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  الدورة السابعة والستون
   من جدول األعمال١٠٣البند 

      
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      

  
  تقرير اللجنة الثالثة      

  )باكستان (ارـرتق مستنصر وسلجالسيد : املقرر  
  

  مقدمة  -أوال   
بناء على توصية املكتب، قررت اجلمعية العامة يف جلـستها العامـة الثانيـة، املعقـودة يف              - ١

 البنـد املعنـون     ، أن تدرج يف جدول أعمال دورهتـا الـسابعة والـستني           ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١
  .، وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة‘‘منع اجلرمية والعدالة اجلنائية’’
 ٢١ و   ١٥ونظرت اللجنة الثالثة يف البند يف جلساهتا اخلامـسة والـسادسة والـسابعة و                 - ٢
أكتـوبر ويف  / تـشرين األول ٢٣ و ١٨ و ١١ و ١٠ي ـــ ة فودــ املعق٤٨ و ٤٤ و ٣٩ و   ٣٥و  
وعقــدت اللجنــة يف جلــساهتا اخلامــسة  . ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٨ و ٢٦ و ١٦ و ٨

أكتــوبر مناقــشة عامــة بــشأن البنــد  / تــشرين األول١١  و١٠والــسادسة والــسابعة املعقــودة يف 
ويـرد سـرد ملناقـشة اللجنـة يف         . ‘‘راتاملراقبـة الدوليـة للمخـد     ’’ املعنـون    ١٠٤باقتران مع البند    

  ).48و  44 و 39 و 35 و 21 و 15 و A/C.3/67/SR.5-7(احملاضر املوجزة ذات الصلة 
  :وكان معروضا على اللجنة من أجل نظرها يف هذا البند الوثائق التالية  - ٣

تقرير األمني العام عـن منـع ومكافحـة ممارسـات الفـساد وحتويـل املوجـودات                   )أ(  
ــى وجــه         تاملتأ ــداهنا األصــلية عل ــك املوجــودات إىل بل ــادة تل ــشروع وإع ــصدر غــري م ــن م ــة م ي

  ؛)A/67/96(اخلصوص، متاشياً مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
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تقريــر األمــني العــام عــن متابعــة نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع     )ب(  
ة ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واألعمــال التحــضريي

  ؛ )A/67/97(والعدالة اجلنائية 
تقرير األمـني العـام عـن املعهـد األفريقـي ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني التـابع                       )ج(  

  ؛)A/67/155(لألمم املتحدة 
ــع اجلرميــة       )د(   ــامج األمــم املتحــدة ملن ــذ واليــات برن ــر األمــني العــام عــن تنفي  تقري

والعدالة اجلنائية، مع إيالء اهتمام خاص ألنشطة التعاون التقين الـيت يـضطلع هبـا مكتـب األمـم                 
  ؛)A/67/156(املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

مذكرة لألمني العـام حييـل هبـا تقريـر مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم               )هـ(  
  ؛)A/67/218( عن دورته الرابعة  الفساداملتحدة ملكافحة

تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عـن أعمـال دورهتـا احلاديـة والعـشرين                  )و(  
)E/2012/30 و Corr.1 ؛)2 و  

 موجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١رسالة مؤرخة     )ز(  
  ؛)A/67/497(املمثل الدائم لبيالروس لدى األمم املتحدة 

 موجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠١٢أكتـوبر   /ين األول  تشر ٢رسالة مؤرخة     )ح(  
  ؛)A/67/493(املمثلني الدائمني لغواتيماال وكولومبيا واملكسيك لدى األمم املتحدة 

 موجهة إىل األمني العـام مـن       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥رسالة مؤرخة     )ط(  
  .)A/C.3/67/3(املمثل الدائم ملاليزيا لدى األمم املتحدة 

أكتوبر، وجه نظر اللجنـة إىل      /ن األول ـ تشري ١٠ي  ــودة ف ــ املعق ةــاخلامسي اجللسة   ـوف  - ٤
 A/C.3/67/L.7 و A/C.3/67/L.6 و A/C.3/67/L.5 و A/C.3/67/L.4 و A/C.3/67/L.3: ق التاليــةـالوثائــ

 واملتـــضمنة ملـــشاريع القـــرارات الـــيت أوصـــى اجمللـــس االقتـــصادي  ١٠٣املدرجـــة حتـــت البنـــد 
  . اجلمعية العامة بأن تتخذ إجراء بشأهناواالجتماعي

ويف اجللسة نفسها أدىل نائب املدير التنفيذي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                  - ٥
  ).A/C.3/67/SR.5انظر (واجلرمية ببيان استهاليل 

  
  النظر يف املقترحات  -ثانيا   
   A/C.3/67/L.3مشروع القرار   -ألف   

 اجلمعيـة العامـة باعتمـاد       ٢٠١٢/١٧ي واالجتمـاعي يف قـراره       أوصى اجمللس االقتصاد    - ٦
متابعـة نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة                ’’مشروع القـرار املعنـون      
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. ‘‘اجلنائية واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة            
  ).A/C.3/67/L.3(ر يف مذكرة لألمانة العامة وقد أدرج مشروع القرا

ــا عــن   / تــشرين األول١٨ املعقــودة يف ١٥ويف اجللــسة   - ٧ ــة بيان أكتــوبر، تــال أمــني اللجن
  .)A/C.3/67/SR.15انظر  (اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار

، ٤١انظر الفقـرة     (A/C.3/67/L.3ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار          - ٨
  ).مشروع القرار األول

  
  A/C.3/67/L.4مشروع القرار   -باء   

ة العامــة ــــ اجلمعي٢٠١٢/١٦راره ــــي قـادي واالجتمــاعي فـــــس االقتــصــــى اجمللــــأوص  - ٩
تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف ضـد املهـاجرين        ’’رار املعنون   ـاد مشروع الق  ــباعتم

ـــاملهاجريوالعمــال  ــ. ‘‘ن وأســرهمـ ـــروع القــرار فــد أدرج مــشـوق ـــي مذكـ ــة العامــة  ـ رة لألمان
)A/C.3/67/L.4.(  

ــسة   - ١٠ ــودة يف ١٥ويف اجلل ــشرين األول١٨ املعق ــشروع   / ت ــة م ــوبر، اعتمــدت اللجن أكت
  ).، مشروع القرار الثاين٤١انظر الفقرة  (A/C.3/67/L.4القرار 

  
  A/C.3/67/L.5مشروع القرار   -جيم   

 اجلمعيـة العامـة باعتمـاد       ٢٠١٢/١٤أوصى اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف قـراره           - ١١
تعزيز سيادة القانون وإصالح مؤسسات العدالـة اجلنائيـة، وخباصـة يف            ’’مشروع القرار املعنون    

اجملاالت املتـصلة بالنـهج املتبـع علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة يف مكافحـة اجلرميـة املنظمـة                    
وقـد أدرج مـشروع القـرار يف مـذكرة لألمانـة            . ‘‘برة للحدود الوطنية واالجتار باملخـدرات     العا

  ).A/C.3/67/L.5(العامة 
ــسة   - ١٢ ــودة يف ١٥ويف اجلل ــشرين األول١٨ املعق ــشروع   / ت ــة م ــوبر، اعتمــدت اللجن أكت

  ). ، مشروع القرار الثالث٤١انظر الفقرة  (A/C.3/67/L.5القرار 
  

  A/C.3/67/L.6ر مشروع القرا  -دال   
 اجلمعيـة العامـة باعتمـاد       ٢٠١٢/١٥أوصى اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف قـراره           - ١٣

مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سـبل احلـصول علـى املـساعدة             ’’مشروع القرار املعنون    
ــة    ــة اجلنائي ــم العدال ــة يف نظ ــة العا    . ‘‘القانوني ــذكرة لألمان ــرار يف م ــشروع الق ــد أدرج م ــة وق م

)A/C.3/67/L.6.(  
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ــا عــن   / تــشرين األول١٨ املعقــودة يف ١٥ويف اجللــسة   - ١٤ ــة بيان أكتــوبر، تــال أمــني اللجن
  .)A/C.3/67/SR.15انظر  (اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار

، ٤١انظر الفقـرة     (A/C.3/67/L.6ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار          - ١٥
  ).مشروع القرار الرابع

  
  A/C.3/67/L.7مشروع القرار   -هاء   

 اجلمعيـة العامـة باعتمـاد       ٢٠١٢/١٣أوصى اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف قـراره           - ١٦
وقــد أدرج مــشروع . ‘‘القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــسجناء ’’مــشروع القــرار املعنــون 

  ).A/C.3/67/L.7(القرار يف مذكرة لألمانة العامة 
ــا عــن   / تــشرين األول١٨ املعقــودة يف ١٥ويف اجللــسة   - ١٧ ــة بيان أكتــوبر، تــال أمــني اللجن

  .)A/C.3/67/SR.15انظر  (اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار
، ٤١انظر الفقـرة     (A/C.3/67/L.7ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار          - ١٨

  ).قرار اخلامسمشروع ال
  

  Rev.1 و A/C.3/67/L.15 ين القرارامشروع  -واو   
أكتوبر، قـام ممثـل إيطاليـا، باسـم االحتـاد      / تشرين األول١٨ املعقودة يف  ١٥يف اجللسة     - ١٩

وبنمــا واجلمهوريــة التــشيكية والــدامنرك وســان مــارينو  وإيطاليــا الروســي وأوكرانيــا وآيــسلندا 
تعزيـز  ’’عنـون  املقـرار  ال بعـرض مـشروع   ، واملغـرب وهـاييت    وقريغيزستان وكازاخـستان وكينيـا    

‘‘ برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سـيما قدراتـه يف جمـال التعـاون الـتقين                  
)A/C.3/67/L.15(وفيما يلي نصه ،:  

  ،إن اجلمعية العامة”    
ــد ”     ــد تأكيـ ــا إذ تعيـ ــؤرخ ٤٦/١٥٢ قراراهتـ ــانون األول١٨ املـ ــ/ كـ سمرب ديـ

 كـانون   ٢٠ املـؤرخ    ٦٥/١٦٩  و ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ املؤرخ   ٦٠/١  و ١٩٩١
 ٢٠١٠ديـسمرب   /ون األول ـــــ  كان ٢١ؤرخ  ــــ امل ٦٥/١٩٠  و ٢٠١٠ر  ــــديسمب/األول

  ،٢٠١١ديسمرب /كانون األول ١٩ املؤرخ ٦٦/١٨١ و
ــز التعــا ل قراراهتــا املتعلقــة بالــضرورة امللحــة  وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد ”     ون تعزي

التصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة          وتيسريالدويل واملساعدة التقنية يف جمال تشجيع       
واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         وبروتوكوالهتـا  ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة        

  وتنفيذها،ومجيع االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب،  الفساد
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 االلتزامــات الــيت تعهــدت هبــا الــدول األعــضاء يف  د كــذلك تأكيــدوإذ تعيــ”    
ــة ملكافحــة اإلرهــاب املعتمــدة يف      ــم املتحــدة العاملي ــول٨اســتراتيجية األم ســبتمرب / أيل

  ،ة اليت جتري كل سنتنيا املتتالياهتواستعراض ٢٠٠٦
ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٥/١٨٧ قرارهــا علــى أن وإذ تــشدد”    

بتكثيـــف اجلهـــود للقـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال العنـــف ضـــد املـــرأة    املتعلـــق ٢٠١٠
 املتعلـق بتعزيـز التـدابري       ٢٠١٠ديـسمرب   /كـانون األول   ٢١ املؤرخ   ٦٥/٢٢٨ قرارهاو

املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل التصدي للعنف ضد املرأة الـذي            
يـة والتـدابري العمليـة للقـضاء        الـصيغة احملدثـة لالسـتراتيجيات النموذج      مبوجبـه   اعتمدت  

على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تترتـب عليهمـا آثـار كـبرية             
  برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وأنشطته،إىل بالنسبة 

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢١ املـؤرخ    ٦٥/٢٢٩ القـرار    ها إىل اختاذ  وإذ تشري ”    
ملتعلــق بقواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الــسجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة    ا٢٠١٠

علـى بـذل    تشجع، يف هذا الصدد، الدول األعضاء        ، وإذ )قواعد بانكوك  (للمجرمات
  ،تطبيقها هبدف  على حنو أوىفمن أجل دراسة هذه التدابري العمليةاجلهود 

 / كــانون األول٢١رخ  املــؤ٦٥/٢٣٠ القــرار هــا إىل اختاذوإذ تــشري أيــضا”    
 اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       ملنـع  املتعلق مبؤمتر األمم املتحـدة الثـاين عـشر           ٢٠١٠ديسمرب  

إعـالن ســلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الــشاملة ملواجهـة التحــديات     الـذي أقـرت فيــه   
  نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري،: العاملية

 ٢٠١٢/١٧ القـــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي  اختـــاذ إىلوإذ تـــشري”    
 واملتعلق مبتابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنـع           ٢٠١٢يوليه  /متوز ٢٦املؤرخ  

اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واألعمــال التحــضريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع   
  اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ١٩املؤرخ   ٦٦/١٧٧ إىل قرارها  وإذ تشري ”    
واملتعلــق بتعزيـــز التعــاون الـــدويل يف مكافحـــة اآلثــار الـــضارة للتــدفقات املاليـــة غـــري     

الـدول األطـراف يف اتفاقيـة       املشروعة املتأتية من األنشطة اإلجرامية، الـذي حثـت فيـه            
لعــام رات واملــؤثرات العقليــة املخــديف املــشروع  األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري 

واتفاقيــة األمــم  واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  ١٩٨٨
 خباصـة ، وعلـى حنـو تـام    االتفاقيـات  تلـك املتحدة ملكافحة الفساد علـى تطبيـق أحكـام      
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 نع غسل األموال ومكافحته، بوسائل منـها جتـرمي غـسل عائـدات اجلرميـة              مل اختاذ تدابري 
  الوطنية،العابرة للحدود املنظمة 

 مجيــع قــــرارات اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي     وإذ تــضع يف اعتبارهــا ”    
 ٢٠١٢/١٤ و   ٢٠١٢/١٣ و   ٢٠١٢/١٢سيما القرارات    ذة يف هذا الصدد، وال    ـاملتخ
املؤرخــــة  ٢٠١٢/١٩  و٢٠١٢/١٨  و٢٠١٢/١٧  و٢٠١٢/١٦  و٢٠١٢/١٥ و

رات املتعلقــة بتعزيــز التعــاون الــدويل واملــساعدة ، ومجيــع القــرا٢٠١٢يوليــه / متــوز٢٦
التقنية واخلدمات االستشارية اليت يقدمها برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة               
اجلنائية التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة يف جمـاالت منـع اجلرميـة                 

دها وإصالح مؤسسات العدالـة اجلنائيـة،       والعدالة اجلنائية وتعزيز سيادة القانون وتوطي     
  يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية، مبا يف ذلك ما

 ٢٠١١ ديـسمرب / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٨٠  إىل قرارها  وإذ تشري ”    
مايـة املمتلكـات    حل التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية          واملتعلق بتعزيز 

ــا الثقافيـــة،  ــة يف مـ ــايتعلـــق بوخباصـ الـــدول األعـــضاء ، الـــذي حثـــت فيـــه  االجتـــار هبـ
ــة واملؤســسات  ــة     املعني ــات اخلاصــة بتقوي ــز اآللي ــضاء، بتعزي ــام، حــسب االقت علــى القي

بغـرض  على حنـو تـام     والعمل هبا املساعدة القانونية،   تبادل  التعاون الدويل، مبا يف ذلك      
، املتـصلة بـذلك    واجلـرائم    جبميـع أشـكاله وجوانبـه     مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية     

، وتيــسري  وتــدمريها وإزالتــها وهنبــها وإتالفهــاســرقة املمتلكــات الثقافيــة وســلبها مثــل 
  ،إعادهتا املمتلكات الثقافية املسروقة واسترداد

ــه / متـــوز٣٠ املـــؤرخ ٦٤/٢٩٣القـــرار  هـــاإىل اختاذ  أيـــضاوإذ تـــشري”     يوليـ
ة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص،       ـــ عامليدة ال ـــ ل األمـم املتح   ـــ ق خبطـة عم   ــ واملتعل ٢٠١٠

، وإذ تعـرب عـن رأيهـا     على حنو تـام عمل العامليةال تنفيذ خطة   ضرورةوإذ تعيد تأكيد    
يف جمـال مكافحـة االجتـار       أن هذه اخلطة سـتؤدي، يف مجلـة أمـور، إىل تعزيـز التعـاون              ب

  وتــشجيع زيــادة التــصديق علــى اتفاقيــة علــى حنــو أفــضلتنــسيق اجلهــودوباألشــخاص 
األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار  

 املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة     ،باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه     
ترحب بالعمـل الـذي      وإذ ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتنفيذمها على حنو تام،        

 لـضحايا االجتـار باألشـخاص،        للتربعـات  االسـتئماين مم املتحدة   يضطلع به صندوق األ   
 ، النساء واألطفالوخباصة
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إنــشاء األمــني العــام لفرقــة عمــل منظومــة األمــم   تالحــظ مــع التقــدير  وإذ ”    
املتحدة املعنية باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنيـة واالجتـار باملخـدرات باعتبارمهـا              

تقرار من أجل إرساء هنج فعال وشـامل يف إطـار منظومـة         خطرين يهددان األمن واالس   
األمم املتحدة إزاء اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة واالجتـار باملخـدرات، وإذ                  
تعيد تأكيد ما للدول األعضاء من دور بالغ األمهية يف هذا الصدد، علـى النحـو املـبني                  

  يف ميثاق األمم املتحدة،
ــالغ قل  ”     ــاوإذ تعــرب عــن ب ــسلبية  قه ــار ال ــابرة   ل إزاء اآلث ــة املنظمــة الع لجرمي

يف ذلك هتريب البشر واملخدرات واألسـلحة الـصغرية واألسـلحة            للحدود الوطنية، مبا  
 التنميــة والـسالم واألمـن وحقـوق اإلنـسان، وإزاء ازديــاد     علـى اخلفيفـة واالجتـار هبـم،    

  تعرض الدول لتلك اجلرمية،
ئم الشباب ودعم تأهيل اجلناة الشباب وإعـادة        بأمهية منع جرا   واقتناعا منها ”    

إدماجهم يف اجملتمع ومحاية األطفـال الـضحايا والـشهود، مبـا يف ذلـك اجلهـود املبذولـة           
، وتلبيـة احتياجـات أطفـال الـسجناء، وإذ تؤكـد            للجرميـة ملنع تكـرار وقـوعهم ضـحية        

قــام ضــرورة أن تراعــى يف ذلــك حقــوق اإلنــسان ومــصلحة األطفــال والــشباب يف امل   
ــة حقــوق الطفــل    ــاريني،  األول، علــى النحــو املطلــوب يف اتفاقي  وبروتوكوليهــا االختي

حيثما ينطبق ذلك، ويف معايري األمـم املتحـدة وقواعـدها األخـرى ذات الـصلة بقـضاء                  
  األحداث، حسب االقتضاء،

إزاء التحديات واألخطـار اجلـسيمة الـيت ميثلـها االجتـار             وإذ يساورها القلق  ”    
 ة ذلـك االجتـار    ع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا وذخريهتا، وإزاء صل       املشرو غري

ــة، مبــا يف ذلــك االجتــار       ــابرة للحــدود الوطني باألشــكال األخــرى للجرميــة املنظمــة الع
  باملخدرات واألنشطة اإلجرامية األخرى، مبا فيها اإلرهاب،

االت، بـني بعـض     ، يف بعض احل   الصلة القائمة إزاء  وإذ يساورها بالغ القلق     ”    
 ضـرورة أشكال اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة واإلرهـاب، وإذ تـشدد علـى           

 الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والـدويل هبـدف تـدعيم           األصعدةتعزيز التعاون على    
  ،املتنامي سبل مواجهة هذا التحدي

ة وعائـداهتا  ــــ جراميات اإلـــ ل املنظمـــ د تغلغــ إزاء تزايقــا القلــوإذ يساوره ”    
  يف االقتصاد،

 بــأن اختــاذ إجــراءات ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود    وإذ تــسلم”    
 بشكل مجـاعي  العمل  ضرورة  الوطنية واإلرهاب مسؤولية عامة ومشتركة، وإذ تؤكد        
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نــع اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والفــساد واإلرهــاب جبميــع أشــكاله          مل
  ،تهامكافحومظاهره و

على وجوب التصدي للجرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة             وإذ تشدد   ”    
يف ظل االحترام الكامل ملبدأ سيادة الـدول ووفقـا لـسيادة القـانون، يف إطـار اسـتجابة                   

 تعزيـز حقـوق اإلنـسان       عـن طريـق    حلـول دائمـة      تـشجيع التوصـل إىل    شاملة من أجل    
  ثر إنصافا،وهتيئة ظروف اجتماعية واقتصادية أك

ــا  ”     ــالغ قلقه ــشروع واالجتــار     وإذ تعــرب عــن ب ــصيد غــري امل ــصاعد ال إزاء ت
 واحملمية، وإذ تشدد على ضـرورة مكافحـة         األنواع املهددة باالنقراض  باألحياء الربية و  

االجتار باألحياء الربية وذلك بتعزيز التعاون الدويل، وبناء القدرات، وبـذل اجلهـود يف              
  إنفاذ القانون،ة وجمال العدالة اجلنائي

أن تــضع، حــسب االقتــضاء، سياســات  لــى الــدول األعــضاء ع جعوإذ تــش”    
شاملة ملنع اجلرمية تقوم علـى فهـم العوامـل املتعـددة الـيت تـؤدي إىل ارتكـاب اجلـرائم،                     

  متكاملة، وأن تتصدى لتلك العوامل بطريقة
ــسلم”     ــضرورة وإذ ت ــين باملخــدرا    ب ــم املتحــدة املع ــب األم ــل مكت ت  أن يكف

يتعلق بقدراتـه يف جمـال التعـاون الـتقين، التـوازن بـني مجيـع األولويـات                   ما واجلرمية، يف 
  اليت حددهتا اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف هذا الصدد،

بــأن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب   وإذ تــسلم أيــضا ”    
لتعـاون الـدويل    لضويتها وتطبيقهـا، أساسـا هامـا        عـ  تـساع نطـاق   ال نظراالوطنية توفر،   

يف جماالت منها تسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية واملصادرة، وتـشكل يف هـذا              
  ، بقدر أكربالصدد أداة مفيدة ينبغي االستعانة هبا

العـامل إىل اتفاقيـة     مجيـع دول     ضمان انـضمام     ضرورة وإذ تضع يف اعتبارها   ”    
ر الوطنيـة وبروتوكوالهتـا وتنفيـذها علـى         ـــ ة املنظمة عب  ـــة اجلرمي ــملكافحدة  ــاألمم املتح 

ام، وإذ حتــث الــدول األطــراف علــى االســتفادة مــن تلــك الــصكوك علــى حنــو  ــــحنــو ت
  كامل وفعال،

 باعتماد مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة هنجـا             وإذ ترحب ”    
ة املشاورات والـشراكات علـى الـصعيدين الـوطين     إقليميا إزاء الربجمة يقوم على مواصل  

ما يتعلـق بتنفيـذه، ويركـز علـى ضـمان اسـتجابة املكتـب علـى               واإلقليمي، وخباصة يف  
  حنو مستدام ومتسق ألولويات الدول األعضاء،
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ــروإذ ”     ــين      تقـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــا مكتـ ــرزه عمومـ ــذي أحـ ــدم الـ  بالتقـ
ستــشارية واملــساعدة إىل الــدول األعــضاء  باملخــدرات واجلرميــة يف تقــدمي اخلــدمات اال 

الفـساد واجلرميـة    و  منـع اجلرميـة وإصـالح العدالـة اجلنائيـة          لـك يف جمـاالت    ذاليت تطلـب    
املنظمة وغسل األمـوال واإلرهـاب واختطـاف األشـخاص واالجتـار هبـم، مبـا يف ذلـك                   

ايل يف جمـ تقدمي الدعم وتوفري احلماية، حسب االقتضاء، للضحايا وأسـرهم والـشهود و           
تـسليم اجملـرمني وتبـادل      لاالجتار باملخدرات والتعاون الدويل، مع إيـالء اهتمـام خـاص            

  املساعدة القانونية،
ــا  ”     ــا  وإذ تكــرر اإلعــراب عــن قلقه ــة عموم ــة املالي كتــب األمــم  مل إزاء احلال

  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،
  أعـد عمـال بـالقرار      بتقرير األمني العـام الـذي      حتيط علما مع التقدير     - ١”    

  ؛٦٦/١٨١
للـروابط بـني منـع      الدول األعضاء على إيالء االهتمام الكـايف         تشجع  - ٢”    

اجلرمية والعدالة اجلنائية والتنميـة، وخاصـة يف سـياق األعمـال التحـضريية خلطـة األمـم                  
يـة   وتنفيذ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمـم املتحـدة للتنم         ٢٠١٥بعد عام    املتحدة للتنمية ملا  

  املستدامة؛
ن يكــون املوضــوع الرئيــسي ملــؤمتر األمــم املتحــدة  بــالقرار بــأترحــب  - ٣”    

إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف ”الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
ــة         ــصدي للتحــديات االجتماعي ــن أجــل الت ــم املتحــدة األوســع م ــال األم جــدول أعم

انون علـــى الـــصعيدين الـــوطين والـــدويل ومـــشاركة  واالقتـــصادية وتعزيـــز ســـيادة القـــ
، وتطلــب إىل الــدول األعــضاء ضــمان أن تقــدم جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة “اجلمهــور
ســهامات جوهريــة ألنــشطة إ بوصــفها هيئــة حتــضريية، واملــؤمتر الثالــث عــشر  ،اجلنائيــة

األمـم  األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون وأن يقـدما أيـضا مـدخالت مركـزة خلطـة                  
  ؛٢٠١٥املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

 أمهية اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب                تأكيد تعيد  - ٤”    
 يف  جملتمـع الـدويل   اليت يستعني هبـا ا    باعتبارها األدوات األساسية     الوطنية وبروتوكوالهتا 

    اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية؛مكافحة
 أن عـــدد الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم ظ مـــع التقـــديرتالحـــ  - ٥”    

يـدل  دولـة، ممـا     ثـنني وسـبعني     اوبلـغ مائـة      املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة      
  الوطنية؛العابرة للحدود  اجملتمع الدويل مبكافحة اجلرمية املنظمة التزام على بوضوح
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ــى ات    حتــث  - ٦”     ــصدق عل ــيت مل ت ــدول األعــضاء ال ــم املتحــدة  ال ــة األم فاقي
ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وبروتوكوالهتـا واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                   

  بعـد  تنـضم إليهـا   مل  واالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقـة باإلرهـاب أو          الفساد
ــ وبــــذلك علــــى النظــــر يف القيــــام  اتتفاقيــــالاتلــــك الــــدول األطــــراف يف شجع تــ

  على بذل جهود يف سبيل تنفيذها التام؛والدول املوقعة عليها ت ربوتوكواللوا
ــ  - ٧”     الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة   شجع ت

تفاقيـة  السـتعراض تنفيـذ ا  ال  آليـة  وضـع علـى   الوطنية والدول املوقعة عليهـا       املنظمة عرب 
ــا ــها يف أن ينجــز مــؤمتر األطــ     وبروتوكوالهت اتفاقيــة األمــم  راف يف ، وتعــرب عــن أمل

، يف دورتـه الـسادسة، مهمـة إنـشاء آليـة            املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة         
آخـذا يف اعتبـاره     استعراض من ذلك القبيل وأن يبدأ العمل هبا يف أقرب وقت ممكـن،              

  الضرورة امللحة لتعزيز تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا؛ 
فتوح بـاب   املدويل  الكومي  احلرباء  اخل فريق   عمل تالحظ مع التقدير    - ٨”    

الــيت تكفــل سبل الــالعــضوية إلجــراء دراســة شــاملة عــن مــشكلة اجلــرائم اإللكترونيــة و
الـــدول األعـــضاء واجملتمـــع الـــدويل والقطـــاع اخلـــاص مواجهتـــها، مبـــا يـــشمل تبـــادل 
 املعلومــات عــن التــشريعات الوطنيــة وأفــضل املمارســات واملــساعدة التقنيــة والتعــاون   

ــة أو غريهــا مــن   ل اخليــارات املتاحــةالــدويل، هبــدف دراســة   تعزيــز اإلجــراءات القانوني
 للجـرائم اإللكترونيـة، علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل،          القائمـة للتـصدي    اإلجراءات

  الشأن؛ يف هذا واقتراح إجراءات جديدة
نائيـة   أمهية برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجل            تعيد تأكيد   - ٩”    

يف التــشجيع علــى اختــاذ إجــراءات فعالــة لتعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال منــع اجلرميــة   
والعدالة اجلنائية وأمهية العمل الذي يقوم بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                  
واجلرمية يف إطار االضطالع بواليته يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك                 

ــشارية وغــري ذلــك مــن      التعــاون  ــدول األعــضاء وتقــدمي اخلــدمات االست ــتقين مــع ال ال
أشـكال املـساعدة إليهـا، بنـاء علـى طلبـها وعلـى سـبيل األولويـة العليـا، والتنـسيق مــع            

   أعماهلا؛ها وتكميلمجيع هيئات األمم املتحدة املختصة املعنية ومكاتب
ياق الوطين لكـل    ، مبا يتفق مع الس    الدول األعضاء بأن تتبع   توصي    - ١٠”    

العدالــة اجلنائيــة، اســتنادا إىل إصــالح هنجــا شــامال ومتكــامال إزاء منــع اجلرميــة ومنــها، 
، مـع التركيـز علـى مجيـع قطاعـات نظـام             اليت مت مجعها   البياناتوإىل   األوليةتقييمات  ال

، وتطلـب إىل    اجلرميـة  نـع مب كفيلـة  سياسـات واسـتراتيجيات وبـرامج        وأن تضع ،  ةلاالعد
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مـم املتحـدة املعـين باملخــدرات واجلرميـة أن يقـدم إىل الـدول األعـضاء، بنــاء        مكتـب األ 
  ؛الغرض على طلبها، املساعدة التقنية هلذا

 مجيــع الــدول علــى وضــع خطــط عمــل وطنيــة وحمليــة ملنــع تــشجع  - ١١”    
يراعــي علــى حنــو شــامل ومتكامــل وقــائم علــى املــشاركة مجلــة أمــور منــها   اجلرميــة مبــا

وعلـى  ،  أو اجلرميـة  /ل بعض السكان واألمـاكن أكثـر عرضـة لـألذى و           العوامل اليت جتع  
 املتـوافرة، وتؤكـد     الـسليمة  هذه اخلطط إىل أفضل األدلة واملمارسـات         أن تستند  كفالة

يتجـزأ مـن االسـتراتيجيات الـيت هتـدف إىل تعزيـز              ضرورة اعتبار منـع اجلرميـة جـزءا ال        
  الدول؛ التنمية االجتماعية واالقتصادية يف مجيع

، حـسب االقتـضاء،     للتعاون بالدول األعضاء تعزيز جهودها      هتيب  - ١٢”    
ــى  ــة     األصــعدةعل ــصدي بفعالي ــى الت ــدويل، عل ــائي ودون اإلقليمــي واإلقليمــي وال  الثن

  الوطنية؛ للجرمية املنظمة العابرة للحدود
 إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة تعزيـز          تطلب  - ١٣”    

تقـدمي املـساعدة التقنيـة    يف جمـال  ة ويف نطـاق واليتـه،       تاحـ ود املـوارد امل   جهوده، يف حد  
لتنفيذ براجمه اإلقليمية ودون اإلقليمية علـى حنـو منـسق           الالزمة  واخلدمات االستشارية   

  مع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية؛
باملخـدرات واجلرميـة     إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين         أيضا تطلب  - ١٤”    

أن يواصـل، يف نطــاق واليتــه، تقـدمي املــساعدة التقنيــة إىل الـدول األعــضاء، بنــاء علــى    
طلبها، يف جمايل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بغية تعزيـز قـدرات نظـم العدالـة اجلنائيـة                  

 ومحايــة حقــوق الوطنيــة علــى التحقيــق يف اجلــرائم جبميــع أشــكاهلا ومقاضــاة مرتكبيهــا
؛ لـضحايا والـشهود   للمـدعى علـيهم واملـصاحل املـشروعة ل         إلنسان واحلريات األساسية  ا

  وضمان احلصول على مساعدة قانونية فعالة يف نظم العدالة اجلنائية؛
مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة علـــى  حتـــث  - ١٥”    

حـة غـسل األمـوال      مواصلة تقدمي املساعدة التقنية إىل الـدول األعـضاء مـن أجـل مكاف             
وعائـدات اجلرميـة     ومتويل اإلرهاب عن طريق الربنامج العاملي ملكافحـة غـسل األمـوال           

واملعـايري املقبولـة    ذات الصلة باملوضوع    ومتويل اإلرهاب، وفقا لصكوك األمم املتحدة       
دوليــا، مبــا يــشمل، حيثمــا ينطبــق ذلــك، التوصــيات الــصادرة عــن اهليئــات احلكوميــة    

، ومنـها فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة، واملبـادرات الـيت اختـذهتا          الدولية املعنيـة  
 ملكافحــة غــسل، يف هــذا الــصدد، املنظمــات اإلقليميــة واألقاليميــة واملتعــددة األطــراف

  األموال؛
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 الـــدول األعـــضاء علـــى تعزيـــز التعـــاون الثنـــائي واإلقليمـــي ثحتـــ  - ١٦”    
طريقـة غـري مـشروعة مـن الفـساد إىل بلـداهنا             والدويل إلتاحة إعادة األصول املكتسبة ب     

األصلية، بناء على طلبها، وفقا لألحكام املتعلقـة باسـتعادة األصـول مـن اتفاقيـة األمـم                 
 مكتــب األمــم  منــها، وتطلــب إىلاخلــامساملتحــدة ملكافحــة الفــساد، وخباصــة الفــصل 

، تقـدمي املـساعدة     يواصل، يف إطار واليته احلاليـة     أن   املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   
لذلك الغرض، وحتـث أيـضا       الدويلالثنائي واإلقليمي و   للجهود املبذولة على األصعدة   

  الدول األعضاء على مكافحة الفساد وغسل عائداته واملعاقبة عليهما؛
أن  إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  تطلــب   - ١٧”    

 بطرق منـها تيـسري تطـوير الـشبكات اإلقليميـة            ي واإلقليم  التعاون الدويل  يواصل تعزيز 
مكافحــة  هبــدف جمـال إنفــاذ القــانون يف  القــانوين واجملــالتعــاون يف ميــدان ال العاملـة يف 

مجيـع  التعاون بني   تعزيز   اقتضى األمر، و   حيثمااجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية،      
  ؛ دعت احلاجة لذلك بوسائل منها تقدمي املساعدة التقنية حيثماتلك الشبكات

مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة علـى زيـادة             حتث  - ١٨”    
تعاونه مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة املكلفـة بواليـات              
هلا صلة باجلرمية املنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة، حـسب االقتـضاء، مـن أجـل تبـادل                    

  ؛ لكل من تلك املنظمات النسبية الفريدةامليزة واالستفادة من أفضل املمارسات
باجلهود الـيت يبـذهلا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                تنوه  - ١٩”    

واجلرمية من أجل مساعدة الدول األعضاء على تطـوير إمكاناهتـا وتعزيـز قـدراهتا علـى                 
مي املــساعدة التقنيــة ، وتطلــب إىل املكتــب أن يواصــل تقــد ومكافحتــهمنــع االختطــاف

تعزيزا للتعاون الدويل، وخباصة تبـادل املـساعدة القانونيـة، مـن أجـل التـصدي بفعاليـة                  
  املتنامية؛ هلذه اجلرمية اخلطرية

الـيت  و إىل املـسائل املـستجدة املتعلقـة بالـسياسة العامـة             توجه النظر   - ٢٠”    
ج األمـم املتحـدة ملنـع       جرى حتديـدها يف تقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ واليـات برنـام                 

أنــشطة التعــاون الــتقين الــيت  مــع اإلشــارة بــصفة خاصــة إىل  اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، 
يــضطلع هبــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وخباصــة يف جمــاالت     

ــة   ــات املعل القرصــنة واجلــرائم اإللكتروني ــدة إل وواســتخدام تكنولوجي ــمــات اجلدي ذاء ي
 ، واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة والتـدفقات املاليـة غـري املـشروعة              ،الهلمغسـت األطفال وا 

املهـددة  بـأنواع احليوانـات والنباتـات الربيـة         االجتار غري املشروع    واجلرائم البيئية ومنها    
 وتـدعو املكتـب إىل أن يبحـث، يف          اجلـرائم املتعلقـة باهلويـة،     باإلضـافة إىل    باالنقراض،  
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 قـرار اجملــلس     آخـذا يف االعتبـار    ئل التـصدي لتلـك املـسائل،         واليته، سبل ووسـا    نطاق
-٢٠١٢  املتعلــق باســتراتيجية املكتــب للفتــرة ٢٠١٢/١٢االقتــصـادي واالجتمـــاعي 

  ؛٢٠١٥
إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن    تطلــب  - ٢١”    

علومــات املانــات وبيالمــع القيــام، بــصورة منتظمــة، جب واليتــه احلاليــة، نطــاقيعــزز، يف 
يواصـل، بالتعـاون الوثيـق    ن وأقابلة للمقارنة وحتليلـها ونـشرها    الوثوق هبا و  املدقيقة و ال

ــات       ــل االجتاهـ ــة وحتليـ ــة واملنهجيـ ــتحداث األدوات التقنيـ ــضاء، اسـ ــدول األعـ ــع الـ مـ
ــدول      ودراســتها مــن   ــة ودعــم ال ــسلكها اجلرمي ــة باالجتاهــات الــيت ت ــز املعرف أجــل تعزي

يف جمـاالت حمـددة، وخباصــة يف   للجـرائم  التـدابري املناسـبة للتــصدي   األعـضاء يف إعـداد   
بعدها العابر للحدود الوطنية، مع مراعاة ضرورة استخدام املوارد املتاحـة علـى أفـضل            

  وجه ممكن؛
الـــدول األعـــضاء واملنظمـــات الدوليـــة املعنيـــة علـــى وضـــع   حتـــث  - ٢٢”    

تـدابري أخـرى،     يلـزم مـن       مـا  استراتيجيات وطنيـة وإقليميـة، حـسب االقتـضاء، واختـاذ          
املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـن أجـل التـصدي                 بالتعاون مع برنـامج األمـم     

بشكل فعال للجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، مبا يف ذلـك االجتـار باألشـخاص               
 وهتريب املهاجرين وصنع األسلحة النارية واالجتار هبا بـشكل غـري مـشروع، وللفـساد             

  واإلرهاب؛
الـــدول األطـــراف علـــى اســـتخدام اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة   حتـــث  - ٢٣”    

منـع اجلـرائم ضـد     جمـال   لتعـاون يف     لتوسـيع نطـاق ا     ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    
، وخباصة إعادة عائدات تلك اجلرائم أو املمتلكـات إىل          تهااملمتلكات الثقافية ومكافح  

ــا للفقــ    ــن املــادة  ٢رة أصــحاهبا الــشرعيني، وفق ــدعو الــدول    ١٤ م ــن االتفاقيــة، وت  م
 اجلــرائم املرتكبــة ضــد املمتلكــات الثقافيــة جبميــع  عــناألطــراف إىل تبــادل املعلومــات 

جوانبــها، وفقــا لقوانينــها الوطنيــة، وإىل تنــسيق التــدابري اإلداريــة وغريهــا مــن التــدابري   
ــع هــذه اجلــرائم وكــشفها يف      ــضاء، مــن أجــل من  وقــت مبكــر  املتخــذة، حــسب االقت

  واملعاقبة عليها؛
مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة علـــى  حتـــث  - ٢٤”    

ــها،       ــى طلب ــاء عل ــضاء، بن ــدول األع ــساعدة ال ــى مواصــلة م ــري   عل ــار غ مكافحــة االجت
املــشروع باألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا وذخريهتــا، وعلــى دعــم اجلهــود الــيت  
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ــذهلا هبــدف   ــع رو تب ــابرة  مــن األشــكال األخــرى  ابطــه باالتعامــل م ــة املنظمــة الع جلرمي
  للحدود الوطنية، بوسائل منها املساعدة التقنية؛

أمهية مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           تعيد تأكيد   - ٢٥”    
ــاء القــدرات علــى املــستوى احمللــ    ــة يف بن  يف جمــال مكافحــة اجلرميــة  يومكاتبــه اإلقليمي

للحدود الوطنية واالجتار باملخدرات، وحتـث املكتـب علـى أن يراعـي،             املنظمة العابرة   
عنــدما يقــرر إغــالق املكاتــب وختصيــصها ملنــاطق أخــرى، أوجــه الــضعف القائمــة          

ـــة   ــار املترتب  يف جمــال مكافحــة ، علــى الــصعيد اإلقليمــي ،واملــشاريع املــضطلع هبــا واآلث
بلــدان الناميــة، هبــدف مواصــلة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، وخباصــة يف ال

  ؛تاجملاال هذهتوفري مستوى دعم فعال للجهود الوطنية واإلقليمية املبذولة يف 
الــدول األعــضاء علــى دعــم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   تــشجع  - ٢٦”    

 نطـاق مواصـلة تقـدمي مـساعدة تقنيـة حمـددة اهلـدف، يف       من أجـل    باملخدرات واجلرمية   
ــة، مــن أجــل   ــه احلالي ــى     واليت ــها، عل ــى طلب ــاء عل ــضررة، بن ــدول املت ــدرات ال ــز ق  تعزي

علـى إرسـاء تـدابري    مكافحة القرصنة يف البحر، بوسائل منها مساعدة الدول األعـضاء           
  القضائية؛  وتعزيز قدراهتا للقرصنةإنفاذ القانونفعالة لتصدي هيئات 

ــة األمــم     ترحــب  - ٢٧”     بالتقــدم الــذي أحــرزه مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي
حدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم                 املت

، وترحـب أيـضا بنتـائج الـدورة الـسادسة           املتحدة ملكافحة الفـساد يف تنفيـذ واليتيهمـا        
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ؛ملؤمتر األطراف يف 

اف علــى مواصــلة تقــدمي الــدعم الكامــل إىل الــدول األطــر تــشجع  - ٢٨”    
مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة ومـؤمتر                   
الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفـــساد، مبـــا يف ذلـــك تقـــدمي   

   مدى االمتثال للمعاهدات؛عناملعلومات إىل هذين املؤمترين 
 إىل األمــني العــام أن يواصــل تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة طلــبت  - ٢٩”    

علــى حنــو فعــال تنفيــذ اتفاقيــة الكافيــة لكــي يعــزز املعــين باملخــدرات واجلرميــة بــاملوارد 
األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 

 األطــراف يف االتفــاقيتنيات انــة مــؤمترمبهــام أم، وفقــا لواليتــهلكــي يــضطلع، الفــساد و
  ؛املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وجلنة
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 األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد        الدول األطراف يف اتفاقية   شجع  ت  - ٣٠”    
ــا   ــة عليه ــدول املوقع ــى وال ــل   عل ــدعم الكام ــدمي ال ــيت   مواصــلة تق ــة االســتعراض ال  آللي

  ؛ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادمؤمتر الدول األطراف يفاعتمدها 
نـع   الدول األعضاء على التنفيذ الكامل للقرارات املتعلقـة مب         تشجع  - ٣١”    

مـؤمتر الـدول األطـراف      الفساد وبالتعاون الدويل وباسترداد املوجودات، اليت اعتمدها        
مـل الـذي   يف دورتـه الرابعـة، وعلـى دعـم الع     يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد         

  ؛تضطلع به، يف هذا الصدد، هيئاته الفرعية القائمة
 إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة            طلبها تكرر  - ٣٢”    

 املساعدة التقنية اليت يقدمها إىل الدول األعضاء، بناء على طلبـها، وأن يعـزز               يدّعمأن  
 التـصديق علـى االتفاقيـات       تيـسري ب منع اإلرهـاب ومكافحتـه       إلي جمال التعاون الدويل   

والربوتوكوالت العاملية املتعلقة باإلرهاب وتنفيـذها، بالتـشاور الوثيـق مـع جلنـة جملـس              
ــالقرار   ومديريتــها  بــشأن مكافحــة اإلرهــاب ) ٢٠٠١ (١٣٧٣األمــن املنــشأة عمــال ب

 يف أعمال فرقة العمل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة      اإلسهام التنفيذية، وأن يواصل  
ــاملوارد املالئمــة ل   ا الضــطالع إلرهــاب، وتــدعو الــدول األعــضاء إىل تزويــد املكتــب ب
  اليته؛بو

 إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن   تطلــب  - ٣٣”    
يواصــل تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــدول األعــضاء، بنــاء علــى طلبــها، لتعزيــز ســيادة 

لعمل الذي قام به الفريق املعين بالتنـسيق واملـوارد يف           لاالعتبار أيضا   إيالء  القانون، مع   
  جمال سيادة القانون التابع لألمانة العامة وغريه من هيئات األمم املتحدة املعنية؛

فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل   بتقريــر حتــيط علمــا مــع التقــدير   - ٣٤”    
انونيــة يف نظــم املفتــوح بــاب العــضوية املعــين بتعزيــز ســبل احلــصول علــى املــساعدة الق 

 تـــشرين ١٨ إىل ١٦العدالـــة اجلنائيـــة عـــن اجتماعـــه املعقـــود يف فيينـــا يف الفتـــرة مـــن 
وترحب باعتماد اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي ملبـادئ األمـم             ٢٠١١ نوفمرب/الثاين

  املتحدة وتوجيهاهتا بشأن احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية؛
ــتــشجع  - ٣٥”     ــم     ال ــدابري املناســبة ومبــا يالئ دول األعــضاء علــى اختــاذ الت

ظروفهــا الوطنيــة مــن أجــل ضــمان نــشر معــايري وقواعــد األمــم املتحــدة يف جمــال منــع   
، مبا يف ذلك النظر يف األدلـة والكتيبـات       ها وتطبيق هااجلرمية والعدالة اجلنائية واستخدام   

درات واجلرميــة، ونــشرها الــيت وضــعها وأصــدرها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــ  
  عندما ترى يف ذلك ضرورة؛
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 أن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   إىل تطلــب  - ٣٦”    
علـوم  يواصل، بالتعاون مع الدول األعضاء، دعم تعزيز القدرات واملهارات يف ميـدان             
ــة كا     ــد املعــايري وإعــداد مــواد املــساعدة التقني ــة الطــب الــشرعي مبــا يف ذلــك حتدي ألدل

املبادئ التوجيهية املفيدة، واملواد املرجعية العلمية أو املتعلقـة          وجتميعات املمارسات أو  
ن يـشجع وييـسر     أبالتحاليل اجلنائية ملـوظفي إنفـاذ القـانون وسـلطات النيابـة العامـة، و              

