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الفصل األول
المسائل التي تستدعي من المجلس االقتصادي واالجتماعي اتخاذ إجراء بشأنها
أو التي يوجَّه انتباهه إليها
ألف -مشاريع ق اررات ُيراد من المجلس االقتصادي واالجتماعي أن يوصي الجمعية العامة
باعتمادها
-1

توصأ أ أأي لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية المدلس االقتلأ أ أأادي واالجتما ي بالموافةة لح مشأ أ أأاريل

الة اررات التالية لكي تعتمدها الدمعية العامة:
مشروع القرار األول

مؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
إ الدمعية العامة،
إذ تش أ أ أأدد لح المس أ أ أأؤولية التي تةل لح اتق األمم المتحدة في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية

بمةتض أ أ أ أ أأح قرار المدلس االقتل أ أ أ أ أأادي واالجتما ي  155جيم (د )7-المؤرخ  13آب/أغس أ أ أ أ أأطس  1948وقرار

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

وإذ تسأ أ أ أألم بل مؤتمرات األمم المتحدة لمنل الدريمة والعدالة الدنائية ،بوصأ أ أ أأرها محافل حكومية دولية

رئيسية ،قد أثرت في السياسات والممارسات الوطنية و ز ت التعاو الدولي في ذلك المدا بتيسير تااد اآلراء

والخ رات وتع ئة الرأي العا .والتوصية بخيارات بشل السياسة العامة لح اللعيد الوطني واحقليمي والدولي،

وإذ تش أأير إلح قرارها  152/46المؤرخ  18كانو األو /ديس أأم ر  ،1991الهي أكدت الدو األ ض أأاء

في مرفةأه لح أ مؤتمرات األمم المتحأدة لمنل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة يناغي أ تُعةأد كأل خمس سأ أ أ أ أ أ أأنوات

وأ توفر محرال يتيح القيأا .بدملأة أمور ،منهأا تاأاد اآلراء بيح الأدو والمنظمأات الحكوميأة الأدوليأة والمنظمأات

غير الحكومية وفراد الخ راء الهيح يمثلو مهنا وتخلأ أ أ أ أل أ أ أ أأات ش أ أ أ أأتح ،وتااد الخ رات في مداالت الاحوث
والةانو وصوغ السياسات ،واستاانة االتداهات والمسائل المستددة في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية،

وإذ تشأ أ أ أ أأير أيضأ أ أ أ أأا إلح قرارها  270/57باء المؤرخ  23حزي ار /يونيه  2003بشأ أ أ أ أأل التنريه والمتابعة

المتكأامليح والمنسأ أ أ أ أ أ أأةيح لنتأائج المؤتمرات الرئيسأ أ أ أ أ أ أيأة ومؤتمرات الةمأة التي تعةأدهأا األمم المتحأدة في المدأاليح

االقتلأادي واالجتما ي ،الهي أكدت فيه أنه يناغي لدميل ال لدا أ تشأدل السأياسأات التي تتسأق وتتماشأح مل

االلتزامات التي ُيتعهد بها في المؤتمرات الرئيس أ أ أ أ أأية ومؤتمرات الةمة التي تعةدها األمم المتحدة ،وأكدت فيه لح
أ منظومة األمم المتحدة تتحمل مس أأؤولية هامة في مس أأا دة الحكومات لح أ تظل تش أأارك مش أأاركة تامة في

متابعة وتنريه االتراقات وااللتزامات التي ُيتوصأأل إليها في المؤتمرات الرئيسأأية ومؤتمرات الةمة التي تعةدها األمم

المتحأدة ،ود أت فيأه الهيئأات الحكوميأة الأدوليأة التأابعأة لمنظومأة األمم المتحأدة إلح يأادة العمأل لح تنريأه نتأائج

المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات الةمة التي تعةدها األمم المتحدة،
وإذ تش أ أ أأير كهلك إلح مةررها  550/74أل

المؤرخ  13نيس أ أ أأا /أبريل  ،2020الهي الحظت فيه بةلق

الحالة المتعلةة بدائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد ،)19-وقررت تلجيل ةد مؤتمر األمم المتحدة الرابل شر

لمنل الدريمة والعدالة الدنائية ،ومةررها  550/74باء المؤرخ  12آب/أغسأ أ أ أ أ أ أأطس  ،2020الهي قررت فيه ةد
المؤتمر الرابل شأ أ أ أ أ أ أأر في كيوتو ،اليأابأا  ،في الرترة مح  7إلح  12آذار/مأارس  ،2021وطل أت إلح لدنأة منل
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الدريمة والعدالة الدنائية أ تولي أولوية ليا ،في دورتها الثالثيح ،للنظر في اح ال الهي س أ أأيل أ أأدر المؤتمر
الرابل ش أ أ أ أأر ،ب ية تةديم توص أ أ أ أأيات ،ح طريق المدلس االقتل أ أ أ أأادي واالجتما ي ،بش أ أ أ أأل إجراءات المتابعة

المناساة مح جانب الدمعية العامة في دورتها السادسة والساعيح،

وقد نظرت في تةرير مؤتمر األمم المتحدة الرابل ش أ أ أأر لمنل الدريمة والعدالة الدنائية

()1

ذات الللة التي قدمتها لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية في دورتها الثالثيح،
-1

والتوص أ أ أأيات

تعرب ح ارتيأأاحهأأا للنتأأائج التي حةةهأأا مؤتمر األمم المتحأأدة الرابل شأ أ أ أ أ أ أأر لمنل الدريمأأة

والعدالة الدنائية ،الهي ُ ةد في كيوتو ،اليابا  ،في الرترة مح  7إلح  12آذار/مارس  ،2021والتي اسأأتندت إلح
مشأ أ أ أأاركة دد ةياسأ أ أ أأي مح الدو األ ضأ أ أ أأاء وكيانات األمم المتحدة وغير ذلك مح المنظمات الحكومية الدولية
والمنظمأأات غير الحكوميأأة وفراد الخ راء ،لح الرغم مح الحأأالأأة النأأاجمأأة ح جأأائحأأة مرض فيروس كورونأأا

(كوفيأأد ،)19-وتعرب ح تةأأديرهأأا لمكتأأب األمم المتحأأدة المعني بأأالمخأأدرات والدريمأأة لح إتأأاحأأة المش أ أ أ أ أ أ أأاركأأة
حضوريا وأيضا
-2

ر احنترنت مح خال استخدا .منلة ملممة خليلا للرعاليات

ر احنترنت

تعرب ح تة أأديره أأا لمكت أأب األمم المتح أأدة المعني ب أأالمخ أأدرات والدريم أأة لح م أأا أندز مح

أ ما في التحضأأير للمؤتمر الرابل شأأر ومتابعته ،وتتوجه بالشأأكر إلح معاهد شأأاكة برنامج األمم المتحدة لمنل

الدريمة والعدالة الدنائية لمسأأاهمتها في المؤتمر الرابل شأأر ،وخلأأوصأأا فيما يتعلق بحلةات العمل التي ُ ةدت
في إطار

-3

ترحأ أأب مل التةأ أأدير بماأ أأادرة حكومأ أأة اليأ أأابأ أأا  ،بأ أأالتعأ أأاو مل مكتأ أأب األمم المتحأ أأدة المعني

بالمخدرات والدريمة ،لمواصأألة الممارسأأة الديدة للمؤتمر الثالث شأأر وتنظيم منتد للشأأااب ق ل انعةاد المؤتمر

الرابل شأأر ،وتعرب ح تةديرها لتوصأأيات منتد الشأأااب التي ُ رضأأت لح المؤتمر الرابل شأأر،
الدو األ ضأ أ أأاء لح إيالء اال تاار الواجب لتلك التوصأ أ أأيات ،وتد و ال لدا التي سأ أ أأتسأ أ أأتضأ أ أأي

المستة ل إلح النظر في ةد منتديات مماثلة

()2

وتشأأدل

المؤتمر في

-4

تعرب ح امتنانها العميق لليابا  ،شأ أ أ أ أأعاا وحكومة ،لما غمرت به المشأ أ أ أ أأاركيح في المؤتمر

-5

تحيط لما مل التةدير بتةرير المؤتمر الرابل شر

-6

تؤيد إ ال كيوتو بشأل النهوض بمنل الدريمة والعدالة الدنائية وسأيادة الةانو  :نحو تحةيق

الرابل شر مح حراوة وكر .ضيافة ولما وفرته للمؤتمر مح مرافق ممتا ة

خطة التنمية المس أأتدامة لعا ،2030 .الهي ا تمد المؤتمر الرابل ش أأر ،بل أأيغته التي أقرتها لدنة منل الدريمة

والعدالة الدنائية في دورتها الثالثيح والمرفةة بهها الةرار
-7

تد و الحكومات إلح أ تضأ أ أأل في ا تاارها إ ال كيوتو الهي ا تمد المؤتمر الرابل شأ أ أأر

لد وض أ أأل التش أ أريعات والتوجيهات الس أ أأياس أ أأاتية وإلح أ ت ه قل أ أأار جهدها ،ند االقتض أ أأاء ،لتنريه المااد
الواردة في ذلك اح ال  ،وفةاً ألهدا
-8

ومااد ميثاق األمم المتحدة

تد و الدو األ ضأ أ أ أأاء إلح أ تحدد المداالت المشأ أ أ أأمولة بت ال كيوتو التي تتطلب توفير

مزيد مح األدوات وكتياات التدريب التي تستند إلح المعايير الدولية وأفضل الممارسات ،وأ تةد .تلك المعلومات

إلح لدنأة منل الدريمأة والعأدالأة الد أنائيأة لعلهأا تألخأههأا في اال تاأار نأد النظر في المدأاالت التي يحتمأل أ تُنرأه
فيها أنشطة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة في المستة ل

__________
(A/CONF.234/16 )1

( )2المرجل نرسه ،الرةرة  24والمرفق
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-9

ترحأب مل التةأدير بأا تزا .حكومأة اليأابأا العمأل مل مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات

والدريمة لضما المتابعة المناساة لنتائج المؤتمر الرابل شر ،وبخاصة تنريه إ ال كيوتو ،وتد و جميل الدو
األط ار

إلح العمل مل المكتب في ذلك
-10

تطلأب إلح لدنأة منل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة أ تسأ أ أ أ أ أ أأتعرض تنريأه إ ال كيوتو في إطأار

ال ند الثابت في جدو أ مالها والمعنو "متابعة نتائج مؤتمر األمم المتحدة الرابل ش أ أ أ أ أ أأر لمنل الدريمة والعدالة

الدنائية واأل ما التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة الخامس شر لمنل الدريمة والعدالة الدنائية"
-11

تطلأأب أيض أ أ أ أ أ أ أأا إلح لدنأأة منل الدريمأأة والعأأدالأأة الدنأأائيأأة ،وفةأأا لواليتهأأا ،أ تةو .بأأا تمأأاد

الس أأياس أأات والتدابير التنريهية المناس أأاة لمتابعة إ ال كيوتو واس أأتاانة سأ أ ل م تكرة لالس أأترادة مح المعلومات ح
التةد .المحر في تنريه اح ال  ،وتد و اللدنة إلح العمل مل أصأ أ أأحاب الملأ أ أألحة اآلخريح المعنييح ،وفي هها

اللأدد ،تطلب إلح اللدنة أ تنظم ،بالتشأاور الوثيق مل الدو األ ضأاء ،مناقشأات مواضأيعية فيما بيح الدورات
بشأ أ أ أ أ أ أأل خطأة مأل مح أجأل المتأابعأة الرعأالأة ح ال كيوتو مح خال تاأاد المعلومأات والممأارسأ أ أ أ أ أ أأات الديأدة

والدروس المسترادة ،رهنا بتوافر موارد مح خارج الميزانية
-12

تطلب إلح األميح العا .أ يعمم تةرير المؤتمر الرابل شر ،بما في ذلك إ ال كيوتو ،لح

الدو األ ضأ أ أ أأاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية مح أجل كرالة نشأ أ أ أأر لح أوسأ أ أ أأل نطاق ممكح،
والتماس اقتراحات الدو األ ضاء فيما يتعلق بالس ل واألساليب األخر الال مة لكرالة المتابعة المناساة ح ال
كيوتو ،لكي تنظر فيها لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية وتتخه إجراء بشلنها في دورتها الحادية والثالثيح

هها الةرار

-13

تطلب أيض أ أ أأا إلح األميح العا .أ يةد .إليها في دورتها الس أ أ أأابعة والس أ أ أأاعيح تةري ار ح تنريه

المرفق

إعالن كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون :نحو تحقيق
خطة التنمية المستدامة لعام 2030

نحح ،رؤساء الدو والحكومات وو راء وممثلي الدو األ ضاء،
وقأد اجتمعنأا في مؤتمر األمم المتحأدة الرابل ش أ أ أ أ أ أأر لمنل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة في كيوتو ،اليأابأا  ،مح

 7إلح  12آذار/مارس  ،2021أي بعد نل أ أ أ
تعهد فيه المدتمل الدولي بتنسيق وتكثي

قر

لح المؤتمر الرابل ،الهي ةد في كيوتو في ا ،1970 .والهي

الدهود الرامية إلح منل الدريمة في سياق التنمية االجتماعية واالقتلادية،

وإذ نض أ أ أ أ أ أأل في ا تاأارنأا إرث مؤتمرات األمم المتحأدة لمنل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة الممتأد منأه  65أامأا،

ودورهأا الهأا .المس أ أ أ أ أ أأتمر بوص أ أ أ أ أ أأرهأا مح أك ر المحأافأل الأدوليأة وأكثرهأا تنو أا في مدأا منل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة،

وإندا اتها لح صعيد الدفل قدما بالمناقشات المتعلةة بالسياسات والممارسات المهنية ،والتزامات المدتمل الدولي،

وإذ نس أ أأتهكر إ ال الدوحة بش أ أأل إدماج منل الدريمة والعدالة الدنائية في جدو أ ما األمم المتحدة

األوس أ أأل مح أجل التل أ أأدي للتحديات االجتماعية واالقتل أ أأادية وتعزيز س أ أأيادة الةانو

والدولي ومش أ أ أ أأاركة الدمهور،

()3

لح الل أ أأعيديح الوطني

الهي ا تمد مؤتمر األمم المتحدة الثالث ش أ أ أ أأر لمنل الدريمة والعدالة الدنائية

__________
( )3قرار الدمعية العامة  ،174/70المرفق
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وأكدنا فيه مدددا ضأ أ أأرورة إدماج مسأ أ أأائل منل الدريمة والعدالة الدنائية في جدو أ ما األمم المتحدة األوسأ أ أأل
نطاقا مح أجل تعزيز التنسيق لح نطاق المنظومة،

وإذ نسلم بضرورة ال ناء لح التةد .المحر منه انعةاد المؤتمر الثالث شر ،بما في ذلك ا تماد خطة

التنمية المستدامة لعا2030 .

()4

وما تحةق منها حتح اآل  ،وبالتحديات التي يتعيح التغلب ليها،

نعلح ما يلي:
-1

نعرب ح بالغ قلةنا إ اء أثر الدريمة السأ أ أأل ي لح سأ أ أأيادة الةانو وحةوق احنسأ أ أأا والتنمية

-2

ر وطني منظما ومعةدا،

االجتماعية االقتلادية واللحة العامة واألمح وال يئة والتراث الثةافي

نعرب أيضأ أ أأا ح بالغ قلةنا إ اء اتخاذ الدريمة أكثر فلكثر طابعا

واس أ أأتغال المدرميح بل أ أأورة متزايدة التكنولوجيات الدديدة والمس أ أأتددة ،بما فيها احنترنت ،لتنريه أنش أ أأطتهم غير
المشأ أ أأرو ة ،األمر الهي يررض تحديات غير مس أ أ أ وقة لح جهود منل ومكافحة الدرائم الةائمة ،وكهلك أشأ أ أأكا

الدريمة الدديدة والمستددة
-3

نتعهد بالمساهمة في تحةيق خطة التنمية المستدامة لعا 2030 .مح خال جهودنا في مدا

منل الدريمة والعدالة الدنائية ،مل التسأأليم تسأأليما ارسأأخا بل التنمية المسأأتدامة وسأأيادة الةانو مترابطتا وتعز

إحداهما األخر  ،وبل الدريمة تعوق التنمية المسأ أ أأتدامة ،وبل تحةيق التنمية المسأ أ أأتدامة امل يمكح الدو مح
منل الدريمة ومكافحتها برعالية
-4

نتعهد بالنهوض بسيادة الةانو مح خال ا تماد نهج متعددة األبعاد
الدهود العالمية المتض أ أأافرة لمنل الدريمة ومكافحتها مح خال تيس أ أأير وتعزيز

-5

نتعهد بتكثي

-6

نوجه االنتاا  ،في ضأ أأوء الوقائل الس أ أريعة التغير ،إلح ضأ أأرورة التكي

-7

نتعهد بتعزيز قدرة مؤس أ أسأ أأات إنراذ الةانو وغيرها مح مؤس أ أسأ أأات العدالة الدنائية ،بوصأ أأرها

التعاو الدولي في المسائل الدنائية

وإذا د ت الحاجة ،تعزيز احطار الةانوني الدولي للتعاو الدولي في المسائل الدنائية

في الوقت المناسأ أأب،

ناص أ أ أأر أس أ أ أأاس أ أ أأية مح س أ أ أأيادة الةانو  ،وبتعزيز قدرة الممارس أ أ أأيح لح منل الدريمة ومكافحتها برعالية ،وتةديم

المسا دة التةنية في هها اللدد
-8

نتعهد بل تس أأتخد .مؤس أس أأاتنا المعنية بتنراذ الةانو والعدالة الدنائية وغيرها مح المؤس أس أأات

ذات اللأ أ أ أ أألة التكنولوجيات الدديدة والمتةدمة اسأ أ أ أ أأتخداما فعاال ومناسأ أ أ أ أأاا كلدوات لمكافحة الدريمة مل وضأ أ أ أ أأل

ضمانات كافية وفعالة تحو دو استغال هه التكنولوجيات وإساءة استخدامها في هها اللدد
-9

نؤكد دورنا الرئيسأ أ أأي ،كدو وحكومات ،في اسأ أ أأتاانة اسأ أ أأتراتيديات وسأ أ أأياسأ أ أأات منل الدريمة

-10

نتعهد بتعزيز الدهود المتعددة التخل أ أ أ أ أ أل أ أ أ أ أ أأات لمنل الدريمة ومكافحتها مح خال التعاو

ومسؤوليتنا الرئيسية ح ذلك

والتنسأ أ أأيق بيح مؤس أ أ أسأ أ أأات إنراذ الةانو وغيرها مح مؤس أ أ أسأ أ أأات العدالة الدنائية ،والةطا ات الحكومية األخر ،
وكهلك د م ملها ،مح خال إقامة شأ أ أ أراكات متعددة األط ار

مل الةطاع الخاص والمدتمل المدني واألوسأ أ أ أأا

األكاديمية واألوسا العلمية ،ومل أصحاب مللحة معنييح آخريح ،حسب االقتضاء ،وتعزيز هه الشراكات

__________
( )4قرار الدمعية العامة 1/70
4
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-11

نؤكأد مدأددا التزامنأا بأالنهوض بأدور لدنأة منل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة المركزي بوصأ أ أ أ أ أ أأرهأا

-12

نؤكد مدددا دور مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة بوص أ أ أ أأره الكيا الرائد في

الهيئة الرئيسية في األمم المتحدة المعنية بلنل السياسات في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية

األمم المتحدة الهي يد م الدو األ ضأ أ أ أ أأاء في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية مح خال تةديم المسأ أ أ أ أأا دة

التةنية وبناء الةدرات ،وكهلك مح خال أ ماله لح صأ أأعيد وضأ أأل المعايير وبحوثه وخ رته الرنية ،في إطار مح
التعاو مل أصأ أأحاب الملأ أألحة المعنييح ،والهي نسأ أأعح إلح مد بتمويل كا

ومسأ أأتةر ويمكح التن ؤ به ،ودور

المنتديات الحكومية الدولية التي مةرها فيينا ،بما في ذلك هيئات صأ أ أ أأنل السأ أ أ أأياسأ أ أ أأات وهيئاتها الررعية ،ضأ أ أ أأمح

منظومة األمم المتحدة المعنية بمنل الدريمة والعدالة الدنائية ،بوصأأرها أهم ملأأدر المي للمعار والمعلومات

واحرشادات وأفضل الممارسات في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية ،كل في إطار واليتها
-13

نعرب ح قلةنا الشأ أ أ أ أأديد إ اء الحالة الناشأ أ أ أ أأئة ح مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-وآثار

االجتماعية واالقتل أ أ أ أ أأادية ،التي أتاحت فرص أ أ أ أ أأا جديدة للمدرميح والدما ات احجرامية المنظمة وغيرت طرائق
ملهم بلشكا شتح وبدرجات مختلرة ،وفرضت أيضا لح العدالة الدنائية تحديات في جوانب متعددة
-14

نعرب أيضأأا ح قلةنا الاالغ إ اء الخطر الحقيةي الماثل في السأأدو  ،ال سأأيما لح اللأأحة

والسأ أ أأالمة واألمح ،وهو سأ أ أأر ة انتشأ أ أأار الريروس في األماكح المغلةة ،الهي يمكح أ تراقمه تحديات مزمنة مح
ق يل اكتظاظ السدو وتردي األحوا فيها
-15

نلتز .باتخاذ إجراءات حاسأ أ أ أ أ أ أأمة وتدابير ملية المنحح مح أجل التلأ أ أ أ أ أ أأدي للتحديات وإ الة

العقاات الدولية التي تثيرها وتراقمها جائحة كوفيد 19-فيما يتعلق بمنل الدريمة والعدالة الدنائية ،بسأ أ أ أ أ أ أ ل منها

اتااع نهج متعدد األط ار

وتعزيز قدرة مؤس أ أ أ أسأ أ أ أأات إنراذ الةانو وغيرها مح مؤس أ أ أ أسأ أ أ أأات العدالة الدنائية لح

المواجهة مح خال التعاو المتعدد األط ار

والش أ أ أراكات بيح أص أ أ أأحاب المل أ أ أألحة المتعدديح ،مل إيالء اهتما.

خأاص الحتيأاجأات ال لأدا النأاميأة العأاجلأة لح هأها اللأ أ أ أ أ أ أأعيأد مح بنأاء قأدرات ومسأ أ أ أ أ أ أأا أدة تةنيأة ،بم ار أاة اآلثأار

االجتمأاعيأة واالقتلأ أ أ أ أ أ أأاديأة الطويلأة األجأل المترتاأة لح الدأائحأة ،بمأا في ذلأك آثأارهأا لح التنميأة المسأ أ أ أ أ أ أتأدامأة

والتعاو الدولي ،ونسلم بل أشد الرئات فة ار وضعرا هم أشد المتضرريح مح أثر الدائحة
-16

نس أألم ،في ض أأوء التدربة المس أأتمرة في التعامل مل جائحة كوفيد 19-واس أأتعدادا لمواجهة أي

تحديات مسأ أأتة لية مماثلة ،بضأ أأرورة مراجعة نظم العدالة الدنائية وجعلها أكثر فعالية ومسأ أأاءلة وشأ أأرافية وشأ أأموال

واستدابة مح خال تعزيز الرقمنة
-17

نعيد االلتزا .با تماد نهج متعدد األط ار

في منل الدرائم ومكافحتها وتعزيز س أ أ أ أ أأيادة الةانو

لح الل أأعيد المحلي والوطني واحقليمي والدولي ،ونؤكد مدددا الدور المركزي الهي تض أأطلل به األمم المتحدة،

بمأا في ذلأك دور مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات والدريمأة بوصأ أ أ أ أ أ أرأه الكيأا ال ارئأد التأابل ل مم المتحأدة

المعني بد م الدو األ ضاء في هها اللدد
-18

نؤكد مدددا وبةوة مسأؤولية جميل الدو

ح تعزيز جميل حةوق احنسأا والحريات األسأاسأية

وحمايتها بل أ أ أأورة كاملة ،وكهلك إ الء م دأ الكرامة احنس أ أ أأانية ،في تدابير إقامة العد غير المتحيزة وفي جميل
جهودنا الرامية إلح منل الدريمة ومكافحتها
-19

نؤكأأد مدأأددا وبةوة مسأ أ أ أ أ أ أأؤوليأأة جميل الأأدو

ح التةيأأد بميثأأاق األمم المتحأأدة بكأأاملأأه ،و ح

االحترا .الكامل لمااد تسأأاوي الدو في السأأيادة وسأأالمة أ ارضأأي الدو وم دأ د .التدخل في الشأأؤو الداخلية
للدو األخر في جميل جهودنا الرامية إلح منل الدريمة ومكافحتها
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-20

الملحةأأة بهأأا

()5

نلتز .باالس أ أ أ أ أأترادة مح اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة

واترأأاةيأأة األمم المتحأأدة لمكأأافحأأة الرسأ أ أ أ أ أ أأاد

()6

ر الوطنية وال روتوكوالت

واالترأأاةيأأات الأأدوليأأة الثالث لمراةاأأة المخأأدرات واالترأأاةيأأات

وال روتوكوالت الدولية ذات اللأألة المتعلةة بمكافحة احرهاب ،اسأأترادة كاملة وفعالة ،بوصأأرنا أطرافا في تلك اللأأكوك،
وغيرها مح االلتزامات الدولية ذات الللة ،بما يشمل االسترادة منها كلساس لتيسير التعاو الدولي

ولهلك ،نسعح إلح اتخاذ احجراءات التالية:
النهوض بمنع الجريمة

معالدة أسااب الدريمة ،بما في ذلك أساابها الدهرية
-21

وضأأل وتنريه اسأأتراتيديات لمنل الدريمة تعالج األسأأااب ،بما فيها األسأأااب الدهرية ،و وامل

الخطر التي تدع أأل شأ أ أ أ أ أ أرائح مختلر أأة مح المدتمل أكثر رضأ أ أ أ أ أ أ أأة للدريم أأة ،بم أأا في ذل أأك تةييم فع أأالي أأة تل أأك

االستراتيديات ،وتااد أفضل الممارسات مح أجل تعزيز قدراتنا

منل الدريمة باالستناد إلح األدلة
-22

تعزيز اسأ أأتراتيديات منل الدريمة المسأ أأتندة إلح األدلة مح خال جمل ال يانات وتحليلها باسأ أأتخدا.

