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*1466176*  

 والستونالتاسعة الدورة 
    من جدول األعمال 501البند 

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  
  
 تقرير اللجنة الثالثة  

   
 )ألبانيا(نينا السيد إرفني : املقرر
  

 مقدمة -أوال  
بناء على توصية املكتب، قررت اجلمعية العامة يف جلسـتاا العامـة الثانيـة، املعقـو ة يف      - 5
البنـد املعنـون    والسـتني  التاسـعة ، أن تدرج يف جدول أعمال  ورهتـا  1054ول/سبتمرب أيل 51
 ، وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة.‘‘منع اجلرمية والعدالة اجلنائية’’
ــد يف جلســاهتا   - 1 ــة يف البن ــة الثالث  11و  41و  16و  51و  7و  6و  1 ونظــرت اللجن
ـــاملعق، 14 و ـــو ة فــ ــ 13و  56و  50 و 1 يــ ــوبر ويف  رين األول/تشـ  11 و 14 و 6أكتـ

 50 و 1املعقـو ة يف  ، 7و  6و  1 يف جلسـاهتا  ،اللجنة وأجرت. 1054تشرين الثاين/نوفمرب 
املراقبــة ’’املعنــون  506 قتران مــع البنــداالمناقشــة عامــة بشــنن البنــد بــ  ،تشــرين األول/أكتــوبر
ــدرات  ــة للمتــ ــر ا   ‘‘. الدوليــ ــة يف ا ا ــ ــة اللجنــ ــر  ملناقشــ ــر  ســ ــلة  ويــ ــوجاة اات ال ــ ملــ

(A/C.3/69/SR.5-7 54و  52و  42 و 26 و 15 و.) 
 وكان معرو ا على اللجنة من أجل نظرها يف هذا البند الوثائق التالية:   - 3

نــع متابعــة نتــائمت مــممر األمــم املتحــدة الثــاين عشــر مل عــن  تقريــر األمــني العــا  )أ( 
ملنــع اجلرميــة اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واألعمــال التحرــألية ملــممر األمــم املتحــدة الثالــ  عشــر 

   (؛A/69/89)والعدالة اجلنائية 

http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.5
http://undocs.org/ar/A/69/89
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التــابع  املعاـد األفريقــي ملنـع اجلرميـة ومعاملـة ا ـرمني     تقريـر األمـني العـا  عـن      )ب( 
 (؛A/69/92املتحدة )لألمم 
ــع اجلرميــة       )ج(  ــاممت األمــم املتحــدة ملن ــات برن ــذ والي ــا  عــن تنتي ــر األمــني الع تقري

والعدالة اجلنائية، مع إيالء اهتما  خاص ألنشطة التعاون التقين الـ  يرـطلع  ـا مكتـب األمـم      
 ؛  (A/69/94) ميةاملتحدة املعين باملتدرات واجلر

الدول األطراف يف اتتاقيـة األمـم    مممر تقريَر حييل  ا رة من األمني العا مذكِّ ) ( 
 (؛A/69/86اخلامسة )املتحدة ملكافحة التسا  عن  ورته 

نتـائمت اجتمـاف فريـق     الـذ  يترـم ن    تقريـرَ ال حييـل  ـا   ن األمني العـا  رة ممذكِّ )هـ( 
اخلرباء احلكومي الـدو  املتتـوا العرـوية املعـين بو ـع مشـروف مموعـة مـن االسـتراتيجيات          
ــة النمواجيــة بشــنن القرــاء علــى العنــجم  ــد األطتــال يف مــال منــع اجلرميــة      والتــدابأل العملي

 (؛A/69/88) والعدالة اجلنائية
موجاـة إىل األمـني العـا  مـن      1054تشـرين األول/أكتـوبر    1رسالة ممرخة  )و( 

 (.A/69/424املمثل الدائم لقطر لدى األمم املتحدة )
يف إطــار  ه نظـر اللجنـة  ج ـ ول/أكتـوبر، و  ن األـتشريــ 1ي ـــ و ة فـــ املعق 1ي اجللسـة  ـوفـ  - 4

ــد  ــ إىل 501البنــــــــ ــة: ـالوثائــــــــ  A/C.3/69/L.4و  A/C.3/69/L.3و  A/C.3/69/L.2ق التاليــــــــ
 . وترمنت تلك الوثـائق A/C.3/69/L.8و  A/C.3/69/L.7و  A/C.3/69/L.6 و A/C.3/69/L.5 و

   فياا. تبتمشاريع القرارات ال  أوصى ا لس االقت ا   واالجتماعي اجلمعية العامة بنن 
املدير التنتيـذ  ملكتـب األمـم املتحـدة     كل من ويف اجللسة نتساا أ ىل ببيان استاال   - 1

 مســــني للجنــــة املتــــدرات   ورئــــيس الــــدورة الســــابعة واخل  املعــــين باملتــــدرات واجلرميــــة   

 (.A/C.3/69/SR.5)انظر 
  

http://undocs.org/ar/A/69/92
http://undocs.org/ar/A/69/94
http://undocs.org/ar/A/69/86
http://undocs.org/ar/A/69/88
http://undocs.org/ar/A/69/424
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.2
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.3
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.4
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.5
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.6
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.7
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.8
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.5
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 النظر يف املقترحات -ثانيا  
 A/C.3/69/L.2مشروف القرار  -ألجم  

ــس االقت ــا   واالجتمــاعي   - 6 ــرار   أوصــى ا ل ــة    1054/51يف ق ــنن تعتمــد اجلمعي ب
متابعة نتائمت مممر األمم املتحدة الثاين عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة    ’’ن بعنوامشروف قرار  العامة

. ‘‘اجلنائية واألعمال التحرألية ملممر األمم املتحدة الثال  عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     
و ج ه نظر اللجنـة إلياـا يف    (A/C.3/69/L.2امة ) رج مشروف القرار يف مذكرة لألمانة العوقد ُأ
 .تشرين األول/أكتوبر 1املعقو ة يف  1اجللسة 

ــا عــن     56املعقــو ة يف  51ويف اجللســة  - 7 ــة بيان ــوبر، تــال أمــني اللجن تشــرين األول/أكت
 .(A/C.3/69/SR.15)انظر  ة على مشروف القراراآلثار املترتبة يف املياانية الربنامي

، 45)انظر التقـرة   A/C.3/69/L.2ويف اجللسة نتساا، اعتمدت اللجنة مشروف القرار  - 8
 مشروف القرار األول(.

   
 A/C.3/69/L.3شروف القرار م -باء  

ــس االقت ــا   واالجتمــاعي   - 1 ــرار   أوصــى ا ل ــة    1054/56يف ق ــنن تعتمــد اجلمعي ب
 رج د ُأـوقـــ. “القواعـــد النمواجيـــة الـــدنيا ملعاملـــة الســـجناء”ن بعنـــوامشـــروف قـــرار العامـــة 
ـــمش ــرار فـ ـــروف الق ـــي مذكـ ــة ) رة ـ ــة العام ــا يف     (A/C.3/69/L.3لألمان ــة إليا ــر اللجن ــه نظ و ج 

 .تشرين األول/أكتوبر 1املعقو ة يف  1 اجللسة
ــا عــن     56املعقــو ة يف  51ويف اجللســة  - 50 ــة بيان ــوبر، تــال أمــني اللجن تشــرين األول/أكت

 .(A/C.3/69/SR.15)انظر  ية الربنامية على مشروف القراراآلثار املترتبة يف املياان
، 45)انظر التقـرة   A/C.3/68/L.3، اعتمدت اللجنة مشروف القرار نتسااويف اجللسة  - 55

 (.مشروف القرار الثاين
   

 A/C.3/69/L.4مشروف القرار  -جيم  
ــس االقت ــا   واالجتمــاعي   - 51 ــرار   أوصــى ا ل ــة    1054/57يف ق ــنن تعتمــد اجلمعي ب

روف القـرار  ـــ  رج مشد ُأـوق. “التعاون الدو  يف املسائل اجلنائية”ن بعنوامشروف قرار العامة 
املعقـو ة يف   1و ج ـه نظـر اللجنـة إلياـا يف اجللسـة       (A/C.3/69/L.4رة لألمانة العامة )ــمذك يــف
 .تشرين األول/أكتوبر 1

http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.2
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.2
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.15
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.2
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.3
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.3
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.15
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.3
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.4
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.4
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ــا عــن     56املعقــو ة يف  51 ويف اجللســة - 53 ــة بيان ــوبر، تــال أمــني اللجن تشــرين األول/أكت
 .(A/C.3/69/SR.15)انظر   املياانية الربنامية على مشروف القراراآلثار املترتبة يف

ــة  - 54 ــااويف اجللســـــ ــرار   نتســـــ ــروف القـــــ ــة مشـــــ ــدت اللجنـــــ   A/C.3/69/L.4، اعتمـــــ
 (.ل قرار الثا، مشروف ال45)انظر التقرة 

  
 A/C.3/69/L.5مشروف القرار  - ال  

ــرار      - 51 ــس االقت ــا   واالجتمــاعي يف ق ــة    1054/58أوصــى ا ل ــنن تعتمــد اجلمعي ب
رـاء  استراتيجيات األمم املتحدة وتدابألها العمليـة النمواجيـة للق  ”العامة مشروف قرار بعنوان 

. وقــد ُأ رج مشـــروف القـرار    “على العنجم  د األطتال يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة 
املعقـو ة يف   1اجللسـة   ( و ج ـه نظـر اللجنـة إلياـا يف    A/C.3/69/L.5فــي مذكــرة لألمانة العامة )

 .تشرين األول/أكتوبر 1
ــا عــن     56املعقــو ة يف  51ويف اجللســة  - 56 ــة بيان ــوبر، تــال أمــني اللجن تشــرين األول/أكت

 .(A/C.3/69/SR.15)انظر  اآلثار املترتبة يف املياانية الربنامية على مشروف القرار
ــة  - 57 ــااويف اجللســـــ ــروف ال نتســـــ ــة مشـــــ ــدت اللجنـــــ ــرار ، اعتمـــــ   A/C.3/69/L.5قـــــ

 (.رابع، مشروف القرار ال45)انظر التقرة 
 .(A/C.3/69/SR.15وبعد اعتما  مشروف القرار، أ ىل ممثل سنغافورة ببيان )انظر  - 58
   

 A/C.3/69/L.6القرار مشروف  -هاء  
ــرار      - 51 ــس االقت ــا   واالجتمــاعي يف ق ــة    1054/51أوصــى ا ل ــنن تعتمــد اجلمعي ب

سيا ة القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف إطـار خطـة األمـم    ”العامة مشروف قرار بعنوان 
. وقـد ُأ رج مشــروف القرار فـــي مذكـــرة لألمانـة العامـة     “1051عا   املتحدة للتنمية ملا بعد

(A/C.3/69/L.6و ج ه نظر اللجنة إلياا يف )  تشرين األول/أكتوبر 1املعقو ة يف  1اجللسة. 
ــوبر،  13املعقــو ة يف  16ويف اجللســة  - 10 ــا عــن   تشــرين األول/أكت ــة بيان تــال أمــني اللجن

 .(A/C.3/69/SR.26)انظر  اآلثار املترتبة يف املياانية الربنامية على مشروف القرار
، 45)انظر التقـرة   A/C.3/69/L.6، اعتمدت اللجنة مشروف القرار نتسااويف اجللسة  - 15

 مشروف القرار اخلامس(.
 .(A/C.3/69/SR.26وبعد اعتما  مشروف القرار، أ ىل ممثل الربازيل ببيان )انظر  - 11

http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.15
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.4
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.5
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.5
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.15
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.5
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.15
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.6
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.6
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.6
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.26


A/69/489 
 

 

14-66176 5/128 

 

 A/C.3/69/L.7مشروف القرار  -واو  
ــرار      - 13 ــس االقت ــا   واالجتمــاعي يف ق ــة    1054/10أوصــى ا ل ــنن تعتمــد اجلمعي ب

املبــا ا التوجيايــة الدوليــة بشــنن تــدابأل منــع اجلرميــة والعدالــة   ”العامــة مشــروف قــرار بعنــوان  
قــد ُأ رج  . و“يتعلق باالت جار باملمتلكات الثقافية وما يت  ل به من جـرائم أخـرى   اجلنائية فيما

ــة )     ــة العام ـــرة لألمان ـــي مذكـ ــرار فـ ـــروف الق ــا يف   A/C.3/69/L.7مشـ ــة إليا ــر اللجن ــه نظ  ( و ج 
 .تشرين األول/أكتوبر 1املعقو ة يف  1 اجللسة
ــوبر، تــال أمــني اللج  56املعقــو ة يف  51ويف اجللســة  - 14 ــا عــن  تشــرين األول/أكت ــة بيان ن

 .(A/C.3/69/SR.15)انظر  اآلثار املترتبة يف املياانية الربنامية على مشروف القرار
، 45)انظر التقـرة   A/C.3/69/L.7، اعتمدت اللجنة مشروف القرار نتسااويف اجللسة  - 11

 س(.سا مشروف القرار ال
  

 Rev.1و  A/C.3/69/L.16 ينالقرار امشروع -زا   
مشــروف إيطاليــا  ممثــل تشــرين األول/أكتــوبر، عــر  13املعقــو ة يف  16يف اجللســة  - 16
ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما قدراتـه يف        تعايا برناممت األمـم املتحـدة  ” بعنوانقرار 

ــتقين  ــاون الـ ــال التعـ ــمت   .(A/C.3/69/L.16) “مـ ــد انرـ ــا بعـ ــاوفيمـ ــا ،بنمـ ــو وبوركينـ  ،فاسـ
 يايــاوميكرون ،وليربيــا ،ولبنــان ،وكرواتيــا ،وقألغياســتان ،وصــربيا ،مــارينو وســان ،وجورجيــا

 إىل مقدمي مشروف القرار.   (املوحدة - واليات)
 
ــة    11املعقــو ة يف  14ويف اجللســة  - 17 تشــرين الثــاين/نوفمرب، كــان معرو ــا علــى اللجن

، A/C.3/69/L.16( قدمــه مقــدمو مشــروف القــرار A/C.3/69/L.16/Rev.1مشــروف قــرار مــنق  )
 وبــاراغوا ، وأيرلنــدا، وأملانيــا، وألبانيــا، وإســرائيل، وإســتونيا، وأســتراليا، وإســبانيا، ،أرمينيــاو

 التشـيكية،  واجلماوريـة  وتـونس،  وتركيـا،  واهلرسك، والبوسنة وبلغاريا، وبلجيكا، والربتغال،
 وسـلوفاكيا،  ورومانيـا،  والـدارر،،  سابقا، اليوغوسالفية مقدونيا يةومجاور ،كوريا ومجاورية

ــلوفينيا، ــويد، وســـ ــرا، والســـ ــا، وسويســـ ــبني، وفرنســـ ــدا، والتلـــ ــربص، وفنلنـــ ــر، وقـــ  وقطـــ
ــتاريكا، ــا وكوسـ ــا، ولكســـمرب ، ،والتتيـ ــة، وليتوانيـ ــا، ومالطـ ــا، والنمسـ ــدا، وهنغاريـ  وهولنـ

 واليونان. واليابان،
ـــ و - 18 ــة بيان ــال أمـــني اللجنـ ــروف    تـ ــى مشـ ــة علـ ــة الربناميـ ــة يف املياانيـ ــار املترتبـ ــن اآلثـ ا عـ
 .(A/C.3/69/SR.54)انظر  القرار

http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.7
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.7
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.15
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.7
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.16
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.16
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.16/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.16
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.54
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منطـو  مشـروف    مـن  36نتساا، قـا  ممثـل إيطاليـا يـتويا بتنقـي  التقـرة       ويف اجللسة  - 11
تـوفأل سـبل   ”الوار ة بعـد عبـارة    ،“االتتاقيةمبوجب عدة صكو،، مناا ”القرار حبذف عبارة 

 واألر ن، واألرجنــتني، ،أاربيجــان، وأعلــن أن “كافيــة وفعالــة للتعــاون علــى ال ــعيد الــدو  
 وأوغنـــدا، وأوزبكســـتان، وأوروغـــوا ، وأنغـــوال، وبربـــو ا، وأنتيغـــوا ،وإكـــوا ور وإريتريـــا،
ــا، ــلندا،وأ وأوكرانيـ ــا وس، يسـ ــا، وبربـ ــنن، وبليـ ــدا، وبـ ــاوب وبولنـ ــة) وليتيـ ــد ة -  ولـ  املتعـ
ــات ــألو، ،(القومي ــيالروس، وب ــدوتا وب ــدا  ،يلن ــاغو، وتريني ــل وجامايكــا، وتوب  األســو ، واجلب
ــر، ــااما، وجــار واجلاائ ــة الب ــة، واجلماوري ــة الدومينيكي ــدوفا، ومجاوري  فنســنت وســانت مول
ــار ــا ين، وجـ ــانت غرينـ ــتس وسـ ــيتس، كيـ ــانت ونـ ــيا، وسـ ــلتا ور، لوسـ ــنغافورة، والسـ  وسـ
ــ ــورينا ، و ان،والسـ ــيلي، وسـ ــني، ويـ ــاال، وال ـ ــا، وغواتيمـ ــتانوكاز وغيانـ ــدا، ،اخسـ  وكنـ
 واملكسـيك،  واملغـرب،  وم ـر،  ومدغشـقر،  وماليايـا،  والكويت، وكولومبيا،  يتوار، وكوت
 املتحـدة  والواليـات  وهـاي ،  ومنغوليـا،  الشـمالية،  وأيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيـا  املتحدة واململكة
ىل مقدمي مشروف القرار، ب ـيغته املنقحـة يـتويا. وفيمـا بعـد، انرـم       قد انرمت إ األمريكية

ــرار ا   ــدمي مشــروف الق ــدورا، ،الحتــا  الروســي أيرــا إىل مق ــة وأن ــا ومجاوري  الوســطى، أفريقي
 وهنــــدوراس ونيوزيلنــــدا، ونيجأليــــا، وال ــــومال، الشــــعبية، الدميقراطيــــة الو ومجاوريــــة

 .(A/C.3/69/SR.54 )انظر
 -وإيـران )مجاوريـة   ، وبـيالروس  ،أرمينيـا أيرا، أ ىل ببيان ممثلو كل  14ويف اجللسة  - 30

ــة  ،اإلســالمية( ــات املتحــدة األمريكي ــا املتحــدة واململكــة ،وبلجيكــا، والوالي ظمــى الع لربيطاني
الو الدميقراطيــة الشــعبية مــن  بعــد الــك ممــثال أرمينيــا ومجاوريــة ، وانســحبوأيرلنــدا الشــمالية

 .(A/C.3/69/SR.54مموعة مقدمي مشروف القرار )انظر 
، ب ـيغته  A/C.3/69/L.16/Rev.1، اعتمـدت اللجنـة مشـروف القـرار     ويف اجللسة نتساا - 35

 (.السابع، مشروف القرار 45 )انظر التقرة املنقحة يتويا
 

 Rev.1و  A/C.3/69/L.17 ينالقرار امشروع -حاء  
ــوبر، عــر    56املعقــو ة يف  51يف اجللســة  - 31 ــل مــالو ، باســم  تشــرين األول/أكت ممث

 بعنـوان مشـروف قـرار   م املتحدة األعرـاء يف مموعـة الـدول األفريقيـة،     الدول األعراء يف األم
  .(A/C.3/69/L.17)‘‘ معاد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة ا رمني”
 
و ــا علــى اللجنــة تشــرين األول/أكتــوبر، كــان معر 13املعقــو ة يف  16ويف اجللســة  - 33

 “معاــد األمــم املتحــدة األفريقــي ملنــع اجلرميــة ومعاملــة ا ــرمني ”مشــروف قــرار مــنق  عنوانــه 

http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.54
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.54
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.16/Rev.1
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(A/C.3/69/L.17/Rev.1 قدمه مقدمو مشروف القرار )A/C.3/69/L.17     وإيطاليا واجلبـل األسـو
 واملكسيك.  