قليميــة ملقــدمي خــدمات الطــب الــشرعي مــن أجــل تعزيــز  إشــبكات واســتدامة إنــشاء 
   ومكافحتها؛العابرة للحدود الوطنية منع اجلرمية املنظمة خرباهتم وقدرهتم على

ــد تكــرر  - ٣٧”     ــه     تأكي ــؤ ب ــل كــاف وثابــت ميكــن التنب ــة إتاحــة متوي  أمهي
طبقـا  يـضطلع بوالياتـه كاملـة،       كـي   املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية       لربنامج األمم 

مـا يتعلـق     اتـه، وخباصـة يف    لطلب املتزايـد علـى خدم     ل ووفقا هاملمنوحة ل ألولوية العليا   ل
بتقدمي املزيد من املساعدة إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة              

  والبلدان اخلارجة من الرتاعات يف جمال منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية؛
ــب  - ٣٨”     ــا     تطل ــة يف دورهت ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــام أن يق  إىل األمــني الع
ة والستني تقريرا عن تنفيـذ واليـات برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة                    ثامنال

   املمكنة؛وسبل التصدي املتعلقة بالسياسة العامةاجلنائية يبني أيضا املسائل املستجدة 
 إىل األمـني العـام أن يـدرج يف التقريـر املـشار إليـه يف          أيـضا  تطلب  - ٣٩”    

 عـن حالـة التـصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                 أعـاله معلومـات    ٣٨ الفقرة
  .“اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا أو االنضمام إليها

نــوفمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين الثــاين٢٦ املعقــودة يف ٤٤ويف اجللــسة   - ٢٠
ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،        ز برنامج األمم املتحـدة      ــتعزي’’ون  ـــعناملنقح  املرار  ــقالروع  ــمش

قدم مـن االحتـاد الروسـي       امل) A/C.3/67/L.15/Rev.1(‘‘ وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين      
وإثيوبيا واألرجنتني واألردن وأرمينيا وإريتريا وإسبانيا وإستونيا وإسـرائيل وأفغانـستان وألبانيـا              

يــسلندا وإيطاليــا أأوروغــواي وأوكرانيــا وأيرلنــدا ووأملانيــا وأنتيغــوا وبربــودا وأنــدورا وأنغــوال و
وباراغواي وبربادوس والربتغال وبلجيكا وبلغاريا وبليز وبنما وبنن وبولنـدا وبـريو وبـيالروس              
وتايلند وتركيا وترينيـداد وتوبـاغو وتـونس وجامايكـا واجلبـل األسـود واجلزائـر وجـزر البـهاما             

رك ودومينيكــا ورومانيــا ــــريــة مولــدوفا والدامنواجلمهوريــة التــشيكية ومجهوريــة كوريــا ومجهو
س وســانت لوســيا يس ونيفــــــن وســانت كيتــــوســان مــارينو وســانت فنــسنت وجــزر غرينادي 

ــصني         ــيلي وصــربيا وال ــسرا وش ــسويد وسوي ــورينام وال ــوازيلند وس ــلوفينيا وس ــلوفاكيا وس وس
ريغيزســـتان  وغـــابون وغرينـــادا وغواتيمـــاال وغيانـــا وفرنـــسا والفلـــبني وفنلنـــدا وقـــربص وق       
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وكازاخستان والكامريون وكرواتيـا وكـوت ديفـوار وكوسـتاريكا وكولومبيـا وكينيـا والتفيـا                
ــصر واملغــرب واملكــسيك        ــشتاين ومالطــة ومدغــشقر وم ــا وليختن ــان ولكــسمربغ وليتواني ولبن

ا وميكرونيزيــا ــــة ومنغوليــدا الــشماليـدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنـــــــة املتحــــالوي واململكــــوم
ــات ( ــا     )  املوحــدة-والي ــدوراس وهنغاري ــدا وهــاييت وهن ــرويج والنمــسا ونيوزيلن ــا والن وناميبي

  .وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان
 أن أذربيجان وأستراليا وإكـوادور       فيه ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل إيطاليا ببيان أعلن         - ٢١

مقـدونيا اليوغوسـالفية    و واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية     وبابوا غينيا اجلديدة وبوركينا فاس    
السابقة وجنوب السودان وجورجيا والسلفادور والسودان وغامبيا وغانا وقطـر وليربيـا ومـايل        

  . املنقحوماليزيا واهلند انضمت إىل مقدمي مشروع القرار
انظـر   (A/C.3/67/L.15/Rev.1 أيضا، اعتمدت اللجنة مـشروع القـرار         ٤٤ويف اجللسة     - ٢٢

  ). ، مشروع القرار السادس٤١الفقرة 
ــان       - ٢٣ ــة ببي ــة فرتويــال البوليفاري انظــر (وبعــد اعتمــاد مــشروع القــرار، أدىل ممثــل مجهوري

A/C.3/67/SR.44.(  
  

  Rev.1 و A/C.3/67/L.16 ين القرارامشروع  -زاي   
 وس باســمرأكتــوبر، عــرض ممثــل بــيال / تــشرين األول١٨ املعقــودة يف ١٥يف اجللــسة   - ٢٤

حتــسني ’’عنـون  املقـرار  المـشروع   الفلـبني وكازاخـستان وكينيــا واهلنـد   بـيالروس و بـنغالديش و 
  :، وفيما يلي نصه)A/C.3/67/L.16(‘‘ تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص

  إن اجلمعية العامة،”    
لة املتخـذة   ألنه على الرغم من التدابري املتواص     إذ تكرر اإلعراب عن قلقها      ”    

علـى كـل مـن الـصعيد الـدويل واإلقليمــي والـوطين، فـإن االجتـار باألشـخاص ال يــزال          
يشكل أحد التحديات اخلطرية اليت يواجهها اجملتمع الـدويل والـيت تعـوق أيـضا التمتـع                 

 أكثر تضافرا للتصدي هلا بشكل مجاعي وشامل علـى          تستلزم جهودا حبقوق اإلنسان و  
  الصعيد الدويل؛

 ٢٠٠٩ديـسمرب   / األول كانون ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٧٨ إىل قرارها    ريإذ تش و”    
ــرارات        ــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، وإىل ق ــود املبذول ــسيق اجله ــشأن حتــسني تن ب

ن أشـكال   ــــ ره م ــــ اص وغي ـــ ار باألشخ ـــ ة باالجت ــرى ذات الصل  ـــة األخ ــة العام ــاجلمعي
  الرق املعاصرة،
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 بــشأن ٢٠١٠يوليــه / متــوز٣٠ املــؤرخ ٦٤/٢٩٣قرارهــا وإذ تعيــد تأكيــد ”    
  خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص،

ــصادي واالجتمــاعي   وإذ تــشري ”     ــرار اجمللــس االقت ــؤرخ ٢٠٠٨/٣٣إىل ق  امل
وغريهـا مـن اجلهـود      املتحـدة    األمـم  بشأن تعزيز تنـسيق جهـود        ٢٠٠٨يوليه  /متوز ٢٥

س الـسابقة بـشأن     ــــ رارات اجملل ـــ ى ق ـاص، وإلـ  ــار باألشخ ة االجت ـــي مكافح ــة ف ــاملبذول
  االجتار باألشخاص،

 ٢٠/٣بقرار جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     وإذ حتيط علما مع التقدير      ”    
ملتحـدة العامليـة    تنفيـذ خطـة عمـل األمـم ا        ”، املعنـون    ٢٠١١أبريـل   / نيسان ١٥املؤرخ  

  ،“باألشخاص ملكافحة االجتار
 ٢٠/١بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان  ط علمــا مــع التقــدير أيــضا  وإذ حتــي”    

ــؤرخ  ــوز ٥املـ ــه /متـ ــون ٢٠١٢يوليـ ــساء    ”، املعنـ ــة النـ ــخاص، وخباصـ ــار باألشـ االجتـ
إتاحة سـبل انتـصاف فعالـة لـضحايا االجتـار باألشـخاص وحقهـم يف اجلـرب                  : واألطفال

وق ، وبقــرارات جملــس حقــ“الفعــال ملــا يتعرضــون لــه مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان
  ،اإلنسان األخرى ذات الصلة مبوضوع االجتار باألشخاص

ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  املتحــدة األمــم إىل اتفاقيــة وإذ تــشري”    
وبروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه              

ــة  ــة والربوتوكــول  ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة  املتحــدة األمــماملكمــل التفاقي  عــرب الوطني
االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء ويف               
إنتاج املواد اإلباحية، واالتفاقية التكميلية إللغاء الرق وجتارة الرقيق والـنظم والعـادات             

  املشاهبة للرق،
ملكافحـة اجلرميـة   ملتحـدة   ااألمـم  من اتفاقية ٣٢ بأنه، وفقا للمادة   وإذ تسلم ”    

املنظمة عرب الوطنية، أنشئ مؤمتر األطراف يف االتفاقية لتحسني قدرة الدول األطـراف             
علـــى مكافحـــة اجلرميـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة وللتـــشجيع علـــى تنفيـــذ االتفاقيـــة   
واستعراض تنفيذها، من خالل تيسري تطوير وتبادل املعلومـات والـربامج واملمارسـات             

ة، ومــن خــالل التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واملنظمــات غــري   ذات الــصل
ــؤمتر األطــراف         ــة طــرف ســتوايف م ــأن كــل دول ــضا ب ــسلم أي ــة، وإذ ت ــة املعني احلكومي
باملعلومات عن براجمها وخططها وممارساهتا وكذلك عـن التـدابري التـشريعية واإلداريـة              

  املتخذة لتنفيذ االتفاقية،
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 آليـــات ومبـــادرات التعـــاون الثنائيـــة ودون اإلقليميـــة      بأمهيـــةوإذ تـــسلم”    
واإلقليميــة والدوليــة، مبــا يف ذلــك تبــادل املعلومــات بــشأن املمارســات الــسليمة، الــيت  
تعتمــدها احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة ملعاجلــة 

ــال، وال ســيما     ــساء واألطف ــون  مــشكلة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن ــرار املعن  الق
 الـذي اختذتـه     “تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة العامليـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص            ”

اجلمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف دورهتا العشرين، وإعـالن اجمللـس              
 ٢٠١١ديـسمرب   /كـانون األول   ٧مـن والتعـاون يف أوروبـا املـؤرخ          الوزاري ملنظمـة األ   

افحة مجيـع أشـكال االجتـار بالبـشر، والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة الـسادس                   بشأن مك 
ــاز، املعقــود يف طهــران يف      عــشر لرؤســاء دول وحكومــات بلــدان حركــة عــدم االحني

  ،٢٠١٢أغسطس / آب٣١ إىل ٢٦الفترة من 
 بـأن التعـاون الـدويل الواسـع النطـاق بـني الـدول األعـضاء                  أيـضا  وإذ تسلم ”    

ي للتـصدي بفعاليـة     أساس املعنيةواملنظمات غري احلكومية     مية الدولية   واملنظمات احلكو 
  وغريه من أشكال الرق املعاصرة، خلطر االجتار باألشخاص 

جمللس حقـوق    ة اخلاص ةا املقرر هتاليت اختذ اخلطوات  وإذ تالحظ مع التقدير     ”    
ــسان  ــاإلن ــال،    ةاملعني ــساء واألطف ــررة باالجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن  اخلاصــة واملق

للمجلس املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة             
بالعنف ضـد األطفـال واملقـررة اخلاصـة للمجلـس املعنيـة ببيـع األطفـال واسـتغالهلم يف           
ــرق         ــة بأشــكال ال ــس املعني ــررة اخلاصــة للمجل ــة واملق ــواد اإلباحي ــاج امل ــاء ويف إنت البغ

ووكـــاالت األمـــم املتحـــدة وغريهـــا مـــن ا يف ذلـــك أســـباهبا وعواقبـــها، املعاصـــرة، مبـــ
ــة،    ــة املعني ــة واملنظمــات احلكومي ــة الدولي ــها يف حــدود والي كــلاملنظمــات احلكومي  ،ت

 علـى   م، وتـشجعه   اجلـسيمة  االجتار باألشـخاص  جلرمية   للتصدي   املديناجملتمع  وكذلك  
  ،ممكن  على أوسع نطاقماهت وأفضل ممارسم وعلى تبادل معارفهالقيام بذلكمواصلة 

بالدور املهم الذي يؤديـه فريـق التنـسيق املـشترك بـني الوكـاالت             وإذ تسلم   ”    
ــسيق والتعــاون يف جمــال مكافحــة االجتــار       ــز التن ملكافحــة االجتــار باألشــخاص يف تعزي

املعـين باملخـدرات    املتحـدة   األمـم باألشخاص علـى املـستوى العـاملي، وخباصـة مكتـب            
حلقــوق اإلنــسان ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون  املتحــدة األمــمية واجلرميــة ومفوضــ

للطفولة وهيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني              املتحدة   األممالالجئني ومنظمة   
ومنظمــة العمــل الدوليــة واملنظمــة الدوليــة ) هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة(ومتكــني املــرأة 

  ولية، كل يف حدود واليتها،للهجرة وغريها من املنظمات احلكومية الد
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ــسلم ”     ــة ملكافحــة االجتــار      وإذ ت ــام شــراكة عاملي ــز قي ــضرورة مواصــلة تعزي ب
  باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصرة،

 بأن األزمات االقتصادية العاملية الراهنة حيتمل أن تزيد من تفـاقم            وإذ تسلم ”    
  مشكلة االجتار باألشخاص،

وعي العــام هبــدف القــضاء علــى الطلــب علــى  ضــرورة إذكــاء الــوإذ تــدرك”    
  االجتار باألشخاص، وخباصة لغرض االستغالل اجلنسي والسخرة،

 علــى االلتــزام الــذي تعهــد بــه قــادة العــامل يف مــؤمتر قمــة  وإذ تعيــد التأكيــد”    
ــ ــامل ة األلفي ــؤمتر القمــة الع ــام يويف م ــستوى   ٢٠٠٥ لع ــع امل ــام الرفي  ويف االجتمــاع الع

 بوضـع وإنفـاذ   ٢٠١٠عين باألهداف اإلمنائية لأللفية املعقـود يف عـام        للجمعية العامة امل  
وتعزيز تدابري فعالة ملكافحة مجيع أشكال االجتار باألشخاص والقضاء عليها من أجـل             

  الضحايا، التصدي للطلب على الضحايا املتجر هبم ومحاية
مم املتحـدة   عن تنفيذ واليات برنامج األ     األمني العام  بتقريروإذ حتيط علما    ”    

ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ألنــشطة التعــاون الــتقين الــيت    
 يف مجلة أمـور     يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الذي يركز         

  باألشخاص، على مسائل االجتار
ة باالجتــار  بتقريــر املقــررة اخلاصــة جمللــس حقــوق اإلنــسان املعنيــوإذ ترحــب”    

  ،باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال
ملكافحــة  املتحــدة األمــم بنتــائج مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة وإذ حتــيط علمــا”    

 إىل  ١٥اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف دورته السادسة، املعقودة يف فيينا يف الفتـرة مـن                
ــشرين ١٩ ــوبر / األولت ــة للفريــ  ٢٠١٢أكت ــدورة الرابع ــائج ال ــل املؤقــت  ، وبنت ق العام

املفتــوح العــضوية املعــين بربوتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء 
واألطفال، واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب                

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ١٠الوطنية، املعقودة يف فيينا يف الفترة من 
تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية والقانونيـة واملاليـة لـضحايا            أمهية  تعيد تأكيد   وإذ  ”    

االجتــار باألشــخاص، مبــا يف ذلــك مــن خــالل صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين          
للتربعات لضحايا االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، الـذي أنـشئ وفقـا                 

  خلطة العمل العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص،
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عقــدهتا اجلمعيــة العامــة عــن موضــوع     جبلــسة التحــاور الــيت    وإذ ترحــب”    
ساء شـــراكة وابتكـــار مـــن أجـــل وقـــف العنـــف ضـــد النـــ: مكافحـــة االجتـــار بالبـــشر’

، والـيت أتاحـت للـدول األعـضاء         ٢٠١٢أبريـل   /نيـسان  ٣ ، يف نيويورك يوم   ‘والفتيات
وحيد الـصفوف يف إطـار      والقطاع اخلاص الفرصة لت    ملنظمات الدولية واجملتمع املدين   وا

  باألشخاص؛ احلملة العاملية ملكافحة االجتار
ي الفتـرة   ــــ اء ف ــدول األعـض  ـن الـ  ـدد مـ  ــــــ ام ع ــ بانـضم  اــأيـض  بـــوإذ ترح ”    

 إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، حبيـث      ٢٠١٢-٢٠١٠
 بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار  دولــة، وإىل١٦٨أصــبح عــدد الــدول األطــراف فيهــا  

ــه، حبيــث أصــبح عــدد الــدول      ــة علي باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، واملعاقب
   دولة،١٤٨األطراف فيه 

تـدابري للتـصديق علـى اتفاقيـة        اليت مل تتخذ بعـد       الدول األعضاء    حتث   - ١”    
قمــع االجتــار اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكــول منــع و األمــم املتحــدة ملكافحــة 

واألطفال، واملعاقبـة عليـه املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة              باألشخاص، وخباصة النساء    
 علـى النظـر يف القيـام بـذلك        ا  مـ النـضمام إليه  لأو   ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة        

  ؛نيالصك  ينوعلى التنفيذ الكامل جلميع جوانب هذ
تـدابري للتـصديق علـى       مل تتخـذ بعـد       الـيت  الدول األعـضاء     حتث أيضا     -  ٢”     

تفاقية حقوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالهلم            امللحق با  الربوتوكول االختياري   
اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد ويف البغــاء ويف إنتــاج املــواد اإلباحيــة 

دات املـشاهبة للـرق     اء الرق وجتارة الرقيـق والـنظم والعـا        ــ واالتفاقية التكميلية إللغ   املرأة
أو لالنضمام إليها علـى النظـر يف القيـام بـذلك وعلـى التنفيـذ الكامـل جلميـع جوانـب                      

  ؛تلك الصكوك
ــب    - ٣”     ــار      هتيـ ــرمي االجتـ ــل جتـ ــن أجـ ــا مـ ــلة جهودهـ ــات مواصـ  باحلكومـ

باألشـــخاص جبميـــع أشـــكاله، مبـــا يف ذلـــك ألغـــراض اســـتغالل األطفـــال يف العمـــل   
 واختاذ تدابري لتجرمي السياحة بـدافع ممارسـة اجلـنس مـع      واالستغالل اجلنسي لألطفال،  

األطفال، وإدانة ممارسة االجتار باألشخاص، والتحقيـق يف أعمـال املتجـرين والوسـطاء        
مـــع كفالـــة احلمايـــة واملـــساعدة لـــضحايا االجتـــار ومقاضـــاهتم وإدانتـــهم ومعاقبتـــهم، 

ألعـضاء إىل مواصـلة     االحترام الكامـل ملـا هلـم مـن حقـوق اإلنـسان، وتـدعو الـدول ا                 و
ي جمـال   ــــ اط ف ــــة بنـش  ــــ ة العامل ــــ ات الدولي ـــ دة واملنظم ـــ م املتح ــــم وكاالت األم  ــدع

  محاية الضحايا؛
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 مجيع أصحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك القطـاع اخلـاص، علـى                تشجع  - ٤”    
تعزيــز تنــسيق اجلهــود، بوســائل منــها فريــق التنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت ملكافحــة 

  االجتار باألشخاص واملبادرات اإلقليمية والثنائية اليت تعزز التعاون والتعاضد؛
ــسلم  - ٥”     ــار      تـ ــواع االجتـ ــسب أنـ ــصنفة حـ ــة املـ ــات املقارنـ ــة البيانـ  بأمهيـ

باألشــخاص واجلــنس والعمــر وبأمهيــة تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى مجــع هــذه البيانــات 
بــذهلا فريــق التنــسيق املــشترك بــني   وحتليلــها واإلبــالغ عنــها، وترحــب بــاجلهود الــيت ي  

الوكــاالت، باالســتفادة مــن املزايــا النــسبية لكــل وكالــة، لتبــادل املعلومــات واخلــربات  
واملمارسات السليمة املتعلقة بأنشطة الوكاالت الشريكة يف جمال مكافحة االجتـار مـع             

ريهـا  احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة األخـرى وغ             
  املعنية؛ من اهليئات

ــرف  - ٦”     ــا تعت ــة م ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات      بأمهي أجنــزه مكتــب األم
واجلرميــة مــن عمــل يف جمــال مجــع البيانــات وحتليلــها يف إطــار برناجمــه العــاملي ملكافحــة  
االجتــار بالبــشر، والعمــل الــذي قامــت بــه املنظمــة الدوليــة للــهجرة مــن خــالل قاعــدة   

ذي اضـطلعت بـه منظمـة       ـــ ار، والعمـل ال   ـة االجتـ  ــــ ة النموذجيـة ملكافح   ــــ مليا العا ــبياناهت
  العمل الدولية؛

 إىل األمــني العــام أن يــزود برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع   طلبــها تكــرر  - ٧”    
اجلرمية والعدالة اجلنائية مبا يكفي مـن املـوارد لتنفيـذ والياتـه يف جمـال مكافحـة االجتـار                    

ا، وفقــا ألولوياتــه العليــا، وأن يــوفر الــدعم الكــايف للجنــة منــع  باألشــخاص تنفيــذا تامــ
اجلرمية والعدالة اجلنائية، وتدعو الدول األعضاء إىل تقدمي التربعـات إىل مكتـب األمـم               

ي باملخدرات واجلرمية بغـرض تـوفري املـساعدة إىل الـدول األعـضاء بنـاء             ـــدة املعن ــاملتح
  على طلبها؛

 يــضطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       ملــاتعــرب عــن دعمهــا    - ٨”    
باملخــدرات واجلرميــة مــن أنــشطة يف ســياق مكافحــة االجتــار باألشــخاص وتتطلــع إىل   

، وذلــك حــسب املــوارد  ‘أمنــاط عامليــة: االجتــار باألشــخاص’إصــدار التقريــر املعنــون  
، وهـو التقريـر الـذي    ٢٠١٢ديـسمرب  /املتاحة، يف مقر األمـم املتحـدة يف كـانون األول    

  ؛٦٤/٢٩٣صدره املكتب وفقا للطلب الوارد يف قرار اجلمعية العامة ُي
 إىل األمــني العــام أن يواصــل، يف حــدود االلتزامــات القائمــة    تطلــب  - ٩”    

بشأن تقدمي التقارير، ممارسـة تـضمني تقريـره املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف إطـار البنـد                   
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 تنفيذ منظومة األمم املتحدة خلطة عمـل        املتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، جزءا عن      
  األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص؛

 الـدول وسـائر أصـحاب املـصلحة املعنـيني إىل مواصـلة تقـدمي                تدعو  - ١٠”    
ــسامه ــــامل ــم املتحــدة االستئمانــ   ـات إل ــضحاي ـى صــندوق األم ا االجتــار ــي للتربعــات ل

  ال؛واألطف األشخاص، وخباصة النساءب
القاضي بإجراء تقييم للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة      قرارها إىلتشري    - ١١”    

، وتقــرر أن تـدعو، يف حــدود املـوارد املتاحــة، إىل عقــد   ٢٠١٣العمـل العامليــة يف عـام   
  اجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني؛

ــام أن يتخـــذ بالتعـــ إىلتطلـــب   - ١٢”     اون الوثيـــق مـــع الـــدول   األمـــني العـ
األعــضاء، مجيــع التــدابري الالزمــة للترتيــب لــذلك االجتمــاع الرفيــع املــستوى، وتــدعو  

ألعـضاء  رئيس اجلمعية العامة إىل إجـراء مـشاورات مفتوحـة وغـري رمسيـة مـع الـدول ا                  
  االجتماع؛ بغية حتديد طرائق عقد ذلك

ز لالجتمـاع   ــــ داد موج ـــ ة إع ــــ ة العام ـــس اجلمعي ــــى رئي ــ إل بــتطل  - ١٣”    
  الرفيع املستوى؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنـة             تطلب  - ١٤”    
  .“والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

نــوفمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين الثــاين١٦ املعقــودة يف ٣٩ويف اجللــسة   - ٢٥
‘‘ حتـسني تنـسيق اجلهـود املبذولـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص             ’’عنون  املنقح  املقرار  المشروع  

)A/C.3/67/L.16/Rev.1( ــه ــذي قدمت ــا     ال ــبني وكازاخــستان وكيني ــيالروس والفل ــنغالديش وب  ب
  . واهلند
اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجميـة علـى        شأن  ويف اجللسة نفسها، تال أمني اللجنة بيانا ب         - ٢٦

  ).A/C.3/67/SR.39 انظر(مشروع القرار 
ــسة   - ٢٧ ــن  ٣٩ويف اجلل ــان أعل ــيالروس ببي ــل ب ــضا، أدىل ممث ــه أي ــا   في  أن أذربيجــان وأرميني

ــا        ــا وبلغاري ــال وبلجيك ــا وباكــستان والبحــرين والربتغ ــا وإيطالي ــبانيا وإكــوادور وأوكراني وإس
كـستان  وتايلند وتركمانستان ومجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية والـسلفادور والـسويد وطاجي     

وقـربص ولكـسمربغ ومـصر والنمـسا ونيجرييـا ونيكـاراغوا            )  البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  
ــا واليونــان انــضمت إىل مقــدمي مــشروع القــرار   وانــضمت الحقــا االحتــاد الروســي  . وهنغاري

يــسلندا والبوســنة واهلرســك واجلبــل األســود ومجهوريــة أوإريتريــا وإســتونيا وأوغنــدا وأيرلنــدا و
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ليوغوســــالفية الــــسابقة ومجهوريــــة مولــــدوفا وســــلوفينيا وســــوازيلند وصــــربيا       مقــــدونيا ا
  .ديفوار وليربيا واملكسيك إىل مقدمي مشروع القرار وكوت

ــسة   - ٢٨ ــرار      ٣٩ويف اجللـ ــشروع القـ ــة مـ ــدت اللجنـ ــضا، اعتمـ  A/C.3/67/L.16/Rev.1أيـ
  ).، مشروع القرار السابع٤١الفقرة  انظر(

وأدىل كـل   .  ببيـان   األمريكيـة  ر، أدىل ممثل الواليات املتحدة    وبعد اعتماد مشروع القرا     - ٢٩
  ).A/C.3/67/SR.39انظر (من ممثل جامايكا وغواتيماال ببيان بشأن رعايتهما ملشروع القرار 

  
  Rev.2 و A/C.3/67/L.17/Rev.1 ين القرارامشروع  -حاء   

، باسم جمموعـة    غنداأونوفمرب، عرض ممثل    / تشرين الثاين  ٨ املعقودة يف    ٣٥يف اجللسة     - ٣٠
معهـد األمـم املتحـدة األفريقـي ملنـع اجلرميـة ومعاملـة        ’’عنون  املقرار  الالدول األفريقية، مشروع    

  :فيما يلي نصهو، )A/C.3/67/L.17/Rev.1(‘‘ اجملرمني
  ،إن اجلمعية العامة”    
 ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩  املـؤرخ  ٦٦/١٨٢قرارهـا    إىل   إذ تشري ”    

  ،املتخذة يف هذا الصددرات األخرى وإىل مجيع القرا
   بتقرير األمني العام،علماً وإذ حتيط”    
ــضع”     ــا وإذ ت ــصوريف اعتباره ــة    أن الق ــع اجلرمي ــراءات من ــضي إىل ي يف إج ف

صـــعوبات تواجههـــا آليـــات مكافحـــة اجلرميـــة الحقـــا، وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا أيـــضا  
جل منع اجلرمية وأمهيـة أجهـزة       وضع استراتيجيات فعالة ألفريقيا من أ     ل امللحة   الضرورة

  إنفاذ القوانني واهليئات القضائية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي،
ــدرك”     ــا ل وإذ ت ــر  م ــدة األكث ــشاطاًالجتاهــات اجلدي ارتفــاع  مثــل ، للجرميــةن

 يف  مبـا ،يف أفريقيـا الـيت تـسجل حاليـاً     الوطنيـة   العابرة للحـدود   املنظمة   اجلرمية معدالت
ــة  ذلــك اســتخد  ــا الرقمي ــة  يف ارتكــابام التكنولوجي ــواع اجلــرائم اإللكتروني ــع أن  ، مجي

 مـن   والقرصنة وغسل األموال،   ، الثقافية واملخدرات  باملمتلكاتواالجتار غري املشروع    
حتـول   وأن اجلرمية عقبة رئيـسية  آثار مدمرة على االقتصادات الوطنية للدول األفريقية،      

  أفريقيا، حتقيق تنمية متسقة ومستدامة يفدون

 أن مكافحـــة اجلرميـــة مـــسؤولية مجاعيـــة، وليـــست وظيفـــة مـــن وإذ تؤكـــد”   
وأن االســتثمار يف جمــال منــع اجلرميــة، وزيــادة  وظــائف العمليــات التــشريعية وحــدها،  

  ،سهمان يف عملية التنميةاملوارد من أجل تقدمي اخلدمات ُي
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 معظــم البلــدان  أن نظــام العدالــة اجلنائيــة القــائم يف مــع القلــق وإذ تالحــظ”    
 غـري   مـن مث   وهياكل أساسية وافية وأنه      ،األفريقية ينقصه موظفون مهرة مبا فيه الكفاية      

وإذ تقـر بالتحـديات الـيت تواجههـا أفريقيـا         مهيأ للتصدي لالجتاهات اجلديدة للجرمية،      
  ،السجونيف عمليات التقاضي وإدارة 

اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني       ملنـع    املتحـدة األفريقـي    بأن معهد األمم     موإذ تسلِّ ”    
تعـاون   تعزيـز    مـن أجـل   املهنيـة   الـيت يبـذهلا ذوو اخلـربة        تنسيق مجيـع اجلهـود       ل هو مركز 

اء احلكومات واملؤسـسات األكادمييـة واملؤسـسات واملنظمـات العلميـة واملهنيـة واخلـرب              
  اجلنائية، وتآزرهم على حنو فعال يف جمال منع اجلرمية والعدالة

 خطة عمل االحتاد األفريقـي املنقحـة بـشأن مكافحـة            ارهاوإذ تضع يف اعتب   ”    
الــيت هتــدف إىل تــشجيع الــدول األعــضاء ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(املخــدرات ومنــع اجلرميــة 

ــة       ــع اجلرميــة بــصورة فعال ــة وتبنيهــا مــن أجــل من ــادرات اإلقليمي علــى املــشاركة يف املب
  احلكم الرشيد وتعزيز إقامة العدل،دعائم  إرساءو
 ال مكّمــاًعنــصرمــن حيــث كوهنــا  التنميــة املــستدامة حتقيــق  بأمهيــةتقــروإذ ”    

  الستراتيجيات منع اجلرمية،
 علــى ضــرورة إقامــة التحالفــات الالزمــة مــع مجيــع الــشركاء يف  وإذ تــشدد”    

  عملية تنفيذ سياسات فعالة ملنع اجلرمية،
ترحب أيـضاً   ، و ٢٠١٢مايو  /يف أيار   اجلديد ملعهدا بتعيني مدير    وإذ ترحب ”    
األمني العام، مبا فيها توفري موظفني فنـيني أساسـيني           اليت تقدم هبا     ترحات امللموسة قاملب

  وأنشطته، إضافيني، لتعزيز برامج املعهد
ـــ أن تعياحـع االرتيـــظ مـــوإذ تالحــ”     ـــر اجلديــــــني املديـ ـــد سيعطـ ـــي دفعـ ة ــ

  ،شطة أن وما يضعه من سياسات عامة وتوجيهات وما ينفِّذه من املعهدإلدارة
ــق وإذ تالحــظ”     ــرت إىل حــد     مــع القل ــة للمعهــد أث ــة املالي ــد أن احلال  يف بعي

  ،ملة إىل الدول األفريقية األعضاءقدرته على تقدمي اخلدمات بطريقة فعالة وشا
 على معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملـرمني           تثــين  - ١”    

ة التعـاون الـتقين اإلقليميـة املتـصلة بـنظم منـع             ملا يبذله من جهود من أجل تعزيز أنـشط        
  ؛ وتنسيقهااجلرمية والعدالة اجلنائية يف أفريقيا

باملخــدرات واجلرميــة  علــى مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  تــثين أيــضاً  - ٢”    
ــ عالقــة العمــل الــيت تربطــه باملعهــد ب بادرتــه الراميــة إىل توطيــدمل لمعهــد لدعم تقدميــه ال
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ــة    د مــن األنــشطةوإشــراكه يف تنفيــذ عــد  املتعلقــة بتعزيــز ســيادة القــانون ونظــم العدال
اجلنائية يف أفريقيا، مبا فيهـا األنـشطة الـواردة يف خطـة عمـل االحتـاد األفريقـي املنقحـة                     

  ؛)٢٠١٢-٢٠٠٧(بشأن مكافحة املخدرات ومنع اجلرمية 
 تعزيـز قـدرة املعهـد علـى دعـم اآلليـات           مواصلة ضرورة   تأكيد تكرر  - ٣”    

  ة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف البلدان األفريقية؛الوطني
لــة، عنــد االقتــضاء،   إىل االســتفادة مــن التــدابري العالجيــة البدي تــدعو  - ٤”    

التقاليــد احملليــة وتقــدمي املــشورة االســتعانة بتطبيــق معــايري الــسلوك األخالقــي ووذلــك ب
  ؛ةستجّدوغريها من تدابري إعادة التأهيل اإلصالحية امل

ــع       تالحــظ  - ٥”     ــصاالت م ــة ات ــن أجــل إقام ــذهلا املعهــد م ــيت يب ــود ال  اجله
املنظمات يف البلدان اليت تشجع برامج منع اجلرمية واسـتمراره يف إقامـة صـالت وثيقـة                 
مع الكيانات السياسية اإلقليمية ودون اإلقليمية مثل مفوضية االحتاد األفريقي ومجاعـة            

ــا ومفوضــية اجلماعــة االقتــص   ــا واهليئــة احلكوميــة   شــرق أفريقي ادية لــدول غــرب أفريقي
  الدولية املعنية بالتنمية واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛

ــار  املعهــدتــشجع  - ٦”     ، بالتعــاون مــع وكــاالت   علــى أن يأخــذ يف االعتب
، العمــل الــذي  منــع اجلرميــةيف جمــالاألمــم املتحــدة املعنيــة، عنــد وضــع اســتراتيجياته   

يئات القيمة علـى التخطـيط يف املنطقـة الـيت تركـز اهتمامهـا علـى                  خمتلف اهل  تضطلع به 
اج الزراعـي املـستدام واحلفـاظ       ـــ اس اإلنت ـــ ى أس ـة علـ  ـــ ززة للتنمي ـــ ق األنـشطة املع   ــتنسي

  على البيئة؛
ــع اجلهــود     حتــث  - ٧”     ــدول األعــضاء يف املعهــد علــى مواصــلة بــذل مجي  ال

  املمكنة للوفاء بالتزاماهتا جتاه املعهد؛
 جملـس إدارة املعهـد يف دورتـه العاديـة            الذي اختـذه   قرارتنفيذ ال  رنتظت  - ٨”    

ــ الـــيت عقـــدت يف نـــريويب ،احلاديـــة عـــشرة  ،٢٠١١أبريـــل / نيـــسان٢٨  و٢٧ ومييـ
واالضـطالع  بواليتـه  لكفالـة متكنـه مـن الوفـاء       املعهد   ألداءإجراء استعراض   والقاضي ب 

  ؛اجلرائم القائمة يف مواجهة أشد فعاليةبدور 
 باختـاذ املعهـد مبـادرة لتقاسـم التكـاليف مـع الـدول األعـضاء                 ترحب  - ٩”    

  والشركاء وكيانات األمم املتحدة عند تنفيذه خمتلف الربامج؛
ــع      حتــث  - ١٠”     ــة واجملتم ــدول األعــضاء واملنظمــات غــري احلكومي ــع ال  مجي

 القـدرات   الدويل على مواصلة اختاذ تدابري عملية ملموسة لدعم املعهـد يف جمـال تنميـة              
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الالزمة وتنفيذ براجمه وأنشطته الرامية إىل تعزيـز نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف             
  أفريقيا؛

 مجيع الدول اليت مل تصدق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة         حتث  - ١١”    
اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالهتــا واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   

   يف القيام بذلك؛أن تنظر على ،تنضم إليها بعد مل أو
 إىل األمــني العــام أن يكثــف اجلهــود لتعبئــة مجيــع الكيانــات   تطلــب  - ١٢”    

يلزم من دعم مايل وتقين إىل املعهـد          ما املعنية يف منظومة األمم املتحدة من أجل تقدمي       
 للمعهــد ة احلرجــةليــ املااحلالــةأن   يف اعتبــارهاًضــعوا ،لتمكينــه مــن االضــطالع بواليتــه

   إىل حد بعيد قدراته على تقدمي اخلدمات بشكل فعال؛تقوض
 إىل األمني العام أن يواصل بـذل اجلهـود لتعبئـة املـوارد              تطلب أيضاً   - ١٣”    

املالية الضرورية الحتفـاظ املعهـد بـاملوظفني الفنـيني األساسـيني الالزمـني لتمكينـه مـن                  
  اجبات املنوطة به؛العمل بفعالية من أجل االضطالع بالو

 املعهــد علــى أن ينظــر يف التركيــز علــى مــواطن الــضعف       تــشجع  - ١٤”    
اخلاصة والعامة لكل بلد مستفيد من الـربامج وعلـى أن يـستفيد مـن املبـادرات املتاحـة                  
إىل أقصى حد ممكن للتصدي ملشاكل اجلرميـة بـاألموال املوجـودة والقـدرات املتاحـة،                

   مع املؤسسات اإلقليمية واحمللية؛إقامة حتالفات مفيدة عن طريق
لتعـاون والتنـسيق    ل ز أنـشطة التـرويج    يعـزِّ  إىل األمني العام أن      تطلب  - ١٥”    

والتــآزر علــى الــصعيد اإلقليمــي يف جمــال مكافحــة اجلرميــة، وخباصــة يف بعــدها العــابر    
  تكفي اإلجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛  الللحدود الوطنية الذي

واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا تــوفري   إىل األمــني العــام اًيــضتطلــب أ  - ١٦”    
على الفـور    ينه احلالية لألمم املتحدة لتمك    ةنحاملأموال إضافية للمعهد عن طريق زيادة       

ومستـــــشار ستـــــشار التـــــدريب ملني ت اهلـــــامالـــــوظيفتني قـــــرار جتميـــــد اءلغـــــإمـــــن 
يـة مجيـع تكـاليف املـوظفني        غط األموال الكافيـة لت     لديه أيضاً  ئق ولتكون اثوال/املعلومات

  شـهراً  العـشرين بـدال مـن     فترة الـسنتني    دة األربعة وعشرين شهراً من      ملمن الفئة الفنية    
  ؛اليت تغطيها املنحة احلالية

 ةواصـل م إىل مبكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           هتيب  - ١٧”    
 عـن أنـشطته     سـنوي  قريـر ت ميقـد توتطلب إىل املعهد    ،  العمل يف تعاون وثيق مع املعهد     

  ؛دية ألفريقياللجنة االقتصامؤمتر وزراء ا إىل
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ة منـ اثإىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا ال          تطلب    - ١٨”    
  .“ عن تنفيذ هذا القراروالستني تقريراً

نــوفمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين الثــاين٢٦ املعقــودة يف ٤٤ويف اجللــسة   - ٣١
معهــد األمـم املتحــدة األفريقـي ملنــع   ’’ املعنـون  )A/C.3/67/L.17/Rev.2(شروع القـرار املــنقح  مـ 

  . باسم جمموعة الدول األفريقيةأوغندا ذي قدمتهال‘‘ اجلرمية ومعاملة اجملرمني
اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجميـة علـى        شأن  ويف اجللسة نفسها، تال أمني اللجنة بيانا ب         - ٣٢

  ). A/C.3/67/SR.44انظر (ع القرار مشرو
  ببيان باسم جمموعـة الـدول األفريقيـة أعلـن          أوغنداويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل ممثل         - ٣٣
ت إىل مقــدمي ــدا انــضمــــت لوســيا ونيوزيلنــــزر غرينــادين وسانــــ أن ســانت فنــسنت وجهــــفي

  .مشروع القرار
انظـر   (A/C.3/67/L.17/Rev.2 القـرار     أيضا، اعتمدت اللجنة مـشروع     ٤٤ويف اجللسة     - ٣٤

  ).، مشروع القرار الثامن٤١الفقرة 
  

  Rev.1 و A/C.3/67/L.18 ين القرارامشروع  -طاء   
أكتوبر، عـرض ممثـل كولومبيـا مـشروع         / تشرين األول  ٢٣ املعقودة يف    ٢١يف اجللسة     - ٣٥

 غــري مــشروع منــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وحتويــل األصــول املتأتيــة مــن مــصدر ’’القــرار 
وإعــادة تلــك األصــول إىل بلــداهنا األصــلية علــى وجــه اخلــصوص، وفــق اتفاقيــة األمــم املتحــدة  

  :، وفيما يلي نصه)A/C.3/67/L.18(‘‘ ملكافحة الفساد
  ،إن اجلمعية العامة”    
 ١٩٩٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٥٤/٢٠٥ إىل قراراهتا    إذ تشري ”    
 كـانون   ٢٠ املـؤرخ    ٥٥/١٨٨  و ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٤ املؤرخ   ٥٥/٦١ و

 ٢٠٠١ر  ــــديـسمب /ون األول ـــــ  كان ٢١ؤرخ  ــــ  امل ٥٦/١٨٦  و ٢٠٠٠ديسمرب  /األول
، وإذ تـشري أيـضا إىل قراراهتـا      ٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املؤرخ   ٥٧/٢٤٤ و

ؤرخ ـــــ امل٥٩/٢٤٢  و٢٠٠٣ر ـــديــسمب/ون األولـــــــــ كان٢٣ؤرخ ــــــــ امل٥٨/٢٠٥
ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦٠/٢٠٧  و٢٠٠٤ ديــسمرب/ كــانون األول٢٢

 ٦٢/٢٠٢  و٢٠٠٦ديــــــسمرب / كــــــانون األول٢٠ املــــــؤرخ ٦١/٢٠٩  و٢٠٠٥
ون ــــ  كان ١٩ املـؤرخ    ٦٣/٢٢٦  و ٢٠٠٧ر  ـــــــديـسمب /ون األول ــــــ كان ١٩ؤرخ  ـــامل

 ٢٠٠٩ديــسمرب /ول كانــــــون األ٢٤ املـــــؤرخ ٦٤/٢٣٧ و ٢٠٠٨ر ـــديــسمب/األول
  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦٥/١٦٩و 
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 كـانون  ١٤ ببدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد يف    وإذ ترحب ”    
  ،٢٠٠٥ديسمرب /األول

 بـأن مكافحـة الفـساد علـى مجيـع املـستويات أمـر ذو أولويـة وبـأن                    وإذ تقر ”    
 وتوزيعها على حنو فعال وحيـول املـوارد         الفساد يشكل عائقا خطريا أمام حشد املوارد      

  وحتقيق التنمية االقتصادية واملستدامة، بد منها للقضاء على الفقر  العن األنشطة اليت
ـــوإذ تق”     ــا ــر أيــضـ ــم قانوني ب ــود نظ ـــأن وج ــع    ـ ــة ضــروري ملن ــة داعم ة حملي

ة ن مـصدر غـري مـشروع وإعـاد        ـــ  املتأتية م  األصولومكافحة ممارسات الفساد وحتويل     
  ،األصولتلك 

 مجيــع أشــكال الفــساد تتطلــب وجــود مؤســسات  مكافحــةأن بــ تــسلموإذ ”    
ادرة علـى اختـاذ تـدابري       ــــ ي، ق ــــ  املـستوى احملل   هــاع املستويات، مبا في   ـــى مجي ـــة عل ـــقوي

تفاقيـة، وخباصـة الفـصالن      وفـــق اال  اذ القـوانني تتـسم بالكفـاءة،        ــــ ر إلنف ـــ وقائية وتدابي 
  ثالث،الثاين وال

 قلقهـا إزاء غـسل وحتويـل األمـوال ذات املـصدر غـري             وإذ تؤكد من جديـد    ”    
ذا القلــق ـــــة هـــــرورة معاجلـــــد ضـــــاد، وإذ تؤكــن أعمــال الفــســــروع املتأتيــة مـــاملـش 

  وفق االتفاقية،
 احملرز صوب تنفيذ الفـصل اخلـامس   املهمبالتقدم   ،، يف هذا الصدد   وإذ تنوه ”    

اســترداد يف حتــديات تــزال تواجــه   المــع إدراكهــا أن الــدول األطــرافمــن االتفاقيــة، 
منــها اخــتالف الــنظم القانونيــة وتعقــد التحقيقــات      عــدة،  عوامــل بــسبب األصــول

ــساعدة         ــادل امل ــإجراءات تب ــام ب ــدم اإلمل ــضائية وع ــات الق ــددة الوالي ــات املتع واحملاكم
ــدول   ــدى ال ــة ل ــصعوبات  األالقانوني ــيت تواجــه خــرى وال ــدفقات   يف الكــال شف عــن ت

ــدات       ــيت تواجــه يف اســترداد عائ ــدات الفــساد، وإذ تالحــظ التحــديات اخلاصــة ال عائ
 بـأداء وظـائف     ، أو سبق أن كلفوا    ،مكلفون فيها أفراد    شاركالفساد يف احلاالت اليت ي    

   الصلة هبم،أشخاص وثيقو وأفراد أسرهم وعامة مهمة
 املتأتيــة مــن صــوللأل علــى منــع عمليــات التحويــل الــدويل  وتــصميما منــها”    

مــصدر غــري مــشروع والكــشف عنــها وردعهــا علــى حنــو أكثــر فعاليــة وعلــى تعزيــز     
  ،فعالةوطنية ودولية التعاون الدويل من خالل التزام الدول األعضاء باختاذ إجراءات 

   بتقرير األمني العام؛حتيط علما  - ١”    



A/67/458
 

30 12-63109 
 

غــسل  الفــساد جبميــع أشــكاله، مبــا يف ذلــك الرشــوة، وكــذلك تــدين  - ٢”    
  لجرمية االقتصادية؛األخرى لشكال األالعائدات املتأتية من أعمال الفساد و

 إزاء جسامة الفـساد علـى مجيـع املـستويات، مبـا يف              تعرب عن القلق    - ٣”    
 ذات املــصدر غــري املــشروع املتأتيــة مــن أعمــال الفــساد،  األصــولذلــك نطــاق حتويــل 

ا علـى مجيـع   سـات الفـساد ومكافحتـه    وتكرر، يف هذا الصدد، تأكيد التزامها مبنع ممار       
  تفاقية؛اال املستويات، وفق

