

   وإعادة تعيني عضويني فيهوالعدالة 
َريقرِّ  غا أوغتون ر املجلس االقتصــادي واالجتماعي املوافقة على تعيني كارولينا ليســَ

و أوه (مجهورية كوريا) عضــوين يف جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ي(بريو) ويونغ
(إسبانيا) وُخويل  ثة والعدالة وعلى إعادة تعيني كارلوس كاستريسانا فرنانديألحباث اجلرمي

  أنطونيو إيرنادنيس غارسيا (املكسيك) عضوين فيه.
    

     الثاينر مشروع املقرَّ    
تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين     

    اسعة والعشرينوجدول األعمال املؤقَّت لدورهتا الت
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي: إنَّ  
هتا   (أ)   مال دور ية عن أع نائ لة اجل عدا مية وال نة منع اجلر مًا بتقرير جل حييط عل

  الثامنة والعشرين؛
  ؛٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٧املؤرَّخ  ٢١/١يؤكِّد جمدَّدًا مقرَّر اللجنة   (ب)  
ــــــعة والعشــــــرين   (ج)   يوافق على جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة التاس
  أدناه. الوارد

    
    جدول األعمال املؤقَّت لدورة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية التاسعة والعشرين    

  انتخاب أعضاء املكتب.  -١  
  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  -٢  
  العامة.املناقشة   -٣  
  مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية:  -٤  
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عمل الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضــــــوية املعين   (أ)
بتحســــــني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 

  ووضعه املايل؛
مليزانية لربنامج األمم التوجيهات املتعلقة مبســـائل الســـياســـة العامة وا  (ب)

  املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
  أساليب عمل اللجنة؛  (ج)
تكوين مالك موظفي مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية   (د)

  واملسائل األخرى ذات الصلة.
ي املناقشــة املواضــيعية بشــأن التدابري الفعَّالة ملنع هتريب املهاجرين والتصــد  -٥  

له، مع محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني، وخصــــوصــــًا النســــاء واألطفال، 
  وحقوق األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم.

توحيــد جهود مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة والــدول   -٦  
  األعضاء وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية:

ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب التصـــــــديق على ات  (أ) فاق
  الوطنية وبروتوكوالهتا وتنفيذها؛

  التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛  (ب)
  التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  (ج)
  ة؛مسائل أخرى تتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائي  (د)
أنشـــــطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات   )(ه

شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية  واجلرمية، وخصوصًا أنشطة 
  والعدالة اجلنائية واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات.

جمال منع اجلر  -٧   عدها يف  حدة وقوا عايري األمم املت خدام وتطبيق م ــــــت مية اس
  والعدالة اجلنائية.

اجتاهات اجلرمية على الصــعيد العاملي واملســائل وتدابري التصــدي املســتجدَّة   -٨  
  يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   -٩  
ــــــريية ملؤمتر األمم املتحدة ا ــــــر ملنع اجلرمية واألعمال التحض خلامس عش

  والعدالة اجلنائية.
مســـامهات اللجنة يف عمل املجلس االقتصـــادي واالجتماعي، متاشـــيًا مع   -١٠  

، مبا يف ذلك متابعة خطة التنمية املســـــتدامة ٧٢/٣٠٥قرار اجلمعية العامة 
  .واستعراضها وتنفيذها ٢٠٣٠لعام 
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  جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الثالثني.  -١١  
  مسائل أخرى.  -١٢  
  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا التاسعة والعشرين.  -١٣  

    
    املسائل اليت يوجَّه انتباه املجلس االقتصادي واالجتماعي إليها  -دال  

تالية اليت اعتمدهتا جلنة يوجه انتباه املجلس االقتصـــادي واالجتماعي إىل القرارات ال  -٤
 ر التايل الذي اعتمدته:منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واملقرَّ

    
     ٢٨/١القرار     
    تعزيز مشاركة مجيع أفراد املجتمع يف منع اجلرمية    

  ،إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  
مبا  جمدَّدًاإذ تؤكِّد    مية،  تأثري اجلر طأة  ها بشـــــــأن و مية املنظمة بالغ قلق ها اجلر في

الوطنية، على أمن الدول واملجتمعات واســـتقرارها وتطورها على املســـتوى الســـياســـي   عرب
  واالجتماعي واالقتصادي،

أنَّ احلكومات تضــطلع بدور قيادي يف وضــع اســتراتيجيات  وإذ تضــع يف اعتبارها  
ـــتعرا ـــية تكفل تنفيذ واس ـــس ـــات وبرامج منع اجلرمية ويف صـــون أطر مؤس ـــياس ض هذه وس

  االستراتيجيات والسياسات والربامج،
الة والســليمة التنفيذ الرامية إىل منع اجلرمية ال متنع اجلرمية بأنَّ التدابري الفعَّ وإذ تســلِّم  

  ز أيضًا أمن املجتمع املحلي وتسهم يف التنمية املستدامة للبلدان،واإليذاء فحسب، بل تعزِّ
يشــمل عموما اســتراتيجيات وســياســات وبرامج بأنَّ منع اجلرمية  وإذ تســلِّم أيضــًا  

تســـــعى إىل احلد من خطر حدوث اجلرائم وكذلك آثارها الضـــــارة املحتملة اليت قد تلحق 
  باألفراد واملجتمع،