-23

تحس أ أ أ أ أأيح نوعية وتوافر ال يانات المتعلةة باتداهات الدريمة ،والنظر في وض أ أ أ أ أأل مؤش أ أ أ أ أرات

معايير منهدية ومتسةة ،مل م ار اة التلني

الدولي للدريمة ل غراض اححلائية ،وتةييم فعالية هه االستراتيديات

إحلأ أ أ أ أ أ أأائيأة ،وتاأاد هأه ال يأانأات ،لح أسأ أ أ أ أ أ أأاس طو ي ،مح أجأل تعزيز قأدرتنأا لح فهم االتدأاهأات العأالميأة

للدريمة لح نحو أفضل وتحسيح فعالية استراتيديات منل الدريمة ومكافحتها

معالدة الاعد االقتلادي للدريمة
-24

وض أ أأل وتنريه تدابير فعالة لمعالدة الاعد االقتل أ أأادي للدريمة وحرما المدرميح والمنظمات

احجرامية مح أي مكاس أ أ أأب غير مش أ أ أأرو ة ،بس أ أ أ ل منها كش أ أ أ

ائدات الدريمة وتعة ها وحدزها ومل أ أ أأادرتها

واس أ أأتردادها وإ ادتها ،وأيض أ أأا إرس أ أأاء أطر محلية متينة في مدا التحقيةات المالية ،ووض أ أأل اس أ أأتراتيديات لمنل
ومكافحة غسل األموا والتدفةات المالية غير المشرو ة
-25

النظر في وضأ أ أ أ أ أ أأل تدابير تتسأ أ أ أ أ أ أأم بالكراءة في مدا تنظيم إدارة ائدات الدريمة المحدو ة

والملأ أأادرة واسأ أأتعراض وتنريه تلك التدابير ،مل أخه الد ارسأ أأة التي أ دها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والدريمة ح إدارة الموجودات المحدو ة والملأادرة والتلأر فيها لح نحو فعا
لح ائدات الدريمة تلك وإدارتها بكراءة

()7

في الحسأاا  ،ب ية الحراظ

استراتيديات منل الدريمة الملممة لحاالت بعينها
-26

تعزيز اس أ أأتراتيديات منل الدريمة المل أ أأممة لحاالت بعينها والتي ت ار ي الس أ أأياقات المحلية،

بسأ أ أ أ أ ل منها تعزيز ثةافة احترا .الةانو بيح امة الدمهور ،وم ار اة التنوع الثةافي لح أس أ أ أ أأاس احترا .س أ أ أ أأيادة

__________
(United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 )5
( )6المرجل نرسهvol. 2349, No. 42146 ،
(Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets (Vienna, 2017) )7
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الةانو  ،تحقيةا ألمور منها تعزيز التعاو بيح أصأحاب الملألحة والشأرطة ،وتعزيز التسأوية احيدابية للن از ات،

وكهلك الخرارة المدتمعية وفةا للتش أريعات الوطنية ،ومنل الدرائم المتلأألة بالعلأأابات والدرائم الحض أرية وجميل
أشكا الدريمة المنظمة

تعميم المنظور الدنساني في منل الدريمة
-27

تعميم منظور جنسأأاني في السأأياسأأات وال رامج والتش أريعات المتعلةة بمنل الدريمة ،وفي غير

ذلأأك مح احجراءات ،تحقيةأأا ألمور منهأأا الحأأد مح جميل أشأ أ أ أ أ أ أكأأا العن

والدريمأأة واحيأأهاء الةأأائمأأة لح نوع

الدنس ،بما فيها مليات الةتل المتلألة بنوع الدنس ،مح خال تحليل االحتياجات والظرو

بنوع الدنس ،وكهلك مح خال التماس مساهمات الرئات المتلثرة
-28

منل العن

الخاصأة المتلألة

العائلي ومكافحته ،وتحقيةا لهه الغاية ،اتخاذ تدابير فعالة في إطار تشأ أ أ أ أ أ أريعاتنا

المحلية ،مح ق يل ضأ أأما معالدة الةضأ أأايا معالدة مناسأ أأاة ،وتنسأ أأيق دور مؤس أ أسأ أأات الر اية والعدالة الدنائية،

وتهيئة بيئة آمنة للضحايا

األطرا والشااب في مدا منل الدريمة
-29

تل يأأة احتيأأاجأأات األطرأأا والشأ أ أ أ أ أ أاأأاب وحمأأايأأة حةوقهم ،مل إيالء اال تاأأار الواجأأب ألوجأأه

ض أأعرهم ،وذلك لض أأما حمايتهم مح جميل أش أأكا الدريمة والعن

واال تداء واالس أأتغال  ،سأ أواء لح احنترنت

أو خارجها ،مثل اال تداء الدنسأأي لح األطرا واسأأتغاللهم جنسأأيا واالتدار باألشأأخاص ،مل احشأأارة إلح أوجه
الض أ أ أأع

الخاص أ أ أأة التي يتعرض لها األطرا في س أ أ أأياق تهريب المهاجريح وكهلك تدنيدهم مح ق ل الدما ات

احجرامية المنظمة ،بما فيها العلابات ،وكهلك مح ق ل الدما ات احرهابية

تمكيح الشااب مح أجل منل الدريمة
-30

تمكيح الش أ أ أ أأااب ليل أ أ أ أأاحوا وامل فا لة للتغيير احيدابي في مدتمعاتهم المحلية فيد مو بهلك

جهود منل الدريمة ،بسأ أ أ ل منها تنظيم برامج ومنتديات ش أ أأاابية في المداالت االجتماعية والتعليمية والثةافية والترفيهية

والرياضأ أ أأية ،وكهلك باسأ أ أأتخدا .منلأ أ أأات وتط يةات وسأ أ أأائط التواصأ أ أأل االجتما ي وغيرها مح األدوات الرقمية ح الء

صوت الشااب

النهوض بنظام العدالة الجنائية

حماية حةوق الضحايا وحماية الشهود واألشخاص الم لغيح
-31

حماية حةوق وملأ أأالح ضأ أأحايا الدريمة وبه الدهود لمسأ أأا دتهم في كل مرحلة مح مراحل

إجراءات العدالة الدنائية ،مل إيالء االهتما .الواجب الحتياجات الضأ أ أأحايا وظروفهم الخاصأ أ أأة ،بما فيها السأ أ أأح،

واالحتياجات المختلرة بما فيها الدنس أ أأانية ،واح اقة ،وكهلك ل ضأ أ أرار التي تسأ أ أ ها الدريمة ،بما فيها الل أ أأدمة

النرسأ أأية ،والسأ أأعي إلح تزويد الضأ أأحايا بالسأ أ ل التي قد تسأ أأا د في تعافيهم ،بما في ذلك إمكانية حلأ أأولهم لح

التعويض والد ر
-32

تش أ أ أأديل الض أ أ أأحايا لح احبالغ ح الدرائم مح خال مدهم بالد م الكافي لح مس أ أ أأتويات

منها احجراءات الدنائية ،مثل إمكانية الوصو الرعا إلح خدمات الترجمة
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الم لغيح

-33

اتخاذ التدابير المناسأ أ أأاة لتوفير الحماية الرعالة للشأ أ أأهود في احجراءات الدنائية ول شأ أ أأخاص

-34

تزويد الممارس أ أ أ أ أأيح بما يكري مح موارد وتدريب لتعزيز قدرتهم لح تةديم المس أ أ أ أ أأا دة والد م

لح نحو يركز لح الضحايا وي ار ي احتياجاتهم الخاصة

تحسيح األوضاع في السدو
-35

تحس أ أ أ أأيح ظرو

احتدا المحتدزيح ق ل المحاكمة وبعدها لح الس أ أ أ أواء ،وتحس أ أ أ أأيح قدرات

موظري السأ أ أ أأدو واحصأ أ أ أأالحيات وغيرهم مح الموظريح المعنييح في هها اللأ أ أ أأدد ،بسأ أ أ أ ل منها تعزيز التط يق
العملي ل حكا .ذات اللألة مح قوا د األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السأدناء (قوا د نيلسأو مانديال)

وكهلك قوا د األمم المتحدة لمعاملة السدينات والتدابير غير االحتدا ية للمدرمات (قوا د بانكوك)
-36

( )8

()9

اتخأاذ تدابير لم أعالدأة االكتظأاظ في مرافق االحتدأا وتحسأ أ أ أ أ أ أأيح فعأاليأة نظأا .العأدالة الدنأائية

وقدرته موما ،بس أ أ أ أ أ ل منها النظر في اسأ أ أ أ أأتخدا .بدائل لالحتدا ق ل المحاكمة ول حكا .بالسأ أ أ أ أأدح ،مل إيالء
اال تاار الواجب لةوا د األمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير االحتدا ية (قوا د طوكيو)

()10

الحد مح معاودة احجرا .مح خال إ ادة التلهيل واحدماج
-37

توفير بيئة تلهيلية في المرافق احص أ أأالحية ،بسأ أ أ ل منها تل أ أأميم وتنريه برامج الجية فعالة

تس أ أ أأتند إلح تةييم فردي الحتياجات الدناة ومد خطورتهم ،وإتاحة إمكانية حل أ أ أأو الدناة لح التدريب المهني

والتةني وال رامج التعليمية لد مهم في تنمية المهارات الال مة ح ادة احدماج
-38

توفير بيئة تلهيلية في المدتمل المحلي لتيس أ أأير إ ادة إدماج الدناة في المدتمل بمش أ أأاركة نش أ أأطة

-39

تعزيز الش أ أ أ أ أراكات بيح أصأ أ أ أ أأحاب الملأ أ أ أ أألحة المتعدديح للحد مح معاودة احجرا .مح خال

مح المدتمعات المحلية ،مل إيالء اال تاار الواجب لضرورة حماية المدتمل واألفراد وحةوق الضحايا والدناة
تشأ أ أ أأديل التنسأ أ أ أأيق بيح الوكاالت لح نطاق السأ أ أ أألطات الحكومية ذات اللأ أ أ أألة ،مثل وكاالت التوظي

وهيئات

الر أأايأأة االجتمأأاعيأأة والحكومأأات المحليأأة ،وكأأهلأأك إقأأامأأة شأ أ أ أ أ أ أ اركأأات بيح الةطأأا يح العأأا .والخأأاص لح نطأأاق
الس أ أ أ أألطات والمدتمل المحلي ،بما في ذلك أص أ أ أ أأحاب العمل المتعاونو والمتطو و المدتمعيو الهيح يد مو

إ ادة إدماج الدناة في المدتمل و لح المد الطويل

امة الدمهور للدناة كل ضأ أ أأاء في المدتمل المحلي وبلهمية مشأ أ أأاركة

-40

التوعية بلهمية ق و

-41

تعزيز التعاو  ،متح كا ذلك مالئما ،بشأل نةل األشأخاص المحكو .ليهم لةضأاء بقية مدة

المدتمل المحلي في المسا دة لح إ ادة إدماجهم في المدتمل و لح المد الطويل
ةوبتهم في بلدانهم ،وإبرا .اتراقات أو ترتياات ثنائية أو متعددة األط ار

في هها الل أ أأدد حس أ أأب الض أ أأرورة ،مل

م ار اة حةوق األشأأخاص المحكو .ليهم والمسأأائل المتعلةة بالموافةة وإ ادة التلهيل واحدماج ،حسأأب االقتضأأاء،
وتوعية هؤالء السدناء بتوافر هه التدابير

__________
( )8قرار الدمعية العامة  ،175/70المرفق
( )9قرار الدمعية العامة  ،229/65المرفق
( )10قرار الدمعية العامة  ،110/45المرفق
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تيسأ أ أ أ أ أأير مليات العدالة التلأ أ أ أ أ أأالحية ،متح كا ذلك مالئما ووفةا ل طر الةانونية المحلية،

-42

في المراحل ذات الل أ أ أألة مح احجراءات الدنائية مح أجل المس أ أ أأا دة في تعافي الض أ أ أأحايا وإ ادة إدماج الدناة،

وكهلك منل الدريمة ومعاودة احجرا ،.وتةييم فائدتها في هها اللدد

تعميم المنظور الدنساني في نظم العدالة الدنائية
وضأ أأل وتنريه سأ أأياسأ أأات وخطط مالئمة وفعالة لتحةيق المسأ أأاواة بيح الدنسأ أأيح وإ الة العقاات

-43

التي تحو دو نهوض النسأأاء وتمكينهح في مؤسأسأأات إنراذ الةانو وغيرها مح مؤسأسأأات العدالة الدنائية لح
جميل المسأ أأتويات ،والتعهد في هها اللأ أأدد باتخاذ مزيد مح احجراءات الملموسأ أأة لضأ أأما التنريه الكامل والرعا

ح ال ومنهاج مل بيديح
للدمعية العامة

()11

()12

-44

والوثائق الختامية بالل أ أ أ أأيغة المعتمدة في الدورة االس أ أ أ أأتثنائية الثالثة والعش أ أ أ أريح

تعميم منظور جنس أ أ أ أ أ أ أ أأاني في نظ أأا .الع أأدال أأة الدن أأائي أأة مح خال تعزيز الت أأدابير المراعي أأة

لال تاارات الدنس أأانية التي تعالج االحتياجات الدنس أأانية الخاص أأة لكل مح الدناة والض أأحايا ،بما في ذلك حماية

النساء والرتيات مح معاودة احيهاء في إجراءات العدالة الدنائية

معالدة أوجه ضع
-45

األطرا والشااب المحتكيح بنظا .العدالة الدنائية
إنشأأاء نظم معنية بةضأأاء األحداث أو إجراءات مماثلة أخر تعالج خطورة السأألوك احجرامي

ودرجة مسأ أأؤولية األحداث ،وكهلك أوجه ضأ أأعرهم واألسأ أأااب ،بما فيها األسأ أأااب الدهرية ،و وامل الخطر الكامنة
وراء سأ أألوكهم احجرامي ،أو تعزيز ما هو قائم مح تلك النظم واحجراءات ،مح أجل تيسأ أأير إ ادة تلهيل األحداث

وإ ادة إدماجهم ،بسأ ل منها تعزيز التط يق العملي ل حكا .ذات اللألة مح قوا د األمم المتحدة النموذجية الدنيا

حدارة شؤو قضاء األحداث (قوا د بكيح)
-46

()13

تنريه تدابير للمسأ أ أ أ أأا دة في إ ادة تلهيل وإدماج األطرا والشأ أ أ أ أأااب الهيح انخرطوا في جميل

أشأأكا الدما ات احجرامية المنظمة ،بما فيها العلأأابات ،وكهلك في الدما ات احرهابية ،وتعزيز تلك التدابير

حسأب االقتضأاء ،وفي الوقت نرسأه حماية حةوقهم واال ت ار

هه الدما ات احجرامية وسالمة المدتمل في مختل

الكامل بلهمية إقامة العد وضأما سأالمة ضأحايا

مراحل تنريه هه التدابير

تحسيح مليات التحةيق الدنائي
-47

تشأأديل اسأأتخدا .أسأأاليب االسأأتدواب المسأأتندة إلح الةانو واألدلة والملأأممة للحلأأو

لح

احفادات الطوعية فةط ،وتااد الممارس أ أ أأات الديدة بش أ أ أألنها ،ومح ثم تةليل احتما اس أ أ أأتخدا .تدابير غير قانونية

وتعسفية وقسرية أثناء مليات التحةيق الدنائي وضما الحلو

لح أفضل األدلة ،األمر الهي يحسح شرعية

ونوعية التحقيةات والمالحةات واحدانات الدنائية واالس أ أ أ أأتخدا .الرعا للموارد ،ومواص أ أ أ أألة الترحيب بالتعاو بيح

الممارسأأيح والخ راء وغيرهم مح أصأأحاب الملأألحة المعنييح لح وضأأل مدمو ة مح المااد التوجيهية الدولية
ألساليب االستدواب غير الةسرية والضمانات احجرائية في هها اللدد

__________

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

( )12قرار الدمعية العامة دا– ،2/23المرفق ،والةرار دا– ،3/23المرفق
( )13قرار الدمعية العامة  ،33/40المرفق
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تعزيز سيادة القانون

الوصو إلح العدالة والمساواة في المعاملة أما .الةانو
ض أ أأما المس أ أأاواة في الوص أ أأو إلح العدالة وتط يق الةانو للدميل ،بمح فيهم أفراد المدتمل

-48

المسأ أ أأتضأ أ أأعرو  ،بغض النظر ح وضأ أ أأعهم ،بس أ أ أ ل منها اتخاذ تدابير مناسأ أ أأاة تضأ أ أأمح أ تكو المعاملة في
مؤسسات العدالة الدنائية قائمة لح االحترا .وخالية مح أي شكل مح أشكا التمييز أو التحيز

لح المسا دة الةانونية

الحلو

-49

ذلك ،الحل أ أأو

اتخاذ تدابير تض أ أ أأمح لمح يرتةرو إلح الموارد الكافية ،أو ندما تةتض أ أ أأي مل أ أ أألحة العدالة

لح مس أ أأا دة قانونية فعالة ومزودة بالموارد الكافية وميس أ أأورة التكلرة تةد .في الوقت المناس أ أأب،

والتوعية بتوافر هه المس أأا دة ،بس أ ل منها تعز ُيز التط يق العملي ل حكا .ذات الل أألة مح مااد األمم المتحدة
وتوجيهاتها بش أ أأل س أ أ ل الحل أ أأو لح المس أ أأا دة الةانونية في نظم العدالة الدنائية( )14واألدوات التي وض أ أأعها
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة بش أ أ أأل ض أ أ أأما جودة خدمات المس أ أ أأا دة الةانونية في مليات

أديل اسأ أ أ أ أ أأتحداث أدوات توجيهية ،وكهلك جمل وتااد
العدالة الدنائية وغيرها مح األدوات ذات اللأ أ أ أ أ أألة ،وتشأ أ أ أ أ أ ُ
أاء شأ أأاكة متخلأ ألأ أأة مح مةدمي خدمات المسأ أأا دة
ال يانات المتعلةة بالحلأ أأو لح المسأ أأا دة الةانونية ،وإنشأ أ ُ
الةانونية ليتاادلوا المعلومات وأفضل الممارسات ويتسا دوا لح االضطالع بعملهم

السياسات الوطنية المتعلةة بتصدار األحكا.
-50

تعزيز الس أأياس أأات أو الممارس أأات أو المااد التوجيهية الوطنية التي تتعلق بتص أأدار األحكا.

لح ص أ أأعيد معاملة الدناة ،والتي تتناس أ أأب فيها ش أ أأدة العةوبات المرروض أ أأة لح الدناة مل جس أ أأامة الدرائم وفةا

للتشريعات الوطنية

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وغير متحيزة وشاملة للدميل
-51

ض أ أأما نزاهة و د .تحيز مؤس أ أس أ أأات إنراذ الةانو وغيرها مح المؤس أ أس أ أأات التي يتلل

نظا .العدالة الدنائية ،وكهلك استةال الةضاء ،وضما إقامة العد

وشأ أ أ أ أ أ أرأا

ومالئم ،مل م ار أاة الوثأائق

واالجتما ي ذات الللة
-52

()15

لح نحو منل

منها

وفعا وخاضل للمساءلة

التي أش أ أ أ أ أ أ أأارت إليهأا ق اررات الدمعيأة العأامأة والمدلس االقتل أ أ أ أ أ أ أأادي

اتخاذ تدابير تشأ أ أ أريعية أو إدارية أو قض أ أ أأائية فعالة أو غيرها مح التدابير ذات الل أ أ أألة لمنل

جميل أشأأكا التعهيب والتحةيق فيها ومالحةة مرتك يها قضأأائيا ومعاق تهم ليها ووضأأل حد لالفالت مح العةاب

في هها اللدد ،ولمنل غير ذلك مح ضروب المعاملة أو العةوبة الةاسية أو الالإنسانية أو المهينة

__________
( )14قرار الدمعية العامة  ،187/67المرفق
( )15تشمل هه الوثائق المااد األساسية المتعلةة باستةال السلطة الةضائية والوثيةة المكملة لها ،ومااد بانغالور للسلوك الةضائي،

والمااد األساسية بشل دور المحاميح ،والمااد التوجيهية المتعلةة بدور أ ضاء النيابة العامة ،وإ ال إسطن و بشل الشرافية
في احجراءات الةضائية وتدابير التنريه الرعا ح ال إسطن و
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به جهود فعالة لمكافحة الرساد
-53

االسأ أأترادة اسأ أأترادة فعالة مح األدوات الموجودة في الهيكل الدولي لمكافحة الرسأ أأاد ،ال سأ أأيما

مح خال تنريأه اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الرس أ أ أ أ أ أ أأاد واترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة المنظمأة

الوطنية ،وغيرهما مح األدوات ذات الللة حيثما ينط ق ذلك
-54

ر

وضأ أأل سأ أأياسأ أأات وتدابير فعالة وتوفير الموارد الكافية لها وتنريهها ،بس أ أ ل في جملتها تعزيز

جمل وتةييم ال يانات لتحليل الرسأ أأاد وتعزيز نزاهة المؤسأ أسأ أأات العامة وشأ أأرافيتها ومسأ أأاءلتها مح أجل منل الرسأ أأاد
وكشره والتحةيق فيه ومةاضاة مرتك يه والرلل فيه بطريةة شاملة تضل حدا لالفالت مح العةاب
-55

ض أأما اس أأتخدا .التدابير المناس أأاة لتعطيل الروابط الةائمة بيح الدما ات احجرامية المنظمة

والرسأأاد تعطيال فعاال ،بس أ ل منها منل ومكافحة الرشأأوة وغسأأل ائدات الدريمة في االقتلأأاد المشأأروع ،ومح ثم
وضل استراتيديات لمنل التدفةات المالية غير المشرو ة ومكافحتها
-56

توفير الحماية مح أي معاملة غير مسأأوغة ألي شأأخل ي لغ السأألطات المختلأأة ح أفعا

-57

التي تةل في والياتها الةضأ أ أ أ أ أ أأائية وتسأ أ أ أ أ أ أأتهد

الرساد بحسح نية وألسااب معةولة ،مما يرضي إلح تعزيز احبالغ ح الرساد
التحةيق في التهديدات بالعن

وأ ما العن

الل أ أ أأحرييح والعامليح في وس أ أ أأائط اح ال ،.المعرض أ أ أأيح بوجه خاص للترهيب والمض أ أ أأايةة والعن

بسأ أ أ أ ب أداء

واجاأأاتهم المهنيأأة ،ومالحةأأة مرتك ي تلأأك التهأأديأدات واألفعأأا ومعأأاق تهم ،مح خال إجراء تحقيةأأات كرؤة وفعأأالأة
وغير متحيزة ،ال س أ أ أأيما في س أ أ أأياق مكافحة الرس أ أ أأاد واألنش أ أ أأطة احجرامية المنظمة ،في حاالت تش أ أ أأمل الن از ات
وما بعد الن از ات ،بهد

وضأ أ أأل حد لالفالت مح العةاب ح الدرائم المرتكاة في حق اللأ أ أأحرييح والعامليح في

وسائط اح ال ،.بما يتوافق مل التشريعات الوطنية وأحكا .الةانو الدولي المنطاةة
-58

يادة و ي الدمهور بوسأ أأائل احبالغ ح حاالت الرسأ أأاد ،بس أ أ ل منها نشأ أأر معلومات تتعلق

بمسؤوليات وحةوق األشخاص الم لغيح ،إلح جانب معلومات ح التدابير المتاحة لحمايتهم

التدابير االجتماعية والتعليمية وغيرها مح التدابير
-59

توفير إمكأانيأة الحلأ أ أ أ أ أ أأو

لح تعليم جيأد وتعزيز أنش أ أ أ أ أ أ أطأة التوعيأة فيمأا يتعلق بأالةأانو

والس أ أ أ أ أ أأياس أ أ أ أ أ أأات ،بما في ذلك توفير تعليم ا .ح الةانو للدميل ،ب ية إكس أ أ أ أ أ أأاب الدمهور القيم والمهارات
والمعار الال مة لتتعز بيح امة الدمهور ثةافة قائمة لح احترا .الةانو ت ار ي التنوع الثةافي وتستند إلح
احترا .سيادة الةانو

تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية من أجل منع الجرائم بجميع أشكالها والتصدي لها

التعاو الدولي بس ل منها بناء الةدرات والمسا دة التةنية
المنظمة

-60

المش أأاركة والمس أأاهمة بنش أأا في آلية اس أأتعراض تنريه اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة

ر الوطنية وال روتوكوالت الملحةة بها التي أُطلةت مؤخرا ،وكهلك آلية اس أ أ أ أ أأتعراض تنريه اتراةية األمم

المتحدة لمكافحة الرساد ،مح أجل مسا دة الدو األط ار

في تنريه تلك اللكوك ،واستاانة االحتياجات المحددة

مح المسا دة التةنية والتث ت منها وتااد أفضل الممارسات وتعزيز التعاو الدولي الرعا
-61

يادة كراءة وفعالية السأألطات المركزية وغيرها مح السأألطات المختلأأة المسأأؤولة ح تيسأأير

التعاو الدولي ،مثل المسأ أأا دة الةانونية المتاادلة وتسأ أأليم المطلوبيح ،بسأ أ ل منها توفير الموارد الاشأ أرية والمادية
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الكأافيأة ،والخ رة الرنيأة واألدوات مثأل االتلأ أ أ أ أ أ أأاالت الحأديثأة وأدوات إدارة الةضأ أ أ أ أ أ أأايأا ،وتعزيز برامج بنأاء الةأدرات
والمسأ أ أ أ أأا دة التةنية ،وتحديث ونشأ أ أ أ أأر أدوات مثل بوابة الموارد احلكترونية والةوانيح المتعلةة بالدريمة وأداة كتابة
طلاات المسأ أ أ أأا دة الةانونية المتاادلة ودليل السأ أ أ أألطات الوطنية المختلأ أ أ أأة ،بالتعاو والتنسأ أ أ أأيق مل مكتب األمم

المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة
-62

تعزيز التعأاو الأدولي الرعأا في المسأ أ أ أ أ أ أأائأل الدنأائيأة ،في مدأاالت منهأا تسأ أ أ أ أ أ أ ليم المطلوبيح

والمسأأا دة الةانونية المتاادلة ،مل التلأأدي برعالية للتحديات واللأأعوبات الةائمة ،ال سأأيما فيما يتعلق بالطلاات،
وتعزيز الممارسأأات الديدة ،وتيسأأير اسأأتخدا .اللأأكوك احقليمية والدولية الةائمة ،بما فيها اتراةية مكافحة الرسأأاد
واتراةية مكافحة الدريمة المنظمة

ر الوطنية ،كلسأ أأاس قانوني للتعاو في مدا تسأ أأليم المطلوبيح والمسأ أأا دة

الةانونية المتاادلة ،وتنريه وإبرا .اتراقات أو ترتياات لتعزيز التعاو الدولي في هها اللدد حسب االقتضاء
-63

إنشأاء شأاكات تعاو إقليمية و ر إقليمية تضأم ممارسأيح في مدا إنراذ الةانو وغيرهم مح

العامليح في مدا العدالة الدنائية ،أو تعزيز الةائم منها ،مح أجل تااد المعلومات وأفضأ أ أ أأل الممارسأ أ أ أأات ب ية
تحةيق أمور منها بناء الثةة بينهم ومواصلة تيسير التعاو الدولي
-64

تيسأ أ أ أ أ أ أأير التااد الرسأ أ أ أ أ أ أأمي ،وإلح الحد الهي يديز الةانو المحلي التااد غير الرسأ أ أ أ أ أ أأمي،

للمعلومأات واالتلأ أ أ أ أ أ أأاالت لح النحو الال  .لمنل الدريمأة ومكأافحتهأا ،بسأ أ أ أ أ أ أ أل منهأا الأد م المةأد .مح منظمأات
حكومية دولية مثل المنظمة الدولية للشرطة الدنائية (احنتربو )
-65

مواصأ أألة تعزيز التعاو الدولي مح خال المسأ أأا دة التةنية وبناء الةدرات ،بس أ أ ل منها الد م

المةأد .مح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات والدريمأة ،واالسأ أ أ أ أ أ أأترأادة مح الماأادرات والممأارسأ أ أ أ أ أ أأات الديأدة
الدارية ،مثل ال رنامج العالمي لتنريه إ ال الدوحة
-66

تعزيز وتيس أ أ أ أأير ود م اتخاذ أوس أ أ أ أأل نطاق مح تدابير المس أ أ أ أأا دة التةنية ،بما في ذلك الد م

المادي والتدريب ب ية تمكيح س أ أ أ أ أألطات إنراذ الةانو ومؤسأ أ أ أ أ أس أ أ أ أ أأات العدالة الدنائية مح منل الدرائم ومكافحتها
برعالية ،مل م ار اة التحديات المحددة التي تواجه ال لدا النامية واحتياجاتها الخاصة
-67

التسأ أ أ أأليم بالدور األسأ أ أ أأاسأ أ أ أأي الهي يؤديه التعاو الدولي الرعا في منل الدريمة ومكافحتها،

وتحقيةا لهه الغاية ،التشأ أ أ أأديد لح أهمية معالدة التحديات والحواجز الدولية ،ال سأ أ أ أأيما التدابير التي تعوق هها

التعاو وتخال

ميثاق األمم المتحدة وااللتزامات بموجب الةانو الدولي ومواجهتها والتل أأدي لها برعالية ،وحث

الدو في هها اللدد لح االمتناع ح تط يق هه التدابير ،تماشيا مل التزاماتها الدولية

التعاو الدولي مح أجل حرما المدرميح مح ائدات جرائمهم
-68

تعزيز التعاو والمسأأا دة الدولييح فيما يتعلق بكشأ

العائدات أو غير ذلك مح ممتلكات الدريمة

وأدواتها وتعة ها وتدميدها وحدزها وملادرتها والتلر فيها ،بس ل منها إ ادتها ،بما يتماشح مل أحكا .تشمل جميل

األحكا .والمااد ذات الل أ أ أ أألة المنل أ أ أ أأوص ليها في اتراةية مكافحة الدريمة المنظمة

ر الوطنية واتراةية مكافحة

الرس أ أأاد ،و ند االقتض أ أأاء إيالء ا تاار خاص حبرا .اتراقات ،أو ترتياات مترق ليها ،في هها الل أ أأدد وتاعا للحالة مح

أجل إ ادة الممتلكات الملأأادرة والتلأأر فيها نهائيا مال بالرةرة  5مح المادة  57مح اتراةية مكافحة الرسأأاد ،وكهلك
إيالء اال تاار الواجب لالتراق لح تدابير لتعزيز الشأ أأرافية والمسأ أأاءلة ،مل التسأ أأليم بلنه ال يمكح للدو  ،وفةا للمادة 4