ــرار  نتســااويف اجللســة  - 34 ــة مشــروف الق ، مشــروف 45)انظــر التقــرة   ، اعتمــدت اللجن
 (.الثامنالقرار 

 
 Rev.1و  A/C.3/69/L.18 ينالقرار امشروع -طاء  

مشــروف ممثــل كولومبيــا ، عــر  نــوفمرب/الثــاينتشــرين  6و ة يف املعقــ 41يف اجللســة  - 31
ــا  وتيســأل اســتر ا         ’’ بعنــوانقــرار  ــا  وحتويــل عائــدات التس ــع ومكافحــة ممارســات التس من

إىل أصــحا ا الشــرعيني وإىل بلــدالا األصــلية علــى وجــه    املوجــو اتوإعــا ة تلــك  املوجــو ات
ــة    ــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـ ــا اخل ـــوص، وفقـــا التتاقيـ وأعلـــن أن (، A/C.3/69/L.18) “التسـ

بــاراغوا ، والســلتا ور، وغواتيمــاال، واملكســيك، قــد انرــمت إىل مقــدمي مشــروف القــرار.  
 وفيما بعد، انرمت أيرا بابوا غينيا اجلديدة، وتركيا، واملغرب، إىل مقدمي مشروف القرار.  

ــة    14املعقــو ة يف  11اجللســة  ويف - 36 تشــرين الثــاين/نوفمرب، كــان معرو ــا علــى اللجن
 A/C.3/69/L.18( مقد  من مقدمي مشروف القرار A/C.3/69/L.18/Rev.1مشروف قرار منق  )
 البوليتارية( وكوستاريكا. -وفزنويال )مجاورية 

ــا أن     -37 ــل كولومبيـ ــن ممثـ ــاا، أعلـ ــة نتسـ ــتنيويف اجللسـ ــبانيا، ،األرجنـ ــتراليا، وإسـ  وأسـ
 ويــيلي، والســنغال، وتايلنــد، وبــألو، وبولنــدا، وبنمــا، والربتغــال، وأوروغــوا ، وإكــوا ور،
 ومنغوليــا، الشــمالية، وأيرلنــدا ظمــىالع لربيطانيــا املتحــدة واململكــة وم ــر، وقطــر، والتلــبني،

قد انرـمت إىل مقـدمي    واليونان األمريكية، املتحدة والواليات وهندوراس، واهلند، ،ألياونيج
 وإريتريـا،  ،االحتـا  الروسـي   مقدمي مشروف القرارإىل مشروف القرار. وفيما بعد، انرم أيرا 

 ومدغشـقر،  ولبنـان،   يتـوار،  وتوكـ  وفرنسا، ورواندا، األسو ، واجلبل وأوكرانيا، وأوغندا،
 .  وهولندا
ــاا،   -38 ــة نتســ ــرار   ويف اجللســ ــروف القــ ــة مشــ ــدت اللجنــ   A/C.3/69/L.18/Rev.1 اعتمــ

 (.التاسع، مشروف القرار 45)انظر التقرة 
اســم أيســلندا وسويســرا ببيــان )بوبعــد اعتمــا  مشــروف القــرار، أ ىل ممثــل خلتنشــتاين   - 31

 (.A/C.3/69/SR.42 أيرا( )انظر
   

http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.17/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.17
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.18
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.18
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.18/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.18
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/L.18/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/C.3/69/SR.42
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 مقرر اقترحه رئيس اللجنة مشروف -ياء  
تشرين الثاين/نوفمرب، قررت اللجنة، بنـاء علـى اقتـراا     11املعقو ة يف  14يف اجللسة  - 40

 (:41العامة بنن حتيط علما بالوثائق التالية )انظر التقرة  الرئيس، أن توصى اجلمعية
متابعــة نتــائمت مــممر األمــم املتحــدة الثــاين عشــر ملنــع  عــن  تقريــر األمــني العــا  )أ( 

اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واألعمــال التحرــألية ملــممر األمــم املتحــدة الثالــ  عشــر ملنــع اجلرميــة 
   (؛A/69/89والعدالة اجلنائية )

الدول األطراف يف اتتاقيـة األمـم    مممر تقريَر حييل  ا رة من األمني العا مذكِّ )ب( 
ــرة مــن  اخلامســة املعقــو ة يف باملتحــدة ملكافحــة التســا  عــن  ورتــه    إىل  11نمــا ســي  يف التت

 (؛A/69/86) 1053تشرين الثاين/نوفمرب  11
نتـائمت اجتمـاف فريـق     الـذ  يترـم ن    تقريـرَ ال حييـل  ـا   رة من األمني العـا  مذكِّ )ج( 

اخلرباء احلكومي الـدو  املتتـوا العرـوية املعـين بو ـع مشـروف مموعـة مـن االسـتراتيجيات          
ــة النمواجيــة بشــنن القرــاء علــى العنــجم  ــد األطتــال    يف مــال منــع اجلرميــة   والتــدابأل العملي

ــة  ــة اجلنائي ــن   والعدال ــرة م ــد يف التت ــذ  عق ــانكو، 1054يــباف/فرباير  15إىل  58، ال ، يف ب
(A/69/88.) 
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 توصيات اللجنة الثالثة -ثالثا  

 التالية: توصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتما  مشاريع القرارات - 45
   
 مشروف القرار األول  
ــة         ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــاين عشــر ملن ــائمت مــممر األمــم املتحــدة الث متابعــة نت

واألعمــــال التحرــــألية ملــــممر األمــــم املتحــــدة الثالــــ  عشـــــر ملنــــع اجلرميــــة  
 اجلنائية والعدالة
 ،إنَّ اجلمعية العامة 
األمــم املتحــدة يف مــال منــع اجلرميــة  علــى املســمولية الــ  تقــع علــى عــاتق    إذ تشدد   

ــرار ا لــس االقت ــا   واالجتمــاعي     ــة مبقترــى ق ــة اجلنائي  ( املــمر 7-)  جــيم 511والعدال
كــــــانون  5( املــــــمر  1-)  451وقــــــرار اجلمعيــــــة العامــــــة  5148آب/أغســــــطس  53

 ،5110األول/ يسمرب 
 حمافـل  نائيـة، بوصـتاا  املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجل     بنن مممرات األمـم  وإذ تسلم 

 حكومية  ولية رئيسية، أثرت يف السياسات واملمارسـات الوطنيـة وعـازت التعـاون الـدو  يف     
الــك ا ــال عــن طريــق تيســأل تبــا ل اآلراء واخلــربات وتعب ــة الــرأ  العــا  والتوصــية  يــارات   

 والدو ، بشنن السياسة العامة على كل من ال عيد الوطين واإلقليمي
املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية تسـام بقـدر كـبأل يف     بنن مممرات األمم وإذ تقر 

تعايا تبا ل اخلربات يف إجراء البحوث وو ع القوانني ورسـم السياسـات وحتديـد االااهـات     
واملســائل املســتجدة يف مــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة بــني الــدول واملنظمــات احلكوميــة     

 وخرباء ميثلون مانا وخت  ات يىت،ات غأل احلكومية واملنظمالدولية 
 مبا بذلته حكومـة قطـر مـن جاـو  يف التحرـأل السترـافة مـممر األمـم         وإذ تقر أيضا 

املتحدة الثال  عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف الدوحة، مبا يف الـك مسـاهتاهتا الكرميـة يف    
 ،الثال  عشر لمممرل فعالعلى حنو  عم قدرة األمانة العامة على  مان التحرأل 

املتعلــق  1005كــانون األول/ يســمرب  51املــمر   16/551قرارهــا إىل  تشددروإذ  
بدور مـممرات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة ومعاملـة ا ـرمني ومامتـاا وتواترهـا ومـدهتا الـذ             

ابتـــداء مـــن  أرســـت فيـــه املبـــا ا التوجيايـــة الـــ  ينبغـــي مبوجبـــاا أن تعقـــد تلـــك املـــممرات  
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ــا  ــالتقرتني   1001 ع ــال ب ــم      30 و 11عم ــاممت األم ــل برن ــاممت عم ــا ا وبرن ــن إعــالن املب  م
 ،(5)املتحدة يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 1050كــانون األول/ يســمرب   15املــمر   61/130قرارهــا إىل  أيضددا تشددروإذ  
ــا  ــمر   66/571وقراراهتـــ ــمرب   51املـــ ــانون األول/ يســـ ــمر   67/584 و 1055كـــ املـــ

ــمر   68/581 و 1051كــانون األول/ يســمرب   10  1053كــانون األول/ يســمرب   58امل
تابعة نتـائمت مـممر األمـم املتحـدة الثـاين عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واألعمـال            مب املتعلقة

 اجلنائية، التحرألية ملممر األمم املتحدة الثال  عشر ملنع اجلرمية والعدالة
ــا    إىل خــاص بوجــه كددكل  تشددروإذ   ــررت يف قراره ــا ق ــممر   68/581أل ــد امل عق

ــرة مــن    وعقــد املشــاورات  1051 نيســان/أبريل 51إىل  51الثالــ  عشــر يف الدوحــة يف التت
 ،1051نيسان/أبريل  55السابقة للمممر يف 

عقـد اجلـاء الرفيـع    يأن  68/581ألـا قـررت أيرـا يف قرارهـا      تضع يف اعتبارهدا وإذ  
 توى مـــن املـــممر الثالـــ  عشـــر أثنـــاء اليـــومني األولـــني للمـــممر ليتســـ  لر ســـاء الـــدول املســـ
وتعايـا إمكانيـة إبـداء آراء     (1)احلكومات والوزراء التركيا علـى املو ـوف الرئيسـي للمـممر     أو

 متيدة يف هذا الشنن،
 أن يعتمـد املـممر   68/581ألا قررت كذلك يف قرارهـا   أيضا تضع يف اعتبارهاوإذ  

ــا واحــدا يقــد  إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة   16/551الثالــ  عشــر، وفقــا لقرارهــا   ، إعالن
اجلنائية لكـي تنظـر فيـه وأن يترـمن اإلعـالن توصـيات رئيسـية اسـد مـداوالت اجلـاء الرفيـع            

 مناا، وتنبثقاملستوى ومناقشة بنو  جدول األعمال وحلقات العمل 
نخــذ يف االعتبــار إعــالن ســلتا ور بشــنن  احلكومــات إىل أن ت تكددرر  عا ددا - 5 

االستراتيجيات الشاملة ملواجاة التحديات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وتطورهـا    
املتحدة الثاين عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة     والتوصيات ال  اعتمدها مممر األمم (3)يف عامل متغأل

املتعلقـة بالسياسـة العامـة وإىل أن تبـذل ق ـاراها،       اجلنائية لدى و ع التشريعات والتوجياـات 
ــاة الســمات االقت ــا ية        ــع مراع ــك اإلعــالن، م ــوار ة يف ال ــا ا ال ــذ املب ــد االقترــاء، لتنتي عن

 واالجتماعية والقانونية والثقافية اخلاصة بالدول ال  مثلاا؛
__________ 

 ، املرفق.46/511قرار ال (5) 

 (1) ˮ            إ ماج منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال األمـم املتحـدة األوسـع مـن أجـل الت ـد  للتحـديات
 .“وطين والدو  ومشاركة اجلماوراالجتماعية واالقت ا ية وتعايا سيا ة القانون على ال عيدين ال

 ، املرفق.61/130قرار ال (3) 
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احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــأل       تكددرر  عا ددا  - 1 
أن تطلـع مـممر األمـم املتحـدة الثالـ  عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           إىل احلكومية املعنيـة  

تنتيذ إعالن سلتا ور والتوصـيات الـ  اعتمـدها املـممر      األنشطة ال  ترطلع  ا من أجلعلى 
 الثاين عشر بغية تقدمي إريا ات بشنن صو  التشـريعات والسياسـات والـرباممت يف ميـدان منـع     
اجلرمية والعدالة اجلنائية على ال عيدين الوطين والدو ، وتطلب إىل األمـني العـا ، حتقيقـا هلـذ      

 الغاية، أن يعد تقريرا عن املو وف يقد  إىل املممر للنظر فيه؛
التقـد  ا ـرز حـىت اآلن يف األعمـال التحرـألية للمـممر        تالحظ مدع التقد ير   - 3 
 عشر؛ الثال 

 ؛(4)بتقرير األمني العا  التق ير حتيط علما مع - 4 
ــا ،     حتدديط علمددا مددع التقدد ير أيضددا    - 1  ــني الع ــذ  أعــد  األم ــدليل املناقشــة ال ب

لالسـتعانة بـه يف   بالتعاون مع معاهد يبكة برناممت األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،    
 ؛(1)ملممر الثال  عشرويف االجتماعات التحرألية اإلقليمية ا

البنــو   مت النظــر فياــا يفبنهتيــة االجتماعــات التحرــألية اإلقليميــة الــ   تسددلم - 6 
املو وعية جلدول أعمال املممر الثال  عشـر وموا ـيع حلقـات العمـل الـ  سـتعقد يف إطـار         

لتكــون أساســا ملشــروف اإلعــالن الــذ  ســيعتمد  املــممر    (6)توصــيات عمليــة املنحــى وإصــدار
 الثال  عشر؛
ــدأ،     إ تطلددد  - 7  ــة أن تبـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــة منـ ــا  ىل جلنـ ــا لقرارهـ وفقـ

الثالـ    ق ـأل ومـوجا دسـد املو ـوف الرئيسـي للمـممر       إعدا  مشروف إعالن، يف 68/581
علـى أن تمخـذ   بـني الـدورات قبـل انعقـا  املـممر بتتـرة كافيـة،         يف اجتماعات تعقدها ماعشر 

ــأل    ــات التحرـ ــيات االجتماعـ ــار توصـ ــني االعتبـ ــةبعـ ــات    ية اإلقليميـ ــع املنظمـ ــاورات مـ واملشـ
 ؛والكيانات املعنية

أهتيــة حلقــات العمــل الــ  ســتعقد أثنــاء املــممر الثالــ  عشــر، وتــدعو   تؤكدد  - 8 
إىل تقـدمي   املعنيـة الدول األعراء واملنظمات احلكومية الدولية وغأل احلكومية وسائر الكيانـات  

تحـدة املعـين باملتـدرات واجلرميـة وإىل معاهـد       عم مـا  وتنظيمـي وتقـين إىل مكتـب األمـم امل     

__________ 

 4)) E/CN.15/2014/6. 
 1)) A/CONF.222/PM.1. 
 .A/CONF.222/RPM.4/1 و A/CONF.222/RPM.3/1و  A/CONF.222/RPM.2/1و  A/CONF.222/RPM.1/1نظر ا (6) 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2014/6
http://undocs.org/ar/A/CONF.222/PM.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.222/RPM.1/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.222/RPM.2/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.222/RPM.3/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.222/RPM.4/1
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ن أجـل التحرـأل حللقـات العمـل،     يبكة برناممت األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـ     
 وتعميماا؛باملو وف يف الك إعدا  موا  املعلومات األساسية اات ال لة  مبا

ناميـة لرـمان مشـاركتاا    البلدان املاحنة إىل التعاون مع البلدان ال تكرر  عا ا - 1 
يف حلقـات العمـل، وتشـجع الـدول وسـائر الكيانـات املعنيـة واألمـني العـا  علـى            على حنو تـا  

وحتقيـق   قيد مناقشة كل منـاا حلقات العمل على املسائل  أن يتم التركيا يفالعمل معا لرمان 
 مـن أجـل   التعـاون الـتقين   بشـنن مشـاريع ووثـائق   إعـدا   أفكـار و  و ـع نتائمت عملية تترـي إىل  

أنشطة املساعدة التقنية املرـطلع  ـا يف مـال     سيا  تعايا اجلاو  الثنائية واملتعد ة األطراف يف
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

أقـل  إىل األمـني العـا  أن يتـي  املـوار  الالزمـة لرـمان مشـاركة         تكرر طلبها - 50 
 املا ي؛ املتبعة يفالبلدان روا يف املممر الثال  عشر، وفقا للممارسة 

احلكومات على التحرأل للمممر الثال  عشـر يف وقـت مبكـر وبكـل      تشجع - 55 
 الوســائل املناســبة، مبــا يف الــك إنشــاء جلــان حترــألية وطنيــة عنــد االقترــاء، بغيــة اإلســاا  يف   

يف تنظـيم حلقـات العمـل     بنشـاف مناقشة مركاة ومثمرة بشنن املوا ـيع املطروحـة واملشـاركة    
ــو  املو ــوعية املدرجــة يف      وتســيأل ــة بشــنن لتلــجم البن ــات موقــجم وطني  أعماهلــا وتقــدمي ورق

ــدمي          ــى تق ــة املتت ــة عل ــة واملمسســات العلمي ــاف األكا ميي ــال وتشــجيع األوس جــدول األعم
 مساهتات يف هذا الشنن؛

