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 الفصل األول 
االجتماعي اتخاذ إجراء بشأنها  و   المسائل التي تستدعي من المجلس االقتصادي   

ه انتباهه إليها  أو التي يوجَّ
االجتماعي أن يوصي الجمعية العامة و  مشاريع قرارات ُيراد من المجلس االقتصادي -ألف 

 باعتمادها
االجتما ي بالموافةة  لح مشأأأأأأاريل و  العدالة الدنائية المدلس االقتلأأأأأأاديو  توصأأأأأأي لدنة منل الدريمة -1

 لكي تعتمدها الدمعية العامة: الةرارات التالية
  

 مشروع القرار األول   

 العدالة الجنائيةو  مؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة  
 إ  الدمعية العامة، 

العدالة الدنائية و   لح المسأأأأأأأؤولية التي تةل  لح  اتق األمم المتحدة في مدا  منل الدريمة إذ تشأأأأأأأدد 
قرار و   1948آب/أغسأأأأأأأأأأأطس   13( المؤرخ 7-جيم )د 155االجتما ي و  بمةتضأأأأأأأأأأأح قرار المدلس االقتلأأأأأأأأأأأادي

 ،1950كانو  األو /ديسم ر  1( المؤرخ 5-)د 415الدمعية العامة 

العدالة الدنائية، بوصأأأأأأأأرها محافل حكومية دولية و  المتحدة لمنل الدريمةبل  مؤتمرات األمم  وإذ تسأأأأأأأألم 
  ز ت التعاو  الدولي في ذلك المدا  بتيسير تااد  اآلراءو   الممارسات الوطنيةو   رئيسية، قد أث رت في السياسات

 الدولي،و  قليمياحو  التوصية بخيارات بشل  السياسة العامة  لح اللعيد الوطنيو  تع ئة الرأي العا.و  الخ راتو 

، الهي أكدت الدو  األ ضأأأاء 1991كانو  األو /ديسأأأم ر  18المؤرخ   46/152إلح قرارها   وإذ تشأأأير 
 العأدالأة الدنأائيأة يناغي أ  ُتعةأد كأل خمس سأأأأأأأأأأأأأأنواتو  في مرفةأه  لح أ  مؤتمرات األمم المتحأدة لمنل الدريمأة

المنظمأات و  المنظمأات الحكوميأة الأدوليأةو  فر محرال يتيح القيأا. بدملأة أمور، منهأا تاأاد  اآلراء بيح الأدو تو  أ و 
 تااد  الخ رات في مداالت الاحوثو  تخلأأأأأأأأألأأأأأأأأأات شأأأأأأأأأتح،و  فراد  الخ راء الهيح يمثلو  مهناو  غير الحكومية

 العدالة الدنائية،و    منل الدريمةالمسائل المستددة في مداو  استاانة االتداهاتو  صوغ السياسات،و  الةانو  و 

المتابعة  و  بشأأأأأأأأأأل  التنريه  2003حزيرا /يونيه  23باء المؤرخ  57/270إلح قرارها   وإذ تشأأأأأأأأأأير أيضأأأأأأأأأأا 
المتحأدة في المدأاليح مؤتمرات الةمأة التي تعةأدهأا األمم و  المنسأأأأأأأأأأأأأأةيح لنتأائج المؤتمرات الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأةو  المتكأامليح

تتماشأح مل و  االجتما ي، الهي أكدت فيه أنه يناغي لدميل ال لدا  أ  تشأدل السأياسأات التي تتسأقو   االقتلأادي
أكدت فيه  لح و  مؤتمرات الةمة التي تعةدها األمم المتحدة،و  االلتزامات التي ُيتعهد بها في المؤتمرات الرئيسأأأأأأأأأأأية

ولية هامة في مسأأأا دة الحكومات  لح أ  تظل تشأأأارك مشأأأاركة تامة في أ  منظومة األمم المتحدة تتحمل مسأأأؤ 
مؤتمرات الةمة التي تعةدها األمم و  االلتزامات التي ُيتوصأأل إليها في المؤتمرات الرئيسأأيةو   تنريه االتراقاتو  متابعة

مأل  لح تنريأه نتأائج  د أت فيأه الهيئأات الحكوميأة الأدوليأة التأابعأة لمنظومأة األمم المتحأدة إلح  يأادة العو  المتحأدة،
 مؤتمرات الةمة التي تعةدها األمم المتحدة،و  المؤتمرات الرئيسية

، الهي الحظت فيه بةلق 2020نيسأأأأأأأا /أبريل  13أل  المؤرخ  74/550إلح مةررها  وإذ تشأأأأأأأير كهلك 
ابل  شر قررت تلجيل  ةد مؤتمر األمم المتحدة الر و  (،19-الحالة المتعلةة بدائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

، الهي قررت فيه  ةد 2020آب/أغسأأأأأأأأأأأأأأطس   12باء المؤرخ  74/550مةررها و  العدالة الدنائية،و  لمنل الدريمة
طل أت إلح لدنأة منل و  ،2021آذار/مأارس  12إلح  7المؤتمر الرابل  شأأأأأأأأأأأأأأر في كيوتو، اليأابأا ، في الرترة مح 
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ثالثيح، للنظر في اح ال  الهي سأأأأأيلأأأأأدر  المؤتمر العدالة الدنائية أ  تولي أولوية  ليا، في دورتها الو  الدريمة
االجتما ي، بشأأأأأأأأأل  إجراءات المتابعة و   الرابل  شأأأأأأأأأر، ب ية تةديم توصأأأأأأأأأيات،  ح طريق المدلس االقتلأأأأأأأأأادي

 الساعيح،و  المناساة مح جانب الدمعية العامة في دورتها السادسة

التوصأأأأأأأيات و  ( 1) العدالة الدنائيةو  ةفي تةرير مؤتمر األمم المتحدة الرابل  شأأأأأأأر لمنل الدريم  وقد نظرت 
 العدالة الدنائية في دورتها الثالثيح،و  ذات الللة التي قدمتها لدنة منل الدريمة

 للنتأأائج التي حةةهأأا مؤتمر األمم المتحأأدة الرابل  شأأأأأأأأأأأأأأر لمنل الدريمأأة تعرب  ح ارتيأأاحهأأا -1 
التي اسأأتندت إلح و  ،2021آذار/مارس   12إلح  7العدالة الدنائية، الهي ُ ةد في كيوتو، اليابا ، في الرترة مح و 

 غير ذلك مح المنظمات الحكومية الدوليةو  كيانات األمم المتحدةو  مشأأأأأأأأاركة  دد ةياسأأأأأأأأي مح الدو  األ ضأأأأأأأأاء
فراد  الخ راء،  لح الرغم مح الحأأالأأة النأأاجمأأة  ح جأأائحأأة مرض فيروس كورونأأا  و  المنظمأأات غير الحكوميأأةو 

الدريمأأة  لح إتأأاحأأة المشأأأأأأأأأأأأأأأاركأأة و  تةأأديرهأأا لمكتأأب األمم المتحأأدة المعني بأأالمخأأدراتتعرب  ح و  (،19-)كوفيأأد
 أيضا   ر احنترنت مح خال  استخدا. منلة ملممة خليلا للرعاليات   ر احنترنت و  حضوريا

الدريمأأأة  لح مأأأا أندز  مح و  لمكتأأأب األمم المتحأأأدة المعني بأأأالمخأأأدرات تعرب  ح تةأأأديرهأأأا -2 
تتوجه بالشأأكر إلح معاهد شأأاكة برنامج األمم المتحدة لمنل و  متابعته،و   لمؤتمر الرابل  شأأرأ ما  في التحضأأير ل

خلأأوصأأا فيما يتعلق بحلةات العمل التي ُ ةدت و   العدالة الدنائية لمسأأاهمتها في المؤتمر الرابل  شأأر،و  الدريمة
 في إطار  

مم المتحأأأأدة المعني بماأأأأادرة حكومأأأأة اليأأأأابأأأأا ، بأأأأالتعأأأأاو  مل مكتأأأأب األ ترحأأأأب مل التةأأأأدير -3 
تنظيم منتد  للشأأااب ق ل انعةاد المؤتمر و  الدريمة، لمواصأألة الممارسأأة الديدة للمؤتمر الثالث  شأأرو   بالمخدرات

تشأأدل  و  ( 2) ُ رضأأت  لح المؤتمر الرابل  شأأر، التي تعرب  ح تةديرها لتوصأأيات منتد  الشأأاابو  الرابل  شأأر،
تد و ال لدا  التي سأأأأأأتسأأأأأأتضأأأأأأي  المؤتمر في و  لتلك التوصأأأأأأيات،الدو  األ ضأأأأأأاء  لح إيالء اال تاار الواجب  
 المستة ل إلح النظر في  ةد منتديات مماثلة 

حكومة، لما غمرت به المشأأأأأأأأأأاركيح في المؤتمر و   ح امتنانها العميق لليابا ، شأأأأأأأأأأعاا تعرب -4 
 ف رته للمؤتمر مح مرافق ممتا ة و  لماو  كر. ضيافةو  الرابل  شر مح حراوة

 بتةرير المؤتمر الرابل  شر   لما مل التةديرتحيط  -5 

سأيادة الةانو : نحو تحةيق و  العدالة الدنائيةو   إ ال  كيوتو بشأل  النهوض بمنل الدريمة تؤيد -6 
 ، الهي ا تمد  المؤتمر الرابل  شأأأر، بلأأأيغته التي أقرتها لدنة منل الدريمة2030خطة التنمية المسأأأتدامة لعا. 

 المرفةة بهها الةرار و  ورتها الثالثيحالعدالة الدنائية في دو 

الحكومات إلح أ  تضأأأأأأل في ا تاارها إ ال  كيوتو الهي ا تمد  المؤتمر الرابل  شأأأأأأر  تد و -7 
إلح أ  ت ه  قلأأأأأار  جهدها،  ند االقتضأأأأأاء، لتنريه المااد  و   التوجيهات السأأأأأياسأأأأأاتيةو  ضأأأأأل التشأأأأأريعاتو  لد 

 مااد  ميثاق األمم المتحدة و  ألهدا فةًا و  الواردة في ذلك اح ال ،

الدو  األ ضأأأأأأأأاء إلح أ  تحدد المداالت المشأأأأأأأأمولة بت ال  كيوتو التي تتطلب توفير  تد و -8 
أ  تةد. تلك المعلومات و  أفضل الممارسات،و  كتياات التدريب التي تستند إلح المعايير الدوليةو   مزيد مح األدوات

ائيأة لعلهأا تألخأههأا في اال تاأار  نأد النظر في المدأاالت التي يحتمأل أ  ُتنرأ ه العأدالأة الدنأ و  إلح لدنأة منل الدريمأة
 الدريمة في المستة ل و  فيها أنشطة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات

__________ 

 (1) A/CONF.234/16   
 المرفق  و  24المرجل نرسه، الرةرة  (2) 



E/2021/30  

E/CN.15/2021/17 
 

 

3 V.21-03910 

 

 بأا تزا. حكومأة اليأابأا  العمأل مل مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات ترحأب مل التةأدير -9 
تد و جميل الدو  و  بخاصة تنريه إ ال  كيوتو،و  مناساة لنتائج المؤتمر الرابل  شر،الدريمة لضما  المتابعة الو 

 األطرا  إلح العمل مل المكتب في ذلك 

العأدالأة الدنأائيأة أ  تسأأأأأأأأأأأأأأتعرض تنريأه إ ال  كيوتو في إطأار و  إلح لدنأة منل الدريمأة تطلأب -10 
العدالة و  األمم المتحدة الرابل  شأأأأأأأأأأأأأر لمنل الدريمةالمعنو  "متابعة نتائج مؤتمر و  ال ند الثابت في جدو  أ مالها

 العدالة الدنائية" و  األ ما  التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة الخامس  شر لمنل الدريمةو  الدنائية

فةأأا لواليتهأأا، أ  تةو. بأأا تمأأاد و  العأأدالأأة الدنأأائيأأة،و  إلح لدنأأة منل الدريمأأة تطلأأب أيضأأأأأأأأأأأأأأأا -11 
اسأأأتاانة سأأأ ل م تكرة لالسأأأترادة مح المعلومات  ح و  لمناسأأأاة لمتابعة إ ال  كيوتوالتدابير التنريهية او  السأأأياسأأأات

في هها و  تد و اللدنة إلح العمل مل أصأأأأأأحاب الملأأأأأألحة اآلخريح المعنييح،و  التةد. المحر  في تنريه اح ال ،
يما بيح الدورات اللأدد، تطلب إلح اللدنة أ  تنظم، بالتشأاور الوثيق مل الدو  األ ضأاء، مناقشأات مواضأيعية ف

 الممأارسأأأأأأأأأأأأأأات الديأدةو  بشأأأأأأأأأأأأأأل  خطأة  مأل مح أجأل المتأابعأة الرعأالأة ح ال  كيوتو مح خال  تاأاد  المعلومأات
 الدروس المسترادة، رهنا بتوافر موارد مح خارج الميزانية و 

إلح األميح العا. أ  يعمم تةرير المؤتمر الرابل  شر، بما في ذلك إ ال  كيوتو،  لح   تطلب -12 
 غير الحكومية مح أجل كرالة نشأأأأأأأأر   لح أوسأأأأأأأأل نطاق ممكح،و   المنظمات الحكومية الدوليةو   و  األ ضأأأأأأأأاءالد
األساليب األخر  الال مة لكرالة المتابعة المناساة ح ال  و   التماس اقتراحات الدو  األ ضاء فيما يتعلق بالس لو 

 الثالثيح و  تتخه إجراء بشلنها في دورتها الحاديةو  الدنائيةالعدالة و  كيوتو، لكي تنظر فيها لدنة منل الدريمة

السأأأأأأأاعيح تةريرا  ح تنريه  و  إلح األميح العا. أ  يةد. إليها في دورتها السأأأأأأأابعة تطلب أيضأأأأأأأا -13 
 الةرار  هها

  
 المرفق  

سيادة القانون: نحو تحقيق و  العدالة الجنائيةو  إعالن كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة  
 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 
 ممثلي الدو  األ ضاء،و  و راءو  الحكوماتو  نحح، رؤساء الدو  

 
العأدالأة الدنأائيأة في كيوتو، اليأابأا ، مح  و  في مؤتمر األمم المتحأدة الرابل  شأأأأأأأأأأأأأر لمنل الدريمأة  وقأد اجتمعنأا  

الهي  و   ، 1970 المؤتمر الرابل، الهي  ةد في كيوتو في  ا.   لح ، أي بعد نلأأأأأأ  قر   2021آذار/مارس   12إلح  7
 ، االقتلادية و  تكثي  الدهود الرامية إلح منل الدريمة في سياق التنمية االجتماعية و  تعهد فيه المدتمل الدولي بتنسيق 

  أامأا،  65العأدالأة الدنأائيأة الممتأد منأه و  الدريمأة في ا تاأارنأا إرث مؤتمرات األمم المتحأدة لمنل  وإذ نضأأأأأأأأأأأأأل  
  العأدالأة الدنأائيأة، و  أكثرهأا تنو أا في مدأا  منل الدريمأة و  دورهأا الهأا. المسأأأأأأأأأأأأأتمر بوصأأأأأأأأأأأأأرهأا مح أك ر المحأافأل الأدوليأة و 
 ، التزامات المدتمل الدولي و  الممارسات المهنية، و  المناقشات المتعلةة بالسياسات قدما ب دفل ال إندا اتها  لح صعيد و 

العدالة الدنائية في جدو  أ ما  األمم المتحدة و  إ ال  الدوحة بشأأأأأل  إدماج منل الدريمة وإذ نسأأأأأتهكر 
 تعزيز سأأأأأيادة الةانو   لح اللأأأأأعيديح الوطنيو   االقتلأأأأأاديةو   األوسأأأأأل مح أجل التلأأأأأدي للتحديات االجتماعية

 العدالة الدنائية و  الهي ا تمد  مؤتمر األمم المتحدة الثالث  شأأأأأأأأأر لمنل الدريمة ( 3) مشأأأأأأأأأاركة الدمهور،و  الدوليو 

__________ 

 ، المرفق  174/ 70قرار الدمعية العامة   (3) 
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العدالة الدنائية في جدو  أ ما  األمم المتحدة األوسأأأأأأل و  أكدنا فيه مدددا ضأأأأأأرورة إدماج مسأأأأأأائل منل الدريمةو 
 ،نطاقا مح أجل تعزيز التنسيق  لح نطاق المنظومة

المحر  منه انعةاد المؤتمر الثالث  شر، بما في ذلك ا تماد خطة بضرورة ال ناء  لح التةد.  وإذ نسلم 
 ،بالتحديات التي يتعيح التغلب  ليهاو  ما تحةق منها حتح اآل ،و  ( 4) 2030التنمية المستدامة لعا. 

  
 نعلح ما يلي:

 
التنمية  و  حةوق احنسأأأأأأا و  نعرب  ح بالغ قلةنا إ اء أثر الدريمة السأأأأأأل ي  لح سأأأأأأيادة الةانو   -1 

  التراث الثةافيو  ال يئةو  األمحو  اللحة العامةو  االجتماعية االقتلادية

 معةدا،و  طني منظماو  طابعا   رأكثر فلكثر نعرب أيضأأأأأأا  ح بالغ قلةنا إ اء اتخاذ الدريمة  -2 
أنشأأأأأطتهم غير تنريه ، بما فيها احنترنت، لالمسأأأأأتددةو  اسأأأأأتغال  المدرميح بلأأأأأورة متزايدة التكنولوجيات الدديدةو 

كهلك أشأأأأأأكا  و  مكافحة الدرائم الةائمة،و  المشأأأأأأرو ة، األمر الهي يررض تحديات غير مسأأأأأأ وقة  لح جهود منل
 المستددة و  الدريمة الدديدة

مح خال  جهودنا في مدا    2030نتعهد بالمساهمة في تحةيق خطة التنمية المستدامة لعا.  -3 
تعز  و  سأأيادة الةانو  مترابطتا و   يم تسأأليما راسأأخا بل  التنمية المسأأتدامةالعدالة الدنائية، مل التسأألو  منل الدريمة

بل  تحةيق التنمية المسأأأأأأتدامة  امل يمكح الدو  مح و  بل  الدريمة تعوق التنمية المسأأأأأأتدامة،و  إحداهما األخر ،
  مكافحتها برعاليةو  منل الدريمة

   ددة األبعادبسيادة الةانو  مح خال  ا تماد نهج متعنهوض نتعهد بال -4 

تعزيز  و  تيسأأأأأيرمح خال   مكافحتها و  نتعهد بتكثي  الدهود العالمية المتضأأأأأافرة لمنل الدريمة -5 
  التعاو  الدولي في المسائل الدنائية

 السأأأأريعة التغير، إلح ضأأأأرورة التكي  في الوقت المناسأأأأب، الوقائلنوجه االنتاا ، في ضأأأأوء  -6 
  نوني الدولي للتعاو  الدولي في المسائل الدنائيةإذا د ت الحاجة، تعزيز احطار الةاو 

غيرها مح مؤسأأأأسأأأأات العدالة الدنائية، بوصأأأأرها و  نتعهد بتعزيز قدرة مؤسأأأأسأأأأات إنراذ الةانو   -7 
تةديم  و  مكافحتها برعالية،و  بتعزيز قدرة الممارسأأأأأأأيح  لح منل الدريمةو  سأأأأأأأيادة الةانو ،مح  ناصأأأأأأأر أسأأأأأأأاسأأأأأأأية 

  ددالمسا دة التةنية في هها الل

غيرها مح المؤسأأأسأأأات و  العدالة الدنائيةو  نتعهد بل  تسأأأتخد. مؤسأأأسأأأاتنا المعنية بتنراذ الةانو   -8 
 ضأأأأأأأأأألو  مناسأأأأأأأأأأاا كلدوات لمكافحة الدريمة ملو  المتةدمة اسأأأأأأأأأأتخداما فعاالو   ذات اللأأأأأأأأأألة التكنولوجيات الدديدة

  استخدامها في هها اللددإساءة و  فعالة تحو  دو  استغال  هه  التكنولوجياتو  ضمانات كافية

 سأأأأأأياسأأأأأأات منل الدريمةو  حكومات، في اسأأأأأأتاانة اسأأأأأأتراتيدياتو  نؤكد دورنا الرئيسأأأأأأي، كدو  -9 
  مسؤوليتنا الرئيسية  ح ذلكو 

  مكافحتها مح خال  التعاو  و  نتعهد بتعزيز الدهود المتعددة التخلأأأأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأأأأات لمنل الدريمة -10 
 الةطا ات الحكومية األخر ،و  غيرها مح مؤسأأأأأأسأأأأأأات العدالة الدنائية،و  التنسأأأأأأيق بيح مؤسأأأأأأسأأأأأأات إنراذ الةانو  و 
األوسأأأأأأأأا  و  المدتمل المدنيو   كهلك د م  ملها، مح خال  إقامة شأأأأأأأأراكات متعددة األطرا  مل الةطاع الخاصو 

  تعزيز هه  الشراكاتو  مل أصحاب مللحة معنييح آخريح، حسب االقتضاء،و  األوسا  العلمية،و  األكاديمية

__________ 

   1/ 70قرار الدمعية العامة   (4) 
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العأدالأة الدنأائيأة المركزي بوصأأأأأأأأأأأأأأرهأا و  كأد مدأددا التزامنأا بأالنهوض بأدور لدنأة منل الدريمأةنؤ  -11 
  العدالة الدنائيةو  الهيئة الرئيسية في األمم المتحدة المعنية بلنل السياسات في مدا  منل الدريمة

ائد في الدريمة بوصأأأأأأأأأره الكيا  الر و   نؤكد مدددا دور مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات -12 
العدالة الدنائية مح خال  تةديم المسأأأأأأأأأأا دة و  األمم المتحدة الهي يد م الدو  األ ضأأأأأأأأأأاء في مدا  منل الدريمة

خ رته الرنية، في إطار مح و  بحوثهو  ضأأأأل المعاييرو   كهلك مح خال  أ ماله  لح صأأأأعيدو   بناء الةدرات،و  التةنية
دور و  يمكح التن ؤ به،و  مسأأأأتةرو  د  بتمويل كا الهي نسأأأأعح إلح مو  التعاو  مل أصأأأأحاب الملأأأألحة المعنييح،

هيئاتها الررعية، ضأأأأأأأأمح و   المنتديات الحكومية الدولية التي مةرها فيينا، بما في ذلك هيئات صأأأأأأأأنل السأأأأأأأأياسأأأأأأأأات
 المعلوماتو  العدالة الدنائية، بوصأأرها أهم ملأأدر  المي للمعار و  منظومة األمم المتحدة المعنية بمنل الدريمة

  اليتهاو  العدالة الدنائية، كل في إطارو  ضل الممارسات في مدا  منل الدريمةأفو  احرشاداتو 

آثار  و  (19-شأأأأأأأأأأديد إ اء الحالة الناشأأأأأأأأأأئة  ح مرض فيروس كورونا )كوفيدالنعرب  ح قلةنا  -13 
غيرت طرائق و   الدما ات احجرامية المنظمةو  االقتلأأأأأأأأأأأادية، التي أتاحت فرصأأأأأأأأأأأا جديدة للمدرميحو   االجتماعية

  متعددةفي جوانب فرضت أيضا  لح العدالة الدنائية تحديات و  مختلرة،بدرجات و  شتحلشكا   ملهم ب 

 اللأأحة لح السأأدو ، ال سأأيما الخطر الحقيةي الماثل في  ح قلةنا الاالغ إ اء   أيضأأا نعرب -14 
تحديات مزمنة مح يمكح أ  تراقمه الهي لريروس في األماكح المغلةة، اانتشأأأأأأار هو سأأأأأأر ة  و  األمح،و  السأأأأأأالمةو 

  تردي األحوا  فيهاو  ق يل اكتظاظ السدو  

إ الة و  تدابير  ملية المنحح مح أجل التلأأأأأأأأأأأأأأدي للتحدياتو   نلتز. باتخاذ إجراءات حاسأأأأأأأأأأأأأأمة -15 
العدالة الدنائية، بسأأأأأأأأأأأأأأ ل منها  و  فيما يتعلق بمنل الدريمة 19-تراقمها جائحة كوفيدو  العقاات الدولية التي تثيرها

غيرها مح مؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأات العدالة الدنائية  لح و  تعزيز قدرة مؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأات إنراذ الةانو  و   دد األطرا اتااع نهج متع
الشأأأأأأأراكات بيح أصأأأأأأأحاب الملأأأأأأألحة المتعدديح، مل إيالء اهتما.  و   المواجهة مح خال  التعاو  المتعدد األطرا 

يأة، بمرا أاة اآلثأار مسأأأأأأأأأأأأأأا أدة تةن و   خأاص الحتيأاجأات ال لأدا  النأاميأة العأاجلأة  لح هأها اللأأأأأأأأأأأأأأعيأد مح بنأاء قأدرات
 االقتلأأأأأأأأأأأأأأاديأة الطويلأة األجأل المترتاأة  لح الدأائحأة، بمأا في ذلأك آثأارهأا  لح التنميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأةو   االجتمأاعيأة

  ضعرا هم أشد المتضرريح مح أثر الدائحةو  نسلم بل  أشد الرئات فةراو  التعاو  الدولي،و 

اسأأأتعدادا لمواجهة أي و  19-وفيدنسأأألم، في ضأأأوء التدربة المسأأأتمرة في التعامل مل جائحة ك -16 
 شأأأأموالو   شأأأأرافيةو   مسأأأأاءلةو  جعلها أكثر فعاليةو  تحديات مسأأأأتة لية مماثلة، بضأأأأرورة مراجعة نظم العدالة الدنائية

  استدابة مح خال  تعزيز الرقمنةو 

الةانو   تعزيز سأأأأأأأأأأأيادة و  مكافحتهاو  نعيد االلتزا. با تماد نهج متعدد األطرا  في منل الدرائم -17 
نؤكد مدددا الدور المركزي الهي تضأأأطلل به األمم المتحدة، و  الدولي،و  احقليميو  الوطنيو   لح اللأأأعيد المحلي

الدريمأة بوصأأأأأأأأأأأأأأرأه الكيأا  الرائأد التأابل ل مم المتحأدة و   بمأا في ذلأك دور مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات
  المعني بد م الدو  األ ضاء في هها اللدد

 الحريات األسأاسأيةو  بةوة مسأؤولية جميل الدو   ح تعزيز جميل حةوق احنسأا و   كد مدددانؤ  -18 
في جميل و  غير المتحيزةكهلك إ الء م دأ الكرامة احنسأأأأأأأانية، في تدابير إقامة العد  و  حمايتها بلأأأأأأأورة كاملة،و 

  مكافحتهاو  جهودنا الرامية إلح منل الدريمة

  حو  ل الأأدو   ح التةيأأد بميثأأاق األمم المتحأأدة بكأأاملأأه،بةوة مسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأة جمي و  نؤكأأد مدأأددا -19 
م دأ  د. التدخل في الشأأؤو  الداخلية و  سأأالمة أراضأأي الدو و   االحترا. الكامل لمااد  تسأأاوي الدو  في السأأيادة

  مكافحتهاو  للدو  األخر  في جميل جهودنا الرامية إلح منل الدريمة
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ال روتوكوالت  و  متحدة لمكافحة الدريمة المنظمة   ر الوطنية نلتز. باالسأأأأأأأأأأأترادة مح اتراةية األمم ال  - 20 
  االترأأاةيأأات و  االترأأاةيأأات الأأدوليأأة الثالث لمراةاأأة المخأأدرات و  ( 6) اترأأاةيأأة األمم المتحأأدة لمكأأافحأأة الرسأأأأأأأأأأأأأأاد و  ( 5) الملحةأأة بهأأا 

  بوصأأرنا أطرافا في تلك اللأأكوك، فعالة، و   ال روتوكوالت الدولية ذات اللأألة المتعلةة بمكافحة احرهاب، اسأأترادة كاملة و 
   لتيسير التعاو  الدولي  بما يشمل االسترادة منها كلساس غيرها مح االلتزامات الدولية ذات الللة، و 
  

 ولهلك، نسعح إلح اتخاذ احجراءات التالية:
 

 النهوض بمنع الجريمة  

 الدهرية هامعالدة أسااب الدريمة، بما في ذلك أسااب

 وامل و  تنريه اسأأتراتيديات لمنل الدريمة تعالج األسأأااب، بما فيها األسأأااب الدهرية،و  وضأأل -21 
تةييم فعأأأاليأأأة تلأأأك بمأأأا في ذلأأأك الخطر التي تدعأأأل شأأأأأأأأأأأأأأرائح مختلرأأأة مح المدتمل أكثر  رضأأأأأأأأأأأأأأأأة للدريمأأأة، 

  تااد  أفضل الممارسات مح أجل تعزيز قدراتناو  االستراتيديات،
  

 دلةمنل الدريمة باالستناد إلح األ

تحليلها باسأأأأتخدا.  و  لح األدلة مح خال  جمل ال يانات إ  المسأأأأتندة تعزيز اسأأأأتراتيديات منل الدريمة  - 22 
   تةييم فعالية هه  االستراتيديات و  متسةة، مل مرا اة التلني  الدولي للدريمة ل غراض اححلائية، و  معايير منهدية 

ضأأأأأأأأأأأل مؤشأأأأأأأأأأأرات و   النظر فيو  الدريمة،توافر ال يانات المتعلةة باتداهات و  تحسأأأأأأأأأأأيح نوعية -23 
تاأاد  هأه  ال يأانأات،  لح أسأأأأأأأأأأأأأأاس طو ي، مح أجأل تعزيز قأدرتنأا  لح فهم االتدأاهأات العأالميأة و  إحلأأأأأأأأأأأأأأائيأة،

  مكافحتهاو  تحسيح فعالية استراتيديات منل الدريمةو  للدريمة  لح نحو أفضل
  

 معالدة الاعد االقتلادي للدريمة

المنظمات و  حرما  المدرميحو  فعالة لمعالدة الاعد االقتلأأأأأادي للدريمةتنريه تدابير و  وضأأأأأل -24 
  ملأأأأأأأادرتهاو   حدزهاو  تعة هاو  احجرامية مح أي مكاسأأأأأأأب غير مشأأأأأأأرو ة، بسأأأأأأأ ل منها كشأأأأأأأ   ائدات الدريمة

 وضأأأأأل اسأأأأأتراتيديات لمنلو  أطر محلية متينة في مدا  التحقيةات المالية،إرسأأأأأاء أيضأأأأأا و  إ ادتها،و  اسأأأأأتردادهاو 
  التدفةات المالية غير المشرو ةو  ة غسل األموا مكافحو 

 ضأأأأأأأأأأأأأأل تدابير تتسأأأأأأأأأأأأأأم بالكراءة في مدا  تنظيم إدارة  ائدات الدريمة المحدو ةو   النظر في -25 
 تنريه تلك التدابير، مل أخه الدراسأأأأة التي أ دها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدراتو  اسأأأأتعراضو   الملأأأأادرةو 
ب ية الحراظ ، في الحسأاا  ( 7) التلأر  فيها  لح نحو فعا و   الملأادرةو   ات المحدو ةالدريمة  ح إدارة الموجودو 