مح اتراةية مكافحة الرساد ،أ تررض شروطا مح جانب واحد في هها اللدد
-69

ند حل الةض أأايا المتل أألة بالرس أأاد التي تس أأتخد .آليات قانونية بديلة وغير قض أأائية ،بما في

ذلك التس أأويات ،والتي تش أأتمل لح ائدات إجرامية تس أأتوجب المل أأادرة واح ادة ،االس أأترادة مح المس أأا دة التي
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تةدمها الدو المتض أ أ أ أ أ أأررة ،متح كا ذلك مناس أ أ أ أ أ أأاا ومتوافةا مل الةانو المحلي ،مح أجل تعزيز التعاو الدولي

وتااد المعلومات واألدلة واسترداد ائدات الدريمة بما يتوافق مل اتراةية مكافحة الرساد والةانو المحلي
-70

التسأأليم بل اسأأترداد الموجودات نلأأر ها .في منل الدريمة والعدالة الدنائية ،ال سأأيما في

-71

لح إ الة الحواجز والتغلب لح العقاات التي تعترض تط يق تدابير اس أأترداد

الةضايا التي تنطوي لح فساد ،وفي هها اللدد ،تعزيز احرادة السياسية مل ضما م ار اة األصو الةانونية
تش أأديل الدو

الموجودات ،ال سأ أ أأيما مح خال تاسأ أ أأيط إجراءاتها الةانونية ،متح كا ذلك مناسأ أ أأاا ومتوافةا مل الةانو المحلي،

آخهة في حسأ أ أ أأاانها خطة التنمية المسأ أ أ أأتدامة لعا 2030 .في اسأ أ أ أأتخدا .الموجودات المعادة وفةا للةوانيح المحلية
وتماش أ أأيا مل األولويات المحلية ،وواض أ أأعة في ا تاارها أ تعزيز ملية اس أ أأترداد الموجودات المس أ أأروقة وإ ادتها
يد م تنريه خطة ا2030 .
-72

تنريه التدابير الال مة للحلأ أ أ أ أ أأو

لح معلومات موثوقة بشأ أ أ أ أ أأل الملكية النرعية للشأ أ أ أ أ أأركات

أو الهيأاكأل الةأانونيأة أو غيرهأا مح اآلليأات الةأانونيأة المعةأدة ،وتاأادلهأا ،ممأا ييسأ أ أ أ أ أ أأر مليأة التحةيق وتنريأه طلاأات
المسا دة الةانونية المتاادلة

احرهاب بدميل أشكاله وتدلياته
-73

لح اللأعيد الدولي واحقليمي ودو احقليمي لمنل ومكافحة جميل أ ما وأسأاليب

تعزيز التعاو

وممارسأ أأات احرهاب بدميل أشأ أأكاله وتدلياته ،بسأ أ ل منها تعزيز سأ أأيادة الةانو

لح جميل المسأ أأتويات وضأ أأما تنريه

األط ار لالتراةيات وال روتوكوالت الدولية ذات اللأ أ أألة بمكافحة احرهاب ووضأ أ أأل اسأ أ أأتراتيديات تهد
برعالية للظرو المؤدية إلح انتشأأار احرهاب ،بما في ذلك التطر العني

إلح التلأ أ أأدي

متح أفضأأح إلح احرهاب ،مل التسأأليم بل

ال شيء يمكح أ ي رر أ ما احرهاب ،وتنريه استراتيدية األمم المتحدة العالمية لمكافحة احرهاب بدميل جوان ها دو
تلخير لح اللعيد الدولي ودو احقليمي والوطني ،بس ل منها حشد الموارد والخ رات
-74

ضأ أ أ أ أ أأما اتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضأ أ أ أ أ أأد احرهاب بدميل أشأ أ أ أ أ أأكاله وتدلياته أينما ارتكب

وأيا كا مرتك و  ،ال سأ أ أ أ أأيما التحقيةات والمالحةات الةضأ أ أ أ أأائية المد ومة بمعلومات وأدلة موثوقة ويمكح التحةق

منهأا ،وتحقيةأا لهأها الغرض ،تحسأ أ أ أ أ أ أأيح جمل المعلومأات واألدلأة ذات اللأ أ أ أ أ أ ألأة ومعأالدتهأا وحرظهأا ،والنظر في
المشاركة في شاكات تااد المعلومات واألدلة حسب االقتضاء
-75

اسأ أأتاانة وتحليل ومكافحة أي صأ أأالت قائمة أو متنامية أو محتملة ،في بعض الحاالت ،بيح

تمويل احرهاب والدريمة المنظمة

واالختطا

وأخه الرهائح بهد

ر الوطنية ،واألنشأطة غير المشأرو ة المتلألة بالمخدرات ،وغسأل األموا ،

جمل األموا بس ل منها طلب الردية ،واالبت از  ،ب ية منل ومكافحة توفير الد م

المالي واللوجس أ أ أأتي لالرهاب بدميل أش أ أ أأكاله وتدلياته والحيلولة دو حل أ أ أأو احرهابييح لح األس أ أ أألحة ،امتثاال
لاللتزامات المرروضة بموجب الةانو الدولي المنط ق
-76

التل أ أأدي للتهديد المتزايد الهي يش أ أأكله المةاتلو احرهابيو األجانب ،بس أ أ ل منها تنريه االلتزامات

الدولية المنطاةة ،والتلكيد لح أهمية بناء قدرات األمم المتحدة وتيسير بناء الةدرات وفةا للواليات الةائمة مح أجل تةديم
المسا دة إلح الدو  ،بما فيها تلك الواقعة في أشد المناطق تضررا ،بناء لح طل ها

السأهلة" الضأعيرة

-77

تحسأيح أمح ال نح التحتية الحيوية وقدرتها لح المواجهة وحماية "األهدا

-78

اتخأاذ التأدابير المنأاسأ أ أ أ أ أ أاأة لمنل ومكأافحأة التحريض لح ارتكأاب أي هدو .إرهأابي ونشأ أ أ أ أ أ أأر

بشكل خاص ،بس ل منها يادة تااد المعلومات بيح أجهزة إنراذ الةانو والةطاع الخاص والدمهور
الد اية احرهابية ،واح راب ح الدزع إ اء تمديد احرهاب بدميل أشكاله وتدلياته
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أشكا الدريمة الدديدة والمستددة والمتغيرة
-79

تعزيز التدابير الرامية إلح التلأدي ألشأكا الدريمة الدديدة والمسأتددة والمتغيرة ،بسأ ل منها

االس أ أ أ أ أأترادة إلح أقل أ أ أ أ أأح حد مح االتراةيات ذات الل أ أ أ أ أألة والمنطاةة مثل اتراةية مكافحة الدريمة المنظمة

ر

الوطنية وال روتوكوالت الملحةة بها مح خال التدابير الواردة فيها ،ب ية منل الدرائم ومكافحتها ،وتيس أأير التعاو
الدولي ،وملادرة ائدات الدريمة وإ ادتها
-80

د ارس أ أ أأة االتداهات وتطور األس أ أ أأاليب المس أ أ أأتخدمة في ارتكاب الدريمة مح أجل اس أ أ أأتحداث

وسأ أ أأائل فعالة للتعاو الدولي والمسأ أ أأا دة التةنية ،بس أ أ أ ل منها تعزيز تااد المعلومات واآلراء والخ رات وأفضأ أ أأل
الممارسات في إطار لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية وغيرها مح المحافل العالمية واحقليمية ذات الللة
-81

تعزيز الدهود الرامية إلح منل االتدار باألش أأخاص والتل أأدي له ومكافحته ،بس أ ل منها د م

جمل ال يانات وتاادلها حسأ أ أأب االقتضأ أ أأاء ،مح خال المسأ أ أأا دة التةنية ذات اللأ أ أألة التي يةدمها المكتب المعني
بالمخدرات والدريمة ،ومعالدة العوامل التي تدعل الناس رضأ أ أ أ أ أأة لالتدار ،والكش أ أ أ أ أ أ

ح شأ أ أ أ أ أأاكات االتدار

وتركيكها ،في أطر منها س أ أأالس أ أأل احمداد ،وتث يط الطلب الهي يش أ أأدل لح االس أ أأتغال المرض أ أأي إلح االتدار،
ووضأل حد حفالت شأاكات االتدار مح العةاب ،وإجراء تحقيةات مالية واسأتخدا .أسأاليب التحري الخاصأة ضأمح

الشرو التي ينل ليها الةانو المحلي ،وحماية ضحايا االتدار باألشخاص
-82

ا تماد وتنريه تدابير فعالة لمنل ومكافحة تهريب المهاجريح وحماية أرواحهم وحةوقهم احنس أ أ أ أ أأانية،

بما يتماشأأح مل التزامات كل طر مح األط ار

بموجب اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة

وبروتوكو مكأأافحأأة تهريأب المهأأاجريح ح طريق ال ر والاحر والدو المكمأأل لالترأأاةيأأة

()16

ر الوطنية

وجميل االلت ازمأات الأدوليأأة

األخر ذات اللأ أألة ،وتحديدا فيما يتعلق بحةوق احنسأ أأا  ،وتعزيز التعاو الثنائي واحقليمي والدولي في هها اللأ أأدد،
ال س أأيما مح أجل التل أأدي ،بسأ أ ل منها إجراء التحقيةات المالية واس أأتخدا .أس أأاليب التحري الخاص أأة بل أأورة متزامنة،

لتزايد دور الدما ات احجرامية المنظمة

ر الوطنية والوطنية التي تحةق مكاس أأب مح هه الدرائم وغيرها مح الدرائم

المرتكاة ضد المهاجريح ،وتلكيد به كل الدهود الممكنة للحيلولة دو وقوع مزيد مح الضحايا والخسائر في األرواح
-83

تعزيز التعأ أأاو العأ أأالمي واحقليمي والثنأ أأائي مح أجأ أأل الحيلولأ أأة دو حلأ أ أ أ أ أ أأو المدرميح

والمنظمات احجرامية لح األس أ أ أألحة النارية ،وتعزيز آليات واس أ أ أأتراتيديات مراةاة الحدود لمنل ومكافحة االتدار
غير المش أ أأروع باألس أ أألحة النارية وأجزائها ومكوناتها والهخيرة وتس أ أري ها ،بما في ذلك االتدار بواس أ أأطة احنترنت،

وإ ادة التشغيل غير المشرو ة ل سلحة النارية المعطلة
-84

تعزيز التعاو مح أجل التل أأدي للتهديدات المتل أألة بالتطورات التكنولوجية وبتغير أس أأاليب

العمل فيما يتعلق بل أ أ أ أأنل األس أ أ أ أألحة النارية وأجزائها ومكوناتها والهخيرة واالتدار بها بل أ أ أ أأورة غير مش أ أ أ أأرو ة،

ومواجهة تلك التهديدات ،ومح أجل التحةيق في هه الدرائم ومالحةة مرتك يها قضأ أ أ أ أأائيا ،بسأ أ أ أ أ ل منها ضأ أ أ أ أأما

التعاو في مدا إنراذ الةانو  ،وكهلك التعةب المنهدي ل سلحة المض وطة
-85

التل أ أأدي برعالية لمش أ أأكلة المخدرات العالمية ومواجهتها ،األمر الهي يتطلب مال متض أ أأاف ار

ومتواص أ أأال لح الل أ أأعيد الوطني واحقليمي والدولي ،بما في ذلك التعديل بتنريه االلتزامات الس أ أأياس أ أأاتية الةائمة
فيما يتعلق بالمخدرات باتااع نهج شامل ومتوا

وباالستناد إلح م دأ المسؤولية العامة والمشتركة

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

اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمنل اال تداء لح األطرا واس أ أ أ أ أأتغاللهم واالتدار بهم وجميل أش أ أ أ أ أأكا

-86

والتعهيب المرتكاة ضأأدهم ،بما في ذلك اسأأتغاللهم واال تداء ليهم جنسأأيا لح احنترنت وخارجها ،ووضأأل حد

لكل تلك األفعا  ،وذلك بتدريمها ود م الضحايا وتعزيز التعاو الدولي لمكافحة هه الدرائم
-87

اتخاذ تدابير فعالة لمنل ومكافحة الدرائم التي تضأ أ أ أ أ أأر بال يئة ،مثل االتدار غير المشأ أ أ أ أ أأروع

باألحياء ال رية ،بما يشأ أأمل النااتات والحيوانات المحمية بموجب اتراةية التدارة الدولية بلنواع الحيوانات والنااتات

ال رية المهددة باالنةراض،

()17

وباألخشأ أ أ أ أ أأاب والمنتدات الخش أ أ أ أ أ أ ية ،وبالنرايات الخطرة وغيرها ،وبالرلزات الثمينة

واألحدار الكريمة والمعاد النفيسأ أ أ أأة األخر  ،وجرائم أخر منها اللأ أ أ أأيد غير المشأ أ أ أأروع ،مح خال اسأ أ أ أأتخدا.

اللأأكوك الدولية ذات اللأألة لح أفضأأل نحو ممكح ،وتعزيز التشأريعات والتعاو الدولي وبناء الةدرات وتدابير
العأدالأة الدنأائيأة وجهود إنرأاذ الةأانو الراميأة إلح تحةيق أمور منهأا التل أ أ أ أ أ أ أأدي للدريمأة المنظمأة

ر الوطنيأة

والرس أ أ أ أأاد وغس أ أ أ أأل األموا المرتاط بهه الدرائم ،والتدفةات المالية غير المش أ أ أ أأرو ة المتلتية مح هه الدرائم ،مل
التسليم بضرورة حرما المدرميح مح ائدات الدريمة
-88

م ار أاة تعري

تشأديل جمل ال يانات وإجراء الاحوث بشأل صأنل المنتدات الط ية المزيرة واالتدار بها ،مل

المنتدأات الط يأة المزيرأة الأهي أقرتأه جمعيأة اللأ أ أ أ أ أ أحأة العأالميأة في أا ،2017 .ضأ أ أ أ أ أ أأمح نطأاق

انطااقه ،وبوض أ أأل ذلك في الحس أ أأاا  ،العمل ،حس أ أأب االقتض أ أأاء ،لح تعزيز تدابير التل أ أأدي لل أ أأنل المنتدات

الط ية المزيرة واالتدار بها
تس أ أ أأتهد

-89

تعزيز تدابير التل أ أ أأدي الوطنية والدولية لالتدار بالممتلكات الثةافية وغيرها مح الدرائم التي

الممتلكات الثةافية ،وألي ص أ أ أأالت بتمويل الدريمة المنظمة واحرهاب ،وتعزيز التعاو الدولي في هها

اللأدد ،بما في ذلك إ ادة أو رد هه الممتلكات الثةافية المتدر بها بلأورة غير مشأرو ة إلح بلدا المنشأل ،مح
خال الةنوات المناسأ أ أأاة ،مل م ار اة اللأ أ أأكوك الةائمة مثل اتراةية مكافحة احرهاب واالتراةية المتعلةة بالوسأ أ أأائل

التي تسأ أأتخد .لحظر ومنل اسأ أأتيراد وتلأ أأدير ونةل ملكية الممتلكات الثةافية بس أ أ ل غير مشأ أأرو ة،

()18

والمااد

التوجيهية الدولية بش أأل تدابير منل الدريمة والعدالة الدنائية فيما يتعلق باالتدار بالممتلكات الثةافية وما يتل أأل

به مح جرائم أخر ،

()19

وغيرها مح الل أ أأكوك ذات الل أ أألة ،وب ية النظر في جميل الخيارات الممكنة لالس أ أأترادة

اسأ أ أأترادة فعالة مح احطار الةانوني الدولي المنط ق لمكافحة الدرائم المتعلةة بالممتلكات الثةافية ،والنظر في أي

مةترحات الستكما احطار الةائم للتعاو الدولي ،حسب االقتضاء
-90

بأأه جهود لتحسأ أ أ أ أ أ أأيح فه منأأا لتهريأأب السأ أ أ أ أ أ أألل التدأأاريأأة ب يأأة تعزيز التأأدابير التي نتخأأههأأا،

-91

وضأل اسأتراتيديات فعالة ،بسأ ل تشأمل تعزيز قدرات المهنييح العامليح في مدا العدالة الدنائية،

وفةا للةانو الوطني ،تلديا لهها النوع مح الدرائم وصالته المحتملة بالرساد وغير مح الدرائم

مح أجل منل جرائم الكراهية والتحةيق فيها ومالحةة مرتك يها قض أ أ أأائيا ،وكهلك العمل برعالية مل الض أ أ أأحايا ومدتمعات
الضحايا مح أجل بناء ثةة الدمهور ند التعامل مل أجهزة إنراذ الةانو لالبالغ ح هه الدرائم
-92

تعزيز التدابير الرامية إلح التلأ أ أ أأدي لخطر األشأ أ أ أأكا األخر الدديدة والمسأ أ أ أأتددة والمتغيرة

أدر ألرباح مدزية مح
مح الدريمة ،وكهلك لل أ أ أ أ أأالتها المحتملة بالدما ات احجرامية المنظمة بوص أ أ أ أ أأرها مل أ أ أ أ أ ا
أنشطتهم غير المشرو ة

__________
( )17المرجل نرسهvol. 993, No. 14537 ،
( )18المرجل نرسهvol. 823, No. 11806 ،

( )19قرار الدمعية العامة  ،196/69المرفق
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-93

تعزيز التنسأ أ أ أ أأيق والتعاو الدولي مح أجل التلأ أ أ أ أأدي للخطر المتزايد الهي تشأ أ أ أ أأكله الدريمة

-94

تعزيز اس أ أأتخدا .مؤسأ أ أس أ أأات إنراذ الةانو وغيرها مح مؤسأ أ أس أ أأات العدالة الدنائية للتكنولوجيا

السي رانية ومكافحتها برعالية

اسأأتخداما مناسأأاا مح خال تةديم المسأأا دة التةنية ،بناء لح الطلب ،وبناء الةدرات والتدريب الال  ،.إلح جانب

تحسيح التشريعات واللوائح والسياسات بحيث تتكي
-95

مل التطورات التكنولوجية المستمرة

تشأ أ أأديل الشأ أ أراكات بيح الةطا يح العا .والخاص ،لح اللأ أ أأعيد الوطني واحقليمي والدولي،

في مدا الل أ أ أ أ أأنا ة الرقمية والةطاع المالي وخدمات االتل أ أ أ أ أأاالت ،مل التةيد الواجب باألطر الةانونية المحلية

ومااد الةانو الدولي ،مح أجل تعزيز التعاو الدولي لمكافحة الدريمة السي رانية

ولضما المتابعة المناساة لهها اح ال واللتزاماتنا:
-96

ند و لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية ،وفةا لواليتها ،إلح ا تماد الس أ أ أ أ أ أأياس أ أ أ أ أ أأات والتدابير

التنريهية المناسأ أ أأاة لمتابعة هها اح ال واسأ أ أأتاانة سأ أ أ ل م تكرة لالسأ أ أأترادة مح المعلومات ح التةد .المحر في

تنريه هها اح ال  ،وند و اللدنة إلح العمل مل أصأحاب الملألحة اآلخريح المعنييح ،بما في ذلك معاهد شأاكة
برنامج األمم المتحدة لمنل الدريمة والعدالة الدنائية ،مح أجل تعزيز الش أ أ أ أ أراكة العالمية في مدا النهوض بمنل

الدريمة والعدالة الدنائية وسيادة الةانو مح أجل تحةيق خطة ا2030 .
-97

نعرب ح امتنأاننأا العميق لليأابأا  ،شأ أ أ أ أ أ أأعاأا وحكومأة ،لمأا أبأدتأه مح حرأاوة وكر .ضأ أ أ أ أ أ أيأافأة،

وما وفرته للمؤتمر الرابل شر مح مرافق ممتا ة
مشروع القرار الثاني

الحد من معاودة اإلجرام من خالل إعادة التأهيل واإلدماج
إ الدمعية العامة،
إذ تش أأير إلح نتائج أ ما مؤتمر األمم المتحدة الرابل ش أأر لمنل الدريمة والعدالة الدنائية ،الهي ُ ةد

في كيوتو ،اليابا مح  7إلح  12آذار/مارس  ،2021كما وردت في تةرير المؤتمر

()20

وفي إ ال كيوتو بشأأل

النهوض بمنل الدريمة والعدالة الدنائية وسيادة الةانو  :نحو تحةيق خطة التنمية المستدامة لعا،2030 .

()21

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

التلهيل واحدماج،

وإذ تشأ أ أ أ أأير إلح مداوالت المؤتمر الرابل شأ أ أ أ أأر في إطار بند جدو األ ما المعنو "النهج المتكاملة

للتلأ أ أ أ أ أأدي للتحديات التي تواجه نظا .العدالة الدنائية" ،التي أثارت خاللها بعض الدو األ ضأ أ أ أ أ أأاء ،في جملة

أمور ،الحاجة إلح توفير إرشادات ملية لنظم العدالة الدنائية الوطنية بشل الحد مح معاودة احجرا ،.والتوصية

بوضل معايير وقوا د جديدة ل مم المتحدة تركز لح مسللة الحد مح معاودة احجرا،.

وإذ تشير أيضا إلح المناقشات التي جرت في حلةة العمل المتعلةة بموضوع "الحد مح معاودة احجرا:.

اسأ أ أ أ أ أ أأتاأانأة المخأاطر وإيدأاد الحلو " ،والمواضأ أ أ أ أ أ أأيل الررعيأة الثالثأة ،كمأا وردت في تةرير اللدنأة الثأان أي ة للمؤتمر

__________
(A/CONF.234/16 )20

( )21المرجل نرسه ،الرلل األو
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الرابل شأأر ،وال سأأيما تشأأديل بعض المشأأاركيح الدو األ ضأأاء لح تااد المعلومات ح الممارسأأات الوا دة
والنظر في العمأأل ،تحأأت ر أأايأأة لدنأأة منل الدريمأأة والعأأدالأأة الدنأأائيأأة وبأأد م مح مكتأأب األمم المتحأأدة المعني
بالمخدرات والدريمة ،لح وض أ أ أ أ أ أأل اس أ أ أ أ أ أأتراتيديات نموذجية للحد مح معاودة احجرا .تدس أ أ أ أ أ أأد جملة أمور منها
الممارسات الديدة التي نوقشت أثناء حلةة العمل،

()22

وإذ تشأير إلح المعايير والةوا د في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية ،التي ا تمدتها الدمعية العامة

أو أوص أأت بها ،بما في ذلك قوا د األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الس أأدناء (قوا د نيلس أأو مانديال)،

وقوا د األمم المتحدة لمعاملة الس أ أ أ أأدينات والتدابير غير االحتدا ية للمدرمات (قوا د بانكوك)،
المتحأدة الأدنيأا النموذجيأة للتأدابير غير االحتدأا يأة (قوا أد طوكيو)،

()25

معايير وقوا د تركز تحديدا لح الحد مح معاودة احجرا،.

()24

()23

وقوا د األمم

وإذ تةر في الوقأت نرسأ أ أ أ أ أ أأه بأالحأاجأة إلح

-1

تشأ أ أأدل الدو األ ضأ أ أأاء لح وضأ أ أأل اسأ أ أأتراتيديات أو خطط مل شأ أ أأاملة للحد مح معاودة

-2

تشأدل أيضأا الدو األ ضأاء لح تهيئة بيئة تلهيلية في المرافق احصأالحية ،بسأ ل منها تلأميم

احجرا .مح خال تدخالت فعالة ح ادة تلهيل الدناة وإ ادة إدماجهم

وتنريه برامج الجية فعالة تس أ أ أأتند إلح تةييم فردي الحتياجات الدناة ومد خطورتهم ،وإتاحة إمكانية حل أ أ أأو الدناة
لح التدريب المهني والتةني وال رامج التعليمية لد مهم في تنمية المهارات الال مة ح ادة اندماجهم
-3

تشأ أ أ أأدل كهلك الدو األ ضأ أ أ أأاء لح توفير بيئة تلهيلية في المدتمل المحلي لتيسأ أ أ أأير إ ادة

إدماج الدناة في المدتمل بمش أ أأاركة نش أ أأطة مح المدتمعات المحلية ،مل إيالء اال تاار الواجب لض أ أأرورة حماية

المدتمل واألفراد وحةوق الضحايا والدناة
-4

تشأ أأدل الدو األ ضأ أأاء لح تعزيز الش أ أراكات بيح أصأ أأحاب الملأ أألحة المتعدديح للحد مح

معاودة احجرا .مح خال تش أ أ أ أ أ أأديل التنس أ أ أ أ أ أأيق بيح الوكاالت لح نطاق الس أ أ أ أ أ أألطات الحكومية ذات الل أ أ أ أ أ أألة،

مثأل وكأاالت التوظي

والر أايأة االجتمأاعيأة والحكومأات المحليأة ،وكأهلأك إقأامأة شأ أ أ أ أ أ أ اركأات بيح الةطأا يح العأا.

والخأاص لح نطأاق تلأك السأ أ أ أ أ أ أألطأات الحكوميأة والمدتمل المحلي ،بمأا يشأ أ أ أ أ أ أمأل أصأ أ أ أ أ أ أحأاب العمأل المتعأاونيح
والمتطو يح المدتمعييح الهيح يد مو إ ادة إدماج الدناة في المدتمل لح المد الطويل
-5

تطلأب إلح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات والدريمأة أ يعةأد ،رهنأا بتوافر موارد مح خأارج

الميزانية ،اجتما ا لرريق مح الخ راء لتااد المعلومات ح الممارس أأات الوا دة في مدا الحد مح معاودة احجرا .ب ية

وض أأل اس أأتراتيديات نموذجية للحد مح معاودة احجرا .يمكنها أ تكو أداة مريدة للدو األ ض أأاء ،مل م ار اة األحكا.

ذات اللأ أ أ أ أ أ ألأة المش أ أ أ أ أ أأمولأة في المعأايير والةوا أد الةأائمأة في مدأا منل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة ،والتطورات والاحوث

واألدوات الحالية ،ونتائج مداوالت مؤتمر األمم المتحدة الرابل شر لمنل الدريمة والعدالة الدنائية
-6

تطلأب أيض أ أ أ أ أ أ أأا إلح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات والدريمأة أ يةو ،.رهنأا بتوافر

موارد مح خارج الميزانية ،بد م الدهود التي ت هلها الدو األ ضأ أ أ أ أ أأاء للحد مح معاودة احجرا .ح طريق تعزيز

ال يئأات التألهيليأة وإ أادة احدمأاج ،مح خال تةأديم المس أ أ أ أ أ أ أأا أدة التةنيأة ،بمأا في ذلأك الأد م المأادي ،إلح الأدو

__________
( )22المرجل نرسه ،الةسم السابل  -باء
( )23قرار الدمعية العامة  ،175/70المرفق
( )24قرار الدمعية العامة  ،229/65المرفق
( )25قرار الدمعية العامة  ،110/45المرفق
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األ ض أ أ أ أأاء ،ال س أ أ أ أأيما ال لدا النامية ،بناء لح طل ها ،مل م ار اة احتياجاتها وأولوياتها ،فض أ أ أ أأال ح التحديات

الةائمة والةيود المرروضة
-7

تد و الدو األ ضأأاء وسأأائر الدهات المانحة إلح توفير موارد مح خارج الميزانية ل غراض

-8

تطلأأب إلح المأأديرة التنريأأهيأة لمكتأأب األمم المتحأأدة المعني بأالمخأأدرات والدريمأأة أ تةأأد .إلح

المحددة في هها الةرار ،وفةا لةوا د األمم المتحدة وإجراءاتها

لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية في دورتها الحادية والثالثيح تةري ار ح تنريه هها الةرار
مشروع القرار الثالث

إدماج الرياضة في استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية المتعلقة بالشباب
إ الدمعية العامة،
إذ تؤكد مددداً التزامها بمةاصأ أ أ أأد ومااد ميثاق األمم المتحدة واح ال العالمي لحةوق احنسأ أ أ أأا ،

()26

وإذ تؤكد مددداً أيضأ أ أ أاً ما تتسأ أ أ أأم به مسأ أ أ أأائل منل الدريمة والعدالة الدنائية مح طابل شأ أ أ أأامل لةطا ات متعددة،
وما يس أ أأتتاعه ذلك مح حاجة إلح إدماج تلك المس أ أأائل لح نحو أفض أ أأل في جدو أ ما األمم المتحدة األوس أ أأل
نطاقاً مح أجل تعزيز التنسيق لح نطاق المنظومة،

وإذ تش أ أ أ أأير إلح معايير األمم المتحدة وقوا دها ذات الل أ أ أ أألة في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية،

ومنها المااد التوجيهية لمنل الدريمة،
في المد ،

()28

()27

والمااد التوجيهية للتعاو والمس أأا دة التةنية في ميدا منل الدريمة

ومااد األمم المتحدة التوجيهية لمنل جنوح األحداث (مااد الرياض التوجيهية)،

المحدثة لالس أ أ أ أ أأتراتيديات النموذجية والتدابير العملية للةض أ أ أ أ أأاء لح العن
والعدالة الدنائية،

()30

(قوا د بكيح)،

ض أ أ أ أ أأد المرأة في مدا منل الدريمة

واسأأتراتيديات األمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للةضأأاء لح العن

في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية،
()32

()29

()31

والل أ أ أ أ أأيغة

ضأأد األطرا

وقوا د األمم المتحدة الدنيا النموذجية حدارة شأأؤو قضأأاء األحداث

وقوا د األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السدناء (قوا د نيلسو مانديال)،

()33

وإذ تش أ أ أ أأير أيض أ أ أ أاً إلح ق ارراتها  16/74المؤرخ  9كانو األو /ديس أ أ أ أأم ر  ،2019والمعنو "بناء الم

سلمي أفضل مح خال الرياضة والمثل األ لح األولم ي" ،و 170/74المؤرخ  18كانو األو /ديسم ر ،2019

والمعنو "إدماج الرياض أ أأة في اس أ أأتراتيديات منل الدريمة والعدالة الدنائية المتعلةة بالش أ أأااب" ،و 18/75المؤرخ

 1كانو األو /ديسأ أ أ أ أأم ر  ،2020والمعنو "الرياضأ أ أ أ أأة با تاارها امالً مسأ أ أ أ أأا داً لتحةيق التنمية المسأ أ أ أ أأتدامة"،
()34
التي ا ترفت فيها بدور الرياضة في سياق خطة التنمية المستدامة لعا،2030 .