أنَّ التدابري الوطنية ملنع اجلرمية ينبغي أن تراعي، حســب االقتضــاء، الصــالت  وإذ تؤكِّد  
  نظمة عرب الوطنية،القائمة بني اجلرمية املحلية واجلرمية امل

  اجلرمية، إىل مجيع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة اليت تتناول موضوع منع وإذ تشري  
احلــاجــة إىل منع ومكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة جبميع  جمــدَّدًاوإذ تؤكِّــد   

ماهتا أشــكاهلا ومظاهرها القائمة والناشــئة وضــرورة تنفيذ الدول األطراف بشــكل فعَّال التزا
مبقتضــــــى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

  وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة، )٥٩(واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )٥٨(هبا
__________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، املجلَّدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥٨(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد املرجع نفسه  )٥٩(  
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 اليت تتناول من اتفاقية اجلرمية املنظمة، ٣١على وجه اخلصــوص إىل املادة  وإذ تشــري  
  ابري الرامية إىل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،التد

حدة  وإذ تالحظ   بادئ األمم املت ند االقتضـــــــاء، م بار، ع ية أن تؤخذ يف االعت أمه
صلة، مبا يف ذلك  بادئ املالتوجيهية بشأن منع اجلرمية وسائر املعايري والقواعد الدولية ذات ال

 )٦٠( (اجلرمية احلضــــرية) منع اجلرمية يف املدنالتوجيهية للتعاون واملســــاعدة التقنية يف ميدان 
  عند وضع السياسات الوطنية اخلاصة مبنع اجلرمية، )٦١(نع اجلرمية،ملبادئ التوجيهية املو

إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد  وإذ تشـــــري  
  )٦٢("،٢٠٣٠ملستدامة لعام ، املعنونة "حتويل عاملنا: خطة التنمية ا٢٠١٥عام 

كانون األول/ديسمرب  ١٧ ؤرَّخامل ٧٣/١٨٣إىل قرار اجلمعية العامة  أيضًا وإذ تشري  
ــــــهام يف تنفيذ خطة  ،٢٠١٨ املعنون "تعزيز دور جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف اإلس

  "،٢٠٣٠ام التنمية املستدامة لع
الستراتيجيات وسياسات  ًالمكمِّ بأمهية تعزيز التنمية املستدامة باعتبارها عنصرًا وإذ تقرُّ  

  وبرامج منع اجلرمية،
من إعالن  ٧اليت تعهدت هبا الدول األعضاء يف الفقرة  ،االلتزامات وإذ تضع يف اعتبارها  

ل أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدو
التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل 
لة  عدا ثالث عشــــــر ملنع اجلرمية وال ومشــــــاركة اجلمهور، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة ال

االلتزام بالسعي إىل توفري بيئة تعلُّم يف املدارس تتَّسم سيما   مبنع اجلرمية، الفيما يتعلق  )٦٣(اجلنائية،
باألمان واإلجيابية واألمن وتستفيد من دعم املجتمع املحلي، وإدماج منع اجلرمية يف النظم التعليمية 

  الشباب،ما ميس منها ويف الربامج االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة، وخصوصا 
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  بالعمل الذي يضــطلع به وإذ ترحِّب  

األدوات التقنية وتوفري املســـاعدة اســـتحداث يف إطار واليته، يف جمال منع اجلرمية، مبا يف ذلك 
التقنية للدول األعضـــــاء اليت تطلب ذلك، باإلضـــــافة إىل ما يضـــــطلع به من عمل متواصـــــل 

امج الفعالة ملنع اجلرمية، مبا يف ذلك بالتعاون إىل تعزيز االستراتيجيات والسياسات والرب يهدف
  كيانات األمم املتحدة ذات الصلة،  مع

باجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  أيضًاوإذ ترحِّب   
ية من أجل كل من وتيســــــري تنفيذ تطوير من أجل  برناجمه للتدريب على املهارات احليات

الذي يهدف إىل وتيســري تنفيذ ذلك الربنامج، ياضــية، املعنون "احلركة بركة"، الســياقات الر
  برناجمه املعنون "أسر قوية"،ومنع اجلرمية والعنف وتعاطي املخدِّرات، 

__________ 
  .١٩٩٥/٩اعي قرار املجلس االقتصادي واالجتممرفق   )٦٠(  
  .٢٠٠٢/١٣قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي مرفق   )٦١(  
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٦٢(  
  .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٦٣(  
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منع اجلرمية من خالل تدابري يشمل النُّهج املتبعة إزاء منع اجلرمية، مبا تنوع ب وإذ تسلِّم  
شدِّ املمارسات الناجحة داخل البلدان ود على أمهية تبادل املعارف إمنائية وجمتمعية وظرفية، وت

  النامية والبلدان املتقدمة والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وفيما بني هذه البلدان،
بأنَّ االســتراتيجيات والســياســات والربامج الشــاملة والفعالة ملنع  وإذ تســلِّم أيضــًا  

اجلرمية واإليذاء عن طريق معاجلة معدالت يف خفض  ًاكبري إســـهامًاهم اجلرمية ميكن أن تســـ
األســباب اجلذرية وعوامل اخلطر املتعلقة باجلرمية واإليذاء، وميكن أن تقلِّل إىل حد كبري من 

