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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/458( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

ــة،      - ٦٧/١٨٩ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــدة ملنـــع اجلرميـ ــامج األمـــم املتحـ ــز برنـ تعزيـ
  سيما قدراته يف جمال التعاون التقين وال

  
  ،إن اجلمعية العامة  

ــا إذ تعيــــد تأكيــــد   ــانون األول١٨ املــــؤرخ ٤٦/١٥٢ قراراــ  ١٩٩١ديــــسمرب / كــ
ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦٥/١٦٩  و٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٦ املــؤرخ ٦٠/١ و

ــؤرخ ٦٥/١٩٠  و٢٠١٠ ــانون األول٢١ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٦/١٨١ و ٢٠١٠ديـ  ١٩ املـ
  ،٢٠١١ديسمرب /كانون األول

تعزيـــز التعــاون الـــدويل  ل قراراـــا املتعلقــة بالـــضرورة امللحــة   وإذ تعيــد أيـــضا تأكيــد    
التصديق على اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة     وتيسري  ملساعدة التقنية يف جمال تشجيع      وا

ومجيــع   )٢(واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد     )١(وبروتوكوالــا املنظمــة عــرب الوطنيــة  
  االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وتنفيذها،

 االلتزامـات الـيت تعهـدت ـا الـدول األعـضاء يف اسـتراتيجية          كيـد وإذ تعيد كـذلك تأ      
ا اواستعراضـ  )٣(٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلـول ٨األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهـاب املعتمـدة يف        

  ،)٤(ة اليت جتري كل سنتنياملتتالي

_______________ 

  .٢٠١٣يوليه / متوز١١أعيد إصدارها ألسباب فنية يف  *

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و ٢٢٤١ و ٢٢٣٧ و ٢٢٢٥، الدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد املرجع نفسه )٢(

 .٦٠/٢٨٨القرار  )٣(

 .٦٦/٢٨٢ و ٦٤/٢٩٧ و ٦٢/٢٧٢ اتانظر القرار )٤(
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 ٢٠١٠ديــسمرب  / كــانون األول ٢١ املــؤرخ  ٦٥/١٨٧ قرارهــا  علــى أن  وإذ تــشدد  

 املـؤرخ   ٦٥/٢٢٨ قرارهاف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة و         املتعلق بتكثي 

 املتعلق بتعزيز التدابري املتخذة يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة             ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٢١

ــذي اعتمـــدت     ــرأة الـ ــد املـ ــل التـــصدي للعنـــف ضـ ــن أجـ ــة مـ ــه اجلنائيـ ــة مبوجبـ الـــصيغة احملدثـ

لتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمـال منـع اجلرميـة        لالستراتيجيات النموذجية وا  

ــار كــبرية بالنــسبة    ــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة   إىل والعدالــة اجلنائيــة تترتــب عليهمــا آث برن

  والعدالة اجلنائية وأنشطته،

ــرار هــا إىل اختاذوإذ تــشري   ــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٥/٢٢٩ الق  ٢٠١٠دي

قواعـد   (بقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات            املتعلق  

من أجل دراسـة هـذه   على بذل اجلهود تشجع، يف هذا الصدد، الدول األعضاء     ، وإذ )بانكوك

  ،تطبيقها دف  على حنو أوىفالتدابري العملية

ديـــسمرب /ون األول كـــان٢١ املـــؤرخ ٦٥/٢٣٠ القـــرار هـــا إىل اختاذوإذ تــشري أيـــضا   

الـذي أقـرت فيـه     اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    ملنـع  املتعلق مبؤمتر األمم املتحدة الثـاين عـشر     ٢٠١٠

نظـم منـع اجلرميـة      : إعالن سلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـديات العامليـة             

  والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري،

 ٢٠١٢/١٧ القـــرار الـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي  إىل اختـــاذكـــذلك وإذ تـــشري  

 املتعلق مبتابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عـشر ملنـع اجلرميـة        ٢٠١٢يوليه  /متوز ٢٦املؤرخ  

ــة       ــع اجلرميـ ــشر ملنـ ــث عـ ــدة الثالـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــضريية ملـ ــال التحـ ــة واألعمـ ــة اجلنائيـ والعدالـ

  اجلنائية، والعدالة

ــق ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ  ٦٦/١٧٧  إىل قرارهــاوإذ تــشري    املتعل

 مكافحـة اآلثـار الـضارة للتـدفقات املاليـة غـري املـشروعة املتأتيـة مـن          علىبتعزيز التعاون الدويل   

الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار        األنشطة اإلجرامية الذي حثت فيه      

واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         )٥(١٩٨٨لعـام   ات العقليـة    املخدرات واملؤثر يف  املشروع   غري

 تلـك واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد علـى تطبيـق أحكـام               اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة    

نـع غـسل األمـوال ومكافحتـه، بوسـائل منـها        مل اختـاذ تـدابري    خباصـة ، و على حنـو تـام    االتفاقيات  

  الوطنية،العابرة للحدود  جترمي غسل عائدات اجلرمية املنظمة

_______________ 

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(
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 مجيع قــرارات الس االقتصادي واالجتمـاعي املتخـذة يف هـذا        وإذ تضع يف اعتبارها     

ــه / متــوز٢٦املؤرخــة  ٢٠١٢/١٩ إىل ٢٠١٢/١٢ســيما القــرارات   الــصدد، وال ، ٢٠١٢يولي