  إدارتها بكراءةو  تلك لح  ائدات الدريمة 
  

 استراتيديات منل الدريمة الملممة لحاالت بعينها

المحلية، التي ترا ي السأأأأأياقات و  تعزيز اسأأأأأتراتيديات منل الدريمة الملأأأأأممة لحاالت بعينها -26 
مرا اة التنوع الثةافي  لح أسأأأأأأأأأاس احترا. سأأأأأأأأأيادة و  بسأأأأأأأأأ ل منها تعزيز ثةافة احترا. الةانو  بيح  امة الدمهور،

__________ 

 (5) United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574   
   vol. 2349, No. 42146المرجل نرسه،   (6) 
 (7) Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets (Vienna, 2017)   
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 تعزيز التسأوية احيدابية للنزا ات،و   الشأرطة،و   الةانو ، تحقيةا ألمور منها تعزيز التعاو  بيح أصأحاب الملألحة
جميل و   الدرائم الحضأأريةو  منل الدرائم المتلأألة بالعلأأاباتو  ية،فةا للتشأأريعات الوطن و  كهلك الخرارة المدتمعيةو 

  أشكا  الدريمة المنظمة
  

 تعميم المنظور الدنساني في منل الدريمة

في غير و  التشأأريعات المتعلةة بمنل الدريمة،و  ال رامجو   تعميم منظور جنسأأاني في السأأياسأأات -27 
احيأأهاء الةأأائمأأة  لح نوع و  الدريمأأةو  جميل أشأأأأأأأأأأأأأأكأأا  العن جراءات، تحقيةأأا ألمور منهأأا الحأأد مح احذلأأك مح 

الظرو  الخاصأة المتلألة و  تحليل االحتياجاتمح خال  الدنس، بما فيها  مليات الةتل المتلألة بنوع الدنس، 
  التماس مساهمات الرئات المتلثرةمح خال  كهلك و  بنوع الدنس،

ية، اتخاذ تدابير فعالة في إطار تشأأأأأأأأأأأأأأريعاتنا  تحقيةا لهه  الغاو  مكافحته،و  منل العن  العائلي -28 
 العدالة الدنائية،و   تنسأأأأيق دور مؤسأأأأسأأأأات الر ايةو  المحلية، مح ق يل ضأأأأما  معالدة الةضأأأأايا معالدة مناسأأأأاة،

  تهيئة بيئة آمنة للضحاياو 
  

 الشااب في مدا  منل الدريمةو  األطرا 

حةوقهم، مل إيالء اال تاأأار الواجأأب ألوجأأه حمأأايأأة و  الشأأأأأأأأأأأأأأاأأابو  تل يأأة احتيأأاجأأات األطرأأا  -29 
االسأأأتغال ، سأأأواء  لح احنترنت و  اال تداءو  العن و  ذلك لضأأأما  حمايتهم مح جميل أشأأأكا  الدريمةو  ضأأأعرهم،

االتدار باألشأأخاص، مل احشأأارة إلح أوجه و  اسأأتغاللهم جنسأأياو   أو خارجها، مثل اال تداء الدنسأأي  لح األطرا 
تدنيدهم مح ق ل الدما ات كهلك و  لها األطرا  في سأأأأأأأياق تهريب المهاجريح الضأأأأأأأع  الخاصأأأأأأأة التي يتعرض

  كهلك مح ق ل الدما ات احرهابيةو  احجرامية المنظمة، بما فيها العلابات،
  

 تمكيح الشااب مح أجل منل الدريمة

بهلك  تمكيح الشأأأأأأأأأااب ليلأأأأأأأأأاحوا  وامل فا لة للتغيير احيدابي في مدتمعاتهم المحلية فيد مو   - 30 
  الترفيهية و  الثةافية و  التعليمية و  منتديات شأأأأأاابية في المداالت االجتماعية و  جهود منل الدريمة، بسأأأأأ ل منها تنظيم برامج 

غيرها مح األدوات الرقمية ح الء و  سأأأأأأائط التواصأأأأأأل االجتما ي و  تط يةات و   كهلك باسأأأأأأتخدا. منلأأأأأأات و  الرياضأأأأأأية، و 
   صوت الشااب 

  
 العدالة الجنائيةالنهوض بنظام   

 األشخاص الم لغيحو  حماية الشهودو  حماية حةوق الضحايا

به  الدهود لمسأأأأا دتهم في كل مرحلة مح مراحل و   ملأأأأالح ضأأأأحايا الدريمةو   حماية حةوق  -31 
 ظروفهم الخاصأأأأأأة، بما فيها السأأأأأأح،و  إجراءات العدالة الدنائية، مل إيالء االهتما. الواجب الحتياجات الضأأأأأأحايا

كهلك ل ضأأأأأرار التي تسأأأأأ  ها الدريمة، بما فيها اللأأأأأدمة و   اح اقة،و  جات المختلرة بما فيها الدنسأأأأأانية،االحتياو 
 لح   هم، بما في ذلك إمكانية حلأأأأولتعافيهمالسأأأأعي إلح تزويد الضأأأأحايا بالسأأأأ ل التي قد تسأأأأا د في  و  النرسأأأأية،
  الد رو  التعويض

مدهم بالد م الكافي  لح مسأأأأأأأتويات   مح خال تشأأأأأأأديل الضأأأأأأأحايا  لح احبالغ  ح الدرائم   -32 
  منها احجراءات الدنائية، مثل إمكانية الوصو  الرعا  إلح خدمات الترجمة
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ل شأأأأأأخاص و  اتخاذ التدابير المناسأأأأأأاة لتوفير الحماية الرعالة للشأأأأأأهود في احجراءات الدنائية -33 
  الم لغيح

الد م و  لتعزيز قدرتهم  لح تةديم المسأأأأأأأأأأأا دةتدريب و  مح موارد بما يكريتزويد الممارسأأأأأأأأأأأيح  -34 
  يرا ي احتياجاتهم الخاصةو   لح نحو يركز  لح الضحايا

  
 تحسيح األوضاع في السدو  

تحسأأأأأأأأأيح قدرات و  بعدها  لح السأأأأأأأأأواء،و  تحسأأأأأأأأأيح ظرو  احتدا  المحتدزيح ق ل المحاكمة -35 
للأأأأأأأأدد، بسأأأأأأأأ ل منها تعزيز التط يق غيرهم مح الموظريح المعنييح في هها او   احصأأأأأأأأالحياتو   موظري السأأأأأأأأدو  

  (8)العملي ل حكا. ذات اللألة مح قوا د األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السأدناء )قوا د نيلسأو  مانديال(
 ( 9)  التدابير غير االحتدا ية للمدرمات )قوا د بانكوك(و  قوا د األمم المتحدة لمعاملة السديناتكهلك و 

 تحسأأأأأأأأأأأأأأيح فعأاليأة نظأا. العأدالة الدنأائيةو   الدأة االكتظأاظ في مرافق االحتدأا اتخأاذ تدابير لمعأ  -36 
ل حكا. بالسأأأأأأأأأأدح، مل إيالء و  قدرته  موما، بسأأأأأأأأأأ ل منها النظر في اسأأأأأأأأأأتخدا. بدائل لالحتدا  ق ل المحاكمةو 

 ( 10)  اال تاار الواجب لةوا د األمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير االحتدا ية )قوا د طوكيو(

  
 احدماجو  إ ادة التلهيلمح خال  الحد مح معاودة احجرا. 

تنريه برامج  الجية فعالة و  بيئة تلهيلية في المرافق احصأأأأأالحية، بسأأأأأ ل منها تلأأأأأميموفير ت  -37 
 إتاحة إمكانية حلأأأأأأأو  الدناة  لح التدريب المهنيو  مد  خطورتهم،و  تسأأأأأأأتند إلح تةييم فردي الحتياجات الدناة

  ل رامج التعليمية لد مهم في تنمية المهارات الال مة ح ادة احدماجاو  التةنيو 

بيئة تلهيلية في المدتمل المحلي لتيسأأأأأير إ ادة إدماج الدناة في المدتمل بمشأأأأأاركة نشأأأأأطة  وفير ت  - 38 
   الدناة و  حةوق الضحايا و  األفراد و  مح المدتمعات المحلية، مل إيالء اال تاار الواجب لضرورة حماية المدتمل 

 مح خال تعزيز الشأأأأأأأأأأراكات بيح أصأأأأأأأأأأحاب الملأأأأأأأأأألحة المتعدديح للحد مح معاودة احجرا.   -39 
هيئات و  كاالت التوظي و  تشأأأأأأأأديل التنسأأأأأأأأيق بيح الوكاالت  لح نطاق السأأأأأأأألطات الحكومية ذات اللأأأأأأأألة، مثل

خأأاص  لح نطأأاق الو  كأأهلأأك إقأأامأأة شأأأأأأأأأأأأأأراكأأات بيح الةطأأا يح العأأا.و  الحكومأأات المحليأأة،و  الر أأايأأة االجتمأأاعيأأة
المتطو و  المدتمعيو  الهيح يد مو   و  المدتمل المحلي، بما في ذلك أصأأأأأأأأأحاب العمل المتعاونو  و   السأأأأأأأأألطات

   لح المد  الطويلو  إ ادة إدماج الدناة في المدتمل

بلهمية مشأأأأأأاركة و   التوعية بلهمية ق و   امة الدمهور للدناة كل ضأأأأأأاء في المدتمل المحلي -40 
   لح المد  الطويلو  في المسا دة  لح إ ادة إدماجهم في المدتملالمدتمل المحلي 

تعزيز التعاو ، متح كا  ذلك مالئما، بشأل  نةل األشأخاص المحكو.  ليهم لةضأاء بقية مدة  -41 
إبرا. اتراقات أو ترتياات ثنائية أو متعددة األطرا  في هها اللأأأأأدد حسأأأأأب الضأأأأأرورة، مل و   ةوبتهم في بلدانهم،

 احدماج، حسأأب االقتضأأاء،و  التلهيلإ ادة و  المسأأائل المتعلةة بالموافةةو  ق األشأأخاص المحكو.  ليهممرا اة حةو 
  توافر هه  التدابيرب توعية هؤالء السدناء و 

__________ 

 ، المرفق  175/ 70قرار الدمعية العامة   (8) 
 ، المرفق  229/ 65قرار الدمعية العامة   (9) 
 ، المرفق  110/ 45قرار الدمعية العامة   (10) 
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وفةا ل طر الةانونية المحلية، و  تيسأأأأأأأأأأأأير  مليات العدالة التلأأأأأأأأأأأأالحية، متح كا  ذلك مالئما -42 
 إ ادة إدماج الدناة،و   احجراءات الدنائية مح أجل المسأأأأأأأا دة في تعافي الضأأأأأأأحاياالمراحل ذات اللأأأأأأألة مح  في

  تةييم فائدتها في هها اللددو  معاودة احجرا.،و  كهلك منل الدريمةو 
  

 تعميم المنظور الدنساني في نظم العدالة الدنائية

إ الة العقاات و  فعالة لتحةيق المسأأأأاواة بيح الدنسأأأأيحو  خطط مالئمةو   تنريه سأأأأياسأأأأاتو  وضأأأأل -43 
غيرها مح مؤسأأسأأات العدالة الدنائية  لح و  تمكينهح في مؤسأأسأأات إنراذ الةانو  و   التي تحو  دو  نهوض النسأأاء

الرعا  و   التعهد في هها اللأأأأدد باتخاذ مزيد مح احجراءات الملموسأأأأة لضأأأأما  التنريه الكاملو  جميل المسأأأأتويات،
العشأأأأأأأأأريح  و  الدورة االسأأأأأأأأأتثنائية الثالثةة باللأأأأأأأأأيغة المعتمدة في  الوثائق الختامي و  ( 11) منهاج  مل بيديحو  ح ال 

 ( 12)  للدمعية العامة

تعزيز التأأأدابير المراعيأأأة  مح خال تعميم منظور جنسأأأأأأأأأأأأأأأأأاني في نظأأأا. العأأأدالأأأة الدنأأأائيأأأة  -44 
الضأأأحايا، بما في ذلك حماية و  لال تاارات الدنسأأأانية التي تعالج االحتياجات الدنسأأأانية الخاصأأأة لكل مح الدناة

  إجراءات العدالة الدنائيةفي الرتيات مح معاودة احيهاء و  النساء
  

 الدنائيةالشااب المحتكيح بنظا. العدالة و  معالدة أوجه ضع  األطرا 

 إنشأأاء نظم معنية بةضأأاء األحداث أو إجراءات مماثلة أخر  تعالج خطورة السأألوك احجرامي -45 
  وامل الخطر الكامنةو  األسأأأأااب، بما فيها األسأأأأااب الدهرية،و  كهلك أوجه ضأأأأعرهمو   درجة مسأأأأؤولية األحداث،و 
 ت، مح أجل تيسأأأأير إ ادة تلهيل األحداثاحجراءاو  راء سأأأألوكهم احجرامي، أو تعزيز ما هو قائم مح تلك النظمو 
إ ادة إدماجهم، بسأ ل منها تعزيز التط يق العملي ل حكا. ذات اللألة مح قوا د األمم المتحدة النموذجية الدنيا و 

 ( 13)  حدارة شؤو  قضاء األحداث )قوا د بكيح(

نخرطوا في جميل الشأأأأأأأأأأااب الهيح او   إدماج األطرا و  تنريه تدابير للمسأأأأأأأأأأا دة في إ ادة تلهيل -46 
تعزيز تلك التدابير و  كهلك في الدما ات احرهابية،و  أشأأكا  الدما ات احجرامية المنظمة، بما فيها العلأأابات،

ضأما  سأالمة ضأحايا و  اال ترا  الكامل بلهمية إقامة العد و   في الوقت نرسأه حماية حةوقهمو   حسأب االقتضأاء،
  تل  مراحل تنريه هه  التدابيرالمدتمل في مخسالمة و  هه  الدما ات احجرامية

  
 تحسيح  مليات التحةيق الدنائي

الملأأممة للحلأأو   لح و   األدلةو  اسأأتخدا. أسأأاليب االسأأتدواب المسأأتندة إلح الةانو   لتشأأدي  -47 
 تةليل احتما  اسأأأأأأأتخدا. تدابير غير قانونية مح ثمو  تااد  الممارسأأأأأأأات الديدة بشأأأأأأألنها،و  احفادات الطوعية فةط،

 ضما  الحلو   لح أفضل األدلة، األمر الهي يحسح شرعيةو  قسرية أثناء  مليات التحةيق الدنائيو   تعسفيةو 
مواصأأأأأأأأألة الترحيب بالتعاو  بيح و  االسأأأأأأأأأتخدا. الرعا  للموارد،و  احدانات الدنائيةو  المالحةاتو   نوعية التحقيةاتو 

ضأأل مدمو ة مح المااد  التوجيهية الدولية و  غيرهم مح أصأأحاب الملأألحة المعنييح  لحو   اءالخ ر و  الممارسأأيح
  الضمانات احجرائية في هها اللددو  ألساليب االستدواب غير الةسرية

  
__________ 

(، A.96.IV.13)منشورات األمم المتحدة، رقم الم يل   1995أيلو /س تم ر   15-4تةرير المؤتمر العالمي الرابل المعني بالمرأة، بيديح،  (11) 
 الثاني و  ، المرفةا  األو 1الرلل األو ، الةرار 

 ، المرفق  3/ 23– ادالةرار و  ، ، المرفق23/2–ا دقرار الدمعية العامة  (12) 
 ، المرفق  33/ 40قرار الدمعية العامة   (13) 
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 تعزيز سيادة القانون   

 المساواة في المعاملة أما. الةانو  و  الوصو  إلح العدالة

 المدتمل  أفراد فيهم بمح للدميل، الةانو   تط يقو   العدالة إلح  الوصأأأأأو  في المسأأأأأاواة  ضأأأأأما  -48 
 في المعاملة تكو   أ  تضأأأأأأمح مناسأأأأأأاة تدابير اتخاذ منها بسأأأأأأ ل ضأأأأأأعهم،و   ح  النظر بغض المسأأأأأأتضأأأأأأعرو ،

 التحيز  أو التمييز أشكا  مح شكل أي مح خاليةو  االحترا.  لح قائمة الدنائية العدالة مؤسسات
  

 المسا دة الةانونيةالحلو   لح 

اتخاذ تدابير تضأأأأأأأمح لمح يرتةرو  إلح الموارد الكافية، أو  ندما تةتضأأأأأأأي ملأأأأأأألحة العدالة  -49 
. في الوقت المناسأأأأأب،و  مزودة بالموارد الكافيةو   ذلك، الحلأأأأأو   لح مسأأأأأا دة قانونية فعالة  ميسأأأأأورة التكلرة تةد 

 تعزيُز التط يق العملي ل حكا. ذات اللأأألة مح مااد  األمم المتحدةالتوعية بتوافر هه  المسأأأا دة، بسأأأ ل منها و 
ضأأأأأعها و  األدوات التيو  ( 14) توجيهاتها بشأأأأأل  سأأأأأ ل الحلأأأأأو   لح المسأأأأأا دة الةانونية في نظم العدالة الدنائيةو 

الدريمة بشأأأأأأأل  ضأأأأأأأما  جودة خدمات المسأأأأأأأا دة الةانونية في  مليات و   مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
تااد  و  كهلك جملو  تشأأأأأأأأأأأأديُل اسأأأأأأأأأأأأتحداث أدوات توجيهية،و   غيرها مح األدوات ذات اللأأأأأأأأأأأألة،و  العدالة الدنائية

إنشأأأأاُء شأأأأاكة متخلأأأألأأأأة مح مةدمي خدمات المسأأأأا دة و  ال يانات المتعلةة بالحلأأأأو   لح المسأأأأا دة الةانونية،
  بعملهم يتسا دوا  لح االضطالعو  أفضل الممارساتو  الةانونية ليتاادلوا المعلومات

  
 السياسات الوطنية المتعلةة بتصدار األحكا.

تعزيز السأأأياسأأأات أو الممارسأأأات أو المااد  التوجيهية الوطنية التي تتعلق بتصأأأدار األحكا.  -50 
فةا و   التي تتناسأأأأأب فيها شأأأأأدة العةوبات المرروضأأأأأة  لح الدناة مل جسأأأأأامة الدرائمو  ،الدناة لح صأأأأأعيد معاملة 

  للتشريعات الوطنية
  

 شاملة للدميلو  غير متحيزةو  خاضعة للمساءلةو  مؤسسات فعالة

غيرها مح المؤسأأأأأسأأأأأات التي يتلل  منها و  مؤسأأأأأسأأأأأات إنراذ الةانو   د. تحيز و  ضأأأأأما  نزاهة -51 
 خاضل للمساءلةو  فعا و  ضما  إقامة العد   لح نحو منل و  كهلك استةال  الةضاء،و  نظا. العدالة الدنائية،

 المدلس االقتلأأأأأأأأأأأأأأأاديو  قرارات الدمعيأة العأامأةأشأأأأأأأأأأأأأأأارت إليهأا التي  ( 15) مالئم، مل مرا أاة الوثأائقو  شأأأأأأأأأأأأأأرأا و 
  للةالذات  االجتما يو 

اتخاذ تدابير تشأأأأأأأريعية أو إدارية أو قضأأأأأأأائية فعالة أو غيرها مح التدابير ذات اللأأأأأأألة لمنل   -52 
وضأأل حد لالفالت مح العةاب و  معاق تهم  ليهاو  قضأأائيامالحةة مرتك يها و  التحةيق فيهاو  جميل أشأأكا  التعهيب

  لمنل غير ذلك مح ضروب المعاملة أو العةوبة الةاسية أو الالإنسانية أو المهينةو  في هها اللدد،
  

__________ 

 ، المرفق  187/ 67قرار الدمعية العامة   (14) 
 لور للسلوك الةضائي،اغمااد  بانو  ،الوثيةة المكملة لهاو  تشمل هه  الوثائق المااد  األساسية المتعلةة باستةال  السلطة الةضائية (15) 

إ ال  إسطن و  بشل  الشرافية  و  المتعلةة بدور أ ضاء النيابة العامة،المااد  التوجيهية و  المااد  األساسية بشل  دور المحاميح،و 
 تدابير التنريه الرعا  ح ال  إسطن و  و  احجراءات الةضائية في
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 به  جهود فعالة لمكافحة الرساد

سأأأأيما   االسأأأأترادة اسأأأأترادة فعالة مح األدوات الموجودة في الهيكل الدولي لمكافحة الرسأأأأاد، ال -53 
اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة المنظمأة   ر  و  مح خال  تنريأه اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الرسأأأأأأأأأأأأأأأاد

  غيرهما مح األدوات ذات الللة حيثما ينط ق ذلكو  ،الوطنية

تنريهها، بسأأأأ ل في جملتها تعزيز  و  توفير الموارد الكافية لهاو   تدابير فعالةو   وضأأأأل سأأأأياسأأأأات -54 
 مسأأأأاءلتها مح أجل منل الرسأأأأاد و  شأأأأرافيتهاو  تعزيز نزاهة المؤسأأأأسأأأأات العامةو  تةييم ال يانات لتحليل الرسأأأأادو  جمل

  الرلل فيه بطريةة شاملة تضل حدا لالفالت مح العةابو  مةاضاة مرتك يهو  التحةيق فيهو  كشرهو 

 جرامية المنظمةلروابط الةائمة بيح الدما ات احا  تعطيللضأأأما  اسأأأتخدا. التدابير المناسأأأاة  -55 
 مح ثمو  غسأأل  ائدات الدريمة في االقتلأأاد المشأأروع،و  مكافحة الرشأأوةو  ، بسأأ ل منها منل فعاالتعطيال الرسأأادو 
  مكافحتهاو  ضل استراتيديات لمنل التدفةات المالية غير المشرو ةو 

أفعا  توفير الحماية مح أي معاملة غير مسأأوغة ألي شأأخل ي لغ السأألطات المختلأأة  ح  -56 
  تعزيز احبالغ  ح الرساد مما يرضي إلحألسااب معةولة، و  الرساد بحسح نية

تسأأأأأأأأأأأأأأتهد  و  الةضأأأأأأأأأأأأأأائيةالياتها و  التي تةل فيأ ما  العن  و  التحةيق في التهديدات بالعن  -57 
 بسأأأأأأأ ب أداء العن و  المضأأأأأأأايةةو  معرضأأأأأأأيح بوجه خاص للترهيبالسأأأأأأأائط اح ال.، و   العامليح فيو  اللأأأأأأأحرييح

 فعأأالأةو  معأأاق تهم، مح خال  إجراء تحقيةأأات كرؤةو  األفعأأا و  مالحةأأة مرتك ي تلأأك التهأأديأداتو  هم المهنيأأة،اجاأأات و 
 المنظمة، في حاالت تشأأأأأأأمل النزا اتاحجرامية  نشأأأأأأأطة  األو   ، ال سأأأأأأأيما في سأأأأأأأياق مكافحة الرسأأأأأأأادغير متحيزةو 
 العامليح فيو  في حق اللأأأأأأحرييح ضأأأأأأل حد لالفالت مح العةاب  ح الدرائم المرتكاةو   بعد النزا ات، بهد  ماو 
  أحكا. الةانو  الدولي المنطاةةو  سائط اح ال.، بما يتوافق مل التشريعات الوطنيةو 

تتعلق  ي الدمهور بوسأأأأائل احبالغ  ح حاالت الرسأأأأاد، بسأأأأ ل منها نشأأأأر معلومات و   يادة -58 
  التدابير المتاحة لحمايتهمحةوق األشخاص الم لغيح، إلح جانب معلومات  ح و  مسؤولياتب 
  

 غيرها مح التدابيرو  التعليميةو  التدابير االجتماعية

 تعزيز أنشأأأأأأأأأأأأأأطأة التوعيأة فيمأا يتعلق بأالةأانو  و  توفير إمكأانيأة الحلأأأأأأأأأأأأأأو   لح تعليم جيأد -59 
 المهارات و   للدميل، ب ية إكسأأأأأأأأأأأأأاب الدمهور القيم  الةانو   ح السأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأات، بما في ذلك توفير تعليم  ا.  و 
تستند إلح و   عار  الال مة لتتعز  بيح  امة الدمهور ثةافة قائمة  لح احترا. الةانو  ترا ي التنوع الثةافيالمو 

  الةانو   احترا. سيادة
  

 التصدي لها و   تقديم المساعدة التقنية من أجل منع الجرائم بجميع أشكالها و   تعزيز التعاون الدولي   

 المسا دة التةنيةو  الةدراتالتعاو  الدولي بس ل منها بناء 

المسأأأاهمة بنشأأأا  في آلية اسأأأتعراض تنريه اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة و  المشأأأاركة -60 
كهلك آلية اسأأأأأأأأأأأتعراض تنريه اتراةية األمم و   ال روتوكوالت الملحةة بها التي ُأطلةت مؤخرا،و   المنظمة   ر الوطنية

استاانة االحتياجات المحددة و  ة الدو  األطرا  في تنريه تلك اللكوك،المتحدة لمكافحة الرساد، مح أجل مسا د
  تعزيز التعاو  الدولي الرعا و  تااد  أفضل الممارساتو  التث ت منهاو  مح المسا دة التةنية

غيرها مح السأألطات المختلأأة المسأأؤولة  ح تيسأأير و  فعالية السأألطات المركزيةو   يادة كراءة -61 
المادية و  تسأأأأليم المطلوبيح، بسأأأأ ل منها توفير الموارد الاشأأأأريةو  المسأأأأا دة الةانونية المتاادلةالتعاو  الدولي، مثل 
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 تعزيز برامج بنأاء الةأدراتو  أدوات إدارة الةضأأأأأأأأأأأأأأايأا،و  األدوات مثأل االتلأأأأأأأأأأأأأأاالت الحأديثأةو  الخ رة الرنيأةو   الكأافيأة،
أداة كتابة و  الةوانيح المتعلةة بالدريمةو  احلكترونيةنشأأأأأأأأأأر أدوات مثل بوابة الموارد و  تحديثو  المسأأأأأأأأأأا دة التةنية،و 

التنسأأأأأأأأيق مل مكتب األمم و  دليل السأأأأأأأألطات الوطنية المختلأأأأأأأأة، بالتعاو  و  طلاات المسأأأأأأأأا دة الةانونية المتاادلة
  الدريمةو  المتحدة المعني بالمخدرات

 ليم المطلوبيحتعزيز التعأاو  الأدولي الرعأا  في المسأأأأأأأأأأأأأأائأل الدنأائيأة، في مدأاالت منهأا تسأأأأأأأأأأأأأأ  -62 
 اللأأعوبات الةائمة، ال سأأيما فيما يتعلق بالطلاات،و  المسأأا دة الةانونية المتاادلة، مل التلأأدي برعالية للتحدياتو 
 الدولية الةائمة، بما فيها اتراةية مكافحة الرسأأادو  تيسأأير اسأأتخدا. اللأأكوك احقليميةو  تعزيز الممارسأأات الديدة،و 
المسأأأأا دة و  ة   ر الوطنية، كلسأأأأاس قانوني للتعاو  في مدا  تسأأأأليم المطلوبيحاتراةية مكافحة الدريمة المنظمو 

  إبرا. اتراقات أو ترتياات لتعزيز التعاو  الدولي في هها اللدد حسب االقتضاءو  تنريهو  الةانونية المتاادلة،

م مح غيرهو    ر إقليمية تضأم ممارسأيح في مدا  إنراذ الةانو  و  إنشأاء شأاكات تعاو  إقليمية -63 
أفضأأأأأأأأل الممارسأأأأأأأأات ب ية و   المعلومات أو تعزيز الةائم منها، مح أجل تااد  ،عامليح في مدا  العدالة الدنائيةال

  مواصلة تيسير التعاو  الدوليو  تحةيق أمور منها بناء الثةة بينهم

إلح الحد الهي يديز  الةانو  المحلي التااد  غير الرسأأأأأأأأأأأأأأمي، و  تيسأأأأأأأأأأأأأأير التااد  الرسأأأأأأأأأأأأأأمي، -64 
مكأافحتهأا، بسأأأأأأأأأأأأأأ أل منهأا الأد م المةأد. مح منظمأات و  االتلأأأأأأأأأأأأأأاالت  لح النحو الال . لمنل الدريمأةو  لومأاتللمع

  حكومية دولية مثل المنظمة الدولية للشرطة الدنائية )احنتربو (

بناء الةدرات، بسأأأأ ل منها الد م و  مواصأأأألة تعزيز التعاو  الدولي مح خال  المسأأأأا دة التةنية -65 
الممأارسأأأأأأأأأأأأأأات الديأدة و  االسأأأأأأأأأأأأأأترأادة مح الماأادراتو  الدريمأة،و  األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات المةأد. مح مكتأب

  الدارية، مثل ال رنامج العالمي لتنريه إ ال  الدوحة

د م اتخاذ أوسأأأأأأأأأل نطاق مح تدابير المسأأأأأأأأأا دة التةنية، بما في ذلك الد م و  تيسأأأأأأأأأيرو  تعزيز -66 
مكافحتها و   مؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأات العدالة الدنائية مح منل الدرائمو  إنراذ الةانو  التدريب ب ية تمكيح سأأأأأأأأأأألطات  و  المادي

  احتياجاتها الخاصةو  برعالية، مل مرا اة التحديات المحددة التي تواجه ال لدا  النامية

 مكافحتها،و  التسأأأأأأأأليم بالدور األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأي الهي يؤديه التعاو  الدولي الرعا  في منل الدريمة -67 
الحواجز الدولية، ال سأأأأأأأأيما التدابير التي تعوق هها و  لتشأأأأأأأأديد  لح أهمية معالدة التحدياتتحقيةا لهه  الغاية، او 

حث و  التلأأأدي لها برعالية،و  مواجهتهاو  االلتزامات بموجب الةانو  الدوليو  تخال  ميثاق األمم المتحدةو  التعاو  
  اتها الدوليةالدو  في هها اللدد  لح االمتناع  ح تط يق هه  التدابير، تماشيا مل التزام

 جرائمهمالتعاو  الدولي مح أجل حرما  المدرميح مح  ائدات 

  المسأأا دة الدولييح فيما يتعلق بكشأأ  العائدات أو غير ذلك مح ممتلكات الدريمة و  تعزيز التعاو   - 68 
أحكا. تشمل جميل منها إ ادتها، بما يتماشح مل  س ل ب  ، التلر  فيها و  ملادرتها و   حدزها و  تدميدها و  تعة ها و  أدواتها و 

اتراةية مكافحة  و  المااد  ذات اللأأأأأأأأألة المنلأأأأأأأأأوص  ليها في اتراةية مكافحة الدريمة المنظمة   ر الوطنية و  األحكا. 
تاعا للحالة مح و    ند االقتضأأأأأاء إيالء ا تاار خاص حبرا. اتراقات، أو ترتياات مترق  ليها، في هها اللأأأأأدد و  الرسأأأأأاد، 

كهلك  و  مح اتراةية مكافحة الرسأأاد،   57مح المادة   5التلأأر  فيها نهائيا  مال بالرةرة و  أجل إ ادة الممتلكات الملأأادرة 
  4فةا للمادة و  المسأأأأاءلة، مل التسأأأأليم بلنه ال يمكح للدو ، و  إيالء اال تاار الواجب لالتراق  لح تدابير لتعزيز الشأأأأرافية 

   د اللد  احد في هها و  مح اتراةية مكافحة الرساد، أ  تررض شروطا مح جانب 

غير قضأأأائية، بما في و   ند حل الةضأأأايا المتلأأألة بالرسأأأاد التي تسأأأتخد. آليات قانونية بديلة -69 
اح ادة، االسأأأترادة مح المسأأأا دة التي و   التي تشأأأتمل  لح  ائدات إجرامية تسأأأتوجب الملأأأادرةو  ذلك التسأأأويات،
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 ي، مح أجل تعزيز التعاو  الدوليمتوافةا مل الةانو  المحلو  تةدمها الدو  المتضأأأأأأأأأأأأأررة، متح كا  ذلك مناسأأأأأأأأأأأأأاا
  المحلي الةانو  و  استرداد  ائدات الدريمة بما يتوافق مل اتراةية مكافحة الرسادو  األدلةو  تااد  المعلوماتو 

في  سأأيما العدالة الدنائية، الو  التسأأليم بل  اسأأترداد الموجودات  نلأأر ها. في منل الدريمة -70 
  ها اللدد، تعزيز احرادة السياسية مل ضما  مرا اة األصو  الةانونيةفي هو  الةضايا التي تنطوي  لح فساد،

التغلب  لح العقاات التي تعترض تط يق تدابير اسأأأترداد و   تشأأأديل الدو   لح إ الة الحواجز -71 
متوافةا مل الةانو  المحلي، و  تاسأأأأأأيط إجراءاتها الةانونية، متح كا  ذلك مناسأأأأأأاامح خال   الموجودات، ال سأأأأأأيما 

 فةا للةوانيح المحليةو  في اسأأأأأأأأتخدا. الموجودات المعادة  2030هة في حسأأأأأأأأاانها خطة التنمية المسأأأأأأأأتدامة لعا. آخ
إ ادتها  و   واضأأأأأعة في ا تاارها أ  تعزيز  ملية اسأأأأأترداد الموجودات المسأأأأأروقةو  تماشأأأأأيا مل األولويات المحلية،و 

  2030يد م تنريه خطة  ا. 