  التكاليف املالية واالجتماعية للجرمية،
سات وبرامج ملن وإذ تقرُّ   سيا ستراتيجيات و سؤولية الدول األعضاء عن وضع ا ع مب

اجلرمية وهتيئة وصــون أطر مؤســســية تكفل تنفيذ هذه االســتراتيجيات والســياســات والربامج 
ورصــــدها وتقييمها، مع اإلشــــارة إىل أنَّ تلك اجلهود ينبغي أن تســــتند إىل هنج تشــــاركي 

  مجيع أصحاب املصلحة املعنيني،يستوعب وتعاوين ومتكامل 
مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على ضرورة إقامة الشراكات الالزمة  وإذ تشدِّد  
  وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج فعالة ملنع اجلرمية،العمل على يف إطار 
تســـتهدف األســـر واملدارس اليت اجلرمية منع أمهية تكثيف جهود وتدابري  وإذ تؤكِّد  

ــــــات الدينية والثقافية واملنظمات املجتمعية ومكونات القطاع اخلاص وتوظ ــــــس ف يواملؤس
  ،لجرميةإمكاناهتا من أجل معاجلة األسباب اجلذرية االجتماعية واالقتصادية ل جمموع

على أنَّ توفري التعليم جلميع األطفال والشباب، مبا يف ذلك القضاء على  وإذ تشدِّد  
اُألمِّية، يشــكل ضــرورة أســاســية ملنع اجلرمية، وإذ تؤكد يف هذا الصــدد الدور اهلام ملشــاركة 

  اجلرمية، الشباب يف جهود منع
باملبادرات املجتمعية الرامية إىل منع اجلرمية، مبا يف ذلك محالت التوعية  وإذ ترحِّب  

  والعمل من أجل دعم إعادة إدماج املجرمني يف املجتمع وإعادة تأهيلهم،
بأمهية تعزيز الشــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال منع اجلرمية  وإذ تقرُّ  

اختاذ إجراءات مشتركة ومنسَّقة، من خالل لومات واملعارف واخلربات وعن طريق تبادل املع
  من أجل منع ومكافحة االستغالل اإلجرامي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال سيماو

سياسات  وإذ تالحظ   أمهية إدراج اعتبارات منع اجلرمية يف مجيع االستراتيجيات وال
منها بالعمالة والتعليم ما يتعلق  ال ســــيماوالصــــلة، والربامج االجتماعية واالقتصــــادية ذات 

والصحة واإلسكان والتخطيط احلضري والفقر والتهميش االجتماعي واإلقصاء واليت تركز 
  منها بوجه خاص على املجتمعات املحلية واألسر واألطفال والشباب،

ســـيادة القانون  أنَّ تدابري منع اجلرمية ينبغي أن تصـــمَّم وتنفَّذ مبا يتفق مع وإذ تدرك  
  وااللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان،
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الة م الذي أحرزته الدول األعضــاء يف وضــع ســياســات وبرامج فعَّالتقدُّ وإذ تالحظ  
ـــياق تنفيذ اخلطة احلضـــرية اجلديدة،  ُتشـــجِّعوإذ  )٦٤(ملنع اجلرمية يف املدن، مبا يف ذلك يف س

  على زيادة تبادل اخلربات،
ا بضـــرورة تعزيز التعاون املحلي واإلقليمي والدويل على منع األنشـــطة منه واقتناعا  

  اإلجرامية ومكافحتها بفعالية حيثما تقع،
مجيع الدول األعضــــاء اليت مل ُتصــــدِّق بعُد على اتفاقية األمم املتحدة  حتثُّ  -١  

ية والربوتوكوالت امللحقة هبا فاقية األ )٥٨(ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن مم املتحدة وات
أو مل تنضـــمَّ إليها بعد على النظر يف التصـــديق عليها واالنضـــمام إليها  )٥٩(ملكافحة الفســـاد

  وحتثُّ الدول األطراف على تنفيذ أحكامها تنفيذًا فعَّاًال؛
بالدول األعضاء أن تضع سياسات واستراتيجيات وبرامج ملنع اجلرمية،  هتيُب  -٢  

شمل ُنهجًا متعددة التخصص شاركية إزاء املنع والتدخل املبكِّرين، بالتعاون الوثيق مبا ي ات وت
مع مجيع أصــــحاب املصــــلحة، ومنهم املجتمع املدين، وتطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين 
باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــل تقدمي املســـاعدة التقنية هلذا الغرض إىل الدول األعضـــاء، بناء 

  على طلبها؛
األعضاء على إدماج االعتبارات املتعلقة مبنع اجلرمية يف خططها  الدول ُتشجِّع  -٣  
ويف مجيع االســــــتراتيجيات  )٦٢(،٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املســــــتدامة لعام الرامية إىل الوطنية 

والســـياســـات والربامج االجتماعية واالقتصـــادية ذات الصـــلة، مبا يتســـق مع قوانينها وأولوياهتا 
خاص على املجتمعات املحلية واألســر واألطفال والشــباب، من أجل  الوطنية، مع التركيز بوجه