عشــر  الــدول األعرــاء إىل أن يكــون ممثلوهــا يف املــممر الثالــ  تكدرر  عا ددا  - 51 
، وأن تـد   ووزراء عـدل ، مثـل ر سـاء  ول أو حكومـات أو وزراء    ممكنوى على أعلى مست

لمــممر وبنــو   املو ــوعية وأن  لو ــوف الرئيســي املببيانــات يف اجلــاء الرفيــع املســتوى بشــنن   
يف مداوالته بإيتا  خرباء يف القـانون والسياسـة العامـة ممـن تلقـوا تـدريبا        على حنو فعالتشار، 

 ا ال؛ هذا ة والعدالة اجلنائية وممن هلم خربة عملية يفخاصا يف مال منع اجلرمي
إىل األمـني العـا  أن ييسـر تنظـيم اجتماعـات فرعيـة للمنظمـات         تكرر طلبدها  - 53 

ــة املشــاركة يف املــممر الثالــ  عشــر، وفقــا للممارســة املتبعــة       ــة واملنظمــات املاني غــأل احلكومي
ة املاتمـة وأن يتتـذ تـدابأل مناسـبة لتشـجيع      سابقا، واجتماعات للمجموعات املانية واجلغرافيـ 
 األكا مييني والباحثني على املشاركة يف املممر؛

ــا  أن  تكددرر طلبددها أيضددا  - 54  ــن    إىل األمــني الع ــى مشــاركة ممــثلني م  يشــجع عل
ــار املو ــوف      كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة يف املــممر الثالــ  عشــر، آخــذا يف االعتب

 بنو  جدول أعماله وموا يع حلقات العمل ال  تنظم يف إطار ؛الرئيسي للمممر و
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 طة إعدا  الوثائق الالزمـة للمـممر الثالـ  عشـر الـ  أعـدها األمـني         ترح  - 51 
 ؛(7)مع املكتب املوسع للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بالتشاورالعا  

 أمــني تنتيــذ  للمــممر الثالــ بقيــا  األمــني العــا  بتعــيني أمــني عــا  و ترحدد  أيضددا - 56 
 اجلنائية؛ عشر، يم يان مااماما مبقترى النظا  الداخلي ملممرات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة

عـن حالـة اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       ةعامـ   ـة إىل األمني العـا  أن يعـد    تطل  - 57 
 املا ي؛ للممارسة املتبعة يفاملممر الثال  عشر، وفقا  يف اعلى نطا  العامل لتقدميا

 والعشرين، للنظـر يف  ، يف  ورهتا الرابعةعلياأولوية  تو لجنة أن الإىل  تطل  - 58 
املــممر الثالــ  عشــر، بغيــة تقــدمي توصــيات، عــن طريــق ا لــس         اإلعــالن الــذ  سي ــدر    

ة يف االقت ــا   واالجتمــاعي، بشــنن إجــراءات املتابعــة املناســبة مــن جانــب اجلمعيــة العامــ         
 السبعني؛  ورهتا

إىل األمني العا  أن يكتل املتابعـة الوافيـة هلـذا القـرار وأن يقـد  تقريـرا        تطل  - 51 
 لجنة.الاجلمعية العامة يف  ورهتا السبعني، عن طريق  الشنن إىل  ذا

 
 

__________ 

 7)) E/CN.15/2014/6 جيم. -، الترف الثاين 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2014/6
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 مشروف القرار الثاين  
 القواعد النمواجية الدنيا ملعاملة السجناء  

 
 ،إنَّ اجلمعية العامة 
باملقاصد الرئيسـية لألمـم املتحـدة املبي نـة يف  يباجـة ميثاقاـا، ويف اإلعـالن         إذ تسترش  

، وإا يــدفعاا الت ــميم علــى أن تمكِّــد مــن جديــد اإلميــان حبقــو     (5)العــاملي حلقــو  اإلنســان 
كــان نوعــه، ومبــا للرجــال والنســاء  أيــااإلنســان األساســية وبكرامــة التــر  وقــدمتر ،  ورــا مييــا 

مم، كبألها وصغألها، من حقو  متسـاوية، وعلـى أن هتيـل الظـروف الـ  ميكـن يف  لِّاـا        واأل
احلتاظ على العدالـة واحتـرا  االلتاامـات النايـ ة عـن املعاهـدات وغألهـا مـن م ـا ر القـانون           
ــاة يف  ــل       ــق التقــدو  االجتمــاعي وحتســني مســتويات احلي ــى أن تعمــل علــى حتقي ــدو ، وعل ال

 حريات أوسع،
االهتماَ  الذ  توليـه األمـم املتحـدة منـذ أمـد طويـل إل ـتاء         عينيها نص  ضعوإذ ت 

 الطابع اإلنساين على العدالة اجلنائية ومحاية حقو  اإلنسان،
ال تـاال هـي املعـايأل الـدنيا      (1)أنَّ القواعد النمواجية الدنيا ملعاملـة السـجناء   ت رك وإذ 

ــا الحتجــاز الســجناء، وأنَّ    ــا عامليح ــرف   ــوانني      املعت ــنثألار يف تطــوير الق ــة وت ــد قيم ــذ  القواع هل
والسياسات واملمارسات اخلاصة باملمسسات اإلصالحية منذ أن اعتمدها مممر األمـم املتحـدة   

 ،5111األول ملنع اجلرمية ومعاملة ا رمني يف عا  
أنَّ الــدول األعرــاء قــد ســلَّمت، يف إعــالن ســلتا ور بشــنن     وإذ تضددع يف اعتبارهددا 
راتيجيات الشاملة ملواجاة التحد يات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وتطورهـا    االست

، بننَّ إرساء نظـا  عدالـة جنائيـة فع ـال ومن ـجم لرـع للمسـاءلة وتراعـي فيـه          (3)يف عامل متغي ر
ا  إقامـة  االعتبارات اإلنسانية ينبغي أن يستند إىل االلتاا  بتعايا محاية حقـو  اإلنسـان يف سـي   

العدل ومنع اجلرمية ومكافحتاا، وأقر ت بقيمة وتـنثأل معـايأل األمـم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة       
مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف و ــع وتنتيــذ سياســات وقــوانني وإجــراءات وبــراممت وطنيــة    

 مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف

__________ 

 ألجم )ثالثار(. 157قرار ال (5) 
)منشورات األمـم املتحـدة،    صكاك عاملية، ا لَّد األول )اجلاء األول(، حقاق اإلنسان: جمماعة صكاك  ولية (1) 

 .34ياء، الرقم  الباب، (A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1) رقم املبيع

 .61/130قرار المرفق  (3) 
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للمعــايأل الدوليــة املت ــلة   5111منــذ عــا   التطــور التــدردي وإذ تأخددك يف ابسددبان 
مبعاملة السجناء، مبا يف الك املعايأل الوار ة يف صكو،  ولية كالعاد الـدو  اخلـاص بـاحلقو     

ــية  ــة والسياس ــة      (4)املدني ــة والثقافي ــاحلقو  االقت ــا ية واالجتماعي ــدو  اخلــاص ب ــد ال  (4)والعا
ة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية   واتتاقيــة مناهرــة التعــذيب وغــأل  مــن  ــروب املعاملــ      

، واملعــايأل والقواعــد األخــرى اات ال ــلة (6)والربوتوكــول االختيــار  امللحــق  ــا (1)املاينــة أو
املتعلقة مبعاملة السجناء ال  و عتاا األمم املتحدة يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، وهـي   

، ومموعة املبـا ا املتعلقـة   (7)ة الدنيا ملعاملة السجناءإجراءات التنتيذ التعال للقواعد النمواجي
، (8)حبمايــة مجيــع األيــتاص الــذين يتعر  ــون أل   يــكل مــن أيــكال االحتجــاز أو الســجن   

ــوانني     ــاا الق ــد الســلو، للمــو تني املكلَّتــني بإنت ــة قواع ــة  (1)ومدون ــا ا األساســية ملعامل ، واملب
باستتدا  القوة واألسلحة النارية من جانـب املـو تني   ، واملبا ا األساسية املتعلقة (50)السجناء

ــدنيا إل ارة يــمون قرــاء    (55)املكلَّتــني بإنتــاا القــوانني  ــة ال ، وقواعــد األمــم املتحــدة النمواجي
، وقواعــد األمــم املتحــدة بشــنن محايــة األحــداث ا ــر  ين مــن    (51)األحــداث )قواعــد بــيجني( 

يـــة ملنـــع جنـــوا األحـــداث )مبـــا ا الريـــا   ، ومبـــا ا األمـــم املتحـــدة التوجيا(53)حر يتـــام
ــة( ــة )قواعــد      (54)التوجياي ــدابأل غــأل االحتجازي ــة للت ــدنيا النمواجي ــم املتحــدة ال ، وقواعــد األم
، وقواعد األمم املتحـدة ملعاملـة السـجينات والتـدابأل غـأل االحتجازيـة للمجرمـات        (51)طوكيو(

__________ 

 (.15-ألجم )  1100قرار مرفق ال (4) 

 .14845، الرقم 5461، ا لَّد جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  (1) 

 .14845، الرقم 1371املرجع نتسه، ا لَّد  (6) 
 .5184/47االجتماعي مرفق قرار ا لس االقت ا   و (7) 

 .43/573قرار المرفق  (8) 

 .34/561قرار المرفق  (1) 

 .41/555قرار المرفق  (50)

: تقرير 0991أيلال/سبتمرب  2 -آب/أغسطس  72مؤمتر األمم املتح ة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،  (55)
 .، املرفق1-باء باب، الت ل األول، ال(A.91.IV.2 م املبيع)منشورات األمم املتحدة، رق العامة األمانة من إع ا 

 .40/33قرار المرفق  (51)

 .41/553قرار المرفق  (53) 

 .41/551قرار المرفق  (54)

 .41/550قرار المرفق  (51) 
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ن سـبل احل ـول علـى املسـاعدة     ، ومبا ا األمم املتحـدة وتوجيااهتـا بشـن   (56))قواعد بانكو،(
 ،(57)اجلنائية القانونية يف نظم العدالة

، 1051كانون األول/ يسـمرب   10، املمر   67/566قرارها  وإذ تضع يف اعتبارها 
املتعلق حبقو  اإلنسـان يف مـال إقامـة العـدل، والـذ  أقـرت فيـه بنهتيـة املبـدأ القائـل برـرورة            

ــة ل     أن ــو  اإلنســان غــأل القابل ــل حق ــات     تظ ــو  اإلنســان األخــرى واحلري ــع حق ــد ومجي لتقيي
األساســـية مكتولـــة لأليـــتاص ا ـــرومني مـــن حر يتـــام، فيمـــا عـــدا القيـــو  املشـــروعة الـــ    

 15 البـدياي أن يقترـياا احلـبس، والـذ  أحاطـت فيـه اجلمعيـُة علمـار بـالتعليق العـا  رقــم           مـن 
حر يتام الـذ  اعتمدتـه اللجنـة املعنيـة     املتعلق بكتالة املعاملة اإلنسانية لأليتاص ا رومني من 

أيلول/سـبتمرب   16املـمر     14/51، وكذلك قرار ملس حقـو  اإلنسـان   (58)حبقو  اإلنسان
، الذ  نو   فيه ا لس بعمل فريق اخلرباء احلكـومي الـدو  املتتـوا العرـوية املعـين      (51)1053

مـد  ار علـى أنَّ أ   تغـيألات ال ينبغـي     بالقواعد النمواجية الدنيا ملعاملـة السـجناء، مـع التنكيـد     
تنــتقم مــن املعــايأل القائمــة، بــل ينبغــي أن اس ــد آخــر مــا ُأحــرز مــن تقــدو  يف مــال علــم     أن

 اإلصالا واملمارسات الترلى،
، الــذ  1050كــانون األول/ يســمرب  15املــمر    61/130إىل قرارهــا  وإذ تشددر 

الــة اجلنائيــة إنشــاء فريــق خــرباء حكــومي  و  متتــوا  طلبــت فيــه إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعد 
ــدو       ــة والقــانون ال ــا ل املعلومــات عــن املمارســات الترــلى والتشــريعات الوطني العرــوية لتب
السار  وعـن تنقـي  ال ـيغة احلاليـة لقواعـد األمـم املتحـدة النمواجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء            

اإلصـالا واملمارسـات الترـلى، بغيـة تقـدمي       لترميناا آخر مـا ُأحـرز مـن تقـدو  يف مـال علـم      
توصيات إىل اللجنة بشنن اخلطوات التالية ال  ميكن القيا   ا، وطلبت إىل فريق اخلـرباء تقـدمي   

 تقرير إىل اللجنة عن التقدو  ا رز يف عمله،
، 1051كـانون األول/ يسـمرب    10، املـمر    67/588إىل قرارياـا   وإذ تشر أيضدا   

القواعد النمواجية الـدنيا  ”، املعنونني 1053كانون األول/ يسمرب  58املمر   ،68/510 و
ــة الســجناء  ــا  “ملعامل ــذلك قراره ــمر    68/516، وك ــانون األول/ يســمرب   58امل  1053ك

__________ 

 .61/111قرار المرفق  (56)

يف شتبه أو ي  ونحتجاي و أ ي قبض عليـام ، الذ  يترم ن مبا ا بشنن األيتاص الذين67/587قرار مرفق ال (57)
 ي تامون بارتكاب هذ  اجلرائم.بالسجن أو اإلعدا  أو  ايعاقب عليا ائمجر مارتكا 

 باء. -(، املرفق السا س A/47/40) 01الاثائق الرمسية للجمعية العامة، ال ورة السابعة واألربعان، امللحق رقم   (58)

 (، الت ل الثال .A/68/53/Add.1) ألف 35ال ورة الثامنة والستان، امللحق رقم املرجع نتسه،  (51) 

http://undocs.org/ar/A/47/40
http://undocs.org/ar/A/68/53/Add.1
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، “التعـذيب وغـأل  مـن  ـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املاينـة         ”املعنون 
 طوقه،من من 38وباألخم التقرة 

كـانون األول/   10، املـمر    67/584إىل ألـا قـر رت، يف قرارهـا     وإذ تشر ككل  
، املتعلــق مبتابعــة نتــائمت مــممر األمــم املتحــدة الثــاين عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة 1051 يســمرب 

ئيـة،  اجلنائية واألعمال التحرألية ملـممر األمـم املتحـدة الثالـ  عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنا        
خت يم إحدى حلقات العمل املامع عقدها  من إطار املممر الثال  عشـر لــتناول مو ـوف    

 ور معايأل األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف  عـم إرسـاء نظـم    ”
ات عدالــة جنائيــة فع الــة ومن ــتة تراعــي فياــا االعتبــارات اإلنســانية وخترــع للمســاءلة: اخلــرب   

ــة االحتياجــات التريــدة للنســاء واألطتــال، و اصــة معاملــة      والــدروس املســتتا ة يف مــال تلبي
 ،“ا رمني وإعا ة إ ماجام اجتماعيحا

التقــد  اإل ــايف الــذ  حتقَّــق خــالل االجتمــاف الثالــ     التقدد ير مددع تالحددظ - 5 
ــوا العرــوية املعــين بالقواعــد الن     ــدو  املتت ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــة  لتري ــدنيا ملعامل ــة ال مواجي

 ؛(10)1054آاار/مارس  18إىل  11السجناء، الذ  ع قد يف فيينا من 
حلكومة الربازيل على ما قد متـه مـن  عـم مـا  لالجتمـاف       امتناهنا عن تعرب - 1 

 الثال  لتريق اخلرباء؛
قـدا  باألعمال ال  قا   ا فريـق اخلـرباء يف اجتماعيـه السـابقني، اللـذين ع       تناِّه - 3 

ويف بــــوينس آيــــرس  (15)1051يــــباف/فرباير  1كــــانون الثاين/ينــــاير إىل  35يف فيينــــا مــــن 
 ؛(11)1051كانون األول/ يسمرب  53إىل  55 من

باألعمــال الــ  أ اهتــا األمانــة العامــة فيمــا يتعلــق بإعــدا  الوثــائق   أيضددا  تندداِّه - 4 
، وكـذلك بالتقـدو  احلاسـم    (13)سيما ورقـة العمـل اخلاصـة باالجتمـاف الثالـ       ال لة، وال اات

ــدنيا         ــة ال ــى صــعيد اســتعرا  القواعــد النمواجي ــق اخلــرباء عل ــق يف اجتماعــات فري ــذ  حتق ال
 ؛(1)السجناء ملعاملة

ــدول      تقدد يرها عددن تعددرب - 1  ــاا ال ــ  قدمت ــة ال للمســاهتات واملقترحــات املام
  ال ـيغة الراهنـة   األعراء استجابة لطلب تبا ل املعلومات عن املمارسات الترـلى وعـن تنقـي   

__________ 

 .Corr.1و  E/CN.15/2014/19انظر  (10)
   .E/CN.15/2012/18انظر  (15) 

 .E/CN.15/2013/23انظر  (11) 

 (13) UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2014/19
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2012/18
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2013/23
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ــرباء           ــق اخلـ ــد مت إىل فريـ ــ  قـ ــل الـ ــة العمـ ــر  يف ورقـ ــ  تـ ــدنيا، والـ ــة الـ ــد النمواجيـ للقواعـ
 الثال ؛ اجتماعه يف

ــدنيا ينبغــي       ج يدد  مددن تؤكِّدد  - 6  أنَّ أ   تغــيألات علــى القواعــد النمواجيــة ال
رز مـن تقـدو  يف علـم    تنتقم من أ ٍّ مـن املعـايأل القائمـة، بـل ينبغـي أن اسـد آخـر مـا ُأحـ          أالَّ

اإلصـــــالا واملمارســـــات اجليـــــدة مبـــــا يـــــم و  إىل تعايـــــا ســـــالمة الســـــجناء وأمنــــــام         
 اإلنسانية؛ وأو اعام
برــرورة أن يواصــل فريــق اخلــرباء مراعــاة خ وصــيات الــدول األعرــاء  تقددرُّ - 7 

 االجتماعية والقانونية والثقافية، وكذلك التااماهتا اخلاصة حبقو  اإلنسان؛
أنَّ عمليـــة التنقـــي  ينبغـــي أن حتـــافل علـــى نطـــا  التطبيـــق احلـــا   إىل تشددر  - 8 