للحلأأأأأأأأأأأأو   لح معلومات موثوقة بشأأأأأأأأأأأأل  الملكية النرعية للشأأأأأأأأأأأأركات تنريه التدابير الال مة  -72 
تنريأه طلاأات و  تاأادلهأا، ممأا ييسأأأأأأأأأأأأأأر  مليأة التحةيقو  الهيأاكأل الةأانونيأة أو غيرهأا مح اآلليأات الةأانونيأة المعةأدة، أو

  المسا دة الةانونية المتاادلة
  

 تدلياتهو  احرهاب بدميل أشكاله

 أسأاليب و  مكافحة جميل أ ما  و  دو  احقليمي لمنل و  احقليمي و  ولي تعزيز التعاو   لح اللأعيد الد  - 73 
ضأأأأما  تنريه  و  تدلياته، بسأأأأ ل منها تعزيز سأأأأيادة الةانو   لح جميل المسأأأأتويات و  ممارسأأأأات احرهاب بدميل أشأأأأكاله و 

تلأأأأأأدي  وضأأأأأأل اسأأأأأأتراتيديات تهد  إلح ال و  ال روتوكوالت الدولية ذات اللأأأأأألة بمكافحة احرهاب و  األطرا  لالتراةيات 
برعالية للظرو  المؤدية إلح انتشأأار احرهاب، بما في ذلك التطر  العني  متح أفضأأح إلح احرهاب، مل التسأأليم بل  

لمكافحة احرهاب بدميل جوان ها دو  العالمية تنريه استراتيدية األمم المتحدة و  ال شيء يمكح أ  ي رر أ ما  احرهاب، 
   الخ رات و  الوطني، بس ل منها حشد الموارد و  احقليمي دو  و  تلخير  لح اللعيد الدولي 

 تدلياته أينما ارتكبو  ضأأأأأأأأأأأأما  اتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضأأأأأأأأأأأأد احرهاب بدميل أشأأأأأأأأأأأأكاله -74 
يمكح التحةق و  أدلة موثوقةو  المالحةات الةضأأأأأأأأأأائية المد ومة بمعلوماتو   كا  مرتك و ، ال سأأأأأأأأأأيما التحقيةات أياو 

النظر في و  حرظهأا،و  معأالدتهأاو  األدلأة ذات اللأأأأأأأأأأأأأألأةو  تحسأأأأأأأأأأأأأأيح جمل المعلومأات تحقيةأا لهأها الغرض،و  منهأا،
  األدلة حسب االقتضاءو  المشاركة في شاكات تااد  المعلومات

مكافحة أي صأأأأالت قائمة أو متنامية أو محتملة، في بعض الحاالت، بيح و  تحليلو  اسأأأأتاانة -75 
 غسأل األموا ،و   شأطة غير المشأرو ة المتلألة بالمخدرات،األن و  الدريمة المنظمة   ر الوطنية،و   تمويل احرهاب

مكافحة توفير الد م و  االبتزا ، ب ية منلو  أخه الرهائح بهد  جمل األموا  بس ل منها طلب الردية،و   االختطا و 
الحيلولة دو  حلأأأأأأأو  احرهابييح  لح األسأأأأأأألحة، امتثاال  و  تدلياتهو  اللوجسأأأأأأأتي لالرهاب بدميل أشأأأأأأأكالهو  المالي

 المنط ق لاللتزامات المرروضة بموجب الةانو  الدولي 

التلأأأأأدي للتهديد المتزايد الهي يشأأأأأكله المةاتلو  احرهابيو  األجانب، بسأأأأأ ل منها تنريه االلتزامات   - 76 
فةا للواليات الةائمة مح أجل تةديم  و   تيسير بناء الةدرات و  دة التلكيد  لح أهمية بناء قدرات األمم المتح و  ، المنطاةة الدولية 

 ها  طل   المسا دة إلح الدو ، بما فيها تلك الواقعة في أشد المناطق تضررا، بناء  لح 

حماية "األهدا  السأهلة" الضأعيرة و   قدرتها  لح المواجهةو  الحيويةال نح التحتية تحسأيح أمح  -77 
  الدمهورو  الةطاع الخاصو  د  المعلومات بيح أجهزة إنراذ الةانو  بشكل خاص، بس ل منها  يادة تاا

نشأأأأأأأأأأأأأأر و  مكأافحأة التحريض  لح ارتكأاب أي هدو. إرهأابيو  اتخأاذ التأدابير المنأاسأأأأأأأأأأأأأأاأة لمنل -78 
  تدلياتهو  اح راب  ح الدزع إ اء تمديد احرهاب بدميل أشكالهو  الد اية احرهابية،
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 متغيرةالو  المستددةو  أشكا  الدريمة الدديدة

المتغيرة، بسأ ل منها و  مسأتددةالو  تعزيز التدابير الرامية إلح التلأدي ألشأكا  الدريمة الدديدة -79 
المنطاةة مثل اتراةية مكافحة الدريمة المنظمة   ر و   االسأأأأأأأأأأأترادة إلح أقلأأأأأأأأأأأح حد مح االتراةيات ذات اللأأأأأأأأأأألة

تيسأأأير التعاو   و  مكافحتها،و   الواردة فيها، ب ية منل الدرائمال روتوكوالت الملحةة بها مح خال  التدابير و  الوطنية
  إ ادتهاو  ملادرة  ائدات الدريمةو  الدولي،

 تطور األسأأأأأأأاليب المسأأأأأأأتخدمة في ارتكاب الدريمة مح أجل اسأأأأأأأتحداثو  دراسأأأأأأأة االتداهات -80 
أفضأأأأأأل و   الخ راتو  اآلراءو  المسأأأأأأا دة التةنية، بسأأأأأأ ل منها تعزيز تااد  المعلوماتو  سأأأأأأائل فعالة للتعاو  الدوليو 

  احقليمية ذات الللةو  غيرها مح المحافل العالميةو  العدالة الدنائيةو  الممارسات في إطار لدنة منل الدريمة

مكافحته، بسأأأ ل منها د م و   التلأأأدي لهو   تعزيز الدهود الرامية إلح منل االتدار باألشأأأخاص -81 
مسأأأأأأا دة التةنية ذات اللأأأأأألة التي يةدمها المكتب المعني تاادلها حسأأأأأأب االقتضأأأأأأاء، مح خال  الو  جمل ال يانات

 الكشأأأأأأأأأأأأ   ح شأأأأأأأأأأأأاكات االتدارو  معالدة العوامل التي تدعل الناس  رضأأأأأأأأأأأأة لالتدار،و  الدريمة،و   بالمخدرات
 إلح االتدار،مرضأأأأأي  تث يط الطلب الهي يشأأأأأدل  لح االسأأأأأتغال  الو  تركيكها، في أطر منها سأأأأأالسأأأأأل احمداد،و 
اسأتخدا. أسأاليب التحري الخاصأة ضأمح و  إجراء تحقيةات ماليةو  االتدار مح العةاب،وضأل حد حفالت شأاكات و 

  حماية ضحايا االتدار باألشخاصو  الشرو  التي ينل  ليها الةانو  المحلي،

حةوقهم احنسأأأأأأأأأأأانية،  و  حماية أرواحهم و  مكافحة تهريب المهاجريح و  تنريه تدابير فعالة لمنل و  ا تماد  - 82 
  التزامات كل طر  مح األطرا  بموجب اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة   ر الوطنية بما يتماشأأح مل  

جميل االلتزامأات الأدوليأأة  و  ( 16)  الترأأاةيأأة ل الدو المكمأأل و  الاحر و  مكأأافحأأة تهريأب المهأأاجريح  ح طريق ال ر  بروتوكو  و 
الدولي في هها اللأأأأدد، و  احقليمي و  التعاو  الثنائي تعزيز و  تحديدا فيما يتعلق بحةوق احنسأأأأا ، و   األخر  ذات اللأأأألة، 

،  ة تزامن لأأأورة م اسأأأتخدا. أسأأأاليب التحري الخاصأأأة ب و  ال سأأأيما مح أجل التلأأأدي، بسأأأ ل منها إجراء التحقيةات المالية 
م غيرها مح الدرائ و  الوطنية التي تحةق مكاسأأأب مح هه  الدرائم و  لتزايد دور الدما ات احجرامية المنظمة   ر الوطنية 

   الخسائر في األرواح و  قوع مزيد مح الضحايا و   للحيلولة دو   ة ممكن ال د و ده ال به  كل  تلكيد و  المرتكاة ضد المهاجريح، 

  الثنأأأأائي مح أجأأأأل الحيلولأأأأة دو  حلأأأأأأأأأأأأأأو  المدرميحو  احقليميو  تعزيز التعأأأأاو  العأأأأالمي -83 
مكافحة االتدار و  اسأأأأأأأتراتيديات مراةاة الحدود لمنلو  تعزيز آلياتو  المنظمات احجرامية  لح األسأأأأأأألحة النارية،و 

  تسأأأأأري ها، بما في ذلك االتدار بواسأأأأأطة احنترنت،و   الهخيرةو  مكوناتهاو   أجزائهاو  غير المشأأأأأروع باألسأأأأألحة النارية
  إ ادة التشغيل غير المشرو ة ل سلحة النارية المعطلةو 

بتغير أسأأأاليب و  لتطورات التكنولوجيةتعزيز التعاو  مح أجل التلأأأدي للتهديدات المتلأأألة با -84 
 االتدار بها بلأأأأأأأأأورة غير مشأأأأأأأأأرو ة،و  الهخيرةو  مكوناتهاو  أجزائهاو  العمل فيما يتعلق بلأأأأأأأأأنل األسأأأأأأأأألحة النارية

مالحةة مرتك يها قضأأأأأأأأأأائيا، بسأأأأأأأأأأ ل منها ضأأأأأأأأأأما  و   التحةيق في هه  الدرائممح أجل  و  مواجهة تلك التهديدات،و 
  كهلك التعةب المنهدي ل سلحة المض وطةو  التعاو  في مدا  إنراذ الةانو ،

 مواجهتها، األمر الهي يتطلب  مال متضأأأأأافراو  التلأأأأأدي برعالية لمشأأأأأكلة المخدرات العالمية -85 
الدولي، بما في ذلك التعديل بتنريه االلتزامات السأأأأأياسأأأأأاتية الةائمة و  احقليميو  متواصأأأأأال  لح اللأأأأأعيد الوطنيو 

  المشتركةو  باالستناد إلح م دأ المسؤولية العامةو  متوا   و  هج شاملفيما يتعلق بالمخدرات باتااع ن 

__________ 

 (16) United Nations, Treaty Series, vol. 2241, No. 39574   



E/2021/30  

E/CN.15/2021/17 
 

 

15 V.21-03910 

 

جميل أشأأأأأأأأأأأكا  و  االتدار بهم و  اسأأأأأأأأأأأتغاللهم و   اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمنل اال تداء  لح األطرا   - 86 
وضأأل حد  و  خارجها، و  اال تداء  ليهم جنسأأيا  لح احنترنت و  التعهيب المرتكاة ضأأدهم، بما في ذلك اسأأتغاللهم و  العن  

   الدرائم  تعزيز التعاو  الدولي لمكافحة هه  و  د م الضحايا و  ذلك بتدريمها و  لكل تلك األفعا ، 

ال يئة، مثل االتدار غير المشأأأأأأأأأأأأروع ب   تضأأأأأأأأأأأأرمكافحة الدرائم التي و  اتخاذ تدابير فعالة لمنل -87 
النااتات و  بلنواع الحيوانات ةالدولي   التدارةة الحيوانات المحمية بموجب اتراةي و  ما يشأأأأمل النااتاتب باألحياء ال رية، 

  الرلزات الثمينةب و  ،غيرهاو   النرايات الخطرةب و  ،المنتدات الخشأأأأأأأأأأأأ يةو   األخشأأأأأأأأأأأأابب و  ( 17) ،ال رية المهددة باالنةراض
اسأأأأأأأأتخدا. مح خال  اللأأأأأأأأيد غير المشأأأأأأأأروع،  منهاجرائم أخر  و   ،المعاد  النفيسأأأأأأأأة األخر  و  األحدار الكريمةو 

تدابير  و   بناء الةدراتو  التعاو  الدوليو  تعزيز التشأأريعاتو  الدولية ذات اللأألة  لح أفضأأل نحو ممكح،اللأأكوك 
 جهود إنرأاذ الةأانو  الراميأة إلح تحةيق أمور منهأا التلأأأأأأأأأأأأأأأدي للدريمأة المنظمأة   ر الوطنيأةو  العأدالأة الدنأائيأة

المشأأأأأأأأأرو ة المتلتية مح هه  الدرائم، مل  التدفةات المالية غيرو  غسأأأأأأأأأل األموا  المرتاط بهه  الدرائم،و  الرسأأأأأأأأأادو 
  التسليم بضرورة حرما  المدرميح مح  ائدات الدريمة

االتدار بها، مل و  إجراء الاحوث بشأل  صأنل المنتدات الط ية المزيرةو  تشأديل جمل ال يانات -88 
ضأأأأأأأأأأأأأأمح نطأاق  ،2017مرا أاة تعري  المنتدأات الط يأة المزيرأة الأهي أقرتأه جمعيأة اللأأأأأأأأأأأأأأحأة العأالميأة في  أا. 

بوضأأأأأل ذلك في الحسأأأأأاا ، العمل، حسأأأأأب االقتضأأأأأاء،  لح تعزيز تدابير التلأأأأأدي للأأأأأنل المنتدات و   انطااقه،
  االتدار بهاو  الط ية المزيرة

غيرها مح الدرائم التي و  الدولية لالتدار بالممتلكات الثةافيةو  تعزيز تدابير التلأأأأأأأدي الوطنية -89 
تعزيز التعاو  الدولي في هها و   احرهاب،و   ت بتمويل الدريمة المنظمةألي صأأأأأأأالو  تسأأأأأأأتهد  الممتلكات الثةافية،

اللأدد، بما في ذلك إ ادة أو رد هه  الممتلكات الثةافية المتدر بها بلأورة غير مشأرو ة إلح بلدا  المنشأل، مح 
بالوسأأأأأأائل تعلةة المتراةية االو   خال  الةنوات المناسأأأأأأاة، مل مرا اة اللأأأأأأكوك الةائمة مثل اتراةية مكافحة احرهاب

المااد   و  ( 18) غير مشأأأأرو ة،سأأأأ ل نةل ملكية الممتلكات الثةافية ب و  تلأأأأديرو  منل اسأأأأتيرادو   التي تسأأأأتخد. لحظر
ما يتلأأأل و  العدالة الدنائية فيما يتعلق باالتدار بالممتلكات الثةافيةو  التوجيهية الدولية بشأأأل  تدابير منل الدريمة

ب ية النظر في جميل الخيارات الممكنة لالسأأأأأترادة و   اللأأأأأكوك ذات اللأأأأألة،غيرها مح و  ( 19) به مح جرائم أخر ،
النظر في أي و  اسأأأأأأترادة فعالة مح احطار الةانوني الدولي المنط ق لمكافحة الدرائم المتعلةة بالممتلكات الثةافية،

  مةترحات الستكما  احطار الةائم للتعاو  الدولي، حسب االقتضاء

  منأأا لتهريأأب السأأأأأأأأأأأأأألل التدأأاريأأة ب يأأة تعزيز التأأدابير التي نتخأأههأأا،بأأه  جهود لتحسأأأأأأأأأأأأأأيح فه -90 
  غير  مح الدرائمو  صالته المحتملة بالرسادو  للةانو  الوطني، تلديا لهها النوع مح الدرائم فةاو 

تعزيز قدرات المهنييح العامليح في مدا  العدالة الدنائية،  تشأمل  وضأل اسأتراتيديات فعالة، بسأ ل   - 91 
مدتمعات  و  الضأأأأأأأحايا  العمل برعالية مل كهلك و  مالحةة مرتك يها قضأأأأأأأائيا، و   التحةيق فيها و  رائم الكراهية مح أجل منل ج 

   الدرائم  الضحايا مح أجل بناء ثةة الدمهور  ند التعامل مل أجهزة إنراذ الةانو  لالبالغ  ح هه  

المتغيرة و  مسأأأأأأأأتددةالو  الدديدةتعزيز التدابير الرامية إلح التلأأأأأأأأدي لخطر األشأأأأأأأأكا  األخر    -92 
ألرباح مدزية مح  املأأأأأأأأأأأدر بوصأأأأأأأأأأأرها كهلك للأأأأأأأأأأأالتها المحتملة بالدما ات احجرامية المنظمة و  الدريمة، مح

  المشرو ة غير تهمأنشط

__________ 

   vol. 993, No. 14537المرجل نرسه،   (17) 
   vol. 823, No. 11806المرجل نرسه،   (18) 
   ، المرفق196/ 69قرار الدمعية العامة   (19) 
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التعاو  الدولي مح أجل التلأأأأأأأأأأدي للخطر المتزايد الهي تشأأأأأأأأأأكله الدريمة و  تعزيز التنسأأأأأأأأأأيق -93 
  مكافحتها برعاليةو  السي رانية

غيرها مح مؤسأأأأأسأأأأأات العدالة الدنائية للتكنولوجيا و  تعزيز اسأأأأأتخدا. مؤسأأأأأسأأأأأات إنراذ الةانو   -94 
التدريب الال .، إلح جانب و   بناء الةدراتو   اسأأتخداما مناسأأاا مح خال  تةديم المسأأا دة التةنية، بناء  لح الطلب،

  ية المستمرةالسياسات بحيث تتكي  مل التطورات التكنولوجو  اللوائحو  تحسيح التشريعات

الدولي، و  احقليميو  الخاص،  لح اللأأأأأأعيد الوطنيو  تشأأأأأأديل الشأأأأأأراكات بيح الةطا يح العا. -95 
 خدمات االتلأأأأأأأأأأأاالت، مل التةيد الواجب باألطر الةانونية المحليةو  الةطاع الماليو  مدا  اللأأأأأأأأأأأنا ة الرقمية في

  لدريمة السي رانيةمااد  الةانو  الدولي، مح أجل تعزيز التعاو  الدولي لمكافحة او 
  

 اللتزاماتنا:و  ولضما  المتابعة المناساة لهها اح ال  

التدابير  و   فةا لواليتها، إلح ا تماد السأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأاتو  العدالة الدنائية،و   ند و لدنة منل الدريمة -96 
اسأأأأأأتاانة سأأأأأأ ل م تكرة لالسأأأأأأترادة مح المعلومات  ح التةد. المحر  في و  التنريهية المناسأأأأأأاة لمتابعة هها اح ال 

ند و اللدنة إلح العمل مل أصأحاب الملألحة اآلخريح المعنييح، بما في ذلك معاهد شأاكة و  اح ال ،هها تنريه 
وض بمنل  العدالة الدنائية، مح أجل تعزيز الشأأأأأأأأأأراكة العالمية في مدا  النهو  برنامج األمم المتحدة لمنل الدريمة

  2030سيادة الةانو  مح أجل تحةيق خطة  ا. و  العدالة الدنائيةو  الدريمة

 كر. ضأأأأأأأأأأأأأأيأافأة،و  حكومأة، لمأا أبأدتأه مح حرأاوةو  نعرب  ح امتنأاننأا العميق لليأابأا ، شأأأأأأأأأأأأأأعاأا -97 
  شر مح مرافق ممتا ة رابل فرته للمؤتمر الو  ماو 

  
 الثانيمشروع القرار   

 اإلدماجو  اإلجرام من خالل إعادة التأهيلالحد من معاودة   
 إ  الدمعية العامة، 

العدالة الدنائية، الهي ُ ةد و  إلح نتائج أ ما  مؤتمر األمم المتحدة الرابل  شأأأر لمنل الدريمة إذ تشأأأير 
في إ ال  كيوتو بشأأل  و  ( 20) ردت في تةرير المؤتمرو  ، كما2021آذار/مارس   12إلح  7في كيوتو، اليابا  مح 

 ( 21) ،2030سيادة الةانو : نحو تحةيق خطة التنمية المستدامة لعا. و  العدالة الدنائيةو  نهوض بمنل الدريمةال

االلتزا. المعرب  نأأه في إ ال  كيوتو بأأالحأأد مح معأأاودة احجرا. مح خال  إ أأادة  وإذ تؤكأأد مح جأأديأأد 
 احدماج،و  التلهيل

بند جدو  األ ما  المعنو  "النهج المتكاملة   إلح مداوالت المؤتمر الرابل  شأأأأأأأأأأر في إطار وإذ تشأأأأأأأأأأير 
ثارت خاللها بعض الدو  األ ضأأأأأأأأأأأأاء، في جملة أللتلأأأأأأأأأأأأدي للتحديات التي تواجه نظا. العدالة الدنائية"، التي 

التوصية و   أمور، الحاجة إلح توفير إرشادات  ملية لنظم العدالة الدنائية الوطنية بشل  الحد مح معاودة احجرا.،
 قوا د جديدة ل مم المتحدة تركز  لح مسللة الحد مح معاودة احجرا.،و  معاييربوضل 

إلح المناقشات التي جرت في حلةة العمل المتعلةة بموضوع "الحد مح معاودة احجرا.:  وإذ تشير أيضا 
ة للمؤتمر ردت في تةرير اللدنأة الثأانيأ و  المواضأأأأأأأأأأأأأأيل الررعيأة الثالثأة، كمأاو  إيدأاد الحلو "،و  اسأأأأأأأأأأأأأأتاأانأة المخأاطر

__________ 

 (20) A/CONF.234/16   
 المرجل نرسه، الرلل األو    (21) 
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 ال سأأيما تشأأديل بعض المشأأاركيح الدو  األ ضأأاء  لح تااد  المعلومات  ح الممارسأأات الوا دةو   شأأر، الرابل
بأأد م مح مكتأأب األمم المتحأأدة المعني و  العأأدالأأة الدنأأائيأأةو  النظر في العمأأل، تحأأت ر أأايأأة لدنأأة منل الدريمأأةو 

مح معاودة احجرا. تدسأأأأأأأأأأأأأد جملة أمور منها ضأأأأأأأأأأأأأل اسأأأأأأأأأأأأأتراتيديات نموذجية للحد  و  الدريمة،  لحو   بالمخدرات
  ( 22) الممارسات الديدة التي نوقشت أثناء حلةة العمل،

العدالة الدنائية، التي ا تمدتها الدمعية العامة و   الةوا د في مدا  منل الدريمةو  إلح المعايير وإذ تشأير 
  (23)ة السأأأدناء )قوا د نيلسأأأو  مانديال(،أو أوصأأأت بها، بما في ذلك قوا د األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعامل

قوا د األمم و  ( 24) التدابير غير االحتدا ية للمدرمات )قوا د بانكوك(،و   قوا د األمم المتحدة لمعاملة السأأأأأأأأأديناتو 
إذ تةر في الوقأت نرسأأأأأأأأأأأأأأه بأالحأاجأة إلح و  ( 25) المتحأدة الأدنيأا النموذجيأة للتأدابير غير االحتدأا يأة )قوا أد طوكيو(،

  د تركز تحديدا  لح الحد مح معاودة احجرا.،قوا و  معايير

ضأأأأأأل اسأأأأأأتراتيديات أو خطط  مل شأأأأأأاملة للحد مح معاودة و  الدو  األ ضأأأأأأاء  لح تشأأأأأأدل -1 
 إ ادة إدماجهم و  احجرا. مح خال  تدخالت فعالة ح ادة تلهيل الدناة

  الدو  األ ضأاء  لح تهيئة بيئة تلهيلية في المرافق احصأالحية، بسأ ل منها تلأميم  تشأدل أيضأا  - 2 
إتاحة إمكانية حلأأأأأأأو  الدناة  و  مد  خطورتهم، و  تنريه برامج  الجية فعالة تسأأأأأأأتند إلح تةييم فردي الحتياجات الدناة و 

  مة ح ادة اندماجهم  ال رامج التعليمية لد مهم في تنمية المهارات الال و  التةني و   لح التدريب المهني 

الدو  األ ضأأأأأأأأاء  لح توفير بيئة تلهيلية في المدتمل المحلي لتيسأأأأأأأأير إ ادة  تشأأأأأأأأدل كهلك -3 
إدماج الدناة في المدتمل بمشأأأأأاركة نشأأأأأطة مح المدتمعات المحلية، مل إيالء اال تاار الواجب لضأأأأأرورة حماية 

 الدناة و  حةوق الضحاياو  األفرادو  المدتمل

الدو  األ ضأأأأاء  لح تعزيز الشأأأأراكات بيح أصأأأأحاب الملأأأألحة المتعدديح للحد مح  تشأأأأدل -4 
معاودة احجرا. مح خال  تشأأأأأأأأأأأأأديل التنسأأأأأأأأأأأأأيق بيح الوكاالت  لح نطاق السأأأأأأأأأأأأألطات الحكومية ذات اللأأأأأأأأأأأأألة، 

 كأهلأك إقأامأة شأأأأأأأأأأأأأأراكأات بيح الةطأا يح العأا.و  الحكومأات المحليأة،و  الر أايأة االجتمأاعيأةو  كأاالت التوظي و  مثأل
  المدتمل المحلي، بمأا يشأأأأأأأأأأأأأأمأل أصأأأأأأأأأأأأأأحأاب العمأل المتعأاونيحو الحكوميأة  السأأأأأأأأأأأأأألطأاتتلأك خأاص  لح نطأاق الو 
 المتطو يح المدتمعييح الهيح يد مو  إ ادة إدماج الدناة في المدتمل  لح المد  الطويل و 

رج  الدريمأة أ  يعةأد، رهنأا بتوافر موارد مح خأا و  إلح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات   تطلأب  - 5 
 الميزانية، اجتما ا لرريق مح الخ راء لتااد  المعلومات  ح الممارسأأأات الوا دة في مدا  الحد مح معاودة احجرا. ب ية 

ضأأأل اسأأأتراتيديات نموذجية للحد مح معاودة احجرا. يمكنها أ  تكو  أداة مريدة للدو  األ ضأأأاء، مل مرا اة األحكا. و 
  الاحوث و  التطورات و  العأدالأة الدنأائيأة، و  الةوا أد الةأائمأة في مدأا  منل الدريمأة و  المعأايير ذات اللأأأأأأأأأأأأألأة المشأأأأأأأأأأأأأمولأة في  

 العدالة الدنائية  و  نتائج مداوالت مؤتمر األمم المتحدة الرابل  شر لمنل الدريمة و  األدوات الحالية، و 

بتوافر الدريمأة أ  يةو.، رهنأا و  إلح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات تطلأب أيضأأأأأأأأأأأأأأأا -6 
موارد مح خارج الميزانية، بد م الدهود التي ت هلها الدو  األ ضأأأأأأأأأأأأاء للحد مح معاودة احجرا.  ح طريق تعزيز  

إ أادة احدمأاج، مح خال  تةأديم المسأأأأأأأأأأأأأأأا أدة التةنيأة، بمأا في ذلأك الأد م المأادي، إلح الأدو  و  ال يئأات التألهيليأة

__________ 

 باء  -المرجل نرسه، الةسم السابل  (22) 
 ، المرفق  175/ 70قرار الدمعية العامة   (23) 
 ، المرفق  229/ 65قرار الدمعية العامة   (24) 
 ، المرفق  110/ 45قرار الدمعية العامة   (25) 
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أولوياتها، فضأأأأأأأأأال  ح التحديات و  ، مل مرا اة احتياجاتهااأل ضأأأأأأأأأاء، ال سأأأأأأأأأيما ال لدا  النامية، بناء  لح طل ها
 الةيود المرروضة و  الةائمة

سأأائر الدهات المانحة إلح توفير موارد مح خارج الميزانية ل غراض و   الدو  األ ضأأاء تد و -7 
 إجراءاتها و  فةا لةوا د األمم المتحدةو  المحددة في هها الةرار،

الدريمأأة أ  تةأأد. إلح و  لمكتأأب األمم المتحأأدة المعني بأالمخأأدراتإلح المأأديرة التنريأأهيأة  تطلأأب -8 
 الثالثيح تةريرا  ح تنريه هها الةرار و  العدالة الدنائية في دورتها الحاديةو  لدنة منل الدريمة

  
 مشروع القرار الثالث  

 بالشبابالعدالة الجنائية المتعلقة و  إدماج الرياضة في استراتيجيات منع الجريمة  
 إ   الدمعية العامة، 

  (26)اح ال  العالمي لحةوق احنسأأأأأأأأا ،و  مااد  ميثاق األمم المتحدةو  التزامها بمةاصأأأأأأأأد  إذ تؤكد مددداً  
 العدالة الدنائية مح طابل شأأأأأأأأامل لةطا ات متعددة،و  إذ تؤكد مدددًا أيضأأأأأأأأًا ما تتسأأأأأأأأم به مسأأأأأأأأائل منل الدريمةو 
تلك المسأأأأأائل  لح نحو أفضأأأأأل في جدو  أ ما  األمم المتحدة األوسأأأأأل   يسأأأأأتتاعه ذلك مح حاجة إلح إدماج ماو 

 نطاقًا مح أجل تعزيز التنسيق  لح نطاق المنظومة،

 العدالة الدنائية،و  قوا دها ذات اللأأأأأأأأألة في مدا  منل الدريمةو  إلح معايير األمم المتحدة وإذ تشأأأأأأأأأير 
المسأأأا دة التةنية في ميدا  منل الدريمة و  المااد  التوجيهية للتعاو  و  ( 27) منها المااد  التوجيهية لمنل الدريمة،و 

اللأأأأأأأأأأأيغة و  ( 29) مااد  األمم المتحدة التوجيهية لمنل جنوح األحداث )مااد  الرياض التوجيهية(،و  ( 28) في المد ،
ثة لالسأأأأأأأأأأأتراتيديات النموذجية  الدريمة التدابير العملية للةضأأأأأأأأأأأاء  لح العن  ضأأأأأأأأأأأد المرأة في مدا  منلو  المحد 

تدابيرها العملية النموذجية للةضأأاء  لح العن  ضأأد األطرا  و  اسأأتراتيديات األمم المتحدةو  ( 30) العدالة الدنائية،و 
قوا د األمم المتحدة الدنيا النموذجية حدارة شأأؤو  قضأأاء األحداث و  ( 31) العدالة الدنائية،و  في مدا  منل الدريمة

 ( 33) المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السدناء )قوا د نيلسو  مانديال(،قوا د األمم و  ( 32) )قوا د بكيح(،

المعنو  "بناء  الم و ،  2019كانو  األو /ديسأأأأأأأأأم ر  9المؤرخ  74/16إلح قراراتها   وإذ تشأأأأأأأأأير أيضأأأأأأأأأاً  
، 2019كانو  األو /ديسم ر  18المؤرخ   74/170و ،المثل األ لح األولم ي"و  سلمي أفضل مح خال  الرياضة

المؤرخ   75/18و  العدالة الدنائية المتعلةة بالشأأأأأااب"،و  المعنو  "إدماج الرياضأأأأأة في اسأأأأأتراتيديات منل الدريمةو 
المعنو  "الرياضأأأأأأأأأأة با تاارها  اماًل مسأأأأأأأأأأا دًا لتحةيق التنمية المسأأأأأأأأأأتدامة"، و ، 2020كانو  األو /ديسأأأأأأأأأأم ر   1

 ( 34) ،2030ا ترفت فيها بدور الرياضة في سياق خطة التنمية المستدامة لعا.  التي

__________ 

 (  3-أل  )د 217قرار الدمعية العامة   (26) 
 ، المرفق  2002/13االجتما ي و  قرار المدلس االقتلادي (27) 
 ، المرفق  1995/9االجتما ي و  قرار المدلس االقتلادي (28) 
 ، المرفق  112/ 45قرار الدمعية العامة   (29) 
 ، المرفق  228/ 65قرار الدمعية العامة   (30) 
 ، المرفق  194/ 69قرار الدمعية العامة   (31) 
 ، المرفق  33/ 40قرار الدمعية العامة   (32) 
 ، المرفق  175/ 70قرار الدمعية العامة   (33) 
   1/ 70قرار الدمعية العامة   (34) 
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و : نحو سأأأيادة الةان و  العدالة الدنائيةو  إلح إ ال  كيوتو بشأأأل  النهوض بمنل الدريمة وإذ تشأأأير كهلك 
 المعتمد في مؤتمر األمم المتحدة الرابل  شأأأأأأأأأأأأر لمنل الدريمة ( 35) ،2030تحةيق خطة التنمية المسأأأأأأأأأأأأتدامة لعا. 

