
    6/1القرار 
   اجلرمية املنظَّمةحة  ضمان التنفيذ الفعَّال التفاقية األمم املتحدة ملكاف     

او  ة عرب الوطني      الربوتوكوالت امللحقة 
  عرب الوطنية،   اجلرمية املنظَّمة حة  مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكاف  نَّ إ  
، املعنون "كفالة  2010تشرين األول/أكتوبر   22، املؤرَّخ 1/ 5اره قر  إذ يستذكر  

عرب الوطنيــة والربوتوكوالت    اجلرميــة املنظَّمــة التنفيــذ الفعــَّال التفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة  
ا"،    امللحقة 

أمهية الرتويج لتصــديق مجيع الدول على اتفاقية األمم املتحدة    وإذ يضــع يف اعتباره  
ا، وتنف  رمية املنظَّمة اجلملكافحة   يذها لتلك الصـــــــــــــكوك  عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

ماً،    )1(تنفيذاً 
داً وإذ     ــدَّ د جمـ ــِّ ــا األدوات    يؤكـ ــارهـ عتبـ ــا  ـ ــة  امللحقـ ــة والربوتوكوالت  ــاقيـ ــة االتفـ أمهيـ

  عرب الوطنية،   اجلرمية املنظَّمة الرئيسية املتاحة للمجتمع الدويل من أجل مكافحة  

مبــا تبــذلــه الــدول األطراف من جهود لتنفيــذ االتفــاقيــة والربوتوكوالت    يعرتفوإذ    
ا، وإذ يدرك أنه يلزم بذل مزيد من اجلهود لالستفادة من تلك الصكوك استفادة   امللحقة 

  مة وفعَّالة، 

د   ـــــدِّ ــرورة التنفيـذ التـام والفعـَّال خلطـة عمـل األمم املتحـدة العـامليـة    وإذ يشــــــــــ على ضــــــــــــ
ـــــخاص،ملكافحة االجت ألشـــ ـــــمن مجلة أمور، إىل   )2(ار  وإذ يرى أنَّ هذه اخلطة ســــــــتؤّدي، ضـــ

ألشـخاص وتنفيذ االتفاقية   تعزيز التعاون وحتسـني تنسـيق اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار 
ألشــــخاص، وخباصــــة النســــاء واألطفال، املكّمل لتلك  وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار 

  االتفاقية،
ــــــــــاء األمني العــام فرقــة عمــل منظومــة األمم املتحــدة    ظ مع التقــديروإذ يالح   ـــ إنشـــ
عتبـــارمهـــا َخَطرين    جلرميـــة املنظَّمـــة املعنيـــة  ملخـــدِّرات،  العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة واالجتـــار 

جاً   يهّددان األمن واالســــــــتقرار، لكي تســــــــتحدث، ضــــــــمن إطار منظومة األمم املتحدة، 
ــامًال بشــــأن   ، وإذ يؤكد جمدداً دور  ملخدِّرات عرب الوطنية واالجتار   ة املنظَّمة اجلرميفعَّاًال وشــ

  الدول األعضاء البالغ األمهية، حسبما هو مبنيَّ يف ميثاق األمم املتحدة، 
ت القائمة يف جمال   وإذ ينوِّه   ــتوى عن التحّد جبدوى جلســــة اإلحاطة الرفيعة املســ

ــة   ــافحـ ــة مكـ ــة املنظَّمـ ــا  اجلرميـ ــة واالجتـ ــدِّرات، اليت ُعقـــدت يف نيويورك يف عرب الوطنيـ ملخـ   ر 
 

لدات  جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(     . 39574  الرقم ،  2326و  2241و  2237و 2225، ا
  . 293/ 64قرار اجلمعية العامة   )2(  



تمع الدويل ملواجهة  2012شـباط/فرباير   7 عتبارها جهداً إضـافياً من جانب ا اجلرمية  ، 
  عرب الوطنية،   املنظَّمة 