رية الـيت   ومجيع القرارات املتعلقة بتعزيز التعـاون الـدويل واملـساعدة التقنيـة واخلـدمات االستـشا               

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          

  دة التقنية،يتعلق بتقدمي املساع وإصالح مؤسسات العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ما

ــق ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٦/١٨٠  إىل قرارهــاوإذ تــشري    املتعل

وخباصـة  ماية املمتلكات الثقافيـة،  حل التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية        بتعزيز

ز اآلليـات  على تعزيـ املعنية الدول األعضاء واملؤسسات ، الذي حثت فيه االجتار افيما يتعلق ب 

علـى حنـو تـام      والعمـل ـا   املساعدة القانونية،   تبادل  اخلاصة بتقوية التعاون الدويل، مبا يف ذلك        

، املتـصلة بـذلك   واجلـرائم  جبميـع أشـكاله وجوانبـه   بغرض مكافحة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة     

 اســترداديــسري ، وت وتــدمريها وإزالتــها وبــها وإتالفهــاســرقة املمتلكــات الثقافيــة وســلبهامثــل 

  ،إعادا و واملنهوبةاملمتلكات الثقافية املسروقة

 املتعلـق  ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٣٠ املـؤرخ  ٦٤/٢٩٣القـرار    هـا إىل اختاذ   أيـضا  وإذ تشري   

 تنفيـذ  ضـرورة وإذ تعيـد تأكيـد      خبطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتـار باألشـخاص،           

أن هــذه اخلطـة سـتؤدي، يف مجلــة   بـ  تعــرب عـن رأيهـا   ، وإذ علــى حنـو تـام  عمـل العامليـة  الخطـة  

  علـى حنـو أفـضل   تنسيق اجلهـود ويف جمال مكافحة االجتار باألشخاص    أمور، إىل تعزيز التعاون   

ــة       ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني ــادة التــصديق علــى اتفاقي وتــشجيع زي

 املكمـل  ،نساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه   وبروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة ال   

ــام          ــو ت ــى حن ــذمها عل ــة وتنفي ــرب الوطني ــة ع ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم  ،)٦(التفاقي

 لــضحايا  للتربعــاتاالســتئماينترحــب بالعمــل الــذي يــضطلع بــه صــندوق األمــم املتحــدة   وإذ

  ، النساء واألطفالوخباصةاالجتار باألشخاص، 

إدمــاج “لمــؤمتر الثالــث عــشر ســيكون ل إىل أن املوضــوع الرئيــسي  كــذلكوإذ تــشري  

مـن أجـل التـصدي    جدول أعمال األمم املتحـدة األوسـع نطاقـا     يفمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية    

لتحــديات االجتماعيــة واالقتــصادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل   ل

 ،”مهورومشاركة اجل

_______________ 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ الد املرجع نفسه، )٦(
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 املبــادرات  يف إطــار ــا يف اآلونــة األخــريةجــرى القيــاماألعمــال الــيت  بأمهيــة وإذ تقــر  

ريـب املهـاجرين    كافحـة   مب اإلقليمية ملكافحة ريب املهـاجرين وأعمـال الفريـق العامـل املعـين            

 يف  الوطنيـة  مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب                الذي أنشأه   

  دورته اخلامسة،

ــد و   ــد تأكيـ ــرار إذ تعيـ ــؤرخ ٦/٢ القـ ــشرين األول١٩ املـ ــوبر / تـ ــق ٢٠١٢أكتـ  املتعلـ

النـــضمام إىل بروتوكـــول مكافحـــة صـــنع األســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا ومكوناـــا  ل بـــالترويج

املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  وذخريــا واالجتــار ــا بــصورة غــري مــشروعة املكمــل التفاقيــة األمــم

 يفة ــــــتفاقيالي اــــــر األطــــراف فــــــذه مؤمتــــــ الــــذي اختهتنفيــــذلاملنظمــــة عــــرب الوطنيــــة و  

 ،)٧(السادسة دورته

إنشاء األمني العام لفرقـة عمـل منظومـة األمـم املتحـدة املعنيـة         تالحظ مع التقدير    وإذ    

باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية واالجتار باملخدرات من أجل إرساء ج فعـال وشـامل               

ــة األمــم  ــة واالجتــار     ملكافحــة املتحــدة يف إطــار منظوم ــابرة للحــدود الوطني اجلرميــة املنظمــة الع

لـدول األعـضاء يف هـذا الـصدد،         ا  الذي تؤديـه   بالغ األمهية ال الدورباملخدرات، وإذ تعيد تأكيد     

  على النحو املبني يف ميثاق األمم املتحدة،

برة للحــدود لجرميــة املنظمــة العــا  ل إزاء اآلثــار الــسلبية  وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا     

ــا  ــة، مب ــشر  الوطني ــب الب ــك ري ــصغرية   االجتــار ب وواالجتــار ــم  يف ذل املخــدرات واألســلحة ال

التنمية والسالم واألمـن وحقـوق اإلنـسان، وإزاء ازديـاد تعـرض الـدول                يفواألسلحة اخلفيفة،   

  لتلك اجلرمية،

ادة إدمـاجهم    بأمهية منع جرائم الشباب ودعم تأهيل اجلناة الشباب وإعـ          واقتناعا منها   

يف اتمع ومحاية األطفال الضحايا والشهود، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة ملنـع تكـرار وقـوعهم                 