 بالعدد الكبري من الـدول األعـضاء الـيت صـدقت علـى اتفاقيـة                ترحب  - ٤”    
األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو انضمت إليها بالفعل، وحتث، يف هذا الـصدد، مجيـع               

لـيت مل تـصدق علـى       ة ا الدول األعضاء ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي املختص      
تنــضم إليهــا بعــد علــى أن تنظــر، كــل يف نطــاق اختــصاصها، يف القيــام  مل االتفاقيــة أو

بذلك على سبيل األولويـة، وهتيـب جبميـع الـدول األطـراف أن تنفـذ االتفاقيـة بـشكل                   
  كامل يف أقرب وقت ممكن؛

 الدول األعضاء علـى مكافحـة الفـساد جبميـع أشـكاله واملعاقبـة               حتث  - ٥”    
 األصـول ه، وكذلك غسل العائدات املتأتية من أعمال الفـساد، وعلـى منـع حتويـل                علي

 علــى وجــه األصــولالــسعي إىل إعــادة هــذه علــى املتأتيــة مــن مــصدر غــري مــشروع و 
  السرعة عن طريق استردادها، متاشيا مع مبادئ االتفاقية، وخباصة الفصل اخلامس؛

مل تعـني بعـد هيئـة مركزيـة          بالـدول األطـراف يف االتفاقيـة الـيت           هتيب  - ٦”    
سـترداد األصـول، عنـد االقتـضاء،        الللتعاون الدويل يف إطار االتفاقية، وجهات تنسيق        

 يف الوقــت املناســب العنايــةم بــذلك، وهتيــب بالــدول األطــراف أيــضا أن تــويل تقــو أن
   من هذه اهليئات؛ الصادرةلطلبات املساعدة 

الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم        ملؤمتر  نتائج الدورة الرابعة     ب ترحب  - ٧”    
 إىل ٢٤يف الفتـرة مـن   رب، ــــ ش، املغــــ مراكي ــــ ودة ف ـــدة ملكافحة الفساد املعق   ـــاملتح
ملـؤمتر  مقـررات ا  وهتيب بالدول األطـراف أن تنفـذ        ،  ٢٠١١ أكتوبر/األول  تشرين ٢٨

  تنفيذا كامال؛
اآلخـر  بعض لـ ل بالـدول األطـراف يف االتفاقيـة أن يقـدم بعـضها             هتيب  - ٨”    

أكرب قدر ممكن من التعاون واملساعدة يف حتديـد األصـول املـسروقة والعائـدات املتأتيـة             
يف الوقــت املناســب لتقــدمي املــساعدة القانونيــة  العنايــة مــن أعمــال الفــساد، وأن تــويل  

الدولية املتبادلة استجابة للطلبات املتعلقـة باملـسائل اجلنائيـة واملدنيـة واإلداريـة، وحتـث                
دول األطراف على اختاذ هنج استباقي يف التعـاون الـدويل يف جمـال اسـترداد األصـول                  ال
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عــن طريــق االســتفادة الكاملــة مــن اآلليــات املنــصوص عليهــا يف الفــصل اخلــامس مــن   
االتفاقيــة، مــع مراعــاة األمهيــة اخلاصــة الــيت الســترداد تلــك األصــول يف حتقيــق التنميــة  

  املستدامة واالستقرار؛
 إىل مكافحــة مجيــع أشــكال الفــساد وممارســات  عــن احلاجــة تعــرب  - ٩”    

الغش والسلوك املنايف لألخالق عن طريق زيادة الشفافية والرتاهة واملـساءلة والكفـاءة             
 وتسلم، يف هذا الصدد، بأمهيـة االمتنـاع عـن تـوفري املـالذ               ،يف القطاعني العام واخلاص   

فـسادهم، أو األصـول الـيت تعـود         اآلمن للمسؤولني الفاسدين، أو اجلهات اليت تقـوم بإ        
  هلم، وبأمهية التعاون يف تسليمهم وفقا للقانون الوطين والدويل الواجب التطبيق؛

ــد  - ١٠”     ــرورة تؤكـ ــدول   ضـ ــدعو الـ ــة، وتـ ــسات املاليـ ــشفافية يف املؤسـ  الـ
 وعلـى األعضاء إىل العمل على الكشف عن التدفقات املالية املرتبطـة بالفـساد وتتبعهـا         

 األصـول، متاشـيا   تلكاملتأتية من أعمال الفساد أو احلجز عليها وإعادة جتميد األصول  
   الصدد؛ذلكمع االتفاقية، وتشجع على تعزيز بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف 

 بالـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة، آخـــذة يف االعتبـــار الـــدور هتيـــب  - ١١”    
يف الوقـت املناسـب   العنايـة   ويل  يئات الرقابة يف منع ومكافحة الفـساد، أن تـ         هلاملركزي  

لالســتجابة للطلبــات املتعلقــة بتحديــد العائــدات املتأتيــة مــن أعمــال الفــساد وجتميــدها 
  وتعقبها، وفقا ألحكام الفصل اخلامس من االتفاقية؛

 باألعمـــال املـــضطلع هبـــا يف إطـــار آليـــة حتـــيط علمـــا مـــع التقـــدير  - ١٢”    
يضطلع هبا الفريـق املعـين باسـتعراض التنفيـذ،          استعراض تنفيذ االتفاقية، واألعمال اليت      

وبذل كـل جهـد ممكـن لتـوفري         األعمال   هوحتث الدول األعضاء على مواصلة دعم هذ      
معلومات وافيـة والتقيـد باجلـداول الزمنيـة لالسـتعراض علـى النحـو الـوارد يف املبـادئ                    

  قطرية؛إجراء االستعراضات الاملتعلقة بالتوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة 
 الـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة علـــى مـــنح األولويـــة للتنفيـــذ حتـــث  - ١٣”    

ا الكامل للفصل اخلامس من االتفاقية، مع مراعاة كون اسـترداد األصـول مبـدأ أساسـيً               
  من مبادئ االتفاقية؛

 بأعمـال األفرقـة العاملـة احلكوميـة الدوليـة       حتيط علمـا مـع التقـدير        - ١٤”    
عنيــة باســترداد األصــول ومنــع الفــساد، وترحــب بإنــشاء اجتمــاع املفتوحــة العــضوية امل

ية املعـين بالتعـاون الـدويل، وهتيـب بالـدول           واخلرباء احلكوميني الـدوليني املفتـوح العـض       
  هذه اهليئات؛األطراف يف االتفاقية أن تدعم أعمال 
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 جبهــود الــدول األعــضاء الــيت ســنت قــوانني واختــذت تــدابري ترحــب  - ١٥”    
ى ملكافحة الفساد جبميع أشكاله، وتشجع يف هذا الصدد الـدول األعـضاء             إجيابية أخر 

قوانني من هذا القبيـل وتنفيـذ تـدابري فعالـة علـى الـصعيد الـوطين                  اليت مل تقم بعد بسن    
  ؛لالتفاقية  وفقا،على أن تفعل ذلك

 األصـول تـدابري ملنـع حتويـل         ضرورة أن تتخذ الدول األعضاء     تؤكد  - ١٦”    
منــع اســتخدام ألغــراض منــها مــال الفــساد إىل اخلــارج وملنــع غــسلها،  املتأتيــة مــن أع

املؤسسات املالية يف كل من بلدان املنشأ واملقـصد لتحويـل األمـوال غـري املـشروعة أو                  
ــيت  األصــولاســتالمها، وكــذلك للمــساعدة يف اســترداد تلــك    ــة ال  وإعادهتــا إىل الدول

  التفاقية؛وفق اتطلب ذلك، 
مببادئ حـسن إدارة الـشؤون        األعضاء على التقيد    مجيع الدول  حتث  - ١٧”    

العامة واملمتلكات العامة والعدالة واملسؤولية واملساواة أمـام القـانون وضـرورة ضـمان        
  ؛، وفق االتفاقيةالرتاهة وتعزيز ثقافة الشفافية واملساءلة ورفض الفساد

  إىل تعزيــز التعــاون الــدويل عــرب قنــوات شــىت، منــها منظومــة  تــدعو  - ١٨”    
ــع        ــة إىل من ــة الرامي ــة واإلقليمي ــة ودون اإلقليمي ــود الوطني ــا للجه ــم املتحــدة، دعم األم
ومكافحة ممارسات الفساد وحتويل األصـول املتأتيـة مـن مـصدر غـري مـشروع، متاشـيا                  
مع مبادئ االتفاقية، وتـشجع، يف هـذا الـصدد، التعـاون الوثيـق بـني الوكـاالت املعنيـة                    

  القانون ووحدات االستخبارات املالية؛مبكافحة الفساد ووكاالت إنفاذ 
 إىل األمــني العــام أن يواصــل تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة    تطلــب  - ١٩”    

املعين باملخدرات واجلرمية باملوارد الالزمة لتمكينه من التـرويج، بـصورة فعالـة، لتنفيـذ              
طلــب االتفاقيــة ولتأديــة مهامــه، بوصــفه أمانــة مــؤمتر الــدول األطــراف يف االتفاقيــة، وت

أيضا إىل األمني العام أن يكفل توفري التمويل الكايف لآللية اجلديـدة السـتعراض تنفيـذ                 
  ؛االتفاقية، متاشيا مع القرار الذي اختذه مؤمتر الدول األطراف

أن يواصـــل، علـــى الـــصعيدين  إىل لقطـــاع اخلـــاصا تكـــرر دعوهتـــا  - ٢٠”    
ى والكـربى والـشركات     الدويل والوطين على الـسواء، مبـا يف ذلـك الـشركات الـصغر             

وتالحظ، يف هـذا الـسياق، الـدور    الكاملة يف مكافحة الفساد،     عرب الوطنية، مشاركته    
تــشدد  االتفــاق العــاملي يف مكافحــة الفــساد وتعزيــز الــشفافية، وؤديــهالــذي ميكــن أن ي

على ضرورة أن يواصل أصحاب املصلحة املعنيون كافـة، مبـا يف ذلـك داخـل منظومـة                
  حسب االقتضاء، تعزيز مسؤولية الشركات ومساءلتها؛األمم املتحدة، 
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 إىل اجملتمـع الـدويل أن يـوفر عـدة أمـور، مـن بينـها املـساعدة            تطلب  - ٢١”    
التقنية لدعم اجلهـود الوطنيـة املبذولـة لتعزيـز القـدرات البـشرية واملؤسـسية الراميـة إىل                   

ري مــشروع، منــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وحتويــل األصــول املتأتيــة مــن مــصدر غــ
تفاقيـة ومتاشـيا مـع مبـادئ        االوكذلك السـترداد األصـول، وفقـا للفـصل اخلـامس مـن              

ــة، و ــاالتفاقي ــيم     ل ــستهدف تعم ــداد اســتراتيجيات ت ــة إلع ــة املبذول ــود الوطني دعم اجله
  ؛ على السواءوتعزيز الشفافية والرتاهة يف القطاعني العام واخلاص

تحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة      مببادرة مكتب األمم امل   حتيط علما     - ٢٢”    
والبنك الدويل املتعلقة باسترداد األصـول املـسروقة، وحتـيط علمـا بتعـاون املكتـب مـع                  

األمـوال، وتـشجع التنـسيق بـني        الشركاء املعنـيني، مبـن فـيهم املركـز الـدويل السـترداد              
  القائمة؛ املبادرات

تفاقيـة قبـول    االبقـرار مـؤمتر الـدول األطـراف يف          أيـضا   حتيط علمـا      - ٢٣”    
ة يف  سادس الـ  دورتـه  الستـضافة    يـــ ة االحتـاد الروس   ـــ حكومه  ـــ رض الذي تقدمت ب   ــالع
وتكرر اإلعـراب عـن تقـديرها للعـرض الـذي تقـدمت بـه حكومـة                 ،  ٢٠١٥ عام

  ؛٢٠١٣بنما الستضافة الدورة اخلامسة للمؤمتر يف عام 
 الثامنـة ة يف دورهتا     إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العام        تطلب  - ٢٤”    

 املتأتيــة مــن األصــولوالــستني تقريــرا عــن منــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وحتويــل    
 إىل بلـداهنا األصـلية علـى وجـه اخلـصوص،            األصـول مصدر غري مشروع وإعادة تلـك       

  .“تفاقيةاال وفق
نــوفمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين الثــاين٢٨ املعقــودة يف ٤٨ويف اجللــسة   - ٣٦
منــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وحتويــل عائــدات الفــساد،  ’’عنــون املنقح املــقــرار الوع مــشر

وتيسري اسـترداد األصـول وإعـادة تلـك األصـول إىل أصـحاهبا الـشرعيني، وإىل بلـداهنا األصـلية                 
) A/C.3/67/L.18/Rev.1(‘‘ على وجه اخلصوص، وفقا التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد           

  . راليا وبريو وكولومبيا وتونس وكولومبيا ومصرالذي قدمته أست
 أن االحتـــاد الروســـي  فيـــه أيـــضا، أدىل ممثـــل كولومبيـــا ببيـــان أعلـــن ٤٨ويف اجللـــسة   - ٣٧

ــسيك     ــتاريكا واملكـ ــبني وكوسـ ــاال والفلـ ــسلفادور وغواتيمـ ــا والـ ــا وتركيـ ــرائيل وأوكرانيـ وإسـ
 وانـضم الحقـا إىل مقـدمي    .والواليات املتحدة األمريكية انضمت إىل مقـدمي مـشروع القـرار     

مــشروع القــرار كــل مــن أرمينيــا وإكــوادور وبــابوا غينيــا اجلديــدة وبــاراغواي وبنمــا وتايلنــد     
ــسودان والــسنغال وقريغيزســتان وكــوت ديفــوار         ــة فرتويــال البوليفاريــة وجنــوب ال ومجهوري

  .واملغرب ومنغوليا وموريتانيا ونيجرييا
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انظـر   (A/C.3/67/L.18/Rev.1 مـشروع القـرار       أيضا، اعتمدت اللجنة   ٤٨ويف اجللسة     - ٣٨
  ).، مشروع القرار التاسع٤١الفقرة 
 )باسـم النـرويج أيـضا    (وبعد اعتماد مشروع القرار، أدىل ببيان كل من ممثـل سويـسرا             - ٣٩

  ).A/C.3/67/SR.48انظر (وليختنشتاين 
  

   اللجنةمشروع مقرر مقترح من رئيس  -ياء   
نوفمرب، قـررت اللجنـة بنـاء علـى مقتـرح      / تشرين الثاين٢٨  املعقودة يف٤٨يف اجللسة     - ٤٠

متابعة نتائج مـؤمتر     من رئيسها أن توصي اجلمعية العامة بأن حتيط علما بتقرير األمني العام عن            
األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة             

 إىل  ومبـذكرة األمـني العـام الـيت حييـل هبـا           ) A/67/97(رميـة والعدالـة اجلنائيـة       الثالث عشر ملنع اجل   
 دورتـه   عن الفساد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       األطراف  الدول  تقرير مؤمتر  اجلمعية العامة 

  ).٤٢انظر الفقرة ) (A/67/218(الرابعة 
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :ة اجلمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التاليةتوصي اللجنة الثالث  - ٤١
  

  مشروع القرار األول    
ــة           ــة اجلنائي ــاين عــشر ملنــع اجلرميــة والعدال ــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة الث متابعــة نت

ع اجلرميـة   ــــ ر ملن ـــث عـش  ـدة الثالـ  ــــ م املتح ـــ ر األم ـــــ ة ملؤمت ـــال التحـضريي  ــواألعم
  والعدالة اجلنائية

 ،اجلمعية العامةإن  

 املتعلــق ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٥٦/١١٩ إىل قرارهــا إذ تــشري 
بدور مـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني ومهمتـها وتواترهـا ومـدهتا الـذي                       
أرســت فيــه املبــادئ التوجيهيــة الــيت ينبغــي مبوجبــها أن تعقــد تلــك املــؤمترات، ابتــداء مــن عــام   

ــالفقرتني  ٢٠٠٥ ــع اجلرميــة     ٣٠  و٢٩، عمــال ب ــامج األمــم املتحــدة ملن ــادئ برن  مــن إعــالن مب
  ،)١(عمله والعدالة اجلنائية وبرنامج

 علــى املــسؤولية الــيت تقــع علــى عــاتق األمــم املتحــدة يف جمــال منــع اجلرميــة  وإذ تــشدد 
املــؤرخ ) ٧-د( جــيم ١٥٥والعدالــة اجلنائيــة، مبقتــضى قــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  

ــة  ١٩٤٨أغـــسطس /آب ١٣ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ ) ٥-د (٤١٥ وقـ ــانون األول١املـ  / كـ
  ،١٩٥٠ديسمرب 
 بأن مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بوصـفها منتـديات             وإذ تسلم  

 حكوميــة دوليــة رئيــسية، تــؤثر يف الــسياسات واملمارســات الوطنيــة وتعــزز التعــاون الــدويل يف  
ذلك اجملال عن طريق تيسري تبادل اآلراء واخلربات وتعبئة الرأي العام والتوصية خبيارات تتعلـق               

  والدويل، بالسياسة العامة على الصعد الوطين واإلقليمي
 الطابع االستشاري ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة       وإذ تضع يف اعتبارها    

ز تبــادل اخلــربات يف جمــاالت البحــوث ووضــع القــوانني      اجلنائيــة ودورهــا كمنتــديات لتعزيــ   
والسياسات وحتديد االجتاهات واملـسائل املـستجدة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة بـني                  
  الدول واملنظمات احلكومية الدولية واخلرباء األفراد الذين ميثلون خمتلف املهن والتخصصات،

 املتعلق بالتنفيـذ    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣رخ   باء املؤ  ٥٧/٢٧٠ إىل قرارها    وإذ تشري  
واملتابعــة املتكــاملني واملنــسقني لنتــائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم  

__________ 
 .، املرفق٤٦/١٥٢ قرارال  )١(  
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املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي الذي أكدت فيـه ضـرورة أن تـشجع مجيـع البلـدان                  
د هبــا يف املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات وضــع سياســات تتــسق وتتمــشى مــع االلتزامــات املتعهــ

ــم املتحــدة تتحمــل          ــة األم ــى أن منظوم ــه عل ــم املتحــدة، وشــددت في ــدها األم ــيت تعق ــة ال القم
مسؤولية هامة تتمثل يف مساعدة احلكومات على أن تواصل املشاركة على حنـو تـام يف متابعـة                  

 ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها         وتنفيذ االتفاقات الـيت يـتم التوصـل إليهـا يف املـؤمترات الرئيـسية              
األمم املتحدة وااللتزامات املتعهد هبا يف تلك املؤمترات، ودعـت فيـه هيئاهتـا احلكوميـة الدوليـة                  
إىل مواصـــلة العمـــل علـــى تنفيـــذ نتـــائج املـــؤمترات الرئيـــسية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدها   

  املتحدة، األمم
 ٢٠٠٧ديــسمرب /انون األول كــ١٨ املــؤرخ ٦٢/١٧٣ إىل قرارهــا وإذ تــشري أيــضا  

ــدروس        ــدويل املعــين بال ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــيت أصــدرها فري ــه التوصــيات ال ــذي أقــرت في ال
املستفادة من مؤمترات األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف اجتماعـه الـذي عقـد يف                      

  ،)٢(٢٠٠٦أغسطس / آب١٨ إىل ١٥بانكوك يف الفترة من 
 ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٥/٢٣٠ قرارهــا  إىلوإذ تــشري كــذلك 

: الذي أيـدت فيـه إعـالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـديات العامليـة                    
نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطورهـا يف عـامل مـتغري الـذي اعتمـده مـؤمتر األمـم املتحـدة                       

ائية، وطلبت فيـه إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن            الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلن     
تنظر يف دورهتا العشرين يف اخليارات املتعلقـة بزيـادة كفـاءة العمليـة الـيت تـضطلع هبـا مـؤمترات              

 ورحبــت فيــه مــع التقــدير بعــرض حكومــة قطــر  ،األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
  ،٢٠١٥الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام استضافة مؤمتر األمم املتحدة 

ــشري  ــا وإذ ت ــؤرخ ٦٦/١٧٩ إىل قراره ــانون األول١٩ امل ــسمرب / ك ــذي ٢٠١١دي  ال
طلبت فيه إىل اللجنة أن تقر يف دورهتا احلادية والعشرين املوضـوع العـام للمـؤمتر الثالـث عـشر              

 يف إطاره وأوصت فيه باحلد مـن عـدد       وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت تنظم       
بنود جداول أعمال مؤمترات منع اجلرمية الـيت سـتعقد يف املـستقبل وحلقـات العمـل الـيت تـنظم                     

  ملموسة، يف إطارها بغرض تعزيز إمكانية التوصل إىل نتائج
ــا   ــم     وإذ حتــيط علم ــواردة يف إعــالن األم ــة ال ــة وااللتزامــات الوطني  باألهــداف اإلمنائي
  ،)٣(أللفيةاملتحدة ل

__________ 
  .، الفصل الرابعE/CN.15/2007/6انظر   )٢(  
  .٥٥/٢قرار ال  )٣(  
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 علــى أمهيــة إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول أعمــال األمــم وإذ تــشدد 
املتحدة األوسع من أجل التصدي ملسائل منها التحـديات االجتماعيـة واالقتـصادية ومـن أجـل                 

  تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،
ع جبميع األنشطة التحضريية للمؤمتر الثالـث عـشر يف حينـها           أمهية االضطال  وإذ تؤكد  

  بطريقة منسقة،
  ،)٤( يف تقرير األمني العاموقد نظرت 
 للحكومــات إىل أخــذ إعــالن ســلفادور بــشأن االســتراتيجيات تكــرر دعوهتــا  - ١ 

ــة   ــة التحــديات العاملي ــشاملة ملواجه ــا يف عــامل     : ال ــة وتطوره ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي نظــم من
 والتوصيات اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة               )٥(متغري

بعني االعتبار لدى وضع التشريعات والتوجيهات املتعلقـة بالـسياسة العامـة وإىل بـذل قـصارى                 
وف جهدها، حيثما اقتضى األمـر، لتنفيـذ املبـادئ الـواردة يف ذلـك اإلعـالن، مـع مراعـاة الظـر            

  اخلاصة بالدول اليت متثلها؛ االقتصادية واالجتماعية والقانونية والثقافية
 التقـدم احملـرز حـىت اآلن يف األعمـال التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة                   تالحظ  - ٢ 

  الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
ات الــسابقة  أال تزيــد مــدة عقــد املــؤمتر الثالــث عــشر، مبــا فيهــا املــشاور تقــرر  - ٣ 

  للمؤمتر، على مثانية أيام؛
إدمـاج منـع    ’’ أن يكـون املوضـوع الرئيـسي للمـؤمتر الثالـث عـشر               تقرر أيضا   - ٤ 

اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع مـن أجـل التـصدي للتحـديات                 
الــدويل ومــشاركة االجتماعيــة واالقتــصادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين و  

  ؛‘‘اجلمهور
، أن يتضمن املؤمتر الثالث عـشر جـزءا         ٥٦/١١٩، وفقا لقرارها    تقرر كذلك   - ٥ 

رفيع املستوى تدعى الدول إىل أن يكون ممثلوها فيـه علـى أعلـى مـستوى ممكـن، مثـل رؤسـاء                      
 وزراء عدل، وتتاح فيه للممثلني فرصـة اإلدالء ببيانـات بـشأن          وزراء أو  حكومات أو  دول أو 
  املؤمتر؛ مواضيع

__________ 
  )٤(  E/CN.15/2012/21 و Corr.1.  
  .رفقامل ،٦٥/٢٣٠قرار ال  )٥(  
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، أن يعتمد املـؤمتر الثالـث عـشر إعالنـا وحيـدا             ٥٦/١١٩، وفقا لقرارها    تقرر  - ٦ 
يقدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي تنظر فيه وأن يتضمن اإلعـالن توصـيات جتـسد       
املــداوالت الــيت جتــرى يف اجلــزء الرفيــع املــستوى واملناقــشات الــيت جــرت حــول بنــود جــدول    

  ألعمال ويف حلقات العمل؛ا
 إىل األمني العام أن يشجع على مـشاركة ممـثلني مـن كيانـات منظومـة                 تطلب  - ٧ 

األمم املتحدة املعنية يف املؤمتر الثالث عشر، آخذا يف اعتباره املوضـوع الرئيـسي للمـؤمتر وبنـود       
  جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت تنظم يف إطاره؛

 األعمال املؤقت التايل للمؤمتر الثالـث عـشر الـذي وضـعته        على جدول  توافق  - ٨ 
  :اللجنة يف صيغته النهائية يف دورهتا احلادية والعشرين

  .افتتاح املؤمتر  - ١ 
  .املسائل التنظيمية  - ٢ 
التجارب الناجحة يف تنفيذ الـسياسات واالسـتراتيجيات الـشاملة ملنـع اجلرميـة                - ٣ 

ــز     ــن أجــل تعزي ــة م ــة اجلنائي ــوطين     والعدال ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل ــيادة الق  س
  .اجملال والدويل ودعم التنمية املستدامة، والتحديات املاثلة يف هذا

التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون علـى الـصعيد اإلقليمـي، ملكافحـة اجلرميـة                  - ٤ 
  .املنظمة العابرة للحدود الوطنية

يـدة ومـستجدة للجرميـة العـابرة        النهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جد        - ٥ 
  .)٦(مالئم للحدود الوطنية، والتصدي هلا على حنو

ــة     - ٦  ــة مبـــــشاركة اجلمهـــــور يف تعزيـــــز منـــــع اجلرميـــ ــة املتعلقـــ النـــــهج الوطنيـــ
  .اجلنائية والعدالة

  اعتماد تقرير املؤمتر؛  - ٧ 
ملـؤمتر   أن ينظر يف املسائل التاليـة يف حلقـات العمـل الـيت تـنظم يف إطـار ا             تقرر  - ٩ 

  :الثالث عشر

__________ 
العـابرة   خمتلـف األشـكال املتطـورة للجرميـة          حـول إجراء مناقشات   إىل  جدول األعمال   بنود   هذا البند من     يدعو  )٦(  

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦٦/١٨١ة   يف قرار اجلمعيـة العامـ      املبينةمبا فيها األشكال     الوطنية،   للحدود
ما قدراتـه يف جمـال      يسـ  ة اجلنائيـة، وال   ــــ ة والعدال ـــ ع اجلرمي ــــ دة ملن ـــ ج األمم املتح  ـــز برنام ــتعزي” املعنون   ٢٠١١

  .“التعاون التقين
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دور معايري األمم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف              )أ( 
ــارات           ــا االعتب ــى فيه ــساءلة تراع ــصفة خاضــعة للم ــة من ــة فعال ــة جنائي ــم عدال ــاء نظ ــم إرس دع

ألطفـال،  اخلربات والدروس املستفادة يف جمـال تلبيـة االحتياجـات الفريـدة للنـساء وا              : اإلنسانية
  وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعيا؛

التجـارب الناجحـة يف جمـال التجـرمي         : االجتار باألشخاص وهتريـب املهـاجرين       )ب( 
ويف تبادل املـساعدة القانونيـة ويف محايـة الـشهود وضـحايا االجتـار بـصورة فعالـة، والتحـديات              

  اجملال؛ املاثلة يف هذا
 اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدي لألشكال املتطورة للجرميـة،     تعزيز تدابري منع    )ج( 

ــا يف ذلـــك الـــدروس املـــستفادة     مثـــل اجلـــرائم اإللكترونيـــة واالجتـــار باملمتلكـــات الثقافيـــة، مبـ
  الدويل؛ والتعاون
اخلــــربات : إســــهام اجلمهــــور يف منــــع اجلرميــــة والتوعيــــة بالعدالــــة اجلنائيــــة   )د( 
  املستفادة؛ والدروس
 إىل األمــني العــام أن يعــد، بالتعــاون مــع معاهــد شــبكة برنــامج األمــم   لــبتط  - ١٠ 

املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، دليـل مناقـشة لالجتماعـات التحـضريية اإلقليميـة للمـؤمتر                  
الثالــث عــشر وللمــؤمتر، يف الوقــت املناســب، لكــي يتــسىن عقــد تلــك االجتماعــات يف أقــرب   

  العملية؛ دعو الدول األعضاء إىل املشاركة بنشاط يف تلك، وت٢٠١٤موعد ممكن يف عام 
 إىل األمـــني العـــام أن ييـــسر تنظـــيم االجتماعـــات التحـــضريية  أيـــضا تطلـــب  - ١١ 

املـؤمتر   اإلقليمية وأن يوفر املوارد الضرورية ملشاركة أقل البلدان منوا يف تلك االجتماعـات ويف             
  ؛األعضاء سابق وبالتشاور مع الدولاملتبعة يف ال للممارسةنفسه، وفقا الثالث عشر 

ــى    حتــث  - ١٢  ــة عل ــشاركني يف االجتماعــات التحــضريية اإلقليمي ــود دراســة امل  البن
  الـيت سـتعقد يف إطـاره       عمـل ال ومواضـيع حلقـات       املؤمتر الثالث عـشر    دول أعمال جلاملوضوعية  

نتاجات يـستند إليهـا يف إعـداد مـشاريع التوصـيات واالسـت             ذات منحى عملي   توصيات   وتقدمي
  ؛املؤمترنظر فيها يلكي 

 يف املؤمتر الثالث عشر علـى أعلـى         يكون ممثلوها  أن    إىل  الدول األعضاء  تدعو  - ١٣ 
وزراء عـدل، وإىل اإلدالء ببيانـات        وزراء أو  حكومات أو   رؤساء دول أو   مثلمستوى ممكن،   

ــشأن ــوع بـ ــؤمتر الرئيـــسي املوضـ ــيعه الفرعيـــة  للمـ ــشاركة وإىل  ومواضـ ــشاطاملـ جلـــزء  يف ابنـ
  املستوى؛ الرفيع
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عـن   يف املؤمتر الثالث عـشر       نشيطدور  ب االضطالع الدول األعضاء إىل     تدعو  - ١٤ 
 اتـدريب أخـصائيون ممـن تلقـوا     مبن فيهمإرسال خرباء قانونيني وخرباء يف السياسة العامة،  طريق  
  ؛فيهخربة عملية ممن هلم  يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واخاص

 ،يف إطـار املـؤمتر الثالـث عـشر        الـيت سـتعقد      على أمهيـة حلقـات العمـل         شددت  - ١٥ 
الكيانــات ووتــدعو الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة  

كتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات      ملالدعم املايل والتنظيمي والتقين     توفري  إىل  األخرى   املعنية
لقـات  حللتحـضري   لكة برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة               واجلرمية ومعاهد شب  

  ؛وتعميمها باملوضوع ذات الصلة مواد املعلومات األساسيةالعمل، مبا يف ذلك إعداد 
 للمنظمــات غــري فرعيــة إىل األمــني العــام أن ييــسر تنظــيم اجتماعــات  تطلــب  - ١٦ 

ــشاركة يف     ــة امل ــات املهني ــة واملنظم ــة     احلكومي ــا للممارس ــشر، وفق ــث ع ــؤمتر الثال ــة يف امل املتبع
 وأن يتخذ تـدابري مناسـبة لتـشجيع         املهتمةاجتماعات للمجموعات املهنية واجلغرافية     و،  السابق

شاركة علـى املـ    الدول األعضاء    تشجعاألوساط األكادميية والبحثية على املشاركة يف املؤمتر، و       
 مـع   قويـة فرصـة إلقامـة شـراكات       الهنـا تتـيح     إ حيـث ،   املـذكورة أعـاله     يف االجتماعـات   بنشاط

  ؛الشراكات  وصون تلكالقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين
 احلكومات على االضطالع باألعمال التحضريية للمؤمتر الثالث عـشر          تشجع  - ١٧ 

ــد        ــة، عن ــشاء جلــان حتــضريية وطني ــا يف ذلــك إن ــع الوســائل املناســبة، مب ــة مبكــرة جبمي يف مرحل
  االقتضاء؛
بــرامج األمــم املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة التابعــة ملنظومــة األمــم   تــشجع  - ١٨ 

ــة     ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي ــةاملتحــدة واملنظمــات احلكومي ــة و  املعني  املنظمــات املهني
 على التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة يف التحـضري للمـؤمتر                األخرى
  عشر؛ الثالث

 إىل اللجنة أن تتيح وقتا كافيا يف دورهتـا الثانيـة والعـشرين السـتعراض                تطلب  - ١٩ 
 وأن تـضع الـصيغة النهائيـة جلميـع          ،التقدم احملـرز يف األعمـال التحـضريية للمـؤمتر الثالـث عـشر             

 وأن تقـدم توصـياهتا إىل اجلمعيـة العامـة          ،الترتيبات التنظيمية والفنية املتبقيـة يف الوقـت املناسـب         
  يق اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛عن طر

يقـدم تقريـرا    هلـذا القـرار وأن    الوافيـة  إىل األمني العام أن يكفل املتابعـة         تطلب  - ٢٠  
ــك  ــن ذل ــع ــن طريــ  ـ إىل اجلمعي ــة ع ـــق جلنـة العام ــة    ة ـ ــة اجلنائي ـــة والعدال ــع اجلرميـ ــا من يف دورهت

  .والعشرين الثانية
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   مشروع القرار الثاين    
ن والعمـال   ــــ د املهاجري ــــ ى العنـف ض   ـــ ى القـضاء عل   ـــ ية إل ـود الرامـ  ــز اجله ــتعزي    

  املهاجرين وأسرهم
  

 ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ــا إذ ت ــؤرخ ٦٦/١٧٢ إىل قراره ــانون األول١٩ امل ــسمرب / ك ــون ٢٠١١دي  املعن
  ،‘‘محاية املهاجرين’’

ديا خطـريا   أن العنف ضد املهاجرين والعمال املهـاجرين وأسـرهم يـشكل حتـ             ب تقرإذ  و  
  البلدان، يتطلب تعاونا متعدد األطراف بني مجيعأن القضاء عليه  و األعضاءلدولل

مبــا يف ذلــك الــذي ترتكبــه اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة، العنــف أن بــ تقــر أيــضاإذ و  
  العنف بدافع العنصرية، يشكل أحد التحديات املاثلة يف هذا اجملال،

الــيت متــارس ضــد  التعــصب والتمييــز والعنــف   أعمــال مــن وإذ يــساورها بــالغ القلــق   
  ،من خطر العنف الفعلي الذي حييق هبماملهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم و

 على العمـل والتـدريب املهـين        اليت حتول دون حصول املهاجرين    عقبات   بأن ال  وإذ تقر   
الـيت  ت والسكن والتعلـيم املدرسـي واخلـدمات الـصحية واخلـدمات االجتماعيـة وسـائر اخلـدما           

   وفقا للتشريعات الوطنية تسهم يف استضعافهم،عامة الناسيستفيد منها 
 كثرة وتنوع العوامل الـيت تـدفع النـاس إىل حماولـة عبـور احلـدود الدوليـة،                   وإذ تالحظ   

أن  يف بعــض احلــاالت ميكــنكــون اقتــصادية تقــد أن بواعــث غالبيــة املهــاجرين  وأنــه يف حــني 
  فئات مستضعفة،يكون بينهم 

 أنه بالنظر إىل أن اجملرمني يستغلون تدفقات املهاجرين وحيـاولون االلتفـاف             ذ تدرك وإ  
، يـصبح املهـاجرون أكثـر عرضـة ملخـاطر منـها االختطـاف واالبتـزاز                 نقاط مراقبة احلـدود   على  

  والعمل القسري واالستغالل اجلنسي واالعتداء البدين وعبودية الديون واهلجر،
عــدد املهــاجرين، وخباصــة النــساء واألطفــال، الــذين    مــن كثــرة  القلــقيــساورهاوإذ   

ــة     ــة دون  يعرضــون أنفــسهم خلطــر كــبري مبحاول ــور احلــدود الدولي ــازهتم لعب ــائق حي ــوث سفر ال
 وحتمـي   معاملـة إنـسانية   املهـاجرين ملزمـة بـأن تعامـل    األعـضاء   ، وإذ تسلم بـأن الـدول        املطلوبة

  ،كمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم حقوقهم بالكامل
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يف إطــار العدالــة اجلنائيــة مركــز ومتــسق إرســاء هنــج  ضــرورة تــضع يف اعتبارهــاوإذ   
 علـى  معرضـة  باعتبـارهم فئـة     ، وخباصة النـساء واألطفـال،     املهاجريناجلرائم املرتكبة ضد    حيال  

   للجرمية واالعتداء،حنو خاص
متــع  بأمهيــة مبــدأ تيــسري اللجــوء إىل العدالــة، واقتناعــا منــها بأنــه ال ميكــن الت  وإذ تقــر  

  حبقوق اإلنسان األساسية على حنو تام دون إتاحة سبل اللجوء إىل العدالة،
أن لكـل فـرد   يـرد فيـه   الـذي   )١(اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان  أمهية   تعيد تأكيد وإذ    

 ملعاملـة   هإخـضاع  اسـتعباده أو   جيـوز اسـترقاق أحـد أو       احلق يف احليـاة واحلريـة واألمـان وأنـه ال          
مهينة وأنه حيـق لكـل إنـسان التمتـع جبميـع احلقـوق واحلريـات                 الإنسانية أو  عقوبة قاسية أو   أو

   دون متييز من أي نوع،يف اإلعالن الوارد بياهنا
 أن اختــاذ تــدابري فعالــة ملنــع هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب  تأكيــد  أيــضاتعيــدوإذ   

  يتطلب هنجا دوليا شامال،ته والبحر واجلو ومكافح
 مـن    الـسارية  القـانون الـدويل   أحكام  مبقتضى  األعضاء  ى الدول   يقع عل   ما وإذ تالحظ   
  مرتكبيهـا،  ومعاقبـة  يف تلـك اجلـرائم       بـالتحقيق نع ارتكاب جـرائم ضـد املهـاجرين و        مبالتزامات  

ــا أن عــدم   ــضع يف اعتباره ــذلك  وإذ ت ــام ب ــع حيــول دون القي حبقــوق ضــحايا تلــك اجلــرائم  متت
  اإلنسان واحلريات األساسية،

 وبني الـدول األعـضاء       التعاون فيما بينها    الدول األعضاء  ة أن تكثف  ضرور تؤكدوإذ    
  الوطنية، العابرة للحدود اجلرمية املنظمة من أجل مكافحةوكيانات القطاع اخلاص 

 التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة             التـام  ضرورة التنفيذ     أيضا تؤكدوإذ    
 املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمـل               وبروتوكول مكافحة هتريب   )٢(عرب الوطنية 

 وبروتوكـول منـع وقمـع االجتـار         )٣(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة          
 املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة          عليه، عاقبةاملباألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، و    

 مـن رورة اختاذ تدابري مناسبة لتوفري محاية فعالـة للمهـاجرين            وض ،)٤(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   
ــذي ميكــن أن    ــواع العنــف ال ــارس ضــدهم أن ــهم مــن احتمــال    مي ــك محايت ــا يف ذل ــهم ، مب ترهيب

   اجلنائية،الدعاوى إلدالئهم بإفادات كشهود يف منهماالنتقام  أو
__________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار ال  )١(  

  )٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد   )٣(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  
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خطـة عمـل   ’’ املعنـون  ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٣٠ املؤرخ   ٦٤/٢٩٣ إىل قرارها    وإذ تشري   
وقـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة            ‘‘ األمم املتحدة العاملية ملكافحـة االجتـار باألشـخاص        

تنفيــذ خطــة عمــل األمــم املتحــدة العامليــة  ’’ املعنــون ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥املــؤرخ  ٢٠/٣
ــذ ، وإذ تؤكــد ضــرورة  )٥(‘‘ملكافحــة االجتــار باألشــخاص  ــام والتنفي ، عمــلالالفعــال خلطــة  الت

مكافحـة االجتـار   يف جمـال     أن هذه اخلطة سـتؤدي، يف مجلـة أمـور، إىل تعزيـز التعـاون                 ترى وإذ
وتنـسيق اجلهـود   االجتـار باألشـخاص     ب  املتعلـق  ربوتوكـول  والتنفيذ التام لالتفاقية وال    باألشخاص

  أفضل، يف هذا الصدد بشكل
االجتـار باألشـخاص،     أن اجلرائم املرتكبة ضد املهاجرين، مبـا يف ذلـك            تعيد تأكيد وإذ    

 الـدويل   الـصعيد تزال متثل حتديا خطريا وال بد من تقييمها والتصدي هلا بشكل منـسق علـى                 ال
ومن قيام تعاون حقيقي متعدد األطراف بني البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد مـن            

  أجل القضاء عليها،
 األمــم املتحــدة املعــين  اضــطلع بــه مكتــببالعمــل الــذي  مــع التقــديرحتــيط علمــاوإذ   

مبـا يف ذلـك    باملخدرات واجلرمية لتسليط الضوء على مدى تعرض املهـاجرين املهـربني للعنـف،              
اسـتعراض عـاملي    : املهـاجرين  هتريـب ”املعنونـة    ٢٠١٠ ألول مـرة يف عـام        ت نشر الدراسة اليت 

لعنـف  اموضـوع   املناقشة املواضـيعية بـشأن      ودليل   “وثبت مراجع مشروح ألحدث املنشورات    
  ،)٦(وأسرهم ضد املهاجرين والعمال املهاجرين

 باختـاذ تـدابري حلمايـة       )٧(أللفيـة ل يف إعالن األمـم املتحـدة        املتجدد بااللتزام   وإذ ترحب   
حقــوق اإلنــسان للمهــاجرين والعمــال املهــاجرين وأســرهم والقــضاء علــى األفعــال العنــصرية     

  وكراهية األجانب وتعزيز الوئام والتسامح،
تبــادل  إنفـاذ القـانون و  يف جمـال  املعلومــات والتعـاون  تبـادل  فعاليـة  بـأن تعزيـز   تقـر وإذ   

  ، بات بشكل متزايد أمرا ضروريااملساعدة القانونية على الصعيد الدويل
 على تعزيز فعالية إنفاذ القـانون ومـا يتـصل بـذلك مـن تـدابري للقـضاء              وإذ تعقد العزم    

  ،وأسرهمالعنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين على 

__________ 
، (E/2011/30) ١٠، امللحــــق رقــــم ٢٠١١الوثــــائق الرمسيــــة للمجلــــس االقتـــصادي واالجتمــــاعي،  : انظـــر   )٥(  

  .األول، الفرع دال الفصل
  )٦(  E/CN.15/2012/5.  
  .٥٥/٢قرار ال  )٧(  
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ضـد املهـاجرين والعمـال املهـاجرين         اجلرائم اليت ال تزال ترتكـب        تدين بشدة   - ١  
 يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك العنف اإلجرامي بدافع العنـصرية والتمييـز العنـصري                 وأسرهم

  وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
، وخباصـة النـساء     ملهـاجرين أن تكفل معاملة مجيع ا    األعضاء   إىل الدول    تطلب  - ٢  

 علـى حنـو     محايـة حقـوقهم   ومعاملـة إنـسانية     واألطفال، بغض النظر عـن وضـعهم كمهـاجرين،          
  ؛م وكرامتهتهم، وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لذلك، مع إيالء االعتبار الواجب لسالمتام

ن أن تتخذ تدابري ملنع حاالت العنف ضـد املهـاجري    على  الدول األعضاء    حتث  - ٣  
 هــذه ضــحايا معاملــة تــضمنوالعمــال املهــاجرين وأســرهم والتــصدي هلــا علــى حنــو فعــال وأن 

  ؛تكفل فيها كرامتهم ، معاملة إنسانيةوضعهم كمهاجريناجلرائم، بغض النظر عن 
 واختـاذ تـدابري   وطنيـة  الدول األعضاء اليت مل تقم بعـد بـسن تـشريعات          تشجع  - ٤  

ــشر  مناســبة أخــرى  ــدابري ت ــك ت ــا يف ذل ــة،   ، مب ــة وإداري ــضائية وتنظيمي ــب  يعية وق ملكافحــة هتري
ضـد   اجلـرائم   ارتكـاب بأنالتسليم  يف سياق ذلك أن تفعل على  على الصعيد الدويل املهاجرين

واالعتـداء   اجلـرائم غـري ذلـك مـن        االختطـاف أو   الجتـار أو  ا خلطـر    هتمعرض حيا ياملهاجرين قد   
ــة املنظمــة    ــدعم المــن جانــب اجلماعــات اإلجرامي ــى مكافحــة   ، وأن ت ــدويل عل ــاون ال تلــك تع

  ؛اجلرائم
 واختـاذ   وطنيـة بـسن تـشريعات       الدول األعضاء الـيت مل تقـم بعـد          أيضا تشجع  - ٥  

 يتـصل  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما        ملكافحة جرائم تدابري مناسبة أخرى    
 أجــل احلــد مــن مبــا يف ذلــك اختــاذ تــدابري تتــسق مــع القــوانني الوطنيــة مــن مــن تعــصب، بــذلك

  ؛تعرض املهاجرين خلطر اجلرمية وزيادة مشاركتهم يف اجملتمعات املضيفة، على أن تفعل ذلك
 الــدول األعــضاء الــيت مل تنــضم بعــد إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة  دعوهتــا تكــرر  - ٦  

ــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا     ــامأن تنظــر يف إىل  )٨(ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني  القي
  ؛على حنو تام املعاهدات تلكذلك، وهتيب بالدول األطراف أن تنفذ ب

 بالــدول األعــضاء أن تــضع حــسب االقتــضاء تــدابري لتعزيــز إجــراءات    هتيــب  - ٧  
العدالــة اجلنائيــة برمتــها وللتحقيــق جبديــة يف اجلــرائم املرتكبــة ضــد املهــاجرين، مبــا فيهــا جــرائم  

، وال سيما اجلرائم اليت متثل انتهاكا حلقوق اإلنـسان          االجتار باألشخاص وسائر اجلرائم اخلطرية    
للمهاجرين، ومقاضاة مرتكبيها، مع إيالء اهتمام خاص ملساعدة الضحايا ومحايتـهم، وخباصـة             

  النساء واألطفال؛
__________ 

  )٨(  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.  
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تعـرب يف هـذا الـصدد عـن         و،  املستضعفني شخاصأمهية محاية األ  على   تشدد  - ٨  
ميــة املنظمـة العاملــة عــرب احلـدود الوطنيــة والكيانــات   قلقهـا إزاء تزايــد أنـشطة الكيانــات اإلجرا  

اإلجراميــة املنظمــة الوطنيــة وغريهــا مــن اجلهــات الــيت تــستفيد مــن ارتكــاب اجلــرائم ضــد            
ــاجرين،  ــالظروف اخلطــ   وخباصــةامله ــراث ب ــال، دون اكت ــساء واألطف ــيت  ري الن ــسانية ال ة والالإن

  الدويل؛  والقانونالوطنيةيف انتهاك صارخ للقوانني ويعيشوهنا 
 الـدول األعـضاء علـى أن تنتفـع متامـا، عنـدما يكـون ذلـك مالئمـا، مـن                      حتث  - ٩  