__________
( )26قرار الدمعية العامة  217أل

(د)3-

( )27قرار المدلس االقتلادي واالجتما ي  ،13/2002المرفق
( )28قرار المدلس االقتلادي واالجتما ي  ،9/1995المرفق
( )29قرار الدمعية العامة  ،112/45المرفق
( )30قرار الدمعية العامة  ،228/65المرفق
( )31قرار الدمعية العامة  ،194/69المرفق
( )32قرار الدمعية العامة  ،33/40المرفق
( )33قرار الدمعية العامة  ،175/70المرفق
( )34قرار الدمعية العامة 1/70
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وإذ تش أأير كهلك إلح إ ال كيوتو بش أأل النهوض بمنل الدريمة والعدالة الدنائية وس أأيادة الةانو  :نحو

تحةيق خطة التنمية المسأ أ أ أ أ أأتدامة لعا،2030 .

()35

المعتمد في مؤتمر األمم المتحدة الرابل شأ أ أ أ أ أأر لمنل الدريمة

والعأدالأة الدنأائيأة الأهي ةأد في كيوتو ،اليأابأا  ،في الرترة مح  7إلح  12آذار/مأارس  ،2021والأهي التزمأت فيأه
الدو األ ض أأاء بتمكيح الش أأااب ليل أأاحوا وامل فا لة للتغيير احيدابي في مدتمعاتهم المحلية فيد مو بهلك
جهود منل الدريمة ،بسأ أ أ أ أ أ أ ل منها تنظيم برامج ومنتديات ش أ أ أ أ أ أأاابية في المداالت االجتماعية والتعليمية والثةافية

والترفيهية والرياض أ أأية ،وإذ تش أ أأير إلح نتائج حلةة العمل الثالثة للمؤتمر الرابل ش أ أأر ،المتعلةة بالتعليم ومش أ أأاركة
الشااب با تاارهما نلريح أساسييح في تعزيز صمود المدتمعات في وجه الدريمة،

()36

وإذ تس أألم بل جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-قد أثرت لح الش أأااب ،وال س أأيما أولئك الهيح

اجه خال أ مة كوفيد 19-في مداالت التعليم
يعيش أ أ أأو في أوض أ أ أأاع هش أ أ أأة ،وأ كثرة مح الل أ أ أأعوبات التي تو أ
النظامي وغير النظامي والرفا والل أ أأحة ،بما فيها الل أ أأحة العةلية ،باحض أ أأافة إلح االض أ أأطرابات االقتل أ أأادية،
واألنش أأطة غير المش أأرو ة المتل أألة بالمخدرات ،وتزيد

هي أيض أاً وامل خطر معروفة مرتاطة بالدريمة والعن
مح احتماالت تعرض الشااب لاليهاء والتور في الدريمة أثناء الدائحة وبعدها،

وإذ تدرك أ التعافي مح األ مة الناجمة ح جائحة كوفيد 19-والدروس المسترادة تتيح الررصة للدو

األ ضأ أ أ أ أأاء لتلأ أ أ أ أأميم اسأ أ أ أ أأتراتيديات مح أجل تداو األ مة وتعديل التةد .المحر في تنريه خطة ا،2030 .

وكهلك مح أجل تعزيز النمو االقتلأ أ أ أأادي وإ ادة ال ناء بشأ أ أ أأكل أفضأ أ أ أأل ،بسأ أ أ أ ل مح بينها تعزيز االنتةا العاد

اجتماعياً إلح التنمية المستدامة ود م األخه بنهج منسةة متعددة الةطا ات شاملة للدميل لتحةيق رفا الشااب،
وإذ تالحظ أ التحديات المشأ أ أ أ أأتركة التي تواجهها الدو في سأ أ أ أ أأعيها إلح تعزيز اقتلأ أ أ أ أأاداتها في ظل

جائحة المية هي بمثابة فرصأ أ أ أ ة ال تماد ُنهج في منل الدريمة تحةق التحو المنشأ أ أ أأود ،وكهلك لتدديد الدهود
التي تشأ أ أ أأمل قطا ات الشأ أ أ أأااب والرياضأ أ أ أأة والتعليم ،وبخاصأ أ أ أأة بالعمل مل طائرة مح الدهات المعنية صأ أ أ أأاحاة
الملأألحة ،بما يشأأمل ،حسأأب االقتضأأاء ،د م الدهود الرامية إلح العمل مل الدهات صأأاحاة الملأألحة المتعددة

وتعزيز الش أ أ أ أراكات معها ،بما في ذلك الش أ أ أ أراكات مل الةطاع الخاص ،مل م ار اة الدور الرئيس أ أ أ أأي والمس أ أ أ أأؤولية

الرئيسية للدو األ ضاء في هها الشل ،

وإذ تسأألم بالدور الهي يمكح أ تؤديه الرياضأأة في إ ادة ال ناء بشأأكل أفضأأل وفي إشأراك الشأأااب أثناء

الدائحة وبعدها ،وفةاً لما أكد الموجز المشأ أ أ أ أأترك ل مم المتحدة المعنو "التعافي لح نحو أفضأ أ أ أ أأل :تسأ أ أ أ أأخير
الرياض أ أ أأة ألغراض التنمية والس أ أ أأال - .إ ادة فتح االقتل أ أ أأاد واالنتعاش والةدرة لح الل أ أ أأمود في مرحلة ما بعد

كوفيد "19-الهي نشر في ا،2020 .
للدميل"،

وإذ تحيط لماً بتةرير األميح العا .المعنو "الرياض أ أ أ أأة :مس أ أ أ أأرع المي للس أ أ أ أأال .والتنمية المس أ أ أ أأتدامة

()37

الهي يسأأتعرض التةد .المحر في تنريه خطة مل األمم المتحدة بشأأل تسأأخير الرياضأأة ألغراض

التنمية والسأ أ أ أ أأال،.

()38

وي ر دور الرياضأ أ أ أ أأة كعامل حرا للتنمية االجتماعية واالقتلأ أ أ أ أأادية واللأ أ أ أ أأحة والتغيير

المدتمعي في مشهد ما بعد جائحة كوفيد،19-

وإذ تشأ أ أ أ أ أ أأير إلح مأهكرة الترأاهم الموقعأة في  14أيلو /سأ أ أ أ أ أ أ تم ر  2020بيح االتحأاد الأدولي لكرة الةأد.

ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة ،والتي توفر إطا اًر للتعاو بيح الكيانيح في مداالت تسأ أ أ أ أأخير

__________
( ،A/CONF.234/16 )35الرلل األو  ،الةرار 1
( )36انظر الوثيةة  ،A/CONF.234/16الرلل السابل ،الةسم جيم
(A/75/155 )37
( )38انظر الوثيةة A/61/373
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الرياضأأة لتنمية الشأأااب ،ودرء انخ ار الشأأااب في الدريمة واألنشأأطة غير المشأأرو ة المتلأألة بالمخدرات ،ومنل

الرساد والدريمة في مدا الرياضة ومكافحتهما،

وإذ تشأ أ أ أ أ أ أأير إلح المادة  31مح اتراةية حةوق الطرل،

()39

التي تعتر فيها الدو األط ار

بحق الطرل

في التمتل بوقت فراغ وفي مزاولة األلعاب وأنشأأطة االسأأتدما ،.واقتنا اً منها بلهمية منل تور األطرا والشأأااب
في األنشأأطة احجرامية مح خال د م نموهم وتعزيز قدرتهم لح مواجهة السأألوك المعادي للمدتمل والسأألوكيات

الدانحة ،وبلهمية د م العمل لح إ ادة تلهيل األطرا والش أ أ أ أأااب الهيح هم في نزاع مل الةانو وإ ادة إدماجهم
في المدتمل ،مل م ار اة حةوق احنسا وملالح الطرل الرضلح،

وإذ تؤكد دور لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية بل أ أ أ أأرتها الهيئة الرئيس أ أ أ أأية في األمم المتحدة المعنية

بلنل السياسات في ميدا منل الدريمة،
األولم ية،

وإذ تعتر بأالميثأاق األولم ي وبأل أي شأ أ أ أ أ أ أكأل مح أشأ أ أ أ أ أ أكأا التمييز يتنأافح مل االنتمأاء إلح الحركأة

وإذ تحيط لماً بخطة مل قا ا التي ا تُمدت في المؤتمر الدولي السأ أأادس للو راء وكاار المسأ أأؤوليح
ح التربيأأة ال أأدنيأأة والريأأاض أ أ أ أ أ أ أأة ،الأأهي ةأأدتأأه منظمأأة األمم المتحأأدة للتربيأأة والعلم والثةأأافأأة في قأأا ا  ،االتحأأاد

الروسأ أ أ أ أ أ أأي ،في تمو /يوليأه  ،2017والتي تعز الاعأد التربوي والثةأافي واالجتمأا ي للريأاضأ أ أ أ أ أ أأة والتربيأة ال أدنيأة،

في سياقات مح بينها خطة ا،2030 .
-1

تؤكد مح جديد أ الرياض أ أأة نل أ أأر تمكيني مهم لتحةيق التنمية المس أ أأتدامة ،وتس أ أألم بتنامي

مسأاهمة الرياضأة في تحةيق التنمية والعدالة والسأال .مح خال تشأديعها لح التسأامح واالحت ار .ومسأاهمتها في

تمكيح المرأة والشأ أ أ أأااب واألفراد والمدتمعات المحلية ،وكهلك في بلوغ األهدا

والتعليم واالندماج االجتما ي ،بما يتوافق مل أهدا
-2

المنشأ أ أ أأودة في مداالت اللأ أ أ أأحة

التنمية المستدامة ذات الللة

تعرب ح ش أ أ أأكرها وتةديرها لحكومة تايلند الس أ أ أأتض أ أ أأافة اجتماع فريق الخ راء بش أ أ أأل إدماج

الرياض أ أ أ أأة في اس أ أ أ أأتراتيديات منل الدريمة والعدالة الدنائية المتعلةة بالش أ أ أ أأااب ،الهي ةد مكتب األمم المتحدة

المعني بالمخدرات والدريمة في بانكوك في الرترة مح  16إلح  18كانو األو /ديسم ر 2019
-3

تحيط لما بتةرير األمانة ح نتائج اجتماع فريق الخ راء

-4

تشدل الدو األ ضاء لح أ تكرل إدراج الضمانات الال مة للمشاركيح لد تلميم وتنريه

()40

الهي اسأ أ أأت ينت فيه ممارسأ أ أأات

جيدة وقدمت فيه توصيات بشل االستخدا .الرعا للرياضة للحد مح الدريمة والعن

في أوسا الشااب

الماادرات الرياضأ أ أ أ أ أأية الرامية إلح منل الدريمة بغرض منل ومكافحة التحرش الدنسأ أ أ أ أ أأي واحيهاء والعن

األطرا والشااب في مدا الرياضة
-5

ض أ أ أ أ أأد

تهيب بالدو األ ضأ أ أأاء ،وكهلك الدهات المعنية صأ أ أأاحاة الملأ أ أألحة ،أ تسأ أ أأا د وتشأ أ أأدل

السأ أ أألطات المحلية المعنية لح جميل المسأ أ أأتويات ،بما في ذلك في السأ أ أأياقات المحلية ،لح توفير أماكح آمنة

ل نشطة الرياضية وال دنية و لح توفير فرص متساوية لوصو جميل الشااب إلح المرافق الرياضية

__________
(United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )39
(A/CONF.234/14 )40
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-6

تش أ أأدد لح أهمية تعميم المنظور الدنس أ أأاني في ال رامج الرياض أ أأية الرامية إلح منل الدريمة،

و لح الحاجة إلح توفير مدمو ة واسأعة مح ال رامج الرياضأية اآلمنة والمتاحة للنسأاء والرتيات والتي تشأدل لح
تمكينهح وتعز المساواة بيح الدنسيح

الدريمة

-7

تش أ أ أ أأدد أيض أ أ أ أأا لح أهمية احترا .التنوع الثةافي في تنريه ال رامج الرياض أ أ أ أأية الرامية إلح منل

-8

ترحب بعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة ،وال س أ أ أ أأيما جهود الرامية إلح

د م الدو األ ضأأاء في إدماج الرياضأأة في اسأأتراتيديات منل الدريمة والعدالة الدنائية التي تشأأدل األخه بنهج

كلي متعدد الةطا ات إ اء منل الدريمة ،بسأ أ أ ل مح بينها اسأ أ أأتحداث أدوات وتوفير المسأ أ أأا دة التةنية في سأ أ أأياق

ال رنامج العالمي لتنريه إ ال الدوحة :صأ أ أأوب ترسأ أ أأيا ثةافة احترا .الةانو  ،ود مها كهلك في نشأ أ أأر المعلومات

والممارسأات الديدة بشأل اسأتخدا .الرياضأة في منل الدريمة والعن

العالمية والدروس المكتساة
-9

في أوسأا الشأااب ،واالسأترادة مح الاحوث

تطلب إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة أ يواصأ أ أ أأل تشأ أ أ أأديل التدخالت

الرياضأ أ أ أ أأية في إطار نهوج كلية متعددة الةطا ات موجهة للشأ أ أ أ أأااب لمنل الدريمة والعن  ،بما يشأ أ أ أ أأمل وضأ أ أ أ أأل
اسأ أ أ أ أ أأتراتيديات تهد

إلح معالدة الظرو

التي تؤدي إلح انتشأ أ أ أ أ أأار جميل أنواع الدريمة والعن  ،وبد م جهود

الدو األ ضاء الم هولة في هها اللدد ،أيضاً بالشراكة مل سائر كيانات األمم المتحدة ذات الللة

 -10تطلب أيضأ أ أ أ أاً إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة أ يواص أ أ أ أأل د م الدو
األ ض أأاء ،مح خال المس أأا دة التةنية وإ داد مواد توجيهية مل أأممة خل أأيلأ أاً ،فيما يتعلق باالس أأتخدا .الرعا

للرياضأ أ أأة في سأ أ أأياق إ ادة تلهيل الدناة وإ ادة إدماجهم في المدتمل ،في بيئات السأ أ أأدو والمدتمعات المحلية،

وتمكيح الرتيات ،ومنل العن

الدنسأأاني ،وحماية المشأأاركيح في األنشأأطة والتدخالت الرياضأأية ،وال سأأيما األفراد

الهيح يعيشو في أوضاع هشة ،بما في ذلك األطرا والنساء ،مح العن
-11

وسوء المعاملة

تش أ أ أأدل الدو األ ض أ أ أأاء لح أ تدمج التدخالت الرياض أ أ أأية في اس أ أ أأتراتيديات وبرامج منل

الدريمة والعدالة الدنائية بهد

التل أ أ أأدي لعوامل الخطر المتمثلة في احجرا .واحيهاء ،بما في ذلك أثناء جائحة

مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-وبعدها ،ند احمكا ومل إدخا تعديالت مثل ناص أ أأر ال رامج االس أ أأتااةية

التي توفر التعلم والد م االجتما ي للشأأااب ،وال سأأيما في المدارس والمؤسأسأأات التعليمية ،وكهلك االسأأتثمار في
بناء قدرات المدربيح والميس أريح ،وتعزيز األخه بنهج تش أأاركي ش أأامل للدميل ،وكرالة وجود ض أأمانات للمش أأاركيح
في األنشطة الرياضية ،والمحافظة لح استدامة هه األنشطة بتشراك شركاء مح قطا ات متعددة
-12

تهيأب بأالأدو األ ضأ أ أ أ أ أ أأاء ،بأد م مح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات والدريمأة ،أ

يعز التدابير المدتمعية لد م الشأأااب مح أجل التلأأدي لعوامل الخطر ذات اللأألة بالدريمة والعن  ،وتشأأدل

الأدو األ ضأ أ أ أ أ أ أأاء لح أ توفر المرافق وال رامج الريأاضأ أ أ أ أ أ أيأة والترويحيأة لتعزيز تأدابير الوقأايأة األوليأة والثأانويأة

والثالثية للشأ أأااب مح احجرا .وإ ادة إدماج الدناة الشأ أأااب في المدتمل ،أيضأ أاً في سأ أأياق اسأ أأتراتيديات السأ أ المة
العامة ،بما يعز اسأ أأتخدا .الرياضأ أأة كلداة حيداد أماكح امة آمنة للشأ أأااب والمدتمعات المحلية للترا ل والنمو
لح نحو إيدابي
-13

تطلأب إلح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات والدريمأة ،وفةأا لواليتأه وبأالتش أ أ أ أ أ أ أأاور مل

الأدو األ ضأ أ أ أ أ أ أأاء والتعأاو مل منظمأات ووكأاالت أخر ذات صأ أ أ أ أ أ ألأة ،بمأا في ذلأك منظمأات المدتمل المأدني
المعنية ،أ يةو .بتدميل أفض أ أ أأل الممارس أ أ أأات فيما يتعلق بال رامج الرياض أ أ أأية الرامية إلح منل الدريمة ،وأ يةد.

المشأ أأورة والد م ،بناء لح الطلب ،إلح واضأ أأعي السأ أأياسأ أأات والممارسأ أأيح ،بشأ أأل مواضأ أأيل منها إجراء الاحوث
و مليات الرصد والتةييم
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-14

تد و الدو األ ض أ أأاء إلح أ تنظر في وض أ أأل أطر س أ أأياس أ أأاتية واض أ أأحة يمكح في إطارها

إدماج الماادرات الةائمة لح الرياض أ أ أأة في اس أ أ أأتراتيديات وبرامج منل الدريمة والعدالة الدنائية ،وأ تعمل لح

إحأأداث تحو إيدأأابي في مدأأا منل الدريمأأة والعأأدالأأة الدنأأائيأأة ،ودرء معأأاودة احجرا .مح خال الريأأاض أ أ أ أ أ أ أأة،

وأ تُش أ أ أأدل وتيس أ أ أأر ،في هها الل أ أ أأدد ،إجراء بحوث و مليات رص أ أ أأد وتةييم فعالة لماادراتها الوطنية والماادرات
الدولية ذات الللة ،بما يشمل الماادرات المتعلةة بلنشطة العلابات ،بهد
-15

تةييم أثرها

تطلأأب إلح مكتأأب األمم المتحأأدة المعني بأأالمخأأدرات والدريمأأة ،في إطأأار واليتأأه ،أ يعز

تعاونه وتنسأيةه مل كيانات األمم المتحدة ذات اللألة التي تنره برامج وتدخالت قائمة لح الرياضأة ،ومنها إدارة

الشأؤو االقتلأادية واالجتماعية باألمانة العامة ،وهيئة األمم المتحدة للمسأاواة بيح الدنسأيح وتمكيح المرأة (هيئة

األمم المتحدة للمرأة) ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثةافة ،ومنظمة األمم المتحدة للطرولة ،ومروض أ أ أ أ أ أأية
األمم المتحدة لش أ أأؤو الالجئيح ،وبرنامج األمم المتحدة للمس أ أأتوطنات الاشأ أ أرية ،ومل معاهد ش أ أأاكة برنامج األمم
المتحدة لمنل الدريمة والعدالة الدنائية ،وبالتعاو الوثيق مل الدو األ ضأ أ أ أ أ أ أأاء ،أ يعز تعاونه مل المنظمات
الرياض أ أ أ أ أأية الدولية واحقليمية والوطنية المعنية ،مثل اللدنة األولم ية الدولية واالتحاد الدولي لكرة الةد ،.مح أجل
مواصلة د م األنشطة التي تعز إسهامات الرياضة في تحةيق أهدا

الشأااب والمدتمعات المحلية بهد

التنمية المستدامة ،مل التركيز لح تنمية

التلأدي لعوامل الخطر المتلألة بالعن

والدريمة واألنشأطة غير المشأرو ة

المتللة بالمخدرات في أوسا الشااب ،وتشديل اتااع أسلوب حياة صحي لمنل السلوكيات المحروفة بالمخاطر،
مل تيسأأير الوصأأو إلح خدمات خرض الطلب لح المخدرات والتدابير ذات اللأ لة ،حسأأب االقتضأأاء ،وتعزيز

احدماج االجتما ي وتوطيد السأ أ أأال .وترسأ أ أأيا المدتمعات العادلة ،وذلك أيض أ أ أاً مح خال إقامة برامج مشأ أ أأتركة
وحمالت للتوعيأة في سأ أ أ أ أ أ أيأاق األحأداث الريأاضأ أ أ أ أ أ أيأة الك ر  ،وإطالع لدنأة منل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة ولدنأة
المخدرات لح ما يحر مح تةد .في هها الشل
-16

تأد و معأاهأد شأ أ أ أ أ أ أأاكأة برنأامج األمم المتحأدة لمنل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة ،كأل في إطأار

واليته ،إلح أ تنظر في إدراج مس أ أ أ أ أأللة إدماج الرياض أ أ أ أ أأة في مدا منل الدريمة لد الش أ أ أ أ أأااب وتحةيق العدالة
الدنأأائيأأة فيمأأا يخلأ أ أ أ أ أ أأهم في برامج ملهأأا بغرض بنأأاء قأا أدة المعأأار المتعلةأأة بهأأها المدأأا  ،وكأهلأك أ تةأأد.

المشأ أ أأورة والد م ،بناء لح الطلب ،إلح واضأ أ أأعي السأ أ أأياسأ أ أأات والممارسأ أ أأيح ،بما في ذلك بشأ أ أأل إجراء الاحوث

و مليات الرص أ أ أ أ أ أأد والتةييم ،مل اححاطة بالدهود التي ت هلها الدو األ ض أ أ أ أ أ أأاء مح أجل تحةيق أهدا
التنمية المستدامة ذات الللة
-17

وغايات

تطلب إلح المديرة التنريهية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة أ توافيها بمعلومات

ح تنريه هها الةرار لح سأ أ يل احسأ أأها .في تةرير األميح العا ،.الهي سأ أأيةد .إلح الدمعية العامة في دورتها السأ أأابعة

ال مسا دًا لتحةيق التنمية المستدامة
والساعيح ،ح تنريه قرارها  18/75بشل الرياضة با تاارها ام ً
-18

تد و الدو األ ض أ أ أأاء وس أ أ أأائر الدهات المانحة إلح أ توفر موارد مح خارج الميزانية لتلك

األغراض وفةاً لةوا د األمم المتحدة وإجراءاتها
مشروع القرار الرابع

تعزيز نظم العدالة الجنائية أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-وبعدها
إ الدمعية العامة،
إذ تؤكأد مدأأدداً التزامهأأا بمةأأاص أ أ أ أ أ أ أأد وماأأاد ميثأأاق األمم المتحأأدة والةأأانو الأأدولي المنط ق واح ال

العالمي لحةوق احنسأ أ أ أ أأا ،

__________

( )41قرار الدمعية العامة  217أل
22

()41

وإذ تؤكد مدددا أيضأ أ أ أ أأا التزامها بتعزيز وحماية جميل حةوق احنسأ أ أ أ أأا والحريات

(د)3-
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األسأ أأاسأ أأية لح نحو كامل ،فضأ أأال ح د م م دأ الكرامة احنسأ أأانية ،في إقامة العد بنزاهة وفي جميل جهودها

الرامية إلح منل الدريمة ومكافحتها،

وإذ تؤكد مددداً أيضأ أ أ أ أأا مسأ أ أ أ أأؤولية جميل الدو

ح التةيد بميثاق األمم المتحدة بكامله ،و ح االحترا.

الكامل لمااد تسأ أأاوي الدو في السأ أأيادة وسأ أأالمة أ ارضأ أأي الدو وم دأ د .التدخل في الشأ أأؤو الداخلية للدو
األخر في جميل جهودها الرامية إلح منل الدريمة ومكافحتها

وإذ تش أ أ أ أأير إلح معايير األمم المتحدة وقوا دها ذات الل أ أ أ أألة في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية،

وكهلك إلح قرار الدمعية العامة  196/75المؤرخ  16كانو األو /ديسأ أ أ أأم ر  2020بشأ أ أ أأل تعزيز برنامج األمم

المتحدة لمنل الدريمة والعدالة الدنائية ،ال سأ أ أ أ أ أ أأيما قدراته في مدا التعاو التةني الهي أوصأ أ أ أ أ أ أأت فيه الدمعية

العامة الدو األ ضأأاء بل تتال ،بما يترق مل السأأياق الوطني لكل منها ،نهدا شأأامال متكامال إ اء منل الدريمة

وإص أ أأالح العدالة الدنائية ،اس أ أأتنادا إلح التةييمات األولية وإلح جمل ال يانات وتحليلها بل أ أأورة منتظمة ،والتركيز

لح جميل قطا ات نظا .العدالة ،وأ تضأ أأل سأ أأياسأ أأات واسأ أأتراتيديات وبرامج كريلة بمنل الدريمة ،بما في ذلك

س أ أ أأياس أ أ أأات واس أ أ أأتراتيديات وبرامج تركز لح الوقاية الماكرة باس أ أ أأتخدا .نهج متعددة التخلأ أ أ أل أ أ أأات قائمة لح

المشاركة ،بالتعاو الوثيق مل جميل األط ار

صاحاة المللحة ،بما فيها المدتمل المدني،

وإذ تشأ أ أ أأير أيضأ أ أ أأا إلح إ ال كيوتو بشأ أ أ أأل النهوض بمنل الدريمة والعدالة الدنائية وسأ أ أ أأيادة الةانو :

نحو تحةيق خطة التنمية المستدامة لعا،2030 .

()42

الهي ا تمد مؤتمر األمم المتحدة الرابل شر لمنل الدريمة

والعأدالأة الدنأائيأة ،المعةود في كيوتو ،اليأابأا  ،في الرترة مح  7إلح  12آذار/مأارس  ،2021والأهي تعهأدت فيأه
الدو األ ضأأاء بالمسأأاهمة في تحةيق خطة التنمية المسأأتدامة لعا2030 .