، وتلبيــة احتياجــات أطفــال الــسجناء، وإذ تؤكــد ضــرورة أن تراعــى يف ذلــك   للجرميــةضــحية 

ة حقوق اإلنسان ومصلحة األطفال والـشباب يف املقـام األول، علـى النحـو املطلـوب يف اتفاقيـ                 

حيثمــا ينطبــق ذلــك، ويف معــايري األمــم املتحــدة  ،)٨(وبروتوكوليهــا االختيــاريني حقـوق الطفــل 

  وقواعدها األخرى ذات الصلة بقضاء األحداث، حسب االقتضاء،

_______________ 

  . ألف-، الفرع األول CTOC/COP/2012/15انظر  )٧(

ــدات ، جمموعــة املعاهــدات األمــم املتحــدة،   )٨( ــرقم ٢١٧٣ و ٢١٧١ و ١٥٧٧ال ــرار ٢٧٥٣١، ال ؛ والق
 .، املرفق٦٦/١٣٨
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ــار    وإذ يــــساورها القلــــق   ــها االجتــ ــيت ميثلــ ــار اجلــــسيمة الــ ــديات واألخطــ إزاء التحــ
 ة ذلــك االجتــار   وذخريــا، وإزاء صــل  املــشروع باألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناــا     غــري

باألشكال األخرى للجرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، مبـا يف ذلـك االجتـار باملخـدرات            
  واألنشطة اإلجرامية األخرى، مبا فيها اإلرهاب،

اجلرميـة   ، يف بعـض احلـاالت، بـني بعـض أشـكال         الـصلة إزاء  وإذ يساورها بالغ القلـق        
 الـصعد  تعزيز التعاون علـى    ضرورةدود الوطنية واإلرهاب، وإذ تشدد على       املنظمة العابرة للح  

  ،املتنامي الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل دف تدعيم سبل مواجهة هذا التحدي

   إزاء تزايد تغلغل املنظمات اإلجرامية وعائداا يف االقتصاد،وإذ يساورها القلق  

ــسلم   ــراءات ملك  وإذ ت ــاذ إج ــأن اخت ــة      ب ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم افحــة اجلرمي
نــع اجلرميــة مل بــشكل مجــاعيالعمــل ضــرورة واإلرهــاب مــسؤولية عامــة ومــشتركة، وإذ تؤكــد 

  ،تهااملنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد واإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره ومكافح

 ظــل  الوطنيــة يفعلــى وجــوب التــصدي للجرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود وإذ تــشدد   
أجـل   االحترام الكامل ملبدأ سيادة الدول ووفقا لسيادة القـانون، يف إطـار اسـتجابة شـاملة مـن                 

 تعزيـز حقـوق اإلنـسان ويئـة ظـروف اجتماعيـة         عـن طريـق    حلول دائمـة     تشجيع التوصل إىل  
  واقتصادية أكثر إنصافا،

األنواع املهـددة  جتـار بـ   اجلـرائم البيئيـة، ومـن بينـها اال         مـن  القلـق وإذ تعرب عـن بـالغ         
، وباألنواع احملمية مـن احليوانـات والنباتـات الربيـة حيثمـا ينطبـق ذلـك، وإذ تـشدد                    باالنقراض

واختـاذ  تعزيـز التعـاون الـدويل وبنـاء القـدرات            عـن طريـق   على ضـرورة مكافحـة تلـك اجلـرائم          
  ذ القانون،إنفاهلا وبذل اجلهود يف سبيل للتصدي العدالة اجلنائية  اإلجراءات يف جمال

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، العوامل بطريقة

ــسلم   ــضرورة وإذ ت ــين باملخــدرات واجلرميــة،     ب ــم املتحــدة املع ــب األم ــل مكت   أن يكف
يتعلق بقدراته يف جمال التعاون التقين، التوازن بـني مجيـع األولويـات الـيت حـددا اجلمعيـة                   فيما

  العامة والس االقتصادي واالجتماعي يف هذا الصدد،

لتنمية االجتماعية عنصرا أساسيا يف استراتيجيات تعزيـز      ا أن تكون  ضرورة تؤكدوإذ    
 يف مجيع الدول،منع اجلرمية وحتقيق التنمية االقتصادية 

ــوفر،      وإذ تــسلم    ــة ت ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني ــأن اتفاقي ب

لتعاون الدويل يف جماالت منها تسليم اـرمني        لعضويتها وتطبيقها، أساسا هاما      تساع نطاق ال
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 تعانة ـا وتبادل املساعدة القانونية واملصادرة، وتـشكل يف هـذا الـصدد أداة مفيـدة ينبغـي االسـ        

  ،بقدر أكرب

ــا    ــضع يف اعتبارهـ ــرورة وإذ تـ ــضمام  ضـ ــمان انـ ــع دول  ضـ ــامل إىل امجيـ ــة الالعـ تفاقيـ

وبروتوكوالا وتنفيـذها علـى حنـو تـام، وإذ حتـث الـدول األطـراف علـى االسـتفادة مـن تلـك                  

  الصكوك على حنو كامل وفعال،

ة جـا إقليميـا إزاء       باعتماد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي       وإذ ترحب   

الربجمة يقوم على مواصلة املشاورات والشراكات على الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي، وخباصـة              

فيما يتعلق بتنفيذه، ويركز على ضمان استجابة املكتب علـى حنـو مـستدام ومتـسق ألولويـات                