الأهي التزمأت فيأه و  ،2021آذار/مأارس  12إلح  7العأدالأة الدنأائيأة الأهي  ةأد في كيوتو، اليأابأا ، في الرترة مح و 
لتغيير احيدابي في مدتمعاتهم المحلية فيد مو  بهلك الدو  األ ضأأأاء بتمكيح الشأأأااب ليلأأأاحوا  وامل فا لة ل

 الثةافيةو  التعليميةو   منتديات شأأأأأأأأأأأأأاابية في المداالت االجتماعيةو  جهود منل الدريمة، بسأأأأأأأأأأأأأ ل منها تنظيم برامج
مشأأأأأاركة و  إذ تشأأأأأير إلح نتائج حلةة العمل الثالثة للمؤتمر الرابل  شأأأأأر، المتعلةة بالتعليمو  الرياضأأأأأية،و  الترفيهيةو 

 ( 36) جه الدريمة،و  الشااب با تاارهما  نلريح أساسييح في تعزيز صمود المدتمعات في

ال سأأأيما أولئك الهيح و  ( قد أثرت  لح الشأأأااب،19-بل  جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد وإذ تسأأألم 
ه خال  أ مة كوفيدو   يعيشأأأأأأأو  في أوضأأأأأأأاع هشأأأأأأأة،  في مداالت التعليم 19-أ  كثرة مح اللأأأأأأأعوبات التي تواجأ

اللأأأأأحة، بما فيها اللأأأأأحة العةلية، باحضأأأأأافة إلح االضأأأأأطرابات االقتلأأأأأادية، و  الرفا و   غير النظاميو  النظامي
تزيد و  األنشأأأطة غير المشأأأرو ة المتلأأألة بالمخدرات،و  العن و  أيضأأأًا  وامل خطر معروفة مرتاطة بالدريمة هي

 بعدها،و  الدائحةالتور  في الدريمة أثناء و  مح احتماالت تعرض الشااب لاليهاء

الدروس المسترادة تتيح الررصة للدو  و  19-أ  التعافي مح األ مة الناجمة  ح جائحة كوفيد وإذ تدرك 
 ،2030تعديل التةد. المحر  في تنريه خطة  ا. و  األ ضأأأأأأأأأأاء لتلأأأأأأأأأأميم اسأأأأأأأأأأتراتيديات مح أجل تداو  األ مة

ضأأأأأأأأل، بسأأأأأأأأ ل مح بينها تعزيز االنتةا  العاد  إ ادة ال ناء بشأأأأأأأأكل أفو  كهلك مح أجل تعزيز النمو االقتلأأأأأأأأاديو 
 د م األخه بنهج منسةة متعددة الةطا ات شاملة للدميل لتحةيق رفا  الشااب،و  اجتماعيًا إلح التنمية المستدامة

أ  التحديات المشأأأأأأأأأأتركة التي تواجهها الدو  في سأأأأأأأأأأعيها إلح تعزيز اقتلأأأأأأأأأأاداتها في ظل  وإذ تالحظ 
كهلك لتدديد الدهود و  ة ال تماد ُنهج في منل الدريمة تحةق التحو  المنشأأأأأأأأود،جائحة  المية هي بمثابة فرصأأأأأأأأ 
بخاصأأأأأأأأة بالعمل مل طائرة مح الدهات المعنية صأأأأأأأأاحاة و  التعليم،و  الرياضأأأأأأأأةو  التي تشأأأأأأأأمل قطا ات الشأأأأأأأأااب

 الملأألحة، بما يشأأمل، حسأأب االقتضأأاء، د م الدهود الرامية إلح العمل مل الدهات صأأاحاة الملأألحة المتعددة
المسأأأأأأأأأؤولية و  تعزيز الشأأأأأأأأأراكات معها، بما في ذلك الشأأأأأأأأأراكات مل الةطاع الخاص، مل مرا اة الدور الرئيسأأأأأأأأأيو 

 الرئيسية للدو  األ ضاء في هها الشل ،

في إشأأراك الشأأااب أثناء  و   بالدور الهي يمكح أ  تؤديه الرياضأأة في إ ادة ال ناء بشأأكل أفضأأل وإذ تسأألم 
لموجز المشأأأأأأأأأأترك ل مم المتحدة المعنو  "التعافي  لح نحو أفضأأأأأأأأأأل: تسأأأأأأأأأأخير فةًا لما أكد  او  بعدها،و   الدائحة

الةدرة  لح اللأأأأأأأمود في مرحلة ما بعد و  االنتعاشو   إ ادة فتح االقتلأأأأأأأاد -السأأأأأأأال. و  الرياضأأأأأأأة ألغراض التنمية
 ،2020" الهي نشر في  ا. 19-كوفيد

التنمية المسأأأأأأأأأتدامة و  لمي للسأأأأأأأأأال.بتةرير األميح العا. المعنو  "الرياضأأأأأأأأأة: مسأأأأأأأأأر ع  ا وإذ تحيط  لماً  
الهي يسأأتعرض التةد. المحر  في تنريه خطة  مل األمم المتحدة بشأأل  تسأأخير الرياضأأة ألغراض  ( 37) للدميل"،

التغيير  و   اللأأأأأأأأأأحةو  االقتلأأأأأأأأأأاديةو   ي ر  دور الرياضأأأأأأأأأأة كعامل حرا  للتنمية االجتماعيةو  ( 38) السأأأأأأأأأأال.،و  التنمية
 ،19-جائحة كوفيدالمدتمعي في مشهد ما بعد 

 بيح االتحأاد الأدولي لكرة الةأد. 2020أيلو /سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر  14مأهكرة الترأاهم الموقعأة في  إلح وإذ تشأأأأأأأأأأأأأأير 
التي توفر إطارًا للتعاو  بيح الكيانيح في مداالت تسأأأأأأأأأأخير و  الدريمة،و   مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدراتو 

__________ 

 (35) A/CONF.234/16  1، الرلل األو ، الةرار   
 ، الرلل السابل، الةسم جيم  A/CONF.234/16انظر الوثيةة  (36) 
 (37) A/75/155   
   A/61/373انظر الوثيةة  (38) 
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منل و  األنشأأطة غير المشأأرو ة المتلأألة بالمخدرات،و  ريمةدرء انخرا  الشأأااب في الدو  الرياضأأة لتنمية الشأأااب،
 ،ومكافحتهما في مدا  الرياضة الدريمةو  الرساد

التي تعتر  فيها الدو  األطرا  بحق الطرل  ( 39) مح اتراةية حةوق الطرل، 31إلح المادة  وإذ تشأأأأأأأأأأأأأأير 
الشأأااب و   ا بلهمية منل تور  األطرا اقتنا ًا منهو  أنشأأطة االسأأتدما.،و   في مزاولة األلعابو   قت فراغو التمتل ب  في

السأألوكيات و  تعزيز قدرتهم  لح مواجهة السأألوك المعادي للمدتملو  في األنشأأطة احجرامية مح خال  د م نموهم
إ ادة إدماجهم و  الشأأأأأأأأأااب الهيح هم في نزاع مل الةانو  و   بلهمية د م العمل  لح إ ادة تلهيل األطرا و   الدانحة،

 ملالح الطرل الرضلح،و  مرا اة حةوق احنسا في المدتمل، مل 

العدالة الدنائية بلأأأأأأأأأرتها الهيئة الرئيسأأأأأأأأأية في األمم المتحدة المعنية و  دور لدنة منل الدريمة وإذ تؤكد 
 بلنل السياسات في ميدا  منل الدريمة،

لحركأة بأل  أي شأأأأأأأأأأأأأأكأل مح أشأأأأأأأأأأأأأأكأا  التمييز يتنأافح مل االنتمأاء إلح او  بأالميثأاق األولم ي وإذ تعتر  
 األولم ية،

كاار المسأأأأؤوليح و  بخطة  مل قا ا  التي ا ُتمدت في المؤتمر الدولي السأأأأادس للو راء وإذ تحيط  لماً  
الثةأأافأأة في قأأا ا ، االتحأأاد و  العلمو  الريأأاضأأأأأأأأأأأأأأأة، الأأهي  ةأأدتأأه منظمأأة األمم المتحأأدة للتربيأأةو   ح التربيأأة ال أأدنيأأة

التربيأة ال أدنيأة، و   االجتمأا ي للريأاضأأأأأأأأأأأأأأةو  الثةأافيو  التربوي  التي تعز  الاعأدو  ،2017الروسأأأأأأأأأأأأأأي، في تمو /يوليأه 
 ،2030سياقات مح بينها خطة  ا.  في

تسأأأأألم بتنامي  و  أ  الرياضأأأأأة  نلأأأأأر تمكيني مهم لتحةيق التنمية المسأأأأأتدامة، تؤكد مح جديد -1 
مسأاهمتها في و   .االحتراو  السأال. مح خال  تشأديعها  لح التسأامحو   العدالةو  مسأاهمة الرياضأة في تحةيق التنمية

 كهلك في بلوغ األهدا  المنشأأأأأأأأودة في مداالت اللأأأأأأأأحةو   المدتمعات المحلية،و   األفرادو  الشأأأأأأأأاابو  تمكيح المرأة 
 االندماج االجتما ي، بما يتوافق مل أهدا  التنمية المستدامة ذات الللة و  التعليمو 

 راء بشأأأأأأأل  إدماج لحكومة تايلند السأأأأأأأتضأأأأأأأافة اجتماع فريق الخ تةديرهاو   تعرب  ح شأأأأأأأكرها -2 
العدالة الدنائية المتعلةة بالشأأأأأأأأأااب، الهي  ةد  مكتب األمم المتحدة و  الرياضأأأأأأأأأة في اسأأأأأأأأأتراتيديات منل الدريمة

  2019كانو  األو /ديسم ر  18إلح  16الدريمة في بانكوك في الرترة مح و  المعني بالمخدرات

الهي اسأأأأأأت ينت فيه ممارسأأأأأأات  ( 40) بتةرير األمانة  ح نتائج اجتماع فريق الخ راء تحيط  لما -3 
 العن  في أوسا  الشااب و  قدمت فيه توصيات بشل  االستخدا. الرعا  للرياضة للحد مح الدريمةو  جيدة

تنريه و  الدو  األ ضاء  لح أ  تكرل إدراج الضمانات الال مة للمشاركيح لد  تلميم تشدل -4 
العن  ضأأأأأأأأأأأد و  احيهاءو   مكافحة التحرش الدنسأأأأأأأأأأأأيو  الماادرات الرياضأأأأأأأأأأأأية الرامية إلح منل الدريمة بغرض منل

 الشااب في مدا  الرياضة و  األطرا 

تشأأأأأأدل و  لملأأأأأألحة، أ  تسأأأأأأا دكهلك الدهات المعنية صأأأأأأاحاة او  بالدو  األ ضأأأأأأاء، تهيب -5 
السأأأأأألطات المحلية المعنية  لح جميل المسأأأأأأتويات، بما في ذلك في السأأأأأأياقات المحلية،  لح توفير أماكح آمنة 

  لح توفير فرص متساوية لوصو  جميل الشااب إلح المرافق الرياضية و  ال دنيةو  ل نشطة الرياضية

__________ 

 (39) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531   
 (40) A/CONF.234/14   
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  رامج الرياضأأأأأية الرامية إلح منل الدريمة، لح أهمية تعميم المنظور الدنسأأأأأاني في ال تشأأأأأدد -6 
التي تشأدل  لح و  الرتياتو  المتاحة للنسأاءو  اسأعة مح ال رامج الرياضأية اآلمنةو   لح الحاجة إلح توفير مدمو ةو 

 تعز  المساواة بيح الدنسيح و  تمكينهح

ة إلح منل   لح أهمية احترا. التنوع الثةافي في تنريه ال رامج الرياضأأأأأأأأأية الرامي  تشأأأأأأأأأدد أيضأأأأأأأأأا -7 
 الدريمة 

ال سأأأأأأأأأيما جهود  الرامية إلح و  الدريمة،و   بعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  ترحب -8 
العدالة الدنائية التي تشأأدل األخه بنهج و  د م الدو  األ ضأأاء في إدماج الرياضأأة في اسأأتراتيديات منل الدريمة

توفير المسأأأأأأا دة التةنية في سأأأأأأياق و   ا اسأأأأأأتحداث أدواتكلي متعدد الةطا ات إ اء منل الدريمة، بسأأأأأأ ل مح بينه
 د مها كهلك في نشأأأأأأر المعلوماتو  ال رنامج العالمي لتنريه إ ال  الدوحة: صأأأأأأوب ترسأأأأأأيا ثةافة احترا. الةانو ،

االسأترادة مح الاحوث و  العن  في أوسأا  الشأااب،و   الممارسأات الديدة بشأل  اسأتخدا. الرياضأة في منل الدريمةو 
 الدروس المكتساة و  العالمية

الدريمة أ  يواصأأأأأأأأل تشأأأأأأأأديل التدخالت و   إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  تطلب -9 
ضأأأأأأأأأأل و  العن ، بما يشأأأأأأأأأأملو  الرياضأأأأأأأأأأية في إطار نهوج كلية متعددة الةطا ات موجهة للشأأأأأأأأأأااب لمنل الدريمة

بد م جهود و  العن ،و  ميل أنواع الدريمةاسأأأأأأأأأأأأتراتيديات تهد  إلح معالدة الظرو  التي تؤدي إلح انتشأأأأأأأأأأأأار ج
 الدو  األ ضاء الم هولة في هها اللدد، أيضًا بالشراكة مل سائر كيانات األمم المتحدة ذات الللة 

الدريمة أ  يواصأأأأأأأأأل د م الدو  و   إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات تطلب أيضأأأأأأأأأاً  -10 
اد توجيهية ملأأأممة خلأأأيلأأأًا، فيما يتعلق باالسأأأتخدا. الرعا  إ داد مو و  األ ضأأأاء، مح خال  المسأأأا دة التةنية

 المدتمعات المحلية،و   إ ادة إدماجهم في المدتمل، في بيئات السأأأأأأدو  و  للرياضأأأأأأة في سأأأأأأياق إ ادة تلهيل الدناة
ال سأأيما األفراد و  التدخالت الرياضأأية،و   حماية المشأأاركيح في األنشأأطةو  منل العن  الدنسأأاني،و  تمكيح الرتيات،و 
 سوء المعاملة و  النساء، مح العن و  هيح يعيشو  في أوضاع هشة، بما في ذلك األطرا ال

برامج منل و  الدو  األ ضأأأأأأأاء  لح أ  تدمج التدخالت الرياضأأأأأأأية في اسأأأأأأأتراتيديات تشأأأأأأأدل -11 
ائحة احيهاء، بما في ذلك أثناء جو   العدالة الدنائية بهد  التلأأأأأأأدي لعوامل الخطر المتمثلة في احجرا.و  الدريمة

مل إدخا  تعديالت مثل  ناصأأأأأر ال رامج االسأأأأأتااةية و  بعدها،  ند احمكا و  (19-مرض فيروس كورونا )كوفيد
كهلك االسأأتثمار في و  المؤسأأسأأات التعليمية،و   ال سأأيما في المدارسو  الد م االجتما ي للشأأااب،و  التي توفر التعلم

جود ضأأأمانات للمشأأأاركيح  و  كرالةو  ي شأأأامل للدميل،تعزيز األخه بنهج تشأأأاركو  الميسأأأريح،و  بناء قدرات المدربيح
 المحافظة  لح استدامة هه  األنشطة بتشراك شركاء مح قطا ات متعددة و  في األنشطة الرياضية،

الدريمأة، أ  و  بأالأدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأأاء، بأد م مح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات تهيأب -12 
تشأأدل و  العن ،و  أجل التلأأدي لعوامل الخطر ذات اللأألة بالدريمةيعز  التدابير المدتمعية لد م الشأأااب مح 

  الثأانويأةو  الترويحيأة لتعزيز تأدابير الوقأايأة األوليأةو  ال رامج الريأاضأأأأأأأأأأأأأأيأةو   الأدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأأاء  لح أ  توفر المرافق
المة إ ادة إدماج الدناة الشأأأأااب في المدتمل، أيضأأأأًا في سأأأأياق اسأأأأتراتيديات السأأأأ و   الثالثية للشأأأأااب مح احجرا.و 

النمو و  المدتمعات المحلية للترا لو   العامة، بما يعز  اسأأأأتخدا. الرياضأأأأة كلداة حيداد أماكح  امة آمنة للشأأأأااب
  لح نحو إيدابي 

بأالتشأأأأأأأأأأأأأأأاور مل و  فةأا لواليتأهو  الدريمأة،و  إلح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات تطلأب -13 
ذات صأأأأأأأأأأأأأألأة، بمأا في ذلأك منظمأات المدتمل المأدني وكأاالت أخر  و  التعأاو  مل منظمأاتو  الأدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأأاء

أ  يةد. و  المعنية، أ  يةو. بتدميل أفضأأأأأأأل الممارسأأأأأأأات فيما يتعلق بال رامج الرياضأأأأأأأية الرامية إلح منل الدريمة،
 الممارسأأأأيح، بشأأأأل  مواضأأأأيل منها إجراء الاحوثو   اضأأأأعي السأأأأياسأأأأاتو  الد م، بناء  لح الطلب، إلحو   المشأأأأورة

 ييم التةو   مليات الرصدو 
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اضأأأأأحة يمكح في إطارها و   ضأأأأأل أطر سأأأأأياسأأأأأاتيةو  الدو  األ ضأأأأأاء إلح أ  تنظر في تد و -14 
أ  تعمل  لح و  العدالة الدنائية،و  برامج منل الدريمةو  إدماج الماادرات الةائمة  لح الرياضأأأأأأأة في اسأأأأأأأتراتيديات

 جرا. مح خال  الريأأاضأأأأأأأأأأأأأأأة،درء معأأاودة احو  العأأدالأأة الدنأأائيأأة،و  إحأأداث تحو  إيدأأابي في مدأأا  منل الدريمأأة
الماادرات و  تةييم فعالة لماادراتها الوطنيةو    مليات رصأأأأأأأدو   تيسأأأأأأأر، في هها اللأأأأأأأدد، إجراء بحوثو  ُتشأأأأأأأد  ل أ و 

 الدولية ذات الللة، بما يشمل الماادرات المتعلةة بلنشطة العلابات، بهد  تةييم أثرها 

اليتأأه، أ  يعز   و  الدريمأأة، في إطأأارو  إلح مكتأأب األمم المتحأأدة المعني بأأالمخأأدرات تطلأأب -15 
منها إدارة و  تدخالت قائمة  لح الرياضأة،و  تنسأيةه مل كيانات األمم المتحدة ذات اللألة التي تنره برامجو  تعاونه

تمكيح المرأة )هيئة  و  هيئة األمم المتحدة للمسأاواة بيح الدنسأيحو  االجتماعية باألمانة العامة،و   الشأؤو  االقتلأادية
مروضأأأأأأأأأأأأأية و   منظمة األمم المتحدة للطرولة،و  الثةافة،و  العلمو  منظمة األمم المتحدة للتربيةو  دة للمرأة(،األمم المتح

مل معاهد شأأأأأاكة برنامج األمم و  برنامج األمم المتحدة للمسأأأأأتوطنات الاشأأأأأرية،و  األمم المتحدة لشأأأأأؤو  الالجئيح،
الدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأأاء، أ  يعز  تعاونه مل المنظمات بالتعاو  الوثيق مل و  العدالة الدنائية،و  المتحدة لمنل الدريمة

االتحاد الدولي لكرة الةد.، مح أجل و  الوطنية المعنية، مثل اللدنة األولم ية الدوليةو  احقليميةو  الرياضأأأأأأأأأأأية الدولية
مواصلة د م األنشطة التي تعز  إسهامات الرياضة في تحةيق أهدا  التنمية المستدامة، مل التركيز  لح تنمية  

األنشأطة غير المشأرو ة و  الدريمةو  المدتمعات المحلية بهد  التلأدي لعوامل الخطر المتلألة بالعن و  ابالشأا 
تشديل اتااع أسلوب حياة صحي لمنل السلوكيات المحروفة بالمخاطر، و   المتللة بالمخدرات في أوسا  الشااب،

تعزيز  و  لة، حسأأب االقتضأأاء،التدابير ذات اللأأ و   مل تيسأأير الوصأأو  إلح خدمات خرض الطلب  لح المخدرات
 ذلك أيضأأأأأأًا مح خال  إقامة برامج مشأأأأأأتركة و  ترسأأأأأأيا المدتمعات العادلة،و  توطيد السأأأأأأال.و  احدماج االجتما ي

لدنأة و  العأدالأة الدنأائيأةو  إطالع لدنأة منل الدريمأةو  حمالت للتوعيأة في سأأأأأأأأأأأأأأيأاق األحأداث الريأاضأأأأأأأأأأأأأأيأة الك ر ،و 
 ل  المخدرات  لح ما يحر  مح تةد. في هها الش

 العأدالأة الدنأائيأة، كأل في إطأار و  معأاهأد شأأأأأأأأأأأأأأاكأة برنأامج األمم المتحأدة لمنل الدريمأة تأد و -16 
تحةيق العدالة و   اليته، إلح أ  تنظر في إدراج مسأأأأأأأأأأأللة إدماج الرياضأأأأأأأأأأأة في مدا  منل الدريمة لد  الشأأأأأأأأأأأاابو 

كأهلأك أ  تةأأد. و  المدأأا ، الدنأأائيأأة فيمأأا يخلأأأأأأأأأأأأأأهم في برامج  ملهأأا بغرض بنأأاء قأا أدة المعأأار  المتعلةأأة بهأأها
 الممارسأأأأأأيح، بما في ذلك بشأأأأأأل  إجراء الاحوث و  اضأأأأأأعي السأأأأأأياسأأأأأأاتو  الد م، بناء  لح الطلب، إلحو  المشأأأأأأورة

غايات و  التةييم، مل اححاطة بالدهود التي ت هلها الدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأاء مح أجل تحةيق أهدا و   مليات الرصأأأأأأأأأأأأأدو 
 التنمية المستدامة ذات الللة 

الدريمة أ  توافيها بمعلومات  و  إلح المديرة التنريهية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات   تطلب  - 17 
   ح تنريه هها الةرار  لح سأأأأ يل احسأأأأها. في تةرير األميح العا.، الهي سأأأأيةد. إلح الدمعية العامة في دورتها السأأأأابعة 

 بشل  الرياضة با تاارها  اماًل مسا دًا لتحةيق التنمية المستدامة   18/ 75الساعيح،  ح تنريه قرارها  و 

سأأأأأأأائر الدهات المانحة إلح أ  توفر موارد مح خارج الميزانية لتلك و  الدو  األ ضأأأأأأأاء تد و -18 
 إجراءاتها و  فةًا لةوا د األمم المتحدةو  األغراض

  
 مشروع القرار الرابع  

 بعدهاو  (19-نظم العدالة الجنائية أثناء جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيدتعزيز   
 إ   الدمعية العامة، 

داً   د مدأأد  اح ال  و  الةأأانو  الأأدولي المنط قو  ماأأاد  ميثأأاق األمم المتحأأدةو  التزامهأأا بمةأأاصأأأأأأأأأأأأأأأد إذ تؤكأأ  
الحريات و  حماية جميل حةوق احنسأأأأأأأأأأا و  أيضأأأأأأأأأأا التزامها بتعزيز مددداإذ تؤكد و  ( 41) العالمي لحةوق احنسأأأأأأأأأأا ،

__________ 

 (  3-أل  )د 217قرار الدمعية العامة   (41) 
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في جميل جهودها و  األسأأأأاسأأأأية  لح نحو كامل، فضأأأأال  ح د م م دأ الكرامة احنسأأأأانية، في إقامة العد  بنزاهة
 مكافحتها،و  الرامية إلح منل الدريمة

داً أيضأأأأأأأأأأاو  د مدد   ح االحترا. و  المتحدة بكامله،مسأأأأأأأأأأؤولية جميل الدو   ح التةيد بميثاق األمم  إذ تؤك  
م دأ  د. التدخل في الشأأأأؤو  الداخلية للدو  و   سأأأأالمة أراضأأأأي الدو و  الكامل لمااد  تسأأأأاوي الدو  في السأأأأيادة

 مكافحتها و  األخر  في جميل جهودها الرامية إلح منل الدريمة

 العدالة الدنائية،و  ةقوا دها ذات اللأأأأأأأأألة في مدا  منل الدريمو  إلح معايير األمم المتحدة وإذ تشأأأأأأأأأير 
بشأأأأأأأأل  تعزيز برنامج األمم   2020كانو  األو /ديسأأأأأأأأم ر  16المؤرخ   75/196كهلك إلح قرار الدمعية العامة و 

العدالة الدنائية، ال سأأأأأأأأأأأأأأيما قدراته في مدا  التعاو  التةني الهي أوصأأأأأأأأأأأأأأت فيه الدمعية و  المتحدة لمنل الدريمة
 دريمةالعامة الدو  األ ضأأاء بل  تتال، بما يترق مل السأأياق الوطني لكل منها، نهدا شأأامال متكامال إ اء منل ال

التركيز  و  تحليلها بلأأأأأورة منتظمة،و  إلح جمل ال ياناتو  إصأأأأأالح العدالة الدنائية، اسأأأأأتنادا إلح التةييمات األوليةو 
برامج كريلة بمنل الدريمة، بما في ذلك و  اسأأأأتراتيدياتو  أ  تضأأأأل سأأأأياسأأأأاتو   لح جميل قطا ات نظا. العدالة،

رة باسأأأأأأأتخدا. نهج متعددة التخلأأأأأأألأأأأأأأات قائمة  لح برامج تركز  لح الوقاية الماكو  اسأأأأأأأتراتيدياتو   سأأأأأأأياسأأأأأأأات
 المشاركة، بالتعاو  الوثيق مل جميل األطرا  صاحاة المللحة، بما فيها المدتمل المدني،

سأأأأأأأأيادة الةانو :  و  العدالة الدنائيةو  إلح إ ال  كيوتو بشأأأأأأأأل  النهوض بمنل الدريمة وإذ تشأأأأأأأأير أيضأأأأأأأأا 
 الهي ا تمد  مؤتمر األمم المتحدة الرابل  شر لمنل الدريمة ( 42) ،2030تحةيق خطة التنمية المستدامة لعا.  نحو

الأهي تعهأدت فيأه و  ،2021آذار/مأارس  12إلح  7العأدالأة الدنأائيأة، المعةود في كيوتو، اليأابأا ، في الرترة مح و 
 مح خال  به  الدهود في مدا  ( 43) 2030الدو  األ ضأأاء بالمسأأاهمة في تحةيق خطة التنمية المسأأتدامة لعا. 