()43

مح خال به الدهود في مدا

منل الدريمة والعدالة الدنائية ،مل التسأ أ أ أأليم تسأ أ أ أأليما ارسأ أ أ أأخا بل التنمية المسأ أ أ أأتدامة وسأ أ أ أأيادة الةانو مترابطتا

ومتعاضأأدتا  ،وبل الدريمة تعوق التنمية المسأأتدامة ،وبل تحةيق التنمية المسأأتدامة امل يمكح الدو مح منل
الدريمة ومكافحتها برعالية،

وإذ تش أ أأير كهلك إلح معايير األمم المتحدة وقوا دها في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية المتل أ أألة

أسأ أأاسأ أأا بمعاملة السأ أأدناء وغيرهم مح الدناة في أماكح االحتدا المغلةة ،وال سأ أأيما قوا د األمم المتحدة لمعاملة

السأ أ أ أ أ أ أأدينأأات والتأأدابير غير االحتدأأا يأأة للمدرمأأات (قوا أأد بأأانكوك)،

لمعاملة السأ أ أ أ أأدناء (قوا د نيلسأ أ أ أ أأو مانديال)،

(قوا د طوكيو)،

()46

()45

()44

وقوا أأد األمم المتحأأدة النموذجيأأة الأأدنيأأا

وقوا د األمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير االحتدا ية

وقوا د األمم المتحدة بشل حماية األحداث المدرديح مح حريتهم،

()47

وإذ تعرب ح الةلق الش أ أ أ أ أ أ أأديأأد إ اء الحأأالأ ة النأأاشأ أ أ أ أ أ أئأأة ح مرض فيروس كورونأأا (كوفيأأد )19-وآثأأار

االجتماعية واالقتل أ أ أ أ أأادية ،التي أتاحت فرص أ أ أ أ أأا جديدة للمدرميح والدما ات احجرامية المنظمة وغيرت طرائق
ملهم بلشكا شتح وبدرجات مختلرة ،والتحديات التي فرضها أما .العدالة الدنائية في جوانب متعددة،

__________
( ،A/CONF.234/16 )42الرلل األو  ،الةرار 1
( )43قرار الدمعية العامة 1/70
( )44قرار الدمعية العامة  ،229/65المرفق
( )45قرار الدمعية العامة  ،175/70المرفق
( )46قرار الدمعية العامة  ،110/45المرفق
( )47قرار الدمعية العامة  ،113/45المرفق
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وإذ تعرب ح الةلق مح أ جأأائحأأة كوفيأأد 19-مثلأأت تحأأديأأات أمأأا .التعأأاو الأأدولي في المس أ أ أ أ أ أ أأائأأل

الدنأائيأة ،مح بينهأا التألخر في بعض حأاالت المسأ أ أ أ أ أ أأا أدة الةأانونيأة المتاأادلأة وتسأ أ أ أ أ أ أأليم المطلوبيح وغير ذلأك مح

التدابير المتعلةة بالنةل الرعلي ل شخاص،

وإذ تالحظ أنه ب ية التل أ أ أ أ أ أأدي للتهديدات التي تمثلها جائحة كوفيد ،19-اتخهت الدو األ ض أ أ أ أ أ أأاء تدابير

أسررت ،في كثير مح الحاالت ،ح تعطيل خدمات العدالة الدنائية المعتادة ،والتةليل والحد مؤقتا مح قدرات موظري

المؤسأسأات احصأالحية ،باحضأافة إلح موظري إنراذ الةانو وأجهزة النيابة العامة والهيئات الةضأائية وغيرهم ،لح منل

الدرائم ومكافحتها والحراظ لح مؤسأ أ أ أس أ أ أأات حقامة العد تعمل بكراءة تامة ،مل االمتثا للتدابير الل أ أ أأحية الال مة،

وتنو مل التةأأدير بترأأاني هؤالء الموظريح المهنييح الأأهيح كرلأأت جهودهم الأأدؤوبأأة فعأأاليأأة نظم منل الدريمأأة والعأأدال أأة

الدنائية ،لح الرغم مح الدائحة واالضطرابات ذات الللة،

وإذ يس أ أأاورها بالغ الةلق إ اء هش أ أأاش أ أأة األوض أ أأاع في الس أ أأدو  ،ال س أ أأيما مح حيث الل أ أأحة والس أ أأالمة

واألمح ،إ اء س أ أ أ أأر ة انتش أ أ أ أأار فيروس كوفيد 19-في األماكح المغلةة ،الهي يمكح أ تراقمه تحديات مزمنة مح
ق يل اكتظاظ السدو وتردي األحوا فيها،

وإذ تعيد التلكيد ،في ض أأوء التدربة المس أأتمرة في التعامل مل جائحة كوفيد 19-واس أأتعدادا لمواجهة أي

تحديات مسأ أ أ أأتة لية مماثلة ،لح ضأ أ أ أأرورة مراجعة نظم العدالة الدنائية وجعلها أكثر فعالية ومسأ أ أ أأاءلة وشأ أ أ أأرافية

وشموال واستدابة ،بس ل منها ،حسب االقتضاء ،تعزيز الرقمنة ،واستخدا .التكنولوجيا ،وخدمات الر اية اللحية،

وتدابير التحسأ أ أأيح المتلأ أ أألة باللأ أ أأحة لمنل انتشأ أ أأار األمراض المعدية ،بما في ذلك في مداالت حماية موظري

العدالة الدنائية وإ ادة التلهيل وإ ادة احدماج في المدتمل وبدائل االحتدا ق ل المحاكمة واألحكا .بالسأ أ أ أ أ أ أأدح،
وفةا للةانو المحلي،

وإذ تشأ أ أ أأير ،لح خلفية جائحة كوفيد ،19-إلح المسأ أ أ أأعح المعرب نه في إ ال كيوتو بشأ أ أ أأل أهمية

تعزيز السأ أ أ أأياسأ أ أ أأات أو الممارسأ أ أ أأات أو المااد التوجيهية الوطنية ،التي تنل ،فيما يخل معاملة الدناة ،لح

إصدار أحكا .تتناسب فيها شدة العةوبات المرروضة لح الدناة مل جسامة الدرائم ،وفةا للتشريعات الوطنية،

وإذ تؤكد مدددا التزامها باتخاذ إجراءات حاسأ أ أ أأمة وتدابير ملية المنحح مح أجل التلأ أ أ أأدي للتحديات

وإ الة العقاات الدولية التي تثيرها وتراقمها جائحة كوفيد 19-فيما يتعلق بمنل الدريمة والعدالة الدنائية ،بسأ أ أ أ أ أ ل
منها اتااع نهج متعدد األط ار

التكي

وتعزيز قدرة مؤسأ أسأ أ ات إنراذ الةانو وغيرها مح مؤسأ أس أأات العدالة الدنائية لح

مح خال التعاو المتعدد األط ار

والتعاو مل أص أ أ أ أأحاب المل أ أ أ أألحة اآلخريح المعنييح في إطار نهج

متعدد الدوانب ،حس أ أأب االقتض أ أأاء ،والشأ أ أراكات بيح الةطا يح العا .والخاص ،مل إيالء اهتما .خاص لح هها

اللأ أ أ أ أ أأعيد لما لد ال لدا النامية مح احتياجات اجلة في مدا بناء الةدرات والمسأ أ أ أ أ أأا دة التةنية ،ومل م ار اة

اآلثار االجتماعية واالقتلأأادية الطويلة األجل المترتاة لح الدائحة ،بما في ذلك آثارها لح التنمية المسأأتدامة

والتعاو الدولي ،وإذ تسلم بل أشد الرئات فة ار وضعرا هم مح ضمح أشد المتضرريح مح أثر الدائحة،
-1

تهيب بالدو األ ضأ أ أ أ أأاء تنريه إ ال كيوتو بشأ أ أ أ أأل النهوض بمنل الدريمة والعدالة الدنائية

-2

طا ات
تشأ أ أ أ أ أ أأدد لح أ مرض فيروس كورونأا (كوفيأد )19-يطرح تحأديأات شأ أ أ أ أ أ أأاملأة لعأدة ق أ

وسيادة الةانو  :نحو تحةيق خطة التنمية المستدامة لعا ،2030 .حسب االقتضاء

ومتعددة الدوانب أما .نظا .العدالة الدنائية ،و لح أنه يتطلب اتخاذ تدابير ش أ أ أ أأاملة ومتكاملة ومنس أ أ أ أأةة ومتعددة
الةطا ات ،بما في ذلك مح خال التعاو بيح قطا ي العدالة واللحة
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-3

تسألم بل جائحة كوفيد 19-قد أكدت أ األماكح المغلةة ،ومنها السأدو  ،قد تزيد مح ترشأي

العأأدو الريروسأ أ أ أ أ أ أيأأة ،وبأل الدأأائحأأة وتأدابير التل أ أ أ أ أ أ أأدي لهأأا ،بمأأا في ذلأك تأدابير احغالق وغيرهأا مح الةيود،

مثل توق

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

-4

توصأ أ أأي الدو األ ضأ أ أأاء بم ار اة الدروس المسأ أ أأترادة والممارسأ أ أأات الرضأ أ أألح المطاةة خال

جائحة كوفيد 19-في محاولة لتعزيز فعالية نظم العدالة الدنائية ومسأ أ أأاءلتها وشأ أ أأرافيتها وشأ أ أأمولها واسأ أ أأتدابتها،

وتحسأ أ أ أأيح اسأ أ أ أأتعدادها لمواجهة التحديات المسأ أ أ أأتة لية المماثلة مح خال احقرار بالحاجة إلح التكي

مل األوبئة

والدوائح ،بس ل منها ،حسب االقتضاء ،تعزيز الرقمنة ،واستخدا .التكنولوجيا ،وخدمات الر اية اللحية ،وتدابير

التحس أ أ أأيح المتل أ أ أألة بالل أ أ أأحة لمنل انتش أ أ أأار األمراض المعدية ،بما في ذلك في مداالت حماية موظري العدالة

الدنأأائيأأة وإ أأادة التأألهيأأل وإ أأادة احدمأأاج في المدتمل وبأأدائأأل االحتدأأا ق أأل المحأأاكمأأة واألحكأأا .بأأالسأ أ أ أ أ أ أأدح،

وفةا للةانو المحلي ،وبالقيا ،.تحقيةا لهه الغاية ،باحث بدائل وتااد معلومات بش أأل كيفية التل أأدي للتحديات
التي تواجه تلك الدهود الرامية لالصالح ،ومنها المتعلةة بالتمويل
-5

تش أ أ أأدل الدو األ ض أ أ أأاء ،في س أ أ أأياق تنريه س أ أ أأياس أ أ أأات كلية وش أ أ أأاملة لمنل الدريمة والعدالة

الدنائية ،لح تعزيز بدائل السأ أ أ أ أ أ دح مح مرحلة ما ق ل المحاكمة إلح مرحلة ما بعد إصأ أ أ أ أ أأدار الحكم ،حسأ أ أ أ أ أأب

االقتضأأاء ،مل م ار اة خلفية الدناة وجنسأأهم وسأأنهم وسأأائر ظروفهم الخاصأأة ،بما في ذلك ضأأعرهم ،مح جوانب

منها اللحة لح س يل المثا  ،والهد
-6

المتمثل في إ ادة تلهيلهم وإ ادة إدماجهم في المدتمل

تشأ أ أ أأدل أيضأ أ أ أأا الدو األ ضأ أ أ أأاء ،لح خلفية جائحة كوفيد ،19-لح اتخاذ تدابير مالئمة

لضأأما أ تكو األحكا .اللأأادرة بشأأل الدرائم الدنائية متناسأأاة مل جسأأامة الدرائم ،رهنا بالمااد الدسأأتورية

لتلك الدو والمراهيم األساسية لنظمها الةانونية
-7

تشأ أ أ أأدل كهلك الدو األ ضأ أ أ أأاء لح إدماج المنظور الدنسأ أ أ أأاني في نظمها للعدالة الدنائية

وم ار اة االحتياجات المحددة للس أ أ أأدينات والدانيات ند وض أ أ أأل تدابير التل أ أ أأدي للتحديات التي تطرحها جائحة

كوفيد 19-أما .نظا .العدالة الدنائية ،ورصد تلك التدابير وتةييمها
-8

توصأأي الدو األ ضأأاء بتعزيز تط يق األحكا .ذات اللأألة مح قوا د األمم المتحدة بشأأل حماية

األحأأداث المدرديح مح حريتهم ،وقوا أأد األمم المتحأأدة لمعأأاملأأة الس أ أ أ أ أ أأدينأأات والتأأدابير غير االحتدأأا يأأة للمدرمأأات

(قوا د بانكوك) وقوا د األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الس أ أأدناء (قوا د نيلس أ أأو مانديال) ،وال س أ أأيما فيما يتعلق

بتحسأيح ظرو احتدا المحتدزيح ق ل المحاكمة وبعدها لح السأواء ،وتحسأيح قدرات موظري السأدو والمؤسأسأات

احصالحية وغيرهم مح الموظريح المعنييح ،وتعزيز خدمات الر اية اللحية داخل السدو
-9

توص أ أ أ أأي أيض أ أ أ أأا بل تتخه الدو األ ض أ أ أ أأاء التدابير المالئمة لتحس أ أ أ أأيح فعالية نظا .العدالة

الدنائية وقدرته موما ،بس أ أ أ ل منها معالدة االكتظاظ في مرافق االحتدا وفي المرافق احصأ أ أأالحية ،وضأ أ أأما

حل أ أأو مح يرتةرو إلح الموارد الكافية ،أو ندما تةتض أ أأي مل أ أألحة العدالة ذلك ،لح مس أ أأا دة قانونية فعالة

ومزودة بالموارد الكافية وميسورة التكلرة تةد .في الوقت المناسب ،وتوفير ما يكري مح موارد بشرية ومادية وخ رة
فنية وأدوات ،منها االتل أ أأاالت الحديثة وأدوات إدارة الةض أ أأايا ،لتيس أ أأير التعاو الدولي ،مثل المس أ أأا دة الةانونية

المتاادلة وتس أ أأليم المطلوبيح ،والنظر في اس أ أأتخدا .بدائل لالحتدا ق ل المحاكمة ول حكا .بالس أ أأدح ،إلح جانب
مليات العدالة التل أ أأالحية في المراحل الهامة مح إجراءات العدالة الدنائية وفةا للتشأ أ أريعات المحلية ،مل إيالء

اال تا أأار الواج أأب لةوا أأد األمم المتح أأدة ال أأدني أأا النموذجي أأة للت أأدابير غير االحتد أأا ي أأة (قوا أأد طوكيو) وللت أأدابير

الوقائية ،مثل أنشطة التوعية المدتمعية
-10

توصأي كهلك الدو األ ضأاء بالسأعي إلح توفير بيئة تلهيلية في المرافق احصأالحية ،بسأ ل

منهأا تلأ أ أ أ أ أ أأميم وتنريأه برامج الجيأة فعأالأة تسأ أ أ أ أ أ أأتنأد إلح تةييم فردي الحتيأاجأات الدنأاة ومأد خطورتهم ،وإتأاحأة
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إمكأانيأة حلأ أ أ أ أ أ أأو الدنأاة لح التأدريأب المهني والتةني وال رامج التعليميأة التي تهي فرص أ أ أ أ أ أ أأا لتنميأة المهأارات

والمعأار الال مأة لالنضأ أ أ أ أ أ أمأا .للةو العأاملأة وإ أادة االنأدمأاج بندأاح في المدتمل والتي تحأد مح خطر معأاودة

احجرا .وهو ما يمكح أ يسا د ،في جملة أمور ،لح معالدة مشكلة االكتظاظ في السدو
-11

تش أأدد لح أهمية األخه بنهج متعدد التخلأ أل أأات لتعزيز نظم العدالة الدنائية ،بما في ذلك

المشأأاركة ،حسأأب االقتضأأاء ،مل أصأأحاب الملأألحة اآلخريح المعنييح والشأراكات بيح الةطا يح العا .والخاص،

وتعزيز التعاو بيح الوكاالت الوطنية وبناء قدرات موظري العدالة الدنائية والممارس أ أأيح في هها المدا  ،وتوفير

التدريب المتخل أ أأل والتثقي

لموظري الس أ أأدو وموظري العدالة الدنائية المعنييح ،فض أ أأال ح أهمية تحس أ أأيح

إدارة السدو والتلهب لمواجهة التحديات المتللة باللحة
-12

تد و الدو األ ضأ أأاء إلح تااد المعلومات ح التش أ أريعات الوطنية والممارسأ أأات الرضأ أألح

والمسأ أ أ أ أ أ أأا أدة التةنيأة ،بمأا في ذلأك مح خال مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات والدريمأة ،وتعزيز التعأاو

الدولي في مدا التلأدي للتحديات التي تطرحها جائحة كوفيد 19-أما .نظا .العدالة الدنائية ،بما في ذلك في

مرافةها ومؤس أ أسأ أأاتها ومرافةها غير االحتدا ية ،مل م ار اة إسأ أأهامات أصأ أأحاب الملأ أألحة المعنييح ،بما في ذلك
المدتمل المدني واألوسأأا األكاديمية ،متح كا ذلك مناسأأاا ومتوافةا مل الةانو المحلي ،بهد
نحو أفضل للتحديات المة لة المماثلة
-13

االسأأتعداد لح

تطلب إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة ،بوصأ أ أأره الكيا الرائد في األمم

المتحدة الهي يد م الدو األ ضأ أ أ أأاء في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية مح خال تةديم المسأ أ أ أأا دة التةنية

وبناء الةدرات ،اس أ أأتنادا إلح احتياجاتها وأولوياتها ،وكهلك مح خال أ ماله لح ص أ أأعيد وض أ أأل المعايير وبحوثه
وخ رته الرنية ،إجراء المزيد مح الد ارسأأات ح أثر جائحة كوفيد 19-لح نظم العدالة الدنائية ،بالتشأأاور الوثيق

مل الدو األ ضأأاء وفي حدود الموارد المتاحة مح خارج الميزانية ،وتةديم توصأأيات بشأأل النهوض بتصأأالحات
العدالة الدنائية ،مل التركيز لح التلهب المسأ أ أ أأتة لي لنظا .العدالة الدنائية ،وخاصأ أ أ أأة نظم السأ أ أ أأدو  ،لمواجهة

التحديات الناشئة ح الدوائح والةضايا الواسعة النطاق المتعلةة باللحة
-14

تد و معأاهد شأ أ أ أ أ أ أأاكأة برنامج األمم المتحأدة لمنل الدريمأة والعأدالة الدنأائيأة إلح النظر في أ

تدرج في برامج ملها مسأ أأللة إصأ أأالح نظا .العدالة الدنائية في سأ أأياق جائحة كوفيد 19-ب ية فهم كيفية تحةيق

هه احصأ أ أ أ أأالحات لح نحو أكثر فعالية ،بما في ذلك حسأ أ أ أ أأب االقتضأ أ أ أ أأاء بتعزيز التعاو بيح قطا ي العدالة

واللأ أ أأحة ،وم ار اة أهدا

التنمية المسأ أ أأتدامة وغاياتها الواردة في خطة التنمية المسأ أ أأتدامة لعا ،2030 .والتنويه

بدهود الدو األ ضاء الم هولة لتحقيةها
-15

تد و الدو األ ضأأاء وسأأائر الدهات المانحة إلح توفير موارد مح خارج الميزانية ل غراض

الم ينة أ ال  ،وفةا لةوا د األمم المتحدة وإجراءاتها
مشروع القرار الخامس

منع ومكافحة الجرائم التي تضر بالبيئة
إ الدمعية العامة،
إذ تشير إلح ق ارراتها  189/67المؤرخ  20كانو األو /ديسم ر  ،2012و 193/68المؤرخ  18كانو

األو /ديس أ أ أ أ أ أأم ر  ،2013و 197/69المؤرخ  18كانو األو /ديس أ أ أ أ أ أأم ر  ،2014و 178/70المؤرخ  17كانو
األو /ديس أ أ أ أ أ أأم ر  ،2015و 209/71المؤرخ  19كانو األو /ديس أ أ أ أ أ أأم ر  ،2016و 196/72المؤرخ  19كانو
األو /ديس أ أ أ أ أ أأم ر  ،2017و 186/73المؤرخ  17كانو األو /ديس أ أ أ أ أ أأم ر  ،2018و 177/74المؤرخ  18كانو
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األو /ديسأ أ أ أ أ أأم ر  ،2019و 196/75المؤرخ  16كانو األو /ديسأ أ أ أ أ أأم ر  ،2020والمعنونة "تعزيز برنامج األمم

المتحأدة لمنل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة ،وال سأ أ أ أ أ أ أأيمأا قأد ارتأه في مدأا التعأاو التةني" ،التي أ ربأت فيهأا الدمعيأة

العامة ح قلةها العميق إ اء الدرائم التي تضأ أ أ أأر بال يئة وشأ أ أ أأددت لح ضأ أ أ أأرورة مكافحة هه الدرائم مح خال

تعزيز التعأاو الأدولي وبنأاء الةأدرات واتخأاذ إجراءات في مدأا العأدالأة الدنأائيأة للتلأ أ أ أ أ أ أأدي لهأا وبأه الدهود في

سأ أ أ أ أ أ أ يأ أأل إنرأ أأاذ الةأ أأانو  ،وكأ أأهلأ أأك إلح ق ارراتهأ أأا  314/69المؤرخ  30تمو /يوليأ أأه  ،2015و 301/70المؤرخ

 9أيلو /سأ أ أ أ أ أ أ تم ر  ،2016و 326/71المؤرخ  11أيلو /سأ أ أ أ أ أ أ تم ر  ،2017و 343/73المؤرخ  16أيلو /
س تم ر  ،2019والمعنونة "التلدي لالتدار غير المشروع باألحياء ال رية"،

وإذ تش أ أ أأير أيض أ أ أأا إلح ق اررات المدلس االقتل أ أ أأادي واالجتما ي  62/1989المؤرخ  24أيار/مايو ،1989

والمعنو "إجراءات دوليأة منسأ أ أ أ أ أ أةأة لمكأافحأة أشأ أ أ أ أ أ أكأا الدريمأة المحأددة في خطأة مأل ميالنو" ،و 22/1992المؤرخ

 30تمو /يوليه  ،1992والمعنو "تنريه قرار الدمعية العامة  152/46المتعلق باألنشأأطة التنريهية والتنسأأيق في ميدا

منل الدريمأ أأة والعأ أأدالأ أأة الدنأ أأائيأ أأة" ،و 28/1993المؤرخ  27تمو /يوليأ أأه  ،1993و 15/1994المؤرخ  25تمو /

يوليأ أأه  ،1994و 10/1996المؤرخ  23تمو /يوليأ أأه  ،1996والمعنو "دور الةأ أأانو الدنأ أأائي في حمأ أأايأ أأة ال يئأ أأة"،

وك أ أ أأهل أ أ أأك الأةأ اررات  12/2001الأمأؤرخ  24تأمأو /يأولأي أ أ أأه  ،2001و ،18/2002الأمأؤرخ  24تأمأو /يأولأي أ أ أأه ،2002

و 27/2003المؤرخ  22تمو /يوليأ أ أأه  2003و 36/2011المؤرخ  28تمو /يوليأ أ أأه  ،2011و 40/2013المؤرخ

 25تمو /يوليه  2013بش أأل التدابير الال مة في س أأياق منل الدريمة والعدالة الدنائية لمكافحة االتدار غير المش أأروع
بلنواع الحيوانات والنااتات ال رية المحمية ،والةرار  25/2008المؤرخ  24تمو /يوليه  2008بشل التعاو الدولي لح

منل ومكافحة االتدار الدولي غير المشأأروع بالمنتدات الحرجية ،بما فيها األخشأأاب والحيوانات والنااتات ال رية وسأأائر
الموارد األحيأ أأائيأ أأة الحرجيأ أأة ،والة ارريح  38/2013المؤرخ  25تمو /يوليأ أأه  2013و 23/2019المؤرخ  23تمو /

يوليه  2019بشل مكافحة االتدار غير المشروع بالمعاد الثمينة والتعديح غير الةانوني،

وإذ تشأ أأير كهلك إلح قراري لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية  1/16المؤرخ  27نيسأ أأا /أبريل 2007

و 1/23المؤرخ  16أيار/مايو  2014بشأ أأل االتدار بالمنتدات الحرجية ،بما في ذلك األخشأ أأاب ،والةرار 3/28

المؤرخ  24أيأار/مأايو  2019والمعنو "تعزيز التعأاو احقليمي والأدولي في مدأا منل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة
بهد

التلدي لالتدار غير المشروع باألحياء ال رية"،

وإذ تشأ أ أ أ أأير إلح قراري جمعية األمم المتحدة لل يئة التابعة ل رنامج األمم المتحدة لل يئة  3/1المؤرخ 27

حزي ار /يونيأأه  2014و 14/2المؤرخ  27أيأأار/مأأايو  ،2016بش أ أ أ أ أ أ أأل التدأأارة غير الةأأانونيأأة في األحيأأاء ال ريأأة

ومنتدات الحياة ال رية،

وإذ ترحب بت ال كيوتو بش أ أ أأل النهوض بمنل الدريمة والعدالة الدنائية وس أ أ أأيادة الةانو  :نحو تحةيق

خطة التنمية المسأ أ أ أأتدامة لعا،2030 .

()48

الهي ا تمد مؤتمر األمم المتحدة الرابل شأ أ أ أأر لمنل الدريمة والعدالة

الدنأائيأة ،المعةود في كيوتو ،اليأابأا  ،في الرترة مح  7إلح  12آذار/مأارس  ،2021والأهي أ رب فيأه رؤس أ أ أ أ أ أ أأاء

الدو والحكومات والو راء وممثلو الدو األ ض أ أ أ أ أ أأاء ح قلةهم العميق إ اء األثر الس أ أ أ أ أ أأل ي للدريمة لح ال يئة
وأكدوا التزامهم باتخاذ تدابير فعالة لمنل ومكافحة الدرائم التي لها تلثير لح ال يئة ،مثل االتدار غير المشأ أ أأروع
باألحياء ال رية ،بما يشأ أأمل النااتات والحيوانات المحمية بموجب اتراةية التدارة الدولية بلنواع الحيوانات والنااتات

ال رية المهددة باالنةراض،

()49

وباألخشأ أ أ أ أ أأاب والمنتدات الخش أ أ أ أ أ أ ية ،وبالنرايات الخطرة وغيرها ،وبالرلزات الثمينة

واألحدار الكريمة والمعاد النفيسأ أ أ أأة األخر  ،وجرائم أخر منها اللأ أ أ أأيد غير المشأ أ أ أأروع ،مح خال اسأ أ أ أأتخدا.
اللأأكوك الدولية ذات اللأألة لح أفضأأل نحو ممكح ،وتعزيز التشأريعات والتعاو الدولي وبناء الةدرات وتدابير

__________

( ،A/CONF.234/16 )48الرلل األو  ،الةرار 1
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العأدالأة الدنأائيأة وجهود إنرأاذ الةأانو الراميأة إ لح تحةيق أمور منهأا التل أ أ أ أ أ أ أأدي للدريمأة المنظمأة

ر الوطنيأة

والرسأ أ أ أ أ أ أأاد وغسأ أ أ أ أ أ أأل األموا المرتاط بهأه الدرائم ،والتأدفةأات المأاليأة غير المشأ أ أ أ أ أ أأرو ة المتألتيأة مح هه الدرائم،

مل التسليم بضرورة حرما المدرميح مح ائدات الدريمة،

وإذ تؤكد مح جديد لح الدور المركزي الهي تضأ أأطلل به لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية بوصأ أأرها

الهيئة الرئيسأ أأية في األمم المتحدة المعنية بتةرير السأ أأياسأ أأات في ميدا منل الدريمة والعدالة الدنائية ،وإذ تشأ أأير

إلح أ لدنأة منل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة ُد يأت ،في إ ال كيوتو ،وفةأا لواليتهأا ،إلح ا تمأاد السأ أ أ أ أ أ أيأاسأ أ أ أ أ أ أأات
والتدابير التنريهية المناساة لمتابعة اح ال واستاانة س ل م تكرة لالسترادة مح المعلومات ح التةد .المحر في
تنريه اح ال  ،وُد يت إلح العمل مل أص أ أأحاب المل أ أألحة اآلخريح المعنييح ،بما في ذلك معاهد ش أ أأاكة برنامج
األمم المتحدة لمنل الدريمة والعدالة الدنائية ،مح أجل تعزيز الشأ أ أراكة العالمية في مدا النهوض بمنل الدريمة

والعدالة الدنائية وسيادة الةانو مح أجل تحةيق خطة التنمية المستدامة لعا،2030 .