  الدول األعضاء،

ين باملخـدرات واجلرميـة   بالتقدم الذي أحرزه عموما مكتب األمم املتحدة املع       تنوهوإذ    

 منـع   لك يف جمـاالت   ذيف تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة إىل الدول األعضاء اليت تطلب           

ــة  ــوال واإلرهـــاب   و اجلرميـــة وإصـــالح العدالـــة اجلنائيـ ــة وغـــسل األمـ الفـــساد واجلرميـــة املنظمـ

ب واختطــاف األشــخاص واالجتــار ــم، مبــا يف ذلـــك تقــدمي الــدعم وتــوفري احلمايــة، حـــس         

االجتــار باملخــدرات والتعــاون الــدويل، مــع  يف جمــايل االقتــضاء، للــضحايا وأســرهم والــشهود و 

  تسليم ارمني وتبادل املساعدة القانونية،لإيالء اهتمام خاص 

كتـب األمـم املتحـدة املعـين     مل إزاء احلالـة املاليـة عمومـا     وإذ تكرر اإلعراب عن قلقهـا       

  باملخدرات واجلرمية،

ــيط علمــــ   - ١   ــدير حتــ ــع التقــ ــال     ا مــ ــد عمــ ــذي أعــ ــام الــ ــني العــ ــر األمــ  بتقريــ

  ؛)٩(٦٦/١٨١ بالقرار

اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة   أن   تأكيــدتعيــد  - ٢  

 اجلرميـة املنظمـة    مكافحـة  يفتمع الـدويل أهم األدوات اليت يستعني ا ا       متثل )١(وبروتوكوالا

  العابرة للحدود الوطنية؛

 أن عــدد الـــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحـــدة     تالحــظ مــع التقــدير     - ٣  

 اتمــع التــزام علــى يــدل بوضــوحدولــة، ممــا  ١٧٢بلــغ  ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة

  الوطنية؛العابرة للحدود الدويل مبكافحة اجلرمية املنظمة 

_______________ 

)٩( A/67/156. 
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ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة      حتــث  - ٤   الــدول األعــضاء الــيت مل تــصدق علــى اتفاقي
ــساد     ــة الفـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــا واتفاقيـ ــة وبروتوكوالـ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظمـ  )٢(اجلرميـ

  علـى النظـر يف   بعـد نـضم إليهـا  تمل واالتفاقيات والربوتوكـوالت الدوليـة املتعلقـة باإلرهـاب أو      
هـود يف  اجلربوتوكوالت على بـذل  لوا اتتفاقيالاتلك الدول األطراف يف  وحتث،  بذلك القيام

  تام؛على حنو سبيل تنفيذها 

 اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة           التعجيـل باعتمـاد آليـة      ضـرورة    تؤكد  - ٥  
دف مــساعدة الــدول األطــراف علــى ــ، املكافحـة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالـ  

يف هـذا   املـشاركة مـة   الـدول األطـراف علـى مواصـلة     وحتـث تنفيذ االتفاقيـة وبروتوكوالـا،     
  بـاب احلكـومي الـدويل املفتـوح     الـيت أجنزهـا بالفعـل الفريـق العامـل             األعمـال  يف ضـوء  املسعى،  
 الـدول األعـضاء ومكتـب    جعوتـش تفاقيـة وبروتوكوالـا،   ال تنفيـذ ا  باسـتعراض  املعـين    العضوية

 ألغـراض تنفيـذ   ة التقنيـ  تقـدمي املـساعــدة   ر  ـة علـى تيـسي    ــاألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي    
القائمـة املرجعيـة     مثـل ،  هلذه األغـراض   األدوات اليت وضعت     مع أخذ االتفاقية وبروتوكوالا،   

 ؛، وغريها من األغراض يف االعتبارالشاملة للتقييم الذايت

فتــوح بــاب  املدويل الــكــومي احلرباء اخلــ فريــق عمــل تالحــظ مــع التقــدير    - ٦  
 لـدول ـا ا الـيت تكفـل   سبل الـ العضوية إلجراء دراسة شاملة عن مـشكلة اجلـرائم اإللكترونيـة و     

 األعــضاء واتمــع الــدويل والقطــاع اخلــاص مواجهتــها، مبــا يــشمل تبــادل املعلومــات عــن           
ــة وأفــضل املمارســات  ــة والتعــاون الــدويل، ــدف دراســة   التــشريعات الوطني  واملــساعدة التقني

 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 ــذا اإللكتروني ــشأن يف ه ، ال

 نتــائج مــن أجــل عــرض إجنــاز أعمالــه وهــود مــن أجــلاجل تكثيــف فريــق اخلــرباء علــى وتــشجع
  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛علىالدراسة يف الوقت املناسب 

ــد   - ٧   ــد تأكي ــة يف     تعي ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــامج األم ــة برن   أمهي
 اجلنائيـة  التشجيع على اختاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدويل يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة           

ــة يف          ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــه مكت ــوم ب ــذي يق ــل ال ــة العم  ســياقوأمهي
االضطالع بواليته يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلـك التعـاون الـتقين مـع الـدول       

 طلبـها   األعضاء وتقدمي اخلدمات االستشارية وغري ذلك من أشكال املساعدة إليهـا، بنـاء علـى              
ها وعلى سبيل األولوية العليا، والتنسيق مع مجيع هيئات األمم املتحدة املختـصة املعنيـة ومكاتبـ            

   أعماهلا؛وتكميل

جـا  ، مبا يتفق مع السياق الوطين لكل منها،       الدول األعضاء بأن تتبع   توصي    - ٨  