الــيت تنطــوي علــى ممارســة العنــف ضــد الــيت جتريهــا يف اجلــرائم التعــاون الــدويل يف التحقيقــات 
وتـشجع الـدول األطـراف يف       ،   ويف مقاضـاة مرتكبيهـا     املهاجرين والعمـال املهـاجرين وأسـرهم      

الـذي تـوفره     التعـاون الـدويل   طـار   تـستفيد مـن إ    علـى أن    كـوالت امللحقـة هبـا       والربوتوتفاقية  الا
 يتــيح تــسليم مــن أجــل كفالــة إرســاء إطــار قــانوين مناســب   تلــك الــصكوك وســائر الــصكوك 

  تلك اجلرائم؛ب يتصل املساعدة القانونية والتعاون الدويل فيما تبادل واجملرمني
ريب املتخـصص حـسب االقتـضاء        على تـوفري التـد      الدول األعضاء   أيضا حتث  - ١٠  

للمــوظفني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون ومراقبــة احلــدود واهلجــرة ولــسائر املــوظفني املعنــيني    
لتحــسني قــدراهتم علــى حتديــد املــسائل املتعلقــة بــالعنف ضــد املهــاجرين وعلــى التــصدي هلــا،     

  بوسائل منها التعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين؛
أثنـاء   ملنع العنـف ضـد املهـاجرين         عملية تدابري   اختاذإىل  األعضاء   الدول   تدعو  - ١١  

 الـــدخول ويف املنـــاطق نقـــاط وتـــدريب املـــوظفني العمـــوميني العـــاملني يف  عبـــورهم أراضـــيها
 منتــهكي مقاضــاة املهــاجرين وأســرهم بــاحترام ووفقــا للقــانون وعلــى   معاملــةاحلدوديــة علــى 

ــاء ع   ــورحقــوق املهــاجرين وأســرهم أثن ــساريالقــوانني، مبــا يتوافــق مــع  هم أراضــيهاب ة علــى  ال
  ؛الصعيدين الوطين والدويل

وهتريب املهـاجرين   حبث الصلة بني اهلجرة      األعضاء على مواصلة     الدول حتث  - ١٢  
 مـن العنـف والتمييـز       ين اجلهـود الراميـة إىل محايـة املهـاجر         من أجـل تعزيـز    واالجتار باألشخاص   

  واالعتداء؛واالستغالل 
الـيت ميكـن أن   املخـاطر  توفري املعلومـات املتعلقـة ب     على   األعضاء    الدول تشجع  - ١٣  

ــذي حبهلجــرة وا تنطــوي عليهــا وتعريــف املهــاجرين  م يهــاجرون وواجبــاهتنقــوق األشــخاص ال
ــضيفهم، ل   ــيت تست ــات ال ــباجملتمع ــستنرية و  همتمكين ــرارات م ــن اختــاذ ق ــن احتمــاالت    م احلــد م

  ؛للجرائم ضحايا وقوعهم
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ــبهت  - ١٤   ــدابري تكفــل    ي ــدول األعــضاء أن تتخــذ ت ــضحايا اجلــرائم، وخباصــة   بال ل
عنـــد انتـــهاك عدالـــة ال إىل نظـــام إمكانيـــة اللجـــوء ،ن وأســـرهمون والعمـــال املهـــاجروملهـــاجرا

  ؛وضعهم كمهاجرين، بغض النظر عن همحقوق
على أن تواصل تعزيز تعاوهنـا يف جمـال محايـة الـشهود             األعضاء   الدول   شجعت  - ١٥  
  يا هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص؛يف قضا

 تـــضمني  فوريـــة مـــن أجـــل   إجـــراءات  الـــدول األعـــضاء إىل اختـــاذ   تـــدعو  - ١٦  
ممارســة  تكفــل منــع اجلــرائم الــيت تنطــوي علــى   تــدابريللعدالــة اجلنائيــةاالســتراتيجيات الوطنيــة 

  ؛ومعاقبتهم ومقاضاة مرتكبيهاالعنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم 
ــب  - ١٧   ــدور ترحــ ــشط  بالــ ــه النــ ــذي تؤديــ ــات  الــ ــة واملنظمــ ــات الدوليــ  املنظمــ

  ؛العنف ضد املهاجريناحلكومية يف مكافحة  غري
 بـشأن على التعاون يف احملافل الدولية واإلقليمية والثنائية        األعضاء   الدول   حتث  - ١٨  

  .محاية املهاجرين وإدارة شؤون اهلجرة إدارة إنسانية
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  ثالثمشروع القرار ال    
تعزيز سيادة القانون وإصـالح مؤسـسات العدالـة اجلنائيـة، وخباصـة يف اجملـاالت                    

ــع علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة يف مكافحــة اجلرميــة       ــهج املتب ــصلة بالن املت
  املنظمة العابرة للحدود الوطنية واالجتار باملخدرات

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــا إذ تـــشري    املعنـــون ٢٠١١ديـــسمرب /انون األول كـــ٩ املـــؤرخ ٦٦/١٠٢ إىل قرارهـ

، الـذي أعـادت فيـه تأكيـد التزامهـا مبقاصـد          ‘‘سيادة القانون على الصعيدين الوطين والـدويل      ’’
غـىن عنـها إلرسـاء عـامل أكثـر           ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل اليت متثل أسـسا ال          

ام التـام هلـا وإحـالل سـالم         سلما وازدهـارا وعـدال وكـررت تأكيـد عزمهـا علـى تعزيـز االحتـر                
 عادل ودائم يف مجيع أحناء العامل،

حـــسن األداء يراعـــي وكفـــؤ و أمهيـــة إرســـاء نظـــام عدالـــة جنائيـــة فعـــال  وإذ تؤكـــد  
ــابرة         ــة الع ــة املنظم ــسانية، بوصــفه أساســا لنجــاح اســتراتيجية مكافحــة اجلرمي ــارات اإلن االعتب

  األخرى، ات وأشكال االجتارللحدود الوطنية والفساد واإلرهاب واالجتار باملخدر
 مـن تـأثري اجلرميـة املنظمـة سـلبا يف حقـوق اإلنـسان وسـيادة               وإذ يساورها بالغ القلـق      

القانون واألمن والتنمية ومن تطور أسـاليب اجلرميـة املنظمـة وتنـوع أشـكاهلا وجوانبـها العـابرة                   
 حلاالت،ا للحدود الوطنية وصلتها بأنشطة إجرامية أخرى وبأنشطة إرهابية يف بعض

 بأمهية سيادة القانون يف مجيع جماالت العمل داخل منظومة األمـم املتحـدة،              وإذ تسلم   
ــسيادة         ــا ل ــسيقها دعم ــشطة وتن ــساق األن ــدم احملــرز يف ضــمان ات ــدير التق ــع التق وإذ تالحــظ م

تقــر يف  القــانون، بالتعــاون مــع الفريــق املعــين بالتنــسيق واملــوارد يف جمــال ســيادة القــانون، وإذ   
  ت نفسه باختالف الواليات املكلفة هبا خمتلف كيانات األمم املتحدة،الوق

 املــــؤرخ  ٢٠٠٤/٢٥ إىل قــــرارات اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي    وإذ تــــشري  
 املـؤرخ   ٢٠٠٦/٢٥  و ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٢١  و ٢٠٠٤يوليـه   /متوز ٢١
ــه / متــوز٢٧ ــز ســيادة القــانون وإصــالح   ٢٠٠٦يولي ــة   املتعلقــة بتعزي ــة اجلنائي مؤســسات العدال

وأنشطة املساعدة يف إطار برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف ذلـك اجملـال،                 
بعــد انتــهاء الــرتاع، وإدراكــا منــها للــدور الرائــد الــذي تــضطلع بــه     يف ســياقات منــها الــتعمري 

دمي املـساعدة إىل البلـدان الـيت       كيانات منها إدارة عمليات حفظ السالم يف األمانة العامة يف تقـ           
  زاع،ـالن متر مبرحلة ما بعد انتهاء
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 املـــؤرخ ٢٠٠٩/٢٣ إىل قـــراري اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي وإذ تـــشري أيـــضا  
دعـم إرسـاء وتنفيـذ الـربامج اإلقليميـة ملكتـب األمـم املتحـدة                ’’ املعنـون    ٢٠٠٩يوليه  /متوز ٣٠

ــه / متــوز٢٢ؤرخ  املــ٢٠١٠/٢٠و ‘‘ املعــين باملخــدرات واجلرميــة  ــون ٢٠١٠يولي دعــم ’’ املعن
العمــل علــى وضــع وتنفيــذ هنــج متكامــل إلعــداد الــربامج يف مكتــب األمــم املتحــدة املعــين           

  ،‘‘واجلرمية باملخدرات
ــذلك   ــة   وإذ تـــشري كـ ــشاملة ملواجهـ ــتراتيجيات الـ ــلفادور بـــشأن االسـ  إىل إعـــالن سـ

 الذي أقرت فيـه     )١( وتطورها يف عامل متغري    نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    : التحديات العاملية 
الدول األعضاء بـأن نظـام منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة هـو لـب سـيادة القـانون وبـأن التنميـة                          

كفـؤ يراعـي    واالقتصادية واالجتماعية املستدامة الطويلة األمد وإرساء نظام عدالة جنائية فعال           
   اآلخر بشكل إجيايب،االعتبارات اإلنسانية أمران يؤثر كل منهما يف

 أن سيادة القانون تشمل أمورا منها تعزيـز احتـرام ثقافـة سـيادة          وإذ تضع يف اعتبارها     
ــة وتطبيقهــا     القــانون واملؤســسات التــشريعية والتنفيذيــة والقــضائية الالزمــة لوضــع قــوانني فعال

 تطبيــق وتعزيــز الثقــة بــأن تراعــى يف وضــع القــوانني شــواغل الــسكان واحتياجــاهتم وبــأن يــتم   
  القانون بعدالة وكفاءة وشفافية،

 بالتأثري السليب للفساد الذي يقوض ثقة اجلمهـور واملـشروعية والـشفافية      واقتناعا منها   
  ويعوق وضع قوانني منصفة وفعالة وتطبيقها وإنفاذها والفصل مبوجبها،

 أمهيـــة ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين الـــوطين والـــدويل علـــى الـــسواء، وإذ تؤكـــد  
  تبارها عنصرا أساسيا يف التصدي للجرمية املنظمة والفساد ومنعهما،باع

 بقيمـة اجلهـود املبذولـة يف منظومـة األمـم املتحـدة بأسـرها لتعزيـز األنـشطة                    وإذ تسلم   
الرامية إىل تعزيز سيادة القـانون، مبـا يف ذلـك إنـشاء الفريـق املعـين بالتنـسيق واملـشورة يف جمـال               

   القانون يف املكتب التنفيذي لألمني العام،سيادة القانون ووحدة سيادة
 إنشاء األمني العـام فرقـة عمـل منظومـة األمـم املتحـدة املعنيـة                 وإذ تالحظ مع التقدير     

باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية واالجتار باملخدرات باعتبارمهـا خطـرين يهـددان األمـن               
 منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن اجلرميـة      واالستقرار من أجـل إرسـاء هنـج فعـال وشـامل يف إطـار       

للـدول األعـضاء مـن       املنظمة العابرة للحدود الوطنية واالجتار باملخدرات، وإذ تعيـد تأكيـد مـا            
  دور بالغ األمهية يف هذا الصدد، على النحو املبني يف ميثاق األمم املتحدة،

__________ 
 .، املرفق٦٥/٢٣٠القرار   )١(  
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والعدالــة اجلنائيــة  بــأن معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة  وإذ تقــر  
هـو مكـرس يف سـيادة القـانون      أدوات هامة إلقامة نظـم عدالـة جنائيـة منـصفة وفعالـة وفـق مـا             

  االقتضاء، وبأنه ينبغي تعزيز استخدامها وتطبيقها يف تقدمي املساعدة التقنية، حسب
 بكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة املعنيـة أن تواصـل التعـاون فيمـا بينـها                    هتيب  - ١  
ق أنشطتها، يف إطار والية كل منها، إلرساء هنج أكثر تكامال لتقدمي املساعدة من أجـل                وتنسي

بناء القدرات يف جمال سيادة القانون وإصالح العدالة اجلنائية وأن تواصـل حبـث إمكانيـة تنفيـذ                 
  مشاريع مشتركة يف هذا اجملال؛

 بـصورة منهجيـة      بكيانات منظومة األمم املتحدة املعنيـة أن تراعـي         هتيب أيضا   - ٢  
سيادة القانون مبختلف جوانبها يف براجمها ومشاريعها وأنشطتها األخـرى املتعلقـة مبنـع اجلرميـة                 

ــسكانية، وال    ــع الفئــات ال ــة وأن تكفــل اســتفادة مجي ــة اجلنائي ــساء، مــن تلــك    والعدال ســيما الن
  واألنشطة؛ الربامج واملشاريع

ــد   - ٣   ــد تأكي ــم املتحــدة مل  تعي ــامج األم ــة برن ــة يف    أمهي ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ن
التــــشجيع علــــى اختــــاذ إجــــراءات فعالــــة لتعزيــــز التعــــاون الــــدويل يف جمــــال منــــع اجلرميــــة    

  اجلنائية؛ والعدالة
 أمهيــة العمــل الــذي يقــوم بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين تعيــد أيــضا تأكيــد  - ٤  

رميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـن        باملخدرات واجلرميـة، يف إطـار االضـطالع بواليتـه يف جمـال منـع اجل               
أجل تقدمي املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية وغري ذلك من أشـكال املـساعدة إىل الـدول       
األعضاء، بناء على طلبها وعلى سبيل األولوية العليا، والتنسيق مع مجيع هيئات األمم املتحـدة                

  ة كل منها؛ومكاتبها املختصة واملعنية واستكمال عملها، مع مراعاة والي
 مجيع الدول على تعزيـز التعـاون علـى الـصعد الثنـائي واإلقليمـي                تشجع بقوة   - ٥  

والدويل، وفقا لتشريعاهتا الوطنية، من أجـل التـصدي للتحـديات الـيت تـشكلها اجلرميـة املنظمـة                   
  العابرة للحدود الوطنية واالجتار باملخدرات؛

ــشجع  - ٦   ــين باملخــدرات   ت ــم املتحــدة املع ــب األم ــدرج    مكت ــى أن ي ــة عل  واجلرمي
الصلة مبوضوع سيادة القانون يف براجمه ومـشاريعه املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة                ذات  العناصر  

اجلنائية، بالتنسيق، حسب االقتضاء، مع كيانات األمم املتحدة املعنيـة األخـرى، ومنـها الفريـق                
مــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان  املعــين بالتنــسيق واملــشورة يف جمــال ســيادة القــانون ومفوضــية األ  

  ؛ باألمانة العامةوإدارة عمليات حفظ السالم
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 مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى مواصـلة        تشجع أيضا   - ٧  
ــا          ــها، دعم ــى طلب ــاء عل ــضاء، بن ــدول األع ــشارية لل ــة واخلــدمات االست ــساعدة التقني ــدمي امل تق

ر سيادة القانون يف هـذه املـساعدة، حـسبما يكـون     إلصالح العدالة اجلنائية، وعلى إدراج عنص  
زاع، وعلــى  ذلــك مناســبا، يف أطــر منــها بنــاء الــسالم وحفــظ الــسالم والــتعمري بعــد انتــهاء الــن  

الترويج للصكوك القانونية الدولية ذات الصلة باملوضوع، ومنها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة           
 واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة )٢( امللحقــة هبــااجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت 

 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملـؤثرات العقليـة              )٣(الفساد
 وصكوك مكافحة اإلرهاب الدولية ذات الصلة باملوضـوع، حـسب االقتـضاء،             )٤(١٩٨٨لعام  

ول هبــا يف األمــم املتحــدة يف جمــال منــع اجلرميــة      باالســتناد أيــضا إىل املعــايري والقواعــد املعمــ    
  اجلنائية؛ والعدالة
 بالتقدم الذي حققه مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة،            ترحب  - ٨  

يف إطــار واليتــه وبالتــشاور الوثيــق مــع الــدول األعــضاء والكيانــات اإلقليميــة، يف إرســاء هنــج    
  ل برامج مواضيعية وإقليمية لوضعه موضع التنفيذ؛برناجمي متكامل للمساعدة التقنية، يشم

 مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة علـى مواصـلة وضـع                تشجع  - ٩  
أدوات ومـــواد تدريبيـــة بـــشأن منـــع اجلرميـــة وإصـــالح العدالـــة اجلنائيـــة، اســـتنادا إىل املعـــايري    

  الدولية؛ والقواعد
ــواردة يف قراتعيـــد تأكيـــد  - ١٠   ــيتها الـ ــا  توصـ ــانون ١٩ املـــؤرخ ٦٦/١٨١رهـ  كـ
 بأن تتبع الدول األعضاء، مبا يتفق مع السياق الـوطين لكـل منـها، هنجـا          ٢٠١١ديسمرب  /األول

شـــامال ومتكـــامال إزاء منـــع اجلرميـــة وإصـــالح العدالـــة اجلنائيـــة، اســـتنادا إىل تقييمـــات أوليـــة  
 وأن تـضع سياسـات   والبيانات الـيت مت مجعهـا، مـع التركيـز علـى مجيـع قطاعـات نظـام العـدل،           

ــرار إىل املكتـــب املعـــين      ــوارد يف ذلـــك القـ ــها الـ ــة، وطلبـ ــع اجلرميـ ــرامج ملنـ ــتراتيجيات وبـ واسـ
باملخدرات واجلرمية أن يواصل تقـدمي املـساعدة التقنيـة هلـذا الغـرض إىل الـدول األعـضاء، بنـاء                     

  على طلبها؛
يواصـل تقـدمي     إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن            تطلب  - ١١  

املــساعدة التقنيــة، يف إطــار واليتــه، إىل الــدول األعــضاء بنــاء علــى طلبــها فيمــا يتعلــق بــسيادة    
  القانون واستدامة إصالح العدالة اجلنائية يف األمد الطويل؛

__________ 
  )٢(  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )٣(  
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢ملرجع نفسه، اجمللد ا  )٤(  
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 الدول األعضاء الـيت تقـدم مـساعدة إمنائيـة للبلـدان اخلارجـة مـن الـرتاع                   حتث  - ١٢  
ية، عند االقتضاء، يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اليت تقـدمها            على أن تزيد املساعدة الثنائ    

إىل تلــك البلــدان، وتوصــي بــأن تتــضمن هــذه املــساعدة، عنــد الطلــب، عناصــر تتعلــق بــسيادة  
  القانون؛
 معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل أن               تدعو  - ١٣  

سألة سـيادة القـانون، وخباصـة اجلوانـب املتـصلة مبنـع اجلرميـة والعدالـة                 تدرج يف برامج عملها م    
اجلنائية، بغرض معرفـة مـا إذا كانـت هنـاك صـلة بـني اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة                     
ــها      ــدت، وطبيعتـ ــصلة، إن وجـ ــذه الـ ــستوى هـ ــدد مـ ــساد، وأن حتـ ــدرات والفـ ــار باملخـ واالجتـ

  املناسبة؛  خيص سيادة القانون وأن تعد املواد التدريبيةوالتحديات اليت ميكن أن تطرحها فيما
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ١٤  

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
 الدول األعضاء واجلهـات املاحنـة األخـرى إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج                  تدعو  - ١٥  

  .املتحدة ض، وفقا للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف األممامليزانية هلذه األغرا
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  مشروع القرار الرابع    
مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونيـة يف                

  نظم العدالة اجلنائية
  

 ،إن اجلمعية العامة  

بـــادئ الرئيـــسية  امليكـــرسالـــذي  )١(اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنـــسانإىل  تـــشريإذ   
  وعلنيـة أمـام حمكمـة مـستقلة    عادلـة احلـق يف حماكمـة   وأمام القـانون وافتـراض الـرباءة     للمساواة
 جنــائيجبــرم ، إىل جانــب مجيــع الــضمانات الــضرورية للــدفاع عــن أي شــخص متــهم   حمايــدة
  ،مربر له  ال دون تأخرياحملاكمةيف احلق  والدنيا من الضمانات وغريها

وخـصوصا   ،)٢(العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية       إىل  أيـضا  تشريوإذ    
 هحـضور يف   أن حيـاكم     فعل إجرامي متهم بارتكاب   كل  لق  حي هنعلى أ يت تنص    ال  منه ١٤املادة  

 حـسبما تقتـضيه  ، حمـام يعـني لـه     أوتـاره خيحـام   مب باالسـتعانة   أو وأن يدافع عـن نفـسه بشخـصه       
 منـــشأة حمايـــدةو حمكمـــة خمتـــصة مـــستقلة ة أمـــاميف حماكمـــة عادلـــة وعلنيـــمـــصلحة العدالـــة، 

  ،القانون حبكم
 الـيت وافـق عليهـا      )٣( القواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء         اعتبارها يف   تضعوإذ    

 ١٩٥٧يوليـه  / متـوز ٣١املـؤرخ  ) ٢٤-د( جـيم  ٦٦٣ هقرار  يفاجمللس االقتصادي واالجتماعي
يـسمح   والـيت    ١٩٧٧مـايو   /أيـار  ١٣خ  املـؤر ) ٦٢-د (٢٠٧٦ مبوجـب قـراره       اجمللـس  مددهاو

 ألغـراض تتعلـق     مستـشاره القـانوين    أن يتلقـى زيـارات مـن      بـ للسجني الذي مل حياكم      مبقتضاها
  ،بالدفاع عنه

  جمموعـة املبـادئ املتعلقـة حبمايـة مجيـع األشـخاص الـذين               أيـضا  اعتبارها يف   تضعوإذ    
  منـها علـى أن  ١١ملبـدأ  الـيت يـنص ا   )٤(الـسجن   أويتعرضون ألي شكل من أشـكال االحتجـاز       

بالطريقـة  حيصل على مـساعدة حمـام        أن  أو  يدافع عن نفسه    أن  احلق يف  لشخص احملتجز ليكون  
  ، القانوناليت حيددها

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧قرار ال  )١(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار الانظر   )٢(  
منشورات األمـم املتحـدة،     ( صكوك عاملية    ،)اجلزء األول (، اجمللد األول    جمموعة صكوك دولية  : حقوق اإلنسان   )٣(  

  .٣٤، الفرع ياء، الرقم )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)رقم املبيع 
  .، املرفق٤٣/١٧٣قرار ال  )٤(  
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وخــصوصا  ،)٥(املبــادئ األساســية بــشأن دور احملــامني كــذلك اعتبارهــاضع يف وإذ تــ  
ن احلـق يف أن يعـني       يكون لألشخاص الـذين لـيس هلـم حمـامو          ينص على أن    منها الذي  ٦املبدأ  

جمديـة جمانـا    مـساعدة قانونيـة   لتقـدمي  تتناسبان مـع طبيعـة اجلرميـة   هلم حمامون ذوو خربة وكفاءة    
ــا،     ــدفع تكاليفه ــة ل ــوارد كافي ــيس هلــم م ــن ل ــيت ت  مل ــع احلــاالت ال ــا  يف مجي ــضي فيه  ةلحمــصقت

  ذلك، ةالعدال
الفـــات التح:  أوجـــه التـــآزر واالســـتجابات   بـــشأنعـــالن بـــانكوك ىل إ إتـــشريوإذ   

طلـب فيهـا    منـه الـيت   ١٨وخباصـة الفقـرة    ،)٦(اجلرمية والعدالة اجلنائية االستراتيجية يف جمال منع
 إىل العدالـة   اللجوء سبل   لتعزيز، وفقا لقوانينها الداخلية،     خطوات إىل الدول األعضاء أن تتخذ    

 حقـوقهم  إعمـال  القانونية ملن هم يف حاجة إليهـا وأن متكنـهم مـن    املساعدةوأن تنظر يف توفري  
  يف نظام العدالة اجلنائية،

إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهـة التحـديات     إىل   أيضا تشريوإذ    
 منـه  ٥٢ وخباصـة الفقـرة    ،)٧(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورهـا يف عـامل مـتغري           : العاملية

، احتجـاز األشـخاص قبـل حماكمتـهم        احلـد مـن   الدول األعضاء إىل    اليت أوصي فيها بأن تسعى      
  ،القانوين  إىل آليات العدالة والدفاعاللجوء يكون ذلك مناسبا، وأن تعزز سبل حيثما

 املـــؤرخ ٢٠٠٧/٢٤دي واالجتمـــاعي قـــرار اجمللـــس االقتـــصاإىل   كـــذلكتـــشريوإذ   
املــساعدة  ســبل احلــصول علــى  التعــاون الــدويل علــى حتــسني ب املتعلــق ٢٠٠٧يوليــه /متــوز ٢٦
  ،خصوصا يف أفريقيا وانونية يف نظم العدالة اجلنائية،الق

العدالـة   لكفالـة اإلنـصاف يف نظـم      املساعدة القانونيـة عنـصر أساسـي        وإذ تسلم بأن توفري       
اجلنائية وعملها بكفاءة ومراعاهتا لالعتبارات اإلنـسانية واسـتنادها إىل سـيادة القـانون وأنـه يـشكل            

 ملمارسـة هـذه   ا مسبقاشرطباعتباره  ،عادلة  احلق يف حماكمة من بينها،لتمتع حبقوق أخرىأساسا ل
  اجلمهور هبا،ثقة ة واجلنائي العدالةيف إجراءات ضمانة مهمة تكفل اإلنصاف  واحلقوق

 بأن مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املـساعدة            وإذ تسلم أيضا    
ذا القـرار ميكــن أن تطبقهــا الـدول األعــضاء، آخــذة يف   القانونيـة يف نظــم العدالــة اجلنائيـة املرفقــة هبــ  

  كبري، االعتبار اختالف النظم القانونية والظروف االجتماعية واالقتصادية يف العامل بشكل

__________ 
تقريـر  : ١٩٩٠سـبتمرب  / أيلول٧ ‐أغسطس / آب٢٧ ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،    الثامنمؤمتر األمم املتحدة      )٥(  

  .، املرفق٣ -  األول، الباب باءالفصل، )A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (أعدته األمانة العامة
  .، املرفق٦٠/١٧٧قرار ال  )٦(  
  .، املرفق٦٥/٢٣٠قرار ال  )٧(  
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 احلكـومي الـدويل املفتـوح     فريـق اخلـرباء      العمل الذي قـام بـه        تالحظ مع التقدير    - ١  
، يف اجتماعه   اجلنائية ة القانونية يف نظم العدالة    املعين بتعزيز سبل احلصول على املساعد     باب العضوية   

، من أجـل وضـع جمموعـة    ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ إىل   ١٦الذي عقد يف فيينا يف الفترة من        
  اجلنائية؛ ةاحلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالسبل مبادئ وتوجيهات بشأن 

 احلـصول علـى املـساعدة        سـبل  أنمبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتـا بـش       تعتمد  - ٢  
 الــدول إلرشــاد اجلنائيــة املرفقــة هبــذا القــرار، باعتبارهــا إطــارا مفيــدا  القانونيــة يف نظــم العدالــة

ملساعدة القانونيـة يف جمـال العدالـة        توفري ا  املبادئ اليت ينبغي أن يقوم عليها نظام         بشأناألعضاء  
 العناصــر الــواردة يف ه ســيتم تطبيــق مجيــعوأنــ مــضمون هــذا القــرار آخــذة يف االعتبــاراجلنائيــة، 

 لتشريعات الوطنية؛ل وفقااملرفق 

  مـساعدة قانونيـة    بتقـدمي  تتخـذ التـدابري الكفيلـة      الـدول األعـضاء إىل أن        تدعو  - ٣  
 مع تشريعاهتا الوطنية، وفقا لروح املبـادئ والتوجيهـات،          يتفق، مبا   فعالة وأن تعزز تلك التدابري    

ــاطق يف  مــع مراعــاة تنــوع نظــم العد  ــدان واملن ــة يف خمتلــف البل ــة اجلنائي ــة تقــدمي  العــامل  ال وكفال
  ظروف البلدان واملناطق؛عموما وتوازن نظام العدالة اجلنائية مبا يتفق مع ملساعدة القانونية ا

 املـساعدة   تقـدمي  الدول األعضاء على أن تنظـر، حـسب االقتـضاء، يف             تشجع  - ٤  
 ؛اه توفر أقصى قدر ممكن منوأنالقانونية 

أن تستعني يف اجلهـود الـيت تبـذهلا والتـدابري        الدول األعضاء على     أيضا تشجع  - ٥  
ــيت تتخــذها   ــوطين  ال ــصعيد ال ــى ال ــز ســبل عل ــة يف نظــم     لتعزي ــساعدة القانوني ــى امل احلــصول عل

 ؛ة الوطني باملبادئ والتوجيهات، حسب االقتضاء ووفقا للقواننياجلنائية العدالة

املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل، رهنـا     إىل مكتب األمم     تطلب  - ٦  
اخلــدمات االستــشارية واملــساعدة التقنيــة إىل الــدول  خــارج امليزانيــة، تقــدمي بتــوافر مــوارد مــن

 اإلصـالحية ذلـك العدالـة    يف ، مبـا العدالـة اجلنائيـة   ، يف جمـال إصـالح   بنـاء علـى طلبـها   ،األعضاء
 ؛القانونية  املساعدةلتقدمي  متكاملةطوبدائل السجن ووضع خط

، يعمـل أن إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           تطلب أيضا   - ٧  
نطـاق واسـع،     املبـادئ والتوجيهـات علـى     تاحـة   إعلـى   رهنا بتوافر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة،           

  التدريبية؛ ات الالزمة مثل الكتيبات واألدلة األدواستحداثبوسائل منها 
إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج         األخـرى   اجلهـات املاحنـة     وول األعضاء    الد تدعو  - ٨  
 ؛املتحدة واإلجراءات املعمول هبا يف األمملقواعد ل، وفقا  املبينة أعالهألغراضلامليزانية 

ــة يف     تطلــب  - ٩   ــة اجلنائي ــة منــع اجلرميــة والعدال إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلن
  .تنفيذ هذا القراردورهتا الثالثة والعشرين تقريرا عن 
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 املرفق
 بشأن احلصول على املساعدة القانونية يف نظم  وتوجيهاهتامبادئ األمم املتحدة    

    العدالة اجلنائية
 مةمقّد  - ألف  

إلنـصاف  سم با نظـام للعدالـة اجلنائيـة يتّـ      ل املساعدة القانونيـة عنـصراً أساسـياً يف أيِّ         متثّ  - ١
وتــشكل املــساعدة القانونيــة أساســاً للتمتــع . ة القــانون ويقــوم علــى ســيادكفــاءةواإلنــسانية وال

 مـن   ١١ من املادة    ١حبقوق أخرى من بينها احلق يف احملاكمة العادلة، كما هو حمدد يف الفقرة              
ةً  وشــرطاً مــسبقاً ملمارســة هــذه احلقــوق، وضــمانةً مهمـّـ ،)١(اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان 

 . العدالة اجلنائيةإجراءاتخ ثقة اجلمهور العام يف ساسي وترسياإلنصاف األمبدأ تكفل حتقيق 

ــرة      - ٢ ــنص الفق ــك، ت ــضالً عــن ذل ــادة  ) د( ٣وف ــن امل ــدويل اخلــاص    ١٤م ــد ال ــن العه  م
أن حيــاكم ” علــى جمموعــة حقــوق مــن بينــها حــق كــل فــرد يف  )٢(والــسياسيةدنيــة بــاحلقوق امل

وأن خيطــر حبقــه يف حــضورياً وأن يــدافع عــن نفــسه بشخــصه أو بواســطة حمــام مــن اختيــاره،    
وجود من يدافع عنه إذا مل يكن له من يـدافع عنـه، وأن تـزوده احملكمـة حكمـاً، كلمـا كانـت                        
مصلحة العدالة تقتضي ذلك، مبحام يدافع عنه، دون حتميله أجراً على ذلـك إذا كـان ال ميلـك                   

 .“الوسائل الكافية لدفع هذا األجر

انونية، باعتباره جزءاً من نظام عدالة جنائيـة        قال ساعدةال للم تطبيق نظام فعَّ  من شأن   و  - ٣
 مــدة احتجـاز املـشتبه هبــم يف أقـسام الـشرطة ومراكــز االحتجـاز، إىل جانــب      أن يقلّـص ال، فعَّـ 

 الـسجون والتكـدس داخـل قاعـات         اكتظـاظ خفض عدد نـزالء الـسجون واإلدانـات اخلاطئـة و          
لـذلك النظـام أيـضا أن حيمـي         وميكـن   . ل تكرار اجلرميـة ومعـاودة اإليـذاء       احملاكم، وخفض معدّ  

اســتخدام وميكــن .  العدالــة اجلنائيــةحقــوق الــضحايا والــشهود وأن يــصوهنا يف إطــار إجــراءات
  .القانونية للمسامهة يف منع وقوع اجلرائم عن طريق زيادة الوعي بالقانوناملساعدة 

 ءات القـضائية  اللجـوء إىل اإلجـرا  جتّنبوتؤدي املساعدة القانونية دوراً مهماً يف تيسري      - ٤
تـشجيع  الاجملتمعية، مبا يف ذلك العقوبـات غـري الـسالبة للحريـة؛ و            تدابري  واستخدام اجلزاءات وال  

 يف نظم العدالة اجلنائية؛ واحلـد مـن اللجـوء إىل االحتجـاز              ات احمللية اجملتمععلى زيادة مشاركة    
 . بكفاءةارد الدولةستخدام مواوالسجن بال داعٍ؛ وترشيد سياسات العدالة اجلنائية؛ وكفالة 

فتقر إىل املوارد والقدرات الالزمـة لتقـدمي   ال تزال تالعديد من البلدان    ّمما يؤسف له أنَّ     و  - ٥
 .والضحايا والشهودسجناء للوبارتكاب جرائم املساعدة القانونية للمشتبه هبم واملتهمني 
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ة القانونيـة يف    بـشأن احلـصول علـى املـساعد        وتوجيهاهتـا    وهتدف مبادئ األمم املتحـدة      - ٦
زويـد  ، إىل ت  عتـرف هبـا   ة من املعايري الدوليـة واملمارسـات اجليـدة امل         نظم العدالة اجلنائية، املستمدَّ   

 نظــام للمــساعدة إرشــادات بــشأن املبــادئ األساســية الــيت ينبغــي أن يرتكــز عليهــا أيُّ  بلــدول ا
ال لتطبيــق نظــام وطــين فعـّـ  العناصــر احملــددة الالزمــة بيــانالقانونيــة يف ســياق العدالــة اجلنائيــة و 

قانونية، بغية تعزيز احلصول على املـساعدة القانونيـة عمـالً بقـرار اجمللـس              الومستدام للمساعدة   
حتــسني ســبل احلــصول التعــاون الــدويل علــى ”، املعنــون ٢٠٠٧/٢٤االقتــصادي واالجتمــاعي 

 .“، خصوصاً يف أفريقيانائية اجلالعدالة القانونية يف نظم ساعدةعلى امل

ــة    حــول اللجــوء إىل ي وومتــشياً مــع إعــالن ليلونغــ    - ٧ ــة يف نظــام العدال املــساعدة القانوني
ــد      ــالن، تعتمـ ــذ ذلـــك اإلعـ ــوي لتنفيـ ــل ليلونغـ ــة عمـ ــا وخطـ ــة يف أفريقيـ ــذه اجلنائيـ ــادئ هـ املبـ

 . مفهوماً واسعاً للمساعدة القانونيةاتوالتوجيه

 املــشورة “انونيــةاملــساعدة الق”املبــادئ والتوجيهــات، يــشمل مــصطلح    وألغــراض   - ٨
 أو املــسجونني أو املــشتبه هبــم واملــساعدة والتمثيــل القــانوين لألشــخاص احملتجــزين أو املعــتقلني

هـذه  تقـدَّم  و العدالـة اجلنائيـة،   إجـراءات ، وللـضحايا والـشهود يف       بارتكـاب جـرائم   املتهمني   أو
ــة أو مــ   اليفتكــفــرض أيِّ دون املــساعدة  ــة كافي ىت تطلبــت  علــى مــن ال ميلكــون وســائل مالي

 مفـاهيم   أن تتـضّمن   “املـساعدة القانونيـة   ” يقصد مـن  وفضالً عن ذلك،    . مصلحة العدالة ذلك  
ــة وغــري     مــن اخلــدمات الــيت تقــدَّم   ذلــكالتثقيــف القــانوين واحلــصول علــى املعلومــات القانوني

 .التصاحلية العدالة إجراءات ولتسوية املنازعاتلألشخاص من خالل آليات بديلة 

م  يقـدِّ الفـرد الـذي  ملبادئ والتوجيهات املذكورة، يشار يف هذه الوثيقـة إىل        وألغراض ا   - ٩
 مـساعدة م  ، ويـشار إىل املنظمـات الـيت تقـدِّ         “م املساعدة القانونيـة   مقدِّ”قانونية بعبارة   ساعدة  م

ــارة   ــة بعب ــدِّ”قانوني ــة مق ــساعدة القانوني ــدِّ  . “مي خــدمات امل ــأيت احملــامون يف صــدارة مق مي وي
 أيـضاً أن تـشرك الـدول طائفـة واسـعة      والتوجيهـات تقتـرح  ونية، غـري أنَّ املبـادئ     املساعدة القان 

قانونيـة يف شـكل منظمـات غـري         ال املـساعدة مي خـدمات    من أصحاب املصلحة باعتبارهم مقـدِّ     
حكومية ومنظمات أهلية ومنظمات خريية دينية وغري دينيـة وهيئـات ورابطـات مهنيـة ودوائـر               

اتفاقيـة فيينـا    قتـضيات    دولـة أجنبيـة مب     لرعاياتقدمي املساعدة القانونية      يف التقّيدوينبغي  . أكادميية
 . واملعاهدات الثنائية السارية األخرى)٨(للعالقات القنصلية

. وجتدر مالحظة اختالف النماذج اليت تستخدمها الدول يف تقـدمي املـساعدة القانونيـة               - ١٠
والــنظم تعاقــدين واحملــامني املاخلــواص   واحملــامنيالعمــوميني امنياحملــ تلــك النمــاذج شملفقــد تــ

  املبـادئ والتوجيهـات أيَّ     ؤيِّـد وال ت .  وغريهـم  القانونيني نساعديامل ونقابات احملامني و   التطوعية
__________ 

  )٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638.  
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ــشجِّ منــوذج حمــدَّ  ــا ت ــدول علــى ضــمان احلــق األساســي يف   د وإمن  املــساعدة احلــصول علــى ع ال
أو  )١٠( أو املـــشتبه هبـــم)٩(سجوننيأو املـــقبـــوض علـــيهم أو املتجـــزين القانونيـــة لألشـــخاص احمل

خــرين  األشــخاص اآل، مــع توســيع نطــاق املــساعدة القانونيــة لتــشملجرميــة بارتكــاباملتــهمني 
 .  ونظم تقدمي املساعدة القانونية املتنوعةاجلنائيةبنظام العدالة الذين حيتكّون 

القتـضاء، اختـاذ    ، حـسب ا   دولللـ  ه ينبغـي  لـى اإلقـرار بأنَّـ     ع املبادئ والتوجيهات    قوموت  - ١١
 إنـشاء نظـم سـليمة      حيدثَـه سلسلة من التدابري اليت من شأهنا تعظيم األثر اإلجيايب الذي ميكن أن             

الـة وعلـى احلـصول علـى         الفعّ اجلنائيـة أو تعزيزها على نظم العدالة      /وللمساعدة القانونية   األداء  
 . قانونيةالعدالة، حىت وإن مل تكن هذه التدابري مرتبطة متاماً باملساعدة ال

ــّر ذ نوإ  - ١٢ ــادئ هــذه ق ــة   حبــق جمموعــات معيّ والتوجيهــات املب ــى محاي ــة يف احلــصول عل ن
 عند اخنراطها يف نظام العدالة اجلنائية، فهي تتضمن أيـضاً           خطرإضافية أو بكوهنا أكثر عرضة لل     

 .موعات ذات االحتياجات اخلاصةعن املرأة واألطفال واجملحمّددة  أحكاما

بادئ والتوجيهات يف املقام األول باحلق يف احلصول على املـساعدة القانونيـة،             وُتعىن امل   - ١٣
علـى النحـو املعتـرف بــه يف      القـانوين العـون باعتبـاره حقـاً متمـايزاً عـن احلـق يف احلـصول علـى        

ر قـدراً   علـى أنـه يـوفّ     والتوجيهـات    يف هـذه املبـادئ       يء شـ  وال ينبغي تفسري أيِّ   . القانون الدويل 
حقـوق  أو عهـود    منصوص عليه يف القوانني واللوائح الوطنية واتفاقيات        ا هو   ل مم من احلماية أق  

 إقامــة العــدل، ومنــها علــى ســبيل املثــال     جمــال اإلنــسان الدوليــة واإلقليميــة املعمــول هبــا يف     
واتفاقيـة   )١١(احلصر، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيـة حقـوق الطفـل             ال

 واالتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال            )١٢(ع أشكال التمييز ضد املرأة    القضاء على مجي  
ــراد أســرهم  ــك ال   )١٣(املهــاجرين وأف ــدول    نينبغــي أغــري أنَّ ذل ــزام ال ــه يعــين إل ــى أن ــسر عل  يف

  . إليهاتنضمَّمل بصكوك دولية وإقليمية مل تصدق عليها أو 
    

__________ 
حـسب تعاريفهـا الـواردة يف     “الـشخص املـسجون   ”، و “الـشخص احملتجـز   ” ، و “القبض”فهم مصطلحات   ُت  )٩(  

 شـكل مـن أشـكال االحتجـاز أو الـسجن            ضـون أليِّ  الذين يتعرّ جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص       
 ).، املرفق٤٣/١٧٣قرار اجلمعية العامة (

ينــشأ حــق املــشتبه هبــم يف احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة قبــل االســتجواب، مــىت أصــبحوا علــى علــم بــأهنم     )١٠(  
 .اق االحتجاز، مثالخاضعون للتحقيق، وعندما يتعّرضون للتهديد باالعتداء أو الترهيب، يف سي

  )١١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )١٢(  

 .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠املرجع نفسه، اجمللد   )١٣(  
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  املبادئ  - باء  
  ى املساعدة القانونيةاحلق يف احلصول عل: ١املبدأ     

احلق يف املساعدة القانونيـة يف نظمهـا القانونيـة الوطنيـة            التمتع ب ينبغي للدول أن تكفل       - ١٤
 بــأنَّمنــها ، إقــراراً ، عنــد انطبــاق احلــال الدســتوريف علــى أعلــى مــستوى ممكــن، مبــا يف ذلــك   

يت تقوم على سـيادة القـانون،    نظم العدالة اجلنائية ال    أساسيا ألداء املساعدة القانونية متثل عنصراً     
مبـدأ  وأساساً للتمتـع حبقـوق أخـرى تـشمل احلـق يف احملاكمـة العادلـة، وضـمانةً مهمـةً لكفالـة                       

 .)١٤( العدالة اجلنائيةإجراءاتإلنصاف األساسي وثقة اجلمهور يف ا
  

  مسؤوليات الدولة: ٢املبدأ     
ات سؤولياملـ ومن الواجبات   ذلكعتبار يف تقدمي املساعدة القانونية با  أن تنظر  دولينبغي لل   - ١٥

وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي هلا النظر، حسب االقتضاء، يف سن تشريعات ولـوائح حمـددة             . املنوطة هبا 
ــقريــبِ املنــالوضــمان تطبيــق نظــام شــامل للمــساعدة القانونيــة    . ةمــصداقيذي  ومــستدامال و وفّع
 .زمة لنظام املساعدة القانونيةوينبغي للدول ختصيص املوارد البشرية واملالية الال

ستفيد مـــن املـــساعدة القانونيـــة عـــن املـــدافعـــة املنظمـــة املعرقـــل  تالوينبغـــي للدولـــة أ  - ١٦
 .م املساعدة القانونيةاستقاللية مقدِّ أو

تعزيـز معرفـة األشـخاص حبقـوقهم والتزامـاهتم مبقتـضى       أن تعمـل علـى   وينبغـي للـدول     - ١٧
 . سلوك إجرامي أو حاالت إيذاء بغية منع أيِّالقانون من خالل وسائل مالئمة،

 ووظائفــه، لــديهانظــام العدالــة ب إىل تعزيــز معرفــة جمتمعاهتــا أن تــسعىوينبغــي للــدول   - ١٨
 .نازعات امللتسويةوسبل التظلم أمام احملاكم واآلليات البديلة 

عـال الـيت جيرمهـا      األفبيف اعتماد تدابري مالئمة إلعالم جمتمعاهتا       أن تنظر    دولوينبغي لل   - ١٩
 أخـرى، حيـث خيتلـف       واليـات قـضائية    تقـدمي هـذه املعلومـات للمـسافرين إىل           عتربوي. القانون

  .، عامالً جوهرياً ملنع اجلرميةكيفية مقاضاة مرتكبيهاتصنيف اجلرائم و

__________ 
شأن العدالـة يف     علـى النحـو املعـّرف يف مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة بـ                 “ العدالـة  إجـراءات ”فهم مصطلح   ُي  )١٤(  

قـــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي مرفـــق (األمـــور املتعلقـــة باألطفـــال ضـــحايا اجلرميـــة والـــشهود عليهـــا 
، ونقــل  املطلــوبني، يــشمل املــصطلح أيــضا مفــاهيم تــسليماتاملبــادئ والتوجيهــهــذه وألغــراض ). ٢٠٠٥/٢٠

 .السجناء، وإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة
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أو املتهمني بارتكاهبم جرائم ألشخاص املشتبه إىل ااملساعدة القانونية تقدمي : ٣املبدأ     
  جرائمبارتكاب 

ينبغــي للــدول أن تكفــل احلــق يف احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة يف مجيــع مراحــل     - ٢٠
 جرميـة يعاقـب     هارتكابـ ب أو ُيحتجز أو ُيشتبه      هـيقبض علي  شخص    العدالة اجلنائية أليِّ   إجراءات

 . يتهم بارتكاب تلك اجلرمية بالسجن أو اإلعدام أو اعليه

ــساعدة     - ٢١ ــدمي امل ــضاً تق ــي أي ــائل    وينبغ ــر عــن الوس ــة، بغــض النظ ــة القانوني  املتاحــة املادي
دها أو تعقّـ االسـتعجايل   القضية  طابع بسببذلك مصلحة العدالة    اقتضت  للشخص املعين، مىت    

 .أو شدة العقوبة احملتملة، على سبيل املثال

ــنفس الــشروط      - ٢٢ ــة ب  الــيت تقــدَّم هبــا وينبغــي أن حيــصل األطفــال علــى املــساعدة القانوني
 .غني أو بشروط أكثر تساهالًللبال

ر املــساعدة القانونيــة والقــضاة مــسؤولية ضــمان تــوفّالعامــة وتتحمــل الــشرطة والنيابــة   - ٢٣
أو الـذين ينتمـون     / توكيل حمام و   كاليف ميثلون أمامهم وال يستطيعون حتمل ت      لألشخاص الذين 