  العنف؛يتولد فيها فيها اجلرمية ونشأ التصدي بفعالية للظروف اليت ميكن أن ت
سات وبرامج فعَّ هتيُب  -٤   سيا ستراتيجيات و ضع ا الة ملنع بالدول األعضاء أن ت

من أفراد املجتمع، وتشــمل تدابري  ملســتضــعفنياجلرمية تتعلق باملرأة، وكذلك األطفال وســائر ا
ملكافحة االعتداء اجلنســـــي واالســـــتغالل اجلنســـــي واالجتار باألشـــــخاص واجلرائم املتصـــــلة 

أفضل االستفادة من  ُتشجِّعهبا أن  هتيُبباملخدِّرات وغريها من اجلرائم؛ وحتقيقا هلذا الغرض، 
فوري على األطفال املفقودين العثور اللمساعدة على استخدام التكنولوجيا لمثل املمارسات، 

  زيل؛وتوفري املعونة القانونية ومحاية األسر من العنف املن
الدول األعضاء على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف استراتيجياهتا  ُتشجِّع  -٥  

تأخذ بعني االعتبار احتياجات ومنظورات حبيث وســــياســــاهتا وبراجمها اخلاصــــة مبنع اجلرمية، 
كذلك الدول األعضــاء على التماس مســامهة النســاء والفتيات يف  ُتشــجِّعات، والنســاء والفتي

  وضع هذه االستراتيجيات والسياسات والربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها، عند االقتضاء؛
الدول األعضاء على النظر يف تضمني استراتيجياهتا وسياساهتا  أيضًا ُتشجِّع  -٦  

صة مبنع اجلرمية هن سية وبراجمها اخلا صدمات النف ضحية ويأخذ يف االعتبار ال جا يركز على ال
__________ 

  .٧١/٢٥٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٦٤(  
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اليت تعرضت هلا، وعلى مراعاة مدخالت الضحايا يف وضع هذه االستراتيجيات والسياسات 
  والربامج وتنفيذها، حسب االقتضاء؛

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على تعزيز اجلهود  ُتشـــجِّع  -٧  
جل دعم الدول األعضـــــــاء، يف حدود واليته وعند الطلب، يف جمايل منع اليت يبذهلا من أ

، من خالل برامج فعالة ملنع اجلرمية، مبا يشـــــمل من العنف النســـــاء والفتياتوقاية اجلرمية و
  اجلهود املبذولة ملنع اجلرمية على املستوى املحلي؛

تعاون مع الدول األعضــاء إىل تعزيز الشــراكات مع القطاع اخلاص وال تدعو  -٨  
املجتمع املدين يف جمال منع اجلرمية، وكذلك يف إطار برامج ترمي إىل مســاعدة ضــحايا اجلرمية 
ماعي وخمططات تعزيز فرص  حاالت معاودة اإلجرام، مثل برامج اإلدماج االجت واحلد من 

، السجناء املفرج عنهماحلصول على عمل بالنسبة ألفراد املجتمع الضعفاء، مبا فيهم الضحايا و
  مع األطر القانونية الداخلية؛ واللجوء، عند االقتضاء، إىل تدابري غري احتجازية، متاشيًا

الدول األعضـــاء إىل إشـــراك األوســـاط األكادميية والبحثية يف  تدعو أيضـــًا  -٩  
تقييم ما ختلفه ســــياســــات واســــتراتيجيات وبرامج منع اجلرمية من أثر على منع اجلرمية، مع 

  مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛املقدمة من سامهات ملادخالت واملمراعاة 
الدول األعضــاء على اختاذ التدابري املناســبة، مبا يالئم ســياقاهتا الوطنية،  ُتشــجِّع  -١٠  
معايري وقواعد األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية التشجيع على نشر واستخدام وتطبيق من أجل 

ومواد تتعلق ببناء إرشــــــادية وعملية فيما هو متوافر من أدلة والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك النظر 
عندما تعميمها القدرات أعدها وأصــــــدرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، و

  ا؛ترى ذلك ضروريًّ
الدول األعضاء على السعي إىل تعزيز التنسيق والتعاون فيما بني  أيضًا ُتشجِّع  -١١  

ووضع التدابري الوقائية الالزمة احلضرية ليت تشارك يف منع ومكافحة اجلرمية املؤسسات الوطنية ا
ومجيع أشـــــكال ومظاهر اجلرمية احلضـــــرية اليت تأخذ يف االعتبار الصـــــالت القائمة بني اجلرمية 

املنظمة يف بعض البلدان واملناطق، مبا يف ذلك اجلرائم اليت ترتكبها العصــــــابات، بغية اعتماد 
العصـــــابات على األطفال اجلرائم احلضـــــرية وجرائم ة من أجل معاجلة تأثري ســـــياســـــات فعَّال

والشــــــباب، هبدف تعزيز اإلدماج االجتماعي وفرص العمل وتيســــــري إعادة إدماج األطفال 
  والشباب يف املجتمع؛

حدود  تدعو  -١٢   هذا القرار، يف  يذ  مات عن تنف قدمي معلو عام إىل ت األمني ال
تقدمي التقارير إىل اجلمعية العامة، يف إطار بند جدول األعمال االلتزامات القائمة بشــــــأن 

  املتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
 خارجمن الدول األعضـــــاء وســـــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد  تدعو  -١٣  