 للقواعد النمواجية الدنيا ملعاملة السجناء؛
مع التقدير باملساهتات املامة الوار ة من املقر ر اخلـاص املعـين بالتعـذيب     تناِّه - 1 

التــابع  لــس حقــو   وغــأل  مــن  ــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املاينــة 
ــان ــة حبقــو  األيــتاص         (14)اإلنس ــم املتحــدة حلقــو  اإلنســان واللجنــة املعني ومتو ــية األم
اإلعاقة، وكذلك املساهتات األخرى ال  ور ت إلياا من عد  مـن املنظمـات احلكوميـة     او 

ــدعو، يف هــذا الشــنن، أول ــك املســاهتني        ــة، مــن أجــل النظــر فياــا، وت ــة وغــأل احلكومي الدولي
مواصلة املشاركة بنشاف يف عمل فريق اخلرباء، وفقار للنظـا  الـداخلي للجـان التنيـة التابعـة       ىلإ

 للمجلس االقت ا   واالجتماعي؛
بننَّ تنقي  القواعد النمواجية الدنيا هو عمليـة بالغـة األهتيـة وتتطلـب      تعترف - 50 

ة التنقـي ، بنـاءع علـى التوصـيات     وقتار كثألار، وتشد   على أنه ينبغي بذل جاو  بغية إ ـاز عمليـ  
ــه الــدول األعرــاء       ــة الــ  عقــدها فريــق اخلــرباء وعلــى مــا قد مت املقد مــة يف االجتماعــات الثالث

مقترحات للنظر فياا إب ان مممر األمم املتحدة الثالـ  عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،        من
ار علـى أنَّ االهتمـا  بسـرعة ســأل    ، وتشـد   أيرـ  1051الـذ  سـوف يعقـد يف الدوحـة يف عـا       

 العملية ال ينبغي أن للَّ بنوعية النتائمت املنشو ة؛
ــوا       تقددرِّر - 55  ــدو  املتت ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــة املســندة إىل فري ــد   الوالي أن م

العروية، وتنان له بـنن يواصـل عملـه،  ـدف التوصوـل إىل توافـق يف اآلراء، وأن يقـد   تقريـرار         
ر األمم املتحدة الثال  عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، لكـي حتـيط بـه علمـار حلقـُة         إىل ممم

العمل املعنية بدور معايأل األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف  عـم    
__________ 

 (14) A/68/295. 

http://undocs.org/ar/A/68/295
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للمسـاءلة،   إرساء نظم عدالة جنائية فع الـة ومن ـتة تراعـى فياـا االعتبـارات  اإلنسـانية وخترـع       
وإىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف  ورهتـا الرابعـة والعشـرين، لكـي تنظـر فيـه، وتطلـب          

 األمني العا  أن يكتل توفأل اخلدمات وجوانب الدعم الالزمة يف هذا ال د ؛ إىل
مكتَب االجتماف الثال  لتريـق اخلـرباء إىل مواصـلة العمـل علـى تنقـي         ت عا - 51 
ن خالل إعـدا  ورقـة عمـل موح ـدة منقَّحـة، مبسـاعدة األمانـة العامـة، ت ـدر  ميـع           القواعد م

اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وتتنلجم من مشروف ل يغة منقَّحة للقواعد اس ـد التقـدو  ا ـرز    
حــىت اآلن، مبــا يشــمل التوصــيات الــ  صــدرت عــن فريــق اخلــرباء يف اجتماعيــه املعقــو ين يف    

ــار  1054وفيينـــا يف عـــا   1051 عـــا  بـــوينس آيـــرس يف ــبان أيرـ ، علـــى أن تمخـــذ يف احلسـ
املقترحــات الــ  قد متــاا الــدول األعرــاء لتنقــي  القواعــد فيمــا يتعلــق با ــاالت والقواعــد الــ  

، والــك بغيــة تقــدمي هــذ  67/588مــن منطــو  قرارهــا  6حــد  هتا اجلمعيــة العامــة يف التقــرة 
 جتماعه املقبل للنظر فياا؛الورقة إىل فريق اخلرباء يف ا

حلكومــة جنــوب أفريقيــا علــى ني تــاا استرــافة االجتمــاف  عددن امتناهنددا تعددرب - 53 
املقبــل لتريــق اخلــرباء وترح ــب بــن    عــم قــد تــو و البلــدان واملنظمــات املعنيــة األخــرى تقدميــه، 

 سيما الدعم املا ؛ وال
بية يف االجتماف املقبل لتريق اخلـرباء  الدوَل األعراَء إىل املشاركة اإلدا ت عا - 54 

 وإىل أن ترم  إىل وفو ها أيتاصار من او  اخلربات املتنو عة من التروف العلمية اات ال لة؛
الدوَل األعرـاَء علـى حتسـني أو ـاف االحتجـاز علـى حنـو يت سـق مـع           تشجِّع - 51 

لدوليــة األخــرى املنطبقـــة   مبــا ا القواعــد النمواجيــة الــدنيا ومــع مجيـــع املعــايأل والقواعــد ا       
ال لة، وعلى مواصلة تبا ل املمارسات اجليـدة، ومنـاا مـثالر املمارسـات اخلاصـة بتسـوية        اات
ااعات يف مرافق االحتجاز، مبا يف الك يف مال املسـاعدة التقنيـة، وعلـى اسـتبانة التحـد يات       الن

ــذ القواعــد   ــا ل الــ  تعتــر  تنتي ــد تحــد يات، وعلــى خرباهتــا يف التعامــل مــع تلــك ال وتب حتدي
 خربائاا املشاركني يف فريق اخلرباء باملعلومات اات ال لة يف هذا اخل وص؛

الدوَل األعراَء على الترويمت لتنتيذ قواعد األمم املتحدة ملعاملـة   أيضا  تشجِّع - 56 
 وقواعـد األمـم املتحـدة   ، (56)(السجينات والتدابأل غأل االحتجازية للمجرمات )قواعد بـانكو، 

 ؛(53)بشنن محاية األحداث ا ر  ين من حر يتام
الـدوَل األعرـاَء بـنن تواصـل السـعي إىل احلـد  مـن اكتظـاظ السـجون           تاصي - 57 

وإىل اللجـوء، حســب االقترــاء، إىل التــدابأل غــأل االحتجازيـة كبــدائل عــن احلــبس االحتيــاطي   
لعدالـة والـدفاف القـانوين؛ وتعايـا     قبل ا اكمة، والتشجيع على زيا ة س بل اللجوء إىل آليـات ا 
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ــدنيا       ــراممت التنهيــل وإعــا ة اإل مــاج، وفقــار لقواعــد األمــم املتحــدة ال بــدائل الســجن، و عــم ب
 ؛(51)النمواجية للتدابأل غأل االحتجازية )قواعد طوكيو(

إىل األمــني العــا  أن يواصــل التشــجيع علــى اســتتدا  وتطبيــق    طلَبهددا تكددرِّر - 58 
تحــدة وقواعــدها يف مــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، بوســائل منــاا تقــدمي   معــايأل األمــم امل

ــاا، مبــا يف الــك      ــاءع علــى طلب ــة إىل الــدول األعرــاء بن اخلــدمات االستشــارية واملســاعدة التقني
املساعدة يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وإصالا القوانني، ويف تنظيم الدورات التدريبيـة  

اا القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتقدمي الدعم يف مـال إ ارة الـنظم العقابيـة    ملو تي إنت
 والسجون وتسيأل يمولا، مبا يسام يف حتسني كتاءهتا وقدراهتا؛

أهتيــَة  ور يــبكة برنــاممت األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة    جمدد ا ا  تؤكِّدد  - 51 
ولية واملنظمات غأل احلكومية اات املركـا االستشـار  لـدى    اجلنائية، واملنظمات احلكومية الد

ا لــس االقت ــا   واالجتمــاعي، يف اإلســاا  يف تعمــيم القواعــد النمواجيــة الــدنيا ملعاملــة         
 وفقار إلجراءات التنتيذ التع ال هلذ  القواعد؛ ،(7)السجناء والترويمت هلا وتطبيقاا عمليحا

من اجلاات املاحنة إىل تـوفأل مـوار  مـن خـارج      الدوَل األعراَء وغألها ت عا - 10 
 املياانية لألغرا  ا د  ة يف هذا القرار، والك وفقار لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
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 مشروف القرار الثال   
 التعاون الدو  يف املسائل اجلنائية  

 
 إن اجلمعية العامة، 
الاار غأل املشروف باملتدرات واملـمثرات  إىل اتتاقية األمم املتحدة ملكافحة ا إذ تشر 

ــنة   ــة لسـ ــة        (5)5188العقليـ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ واتتاقيـ
وكـذلك االتتاقيـات    (3)واتتاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التسـا       (1)والربوتوكوالت امللحقة  ا

 والربوتوكوالت الدولية ملكافحة اإلرهاب،
رورة احترا  الكرامة اإلنسانية وإعمـال احلقـو  املمنوحـة لكـل يـتم        وإذ ت رك 

 مشمول باإلجراءات اجلنائية وفقا لل كو، الدولية السارية حلقو  اإلنسان،
مـن أن اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة قـد اختـذت أيـكاال متنوعـة           وإذ يساورها القلدق  

واألمــان، وكــذلك علــى التنميــة  علــى ال ــعيد العــاملي، وألــا باتــت مثــل خطــرا علــى ال ــحة  
 املستدامة يف الدول األعراء،

بـــنن اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة، مبـــا يف الـــك أيـــكاهلا اجلديـــدة   واقتناعدددا مندددها 
واملستجدة، تتر  حتديات كبألة على الدول األعراء، وأن الت د  هلا بتعاليـة يتوقـجم علـى    

 تعايا التعاون الدو  يف املسائل اجلنائية،
على أهتية أن تعاز مجيع الدول األعرـاء مـن جاو هـا وتتعـاون مـن أجـل        إذ تش  و 

 مان و ع وتعايا استراتيجيات وآليات يف مجيع ماالت التعـاون الـدو ، ال سـيما يف مـال     
تســـليم املطلـــوبني وتبـــا ل املســـاعدة القانونيـــة ونقـــل األيـــتاص ا كـــو  علـــيام وم ـــا رة  

 اجلرمية، عائدات
بنن و ع ترتيبات ثنائية ومتعد ة األطراف لتبـا ل املسـاعدة يف املسـائل     نهاواقتناعا م 

 اجلنائية ميكن أن يسام يف تنمية تعاون  و  أكثر فعالية ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية،
أن معايأل األمم املتحدة وقواعدها يف مال منع اجلرمية والعدالـة   وإذ تضع يف اعتبارها 

 مامة لتنمية التعاون الدو ،اجلنائية توفر أ وات 

__________ 

 .17617، الرقم 5181، ا لد جمماعة املعاه ات األمم املتحدة، (5) 
 .31174، الرقم 1316و  1145و  1137و  1111املرجع نتسه، ا لدات  (1) 
 .41546، الرقم 1341املرجع نتسه، ا لد  (3) 
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ــا  وإذ تشددر  ــمر   41/557إىل قراره بشــنن  5110كــانون األول/ يســمرب   54امل
كـانون   1املـمر    13/551املعاهدة النمواجية لتبا ل املساعدة يف املسـائل اجلنائيـة، وقرارهـا    

 بشنن تبا ل املساعدة والتعاون الدو  يف املسائل اجلنائية، 5118األول/ يسمرب 
 5110كــانون األول/ يســمرب   54املــمر   41/556إىل قرارهــا  وإذ تشددر أيضددا  

كــــانون  51املــــمر   11/88بشــــنن املعاهــــدة النمواجيــــة لتســــليم ا ــــرمني، وقرارهــــا      
 بشنن التعاون الدو  يف املسائل اجلنائية، 5117األول/ يسمرب 

، 5110كـانون األول/ يسـمرب    54، املمر  41/558إىل قرارها وإذ تشر ككل   
 بشنن املعاهدة النمواجية لنقل اإلجراءات يف املسائل اجلنائية،

إىل االتتـــــا  الثنـــــائي النمـــــواجي بشـــــنن اقتســـــا  عائـــــدات اجلرميـــــة   وإذ تشدددددر 
 ،(4)امل ا رة املمتلكات أو

دة السـابع ملنـع اجلرميـة ومعاملـة ا ـرمني      أيرا إىل اعتما  مـممر األمـم املتحـ    وإذ تشر 
والتوصـــــيات بشـــــنن معاملـــــة  (1)لالتتـــــا  النمـــــواجي بشـــــنن نقـــــل الســـــجناء األجانـــــب

 ،(6)األجانب السجناء
إنشاء يبكات إقليمية هتدف يف املقا  األول إىل تعايـا التعـاون   وإذ تضع يف اعتبارها  

ون بشـنن القرـايا اجلاريـة وتقـدمي املسـاعدة      اإلقليمي والدو  يف املسائل اجلنائيـة وتيسـأل التعـا   
القانونية والتقنية اات ال لة، مبا فياا الشبكات ال  أقيمت مبساعدة من مكتب األمم املتحـدة  
املعــين باملتــدرات واجلرميــة، مثــل يــبكة املــدعني العــامني ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة يف أمريكــا    

 املنظمة، واملدعني العامني ملكافحة اجلرميةالوسطى ويبكة غرب أفريقيا للسلطات املركاية 
إسـاامات مـممرات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة          وإذ تالحظ بارتياح 

يف تعايا التعاون الدو  بتيسأل مجلة أمور مناا تبا ل اخلربات يف مال إعـدا  البحـوث وو ـع    
ــات وامل    ــتبانة االااه ــة واس ــوانني والسياســات العام ــة    الق ــع اجلرمي ســائل املســتجدة يف مــال من

والعدالة اجلنائية بـني الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـأل احلكوميـة وفـرا ى          
 اخلرباء الذين ميثلون لتلجم املان والتت  ات،

__________ 

 ، املرفق.1001/54قرار ا لس االقت ا   واالجتماعي  (4) 
 ل/أيلدددا 2 - أغسدددطسب/آ 72، ومعاملدددة اجملدددرمني، ميالندددا  مدددؤمتر األمدددم املتحددد ة السدددابع ملندددع اجلرميدددة      (1) 

ــع   العامدددة تقريدددر مدددن إعددد ا  األماندددة  : 0993 سدددبتمرب ــم املبيـ ــدة، رقـ ــم املتحـ ــورات األمـ (، A.86.IV.1 )منشـ
 األول. ، املرفق5- ال الترفاألول،  الت ل

 املرجع نتسه، املرفق الثاين. (6) 

http://undocs.org/ar/A/RES/45/118
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الدول األعراء على الترويمت للتعاون الدو  وتعايا  من أجـل املرـي    تشجع - 5 
ــدرات    ــوير ق ــدما يف تط ــا        ق ــى حتــدي  وتعاي ــل عل ــاا العم ــائل من ــة، بوس ــة اجلنائي ــم العدال نظ

التشــريعات املناســبة اات ال ــلة بالتعــاون الــدو  يف املســائل اجلنائيــة واســتتدا  التكنولوجيــا   
احلديثــة للتغلــب علــى املشــاكل الــ  تعــو  التعــاون يف عــد  مــن ا ــاالت، ومنــاا مــثال اإل الء 

 ديو عند االقتراء وتبا ل األ لة الرقمية؛بالشاا ة بواسطة التداول بالتي
الدول األعراء ال  مل ت د  بعد علـى اتتاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       حتث - 1 

، واتتاقيـة األمـم املتحـدة    (5)5188االاار غأل املشروف يف املتدرات واملـمثرات العقليـة لسـنة    
، واتتاقيــة األمــم املتحــدة (1)قــة  ــاملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللح

واالتتاقيات والربوتوكوالت الدوليـة ملكافحـة اإلرهـاب، أو مل تنرـم إلياـا       (3)ملكافحة التسا 
بعد، على النظر يف القيا  بـذلك، وهتيـب بالـدول األعرـاء أن تـدرج، عنـد االقترـاء، أحكـا          

 تلك ال كو، يف تشريعاهتا الوطنية؛
“ التســـليم أو املالحقـــة القرـــائية”اء أن تطبـــق مبـــدأ بالـــدول األعرـــ  يددد  - 3 

، واتتاقيــة اجلرميــة 5188املن ــوص عليــه يف اتتاقــات ثنائيــة وإقليميــة وكــذلك يف اتتاقيــة ســنة 
املنظمة والربوتوكوالت امللحقـة  ـا، واتتاقيـة مكافحـة التسـا ، واالتتاقيـات والربوتوكـوالت        

 الدولية ملكافحة اإلرهاب؛
األعرــاء علــى أن تتبــا ل املســاعدة القانونيــة، وفقــا لقوانينــاا   الــدول تشددجع - 4 

الوطنية حيثما أمكناا الك، يف اإلجراءات املدنية واإل ارية املتعلقـة بـاجلرائم الـ  يتـاا بشـنلا      
 من اتتاقية مكافحة التسا ؛ 43من املا ة  5التعاون، مبا يشمل التعاون وفقا ألحكا  التقرة 

رـاء إىل إبـرا  اتتاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة وإقليميـة يف مـال        الدول األع ت عا - 1 
التعاون الدو  يف املسائل اجلنائية، وأن حترص عند إبراماـا علـى مراعـاة األحكـا  اات ال ـلة      
يف اتتاقيــة مكافحــة التســا  واتتاقيــة اجلرميــة املنظمــة والربوتوكــوالت امللحقــة  ــا واتتاقيــة          

 ؛5188 سنة
عراء واملنظمات الدولية اات ال لة ومعاهد يبكة برنـاممت  الدول األ تشجع - 6 

األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة علــى تعايــا التعــاون والشــراكة مــع مكتــب األمــم 
املتحدة املعين باملتدرات واجلرمية الذ  يرطلع بدور األمانة التتاقية مكافحة التسـا  واتتاقيـة   

 ؛5188ت امللحقة  ا واتتاقية سنة اجلرمية املنظمة والربوتوكوال
الدول األعراء ال  مل تقم بعد بتعيني سلطات مركاية تتـوىل املسـمولية    حتث - 7 

ــة وفقــا للتقــرة    ــة املتبا ل مــن اتتاقيــة اجلرميــة   58مــن املــا ة  53عــن طلبــات املســاعدة القانوني
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مــن  7مــن املــا ة  8رة مــن اتتاقيــة مكافحــة التســا  والتقــ 46مــن املــا ة  53املنظمــة والتقــرة 
 ، على أن تقو  بذلك؛5188 اتتاقية سنة
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملتـدرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي      تطل  - 8 