 . ضعيفةإىل فئات
  

 ئماملساعدة القانونية لضحايا اجلراتقدمي : ٤املبدأ     

 املساعدة القانونية لضحايا اجلرائم، دون املـساس        متقدِّأن  ينبغي للدول، حسب االقتضاء،       - ٢٤
 .حبقوق املتهمني أو التعارض معها

  
 املساعدة القانونية للشهود: ٥املبدأ     

 املـساعدة القانونيـة للـشهود علـى اجلـرائم،           متقـدِّ أن  ينبغي للـدول، حـسب االقتـضاء،          - ٢٥
 .قوق املتهمني أو التعارض معهادون املساس حب

  
 عدم التمييز: ٦املبدأ     

ينبغي للدول أن تكفـل تقـدمي املـساعدة القانونيـة جلميـع األشـخاص بغـض النظـر عـن                       - ٢٦
 أو لغتهم أو دينهم أو معتقـدهم أو رأيهـم    أو إناثاًكوهنم ذكوراًعمرهم أو عرقهم أو لوهنم أو       

الجتماعي أو ممتلكاهتم أو جنسيتهم أو مكـان إقامتـهم          السياسي أو غريه أو أصلهم الوطين أو ا       
  .خرآ وضع أو مولدهم أو تعليمهم أو وضعهم االجتماعي أو أيِّ
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 ةسرعالفّعالة بتقدمي املساعدة القانونية : ٧املبدأ     

الـة علـى وجـه الـسرعة يف مجيـع           تقـدَّم املـساعدة القانونيـة الفعّ      أن  ينبغي للـدول كفالـة        - ٢٧
 . العدالة اجلنائيةإجراءاتمراحل 

الـة، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر، وصـول األشـخاص               وتشمل املـساعدة القانونيـة الفعّ       - ٢٨
مي املــساعدة القانونيــة دون عوائــق، وســرية االتــصاالت، والوصــول إىل      احملتجــزين إىل مقــدِّ 
 .ر الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعهمملفات القضية، وتوفّ

  
 صول على املعلوماتق يف احلاحل: ٨املبدأ     

ينبغي أن تكفل الدول إعـالم األشـخاص حبقهـم يف احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة                     - ٢٩
 تنــازهلم الـيت قـد تترّتـب علـى     وكـذلك إعالمهــم بالعواقـب   ،وغريهـا مـن الـضمانات اإلجرائيـة    

 .م حرماهنم من حريتهأثناء استجواب هلم و عن تلك احلقوق، وذلك قبل أيِّطواعيةً

املعلومـات املتعلقـة بـاحلقوق    سـبل احلـصول جمانـا علـى         وينبغي للدول أن تكفل إتاحـة         - ٣٠
ــة   إجــراءاتخــالل  ــساعدة القانوني ــة وخبــدمات امل ــة اجلنائي جعــل تلــك املعلومــات يف   و، العدال
  .جلمهورمتناول ا

  
 سبل االنتصاف والضمانات: ٩املبدأ     

إمكانيـة   يف حالـة تقـويض      طبـق تفّعالـة   انات  نتصاف وضم اسبل  د  أن حتدِّ ينبغي للدول     - ٣١
 أو يف حالــة عــدم إعــالم األشــخاص  رفــضها أو أخريهــااملــساعدة القانونيــة أو تاحلــصول علــى 

 .حبقهم يف املساعدة القانونية بصورة مالئمة
  

  اإلنصاف يف احلصول على املساعدة القانونية: ١٠املبدأ     
 ذات االحتياجـات    لفئـات النساء واألطفال وا  ينبغي اختاذ تدابري خاصة لكفالة حصول         - ٣٢

كبــار الــسن  مــثال ال حــصرا  اخلاصــة علــى املــساعدة القانونيــة بــصورة جمديــة، مبــا يف ذلــك       
 وغـريه   بفريوس نقص املناعة البـشرية     املصابونوصابون بأمراض عقلية     وامل املعّوقونواألقليات و 

 اجلنـسية   و وعـدمي  ة األصـلي  شعوبوالـ  املخدِّرات ومن األمراض املعدية اخلطرية األخرى ومتعاط     
ــا اللجــوء وابووطــال شّردون  واملــون والالجئــون والعمــال املهــاجرون األجانــب واملهــاجرلرعاي

، مبـا يف ذلــك  الفئـات حتياجـات اخلاصـة هلــذه   الهـذه التــدابري ا لـيب  وينبغــي أن ت. داخـل بلـداهنم  
 .ر املختلفةالتدابري املراعية لالعتبارات اجلنسانية واملالئمة ملراحل العم
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ألشـخاص الـذين يعيـشون يف     إىل ا وينبغي للدول أيضاً كفالة تقدمي املـساعدة القانونيـة            - ٣٣
إىل رومـــة اقتــصادياً واجتماعيـــاً وإىل األشـــخاص الـــذين ينتمـــون  احملنائيـــة والريفيـــة والنــاطق  امل
 . رومة اقتصادياً واجتماعياًاحملجملموعات ا

  
   الفضلىهممصاحللألطفال على حنو خيدم  انونيةاملساعدة القتقدمي : ١١املبدأ     

 يف مجيع قـرارات     )١٥(راعاة املصاحل الفضلى للطفل   إيالء االعتبار يف املقام األول مل     ينبغي    - ٣٤
 . ر على األطفالاملساعدة القانونية اليت تؤثّ

الفـضلى،  تقدمي املساعدة القانونية لألطفال، مبا خيدم مصلحتهم        ل األولوية   إيالءوينبغي    - ٣٥
ختصـصات  شـاملة لعـدة      ألعمـارهم و   ئمـة  ومال تكون هـذه املـساعدة ميـسورة املنـال        أن  ينبغي  و

 .الحتياجات األطفال القانونية واالجتماعية احملددةمستجيبة  وةالوفّع
  

  مي املساعدة القانونية ومحايتهماستقالل مقدِّ: ١٢املبدأ     
ــدِّ     - ٣٦ ــدول ملق ــل ال ــي أن تكف ــساعدة القينبغ ــة مي امل ــامانوني ــة   القي ــة وحري ــهم بفعالي  بعمل

القـدرة  مي املـساعدة القانونيـة    على وجـه التحديـد، أن تكفـل ملقـدِّ         ،  وينبغي للدول . واستقاللية
ش أو التـدخل غـري   ض للتخويف أو التعويق أو التحـرّ أداء مجيع وظائفهم املهنية دون التعرّ  على  

قابلتهم حبريـة وبـسرية تامـة سـواء داخـل           الالئق؛ ومتكُّنهم من السفر والتشاور مع عمالئهم وم       
دعـاء وغريهـا مـن امللفـات ذات الـصلة؛         ال ملفـات ا   علـى  حبريـة    طـالع بلدهم أو خارجهـا، واال    

 جزاءات إدارية أو اقتصادية أو غريهـا، أو هتديـدهم           أو أليِّ  وعدم تعرضهم للمالحقة القضائية   
 للواجبــــات أو املعــــايري ه وفقــــاً إجــــراء يتخذونــــ، بــــسبب أيِّبتلــــك املالحقــــة أو اجلــــزاءات

 .األخالقيات املهنية املعترف هبا أو
  

  مي املساعدة القانونية ومساءلتهمكفاءة مقدِّ: ١٣املبدأ     
علـى  مي املـساعدة القانونيـة    مجيـع مقـدِّ  حـصول  آليـات لـضمان   أن تـضع ينبغي للدول     - ٣٧

 ذلك خطورة اجلرائم الـيت      املهارات واخلربات املالئمة لطبيعة عملهم، مبا يف      التدريب و التعليم و 
 . ذات االحتياجات اخلاصة واحتياجاهتملفئاتيتعاملون معها وحقوق النساء واألطفال وا

مي املـساعدة القانونيـة والفـصل فيهـا        تأديبية ضد مقـدِّ    ى شكاو وينبغي التحقيق يف أيِّ     - ٣٨
 .نا مبراجعة قضائية حمايدة ورههيئةعلى وجه السرعة وفقاً ملدونات األخالقيات املهنية أمام 

  

__________ 
 . الطفل حقوق، وفقا التفاقيةالثامنة عشرة شخص مل يتجاوز عمره  أّي“طفل”ح لمبصطقصد ُي  )١٥(  
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  شراكاتإقامة : ١٤املبدأ     
غريهـا   رابطـات احملـامني واجلامعـات واجملتمـع املـدين و           أن تعترف بإسـهام   ينبغي للدول     - ٣٩

 .ذلك اإلسهامع تشّجأن يف تقدمي املساعدة القانونية، و  واملؤسساتمن اجملموعات

 شراكةريهـا مــن أشـكال الــ   شــراكات بـني القطــاعني العـام واخلــاص وغ  رسـاء وينبغـي إ   - ٤٠
 . مقتضى احلاللتوسيع نطاق املساعدة القانونية، حسب 

  
  اتالتوجيه  - جيم  

  تقدمي املساعدة القانونية: ١التوجيه     
أهلية احلصول على املـساعدة القانونيـة،   اختبارات لتحديد أجرت للدول، كلّما ينبغي    - ٤١

 :أن تراعي ما يلي

ى املــساعدة األشــخاص الــذين تتجــاوز قــدرهتم   يــستبعد مــن احلــصول علــ الّأ  )أ(  
 حمـام، أو الوصـول إىل       أتعـاب  سـداد  ولكن ال يستطيعون     اختبار األهلية نة يف   املالية احلدود املعيّ  

، ومـىت كـان تقـدمي مثـل     لوال ذلـك حمام، يف احلاالت اليت كانت ستقدَّم فيها املساعدة القانونية   
  هذه املساعدة يصب يف مصلحة العدالة؛ 

   القدرة املالية على نطاق واسع؛اختبارنشر املعايري املستخدمة يف   )ب(  
 تقــدمي املــساعدة القانونيــة األوليــة لألشــخاص الــذين حيتــاجون إىل       ضــرورة  )ج(  
 جيـري البـت يف   ريثمـا  قانونية عاجلة يف مراكز الشرطة أو مراكز االحتجاز أو احملاكم  مساعدة
  تبار القدرة املالية؛وُيعفى األطفال دائماً من اخ. أهليتهم

ألشخاص الذين ُيرفض تقدمي املساعدة القانونية هلم علـى أسـاس اختبـار             متتُّع ا   )د(  
  يف التظلم من ذلك القرار؛باحلق القدرة املالية 

جيوز للمحكمة، بعد أن تأخذ بعني االعتبار الظروف احملددة للـشخص املعـين               )ه( 
 بتقـدمي املـساعدة     أن تـأمر   املساعدة القانونيـة لـه،       والنظر يف األسباب اليت أدت إىل رفض تقدمي       

  ، مىت كان ذلك يف مصلحة العدالة؛ا الشخص، سواًء مبسامهة منه أو بدوهنلذلكالقانونية 
 نـزاع   حـدث إذا ما احتسبت القدرة املالية على أساس دخل األسـرة يف حـني                )و(  

م وى دخـل الـشخص املتقـدِّ      من دخـل األسـرة، فـال حيتـسب سـ          تفاوَت نصيُبهم   بني أفرادها أو    
  .للحصول على املساعدة القانونية ألغراض اختبار القدرة املالية
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   املساعدة القانونيةصول على املعلومات عناحلق يف احل: ٢التوجيه     
ضــمان حــق األشــخاص يف إعالمهــم حبقهــم يف املــساعدة القانونيــة، ينبغــي   مــن أجــل   - ٤٢

 :للدول أن تكفل ما يلي

ــة ا  )أ(   ــذه        إتاح ــه ه ــا تتكــون من ــة وم ــساعدة القانوني ــة بــاحلق يف امل ــات املتعلق ملعلوم
املساعدة، مبا يف ذلك توفر خدمات املساعدة القانونية وكيفية احلصول عليها واملعلومـات األخـرى    

ة احمللية واملؤسـسات التعليميـة والدينيـة        يكاتب احلكوم املاجلمهور يف   عموم  ذات الصلة، للمجتمع و   
   من الوسائل املالئمة؛ ذلك، مبا يف ذلك اإلنترنت، أو غريمط اإلعالومن خالل وسائ

وينبغـي يف هـذا الـصدد       . شة املهمّـ  لفئـات املعزولـة وا  فئـات   إتاحة املعلومـات لل     )ب(  
 مـن   ذلـك ليمية واحمللية، واإلنترنت وغـري استخدام الربامج اإلذاعية والتلفزيونية، والصحف اإلق 

 جمتمـع  يفر اء تغيريات يف القانون أو ظهور قـضايا حمـددة تـؤثّ          إجر يف أعقاب الوسائل، ال سيما    
 ؛، وذلك خالل مناسبات اجتماعية مستهدفةمعني

عون العـامون واملوظفـون القـضائيون واملـسؤولون       الـشرطة واملـدّ    موظفـو  قومي  )ج(  
 يتم فيه سجن أشخاص أو احتجـازهم بـإبالغ األشـخاص غـري املمـثلني حبقهـم يف                مرفق يف أيِّ 
  عدة القانونية وغريها من الضمانات اإلجرائية؛املسا

 جرميــة أو املتــهم هاملــشتبه بارتكابــملعلومــات املتعلقــة حبقــوق الــشخص ا تقــدَّم  )د(  
إتاحــة خــدمات املــساعدة نائيــة، واملعلومــات املتعلقــة باجلعدالــة ال إجــراءات يف ســياق بارتكاهبــا
م والـسجون، علـى سـبيل املثـال، مـن           يف مراكـز الـشرطة ومراكـز االحتجـاز واحملـاك           القانونية،

وينبغـي تقـدمي    .  ذات صلة  ىخرأ ة رمسي استمارة أيِّب املتهم ببيان رمسي حبقوقه أو    تزويد  خالل  
واألطفـال؛ وينبغـي    املعـوقني   هذه املعلومات بطريقة تتوافق مع احتياجـات األمـيني واألقليـات و           

ويــتعني تقــدمي املعلومــات إىل . أن تقــدَّم هــذه املعلومــات بلغــة ميكــن هلــؤالء األشــخاص فهمهــا 
  األطفال بطريقة تتالءم مع عمرهم ومستوى نضجهم؛

 بالـشكل املناسـب علـى      ُيطلعـوا الـة لألشـخاص الـذين مل         سـبل انتـصاف فعّ     إتاحة  )ه(  
ذه حظـر اختـاذ خطـوات    ــــ ل االنتـصاف ه ــوز أن تتضمن سبــوجي. ةــدة القانوني ـــي املساع ــحقهم ف 

ــة وإطــالق س  ـــإجرائي ــشخص املعــين م رـ ـــاح ال ــة و  ـ ــضائية  املن االحتجــاز واســتبعاد األدل ــة الق راجع
 والتعويض؛

  . على املعلومات الالزمة بالفعلحصل وسائل للتحقق من أنَّ الشخص املعين توفري  )و(  
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بارتكـاهبم  حقوق أخرى لألشخاص احملتجزين أو املقبوض عليهم أو املـشتبه           : ٣التوجيه      
  كاهبابارت أو املتهمني جرمية
 : تدابري ترمي إىل حتقيق ما يليأن تتخذينبغي للدول   - ٤٣

القـبض عليـه    القيام على وجه السرعة بإبالغ أيِّ شـخص جـرى احتجـازه أو                )أ(  
لصمت؛ وحبقه يف استشارة حمـام،      حبقه يف التزام ا   أو يتهم بارتكاهبا    ما  ة  مي جر هبارتكابيشتبه  أو  
الً لــذلك، يف أيِّ مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــدعوى،   قانونيـــة، إن كـــان مـــؤهمـــساعدةم مقــدِّ  أو

وخصوصاً قبل استجوابه من جانب السلطات؛ وحبقه يف احلصول على املساعدة مـن مستـشار               
   قانونية مستقل أثناء استجوابه وأثناء اخلطوات اإلجرائية األخرى؛ مساعدةم قانوين أو مقدِّ

 اسـتجواب   رطة أليِّ جراء الـش  إيف حال عدم وجود أيِّ ظروف قاهرة، حظر           )ب(  
للشخص املعين يف غياب حمام له، ما مل يوافـق هـذا الـشخص عـن علـم وطواعيـة علـى التنـازل                        

وينبغـي  . ي ملوافقـة هـذا الـشخص      عن حضور حماميـه، وإنـشاء آليـة للتحقـق مـن الطـابع الطـوع               
  م املساعدة القانونية؛يبدأ االستجواب حىت حضور مقدِّ أال

والسجناء األجانب باسـتخدام لغـة يفهموهنـا حبقهـم يف           إعالم مجيع احملتجزين      )ج(  
  طلب االتصال بسلطاهتم القنصلية دون إبطاء؛

 قانونيــة علــى وجــه  ساعدةم مــام أو مقــدِّ حملــكفالــة مقابلــة األشــخاص املعنــيني   )د(  
   هذه املقابلة يف سرية تامة؛ وضمان سرية أيِّ اتصاالت إضافية؛وإجراءالسرعة عقب اعتقاهلم 

 سـبب مـن إخطـار أحـد         كني مجيع األشخاص الذين جرى احتجـازهم أليِّ       مت  )ه(  
 ومبكـان   حتجـازهم أفراد أسـرهم علـى وجـه الـسرعة، أو أيِّ شـخص مالئـم آخـر خيتارونـه، با                   

ه جيـوز للـسلطة املختـصة أن تؤجـل          ؛ بيـد أنَّـ    حتجازهم تغيري مرتقب يف مكان ا      وبأيِّ حتجازاال
 وإذا كـان مـن شـأن         يـنص علـى ذلـك      ا كان القانون   ما يف حالة الضرورة القصوى، إذ      اإخطار

   مسار التحقيق اجلنائي؛إعاقةنقل املعلومات 
، وترمجـة    ذلـك   اقتـضت الـضرورة    إذاتوفري خدمات مترجم شـفوي مـستقل،          )و(  

  الوثائق حسب االقتضاء؛
  ؛ ذلك اقتضت الضرورةإذا،  قضائيتعيني حارس  )ز(  
عدة القانونيـة يف مراكـز الـشرطة وأمـاكن          مي املسا إتاحة وسائل االتصال مبقدِّ     )ح(  

  االحتجاز؛
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بارتكـاهبم   أو املـشتبه     قبـوض علـيهم   ضمان إطالع األشخاص احملتجـزين أو امل        )ط(  
رص ؛ واحلـ  ال لبس فيه   حبقوقهم وآثار تنازهلم عنها بأسلوب واضح        ابارتكاهب أو املتهمني    جرمية

  كال األمرين؛لعلى التأكد من فهم الشخص املعين 
ــة متامان إعــالم األشــخاص بــأيِّ ضــ  )ي(   حــة لتقــدمي الــشكاوى مــن التعــذيب    آلي

  سوء املعاملة؛ أو
  . قضيتهسلباً يفضمان أال تؤدي ممارسة الشخص املعين هلذه احلقوق إىل التأثري   )ك(  

 
  حملاكمةا ما قبلاملساعدة القانونية يف مرحلة : ٤التوجيه    

لــى املــساعدة القانونيــة علــى وجــه  ضــمان حــصول األشــخاص احملتجــزين عمــن أجــل   - ٤٤
 :السرعة وفقا للقانون، ينبغي للدول اختاذ التدابري التالية

 بتقييـد حـق األشـخاص        تقوم الشرطة أو السلطات القضائية تعسفاً      ضمان أالّ   )أ(  
احلـصول علـى   يف ا  أو املتهمني بارتكاهببارتكاهبم جرمية  أو املشتبه    قبوض عليهم احملتجزين أو امل  

  ة القانونية أو تقييد حصوهلم عليها، وخصوصاً يف مراكز الشرطة؛املساعد
لألشـخاص  فني بتقدمي املساعدة    مي املساعدة القانونية املكلّ   تيسري الوصول إىل مقدِّ     )ب(  

 احملتجزين يف مراكز الشرطة وغريها من أماكن االحتجاز بغرض تقدمي تلك املساعدة؛

  جراءات واجللسات السابقة للمحاكمة؛ضمان التمثيل القانوين يف مجيع اإل  )ج(  
 حدود زمنية للحبس االحتيـاطي يف مراكـز الـشرطة أو غريهـا مـن        إنفاذ و رصد  )د(  

فحـص  أن ت السلطات القـضائية بـ  وعز إىليأن  ،على سبيل املثالبوسائل منها،  مراكز االحتجاز،   
قانونيـة حـاالت احلـبس       للتأكد من    حتجازملفات احلبس االحتياطي الراهنة يف مراكز اال      بانتظام  

 وتوافــق ظــروف احتجــاز  يف الوقــت املناســباالحتيــاطي، وضــمان التعامــل مــع هــذه احلــاالت   
  أصحاب هذه احلاالت مع املعايري القانونية ذات الصلة، مبا يف ذلك املعايري الدولية؛

 االحتجـاز، مبعلومـات عـن       إىل مكـان  تزويد كل شخص منـهم، عنـد إدخالـه            )ه(  
 له القانون والقواعد اليت حتكم أماكن االحتجاز واملراحل األوليـة إلجـراءات             حقه الذي يكفله  

ــا قبــل  ــةا م ــات بأســلوب     . حملاكم ــدَّم هــذه املعلوم  احتياجــات األمــيني  يناســبوينبغــي أن تق
ملــساعدة إىل اواألطفــال، وأن تقــدَّم بلغــة يفهمهــا الــشخص الــذي حيتــاج املعــوقني واألقليــات و

.  املعلومــات لألطفــال بأســلوب يناســب عمــرهم ومــستوى نــضجهم  وينبغــي تقــدمي. القانونيــة
  وينبغي دعم املواد اإلعالمية بوسائل بصرية توضع بصورة واضحة يف مجيع مراكز االحتجاز؛
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 األخـرى   يكةؤسـسات الـشر   املة و نيـ  نقابـات احملـامني أو الرابطـات القانو        دعوة  )و(  
ــانوني  إىل وضــع ــانوين شــامل     قائمــة بأمســاء احملــامني واملــساعدين الق ني مــن أجــل دعــم نظــام ق

ــيهم لمحتجــزين أو املل ــوض عل ــة أو    أو قب ــشتبه بارتكــاهبم جرمي ــهمني بارتكــاب امل ــةاملت  ، جرمي
  وخصوصاً يف مراكز الشرطة؛

كـل  لالوقـت والتـسهيالت والـدعم الـتقين واملـايل           إتاحة ما يكفـي مـن       ضمان    )ز(  
كافيــة، إلعــداد دفاعــه الاليــة املئل وســاال افتقــاره إىل بارتكــاب جرميــة، يف حالــة متــهمشــخص 

  .ية تامةوالتمكّن من استشارة حماميه يف سّر
  

  املساعدة القانونية خالل اإلجراءات القضائية: ٥التوجيه     
 تعاِقـب عليهـا    بارتكـاب جرميـة ميكـن أن         متـهم ضـمان حـصول كـل شـخص         من أجـل      - ٤٥

 أثنـاء يع إجراءات احملكمة، مبا يف ذلك احملكمة بالسجن أو باإلعدام على املساعدة القانونية يف مج  
  :ما يلي  اإلجراءات املتصلة به، ينبغي للدول استحداث تدابري ترمي إىلسائراالستئناف و

ــات        )أ(   ــة ضــده والتبع ــدعوى املرفوع ــهم لل ــم املت ــن فه ــب   التأكــد م ــد تترت ــيت ق   ال
  حملاكمة؛ا على

تقين واملـايل جلميـع      الوقت والتـسهيالت والـدعم الـ       إتاحة ما يكفي من   ضمان    )ب(  
، يف حالــة افتقــارهم للوســائل املاليــة الكافيــة، مــن أجــل   ةميــبارتكــاب جرتــهمني األشــخاص امل

  إعداد دفاعهم والتمكن من استشارة حمام يف سرية تامة؛
 حمـــام مـــن بواســـطةيف مجيـــع اإلجـــراءات القـــضائية التمثيـــل القـــانوين تـــوفري   )ج(  

املـساعدة  أخـرى معنيـة ب  ص تكلفـه احملكمـة أو سـلطة     اختيارهم، حسب االقتضاء، أو حمـام خمـت       
 حّمـل الوسـائل املاليـة لت    مـا يكفـي مـن       القانونية بدون مقابل إذا مل يكـن لـدى الـشخص املعـين              

   مصلحة العدالة ذلك؛اقتضتأو مىت /أتعاب احملاماة و
واملراحـل  . ضمان حضور حمامي املتـهم يف مجيـع املراحـل احلرجـة لإلجـراءات          )د(  
 مـشورة حمـام لـضمان حـق     يلزم أثناءهـا تـوافر  ي مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية اليت      احلرجة ه 

 إعـداد   عرقلـة  إىل   أثناءهااملتهم يف احلصول على حماكمة عادلة، أو اليت قد يؤدي غياب احملامي             
  الدفاع أو تقدميه؛

 إىل األخـرى    يكةؤسـسات الـشر   امل نقابات احملامني والرابطات القانونية و     دعوة  )ه(  
دعم نظام قانوين شـامل لألشـخاص       من أجل   احملامني واملساعدين القانونيني     بأمساء قائمة   وضع

ــيهم  أو املاحملتجــزين  ــهمني املــشتبه بارتكــاهبم جرميــة  أو قبــوض عل ؛ وميكــن أن ابارتكاهبــأو املت
  يشمل هذا الدعم، على سبيل املثال، احلضور يف احملاكم يف أيام حمددة؛
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ن القـانونيني وطلبـة القـانون، وفقـاً للقـانون الـوطين، مـن تقـدمي                 متكني املـساعدي    )و(  
  أنواع املساعدة املالئمة لصاحل املتهمني يف احملكمة، شريطة أن خيضعوا إلشراف حمامني مؤهلني؛

وقـد  . ضمان فهم املشتبه هبم واملتهمني الذين ليس هلـم ممثـل قـانوين حلقـوقهم                )ز(  
هلـؤالء مـا هلـم     القـضاة واملـدعون العـامون    يشرحصر، أن يتطلب ذلك، على سبيل املثال ال احل   

  .لغة واضحة وبسيطةاستخدام ب حقوقمن 
  

  حملاكمةا ما بعداملساعدة القانونية يف مرحلة : ٦التوجيه     
ــدول    - ٤٦ ــضمن ينبغــي لل ــى     أن ت ــهم عل ــال احملــرومني مــن حريت ــسجناء واألطف حــصول ال

 املـساعدة القانونيـة، تلتـزم الـدول بـضمان           وافر فيهـا  يف احلاالت الـيت ال تتـ      و. املساعدة القانونية 
 .يف السجون مبا يتفق مع القانوناحتجاز هؤالء األشخاص 

 :من أجلوحتقيقاً هلذا الغرض، ينبغي للدول استحداث تدابري   - ٤٧

ــد     )أ(   ــخاص، عنـ ــع األشـ ــد مجيـ ــوهلم إىلتزويـ ــجنهم و  دخـ ــان سـ ــرة  مكـ ــالل فتـ خـ
وحقـوقهم مبوجـب القـانون، مبـا يف         مكـان الـسجن      حتكـم    احتجازهم، مبعلومات عن القواعـد الـيت      

 بالـسرية؛ وعـن     اط واملـشورة واملـساعدة القانونيـة يف جـو حمـ           الـدعم ذلك حقهم يف احلـصول علـى        
احتماالت مواصلة استعراض الدعوى املرفوعة ضدهم؛ وعن حقوقهم خالل اإلجـراءات التأديبيـة؛     

وينبغـي أن تقـدَّم هـذه    . املبكـر أو العفـو أو الرأفـة   وعن إجـراءات الـتظلم أو االسـتئناف أو اإلفـراج         
واألطفـال وباسـتخدام لغـة     املعـوقني   املعلومات بأسلوب يتناسب مع احتياجات األميني واألقليات و       

إىل األطفـال   املوّجهـة   وينبغـي تقـدمي املعلومـات       .  قانونيـة  مساعدةيفهمها الشخص الذي حيتاج إىل      
وينبغـي دعـم املـواد اإلعالميـة بوسـائل بـصرية            . همبأسلوب يتناسـب مـع عمـرهم ومـستوى نـضج          

  داخل مرافق السجن؛انتظام توضع يف أماكن بارزة يف األجزاء اليت يتاح للسجناء الوصول إليها ب
ة وجهات تقدمي املساعدة القانونيـة     نيتشجيع نقابات احملامني والرابطات القانو      )ب(  
، حــسب االقتــضاء، لزيــارة القــانونيني نيساعداملــ قــوائم بأمســاء احملــامني وعلــى وضــعاألخــرى 

حتميــل الــسجناء أي الــسجون مــن أجــل تقــدمي املــشورة واملــساعدة القانونيــة للــسجناء بــدون    
  ؛تكاليف
ــة أل     )ج(   ــداع ضــمان حــصول الــسجناء علــى املــساعدة القانوني  طلبــات غــراض إي

يواجهــون االسـتئناف وتقـدمي طلبـات تتعلــق مبعاملتـهم وظـروف سـجنهم، مبــا يف ذلـك عنـدما         
لــسجناء احملكــوم عليــه با فيمــا يتعلــقهتمــاً تأديبيــة خطــرية، وتقــدمي التماســات للعفــو، ال ســيما  

  باإلعدام، إىل جانب طلبات اإلفراج املشروط والتمثيل يف جلسات اإلفراج املشروط؛
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كـان ذلـك   إعالم الـسجناء األجانـب بإمكانيـة التمـاس نقلـهم إىل بلـدهم، مـىت               )د(  
  .عقوبتهم يف البلد الذي حيملون جنسيته، رهناً مبوافقة الدولة املعنيةفترة  نضو، حبيث يقمتاحاً

  
  تقدمي املساعدة القانونية إىل الضحايا: ٧التوجيه     

دون املـساس حبقـوق املتـهمني    وينبغي للبلدان اختاذ التدابري املالئمة، حسب االقتـضاء،         - ٤٨
 : لضمان ما يليية ذات الصلةأو التعارض معها ومبا يتفق مع التشريعات الوطن

ــدمي   )أ(   ــن   تق ــا يناســب م ــدعم     م ــسهيالت وال ــة والت ــساعدة والرعاي ــشورة وامل امل
لـــى حنـــو حيـــول دون تكـــرر اإليـــذاء   العدالـــة اجلنائيـــة، عإجـــراءاتضحايا اجلـــرائم، طـــوال لـــ
  ؛)١٦(حدوث إيذاء ثانوي أو

وفقــاً للمبــادئ املــساعدة القانونيــة املطلوبــة، الــضحايا علــى األطفــال حــصول   )ب(  
  ؛)١٧(التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها

املــشورة القانونيــة بــشأن أيِّ جانــب مــن جوانــب      علــى   الــضحايا حــصول  )ج(  
ــة     إجــراءاتاخنــراطهم يف  ــة أو املطالب ــة رفــع دعــوى مدني ــة، مبــا يف ذلــك إمكاني ــة اجلنائي  العدال
  إجراءات قانونية منفصلة، أيهما اتفق مع التشريع الوطين ذي الصلة؛بتعويض يف 

مو اخلدمات الصحية   أي مقدِّ (قيام الشرطة وجهات االستجابة األولية األخرى         )د(  
بإخطــار الــضحايا علــى وجــه الــسرعة حبقهــم يف احلــصول علــى  ) واالجتماعيــة ورعايــة األطفــال

ساعدة واحلماية القانونيـة وكيفيـة احلـصول علـى           وامل الدعماملعلومات، وحقهم يف احلصول على      
  هذه احلقوق؛

 إجـراءات عرض آراء الضحايا وشواغلهم والنظر فيها خالل املراحل املناسبة مـن              )ه(  
   مصلحة العدالة ذلك؛اقتضتمصاحلهم الشخصية أو مىت عندما تتأثر العدالة اجلنائية 

الـضحايا واملنظمـات غـري      إىل   خـدمات تقـدمي   إمكانية قيـام الوكـاالت املعنيـة ب         )و(  
  احلكومية بتقدمي املساعدة القانونية للضحايا؛

الئمـة  املحالـة   اإل نظـم الوثيق وتشغيل   وضع آليات وإجراءات لضمان التعاون        )ز(  
مي اخلـدمات الـصحية واالجتماعيـة    أي مقـدِّ (مي املساعدة القانونية واملهنيني اآلخـرين     بني مقدِّ 

__________ 
 من تذييل ٣-١  و٢-١ يف الفقرتني على النحو املعّرف “اإليذاء الثانوي”  و“اإليذاءتكرار ”ُيفهم مصطلحا   )١٦(  

 .مساعدة ضحايا اجلرائمبشأن لدول األعضاء ا إىل جلنة جملس أوروبا الوزارية اليت وجهتها )٢٠٠٦(التوصية 

 .، املرفق٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )١٧(  
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م أمشــل عــن الــضحايا، إىل جانــب تقيــيم حالتــهم واحتياجــاهتم  الكتــساب فهــ) ورعايــة الطفــل
  .القانونية والنفسية واالجتماعية والعاطفية والبدنية واملعرفية

  
  لشهودإىل ااملساعدة القانونية تقدمي : ٨التوجيه     

 :ينبغي للدول اختاذ تدابري مالئمة، حسب االقتضاء، لضمان ما يلي  - ٤٩

إعالم الشهود على وجه السرعة حبقهم يف احلـصول علـى           قيام السلطة املعنية ب     )أ(  
  املعلومات، وحقهم يف احلصول على املساعدة واحلماية وكيفية احلصول على هذه احلقوق؛

تقدمي املشورة واملساعدة وتسهيالت الرعاية والدعم على حنو مالئـم للـشهود              )ب(  
   العدالة اجلنائية؛إجراءاتعلى اجلرائم طوال 

طفال الشهود املـساعدة القانونيـة املطلوبـة، وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة              تلقي األ   )ج(  
  بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها؛

هد مــن بيانــات تــوفري ترمجــة شــفوية وحتريريــة دقيقــة لكــل مــا يــديل بــه الــشا     )د(  
  . العدالة اجلنائيةإجراءاتشهادات يف مجيع مراحل  أو
 .وينبغي للدول، حسب االقتضاء، توفري املساعدة القانونية للشهود  - ٥٠

وتــشمل الظــروف الــيت قــد يكــون مــن املالئــم فيهــا تــوفري املــساعدة القانونيــة للــشهود    - ٥١
 :احلاالت التالية، على سبيل املثال ال احلصر

   نفسه؛إدانة خلطر حيثما يكون الشاهد معرضاً  )أ(  
   بسبب وضعه كشاهد؛احتهطر على سالمة الشاهد ورحيثما يكون مثة خ  )ب(  
  .حيثما يكون الشاهد شديد الضعف ألسباب منها كونه ذا احتياجات خاصة  )ج(  

  
   حق املرأة يف احلصول على املساعدة القانونيةإنفاذ: ٩التوجيه     

ى ذ تدابري قابلة للتطبيـق ومالئمـة لـضمان حـق املـرأة يف احلـصول علـ                 اختاينبغي للدول     - ٥٢
 :املساعدة القانونية، مبا يف ذلك ما يلي

طة لـــدمج املنظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع الـــسياسات  ياســـتحداث سياســـة نـــش   )أ(  
والقوانني واإلجراءات والربامج واملمارسات املتعلقـة باملـساعدة القانونيـة لـضمان املـساواة بـني                

  إىل القضاء على أساس متساو وعادل؛توفري سبل الوصول اجلنسني و
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 لضمان توفري حماميات، مىت أمكن، لتمثيل املدعى علـيهن        الةفعَّاختاذ خطوات     )ب(  
  واملتهمات والضحايا من اإلناث؛

تقــدمي املــساعدة واملــشورة القانونيــة وخــدمات الــدعم يف احملــاكم يف مجيــع          )ج(  
ــة وحتاشــي         ــى العدال ــضمان حــصوهلن عل ــاث ل ــضحايا العنــف مــن اإلن ــة ل اإلجــراءات القانوني

ــانوي، وتعرضــهن  ــائق     ذلــكغــريتقــدمي لإليــذاء الث  مــن اخلــدمات الــيت قــد تــشمل ترمجــة الوث
  .ته الضرورةالقانونية مىت طلب ذلك أو اقتض

  
  التدابري اخلاصة لصاحل األطفال: ١٠التوجيه     

ينبغي للدول ضمان اختاذ تدابري خاصة لـصاحل األطفـال لتعزيـز حـصوهلم علـى العدالـة              - ٥٣
ثار سلبية أخرى نتيجة الخنراطهم يف نظـام        آل تعرضهمة دون وصمهم أو     بصورة فعالة واحليلول  

 :العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ما يلي

ضمان حق الطفل يف االستعانة مبحام يكلّف بتمثيـل الطفـل يف اإلجـراءات حيثمـا               )أ(  
  ى؛يوجد، أو حيتمل وجود، تضارب يف املصاحل بني الطفل ووالديه أو األطراف املعنية األخر

  بارتكـــاهبم جرميـــة أو املـــشتبهقبـــوض علـــيهممتكـــني األطفـــال احملتجـــزين أو امل  )ب(  
ــديهم أو       أو ــصال بوال ــة مــن االت ــهمني بارتكــاب جرمي ــيائهماملت ــر إجــراء أيِّ   أوص  فــوراً، وحظ

 وصـّيه،  وأحد والديه أو بهم املساعدة القانونية املكلف استجواب للطفل يف غياب حماميه أو مقدِّ    
  الفضلى؛الطفل  خيدم مصاحل اإن وجد، مب

، وصـّيه الـشرعي   يف حـضور والديـه أو     قضيتهبت يف   ضمان حق الطفل يف أن يُ       )ج(  
  ما مل يعترب ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضلى؛

صـيائه  أو أو/ضمان متكّن الطفل من التشاور حبرية ويف سرية تامة مـع والديـه و             )د(  
  أو ممثليه القانونيني؛

ــدمي معلومــ   )ه(   ــل      تق ــر الطف ــع عم ــة بأســلوب يتناســب م ــوق القانوني ات عــن احلق
للجوانـب  وجنـسني   ومستوى نضجه وباستخدام لغة ميكن للطفل أن يفهمها وبأسـلوب مـراعٍ لل            

مي الرعايـة لـه إجـراًء       أو مقدِّ صيائه  وينبغي أن ميثل تقدمي املعلومات لوالدي الطفل أو أو        . الثقافية
  املعلومات، وليس بديال عنه؛ إبالغ الطفل هبذه جانب إضافياً إىل 

 نظــام العدالــة اجلنائيــة الرمســي، حــسب االقتــضاء،   اللجــوء إىلجتّنــبتــشجيع   )و(  
جـراءات  وضمان متتع األطفال باحلق يف احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة يف مجيـع مراحـل اإل                  

  ؛اليت يؤخذ فيها بنهج التجنيب
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رمــان مــن احلريــة، حــسب تــشجيع اســتخدام تــدابري وجــزاءات بديلــة عــن احل   )ز(  
ــة حبيــث يــصبح       ــاحلق يف احلــصول علــى املــساعدة القانوني ــع األطفــال ب االقتــضاء، وضــمان متت

  احلرمان من احلرية إجراء يلجأ إليه كمالذ أخري وألقصر مدة زمنية مالئمة؛
وضــع تــدابري لــضمان ســري اإلجــراءات القــضائية واإلداريــة يف جــو مــوات           )ح(  

 مـن خـالل ممثـل أو جهـة مالئمـة             أو ةًبـالتعبري عـن أنفـسهم مباشـر       وبأسلوب يـسمح لألطفـال      
وقــد تقتــضي مراعــاة عمــر الطفــل ومــستوى . يتفــق مــع القواعــد اإلجرائيــة للقــانون الــوطين مبــا

  . اإلجراءات واملمارسات القضائية واإلداريةعلىنضجه إجراء تعديالت أيضا 
يف إجـراءات قـضائية   ن منخرطاً، ، أو الذي كا   نبغي محاية خصوصية الطفل املنخرط    وي  - ٥٤
ومحايــة بياناتــه الشخــصية يف مجيــع املراحــل، وينبغــي  ري قــضائية أو غريهــا مــن التــدخالتأو غــ

ويعين ذلـك بوجـه عـام أنـه ال جيـوز إتاحـة أيِّ معلومـات        . ضمان هذه احلماية مبوجب القانون    
 أن يكـشف عـن   عـالم، مبـا مـن شـأنه      إلأو بيانات شخصية أو نـشرها، وخـصوصاً يف وسـائط ا           

، ويــشمل ذلــك نــشر صــور الطفــل واألوصــاف  ة أو غــري مباشــرة مباشــربــصورةهويــة الطفــل 
 . الصوتية واملرئيةهالتفصيلية له أو ألسرته، وأمساء أو عناوين أفراد أسرته، وتسجيالت

  
 الصعيد الوطيننظام املساعدة القانونية على : ١١التوجيه     

، الـصعيد الـوطين   قانونيـة علـى     للمـساعدة ال  ال  م فعّـ  تطبيـق نظـا   على  لتشجيع  من أجل ا    - ٥٥
 : اختاذ التدابري التالية، حسب االقتضاءدولينبغي لل

 إجـراءات الـة يف مجيـع مراحـل        ضمان وتشجيع تقـدمي املـساعدة القانونيـة الفعَّ          )أ(  
هبم بارتكـا  أو املـسجونني أو املـشتبه        قبوض عليهم العدالة اجلنائية إىل األشخاص احملتجزين أو امل      

    أو املتهمني بارتكاب جرمية وضحايا هذه اجلرمية؛جرمية
تقدمي املساعدة القانونية لألشخاص الذين جرى القبض عليهم أو احتجـازهم             )ب(  

بصورة غري قانونية أو الذين أصـدرت احملكمـة حبقهـم حكمـاً هنائيـاً نتيجـة خطـأ قـضائي، بغيـة                
 يف ذلـك تعويـضهم ماليـاً وإعـادة تأهيلـهم            ، مبـا   ضـررهم   حقهم يف إعادة حماكمتهم وجرب     إنفاذ

  ؛تكرار ما حدثوإعطاؤهم ضمانات بعدم 
آخـرين مثـل العـاملني يف جمـال     اختصاصيني  و أجهزة العدالة تعزيز التنسيق بني      )ج(  

، دون ةالــصحة واخلــدمات االجتماعيــة ودعــم الــضحايا لتعظــيم فعاليــة نظــام املــساعدة القانونيــ
  املساس حبقوق املتهمني؛

إرســاء شــراكات مــع نقابــات احملــامني أو الرابطــات القانونيــة لــضمان تقــدمي      )د(  
  ؛اجلنائية العدالة إجراءاتاملساعدة القانونية يف مجيع مراحل 
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 مـن تقـدمي هـذه األشـكال مـن املـساعدة القانونيـة               القانونيني نساعدياملمتكني    )ه(  
املقبـوض علـيهم    ألشخاص احملتجزين أو    اليت جييزها القانون الوطين أو املمارسة الوطنية لصاحل ا        

 وخصوصاً يف مراكز الـشرطة أو غريهـا          أو املتهمني بارتكاب جرمية     جرمية ماملشتبه بارتكاهب أو  
  من مراكز االحتجاز؛

  .تقدمي املساعدة القانونية املالئمة بغرض منع وقوع اجلرائمعلى تشجيع ال  )و(  
 :ىل ما يلي اختاذ تدابري هتدف إوينبغي للدول أيضاً  - ٥٦

 علــى دعــم تقــدمي املــساعدة    ةرابطــات القانونيــ التــشجيع نقابــات احملــامني و    )أ(  
مبـا يتماشـى    ،  )التطّوعية(القانونية عن طريق توفري طائفة من اخلدمات، تشمل اخلدمات اجملانية           

   املهين وواجبهم األخالقي؛توّجههم مع
مثـل  ( اقتـصادياً واجتماعيـاً      حتديد حوافز للمحامني للعمل يف املنـاطق احملرومـة          )ب(  

  ؛)، وبدالت السفر واملعيشةالت الدراسيةاإلعفاءات الضريبية، وبرامج الزما
لتقــدمي انتظــام بد أحنــاء البلــيف امني حملــ اجــوالتتــشجيع احملــامني علــى تنظــيم   )ج( 

  .املساعدة القانونية ملن حيتاجوهنا
الـصعيد الـوطين،    عدة القانونية على     عند تصميم خططها املتعلقة باملسا     ،وينبغي للدول   - ٥٧

دة، مـن بينـها، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر، كبـار           أن تضع يف اعتبارهـا احتياجـات فئـات حمـدّ          
فـريوس نقـص املناعـة      ب املـصابون وصابون باألمراض العقليـة     وامل ذوو اإلعاقات السن واألقليات   

 و وعـدمي  ة األصـلي  شعوب والـ  اتاملخـدِّر  و ومتعـاط  البشرية وغريه من األمراض املعديـة الـشديدة       
، وذلــك شّردون داخــل بلــداهنم واملــئــون األجانــب والالجون اللجــوء واملواطنــواجلنــسية وطــالب

 .١٠  و٩توجيهني وفقا لل

 )١٨(قانونيـة مالئمـة لألطفـال    مـساعدة   وينبغي للدول اختاذ التدابري املالئمة إلنشاء نظـم           - ٥٨
ر قدرات األطفال واحلاجة إىل إقامة توازن مالئـم         طّويف االعتبار ت  ، آخذة   ومراعية الحتياجاهتم 

ر عن أنفسهم يف اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلـك          ــي التعبي ــى وحقهم ف  ـن مصاحلهم الفضل  ــبي
 :ما يلي

__________ 
 تقـدمي مـساعدة قانونيـة لألطفـال يف اإلجـراءات اجلنائيـة واملدنيـة                “باملساعدة القانونيـة املالئمـة للطفـل      ”قصد  ُي  )١٨(  

سم صات وجناعتها، كما تّتة ختّص عّدر احلصول عليها ومالءمتها ألعمارهم واستنادها إىل ز بتيسّ واإلدارية، تتميّ 
ويتــوىل تقــدمي املــساعدة القانونيــة . ألطفــال والــشبابلبتلبيتــها لطائفــة مــن االحتياجــات القانونيــة واالجتماعيــة 

األطفـال واملـراهقني،    منـو    علـى قـانون الطفـل و       متـدرِّبون امني  احملـ غـري   أشـخاص مـن     املالئمة لألطفال حمـامون و    
 .همعاعالية مع األطفال ومع من يروقادرون على التواصل بف
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صة املساعدة القانونيـة املتخصّـ  تقدمي  أمكن، لدعم حيثماصة،  إنشاء آليات خمصّ    )أ(  
  صة؛ونية املالئمة لألطفال يف آليات عامة وغري متخّصألطفال ودعم دمج املساعدة القانإىل ا

تـشريعات وسياسـات ولـوائح للمـساعدة القانونيـة تراعـي صـراحةً حقـوق                اعتماد  )ب(  
الطفل وحاجاته اإلمنائية اخلاصة، مبا يف ذلك احلق يف احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة وغريهـا مـن                   

قدميه؛ واحلق يف التعبري عن أنفسهم يف مجيع اإلجراءات         أوجه املساعدة املالئمة يف اإلعداد لدفاعه وت      
ر علـيهم؛ وتطبيـق اإلجـراءات املعتـادة لتحديـد مـصاحلهم الفـضلى؛ واحلفـاظ علـى                  القضائية اليت تـؤثّ   