ــتذكر   ــر ملنع اجلرمية    وإذ يســــــ ـــ ــوع احملوري ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشـــ أنَّ املوضــــــ
ـــــيكون "إدمــاج   منع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة يف جــدول أعمــال األمم والعــدالــة اجلنــائيــة ســــــــــ

ـــــيادة   ت االجتماعية واالقتصــــــــادية وتعزيز ســـ املتحدة األوســــــــع من أجل التصــــــــّدي للتحد
  القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور"، 

ــطة    وإذ يدرك   ـــــمن إطار أنشــــــ ا ضـــ جدوى تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 
لنظر إىل إعـداد جـدول أعمـال األمم   األمم ــــــــــــيـادة القـانون، وكـذلـك  املتحـدة املتعلقـة بســـ

  ، 2015املتحدة للتنمية بعد عام 

ــــــــــــكـال وجوانـب جـديـدة للجرميـة املنظَّمـة عرب الوطنيـة،    وإذ يالحظ بقلق   ظهور أشـــ
نضــــــمام واســــــع النطاق، ت داً أنَّ االتفاقية، بصــــــفتها صــــــكوإذ يؤكِّد جمدّ  تيح ا عاملياً حيظى 

  عرب الوطنية احلالية واملستجّدة،  اجلرمية املنظَّمة نطاقاً واسعاً للتعاون على التصّدي ألشكال  

لغ القلق   ثري ســــــــــليب على حقوق    وإذ يســــــــــاوره  بشــــــــــأن ما للجرمية املنظَّمة من 
ـــــــــيـادة القـانون واألمن والتنميـة، وكـذلـك إزاء تعقـُّد   ـــ ــان وســـ ـــــــ وتنوُّعهـا    اجلرميـة املنظَّمـة اإلنســــــ

نشـــــــــــــــطـة إرهـابيـة يف بعض  وجو  ـــــــــطـة إجرامـية أخرى، و نشــــــ ـا  ـــــال انبهـا عرب الوطنيـة وصــــــــــ
  احلاالت، 
عـة للتعـاون اـلدويل يف خمتلف جمـاالت    وإذ يـدرك   ــــــــــــَّ ــاً موســـ ـــــــ أنَّ االتفـاقيـة توفِّر فرصــــــ
ت مل ُتســتكشــف    اجلرمية املنظَّمة مكافحة   عرب الوطنية، وتنطوي يف هذا الشــأن على إمكا

ماً    ، بعد استكشافاً 
أنَّ املســــاعدة التقنية هي ضــــرورة أســــاســــية لتحقيق التنفيذ العاملي    وإذ يدرك أيضــــاً   

ا،    الفعَّال لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة 

أنَّ هنـــاك حـــاجـــة إىل معلومـــات دقيقـــة عن اجتـــاهـــات وأمنـــاط    وإذ يـــدرك كـــذلـــك   
ديدة والناشــــــئة، وأنه  اإلجرام على نطاق العامل، مبا يف ذلك عن أشــــــكال اإلجرام املنظَّم اجل

  ونطاق تلك الكلمات واكتماهلا،   جلرمية املنظَّمة يلزم حتسني نوعية الكلمات املتعلقة 

ــتعراض التجريب   وإذ حييط علماً مع التقدير   مج االســــــ ــاركت  بنتائج بر ي، الذي شــــــ
لتقرير املتعلق بتقيي  موعـات اإلقليميـة، و م  فيـه جمموعـة دول أطراف متطوعـة من خمتلف ا

جناز قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة ("أداة أومنيبوس")،    هذه العملية، و

ب    واجلرميــة، وفقــاً لقراري    ملخــدِّرات عــداد مكتــب األمم املتحــدة املعين   وإذ يرحــِّ
اجلرمية  ، خالصــة لقضــا  2010تشــرين األول/أكتوبر   22خني  ، املؤرَّ 8/ 5و  1/ 5املؤمتر  



رمني واملســــــــــاعدة القانونية    ، والدليلاملنظَّمة  ــــياغة طلبات تســــــــــليم ا العملي لتســــــــــهيل صــــــ
ــى املادتني   ــهيل التعاون الدويل    18و 16املتبادلة مبقتضـ من االتفاقية، والدليل العملي لتسـ