  امليزانية ألغراض هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
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     ٢٨/٢القرار     
نطاق اتفاقية تندرج ضمن مكافحة هتريب البضائع التجارية يف احلاالت اليت     

    األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  ،إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  
اعتمدهتا   اليت )٦٥(إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، إذ ُتشــري  

مجلة   ، يفتورد، واليت ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥ ؤرَّخامل ٥٥/٢٥عية العامة يف قرارها اجلم
لجماعة اإلجرامية املنظمة، وتوفِّر أســـــاســـــًا قانونيًّا فعاًال للتعاون الدويل من أجل ل ًاتعريفأمور، 

  ل اجلرائم املشمولة باالتفاقية ومالحقة مرتكبيها،دعم التحقيق يف مجيع أشكا
اليت هتدف، يف مجلة  )٦٦(إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد، وإذ تشــري أيضــًا  

تدابري أكثر كفاءة وأشد فعالية منع ومكافحة الفساد بتشجيع وتعزيز العمل على أمور، إىل 
تلك االتفاقية من جرائم ج ضــــــمن يندرميكن أن تطبقها الدول األطراف ملنع ومكافحة ما 

  متعلقة بتهريب البضائع التجارية، مبا يف ذلك يف قطاعي اجلمارك ومراقبة احلدود،
، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥ ؤرَّخامل ٧٠/١إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري كذلك  

ستدامة لعام واملعنون "حتويل عاملن "، الذي اعُتمدت مبوجبه جمموعة ٢٠٣٠ا: خطة التنمية امل
مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا، ذات الطابع العاملي والرامية إىل إحداث حتوُّل، 

  ،٤-١٦الغاية 
إزاء عواقب هتريب البضــائع التجارية الذي تقوم به اجلماعات  وإذ تعرب عن قلقها  

الصــــــالت املحتملة بني هذه اجلرمية والفســــــاد بعض نظمة عرب الوطنية، وإزاء اإلجرامية امل
  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مثل غسل األموال واالتِّجار باملخدرات،أشكال أخرى من و

ــــــتخدام األحكام املتعلقة بالتعاون  حتثُّ  -١   الدول األطراف على النظر يف اس
ك حدة مل ية األمم املت فاق لدويل من ات يةا مة عرب الوطن مية املنظ حة اجلر ية األمم  )٦٥(اف فاق وات

اليت تنطبق عليها تلك األحكام، من أجل املناســـبة يف احلاالت  )٦٦(املتحدة ملكافحة الفســـاد،
  ؛اهتريب البضائع التجارية ومالحقة مرتكبيه جرائم التحقيق يف

هتريب ات عمليالدول األطراف إىل النظر، عند االقتضــــاء، يف جترمي  تدعو  -٢  
اليت تتناســـــب مع ذلك يشـــــمل اعتبارها جرائم خطرية يف احلاالت البضـــــائع التجارية، مبا 

، مىت كان من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٢التوصــــــيف، بتعريفه الوارد يف الفقرة (ب) من املادة 
  ؛ضالعة فيه مجاعة إجرامية منظمةتكون ذا طابع عرب وطين و رماجل

، وفقًا ألطرها القانونية الوطنية تتبادلاء على أن الدول األعضــــــ ُتشــــــجِّع  -٣  
ـــــات الفضـــــلى والتحديات املواجهة يف جمال منع املعلومات عن والتزاماهتا الدولية،  املمارس

__________ 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦٥(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩جلد املرجع نفسه، امل  )٦٦(  
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هتريب البضــــائع التجارية والقضــــاء عليه باعتباره شــــكًال من أشــــكال اجلرمية املنظمة عرب 
  تعزيز التعاون الدويل؛شبكات لشراكات ويف هذا الصدد، على أن تقيم، الوطنية، و
الدول األعضاء إىل تقدمي آرائها ومسامهاهتا بشأن الكيفية اليت ميكن  تدعو  -٤  

أن تسهم هبا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف التصدي لتهريب البضائع التجارية باعتباره 
م إليها تقريرًا يف ن تقدِّشـــكًال من أشـــكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وتطلب إىل األمانة أ

  هذا الشأن يف دورهتا التاسعة والعشرين، من خالل آليات اإلبالغ القائمة؛
 خارجمن الدول األعضـــــاء وســـــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد  تدعو  -٥  

  امليزانية لألغراض املبينة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

      ٢٨/٣القرار     
 يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية هبدفتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل     

     لالجتار غري املشروع باألحياء الربِّيةالتصدي 
  ،إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  
، ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٣٠، املؤرَّخ ٦٩/٣١٤قرارات اجلمعيــة العــامـة  إذ تؤكِّـد جمـدَّدًا  

، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١١، املؤرَّخ ٧١/٣٢٦و، ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٩، املؤرَّخ ٧٠/٣٠١و
  األحياء الربِّية،بشأن التصدي لالجتار غري املشروع ب

متوز/  ٢٥، املؤرَّخ ٢٠١٣/٤٠إىل قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي  وإذ تشري  
، بشــأن التدابري الالزمة يف ســياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملكافحة االتِّجار ٢٠١٣يوليه 

لس الدول غري املشـــــروع بأنواع احليوانات والنباتات الربِّية املحمية، الذي شـــــجع فيه املج
الذي  ،األعضــاء على اعتبار االتِّجار غري املشــروع بأنواع احليوانات والنباتات الربِّية املحمية