 سأأأأأأأأيادة الةانو  مترابطتا و  العدالة الدنائية، مل التسأأأأأأأأليم تسأأأأأأأأليما راسأأأأأأأأخا بل  التنمية المسأأأأأأأأتدامةو  منل الدريمة
بل  تحةيق التنمية المسأأتدامة  امل يمكح الدو  مح منل  و  بل  الدريمة تعوق التنمية المسأأتدامة،و  متعاضأأدتا ،و 

 مكافحتها برعالية،و  الدريمة

العدالة الدنائية المتلأأأأألة و  قوا دها في مدا  منل الدريمةو  إلح معايير األمم المتحدة وإذ تشأأأأأير كهلك 
ال سأأأأيما قوا د األمم المتحدة لمعاملة و  غيرهم مح الدناة في أماكح االحتدا  المغلةة،و  أسأأأأاسأأأأا بمعاملة السأأأأدناء

مم المتحأأدة النموذجيأأة الأأدنيأأا  قوا أأد األو  ( 44) التأأدابير غير االحتدأأا يأأة للمدرمأأات )قوا أأد بأأانكوك(،و  السأأأأأأأأأأأأأأدينأأات
قوا د األمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير االحتدا ية و  ( 45) لمعاملة السأأأأأأأأأأدناء )قوا د نيلسأأأأأأأأأأو  مانديال(،

 ( 47) قوا د األمم المتحدة بشل  حماية األحداث المدر ديح مح حريتهم،و  ( 46) )قوا د طوكيو(،

آثأأار  و  (19-ة النأأاشأأأأأأأأأأأأأأئأأة  ح مرض فيروس كورونأأا )كوفيأأدالحأأالأأ  إ اء وإذ تعرب  ح الةلق الشأأأأأأأأأأأأأأأديأأد 
غيرت طرائق و   الدما ات احجرامية المنظمةو  االقتلأأأأأأأأأأأادية، التي أتاحت فرصأأأأأأأأأأأا جديدة للمدرميحو   االجتماعية

 التحديات التي فرضها أما. العدالة الدنائية في جوانب متعددة،و  بدرجات مختلرة،و   ملهم بلشكا  شتح

__________ 

 (42) A/CONF.234/16  1، الرلل األو ، الةرار   
   1/ 70قرار الدمعية العامة   (43) 
 ، المرفق  229/ 65قرار الدمعية العامة   (44) 
 ، المرفق  175/ 70قرار الدمعية العامة   (45) 
 ، المرفق  110/ 45قرار الدمعية العامة   (46) 
 ، المرفق  113/ 45قرار الدمعية العامة   (47) 
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مثلأأت تحأأديأأات أمأأا. التعأأاو  الأأدولي في المسأأأأأأأأأأأأأأأائأأل  19-ح أ  جأأائحأأة كوفيأأدم وإذ تعرب  ح الةلق 
غير ذلأك مح و  تسأأأأأأأأأأأأأأليم المطلوبيحو  الدنأائيأة، مح بينهأا التألخر في بعض حأاالت المسأأأأأأأأأأأأأأا أدة الةأانونيأة المتاأادلأة

 التدابير المتعلةة بالنةل الرعلي ل شخاص،

، اتخهت الدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأاء تدابير  19- أنه ب ية التلأأأأأأأأأأأأأدي للتهديدات التي تمثلها جائحة كوفيد   وإذ تالحظ  
الحد مؤقتا مح قدرات موظري و  التةليل و  أسررت، في كثير مح الحاالت،  ح تعطيل خدمات العدالة الدنائية المعتادة، 

غيرهم،  لح منل  و  الهيئات الةضأائية و  لعامة أجهزة النيابة ا و  المؤسأسأات احصأالحية، باحضأافة إلح موظري إنراذ الةانو  
  الحراظ  لح مؤسأأأأأأأسأأأأأأأات حقامة العد  تعمل بكراءة تامة، مل االمتثا  للتدابير اللأأأأأأأحية الال مة، و  مكافحتها و  الدرائم 

العأأدالأأأة  و  تنو  مل التةأأدير بترأأاني هؤالء الموظريح المهنييح الأأهيح كرلأأت جهودهم الأأدؤوبأأة فعأأاليأأة نظم منل الدريمأأة و 
 االضطرابات ذات الللة، و  ئية،  لح الرغم مح الدائحة الدنا 

 السأأأأأالمةو   إ اء هشأأأأأاشأأأأأة األوضأأأأأاع في السأأأأأدو ، ال سأأأأأيما مح حيث اللأأأأأحة وإذ يسأأأأأاورها بالغ الةلق 
في األماكح المغلةة، الهي يمكح أ  تراقمه تحديات مزمنة مح  19-األمح، إ اء سأأأأأأأأأر ة انتشأأأأأأأأأار فيروس كوفيدو 

 حوا  فيها،تردي األو  ق يل اكتظاظ السدو  

اسأأأتعدادا لمواجهة أي و  19-، في ضأأأوء التدربة المسأأأتمرة في التعامل مل جائحة كوفيدوإذ تعيد التلكيد 
 شأأأأأأأأرافيةو   مسأأأأأأأأاءلةو  جعلها أكثر فعاليةو  تحديات مسأأأأأأأأتة لية مماثلة،  لح ضأأأأأأأأرورة مراجعة نظم العدالة الدنائية

 خدمات الر اية اللحية،و  استخدا. التكنولوجيا،و   ة،استدابة، بس ل منها، حسب االقتضاء، تعزيز الرقمن و   شموالو 
تدابير التحسأأأأأأيح المتلأأأأأألة باللأأأأأأحة لمنل انتشأأأأأأار األمراض المعدية، بما في ذلك في مداالت حماية موظري و 

 األحكا. بالسأأأأأأأأأأأأأأدح،و  بدائل االحتدا  ق ل المحاكمةو  إ ادة احدماج في المدتملو  إ ادة التلهيلو  العدالة الدنائية
   المحلي،فةا للةانو و 

، إلح المسأأأأأأأأعح المعرب  نه في إ ال  كيوتو بشأأأأأأأأل  أهمية 19- لح خلفية جائحة كوفيد وإذ تشأأأأأأأأير، 
تعزيز السأأأأأأأأياسأأأأأأأأات أو الممارسأأأأأأأأات أو المااد  التوجيهية الوطنية، التي تنل، فيما يخل معاملة الدناة،  لح 

 يعات الوطنية،فةا للتشر و  إصدار أحكا. تتناسب فيها شدة العةوبات المرروضة  لح الدناة مل جسامة الدرائم،

 تدابير  ملية المنحح مح أجل التلأأأأأأأأدي للتحدياتو   التزامها باتخاذ إجراءات حاسأأأأأأأأمة  وإذ تؤكد مدددا 
العدالة الدنائية، بسأأأأأأأأأأأ ل و  فيما يتعلق بمنل الدريمة 19-تراقمها جائحة كوفيدو  إ الة العقاات الدولية التي تثيرهاو 

غيرها مح مؤسأأأسأأأات العدالة الدنائية  لح و  ات إنراذ الةانو  تعزيز قدرة مؤسأأأسأأأ و   منها اتااع نهج متعدد األطرا 
التعاو  مل أصأأأأأأأأأحاب الملأأأأأأأأألحة اآلخريح المعنييح في إطار نهج و   التكي  مح خال  التعاو  المتعدد األطرا 

الخاص، مل إيالء اهتما. خاص  لح هها و  الشأأأأأراكات بيح الةطا يح العا.و  متعدد الدوانب، حسأأأأأب االقتضأأأأأاء،
مل مرا اة و  المسأأأأأأأأأأأأا دة التةنية،و    ال لدا  النامية مح احتياجات  اجلة في مدا  بناء الةدراتاللأأأأأأأأأأأأعيد لما لد

 االقتلأأادية الطويلة األجل المترتاة  لح الدائحة، بما في ذلك آثارها  لح التنمية المسأأتدامةو   اآلثار االجتماعية
 شد المتضرريح مح أثر الدائحة،ضعرا هم مح ضمح أو  إذ تسلم بل  أشد الرئات فةراو  التعاو  الدولي،و 

 العدالة الدنائيةو   بالدو  األ ضأأأأأأأأأأاء تنريه إ ال  كيوتو بشأأأأأأأأأأل  النهوض بمنل الدريمة تهيب -1 
 ، حسب االقتضاء 2030سيادة الةانو : نحو تحةيق خطة التنمية المستدامة لعا. و 

 ا ات( يطرح تحأديأات شأأأأأأأأأأأأأأاملأة لعأدة قطأ 19- لح أ  مرض فيروس كورونأا )كوفيأد تشأأأأأأأأأأأأأأدد -2 
متعددة و  منسأأأأأأأأأةةو  متكاملةو    لح أنه يتطلب اتخاذ تدابير شأأأأأأأأأاملةو  متعددة الدوانب أما. نظا. العدالة الدنائية،و 

 اللحة و  الةطا ات، بما في ذلك مح خال  التعاو  بيح قطا ي العدالة
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منها السأدو ، قد تزيد مح ترشأي و   قد أكدت أ  األماكح المغلةة، 19-بل  جائحة كوفيد تسألم -3 
غيرهأا مح الةيود، و  تأدابير التلأأأأأأأأأأأأأأأدي لهأأا، بمأأا في ذلأك تأدابير احغالقو  بأل  الدأأائحأأةو  العأأدو  الريروسأأأأأأأأأأأأأأيأأة،

 توق  الزيارات الشخلية للسدو ، قد طرحت تحديات أما. نظم العدالة الدنائية  مثل

الممارسأأأأأأات الرضأأأأأألح المطاةة خال  و  الدو  األ ضأأأأأأاء بمرا اة الدروس المسأأأأأأترادة توصأأأأأأي -4 
 اسأأأأأأتدابتها،و  شأأأأأأمولهاو  شأأأأأأرافيتهاو  مسأأأأأأاءلتهاو  في محاولة لتعزيز فعالية نظم العدالة الدنائية 19-جائحة كوفيد

 تحسأأأأأأأأيح اسأأأأأأأأتعدادها لمواجهة التحديات المسأأأأأأأأتة لية المماثلة مح خال  احقرار بالحاجة إلح التكي  مل األوبئةو 
تدابير  و   خدمات الر اية اللحية،و  ا. التكنولوجيا،استخدو   الدوائح، بس ل منها، حسب االقتضاء، تعزيز الرقمنة،و 

التحسأأأأأأأيح المتلأأأأأأألة باللأأأأأأأحة لمنل انتشأأأأأأأار األمراض المعدية، بما في ذلك في مداالت حماية موظري العدالة 
 األحكأأا. بأأالسأأأأأأأأأأأأأأدح،و  بأأدائأأل االحتدأأا  ق أأل المحأأاكمأأةو  إ أأادة احدمأأاج في المدتملو  إ أأادة التأألهيأألو  الدنأأائيأأة

تااد  معلومات بشأأأل  كيفية التلأأأدي للتحديات و  بالقيا.، تحقيةا لهه  الغاية، باحث بدائلو  للةانو  المحلي، فةاو 
 منها المتعلةة بالتمويل و  التي تواجه تلك الدهود الرامية لالصالح،

العدالة و  شأأأأأأأاملة لمنل الدريمةو  تنريه سأأأأأأأياسأأأأأأأات كليةسأأأأأأأياق  الدو  األ ضأأأأأأأاء، في  تشأأأأأأأدل -5 
دح مح مرحلة ما ق ل المحاكمة إلح مرحلة ما بعد إصأأأأأأأأأأأأدار الحكم، حسأأأأأأأأأأأأب الدنائية،  لح تعزيز بدائل السأأأأأأأأأأأأ 

سأأائر ظروفهم الخاصأأة، بما في ذلك ضأأعرهم، مح جوانب و  سأأنهمو  جنسأأهمو  االقتضأأاء، مل مرا اة خلفية الدناة
 إ ادة إدماجهم في المدتمل و  الهد  المتمثل في إ ادة تلهيلهمو  منها اللحة  لح س يل المثا ،

،  لح اتخاذ تدابير مالئمة 19-الدو  األ ضأأأأأأأأاء،  لح خلفية جائحة كوفيد تشأأأأأأأأدل أيضأأأأأأأأا -6 
لضأأما  أ  تكو  األحكا. اللأأادرة بشأأل  الدرائم الدنائية متناسأأاة مل جسأأامة الدرائم، رهنا بالمااد  الدسأأتورية 

 المراهيم األساسية لنظمها الةانونية و  لتلك الدو 

 منظور الدنسأأأأأأأأاني في نظمها للعدالة الدنائيةالدو  األ ضأأأأأأأأاء  لح إدماج ال تشأأأأأأأأدل كهلك -7 
ضأأأأأأأل تدابير التلأأأأأأأدي للتحديات التي تطرحها جائحة و  الدانيات  ندو  مرا اة االحتياجات المحددة للسأأأأأأأديناتو 

 تةييمها و  رصد تلك التدابيرو  أما. نظا. العدالة الدنائية، 19-كوفيد

الدو  األ ضأأاء بتعزيز تط يق األحكا. ذات اللأألة مح قوا د األمم المتحدة بشأأل  حماية  توصأأي  - 8 
التأأدابير غير االحتدأأا يأأة للمدرمأأات  و  قوا أأد األمم المتحأأدة لمعأأاملأأة السأأأأأأأأأأأأأدينأأات و  األحأأداث المدرديح مح حريتهم، 

ال سأأأأأيما فيما يتعلق  و  نيلسأأأأأو  مانديال(، قوا د األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السأأأأأدناء )قوا د و  بانكوك(  )قوا د 
المؤسأسأات و  تحسأيح قدرات موظري السأدو  و  بعدها  لح السأواء، و  بتحسأيح ظرو  احتدا  المحتدزيح ق ل المحاكمة 

 تعزيز خدمات الر اية اللحية داخل السدو   و  غيرهم مح الموظريح المعنييح، و  احصالحية 

بير المالئمة لتحسأأأأأأأأأيح فعالية نظا. العدالة بل  تتخه الدو  األ ضأأأأأأأأأاء التدا توصأأأأأأأأأي أيضأأأأأأأأأا -9 
ضأأأأأأما  و   في المرافق احصأأأأأأالحية،و   قدرته  موما، بسأأأأأأ ل منها معالدة االكتظاظ في مرافق االحتدا و  الدنائية

 حلأأأأأو  مح يرتةرو  إلح الموارد الكافية، أو  ندما تةتضأأأأأي ملأأأأألحة العدالة ذلك،  لح مسأأأأأا دة قانونية فعالة
خ رة و  ماديةو  توفير ما يكري مح موارد بشريةو  ميسورة التكلرة تةد. في الوقت المناسب،و  مزودة بالموارد الكافيةو 

أدوات إدارة الةضأأأأأايا، لتيسأأأأأير التعاو  الدولي، مثل المسأأأأأا دة الةانونية و   أدوات، منها االتلأأأأأاالت الحديثةو  فنية
ل حكا. بالسأأأأأدح، إلح جانب و   كمةالنظر في اسأأأأأتخدا. بدائل لالحتدا  ق ل المحاو  تسأأأأأليم المطلوبيح،و  المتاادلة

فةا للتشأأأأأريعات المحلية، مل إيالء و   مليات العدالة التلأأأأأالحية في المراحل الهامة مح إجراءات العدالة الدنائية
للتأأأدابير  و  اال تاأأأار الواجأأأب لةوا أأأد األمم المتحأأأدة الأأأدنيأأأا النموذجيأأأة للتأأأدابير غير االحتدأأأا يأأأة )قوا أأأد طوكيو(

 المدتمعية  التوعيةالوقائية، مثل أنشطة 

الدو  األ ضأاء بالسأعي إلح توفير بيئة تلهيلية في المرافق احصأالحية، بسأ ل  توصأي كهلك -10 
إتأاحأة و  مأد  خطورتهم،و  تنريأه برامج  الجيأة فعأالأة تسأأأأأأأأأأأأأأتنأد إلح تةييم فردي الحتيأاجأات الدنأاةو  منهأا تلأأأأأأأأأأأأأأميم
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 التعليميأة التي تهي  فرصأأأأأأأأأأأأأأأا لتنميأة المهأارات ال رامجو  التةنيو  إمكأانيأة حلأأأأأأأأأأأأأأو  الدنأاة  لح التأدريأب المهني
التي تحأد مح خطر معأاودة و  إ أادة االنأدمأاج بندأاح في المدتملو  المعأار  الال مأة لالنضأأأأأأأأأأأأأأمأا. للةو  العأاملأةو 

 هو ما يمكح أ  يسا د، في جملة أمور،  لح معالدة مشكلة االكتظاظ في السدو  و  احجرا.

التخلأأألأأأات لتعزيز نظم العدالة الدنائية، بما في ذلك   لح أهمية األخه بنهج متعدد تشأأأدد -11 
 الخاص،و  الشأأراكات بيح الةطا يح العا.و  المشأأاركة، حسأأب االقتضأأاء، مل أصأأحاب الملأألحة اآلخريح المعنييح

توفير و   الممارسأأأأأيح في هها المدا ،و  بناء قدرات موظري العدالة الدنائيةو   تعزيز التعاو  بيح الوكاالت الوطنيةو 
موظري العدالة الدنائية المعنييح، فضأأأأأال  ح أهمية تحسأأأأأيح و   التثقي  لموظري السأأأأأدو  و   المتخلأأأأأل التدريب

 التلهب لمواجهة التحديات المتللة باللحة و  إدارة السدو  

 الممارسأأأأات الرضأأأألحو   الدو  األ ضأأأأاء إلح تااد  المعلومات  ح التشأأأأريعات الوطنية تد و -12 
تعزيز التعأاو   و  الدريمأة،و  خال  مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدراتالمسأأأأأأأأأأأأأأا أدة التةنيأة، بمأا في ذلأك مح و 

أما. نظا. العدالة الدنائية، بما في ذلك في  19-الدولي في مدا  التلأدي للتحديات التي تطرحها جائحة كوفيد
ي ذلك مرافةها غير االحتدا ية، مل مرا اة إسأأأأهامات أصأأأأحاب الملأأأألحة المعنييح، بما فو  مؤسأأأأسأأأأاتهاو   مرافةها

متوافةا مل الةانو  المحلي، بهد  االسأأتعداد  لح و  األوسأأا  األكاديمية، متح كا  ذلك مناسأأااو  المدتمل المدني
 نحو أفضل للتحديات المة لة المماثلة 

الدريمة، بوصأأأأأأره الكيا  الرائد في األمم و   إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  تطلب -13 
 العدالة الدنائية مح خال  تةديم المسأأأأأأأأا دة التةنيةو   األ ضأأأأأأأأاء في مدا  منل الدريمة  المتحدة الهي يد م الدو 

 بحوثهو  ضأأأأأل المعاييرو  كهلك مح خال  أ ماله  لح صأأأأأعيدو  أولوياتها،و  بناء الةدرات، اسأأأأأتنادا إلح احتياجاتهاو 
العدالة الدنائية، بالتشأأاور الوثيق  لح نظم  19-خ رته الرنية، إجراء المزيد مح الدراسأأات  ح أثر جائحة كوفيدو 

تةديم توصأأيات بشأأل  النهوض بتصأأالحات و  في حدود الموارد المتاحة مح خارج الميزانية،و  مل الدو  األ ضأأاء
خاصأأأأأأأأة نظم السأأأأأأأأدو ، لمواجهة و  العدالة الدنائية، مل التركيز  لح التلهب المسأأأأأأأأتة لي لنظا. العدالة الدنائية،

 الةضايا الواسعة النطاق المتعلةة باللحة و  حالتحديات الناشئة  ح الدوائ 

العأدالة الدنأائيأة إلح النظر في أ  و   معأاهد شأأأأأأأأأأأأأأاكأة برنامج األمم المتحأدة لمنل الدريمأة تد و -14 
ب ية فهم كيفية تحةيق  19-تدرج في برامج  ملها مسأأأأللة إصأأأأالح نظا. العدالة الدنائية في سأأأأياق جائحة كوفيد

 فعالية، بما في ذلك حسأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأاء بتعزيز التعاو  بيح قطا ي العدالة هه  احصأأأأأأأأأأالحات  لح نحو أكثر
  التنويهو   ،2030غاياتها الواردة في خطة التنمية المسأأأأأأتدامة لعا. و   مرا اة أهدا  التنمية المسأأأأأأتدامةو   اللأأأأأأحة،و 

 لتحقيةها الم هولة بدهود الدو  األ ضاء 

توفير موارد مح خارج الميزانية ل غراض سأأائر الدهات المانحة إلح و   الدو  األ ضأأاء تد و -15 
 إجراءاتها و  فةا لةوا د األمم المتحدةو  الم ينة أ ال ،

  
 مشروع القرار الخامس   

 مكافحة الجرائم التي تضر بالبيئة  و  منع  
 إ  الدمعية العامة، 

كانو     18المؤرخ    68/193و  ،2012كانو  األو /ديسم ر    20المؤرخ    67/189قراراتها   إذ تشير إلح 
كانو   17المؤرخ   70/178و ،2014و  األو /ديسأأأأأأأأأأأأأم ر كان  18المؤرخ   69/197و ،2013األو /ديسأأأأأأأأأأأأأم ر 
كانو   19المؤرخ   72/196و ،2016كانو  األو /ديسأأأأأأأأأأأأأم ر  19المؤرخ   71/209و ،2015األو /ديسأأأأأأأأأأأأأم ر 
كانو   18المؤرخ   74/177و ،2018كانو  األو /ديسأأأأأأأأأأأأأم ر  17المؤرخ   73/186و ،2017األو /ديسأأأأأأأأأأأأأم ر 
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المعنونة "تعزيز برنامج األمم و   ،2020كانو  األو /ديسأأأأأأأأأأأأم ر  16المؤرخ   75/196و  ،2019األو /ديسأأأأأأأأأأأأم ر 
ال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا قأدراتأه في مدأا  التعأاو  التةني"، التي أ ربأت فيهأا الدمعيأة و  العأدالأة الدنأائيأة،و  المتحأدة لمنل الدريمأة

شأأأأأأأأددت  لح ضأأأأأأأأرورة مكافحة هه  الدرائم مح خال  و  درائم التي تضأأأأأأأأر بال يئةالعامة  ح قلةها العميق إ اء ال
بأه  الدهود في و  اتخأاذ إجراءات في مدأا  العأدالأة الدنأائيأة للتلأأأأأأأأأأأأأأدي لهأاو  بنأاء الةأدراتو  تعزيز التعأاو  الأدولي

المؤرخ  70/301و ،2015تمو /يوليأأأأه  30المؤرخ  69/314كأأأأهلأأأأك إلح قراراتهأأأأا و  سأأأأأأأأأأأأأأ يأأأأل إنرأأأأاذ الةأأأأانو ،
 أيلو / 16المؤرخ  73/343و ،2017أيلو /سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر  11المؤرخ  71/326و ،2016أيلو /سأأأأأأأأأأأأأأ تم ر  9

 المعنونة "التلدي لالتدار غير المشروع باألحياء ال رية"، و  ،2019 س تم ر

  ، 1989أيار/مايو   24المؤرخ  62/ 1989االجتما ي و  إلح قرارات المدلس االقتلأأأأأأأادي   وإذ تشأأأأأأأير أيضأأأأأأأا  
المؤرخ   22/ 1992و   مأل ميالنو"، المعنو  "إجراءات دوليأة منسأأأأأأأأأأأأأةأة لمكأافحأة أشأأأأأأأأأأأأأكأا  الدريمأة المحأددة في خطأة  و 

التنسأأيق في ميدا   و  المتعلق باألنشأأطة التنريهية  152/ 46المعنو  "تنريه قرار الدمعية العامة و  ، 1992تمو /يوليه  30
 تمو /  25المؤرخ  15/ 1994و  ، 1993تمو /يوليأأأأه  27المؤرخ  28/ 1993و  العأأأأدالأأأأة الدنأأأأائيأأأأة"، و  منل الدريمأأأأة 

  المعنو  "دور الةأأأأانو  الدنأأأأائي في حمأأأأايأأأأة ال يئأأأأة"، و  ، 1996تمو /يوليأأأأه  23المؤرخ  10/ 1996و  ، 1994 يوليأأأأه 
 ، 2002تأمأو /يأولأيأأأأأأأه  24، الأمأؤرخ 18/ 2002و  ، 2001تأمأو /يأولأيأأأأأأأه  24الأمأؤرخ  12/ 2001الأةأرارات  كأأأأأأأهلأأأأأأأك و 
المؤرخ   40/ 2013و  ، 2011تمو /يوليأأأأأأه  28خ المؤر  36/ 2011و  2003تمو /يوليأأأأأأه  22المؤرخ  27/ 2003و 

العدالة الدنائية لمكافحة االتدار غير المشأأأروع  و  بشأأأل  التدابير الال مة في سأأأياق منل الدريمة  2013تمو /يوليه  25
بشل  التعاو  الدولي  لح   2008تمو /يوليه   24المؤرخ  25/ 2008الةرار و  النااتات ال رية المحمية، و  بلنواع الحيوانات 

سأأائر و  النااتات ال رية و  الحيوانات و   مكافحة االتدار الدولي غير المشأأروع بالمنتدات الحرجية، بما فيها األخشأأاب و  ل من 
  تمو /  23المؤرخ  23/ 2019و  2013تمو /يوليأأأأه  25المؤرخ  38/ 2013الةراريح و  الموارد األحيأأأأائيأأأأة الحرجيأأأأة، 

 التعديح غير الةانوني، و  بالمعاد  الثمينة بشل  مكافحة االتدار غير المشروع   2019 يوليه 

 2007نيسأأأأا /أبريل   27المؤرخ  16/1العدالة الدنائية و  إلح قراري لدنة منل الدريمة وإذ تشأأأأير كهلك 
 3/ 28الةرار و   بشأأأأل  االتدار بالمنتدات الحرجية، بما في ذلك األخشأأأأاب،  2014أيار/مايو  16المؤرخ   23/1و

العأدالأة الدنأائيأة  و  الأدولي في مدأا  منل الدريمأةو  المعنو  "تعزيز التعأاو  احقليميو  2019أيأار/مأايو  24المؤرخ 
 حياء ال رية"،  بهد  التلدي لالتدار غير المشروع باأل

 27المؤرخ  1/3جمعية األمم المتحدة لل يئة التابعة ل رنامج األمم المتحدة لل يئة   ي قرار إلح  وإذ تشأأأأأأأأأأير 
 التدأأارة غير الةأأانونيأأة في األحيأأاء ال ريأأة، بشأأأأأأأأأأأأأأأل  2016أيأأار/مأأايو  27المؤرخ  2/14و 2014حزيرا /يونيأأه 

 منتدات الحياة ال رية،و 

سأأأأأأأيادة الةانو : نحو تحةيق و  العدالة الدنائيةو  بت ال  كيوتو بشأأأأأأأل  النهوض بمنل الدريمة وإذ ترحب 
 العدالةو  الهي ا تمد  مؤتمر األمم المتحدة الرابل  شأأأأأأأأر لمنل الدريمة ( 48) ،2030خطة التنمية المسأأأأأأأأتدامة لعا. 

الأهي أ رب فيأه رؤسأأأأأأأأأأأأأأأاء و  ،2021آذار/مأارس  12إلح  7الدنأائيأة، المعةود في كيوتو، اليأابأا ، في الرترة مح 
 ممثلو الدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأاء  ح قلةهم العميق إ اء األثر السأأأأأأأأأأأأأل ي للدريمة  لح ال يئةو  الو راءو   الحكوماتو  الدو 

الدرائم التي لها تلثير  لح ال يئة، مثل االتدار غير المشأأأأأأروع مكافحة  و  أكدوا التزامهم باتخاذ تدابير فعالة لمنلو 
النااتات و  الحيوانات المحمية بموجب اتراةية التدارة الدولية بلنواع الحيواناتو  باألحياء ال رية، بما يشأأأأمل النااتات

  بالرلزات الثمينةو  غيرها،و   بالنرايات الخطرةو  المنتدات الخشأأأأأأأأأأأأ ية،و   باألخشأأأأأأأأأأأأابو  ( 49) ال رية المهددة باالنةراض،
جرائم أخر  منها اللأأأأأأأأيد غير المشأأأأأأأأروع، مح خال  اسأأأأأأأأتخدا. و   المعاد  النفيسأأأأأأأأة األخر ،و  األحدار الكريمةو 

تدابير  و   بناء الةدراتو  التعاو  الدوليو  تعزيز التشأأريعاتو  اللأأكوك الدولية ذات اللأألة  لح أفضأأل نحو ممكح،
__________ 

 (48) A/CONF.234/16  1، الرلل األو ، الةرار   
 (49) United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537   
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 لح تحةيق أمور منهأا التلأأأأأأأأأأأأأأأدي للدريمأة المنظمأة   ر الوطنيأةجهود إنرأاذ الةأانو  الراميأة إو  العأدالأة الدنأائيأة
التأدفةأات المأاليأة غير المشأأأأأأأأأأأأأأرو ة المتألتيأة مح هه  الدرائم، و   غسأأأأأأأأأأأأأأل األموا  المرتاط بهأه  الدرائم،و  الرسأأأأأأأأأأأأأأادو 

 التسليم بضرورة حرما  المدرميح مح  ائدات الدريمة،  مل

العدالة الدنائية بوصأأأأرها و  لدنة منل الدريمة لح الدور المركزي الهي تضأأأأطلل به  وإذ تؤكد مح جديد 
إذ تشأأأأير و  العدالة الدنائية،و  الهيئة الرئيسأأأأية في األمم المتحدة المعنية بتةرير السأأأأياسأأأأات في ميدا  منل الدريمة

 فةأا لواليتهأا، إلح ا تمأاد السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأاتو  العأدالأة الدنأائيأة ُد يأت، في إ ال  كيوتو،و  إلح أ  لدنأة منل الدريمأة
استاانة س ل م تكرة لالسترادة مح المعلومات  ح التةد. المحر  في و  ر التنريهية المناساة لمتابعة اح ال التدابي و 

ُد يت إلح العمل مل أصأأأأأحاب الملأأأأألحة اآلخريح المعنييح، بما في ذلك معاهد شأأأأأاكة برنامج  و  تنريه اح ال ،
 تعزيز الشأأأأأراكة العالمية في مدا  النهوض بمنل الدريمةالعدالة الدنائية، مح أجل  و  األمم المتحدة لمنل الدريمة

 ( 50) ،2030سيادة الةانو  مح أجل تحةيق خطة التنمية المستدامة لعا. و  العدالة الدنائيةو 

كهلك و  أنه يناغي للدو  الوفاء بالتزاماتها بمكافحة الدريمة المنظمة   ر الوطنية  وإذ تؤكد مح جديد أيضأأأأأأأأأأأأا  
مل حةوق  و  الةانو  الدولي، و  المااد  المنلأأأأوص  ليها في ميثاق األمم المتحدة و  المةاصأأأأد   الرسأأأأاد  لح نحو يترق مل 

إذ تشأأأأأأير في هها اللأأأأأأدد إلح أ  الدو  األطرا  في اتراةية األمم المتحدة لمكافحة و  الحريات األسأأأأأأاسأأأأأأية، و  احنسأأأأأأا  
قأد التزمأت أيضأأأأأأأأأأأأأا بأالوفأاء بأااللتزامأات   ( 52) اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الرسأأأأأأأأأأأأأاد و  ( 51) الدريمأة المنظمأة   ر الوطنيأة 

كأهلأك الرسأأأأأأأأأأأأأاد  لح نحو يترق مل جميل و  المترتاأة  لح كأل منهأا فيمأا يتعلق بمكأافحأة الدريمأة المنظمأة   ر الوطنيأة 
 منهما،    4و   1المااد  المنلوص  ليها في المادتيح و  أحكا. هاتيح االتراقيتيح، بما يشمل المةاصد 

 كاملة تمارسها بحرية  لح كل مواردها الط يعية، و  كهلك أ  لكل دولة سيادة دائمة وإذ تؤكد مح جديد 

ومكافحة  اسأأأأتراتيدياتها لمنل و  ضأأأأل سأأأأياسأأأأاتها و   بمسأأأأؤوليتها الرئيسأأأأية في و  بالدور الرئيسأأأأي للدو   وإذ تسأأأألم  
مكافحته مح حيث  القته بهه  و  الرسأأأاد إذ تةر بالدور الرئيسأأأي الهي تؤديه الدو  في منل و  ، الدرائم التي تضأأأر بال يئة 

اتراةية  و  إذ تشأأأأأأأأأأير إلح التزا. الدو  األطرا  في اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة   ر الوطنية و  الدرائم، 
 مح هاتيح االتراقيتيح،    4األمم المتحدة لمكافحة الرساد بالوفاء بتلك االلتزامات  لح نحو يتماشح مل المادة 

أ  األبحاث الةائمة ت يح أ  الدرائم التي تضأر بال يئة أصأاحت مح أكثر األنشأطة احجرامية   وإذ يثير جز ها  
التدفةات  و  أ  غسأأأأأل األموا  و  الرسأأأأأاد، و  ثيةا بلشأأأأأكا  مختلرة مح الدريمة و  كثيرا ما ترتاط ارتااطا و    ر الوطنية ربحية، 

 تمويل احرهاب، و  طنية و   تمويل جرائم منظمة أخر    ر المالية غير المشرو ة المتلتية منه قد تسهم في  

 بالاحوث الةائمة بشل  تكلرة الدرائم التي تضر بال يئة، وإذ تحيط  لما 

بشأأل  جميل أولئك الهيح يتعرضأأو  للةتل أو احصأأابة أو التهديد أو االسأأتغال   وإذ يسأأاورها بالغ الةلق 
بشأأأأل  أولئك و  ي الدرائم التي تضأأأأر بال يئة أو المسأأأأتريدة منها، لح يد الدما ات احجرامية المنظمة الضأأأأالعة ف

 الهيح تتعرض بيئتهم المعيشأأأية أو سأأأالمتهم أو صأأأحتهم أو سأأأ ل عيشأأأهم للخطر أو للتهديد بسأأأ ب تلك الدرائم،
 فةا للةانو  الوطني، و  حمايتهم،و   لح مسا دة المتضرريح منها اؤكد  زمهت إذ و 

 مح أ  أنشأأأأأطة الدما ات احجرامية المنظمة التي تضأأأأأر بال يئة تعرقل وإذ يسأأأأأاورها بالغ الةلق أيضأأأأأا 
تحةيق التنميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة، بمأا ذلأك و  تعزيز سأأأأأأأأأأأأأأيأادة الةأانو  و  تةوض الدهود التي ت أهلهأا الأدو  لحمأايأة ال يئأةو 

 ، 2030الدهود الرامية إلح احسها. في تنريه خطة التنمية المستدامة لعا. 