املساعدة التقنية إىل الدول األعراء، بناء على طلباا، من أجـل تعايـا قـدرة اخلـرباء واملـو تني      
بــات املســاعدة القانونيــة املتبا لــة علــى حنــو      لــدى الســلطات املركايــة علــى التعامــل مــع طل     

 وسريع؛ فعال
على مكتب األمم املتحدة املعين باملتدرات واجلرميـة السـتحداثه أ وات    تثين - 1 

للمساعدة التقنية من أجل تيسـأل التعـاون الـدو  يف املسـائل اجلنائيـة، وتـدعو الـدول األعرـاء         
 ناسبة؛إىل االستتا ة من هذ  األ وات يف احلاالت امل

إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملتـــدرات واجلرميـــة أن يواصـــل  تطلددد  - 50 
مســـاعدة الســـلطات املركايـــة علـــى تعايـــا قنـــوات االت ـــال، وعنـــد االقترـــاء، علـــى تبـــا ل 
املعلومات على ال عيدين اإلقليمي والدو  على السواء بغيـة زيـا ة فعاليـة التعـاون يف املسـائل      

 انباا، وخاصة يف التعامل مع طلبات املساعدة القانونية املتبا لة؛اجلنائية  ميع جو
الـــدول األعرـــاء علـــى أن حتـــرص، حيثمـــا أمكـــن، علـــى أن تيســـر  تشدددجع - 55 

اإلجـراءات اإل اريـة التعــاون يف املسـائل اجلنائيــة فيمـا يتعلــق بـاجلرائم الواقعــة يف نطـا  اتتاقيــة       
واالتتاقيــات والربوتوكــوالت  5188اتتاقيــة ســنة اجلرميــة املنظمــة واتتاقيــة مكافحــة التســا  و

 الدولية ملكافحة اإلرهاب وفقا للتشريعات الوطنية؛
ــريعاهتا    تشدددجع أيضدددا - 51  ــاهتا وتشـ ــتعر  سياسـ ــى أن تسـ ــاء علـ الـــدول األعرـ

وممارساهتا الوطنية فيما يتعلق بتبـا ل املسـاعدة القانونيـة وتسـليم املطلـوبني وم ـا رة عائـدات        
األيتاص ا كو  عليام وسائر أيكال التعـاون الـدو  يف املسـائل اجلنائيـة بغيـة      اجلرمية ونقل 

 تبسيط وتعايا التعاون فيما بيناا؛
ــا        تشددجع كددكل   - 53  ــار الواجــب لألبع ــو  االعتب ــى أن ت ــدول األعرــاء عل ال

اإلنسانية واالجتماعية لنقل األيتاص ا كو  عليام، حيثما ن ـت التشـريعات علـى نقلـام،     
أجل حتقيق أكرب قـدر ممكـن مـن التعـاون يف نقـل السـجناء األجانـب لتمكينـام مـن قرـاء            من

 بقية مدة عقوبتام يف بلدالم؛
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملتـدرات واجلرميـة أن دمـع وينشـر،      تطل  - 54 

ــة ل     ــة الوطني ــات القانوني ــدول األعرــاء، معلومــات عــن املتطلب لــدول بالتنســيق والتعــاون مــع ال
ــدرات        ــدعيم ق ــة وت ــا املعرف ــة، بغــر  تعاي ــدو  يف املســائل اجلنائي األعرــاء بشــنن التعــاون ال
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املمارسني حىت يتمكنوا من فام النظم القانونية املتتلتة ومتطلباهتا فيما يتعلق بالتعـاون الـدو    
اقيـة  فاما أفرل مع انب االز واج مـع األعمـال املرـطلع  ـا يف إطـار مـممر األطـراف يف اتت       

 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملتـدرات واجلرميـة أن يواصـل       تطل  أيضا - 51 

ــات        ــة املســمولة عــن التعامــل مــع طلب ــة للســلطات املركاي  عــم إنشــاء يــبكات تعــاون إقليمي
ــة و عــم عمــل تلــك الشــبكات،    ــة املتبا ل ــا ل التجــارب   املســاعدة القانوني ــة اإلســاا  يف تب بغي

وتعايــا اخلــربات املعرفيــة يف مــال التعــاون الــدو  يف املســائل اجلنائيــة، واملســاعدة علــى إنشــاء 
 يبكات ويراكات  ولية فيما بني الدول األعراء؛

الــدول األعرــاء إىل تقـدمي مــدخالت إىل مكتــب األمـم املتحــدة املعــين    تد عا  - 56 
نن املعاهدات النمواجية للتعاون الدو  يف املسـائل اجلنائيـة، وال سـيما    باملتدرات واجلرمية بش

ــدي       ــذا التحـ ــات هـ ــا وترتيـــب أولويـ ــديثاا أو تنقيحاـ ــة إىل حتـ ــدى احلاجـ ــنلة مـ ــة مسـ معاجلـ
 التنقي ؛ أو

ــدول األعرــاء إىل أن تــد  ب رائاــا بشــنن أعمــال التحــدي      تدد عا أيضددا - 57  ال
ممر اخلـاص مبـ  عمـال  األأعـال  أثنـاء النظـر يف بنـد جـدول       56والتنقي  املشـار إلياـا يف التقـرة    

 األمم املتحدة الثال  عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
بـنن تنخـذ جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف االعتبـار، يف  ورهتـا           تاصي - 58 

عمليـة اسـتعرا    الرابعة والعشرين، املدخالت املقدمـة مـن الـدول األعرـاء وأن تنظـر يف بـدء       
 للمعاهدات النمواجية اخلاصة بالتعاون الدو  يف املسائل اجلنائية؛

الــدول األعرــاء وســائر اجلاــات املاحنــة إىل تــوفأل مــوار  خارجــة عــن   تدد عا - 51 
 املياانية ألغرا  هذا القرار، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
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 مشروف القرار الرابع    
ألمم املتحـدة وتـدابألها العمليـة النمواجيـة للقرـاء علـى العنـجم        استراتيجيات ا  

  د األطتال يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 

 ،إن اجلمعية العامة 

ــو  اإلنســان    إىلتشددر إذ   ــاملي حلق ــالن الع ــاحلقو      (5)اإلع ــدو  اخلــاص ب ــد ال والعا
ــة   ــة والثقافي ــدو  اخلــا   (1)االقت ــا ية واالجتماعي ــد ال ــية  والعا ــة والسياس ــاحلقو  املدني  (1)ص ب

 وسائر املعاهدات الدولية واإلقليمية األخرى املربمة يف هذا ال د ، (3)واتتاقية حقو  الطتل
املعــايأل والقواعــد الدوليــة العديــدة يف مــال منــع اجلرميــة والعدالــة  إىل أيضددا تشددروإذ  
وال سيما املعايأل والقواعد املتعلقة بقرـاء األحـداث، مـن قبيـل قواعـد األمـم املتحـدة        اجلنائية، 

ومبــا ا األمــم املتحــدة   (4)الــدنيا النمواجيــة إل ارة يــمون قرــاء األحــداث )قواعــد بــيجني(  
وقواعـد األمـم املتحـدة بشـنن      (1)التوجياية ملنع جنـوا األحـداث )مبـا ا الريـا  التوجيايـة(     

واملبـا ا التوجيايـة للعمـل املتعلـق باألطتـال يف نظـا         (6) ر ين مـن حريتـام  محاية األحداث ا
واملبا ا التوجياية بشنن العدالة يف األمـور املتعلقـة باألطتـال  ـحايا اجلرميـة       (7)العدالة اجلنائية

وقواعـــد األمـــم املتحـــدة ملعاملـــة الســـجينات والتـــدابأل غـــأل االحتجازيـــة   (8)والشـــاو  علياـــا
وال ـيغة ا دثـة لالسـتراتيجيات النمواجيـة والتـدابأل العمليـة        (1)واعـد بـانكو،(  للمجرمات )ق

واملبـا ا التوجيايـة ملنـع     (50)للقراء على العنجم  د املرأة يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ومبا ا األمم املتحدة وتوجيااهتا بشـنن سـبل احل ـول علـى املسـاعدة القانونيـة يف        (55)اجلرمية

__________ 

 (.3-ألجم )  157قرار ال (5) 

 (، املرفق.15-ألجم )  1100قرار انظر ال (1) 

 .17135، الرقم 5177، ا لد جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  (3) 

 ، املرفق.40/33قرار ال (4) 

 ، املرفق.41/551قرار ال (1) 

 ، املرفق.41/553قرار ال (6) 

 ، املرفق.5117/30قرار ا لس االقت ا   واالجتماعي  (7) 

 ، املرفق.1001/10الجتماعي قرار ا لس االقت ا   وا (8) 

 ، املرفق.61/111قرار ال (1) 

 ، املرفق.61/118قرار ال (50) 

 ، املرفق.1001/53قرار ا لس االقت ا   واالجتماعي  (55) 
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واملبا ا التوجياية للتعاون واملساعدة التقنيـة يف ميـدان منـع اجلرميـة يف      (51)لعدالة اجلنائيةنظم ا
واملبــا ا التوجيايــة  (54)ومدونــة قواعــد الســلو، للمــو تني املكلتــني بإنتــاا القــوانني (53)املـدن 

ساسـية  واملبـا ا األ  (51)للتنتيذ التعال ملدونة قواعد السلو، للمو تني املكلتني بإنتـاا القـوانني  
 ،(56)بشنن استتدا  القوة واألسلحة النارية من جانب املو تني املكلتني بإنتاا القوانني

ا لس االقت ا   االجتماعي وملـس  كذلك قرارات و اقراراهت إىل ككل  تشروإذ  
 ،(57)جلنة حقو  اإلنسان املتتذة يف هذا ال د وحقو  اإلنسان 

ميكـن تربيـر  البتـة وبـنن مـن واجـب الـدول         البنن العنجم  د األطتال  واقتناعا منها 
محايــة األطتــال، مبــن فــيام املتــالتون للقــانون، مــن مجيــع أيــكال العنــجم وانتــااكات حقــو  
اإلنسان، وتوخي احلرص الواجب حلظر أعمال العنـجم  ـد األطتـال ومنعاـا والتحقيـق فياـا،       

 شمل منع تكرار اإليذاء،وإزالة فرص اإلفالت من العقاب، وتوفأل املساعدة للرحايا، مبا ي
بقيمة التقرير املشتر، ملتو ية األمم املتحدة حلقو  اإلنسان، ومكتب األمـم   وإذ تقر 

املتحدة املعين باملتدرات واجلرمية، واملمثلة اخلاصة لألمني العـا  املعنيـة بـالعنجم  ـد األطتـال،      
ــه يف إطــار نظــا  قرــاء األحــداث     ــر (58)بشــنن منــع العنــجم  ــد األطتــال والت ــد  ل ، وتقري
، والتقريـر  (51)متو ة األمم املتحدة السامية حلقو  اإلنسان بشنن وصول األطتـال إىل العدالـة  

يف املـوا  اإلباحيـة واملمثلـة    وبغـاء  واسـتغالهلم يف ال بيع األطتال ب املعنية ةاخلاص ةاملشتر، للمقرر
ويـكوى وتبليـ    اخلاصة لألمني العا  املعنيـة بـالعنجم  ـد األطتـال بشـنن و ـع آليـات ن ـ          

 ،(10)متيسرة ومراعية الحتياجات الطتل من أجل الت د  حلوا ث العنجم
__________ 

 ، املرفق.67/587قرار ال (51) 

 ، املرفق.5111/1قرار ا لس االقت ا   واالجتماعي  (53) 
 ، املرفق.34/561قرار ال (54) 
 ، املرفق.5181/65ا لس االقت ا   واالجتماعي  قرار (51) 
: تقرير 0991أيلال/سبتمرب  2 - آب/أغسطس 72مؤمتر األمم املتح ة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،  (56) 

 .ملرفق، ا1-باء الترف(، الت ل األول، A.91.IV.2)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  األمانة العامة من إع ا 
ــرارات   (57)  ــا القــــ ــا فياــــ ، 66/538، 61/153، 61/517، 64/546، 63/145، 61/518، 61/545مبــــ

ــا   واالجتمــــــاعي    67/566، 67/511، 66/545، 66/540، 66/531 ــس االقت ــــ ــرارا ا لــــ ؛ وقــــ
، 11/31، 51/37، 58/51، 50/1، 7/11؛ وقرارات ملـس حقـو  اإلنسـان    1001/16و  1007/13
14/51. 

 (58) A/HRC/21/25. 

 (51) A/HRC/25/35  وAdd.1. 

 (10) A/HRC/16/56. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/21/25
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/35
http://undocs.org/ar/A/HRC/16/56
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العمل اهلا  الذ  تقو  به وكاالت األمم املتحـدة وصـنا يقاا    وإذ تالحظ مع التق ير 
تو ـية ومنظمـة األمـم    املوبراماا، مبا فياا مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملتـدرات واجلرميـة و     

 وهي ــات املعاهــداتواملمثلــة اخلاصــة واجلاــات املكلتـة بواليــات اات صــلة   ،املتحـدة للطتولــة 
الطتل يف سيا  منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وإا ترحـب مبشـاركة       فيما يتعلق حبقو  املعنية،

 هذا، طة يف مال العمليا تمع املدين النش
، أوجـه  ـعجم   أن األطتال يواجاون، حبكم مراحل روهم البـدين والـذهين   وإذ تؤك  

 الالزمة، خاصة وحيتاجون إىل محاية ورعاية خاصتني، مبا فياا احلماية القانونية
يـاو    وجـوب معاملـة األطتـال ا ـتكني بنظـا  العدالـة كرـحايا أو        وإذ تؤك  أيضا 

 احتياجاهتم، مرمني ماعومني أو مدانني معاملة رقيقة حتتر  حقوقام وكرامتام وتراعي أو
اجلميع يف الوصول إىل العدالة، وحق األطتال  حايا العنـجم   أن حقعلى  وإذ تش   

حي ـل عليـه    أو الشاو  عليـه واألطتـال واألحـداث املتـالتني للقـانون يف أن حي ـلوا علـى مـا        
البالغون من  مانات ومحايـة قانونيـة، مبـا يف الـك كـل  ـمانات ا اكمـة العا لـة، يشـكالن          

 خالل إقامة العدل، أساسا هاما لتوطيد سيا ة القانون من
الــ  يم ياــا منــع اجلرميــة ونظــا  العدالــة اجلنائيــة وهي ــات التكامليــة بــاأل وار  وإذ تقددر 

محاية األطتال وقطاعات اخلدمات ال ـحية والتعليميـة واالجتماعيـة وا تمـع املـدين يف إرسـاء       
 ومنع حوا ث العنجم  د األطتال والت د  هلا،محائية بي ة 

اقات اقت ـا ية واجتماعيـة وثقافيـة لتلتـة ملنـع اجلرميـة والعدالـة        وجـو  سـي   وإذ ت رك 
 اجلنائية يف الدول األعراء،

ــا  إىلتشددر وإذ   ــمر   68/581قراره ــانون األول/ يســمرب   58امل ــذ   1053ك ال
طلبــت فيــه إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة أن يــدعو إىل عقــد اجتمــاف  

  متتوا باب العرـوية، بالتعـاون مـع مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة        لتريق خرباء حكومي  و
تو ــية واملمثلــة اخلاصــة، مــن أجــل و ــع املاملعنيــة، و اصــة منظمــة األمــم املتحــدة للطتولــة و

مشــروف  موعــة مــن االســتراتيجيات والتــدابأل العمليــة النمواجيــة للقرــاء علــى العنــجم  ــد  
ة اجلنائية لكي تنظر فيه جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      األطتال يف مال منع اجلرمية والعدال

 يف  ورهتا ال  ستعقب اجتماف فريق اخلرباء احلكومي الدو  املتتوا باب العروية،
مجيع أعمال العنجم  د األطتـال، وتمكـد مـد ا واجـب الدولـة       ت ين بش ة - 5 

مـة واخلاصـة، وتـدعو إىل إزالـة فـرص      يف محاية األطتال من مجيع أيكال العنجم يف الدوائر العا



A/69/489 
 

 

14-66176 29/128 

 

اإلفالت من العقاب بوسائل مناا إجراء التحريات واملالحقة القرـائية جلميـع مـرتكجل اجلـرائم     
 حسب األصول املرعية ومعاقبتام؛  

إزاء اإليـذاء الثـانو  لألطتـال الـذ  قـد حي ـل يف إطـار        تعرب عن قلقها البالغ  - 1 
 العنجم؛ ة الدول عن محاية األطتال من هذا الشكل من أيكالنظا  العدالة، وتمكد مد ا مسمولي

بالعمل املرطلع به أثنـاء اجتمـاف فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدو  مـن         ترح  - 3 
أجــل و ــع مشــروف  موعــة مــن االســتراتيجيات والتــدابأل العمليــة النمواجيــة للقرــاء علــى   

ية، الذ  عقد يف بانكو، يف التتـرة مـن   العنجم  د األطتال يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائ
 ؛(15)علما مع التقدير بالتقرير املنبثق عنه وحتيط، 1054يباف/فرباير  15إىل  58

استراتيجيات األمم املتحدة وتدابألها العمليـة النمواجيـة للقرـاء علـى      تعتم  - 4 
 القرار؛ العنجم  د األطتال يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املرفقة  ذا

التعالــة، حســب والــدول األعرــاء علــى اختــاا مجيــع التــدابأل الرــرورية  حتددث - 1 
ــة       االقترــاء، مــن أجــل منــع مجيــع أيــكال العنــجم  ــد األطتــال الــذين حيتكــون بنظــا  العدال

وعلـى تـوخي االتسـا  يف     ،كرحايا أو يـاو  أو مـرمني ماعـومني أو مـدانني والت ـد  هلـا      
تـــــدابأل الســــتراتيجيات و البيقاـــــا مــــن أجــــل تعايـــــا تنتيــــذ ا   قوانينــــاا وسياســــاهتا ويف تط  

 النمواجية؛ العملية
الدول األعراء على إزالة أ  حـواجا، مبـا يف الـك أ  نـوف مـن       أيضا حتث - 6 