()50

وإذ تؤكد مح جديد أيضأ أ أ أ أ أأا أنه يناغي للدو الوفاء بالتزاماتها بمكافحة الدريمة المنظمة

ر الوطنية وكهلك

الرسأ أأاد لح نحو يترق مل المةاصأ أأد والمااد المنلأ أأوص ليها في ميثاق األمم المتحدة والةانو الدولي ،ومل حةوق

احنسأ أ أأا والحريات األسأ أ أأاسأ أ أأية ،وإذ تشأ أ أأير في هها اللأ أ أأدد إلح أ الدو األط ار

الدريمأة المنظمأة

ر الوطنيأة

()51

واترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الرس أ أ أ أ أ أأاد

()52

المترتاأة لح كأل منهأا فيمأا يتعلق بمكأافحأة الدريمأة المنظمأة

في اتراةية األمم المتحدة لمكافحة

قأد التزمأت أيض أ أ أ أ أ أأا بأالوفأاء بأااللت ازمأات

ر الوطنيأة وكأهلأك الرس أ أ أ أ أ أأاد لح نحو يترق مل جميل

أحكا .هاتيح االتراقيتيح ،بما يشمل المةاصد والمااد المنلوص ليها في المادتيح  1و 4منهما،

وإذ تؤكد مح جديد كهلك أ لكل دولة سيادة دائمة وكاملة تمارسها بحرية لح كل مواردها الط يعية،
وإذ تسأ أألم بالدور الرئيسأ أأي للدو وبمسأ أأؤوليتها الرئيسأ أأية في وضأ أأل سأ أأياسأ أأاتها واسأ أأتراتيدياتها لمنل ومكافحة

الدرائم التي تض أأر بال يئة ،وإذ تةر بالدور الرئيس أأي الهي تؤديه الدو في منل الرس أأاد ومكافحته مح حيث القته بهه

الدرائم ،وإذ تشأ أ أ أ أأير إلح التزا .الدو األط ار

في اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة

ر الوطنية واتراةية

األمم المتحدة لمكافحة الرساد بالوفاء بتلك االلتزامات لح نحو يتماشح مل المادة  4مح هاتيح االتراقيتيح،

وإذ يثير جز ها أ األبحاث الةائمة ت يح أ الدرائم التي تضأر بال يئة أصأاحت مح أكثر األنشأطة احجرامية

ر الوطنية ربحية ،وكثي ار ما ترتاط ارتااطا وثيةا بلش أ أأكا مختلرة مح الدريمة والرس أ أأاد ،وأ غس أ أأل األموا والتدفةات

المالية غير المشرو ة المتلتية منه قد تسهم في تمويل جرائم منظمة أخر

ر وطنية وتمويل احرهاب،

وإذ تحيط لما بالاحوث الةائمة بشل تكلرة الدرائم التي تضر بال يئة،
وإذ يسأأاورها بالغ الةلق بشأأل جميل أولئك الهيح يتعرضأأو للةتل أو احصأأابة أو التهديد أو االسأأتغال

لح يد الدما ات احجرامية المنظمة الضأ أأالعة في الدرائم التي تضأ أأر بال يئة أو المسأ أأتريدة منها ،وبشأ أأل أولئك

الهيح تتعرض بيئتهم المعيش أأية أو س أأالمتهم أو ص أأحتهم أو سأ أ ل عيش أأهم للخطر أو للتهديد بسأ أ ب تلك الدرائم،

وإذ تؤكد زمها لح مسا دة المتضرريح منها وحمايتهم ،وفةا للةانو الوطني،

وإذ يس أ أأاورها بالغ الةلق أيض أ أأا مح أ أنش أ أأطة الدما ات احجرامية المنظمة التي تض أ أأر بال يئة تعرقل

وتةوض الدهود التي ت أهلهأا الأدو لحمأايأة ال يئأة وتعزيز سأ أ أ أ أ أ أيأادة الةأانو وتحةيق التنميأة المسأ أ أ أ أ أ أتأدامأة ،بمأا ذلأك
الدهود الرامية إلح احسها .في تنريه خطة التنمية المستدامة لعا،2030 .

__________
( )50قرار الدمعية العامة 1/70
(United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )51
( )52المرجل نرسهvol. 2349, No. 42146 ،
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وإذ تسأ أألم بل الدرائم ال تي تضأ أأر بال يئة قد تترك أيضأ أأا أث ار سأ أأل يا لح االقتلأ أأادات واللأ أأحة العامة

وسالمة الاشر واألمح الغهائي وس ل العيش والموائل،

وإذ ترحب بالةرار  6/10المؤرخ  16تشأ أ أ أريح األو /أكتوبر  2020واللأ أ أ أأادر ح مؤتمر األط ار

في

اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة و نوانه "منل ومكافحة الدرائم التي تض أ أأر بال يئة وتندرج ض أ أأمح
نطأأاق اترأأاةيأأة األمم المتحأأدة لمكأأافحأأة الدريمأأة المنظمأأة

ر الوطنيأأة" ،الأأهي حأأث فيأأه المؤتمر الأأدو األط ار

لح تنريه اتراةية الدريمة المنظمة ،وفةا للمااد األس أ أأاس أ أأية لةوانينها المحلية ،مح أجل منل الدرائم التي تض أ أأر

بال يئة وتندرج ضأ أ أ أ أأمح نطاق االتراةية وكهلك الدرائم ذات اللأ أ أ أ أألة المحددة في االتراةية والتحةيق فيها ومالحةة

مرتك يها قضائيا ومعاق تهم لح نحو فعا ،

وإذ تسألم بالدور األسأاسأي الهي يؤديه التعاو الدولي الرعا في منل الدريمة ومكافحتها ،وتحقيةا لهه

الغاية ،تش أ أأدد لح أهمية معالدة التحديات والحواجز الدولية ،ال س أ أأيما التدابير التي تعوق هها التعاو وتخال

ميثاق األمم المتحدة وااللتزامات بموجب الةانو الدولي ومواجهتها والتل أ أ أ أأدي لها برعالية ،وتحث الدو في هها
اللدد لح االمتناع ح تط يق هه التدابير ،تماشيا مل التزاماتها الدولية

األط ار

وإذ ترحب أيضأ أ أأا بالةرار  12/8المؤرخ  20كانو األو /ديسأ أ أأم ر  2019واللأ أ أأادر ح مؤتمر الدو

في اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الرسأأاد و نوانه "منل الرسأأاد ومكافحته مح حيث القته بالدرائم التي

تؤثر لح ال يئة" ،الهي حث فيه المؤتمر الدو األط ار

لح تنريه اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الرس أ أ أأاد ،وفةا

لتشأ أريعاتها المحلية ،و لح ض أأما احترا .أحكامها ،ب ية االس أأترادة مح االتراةية لح أكمل وجه في منل الرس أأاد

ومكافحته مح حيث القته بالدرائم التي تؤثر لح ال يئة واسترداد وإ ادة ائدات هه الدرائم ،وفةا لالتراةية،

وإذ تس أ أ أ أ أألم باحطار الةانوني الهي توفر اتراةية التدارة الدولية بلنواع الحيوانات والنااتات ال رية المهددة

باالنةراض وبالدور الهي تؤديه بوصأ أ أ أأرها اآللية الرئيسأ أ أ أأية لتنظيم التدارة الدولية بلنواع الحيوانات والنااتات ال رية

المأأدرجأأة في تأأهييالتهأأا ،فضأ أ أ أ أ أ أأال ح أهميأأة االترأأاقأأات ال يئيأأة األخر المتعأأددة األط ار  ،مثأأل اترأأاةيأأة التنوع

ال يولوجي

()53

واتراةية با

بشل التحكم في نةل النرايات الخطرة والتخلل منها

وإذ تسألم أيضأا بالحاجة إلح نهج واسأتدابة يتسأما بالتوا

ر الحدود،

()54

والتكامل والشأمو وتعدد التخلألأات مح

أجل التلأدي للتحديات المعةدة والمتعددة األوجه المتلألة بالدرائم التي تضأر بال يئة ،وإذ تسألم بل هناك حاجة
إلح تدابير إنمائية طويلة األمد وشاملة ومستدامة للتلدي لتلك التحديات والتغلب ليها،

وإذ تؤكد مدددا دور مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة بوصأ أ أ أ أأره الكيا الرائد في األمم

المتحدة الهي يد م الدو األ ضأ أ أ أأاء في مدا منل الدريمة والعدالة الدنائية مح خال تةديم المسأ أ أ أأا دة التةنية

وبناء الةدرات ،وكهلك مح خال أ ماله لح صأعيد وضأل المعايير وبحوثه وخ رته الرنية ،في إطار مح التعاو
مل أصحاب المللحة المعنييح،

وإذ تش أ أ أأير إلح والية برنامج األمم المتحدة لل يئة بوص أ أ أأره الهيئة العالمية الرئيس أ أ أأية المعنية بال يئة التي

الاعد ال يئي للتنمية المسأتدامة بلأورة متسأةة داخل
تحدد خطة العمل العالمية في مدا ال يئة وتشأدل لح تنريه ُ
منظومة األمم المتحدة وتعمل كدهة رسمية تدافل ح قضايا ال يئة العالمية،

__________
( )53المرجل نرسهvol. 1760, No. 30619 ،
( )54المرجل نرسهvol. 1673, No. 28911 ،
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وإذ تعرب ح تةديرها ل رنامج األمح ال يئي الهي أنشأ أألته المنظمة الدولية للشأ أأرطة الدنائية (احنتربو )

في ا 2010 .مح أجل تةديم الد م للدو األ ضأ أأاء في التحقيةات وتنسأ أأيق العمليات
مكافحة الدرائم التي تضر بال يئة،

ر الوطنية الرامية إلح

وإذ ترحب بالنسأأختيح األولح والثانية مح التةرير العالمي ح جرائم الحياة ال رية ،اللتيح نشأأرهما مكتب

األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة في امي  2016و ،2020وإذ تحيط لما بالتةارير والد ارس أ أ أ أ أ أأات

األخر

()55

ح الدرائم المضرة بال يئة ،التي نشرها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة ،وبرنامج األمم

المتحدة لل يئة ،والمنظمة الدولية للش أ أ أ أ أ أأرطة الدنائية (احنتربو ) ،ومعهد األمم المتحدة األقاليمي لاحوث الدريمة
والعدالة ،وال نك الدولي ،ومنظمات دولية وإقليمية أخر ذات صلة ،والتي يمكح أ تشكل مدخالت مريدة،

وإذ تةر بالمسأ أ أأاهمات القيمة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة ،وبرنامج األمم المتحدة

لل يئة ،والمنظمة الدولية للشأرطة الدنائية (احنتربو ) ،ومنظمة الدمارك العالمية ،ومعهد األمم المتحدة األقاليمي
لاحوث الدريمأأة والعأأدالأأة ،وال نأأك الأأدولي ،واالتحأأاد الأأدولي لحرظ الط يعأأة ،وأمأأانأأة اترأأاةيأأة التدأأارة الأأدوليأأة بأألنواع
الحيوانات والنااتات ال رية المهددة باالنةراض ،وأمانة اتراةية التنوع ال يولوجي ،وأمانة اتراةية با
في نةأأل النرأأايأأات الخطرة والتخلل منهأأا

بشأ أ أ أأل التحكم

ر الحأأدود ،والمنظمأأات الأأدوليأأة واحقليميأأة األخر المعنيأأة ،كأأل في

نطاق واليته ،في د م الدو في جهودها الرامية إلح منل ومكافحة الدرائم التي تضأأر بال يئة برعالية ،بسأ ل منها
الشأ أ أ أ أ أ أ اركأات الرعأالأة بيح الوكأاالت ،مثأل االتحأاد الأدولي لمكأافحأة الدرائم ضأ أ أ أ أ أ أأد األحيأاء ال ريأة وماأادرة الدمأارك

الخضأ أ أراء ،وإذ تش أ أأدد في هها الل أ أأدد لح األهمية الحاس أ أأمة لتعزيز التعاو والتنس أ أأيق بيح الوكاالت لح هها
اللعيد ،حسب االقتضاء،

وإذ تةر أيض أ أأا بلهمية إس أ أأهامات أص أ أأحاب المل أ أألحة اآلخريح المعنييح ،بما في ذلك الةطاع الخاص

واألفراد والدما ات مح خارج الةطاع العا ،.والمنظمات غير الحكومية ،ووسأأائط اح ال ،.واألوسأأا األكاديمية،
واألوسا العلمية ،في منل ومكافحة الدرائم التي تضر بال يئة ،وكهلك الرساد مح حيث القته بتلك الدرائم،
-1

تحث الدو األ ضأاء لح اتخاذ تدابير فعالة لمنل ومكافحة الدرائم التي تضأر بال يئة ،مثل

االتدار غير المشأ أ أ أ أأروع باألحياء ال رية ،بما يشأ أ أ أ أأمل النااتات والحيوانات المحمية بموجب اتراةية التدارة الدولية

بلنواع الحيوانات والنااتات ال رية المهددة باالنةراض ،وباألخشاب والمنتدات الخش ية ،وبالنرايات الخطرة وغيرها،

وبالرلزات الثمينة واألحدار الكريمة والمعاد النفيسأ أ أ أأة األخر  ،وجرائم أخر منها اللأ أ أ أأيد غير المشأ أ أ أأروع ،مح

خال اسأأتخدا .اللأأكوك الدولية ذات اللأألة لح أفضأأل نحو ممكح ،وتعزيز التش أريعات والتعاو الدولي وبناء

الةأدرات وتأدابير العأدالأة الدنأائيأة وجهود إنرأاذ الةأانو الراميأة إلح تحةيق أمور منهأا التلأ أ أ أ أ أ أأدي للدريمأة المنظمأة
ر الوطنية والرس أ أ أأاد وغس أ أ أأل األموا المرتاط بهه الدرائم ،والتدفةات المالية غير المش أ أ أأرو ة المتلتية مح هه

الدرائم ،مل التسليم بضرورة حرما المدرميح مح ائدات الدريمة

__________
( )55تةارير ودراسات مثل Christian Nellemann and others, eds., The Rise of Environmental Crime: A Growing Threat to
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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تحث الدو  ،في هها الل أ أ أأدد ،لح أ تتخه تدابير ملموس أ أ أأة وفعالة الس أ أ أأترداد ائدات هه

الدرائم وإ أادتهأا ،في الحأاالت المنأاسأ أ أ أ أ أ أاأة ،لح نحو يتسأ أ أ أ أ أ أأق مل أحكأا .اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة
المنظمأة

ر الوطنيأة واترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الرسأ أ أ أ أ أ أأاد ،وتؤكأد أهميأة إ الأة العقاأات التي تعترض تط يق

التدابير الرامية إلح استرداد تلك الموجودات والعائدات وإ ادتها
-3

تؤكأد أ اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة المنظمأة

ر الوطنيأة واترأاةيأة األمم المتحأدة

لمكافحة الرساد تشكال أداتيح فعالتيح وجزءا هاما مح احطار الةانوني لمنل ومكافحة الدرائم التي تضر بال يئة،

وكهلك الرساد مح حيث القته بهه الدرائم ،ولتعزيز التعاو الدولي في هها اللدد ،لح التوالي
-4

تش أ أ أ أأدل الدو األط ار

في اتراةية الدريمة المنظمة واتراةية مكافحة الرس أ أ أ أأاد ،لح التوالي،

لح تحةيق االسأ أ أأترادة الكاملة مح الةرار  6/10المؤرخ  16تش أ أ أريح األو /أكتوبر  2020واللأ أ أأادر ح مؤتمر

األط ار

في اترأأاةيأأة األمم المتحأأدة لمكأأافحأأة الدريمأأة المنظمأأة

األو /ديسم ر  2019واللادر ح مؤتمر الدو األط ار

ر الوطنيأأة ،والةرار  12/8المؤرخ  20كأأانو

في اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الرساد

-5

تحث جميل الدو التي لم تل أ أ أ أ أ أأدق لح اتراةية الدريمة المنظمة واتراةية مكافحة الرس أ أ أ أ أ أأاد

-6

تهيب بالدو األ ضأ أ أأاء أ تدعل الدرائم التي تضأ أ أأر بال يئة ،في الحاالت المناسأ أ أأاة ،جرائم

أو لم تنضم إليهما بعد لح النظر في القيا .بهلك
خطيرة ،حسأأب التعري

الوارد في الرةرة الررعية (ب) مح المادة  2مح اتراةية الدريمة المنظمة ،وفةا لتش أريعاتها

الوطنية ،بغرض ضما توفير التعاو الرعا

الدر .ذا طابل
-7

لح اللعيد الدولي بموجب االتراةية في الحاالت التي يكو فيها

ر وطني وتضلل فيه جما ة إجرامية منظمة

تهيب أيضأ أأا بالدو األ ضأ أأاء أ تضأ أ ل تشأ أريعات وطنية أو تعد تشأ أريعاتها الوطنية ،ند

الضأأرورة وحسأأب االقتضأأاء ،بما يتماشأأح مل المااد األسأأاسأأية لةوانينها المحلية ،لكي تُعت ر الدرائم التي تضأأر
بال يئة وتندرج ضأ أ أ أ أأمح نطاق اتراةية الدريمة المنظمة جرائم أصأ أ أ أ أألية ،حسأ أ أ أ أأب تعريرها الوارد في االتراةية ووفق

التكلي

الوارد في المأادة  6منهأا ،ألغراض جرائم غسأ أ أ أ أ أ أأل األموا  ،ولكي تكو موجاأة حقأامأة د أاو في إطأار

التشأ أ أريعات المحلية المتعلةة بعائدات الدريمة بحيث يتس أ أأنح ض أ أأاط الموجودات المتلتية مح الدرائم التي تض أ أأر

بال يئة وملادرتها والتلر فيها
-8

تحث الدو األ ضأ أ أ أأاء ،بما يتماشأ أ أ أأح مل أحكا .اتراةية الدريمة المنظمة ،لح التحةيق في

جرائم غس أ أ أ أ أأل ائدات الدريمة المتلتية مح الدرائم المنظمة

قضأ أأائيا ،بس أ أ ل منها اسأ أأتخدا .أسأ أأاليب التحةيق المالي ،بهد

ر الوطنية التي تض أ أ أ أ أأر بال يئة ومالحةة مرتك يها
الكش أ أ

ح الدما ات احجرامية الضأ أأالعة فيها

وتعطيلها وتركيكها ،وبالسأ أ أ أأعي حثيثا إلح الةضأ أ أ أأاء لح الحوافز التي تشأ أ أ أأدل لح تحويل ائدات الدريمة إلح

الخارج ،ومح ثم حرما

ائدات تلك الدرائم مح المالذ اآلمح واستردادها

تهيب بالدو األ ضأاء أ تعز  ،لح اللأعيد الوطني ووفةا للتشأريعات المحلية وااللتزامات
-9
الةانونية الدولية الملةاة لح اتق ٍّ
كل منها ،تدابير منل الدريمة والعدالة الدنائية المتخهة للتل أ أأدي للدرائم التي
تضأأر بال يئة ،فضأأال ح أفعا الرسأأاد وغسأأل األموا ذات اللأألة ،بس أ ل منها وضأأل أو تطوير تدابير متكاملة

ومتعددة التخل أ ألأ أأات ،وتةرير مسأ أأؤولية الشأ أأخلأ أأيات اال تاارية ح هه الدرائم الخطيرة ،حسأ أأب االقتضأ أأاء،
والعمل ،ند الضأرورة وحسأب االقتضأاء ،لح تعزيز قدرات السألطات المعنية بتنراذ الةوانيح والسألطات الةضأائية
وتدري ها وتخلأ أ أ أل أ أ أأها ،مح أجل منل الدرائم التي تض أ أ أأر بال يئة والدرائم ذات الل أ أ أألة وكش أ أ أأرها والتحةيق فيها
ومالحةة مرتك يها قضائيا ومعاق تهم برعالية ،فضال ح التعاو مل جهات معنية أخر مح المدتمل المدني
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-10

تهيب بالدو أ تتخه ،بما يتس أ أ أ أ أأق مل اتراةية الدريمة المنظمة ووفةا للتش أ أ أ أ أريعات الوطنية،

جميل التدابير المناساة ،في حدود إمكانياتها ،لتوفير المسا دة والحماية لح نحو فعا للشهود ولضحايا الدرائم

التي تضأر بال يئة ،وأ تضأل احجراءات المناسأاة لتمكيح ضأحايا الدرائم المشأمولة باتراةية الدريمة المنظمة مح
الحل أأو

لح التعويض وج ر الض أأرر ،وفي هها الل أأدد ،تش أأدل الدو

لح النظر في إمكانية الحل أأو

تعويضات مدنية واستلالح الموائل مةابل الضرر الالحق بال يئة وبالضحايا
-11

لح

تهيب أيضأ أ أأا بالدو  ،وفةا للتشأ أ أريعات الوطنية ،أ تتخه جميل التدابير المناسأ أ أأاة ،في حدود

إمكانياتها ،لتوفير المسأأا دة والحماية لح نحو فعا ل شأأخاص الهيح يسأأاهمو في مكافحة الدرائم التي تضأأر
بال يئة بطريةة سلمية
-12

تشأأدل بةوة الدو األ ضأأاء لح العمل ،وفةا لتشأأريعاتها الوطنية ،لح تحسأأيح وتعزيز

جمل ال يانات المتعلةة بالدرائم التي تض أأر بال يئة ،وتحس أأيح وتعزيز نوعية هه ال يانات وتوافرها وتحليلها،

وفي هها اللدد ،النظر في االضطالع ب ناء الةدرات اححلائية الوطنية وتااد هه ال يانات ،لح أساس

طو ي ،مل مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات والدريمأة ،بمأا يتمأاش أ أ أ أ أ أ أأح مل واليتأه ،مح أجأل تعزيز

الاحث والتحليل بشأأل االتداهات واألنما العالمية فيما يخل الدرائم التي تضأأر بال يئة ،وتحسأأيح فعالية
االستراتيديات الرامية إلح منعها ومكافحتها
-13

تشأ أأدل بةوة أيضأ أأا الدو األ ضأ أأاء لح أ تعز تااد المعلومات والمعار بشأ أأل الدرائم

التي تضأ أأر بال يئة فيما بيح السأ أألطات الوطنية ،وكهلك مل سأ أأائر الدو األ ضأ أأاء والمنظمات الدولية واحقليمية

المعنيأأة ،بمأأا في ذلأأك مكتأأب األمم المتحأأدة المعني بأأالمخأأدرات والدريمأأة والمنظمأأة الأأدوليأأة للشأ أ أ أ أ أ أأرطأأة الدنأأائيأأة
(احنتربو ) ،وفةا للتشريعات الوطنية وااللتزامات الةانونية الدولية ل ٍّ
كل منها
-14

تطلأب إلح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات والدريمأة ،في إطأار واليتأه ورهنأا بتوافر

موارد مح خارج الميزانية ،وبالتشأ أ أأاور والتعاو الوثيةيح مل الدو األ ضأ أ أأاء ،والتنسأ أ أأيق الوثيق مل برنامج األمم

المتحدة لل يئة ،والمنظمة الدولية للشأ أ أ أأرطة الدنائية (احنتربو ) ،ومنظمة الدمارك العالمية ،ومعهد األمم المتحدة
األقاليمي لاحوث الدريمة والعدالة ،وال نك الدولي ،وس أ أ أأائر المنظمات الحكومية الدولية المختل أ أ أأة ،مثل أمانات

االتراةيات وأمانات االتراقات ال يئية المتعددة األط ار  ،حسأ أأب االقتضأ أأاء ووفةا لوالية كل منها ،بس أ أ ل مح بينها

الشراكات بيح الوكاالت مثل االتحاد الدولي لمكافحة الدرائم ضد األحياء ال رية ،العمل لح تعزيز جمل وتحليل

ونش أ أأر بيانات ومعلومات دةيةة وموثوقة مح أجل تعزيز المعرفة باتداهات الدريمة التي تض أ أأر بال يئة ،واحبالغ
نها لح أساس دوري
-15

تهيب بلدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية أ تعةد ،في فترة ما بيح الدورات ،مناقشات خ راء

بشأ أأل منل ومكافحة الدرائم التي تضأ أأر بال يئة ،وذلك مح أجل مناقشأ أأة س أ أ ل ملموسأ أأة لتحسأ أأيح االسأ أأتراتيديات

وتدابير التلأ أ أ أأدي مح أجل منل هه الدرائم ومكافحتها برعالية ،وتعزيز التعاو الدولي لح المسأ أ أ أأتو التنريهي
بهها الشل  ،رهنا بتوافر موارد مح خارج الميزانية
-16

تطلأب إلح مكتأب األمم المتحأدة المعني بأالمخأدرات والدريمأة أ يةأد ،.رهنأا بتوافر موارد مح

خارج الميزانية وفي إطار واليته ،المسا دة التةنية وبناء الةدرات إلح الدو األ ضاء ،بناء لح طل ها ،مح أجل
د م جهودها الرامية إلح منل الدرائم التي تض أ أأر بال يئة فض أ أأال ح أفعا الرس أ أأاد وغس أ أأل األموا ذات الل أ أألة

ومكافحتها برعالية
-17

تطلب أيضأ أ أ أ أأا إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة أ يواصأ أ أ أ أأل ،في إطار

واليته ،تعزيز وتوس أ أ أ أ أأيل نطاق تعاونه وتنس أ أ أ أ أأيةه مل برنامج األمم المتحدة لل يئة ،ومعهد األمم المتحدة األقاليمي

ألبحاث الدريمة والعدالة ،وأ يعز  ،بالتش أ أ أ أأاور الوثيق مل الدو األ ض أ أ أ أأاء ،نطاق تعاونه مل المنظمة الدولية
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للشأ أ أ أ أ أ رطة الدنائية (احنتربو ) ،ومنظمة الدمارك العالمية ،واالتحاد الدولي لحرظ الط يعة ،وأمانة اتراةية التدارة
الأأدوليأأة بأألنواع الحيوانأأات والناأأاتأأات ال ريأأة المهأأددة بأأاالنةراض ،وأمأأانأأة اترأأاةيأأة التنوع ال يولوجي ،وال نأأك الأأدولي،

وأمأانأة اترأأاةيأأة بأا

بش أ أ أ أ أ أ أأل التحكم في نةأأل النرأ ايأات الخطرة والتخلل منهأأا

ر الحأأدود ،والمنظمأأات الأدوليأة

واحقليمية األخر المعنية ،كل في إطار واليته ،مح أجل د م الدو األ ض أ أ أ أ أ أأاء ،بناء لح طل ها ،في جهودها

الرامية إلح منل ومكافحة الدرائم التي تضأ أ أأر بال يئة برعالية ،بس أ أ أ ل منها الش أ أ أراكات بيح الوكاالت ،مثل االتحاد
الدولي لمكافحة الدرائم ضد األحياء ال رية وماادرة الدمارك الخضراء
-18

تأأد و الأأدو األ ض أ أ أ أ أ أ أأاء إلح النظر في اتخأأاذ ماأأادرات لح غرار مرهو .المنظمأأة الأأدوليأأة

للش أ أأرطة الدنائية (احنتربو ) لررق العمل الوطنية المعنية باألمح ال يئي ،وذلك مح أجل تعزيز التدابير المتكاملة

والمتعددة التخللات الرامية إلح التلدي للدرائم التي تضر بال يئة لح نحو أفضل
-19

تد و الدو األ ضأأاء وسأأائر الدهات المانحة إلح توفير موارد مح خارج الميزانية ل غراض

-20

تطلب إلح األميح العا .أ يةد .إلح الدمعية العامة في دورتها الس أأابعة والس أأاعيح تةري ار ح

الم ينة في هها الةرار ،وفةا لةوا د األمم المتحدة وإجراءاتها
تنريه هها الةرار

باء -مشروع قرار مقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي العتماده
المدلس االقتلأ أ أ أ أ أ أأادي واالجتمأا ي بأا تمأاد مشأ أ أ أ أ أ أأروع
توصأ أ أ أ أ أ أأي لدنأة منل الدريمأة والعأدالأة الدنأائيأة
-2
أ
الةرار التالي:
مشروع قرار

تنفيذ خطة عمل األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار باألشخاص
إ المدلس االقتلادي واالجتما ي،
إذ يكرر إدانته الشأ أأديدة لالتدار باألشأ أأخاص ،وبخاصأ أأة النسأ أأاء واألطرا  ،الهي يشأ أأكل جريمة وخط ار

حةوق احنسا والتنمية المستدامة،
جسيما يهدد كرامة احنسا وسالمته ال دنية و أ

وإذ يؤكد مح جديد االلتزامات التي تعهدت بها الدو األ ضأ أ أ أ أأاء باتخاذ تدابير فورية وفعالة للةضأ أ أ أ أأاء