  ؛اللجوء إىل القضاء النظر يف إمكانية جتنيبهمخصوصيتهم ومحاية بياناهتم الشخصية؛ واحلق يف 
 سـلوك  اتساعدة القانونية املالئمة للطفـل ومـدون  وضع معايري حتكم خدمة امل   )ج(  
مو املـساعدة القانونيـة الـذين يعملـون     وينبغي، مىت اقتضت الضرورة، أن خيـضع مقـدِّ    . مهنية هلا 

  عمليات تقييم منتظمة للتأكد من مالءمتهم للعمل مع األطفال؛لمع األطفال أو من أجلهم 
فينبغـي تـدريب    . ساعدة القانونية للتدريب على امل   قياسية برامج   تنفيذتشجيع    )د(  

مي املساعدة القانونية الذين ميثلون األطفال على حقوق الطفـل ومـا يتـصل هبـا مـن قـضايا                    مقدِّ
وا تدريباً مـستمراً    الالزمة يف هذا الشأن، كما ينبغي أن يتلقّ       ينبغي أن يكونوا ملمني باملعارف      و

. ل مبــا يتناســب مــع مــستوى فهمهــمقــاً، وأن يكونــوا قــادرين علــى التواصــل مــع األطفــاومتعّم
مي املـساعدة القانونيـة الـذين يعملـون مـع األطفـال تـدريباً أساسـياً                 وينبغي أن يتلقى مجيع مقـدِّ     

صات خمتلفـة علـى حقـوق واحتياجـات األطفـال مـن الفئـات العمريـة املختلفـة                   جيمع بـني ختصّـ    
ر علـى اجلوانـب النفـسية لتطـوّ       وا تدريباً   وعلى اإلجراءات اليت يتم تطويعها لصاحلهم؛ وأن يتلقّ       

الطفــل وغريهــا مــن اجلوانــب، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للفتيــات واألطفــال الــذين ينتمــون إىل  
صــلية، وعلــى التــدابري املتاحــة لتعزيــز الــدفاع عــن األطفــال   األ فئــات مــن الــشعوبأقليــات أو 

  لقانون؛ملخالفني لا
بيق نظـم اإلحالـة املالئمـة       وثيق وتط التعاون ال إرساء آليات وإجراءات لضمان       )ه(  
 الكتــساب فهــم شــامل عــن األطفــال، االختـصاصيني مي املــساعدة القانونيــة وخمتلــف بـني مقــدِّ 

  .وتقييم حالتهم واحتياجاهتم القانونية والنفسية واالجتماعية والعاطفية والبدنية واملعرفية
ــة      - ٥٩ ــة أو ســلطة للمــساعدة القانوني ينــاط هبــا تقــدمي  وينبغــي للــدول النظــر يف إنــشاء هيئ

ال خلطـط   خدمات املساعدة القانونية وإدارهتا وتنسيقها ومراقبتها، وذلك لـضمان التنفيـذ الفعّـ            
 :وينبغي هلذه اهليئة. الصعيد الوطيناملساعدة القانونية على 

 ةستقلمـ  من التدخل السياسي أو القـضائي غـري الـضروري، و   ةتحررأن تكون م   )أ(  
 ختـضع يف أدائهـا لوظائفهـا        أالّوت ذات الصلة باملـساعدة القانونيـة،         القرارا اختاذعن احلكومة يف    
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إىل التوجيــه أو الــتحكم أو التهديــد املــايل مــن جانــب أيِّ شــخص أو ســلطة، بغــض النظــر عــن    
 هيكلها اإلداري؛

 الــصالحيات الالزمــة لتقــدمي املــساعدة القانونيــة، ومنــها علــى  أن يكــون لــديها  )ب(  
حية تعـيني املـوظفني؛ وحتديـد خـدمات املـساعدة القانونيـة لألفـراد؛               سبيل املثال ال احلـصر، صـال      

مي املــساعدة القانونيــة واعتمــادهم، مبــا يف ذلــك حتديــد متطلبــات التــدريب؛ ووضــع معــايري ملقــدِّ
مي املساعدة القانونية وإنـشاء هيئـات مـستقلة للنظـر يف الـشكاوى املرفوعـة        واإلشراف على مقدِّ  

  ؛ وصالحية وضع ميزانيتها اخلاصة؛الوطين الصعيد القانونية على ضدهم؛ وتقييم االحتياجات
إعــداد اســتراتيجية طويلــة األجــل، بالتــشاور مــع األطــراف املعنيــة  أن تــضطلع ب  )ج(  

الرئيــسية يف القطــاع القــضائي ومــع منظمــات اجملتمــع املــدين، ُيــسترشد هبــا يف تطــور واســتدامة    
  املساعدة القانونية؛

  .ر دورية إىل السلطة املسؤولةتقدَّم تقاريأن   )د(  
    

 الوطينمتويل نظام املساعدة القانونية : ١٢التوجيه     

 مزايــا خــدمات املــساعدة القانونيــة تــشمل املزايــا املاليــة       ينبغــي للــدول، إقــراراً بــأنَّ     - ٦٠
 مالئمـة وحمـددة   ختـصيص اعتمـادات   العدالـة اجلنائيـة،   إجراءاتوالوفورات يف التكاليف طوال     

وسـائل  انية، حسب االقتضاء، خلدمات املساعدة القانونية مبا يالئم احتياجاهتـا، وذلـك ب            يف امليز 
 . منها ختصيص آليات للتمويل املستدام ألغراض نظام املساعدة القانونية الوطين

 :وحتقيقاً هلذه الغاية، ميكن للدول اختاذ تدابري ترمي إىل  - ٦١

ل متويـل خطـط املـساعدة القانونيـة،         إنشاء صندوق للمساعدة القانونية مـن أجـ         )أ(  
يف ذلك اخلطط اخلاصة مبحامي املساعدة القـضائية، لـدعم تقـدمي نقابـات احملـامني والرابطـات            مبا

القانونية للمساعدة القانونية؛ ودعم مراكز التدريب واخلـدمات القانونيـة يف اجلامعـات؛ ورعايـة                
ذلـك منظمـات املـساعدين القـانونيني، يف     املنظمات غري احلكومية وغريها مـن املنظمـات، مبـا يف       

تقدمي خدمات املـساعدة القانونيـة يف مجيـع أرجـاء البلـد، وال سـيما يف القـرى واملنـاطق احملرومـة            
  اقتصادياً واجتماعياً؛

  :حتديد آليات ضريبية لتوجيه األموال للمساعدة القانونية، مثل  )ب(  
الـة اجلنائيـة خلـدمات املـساعدة        ختصيص نسبة من ميزانية الدولـة اخلاصـة بالعد          ‘١’  

  الة؛القانونية مبا يتناسب مع احتياجات توفري املساعدة القانونية الفعَّ
 عمليـات احلجـز   استخدام األموال املستعادة من األنشطة اإلجراميـة مـن خـالل              ‘٢’  

   غرامات لتغطية تكاليف املساعدة القانونية للضحايا؛فرضأو 
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مني للعمـل يف املنـاطق الريفيـة واملنـاطق احملرومـة            حتديد وتطبيـق حـوافز للمحـا        )ج(  
على سـبيل املثـال مـنحهم إعفـاءات أو ختفيـضات ضـريبية، أو ختفيـضات                 (اقتصادياً واجتماعياً   

  ؛)على سداد القروض الدراسية
ضمان توزيع األموال بني اإلدعاء ووكاالت املساعدة القانونية توزيعـا عـادال              )د(  
  .ومتناسبا

ر  الكاملــة مــن اخلــدمات املقــرَّ موعــة تغطــي ميزانيــة املــساعدة القانونيــة اجمل وينبغــي أن  - ٦٢
 بارتكــاهبم جرميــة  أو الــسجناء، أو املــشتبهقبــوض علــيهمتقــدميها لألشــخاص احملتجــزين، أو امل

وينبغـي تكـريس متويـل خـاص مالئـم لتغطيـة            .  جرمية، وللـضحايا كـذلك      بارتكاب املتهمني أو
ت نــسخ امللفــات والوثــائق ذات الــصلة، ونفقــات مجــع األدلــة   نفقــات الــدفاع مــن قبيــل نفقــا 

والنفقات املتصلة بالشهود اخلرباء ونفقات اخلرباء الـشرعيني واملرشـدين االجتمـاعيني ونفقـات              
 .وينبغي أداء هذه املدفوعات يف الوقت املناسب. السفر

  
  املوارد البشرية: ١٣التوجيه     

وظفي نظـام املـساعدة     ملـ أحكام مالئمة وحمـددة     ينبغي للدول، حسب االقتضاء، وضع        - ٦٣
 . د مبا يتناسب مع احتياجاهتاالقانونية على نطاق البلد على حنو مالئم وحمدَّ

 الذين يعملون لصاحل نظام املساعدة القانونيـة        االختصاصيني ضمان حصول    اوينبغي هل   - ٦٤
 .الوطين على املؤهالت والتدريب الالزمني لتقدمي خدماهتم

إذا كان هناك نقص يف عدد احملـامني املـؤهلني، جيـوز أيـضاً أن تـشمل جهـات تقـدمي                     و  - ٦٥
ــة غــري احملــامني    ــه، ينبغــي  . املــساعدين القــانونيني وأخــدمات املــساعدة القانوني ويف الوقــت ذات

 .للدول تعزيز منو املهن القانونية وتذليل العقبات املالية اليت تواجه التثقيف القانوين

 املهن القانونية على نطاق واسـع، مبـا يف ذلـك            ممارسةفرص  دول أيضاً تعزيز    وينبغي لل   - ٦٦
 احملرومـة اقتـصادياً مـن       لفئاتستفادة النساء واألقليات وا   ا لضمان   ةمن خالل اختاذ تدابري إجيابي    

 .الفرصهذه 
  

  ملساعدون القانونيونا: ١٤التوجيه    
قتــضاء، االعتــراف بالــدور الــذي  وحــسب االةالداخليــلقوانينــها ينبغــي للــدول، وفقــاً   - ٦٧

 اخلــدمات يف تقــدمي املــساعدة   جهــات مماثلــة معنيــة بتقــدمي   يؤديــه املــساعدون القــانونيون أو   
 .القانونية حيثما يكون الوصول إىل حمامني حمدوداً
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والرابطـات  أجهـزة العدالـة     وهلذا الغرض، ينبغي للدول، بالتـشاور مـع اجملتمـع املـدين و              - ٦٨
 :ث تدابري ترمي إىلاملهنية، استحدا

، حـسب االقتـضاء، تقـوم    ني القانونياملساعدين لتقدمي خدمات وطنيةإعداد خطة     )أ(  
  عمليات فحص وتدقيق مالئمة؛إجراء دة، مبا يف ذلك على مناهج تدريبية ونظم اعتماد موّح

ضــمان وضــع معــايري جلــودة خــدمات املــساعدين القــانونيني وحــصوهلم علــى    )ب(  
   وعملهم حتت إشراف حمامني مؤهلني؛التدريب املالئم

 الــيت يقــّدمهار آليــات للرصــد والتقيــيم لــضمان جــودة اخلــدمات   ضــمان تــوفّ  )ج(  
  ن؛ون القانونيواملساعد

أجهــزة ســلوك، بالتــشاور مــع اجملتمــع املــدين و قواعــد تــشجيع إعــداد مدونــة    )د(  
  نظام العدالة اجلنائية؛ إطار، تكون ملزمة جلميع املساعدين القانونيني العاملني يف العدالة

حتديــد أنــواع اخلــدمات القانونيــة الــيت ميكــن للمــساعدين القــانونيني تقــدميها      )ه(  
، مــا مل يكــن ذلــك دون غريهــماحملــامني ن يقتــصر تقــدميها علــى وأنـواع اخلــدمات الــيت يــتعني أ 

  يف نطاق اختصاص احملاكم أو نقابات احملامني؛مندرجا التحديد 
ل املساعدين القانونيني املعتمدين املكلفني بتقـدمي املـساعدة         ضمان سهولة وصو    )و(  

 حملاكمــةا قبــلمرافــق االحتجــاز أو مراكــز االحتجــاز  وأالقانونيــة إىل مراكــز الــشرطة والــسجون 
  ؛إىل ذلك وما

السماح للمساعدين القانونيني املعتمدين من احملاكم واحلاصلني علـى تـدريب             )ز(  
ائح الوطنية، باملشاركة يف اإلجـراءات القـضائية وإخطـار املتـهمني            واللوللقوانني  مناسب، وفقاً   
 . للقيام بذلكونر حمامعندما ال يتوفّ

  
  رقابة عليهممي املساعدة القانونية والتنظيم مقدِّ: ١٥التوجيه     

الــشفافية واملــساءلة، الــذي يــضمن ، ووفقــا للتــشريع الــوطين القــائم ١٢  باملبــدأالتزامــاً  - ٦٩
 : مبا يلي بالتعاون مع الرابطات املهنيةالقيام ينبغي للدول

  مي املساعدة القانونية؛ضمان وضع معايري العتماد مقدِّ  )أ( 
الــسلوك املهنيــة قواعــد مي املــساعدة القانونيــة ملــدونات ضــمان خــضوع مقــدِّ  )ب(  

  ءات مالئمة على أيِّ خمالفات ترتكب؛ااملعمول هبا، مع تطبيق جز
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مي املساعدة القانونية بطلب أيِّ مبـالغ       م السماح ملقدِّ  وضع قواعد لضمان عد     )ج(  
  من املستفيدين من املساعدة القانونية، إال إذا أجيز هلم ذلك؛

ضــمان تــويل جهــات حمايــدة اســتعراض الــشكاوى التأديبيــة املرفوعــة ضــد           )د(  
  مي املساعدة القانونية؛مقدِّ

ونيـة بغيـة منـع الفـساد علـى          مي املـساعدة القان    مالئمـة ملقـدِّ    رقابةوضع آليات     )ه(  
  .وجه التحديد

  
ــه      ــةإ: ١٦التوجي ــدِّ  قام ــع مق ــراكات م ــري احل   ش ــة غ ــع وكــوميني مي اخلــدمات القانوني م

  اجلامعات
مي اخلـدمات القانونيـة     ، االخنراط يف شراكات مع مقـدِّ      حسب االقتضاء ينبغي للدول،     - ٧٠

 . اآلخروناتمو اخلدم، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ومقدِّغري احلكوميني

ــاً  - ٧١ ــدين و      وحتقيق ــع امل ــع اجملتم ــشاور م ــدول، بالت ــي لل ــة، ينبغ ــذه الغاي ــة   هل ــزة العدال أجه
 :والرابطات املهنية، اختاذ تدابري ترمي إىل ما يلي

يف تقــدمي احلكوميــة اإلقــرار يف نظمهــا القانونيــة بــدور األطــراف الفاعلــة غــري    )أ(  
  ة احتياجات السكان؛خدمات املساعدة القانونية لتلبي

وضع معايري جودة خلدمات املساعدة القانونيـة ودعـم تـصميم بـرامج تدريبيـة         )ب(  
  ؛احلكومينيمي اخلدمات القانونية غري دة ملقدِّموحَّ

  إنــشاء آليــات رصــد وتقيــيم لــضمان جــودة خــدمات املــساعدة القانونيــة،           )ج(  
  وال سيما تلك اليت تقدَّم بدون مقابل؛

ــدِّ العمــل مــ   )د(   ــع مق ــة لتوســيع نطــاق   ع مجي ــشرمي خــدمات املــساعدة القانوني  ن
 وأثرها وتيسري الوصول إليها يف مجيع أرجـاء البلـد           حتسني نوعيتها خدمات املساعدة القانونية و   

ــاً ويف       ــصادياً واجتماعي ــة اقت ــة احملروم ــاطق الريفي ــة، وال ســيما يف املن ــع اجملتمعــات احمللي ويف مجي
  أوساط األقليات؛

 املــساعدة القانونيــة باعتمــاد هنــج شــامل، علــى ســبيل اتمي خــدمويــع مقــدِّتن  )ه(  
 عن طريق تـشجيع إنـشاء مراكـز لتقـدمي خـدمات املـساعدة القانونيـة يعمـل هبـا حمـامون                       ،املثال

ومــساعدون قــانونيون، وعــن طريــق إبــرام اتفاقــات مــع اجلمعيــات القانونيــة ونقابــات احملــامني   
 وغريهــا مــن ونيــة يف اجلامعــات واملنظمــات غــري احلكوميــة  ومراكــز التــدريب واخلــدمات القان 

  . من أجل تقدمي خدمات املساعدة القانونيةاملنظمات
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 :وينبغي للدول، حسب االقتضاء، اختاذ تدابري ترمي إىل ما يلي  - ٧٢

تشجيع ودعم إنشاء مراكـز التـدريب واخلـدمات القانونيـة يف أقـسام القـانون                  )أ(  
 العامــة بــني املــصلحة وقــانون عملــيامج التــدريب علــى القــانون ال داخــل اجلامعــات لتعزيــز بــر 

  موع الطالب، مبا يف ذلك يف املناهج املعتمدة يف اجلامعات؛جمأعضاء هيئة التدريس و
ف مالئـم ووفقـا للقـانون الـوطين         تشجيع وحتفيز طالب القـانون، حتـت إشـرا          )ب(  

اخلــدمات القانونيــة أو غريهــا مــن  املمارســة الوطنيــة، علــى املــشاركة يف مراكــز التــدريب و   أو
  جهم األكادميي أو تطورهم املهين؛ا منهيف إطارالنظم اجملتمعية املعنية بتقدمي املساعدة القانونية 

وضع قواعد للممارسة الطالبية، إذا مل تكن موجـودة بالفعـل، تتـيح للطـالب          )ج(  
يئـة تـدريس، شـريطة أن    ممارسة القانون يف احملـاكم حتـت إشـراف حمـامني مـؤهلني أو أعـضاء ه              

توضــع هــذه القواعــد بالتــشاور مــع احملــاكم املختــصة أو األجهــزة املــسؤولة عــن تنظــيم ممارســة 
  القانون أمام احملاكم وموافقتها عليها؛ 

وضع قواعد تسمح لطالب القانون بالتدريب يف احملاكم حتـت إشـراف حمـامني            )د(  
  . تدريبية يف اجملال القانوينإمتامهم لربامج اليت تقتضي الواليات القضائيةمؤهلني، وذلك يف 

  
  البحوث والبيانات: ١٧التوجيه    

ينبغي للدول ضمان وضع آليات لتتبع املساعدة القانونية ورصدها وتقييمها، والـسعي              - ٧٣
 .حثيثاً لتحسني عملية تقدمي املساعدة القانونية

 :مي إىلوحتقيقا هلذا الغرض، ينبغي للدول استحداث تدابري تر  - ٧٤

 حسب  صنفةإجراء حبوث منتظمة ومجع بيانات عن متلقي املساعدة القانونية م           )أ(  
  والعمر والوضع االجتماعي واالقتصادي والتوزيع اجلغرايف، ونشر نتائج هذه البحوث؛نس اجل

  تبادل املمارسات اجليدة يف سياق تقدمي املساعدة القانونية؛  )ب(  
ــساعدة القانو   )ج(   ــدمي امل ــوق     رصــد تق ــة حلق ــايري الدولي ــا للمع ــة وفق ــاءة وفعالي ــة بكف ني
  اإلنسان؛
ــدريب ملقــدِّ   )د(   ــة تقــدمي ت ــا بــني عــدة   مي املــساعدة القانوني  ثقافــات يكــون جامع

  ألعمار؛ا ناسبا ملختلفالعتبارات اجلنسانية ومل يا الثقافية ومراعمالئما من الناحيةو
ــةأجحتــسني االتــصال والتنــسيق والتعــاون بــني مجيــع     )ه(   ، ال ســيما علــى هــزة العدال

  .املستوى احمللي، لتحديد املشكالت احمللية واالتفاق على حلول لتحسني تقدمي املساعدة القانونية
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  املساعدة التقنية: ١٨التوجيه    
يت تـستجيب   ينبغي أن تتوىل منظمات حكومية دولية مالئمة تقدمي املـساعدة التقنيـة الـ               - ٧٥
 األمـم املتحـدة     ، علـى سـبيل املثـال      ،دها الدول الطالبـة، منـها      حتدّ الحتياجات واألولويات اليت  ل

، وكـذلك الـدول املـشاركة يف إطـار           املختصة واجلهات املاحنة الثنائية واملنظمات غري احلكومية     
د األطـراف، بغيـة بنـاء القـدرات واملؤسـسات الوطنيـة وتعزيزهـا لتطـوير                 التعاون الثنائي واملتعدّ  
  .قانونية وإجراء إصالحات يف نظام العدالة اجلنائية، حسب االقتضاءوتنفيذ نظم املساعدة ال
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  مشروع القرار اخلامس    
  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    

  
  إن اجلمعية العامة،  
 االهتمــام الــذي توليــه األمــم املتحــدة منــذ أمــد طويــل إلضــفاء   إذ تــضع يف اعتبارهــا  

  لة اجلنائية وحلماية حقوق اإلنسان،الطابع اإلنساين على نظام العدا
 أمهيـة معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة                    وإذ تعيد تأكيد    

  اجلنائية، وخصوصا أمهية النهوض بتنفيذها،
 على أن الدول األعضاء سلمت يف إعالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات      وإذ تشدد   

ــة التحــديات العا  ــشاملة ملواجه ــةال ــا يف عــامل     : ملي ــة وتطوره ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي نظــم من
منـصف يراعـي االعتبـارات اإلنـسانية ينبغـي أن           و بأن إرساء نظام عدالـة جنائيـة فعـال           )١(متغري

يستند إىل االلتزام بتعزيز محاية حقوق اإلنسان يف سياق إقامة العدل ومنع اجلرميـة ومكافحتـها                
تحدة وقواعدها يف وضع سياسات وقـوانني وإجـراءات وبـرامج           وسلمت بأمهية معايري األمم امل    

  وطنية للعدالة اجلنائية وتنفيذها وبتأثري تلك املعايري والقواعد يف هذا اجملال،
 املعنــون ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٥/٢٣٠ إىل قرارهــا وإذ تــشري  

 الـذي طلبـت فيـه إىل جلنـة منـع      “نائيةمؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجل       ”
ــادل           ــضوية لتب ــاب الع ــوح ب ــق خــرباء حكــومي دويل مفت ــشاء فري ــة إن ــة اجلنائي ــة والعدال اجلرمي
املعلومات عن أفضل املمارسـات والتـشريعات الوطنيـة والقـانون الـدويل الـساري وعـن تنقـيح                   

لـسجناء لتـضمينها آخـر مـا مت     الصيغة احلاليـة لقواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة ا            
التوصــل إليــه يف جمــال علــم اإلصــالح وأفــضل املمارســات فيــه، مــن أجــل تقــدمي توصــيات إىل  
اللجنة بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها الحقا، وطلبت إىل فريـق اخلـرباء أن يقـدم إىل اللجنـة          

  تقريرا عن التقدم احملرز يف عمله،
ملكونـات الرئيـسية لنظـام العدالـة اجلنائيـة وأن            أن نظام السجون هـو أحـد ا        وإذ تدرك   

ــسجناء    ــة ال ــدنيا ملعامل ــة ال ــسياسات    )٢(للقواعــد النموذجي ــوانني وال ــأثريا يف وضــع الق ــة وت  أمهي
  واملمارسات املتعلقة بالسجون،

__________ 
  .، املرفق٦٥/٢٣٠قرار ال  )١(  
منــشورات األمــم  ( صــكوك عامليــة،)اجلــزء األول(اجمللــد األول  ،جمموعــة صــكوك دوليــة : حقــوق اإلنــسان  )٢(  

 .٣٤، الفرع ياء، الرقم )(A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)املتحدة، رقم املبيع 
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 بأنه ال ينبغي استخدام السجون إال ملعاقبة األفراد الذين ارتكبـوا جـرائم              واقتناعا منها   
  يكون ذلك ضروريا حلماية الناس،خطرية أو عندما 

 بضرورة بذل جهود خاصة الستخدام تدابري بديلـة، وفقـا لقواعـد             واقتناعا منها أيضا    
  ،)٣()قواعد طوكيو(األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية 

 للـصكوك الدوليـة املتعلقـة       ١٩٥٥ التطـوير التـدرجيي منـذ عـام          وإذ تأخذ يف اعتبارها     
عاملــة الــسجناء، وخباصــة اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة    مب

  ،)٥( والربوتوكول االختياري امللحق هبا)٤(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 أمهية اإلجراءات املتخذة لكفالة أن تنفـذ علـى حنـو فعـال              وإذ تأخذ يف اعتبارها أيضا      

ا ملعاملة السجناء اليت أقرهـا اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف قـراره               القواعد النموذجية الدني  
ادئ املتعلقـــة حبمايـــة مجيـــع   ـــــة املبـــــ وجمموع١٩٨٤مـــايو /ارـ أيـــ٢٥ؤرخ ـــــ امل١٩٨٤/٤٧

 واملبـادئ األساسـية     )٦(األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن         
ـــملعامل ـــ وقواع)٧(اءــة الـــسجنــ ـــمـــم املتحد األــ ـــدة املتعلقــ ــة األحـــداث اجملـــردين مـــن  ـــ ة حبمايـ

ــهم ـــ وقواع)٨(حريت ـــد األمــ ــسجين ـم املتحــــ ــة ال ـــات والتدابيــدة ملعامل ـــر غيـــ ـــر االحتجازيــ ة ـــ
  ،)٩()قواعد بانكوك(للمجرمات 

 العمل الذي تضطلع به اللجنة الدائمة ألمريكا الالتينيـة    وإذ تأخذ يف اعتبارها كذلك      
ــة لدراســــات قــــوانني العقوبــــات والــــسجون مــــن أجــــل تنقــــيح    الت ابعــــة للمؤســــسة الدوليــ

النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وحتديثها الذي مت استعراضـه يف مـؤمتر األمـم املتحـدة                 القواعد
 إىل  ١٢الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية الذي عقد يف سلفادور، الربازيل يف الفترة مـن                

 والدراسة اليت أعـدها املعهـد األفريقـي ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني                 ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩
   عن مدى تطبيق البلدان األفريقية للقواعد النموذجية الدنيا،٢٠١١لعام 

  

__________ 
 .، املرفق٤٥/١١٠قرار ال  )٣(  

  )٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. 

 .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  

 .، املرفق٤٣/١٧٣قرار ال  )٦(  

 .، املرفق٤٥/١١١قرار ال  )٧(  

 .، املرفق٤٥/١١٣قرار ال  )٨(  

 .، املرفق٦٥/٢٢٩قرار ال  )٩(  
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 بأن مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة قـد              وإذ حتيط علما مع التقدير      
 بـشأن الترحيـل الـدويل للمحكـوم علـيهم ودلـيال بـشأن         ودلـيال  )١٠(أعد دليال ملديري السجون   

ودلـيال  ) بالتعـاون مـع جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة       (استراتيجيات احلد من اكتظاظ الـسجون       
  بشأن تفادي العودة إىل اجلرمية وإعادة إدماج اجملرمني يف اجملتمع،

مـات عـن     لردود الدول األعضاء بشأن طلب تبـادل املعلو        تعرب عن تقديرها    - ١  
أفضل املمارسات وعـن تنقـيح الـصيغة احلاليـة لقواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة                

  السجناء؛
 بالعمل املنجز يف اجتماع فريق اخلرباء الرفيع املستوى الـذي عقـد         حتيط علما   - ٢  

 واجتمـاع فريـق اخلـرباء الـذي         ٢٠١١أغـسطس   / آب ٥ إىل   ٣يف سانتو دومينغو يف الفترة من       
  ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ و ٦عقد يف فيينا يف 

بالعمل الذي أجنزه فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتـوح بـاب العـضوية             تنوه    - ٣  
املعــين بالقواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــسجناء اســتنادا إىل نتــائج اجتمــاعي فريــق اخلــرباء    

  املذكورين أعاله؛
 الـيت اعتمـدها مـؤمتر       )٢(جيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء        بأن القواعـد النموذ    تسلم  - ٤  

 وأقرهـا اجمللـس االقتـصادي    ١٩٥٥األمم املتحـدة األول ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني يف عـام              
 ووســع اجمللــس ١٩٥٧يوليــه / متــوز٣١املــؤرخ ) ٢٤ -د ( جــيم ٦٦٣واالجتمــاعي يف قــراره 

 قد أثبتت جـدواها علـى مـر         ١٩٧٧ايو  م/ أيار ١٣املؤرخ  ) ٦٢ -د   (٢٠٧٦نطاقها يف قراره    
  السنني وبأهنا ال تزال املعايري الدنيا املعترف هبا عامليا الحتجاز السجناء؛

ــضا   - ٥   ــسلم أي ــدنيا     ت ــة ال ــة بعــض جمــاالت القواعــد النموذجي ــه ميكــن مراجع  بأن
 لتضمني القواعد آخر ما مت التوصل إليه يف جمال علم اإلصـالح واملمارسـات الـسليمة، شـريطة      

  أال تؤدي أي تغيريات يف القواعد إىل خفض أي من املعايري القائمة؛
، وتالحـظ أن فريـق اخلـرباء قـد حـدد       )١١( بتوصـيات فريـق اخلـرباء      حتيط علما   - ٦  

  :اجملاالت األولية التالية لكي يتسىن النظر فيها
  احترام كرامة السجناء وقيمتهم كبشر؛  )أ(  

__________ 
 Handbook for Prison Leaders: A Basic Training Tool and Curriculum for Prison Managers Based: انظـر   )١٠(  

on International Standards and Norms، دة، ـــ م املتحـــــورات األمــشمن(ة ـــة اجلنائيـــل العدالــــة دليــــجمموع
 ).E.10.IV.4 املبيع رقم

 .اوالت اجتماع فريق اخلرباءينبغي النظر يف التوصيات يف سياق مد؛ E/CN.15/2012/18انظر   )١١(  
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  اخلدمات الطبية والصحية؛  )ب(  
ــة والعقــاب، مبــا يف ذلــك دور املــوظفني الطبــيني واحلــبس    ا  )ج(   إلجــراءات التأديبي

  االنفرادي وخفض كمية الطعام؛
التحقيق يف مجيع الوفيات أثناء االحتجاز ويف أي مظـاهر أو مـزاعم تـشري إىل                  )د(  

  تعذيب السجناء أو معاملتهم معاملة الإنسانية أو مهينة أو معاقبتهم؛
ستضعفة احملرومة من حريتها ومراعاة احتياجاهتا اخلاصـة، مـع          محاية الفئات امل    )ه(  

  أخذ البلدان اليت لديها ظروف صعبة بعني االعتبار؛
  احلق يف احلصول على متثيل قانوين؛   )و(  
  الشكاوى والتفتيش املستقل؛  )ز(  
  استبدال املصطلحات القدمية؛  )ح(  
  موذجية الدنيا؛تدريب املوظفني املعنيني على تطبيق القواعد الن  )ط(  
 ضـــرورة أخــذ متطلبـــات الـــسجناء ذوي اإلعاقــة واحتياجـــاهتم بعـــني   تؤكــد   - ٧  

االعتبار على النحو الواجب، حـسب مقتـضى احلـال، وفقـا التفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي                   
  ؛)١٢(اإلعاقة

 لفريق اخلرباء بأن يواصل عمله، يف إطار واليته، لتقـدمي تقريـر عـن سـري           تأذن  - ٨  
 منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دورهتــا الثانيــة والعــشرين، وتطلــب إىل األمــني عملــه إىل جلنــة

  العام أن يكفل تقدمي ما يلزم من دعم وخدمات؛
 الدول األعضاء إىل املشاركة بنشاط يف االجتماع القادم لفريـق اخلـرباء             تدعو  - ٩  

تعليقـات والـشواغل الـيت      وإىل إعداد تقرير يتضمن ملخصا للمناقشات والتوصيات، مبـا فيهـا ال           
  يعرب عنها اخلرباء احلكوميون وغريهم من املشاركني؛

ــا    - ١٠   ــرب عــن امتناهن ــضافة االجتمــاع    تع ــتني الســتعدادها الست ــة األرجن  حلكوم
  القادم لفريق اخلرباء؛

 مبا أجنز من عمـل علـى إعـداد ورقـة غرفـة االجتماعـات املتـضمنة                  حتيط علما   - ١١  
لقواعد النموذجية الدنيا، وتوصي بترمجتـها يف أسـرع وقـت ممكـن             مالحظات وتعليقات على ا   

  إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية األخرى وبنشرها على نطاق واسع؛
__________ 

  )١٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 
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 الــدول األعــضاء علــى تــشجيع تطبيــق قواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة    تــشجع  - ١٢  
  ؛)٩()قواعد بانكوك(السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات 

 الــدول األعــضاء بــأن تــسعى، عنــد االقتــضاء، إىل احلــد مــن اكتظــاظ  توصــي  - ١٣  
السجون واحلبس االحتياطي، وتشجع على زيادة إمكانيـة اللجـوء إىل آليـات العدالـة والـدفاع                 
القانوين وتعزيز بدائل الـسجن الـيت ميكـن أن تـشمل، يف مجلـة أمـور، فـرض غرامـات واخلدمـة            

   واملراقبة اإللكترونية ودعم برامج التأهيل وإعادة اإلدماج؛حيةاجملتمعية والعدالة اإلصال
 الـــدول األعـــضاء علـــى مواصـــلة تبـــادل املمارســـات الـــسليمة، مثـــل تـــشجع  - ١٤  

ــق االحتجــاز     ــة حبــل الرتاعــات الناشــئة يف مراف ــساعدة  ،املمارســات املتعلق ــها امل  يف جمــاالت من
 وتبــادل ،ق القواعــد النموذجيــة الــدنيا وحتديــد التحــديات الــيت تــتم مواجهتــها يف تطبيــ ،التقنيــة

 وتوفري املعلومات املتصلة بذلك خلربائهـا       ، التحديات تلكيف جمال التصدي ل   فيما بينها   اخلربات  
  اخلرباء؛ املشاركني يف فريق

 إىل األمني العام أن يواصل التشجيع على استخدام معـايري األمـم             طلبها تكرر  - ١٥  
جلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وتطبيقهــا، بوســائل منــها تقــدمي       املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع ا   

اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية للدول األعضاء بناء على طلبها، مبـا يف ذلـك املـساعدة                
 اجلنائيــة واإلصــالح القــانوين وتنظــيم تــدريب مــوظفي إنفــاذ القــانون والعدالــة العدالــةيف جمــال 

م العقوبات والسجون وتنظيمها، مبا يسهم يف حتـسني كفاءهتـا           اجلنائية وتقدمي الدعم إلدارة نظ    
  وقدراهتا؛
ــة    تعيــد تأكيــد  - ١٦   ــع اجلرميــة والعدال ــامج األمــم املتحــدة ملن ــة دور شــبكة برن  أمهي

اجلنائية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة ذات املركـز االستـشاري لـدى                
ملساعدة على تعميم القواعد النموذجية الدنيا والتـرويج هلـا   اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف ا  

  ؛)١٣( عمليا، وفقا لإلجراءات املتعلقة بتطبيق القواعد على حنو فعالاوتطبيقه
 الدول األعضاء واجلهـات املاحنـة األخـرى إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج                  تدعو  - ١٧  

  .اهتاامليزانية هلذه األغراض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراء
  

__________ 
 .، املرفق١٩٨٤/٤٧قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )١٣(  
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  مشروع القرار السادس    
تعزيز برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما قدراتـه يف                    

  جمال التعاون التقين
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٩١ديــــسمرب / كــــانون األول١٨ املــــؤرخ ٤٦/١٥٢ قراراهتــــا إذ تعيــــد تأكيــــد  

ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦٥/١٦٩  و٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٦ املــؤرخ ٦٠/١ و
 املــــــؤرخ ٦٦/١٨١  و٢٠١٠ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ٢١ املـــــؤرخ  ٦٥/١٩٠  و٢٠١٠

  ،٢٠١١ديسمرب /كانون األول ١٩
تعزيــز التعــاون الــدويل   ل قراراهتــا املتعلقــة بالــضرورة امللحــة    وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد    

اقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة         التصديق على اتف   وتيسريواملساعدة التقنية يف جمال تشجيع      
ومجيــع  )٣(واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد  )٢(وبروتوكوالهتــا )١(املنظمــة عــرب الوطنيــة 

  االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، وتنفيذها،
سـتراتيجية   االلتزامـات الـيت تعهـدت هبـا الـدول األعـضاء يف ا              وإذ تعيد كذلك تأكيـد      

ا اهتواستعراضـ  )٤(٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٨األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب املعتمـدة يف         
  ،)٥(ة اليت جتري كل سنتنياملتتالي

 ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٥/١٨٧ قرارهــا علــى أن وإذ تــشدد  
 املـؤرخ   ٦٥/٢٢٨ قرارهااملتعلق بتكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة و          

 املتعلق بتعزيز التدابري املتخذة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة     ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٢١
ــرأة الـــذي اعتمـــدت      ــد املـ ــل التـــصدي للعنـــف ضـ ــة مـــن أجـ ــه اجلنائيـ ــة مبوجبـ الـــصيغة احملدثـ

ال منـع اجلرميـة     لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمـ           
ــار كــبرية بالنــسبة    ــة تترتــب عليهمــا آث ــة اجلنائي برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة   إىل والعدال

  والعدالة اجلنائية وأنشطته،

__________ 
  )١(  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و ٢٢٤١ و ٢٢٣٧، اجمللدات املرجع نفسه  )٢(  

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد املرجع نفسه  )٣(  
 .٦٠/٢٨٨القرار   )٤(  

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، اجللــسات   : ؛ انظــر أيــضا٦٢/٢٧٢انظــر القــرار   )٥(  
 .، والتصويب)A/62/PV.117-120( ١٢٠ إىل ١١٧، اجللسات العامة
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 ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٥/٢٢٩ القــرار هــا إىل اختاذوإذ تــشري  
قواعـد   (غـري االحتجازيـة للمجرمـات     املتعلق بقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتـدابري         

من أجل دراسة هـذه     على بذل اجلهود    تشجع، يف هذا الصدد، الدول األعضاء        ، وإذ )بانكوك
  ،تطبيقها هبدف  على حنو أوىفالتدابري العملية

ديــسمرب  / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٥/٢٣٠ القــرار  هــا إىل اختاذوإذ تــشري أيــضا   
الـذي أقـرت فيـه     اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    ملنـع ة الثـاين عـشر    املتعلق مبؤمتر األمم املتحد ٢٠١٠

نظـم منـع اجلرميـة    : إعالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـديات العامليـة          
  والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري،

ــشري   ــاعي    إىل اختـــاذوإذ تـ ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــؤرخ ٢٠١٢/١٧ القـــرار اجمللـ  املـ
 واملتعلق مبتابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالـة             ٢٠١٢يوليه  /متوز ٢٦

  اجلنائية واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
 واملتعلـق  ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ١٩املـؤرخ   ٦٦/١٧٧  إىل قرارهـا وإذ تـشري   

ملاليــة غــري املــشروعة املتأتيــة    تعزيــز التعــاون الــدويل يف مكافحــة اآلثــار الــضارة للتــدفقات ا      ب
الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       األنـشطة اإلجراميـة، الـذي حثـت فيـه           من

واتفاقيـة األمـم املتحـدة       )٦(١٩٨٨لعـام   املخـدرات واملـؤثرات العقليـة       يف  املـشروع    االجتار غـري  
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد علـى تطبيـق أحكـام            فحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    ملكا
نـع غـسل األمـوال ومكافحتـه، بوسـائل         مل اختـاذ تـدابري    خباصـة ، و علـى حنـو تـام      االتفاقيات   تلك

  الوطنية،العابرة للحدود منها جترمي غسل عائدات اجلرمية املنظمة 
قــرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتخـذة يف هـذا          مجيع   وإذ تضع يف اعتبارها     

 ٢٠١٢/١٥  و٢٠١٢/١٤  و٢٠١٢/١٣  و٢٠١٢/١٢ســــــيما القــــــرارات  الــــــصدد، وال
، ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٢٦املؤرخة   ٢٠١٢/١٩  و ٢٠١٢/١٨  و ٢٠١٢/١٧  و ٢٠١٢/١٦ و

االستـشارية الـيت    ومجيع القرارات املتعلقة بتعزيز التعـاون الـدويل واملـساعدة التقنيـة واخلـدمات               
يقدمها برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين                      
باملخدرات واجلرمية يف جماالت منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وتعزيـز سـيادة القـانون وتوطيـدها                  

   املساعدة التقنية،يتعلق بتقدمي وإصالح مؤسسات العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ما
 واملتعلـق  ٢٠١١ ديـسمرب / كـانون األول ١٩ املـؤرخ  ٦٦/١٨٠  إىل قرارهـا وإذ تـشري   
وخباصـة  ماية املمتلكات الثقافيـة،     حل التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية          بتعزيز

علــى القيــام،  املعنيــةالــدول األعــضاء واملؤســسات ، الــذي حثــت فيــه االجتــار هبــايف مــا يتعلــق ب
__________ 

  )٦(   United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627 . 
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املـساعدة  تبـادل  حسب االقتضاء، بتعزيز اآلليات اخلاصـة بتقويـة التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك        
جبميـع أشـكاله    بغرض مكافحـة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة          على حنو تام     والعمل هبا القانونية،  
  وإزالتها وهنبـها   فها وإتال سرقة املمتلكات الثقافية وسلبها   مثل  ،  املتصلة بذلك  واجلرائم   وجوانبه
  ،إعادهتا و واملنهوبة املمتلكات الثقافية املسروقةاسترداد، وتيسري وتدمريها
 واملتعلـق   ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٣٠ املؤرخ   ٦٤/٢٩٣القرار   هاإىل اختاذ   أيضا وإذ تشري   

 تنفيـذ   ضـرورة وإذ تعيـد تأكيـد      خبطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتـار باألشـخاص،           
أن هــذه اخلطــة ســتؤدي، يف مجلــة بــ، وإذ تعــرب عــن رأيهــا  علــى حنــو تــامعمــل العامليــةالة خطـ 

  علـى حنـو أفـضل   تنسيق اجلهـود ويف جمال مكافحة االجتار باألشخاص     أمور، إىل تعزيز التعاون   
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة       ــادة التــصديق علــى اتفاقي وتــشجيع زي

 املكمـل  ، وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه      وبروتوكول منع 
ــام          ــى حنــو ت ــذمها عل ــة وتنفي ــرب الوطني ــة ع ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم  ،)٧(التفاقي

 لــضحايا  للتربعــاتاالســتئماينترحــب بالعمــل الــذي يــضطلع بــه صــندوق األمــم املتحــدة   وإذ
  ، النساء واألطفالةوخباصاالجتار باألشخاص، 

 إىل أن املوضــوع الرئيــسي ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع   كــذلكوإذ تــشري  
إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ضـمن جـدول أعمـال                ”اجلرمية والعدالة اجلنائيـة سـيكون       

ز لتحــديات االجتماعيــة واالقتــصادية وتعزيــمــن أجــل التــصدي لاألمــم املتحــدة األوســع نطاقــا 
 ،“مهورسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجل

 املبــادرات  يف إطــار هبــا يف اآلونــة األخــريةجــرى القيــام بأمهيــة األعمــال الــيت وإذ تقــر  
هتريـب املهـاجرين    كافحـة   مب اإلقليمية ملكافحة هتريب املهاجرين، وأعمال الفريـق العامـل املعـين          

، يف  الوطنيـة  حـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب          اتفاقية األمم املت   مؤمتر األطراف يف  الذي أنشأه   
  ،)٨(دورته اخلامسة

تعزيز االنضمام إىل بروتوكول مكافحة صنع األسـلحة        ب املتعلق القرار   وإذ تعيد تأكيد    
الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا وذخريهتــا واالجتــار هبــا، بــصورة غــري مــشروعة، املكمــل التفاقيــة    

ة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وتعزيـز تنفيـذ ذلـك الربوتوكـول، الــذي          املتحـد  األمـم 
ـــاخت ـــذه مؤمتـ ـــر األطــراف فـ ، ة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  ــــي اتفاقيـ
 ،)٩(دورته السادسة يف

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ اجمللد املرجع نفسه،  )٧(  

  )٨(  CTOC/COP/2010/17 ٥/٣، القرار.  
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩ املؤرخ ٦/٢القرار   )٩(  
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املعنيـة  إنشاء األمني العام لفرقة عمـل منظومـة األمـم املتحـدة             تالحظ مع التقدير    وإذ    
باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية واالجتار باملخدرات من أجل إرساء هنج فعـال وشـامل               
ــار       ــة واالجتـ ــدود الوطنيـ ــابرة للحـ ــة العـ ــة املنظمـ ــدة إزاء اجلرميـ ــم املتحـ ــة األمـ ــار منظومـ يف إطـ

ى باملخدرات، وإذ تعيد تأكيـد مـا للـدول األعـضاء مـن دور بـالغ األمهيـة يف هـذا الـصدد، علـ                        
  النحو املبني يف ميثاق األمم املتحدة،

لجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية،     ل إزاء اآلثار السلبية     وإذ تعرب عن بالغ قلقها      
 علـى يف ذلك هتريب البشر واملخدرات واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واالجتار هبـم،               مبا

  اد تعرض الدول لتلك اجلرمية،التنمية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان، وإزاء ازدي
 بأمهية منع جرائم الشباب ودعم تأهيل اجلناة الشباب وإعـادة إدمـاجهم             واقتناعا منها   

يف اجملتمع ومحاية األطفال الضحايا والشهود، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة ملنـع تكـرار وقـوعهم                 
ن تراعــى يف ذلــك ، وتلبيــة احتياجــات أطفــال الــسجناء، وإذ تؤكــد ضــرورة أ للجرميــةضــحية 

حقوق اإلنسان ومصلحة األطفال والـشباب يف املقـام األول، علـى النحـو املطلـوب يف اتفاقيـة                   
حيثما ينطبق ذلك، ويف معايري األمم املتحـدة         ،)١١(وبروتوكوليها االختياريني  )١٠(حقوق الطفل 

  وقواعدها األخرى ذات الصلة بقضاء األحداث، حسب االقتضاء،
إزاء التحــــديات واألخطــــار اجلــــسيمة الــــيت ميثلــــها االجتــــار   وإذ يــــساورها القلــــق  

 ة ذلــك االجتــار املــشروع باألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا وذخريهتــا، وإزاء صــل       غــري
باألشكال األخرى للجرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، مبـا يف ذلـك االجتـار باملخـدرات                     

  هاب،واألنشطة اإلجرامية األخرى، مبا فيها اإلر
، يف بعــض احلــاالت، بــني بعــض    الــصالت القائمــة إزاء وإذ يــساورها بــالغ القلــق     
 تعزيــز ضــرورةاجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة واإلرهــاب، وإذ تــشدد علــى   أشــكال

 الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والـدويل هبـدف تـدعيم سـبل مواجهـة           األصعدةالتعاون على   
  ، املتناميهذا التحدي

   إزاء تزايد تغلغل املنظمات اإلجرامية وعائداهتا يف االقتصاد،وإذ يساورها القلق  
ــسلّ   ــة        موإذ ت ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم ــاذ إجــراءات ملكافحــة اجلرمي ــأن اخت  ب

نــع اجلرميــة مل بــشكل مجــاعيالعمــل ضــرورة واإلرهــاب مــسؤولية عامــة ومــشتركة، وإذ تؤكــد 
  ،تهاطنية والفساد واإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره ومكافحاملنظمة العابرة للحدود الو

__________ 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧اجمللد املرجع نفسه،    )١٠(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣ و ٢١٧١اجمللدان  نفسه، املرجع   )١١(  
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مـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة    علـــى وجـــوب التـــصدي للجرميـــة املنظ   وإذ تـــشدد   
قـانون، يف إطـار اسـتجابة شـاملة         االحترام الكامـل ملبـدأ سـيادة الـدول ووفقـا لـسيادة ال              ظل يف
 اإلنـسان وهتيئـة ظـروف     تعزيـز حقـوق    عـن طريـق    حلـول دائمـة      تـشجيع التوصـل إىل    أجل   من

  اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا،
األنواع املهـددة  اجلـرائم البيئيـة، ومـن بينـها االجتـار بـ      إزاء  وإذ تعرب عـن بـالغ قلقهـا      
وإذ تـشدد    من احليوانات والنباتـات الربيـة، حيثمـا ينطبـق ذلـك،              احملميةباألنواع   و ،باالنقراض

وتـصدي  عزيـز التعـاون الـدويل، وبنـاء القـدرات،      وذلـك بت تلـك اجلـرائم     على ضرورة مكافحة    
  إنفاذ القانون،سبيل بذل اجلهود يف هلا والعدالة اجلنائية 

أن تـضع، حـسب االقتـضاء، سياسـات شـاملة ملنـع       لـى   الـدول األعـضاء ع     جعوإذ تش   
اجلرمية تقوم على فهـم العوامـل املتعـددة الـيت تـؤدي إىل ارتكـاب اجلـرائم، وأن تتـصدى لتلـك                       

  متكاملة،  بطريقةالعوامل
ــسلّ   ــضرورة موإذ ت ــة،      ب ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــل مكت  أن يكف

يتعلق بقدراته يف جمال التعاون التقين، التوازن بني مجيع األولويـات الـيت حـددهتا اجلمعيـة                  ما يف
  العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف هذا الصدد،

ة االجتماعيــة أن تكــون عنــصرا أساســيا يف اســتراتيجيات لتنميــأنــه ينبغــي ل تــشددوإذ   
 تنمية االقتصادية يف مجيع الدول،تعزيز منع اجلرمية وحتقيق ال

 نظـرا بأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة تـوفر،              م  وإذ تسلّ   
ت منها تـسليم اجملـرمني   لتعاون الدويل يف جمااللعضويتها وتطبيقها، أساسا هاما      تساع نطاق ال

 وتبادل املساعدة القانونية واملصادرة، وتـشكل يف هـذا الـصدد أداة مفيـدة ينبغـي االسـتعانة هبـا               
  ،بقدر أكرب
ــة األمــم  مجيــع دول  ضــمان انــضمام ضــرورة وإذ تــضع يف اعتبارهــا   العــامل إىل اتفاقي

ذها علـى حنـو تـام، وإذ حتـث       املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتـا وتنفيـ         
  الدول األطراف على االستفادة من تلك الصكوك على حنو كامل وفعال،

 باعتماد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية هنجـا إقليميـا إزاء             وإذ ترحب   
الربجمة يقوم على مواصلة املشاورات والشراكات على الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي، وخباصـة               

يتعلق بتنفيذه، ويركز على ضمان استجابة املكتب على حنو مـستدام ومتـسق ألولويـات               ما   يف
  الدول األعضاء،
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 بالتقدم الذي أحرزه عموما مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة              تقروإذ    
 منـع   لك يف جمـاالت   ذيف تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة إىل الدول األعضاء اليت تطلب           

ــة اجلنائيـــة اجل ــة املنظمـــة وغـــسل األمـــوال واإلرهـــاب   و رميـــة وإصـــالح العدالـ الفـــساد واجلرميـ
واختطــاف األشــخاص واالجتــار هبــم، مبــا يف ذلــك تقــدمي الــدعم وتــوفري احلمايــة، حــسب            

االجتار باملخدرات والتعاون الدويل، مع إيـالء       يف جمايل   االقتضاء، للضحايا وأسرهم والشهود و    
  رمني وتبادل املساعدة القانونية،تسليم اجمللاهتمام خاص 

كتـب األمـم املتحـدة املعـين        مل إزاء احلالـة املاليـة عمومـا         وإذ تكرر اإلعراب عن قلقها      
  باملخدرات واجلرمية،

  بتقريـــر األمــني العـــام الـــذي أعـــد عمـــال بـــالقرار حتــيط علمـــا مـــع التقـــدير   - ١  
  ؛)١٢(٦٦/١٨١

 )١(كافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة         اتفاقية األمم املتحـدة مل    أن    تأكيد تعيد  - ٢  
 اجلرميـة املنظمـة      يف مكافحـة   جملتمع الدويل اليت يستعني هبا ا   أهم األدوات    متثل )٢(وبروتوكوالهتا

  العابرة للحدود الوطنية؛
 أن عــدد الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة      تالحــظ مــع التقــدير    - ٣  

 التـزام  على   يدل بوضوح دولة، مما   ثنني وسبعني   اوبلغ مائة    ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    
  الوطنية؛العابرة للحدود اجملتمع الدويل مبكافحة اجلرمية املنظمة 

الــدول األعــضاء الــيت مل تــصدق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة     حتــث  - ٤  
ــدة ملكا    ــة األمـــم املتحـ ــا واتفاقيـ ــة وبروتوكوالهتـ ــة عـــرب الوطنيـ ــة املنظمـ ــة الفـــساداجلرميـ  )٣(فحـ

 علــى النظــر ، بعــدتنــضم إليهــامل واالتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة املتعلقــة باإلرهــاب أو  
والـدول املوقعـة    ربوتوكـوالت   لوا اتتفاقيـ الاتلـك   الدول األطـراف يف      وحتث ،بذلك القيام يف

  على بذل جهود يف سبيل تنفيذها التام؛عليها 
ليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة            آل ضرورة االعتماد العاجـل      تؤكد  - ٥  

 األطــراف علــى دف مــساعدة الــدولهبــ، املكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالهتــ
  يف هـذا املـسعى     االخنـراط  الدول األطراف علـى مواصـلة        وحتثبروتوكوالهتا،  تنفيذ االتفاقية و  

احلكــومي الــدويل لفريــق العامــل الــيت أجنزهــا بالفعــل ا ، علــى أســاس األعمــالحنــو فعــال علــى
 اجلرميــة املنظمــة عــرب  تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــةباســتعراض املعــين املفتــوح العــضوية

 الــدول األعــضاء ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات وتــشجعبروتوكوالهتــا، الوطنيــة و
__________ 

  )١٢(   A/67/156. 