  عرب الوطنية،   اجلرمية املنظَّمة واألقاليمي ألغراض املصادرة يف إطار مكافحة  

لعـامـل احلكومي الـدويل املفتوح العضـــــــــــــــويـة  لعمـل الـذي أجنزه الفريق ا   وإذ يعرتف  
ــــــــــــــــــــــــــة   ـــــــــتعراض تنفيـذ اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحــــ ســــــ عرب الوطنيـة   اجلرميـة املنظَّمـة املعين 

ا،    والربوتوكوالت امللحقة 

أنَّ عـدد األطراف يف اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة    يالحظ مع التقـدير  -1  
ـــــاءَ طرفـاً، ويكرِّر    172غ قـد بل   )3(عرب الوطنيـة   اجلرميـة املنظَّمـة  اليت مل    دعوتـه الـدوَل األعضــــــــــ

ا،  ــدِّق بعُد على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة  ــّم إليها بَعُد، أن تنظر   )4(تصـــــ أو مل تنضـــــ
ــا تنفيــذاً  يف ذلــك، وحيــث الــدوَل األطراف على تنفيــذ االتفــاقيــة والربوتوكوالت امللحقــة 

  ماً؛ 
ع  -2   ــّجِ ــــ ــله  مكتَب األمم املت   يشــــــ ـــــــ ملخدِّرات واجلرمية على مواصـــ حدة املعين 

لتشاور مع الدول األعضاء، على تعزيز استخدام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة   العمل، 
ــّدي لألخطار اليت تطرحها   ــاً فيما    اجلرمية املنظَّمة ا من أجل التصــ ــوصــ عرب الوطنية، وخصــ

ـــــكـال اجلرائم املنـدرجـة ضـــــــــــــــمن نطـاق ا  ّم مجيع الـدول  يتعلق مبختلف أشــــــــــ التفـاقيـة واليت 
  األعضاء؛ 
  اجلرميـة املنظَّمـة احلـاجـة امللحـة إىل اعتمـاد آلـية الســـــــــــــتعراض تنفـيذ اتفـاقـية   د كِّـ يؤ   - 3  

ــة   ــاقيــ ــذ االتفــ ــدة الــــدول األطراف على تنفيــ ــاعــ ـــــ ــــدف إىل مســــــــــ ــا؛ اليت  ــ امللحق  والربوتوكول 
ــاء على املثا  ا، وحيث الدول األعضـــــــ ــــــاط يف هذا املســـــــــعى، على والربوتوكوالت امللحقة  برة بنشـــ

ـــــــويــة املعين  ـــ لفعــل الفريق العــامــل احلكومي الــدويل املفتوح العضـــ ـــــاس األعمــال اليت أجنزهــا  ـــــــ أســـ
عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة    اجلرمية املنظَّمة ستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحــــــة  

  ا؛ 
ــــــــــل، إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين    يطلــب   - 4   ـــ ملخــدِّرات واجلرميــة أن يواصـــ

مج األمم املتحدة ملنع اجلرمية  ــبكة بر لتعاون مع معاهد شـــــــ ــاء و ــــ ــاور مع الدول األعضـــ لتشـــــــ
والعدالة اجلنائية، أنشـطته الرامية إىل تدعيم مجع الكلمات الدقيقة واملوثوقة والقابلة للمقارنة عن  

من   28لكلمـات واإلبالغ عنهـا، وفقـاً للمـادة  وأمنـاطهـا وحتليـل تلـك ا   اجلرميـة املنظَّمـة اجتـاهـات  
  االتفاقية؛ 

 
لد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(     . 39574  الرقم ، 2225، ا
لدات   )4(     . 39574  الرقم ، 2326و 2241و  2237املرجع نفسه، ا



ــاً   -5   ملخــدِّرات واجلرميــة أن    يطلــب أيضــــــــــــــ إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين 
ر الســـلبية للجرمية املنظَّمة، من خالل محالت دعائية ومّد يد التعاون   آل يواصـــل التوعية 