لح جميل أشكا االتدار باألشخاص،

وإذ يشير إلح ق اررات األمم المتحدة ذات الللة واالجتما ات الخاصة المتعلةة باالتدار باألشخاص،
وإذ يشأير أيضأا إلح قرار الدمعية العامة  1/70المؤرخ  25أيلو /سأ تم ر  ،2015الهي يتضأمح خطة

التنمية المستدامة لعا ،2030 .بما في ذلك أهدافها وغاياتها ذات الللة باالتدار باألشخاص،
وإذ يشأأير كهلك إلح أهمية الةضأأاء لح جميل أشأأكا العن

ضأأد جميل النسأأاء والرتيات في المداأل ْيح

العا .والخاص ،بما في ذلك االتدار بالاش أأر واالس أأتغال الدنس أأي وغير ذلك مح أنواع االس أأتغال  ،وكهلك إنهاء
إسأأاءة معاملة األطرا واسأأتغاللهم واالتدار بهم وسأأائر أشأأكا العن
خطة مل األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتدار باألشخاص،

()56

المرتكب ضأأدهم ،وذلك أيضأأا د ما لتنريه

__________
( )56قرار الدمعية العامة 293/64
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وإذ يؤكأد مح جأديأد اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة المنظمأة

ر الوطنيأة

()57

وبروتوكو منل

وقمل ومعاةاة االتدار باألش أأخاص ،وبخاص أأة النس أأاء واألطرا  ،المكمل التراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة
ر الوطنية،

المنظمة

()58

وإذ يسأ أ أ أ أ أ أألم بألهميأة خطأة مأل األمم المتحأدة العأالميأة لمكأافحأة االتدأار أباألشأ أ أ أ أ أ أخأاص ،التي ا تمأدتهأا

الدمعية العامة في قرارها  293/64المؤرخ  30تمو /يوليه  ،2010وإذ يش أ أ أ أ أ أأدد لح أهمية االس أ أ أ أ أ أأترادة الكاملة

والرعالة منها،

وإذ يؤكد مح جديد أ خطة العمل العالمية وضعت مح أجل ما يلي:
(أ)

تشأأديل التلأأديق العالمي لح اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة

ر الوطنية

وبروتوكو منل وقمل ومعاةاة االتدار باألش أ أأخاص ،وبخاص أ أأة النس أ أأاء واألطرا  ،المكمل التراةية األمم المتحدة
لمكافحة الدريمة المنظمة

ر الوطنية ،و لح الل أ أ أ أأكوك الدولية األخر ذات الل أ أ أ أألة التي تتل أ أ أ أأد لالتدار

باألشخاص ،وتعزيز تنريه اللكوك الةائمة لمكافحة االتدار باألشخاص،
(ب)

مسأأا دة الدو األ ضأأاء لح تعزيز التزاماتها السأأياسأأية والةانونية بمنل االتدار باألشأأخاص

(ج)

تش أأديل التل أأدي لح نحو ش أأامل ومنس أأق ومتس أأق لح كل مح الل أأعيد الوطني واحقليمي

(د)

الترويج التااع نهج يسأ أ أ أأتند إلح حةوق احنسأ أ أ أأا وي ار ي اال تاارات الدنسأ أ أ أأانية والسأ أ أ أأح في

ومكافحته،

والدولي لمكافحة االتدار باألشخاص،

التلأ أ أأدي لدميل العوامل التي تعرض الناس لالتدار باألشأ أ أأخاص وفي تعزيز تلأ أ أأدي نظم العدالة الدنائية في

هها المدا  ،وهو أمر ضروري لمنل االتدار باألشخاص وحماية ضحايا ومةاضاة مرتك يه،
(ه)

التوعية داخل منظومة األمم المتحدة ،ولد الدو والدهات صأ أ أ أ أ أأاحاة الملأ أ أ أ أ أألحة األخر ،

(و)

تعزيز التعاو والتنسأ أ أأيق بيح جميل الدهات صأ أ أأاحاة الملأ أ أألحة ،بما فيها الدو األ ضأ أ أأاء

كالةطاع الخاص ومنظمات المدتمل المدني ،وفي وسائط اح ال .الوطنية والدولية ولد الدمهور امة،
والمنظمأات الأدوليأة ومنظمأات المدتمل المأدني والةطأاع الخأاص ،وداخأل مختل
مل أخه أفضل الممارسات الةائمة والدروس المسترادة في اال تاار،

كيأانأات منظومأة األمم المتحأدة،

وإذ يرحب بالدهود التي ت هلها الدو األ ضأ أ أ أأاء وهيئات األمم المتحدة ووكاالتها والمنظمات الحكومية

الدولية والمنظمات غير الحكومية مح أجل مكافحة االتدار باألش أ أ أ أ أ أأخاص ،بما في ذلك في س أ أ أ أ أ أأياق تنريه خطة

العمل العالمية،

وإذ يش أ أ أ أ أأدد لح دور مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة في تنريه خطة العمل العالمية،

بما في ذلك بوصأ أ أ أأره الدهة المنسأ أ أ أأةة لرريق التنسأ أ أ أأيق المشأ أ أ أأترك بيح الوكاالت لمكافحة االتدار باألشأ أ أ أأخاص،

وإذ يرحب باضأطالع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة ومروضأية األمم المتحدة لشأؤو الالجئيح
بالرئاسة المشتركة لرريق التنسيق المشترك بيح الوكاالت لمكافحة االتدار باألشخاص في ا،2021 .

وإذ يشأأير إلح أ فريق التنسأأيق المشأأترك بيح الوكاالت قد أُنش أ مح أجل تعزيز التعاو بيح وكاالت األمم

المتحدة المعنية وسأأائر المنظمات الدولية المنخرطة في مكافحة االتدار باألشأأخاص ،والتشأأديل لح اسأأتخدا .الموارد

__________
(United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )57
( )58المرجل نرسهvol. 2237, No. 39574 ،
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الموجودة برعالية وكراءة مح أجل يادة النتائج الملموسأ أ أ أأة المحةةة في مدا مكافحة االتدار باألشأ أ أ أأخاص في شأ أ أ أأتح
بلأدا العأالم ،ح طريق االس أ أ أ أ أ أأتعأانأة قأدر احمكأا بأاآلليأات الةأائمأة فعال لح الل أ أ أ أ أ أأعيأديح الوطني واحقليمي ،وتاأاد

المعلومات والخ رات والممارسأ أأات الديدة المتعلةة بلنشأ أأطة الوكاالت الش أ أريكة مح أجل مكافحة االتدار مل الحكومات
والمنظمات احقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها مح الهيئات ذات الللة،

وإذ يسأألم باحسأأها .الهي يةدمه فريق التنسأأيق المشأأترك بيح الوكاالت ،في إطار واليته ،في تنريه خطة

العمل العالمية ،وإذ يحيط لما مل التةدير بلنشأ أ أأطة أ ضأ أ أأاء فريق التنسأ أ أأيق الهيح يتناوبو

لح رئاسأ أ أأة الرريق

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

وإذ يسألم أيضأا بمسأاهمات فريق التنسأيق المشأترك بيح الوكاالت في تعزيز التنسأيق والتعاو في جهود

منل ومكافحة االتدار باألش أ أ أأخاص ،في إطار الواليات الحالية لش أ أ أأركائه ،األ ض أ أ أأاء في منظومة األمم المتحدة
والمنظمات احقليمية ،وكهلك وضأل ورقات مناقشأة مختلرة بشأل المواضأيل الراهنة التي تؤثر في الدهود العالمية

لمكافحة االتدار باألشأخاص ،وإذ يشأدل المنظمات احقليمية لح مواصألة ملها فيما يتعلق بتمكانية االنضأما.

إلح فريق التنسيق والمشاركة في رئاسته،

محور تركيز المواضأأيعي في األ وا .األخيرة إلح مسأأللة االتدار
وإذ يحيط لما بتوجيه فريق التنسأأيق
أ
باألطرا واالتدار باألش أ أ أأخاص والتكنولوجيا ،وإلح التدابير الرامية إلح منل االتدار باألش أ أ أأخاص في س أ أ أأالس أ أ أأل

احمداد ،بما في ذلك في سياق المشتريات العمومية وكهلك في مشتريات األمم المتحدة مح الاضائل والخدمات،

وإذ يحيط لما أيضا باالجتماع الثاني لرريق التنسيق لح مستو مديري المنظمات والوكاالت الدولية

واحقليمية ذات الل أ أ أ أ أألة ،الهي ةد ح ُبعد في  16كانو األو /ديس أ أ أ أ أأم ر  ،2020والهي ز الش أ أ أ أ أراكة بيح
الوكاالت للتل أ أ أ أ أأدي لالتدار باألش أ أ أ أ أأخاص ،وبة و منظمة الدو األمريكية ومدلس دو بحر ال لطيق كلحدث
ضويح في فريق التنسيق،

وإذ يةر بل صأ أأندوق األمم المتحدة االسأ أأتئماني للت ر ات لضأ أأحايا االتدار بالاشأ أأر ،ال سأ أأيما النسأ أأاء

واألطرا  ،الهي أنشأ أ أ أ وفةا لخطة العمل العالمية ،يهد

إلح تزويد ض أ أ أأحايا االتدار باألش أ أ أأخاص بالمس أ أ أأا دة

احنس أأانية والةانونية والمالية مح خال قنوات المس أأا دة الةائمة ،مثل المؤس أس أأات الحكومية والمنظمات الحكومية
الدولية والمنظمات غير الحكومية ،وإذ يرحب بالمسأ أ أ أأاهمات المةدمة لللأ أ أ أأندوق االسأ أ أ أأتئماني مح الدو وسأ أ أ أأائر
الدهات صاحاة المللحة،

وإذ يحيط لمأأا بمأأا قررتأأه الدمعيأأة العأأامأأة ،في قرارهأأا  192/68المؤرخ  18كأأانو األو /ديسأ أ أ أ أ أ أأم ر

 ، 2013مح تةييم التةأد .المحر في تنريأه خطأة العمأل العأالميأة مرة كأل أربل سأ أ أ أ أ أ أأنوات ا تاأا ار مح دورتهأا الثأانيأة
والساعيح ،مح أجل تةييم احندا ات والثغرات والتحديات في مداالت منها تنريه اللكوك الةانونية ذات الللة،

وإذ يش أأير إلح انعةاد اجتما ي الدمعية العامة الرفيعي المس أأتو  ،خال دورتها الس أأابعة والس أأتيح ،مح

 13إلح  15أيار/مايو  ،2013ودورتها الثانية والس أ أ أ أأاعيح ،يومي  27و 28أيلو /س أ أ أ أ تم ر  ،2017بهد

تةييم

التةأد .المحر في تنريأه خطأة العمأل العأالميأة ،وهمأا االجتمأا أا اللأها أ ربأت فيهمأا الدمعيأة مدأددا ،في جملأة

أمور ،ح وجود إرادة سياسية قوية لد الدو األ ضاء في مضا رة جهود مكافحة االتدار باألشخاص،

وإذ يرحأب بأاح ال السأ أ أ أ أ أ أيأاسأ أ أ أ أ أ أأي المتعلق بتنريأه خطأة مأل األمم المتحأدة العأالميأة لمكأافحأة االتدأار

بأاألشأ أ أ أ أ أ أخأاص)59(،الأهي ا تمأدتأه الدمعيأة العأامأة في اجتمأا هأا الرفيل المسأ أ أ أ أ أ أأتو الأهي ُ ةأد خال دورتهأا الثأانيأة

__________
( )59قرار الدمعية العامة 1/72
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والسأ أ أ أ أ أ أأاعيح ،وكررت فيأه الأدو األ ضأ أ أ أ أ أ أأاء التألكيأد بألقو العاأارات الممكنأة لح أهميأة تعزيز العمأل الدمأا ي

للةضاء لح االتدار باألشخاص،

وإذ يتطلل إلح االجتماع الرفيل المس أ أ أ أأتو المة ل للدمعية العامة الس أ أ أ أأتعراض التةد .المحر في تنريه

خطة العمل العالمية ،المةرر ةد خال الدورة الس أ أأادس أ أأة والس أ أأاعيح للدمعية العامة ،بعد المناقش أ أأة العامة وفي

مو د أقلا كانو األو /ديسم ر ،2021

وإذ يحيط لما بما قررته الدمعية العامة ،في قرارها  ،192/68مح إ ال  30تمو /يوليه يوما الميا

لمكافحة االتدار باألشأأخاص ُيحترل به كل سأأنة ابتداء مح ا ،2014 .وإذ يرحب بالرعاليات التي تعةدها الدو
األ ضأ أ أ أأاء ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخر والمدتمل المدني ،لح كل مح اللأ أ أ أأعيد الوطني

واحقليمي والدولي ،احتراال بهها اليو .مح أجل يادة الو ي باالتدار باألش أ أ أ أأخاص وبحالة ض أ أ أ أأحايا هه الدريمة
وتعزيز حةوقهم وحمايتها،

وإذ يرحأأب بمأأا قررتأأه الدمعيأأة العأأامأأة ،في قرارهأأا  327/73المؤرخ  25تمو /يوليأأه  2019بأأت ال

ا 2021 .السنة الدولية للةضاء لح مل األطرا ،

وإذ يشأير إلح اسأتمرار دور اآلليات والماادرات احقليمية ودو احقليمية و ر احقليمية ذات اللألة في

مكافحة جميل أشكا االتدار باألشخاص والةضاء ليها ،بما في ذلك تنريه خطة العمل العالمية،
وإذ يرحب بتزايد دد األ ما التدارية التي تت نح نموذجا أسأ أأاسأ أأيا ل

في االتراق العالمي ل مم المتحدة بشل التلدي لدريمة االتدار باألشخاص،

ما يعمل وفةا للمااد الواردة

وإذ يشأ أ أأير إلح ضأ أ أأرورة تعزيز الدهود الرامية إلح منل االتدار باألشأ أ أأخاص والتلأ أ أأدي له ومكافحته،

بس أ أ ل منها د م جمل ال يانات وتاادلها حسأ أأب االقتضأ أأاء ،مح خال المسأ أأا دة التةنية ذات اللأ أألة التي يةدمها

المكتب المعني بالمخدرات والدريمة ،ومعالدة العوامل التي تدعل الناس رضأة لالتدار ،والكشأ

ح شأاكات

االتدار وتركيكها ،في أطر منها سأ أ أأالسأ أ أأل احمداد ،وتث يط الطلب الهي يشأ أ أأدل لح االسأ أ أأتغال المرضأ أ أأي إلح

االتدار ،ووضأ أ أ أأل حد حفالت شأ أ أ أأاكات االتدار مح العةاب ،وإجراء تحقيةات مالية واسأ أ أ أأتخدا .أسأ أ أ أأاليب التحري
الخاصة ضمح الشرو التي ينل ليها الةانو المحلي ،وحماية ضحايا االتدار باألشخاص

وإذ يعرب ح بالغ قلةه مح أ جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-وآثارها االجتماعية واالقتل أ أ أأادية

قد تتيح للدما ات احجرامية المنظمة فرص أأا إض أأافية وتررض تحديات جديدة في مدا مكافحة االتدار باألش أأخاص،

وإذ يؤكد أهمية إيداد سأ ل فعالة للتلأدي لهه التحديات ،ومح ذلك التنريه الكامل الرعا لللأكوك الدولية ذات اللألة
مثل بروتوكو االتدار باألشخاص مح جانب الدو األط ار

فيها وكهلك خطة العمل العالمية،

وإذ يالحظ أ تةأأارير قأد أظهرت حأدوث يأادة حأادة في معأأدالت الاطأأالأة النأأاجمأأة ح جأائحأأة مرض

فيروس كورونا (كوفيد )19-مما يرجح ا دياد االتدار باألش أ أ أ أأخاص ،وال س أ أ أ أأيما مح ال لدا التي تش أ أ أ أأهد أس أ أ أ أأرع

االنخراضات في العمالة وأكثرها استعلاء،
-1

يحث الدو األ ض أ أأاء التي لم تل أ أأدق لح اتراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة

ر الوطنية وبروتوكو منل وقمل ومعاةاة االتدار باألشأ أ أأخاص ،وبخاصأ أ أأة النسأ أ أأاء واألطرا  ،المكمل التراةية

األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة المنظمأة

ر الوطنيأة ،أو لم تنضأ أ أ أ أ أ أأم بعأد إليهمأا لح النظر في القيأا .بأهلأك،

لح سأ أ أ أ أ أ أ يأل األولويأة ،آخأهة في اال تاأار الأدور الهأا .لهأهيح اللأ أ أ أ أ أ أأكيح في مكأافحأة االتدأار بأاألشأ أ أ أ أ أ أخأاص،

ويحث أيضا الدو األط ار
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-2

يش أ أ أ أ أأدل الدو األط ار

في بروتوكو االتدار باألش أ أ أ أ أأخاص ،في س أ أ أ أ أأياق تةييم خطة مل

األمم المتحأدة العأالميأة لمكأافحأة االتدأار بأاألشأ أ أ أ أ أ أخأاص ،لح النظر في اتخأاذ تأدابير لأد م االسأ أ أ أ أ أ أأتخأدا .الكأامأل
والرعا لل روتوكو
-3

يحث الدو األ ض أ أ أأاء وس أ أ أأائر الدهات ص أ أ أأاحاة المل أ أ أألحة المهكورة في خطة مل األمم

المتحدة العالمية لمكافحة االتدار باألشخاص لح االستمرار في المساهمة في تحةيق االستخدا .الكامل والرعا

لخطة العمل العالمية ،بس أ ل منها تعزيز التعاو وتحسأأيح التنسأأيق فيما بينها لتحةيق هها الهد  ،ويد و مؤتمر
األط ار

في اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة المنظمأة

ر الوطنيأة وس أ أ أ أ أ أ أأائر المنظمأات دو احقليميأة

واحقليمية والدولية ذات الللة إلح القيا .بهلك أيضا ،كل في إطار واليته
-4

يد و الدو األ ض أ أأاء إلح التل أ أأدي للعوامل االجتماعية واالقتل أ أأادية والثةافية والس أ أأياس أ أأية

-5

يأأد و جميل الأأدو األ ض أ أ أ أ أ أ أأاء ،والوكأأاالت المعنيأأة في منظومأأة األمم المتحأأدة والمنظمأأات

وغيرها مح العوامل التي تدعل الناس رضة لالتدار

الدولية األخر  ،فض أ أ أ أأال ح المدتمل المدني ،إلح مواص أ أ أ أألة االحترا بنش أ أ أ أأا باليو .العالمي لمكافحة االتدار

باألشخاص

-6

يطلب إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة أ يواصأ أ أ أأل ،بالتعاو الوثيق والعمل

المشأترك بيح الدو األ ضأاء ،جمل المعلومات ح أنما وأشأكا وتدفةات االتدار باألشأخاص لح كل مح اللأعيد

الوطني واحقليمي والأأدولي لح نحو متوا

وموثوق وشأ أ أ أ أ أ أأامأأل ب يأأة اس أ أ أ أ أ أأتخأأدامهأأا في التةرير العأأالمي ح االتدأأار

باألشخاص وتااد أفضل الممارسات والدروس المسترادة المستمدة مح الماادرات واآلليات المختلرة
-7

يطلب أيضأ أ أ أ أأا إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة أ يواصأ أ أ أ أأل ،في إطار

واليته ،إدماج خطة العمل العالمية في برامده وأنشأ أأطته وأ يواصأ أأل القيا ،.لح اللأ أأعيديح الوطني واحقليمي،
بتةديم المسا دة التةنية إلح ال لدا  ،بناء لح طل ها ،بهد

لخطة العمل العالمية
-8

تعزيز قدرتها لح ضما االستخدا .الكامل والرعا

يشأأدل الدو األ ضأأاء لح به قلأأار جهدها لتحسأأيح تااد المعلومات في سأأياق خطة

العمل العالمية ،والنظر في وض أأل إجراءات تش أأغيل موحدة تس أأمح لس أألطات إنراذ الةانو أو الهدرة أو غيرها مح

السأألطات المعنية في الدو األ ضأأاء ،حسأأب االقتضأأاء ،بل ترسأأل لح الرور معلومات رسأأمية ح الضأأحايا

المكتش أ أأريح إلح بلدا المةل أ أأد وبلدا المنش أ أأل وبلدا الع ور ،بحيث تش أ أأمل معلومات ح احجراءات والوس أ أأائل

المستخدمة ألغراض االتدار باألشخاص ،مح أجل الشروع في تحةيق مشترك ،وفةا للةانو الوطني
-9

يد و مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة والوكاالت األخر ذات اللأ أ أ أ أ أألة في

منظومأة األمم المتحأدة ،في إطأار فريق التنسأ أ أ أ أ أ أأيق المشأ أ أ أ أ أ أأترك بيح الوكأاالت لمكأافحأة االتدأار بأاألشأ أ أ أ أ أ أخأاص،

إلح مواصلة يادة أنشطة الرريق المتللة بتنريه خطة العمل العالمية
-10

يد و الدو األ ضاء ،في سياق تةييم خطة العمل العالمية ،إلح النظر في وضل وتنريه سياسات

وطنية ،بما يتماشأ أأح ويترق مل قوانينها المحلية ،لمنل االتدار باألشأ أأخاص في مليات االشأ أأتراء الحكومي وسأ أأالسأ أأل

احمداد العالمية ،والنظر ،حسب االقتضاء ،في تعزيز الشراكات والعمل مل أوسا األ ما التدارية والمدتمل المدني،

سأل
بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ،مح أجل وضأ أأل وتنريه ماادرات مسأ أأتدامة لمنل االتدار ومكافحته في سأ أأال أ

احمداد ،مل م ار اة الدور الرئيسي والمسؤولية الرئيسية للدو األ ضاء في هها الشل
-11

يطلب إلح الهيئات المعنية في منظومة األمم المتحدة أ تكرل خلو جميل أنشأ أ أأطة االشأ أ أأت ارء

التي تةو .بها األمم المتحدة مح أي صلة باالتدار باألشخاص
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-12

يطلب إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة ،بلأ أ أ أأرته مدير صأ أ أ أأندوق األمم

المتحدة االسأأتئماني للت ر ات لضأأحايا االتدار باألشأأخاص ،وبخاصأأة النسأأاء واألطرا  ،مواصأألة تشأأديل الدو

وسائر الدهات صاحاة المللحة لح تةديم مساهمات لللندوق االستئماني
-13

يد و الدو األ ضأأاء وسأأائر الدهات المانحة إلح توفير موارد مح خارج الميزانية ل غراض

-14

يشأ أ أ أ أ أ أأير إلح الطلأب الأهي وجهتأه الدمعيأة العأامأة إلح األميح العأا .في قرارهأا  293/64بأل

الم ينة أ ال  ،وفةا لةوا د األمم المتحدة وإجراءاتها

يأأدرج ،في إطأ ار االلت ازمأأات الحأأاليأأة المتعلةأأة بتةأأديم التةأأارير إلح الدمعيأأة العأأامأأة في إطأأار ال نأأد المتعلق بمنل

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

جيم -مشروع مقرر مقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي العتماده
-3

التالي:

توص أ أأي لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية المدلس االقتل أ أأادي واالجتما ي با تماد مش أ أأروع المةرر

مقرر
مشروع َّ

تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورتها الثالثين وجدول األعمال
َّ
المؤقت لدورتها الحادية والثالثين
إ المدلس االقتلادي واالجتما ي:
(أ)

يحيط لماً بتةرير لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية ح أ ما دورتها الثالثيح

(ب)

يؤكد مددداً مةرر اللدنة  1/21المؤرخ  27نيسا /أبريل 2012

(ج)

يوافق لح جدو األ ما المؤقت لدورة اللدنة الحادية والثالثيح الوارد أدنا

َّ
المؤقت لدورة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الحادية والثالثين
جدول األعمال
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-1

انتخاب أ ضاء المكتب

-2

إقرار جدو األ ما والمسائل التنظيمية األخر

-3

المناقشة العامة

-4

مسائل احدارة االستراتيدية والميزانية والشؤو احدارية:
(أ)
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دال -المسائل التي ُيوجَّه انتباه المجلس االقتصادي واالجتماعي إليها
ُيوجأه انتاأا المدلس االقتلأ أ أ أ أ أ أأادي واالجتمأا ي إلح الةرار والمةرر التأالييح اللأهيح ا تمأدتهمأا لدنأة منل
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الدريمة والعدالة الدنائية:
القرار 1/30

تعزيز التعاون الدولي على التصدي لتهريب المهاجرين
إ لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية،
إذ ترحأب بمحور التركيز المواضأ أ أ أ أ أ أأيعي لأدورتهأا الثالثيح لح ال أت دابير الرعأالأة لمنل تهريأب المهأاجريح

والتلأأدي له ،مل حماية حةوق المهاجريح المهربيح ،ال سأأيما النسأأاء واألطرا  ،وحةوق األطرا المهاجريح غير
الملحوبيح بهويهم ،التي تهد
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وإذ تش أ أ أ أأير إلح ق اررات الدمعية العامة  172/66المؤرخ  19كانو األو /ديس أ أ أ أأم ر  ،2011والمعنو

"حماية المهاجريح" ،و ،185/67المؤرخ  20كانو األو /ديس أ أ أأم ر  ،2012والمعنو "تعزيز الدهود الرامية إلح

الةض أأاء لح العن

ض أأد المهاجريح والعما المهاجريح وأس أأرهم" ،و 187/69المؤرخ  18كانو األو /ديس أأم ر

 ،2014والمعنو "األطر أأا والمراهةو المه أأاجرو " ،و 167/69المؤرخ  18ك أأانو األو /ديسأ أ أ أ أ أ أأم ر ،2014
والمعنو "حم أ أأاي أ أأة المه أ أأاجريح" ،و 147/70المؤرخ  17ك أ أأانو األو /ديسأ أ أ أ أ أ أأم ر  ،2015والمعنو "حم أ أأايأ أأة
المأه أ أ أأاجريح" ،و 1/71المأؤرخ  19أيلأو /سأ أ أ أ أ أ أ أتأمأ أر  ،2016والمأعأنأو "إ ال

نيأويورك مح أج أ أ أأل الالجئأيأح

والمهأأاجريح" ،و 148/74المؤرخ  18كأأانو األو /ديسأ أ أ أ أ أ أأم ر  ،2019والمعنو "حمأأايأأة المهأأاجريح" ،والة اررات

األخر ذات الللة،

وإذ تضأ أ أأل في ا تاارها تلك الدهود العالمية التي تعز الحوار وتسأ أ أأهم في تعزيز إطار التعاو الدولي

واحقليمي ،حيأأث إ نأأه ال يمكح ألي دولأأة أ تعأأالج الهدرة بمرردهأأا بسأ أ أ أ أ أ أ أأب الط يعأأة الكأأامنأأة العأأابرة للحأأدود

لهه الظاهرة،

وإذ تعيد تلكيد قرار المدلس االقتلأ أ أ أ أأادي واالجتما ي  23/2014بشأ أ أ أ أأل تعزيز التعاو الدولي لح

التلأدي لتهريب المهاجريح ،الهي شأدد فيه المدلس لح ضأرورة معالدة التحديات المتلألة بتهريب المهاجريح
مح خال اتاأاع نهج شأ أ أ أ أ أ أأامأل ومتوا

ومح خال التعأاو والتحأاور لح كأل مح اللأ أ أ أ أ أ أأعيأد الثنأائي واحقليمي

والدولي ،حسب االقتضاء ،بيح بلدا المنشل وبلدا الع ور وبلدا المةلد،

وإذ تؤكأأد مدأأددا أهميأأة بروتوكو مكأأافحأأة تهريأأب المهأأاجريح ح طريق ال ر والاحر والدو ،المكم أل

التراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة

ر الوطنية،

()60

با تاار الل أ أ أ أ أ أأك الةانوني الدولي الرئيس أ أ أ أ أ أأي

لمكافحة تهريب المهاجريح وما يتلل بهلك مح سلوك ،وفق ما هو محدد في ال روتوكو ،

وإذ تش أ أ أ أأير إلح المادة  19مح بروتوكو مكافحة تهريب المهاجريح ،التي تنل لح أنه ليس في هها

ال روتوكو ما يمس بسائر الحةوق وااللتزامات والمسؤوليات للدو واألفراد بمةتضح الةانو الدولي ،بما في ذلك
الةانو احنس أ أ أ أ أأاني الدولي والةانو الدولي لحةوق احنس أ أ أ أ أأا  ،وخل أ أ أ أ أأوص أ أ أ أ أأا اتراةية ا1951 .
ا1967 .