__________ 

   1/ 70قرار الدمعية العامة   (50) 
 (51) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574   
   vol. 2349, No. 42146المرجل نرسه،   (52) 
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 اللأأأأحة العامةو   تي تضأأأأر بال يئة قد تترك أيضأأأأا أثرا سأأأأل يا  لح االقتلأأأأاداتبل  الدرائم ال وإذ تسأأأألم 
 الموائل، و  س ل العيشو  األمح الغهائيو  سالمة الاشرو 

اللأأأأأأأأادر  ح مؤتمر األطرا  في و  2020تشأأأأأأأأريح األو /أكتوبر  16المؤرخ  10/6وإذ ترحب بالةرار   
تندرج ضأأأأأمح و  مكافحة الدرائم التي تضأأأأأر بال يئةو  "منل  نوانهو  اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة

نطأأاق اترأأاةيأأة األمم المتحأأدة لمكأأافحأأة الدريمأأة المنظمأأة   ر الوطنيأأة"، الأأهي حأأث فيأأه المؤتمر الأأدو  األطرا  
فةا للمااد  األسأأأأأاسأأأأأية لةوانينها المحلية، مح أجل منل الدرائم التي تضأأأأأر و   لح تنريه اتراةية الدريمة المنظمة،

مالحةة و  التحةيق فيهاو  كهلك الدرائم ذات اللأأأأأأأأأألة المحددة في االتراةيةو  تندرج ضأأأأأأأأأأمح نطاق االتراةيةو   يئةبال
 معاق تهم  لح نحو فعا ،و  مرتك يها قضائيا

تحقيةا لهه  و  مكافحتها،و  بالدور األسأاسأي الهي يؤديه التعاو  الدولي الرعا  في منل الدريمة وإذ تسألم 
تخال  و  الحواجز الدولية، ال سأأأأأيما التدابير التي تعوق هها التعاو  و   الغاية، تشأأأأأدد  لح أهمية معالدة التحديات

تحث الدو  في هها و  لتلأأأأأأأأأدي لها برعالية،او  مواجهتهاو  االلتزامات بموجب الةانو  الدوليو  ميثاق األمم المتحدة
 اللدد  لح االمتناع  ح تط يق هه  التدابير، تماشيا مل التزاماتها الدولية 

اللأأأأأأادر  ح مؤتمر الدو  و   2019كانو  األو /ديسأأأأأأم ر   20المؤرخ  8/12بالةرار   وإذ ترحب أيضأأأأأأا 
مكافحته مح حيث  القته بالدرائم التي و  لرسأأاد نوانه "منل او  األطرا  في اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الرسأأاد

فةا و  تؤثر  لح ال يئة"، الهي حث فيه المؤتمر الدو  األطرا   لح تنريه اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الرسأأأأأأأاد،
 جه في منل الرسأأأادو   لح ضأأأما  احترا. أحكامها، ب ية االسأأأترادة مح االتراةية  لح أكملو   لتشأأأريعاتها المحلية،

 فةا لالتراةية،و  إ ادة  ائدات هه  الدرائم،و  استردادو  ه مح حيث  القته بالدرائم التي تؤثر  لح ال يئةمكافحت و 

النااتات ال رية المهددة و  باحطار الةانوني الهي توفر  اتراةية التدارة الدولية بلنواع الحيوانات وإذ تسأأأأأأأأأأألم 
النااتات ال رية و  نظيم التدارة الدولية بلنواع الحيواناتبالدور الهي تؤديه بوصأأأأأأأأرها اآللية الرئيسأأأأأأأأية لت و  باالنةراض

المأأدرجأأة في تأأهييالتهأأا، فضأأأأأأأأأأأأأأال  ح أهميأأة االترأأاقأأات ال يئيأأة األخر  المتعأأددة األطرا ، مثأأل اترأأاةيأأة التنوع 
 ( 54) التخلل منها   ر الحدود،و  اتراةية با   بشل  التحكم في نةل النرايات الخطرةو  ( 53) ال يولوجي

تعدد التخلألأات مح و  الشأمو و  التكاملو  اسأتدابة يتسأما  بالتوا   و  بالحاجة إلح نهج تسألم أيضأاوإذ  
إذ تسألم بل  هناك حاجة و  المتعددة األوجه المتلألة بالدرائم التي تضأر بال يئة،و  أجل التلأدي للتحديات المعةدة
 التغلب  ليها،و  مستدامة للتلدي لتلك التحدياتو  شاملةو  إلح تدابير إنمائية طويلة األمد

الدريمة بوصأأأأأأأأأأره الكيا  الرائد في األمم و   دور مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  وإذ تؤكد مدددا 
 العدالة الدنائية مح خال  تةديم المسأأأأأأأأا دة التةنيةو   المتحدة الهي يد م الدو  األ ضأأأأأأأأاء في مدا  منل الدريمة

خ رته الرنية، في إطار مح التعاو   و  بحوثهو  ضأل المعاييرو  كهلك مح خال  أ ماله  لح صأعيدو   بناء الةدرات،و 
 مل أصحاب المللحة المعنييح، 

الية برنامج األمم المتحدة لل يئة بوصأأأأأأأره الهيئة العالمية الرئيسأأأأأأأية المعنية بال يئة التي و  إلح وإذ تشأأأأأأأير 
ية المسأتدامة بلأورة متسأةة داخل تشأدل  لح تنريه الُاعد ال يئي للتنمو  تحدد خطة العمل العالمية في مدا  ال يئة

 تعمل كدهة رسمية تدافل  ح قضايا ال يئة العالمية،و  منظومة األمم المتحدة

__________ 

   vol. 1760, No. 30619المرجل نرسه،   (53) 
   vol. 1673, No. 28911المرجل نرسه،   (54) 
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ل رنامج األمح ال يئي الهي أنشأأأألته المنظمة الدولية للشأأأأرطة الدنائية )احنتربو (   وإذ تعرب  ح تةديرها 
تنسأأأأيق العمليات   ر الوطنية الرامية إلح و   مح أجل تةديم الد م للدو  األ ضأأأأاء في التحقيةات  2010في  ا. 

 مكافحة الدرائم التي تضر بال يئة،

، اللتيح نشأأرهما مكتب التةرير العالمي  ح جرائم الحياة ال ريةالثانية مح و  بالنسأأختيح األولح وإذ ترحب 
 ( 55) الدراسأأأأأأأأأأأأأاتو  بالتةاريرإذ تحيط  لما و   ،2020و 2016الدريمة في  امي و   األمم المتحدة المعني بالمخدرات

برنامج األمم و  الدريمة،و  األخر   ح الدرائم المضرة بال يئة، التي نشرها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
 معهد األمم المتحدة األقاليمي لاحوث الدريمةو  المنظمة الدولية للشأأأأأأأأأأأأأرطة الدنائية )احنتربو (،و  المتحدة لل يئة،

 التي يمكح أ  تشكل مدخالت مريدة،و  إقليمية أخر  ذات صلة،و  منظمات دوليةو  لي،ال نك الدو و  العدالة،و 

برنامج األمم المتحدة و  الدريمة،و   بالمسأأأأأأاهمات القيمة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات وإذ تةر 
ألمم المتحدة األقاليمي معهد او  منظمة الدمارك العالمية،و  المنظمة الدولية للشأرطة الدنائية )احنتربو (،و  لل يئة،

أمأأانأأة اترأأاةيأأة التدأأارة الأأدوليأأة بأألنواع و  االتحأأاد الأأدولي لحرظ الط يعأأة،و  ال نأأك الأأدولي،و  العأأدالأأة،و  لاحوث الدريمأأة
أمانة اتراةية با   بشأأأأأأأأل  التحكم و  أمانة اتراةية التنوع ال يولوجي،و  النااتات ال رية المهددة باالنةراض،و  الحيوانات

احقليميأأة األخر  المعنيأأة، كأأل في و  المنظمأأات الأأدوليأأةو  التخلل منهأأا   ر الحأأدود،و  الخطرة في نةأأل النرأأايأأات
مكافحة الدرائم التي تضأأر بال يئة برعالية، بسأأ ل منها و  اليته، في د م الدو  في جهودها الرامية إلح منلو   نطاق

ماأادرة الدمأارك و  األحيأاء ال ريأة الشأأأأأأأأأأأأأأراكأات الرعأالأة بيح الوكأاالت، مثأل االتحأاد الأدولي لمكأافحأة الدرائم ضأأأأأأأأأأأأأأد
التنسأأأأأيق بيح الوكاالت  لح هها و  إذ تشأأأأأدد في هها اللأأأأأدد  لح األهمية الحاسأأأأأمة لتعزيز التعاو  و   الخضأأأأأراء،

 اللعيد، حسب االقتضاء، 

 بلهمية إسأأأأأهامات أصأأأأأحاب الملأأأأألحة اآلخريح المعنييح، بما في ذلك الةطاع الخاص وإذ تةر أيضأأأأأا 
 األوسأأا  األكاديمية،و  وسأأائط اح ال.،و  المنظمات غير الحكومية،و  الدما ات مح خارج الةطاع العا.،و   األفرادو 
 قته بتلك الدرائم، كهلك الرساد مح حيث  الو  مكافحة الدرائم التي تضر بال يئة،و  األوسا  العلمية، في منلو 

مكافحة الدرائم التي تضأر بال يئة، مثل و  الدو  األ ضأاء  لح اتخاذ تدابير فعالة لمنل  تحث -1 
الحيوانات المحمية بموجب اتراةية التدارة الدولية و  االتدار غير المشأأأأأأأأأأروع باألحياء ال رية، بما يشأأأأأأأأأأمل النااتات

 غيرها،و   بالنرايات الخطرةو  المنتدات الخش ية،و   باألخشابو  نةراض،النااتات ال رية المهددة باالو  بلنواع الحيوانات
جرائم أخر  منها اللأأأأأأأأيد غير المشأأأأأأأأروع، مح و  المعاد  النفيسأأأأأأأأة األخر ،و  األحدار الكريمةو  بالرلزات الثمينةو 

ء بناو  التعاو  الدوليو  تعزيز التشأأريعاتو  خال  اسأأتخدا. اللأأكوك الدولية ذات اللأألة  لح أفضأأل نحو ممكح،
جهود إنرأاذ الةأانو  الراميأة إلح تحةيق أمور منهأا التلأأأأأأأأأأأأأأدي للدريمأة المنظمأة و  تأدابير العأدالأة الدنأائيأةو   الةأدرات

التدفةات المالية غير المشأأأأأأأرو ة المتلتية مح هه  و  غسأأأأأأأل األموا  المرتاط بهه  الدرائم،و  الرسأأأأأأأادو    ر الوطنية
 دات الدريمة الدرائم، مل التسليم بضرورة حرما  المدرميح مح  ائ 

__________ 

 Christian Nellemann and others, eds., The Rise of Environmental Crime: A Growing Threat to تةارير ودراسات مثل  ( 55)  

Natural Resources, Peace, Development and Security – A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment 

(Nairobi, 2016); United Nations Environment Programme and INTERPOL, Strategic Report: Environment, 

Peace and Security: A Convergence of Threats (2016); United Nations Interregional Crime and Justice Research 

Institute: Strengthening the Security and Integrity of the Precious Metals Supply Chain: Technical Report 

(Torino, Italy, 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 Analyses and 

Global Initiative against Transnational Organized Crime, World Atlas of Illicit Flows (2018); International Bank 

for Reconstruction and Development and World Bank, Illegal Logging, Fishing, and Wildlife Trade: The Costs 

and How to Combat it (Washington D.C., 2019); INTERPOL, Strategic Analysis Report: Emerging Criminal 

Trends in the Global Plastic Waste Market since January 2018 (Lyon, France, 2020) . 
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فعالة السأأأأأأأترداد  ائدات هه  و  الدو ، في هها اللأأأأأأأدد،  لح أ  تتخه تدابير ملموسأأأأأأأة  تحث -2 
إ أادتهأا، في الحأاالت المنأاسأأأأأأأأأأأأأأاأة،  لح نحو يتسأأأأأأأأأأأأأأق مل أحكأا. اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة و  الدرائم

كأد أهميأة إ الأة العقاأات التي تعترض تط يق تؤ و  اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الرسأأأأأأأأأأأأأأاد،و  المنظمأة   ر الوطنيأة
 إ ادتها و  العائداتو  التدابير الرامية إلح استرداد تلك الموجودات

اترأاةيأة األمم المتحأدة و  أ  اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة المنظمأة   ر الوطنيأة تؤكأد -3 
 مكافحة الدرائم التي تضر بال يئة،و  احطار الةانوني لمنلجزءا هاما مح و  لمكافحة الرساد تشكال  أداتيح فعالتيح

  لتعزيز التعاو  الدولي في هها اللدد،  لح التواليو  كهلك الرساد مح حيث  القته بهه  الدرائم،و 

اتراةية مكافحة الرسأأأأأأأأأاد،  لح التوالي، و   الدو  األطرا  في اتراةية الدريمة المنظمة تشأأأأأأأأأدل -4 
اللأأأأأأادر  ح مؤتمر و   2020تشأأأأأأريح األو /أكتوبر  16المؤرخ   10/6املة مح الةرار  لح تحةيق االسأأأأأأترادة الك

كأأانو    20المؤرخ  8/12الةرار و  األطرا  في اترأأاةيأأة األمم المتحأأدة لمكأأافحأأة الدريمأأة المنظمأأة   ر الوطنيأأة،
 اد اللادر  ح مؤتمر الدو  األطرا  في اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الرسو  2019األو /ديسم ر 

اتراةية مكافحة الرسأأأأأأأأأأأأأاد و   تحث جميل الدو  التي لم تلأأأأأأأأأأأأأدق  لح اتراةية الدريمة المنظمة -5 
 تنضم إليهما بعد  لح النظر في القيا. بهلك  لم أو

بالدو  األ ضأأأأأأاء أ  تدعل الدرائم التي تضأأأأأأر بال يئة، في الحاالت المناسأأأأأأاة، جرائم  تهيب -6 
فةا لتشأأريعاتها و  مح اتراةية الدريمة المنظمة، 2الررعية )ب( مح المادة خطيرة، حسأأب التعري  الوارد في الرةرة  

الوطنية، بغرض ضما  توفير التعاو  الرعا   لح اللعيد الدولي بموجب االتراةية في الحاالت التي يكو  فيها 
 تضلل فيه جما ة إجرامية منظمة و  طنيو  الدر. ذا طابل   ر

طنية أو تعد  تشأأأأريعاتها الوطنية،  ند و  ل تشأأأأريعاتبالدو  األ ضأأأأاء أ  تضأأأأ  تهيب أيضأأأأا -7 
حسأأب االقتضأأاء، بما يتماشأأح مل المااد  األسأأاسأأية لةوانينها المحلية، لكي ُتعت ر الدرائم التي تضأأر و  الضأأرورة

وفق و  تندرج ضأأأأأأأأأأمح نطاق اتراةية الدريمة المنظمة جرائم أصأأأأأأأأأألية، حسأأأأأأأأأأب تعريرها الوارد في االتراةيةو  بال يئة
اأة حقأامأة د أاو  في إطأار و  منهأا، ألغراض جرائم غسأأأأأأأأأأأأأأل األموا ، 6وارد في المأادة التكلي  ال لكي تكو  موج 

التشأأأأأريعات المحلية المتعلةة بعائدات الدريمة بحيث يتسأأأأأنح ضأأأأأاط الموجودات المتلتية مح الدرائم التي تضأأأأأر 
 التلر  فيها  و  ملادرتهاو  بال يئة

كا. اتراةية الدريمة المنظمة،  لح التحةيق في الدو  األ ضأأأأأأأأاء، بما يتماشأأأأأأأأح مل أح  تحث -8 
مالحةة مرتك يها  و  جرائم غسأأأأأأأأأأأل  ائدات الدريمة المتلتية مح الدرائم المنظمة   ر الوطنية التي تضأأأأأأأأأأأر بال يئة

 قضأأأأائيا، بسأأأأ ل منها اسأأأأتخدا. أسأأأأاليب التحةيق المالي، بهد  الكشأأأأ   ح الدما ات احجرامية الضأأأأالعة فيها
بالسأأأأأأأأعي حثيثا إلح الةضأأأأأأأأاء  لح الحوافز التي تشأأأأأأأأدل  لح تحويل  ائدات الدريمة إلح و  تركيكها،و  تعطيلهاو 

 استردادها و  حرما   ائدات تلك الدرائم مح المالذ اآلمح مح ثمو  الخارج،

االلتزامات و  وفةا للتشأريعات المحليةو  بالدو  األ ضأاء أ  تعز ،  لح اللأعيد الوطني تهيب -9 
العدالة الدنائية المتخهة للتلأأأأأدي للدرائم التي و  ة  لح  اتق كل ٍّ منها، تدابير منل الدريمةالةانونية الدولية الملةا

 ضأأل أو تطوير تدابير متكاملةو  غسأأل األموا  ذات اللأألة، بسأأ ل منهاو  تضأأر بال يئة، فضأأال  ح أفعا  الرسأأاد
 رة، حسأأأأب االقتضأأأأاء،تةرير مسأأأأؤولية الشأأأأخلأأأأيات اال تاارية  ح هه  الدرائم الخطي و   متعددة التخلأأأألأأأأات،و 
 السألطات الةضأائيةو  حسأب االقتضأاء،  لح تعزيز قدرات السألطات المعنية بتنراذ الةوانيحو   العمل،  ند الضأرورةو 
 التحةيق فيهاو  كشأأأأأأأرهاو   الدرائم ذات اللأأأأأأألةو  تخلأأأأأأألأأأأأأأها، مح أجل منل الدرائم التي تضأأأأأأأر بال يئةو  تدري هاو 
 فضال  ح التعاو  مل جهات معنية أخر  مح المدتمل المدني معاق تهم برعالية، و  مالحةة مرتك يها قضائياو 
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وفةا للتشأأأأأأأأأأأريعات الوطنية، و  بالدو  أ  تتخه، بما يتسأأأأأأأأأأأق مل اتراةية الدريمة المنظمة تهيب -10 
لضحايا الدرائم و   الحماية  لح نحو فعا  للشهودو  جميل التدابير المناساة، في حدود إمكانياتها، لتوفير المسا دة

أ  تضأل احجراءات المناسأاة لتمكيح ضأحايا الدرائم المشأمولة باتراةية الدريمة المنظمة مح و  تضأر بال يئة،التي 
في هها اللأأأدد، تشأأأدل الدو   لح النظر في إمكانية الحلأأأو   لح و  ج ر الضأأأرر،و  الحلأأأو   لح التعويض

 بالضحايا و  استلالح الموائل مةابل الضرر الالحق بال يئةو  تعويضات مدنية

فةا للتشأأأأأأريعات الوطنية، أ  تتخه جميل التدابير المناسأأأأأأاة، في حدود و  بالدو ، تهيب أيضأأأأأأا -11 
الحماية  لح نحو فعا  ل شأأخاص الهيح يسأأاهمو  في مكافحة الدرائم التي تضأأر و  إمكانياتها، لتوفير المسأأا دة

 بال يئة بطريةة سلمية 

تعزيز و  فةا لتشأأريعاتها الوطنية،  لح تحسأأيحو   الدو  األ ضأأاء  لح العمل، تشأأدل بةوة -12 
 تحليلها،و   توافرهاو   تعزيز نوعية هه  ال ياناتو  تحسأأأيحو  جمل ال يانات المتعلةة بالدرائم التي تضأأأر بال يئة،

لح أساس تااد  هه  ال يانات،  و   في هها اللدد، النظر في االضطالع ب ناء الةدرات اححلائية الوطنيةو 
اليتأه، مح أجأل تعزيز و  الدريمأة، بمأا يتمأاشأأأأأأأأأأأأأأأح ملو  طو ي، مل مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات

تحسأأيح فعالية و  األنما  العالمية فيما يخل الدرائم التي تضأأر بال يئة،و   التحليل بشأأل  االتداهاتو   الاحث
 مكافحتها و  االستراتيديات الرامية إلح منعها

المعار  بشأأأأل  الدرائم و  أ  تعز  تااد  المعلومات لح الدو  األ ضأأأأاء   ضأأأأاتشأأأأدل بةوة أي  -13 
احقليمية و   المنظمات الدوليةو   كهلك مل سأأأأائر الدو  األ ضأأأأاءو  التي تضأأأأر بال يئة فيما بيح السأأأألطات الوطنية،

الدنأأائيأأة المنظمأأة الأأدوليأأة للشأأأأأأأأأأأأأأرطأأة و  الدريمأأةو  المعنيأأة، بمأأا في ذلأأك مكتأأب األمم المتحأأدة المعني بأأالمخأأدرات
 كل ٍّ منها لااللتزامات الةانونية الدولية و  فةا للتشريعات الوطنيةو  )احنتربو (،

رهنأا بتوافر و  اليتأهو  الدريمأة، في إطأارو  إلح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات تطلأب -14 
التنسأأأأأأيق الوثيق مل برنامج األمم و  الدو  األ ضأأأأأأاء،التعاو  الوثيةيح مل و  بالتشأأأأأأاورو  موارد مح خارج الميزانية،

معهد األمم المتحدة و  منظمة الدمارك العالمية،و  المنظمة الدولية للشأأأأأأأأرطة الدنائية )احنتربو (،و  المتحدة لل يئة،
سأأأأأأأائر المنظمات الحكومية الدولية المختلأأأأأأأة، مثل أمانات و  ال نك الدولي،و  العدالة،و  األقاليمي لاحوث الدريمة

وفةا لوالية كل منها، بسأأأأ ل مح بينها  و  أمانات االتراقات ال يئية المتعددة األطرا ، حسأأأأب االقتضأأأأاءو  التراةياتا
 تحليلو   الشراكات بيح الوكاالت مثل االتحاد الدولي لمكافحة الدرائم ضد األحياء ال رية، العمل  لح تعزيز جمل

احبالغ و  معرفة باتداهات الدريمة التي تضأأأأأر بال يئة،موثوقة مح أجل تعزيز الو  معلومات دةيةةو  نشأأأأأر بياناتو 
  نها  لح أساس دوري 

العدالة الدنائية أ  تعةد، في فترة ما بيح الدورات، مناقشات خ راء و   بلدنة منل الدريمة تهيب -15 
 لتحسأأأأيح االسأأأأتراتيدياتذلك مح أجل مناقشأأأأة سأأأأ ل ملموسأأأأة و  ،الدرائم التي تضأأأأر بال يئةومكافحة  بشأأأأل  منل 

تعزيز التعاو  الدولي  لح المسأأأأأأأأتو  التنريهي  و  مكافحتها برعالية،و  تدابير التلأأأأأأأأدي مح أجل منل هه  الدرائمو 
 بهها الشل ، رهنا بتوافر موارد مح خارج الميزانية 

مح الدريمأة أ  يةأد.، رهنأا بتوافر موارد و  إلح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات تطلأب -16 
بناء الةدرات إلح الدو  األ ضاء، بناء  لح طل ها، مح أجل و  اليته، المسا دة التةنيةو  في إطارو  خارج الميزانية

 غسأأأأأل األموا  ذات اللأأأأألةو  د م جهودها الرامية إلح منل الدرائم التي تضأأأأأر بال يئة فضأأأأأال  ح أفعا  الرسأأأأأاد
 مكافحتها برعالية   و 

 الدريمة أ  يواصأأأأأأأأأأل، في إطارو   متحدة المعني بالمخدراتإلح مكتب األمم ال تطلب أيضأأأأأأأأأأا -17 
معهد األمم المتحدة األقاليمي و  تنسأأأأأأأأأأأيةه مل برنامج األمم المتحدة لل يئة،و  توسأأأأأأأأأأأيل نطاق تعاونهو  اليته، تعزيزو 

أ  يعز ، بالتشأأأأأأأأأاور الوثيق مل الدو  األ ضأأأأأأأأأاء، نطاق تعاونه مل المنظمة الدولية و  العدالة،و  ألبحاث الدريمة
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أمانة اتراةية التدارة و  االتحاد الدولي لحرظ الط يعة،و  منظمة الدمارك العالمية،و  رطة الدنائية )احنتربو (،للشأأأأأأأأأأأ 
 ال نأأك الأأدولي،و  أمأأانأأة اترأأاةيأأة التنوع ال يولوجي،و  الناأأاتأأات ال ريأأة المهأأددة بأأاالنةراض،و  الأأدوليأأة بأألنواع الحيوانأأات

 المنظمأأات الأدوليأةو  التخلل منهأأا   ر الحأأدود،و  ايأات الخطرةأمأانأة اترأأاةيأأة بأا   بشأأأأأأأأأأأأأأأل  التحكم في نةأأل النرأأ و 
اليته، مح أجل د م الدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأاء، بناء  لح طل ها، في جهودها و   احقليمية األخر  المعنية، كل في إطارو 

الوكاالت، مثل االتحاد برعالية، بسأأأأأأ ل منها الشأأأأأأراكات بيح  الدرائم التي تضأأأأأأر بال يئةافحة  ومكالرامية إلح منل 
 ماادرة الدمارك الخضراء و  الدولي لمكافحة الدرائم ضد األحياء ال رية

الأأدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأأأاء إلح النظر في اتخأأاذ ماأأادرات  لح غرار مرهو. المنظمأأة الأأدوليأأة  تأأد و -18 
 ز التدابير المتكاملةذلك مح أجل تعزي و  للشأأأأأرطة الدنائية )احنتربو ( لررق العمل الوطنية المعنية باألمح ال يئي،

 المتعددة التخللات الرامية إلح التلدي للدرائم التي تضر بال يئة  لح نحو أفضل و 

سأأائر الدهات المانحة إلح توفير موارد مح خارج الميزانية ل غراض و   الدو  األ ضأأاء تد و -19 
 إجراءاتها  و  فةا لةوا د األمم المتحدةو  الم ينة في هها الةرار،

السأأأاعيح تةريرا  ح و   إلح األميح العا. أ  يةد. إلح الدمعية العامة في دورتها السأأأابعة  تطلب -20 
 تنريه هها الةرار  

  
 االجتماعي العتمادهو  مشروع قرار مقدم إلى المجلس االقتصادي -باء 

االجتمأا ي بأا تمأاد مشأأأأأأأأأأأأأأروع و  العأدالأة الدنأائيأة المدلسأ االقتلأأأأأأأأأأأأأأاديو  توصأأأأأأأأأأأأأأي لدنأة منل الدريمأة -2
 التالي: الةرار

  
 مشروع قرار  

 تنفيذ خطة عمل األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار باألشخاص    
 االجتما ي،و  إ  المدلس االقتلادي 

خطرا و  األطرا ، الهي يشأأأأكل جريمةو  بخاصأأأأة النسأأأأاءو  لالتدار باألشأأأأخاص، إذ يكرر إدانته الشأأأأديدة 
 التنمية المستدامة، و  حةوقأ احنسا و  ال دنيةسالمته و  جسيما يهدد كرامة احنسا 

فعالة للةضأأأأأأأأأأاء و   االلتزامات التي تعهدت بها الدو  األ ضأأأأأأأأأأاء باتخاذ تدابير فورية وإذ يؤكد مح جديد 
  لح جميل أشكا  االتدار باألشخاص، 

 شخاص، االجتما ات الخاصة المتعلةة باالتدار باألو  إلح قرارات األمم المتحدة ذات الللة وإذ يشير 

، الهي يتضأمح خطة 2015أيلو /سأ تم ر  25المؤرخ  70/1إلح قرار الدمعية العامة  وإذ يشأير أيضأا 
 غاياتها ذات الللة باالتدار باألشخاص،و  ، بما في ذلك أهدافها2030التنمية المستدامة لعا. 

الرتيات في المدالأْيح و  إلح أهمية الةضأأاء  لح جميل أشأأكا  العن  ضأأد جميل النسأأاء وإذ يشأأير كهلك 
كهلك إنهاء و  غير ذلك مح أنواع االسأأأتغال ،و  االسأأأتغال  الدنسأأأيو  الاشأأأرالخاص، بما في ذلك االتدار ب و  العا.