ـــــراكـات   معهمــا، ويُثين على املكتــب ملـا إىل املنظمــات األهليــة والقطــاع اخلـاص وإقـامـة شــــــــــ
ت لعموم الناس بشـــــــأن  ، وملا ينظِّمه من محالت إعالمية  اجلرمية املنظَّمة يصـــــــدره من إعال

ع الدول األطراف على دعم تلك احلملة؛    مستمرة، ويشجِّ
واجلرميــة أن    ملخــدِّرات إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين   يطلــب كــذلــك   -6  

ا فرقة عمل  ينظم جلســــــــات إحاطة إلطالع ال ـــــاء على األنشــــــــطة اليت تقوم  دول األعضـــ
،  ملخـدِّرات العـابرة للحـدود الوطنيـة واالجتـار   جلرميـة املنظَّمـة منظومـة األمم املتحـدة املعنيـة 

  عتبارمها خطرين يهّددان األمن واالستقرار؛ 

ــل    يطلـب   -7   ــــــــــ ملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـــ إىل مكتـب األمم املتحـدة املعين 
ــطة الوطنية واإلقليمية  تقدمي ــ ـــ ــتكمال الربامج واألنشـــ ــ ــاعدة التقنية من أجل دعم واســــــ ــ  املســــــ

ا يف جمال مكافحة     اجلرمية املنظَّمةواملواضــــــيعية، تبعاً الحتياجات الدول األعضــــــاء وأولو
  عرب الوطنية؛ 

ع  -8   واجلرمية على االســـــــتفادة    ملخدِّرات مكتب األمم املتحدة املعين   يشـــــــّجِ
دث من أدوات للمســــــــاعدة التقنية، مثل األدلة العملية واخلالصــــــــات واألدوات  مما اســــــــُتح

القانونية، وعلى مواصـــلة اســـتحداث أدوات جديدة، حســـب االقتضـــاء، بغية حتســـني قدرة  
ـا، ويطـلب إىل املكتـب أن يرّوج ويعّمم  اـلدول على تنفـيذ االتفـاقيـة والربوتوكوالت امللحقـة 

ــهيل   تبادل التجارب واملمارســـات اجليدة بني املمارســـني، مبا تلك األدوات وأن يواصـــل تسـ
يف ذلك من خالل بّوابة إدارة املعارف يف براجمية تقاسم املوارد اإللكرتونية والقوانني اخلاصة  

؛ اجلرمية املنظَّمة مبكافحة     ، ورسالة إخبارية عرب اإلنرتنت عن خالصات القضا
امل  يعرتف  -9   األمم املتحـــــدة  يبـــــذلـــــه مكتـــــب  واجلرميـــــة،  مبـــــا  ملخـــــدِّرات  عين 

جمي متكامل، يضــــــّم  ج بر لتشــــــاور مع الدول األعضــــــاء، من جهود متواصــــــلة لصــــــوغ 
ـــــــــع املعـايري وتقـدمي   ـــ ـــــــــيعـية واإلقليميـة، من أجـل الوفـاء بواليتـيه املتعلقتني بوضـــ الربامج املواضــــــ

ع الدوَل األطراف على االســـــتفادة من أنشـــــطة املســـــاع دة التقنية املســـــاعدة التقنية، ويشـــــجِّ
دة التعـاون اإلقليمي على مكـافحــة   ـــــمن برامج املكتـب اإلقليميـة من أجـل ز املـدرجـة ضــــــــــ

  عرب الوطنية؛   اجلرمية املنظَّمة 
ب   -10   لتعاون الدويل،    يرّحِ ا الفريق العامل املعين  ألنشـــــــطة اليت اضـــــــطلع 

ملخدِّرات واجلرمية أن يواص لتعاون مع الدول  ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين  ل، 
األعضـاء، إنشـاء شـبكات وآليات أخرى لتيسـري التعاون الرمسي وغري الرمسي، بوسـائل منها 



عقد اجتماعات إقليمية وأقاليمية وتبادل التجارب بني املمارسـني، بغية إجراء تقييم إمجايل  
  ريق العامل؛ للمعارف املكتسبة وتقامسها من خالل األدوات واآلليات املذكورة أعاله والف