ــة يف اإلجــراءات      ــة ومشــاركتام التعال التمييــا، قــد تعتــر  ســبيل وصــول األطتــال إىل العدال
قـو  الطتـل وم ـال الطتـل الترـلى عنـد إقامـة        اجلنائية، وعلـى إيـالء عنايـة خاصـة ملسـنلة ح     

العــدل، وعلــى  ــمان معاملــة األطتــال ا ــتكني بنظــا  العدالــة اجلنائيــة معاملــة رقيقــة تراعــي     
 االحتياجات اخلاصة هلمالء األطتال املسترعتني بشدة بسبب الظروف ال  ميرون  ا؛

ة واألطتــال يف الــدول األعرـاء الــ  مل تــدرج بعـد قرــايا منـع اجلرميــ    تشدجع  - 7 
اجلاو  ال  تبذهلا عموما إلرساء سيا ة القانون على القيا  بذلك وعلـى و ـع وتنتيـذ سياسـة     
ياملة ملنع اجلرمية ونظا  العدالـة مـن أجـل منـع ا ـراف األحـداث يف أنشـطة إجراميـة، وتعايـا          

، واتبـاف  احليةالت ـ استتدا  تدابأل بديلة لالحتجاز، مثل التحويل خارج نظا  القراء والعدالة 
اســتراتيجيات إ ماجيــة إزاء األطتــال أصــحاب الســوابق، واالمتثــال للمبــدأ القائــل بــنن اريــد   
األطتال من حريتام ينبغي أال يستتد  إال كتدبأل يلجن إليه كمالا أخـأل وألق ـر فتـرة زمنيـة     

 وكذلك احلرص قدر اإلمكان على تتا   احتجاز األطتال قبل حماكمتام؛ مالئمة،
__________ 

 .E/CN.15/2014/14/Rev.1انظر  (15) 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2014/14/Rev.1
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الـــدول األعرـــاء، حســـب االقترـــاء، علـــى توطيـــد التنســـيق املتعـــد   تشدددجع - 8 
القطاعات فيما بني كل الوكاالت احلكومية اات ال لة من أجـل الـتمكن علـى حنـو أفرـل مـن       
منع وحتديد وما ة الطابع املتعد  األبعا  للعنجم املمارس  د األطتال، وكتالـة ح ـول مانيـي    

 األطتال؛  املعنيني على تدريب واف فيما لم التعامل معالعدالة اجلنائية وسائر املانيني
الــدول األعرــاء علــى أن تنشــل وتــدعم نظــم رصــد ومســاءلة   أيضددا تشددجع - 1 

بشنن حقو  األطتال، وكذلك آليات تكتل إجراء حبوث مناجية ومجـع وحتليـل بيانـات عـن     
تقـدير نطـا  هـذا     العنجم  د األطتال وعن النظم امل ممة للت د  للعنجم  د األطتال بغية

 العنجم ومعدالت حدوثه وتقييم تنثأل السياسات والتدابأل املتتذة من أجل احلد منه؛
على أهتية منع حوا ث العنـجم  ـد األطتـال واختـاا تـدابأل يف الوقـت        تش   - 50 

املناسب لدعم األطتال  حايا العنجم، مبا يشمل منع إعـا ة إيـذائام، وتـدعو الـدول األعرـاء      
استراتيجيات وسياسات منـع يـاملة ومتعـد ة القطاعـات ومسـتندة إىل املعـارف مـن        إىل اتباف 

 أجل الت د  للعوامل ال  تولد العنجم املمارس  د األطتال وتعر ام ملتاطر العنجم؛
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملتدرات واجلرمية أن يتتذ خطـوات   تطل  - 55 

 ملية النمواجية على نطا  واسع؛تكتل نشر االستراتيجيات والتدابأل الع
إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة أن حيــد ، بنــاء  تطلدد   - 51 

على طلب الدول األعراء، احتياجـات وقـدرات البلـدان وأن يقـد  مسـاعدة تقنيـة وخـدمات        
استشـارية إىل الـدول األعرـاء، مـن أجــل و ـع تشـريعات وإجـراءات وسياسـات وممارســات         

تعايـا القـائم    ل منع وما ة العنجم  د األطتال واحترا  حقو  الطتل يف إقامـة العـدل أو  تكت
 مناا، حسب االقتراء؛

إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملتـدرات واجلرميـة أن ينسـق تنسـيقا      تطل   - 53 
عاهـد الوطنيـة   وثيقا مع معاهد برناممت األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وغألهـا مـن امل  

واإلقليمية اات ال لة بغية استحداث موا  تدريبية وتوفأل فـرص تدريبيـة وفـرص أخـرى لبنـاء      
القــدرات، و اصــة للعــاملني يف مــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ومقــدمي خــدمات الــدعم  
 لرــحايا العنــجم  ــد األطتــال واألطتــال الشــاو  يف إطــار نظــا  العدالــة اجلنائيــة، وأن ينشــر    

 معلومات عن املمارسات الناجحة؛
جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وملــس حقــو  اإلنســان ومكتــب    تدد عا - 54 

األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطتولــة ومتو ــية األمــم     
طتال وجلنـة حقـو    املتحدة حلقو  اإلنسان واملمثلة اخلاصة لألمني العا  املعنية بالعنجم  د األ
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الطتل واملنظمات اإلقليميـة والدوليـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـأل احلكوميـة         
اات ال لة إىل توطيد التعاون يف  عم اجلاـو  الـ  تبـذهلا الـدول مـن أجـل القرـاء علـى كـل          

 أيكال العنجم  د األطتال؛
القطر  واإلقليمي واألقاليمي  الدول األعراء على تعايا التعاون التقين تشجع - 51 

 النمواجية؛ تدابأل العمليةالستراتيجيات واالبشنن تبا ل املمارسات الترلى يف تنتيذ 
الدول األعراء وسائر اجلاات املاحنة إىل تقدمي مسـاهتات خارجـة عـن     ت عا - 56 

 وإجراءاهتا.، وفقا لقواعد األمم املتحدة املبينة يف هذا القرار املياانية من أجل األغرا 
 

 املرفق  
استراتيجيات األمم املتحـدة وتـدابألها العمليـة النمواجيـة للقرـاء علـى العنـجم          

  د األطتال يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 مقدمة  

أعدت استراتيجيات األمم املتحدة وتـدابألها العمليـة النمواجيـة للقرـاء علـى العنـجم        - 5
جلرمية والعدالة اجلنائية من أجل معاونة الدول األعرـاء علـى تنـاول     د األطتال يف مال منع ا

احلاجة إىل و ع استراتيجيات متكاملة بشنن منع العنجم ومحاية األطتال، ممـا يكتـل لألطتـال    
 مراء فيه. الهلم  احلماية ال  هي حق

 يم ياـا نظـا    وتراعي االستراتيجيات والتدابأل العملية النمواجية األ وار التكاملية ال  - 1
والقطاعات املعنيـة بتـوفأل احلمايـة والرعايـة االجتماعيـة واخلـدمات ال ـحية         ،العدالة من ناحية

والتعليمية لألطتال من ناحية أخرى، والك من حي  إرساء منا  محائي ومنع أعمـال العنـجم   
ــدول األعرــاء          ــل ال ــا  إىل  ــرورة أن تكت ــت االنتب ــي تلت ــا. وه ــال والت ــد  هل  ــد األطت

ستتدا  القانون اجلنائي اسـتتداما مالئمـا وناجعـا مـن أجـل اـرمي يـىت أيـكال العنـجم الـ            ا
مارس  ـد األطتـال، مبـا فياـا أيـكال العنـجم الـ  حيظرهـا القـانون الـدو . ومـن يـنن تلـك              
االســتراتيجيات والتــدابأل العمليــة النمواجيــة أن مكــن ممسســات العدالــة اجلنائيــة مــن تكثيــجم 

املوجاـة صـوب منـع أعمـال العنـجم الـ  يتعـر  هلـا األطتـال والت ـد  هلـا            وتركيا جاو ها 
ومــن مرــاعتة مســاعياا الراميــة إىل مالحقــة مــرتكجل جــرائم العنــجم  ــد األطتــال وإ انتــام     

 تنهيلام. وإعا ة
ــار أن األطتــال      - 3 ــة بعــني االعتب ــة النمواجي ــدابأل العملي كمــا تنخــذ االســتراتيجيات والت

كوا القانون اجلنائي، أو يتامون بذلك أو يثبت عليام الك، خاصـة مـن   الذين يدعى ألم انتا
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كان منام مسلوب احلرية، إرا يواجاون لاطر عنجم مجة. وملا كان مـن الواجـب إيـالء عنايـة     
خاصة لو ع همالء األطتال الشديد اهلشاية فإن االستراتيجيات والتـدابأل العمليـة النمواجيـة    

ني فعاليـة نظـا  العدالـة اجلنائيـة مـن حيـ  منـع العنـجم املمـارس          تقت ر على السعي إىل حتس ال
تسـعى أيرـا إىل محايـة األطتـال مـن أ  عنـجم قـد ينـتمت عـن            د األطتال والت ـد  لـه وإرـا   

 العدالة. احتكاكام بنظا 
ــرتكجل       - 4 ــض م ــة يف احلســبان أن بع ــة النمواجي ــدابأل العملي وتنخــذ االســتراتيجيات والت

ل هـم أنتسـام أطتـال، وأن احلاجـة إىل محايـة األطتـال الرـحايا يف        أعمال العنجم  د األطتـا 
ميكـن أن تنتـي حقـو  مجيـع األطتـال املعنـيني يف مراعـاة م ـاحلام الترـلى           تلك احلـاالت ال 

 باعتبارها أمرا اا أولوية أوىل.
ــات عريرــة:      - 1 ــة  ــمن ثــالث ف  ــة النمواجي ــدابأل العملي وت ــنجم االســتراتيجيات والت

نع عامة ترمي إىل تناول العنجم  د األطتال كجاء مـن مبـا رات أوسـع نطاقـا     استراتيجيات م
تكتل محاية األطتال ومنع اجلرمية؛ واستراتيجيات وتدابأل ترمي إىل حتسني قـدرة نظـا  العدالـة    
اجلنائية على الت د  جلرائم العنجم ال  ترتكب يف حق األطتال وإىل محاية األطتـال الرـحايا   

تراتيجيات وتـدابأل ترمـي إىل منـع العنـجم املمـارس  ـد األطتـال ا ـتكني         على حنو فعال؛ واسـ 
بنظا  العدالة والت ـد  لـه. وتسـر  ممارسـات جيـدة لكـي تنظـر الـدول األعرـاء يف إ راجاـا           
 من إطار نظماا القانونية الوطنية واستتداماا بطريقة متسقة مع ال كو، الدوليـة املنطبقـة،   

ــة حب   ــا ال ــكو، املتعلق ــا فيا ــم املتحــدة وقواعــدها      مب ــايأل األم ــاة مع ــع مراع ــو  اإلنســان، وم ق
يف مال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة. وينبغـي أن تستريـد الـدول األعرـاء بتلـك         ال لة  اات

االستراتيجيات والتدابأل العمليـة النمواجيـة بنق ـى قـدر تسـم  بـه موار هـا املتاحـة، بـل ويف          
 لررورة الك.إطار التعاون الدو  حيثما اقترت ا

 
 التعاريجم  

 ألغرا  االستراتيجيات والتدابأل العملية النمواجية: - 6
 ،(11)من اتتاقيـة حقـو  الطتـل    5، حسبما جاء يف املا ة “الطتل”يعين تعبأل  )أ( 

ــة عشــرة مــا   ” ــل الــك مبوجــب القــانون     كــل إنســان مل يتجــاوز الثامن ــ  ســن الريــد قب مل يبل
 ؛“عليه املنطبق

__________ 

 .17135، الرقم 5177، ا لد جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  (11) 
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إىل اهليكــل القــانوين الــوطين واهلياكــل      “نظــا  محايــة الطتــل  ” يشــأل تعــبأل  )ب( 
والو ــائجم والقــدرات الرمسيــة وغــأل الرمسيــة الــ  منــع تعــر  الطتــل للعنــجم وإســاءة املعاملــة   

 واالستغالل واإلهتال وتت دى هلذا التعر ؛
إىل األطتــال الــذين حيتكــون  “األطتــال ا تكــون بنظــا  العدالــة”يشــأل تعــبأل  )ج( 
ــاكوا    بنظــا ــارهم  ــحايا أو يــاو ا أو أطتــاال يــدعى ألــم انت ــة باعتب ــائيقــانون ال  العدال  اجلن
يتــامون بــذلك أو يثبــت علــيام الــك أو إىل األطتــال الــذين يوجــدون يف أ  و ــع آخــر    أو

يتطلـــب اختـــاا إجـــراءات قرـــائية، فيمـــا لـــم مـــثال االعتنـــاء  ـــم أو رعايتـــام أو محايتـــام، 
 معتقلني؛ تنطو  على أطتال آلباءالك احلاالت ال   يف مبا

النـامت الـذ  ينخـذ يف احلسـبان حـق       “مراف الحتياجـات الطتـل  ”يعين تعبأل  ) ( 
 الطتل يف احلماية واحتياجات الطتل وآراء  التر ية وفقا لعمر الطتل ومقدار نرجه؛

األطتـال الـذين هـم  ـحايا للجرميـة، ب ـرف        “األطتال الرـحايا ”يعين تعبأل  )ه( 
 املاعومني؛  ورهم يف اجلر  املرتكب أو يف حماكمة ا ر  املاعو  أو مجاعات ا رمني النظر عن
ــبأل   )و(  ــمن تعـ ــة ”يترـ ــع اجلرميـ ــل   “ منـ ــعى إىل التقليـ ــدابأل تسـ ــتراتيجيات وتـ اسـ

احتمــاالت حــدوث جــرائم واحلــد مــن آثارهــا الرــارة الــ  قــد تلحــق بــاألفرا  وا تمــع،    مــن
 والك بالتدخل للتنثأل يف أسبا ا املتعد ة؛ يف الك اخلوف من اجلرمية، مبا

ــة ”يشــأل تعــبأل  )ز(  ــة اجلنائي إىل القــوانني واإلجــراءات واجلماعــات   “نظــا  العدال
املانية والسلطات واملمسسـات الـ  تتعامـل مـع الرـحايا والشـاو  واأليـتاص الـذين يـدعى          

 الك؛ ألم انتاكوا القانون أو يتامون بذلك أو يثبت عليام
ــبأل  ي )ا(  ــين تعـ ــة  ”عـ ــن احلريـ ــد مـ ــاز     “التجريـ ــكال االحتجـ ــن أيـ ــكل مـ أ  يـ

يسـم  لـه مبغا رتـه مبـلء      السجن، أو و ع الشتم يف إطـار احتجـاز  عـا  أو خـاص ال     أو
 أخرى؛ إرا ته، والك بناء على أمر ت در  أ  سلطة قرائية أو إ ارية أو سلطة عامة

الـذين يـدعى ألـم انتـاكوا     عملية تتعامل مـع األطتـال    “التحويل”يعين تعبأل  )ف( 
ــائيقــانون ال ــدال مــن اللجــوء إىل اإلجــراءات      اجلن ــك ب ــيام ال ــذلك أو يثبــت عل ــامون ب أو يت

 القرائية، والك مبوافقة الطتل ووالديه أو الوصي عليه؛
إىل تسـوية النــااعات وتنظـيم السـلو،      “نظا  العدالة غأل الرمسي”يشأل تعبأل  ) ( 

ماا، طرف ثال  حمايـد لـيس جـاءا مـن املنظومـة القرـائية الـ         بقرار ي در ، أو مساعدة يقد
تستند أسسـه اجلوهريـة أو اإلجرائيـة أو اهليكليـة إىل القـانون التشـريعي        ينش اا القانون و/أو ال

 يف املقا  األول؛
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مـن قـوانني، وسياسـات، ومبـا ا توجيايـة،       “نظا  قراء األحـداث ”يتنلجم  )،( 
مانية، وممسسات، وهي ات عالجيـة تتعامـل خ ي ـا مـع      وقواعد عرفية، ونظم، ومموعات

 الك؛ األطتال الذين يدعى ألم انتاكوا القانون أو يتامون بذلك أو يثبت عليام
ــبأل   )ل(  ــة ”يشــمل تع ــة القانوني ــل     “املعون ــانونيتني والتمثي املشــورة واملســاعدة الق

جـة لاليـتبا  يف ارتكـا م    القانوين لأليـتاص ا تجـاين أو املقبـو  علـيام أو املسـجونني نتي     
جــرائم جنائيــة أو اهتــامام بــذلك أو معاقبتــام علــى الــك، وللرــحايا والشــاو  يف إجــراءات   

ميلكــون وســائل ماليــة    هــذ  املعونــة  ون أ  مقابــل مــا   إىل مــن ال دالعدالــة اجلنائيــة، وتقــ
“ قانونيـة املعونـة ال ˮكافية أو مىت اقترت م لحة العدالة الك. وفرال عن الك، يق ـد مـن   

ــن         ــك م ــة وغــأل ال ــات القانوني ــى املعلوم ــانوين واحل ــول عل ــجم الق ــاهيم التثقي أن تترــمن مت
اخلـــدمات الـــ  تقـــد  لأليـــتاص مـــن خـــالل آليـــات بديلـــة لتســـوية النــــااعات وإجـــراءات  

 الت احلية؛ العدالة
هي بي ة تتري، بنق ى قـدر ممكـن، إىل تـنمني بقـاء الطتـل       “البي ة احلمائية” ) ( 
، مبا يف الك رو  البدين والذهين والروحي واألخالقي والنتسي واالجتمـاعي، علـى حنـو    ورو 

 يتوافق مع الكرامة اإلنسانية؛
أ  برناممت يستتد  عمليات ت ـاحلية   “برناممت العدالة الت احلية”يعين تعبأل  )ن( 

 ويسعى إىل حتقيق نواتمت ت احلية؛
ية يشار، فياا الرـحية واجلـاين، وعنـد    أ  عمل “العملية الت احلية”يعين تعبأل  )س( 

االقتراء أ  من األفرا  أو أعراء ا تمع ا لي اآلخرين املترررين من اجلرميـة، مشـاركة نشـطة    
معا يف تسوية املسـائل النايـ ة عـن اجلرميـة، والـك ب ـتة عامـة مبسـاعدة مـن ميسـر. وميكـن أن            

 األحكا ؛ والتشاور وإصدار تترمن العمليات الت احلية منتديات للوساطة وامل احلة
كــل أيــكال العنـــجم أو الرــرر أو االعتــداء البـــدين      “العنـــجم”يعــين تعــبأل    )ف( 

يف الـك   الذهين، واإلهتال أو املعاملة املنطوية على إهتال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا أو
 االعتداء اجلنسي.