()62

الخاصيح بوضل الالجئيح ،حيثما انطاةا ،وم دأ د .اح ادة قس ار الوارد فيهما

()61

وبروتوكو

وإذ تش أأير إلح ديااجة بروتوكو مكافحة تهريب المهاجريح ،التي تنل لح أ اتخاذ أي تدابير فعالة

يتطلب نهدا دوليا ش أ أ أ أ أ أأامال ،بما في ذلك التعاو وتااد المعلومات واتخاذ تدابير مناس أ أ أ أ أ أأاة أخر  ،منها تدابير

اجتماعية واقتلادية ،لح اللعيد الوطني واحقليمي والدولي،

وإذ تشأ أ أ أ أ أ أأير أيضأ أ أ أ أ أ أأا إلح المأادة  10مح بروتوكو مكأافحأة تهريأب المهأاجريح ،التي اترةأت فيهأا الأدو

األط ار  ،وبخاص أ أ أ أ أ أأة تلك التي لديها حدود مش أ أ أ أ أ أأتركة أو التي تةل لح الدروب التي ُيهرب
بغرض تحةيق أهأأدا

رها المهاجرو ،

ال روتوكو  ،لح أ تتاأأاد فيمأأا بينهأأا ،وفةأأا لنظمهأأا الةأأانونيأأة واحداريأأة الأأداخليأأة ،أي

معلومات ذات صأ أ أ أ أ أ ألأة ،والمأادة  14مح ال روتوكو  ،التي اترةأت فيهأا الدو األط ار

لح أ تتعأاو فيمأا بينها

ومل المنظمات الدولية المختل أ أأة والمنظمات غير الحكومية وس أ أأائر المنظمات ذات الل أ أألة و ناص أ أأر المدتمل

المدني األخر  ،حسأب االقتضأاء ،لضأما توفير تدريب مالئم للعامليح في أقاليمها بشأل منل تهريب المهاجريح

ومكافحته والةضاء ليه وحماية حةوق المهاجريح الهيح يكونو هدفاً لهلك السلوك ،والمادة  17مح ال روتوكو ،

__________
(United Nations, Treaty Series, vol. 2241, No. 39574 )60
( )61المرجل نرسهvol. 189, No. 2545 ،
( )62المرجل نرسهvol. 606, No. 8791 ،
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لح النظر في إبرا .اترأأاقأأات ثنأأائيأأة أو إقليميأأة أو ترتياأأات أو مأأهكرات ترأأاهم

التي اترةأأت فيهأأا الأأدو األط ار

تنريهية بغرض منل تهريب المهاجريح ومكافحته،

وإذ تشأأير إلح إ ال كيوتو بشأأل النهوض بمنل الدريمة والعدالة الدنائية وسأأيادة الةانو  :نحو تحةيق

خطأة التنميأة المسأ أ أ أ أ أ أتأدامأة لعأا 2030 .الأهي ا تمأد مؤتمر األمم المتحأدة الرابل شأ أ أ أ أ أ أأر لمنل الدريمأة والعأدالأة

الدنائية ،والهي تعهدت فيه الدو األ ضاء با تماد وتنريه تدابير فعالة لمنل ومكافحة تهريب المهاجريح وحماية

أرواحهم وحةوقهم احنسأ أ أ أ أ أأانية ،بما يتماشأ أ أ أ أ أأح مل التزامات كل طر مح األط ار
لمكأأافحأأة الدريمأأة المنظمأأة

ر الوطنيأأة

()63

بموجب اتراةية األمم المتحدة

وبروتوكو مكأأافحأأة تهريأأب المهأأاجريح وجميل االلت ازمأأات الأأدوليأأة

األخر ذات اللأ أ أ أ أألة ،وتحديداً فيما يتعلق بحةوق احنسأ أ أ أ أأا  ،وتعزيز التعاو الثنائي واحقليمي والدولي في هها
اللأ أأدد ،ال سأ أأيما مح أجل التلأ أأدي ،بس أ أ ل منها إجراء التحقيةات المالية واسأ أأتخدا .أسأ أأاليب التحري الخاصأ أأة
بلأ أ أ أ أأورة متزامنة ،لتزايد دور الدما ات احجرامية المنظمة

ر الوطنية والوطنية التي تحةق مكاسأ أ أ أ أأب مح هه

الدرائم وغيرها مح الدرائم المرتكاة ضأ أ أ أ أأد المهاجريح ،وأكدت مسأ أ أ أ أأا يها ب ه كل الدهود الممكنة للحيلولة دو

وقوع مزيد مح الضحايا والخسائر في األرواح،

وإذ تؤكأد مح جأديأد أهميأة تعزيز قأدرة الأدو األ ضأ أ أ أ أ أ أأاء وتةأديم المسأ أ أ أ أ أ أأا أدة التةنيأة لهأا ،في ضأ أ أ أ أ أ أأوء

االحتيأأاجأأات واألولويأأات التي تحأأددهأأا الأأدو التي تطلأأب هأأه المس أ أ أ أ أ أ أأا أأدة ،ب يأأة د م جهودهأأا في منل تهريأأب

المه أأاجريح ومك أأافحت أأه ،وإذ تحيط لم أأا مل التة أأدير بعم أأل مكت أأب األمم المتح أأدة المعني ب أأالمخ أأدرات والدريم أأة
وما يوفر مح أدوات في هها اللدد،
المنظمة

وإذ ترحأب بأتطالق مليأة اسأ أ أ أ أ أ أأتعراض آليأة اسأ أ أ أ أ أ أأتعراض تنريأه اترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة
ر الوطنية وال روتوكوالت الملحةة بها ،التي سأ أ أ أ أ أ أأتسأ أ أ أ أ أ أأهم في التنريه الواجب التراةية مكافحة الدريمة

المنظمة وبروتوكو مكافحة تهريب المهاجريح ،وفي اس أأتاانة االحتياجات مح المس أأا دة التةنية بل أأورة مناس أأاة،
و ي أأادة تعزيز التع أأاو ال أأدولي بيح ال أأدو األط ار

إلح ح أأد ك ير ،وإذ تشأ أ أ أ أ أ أأير إلح الما أأاد

التوجيهي أأة ل لي أأة

وخل أ أ أ أ أ أأائل أ أ أ أ أ أأها ،التي تؤكد أ تنريهها يدب أ يكو وفةا للمادة  4مح االتراةية ،وأ تكو  ،في جملة أمور،
شرافة وفعالة وغير تدخلية وشاملة ومحايدة وغير اختلامية وغير ةابية وذات طابل تةني،

وإذ تؤكد مدددا أ تهريب المهاجريح واالتدار باألش أ أ أ أ أأخاص جريمتا متمايزتا  ،وإ كانتا مترابطتيح

في كثير مح األحيا  ،وقد تش أ أ أأتركا في بعض الحاالت في بعض الس أ أ أأمات ،وتتطلاا في حاالت كثيرة تدابير
تكميلية قانونية وتنريهية وسياساتية ،وفةا لللكوك الدولية الةائمة،

وإذ تشير إلح أ المهاجريح ال يلاحو ُ رضة للمالحةة الدنائية في إطار بروتوكو مكافحة تهريب
المهأاجريح لمدرد كونهم هأدفأا للرعأل الم يح في المأادة  6مح ال روتوكو  ،وأنأه ال يوجأد في ال روتوكو مأا يمنل
أي دولة طر مح اتخاذ تدابير ضد أي شخل ُي ُّ
عد سلوكه جرما بمةتضح قانونها الداخلي،

وإذ يسأ أ أ أ أ أ أأاورها الةلق إ اء المخأاطر التي يتعرض لهأا المهأاجرو المهربو  ،مثأل ارترأاع معأد اال تأداء

العني  ،بما في ذلك العن

الدنسأ أ أأي ،وتراقم أوجه الضأ أ أأع

المهاجريح الهيح يلةو حترهم أثناء رحلة تهري هم،

أما .أشأ أ أأكا مختلرة مح االسأ أ أأتغال  ،وكهلك دد

وإذ تسأ أ أ أألم بل الدو األ ضأ أ أ أأاء الكائنة في مناطق مختلرة مح العالم تواجه تحديات فريدة في سأ أ أ أأياق

كرأاحهأا لمنل ومكأافحأة تهريأب المهأاجريح ح طريق ال ر والاحر والدو ،وأ التعأاو الخأاص بكأل منطةأة بعينهأا
سيحسح قدرة الدو األ ضاء لح التلدي لهه التحديات،

__________
( )63المرجل نرسهvol. 2225, No. 39574 ،
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وإذ تدرك الل أ أ أ أ أ أأعوبات التي أش أ أ أ أ أ أأارت إليها بعض ال لدا فيما يتعلق بتط يق التدابير التي تعوق قدرة

الدو األ ضأ أ أأاء لح منل ومكافحة تهريب المهاجريح ح طريق ال ر والاحر والدو ،بما في ذلك توفير الموارد

الال مة لهه الدهود،

وإذ تس أ أ أألم بالدور األس أ أ أأاس أ أ أأي الهي يؤديه التعاو الدولي الرعا في منل تهريب المهاجريح ومكافحته،

وتحقيةا لهه الغاية ،تش أ أ أ أ أ أأدد لح أهمية معالدة التحديات والحواجز الدولية ،ال س أ أ أ أ أ أأيما التدابير التي تعوق هها

التعأاو وتخأال

ميثأاق األمم المتحأدة وااللت ازمأات بموجأب الةأانو الأدولي ومواجهتهأا والتل أ أ أ أ أ أ أأدي لهأا برعأاليأة،

وتحث الدو في هها اللدد لح االمتناع ح تط يق هه التدابير ،تماشيا مل التزاماتها الدولية

وإذ تحيط لما مل التةدير بالد ارس أ أ أأات العالمية والمواض أ أ أأيعية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات

والدريمة بش أأل تهريب المهاجريح وورقات المناقش أأة التي أ دتها األمانة والتي تتض أأمح معلومات أس أأاس أأية مريدة
لتيس أأير المناقش أأة بش أأل أمور منها أثر الكوارث الط يعية والن از ات واأل مات ،مثل جائحة مرض فيروس كورونا

(كوفيد ،)19-لح االتداهات السأائدة في الدما ات احجرامية المنظمة و لح دروب تهريب المهاجريح ،وكهلك
الممارسأ أ أأات الديدة الرامية إلح د م التعاو في مدا إنراذ الةانو مح أجل كش أ أ أ

ومالحةة مرتك يها،

تلك الحاالت والتحةيق فيها

وإذ تحيط لما بالدليل احض أ أ أأافي الهي أ دته األمانة للمناقش أ أ أأة المواض أ أ أأيعية في الدورة الثالثيح للدنة

منل الدريمة والعدالة الدنائية بشأ أ أ أ أ أ أأل التدابير الرعالة لمنل تهريب المهاجريح والتلأ أ أ أ أ أ أأدي له ،مل حماية حةوق

المهاجريح المهربيح ،وخلأ أ أأوصأ أ أأا النسأ أ أأاء واألطرا ،

()64

وحةوق األطرا المهاجريح غير الملأ أ أأحوبيح بهويهم،

والأأهي يوفر معلومأأات ح األثر النأأاجم ح جأأائحأأة كوفيأأد 19-والتأأدابير المتخأأهة الحتوائهأأا لح األشأ أ أ أ أ أ أخأأاص

المرتحليح و لح تهريب المهاجريح،

وإذ تس أ أألم بل جائحة كوفيد 19-ادت مح الخطر لح المهاجريح المهربيح بسأ أ أ ب الةيود المرروض أ أأة

لح الس أ أأرر التي تؤثر لح المعابر الحدودية ،مما اد الطلب لح الس أ أأرر غير المش أ أأروع واس أ أأتخدا .المنظمات
ر الوطنية لدروب أطو وأكثر خطورة ،وحا دو

احجرامية

ودة المهاجريح الهيح تةطعت بهم السأ أ أ أ أ أ أ ل في

بلدا المرور العابر ،ووضأ أأل المهاجريح المهربيح في خطر أك ر لالصأ أأابة بكوفيد 19-بس أ أ ب سأ أأررهم متةاربيح
جسديا مل آخريح في أماكح ضيةة،
-1

تحأأث الأأدو التي لم تل أ أ أ أ أ أ أأدق لح بروتوكو مكأأافحأأة تهريأأب المهأأاجريح ح طريق ال ر

والاحر والدو ،المكمل التراةية األمم المتحدة لمكافحة الدريمة المنظمة
أ تنظر في القيا .بهلك
-2

تشدل الدو

ر الوطنية ،أو لم تنضأم إليه بعد لح

لح أ تواصل استعراض تشريعاتها ذات الللة وتعزيزها ،ند االقتضاء  -والدو

التي لم تلأأدق لح ال روتوكو أو تنضأأم إليه بعد لح النظر في القيا .بهلك ،لح نحو يترق مل المااد األسأأاسأأية

لةوانينهأا المحليأة وااللت ازمأات الأدوليأة المنطاةأة  -بمأا في ذلأك التشأ أ أ أ أ أ أريعأات الدنأائيأة وأ تدر .فيهأا األفعأا المتوخح
تدريمهأا في بروتوكو مكأافحأة تهريأب المهأاجريح واترأاةيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الدريمأة المنظمأة

بوسائل منها استلدار العةوبات المناساة التي تتناسب مل ط يعة الدر .وجسامته ،كما يلي:
(أ)

أ تنظر في إدراج ظرو

ر الوطنيأة ،وذلأك

مشأأددة للعةوبة لح الدرائم ذات اللأألة ،وفةا للرةرة  1مح المادة

 6مح بروتوكو تهريب المهاجريح ،بما في ذلك الظرو

بروتوكو تهريأأب المهأأاجريح ،و لح وجأأه التحأأديأأد ،الظرو

المشأ أ أأددة للعةوبة الواردة في الرةرة  3مح المادة  6مح

التي تعرض للخطر ،أو ُيرجح أ تعرض للخطر،

__________
(E/CN.15/2021/6 )64
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حياة أو سأ أ أأالمة المهاجريح المعنييح ،أو تسأ أ أأتتال معاملة أولئك المهاجريح معاملة ال إنسأ أ أأانية أو مهينة ،بما في

ذلك لغرض استغاللهم
(ب)

أ تكرل ،حس أ أ أ أ أأب االقتض أ أ أ أ أأاء ،ند التحةيق في جرائم تهريب المهاجريح ومالحةة مرتك يها

قضأأائيا ،العمل لح إجراء تحقيةات مالية متزامنة ب ية تتاُّل العائدات المكتسأأاة مح خال تلك الدرائم وتدميدها

ومل أ أ أ أ أ أأادرتها وإ ادتها وفةا ألحكا .المادة  14مح اتراةية الدريمة المنظمة ،وأ تعت ر تهريب المهاجريح جريمة
أصلية مرتاطة بدرائم غسل األموا  ،وفةا للةانو المحلي وااللتزامات الدولية المنطاةة
-3

تحث الدو األط ار

لح أ تتخه ،وفةا لل روتوكو وبما يتسأ أ أ أ أ أأق مل التزاماتها بمةتضأ أ أ أ أ أأح

الةانو الدولي ،كل التدابير المناس أ أ أ أأاة ،بما في ذلك س أ أ أ أأح تشأ أ أ أ أريعات ند االقتض أ أ أ أأاء ،لل أ أ أ أأو وحماية حةوق

األش أ أ أأخاص الهيح يكونو هدفا للس أ أ أألوك الم يح في المادة  6مح هها ال روتوكو  ،حس أ أ أأاما يمنحهم إياها الةانو

الدولي المنط ق ،وبخاصأ أ أ أ أأة الحق في الحياة والحق في د .الخضأ أ أ أ أأوع للتعهيب أو غير مح أشأ أ أ أ أأكا المعاملة

أو العةوبة الةاسية أو الالإنسانية أو المهينة
-4

تح أأث أيض أ أ أ أ أ أ أ أأا ال أأدو األط ار

في ال روتوكو

لح احترا .الحةوق الممنوح أأة للمه أأاجريح

المهربيح ،لح النحو المنل أ أأوص ليه في ال روتوكو  ،بل أ أأر النظر ح وض أ أأعهم كمهاجريح أو جنس أ أأياتهم

أو نوع جنسأ أ أأهم أو رقهم أو دينهم أو سأ أ أأنهم ،وتشأ أ أأدل الدو األ ضأ أ أأاء لح تااد وجهات نظرها ومعلوماتها
وممارساتها الديدة فيما يتعلق بالتدابير المتخهة لحماية الحةوق احنسانية للمهاجريح المهربيح
-5

تش أ أأدل الدو األ ض أ أأاء لح تعميم منظور جنس أ أأاني في الس أ أأياس أ أأات وال رامج والتشأ أ أريعات

المتعلةأأة بمنل تهريأأب المهأأاجريح ،وفي غير ذلأأك مح احجراءات ،تحقيةأأا ألمور منهأأا التل أ أ أ أ أ أ أأدي لهأأه الدريمأأة

وحماية حةوق المهاجريح لح نحو أكثر فعالية ،مح خال تحليل االحتياجات والظرو
الدنس ،وكهلك مح خال التماس مساهمات الرئات المتلثرة

األطرا

-6

تشأدل جميل الدو

الخاصأأة المتلأألة بنوع

لح تعزيز وحماية حةوق احنسأا والحريات األسأاسأية لدميل المهاجريح

لح نحو فعا  ،بمح فيهم المراهةو وغير الملأحوبيح بهويهم ،أيا كا وضأعهم كمهاجريح ،مل م ار اة

مل أأالحهم الرض أألح ،ومعالدة الهدرة الدولية ح طريق التعاو والحوار لح الل أأعيد الدولي واحقليمي والثنائي

و ح طريق اتااع نهج ش أ أأامل ومتوا

في هها الل أ أأدد ،مل احقرار بلدوار ومس أ أأؤوليات ال لدا األص أ أألية وبلدا

الع ور وبلدا المةل أ أ أأد وما تواجهه مح تحديات في هها الل أ أ أأدد ،وتدنب النهج التي قد تؤدي إلح تراقم مواطح
الضع

لديها ،وال سيما في أ ةاب جائحة كوفيد19-
-7

تشأ أ أ أ أأدل الدو األ ضأ أ أ أ أأاء لح تعزيز التعاو الدولي والمتعدد األط ار

-8

تحث الدو األ ضاء لح اتخاذ تدابير مناساة ل ناء الثةة مل المهاجريح المهربيح ،وال سيما

المهاجريح

للتلأ أ أ أ أأدي لتهريب

أولئك الهيح وقعوا ض أأحايا لدرائم العن  ،بما في ذلك اتخاذ تدابير لتوفير الحماية الرعالة للش أأهود في احجراءات

الدنائية وفةا للمادة  24مح اتراةية الدريمة المنظمة ،ب ية تيسير تعاونهم مل الموظريح المكلريح بتنراذ الةوانيح
-9

تشأ أ أ أ أ أ أأدل الأدو األ ضأ أ أ أ أ أ أأاء لح يأادة و ي الدمهور بأالطأابل احجرامي لتهريأب المهأاجريح

والمخاطر المتلأ أألة بالهدرة غير النظامية ،بالتعاو مل الدهات صأ أأاحاة الملأ أألحة و ناصأ أأر المدتمل المدني

األخر  ،حسب االقتضاء
-10

تشأدل أيضأا الدو األ ضأاء لح النظر ،ند االقتضأاء ،في تنريه التوصأيات التي ا تمدها

الرريق العأ أ أأامأ أ أأل المعني بتهريأ أ أأب المهأ أ أأاجريح في اجتمأ أ أأا أ أ أأاتأ أ أأه المعةودة في الرترة مح  11إلح  13أيلو /

س تم ر  2019وفي  8و 9أيلو /س تم ر  ،2020والواردة في التةارير ح تلك االجتما ات
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-11

تشأ أ أأدل كهلك الدو األ ضأ أ أأاء لح مواصأ أ أألة تعزيز وتيسأ أ أأير ود م اتخاذ تدابير المسأ أ أأا دة

التةنية األوسأ أ أأل نطاقاً ،بما في ذلك الد م المادي والتدريب وتوفير المعدات ،لح النحو المحدد في ال روتوكو ،
إلح الدو األ ض أ أ أ أ أ أأاء ،بناء لح طل ها واس أ أ أ أ أ أأتنادا إلح احتياجاتها وأولوياتها ،ود م جهود مكتب األمم المتحدة

المعني بالمخدرات والدريمة والمنظمة الدولية للش أ أأرطة الدنائية (احنتربو ) والش أ أأركاء اآلخريح الهيح يعملو مح
أجأل تعزيز قأدرة الأدو

لح منل تهريأب المهأاجريح وتدريمأه والتحةيق فيأه ومالحةأة مرتك يأه قضأ أ أ أ أ أ أأائيأا ،وحمأايأة

حةوق المهاجريح المهربيح ،بس أ أ ل منها اس أ أأتخدا .المواد التوجيهية التةنية مثل الةانو النموذجي لمكافحة تهريب

المهاجريح ودليل التدريب األسأاسأي لح التحةيق في تهريب المهاجريح والمالحةة الةضأائية لمرتك يه ،الهي أ د
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة
-12

تطلب إلح الدو األ ضأأاء أ تتلأأد لما تواجهه في سأأياق مكافحة تهريب المهاجريح مح

تحديات ناجمة ح جائحة كوفيد ،19-بس ل مح بينها ،حسب االقتضاء ،التنريه الكامل والرعا التراةية الدريمة

المنظمة وال روتوكوالت الملحةة بها

()65

وتعزيز التعاو

لح الل أ أ أ أ أ أأعيديح احقليمي والدولي مح أجل التل أ أ أ أ أ أأدي

لالتداهات المشأهودة في تهريب المهاجريح بسأ ب الدائحة ،مل االسأتناد في الوقت نرسأه إلح الدروس المسأترادة
ب ية مسا دة المدتمل الدولي لح التلدي بلورة أفضل لحاالت الطوار في المستة ل
-13

تطلب إلح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة أ يواص أ أ أ أأل مس أ أ أ أأا داته التةنية

وجهود ال ارميأأة إلح بنأأاء الةأأدرات ،مل تدنأأب ا دواجيأأة الدهود وتأأداخلهأأا ،ب يأأة تةأأديم المس أ أ أ أ أ أ أأا أأدة إلح الأأدو

األط ار  ،بناء لح طل ها ،في تنريه بروتوكو مكافحة تهريب المهاجريح ،وكهلك مسأ أأا دتها ،بناء لح طل ها،

في التلديق لح بروتوكو مكافحة تهريب المهاجريح أو االنضما .إليه
-14

تهيب بالدو  ،حس أ أأب االقتض أ أأاء ،أ تعمل لح تعزيز س أ أأالمة وأمح ما تل أ أأدر مح وثائق هوية

وس أ أأرر وتعزيز قدراتها لح كشأ أ أ
وق

الوثائق االحتيالية ،وتوطيد أواص أ أأر التعاو فيما بينها ،وتعزيز جهودها الرامية إلح

إسأ أ أأاءة اسأ أ أأتعما وثائق الهوية والسأ أ أأرر ،بما في ذلك ح طريق تااد المعلومات ح وثائق السأ أ أأرر المسأ أ أأروقة

والضأأائعة مح خال المنظمة الدولية للشأأرطة الدنائية (احنتربو ) وقا دة بيانات وثائق السأأرر الضأأائعة أو المسأأروقة،
وتوفير المسا دة التةنية ،في ضوء االحتياجات واألولويات التي تحددها الدو الطالاة في هها اللدد
-15

تهيب بالدو األ ضأأاء أ تنظر ،حسأأب االقتضأأاء ،في إنشأأاء وإدامة قنوات اتلأأا مااش أرة

بيح وكأأاالت مراةاأأة الحأأدود ،وتعزيز التعأأاو في مدأأا إنرأأاذ الةأأانو  ،وتعزيز قأأدرة أجهزة إنرأأاذ الةأأانو  ،واتخأأاذ
تدابير أخر مح تلك المتوخاة في المادة  27مح اتراةية الدريمة المنظمة لتحةيق تلك األهدا
-16

تحث الدو األ ضأأاء لح أ تسأأتخد ،.إلح أقلأأح حد ممكح ،المسأأا دة الةانونية المتاادلة

وغير ذلك مح أش أأكا التعاو بيح الس أألطات المركزية وغيرها مح الس أألطات المختل أأة في بلدا المنش أأل والع ور
والمةلأ أ أ أأد في الةضأ أ أ أأايا التي تنطوي لح تهريب مهاجريح ،مل النظر ،ضأ أ أ أأمح جملة أمور ،في تعييح ضأ أ أ أأاا
اتلا أو قضاة أو مد يح اميح
-17

تشأ أأدل الدو األط ار  ،حسأ أأب االقتضأ أأاء ،لح اسأ أأتخدا .االتراةية كلسأ أأاس قانوني للتعاو

الدولي ،وال س أ أ أأيما في ش أ أ أأكل مس أ أ أأا دة قانونية متاادلة وتس أ أ أأليم مطلوبيح ،وتش أ أ أأير إلح ما يتمتل به مكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات والدريمة مح خ رة ذات صلة والدور المنو به في هها المدا
-18

تش أأدل الدو

مح اللأ أ أأكوك المتعددة األط ار

لح النظر ،وفةا للمادة  19مح اتراةية الدريمة المنظمة واألحكا .ذات الل أألة

والثنائية األخر المنطاةة والةانو المحلي ،في إنشأ أ أأاء هيئات تحةيق مشأ أ أأتركة

__________
(United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 )65
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لمكافحة الدما ات احجرامية المنظمة الناش أأطة لح طو دروب تهريب المهاجريح ،وأ تس أأتخد .التكنولوجيات
المتاحة لهه األغراض ،حسب االقتضاء
-19

تش أأدل أيض أأا الدو

لح تعزيز التواص أأل الرعا مل الموظريح الةنل أألييح ،حس أأب االقتض أأاء

ووفةا لل روتوكو واتراةية فيينا للعالقات الةنل أ أ أ أألية( ،)66مح أجل تيس أ أ أ أأير تةديم المس أ أ أ أأا دة للمهاجريح المهربيح

وتمكيح الوصو إلح المحتدزيح منهم
-20

تش أ أ أأدل الدو األ ض أ أ أأاء لح توفير فرص للتدريب في أطر ثنائية وإقليمية ودولية مح أجل

تعزيز قأدرات السأ أ أ أ أ أ أألطأات الوطنيأة المختلأ أ أ أ أ أ أأة لح منل تهريأب المهأاجريح ومكأافحتأه وحمأايأة حةوق المهأاجريح

المهربيح وفةا لل روتوكو  ،في حا انطااقه
-21

تشأأدل أيضأأا الدو األ ضأأاء لح مواصأألة تااد أفضأأل الممارسأأات والخ رات والمعلومات،

حسأأب االقتضأأاء ،وكهلك التحديات والدروس المسأأترادة في مدا منل تهريب المهاجريح ومكافحته ،بما في ذلك

مح أجل اكتساب فهم أفضل لالتداهات الخاصة بكل منطةة ،بهد

تحسيح منل تهريب المهاجريح ومكافحته

-22

تد و الدو األ ض أ أ أ أ أ أأاء وس أ أ أ أ أ أأائر الدهات المانحة إلح توفير موارد مح خارج الميزانية لهه

-23

تطلأأب إلح المأأديرة التنريأأهيأة لمكتأأب األمم المتحأأدة المعني بأالمخأأدرات والدريمأأة أ تةأأد .إلح

األغراض ،وفةا لةوا د األمم المتحدة وإجراءاتها

لدنة منل الدريمة والعدالة الدنائية في دورتها الحادية والثالثيح تةري ار ح تنريه هها الةرار
المقرر 1/30

تقرير معهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة
ا
-5

قررت اللدنأأة ،في جلسأ أ أ أ أ أ أأتهأأا الس أ أ أ أ أ أ أأابعأأة المعةودة في  19أيأأار/مأأايو  ،2021أ تحيأأل إلح المدلس

االقتلأ أ أ أ أ أ أأادي واالجتمأا ي تةريري معهأد األمم المتحأدة األقأاليمي ألبحأاث الدريمأة والعأدالأة (E/CN.15/2020/8

و ،)E/CN.15/2021/8الل أأهيح أ أأدا وفة أأا للرةرة ( 3ه) مح الم أأادة الرابع أأة مح النظ أأا .األسأ أ أ أ أ أ أ أأاسأ أ أ أ أ أ أأي للمعه أأد

(قرار المدلس االقتلادي واالجتما ي  ،56/1989المرفق)

__________
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