ــاً   -11   ب أيضـــ ا الفريق    يرّحِ ــطة اليت اضـــــطلع  ملناقشـــــات املوضـــــوعية واألنشـــ
ـــــخاص والفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين والفريق العامل   ألشـــ الجتار  العامل املعين 
ـــــهيل التنفيذ التام للربوتوكوالت الثالثة   ـــ ألســـــــــــلحة النارية، وينّوِه مبســـــــــــامهتها يف تســـ املعين 

لة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ا    عرب الوطنية؛   اجلرمية املنظَّمة ملكمِّ

ـــــــــخاص وأن    يقرِّر   -12   ألشــــــ الجتار  أن تســـــــــــــــتمر والية الفريق العامل املعين 
د جماالُت عمله يف املســــتقبل، حســــب االقتضــــاء، التوصــــيات الواردَة يف تقرير الفريق   ــِّ جتســ

ب بورقــة املنــاقشــــــــــــــــة    )5(العــامــل،    ملخــدِّرات اليت أعــدهــا مكتــب األمم املتحــدة املعين ويرحــِّ
واجلرمية بشــأن اســتغالل حالة االســتضــعاف وغريها من الوســائل املذكورة يف تعريف االجتار  
ــاســــــــية   ــل عملها املتعلق بتحليل املفاهيم األســـــ ــخاص، ويطلب إىل األمانة أن تواصـــــ ألشـــــ

ــــــخاص املكمّ  ألشـــ عرب   اجلرمية املنظَّمة املتحدة ملكافحة  ل التفاقية األمم لربوتوكول االجتار 
ة؛ وذلك  )6(الوطنية    عداد التقارير التقنية املشا

واجلرميــة أن يزيــد من   ملخــدِّرات إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين   يطلــب   -13  
ألشــــــخاص، وخصـــــــوصـــــــًا   عمله بني الوكاالت بشــــــأن اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار 

ألشــــــخاص، وأن  عمل الفريق املشــــــرتك بني  الوكاالت للتنســــــيق يف جمال مكافحة االجتار 
ألشـــــخاص، من  دة الوعي مبســـــألة االجتار  يرّوج الســـــتخدام التكنولوجيات اجلديدة يف ز
ــباب يف صــــــــــــــوغ   ــطة مثل التدريس االفرتاضــــــــــــــي، وإشــــــــــــــراك املراهقني والشــــــــــــ ــــــ خالل أنشــــــ

ـــــتخــدام تكن  ســــــــــ ـــــــــرتاتيجيــات الوقــائيــة، لكي يظّلوا على وعي  ولوجيــات املعلومــات  االســــــ
  واالتصاالت استخداماً مسؤوًال؛ 

ب   -14   ملمتلكات الثقافية اليت    يرّحِ ــأن االجتار  ـــة املشــــــرتكة بشــــ بنتائج املناقشـــ
ملســـــــــــــــــاعـــدة التقنيـــة والفريق العـــامـــل املعين   أجراهـــا فريق اخلرباء احلكوميني العـــامـــل املعين 

لشــــــــروط املذكورة يف التقرير لتعاون الدويل، واليت ُعقدت أثناء الدورة الســــــــادســــــــة  ، رهنا 
ــيات املنبثقة عن   ــادق على التوصـــــــ ــا هذين الفريقني، ويصـــــــ ــارك يف إعداده رئيســـــــ الذي شـــــــ

ع الدول األعضــاء واألمانة على  ويشــجّ   )7(املناقشــة املشــرتكة اليت أجراها الفريقان العامالن، 
ــألة، ويطلب إىل األمانة أن ت  ــأن هذه املســـــ عّد املبادئ التوجيهية  القيام مبزيد من العمل بشـــــ

ــدي  احملدّ  ــــــــأن التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل التصــــــــــــ دة بشــــــ
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ــيغتها   ملمتلكات الثقافية، وأن تعرض تلك املبادئ التوجيهية، بعد وضـــــعها يف صـــ لالجتار 
  النهائية، على مؤمتر األطراف لكي يستخدمها يف أغراض تنفيذ االتفاقية؛ 