 
 املبا ا اإلريا ية  

يذها هذ  االسـتراتيجيات والتـدابأل العمليـة النمواجيـة     ينبغي للدول األعراء، عند تنت - 7
 على ال عيد الوطين، أن تستريد باملبا ا التالية:

 وجوب محاية حقو  الطتل األصيلة يف احلياة والبقاء والنمو؛ )أ( 
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وجوب احترا  حق الطتل يف إعطاء أولوية أوىل مل احله الترلى فيمـا لـم    )ب( 
مرتكبـا لعنـجم، وكـذلك     مثر فيه، سواء كان الطتل  حية عنجم أومجيع األمور ال  هتمه أو ت

 فيما لم كل تدابأل املنع واحلماية؛
وجوب محاية كل طتل من األطتـال مـن كـل أيـكال العنـجم  ون مييـا مـن         )ج( 

أ  نــوف، بغــض النظــر عــن عن ــر الطتــل أو والديــه أو الوصــي عليــه، أو لــولم، أو جنســام، 
ثــين رائاــم السياســية أو غــأل السياســية، أو أصــلام القــومي أو اال     لغتــام، أو  ينــام، أو آ  أو
 آخر؛ ، أو مولدهم، أو أ  و عإعاقتاماالجتماعي، أو ثروهتم، أو  أو

وجوب إبال  الطتل حبقوقه بطريقة مناسـبة لعمـر ، ووجـوب االحتـرا  التـا        ) ( 
 فيه؛   تمثرحلق الطتل يف أن يستشار ويف أن يعرب عن رأيه حبرية يف كل األمور ال

وجوب االعتما  على منظـور جنسـاين يتنـاول خ ي ـا العنـجم اجلنسـاين عنـد         (هـ) 
 له؛ ت ميم وتنتيذ مجيع االستراتيجيات والتدابأل الرامية إىل منع العنجم  د األطتال والت د 

ــع العنــجم     ،وجــوب الت ــد   )و(  كجــاء مــن اســتراتيجيات يــاملة ترمــي إىل من
لشدة هشايـة األطتـال ولألو ـاف الـ  دـدون أنتسـام فياـا،        ، وكمسنلة اات أولوية عملية

مبن فيام األطتـال الـذين حيتـاجون إىل محايـة خاصـة واألطتـال الـذ  يرتكبـون جـرائم جنائيـة           
 قبل بلوغام سن املسمولية اجلنائية؛

وجوب أال تكون تدابأل محاية األطتال  حايا العنجم تدابأل قاريـة وأال مـس    )ز( 
 حقو  همالء األطتال.تلك التدابأل 

 
 اجلاء األول  
حظر استتدا  العنجم  د األطتال، وتنتيذ تدابأل منع واسعة النطا ، وتشـجيع إجـراء     

 البحوث ومجع املعلومات
ينبغي أن تبدأ محايـة الطتـل بـإجراءات تكتـل منـع العنـجم منعـا اسـتباقيا وحبظـر مجيـع            - 8

يلـا  مـن تـدابأل تـوفر      راء واجب اختاا ماأيكال العنجم حظرا صرحيا. ويقع على الدول األع
 محاية فعالة للطتل من مجيع أيكال العنجم.
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  مان احلظر القانوين لكل أيكال العنجم  د األطتال - أوال  
ح  الدول األعراء، إقرارا مناا بنهتية وجو  إطار قانوين سديد حيظـر العنـجم  ـد    ت  - 1

حــو املالئــم حلــوا ث العنــجم، علــى أن األطتــال ويعطــي الســلطات صــالحية الت ــد  علــى الن
 يلي: تكتل، عند االقتراء ومع مراعاهتا صكو، حقو  اإلنسان الدولية اات ال لة، ما

كون قوانيناا ياملة وفعالة من حي  حظر كل أيكال العنجم  ـد األطتـال    )أ( 
ــال أو         ــجم  ــد األطت ــة العن ــربر ممارس ــ  ت ــا  ال ــا، وحــذف األحك ــه   والقرــاء عليا تســم  ب

 ا ى عنه أو ال  قد تايد من احتماالته؛تتغ أو
معاقبتـام علـى    حظر معاملة األطتـال معاملـة قاسـية أو الإنسـانية أو ماينـة أو      )ب( 

 الك النحو يف مجيع الدوائر، مبا فياا املدارس، وإزالة أيكال املعاملة والعقوبة تلك.
مارسـات  ـارة تسـتند    ح ر هلا من البنات والبنني يقعون  ـحايا مل  ومبا أن أعدا ا ال - 50

ــة   ــباب لتلت ــع أو أس ــي        ،إىل ارائ ــاواج، وك ــى ال ــارهن عل ــات، وإجب ــان البن ــك خت ــا يف ال مب
حـ  الـدول األعرـاء، عنـد االقترـاء ومـع مراعاهتـا        ت  ،أثدائان، وتعريران ألعمـال الشـعواة  

 يلي: صكو، حقو  اإلنسان الدولية اات ال لة، على ما
ويـامال كـل املمارسـات الرـارة الـ  يتعـر        أن حتظر حظرا قانونيا وا حا  )أ( 

هلا األطتال، مع إ راج أحكا  تت يلية  اعمـة يف تشـريعات اات صـلة تكتـل للبنـات والبـنني       
 العقاب؛ محاية فعالة من تلك املمارسات وتوفر وسائل االنت اف وتناهض اإلفالت من

ممارســات أن تايــل مــن مجيــع التشــريعات الوطنيــة أ  أحكــا  قانونيــة تســو   )ب( 
  ارة باألطتال أو تسم  باملوافقة علياا؛

أن تكتل أال يم   اللجوء إىل نظم العدالة غـأل الرمسيـة إىل النيـل مـن حقـو        )ج( 
األطتــال أو إىل منــع األطتــال الرــحايا مــن الوصــول إىل نظــا  العدالــة الرمســي، وأن تقــرر أن   

 عدا . للقانون الدو  حلقو  اإلنسان الغلبة على ما
وينبغي للدول األعراء، إقرارا مناا بالطابع اخلطأل الذ  تتسم به أيـكال عديـدة مـن     - 55

ــاف الســلوكية، أن تســتعر         ــك األر ــال، وباحلاجــة إىل اــرمي تل ــارس  ــد األطت ــجم املم العن
 وحتدث قانولا اجلنائي مبا يكتل تغطيته التامة لألفعال التالية:

سن الر ا القانونية، مع احلـرص علـى    ممارسة أنشطة جنسية مع طتل مل يبل  )أ( 
ميكـن للطتـل  ولـا أن يوافـق موافقـة       مالئمـة ال  “سن ر ـا قانونيـة  ”أو  “سن محاية”حتديد 

 قانونية على أ  نشاف جنسي؛
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التاديــد،  ممارســة أنشــطة جنســية مــع طتــل باســتتدا  القســر أو القــوة أو        )ب( 
ستغالل سلطة أو نتوا ميلكاـا هـذا الشـتم     يانة الشتم املعين للثقة املممن علياا، أو با أو

سـرة، أو باسـتغالل هشايـة    األعلى الطتل، مبا يف الك حني يكون هـذا الشـتم أحـد أفـرا      
 أو بسبب ارهتانه؛ ةأو بدني ةعقلي إعاقةأو اف الطتل الشديدة بسبب معاناته من 

 ارتكاب عنجم جنسي  د الطتل، مبا يف الك االعتـداء اجلنسـي واالسـتغالل    )ج( 
ــة مبــا فياــا       ــات املعلومــات احلديث اجلنســي والتحــرن اجلنســي مــن خــالل اســتتدا  تكنولوجي

 اإلنترنت أو عن طريق االستعانة بتلك التكنولوجيات؛
 بيع األطتال أو االاار  م أل  غر  كان وبن  يكل كان؛ ) ( 
عر  أو تقدمي أو قبول طتـل، بـن  وسـيلة كانـت، بغـر  اسـتغالل الطتـل         (هـ) 
أو بغر  نقل أعرـاء مـن جسـم الطتـل حبثـا عـن جـين أربـاا، أو مـن أجـل اسـتتدا              جنسيا

 الطتل يف أعمال سترة؛
عر  طتل من أجـل مااولـة البغـاء أو اسـتالمه أو جلبـه أو تقدميـه مـن أجـل          )و( 

 هذا الغر ؛
اسـتألا ها   إنتاج موا  إباحية ختم الطتل أو توزيـع تلـك املـوا  أو نشـرها أو     )ز( 

 أو عر اا أو بيعاا أو حيازهتا؛ أو ت ديرها
العبو يـــة أو املمارســــات الشــــبياة  ــــا، واســــتعبا  املــــدينني، واالســــترقا ،   )ا( 

والسترة، مبا يف الك انيـد األطتـال علـى حنـو إجبـار  أو قسـر  مـن أجـل اسـتتدامام يف          
 ااعات املسلحة؛ الن

 نسانية.ج ارتكاب عنجم جنساين  د الطتل، وخاصة قتل البنات ألسباب )ف( 
 

 تنتيذ براممت منع ياملة - ثانيا  
ينبغي للدول األعراء أن ترـع تـدابأل عامـة وأخـرى ختـم سـياقات بعينـاا مـن أجـل           - 51

منع العنجم  د األطتال. وينبغي أن تكون تدابأل املنع، ال  تستند إىل فام أكـرب للعوامـل الـ     
ر العنـجم الـ  تتاـد  األطتـال،     تتت  الباب أما  ممارسة العنـجم  ـد األطتـال وتت ـدى ملتـاط     

جاءا من استراتيجية ياملة ترمي إىل القراء على العنجم  د األطتـال. وينبغـي أن تسـتحدث    
ــوفأل         ــة الطتــل وبت ــة حبماي ــات املعني ــد االقترــاء مــع اهلي  ــاون عن ــة، بالتع ــة اجلنائي ــات العدال هي 

تمـع املـدين، بـراممت    حيتاجه من رعاية اجتماعية وخدمات صحية وتعليمية ومع منظمـات ا   ما
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فعالة تكتل منع العنجم، والك كجاء من براممت ومبا رات أوسع نطاقا ترمي إىل منـع اجلرميـة   
 لألطتال. بغية إرساء بي ة محائية

وينبغــي االعتــراف بــنن منــع إيــذاء األطتــال مــن خــالل كــل الوســائل املتاحــة يــن  يف    - 53
عرـاء، عنـد االقترـاء ومـع مراعاهتـا صـكو،       صدارة أولويات منع اجلرمية. لذا حت  الدول األ
 يلي: حقو  اإلنسان الدولية اات ال لة، على ما

لـــدياا مـــن نظـــم محايـــة لألطتـــال، واملســـاعدة علـــى إرســـاء بي ـــة  تقويـــة مـــا )أ( 
 لألطتال؛ محائية

ــع العنــجم  اخــل األســرة وا تمــع، ومعاجلــة مســنلة      )ب(  ــدابأل تكتــل من اعتمــا  ت
د األطتــال أو التســام  الثقــايف مــع هــذا العنــجم، مبــا يف الــك العنــجم التقبــل الثقــايف للعنــجم  ــ

 اجلنساين، وما ة املمارسات الرارة؛
تشــجيع و عــم اســتحداث وتنتيــذ خطــط يــاملة، علــى مجيــع املســتويات          )ج( 

احلكومية، ترمي إىل منع العنجم  ـد األطتـال  ميـع أيـكاله، حبيـ  تسـتند تلـك اخلطـط إىل         
 يلي: وتترمن ماللمشكلة حتليل متعمق 

 ح را للسياسات والرباممت القائمة؛ ‘5’ 
حتديـــدا  قيقـــا ملســـموليات املمسســـات واهلي ـــات واملـــو تني او  ال ـــلة        ‘1’ 

 املشاركني يف تدابأل املنع؛
آليات تكتل التنسيق املالئم لتدابأل املنع ال  تنتذها اهلي ـات احلكوميـة وتلـك     ‘3’ 

 ة؛ال  تنتذها اهلي ات غأل احلكومي
سياسـات وبــراممت قائمـة علــى األ لــة خترـع للرصــد املسـتمر والتقيــيم الــدقيق      ‘4’ 

 أثناء تنتيذها؛
ــدعم ا   ‘1’  ــوفأل الـ ــدين وتـ ــدرات الوالـ ــاء قـ ــع   ألبنـ ــدبأل  املنـ ــا تـ ــر  باعتبارهتـ سـ

 الرئيسيني، مع تعايا محاية الطتل يف املدرسة و اخل ا تمع؛
طر العنــجم الــ  تتاــد  األطتــال  طرائــق تكتــل، علــى حنــو فعــال، حتديــد لــا    ‘6’ 

 والتتتيجم من آثارها واحلد مناا؛
 توعية الناس وإيرا، ا تمعات ا لية يف سياسات وبراممت املنع؛ ‘7’ 
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تعاونـــا وثيقـــا فيمـــا بـــني لتلـــجم التت  ـــات، مـــع إيـــرا، مجيـــع اهلي ـــات   ‘8’ 
، وغألهـم  ال لة و وائر ا تمع املدين والقا ة ا لـيني والاعمـاء الـدينيني    اات

 من أصحاب امل لحة عندما يكون الك مديا؛
إيـــرا، األطتـــال وأســـرهم يف السياســـات والـــرباممت املتعلقـــة مبنـــع األنشـــطة   ‘1’ 

 اإلجرامية ومنع اإليذاء؛
ــال يف لتلـــجم     ) (  ــا األطتـ ــ  يواجااـ ــد ة الـ ــاطر ا ـ ــدات واملتـ ــتبانة التاديـ اسـ

 تلك املتاطر؛ األو اف، واعتما  تدابأل استباقية من أجل تقليم
يلــا  مــن إجــراءات مــن أجــل  عــم ومحايــة مجيــع األطتــال، وخاصــة   اختــاا مــا (هـ) 

 خاصة؛ األطتال الذين يواجاون أو اف استرعاف لتلتة واألطتال الذين حيتاجون إىل محاية
ــع اجلرميــة   )و(  ــة ملن ــا ا التوجياي ــا   يف و ــع (13)االستريــا  باملب ، وأ اء  ور قي

ــة بشــنن منــع اجلرميــة ويف إنشــاء وصــون أطــر ممسســية تكتــل تنتيــذ تلــك     اســتراتيجيات فعال
 االستراتيجيات واستعرا اا.

تـدابأل   آخـرين، باختـاا   د أطتال الذ  ميارسه أطتال وينبغي الت د  ملتاطر العنجم  - 54
 يلي: منع حمد ة، تشمل تدابأل تكتل ما

ــال       )أ(  ــه أطت ــذ  ميارس ــدين والنتســي واجلنســي ال ــجم الب ــع العن ــال   من  ــد أطت
 آخرين، عن طريق البلطجة يف أحيان كثألة؛

منع العنجم الذ  مارسه أحيانـا مموعـات مـن األطتـال، مبـا يف الـك العنـجم         )ب( 
 الذ  ترتكبه ع ابات صغار السن؛

 وإيذائام؛ منع قيا  ع ابات صغار السن بتجنيد األطتال واستتدامام )ج( 
ــات،    ) (  ــال، خاصــة البن ــة األطت ــد ومحاي ــات بنعرــاء    حتدي ــربطام عالق ــذين ت ال

 الع ابات والذين يكونون عر ة لالستغالل اجلنسي؛
تشجيع هي ات إنتاا القانون علـى اسـتتدا  املعلومـات املسـتمدة مـن أجاـاة        )ه( 

استتبارية متعـد ة يف حتديـد املتـاطر ا ليـة علـى حنـو اسـتباقي، ومـن أ توجيـه أنشـطة إنتـاا            
 رامية.القانون وإحباف األعمال اإلج

__________ 

 ، املرفق.1001/53قرار ا لس االقت ا   واالجتماعي  (13) 
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وينبغــي اختــاا تــدابأل منــع حمــد ة مــن أجــل الت ــد  ملتــاطر العنــجم املرتبطــة باالاــار   - 51
باألطتال ويىت أيكال االستغالل ال  تلجن إلياا اجلماعات اإلجرامية، ومن بني تلك التـدابأل  

 يلي: يرمي إىل ما ما
ــة أو مجاعــ     )أ(  ــات اإلرهابي ــة أو الكيان ــات اإلجرامي ــا  اجلماع ــع قي ــجم من ات العن

 املتطرفة بتجنيد األطتال واستتدامام وإيذائام؛
منــع بيــع األطتــال، واالاــار باألطتــال، وبغــاء األطتــال، واملــوا  اإلباحيــة          )ب( 
 باألطتال؛ اخلاصة
مجــد  عــداها مــن مــوا  ت ــجم أو منــع إنتــاج وحيــازة ونشــر صــور وكــل مــا )ج( 

مــال العنـجم الــ  يرتكبــاا األطتــال،  أعمـال العنــجم  ــد األطتـال أو حتــض علياــا، مبـا فياــا أع   
ــبكات        ال ــة يــ ــثال، وخاصــ ــت مــ ــات كاإلنترنــ ــات املعلومــ ــالل تكنولوجيــ ــن خــ ــيما مــ ســ

 االجتماعي. التواصل
ويلا  ين محالت واسعة لتثقيـجم النـاس وتوعيتـام. لـذا حتـ  الـدول األعرـاء، عنـد          - 56

ن تقـو ، بالتعـاون   االقتراء ومع مراعاهتا صكو، حقو  اإلنسـان الدوليـة اات ال ـلة، علـى أ    
مــع املمسســات التعليميــة واملنظمــات غــأل احلكوميــة والرابطــات املانيــة اات ال ــلة ووســائل    

 اإلعال ، مبا يلي:
تنتيذ و عم مبـا رات فعالـة ترمـي إىل توعيـة النـاس وتثقـيتام علـى حنـو مينـع           )أ( 

ا ليـة بشـنن    سـر وا تمعـات  ألالعنجم  د األطتال من خالل تعايا احترا  حقوقام وتثقيجم ا
 يترتب على العنجم من آثار  ارة؛ ما

إاكاء الوعي بشنن كيتية منع العنجم  د األطتال والت ـد  لـه يف صـتوف     )ب( 
األيــتاص الــذين يت ــلون ات ــاال منتظمــا باألطتــال يف مــال العدالــة، ويف القطاعــات املعنيــة   