ذلك أيضأأا د ما لتنريه و  سأأائر أشأأكا  العن  المرتكب ضأأدهم،و  االتدار بهمو  اسأأتغاللهمو  إسأأاءة معاملة األطرا 
 ( 56) خطة  مل األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتدار باألشخاص،

__________ 

   293/ 64قرار الدمعية العامة   (56) 
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 بروتوكو  منلو  ( 57) المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة المنظمأة   ر الوطنيأة اترأاةيأة األمم وإذ يؤكأد مح جأديأد 
األطرا ، المكم  ل التراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة و  بخاصأأأة النسأأأاءو   معاةاة االتدار باألشأأأخاص،و  قملو 

 ( 58) المنظمة   ر الوطنية،

األشأأأأأأأأأأأأأأخأاص، التي ا تمأدتهأا  بألهميأة خطأة  مأل األمم المتحأدة العأالميأة لمكأافحأة االتدأار بأ  وإذ يسأأأأأأأأأأأأأألم 
 إذ يشأأأأأأأأأأأأأدد  لح أهمية االسأأأأأأأأأأأأأترادة الكاملةو  ،2010تمو /يوليه  30المؤرخ  64/293الدمعية العامة في قرارها 

 الرعالة منها،و 

 ضعت مح أجل ما يلي: و  أ  خطة العمل العالمية وإذ يؤكد مح جديد 

 تشأأديل التلأأديق العالمي  لح اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة   ر الوطنية )أ( 
األطرا ، المكمل التراةية األمم المتحدة و   بخاصأأأأأة النسأأأأأاءو   معاةاة االتدار باألشأأأأأخاص،و  قملو  بروتوكو  منلو 

الدولية األخر  ذات اللأأأأأأأأألة التي تتلأأأأأأأأأد  لالتدار   لح اللأأأأأأأأأكوكو   لمكافحة الدريمة المنظمة   ر الوطنية،
 تعزيز تنريه اللكوك الةائمة لمكافحة االتدار باألشخاص،و  باألشخاص،

 الةانونية بمنل االتدار باألشأأخاصو  مسأأا دة الدو  األ ضأأاء  لح تعزيز التزاماتها السأأياسأأية )ب( 
 مكافحته،و 

 احقليميو  ل مح اللأأأعيد الوطنيمتسأأأق  لح كو  منسأأأقو  تشأأأديل التلأأأدي  لح نحو شأأأامل )ج( 
 الدولي لمكافحة االتدار باألشخاص،و 

السأأأأأأأأح في و  يرا ي اال تاارات الدنسأأأأأأأأانيةو  الترويج التااع نهج يسأأأأأأأأتند إلح حةوق احنسأأأأأأأأا  )د( 
في تعزيز تلأأأأأأدي نظم العدالة الدنائية في و   التلأأأأأأدي لدميل العوامل التي تعرض الناس لالتدار باألشأأأأأأخاص

 مةاضاة مرتك يه،و  حماية ضحايا و  هو أمر ضروري لمنل االتدار باألشخاصو  المدا ،هها 

الدهات صأأأأأأأأأأأأاحاة الملأأأأأأأأأأأألحة األخر ، و  لد  الدو و  التوعية داخل منظومة األمم المتحدة، )ه( 
 لد  الدمهور  امة،و  الدوليةو  سائط اح ال. الوطنيةو  فيو  منظمات المدتمل المدني،و  كالةطاع الخاص

 التنسأأأأأأيق بيح جميل الدهات صأأأأأأاحاة الملأأأأأألحة، بما فيها الدو  األ ضأأأأأأاءو  يز التعاو  تعز  )و( 
داخأل مختل  كيأانأات منظومأة األمم المتحأدة، و  الةطأاع الخأاص،و  منظمأات المدتمل المأدنيو  المنظمأات الأدوليأةو 

 الدروس المسترادة في اال تاار،و  مل أخه أفضل الممارسات الةائمة

المنظمات الحكومية و  وكاالتهاو  هيئات األمم المتحدةو   بالدهود التي ت هلها الدو  األ ضأأأأأأأأاء وإذ يرحب 
المنظمات غير الحكومية مح أجل مكافحة االتدار باألشأأأأأأأأأأأأأخاص، بما في ذلك في سأأأأأأأأأأأأأياق تنريه خطة و  الدولية

 العمل العالمية،

في تنريه خطة العمل العالمية، الدريمة و   دور مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات وإذ يشأأأأأأأأأأأدد  لح 
 بما في ذلك بوصأأأأأأأأره الدهة المنسأأأأأأأأةة لرريق التنسأأأأأأأأيق المشأأأأأأأأترك بيح الوكاالت لمكافحة االتدار باألشأأأأأأأأخاص،

مروضأية األمم المتحدة لشأؤو  الالجئيح و  الدريمةو   يرحب باضأطالع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات إذو 
 ، 2021ترك بيح الوكاالت لمكافحة االتدار باألشخاص في  ا. بالرئاسة المشتركة لرريق التنسيق المش

كاالت األمم  و  إلح أ  فريق التنسأأيق المشأأترك بيح الوكاالت قد ُأنشأأ  مح أجل تعزيز التعاو  بيح   وإذ يشأأير  
رد  التشأأديل  لح اسأأتخدا. الموا و  سأأائر المنظمات الدولية المنخرطة في مكافحة االتدار باألشأأخاص، و  المتحدة المعنية 

__________ 

 (57) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574   
   vol. 2237, No. 39574المرجل نرسه،   (58) 
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كراءة مح أجل  يادة النتائج الملموسأأأأأأأأة المحةةة في مدا  مكافحة االتدار باألشأأأأأأأأخاص في شأأأأأأأأتح و  الموجودة برعالية 
تاأاد   و  احقليمي، و  بلأدا  العأالم،  ح طريق االسأأأأأأأأأأأأأتعأانأة قأدر احمكأا  بأاآلليأات الةأائمأة فعال  لح اللأأأأأأأأأأأأأعيأديح الوطني 

  نشأأأأطة الوكاالت الشأأأأريكة مح أجل مكافحة االتدار مل الحكومات الممارسأأأأات الديدة المتعلةة بل و  الخ رات و  المعلومات 
 غيرها مح الهيئات ذات الللة، و  المنظمات غير الحكومية و  الدولية و  المنظمات احقليمية و 

اليته، في تنريه خطة و   باحسأأها. الهي يةدمه فريق التنسأأيق المشأأترك بيح الوكاالت، في إطار وإذ يسأألم 
يحيط  لما مل التةدير بلنشأأأأأأطة أ ضأأأأأأاء فريق التنسأأأأأأيق الهيح يتناوبو   لح رئاسأأأأأأة الرريق إذ و  العمل العالمية،

 إذ يشدل  لح المشاركة بمزيد مح الةوة مح جانب كل أ ضاء فريق التنسيق،و  العامل التابل لرريق التنسيق،

او  في جهود التعو  بمسأاهمات فريق التنسأيق المشأترك بيح الوكاالت في تعزيز التنسأيق وإذ يسألم أيضأا 
 مكافحة االتدار باألشأأأأأأأخاص، في إطار الواليات الحالية لشأأأأأأأركائه، األ ضأأأأأأأاء في منظومة األمم المتحدةو  منل

رقات مناقشأة مختلرة بشأل  المواضأيل الراهنة التي تؤثر في الدهود العالمية و  ضألو  كهلكو  المنظمات احقليمية،و 
قليمية  لح مواصألة  ملها فيما يتعلق بتمكانية االنضأما. إذ يشأدل المنظمات احو   لمكافحة االتدار باألشأخاص،

 المشاركة في رئاسته،و  إلح فريق التنسيق

بتوجيه فريق التنسأأيق محورأ تركيز  المواضأأيعي في األ وا. األخيرة إلح مسأأللة االتدار  وإذ يحيط  لما 
ل االتدار باألشأأأأأأأخاص في سأأأأأأأالسأأأأأأأل إلح التدابير الرامية إلح من و  التكنولوجيا،و   االتدار باألشأأأأأأأخاصو   باألطرا 

 الخدمات،و  كهلك في مشتريات األمم المتحدة مح الاضائلو  احمداد، بما في ذلك في سياق المشتريات العمومية

 الوكاالت الدوليةو  الجتماع الثاني لرريق التنسيق  لح مستو  مديري المنظماتبا وإذ يحيط  لما أيضا 
الهي  ز  الشأأأأأأأأأأأراكة بيح  و  ،2020كانو  األو /ديسأأأأأأأأأأأم ر   16عد في احقليمية ذات اللأأأأأأأأأأألة، الهي  ةد  ح بُ و 

مدلس دو  بحر ال لطيق كلحدث و  بة و  منظمة الدو  األمريكيةو   الوكاالت للتلأأأأأأأأأأأدي لالتدار باألشأأأأأأأأأأأخاص،
  ضويح في فريق التنسيق، 

 النسأأأأاءبل  صأأأأندوق األمم المتحدة االسأأأأتئماني للت ر ات لضأأأأحايا االتدار بالاشأأأأر، ال سأأأأيما  وإذ يةر 
فةا لخطة العمل العالمية، يهد  إلح تزويد ضأأأأأأأحايا االتدار باألشأأأأأأأخاص بالمسأأأأأأأا دة و  األطرا ، الهي أنشأأأأأأأ و 

المنظمات الحكومية و  المالية مح خال  قنوات المسأأأا دة الةائمة، مثل المؤسأأأسأأأات الحكوميةو  الةانونيةو  احنسأأأانية
سأأأأأأأأائر و  المةدمة لللأأأأأأأأندوق االسأأأأأأأأتئماني مح الدو إذ يرحب بالمسأأأأأأأأاهمات و  المنظمات غير الحكومية،و  الدولية

 الدهات صاحاة المللحة، 

كأأانو  األو /ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر  18المؤرخ  68/192بمأأا قررتأأه الدمعيأأة العأأامأأة، في قرارهأأا  وإذ يحيط  لمأأا 
 ، مح تةييم التةأد. المحر  في تنريأه خطأة العمأل العأالميأة مرة كأل أربل سأأأأأأأأأأأأأأنوات ا تاأارا مح دورتهأا الثأانيأة2013

 التحديات في مداالت منها تنريه اللكوك الةانونية ذات الللة، و  الثغراتو  الساعيح، مح أجل تةييم احندا اتو 

السأأأتيح، مح و   تما ي الدمعية العامة الرفيعي المسأأأتو ، خال  دورتها السأأأابعةإلح انعةاد اج وإذ يشأأأير 
، بهد  تةييم  2017أيلو /سأأأأأأأأأ تم ر   28و 27السأأأأأأأأأاعيح، يومي و  دورتها الثانيةو  ،2013أيار/مايو  15إلح  13

في جملأة  همأا االجتمأا أا  اللأها  أ ربأت فيهمأا الدمعيأة مدأددا،و  التةأد. المحر  في تنريأه خطأة العمأل العأالميأة،
 جود إرادة سياسية قوية لد  الدو  األ ضاء في مضا رة جهود مكافحة االتدار باألشخاص، و  أمور،  ح

بأاح ال  السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأي المتعلق بتنريأه خطأة  مأل األمم المتحأدة العأالميأة لمكأافحأة االتدأار  وإذ يرحأب 
 الأهي ُ ةأد خال  دورتهأا الثأانيأة الأهي ا تمأدتأه الدمعيأة العأامأة في اجتمأا هأا الرفيل المسأأأأأأأأأأأأأأتو  ( 59) بأاألشأأأأأأأأأأأأأأخأاص،

__________ 

   1/ 72قرار الدمعية العامة   (59) 
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كررت فيأه الأدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأأاء التألكيأد بألقو  العاأارات الممكنأة  لح أهميأة تعزيز العمأل الدمأا ي و  السأأأأأأأأأأأأأأاعيح،و 
 ، باألشخاصللةضاء  لح االتدار 

إلح االجتماع الرفيل المسأأأأأأأأأتو  المة ل للدمعية العامة السأأأأأأأأأتعراض التةد. المحر  في تنريه   وإذ يتطلل 
في و  السأأأأأاعيح للدمعية العامة، بعد المناقشأأأأأة العامةو   مل العالمية، المةرر  ةد  خال  الدورة السأأأأأادسأأأأأةخطة الع

 ، 2021مو د أقلا  كانو  األو /ديسم ر 

يوليه يوما  الميا /تمو  30، مح إ ال  68/192بما قررته الدمعية العامة، في قرارها  وإذ يحيط  لما 
إذ يرحب بالرعاليات التي تعةدها الدو  و  ،2014لمكافحة االتدار باألشأأخاص ُيحترل به كل سأأنة ابتداء مح  ا. 

 المدتمل المدني،  لح كل مح اللأأأأأأأأعيد الوطنيو  المنظمات الدولية األخر  و  وكاالت األمم المتحدةو   األ ضأأأأأأأأاء
 بحالة ضأأأأأأأأأحايا هه  الدريمةو   اليو. مح أجل  يادة الو ي باالتدار باألشأأأأأأأأأخاصالدولي، احتراال بهها و  احقليميو 
 حمايتها،و  تعزيز حةوقهمو 

بأأت ال    2019تمو /يوليأأه  25المؤرخ  73/327بمأأا قررتأأه الدمعيأأة العأأامأأة، في قرارهأأا  وإذ يرحأأب 
 ء  لح  مل األطرا ،السنة الدولية للةضا 2021  ا.

  ر احقليمية ذات اللألة في و  دو  احقليميةو   الماادرات احقليميةو   إلح اسأتمرار دور اآلليات وإذ يشأير 
 الةضاء  ليها، بما في ذلك تنريه خطة العمل العالمية، و  مكافحة جميل أشكا  االتدار باألشخاص

فةا للمااد  الواردة و  وذجا أسأأأأاسأأأأيا ل  ما  يعملبتزايد  دد األ ما  التدارية التي تت نح نم وإذ يرحب 
 في االتراق العالمي ل مم المتحدة بشل  التلدي لدريمة االتدار باألشخاص، 

مكافحته، و  التلأأأأأأدي لهو   إلح ضأأأأأأرورة تعزيز الدهود الرامية إلح منل االتدار باألشأأأأأأخاص وإذ يشأأأأأأير 
خال  المسأأأأا دة التةنية ذات اللأأأألة التي يةدمها  تاادلها حسأأأأب االقتضأأأأاء، محو  بسأأأأ ل منها د م جمل ال يانات

الكشأ   ح شأاكات و  معالدة العوامل التي تدعل الناس  رضأة لالتدار،و  الدريمة،و   المكتب المعني بالمخدرات
تث يط الطلب الهي يشأأأأأأدل  لح االسأأأأأأتغال  المرضأأأأأأي إلح و  تركيكها، في أطر منها سأأأأأأالسأأأأأأل احمداد،و  االتدار

اسأأأأأأأأتخدا. أسأأأأأأأأاليب التحري و  إجراء تحقيةات ماليةو   ت شأأأأأأأأاكات االتدار مح العةاب،وضأأأأأأأأل حد حفالو  االتدار،
 حماية ضحايا االتدار باألشخاص  و  الخاصة ضمح الشرو  التي ينل  ليها الةانو  المحلي،

االقتلأأأأأأأادية  و  آثارها االجتماعية و  ( 19- مح أ  جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد   وإذ يعرب  ح بالغ قلةه  
  تررض تحديات جديدة في مدا  مكافحة االتدار باألشأأأخاص، و  تتيح للدما ات احجرامية المنظمة فرصأأأا إضأأأافية قد  

مح ذلك التنريه الكامل الرعا  لللأكوك الدولية ذات اللألة و  إذ يؤكد أهمية إيداد سأ ل فعالة للتلأدي لهه  التحديات، و 
 كهلك خطة العمل العالمية،  و  فيها مثل بروتوكو  االتدار باألشخاص مح جانب الدو  األطرا   

 يأادة حأادة في معأأدالت الاطأأالأة النأأاجمأأة  ح جأائحأأة مرض أظهرت حأدوث أ  تةأأارير قأد  وإذ يالحظ 
ال سأأأأأأأأأيما مح ال لدا  التي تشأأأأأأأأأهد أسأأأأأأأأأرع و  االتدار باألشأأأأأأأأأخاص،مما يرجح ا دياد ( 19-فيروس كورونا )كوفيد

 ،وأكثرها استعلاء في العمالة االنخراضات

الدو  األ ضأأأأأاء التي لم تلأأأأأدق  لح اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة   يحث -1 
األطرا ، المكمل التراةية و  بخاصأأأأأأة النسأأأأأأاءو  معاةاة االتدار باألشأأأأأأخاص،و  قملو  بروتوكو  منلو    ر الوطنية

ر في القيأا. بأهلأك، األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة المنظمأة   ر الوطنيأة، أو لم تنضأأأأأأأأأأأأأأم بعأد إليهمأا  لح النظ
 سأأأأأأأأأأأأأأ يأل األولويأة، آخأهة في اال تاأار الأدور الهأا. لهأهيح اللأأأأأأأأأأأأأأكيح في مكأافحأة االتدأار بأاألشأأأأأأأأأأأأأأخأاص،  لح

 الرعالة منهما  و  أيضا الدو  األطرا   لح تحةيق االسترادة الكاملة يحثو 
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الدو  األطرا  في بروتوكو  االتدار باألشأأأأأأأأأأأخاص، في سأأأأأأأأأأأياق تةييم خطة  مل  يشأأأأأأأأأأأدل -2 
 المتحأدة العأالميأة لمكأافحأة االتدأار بأاألشأأأأأأأأأأأأأأخأاص،  لح النظر في اتخأاذ تأدابير لأد م االسأأأأأأأأأأأأأأتخأدا. الكأامأل األمم

 الرعا  لل روتوكو  و 

مم سأأأأأأأائر الدهات صأأأأأأأاحاة الملأأأأأأألحة المهكورة في خطة  مل األو  الدو  األ ضأأأأأأأاء  يحث -3 
الرعا  و   المتحدة العالمية لمكافحة االتدار باألشخاص  لح االستمرار في المساهمة في تحةيق االستخدا. الكامل

يد و مؤتمر و   تحسأأيح التنسأأيق فيما بينها لتحةيق هها الهد ،و  لخطة العمل العالمية، بسأأ ل منها تعزيز التعاو  
 سأأأأأأأأأأأأأأأائر المنظمأات دو  احقليميأةو  لمنظمأة   ر الوطنيأةاألطرا  في اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة ا

 اليته  و  الدولية ذات الللة إلح القيا. بهلك أيضا، كل في إطارو  احقليميةو 

 السأأأأأياسأأأأأيةو  الثةافيةو   االقتلأأأأأاديةو   الدو  األ ضأأأأأاء إلح التلأأأأأدي للعوامل االجتماعية يد و -4 
 غيرها مح العوامل التي تدعل الناس  رضة لالتدار و 

المنظمأأات و  الوكأأاالت المعنيأأة في منظومأأة األمم المتحأأدةو  جميل الأأدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأأأاء، يأأد و -5 
الدولية األخر ، فضأأأأأأأأأال  ح المدتمل المدني، إلح مواصأأأأأأأأألة االحترا  بنشأأأأأأأأأا  باليو. العالمي لمكافحة االتدار 

 باألشخاص  

العمل  و  الدريمة أ  يواصأأأأأأأأل، بالتعاو  الوثيق و  إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات   يطلب  - 6 
تدفةات االتدار باألشأخاص  لح كل مح اللأعيد  و  أشأكا  و  المشأترك بيح الدو  األ ضأاء، جمل المعلومات  ح أنما  

التةرير العأأالمي  ح االتدأأار شأأأأأأأأأأأأأأامأأل ب يأأة اسأأأأأأأأأأأأأتخأأدامهأأا في و  موثوق و  الأأدولي  لح نحو متوا   و  احقليمي و  الوطني 
 اآلليات المختلرة  و  الدروس المسترادة المستمدة مح الماادرات و  تااد  أفضل الممارسات و  باألشخاص 

 الدريمة أ  يواصأأأأأأأأأأل، في إطارو   إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات يطلب أيضأأأأأأأأأأا -7 
احقليمي، و  أ  يواصأأأأل القيا.،  لح اللأأأأعيديح الوطنيو  أنشأأأأطتهو  برامده اليته، إدماج خطة العمل العالمية فيو 

الرعا  و   بتةديم المسا دة التةنية إلح ال لدا ، بناء  لح طل ها، بهد  تعزيز قدرتها  لح ضما  االستخدا. الكامل
 لخطة العمل العالمية  

ت في سأأياق خطة الدو  األ ضأأاء  لح به  قلأأار  جهدها لتحسأأيح تااد  المعلوما يشأأدل -8 
ضأأأل إجراءات تشأأأغيل موحدة تسأأأمح لسأأألطات إنراذ الةانو  أو الهدرة أو غيرها مح و   النظر فيو  العمل العالمية،

السأألطات المعنية في الدو  األ ضأأاء، حسأأب االقتضأأاء، بل  ترسأأل  لح الرور معلومات رسأأمية  ح الضأأحايا 
الوسأأأأأائل و   ور، بحيث تشأأأأأمل معلومات  ح احجراءاتبلدا  الع  و  بلدا  المنشأأأأألو  المكتشأأأأأريح إلح بلدا  المةلأأأأأد

 فةا للةانو  الوطني و  المستخدمة ألغراض االتدار باألشخاص، مح أجل الشروع في تحةيق مشترك،

الوكاالت األخر  ذات اللأأأأأأأأأأأألة في و  الدريمةو   مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات يد و -9 
المشأأأأأأأأأأأأأأترك بيح الوكأاالت لمكأافحأة االتدأار بأاألشأأأأأأأأأأأأأأخأاص،  منظومأة األمم المتحأدة، في إطأار فريق التنسأأأأأأأأأأأأأأيق

 مواصلة  يادة أنشطة الرريق المتللة بتنريه خطة العمل العالمية  إلح

 تنريه سياسات و   ضل و   الدو  األ ضاء، في سياق تةييم خطة العمل العالمية، إلح النظر في  يد و  - 10 
سأأأأالسأأأأل و  االتدار باألشأأأأخاص في  مليات االشأأأأتراء الحكومي يترق مل قوانينها المحلية، لمنل و  طنية، بما يتماشأأأأح و 

المدتمل المدني،  و  العمل مل أوسا  األ ما  التدارية و  النظر، حسب االقتضاء، في تعزيز الشراكات و  احمداد العالمية، 
ل  مكافحته في سأأأأالسأأأأ و  تنريه ماادرات مسأأأأتدامة لمنل االتدار و  ضأأأأل و   بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مح أجل 

 المسؤولية الرئيسية للدو  األ ضاء في هها الشل   و  احمداد، مل مرا اة الدور الرئيسي 

 ءاالشأأأأأأترا إلح الهيئات المعنية في منظومة األمم المتحدة أ  تكرل خلو جميل أنشأأأأأأطة    يطلب -11 
 التي تةو. بها األمم المتحدة مح أي صلة باالتدار باألشخاص 
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الدريمة، بلأأأأأأأأرته مدير صأأأأأأأأندوق األمم و   م المتحدة المعني بالمخدراتإلح مكتب األم  يطلب -12 
 األطرا ، مواصأألة تشأأديل الدو و  بخاصأأة النسأأاءو  المتحدة االسأأتئماني للت ر ات لضأأحايا االتدار باألشأأخاص،

 سائر الدهات صاحاة المللحة  لح تةديم مساهمات لللندوق االستئماني  و 

الدهات المانحة إلح توفير موارد مح خارج الميزانية ل غراض سأأائر و   الدو  األ ضأأاء يد و -13 
 إجراءاتها  و  فةا لةوا د األمم المتحدةو  الم ينة أ ال ،

بأل   64/293جهتأه الدمعيأة العأامأة إلح األميح العأا. في قرارهأا و  إلح الطلأب الأهي يشأأأأأأأأأأأأأأير -14 
ار االلتزامأأات الحأأاليأأة المتعلةأأة بتةأأديم التةأأارير إلح الدمعيأأة العأأامأأة في إطأأار ال نأأد المتعلق بمنل يأأدرج، في إطأأ 

 العدالة الدنائية، قسما  ح تنريه منظومة األمم المتحدة لخطة العمل العالمية و  الدريمة
  

 مشروع مقرر مقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي العتماده -جيم 

االجتما ي با تماد مشأأأأأروع المةرر و   العدالة الدنائية المدلس االقتلأأأأأاديو  ل الدريمةتوصأأأأأي لدنة من  -3
 التالي:

  
ر    مشروع مقرَّ

جدول األعمال و  العدالة الجنائية عن أعمال دورتها الثالثينو  تقرير لجنة منع الجريمة  
 الثالثينو  المؤقَّت لدورتها الحادية

 االجتما ي:و  إ  المدلس االقتلادي 

 العدالة الدنائية  ح أ ما  دورتها الثالثيح و  يحيط  لمًا بتةرير لدنة منل الدريمة )أ( 

ر اللدنة  )ب(  دًا مةر    2012نيسا /أبريل  27المؤر خ  21/1يؤك  د مدد 

 الثالثيح الوارد أدنا  و  يوافق  لح جدو  األ ما  المؤق ت لدورة اللدنة الحادية )ج( 
  

 الثالثينو  العدالة الجنائية الحاديةو  األعمال المؤقَّت لدورة لجنة منع الجريمةجدول   

 انتخاب أ ضاء المكتب  -1

 المسائل التنظيمية األخر  و  إقرار جدو  األ ما  -2

 المناقشة العامة  -3

 الشؤو  احدارية:و  الميزانيةو  مسائل احدارة االستراتيدية -4

الحكومي الدولي الدائم المرتوح العضأأأوية المعني بتحسأأأيح حوكمة مكتب  مل الرريق العامل  )أ( 
 وضعه المالي و  الدريمةو  األمم المتحدة المعني بالمخدرات

 الميزانية ل رنامج األمم المتحدة لمنل الدريمةو  التوجيهات المتعلةة بمسأأأأأأائل السأأأأأأياسأأأأأأة العامة )ب( 
 العدالة الدنائية و 

 أساليب  مل اللدنة  )ج( 

المسأأأأأأأأأأأأأأائأل األخر  و  الدريمأةو  تكويح مالك موظري مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات )د( 
 ذات الللة 
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 المناقشة المواضيعية  -5

تنسأأأأأأأأأيةها في مدا  و  الدو  األ ضأأأأأأأأأاءو  الدريمةو   توحيد جهود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات -6
 العدالة الدنائية:و  منل الدريمة

  بروتوكوالتهاو  اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة   ر الوطنيةالتلأأأأأأأأأأأأأديق  لح  )أ( 
 تنريهها و 

 تنريهها و  التلديق  لح اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الرساد )ب( 

 تنريهها و  مكافحتهو  التلديق  لح اللكوك الدولية لمنل احرهاب )ج( 

 دنائية العدالة الو  مسائل أخر  تتعلق بمنل الدريمة )د( 

خلأأأأأأأأوصأأأأأأأأًا و  الدريمة،و   أنشأأأأأأأأطة أخر  لد م أ ما  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات ()ه 
 المنظمات غير الحكوميةو  العدالة الدنائيةو  أنشأأطة شأأاكة برنامج األمم المتحدة لمنل الدريمة

 غيرها مح الهيئات و 

 العدالة الدنائية و  لدريمةقوا دها في مدا  منل او  تط يق معايير األمم المتحدةو  استخدا. -7

ة في مدا  منل الدريمةو  المسأأأائلو  اتداهات الدريمة  لح اللأأأعيد العالمي -8  تدابير التلأأأدي المسأأأتدد 
 العدالة الدنائية و 

األ ما  التحضأأأأأأأأأيرية و  العدالة الدنائيةو  متابعة نتائج مؤتمر األمم المتحدة الرابل  شأأأأأأأأأر لمنل الدريمة -9
 العدالة الدنائية و  الخامس  شر لمنل الدريمةلمؤتمر األمم المتحدة 

االجتمأا ي، تمأاشأأأأأأأأأأأأأأيأًا مل قرار الدمعيأة العأامة و   مسأأأأأأأأأأأأأأاهمأات اللدنأة في  مأل المدلس االقتلأأأأأأأأأأأأأأادي -10
 تنريهها و  استعراضهاو  2030، بما في ذلك متابعة خطة التنمية المستدامة لعا. 72/305

 الثالثيح و  جدو  األ ما  المؤق ت لدورة اللدنة الثانية -11

 مسائل أخر   -12

 الثالثيح و  ا تماد تةرير اللدنة  ح أ ما  دورتها الحادية -13
  

ه انتباه المجلس االقتصادي -دال   االجتماعي إليهاو  المسائل التي ُيوجَّ
ه انتاأا  المدلس االقتلأأأأأأأأأأأأأأادي -4 المةرر التأالييح اللأهيح ا تمأدتهمأا لدنأة منل  و  االجتمأا ي إلح الةرارو  ُيوجأ 

 العدالة الدنائية:و  الدريمة
  

 30/1القرار   

 تعزيز التعاون الدولي على التصدي لتهريب المهاجرين   
 ،العدالة الدنائيةو  إ  لدنة منل الدريمة 

  دابير الرعأالأة لمنل تهريأب المهأاجريحبمحور التركيز المواضأأأأأأأأأأأأأأيعي لأدورتهأا الثالثيح  لح التأ  إذ ترحأب 
بيح، ال سأأيما النسأأاءو  حةوق األطرا  المهاجريح غير و  األطرا ،و  التلأأدي له، مل حماية حةوق المهاجريح المهر 

 المتعدد األطرا   لح التلدي لتهريب المهاجريح، و  الملحوبيح بهويهم، التي تهد  إلح تعزيز التعاو  الدولي
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المعنو  و  ،2011كانو  األو /ديسأأأأأأأأأم ر  19المؤرخ  66/172الدمعية العامة   إلح قرارات وإذ تشأأأأأأأأأير 
الدهود الرامية إلح المعنو  "تعزيز و   ،2012كانو  األو /ديسأأأأأأأم ر  20، المؤرخ 67/185و "حماية المهاجريح"،

كانو  األو /ديسأأأم ر  18المؤرخ   69/187و  أسأأأرهم"،و  العما  المهاجريحو  الةضأأأاء  لح العن  ضأأأد المهاجريح
 ،2014كأأأانو  األو /ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر  18المؤرخ  69/167و المراهةو  المهأأأاجرو "،و  المعنو  "األطرأأأا و  ،2014

، والمعنو  "حمأأأأأايأأأأة 2015كأأأأأانو  األو /ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر  17المؤرخ  70/147و المعنو  "حمأأأأأايأأأأأة المهأأأأأاجريح"،و 
  مح أجأأأأأأأل الالجئأيأحالمأعأنأو  "إ ال  نيأويورك و  ،2016أيلأو /سأأأأأأأأأأأأأأ أتأمأ أر  19المأؤرخ  71/1والمأهأأأأأأأاجريح"، 

الةرارات و  المعنو  "حمأأايأأة المهأأاجريح"،و  ،2019كأأانو  األو /ديسأأأأأأأأأأأأأأم ر  18المؤرخ  74/148و المهأأاجريح"،و 
 األخر  ذات الللة، 

 تعزيز إطار التعاو  الدوليتسأأأأأأهم في و   تلك الدهود العالمية التي تعز  الحوار وإذ تضأأأأأأل في ا تاارها 
نأأه ال يمكح ألي دولأأة أ  تعأأالج الهدرة بمرردهأأا بسأأأأأأأأأأأأأأ أأب الط يعأأة الكأأامنأأة العأأابرة للحأأدود إاحقليمي، حيأأث و 

 الظاهرة، لهه 

بشأأأأأأأأأأل  تعزيز التعاو  الدولي  لح   2014/23االجتما ي و  قرار المدلس االقتلأأأأأأأأأأادي وإذ تعيد تلكيد 
فيه المدلس  لح ضأرورة معالدة التحديات المتلألة بتهريب المهاجريح  التلأدي لتهريب المهاجريح، الهي شأدد

 احقليميو  التحأاور  لح كأل مح اللأأأأأأأأأأأأأأعيأد الثنأائيو  مح خال  التعأاو  و  متوا   و  مح خال  اتاأاع نهج شأأأأأأأأأأأأأأامأل
 بلدا  المةلد،و  بلدا  الع ورو  الدولي، حسب االقتضاء، بيح بلدا  المنشلو 

ل و  الاحرو  كأأافحأأة تهريأأب المهأأاجريح  ح طريق ال رأهميأأة بروتوكو  م وإذ تؤكأأد مدأأددا  الدو، المكمأأ  
با تاار  اللأأأأأأأأأأأأأك الةانوني الدولي الرئيسأأأأأأأأأأأأأي   ( 60) التراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة   ر الوطنية،

 فق ما هو محدد في ال روتوكو ، و  ما يتلل بهلك مح سلوك،و  لمكافحة تهريب المهاجريح

أنه ليس في هها تنل  لح مح بروتوكو  مكافحة تهريب المهاجريح، التي  19إلح المادة  وإذ تشأأأأأأأأأير 
األفراد بمةتضح الةانو  الدولي، بما في ذلك و  المسؤوليات للدو و  االلتزاماتو   ال روتوكو  ما يمس بسائر الحةوق 

بروتوكو   و  ( 61) 1951اتراةية  ا. خلأأأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأأأا  و  الةانو  الدولي لحةوق احنسأأأأأأأأأأأا ،و  الةانو  احنسأأأأأأأأأأأاني الدولي
 م دأ  د. اح ادة قسرا الوارد فيهما و  الخاصيح بوضل الالجئيح، حيثما انطاةا، ( 62) 1967  ا.