A/67/458  
 

12-63109 91 
 

االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا، حبيـث       ألغـراض تنفيـذ      ة التقنيـ  دةــتقـدمي املـساع   ر  ـة على تيسي  ــواجلرمي
املرجعيــة الــشاملة  القائمــة نــها، مدةــــغــراض عا األدوات الــيت ُوضــعت ألـعتبارهــي اــــذ فــــتأخ

 ؛للتقييم الذايت

ــل تالحــظ مــع التقــدير    - ٦   ــق عم ــكــومي احلرباء اخلــ فري ــوح بــاب  املدويل ال فت
 للــدولالــيت تكفــل سبل الــالعــضوية إلجــراء دراســة شــاملة عــن مــشكلة اجلــرائم اإللكترونيــة و 

ها، مبــــا يــــشمل تبــــادل املعلومــــات األعــــضاء واجملتمــــع الــــدويل والقطــــاع اخلــــاص مواجهتــــ
التشريعات الوطنية وأفضل املمارسات واملساعدة التقنيـة والتعـاون الـدويل، هبـدف دراسـة                عن

 للجـرائم    القائمة للتصدي  تعزيز اإلجراءات القانونية أو غريها من اإلجراءات      ل اخليارات املتاحة 
ــدة      ــراح إجــراءات جدي ــدويل، واقت ــوطين وال ــصعيدين ال ــى ال ــة، عل ــشأن يف هــذا اإللكتروني ، ال

 مـن أجـل عـرض      فريق اخلرباء علـى حتـسني جهـوده املبذولـة مـن أجـل إجنـاز أعمالـه و                   وتشجع
  اللجنة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛علىنتائج الدراسة يف الوقت املناسب 

نـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة   أمهيـــة برنـــامج األمـــم املتحـــدة مل أكيـــدتعيـــد ت  - ٧  
التــشجيع علــى اختــاذ إجــراءات فعالــة لتعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة  يف

اجلنائية وأمهية العمل الذي يقوم به مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف إطـار               
 جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلـك التعـاون الـتقين مـع الـدول       االضطالع بواليته يف  

األعضاء وتقدمي اخلدمات االستشارية وغري ذلك من أشكال املساعدة إليهـا، بنـاء علـى طلبـها                 
ها وعلى سبيل األولوية العليا، والتنسيق مع مجيع هيئات األمم املتحدة املختـصة املعنيـة ومكاتبـ               

  ا؛ أعماهلوتكميل
هنجـا  ، مبا يتفق مع السياق الوطين لكل منها،         الدول األعضاء بأن تتبع   توصي    - ٨  

وإىل  األوليـة تقييمـات   الالعدالة اجلنائيـة، اسـتنادا إىل       إصالح  شامال ومتكامال إزاء منع اجلرمية و     
 سياســات وأن تــضع، ةلــا، مــع التركيــز علــى مجيــع قطاعــات نظــام العد الــيت مت مجعهــاالبيانــات
، وتطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات          اجلرمية نعمب كفيلةاتيجيات وبرامج   واستر

  ؛إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها الغرض املساعدة التقنية هلذايواصل تقدمي واجلرمية أن 
يراعـي    مجيع الدول على وضع خطط عمل وطنية وحملية ملنع اجلرمية مبا           تشجع  - ٩  

تكامل وقائم على املشاركة مجلة أمور منها العوامل اليت جتعل بعـض الـسكان              على حنو شامل وم   
 هذه اخلطط إىل أفـضل األدلـة   أن تستند وعلى كفالة، أو اجلرمية/واألماكن أكثر عرضة لألذى و 

ـــ الــــسليمةواملمارســــات  ــوافرة، وتؤكــــد ضــــرورة اعتبـ ــة جــــزءا ال  املتــ ــزأ  ار منــــع اجلرميــ يتجــ
  ؛الدول إىل تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية يف مجيعاالستراتيجيات اليت هتدف  من
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ــا   هتيــب  - ١٠   ــز جهوده ــدول األعــضاء تعزي ــاون بال ــى  للتع ــضاء، عل ، حــسب االقت
 الثنــائي ودون اإلقليمــي واإلقليمــي والــدويل، علــى التــصدي بفعاليــة للجرميــة  مــن الــصعد كــل

  الوطنية؛ املنظمة العابرة للحدود
خـدرات واجلرميـة تعزيـز جهـوده،        مـم املتحـدة املعـين بامل       إىل مكتـب األ    تطلب  - ١١  

تقـــدمي املـــساعدة التقنيـــة واخلـــدمات يف جمـــال ة ويف نطـــاق واليتـــه، تاحـــحـــدود املـــوارد امل يف
لتنفيذ براجمه اإلقليمية ودون اإلقليمية على حنو منسق مـع الـدول األعـضاء              الالزمة  االستشارية  

  ملعنية؛واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ا
 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل،      أيضا تطلب  - ١٢  

يف نطاق واليته، تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل الـدول األعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، يف جمـايل منـع                 
ــز قــدرات    ــة تعزي ــة، بغي ــة اجلنائي ــة ةنظمــأاجلرميــة والعدال ــة علــى التحقيــق  العدال ــة الوطني  اجلنائي

  ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية اجلــرائم جبميــع أشــكاهلا ومقاضــاة مرتكبيهــا  يف
؛ وضمان احلصول على مـساعدة قانونيـة        لضحايا والشهود للمدعى عليهم واملصاحل املشروعة ل    

  فعالة يف نظم العدالة اجلنائية؛
 الـذي عقـد     )١٣(هتريب املهـاجرين  كافحة   بتقرير الفريق العامل املعين مب     ترحب  - ١٣  

، وتـشجع الـدول األطـراف       ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١مـايو إىل    / أيـار  ٣٠يف فيينا يف الفترة مـن       
 ؛هفيعلى تنفيذ التوصيات الواردة 

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى مواصــلة تقــدمي  حتــث  - ١٤  
ــن أجــل مكافحــ      ــضاء م ــدول األع ــة إىل ال ــساعدة التقني ــوال  امل ــاب  ة غــسل األم ــل اإلره ومتوي

وعائـدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب، وفقـا           طريق الربنامج العـاملي ملكافحـة غـسل األمـوال          عن
واملعايري املقبولة دوليا، مبـا يـشمل، حيثمـا ينطبـق     ذات الصلة باملوضوع لصكوك األمم املتحدة    

عمــل املعنيــة ذلــك، التوصــيات الــصادرة عــن اهليئــات احلكوميــة الدوليــة املعنيــة، ومنــها فرقــة ال  
، باإلجراءات املالية، واملبادرات اليت اختذهتا املنظمات اإلقليميـة واألقاليميـة واملتعـددة األطـراف         

  األموال؛ ملكافحة غسليف هذا الصدد، 
 الدول األعضاء علـى تعزيـز التعـاون الثنـائي واإلقليمـي والـدويل إلتاحـة                 ثحت  - ١٥  

 الفـساد إىل بلـداهنا األصـلية، بنـاء علـى       عن طريق إعادة األصول املكتسبة بطريقة غري مشروعة       
طلبها، وفقا لألحكـام املتعلقـة باسـتعادة األصـول مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد،                      

  مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة             منـها، وتطلـب إىل     اخلـامس وخباصة الفصل   
__________ 

  )١٣(   CTOC/COP/WG.7/2012/6.  
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 كــل مــن الــصعداعدة للجهــود املبذولــة علــى يواصــل، يف إطــار واليتــه احلاليــة، تقــدمي املــس  أن
لذلك الغرض، وحتـث أيـضا الـدول األعـضاء علـى مكافحـة الفـساد           الدويلالثنائي واإلقليمي و  

  وغسل عائداته واملعاقبة عليهما؛
الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد أن تقــوم  ب هتيــب  - ١٦  

 مـساعدة قانونيـة     احلـصول علـى   طلبات  اسب، يف تنفيذ    ص ويف الوقت املن   بالنظر، على حنو خا   
ــة ــةمتبادل ــصلة، وال ســيما تلــك   دولي ــا،    املت ــشرق األوســط ومشــال أفريقي ــة يف ال ــدول املعني  بال

، وأن تكفـل أن تكـون لـدى     بـشأهنا إجراء عاجلاختاذ الدول األخرى الطالبة اليت حتتاج إىل       وب
 كافيـة لتنفيـذ تلـك الطلبـات، مـع مراعـاة              مـوارد  املقدمـة للطلـب   السلطات املختصة يف الـدول      

  التنمية واالستقرار املستدامني؛األمهية اخلاصة الستعادة تلك األصول من أجل حتقيق

 يواصـل تعزيـز   أن   إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة        تطلب    - ١٧  
ــة   ي واإلقليمــالتعــاون الــدويل ــشبكات اإلقليمي ــها تيــسري تطــوير ال ــة يف بطــرق من ــدان  العامل مي

ــانوين واجملــالتعــاون يف ال ــانون يف  الق ــاذ الق ــابرة    هبــدف جمــال إنف مكافحــة اجلرميــة املنظمــة الع
 بوسـائل منـها   تلـك الـشبكات  مجيـع   التعاون بني   تعزيز   اقتضى األمر، و   حيثماللحدود الوطنية،   

  ؛تقدمي املساعدة التقنية حيثما دعت احلاجة لذلك
ات واجلرميــة علــى زيــادة تعاونــه  تحــدة املعــين باملخــدر مكتــب األمــم امل حتــث  - ١٨  

املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية واإلقليمية املكلفة بواليات هلا صـلة باجلرميـة              مع
وتعزيـز  املنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسب االقتـضاء، مـن أجـل تبـادل أفـضل املمارسـات                 

  ؛ لكل من تلك املنظمات الفريدة النسبيةامليزةواالستفادة من التعاون 
دة املعــين باملخــدرات واجلرميــة بــاجلهود الــيت يبــذهلا مكتــب األمــم املتحــ  تنــوه  - ١٩  

 أجل مساعدة الدول األعضاء على تطـوير إمكاناهتـا وتعزيـز قـدراهتا علـى منـع االختطـاف                   من
اون الــدويل، ، وتطلــب إىل املكتــب أن يواصــل تقــدمي املــساعدة التقنيــة تعزيــزا للتعــ  ومكافحتــه

  املتنامية؛ وخباصة تبادل املساعدة القانونية، من أجل التصدي بفعالية هلذه اجلرمية اخلطرية
اليت جرى حتديـدها    و إىل املسائل املستجدة املتعلقة بالسياسة العامة        توجه النظر   - ٢٠  

، )١٢(دالـة اجلنائيـة   يف تقرير األمني العام عن تنفيذ واليات برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والع               
أنشطة التعاون التقين اليت يـضطلع هبـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                مع اإلشارة بصفة خاصة إىل      

واسـتخدام تكنولوجيـات   باملخدرات واجلرمية، وخباصة يف جماالت القرصنة واجلرائم اإللكترونيـة       
 الثقافيـة والتـدفقات املاليـة        واالجتـار باملمتلكـات    ،الهلمغذاء األطفـال واسـت    يـ مات اجلديدة إل  واملعل

بـأنواع احليوانـات والنباتـات الربيـة     االجتـار غـري املـشروع     واجلـرائم البيئيـة ومنـها        ،غري املـشروعة  
 وتـــدعو املكتـــب إىل أن يبحـــث، اجلـــرائم املتعلقـــة باهلويـــة،باإلضـــافة إىل املهـــددة بـــاالنقراض، 
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 قـــرار اجملــــلس يف االعتبـــارآخـــذا  واليتـــه، ســـبل ووســـائل التـــصدي لتلـــك املـــسائل، نطـــاق يف
  ؛٢٠١٥- ٢٠١٢  املتعلق باستراتيجية املكتب للفترة٢٠١٢/١٢االقتصـادي واالجتمـاعي 

ــب  - ٢١   ــة أن      تطل ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ، يواصــلإىل مكت
دقيقــة العلومــات املبيانــات والمجــع تــدعيم القيــام، بــصورة منتظمــة، ب واليتــه احلاليــة، نطــاق يف
، وتـشجع الـدول األعـضاء بقـوة علـى تبـادل       قابلـة للمقارنـة وحتليلـها ونـشرها    الوثوق هبـا و   املو

  تلك البيانات واملعلومات مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛
يواصـل،  ن أ  إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة   أيضا تطلب  ‐ ٢٢  

األعـضاء، اسـتحداث األدوات التقنيـة واملنهجيـة وحتليـل االجتاهـات             بالتعاون الوثيق مع الدول     
ا اجلرميــة ودعــم الــدول األعــضاء  أجــل تعزيــز املعرفــة باالجتاهــات الــيت تــسلكه  ودراســتها مــن 

يف جمــاالت حمــددة، وخباصــة يف بعــدها العــابر     للجــرائم إعــداد التــدابري املناســبة للتــصدي     يف
  تخدام املوارد املتاحة على أفضل وجه ممكن؛للحدود الوطنية، مع مراعاة ضرورة اس

الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة املعنيــة علــى وضــع اســتراتيجيات     حتــث  - ٢٣  
تــدابري أخــرى، بالتعــاون مــع برنــامج  يلــزم مــن وطنيــة وإقليميــة، حــسب االقتــضاء، واختــاذ مــا

فعـال للجرميـة املنظمـة      املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـن أجـل التـصدي بـشكل                  األمم
العابرة للحدود الوطنية، مبـا يف ذلـك االجتـار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين وصـنع األسـلحة                

  النارية واالجتار هبا بشكل غري مشروع، وللفساد واإلرهاب؛
الدول األطـراف علـى اسـتخدام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة                  حتث  - ٢٤  

ومكافحــة مجيــع أشــكال وجوانــب منــع جمــال لتعــاون يف يع نطــاق ا لتوســاملنظمــة عــرب الوطنيــة
 إعـادة عائـدات تلـك اجلـرائم      يف وخباصـة االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل هبا من جـرائم،          
 مــن االتفاقيــة، وتــدعو  ١٤ مــن املــادة ٢أو املمتلكــات إىل أصــحاهبا الــشرعيني، وفقــا للفقــرة  

مجيـع أشـكال وجوانـب االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة           عـن الدول األطراف إىل تبادل املعلومات      
ــن جــرائم    ــا م ــصل هب ــا يت ــا     وم ــة وغريه ــدابري اإلداري ــسيق الت ــة، وإىل تن ــها الوطني ــا لقوانين ، وفق

التدابري املتخـذة، حـسب االقتـضاء، مـن أجـل منـع هـذه اجلـرائم وكـشفها يف وقـت مبكـر                         من
  واملعاقبة عليها؛

ملعين باملخدرات واجلرميـة علـى مواصـلة مـساعدة          مكتب األمم املتحدة ا    حتث  - ٢٥  
ــها،    ــاء علــى طلب ــدول األعــضاء، بن ــة    علــى ال مكافحــة االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الناري

التعامــل مــع روابطــه  وأجزائهــا ومكوناهتــا وذخريهتــا، وعلــى دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا هبــدف    
  نية، بوسائل منها املساعدة التقنية؛جلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطمن األشكال األخرى با
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ــدة امل    تعيـــد تأكيـــد   - ٢٦   ــة مكتـــب األمـــم املتحـ عـــين باملخـــدرات واجلرميـــة   أمهيـ
 يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة العـابرة        ياإلقليمية يف بناء القدرات على املستوى احملل       ومكاتبه

عنــدما يقــرر إغــالق للحــدود الوطنيــة واالجتــار باملخــدرات، وحتــث املكتــب علــى أن يراعــي،  
املكاتــب وختصيــصها ملنــاطق أخــرى، أوجــه الــضعف القائمــة واملــشاريع املــضطلع هبــا واآلثــار    

 يف جمــال مكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، ، علــى الــصعيد اإلقليمــي،املترتبـــة
ة واإلقليميـة   وخباصة يف البلدان النامية، هبدف مواصلة توفري مستوى دعم فعال للجهود الوطنيـ            

  ؛تاجملاالهذه املبذولة يف 
الـدول األعـضاء علـى دعـم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                    تشجع  - ٢٧  
ــة  ــة حمــددة اهلــدف، يف    مــن أجــل  واجلرمي ــة،  نطــاقمواصــلة تقــدمي مــساعدة تقني ــه احلالي  واليت

 يف البحـر،    أجل تعزيز قدرات الـدول املتـضررة، بنـاء علـى طلبـها، علـى مكافحـة القرصـنة                   من
 إنفـاذ القـانون   على إرسـاء تـدابري فعالـة لتـصدي هيئـات            بوسائل منها مساعدة الدول األعضاء      

  القضائية؛  وتعزيز قدراهتاللقرصنة
التقدم الذي أحرزه مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           الحظت   - ٢٨  

األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد        اتفاقيـة   اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومؤمتر الـدول األطـراف يف           
اتفاقيـة األمــم  ، وترحـب أيـضا بنتـائج الـدورة الـسادسة ملـؤمتر األطـراف يف        تنفيـذ واليتيهمـا   يف

  ؛رب الوطنيةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ع
الـــدول األطـــراف علـــى مواصـــلة تقـــدمي الـــدعم الكامـــل إىل مـــؤمتر   تـــشجع  - ٢٩  

 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومـؤمتر الـدول األطـراف            األطراف يف اتفاقية األمم   
يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، مبــا يف ذلــك تقــدمي املعلومــات إىل هــذين املــؤمترين   

  مدى االمتثال للمعاهدات؛ عن
 إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  تطلـــب  - ٣٠  
علــى حنــو فعــال تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة الكافيــة لكــي يعــزز ات واجلرميــة بــاملوارد باملخــدر

لكـي يـضطلع،    ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد و                 
ة  وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـ     األطـراف يف االتفـاقيتني  ات مبهام أمانة مؤمتر،  وفقا لواليته 

  ؛املخدرات وجلنة
مواصـلة   علـى    األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد      الدول األطراف يف اتفاقية    حتث  - ٣١  

مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم       آلليـة االسـتعراض الـيت اعتمـدها       تقدمي الدعم الكامـل   
  ؛املتحدة ملكافحة الفساد
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نـع الفـساد    ملتعلقـة مب   الـدول األعـضاء علـى التنفيـذ الكامـل للقـرارات ا             تشجع  - ٣٢  
مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم         وبالتعاون الدويل وباسترداد املوجودات، اليت اعتمدها       

يف دورته الرابعة، وعلى دعم العمل الذي تضطلع به، يف هذا الـصدد،           املتحدة ملكافحة الفساد    
  ؛هيئاته الفرعية القائمة

 التعـاون الـدويل يف مكافحـة اجلرميـة          تعزيز الدول األطراف على     أيضا تشجع  - ٣٣  
املنظمة عرب الوطنية وعلى التنفيذ التام للقـرارات الـيت اختـذها مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم               

 ؛مة عرب الوطنية يف دورته السادسةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

 يـدّعم  إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن                طلبـها  تكرر  - ٣٤  
املساعدة التقنية اليت يقدمها إىل الـدول األعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، وأن يعـزز التعـاون الـدويل              

تيــسري التــصديق علــى االتفاقيــات والربوتوكــوالت العامليــة ب منــع اإلرهــاب ومكافحتــه جمــال يف
ــالق     رار املتعلقــة باإلرهــاب وتنفيــذها، بالتــشاور الوثيــق مــع جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال ب

ــة اإلرهـــاب  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣   اإلســـهامومديريتـــها التنفيذيـــة، وأن يواصـــل   بـــشأن مكافحـ
أعمال فرقة العمل املعنية بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، وتـدعو الـدول األعـضاء إىل                     يف

  اليته؛الضطالع بوتزويد املكتب باملوارد املالئمة ل
رات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي         إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـد       تطلب  - ٣٥  

االعتبـار  إيـالء   املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز سيادة القانون، مع             
لعمل الذي قام به الفريق املعين بالتنسيق واملـوارد يف جمـال سـيادة القـانون التـابع لألمانـة                   لأيضا  

  ؛املختصةالعامة وغريه من هيئات األمم املتحدة 
فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح بـاب        بتقريـر  حتيط علما مـع التقـدير     - ٣٦  

ــة اجلنائ    ــة يف نظـــم العدالـ ــة العـــضوية املعـــين بتعزيـــز ســـبل احلـــصول علـــى املـــساعدة القانونيـ يـ
ــن ــن     ع ــرة م ــا يف الفت ــود يف فيين ــه املعق ــاين ١٨ إىل ١٦اجتماع ــشرين الث ــوفمرب/ ت  )١٤(٢٠١١ ن

القتــصادي واالجتمــاعي ملبــادئ األمــم املتحــدة وتوجيهاهتــا بــشأن    وترحــب باعتمــاد اجمللــس ا 
  ؛)١٥(احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية

 الدول األعضاء على اختاذ التدابري املناسبة ومبا يالئـم ظروفهـا الوطنيـة              تشجع  - ٣٧  
ة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل ضــمان نــشر معــايري وقواعــد األمــم املتحــدة يف جمــال منــع اجلرميــ   

__________ 
  )١٤(   E/CN.15/2012/17.  
 .٢٠١٢/١٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي    )١٥(  
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، مبا يف ذلك النظر يف األدلة والكتيبـات الـيت وضـعها وأصـدرها مكتـب                 ها وتطبيق هاواستخدام
  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ونشرها عندما ترى يف ذلك ضرورة؛

ــب  - ٣٨   ــة      إىل تطل ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم  أن يواصــل، مكت
دعـم تعزيـز    ويف إطـار املـوارد املوجـودة،         الوثيـق معهـا     وبالتـشاور  الدول األعـضاء  مع   بالتعاون

 مبــا يف ذلــك حتديــد املعــايري وإعــداد مــواد  األدلــة اجلنائيــةعلــوم القــدرات واملهــارات يف ميــدان 
ــة   ــساعدة التقني ــدريب امل ــات املمارســات أو   ،ألغــراض الت ــة وجتميع ــة   كاألدل ــادئ التوجيهي املب

 املرجعية العلمية أو املتعلقـة بالتحاليـل اجلنائيـة ملـوظفي إنفـاذ القـانون وسـلطات         املفيدة، واملواد 
األدلــة قليميــة ملقــدمي خــدمات إشــبكات واســتدامة ن يــشجع وييــسر إنــشاء أالنيابــة العامــة، و

 العــابرة للحــدود الوطنيــة مــن أجــل تعزيــز خــرباهتم وقــدرهتم علــى منــع اجلرميــة املنظمــة اجلنائيــة
  ومكافحتها؛

  أمهية إتاحـة متويـل كـاف وثابـت ميكـن التنبـؤ بـه لربنـامج األمـم                   تأكيد تكرر  - ٣٩  
املمنوحـة  ألولوية العليـا    طبقا ل يضطلع بوالياته كاملة،    كي  املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      

مـا يتعلـق بتقـدمي املزيـد مـن املـساعدة إىل              لطلـب املتزايـد علـى خدماتـه، وخباصـة يف          ل ووفقا هل
والبلــدان اخلارجــة مــن الرتاعــات  ن الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة   البلــدا
  جمال منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية؛ يف

ة والـستني   ثامنـ  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا ال            تطلب  - ٤٠  
نع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يـبني أيـضا املـسائل        تقريرا عن تنفيذ واليات برنامج األمم املتحدة مل       

   املمكنة؛وسبل التصدي املتعلقة بالسياسة العامةاملستجدة 
 ٤٠  إىل األمني العـام أن يـدرج يف التقريـر املـشار إليـه يف الفقـرة                 أيضا تطلب  - ٤١  

مـة عـرب   أعاله معلومـات عـن حالـة التـصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظ              
  .الوطنية وبروتوكوالهتا أو االنضمام إليها
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  مشروع القرار السابع    
  االجتار باألشخاص  حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة    

  
  إن اجلمعية العامة،  
ألنه على الرغم من التدابري املتواصلة املتخـذة علـى كـل            إذ تكرر اإلعراب عن قلقها        

لـــوطين، فـــإن االجتـــار باألشـــخاص ال يـــزال يـــشكل أحـــد مـــن الـــصعيد الـــدويل واإلقليمـــي وا
التحــديات اخلطــرية الــيت يواجههــا اجملتمــع الــدويل والــيت تعــوق أيــضا التمتــع حبقــوق اإلنــسان     

  ، أكثر تضافرا للتصدي هلا بشكل مجاعي وشامل على الصعيد الدويلتستلزم جهوداو
 )١(ظمـــة عـــرب الوطنيـــة  ملكافحـــة اجلرميـــة املن  املتحـــدة األمـــم إىل اتفاقيـــة وإذ تـــشري  

وبروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه املكمـل                 
، الــذي َعــرَّف جرميــة االجتــار )٢(ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة املتحــدة األمــمالتفاقيــة 

ــشأن ب    باألشــخاص،  ــة حقــوق الطفــل ب ــاري امللحــق باتفاقي ــال  والربوتوكــول االختي ــع األطف ي
، واالتفاقيــة التكميليــة إللغــاء الــرق وجتــارة  )٣(واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد اإلباحيــة 

  ،)٤(الرقيق والنظم والعادات املشاهبة للرق
 ٢٠٠٩ديــسمرب / األولكــانون ١٨ املــؤرخ ٦٤/١٧٨هــا إىل قرار  أيــضاإذ تــشريو  

ار باألشخاص، وإىل قـرارات اجلمعيـة العامـة         بشأن حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجت      
  ،)٥(األخرى ذات الصلة باالجتار باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصرة

 بـشأن خطـة عمـل    ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٣٠ املـؤرخ  ٦٤/٢٩٣قرارها وإذ تعيد تأكيد      
  األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص،

 /متــوز ٢٥ املــؤرخ ٢٠٠٨/٣٣تــصادي واالجتمــاعي إىل قــرار اجمللــس االقوإذ تــشري   
وغريها من اجلهـود املبذولـة يف مكافحـة          املتحدة   األمم بشأن تعزيز تنسيق جهود      ٢٠٠٨يوليه  

  االجتار باألشخاص، وإىل قرارات اجمللس السابقة بشأن االجتار باألشخاص،

__________ 
  )١(  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )٢(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )٣(  

 .٣٨٢٢، الرقم ٢٦٦املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  

 .٦٣/١٩٤ و ٦٣/١٥٦ و ٦١/١٨٠ و ٦١/١٤٤ و ٥٩/١٦٦ و ٥٨/١٣٧ و ٥٥/٦٧القرارات   )٥(  
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أبريــل / نيــسان١٥ املــؤرخ ٢٠/٣قــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  ؤكــدوإذ ت  
  ،)٦(“باألشخاص ملتحدة العاملية ملكافحة االجتارتنفيذ خطة عمل األمم ا”، املعنون ٢٠١١

، ٢٠١٢يوليــه /متـوز  ٥ املـؤرخ  ٢٠/١قـرار جملـس حقـوق اإلنـسان      ؤكـد أيـضا  وإذ ت  
إتاحـة سـبل انتـصاف فعالـة لـضحايا      : االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال      ”املعنون  

، )٧(“شخاص وحقهم يف جرب فعال ملا يتعرضون له من انتـهاكات حقـوق اإلنـسان              االجتار باأل 
  ،)٨(وقرارات جملس حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة مبوضوع االجتار باألشخاص

ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة،  املتحــدة األمــمتفاقيــة  بأنــه، وفقــا الوإذ تــسلم  
سني قدرة الدول األطراف على مكافحـة اجلرميـة العـابرة         أنشئ مؤمتر األطراف يف االتفاقية لتح     

مبـا يف ذلـك بروتوكـول    للحدود الوطنية وللتشجيع علـى تنفيـذ االتفاقيـة واسـتعراض تنفيـذها،          
مـن خـالل تيـسري      منع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه،                  

ذات الصلة ومن خـالل التعـاون مـع املنظمـات           تطوير وتبادل املعلومات والربامج واملمارسات      
الدوليــة واإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة، وإذ تــسلم أيــضا بــأن كــل دولــة طــرف   

 وكــذلك عــن التــدابري ،ســتوايف مــؤمتر األطــراف باملعلومــات عــن براجمهــا وخططهــا وممارســاهتا
  التشريعية واإلدارية املتخذة لتنفيذ االتفاقية،

بأمهيـة آليـات ومبـادرات التعـاون الثنائيـة ودون اإلقليميـة واإلقليميـة                أيـضا  وإذ تسلم   
والدولية، مبا يف ذلـك تبـادل املعلومـات بـشأن املمارسـات الـسليمة، الـيت تعتمـدها احلكومـات              

ألشـخاص،  واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة ملعاجلـة مـشكلة االجتـار با                 
  ل،وخباصة النساء واألطفا

 بأن التعاون الدويل الواسع النطاق بني الـدول األعـضاء واملنظمـات          كذلك وإذ تسلم   
ــة  ــة الدولي ــة   احلكومي ــةواملنظمــات غــري احلكومي ــة خلطــر االجتــار  أساســ املعني ي للتــصدي بفعالي

  وغريه من أشكال الرق املعاصرة، باألشخاص 
عددة من التمييـز والعنـف       ما يتعرضون ألشكال مت    غالبا بأن ضحايا االجتار     تسلموإذ    

على أسس خمتلفة مـن بينـها نـوع اجلـنس والـسن واإلعاقـة واالنتمـاء العرقـي والثقافـة والـدين،                       
فضال عن األصل الـوطين أو االجتمـاعي، وأن تلـك األشـكال مـن التمييـز قـد تتـسبب يف حـد                        

__________ 
، )E/2011/30 (١٠، امللحــــق رقــــم ٢٠١١الوثــــائق الرمسيــــة للمجلــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي، انظــــر   )٦(  

 .األول، الفرع دال الفصل

، الفـصل الرابـع،     (A/67/53) ٣ق رقـم    ـــ ون، امللح ــة والـست  ــة العامة، الدورة السابع   ــة للجمعي ـــق الرمسي ـــالوثائ  )٧(  
  .الفرع ألف

 .١٧/١ و ١٤/٢  و١١/١٣  و٨/١٢  جملس حقوق اإلنسانقرارات  )٨(  
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 أو مـن غـري       وأن النساء واألطفال مـن عـدميي اجلنـسية         ذاهتا يف تفاقم حدة االجتار باألشخاص،     
  املسجلني بعد الوالدة هم عرضة بوجه خاص لالجتار باألشخاص،

 بالــدور املهــم الــذي يؤديــه فريــق التنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت    أيــضاوإذ تــسلم   
 مكافحـة االجتـار باألشـخاص       ملكافحة االجتار باألشخاص يف تعزيز التنـسيق والتعـاون يف جمـال           

 األمـم املعين باملخدرات واجلرميـة ومفوضـية    املتحدة ألمما العاملي، وخباصة مكتب    على الصعيد 
 املتحــدة األمــمحلقــوق اإلنــسان ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني ومنظمــة  املتحــدة 

) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة          
دولية للهجرة وغريها من املنظمـات احلكوميـة الدوليـة، كـل            ومنظمة العمل الدولية واملنظمة ال    

  يف حدود واليتها،
بــضرورة مواصـــلة تعزيــز قيـــام شــراكة عامليـــة ملكافحــة االجتـــار      كـــذلكوإذ تــسلم    

 وبضرورة مواصلة العمـل مـن أجـل اعتمـاد هنـج      باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصرة،     
حلماية ومساعدة ضـحايا االجتـار باألشـخاص مـن     معزز شامل ومنسق ملنع االجتار ومكافحته و     

  خالل اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية املناسبة،
 علــى ضــرورة تعزيــز ومحايــة حقــوق ضــحايا االجتــار باألشــخاص وإعــادة   وإذ تــشدد  

إدماجهم يف اجملتمع مع مراعاة املبادئ واملبـادئ التوجيهيـة املوصـى هبـا بـشأن حقـوق اإلنـسان                    
مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان،  أبــدهتا بــشأهنا  والتعليقــات الــيت )٩(لبــشرواالجتــار با

واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية األطفال ضحايا االجتـار الـيت وضـعتها منظمـة األمـم املتحـدة                  
  للطفولة،
ــة واالقتــصادية والعنــف       سلم وإذ تــ   ــدام الفــرص االجتماعي ــر والبطالــة وانع بــأن الفق

لتمييـــز والتـــهميش هـــي بعـــض مـــن العوامـــل الـــيت تـــسهم يف جعـــل األشـــخاص    اجلنـــساين وا
  لالجتار، عرضة

ستمرة والفـــوارق املتزايـــدة بـــأن األزمـــات االقتـــصادية العامليـــة املـــ  أيـــضا وإذ تـــسلم  
الظـروف الـيت   حيتمـل أن تزيـد مـن تفـاقم     واالستبعاد االجتماعي وما يترتب عليها من عواقـب         

  ة لالجتار بالبشر والتهريب كمهاجرين،جتعل األشخاص واجملتمعات عرض
ــام للغايــة يف مكافحــة االجتــار باألشــخاص،       وإذ تؤكــد    أن بنــاء القــدرات عنــصر ه

تــشدد يف هــذا الــصدد علــى ضــرورة تكثيــف التعــاون الــدويل مــن أجــل مكافحــة االجتــار     وإذ

__________ 
  )٩(  E/2002/68/Add.1.  



A/67/458  
 

12-63109 101 
 

ع االجتـار   باألشخاص، وكذلك تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان هبدف تعزيـز قـدرهتا علـى منـ               
  جبميع أشكاله، مبا يف ذلك دعم براجمها اإلمنائية،

ــدرك   ــى االجتــار       وإذ ت ــى الطلــب عل ــام هبــدف القــضاء عل ــوعي الع  ضــرورة إذكــاء ال
  باألشخاص، وخباصة لغرض االستغالل اجلنسي والسخرة،

ة ومـؤمتر القمـ     االلتزام الذي تعهد به قادة العـامل يف مـؤمتر قمـة األلفيـة              تأكيدوإذ تعيد     
ئيـة   واالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامـة املعـين باألهـداف اإلمنا            ٢٠٠٥ لعام   يالعامل

بوضع وإنفاذ وتعزيز تدابري فعالة ملكافحة مجيـع أشـكال االجتـار             ٢٠١٠لأللفية املعقود يف عام     
ــحايا       ــى ضـ ــب علـ ــصدي للطلـ ــل التـ ــن أجـ ــا مـ ــضاء عليهـ ــخاص والقـ ــارباألشـ ــةاالجتـ   ومحايـ

  حايا،الض هؤالء
عــن تنفيــذ واليــات برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع   األمــني العــام بتقريــروإذ حتــيط علمــا   

اجلرمية والعدالة اجلنائية، مع إيالء اهتمام خاص ألنشطة التعاون التقين اليت يـضطلع هبـا مكتـب         
 يف مجلـــة أمـــور علـــى مـــسائل ، الـــذي يركـــز)١٠(األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة

  باألشخاص، االجتار
 بتقرير املقررة اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان املعنيـة باالجتـار باألشـخاص،             وإذ ترحب   

  ،)١١(وخباصة النساء واألطفال
ــة   وإذ حتــيط علمــا    ــائج مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــة   املتحــدة األمــم بنت ملكافحــة اجلرمي

 تــشرين ١٩ إىل ١٥رة مــن يف الفتــاملنظمــة عــرب الوطنيــة يف دورتــه الــسادسة، املعقــودة يف فيينــا 
العــضوية  ، وبنتــائج الــدورة الرابعــة للفريــق العامــل املؤقــت املفتــوح  )١٢(٢٠١٢أكتــوبر /األول

املعين بربوتوكول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه،                    
ملعقـودة يف فيينـا يف الفتـرة    املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، ا       

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ١٠من 
تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية والقانونيــة واملاليــة لــضحايا االجتــار  أمهيــة وإذ تعيــد تأكيــد   

عـــن طريـــق قنـــوات منـــها املنظمـــات احلكوميـــة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة باألشـــخاص، 
ندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للتربعـات لـضحايا          صـ واملنظمات غري احلكومية، ومن ضمنها      

االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، الذي أنشئ وفقا خلطـة العمـل العامليـة ملكافحـة                
__________ 

  )١٠(  A/67/156. 