  جرمية خطرية،ضالعة فيه، مجاعات إجرامية منظَّمة كون ت
 ةغري املشـــــروعالتجارة مؤمتر لندن املعين ب الصـــــادر عن إلعالنا االعتبار تأخذ يفوإذ   

، الذي أهاب فيه ممثلو ٢٠١٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٢و ١١يومي املعقود باألحياء الربِّية، 
على دعم وتوفري إجراءات مجاعية عاجلة للتصدي  بيداحلكومات باملجتمع الدويل أن يعمل يدا 

لتجارة األحياء الربية غري املشروعة باعتبارها جرمية خطرية يرتكبها جمرمون منظمون وتؤثر على 
  اإلقليمي وجمتمعات الشعوب األصلية والنظم اإليكولوجية،االقتصاد واألمن القومي و

ــــــبان يف أخذ وإذ ت   أمهية التعاون الدويل واملســــــاعي املبذولة من أجل حتقيق احلس
  )٦٧(،٢٠٣٠أهداف التنمية املستدامة الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 

، املؤرَّخ ٢٣/١و، ٢٠٠٧نيســـان/أبريل  ٢٧، املؤرَّخ ١٦/١إىل قراريها  وإذ تشـــري  
، بشأن منع ومكافحة االتِّجار باملنتجات احلرجيَّة، مبا فيها األخشاب، ٢٠١٤أيار/مايو  ١٦

__________ 
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٦٧(  
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عيد الثنائي واإلقليمي اللذين شــجعت فيهما الدول األعضــاء على التعاون على كلٍّ من الصــ
  والدويل بغية منع االتِّجار غري املشروع باملنتجات احلرجيَّة ومكافحته والقضاء عليه،

اإلطــار القــانوين الــذي توفره اتفــاقيــة التجــارة الــدوليــة بــأنواع  وإذ تؤكِّــد جمــدَّدًا  
اقية باعتبارها الصك وأمهية دور تلك االتف )٦٨(احليوانات والنباتات الربِّية املهدَّدة باالنقراض،

الدويل األســاســي الذي يكفل أالَّ هتدد التجارة الدولية باحليوانات والنباتات الربِّية بقاء تلك 
  باجلهود اليت تبذهلا األطراف يف تلك االتفاقية من أجل تنفيذها،نوه األحياء الربية، وإذ ُت

 )٦٩(ة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيةأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافح أيضـــًاوإذ تؤكِّد جمدَّدًا   
متثالن أداتني فعَّالتني وجزءًا مهمًّا من اإلطار القانوين  )٧٠(واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد

للتعاون الدويل على مكافحة االتِّجار غري املشــــــروع بأنواع احليوانات والنباتات الربِّية املحمية 
  خطرية،  بيئية األخرى اليت تشكل جرائموكذلك، عند االقتضاء، اجلرائم ال

الذي ميثل الربية، األحياء ضد اجلرائم مبا يضطلع به االحتاد الدويل ملكافحة ه نوِّوإذ ت  
أمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربِّية جهدا تعاونيا مشــــــتركا بني 

جلنائية (اإلنتربول) ومكتب األمم املتحدة املعين املهدَّدة باالنقراض واملنظمة الدولية للشرطة ا
ية للجمارك، من أعمال مهمة عامل لدويل واملنظمة ال يف جمال  باملخدِّرات واجلرمية والبنك ا

  ،وغريها من املجاالت تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء
ت بأشـــكال أن االجتار غري املشـــروع باألحياء الربية قد تكون له صـــال وإذ تالحظ  

أخرى من اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وقد ُيمارس إىل جانب جرائم وأنشــطة غري مشــروعة 
  أخرى أو باالقتران هبا، ومنها جرائم غسل األموال والفساد وغريها،

بالدور احليوي الذي يقوم به مجيع أصــحاب املصــلحة، مبا يف ذلك املجتمع  وإذ ُتســلِّم  
ية ملدين واملجتمعات املحل ية وجمتمعات ال ا يةوالريف جار شــــــعوب األصــــــل حة االتِّ كاف ، يف م

  املشروع بـاألحياء الربِّية،  غري
إزاء ســـــالمة مجيع األشـــــخاص املنخرطني يف مكافحة اجلرمية  وإذ تعرب عن قلقها  

  املنظمة عرب الوطنية، مبا يشمل االجتار غري املشروع باألحياء الربية،
واالجتماعية والبيئية لالجتار غري املشروع باألحياء باآلثار االقتصادية  ُتسلِّم  -١  

ــــــأهنا فيما يتعلق جبوانب العرض والنقل  الربِّية، اليت يتعني اختاذ إجراءات حازمة ومعزَّزة بش
، يف هذا الصـــدد، أمهية التعاون الدويل الفعَّال فيما بني الدول جمدَّدًاد العابر والطلب، وتؤكِّ

  لبيئية املتعددة األطراف واملنظمات الدولية املعنية؛األعضاء وهيئات االتفاقات ا
الدول األعضـــــاء على اختاذ تدابري فعَّالة ملنع ومكافحة املشـــــكلة  ُتشـــــجِّع  -٢  

اخلطرية املتمثلة يف اجلرائم املؤثرة على البيئة، مثل االتِّجار باألحياء الربِّية وغريه من اجلرائم، 
__________ 