أ  اتخاذ أي تدابير فعالة تنل  لح إلح ديااجة بروتوكو  مكافحة تهريب المهاجريح، التي  وإذ تشأأأير 
اتخاذ تدابير مناسأأأأأأأأأأأأأاة أخر ، منها تدابير  و  اد  المعلوماتتا و  يتطلب نهدا دوليا شأأأأأأأأأأأأأامال، بما في ذلك التعاو  

 الدولي،و  احقليميو  اقتلادية،  لح اللعيد الوطنيو  اجتماعية

مح بروتوكو  مكأافحأة تهريأب المهأاجريح، التي اترةأت فيهأا الأدو   10إلح المأادة  وإذ تشأأأأأأأأأأأأأأير أيضأأأأأأأأأأأأأأا 
مشأأأأأأأأأأأأأتركة أو التي تةل  لح الدروب التي ُيهر ب   رها المهاجرو ،   حدود لديهابخاصأأأأأأأأأأأأأة تلك التي و   األطرا ،

احداريأأة الأأداخليأأة، أي و  فةأأا لنظمهأأا الةأأانونيأأةو  بغرض تحةيق أهأأدا  ال روتوكو ،  لح أ  تتاأأاد  فيمأأا بينهأأا،
  هامح ال روتوكو ، التي اترةأت فيهأا الدو  األطرا   لح أ  تتعأاو  فيمأا بين  14المأادة و   معلومات ذات صأأأأأأأأأأأأأألأة،

 ناصأأأأأر المدتمل و   سأأأأأائر المنظمات ذات اللأأأأألةو  المنظمات غير الحكوميةو   مل المنظمات الدولية المختلأأأأأةو 
 المدني األخر ، حسأب االقتضأاء، لضأما  توفير تدريب مالئم للعامليح في أقاليمها بشأل  منل تهريب المهاجريح

مح ال روتوكو ،    17المادة و  لهلك السلوك، حماية حةوق المهاجريح الهيح يكونو  هدفاً و  الةضاء  ليهو   مكافحتهو 

__________ 

 (60) United Nations, Treaty Series, vol. 2241, No. 39574   
   vol. 189, No. 2545المرجل نرسه،   (61) 
   vol. 606, No. 8791المرجل نرسه،   (62) 
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التي اترةأأت فيهأأا الأأدو  األطرا   لح النظر في إبرا. اترأأاقأأات ثنأأائيأأة أو إقليميأأة أو ترتياأأات أو مأأهكرات ترأأاهم 
 مكافحته، و  تنريهية بغرض منل تهريب المهاجريح

سأأيادة الةانو : نحو تحةيق و  العدالة الدنائيةو  إلح إ ال  كيوتو بشأأل  النهوض بمنل الدريمة وإذ تشأأير 
العأدالأة و  الأهي ا تمأد  مؤتمر األمم المتحأدة الرابل  شأأأأأأأأأأأأأأر لمنل الدريمأة 2030خطأة التنميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة لعأا. 

حماية و  مكافحة تهريب المهاجريحو  تنريه تدابير فعالة لمنلو  الهي تعهدت فيه الدو  األ ضاء با تمادو  الدنائية،
يتماشأأأأأأأأأأأأح مل التزامات كل طر  مح األطرا  بموجب اتراةية األمم المتحدة  حةوقهم احنسأأأأأأأأأأأأانية، بماو  أرواحهم

جميل االلتزامأأات الأأدوليأأة و  بروتوكو  مكأأافحأأة تهريأأب المهأأاجريحو  ( 63) لمكأأافحأأة الدريمأأة المنظمأأة   ر الوطنيأأة
الدولي في هها و  احقليميو  تعزيز التعاو  الثنائيو  تحديدًا فيما يتعلق بحةوق احنسأأأأأأأأأأا ،و   األخر  ذات اللأأأأأأأأأألة،

اسأأأأتخدا. أسأأأأاليب التحري الخاصأأأأة و  اللأأأأدد، ال سأأأأيما مح أجل التلأأأأدي، بسأأأأ ل منها إجراء التحقيةات المالية
الوطنية التي تحةق مكاسأأأأأأأأأأب مح هه  و  بلأأأأأأأأأأورة متزامنة، لتزايد دور الدما ات احجرامية المنظمة   ر الوطنية

 أكدت مسأأأأأأأأأأا يها ب ه  كل الدهود الممكنة للحيلولة دو  و  هاجريح،غيرها مح الدرائم المرتكاة ضأأأأأأأأأأد المو   الدرائم
 الخسائر في األرواح، و  قوع مزيد مح الضحاياو 

تةأديم المسأأأأأأأأأأأأأأا أدة التةنيأة لهأا، في ضأأأأأأأأأأأأأأوء و  أهميأة تعزيز قأدرة الأدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأأاء وإذ تؤكأد مح جأديأد 
 م جهودهأأا في منل تهريأأب األولويأأات التي تحأأددهأأا الأأدو  التي تطلأأب هأأه  المسأأأأأأأأأأأأأأأا أأدة، ب يأأة دو  االحتيأأاجأأات
 الدريمأأأةو  إذ تحيط  لمأأأا مل التةأأأدير بعمأأأل مكتأأأب األمم المتحأأأدة المعني بأأأالمخأأأدراتو  مكأأأافحتأأأه،و  المهأأأاجريح

 يوفر  مح أدوات في هها اللدد،  ماو 

بأتطالق  مليأة اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض آليأة اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض تنريأه اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة   وإذ ترحأب 
ال روتوكوالت الملحةة بها، التي سأأأأأأأأأأأأأأتسأأأأأأأأأأأأأأهم في التنريه الواجب التراةية مكافحة الدريمة و   نيةالمنظمة   ر الوط

 في اسأأأتاانة االحتياجات مح المسأأأا دة التةنية بلأأأورة مناسأأأاة،و  بروتوكو  مكافحة تهريب المهاجريح،و   المنظمة
 لماأأأاد  التوجيهيأأأة ل ليأأأةإذ تشأأأأأأأأأأأأأأير إلح او   يأأأادة تعزيز التعأأأاو  الأأأدولي بيح الأأأدو  األطرا  إلح حأأأد ك ير،و 
أ  تكو ، في جملة أمور، و  مح االتراةية، 4فةا للمادة و  خلأأأأأأأأأأأأأائلأأأأأأأأأأأأأها، التي تؤكد أ  تنريهها يدب أ  يكو  و 

 ذات طابل تةني، و  غير  ةابيةو  غير اختلاميةو  محايدةو  شاملةو  غير تدخليةو  فعالةو  شرافة

إ  كانتا مترابطتيح  و  ريمتا  متمايزتا ،االتدار باألشأأأأأأأأأأأخاص جو  أ  تهريب المهاجريح  وإذ تؤكد مدددا 
تتطلاا  في حاالت كثيرة تدابير  و  قد تشأأأأأأأتركا  في بعض الحاالت في بعض السأأأأأأأمات،و  في كثير مح األحيا ،

 فةا لللكوك الدولية الةائمة،و  سياساتية،و  تنريهيةو  تكميلية قانونية

إلح أ  المهاجريح ال يلاحو  ُ رضة للمالحةة الدنائية في إطار بروتوكو  مكافحة تهريب   وإذ تشير 
أنأه ال يوجأد في ال روتوكو  مأا يمنل و  مح ال روتوكو ، 6المهأاجريح لمدرد كونهم هأدفأا للرعأل الم ي ح في المأادة 

 الداخلي، أي دولة طر  مح اتخاذ تدابير ضد أي شخل ُيعدُّ سلوكه جرما بمةتضح قانونها

بو ، مثأل ارترأاع معأد  اال تأداء   وإذ يسأأأأأأأأأأأأأأاورها الةلق  إ اء المخأاطر التي يتعرض لهأا المهأاجرو  المهر 
كهلك  دد و  تراقم أوجه الضأأأأأأع  أما. أشأأأأأأكا  مختلرة مح االسأأأأأأتغال ،و  العني ، بما في ذلك العن  الدنسأأأأأأي،

 المهاجريح الهيح يلةو  حترهم أثناء رحلة تهري هم،  

بل  الدو  األ ضأأأأأأأأاء الكائنة في مناطق مختلرة مح العالم تواجه تحديات فريدة في سأأأأأأأأياق  وإذ تسأأأأأأأألم 
أ  التعأاو  الخأاص بكأل منطةأة بعينهأا  و  الدو،و  الاحرو  مكأافحأة تهريأب المهأاجريح  ح طريق ال رو  كرأاحهأا لمنل

 سيحسح قدرة الدو  األ ضاء  لح التلدي لهه  التحديات،

__________ 
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ت إليها بعض ال لدا  فيما يتعلق بتط يق التدابير التي تعوق قدرة اللأأأأأأأأأأأأأعوبات التي أشأأأأأأأأأأأأأار  وإذ تدرك 
الدو، بما في ذلك توفير الموارد و   الاحرو  مكافحة تهريب المهاجريح  ح طريق ال رو  الدو  األ ضأأأأأأاء  لح منل

 الال مة لهه  الدهود،

 مكافحته،و  مهاجريحبالدور األسأأأأأأأاسأأأأأأأي الهي يؤديه التعاو  الدولي الرعا  في منل تهريب ال وإذ تسأأأأأأأل  م 
الحواجز الدولية، ال سأأأأأأأأأأأأأيما التدابير التي تعوق هها و  تحقيةا لهه  الغاية، تشأأأأأأأأأأأأأدد  لح أهمية معالدة التحدياتو 

 التلأأأأأأأأأأأأأأأدي لهأا برعأاليأة،و  مواجهتهأاو  االلتزامأات بموجأب الةأانو  الأدوليو  تخأال  ميثأاق األمم المتحأدةو  التعأاو  
 ح تط يق هه  التدابير، تماشيا مل التزاماتها الدولية تحث الدو  في هها اللدد  لح االمتناع  و 

 المواضأأأأأأأيعية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدراتو  بالدراسأأأأأأأات العالمية وإذ تحيط  لما مل التةدير 
التي تتضأأأمح معلومات أسأأأاسأأأية مريدة و  ورقات المناقشأأأة التي أ دتها األمانةو  الدريمة بشأأأل  تهريب المهاجريحو 

مرض فيروس كورونا  األ مات، مثل جائحة  و  النزا اتو   اقشأأأة بشأأأل  أمور منها أثر الكوارث الط يعيةلتيسأأأير المن 
كهلك و   لح دروب تهريب المهاجريح،و   ،  لح االتداهات السأائدة في الدما ات احجرامية المنظمة(19-كوفيد)

 التحةيق فيهاو   أجل كشأأأأأأ  تلك الحاالتالممارسأأأأأأات الديدة الرامية إلح د م التعاو  في مدا  إنراذ الةانو  مح 
 مالحةة مرتك يها،و 

بالدليل احضأأأأأأأافي الهي أ دته األمانة للمناقشأأأأأأأة المواضأأأأأأأيعية في الدورة الثالثيح للدنة  وإذ تحيط  لما 
التلأأأأأأأأأأأأأأدي له، مل حماية حةوق و  العدالة الدنائية بشأأأأأأأأأأأأأأل  التدابير الرعالة لمنل تهريب المهاجريحو  منل الدريمة
بيح،المهاجريح    حةوق األطرا  المهاجريح غير الملأأأأأأحوبيح بهويهم،و  ( 64) األطرا ،و  خلأأأأأأوصأأأأأأا النسأأأأأأاءو  المهر 

التأأدابير المتخأأهة الحتوائهأأا  لح األشأأأأأأأأأأأأأأخأأاص و  19-الأأهي يوفر معلومأأات  ح األثر النأأاجم  ح جأأائحأأة كوفيأأدو 
  لح تهريب المهاجريح،و  المرتحليح

بيح بسأأأأأ ب الةيود المرروضأأأأأة  ادت مح الخطر  ل 19-بل  جائحة كوفيد وإذ تسأأأأألم  ح المهاجريح المهر 
اسأأأأأتخدا. المنظمات و    لح السأأأأأرر التي تؤثر  لح المعابر الحدودية، مما  اد الطلب  لح السأأأأأرر غير المشأأأأأروع

حا  دو   ودة المهاجريح الهيح تةطعت بهم السأأأأأأأأأأأأأ ل في و   أكثر خطورة،و   احجرامية   ر الوطنية لدروب أطو 
بسأأأأ ب سأأأأررهم متةاربيح   19-وضأأأأل المهاجريح المهربيح في خطر أك ر لالصأأأأابة بكوفيدو  بلدا  المرور العابر،

 جسديا مل آخريح في أماكح ضيةة،

  لح بروتوكو  مكأأافحأأة تهريأأب المهأأاجريح  ح طريق ال رتلأأأأأأأأأأأأأأأدق الأأدو  التي لم  تحأأث -1 
بعد  لح  إليهلم تنضأم أو  ،نيةالدو، المكمل التراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة   ر الوطو  الاحرو 

  أ  تنظر في القيا. بهلك

الدو  و   - تعزيزها،  ند االقتضاء و   تشدل الدو   لح أ  تواصل استعراض تشريعاتها ذات الللة  - 2 
التي لم تلأأدق  لح ال روتوكو  أو تنضأأم إليه بعد  لح النظر في القيا. بهلك،  لح نحو يترق مل المااد  األسأأاسأأية  

أ  تدر. فيهأا األفعأا  المتوخح و  بمأا في ذلأك التشأأأأأأأأأأأأأريعأات الدنأائيأة  - االلتزامأات الأدوليأة المنطاةأة و  لةوانينهأا المحليأة 
ذلأك و  اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة المنظمأة   ر الوطنيأة، و  تدريمهأا في بروتوكو  مكأافحأة تهريأب المهأاجريح 

 جسامته، كما يلي: و  مل ط يعة الدر. تتناسب لتي بوسائل منها استلدار العةوبات المناساة ا 

دة للعةوبة  )أ(  مح المادة  1فةا للرةرة و  لدرائم ذات اللأألة، لح اأ  تنظر في إدراج ظرو  مشأأد  
مح  6مح المادة  3مح بروتوكو  تهريب المهاجريح، بما في ذلك الظرو  المشأأأأأأددة للعةوبة الواردة في الرةرة  6

جأأه التحأأديأأد، الظرو  التي تعر  ض للخطر، أو ُيرج ح أ  تعر  ض للخطر، و   لحو  يح،بروتوكو  تهريأأب المهأأاجر 

__________ 

 (64) E/CN.15/2021/6   
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حياة أو سأأأأأأالمة المهاجريح المعنييح، أو تسأأأأأأتتال معاملة أولئك المهاجريح معاملة ال إنسأأأأأأانية أو مهينة، بما في 
 ذلك لغرض استغاللهم 

مالحةة مرتك يها  و  هاجريحأ  تكرل، حسأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأاء،  ند التحةيق في جرائم تهريب الم )ب( 
  تدميدهاو   قضأأائيا، العمل  لح إجراء تحقيةات مالية متزامنة ب ية تتاُّل العائدات المكتسأأاة مح خال  تلك الدرائم

أ  تعت ر تهريب المهاجريح جريمة و   مح اتراةية الدريمة المنظمة،  14فةا ألحكا. المادة و  إ ادتهاو  ملأأأأأأأأأأأأأادرتهاو 
 االلتزامات الدولية المنطاةة و  فةا للةانو  المحليو  موا ،أصلية مرتاطة بدرائم غسل األ

بما يتسأأأأأأأأأأأأق مل التزاماتها بمةتضأأأأأأأأأأأأح و  فةا لل روتوكو و  الدو  األطرا   لح أ  تتخه،  تحث -3 
حماية حةوق و   الةانو  الدولي، كل التدابير المناسأأأأأأأأأاة، بما في ذلك سأأأأأأأأأح تشأأأأأأأأأريعات  ند االقتضأأأأأأأأأاء، للأأأأأأأأأو  

مح هها ال روتوكو ، حسأأأأأأأاما يمنحهم إياها الةانو    6هدفا للسأأأأأأألوك الم يح في المادة األشأأأأأأأخاص الهيح يكونو  
الحق في  د. الخضأأأأأأأأأأوع للتعهيب أو غير  مح أشأأأأأأأأأأكا  المعاملة و  بخاصأأأأأأأأأأة الحق في الحياةو  الدولي المنط ق،

 العةوبة الةاسية أو الالإنسانية أو المهينة   أو

 لح احترا. الحةوق الممنوحأأأة للمهأأأاجريح  الأأأدو  األطرا  في ال روتوكو  تحأأأث أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأا -4 
بيح،  لح النحو المنلأأأأأوص  ليه في ال روتوكو ، بلأأأأأر  النظر  ح ضأأأأأعهم كمهاجريح أو جنسأأأأأياتهم و  المهر 

 معلوماتهاو  جهات نظرهاو  تشأأأأأأدل الدو  األ ضأأأأأأاء  لح تااد و  نوع جنسأأأأأأهم أو  رقهم أو دينهم أو سأأأأأأنهم، أو
بيح   ممارساتها الديدة فيما يتعلق بالتدو   ابير المتخهة لحماية الحةوق احنسانية للمهاجريح المهر 

التشأأأأأريعات  و  ال رامجو  الدو  األ ضأأأأأاء  لح تعميم منظور جنسأأأأأاني في السأأأأأياسأأأأأات تشأأأأأدل -5 
 في غير ذلأأك مح احجراءات، تحقيةأأا ألمور منهأأا التلأأأأأأأأأأأأأأأدي لهأأه  الدريمأأةو  المتعلةأأة بمنل تهريأأب المهأأاجريح،

الظرو  الخاصأأة المتلأألة بنوع و  لح نحو أكثر فعالية، مح خال  تحليل االحتياجاتحماية حةوق المهاجريح  و 
 كهلك مح خال  التماس مساهمات الرئات المتلثرة و  الدنس،

الحريات األسأاسأية لدميل المهاجريح و  حماية حةوق احنسأا و  جميل الدو   لح تعزيز تشأدل -6 
ضأعهم كمهاجريح، مل مرا اة و  الملأحوبيح بهويهم، أيا كا غير و  األطرا   لح نحو فعا ، بمح فيهم المراهةو  

  الثنائيو  احقليميو  الحوار  لح اللأأأعيد الدوليو  معالدة الهدرة الدولية  ح طريق التعاو  و  ملأأأالحهم الرضأأألح،
بلدا  و  مسأأأأأؤوليات ال لدا  األصأأأأأليةو  متوا   في هها اللأأأأأدد، مل احقرار بلدوارو    ح طريق اتااع نهج شأأأأأاملو 

تدنب النهج التي قد تؤدي إلح تراقم مواطح و  ما تواجهه مح تحديات في هها اللأأأأأأأدد،و  بلدا  المةلأأأأأأأدو  الع ور
  19-كوفيد ال سيما في أ ةاب جائحةو  الضع  لديها،

المتعدد األطرا  للتلأأأأأأأأأأدي لتهريب و  الدو  األ ضأأأأأأأأأأاء  لح تعزيز التعاو  الدولي تشأأأأأأأأأأدل -7 
 المهاجريح 

بيح،  تحث -8  ال سيما و  الدو  األ ضاء  لح اتخاذ تدابير مناساة ل ناء الثةة مل المهاجريح المهر 
قعوا ضأأأحايا لدرائم العن ، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتوفير الحماية الرعالة للشأأأهود في احجراءات و  أولئك الهيح

 ونهم مل الموظريح المكلريح بتنراذ الةوانيح مح اتراةية الدريمة المنظمة، ب ية تيسير تعا 24فةا للمادة و  الدنائية

   ي الدمهور بأالطأابل احجرامي لتهريأب المهأاجريحو  الأدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأأاء  لح  يأادة تشأأأأأأأأأأأأأأدل -9 
 ناصأأأأر المدتمل المدني و   المخاطر المتلأأأألة بالهدرة غير النظامية، بالتعاو  مل الدهات صأأأأاحاة الملأأأألحةو 

 األخر ، حسب االقتضاء  

دو  األ ضأاء  لح النظر،  ند االقتضأاء، في تنريه التوصأيات التي ا تمدها  ال تشأدل أيضأا -10 
 أيلو / 13إلح  11الرريق العأأأأأأامأأأأأأل المعني بتهريأأأأأأب المهأأأأأأاجريح في اجتمأأأأأأا أأأأأأاتأأأأأأه المعةودة في الرترة مح 

 الواردة في التةارير  ح تلك االجتما ات و ، 2020أيلو /س تم ر  9و 8في و  2019 س تم ر
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د م اتخاذ تدابير المسأأأأأأا دة و  تيسأأأأأأيرو  و  األ ضأأأأأأاء  لح مواصأأأأأألة تعزيزالد تشأأأأأأدل كهلك -11 
توفير المعدات،  لح النحو المحدد في ال روتوكو ،  و  التدريبو  ، بما في ذلك الد م المادياألوسأأأأأأل نطاقاً  التةنية

المتحدة  د م جهود مكتب األممو  أولوياتها،و  اسأأأأأأأأأأأأأتنادا إلح احتياجاتهاو  إلح الدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأاء، بناء  لح طل ها
الشأأأأأركاء اآلخريح الهيح يعملو  مح و  المنظمة الدولية للشأأأأأرطة الدنائية )احنتربو (و  الدريمةو   المعني بالمخدرات

حمأايأة و  مالحةأة مرتك يأه قضأأأأأأأأأأأأأأائيأا،و  التحةيق فيأهو  تدريمأهو  أجأل تعزيز قأدرة الأدو   لح منل تهريأب المهأاجريح
بيح، بسأأأأأ ل منها  اسأأأأأتخدا. المواد التوجيهية التةنية مثل الةانو  النموذجي لمكافحة تهريب حةوق المهاجريح المهر 

، الهي أ د  المالحةة الةضأائية لمرتك يهو  دليل التدريب األسأاسأي  لح التحةيق في تهريب المهاجريحو  المهاجريح
 الدريمة و  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات

تواجهه في سأأياق مكافحة تهريب المهاجريح مح  إلح الدو  األ ضأأاء أ  تتلأأد  لما  تطلب -12 
الرعا  التراةية الدريمة و  ، بس ل مح بينها، حسب االقتضاء، التنريه الكامل19-تحديات ناجمة  ح جائحة كوفيد

الدولي مح أجل التلأأأأأأأأأأأأأدي و  تعزيز التعاو   لح اللأأأأأأأأأأأأأعيديح احقليميو  ( 65) ال روتوكوالت الملحةة بهاو   المنظمة
دة في تهريب المهاجريح بسأ ب الدائحة، مل االسأتناد في الوقت نرسأه إلح الدروس المسأترادة لالتداهات المشأهو 

 ب ية مسا دة المدتمل الدولي  لح التلدي بلورة أفضل لحاالت الطوار  في المستة ل 

 الدريمة أ  يواصأأأأأأأأأل مسأأأأأأأأأا داته التةنيةو   إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  تطلب -13 
تأأداخلهأأا، ب يأأة تةأأديم المسأأأأأأأأأأأأأأأا أأدة إلح الأأدو  و  ميأأة إلح بنأأاء الةأأدرات، مل تدنأأب ا دواجيأأة الدهودجهود  الراو 

كهلك مسأأأأا دتها، بناء  لح طل ها، و  األطرا ، بناء  لح طل ها، في تنريه بروتوكو  مكافحة تهريب المهاجريح،
 في التلديق  لح بروتوكو  مكافحة تهريب المهاجريح أو االنضما. إليه 

 ثائق هوية و   أمح ما تلأأأأأدر  مح و   تعزيز سأأأأأالمة تعمل  لح بالدو ، حسأأأأأب االقتضأأأأأاء، أ    هيب ت  - 14 
 تعزيز جهودها الرامية إلح و  توطيد أواصأأأأأر التعاو  فيما بينها، و  قدراتها  لح كشأأأأأ  الوثائق االحتيالية، تعزيز و   سأأأأأرر و 
  ثائق السأأأأأأرر المسأأأأأأروقة و  المعلومات  ح السأأأأأأرر، بما في ذلك  ح طريق تااد  و  ثائق الهوية و  ق  إسأأأأأأاءة اسأأأأأأتعما  و 
  ثائق السأأرر الضأأائعة أو المسأأروقة، و  قا دة بيانات و  الضأأائعة مح خال  المنظمة الدولية للشأأرطة الدنائية )احنتربو ( و 
 األولويات التي تحددها الدو  الطالاة في هها اللدد  و  توفير المسا دة التةنية، في ضوء االحتياجات و 

إدامة قنوات اتلأأا  مااشأأرة و   ضأأاء أ  تنظر، حسأأب االقتضأأاء، في إنشأأاءبالدو  األ تهيب -15 
اتخأأاذ و  تعزيز قأأدرة أجهزة إنرأأاذ الةأأانو ،و  تعزيز التعأأاو  في مدأأا  إنرأأاذ الةأأانو ،و  كأأاالت مراةاأأة الحأأدود،و  بيح

 مح اتراةية الدريمة المنظمة لتحةيق تلك األهدا   27تدابير أخر  مح تلك المتوخاة في المادة 

 الدو  األ ضأأاء  لح أ  تسأأتخد.، إلح أقلأأح حد ممكح، المسأأا دة الةانونية المتاادلة  تحث -16 
الع ور و  غيرها مح السأأألطات المختلأأأة في بلدا  المنشأأألو  غير ذلك مح أشأأأكا  التعاو  بيح السأأألطات المركزيةو 
أمور، في تعييح ضأأأأأأأأاا  المةلأأأأأأأأد في الةضأأأأأأأأايا التي تنطوي  لح تهريب مهاجريح، مل النظر، ضأأأأأأأأمح جملة  و 

 اتلا  أو قضاة أو مد يح  اميح 

الدو  األطرا ، حسأأأأب االقتضأأأأاء،  لح اسأأأأتخدا. االتراةية كلسأأأأاس قانوني للتعاو   تشأأأأدل -17 
تشأأأأأأأير إلح ما يتمتل به مكتب األمم و  تسأأأأأأأليم مطلوبيح،و  ال سأأأأأأأيما في شأأأأأأأكل مسأأأأأأأا دة قانونية متاادلةو  الدولي،

 الدور المنو  به في هها المدا  و  دريمة مح خ رة ذات صلةالو  المتحدة المعني بالمخدرات

األحكا. ذات اللأأألة و   مح اتراةية الدريمة المنظمة 19فةا للمادة  و  الدو   لح النظر، تشأأأدل -18 
الةانو  المحلي، في إنشأأأأأأاء هيئات تحةيق مشأأأأأأتركة و   الثنائية األخر  المنطاةةو   مح اللأأأأأأكوك المتعددة األطرا 

__________ 

 (65) United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574   
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أ  تسأأأتخد. التكنولوجيات و  احجرامية المنظمة الناشأأأطة  لح طو  دروب تهريب المهاجريح،  لمكافحة الدما ات
 المتاحة لهه  األغراض، حسب االقتضاء  

 الدو   لح تعزيز التواصأأأل الرعا  مل الموظريح الةنلأأألييح، حسأأأب االقتضأأأاء تشأأأدل أيضأأأا -19 
بيح، م( 66) اتراةية فيينا للعالقات الةنلأأأأأأأأأليةو  وفةا لل روتوكو و    ح أجل تيسأأأأأأأأأير تةديم المسأأأأأأأأأا دة للمهاجريح المهر 
 تمكيح الوصو  إلح المحتدزيح منهم و 

دولية مح أجل و  إقليميةو  الدو  األ ضأأأأأأأاء  لح توفير فرص للتدريب في أطر ثنائية تشأأأأأأأدل -20 
حمأايأة حةوق المهأاجريح  و  مكأافحتأهو  تعزيز قأدرات السأأأأأأأأأأأأأألطأات الوطنيأة المختلأأأأأأأأأأأأأأة  لح منل تهريأب المهأاجريح

بيح  فةا لل روتوكو ، في حا  انطااقه  و  المهر 

المعلومات، و   الخ راتو  الدو  األ ضأأاء  لح مواصأألة تااد  أفضأأل الممارسأأات تشأأدل أيضأأا -21 
مكافحته، بما في ذلك و  الدروس المسأأترادة في مدا  منل تهريب المهاجريحو  كهلك التحدياتو  حسأأب االقتضأأاء،

 مكافحته  و  لالتداهات الخاصة بكل منطةة، بهد  تحسيح منل تهريب المهاجريحمح أجل اكتساب فهم أفضل 

سأأأأأأأأأأأأأائر الدهات المانحة إلح توفير موارد مح خارج الميزانية لهه  و  الدو  األ ضأأأأأأأأأأأأأاء تد و -22 
 إجراءاتها  و  فةا لةوا د األمم المتحدةو  األغراض،

الدريمأأة أ  تةأأد. إلح و  معني بأالمخأأدراتإلح المأأديرة التنريأأهيأة لمكتأأب األمم المتحأأدة ال تطلأأب -23 
 الثالثيح تةريرا  ح تنريه هها الةرار و  العدالة الدنائية في دورتها الحاديةو  لدنة منل الدريمة

  
 30/1المقرر   

  معهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة اتقرير   

، أ  تحيأأل إلح المدلس 2021أيأأار/مأأايو  19قررت اللدنأأة، في جلسأأأأأأأأأأأأأأتهأأا السأأأأأأأأأأأأأأأابعأأة المعةودة في  -5
 E/CN.15/2020/8) العأدالأةو  االجتمأا ي تةريري معهأد األمم المتحأدة األقأاليمي ألبحأاث الدريمأةو   االقتلأأأأأأأأأأأأأأادي

)ه( مح المأأأادة الرابعأأأة مح النظأأأا. األسأأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأي للمعهأأأد  3فةأأأا للرةرة و  (، اللأأأهيح أ أأأداE/CN.15/2021/8و
 ، المرفق( 1989/56االجتما ي و  المدلس االقتلادي )قرار

  

__________ 
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