وإىل  األوليـة تقييمـات  لاالعدالـة اجلنائيـة، اسـتنادا إىل      إصـالح   شامال متكامال إزاء منع اجلرميـة و      
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 سياسـات   وأن تـضع  ،  ةلـ ا، مـع التركيـز علـى مجيـع قطاعـات نظـام العد             تم مجعها ي اليت   البيانات

، وتطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات          اجلرمية نعمب كفيلةواستراتيجيات وبرامج   

  ؛اء، بناء على طلبهاالغرض إىل الدول األعض واجلرمية أن يواصل تقدمي املساعدة التقنية هلذا

ــشجع  - ٩   ــة       ت ــع اجلرمي ــة ملن ــة وحملي ــى وضــع خطــط عمــل وطني ــدول عل ــع ال  مجي

يراعي على حنو شامل متكامل قائم على املشاركة مجلة أمور منها العوامل اليت جتعـل بعـض     مبا

 هـذه اخلطـط إىل   أن تـستند  وعلـى كفالـة  ، أو اجلرميـة  /السكان واألماكن أكثر عرضة لـألذى و      

يتجـزأ    املتوافرة، وتؤكد ضرورة اعتبار منـع اجلرميـة جـزءا ال      السليمةدلة واملمارسات   أفضل األ 

  الدول؛ االستراتيجيات اليت دف إىل تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية يف مجيع من

ــا   يــب  - ١٠   ــز جهوده ــدول األعــضاء تعزي ــاون بال ــى   للتع ــضاء، عل ، حــسب االقت

ــة للجرميــة املنظمــة     الــصعد ــى التــصدي بفعالي ــدويل، عل ــائي ودون اإلقليمــي واإلقليمــي وال  الثن

  الوطنية؛ العابرة للحدود

  إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تعزيـز جهـوده، يف           تطلب  - ١١  

الستـشارية  تقدمي املساعدة التقنيـة واخلـدمات ا  يف جمال ة ويف نطاق واليته، تاححدود املوارد امل 

لتنفيذ براجمه اإلقليمية ودون اإلقليمية على حنو منسق مـع الـدول األعـضاء واملنظمـات                الالزمة  

  اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية؛

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل،         أيضا تطلب  - ١٢  

ألعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، يف جمـايل منـع       يف نطاق واليته، تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل الـدول ا         

 العدالـة اجلنائيـة الوطنيـة علـى التحقيـق يف      نظـم تعزيـز قـدرات     ـدف اجلرمية والعدالة اجلنائيـة،     

  ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية    جلــرائم جبميــع أشــكاهلا ومقاضــاة مرتكبيهــا    ا

حلـصول علـى مـساعدة قانونيـة      وضـمان ا لضحايا والشهودللمدعى عليهم واملصاحل املشروعة ل    

  فعالة يف نظم العدالة اجلنائية؛

عـن اجتماعـه   ريـب املهـاجرين   كافحـة   بتقرير الفريق العامـل املعـين مب   ترحب  - ١٣  

، وتــشجع )١٠(٢٠١٢يونيــه / حزيــران١مــايو إىل / أيــار٣٠الــذي عقــد يف فيينــا يف الفتــرة مــن  

 ؛هفيالدول األطراف على تنفيذ التوصيات الواردة 

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى مواصــلة تقــدمي  حتــث  - ١٤  
 املساعدة التقنيـة إىل الـدول األعـضاء مـن أجـل مكافحـة غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب عـن              

ــوال     ــاملي ملكافحــة غــسل األم ــامج الع ــق الربن ــا     طري ــاب، وفق ــل اإلره ــة ومتوي ــدات اجلرمي وعائ

_______________ 

)١٠( CTOC/COP/WG.7/2012/6.  
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واملعايري املقبولة دوليا، مبا يـشمل، حيثمـا ينطبـق          ة باملوضوع   ذات الصل لصكوك األمم املتحدة    
ذلــك، التوصــيات الــصادرة عــن اهليئــات احلكوميــة الدوليــة املعنيــة، ومنــها فرقــة العمــل املعنيــة   

املنظمــات اإلقليميــة واألقاليميــة واملتعــددة   اضــطلعت ــابــاإلجراءات املاليــة، واملبــادرات الــيت  
  األموال؛ كافحة غسلمل، يف هذا الصدد، األطراف

ــز التعــاون   ثحتــ  - ١٥   ــدول األعــضاء علــى تعزي ــى الــصعد   ال ــائي واإلقليمــي  عل الثن
إعادة األصول املكتسبة بطريقة غـري مـشروعة عـن طريـق الفـساد إىل بلـداا                  من أجل والدويل  

 الـواردة يف األصـول   باسـترداد ، وفقـا لألحكـام املتعلقـة     تلـك البلـدان   األصلية، بناء علـى طلـب     
 مكتــب  منــها، وتطلــب إىلاخلــامستفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، وخباصــة الفــصل  ا

يواصـل، يف إطـار واليتـه احلاليـة، تقـدمي املـساعدة              أن األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة      
لـذلك الغـرض، وحتـث أيـضا الـدول           الـدويل الثنـائي واإلقليمـي و     للجهود املبذولة علـى الـصعد     

  لى مكافحة الفساد وغسل عائداته واملعاقبة عليهما؛األعضاء ع

، تنظـر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد أن                 ب يب  - ١٦  
علــى الــصعيد قانونيــة الساعدة املــ تبــادلطلبــات  تلبيــة خــاص ويف الوقــت املناســب، يف بوجــه