  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦٨(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، املجلد   )٦٩(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، املجلد   )٧٠(  
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عات والتحريات و تدعيم التشــــــري قدرات من خالل  ناء ال لدويل وب عاون ا قات والت التحقي
وتدابري العدالة اجلنائية وجهود إنفاذ القانون اليت تستهدف، ضمن مجلة أمور، أنشطة اجلرمية 
املنظَّمة عرب الوطنية والفساد وغسل األموال املرتبطة بذلك النوع من اجلرائم، عمال بأحكام 

نع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال ) من إعالن الدوحة بشــأن إدماج م(ه ٩الفقرة 
األمم املتحدة األوســع من أجل التصــدِّي للتحديات االجتماعية واالقتصــادية وتعزيز ســيادة 

  )٧١(القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور؛
الدول األعضـــاء على اختاذ خطوات حامسة على الصـــعيد الوطين ملنع  حتثُّ  -٣  
االجتار غري املشــروع باألحياء الربِّية ومكافحتها والقضــاء عليها، فيما يتعلق جبوانب أنشــطة 

بتعزيز التشريعات  ال سيماوالعرض والنقل العابر والطلب، يف بلدان املنشأ واملعرب واملقصد، 
واللوائح التنظيمية، حيثما اقتضــى األمر، ملنع هذا االجتار غري املشــروع والتحقيق يف جرائمه 

سبة هلا، وكذلك و ضائيًّا ووضع عقوبات منا إنفاذ القوانني  تدابري تعزيزبمالحقة مرتكبيها ق
والعدالة اجلنائية والتوســع يف تبادل املعلومات واملعارف فيما بني الســلطات الوطنية وكذلك 
 فيما بني الدول األعضـــــاء والســـــلطات الدولية املعنية باجلرمية، وفقًا لألطر القانونية الوطنية

  وااللتزامات الدولية؛
ـــلِّم  -٤   بأنه ميكن لالحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضـــد األحياء الربِّية أن يوفر  ُتس

صدد، مبا يف ذلك من خالل دعم الدول األعضاء، عند الطلب،  مساعدة تقنية قيمة يف هذا ال
اليت  والغابات،الربِّية  اخلاصــــة باجلرائم ضــــد األحياء جمموعة األدوات التحليليةاســــتعمال يف 

إنفاذ القوانني والسلطات القضائية املختصة  أجهزةهتدف إىل أن تعزز، عند االقتضاء، قدرات 
  األحياء الربية ومالحقة مرتكبيها قضائيا وحماكمتهم؛ضد على التحقيق يف اجلرائم 

الدول األعضاء على منع ومكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، اليت  ُتشجِّع  -٥  
تغل األحياء الربية املحمية، مبا يشــمل األحياء الربية اليت تعيش على اليابســة ويف البحار، تســ

وفقا لألطر القانونية الوطنية وااللتزامات الدولية، بغرض تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي يف 
 تبادل املعلومات واملمارســات اجليدة املعتمدة على الصــعيدبســبل خمتلفة، منها  هذا الصــدد

  الوطين واإلقليمي والدويل؛
سبةالدول األعضاء على اختاذ  ُتشجِّع بقوة  -٦   ، وفقا ألطرها القانونية تدابري منا

الوطنية والتزاماهتا الدولية، لتعزيز التعاون عرب احلدود والضـــوابط يف جمال إنفاذ القانون، مبا يف 
اء، مع املنظمة الدولية للشـــرطة ذلك بتبادل املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانون، وعند االقتضـــ

ألنواع احليوانات  ةغري املشــــروعومجع النباتات الصــــيد  عملياتاجلنائية (اإلنتربول) بشــــأن 
  والنباتات املحمية أو االتِّجار هبا أو بيعها غري املشروع، مبا يف ذلك بيعها عرب اإلنترنت؛

فاقية مكافحة اجلرمية اتد يف بعصبح أطرافا بالدول األعضاء، اليت مل ت هتيُب  -٧  
  )٧٢(املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، أن تنظر يف القيام بذلك؛

__________ 
  .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧١(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، املجلدات جمموعة املعاهداتتحدة، األمم امل  )٧٢(  
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بالدول األعضــــــاء أن تنظر يف اســــــتخدام أحكام اتفاقية األمم املتحدة  هتيُب  -٨  
  ومكافحة ضروب الفساد، اليت ميكن أن تيسر االجتار باألحياء الربية؛ )٧٠(ملكافحة الفساد ملنع

بالدول األعضاء أن جتعل االتِّجار غري املشروع باألحياء الربية،  أيضًا هتيُب  -٩  
أنواع احليوانات والنباتات الربِّية املحمية، يف احلاالت املناســـــبة، جرمية خطريًة،  ال ســـــيماو

من اتفاقية  ٢املادة الفقرة (ب) من وفقًا لتشــــــريعاهتا الوطنية وحســــــب التعريف الوارد يف 
ضمان توفري التعاون الدويل الفعَّال األمم ا ملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية بغرض 

حيثما كان اجلرم على الصــــــعيد الدويل مبوجب تلك االتفاقية ملنع تلك اجلرائم ومكافحتها 
  فيه مجاعة إجرامية منظَّمة؛ كون ضالعةطابع عرب وطين وت ذا