 .A/67/261انظر   )١١(  

 .CTOC/COP/2012/15انظر   )١٢(  
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صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعـات مـن أجـل مكافحـة أشـكال               و االجتار باألشخاص، 
  الرق املعاصرة،

مكافحـة االجتـار   ”دهتا اجلمعية العامة عن موضوع   جبلسة التحاور اليت عق    وإذ ترحب   
، يف نيويـــورك “ساء والفتيـــاتشـــراكة وابتكـــار مـــن أجـــل وقـــف العنـــف ضـــد النـــ : بالبـــشر
ــوم ــسان ٣ ي ــل /ني ــدول األعــضاء وا  ٢٠١٢أبري ــيت أتاحــت لل ــة واجملتمــع   ، وال ملنظمــات الدولي

يـــة ملكافحـــة  احلملـــة العامل والقطـــاع اخلـــاص الفرصـــة لتوحيـــد الـــصفوف يف إطـــار       املـــدين
  باألشخاص، االجتار

 ٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠مـن   عـدد مـن الـدول األعـضاء يف الفتـرة            قيـام    ب أيـضا  وإذ ترحب   
 واالنـضمام   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة،         بالتوقيع والتصديق على    

بروتوكـول منـع   بالتوقيع والتـصديق علـى    دولة، و١٧٢حبيث أصبح عدد األطراف فيها     إليها،  
حبيـث  واالنـضمام إليـه،     وقمع االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه،              

   دولة،١٥٣أصبح عدد األطراف فيه 
ــات       أن تؤكــد   - ١   ــسان واحلري ــوق اإلن ــهاكاً حلق ــشكل انت االجتــار باألشــخاص ي

نـسق علـى الـصعيد الـدويل     األساسية ويعيق التمتع هبا وال بد من تقييمه والتصدي لـه بـشكل م   
ومن قيام تعاون حقيقي متعدد األطراف بني البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد مـن            

  أجل القضاء عليه؛
ــ الــدول األعــضاء حتــث  - ٢   ق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   صدالــيت مل ت

ألشــخاص، وخباصــة النــساء  وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار با)١(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة 
، )٢(واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة             
، على النظـر يف القيـام بـذلك، علـى سـبيل األولويـة، آخـذة يف االعتبـار                    امإليهتنضم بعد     مل أو 

ص، وحتـث أيـضا الـدول األطـراف         الدور احملوري هلذين الصكني يف مكافحة االجتـار باألشـخا         
  ؛مها على حنو كامل وفعالتنفيذيف ذينك الصكني على 

الربوتوكـول  بعـد علـى   وقـع ومل تـصدق   الـيت مل ت    الـدول األعـضاء      حتث أيـضا      - ٣   
تفاقية حقـوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء ويف إنتـاج                   امللحق با  االختياري  

 واالتفاقيـة التكميليـة     )١٣(اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة         اتفو )٣(املواد اإلباحية 
تفاقيـة املتعلقـة بالـسخرة      ، واال )٤(ارة الرقيق والـنظم والعـادات املـشاهبة للـرق         ــرق وجت ــاء ال ــإللغ
االتفاقيـة   (١٩٥٧واالتفاقيـة املتعلقـة بإلغـاء الـسخرة لعـام           ) ٢٩م  ــة رق ــاالتفاقي (١٩٣٠ام  ــلع

__________ 
  )١٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
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االتفاقيـة رقـم     (١٩٩٩واالتفاقية املتعلقة حبظر أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال لعـام              ) ١٠٥ رقم
، علـى القيـام بـذلك، وحتـث         ، أو مل تنضم بعد إىل تلـك الـصكوك         ملنظمة العمل الدولية  ) ١٨٢

  أيضا الدول األطراف يف تلك الصكوك على تنفيذها على حنو كامل وفعال؛
اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات        ا  هتيت اختـذ  الاخلطوات  تالحظ مع التقدير      - ٤  

 باالجتـار باألشـخاص، وخباصـة       ةاملعنيـ جمللـس حقـوق اإلنـسان        ة اخلاص ةاملقررحقوق اإلنسان و  
واملقررة اخلاصة للمجلس املعنية بالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه واملمثلـة           النساء واألطفال   

ل واملقررة اخلاصة للمجلس املعنية ببيـع األطفـال     اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفا      
واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واملقررة اخلاصـة للمجلـس املعنيـة بأشـكال الـرق              

ــها،    ــا يف ذلــك أســباهبا وعواقب ووكــاالت األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات    املعاصــرة، مب
 ،املـدين اجملتمـع    وكـذلك    ،تها يف حدود والي    كل نية،احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية املع    

 وعلــى القيــام بــذلك علــى مواصــلة م، وتــشجعه اجلــسيمةاالجتــار باألشــخاصجلرميــة للتــصدي 
  ؛ممكن  على أوسع نطاقم وأفضل ممارساهتمتبادل معارفه

احلكومات مواصلة جهودها من أجل جترمي االجتار باألشخاص جبميـع          بهتيب    - ٥  
 ذلــك ألغــراض اســتغالل األطفــال يف العمــل واالســتغالل اجلنــسي لألطفــال،    أشــكاله، مبــا يف

ــة ممارســة االجتــار          ــال، وإدان ــع األطف ــدافع ممارســة اجلــنس م ــسياحة ب ــدابري لتجــرمي ال واختــاذ ت
باألشــخاص، والتحقيــق يف أعمــال املتجــرين والوســطاء ومقاضــاهتم وإدانتــهم ومعاقبتــهم، مــع   

 االجتار واالحترام الكامل ملا هلم من حقوق اإلنسان، وتـدعو           كفالة احلماية واملساعدة لضحايا   
الدول األعضاء إىل مواصلة دعم وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة العاملـة بنـشاط يف              

  جمال محاية الضحايا؛ 
 مجيــع أصــحاب املــصلحة، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاص، علــى تعزيــز  تــشجع  - ٦  

 االجتار ومكافحته، وتـوفري احلمايـة واملـساعدة وسـبل االنتـصاف             تنسيق اجلهود الرامية إىل منع    
الفعالـــة لـــضحاياه، بوســـائل منـــها فريـــق التنـــسيق املـــشترك بـــني الوكـــاالت ملكافحـــة االجتـــار 

  باألشخاص واملبادرات اإلقليمية والثنائية اليت تعزز التعاون والتعاضد؛ 
ــسلم  - ٧   ــوع   ت ــصنفة حــسب ن ــة امل ــات املقارن ــة البيان ،  االجتــار باألشــخاص  بأمهي

 وبأمهيـة تعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى مجـع هـذه البيانـات وحتليلــها         ،اجلـنس والعمـر  يف ذلـك   مبـا 
واإلبالغ عنها، وترحب باجلهود اليت يبذهلا فريق التنسيق املشترك بـني الوكـاالت، باالسـتفادة               

ــادل املعلومــات واخلــربات واملمارســات     ــة، لتب ــسبية لكــل وكال ــا الن ــسليمة املتعلقــة  مــن املزاي  ال
ــة        ــشريكة يف جمــال مكافحــة االجتــار مــع احلكومــات واملنظمــات الدولي ــشطة الوكــاالت ال بأن

  املعنية؛ واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية األخرى وغريها من اهليئات
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أجنزه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـن          بأمهية ما  تعترف  - ٨  
بيانات وحتليلها يف إطار برناجمـه العـاملي ملكافحـة االجتـار بالبـشر، والعمـل                عمل يف جمال مجع ال    

الذي قامت به املنظمـة الدوليـة للـهجرة مـن خـالل قاعـدة بياناهتـا العامليـة النموذجيـة ملكافحـة                       
، مـن خـالل قاعـدة بياناهتـا العامليـة           االجتار، والعمل الـذي اضـطلعت بـه منظمـة العمـل الدوليـة             

  ؛ة السخرة واالجتار والعادات املشاهبة للرقاملتعلقة مبكافح
ــها تكــرر  - ٩   ــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة    طلب  إىل األمــني العــام أن يــزود برن

والعدالة اجلنائية مبا يكفي من املوارد لتنفيذ والياته يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص تنفيـذا               
ايف للجنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، وتـدعو    تاما، وفقا ألولوياته العليا، وأن يوفر الدعم الك       

الدول األعضاء إىل تقدمي التربعات إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بغـرض               
  توفري املساعدة إىل الدول األعضاء بناء على طلبها؛

ضـطلع بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـن                  اا  مب رحبت  - ١٠  
 وتتطلـع   ،يف سـياق مكافحـة االجتـار باألشـخاص        عمال وتعرب عن دعمهـا الكامـل ألنـشطته          أ

أمنــاط : االجتــار باألشــخاص”إصــدار التقريــر املعنــون   أن يــتم، يف حــدود املــوارد املتاحــة،  إىل
، وهـو التقريـر الـذي       ٢٠١٣يناير  /موعد أقصاه كانون الثاين   ، يف مقر األمم املتحدة يف       “عاملية

 املـــؤرخ  ٦٤/٢٩٣ هـــا د يف قرارالـــواراجلمعيـــة العامـــة   لطلـــب  اســـتجابةتـــب  ُيـــصدره املك
  ؛٢٠١٠يوليه /متوز ٣٠

 الدول وسائر أصحاب املـصلحة املعنـيني إىل مواصـلة تقـدمي املـسامهات               تدعو  - ١١  
األشـــخاص، وخباصـــة إىل صـــندوق األمـــم املتحـــدة االســـتئماين للتربعـــات لـــضحايا االجتـــار ب 

ملـسامهات الـسابقة واجلاريـة يف مـصادر متويـل أخـرى تـدعم اجلهـود                 واألطفال، وتنوه با   النساء
  املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص؛

القاضــي بــإجراء تقيــيم للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــة العمــل  قرارهــا إىلتــشري   - ١٢  
أن تـدعو، يف حـدود املـوارد       بالتايل  ، وتقرر   ٢٠١٣يف عام   ملكافحة االجتار باألشخاص    العاملية  

، يف موعـد    تاحة، إىل عقد اجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة يف دورهتا الـسابعة والـستني             امل
، من أجل تقييم اإلجنازات، والثغرات، والتحديات، يف جمـاالت منـها            ٢٠١٣يوليه  /أقصاه متوز 

  تنفيذ الصكوك القانونية ذات الصلة باملوضوع؛
 الوثيق مـع الـدول األعـضاء، مجيـع          بالتعاون األمني العام أن يتخذ،      إىلتطلب    - ١٣  

التدابري الالزمـة للترتيـب لـذلك االجتمـاع الرفيـع املـستوى، وتـدعو رئـيس اجلمعيـة العامـة إىل                      
ألعـضاء بغيـة   إجـراء مـشاورات مفتوحـة وغـري رمسيـة مـع الـدول ا              تعيني ميسرين للمساعدة يف     

ــك   ــد ذل ــق عق ــد طرائ ــة وا    حتدي ــشاركة املنظمــات الدولي ــشمل م ــاع، ت ــة ودون االجتم إلقليمي
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اإلقليميــة واجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة، والقطــاع اخلــاص، ووســائط 
  اإلعالم، اليت ُشدِّد على دورها يف خطة العمل العاملية؛

ــوجز     تطلــــب  - ١٤   ــة العامــــة إعــــداد مــ لوقــــائع االجتمــــاع   إىل رئــــيس اجلمعيــ
  املستوى؛ الرفيع

االلتزامــات القائمــة بتقــدمي   ســياق  أن يواصــل، يف  إىل األمــني العــام تطلــب  - ١٥  
 يف إطـار البنـد املتعلـق مبنـع اجلرميـة            ،التقارير، ممارسة تـضمني تقريـره املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة            

لعامليـة ملكافحـة االجتـار    اعمـل  العن تنفيـذ منظومـة األمـم املتحـدة خلطـة      فرعا  والعدالة اجلنائية،   
يضمن تقريره فرعا عن تنفيذ هذا القرار، مـع         ني العام أن    إىل األم كذلك   تطلب، و باألشخاص

  .)١٤(مراعاة نطاق التقارير السابقة املتعلقة هبذه املسألة
  
  

__________ 
  )١٤(  A/63/90 و A/64/130 و A/65/113.  
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  مشروع القرار الثامن    
  معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني     

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 وإىل مجيـع   ٢٠١١ديـسمرب   /ن األول  كـانو  ١٩  املـؤرخ  ٦٦/١٨٢قرارها   إىل   إذ تشري   

  ،ذات الصلةالقرارات األخرى 
  ،)١( بتقرير األمني العامعلماً وإذ حتيط  
ــضع   ــا وإذ ت ــصوريف اعتباره ــة    أن الق ــع اجلرمي فــضي إىل صــعوبات  ي يف إجــراءات من

وضـع  ل امللحـة    الـضرورة تواجهها آليـات مكافحـة اجلرميـة الحقـا، وإذ تـضع يف اعتبارهـا أيـضا                  
ــات       اســتراتيج ــاذ القــوانني واهليئ ــة أجهــزة إنف ــع اجلرميــة وأمهي ــا مــن أجــل من ــة ألفريقي يات فعال

  القضائية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي،
 اجلرميـة  ارتفاع معدالت  مثل   ، للجرمية نشاطاًالجتاهات اجلديدة األكثر    ما ل  وإذ تدرك   
ذلك استخدام التكنولوجيـا     يف  مبا ،قيايف أفري اليت تسجل حالياً     الوطنية   العابرة للحدود املنظمة  
 الثقافيـة  باملمتلكـات  واالجتار غري املشروع ، مجيع أنواع اجلرائم اإللكترونية   يف ارتكاب الرقمية  

 مــن آثــار مــدمرة علــى االقتــصادات الوطنيــة للــدول   والقرصــنة وغــسل األمــوال،،واملخــدرات
 مية متسقة ومستدامة يف أفريقيا، حتقيق تنحتول دون وأن اجلرمية عقبة رئيسية األفريقية،

مــسعى مجـاعي للتــصدي لتحـدي اجلرميــة املنظمــة ذي    أن مكافحــة اجلرميـة  وإذ تؤكـد  
الطابع العاملي، وأن استثمار املوارد الالزمة يف منع اجلرميـة مهـم لتحقيـق ذلـك اهلـدف ويـسهم             

  ،يف التنمية املستدامة
ــة ا مــع القلــق وإذ تالحــظ   ــة اجلنائي ــة   أن نظــام العدال لقــائم يف معظــم البلــدان األفريقي

 غـري مهيـأ للتـصدي       مـن مث   وهياكـل أساسـية وافيـة وأنـه          ،ينقصه موظفون مهرة مبا فيه الكفايـة      
وإذ تقـر بالتحـديات الـيت تواجههـا أفريقيـا يف عمليـات التقاضـي                لالجتاهات اجلديدة للجرميـة،     

  ،السجونوإدارة 
  ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني هـو مركـز            املتحدة األفريقي  بأن معهد األمم     موإذ تسلِّ   

احلكومـــات تعـــاون  تعزيـــز مـــن أجـــلاملهنيـــة الـــيت يبـــذهلا ذوو اخلـــربة تنـــسيق مجيـــع اجلهـــود ل
اء وتآزرهم على حنو فعـال يف جمـال    واملؤسسات واملنظمات العلمية واملهنية واخلرب     واألكادمييني

  اجلنائية، منع اجلرمية والعدالة
__________ 

  )١(  A/67/155.  
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 خطة عمل االحتاد األفريقي املنقحـة بـشأن مكافحـة املخـدرات       وإذ تضع يف اعتبارها     
الــيت هتــدف إىل تــشجيع الــدول األعــضاء علــى املــشاركة يف   ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(ومنــع اجلرميــة 

احلكـم الرشـيد    دعـائم    إرسـاء املبادرات اإلقليمية وتبنيها مـن أجـل منـع اجلرميـة بـصورة فعالـة و               
  وتعزيز إقامة العدل،

 السـتراتيجيات  ال مكمّـ اًعنـصر من حيث كوهنا  التنمية املستدامة  حتقيق بأمهية   تقروإذ    
  منع اجلرمية،

 على ضرورة إقامة التحالفات الالزمـة مـع مجيـع الـشركاء يف عمليـة تنفيـذ                  وإذ تشدد   
  سياسات فعالة ملنع اجلرمية،

ــيني مــدير  وإذ ترحــب   ــدا بتع ــار  اجلديــدملعه إذ ترحــب أيــضاً  ، و٢٠١٢مــايو /يف أي
، وإذ تالحـظ تطلـع   وأنـشطته  لتعزيز برامج املعهـد  األمني العامحملددة اليت تقدم هبا اقترحات  املب

ــة وضــع سياســاته        ــاءة إدارة املعهــد ولعملي ــة لكف ــام إىل أن ُيعطــى هــذا التعــيني دفع األمــني الع
  ،يقدمه من توجيهات وينفذه من أنشطة وما

 يف قدرتــه علــى بعيــد أن احلالــة املاليــة للمعهــد أثــرت إىل حــد  مــع القلــقوإذ تالحــظ  
  ،ملة إىل الدول األفريقية األعضاءتقدمي اخلدمات بطريقة فعالة وشا

 على معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني ملا يبذلـه             تثــين  - ١  
 أنـشطة التعـاون الـتقين اإلقليميـة املتـصلة بـنظم منـع اجلرميـة                  وتنـسيق  من جهود من أجل تعزيـز     

  ة اجلنائية يف أفريقيا؛والعدال
ــادرة علــىتــثين أيــضاً  - ٢   باملخــدرات واجلرميــة   مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   مب

لمعهـد وإشـراكه يف تنفيـذ    لدعم  تقدميـه الـ    عالقـة العمـل الـيت تربطـه باملعهـد ب           الرامية إىل توطيد  
قيــا، مبــا فيهــا املتعلقــة بتعزيــز ســيادة القــانون ونظــم العدالــة اجلنائيــة يف أفري  عــدد مــن األنــشطة

األنشطة الواردة يف خطة عمل االحتاد األفريقي املنقحة بشأن مكافحة املخدرات ومنع اجلرميـة              
  ؛)٢٠١٢-٢٠٠٧(

 تعزيـز قـدرة املعهـد علـى دعـم اآلليـات الوطنيـة               مواصلة ضرورة   تأكيد تكرر  - ٣  
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف البلدان األفريقية؛

ــ تكــرر أيــضا  - ٤   ــنجم، يف بعــض احلــاالت، عــن اســتخدام    تأكي د الفوائــد الــيت ت
االسـتعانة  تطبيـق معـايري الـسلوك األخالقـي و    لـة، عنـد االقتـضاء، وذلـك ب        التدابري العالجية البدي  

، مبـا يتفـق     ةستجّدالتقاليد احمللية وتقدمي املشورة وغريها من تدابري إعادة التأهيل اإلصالحية املـ           ب
  ؛ون الدويلوالتزامات الدول مبوجب القان
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 اجلهود اليت يبذهلا املعهـد مـن أجـل إقامـة اتـصاالت مـع املنظمـات يف                   تالحظ  - ٥  
البلدان اليت تشجع برامج منع اجلرمية واستمراره يف إقامة صالت وثيقة مع الكيانات الـسياسية               
ــا ومفوضــية         ــة شــرق أفريقي ــي ومجاع ــاد األفريق ــل مفوضــية االحت ــة مث ــة ودون اإلقليمي اإلقليمي

عــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة واجلماعــة    اجلما
  اإلمنائية للجنوب األفريقي؛

، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحـدة   على أن يأخذ يف االعتبار      املعهد تشجع  - ٦  
 هيئــات ىتشــ ، العمــل الــذي تــضطلع بــه منــع اجلرميــةيف جمــالاملعنيــة، عنــد وضــع اســتراتيجياته 

التخطــيط يف املنطقــة الــيت تركــز اهتمامهــا علــى تنــسيق األنــشطة املعــززة للتنميــة علــى أســاس    
  اإلنتاج الزراعي املستدام واحلفاظ على البيئة؛

 الدول األعضاء يف املعهد على مواصلة بذل مجيع اجلهود املمكنة للوفـاء             حتث  - ٧  
  بالتزاماهتا جتاه املعهد؛

 جملـس إدارة املعهـد يف دورتـه العاديـة احلاديـة              الـذي اختـذه    ارقرتنفيذ ال  رنتظت  - ٨  
ــشرة ــريويب   ،ع ــدت يف ن ــيت عق ــ ال ــسان٢٨  و٢٧ وميي ــل / ني إجراء والقاضــي بــ  ،٢٠١١أبري

 يف مواجهــة أكــرببــدور واالضــطالع بواليتــه لكفالــة متكنــه مــن الوفــاء  املعهــد ألداءاســتعراض 
  ؛اجلرائم القائمة

 مـع    يف تنفيـذه لـربامج خمتلفـة       رة لتقاسـم التكـاليف     باختـاذ املعهـد مبـاد      ترحب  - ٩  
  ؛ والشركاء وكيانات األمم املتحدةالدول األعضاء

 مجيع الـدول األعـضاء واملنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمـع الـدويل علـى                  حتث  - ١٠  
مواصلة اختاذ تدابري عملية ملموسة لدعم املعهد يف جمال تنمية القدرات الالزمـة وتنفيـذ براجمـه                 

  شطته الرامية إىل تعزيز نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف أفريقيا؛وأن
 علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  بعــُد مجيــع الــدول الــيت مل تــصدقحتــث  - ١١  

 )٤( واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد )٣( وبروتوكوالهتــا)٢(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة 
   يف القيام بذلك؛أن تنظر  على،تنضم إليها بعد مل أو

 مجيـع الكيانـات املعنيـة يف        السـتنفار  إىل األمني العام أن يكثف اجلهود        تطلب  - ١٢  
يلـزم مـن دعـم مـايل وتقـين إىل املعهـد لتمكينـه مـن                   مـا  منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل تقـدمي         

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و ٢٢٤١ و ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللدات   )٣(  

 .٤٢١٤٦قم ، الر٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  
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 إىل حـد بعيـد      تقـوض  للمعهـد    ة احلرجـ  ة املاليـ  احلالـة أن    يف اعتبـاره   اًضـع وا ،االضطالع بواليتـه  
  قدراته على تقدمي اخلدمات بشكل فعال؛

 إىل األمــني العــام أن يواصــل بــذل اجلهــود لتعبئــة املــوارد املاليــة   تطلــب أيــضاً  - ١٣  
الضرورية الحتفاظ املعهد باملوظفني الفنيني األساسيني الالزمني لتمكينه من العمل بفعالية مـن             

  أجل االضطالع بالواجبات املنوطة به؛
 املعهد على أن ينظر يف التركيز على مواطن الـضعف اخلاصـة والعامـة                تشجع  - ١٤  

 من املبادرات املتاحة للتـصدي ملـشاكل    يعظِّم االستفادة لكل بلد مستفيد من الربامج وعلى أن        
إقامـة حتالفـات مفيـدة مـع املؤسـسات       اجلرمية باألموال املوجودة والقدرات املتاحة، عـن طريـق   

  اإلقليمية واحمللية؛
لتعــاون والتنــسيق والتــآزر ل ز أنــشطة التــرويجيعــزِّ إىل األمــني العــام أن تطلــب  - ١٥  

علــى الــصعيد اإلقليمــي يف جمــال مكافحــة اجلرميــة، وخباصــة يف بعــدها العــابر للحــدود الوطنيــة   
  تكفي اإلجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛  الالذي

 العمـل يف    ةواصـل مت واجلرمية   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرا    إىل   تطلب  - ١٦  
 إىلإىل املكتـب و    عـن أنـشطته    سنويال هقرير ت ميقدتوتطلب إىل املعهد    ،  تعاون وثيق مع املعهد   

  ؛دية ألفريقياللجنة االقتصامؤمتر وزراء ا
 أن يواصل تقدمي مقترحـات حمـددة، تـشمل مـا يتـصل              إىل األمني العام  تطلب    - ١٧  

أن يقـدم إىل    و الفئة الفنية، لتعزيز برامج املعهد وأنـشطته،      بتوفري موظفني أساسيني إضافيني من      
  . عن تنفيذ هذا القرارة والستني تقريراًمناثاجلمعية العامة يف دورهتا ال
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  مشروع القرار التاسع    
ــدات الفــساد، وتيــسري اســترداد          منــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وحتويــل عائ

شرعيني، وإىل بلــداهنا األصــلية األصــول وإعــادة تلــك األصــول إىل أصــحاهبا الــ  
  على وجه اخلصوص، وفقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ٥٥/٦١  و١٩٩٩ديـسمرب  / كانون األول٢٢ املؤرخ  ٥٤/٢٠٥ إىل قراراهتا    إذ تشري   
ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٥/١٨٨  و٢٠٠٠ديـــسمرب / كـــانون األول٤املـــؤرخ 
 املـــؤرخ ٥٧/٢٤٤  و٢٠٠١ديـــسمبــــر / كانـــــــون األول٢١ املــــــؤرخ ٥٦/١٨٦ و ٢٠٠٠

 كـانون   ٢٣ املـؤرخ    ٥٨/٢٠٥، وإذ تشري أيضا إىل قراراهتا       ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠
 ٦٠/٢٠٧  و٢٠٠٤ ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٤٢  و٢٠٠٣ديــسمرب /األول

ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول٢٢امل ــؤرخ ٦١/٢٠٩  و٢٠٠٥دي ــسمرب / كــانون األول٢٠ امل دي
 املـؤرخ   ٦٣/٢٢٦  و ٢٠٠٧ر  ـــــــديـسمب /ون األول ـــــــ  كان ١٩ؤرخ  ـــ امل ٦٢/٢٠٢  و ٢٠٠٦
ديـــسمرب / كانـــــــون األول٢٤ املــــــؤرخ ٦٤/٢٣٧ و ٢٠٠٨ر ـــديـــسمب/ون األولــــــ كان١٩

  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦٥/١٦٩ و ٢٠٠٩
/  كـانون األول   ١٤نفـاذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد يف               ببـدء    وإذ ترحب   
  ،)١(٢٠٠٥ديسمرب 
 بأن حماربة الفساد على مجيع املستويات تتسم باألولوية وبـأن الفـساد يـشكل               وإذ تقر   

عائقا خطريا أمام تعبئة املوارد وتوزيعها على حنو فعال وحيوِّل املوارد عن األنـشطة الـيت تـؤدي                  
  يف القضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة،دورا حيويا 

حملية داعمة أساسـٌي ملنـع ومكافحـة ممارسـات     قانونية بأن وجود أنظمة وإذ تقر أيضا     
  الفساد وتيسري استرداد األصول وإعادة عائدات الفساد إىل أصحاهبا الشرعيني،

مبـدأ أساسـي    األصـول هـي مـن األهـداف الرئيـسية و          إعـادة    أن   يف اعتبارها  وإذ تضع   
كـل  ملزمـة بـأن يبـدي     الدول األطراف يف االتفاقية      أنتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد و     ال

  ،قدر ممكن من التعاون يف هذا الصددكرب أجتاه األخرى منها 
تعزيز الرتاهة واملـساءلة   ما يهدف منها إىل      مبا يف ذلك   ،أغراض االتفاقية  إىل   وإذ تشري   

   ،امةواملمتلكات الع جمايل الشأن العام يفواإلدارة السليمة 

__________ 
  )١(  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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االلتزامات املنصوص عليها يف الفصل اخلامس مـن االتفاقيـة مـن     وإذ تؤكد من جديد     
 علـى الـصعيد     عائـدات اجلرميـة   حتويـل   نـع وكـشف وردع       مل فعاليـة العمـل علـى حنـو أكثـر         أجل  

  صول،الدويل وتعزيز التعاون الدويل يف استرداد األ
ربة مجيع أشكال الفساد تتطلب شـبكات متكاملـة ملكافحـة الفـساد      بأن حماوإذ تسلم   

ومؤسسات قوية على مجيع املستويات، مبـا يف ذلـك علـى املـستوى احمللـي، تكـون قـادرة علـى                 
 الفـصالن   ال سـيما  اختاذ تدابري وقائية وتدابري إلنفاذ القوانني تتسم بالكفـاءة، وفقـا لالتفاقيـة، و             

  الثاين والثالث منها،
هو رهـن   بأن جناح آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد            رقوإذ ت   
تها ومـشارك ة وشـامل  تدرجييـة  عمليـة بتفاقيـة  االمجيـع الـدول األطـراف يف    تام من ِقبـل  االلتزام ال 

 يف  مـؤمتر الـدول األطـراف     صادر عـن     الـ  ٣/١القـرار   إىل  تشري يف هـذا الـصدد       إذ  ، و فيهااءة  البّن
  القرار،ذاك  يف مرفق ةلية الوارداآل مبا يف ذلك اختصاصات ،)٢(االتفاقية
 أن منع الفساد والقـضاء عليـه هـو مـسؤولية مجيـع الـدول وأنـه                  وإذ تضع يف اعتبارها     
مـن  أفـراد ومجاعـات     ومشاركة من   أن تتعاون مع بعضها البعض، بدعم       ى هذه الدول    جيب عل 

تفعــيال ، األهليــةغــري احلكوميــة واملنظمــات اجملتمع املــدين واملنظمــات كــخــارج القطــاع العــام، 
    هودها يف هذا اجملال،جل

صـول املـسروقة وعائـدات      حتويـل األ  غسل و عمليات   إزاء    قلقها وإذ تؤكد من جديد     
  التفاقية، لوفقاهذا القلق ملبعث التصدي الفساد، وتؤكد ضرورة 

 أصـوهلا  رداد واستاجلهود اليت تبذهلا مجيع الدول األطراف يف تعقب وجتميد ب نوهوإذ ت   
مراعــاة  الــدول األطــراف يف الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا، مــع   منــها ال ســيمااملــسروقة، و
اجملتمـع  مـا بذلـه   الفـساد، و اربة حمجمال يف يف اآلونة األخرية الدول يت شهدهتا تلك    التطورات ال 

 األصـول  تلـك رداد يف اسـت ة تلـك الـدول    ملساعدما أعرب عنه من استعداد      جهود و من  الدويل  
  من أجل احلفاظ على االستقرار والتنمية املستدامة،

 بـسبب عوامـل عـدة    األصـول رداد اسـت يف  حتـديات   تزال تواجـه      بأن الدول ال   وإذ تقر   
منها أوجه االختالف بني األنظمة القانونيـة، والطـابع املعقـد للتحقيقـات واحملاكمـات املتعـددة                

ات تبــادل املــساعدة القانونيــة لــدى الــدول     االختــصاصات القــضائية، وعــدم اإلملــام بــإجراء    
األخـــرى، والـــصعوبات املـــصاَدفة يف الكـــشف عـــن تـــدفق عائـــدات الفـــساد، وإذ تـــشري إىل    
التحديات اخلاصة املصاَدفة يف اسـترداد عائـدات الفـساد يف احلـاالت الـيت يكـون متورطـا فيهـا                     

__________ 
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 مـن أسـرهم وأشـخاص       ، أو سبق أن أنيطت، هبـم وظـائف عامـة مرموقـة، وأفـرادٌ              أفراٌد أنيطت 
  وثيقو الصلة هبم،

الــيت تواجههــا  إزاء الــصعوبات، وال ســيما الــصعوبات العمليــة،  وإذ يــساورها القلــق  
الـيت  خـذ األمهيـة اخلاصـة    أ، مـع  ردادهااسـت  بطالبـة املاملطلوب منـها رد األصـول والـدول         الدول  

ــار املــسروقة رداد األصــول اســتيتــسم هبــا  ــةبالنــسبة إىل يف االعتب  املــستدامة واالســتقرار، التنمي
بـني  ا،  يف كثري من احلاالت إثباهتـ     ، يصعب   صلةاليت ُتِقيم   توفري املعلومات   ة  إىل صعوب تشري   إذو

  ، باستردادهاطالبة يف الدولة املةرتكباملرمية اجلواملطلوب منها ردها عائدات الفساد يف الدولة 
 الـيت يـشكلها الفـساد        إزاء خطـورة املـشاكل والتهديـدات       قلقها وإذ تؤكد من جديد     

ؤســـسات وقـــيم الدميقراطيـــة والقـــيم املاســـتقرار اجملتمعـــات وأمنـــها، ممـــا يقـــوض بالنـــسبة إىل 
تـؤدي  عنـدما    ال سـيما  ،   للخطـر  األخالقية والعدالة، ويعرض التنمية املستدامة وسـيادة القـانون        

  ب،الدويل إىل اإلفالت من العقاوالوطين كاف على الصعيدين غري شكل باالستجابة 
  ؛)٣( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
 الفساد جبميع أشكاله، مبا فيها الرشوة، وكذلك غسل عائـدات الفـساد      تدين  - ٢  

  وغري ذلك من أشكال اجلرمية االقتصادية؛
 إزاء اتــساع نطــاق الفــساد علــى مجيــع املــستويات، مبــا يف  تعــرب عــن القلــق  - ٣  

ساد، وتكـرر يف هـذا الـصدد تأكيـد التزامهـا مبنـع              ذلك حجم األصول املـسروقة وعائـدات الفـ        
 األمــم املتحــدة ملكافحــة ممارســات الفــساد ومكافحتــها علــى مجيــع املــستويات، وفقــا التفاقيــة 

  ؛)١(الفساد
 بالعــدد الكــبري مــن الــدول األعــضاء الــيت ســبق هلــا أن صــادقت علــى  ترحــب  - ٤  

وحتـث يف هـذا الـصدد مجيـع الـدول           اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد أو انـضمت إليهـا،              
ــة       ــصادق علــى االتفاقي ــيت مل ت ــصة ال ــصادي اإلقليمــي املخت األعــضاء ومنظمــات التكامــل االقت

تنضم إليها بعد، على أن تنظر، كل منها يف نطاق اختـصاصه، يف القيـام بـذلك علـى سـبيل               أو
  رب وقت ممكن؛األولوية، وهتيب جبميع الدول األطراف أن تنفذ االتفاقية بالكامل يف أق

 باألعمال املـضطلع هبـا يف إطـار آليـة اسـتعراض تنفيـذ               حتيط علما مع التقدير     – ٥  
األعمـال الـيت يـضطلع هبـا الفريـق املعـين باسـتعراض              ب، و اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد        

وبـذل كـل جهـد ممكـن لتـوفري      األعمال  هالتنفيذ، وحتث الدول األعضاء على مواصلة دعم هذ 

__________ 
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مات وافية والتقيد باجلداول الزمنية لالسـتعراض علـى النحـو الـوارد يف املبـادئ التوجيهيـة         معلو
  االستعراض القطرية؛عمليات إجراء يف ما يتعلق بللخرباء احلكوميني واألمانة 

ــدير    - ٦   ــع التق ــا م ــضاحتــيط علم ــة     أي ــة الدولي ــة احلكومي ــة العامل  بأعمــال األفرق
وبــاحلوار املفتــوح مــع املنظمــات  داد األصــول ومنــع الفــساد،  املفتوحــة العــضوية املعنيــة باســتر 

ية املعـين بالتعـاون     واجتماع اخلرباء احلكوميني الدوليني املفتوح العـض      طالق  وترحب بإ الدولية،  
هــا عمــل مبـا في ، الـدويل، وهتيــب بالــدول األطـراف يف االتفاقيــة أن تــدعم أعمـال هــذه اهليئــات   

 الـذي تقـوم بـه   العمـل املـستمر   فضال عن املساعدة التقنية،  بيف ما يتعلق    تنفيذ  استعراض ال فريق  
  األفرقة العاملة احلكومية الدولية املفتوحة العضوية املعنية باسترداد األصول ومنع الفساد؛

الـوطين  علـى الـصعيد     لعمـل   باتفاقيـة   اال التزام مجيـع الـدول األطـراف يف          ددجت  - ٧  
 علـى أكمـل     لفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة       ذاً ل إنفـا   بـشكل فعـال    الـدويل على الـصعيد    والتعاون  

  ؛عائدات الفسادسترداد  يف اةفعالإسهاما بصورة  ووجه
 الــدول األعــضاء علــى مكافحــة الفــساد جبميــع أشــكاله واملعاقبــة عليــه،  حتــث  - ٨  

فضال عن غسل عائدات الفساد، وعلى منع حتويل وغسل عائدات الفساد، وعلـى الـسعي إىل                
الفــصل مبــا يف ذلــك ة، ــــا ملبــادئ االتفاقيــــة وفقــه الــسرعــــول علــى وجذه األصــــــرداد هــــاست

  اخلامس منها؛
 هيئة مركزية للتعاون الـدويل      تنعيَّيسبق هلا أن     الدول األطراف اليت مل      ثحت  - ٩  

م بـذلك، وهتيـب     تقو عل أن األصول،  السترداد  هات تنسيق   جِ التفاقية، وعند االقتضاء،  وفقا ل 
ن عـ  الـصادرة  يف الوقـت املناسـب لطلبـات املـساعدة     العنايـة ي ــراف أن تولــطبالدول األأيضــا  

  هذه اهليئات؛ 
علـى اسـتخدام وتعزيـز قنـوات االتـصال      يف االتفاقيـة   الدول األطـراف     تشجع  - ١٠  

ساعدة القانونيــة املتبادلــة، حــصول علــى املــللة  رمسيــتطلبــاتقــدمي اصــة قبــل خبغــري الرمسيــة، و
ــك ــق  وذل ــن طري ــة أ ع ــورمجل ــها م ــن    من ــات م ــيني جه ــسؤولني أو املؤســسات، حــسب   تع امل

 اهـ ءنظراساعد تـ صـول كـي   األاسـترداد  خربة تقنية يف التعاون الدويل يف جمال  متتلك  االقتضاء،  
  ؛فعال بشكل  من املساعدة القانونية املتبادلة الرمسيةميف تلبية احتياجاهت

 اسـترداد وائق الـيت حتـول دون       العأن تذلل     يف االتفاقية  الدول األطراف  ب يبهت  - ١١  
  ؛اإلجراءاتتلك  تبسيط إجراءاهتا القانونية ومنع إساءة استعمال هامن ملة أمورجب، صولاأل



A/67/458
 

114 12-63109 
 

 بنتائج الدورة الرابعة ملؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة          ترحب  - ١٢  
أكتـــوبر /لاألو  تـــشرين٢٨ إىل ٢٤ملكافحـــة الفـــساد، املعقـــودة يف مـــراكش، املغـــرب، مـــن   

  ؛)٤(وهتيب بالدول األطراف أن تنفذ قرارات املؤمتر تنفيذا كامال، ٢٠١١
أكـرب قـدر   اآلخـر  بعض لبعضها لبدي  بالدول األطراف يف االتفاقية أن ي  هتيب  - ١٣  

األصــول املــسروقة وعائــدات الفــساد، وأن واســترداد ممكــن مــن التعــاون واملــساعدة يف حتديــد 
موضـع  املساعدة القانونية الدولية املتبادلـة     وضع طلبات   املناسب ل يف الوقت   عناية خاصة و  تويل  

ــن التعــاون     اآلخــر بعض لــبعــضها لبــدي أن يالتنفيــذ، وفقــا لالتفاقيــة، و   أكــرب قــدر ممكــن م
ـــدة فــواملــساع ـــ تــسليم األفيـ ـــ ـــن بارتكــاب اجلرائـراد املتهمي ـــم األساسيـ ـــة، وفقــ ا اللتزاماهتــا ـ
  ؛ االتفاقيةمبوجب 
لتعـاون  اإجـراءات   كفالـة أن تـسمح       الـدول األطـراف يف االتفاقيـة علـى           ثحت  - ١٤  
حفظـا تامـا ريثمـا تنتـهي        األصـول   تلـك   األصول فترة زمنية كافية حلفظ      حجز  ضبط و بالدويل  

 ،صادرة يف اخلـارج   التعـاون يف إنفـاذ األحكـام الـ        بالـسماح   علـى   يف دولة أخـرى، و    اإلجراءات  
  لسلطات القضائية، وفقا ألحكام االتفاقية؛اعية مبا يف ذلك من خالل توه، توسيع أو

ــشجع  - ١٥   ــضاء و   ت ــد االقت ــضاء، عن ــدول األع ــسجم وأ  ال ــا ين ــنظممب ــت  ةها القانوني
باملـسائل  تعلقـة   لنظر يف مساعدة بعـضها الـبعض يف التحقيقـات واإلجـراءات امل            على ا ،  ةالداخلي

   صلة بالفساد؛تاملدنية واإلدارية امل
األعــضاء علــى حماربــة كــل أشــكال الفــساد مــن خــالل   الــدول تــشجع أيــضا  - ١٦  

ــام واخلــاص     ــاءة يف القطــاعني الع ــساءلة والكف ــشفافية والرتاهــة وامل ــادة ال ــسلم، يف هــذا  ،زي  وت
اجلهـات   وملـسؤولني الفاسـدين  ا ضرورة منع اإلفالت من العقـاب عـن طريـق حماكمـة        الصدد، ب 

  ؛تزامات مبوجب االتفاقيةلاللالتعاون يف تسليمهم وفقا وعلى اليت تقوم بإفسادهم 
 ضرورة حتلي املؤسسات املاليـة بالـشفافية، وتـدعو الـدول األعـضاء إىل          تؤكد  - ١٧  

العمل على الكشف عن التدفقات املالية املرتبطة بالفساد وتتّبعها وعلى جتميد األصـول املتأتيـة               
جع علـى تعزيـز     من أعمال الفساد أو احلجز عليها وإعادة تلك األصول، وفقـا لالتفاقيـة، وتـش              

  بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف ذلك الصدد؛
يف الوقـــت املناســـب العنايـــة أن تـــويل   بالـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــةهتيـــب  - ١٨  

أو /بتحديـد عائـدات الفـساد و      طلبات احلصول على املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف مـا يتعلـق               ل
لطلبــات تبــادل املعلومــات علــى حنــو فعــال ب يجستأن تــو ،أو إعادهتــا/ وتعقبــهاأو /جتميــدها و
__________ 

 .CAC/COSP/2011/14انظر   )٤(  
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األدوات املـشار إليهـا يف املـادة        غريها مـن    املمتلكات أو املعدات أو     أو  لة بعائدات اجلرمية    صاملت
، وفقا ألحكـام االتفاقيـة     ، منها ذلك  بوطل يف إقليم الدولة الطرف امل     ةقعاوال من االتفاقية،    ٣١

  ؛ منها٤٠ مبا يف ذلك املادة
 جبهود الدول األعضاء اليت سنت قوانني واختذت تدابري إجيابية أخـرى            ترحب  - ١٩  

ــة حمل ــد        ارب ــم بع ــيت مل تق ــدول األعــضاء ال ــصدد ال ــذا ال ــشجع يف ه ــع أشــكاله، وت ــساد جبمي الف
 ،قــوانني مــن هــذا القبيــل وتنفيــذ تــدابري فعالــة علــى الــصعيد الــوطين علــى أن تفعــل ذلــك بــسن
  ؛لالتفاقية وفقا

رورة أن تتخــذ الــدول األعــضاء تــدابري ملنــع حتويــل األصــول    ضــتعيــد تأكيــد  - ٢٠  
املتأتية من الفساد إىل اخلارج وملنع غسلها، مبا يف ذلك منع استخدام املؤسسات املالية يف كـل                 
من بلدان املنشأ واملقصد لتحويل األموال غري املشروعة أو اسـتالمها، وأن تـساعد يف اسـترداد                 

  ة اليت تطلب ذلك، وفقا لالتفاقية؛تلك األصول وإعادهتا إىل الدول
ــد  حتــث  - ٢١   ــدول األعــضاء علــى التقي ــع ال ــادئ حــسن إدارة الــش   مجي ــام أمبب ن الع

واملمتلكات العامة والعدالة واملسؤولية واملساواة أمام القانون وضـرورة ضـمان الرتاهـة وتعزيـز               
  ؛، وفقا لالتفاقيةالفسادرفض ثقافة الشفافية واملساءلة و

ــدعو  - ٢٢   ــها منظومــة األمــم     مواصــلة ىل  إت ــوات شــىت، من ــدويل عــرب قن التعــاون ال
ممارسـات  كافحـة  املتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية الراميـة إىل منـع وم           

بـادئ االتفاقيـة، وتـشجع يف هـذا         املتأتيـة مـن الفـساد، وفقـا مل        العائـدات   وغسل  الفساد وحتويل   
وكـــاالت املعنيـــة مبكافحـــة الفـــساد ووكـــاالت إنفـــاذ القـــانون الـــصدد التعـــاون الوثيـــق بـــني ال
  ووحدات االستخبارات املالية؛

 إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  تطلـــب  - ٢٣  
ــة      ــة، لتنفيــذ االتفاقي ــه مــن التــرويج، بــصورة فعال ــاملوارد الالزمــة لتمكين باملخــدرات واجلرميــة ب

أمانة مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، وتطلب أيضا إىل األمـني العـام             ولتأدية مهامه، بوصفه    
مع القـرار الـذي اختـذه    انسجاما أن يكفل توفري التمويل الكايف آللية استعراض تنفيذ االتفاقية،        

  ؛)٥(مؤمتر الدول األطراف
القطـاع اخلـاص أن يواصـل، علـى الـصعيدين الـدويل والـوطين،                ب هتيب جمـددا    - ٢٤  

كاملـة يف    ذلك الشركات الصغرى والكربى والـشركات عـرب الوطنيـة، اخنراطـه بـصورة                يف مبا
وتنوه يف هـذا الـسياق بالـدور الـذي ميكـن أن يؤديـه االتفـاق العـاملي يف حماربـة                حماربة الفساد،   

__________ 
 .٤/١ ألف، القرار -املرجع نفسه، الفرع أوال   )٥(  
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تشدد على ضرورة أن تواصل كل اجلهات املعنية املختصة، مبـا فيهـا     الفساد وتعزيز الشفافية، و   
دة ضمن منظومـة األمـم املتحـدة، حـسب االقتـضاء، التـرويج ملـسؤولية الـشركات                  تلك املوجو 
  وملساءلتها؛

 اجملتمع الدويل على أن يوفر يف مجلة أمور املساعدة التقنية لدعم اجلهـود              حتث  - ٢٥  
الوطنية املبذولة لتعزيز القدرات البشرية واملؤسـسية الراميـة إىل منـع وحماربـة ممارسـات الفـساد                  

املتأتيــة مــن الفــساد وتيــسري اســترداد األصــول وإعــادة تلــك العائــدات وفقــا  لعائــدات اوحتويــل 
لالتفاقية، وعلى دعم اجلهود الوطنيـة املبذولـة إلعـداد اسـتراتيجيات هتـدف إىل تعمـيم وتعزيـز                   

  جهود مكافحة الفساد والشفافية والرتاهة يف القطاعني العام واخلاص؛
عني تعزيـز قـدرات املـشرِّ     على  املوقّعة عليها   قية  يف االتفا  الدول األطراف    حتث  - ٢٦  

ــانون والقــضاة و  و ــاذ الق ــى ا املــسؤولني عــن إنف ــاملــدعني العــامني عل لة صلمــسائل املتــ صدي للت
ــا يف ذلــك يف جمــاالت  عادة األصــولباســت ــدمي ، مب ــة، و تق ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــامل صادرة، امل
 ة احملليــنيانووفقــا للقــستندة إىل إدانــة، ري املــغــاملــصادرة صادرة اجلنائيــة، وعنــد االقتــضاء، املــو

لتقـدمي املـساعدة التقنيـة    يالء أعلـى قـدر مـن االهتمـام        املدنية، وإ أصول احملاكمات   واالتفاقية، و 
  طلبها؛لدى يف هذه اجملاالت، 

مبــا يف ذلــك مــن خــالل  شاطر، تــتتبــادل وأن ت الــدول األعــضاء علــى تــشجع  - ٢٧  
الـدروس املـستفادة واملمارسـات      وعلومـات   امل، حـسب االقتـضاء،      املنظمات اإلقليميـة والدوليـة    

تعزيــز مــن أجــل املــساعدة التقنيــة مبــادرات ولة بأنــشطة صاملعلومــات املتــفــضال عــن ، سليمةالــ
  ته؛ربااجلهود الدولية الرامية إىل منع الفساد وحم

ــادرة حتــيط علمــا    - ٢٨   مكتــب األمــم  اســترداد األصــول املــسروقة الــيت اختــذها   مبب
مــع الــشركاء املختــصني، بتعاوهنــا ملتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة والبنــك الــدويل املتعلقــة  ا
  القائمة؛ املركز الدويل السترداد األصول، وتشجع التنسيق بني املبادراتيف ذلك  مبا

للتعلـيم  ز   ملكافحة الفساد باعتبارها مركز متيُّـ      ةكادميية الدولي األ بإنشاء   ترحب  - ٢٩  
، وتتطلـع   صـول مكافحة الفساد، مبا يف ذلك استرداد األ      جمال  يف  والبحث األكادميي   والتدريب  

  ؛هاتنفيذلو هداف االتفاقيةبغية الترويج ألجهودها يف هذا الصدد ل األكادميية صأن تواإىل 
بقــرار مــؤمتر الــدول األطــراف يف االتفاقيــة قبــول العــرض الــذي   حتــيط علمــا   - ٣٠  

ــة االحتــاد الر   ــه حكوم ــدمت ب ــام    تق ــسادسة يف ع ــه ال ــضافة دورت وتكــرر ، ٢٠١٥وســي الست
اإلعراب عن تقديرها للعرض الذي تقدمت به حكومة بنما الستضافة الدورة اخلامـسة             

  ؛٢٠١٣للمؤمتر يف عام 
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يقوم، يف سـياق التــزاماته القائمـة بتقـدمي التقـارير،             من األمني العام أن      تطلب  - ٣١  
 دورهتا الثامنة والستني، يف إطار بند منـع اجلرميـة والعدالـة         تقريره إىل اجلمعية العامة يف    بتضمني  

منع ومكافحة ممارسات الفساد وحتويل عائدات الفساد، وتيسري اسـترداد          ”اجلنائية فرعا بعنوان    
األصول وإعادة تلك األصول إىل أصحاهبا الشرعيني، وإىل بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص،             

مــن األمــني العــام أن حييــل إىل ، وتطلــب أيــضا “ملكافحــة الفــسادوفقــا التفاقيــة األمــم املتحــدة 
 عن أعمال دورتـه     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    اجلمعية تقرير مؤمتر الدول األطراف يف       

  .اخلامسة
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  :وتوصي أيضا اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتماد مشروع املقرر التايل  - ٤٢
  

ا اجلمعية العامة فيما يتصل مبـسألة منـع اجلرميـة والعدالـة             التقارير اليت نظرت فيه       
  اجلنائية
تقرر اجلمعية العامة أن حتيط علمـا بـالتقريرين التـاليني املقـدمني يف إطـار البنـد املعنـون                      

  :‘‘منع اجلرمية والعدالة اجلنائية’’
نــع تقريــر األمــني العــام عــن متابعــة نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر مل    )أ(  

ع اجلرميـة   ــر ملن ــث عش ـم املتحدة الثال  ـة ملؤمتر األم  ــة واألعمال التحضريي  ـة اجلنائي ــاجلرمية والعدال 
  ؛)١(والعدالة اجلنائية

مذكرة لألمني العـام حييـل هبـا تقريـر مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم               )ب(  
  .)٢( عن دورته الرابعةالفساداملتحدة ملكافحة 

  

__________ 
  )١(  A/67/97.  
  )٢(  A/67/218.  