الـدول  وبرق األوسـط ومشـال أفريقيـا      بالدول املعنيـة يف الـش      املتصلة الطلبات، وال سيما    دويلال
، وأن تكفـل أن تكـون لـدى        بـشأا  إجـراء عاجـل   اختاذ  اليت حتتاج إىل     املقدمة للطلب األخرى  

تلـك الطلبـات، مـع مراعـاة      لتلبيـة  مـوارد كافيـة   املقدمـة للطلـب  الـسلطات املختـصة يف الـدول    
 تقرار املستدامني؛تلك األصول من أجل حتقيق التنمية واالس السترداداألمهية اخلاصة 

 يواصـل تعزيـز   أن   إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة        تطلب    - ١٧  
العاملـة   بطرق منها تيسري تطـوير الـشبكات اإلقليميـة     ي واإلقليم  الدويل  على الصعيدين  التعاون

ة املنظمــة مكافحــة اجلرميــ ــدف جمــال إنفــاذ القــانونيف  القــانوين واــالتعــاون يف ميــدان ال يف
ــة،   ــز  اقتــضى األمــر، وحيثمــاالعــابرة للحــدود الوطني ــع التعــاون بــني تعزي ــشبكاتمجي  تلــك ال

  ؛بوسائل منها تقدمي املساعدة التقنية حيثما دعت احلاجة لذلك

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة علـى زيـادة تعاونـه مـع              حتث  - ١٨  
ت الدوليـة واإلقليميـة املكلفـة بواليـات هلـا صـلة باجلرميـة               املنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـا     

وتعزيـز  املنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسب االقتـضاء، مـن أجـل تبـادل أفـضل املمارسـات          
  ؛ لكل من تلك املنظمات النسبية الفريدةامليزةواالستفادة من التعاون 

  باملخـدرات واجلرميـة مـن      باجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعـين        تنوه  - ١٩  
 أجــل مــساعدة الــدول األعــضاء علــى تطــوير إمكاناــا وتعزيــز قــدراا علــى منــع االختطــاف   

، وتطلــب إىل املكتــب أن يواصــل تقــدمي املــساعدة التقنيــة تعزيــزا للتعــاون الــدويل،    ومكافحتــه
  املتنامية؛ ةوخباصة تبادل املساعدة القانونية، من أجل التصدي بفعالية هلذه اجلرمية اخلطري
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 إىل املسائل املستجدة املتعلقة بالسياسة العامة اليت جرى حتديـدها    توجه النظر   - ٢٠  
مـع  يف تقرير األمني العام عن تنفيذ واليات برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة،       

 املتحـدة املعـين   أنـشطة التعـاون الـتقين الـيت يـضطلع ـا مكتـب األمـم          اإلشارة بصفة خاصة إىل     
ــة  ــدرات واجلرميـ ــة     )٩(باملخـ ــرائم اإللكترونيـ ــنة واجلـ ــاالت القرصـ ــة يف جمـ واســـتخدام ، وخباصـ

ــات املعل ــدة إل وتكنولوجي ــمــات اجلدي ــة  غذاء األطفــال واســت ي الهلم واالجتــار باملمتلكــات الثقافي
بـأنواع احليوانـات    االجتار غـري املـشروع       ومنها   ،اجلرائم البيئية ووالتدفقات املالية غري املشروعة     

 وتـدعو املكتـب إىل أن يبحـث،         اجلـرائم املتعلقـة باهلويـة،     واملهددة باالنقراض،   والنباتات الربية   
ــسائل،     نطــاق يف ــك امل ــصدي لتل ــائل الت ــبل ووس ــه، س ــار  واليت ـــلس  آخــذا يف االعتب ــرار ا  ق

  ؛٢٠١٥-٢٠١٢  املتعلق باستراتيجية املكتب للفترة٢٠١٢/١٢االقتصـادي واالجتمـاعي 

 ، يفيواصــلإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن  تطلــب  - ٢١  
علومـات دقيقـة موثـوق ـا قابلـة للمقارنـة وحتليلـها          ممجع بيانـات و   تدعيم  واليته احلالية،    إطار

 تبـادل تلـك البيانـات واملعلومـات     ، وتشجع الدول األعضاء بقوة علـى  بصورة منتظمة ونشرها
  كتب؛املمع 

يواصـل،  ن  أ إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة       أيضا تطلب  - ٢٢  
بالتعاون الوثيق مع الدول األعـضاء، اسـتحداث األدوات التقنيـة واملنهجيـة وحتليـل االجتاهـات                

جلرميــة ودعــم الــدول األعــضاء  أجــل تعزيــز املعرفــة باالجتاهــات الــيت تــسلكها ا  ودراســتها مــن 
يف جمــاالت حمــددة، وخباصــة يف بعــدها العــابر     للجــرائم إعــداد التــدابري املناســبة للتــصدي     يف

  للحدود الوطنية، مع مراعاة ضرورة استخدام املوارد املتاحة على أفضل وجه ممكن؛

 علـى الدول األعضاء واملنظمات الدولية املعنية على وضع اسـتراتيجيات     حتث  - ٢٣  
تدابري أخـرى، بالتعـاون مـع        يلزم من    قليمي، حسب االقتضاء، واختاذ ما    اإلوطين و الصعيدين ال 

املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـن أجـل التـصدي بـشكل فعـال للجرميـة                      برنامج األمم 
املنظمـة العــابرة للحـدود الوطنيــة، مبـا يف ذلــك االجتـار باألشــخاص وريـب املهــاجرين وصــنع      

  لحة النارية واالجتار ا بشكل غري مشروع، وللفساد واإلرهاب؛األس

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة        ب االسـتعانة الدول األطراف على     حتث  - ٢٤  
جبميــع االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة منــع جمــال لتعــاون يف  لتوســيع نطــاق ااملنظمــة عــرب الوطنيــة

 إعادة عائدات تلـك اجلـرائم        يف وخباصة،   ومكافحتها موما يتصل به من جرائ    أشكاله وجوانبه   
 مــن االتفاقيــة، وتــدعو  ١٤ مــن املــادة ٢أو املمتلكــات إىل أصــحاا الــشرعيني، وفقــا للفقــرة  

جبميع أشـكاله وجوانبـه      االجتار باملمتلكات الثقافية     بشأنالدول األطراف إىل تبادل املعلومات      
 لوطنيـة، وإىل تنـسيق التـدابري اإلداريـة وغريهـا مـن            ، وفقـا لقوانينـها ا     وما يتـصل بـه مـن جـرائم        

وقـت مبكـر    ها يف    عنـ  كـشف الالتدابري املتخذة، حسب االقتضاء، من أجل منع هـذه اجلـرائم و           
  عليها؛ واملعاقبة
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مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة علـى مواصـلة مـساعدة        حتث  - ٢٥  

ــها،    ــى طلب ــاء عل ــدول األعــضاء، بن ــى ال ــة   مكافحــعل ة االجتــار غــري املــشروع باألســلحة الناري

ألشـكال   باالتصدي لـصلته وأجزائها ومكوناا وذخريا، وعلى دعم اجلهود اليت تبذهلا دف          

  جلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، بوسائل منها املساعدة التقنية؛من ااألخرى 

 خـدرات واجلرميـة ومكاتبـه    أمهيـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل           تعيد تأكيد   - ٢٦  

 يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود         ياإلقليمية يف بناء القدرات على املستوى احملل      

الوطنيــة واالجتــار باملخــدرات، وحتــث املكتــب علــى أن يراعــي، عنــدما يقــرر إغــالق املكاتــب   

واآلثـار املترتبــة علـى    وختصيصها ملناطق أخرى، أوجه الضعف القائمة واملـشاريع املـضطلع ـا         

الصعيد اإلقليمي يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة، وخباصـة يف البلـدان          

ــة يف         ــة املبذول ــة واإلقليمي ــود الوطني ــال للجه ــم فع ــستوى دع ــوفري م ــة، ــدف مواصــلة ت النامي

  ؛نياال ينهذ

ة املعــين باملخــدرات الــدول األعـضاء علــى دعــم مكتـب األمــم املتحـد    تـشجع   - ٢٧  

أجـل   واليته احلالية، مـن  إطارمواصلة تقدمي مساعدة تقنية حمددة اهلدف، يف    من أجل   واجلرمية  

تعزيز قـدرات الـدول املتـضررة، بنـاء علـى طلبـها، علـى مكافحـة القرصـنة يف البحـر، بوسـائل                    

  للقرصـنة نونإنفـاذ القـا  على إرساء تدابري فعالـة لتـصدي هيئـات      منها مساعدة الدول األعضاء     

  القضائية؛ وتعزيز قدراا

التقـــدم الـــذي أحـــرزه مـــؤمتر األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة  تالحـــظ   - ٢٨  

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة            

اتفاقيـة   ملـؤمتر األطـراف يف       ، وترحب أيـضا بنتـائج الـدورة الـسادسة         تنفيذ واليتيهما  الفساد يف 

  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

الـــدول األطـــراف علـــى مواصـــلة تقـــدمي الـــدعم الكامـــل إىل مـــؤمتر    تـــشجع  - ٢٩  

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومـؤمتر الـدول األطـراف         

األطـراف  ة ملكافحة الفـساد، مبـا يف ذلـك تقـدمي املعلومـات إىل مـؤمتري                 يف اتفاقية األمم املتحد   

  مدى االمتثال للمعاهدات؛ عنيف االتفاقيتني 

 إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  تطلـــب  - ٣٠  

حــدة تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتبعلــى حنــو فعــال  للنــهوضالكافيــة باملخــدرات واجلرميــة بــاملوارد 

وفقـا  ، واالضـطالع ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد          

ــه ــؤمتر  ، لواليت ــة م ــام أمان ــاقيتني  يمبه ــراف يف االتف ــة    األط ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من  وجلن

  ؛املخدرات وجلنة
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مواصـلة   علـى    فـساد األمم املتحدة ملكافحـة ال     الدول األطراف يف اتفاقية   حتث    - ٣١  

  ؛تفاقيةالمؤمتر الدول األطراف يف ا آللية االستعراض اليت اعتمدها تقدمي الدعم الكامل

ــذ   تــشجع  - ٣٢   ــى التنفي ــدول األعــضاء عل ــام ال ــة مب  الت ــرارات املتعلق ــع الفــساد  للق ن

مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم  الــيت اعتمــدها األصــولوبالتعــاون الــدويل وباســترداد 

 وعلــى دعــم العمــل الــذي تــضطلع بــه، يف هــذا  )١١(يف دورتــه الرابعــةملتحــدة ملكافحــة الفــساد ا