مواصــــلة تبادل املعلومات عن التجارب واملمارســــات املتعلقة بتطبيق   يقرِّر   -15  
ـــــكـال   عرب الوطنيـة وجوانبهـا احلـاليـة واجلـديـدة اليت تنـدرج    اجلرميـة املنظَّمـة االتفـاقيـة على أشــــــــــ

ــــائل القانونية املثارة اليت متثل شــــــــــاغًال مشــــــــــرتكاً للدول   ـــ ضــــــــــمن نطاق االتفاقية وعلى املســـ
لتعاون الدويل أن يتبادل املعلومات  األطراف، وهلذه الغ اية يطلب إىل الفريق العامل املعين 

  عن التجارب واملمارسات يف هذا امليدان؛ 
ب   -16   ــأن تطبيق    يرّحِ مة إىل الدول بشــ ملســــاعدة التقنية املقدَّ لتقرير املتعلق 

ــــــــــــكـال واجلوانـب اجلـديـدة للجرميـة املنظَّمـة عرب الوطنيـة،  مثـل اجلرميـة    )8(االتفـاقيـة على األشـــ
ــاء   ألعضـ ملمتلكات الثقافية واالجتار  ــنة البحرية واجلرمية البيئية واالجتار  ــيربانية والقرصـ السـ
ـــي يف تدعيم قوانينها الداخلية،   ع الدوَل األطراف على املضـــ واألدوية املغشــــــوشــــــة، ويشــــــجِّ

وجوانبها  عرب الوطنية    اجلرمية املنظَّمة حســــــب االقتضــــــاء، من أجل منع ومكافحة أشــــــكال  
ـــــق مع أحكــام االتفــاقيــة،   اجلـديـدة، مبـا يف ذلـك عنــدمـا ترتكــب يف البحر، على حنو يتَّســــــــــ
ملخـــدِّرات واجلرميـــة أن يـــدعم الـــدول األطراف   ويطلـــب إىل مكتـــب األمم املتحـــدة املعين 

  ملساعدة التقنية املناسبة؛ 

شــــــــّجعها  من االتفاقية، وي  31انتباه الدول األطراف إىل املادة    يســــــــرتعي  -17  
دف إىل منع   ــياســـــات وتدابري مناســـــبة  عرب   اجلرمية املنظَّمة على صـــــوغ اســـــرتاتيجيات وســـ

  الوطنية؛ 

تمع املدين، مبا فيه   يشــــــّجع  -18   املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــــــلة وا
ـا وعملهـا مع الـدول األطراف   املنظمـات غري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص، على تـدعيم تعـاو

مة؛ يف االتفا ا من أجل حتقيق تنفيذها بصورة    قية والربوتوكوالت امللحقة 

الدول األطراف على تقدمي تربعات وافية إىل احلســــاب املنشــــأ وفقاً   حيثُّ   -19  
دف توفري املساعدة التقنية؛  30(ج) من املادة   2للفقرة     من االتفاقية 

ـــــمن   حيثُّ   -20   ـــــجيع العمل، ضـــ ــاً على تشـــ نطاق منظومة الدوَل األطراف أيضــــــ
ـــــــــرتاتيجية واســــــــــــتباقية ومشولية ملواجهة  عرب    اجلرمية املنظَّمةاألمم املتحدة، على اختاذ تدابري اســـ

الوطنية، ويطلب إىل األمانة أن تقدِّم إىل املؤمتر، يف دورته السابعة، تقريراً عن التدابري املتَّخذة  
ـــميم عمل منظومة   لتنفيذ هذا القرار وإلدماج التصـــــــــــــّدي للجرمية املنظَّمة عرب ـــــــ الوطنية يف صـــ

  ؛األمم املتحدة
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الدول األعضــاء واجلهات املاحنة األخرى إىل توفري موارد من خارج    يدعو  -21  
  امليزانية عمال بقواعد وإجراءات األمم املتحدة. 

 