لدول األعضـــــــاء أن  كذلك هتيُب  -١٠   عاون الوطين با تعزِّز وتوطِّد أوجه الت
واإلقليمي والدويل بني أجهزة إنفاذ القانون واجلمارك والســــــلطات القضــــــائية وغريها من 

  اجلهات املعنية من أجل التصدي لالجتار غري املشروع باألحياء الربية؛
ية بني  حتثُّ  -١١   عاون ــــــراكات ت مة ش قا لدول األعضـــــــاء على أن تنظر يف إ ا

حلية والوطنية واإلقليمية والدولية املعنية بالتنمية واحلفاظ على البيئة وتدعيم الوكاالت امل
التوســع يف تدعيم مشــاركة املجتمعات املحلية يف الشــراكات القائمة من هذا القبيل بغرض 

أنشـــطة املحافظة على األحياء الربِّية واإلدارة املســـتدامة ومســـاعدة املجتمعات املحلية على 
  احلفاظ على األحياء الربِّية وإدارهتا على حنو مستدام؛حققة من تكتسبات املاالحتفاظ بامل

ل لتدعيم التعاون الدويل بغرض ُبالدول األعضـــاء إىل البحث عن ســـُ  تدعو  -١٢  
تعزيز اجلهود املبذولة، على الصـــــعيدين اإلقليمي والثنائي، من أجل التصـــــدي لالتِّجار غري 

ك املؤمتر اإلقليمي ملكافحة االجتار غري املشـــروع باألحياء املشـــروع باألحياء الربِّية، ومن ذل
، بالتعاون الوثيق مع مكتب األمم ٢٠١٩الربِّية املقرر عقده يف ليما يف تشرين األول/أكتوبر 

  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية؛
 ، يف هذا الصدد، إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميةتطلُب  -١٣  

أن يواصل ويدعم، يف إطار واليته ويف حدود موارده احلالية، ومبا يتماشى مع قرار املجلس 
الدول األعضــاء، ضــافر عن كثب مع ، وبالتعاون والت٢٠١٣/٤٠االقتصــادي واالجتماعي 

ته،  قا تدف ية و باألحياء الربِّ جار غري املشــــــروع  مناط االتِّ العمل على مجع املعلومات عن أ
  صيات اإلقليمية؛مراعاة اخلصو مع

اآلثار بلتوعية لمحالت على تنظيم  ُتشــــجِّعالدول األعضــــاء بأن  توصــــي  -١٤  
أن تتخذ ب أيضًاتوصي البيئية واجلنائية الواسعة النطاق لالتِّجار غري املشروع باألحياء الربِّية و

إجراءات من أجل إشــراك اجلهات صــاحبة املصــلحة ومؤســســات املجتمع الدول األعضــاء 
  دة الوعي لديها؛املدين يف العمل وزيا

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــل، من  تطلُب  -١٥  
، ضـــد األحياء الربية والغابات وغريه من قنوات الدعمخالل برناجمه العاملي ملكافحة اجلرائم 

دود تزويد الدول األعضاء باملساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات، بناء على الطلب ويف ح
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موارده احلالية، من أجل تعزيز نظمها اخلاصــــــة بالعدالة اجلنائية ابتغاء حتســــــني تدابري منع 
  ومكافحة اجلرائم ضد األحياء الربية واجلرائم احلرجية؛

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل،  أيضًا تطلُب  -١٦  
، وبالتماشي مع قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي يف إطار واليته ويف حدود موارده احلالية

، وبالتعاون الوثيق والتضافر عن كثب مع الدول األعضاء ويف إطار من الشراكة ٢٠١٣/٤٠
وســائر املنظمات الدولية  اجلرائم ضــد األحياء الربيةأعضــاء االحتاد الدويل ملكافحة ســائر مع 

ات عن أشـــــكال وتدفقات عمليات االجتار غري واإلقليمية املعنية، تدعيم أنشـــــطة مجع املعلوم
املشــــــروع باألحياء الربية، مع مراعاة اخلصــــــوصــــــيات اإلقليمية، وأن يقدم تقريرا عن هذه 

 ؛التقرير العاملي عن اجلرائم ضد األحياء الربيةاالجتاهات كل سنتني من خالل نشر 

 خارجمن ت الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي مسامها تدعو  -١٧  
  امليزانية من أجل األغراض املبينة أعاله، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

    
     ٢٨/١املقرَّر     
   تقرير جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة    

حتيل ، أن ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٣قرَّرت اللجنة، أثناء جلســــتها الســــابعة املعقودة يف   -٥
إىل املجلس االقتصادي واالجتماعي تقرير جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث 

)، الــذي ُأعــدَّ عمًال بقرار اختــذه جملس أمنــاء املعهــد، E/CN.15/2019/8اجلرميــة والعــدالــة (
ــاير  ١٧و ١٦اجتمــاعــه املعقود يومي  يف ــاين/ين ــأن يقــدم تقريرًا إىل ٢٠١٩كــانون الث ، ب

من  الرابعة) من املادة (ه ٣املجلس االقتصــادي واالجتماعي عن طريق اللجنة، وفقًا للفقرة 
 ).١٩٨٩/٥٦النظام األساسي للمعهد (مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 

    