  ؛الصدد، هيئاته الفرعية القائمة

 التعـاون الـدويل يف مكافحـة اجلرميـة          تعزيـز علـى    األعضاء الدول   أيضا تشجع  - ٣٣  

متر األطـراف يف  الوطنيـة وعلـى التنفيـذ التـام للقـرارات الـيت اختـذها مـؤ          العابرة للحـدود  املنظمة  

 ؛)٧(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف دورته السادسة

 يزيــد إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن  طلبــها تكــرر  - ٣٤  

عـضاء، بنـاء علـى طلبـها، وأن يعـزز التعـاون الـدويل         املساعدة التقنية اليت يقدمها إىل الـدول األ       

تيــسري التــصديق علــى االتفاقيــات والربوتوكــوالت عــن طريــق  منــع اإلرهــاب ومكافحتــه علــى

العاملية املتعلقة باإلرهاب وتنفيذها، بالتشاور الوثيق مع جلنة جملس األمن املنشأة عمـال بـالقرار          

ومديريتــها التنفيذيــة، ) فحــة اإلرهــابجلنــة مكا( بــشأن مكافحــة اإلرهــاب ) ٢٠٠١ (١٣٧٣

أعمال فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، وتـدعو                يف  اإلسهام وأن يواصل 

  اليته؛الضطالع بوالدول األعضاء إىل تزويد املكتب باملوارد املالئمة ل

قـدمي   إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل ت             تطلب  - ٣٥  

االعتبـار  إيـالء  املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز سيادة القانون، مـع   

لعمل الذي قام به الفريق املعين بالتنسيق واملـوارد يف جمـال سـيادة القـانون التـابع لألمانـة            لأيضا  

  ؛املعنيةالعامة وغريه من هيئات األمم املتحدة 

فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح بـاب            بتقريـر    قـدير حتيط علما مـع الت      - ٣٦  

ــة عــن      ــة اجلنائي  العــضوية املعــين بتعزيــز ســبل احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة يف نظــم العدال

ــذي عقــد اجتماعــه  ــن   ال ــرة م ــا يف الفت ــاين ١٨ إىل ١٦يف فيين ــشرين الث ــوفمرب / ت  ،)١٢(٢٠١١ن

احلـصول علـى   سـبل   ملتحـدة وتوجيهاـا بـشأن        ملبـادئ األمـم ا     اجلمعية العامـة  وترحب باعتماد   

  ؛)١٣(املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية

_______________ 

  . ألف- ، الفرع األول CAC/COSP/2011/14انظر   )١١(

)١٢( E/CN.15/2012/17.  

 .، املرفق٦٧/١٨٧قرار ال )١٣(
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 الدول األعضاء على اختاذ التدابري املناسبة ومبا يالئـم ظروفهـا الوطنيـة               تشجع  - ٣٧  

مــن أجــل ضــمان نــشر معــايري وقواعــد األمــم املتحــدة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة     

، 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    أن يواصــل، مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة      إىل تطل

، دعــم تعزيــز املتاحــة معهــا ويف إطــار املــوارد بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء وبالتــشاور الوثيــق 

 مبـا يف ذلـك حتديـد املعـايري وإعـداد مـواد       الطـب الـشرعي،  علـوم  القدرات واملهارات يف ميدان  

ــدريب  ــراض تـ ــة ألغـ ــساعدة التقنيـ ــلطات ا املـ ــانون وسـ ــاذ القـ ــوظفي إنفـ ــاءال مـ ــة دعـ ، كاألدلـ

رجعية العلمية أو املتعلقـة بالتحاليـل      املمارسات واملبادئ التوجيهية املفيدة واملواد امل      وجمموعات

ــة، و ــدمات    أاجلنائيـ ــدمي خـ ــة ملقـ ــبكات إقليميـ ــشاء شـ ــسر إنـ ــشجع وييـ ــشرعي ن يـ الطـــب الـ

ــة        واســتدامتها ــة املنظم ــع اجلرمي ــى من ــدرم عل ــز خــربام وق ــن أجــل تعزي ــابرة للحــدود   م الع

  ومكافحتها؛ الوطنية

 نبــؤ بـه لربنــامج األمــم ثابــت ميكـن الت   أمهيـة إتاحــة متويـل كــاف  تأكيــد تكـرر   - ٣٩  

ألولويـة العليـا   ا مبـا يتفـق مـع   يـضطلع بوالياتـه كاملـة،       كي  املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      

مزيـد  مـا يتعلـق بتقـدمي      املتزايد على خدماتـه، وخباصـة في       ومبا يتناسب مع الطلب    ظى ا اليت حي 

ا مبرحلـة انتقاليـة والبلـدان اخلارجـة         من املساعدة إىل البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر اقتـصادا            

  جمال منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية؛ من الرتاعات يف

ة والـستني   ثامنـ  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا ال            تطلب  - ٤٠  

يـضا املـسائل    تقريرا عن تنفيذ واليات برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يـبني أ              

  ؛لتصديل املمكنةسبل الو املتعلقة بالسياسة العامةاملستجدة 

 ٤٠  إىل األمـني العـام أن يـدرج يف التقريـر املـشار إليـه يف الفقـرة          أيضا تطلب  - ٤١  

أعاله معلومـات عـن حالـة التـصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب              

  .النضمام إليهاالوطنية وبروتوكوالا أو ا

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  