ليمية له، ويف ا االت املتعلقـة  حبماية الطتل ورعايته االجتماعية وتوفأل اخلدمات ال حية والتع
 باألنشطة الريا ية والثقافية والترفياية؛

تشجيع و عم التعاون فيما بـني اهلي ـات علـى تنتيـذ أنشـطة وبـراممت مناهرـة         )ج( 
للعنجم، وختطيط وين محالت إعالمية عامة، وتدريب املانيني واملتطوعني، ومجع بيانـات عـن   

طتــال، ورصــد الــرباممت واالســتراتيجيات املنتــذة وتقيــيم تــواتر أعمــال العنــجم املرتكبــة  ــد األ
 مدى فعاليتاا، وتبا ل املعلومات بشنن املمارسات اجليدة والدروس املستتا ة؛
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سيما قطـاف تكنولوجيـا املعلومـات واالت ـاالت،      تشجيع القطاف اخلاص، ال ) ( 
، علــى املشــاركة يف وقطاعــات الســياحة واألســتار وامل ــارف واملاليــة، و وائــر ا تمــع املــدين 

 و ع وتنتيذ سياسات منع استغالل األطتال وإساءة استتدامام؛
تشجيع وسائل اإلعـال  علـى املسـاهتة يف جاـو  ا تمعـات ا ليـة الراميـة إىل         )ه( 

منع العنجم  د األطتال والت د  له، وتعايا الـتغألات الـ  تطـرأ علـى األعـراف االجتماعيـة       
نــجم، وتشــجيع إرســاء مبــا ا توجيايــة أخالقيــة تتقيــد  ــا وســائل    الــ  تتســاهل مــع هــذا الع 

اإلعال  وتسم  بتقدمي تقارير إعالمية متجاوبة مع مشـاعر األطتـال عنـد تغطيـة احلـاالت الـ        
تنطــو  علــى أطتــال  ــحايا يتعر ــون إلســاءة املعاملــة واالســتغالل واإلهتــال والتمييــا، مــع    

 م الشت ية؛مراعاة حق األطتال يف احترا  حرمة حياهت
إيرا، األطتال وأسرهم وا تمعات ا لية والقا ة ا لـيني والاعمـاء الـدينيني     )و( 

للعنـجم  ـد    وأجااة العدالـة اجلنائيـة وغألهـا مـن الرابطـات املانيـة اات ال ـلة يف مناقشـة مـا         
ــى         ــاء علـ ــجم والقرـ ــذا العنـ ــع هـ ــبل منـ ــة سـ ــي ة ويف مناقشـ ــار سـ ــب وآثـ ــن عواقـ ــال مـ األطتـ

 ارة؛الر املمارسات
ــه،       )ز(  ــ  تقنن ــال أو ال ــجم  ــد األطت ــ  تتغا ــى عــن العن ــجم ال الت ــد  للمواق

 العنجم. قبول الك التساهل مع العقوبات اجلسدية واملمارسات الرارة وقبوهلا أو يف مبا
ومن أجل الت د  هلشاية أو اف األطتال املشر ين واألطتـال املاـاجرين واألطتـال     - 57

ما يتاد  كل همالء األطتال من لاطر عنجم حمـد ة، حتـ  الـدول    الالج ني أو طالجل اللجوء و
 يلي: األعراء، عند االقتراء و ون املساس بالتااماهتا مبوجب القانون الدو ، على ما

ــا ات         )أ(  ــى مســاعدات وإري ــن احل ــول عل ــال م ــمالء األطت  ــمان مكــني ه
عاملتام علـى حنـو يتوافـق    ومشورة مستقلة، واحلرص الدائم على إيداعام يف أماكن مالئمة وم

ماما مع م احلام الترلى، وف لام عـن البـالغني مـىت كـان هـذا الت ـل  ـروريا حلمايتـام،         
عسا  يوجد من عالقة تربطام باملاربني واملتجـرين، وتـوافر ممثـل يعـني تعيينـا قانونيـا        وقطع ما

 فور اكتشاف السلطات وجو  طتل مشر ؛
التاديدات ال  تواجه همالء األطتـال، وتقيـيم   إجراء حتليالت منتظمة لطبيعة  )ب( 

 حيتاجونه من مساعدة ومحاية؛ ما
 إعالء مبدأ تقاسم األعباء والترامن مع البلد املريجم وتعايا التعاون الدو . )ج( 
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 تعايا البحوث ومجع البيانات وحتليلاا ونشرها - ثالثا  
تحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة  حــ  الــدول األعرــاء ومعاهــد يــبكة برنــاممت األمــم امل  ت  - 58

ــد        ــة األخــرى ومعاه ــم املتحــدة واملنظمــات الدولي ــة األم ــة يف منظوم ــات املعني ــة والكيان اجلنائي
البحوث واملنظمات غأل احلكومية وغألها من الرابطات املانية اات ال ـلة، علـى القيـا ، عنـد     

 االقتراء، مبا يلي:
ي ومنســق، مجــع بيانــات عــن  إنشــاء وتقويــة آليــات تكتــل، علــى حنــو منــاج  )أ( 

 اجلنائية؛ العنجم  د األطتال، مبا يف الك العنجم  د األطتال ا تكني بنظا  العدالة
 عنـاا رصد ونشر تقارير  وريـة عـن حـاالت العنـجم  ـد األطتـال الـ  تبلـ           )ب( 

الشرطة وغألها من هي ات العدالة اجلنائية، مبـا يف الـك عـد  تلـك احلـاالت، ومعـدالت إلقـاء        
بض على مرتكجل هذا العنـجم أو اعتقـاهلم وإطـال  سـراحام، ومقا ـاة ا ـرمني املاعـومني        الق

والت ل يف قراياهم، ومعدالت حاالت العنجم املرتكبة  د األطتال؛ وينبغـي االسـتعانة عنـد    
القيا  بذلك بالبيانات املستمدة من االستق اءات السكانية. وينبغـي أن ت ـنجم تلـك التقـارير     

نوف العنجم املمارس، وأن تترـمن، مـثال، معلومـات عـن عمـر ا ـر  املاعـو         البيانات حسب 
 بالرحية؛ وجنسه وعالقته

اســتحداث نظــا  تبليــ  متعــد  املســتويات، بــدءا مــن أصــغر وحــدة حكوميــة    )ج( 
بتبــــا ل املعلومــــات  ،وفقــــا للتشــــريعات الوطنيــــة ،وانتــــااء باملســــتوى الــــوطين، والســــماا

ل لة فيما بني مجيع املمسسات املعنيـة مـن أجـل املسـاعدة علـى      واإلح اءات والبيانات اات ا
  مان مجع بيانات ياملة تستتد  يف و ع سياسات وبراممت تعاز محاية الطتل؛

استحداث استق اءات سكانية ومناجيات مراعية الحتياجـات الطتـل ترمـي     ) ( 
يـذاء، مبـا يتـي  تقيـيم     إىل مجع بيانات عن األطتال، مبا يف الك استق اءات بشـنن اجلرميـة واإل  

 طبيعة العنجم املمارس  د األطتال ومدا ؛
و ع وتنتيذ مميرات تتعلق بن اء نظا  العدالـة فيمـا لـم منـع العنـجم  ـد        (هـ) 

 األطتال والت د  له؛
و ع ورصد مميرات تتعلق مبعدالت العنجم املمارس  د األطتـال ا ـتكني    )و( 

 بنظا  العدالة؛
ــة وكتــا  )ز(  ــيم فعالي ــا   باحتياجــات األطتــال    تقي ــة مــن حيــ  وف ءة نظــا  العدال

 حايا العنجم ومنـع الـك العنـجم، علـى حنـو يشـمل طريقـة تعامـل نظـا  العدالـة مـع األطتـال             
 حايا العنجم واستتدا  هذا النظا  لشىت أراف التـدخل ومقـدار تعاونـه مـع اهلي ـات األخـرى       
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لتشريعات والقواعـد واإلجـراءات الراهنـة    املسمولة عن محاية األطتال، عالوة على تقييم تنثأل ا
 املتعلقة بالعنجم  د األطتال؛

مجع وحتليل ونشر بيانات عن عمليات التتتـي  املسـتقلة ألمـاكن االحتجـاز،      )ا( 
ومدى قـدرة األطتـال ا تجـاين علـى اسـتتدا  آليـات الشـكاوى، والنتـائمت الـ  تنتـاي إلياـا            

ت الــــدول مبوجــــب القــــانون الــــدو     الشــــكاوى والتحقيقــــات، والــــك وفقــــا اللتاامــــا    
 اإلنسان؛ حلقو 
اســتتدا  الدراســات البحثيــة والبيانــات ا معــة مــن أجــل إثــراء عمليــة و ــع  )ف( 

 السياسات واملمارسات، وتبا ل ونشر املعلومات املتعلقة مبمارسات منع العنجم الناجحة؛
ــدعم املــ       ) (  ــوفأل ال ــال وت ــجم  ــد األطت ا  تشــجيع إجــراء البحــوث بشــنن العن
 البحوث؛ لتلك

 ـــمان أن تكـــون البيانـــات والتقـــارير الدوريـــة والبحـــوث هتـــدف إىل  عـــم  )،( 
اجلاو  ال  تبذهلا الدول األعراء من أجل الت د  للعنجم املمارس  ـد األطتـال، وتسـتتد     

 الدول. يف إطار تعاون وحوار بناءين مع الدول األعراء وفيما بني تلك
 

 اجلاء الثاين  
 الرحايا رة نظا  العدالة اجلنائية على الت د  للعنجم  د األطتال ومحاية األطتالتعايا قد  

 
آليات كشجم وإبال  فعالة - رابعا    إنشاء 

تلبيــة للحاجــة إىل الكشــجم عــن أعمــال العنــجم  ــد األطتــال واإلبــال  عنــاا، حتــ      - 51
 الدول األعراء على القيا ، عند االقتراء، مبا يلي:

ابأل ترمي إىل حتديد عوامل املتـاطر الـ  هتـد  بارتكـاب يـىت       مان اختاا تد )أ( 
صنوف العنجم، وحتديد العالمات الدالة على وجو  عنـجم فعلـي مـن أجـل اإلسـراف يف أقـرب       

 وقت ممكن ببدء عملية تدخل مناسبة؛
 ــمان أن يكــون املانيــون العــاملون يف نظــا  العدالــة اجلنائيــة الــذين حيتكــون   )ب( 

روتينيا أثنـاء عملـام علـى  رايـة بعوامـل املتـاطر وباملميـرات الدالـة علـى          باألطتال احتكاكا 
يىت أيكال العنجم، خاصة على ال عيد الـوطين، وأن يكونـوا قـد تلقـوا إريـا ات وتـدريبات       

يلـا  مـن معرفـة واسـتعدا  وقـدرة       بشنن كيتية تتسـأل تلـك املميـرات، وأن يتـوافر لـديام مـا      
 ا يف الك توفأل محاية فورية؛على اختاا اإلجراءات املناسبة، مب



 A/69/489 

 

44/128 14-66176 

 

إلاا  املانيني الذين حيتكـون باألطتـال احتكاكـا روتينيـا أثنـاء عملـام، إلاامـا         )ج( 
قانونيا، بإخطار السلطات املالئمة عند ايتباهام يف وقوف طتل  ـحية للعنـجم أو يف احتمـال    

 وقوعه  حية للعنجم؛
ــات يــكوى وإبــال  و    ) (  ــة   ــمان وجــو  لــوج وإجــراءات وآلي إريــا  منمون

مراعية الحتياجات الطتل وللمتطلبات اجلنسانية ينش اا القانون، وتتوافق مع التاامـات الـدول   
ــايأل         ــة اات ال ــلة، وتراعــي املع ــو  اإلنســان الدولي ــا صــكو، حق ــنم عليا ــ  ت األعرــاء ال

ياــا والقواعــد الدوليــة اات ال ــلة يف مــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وميكــن أن ي ــل إل  
 بساولة كل األطتال وممثلوهم أو طرف ثال   ون خوف من االنتقا  منام و ون مييا؛

 مان محاية األفرا ، خاصة األطتال، الذين يبلغـون حبسـن نيـة عـن حـوا ث       (هـ) 
 عنجم ياعم ارتكا ا  د األطتال من مجيع أيكال االنتقا  منام؛

تـجم ا مولـة وحمركـات    العمل مع مقدمي خـدمات اإلنترنـت ويـركات اهلوا    )و( 
البح  ومرافق اإلنترنت العمومية وغألها بغية تيسأل و ع تدابأل تشريعية مناسبة وسـناا عنـد   
اإلمكان لكتالة إبال  الشرطة أو األجاـاة املتت ـة األخـرى بـن  يـكل مـن أيـكال ت ـوير         

اجلنسـية  أطتال منترطني يف أنشطة جنسية صرحية حقيقية أو افترا ية أو أ  ت وير لألعراء 
لألطتال ألغرا  جنسية يف املقا  األول، مبا يعرف على أنه موا  إباحيـة ختـم األطتـال وفقـا     
للربوتوكول االختيار  امللحق باتتاقية حقو  الطتل بشنن بيـع األطتـال واسـتغالهلم يف البغـاء     

ــة  ــاج املــوا  اإلباحي ــي  هــذ   (14)ويف إنت ــ  تت ــة ال ــع الوصــول إىل املواقــع اإللكتروني   املــوا  ، ومن
حــذف ا تــوى غــأل املشــروف املعــين ومســك ســجالت بــذلك وفقــا للقــانون، واالحتتــاظ     أو

 باأل لة لتترة زمنية حيد ها القانون ألغرا  التحقيق واملقا اة.
 

 توفأل محاية فعالة لألطتال  حايا العنجم - خامسا  
لعدالة اجلنائيـة، وانبـا   بغية توفأل محاية فعالة لألطتال  حايا العنجم من خالل عملية ا - 10

إلحلــا  مايــد مــن األاى  ــم، حتــ  الــدول األعرــاء، عنــد االقترــاء ومــع مراعاهتــا صــكو،    
 يلي: حقو  اإلنسان الدولية اات ال لة، على اختاا التدابأل املالئمة من أجل ما

 ــــمان أن حتــــد  القــــوانني حتديــــدا وا ــــحا أ وار ومســــموليات اإل ارات  )أ( 
ــايأل  ــة ومع ــق األخــرى      احلكومي ــ  تتتــذها املمسســات واألجاــاة واملراف بشــنن اإلجــراءات ال

__________ 

 .17135، الرقم 1575، ا لد جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  (14) 
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املسمولة عن الكشجم عن حاالت العنجم  د األطتال وعن رعاية األطتال ومحايتـام، خاصـة   
 حاالت العنجم العائلي؛

 مان أن تتوافر لدى الشرطة وغألها مـن هي ـات إنتـاا القـانون، إىل جانـب       )ب( 
لقــانون است ــدار ، ال ــالحيات الوافيــة الــ  تســم  هلــا بــدخول   اإلان القرــائي إاا اقترــى ا

املباين وإلقاء القبض على األيتاص املتورطني يف ممارسـة العنـجم  ـد األطتـال وباختـاا تـدابأل       
 فورية ترمن سالمة األطتال؛

ــة العامــة والقرــاة وســائر      )ج(   ــمان أن يت ــدى رجــال الشــرطة وأعرــاء النياب
ين قــد يكونــون حمــتكني باألطتــال الرــحايا، حلــوا ث العنــجم  ــد   املانــيني او  ال ــلة، الــذ 

 وفعال؛ األطتال فور وقوعاا، وأن تدار القرايا اات ال لة بتلك احلوا ث على حنو سريع
 ــمان قيــا  مانيــي العدالــة اجلنائيــة وغألهــم مــن املانــيني او  ال ــلة، عنــد    ) ( 

خاصـة للنـاوج املراعيـة الحتياجـات      تعاملام مع قرايا األطتـال  ـحايا العنـجم، بـإيالء عنايـة     
ــة يف يــىت       ــات احلديث األطتــال وللجوانــب اجلنســانية، علــى حنــو يشــمل اســتتدا  التكنولوجي

 مراحل التحقيقات اجلنائية واإلجراءات اجلنائية؛
 ــمان و ــع وتنتيــذ معــايأل وإجــراءات وبروتوكــوالت وطنيــة فيمــا بــني          (هـ) 

حبـس مرهـجم مـع األطتـال  ـحايا العنـجم الـذين تظـل          األجااة الوطنية املعنيـة تكتـل التعامـل   
سالمتام اجلسدية أو النتسية معر ة ملتاطر يديدة على حنو يتطلب اإلسراف فـورا بانتشـاهلم   
من السيا  املتعـم باملتـاطر، و ـمان تـوفأل محايـة ورعايـة مـمقتتني هلـمالء األطتـال يف مكـان           

 ترلى حتديدا كامال؛آمن مالئم حلني االنتااء من حتديد م ال الطتل ال
 مان أن تكون لدى الشرطة وا ـاكم واجلاـات املتت ـة األخـرى السـلطة       )و( 

القانونية إلصدار وإنتاا تدابأل محاية معينـة مثـل أوامـر التقييـد أو املنـع يف حـاالت العنـجم  ـد         
األطتــال، مبــا يف الــك إخــراج اجلــاين مــن مســكن الرــحية ومنعــه مــن مواصــلة االت ــال  ــا     

هـا مــن األطــراف املترــررة  اخــل املسـكن وخارجــه، وكــذلك فــر  عقوبــات يف حالــة   وبغأل
لالتة تلك األوامر وفقا للتشريعات الوطنية، وكـذلك يف حالـة بقـاء الطتـل  ـحية العنـجم يف       
كنجم والد  غأل املسيء،  مان أن يكـون الـك الوالـد قـا را علـى محايـة الطتـل وأال يتوقـجم         

 على البدء يف رفع  عوى جنائية؛ اختاا تلك التدابأل الوقائية
 ــمان إنشـــاء نظـــا  تســـجيل لألوامــر القرـــائية املتعلقـــة باحلمايـــة والتقييـــد    )ز( 

املنــع، عنــدما ديــا القــانون الــوطين إصــدار مثــل هــذ  األوامــر، حبيــ  يــتمكن العــاملون يف     أو
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علـى مـدى   أجااة الشرطة وغألهم مـن العـاملني يف مـال العدالـة اجلنائيـة مـن سـرعة الوقـوف         
 األوامر؛ إنتاا تلك
 مان عد  إجراء أ  تسوية توفيقية أو غأل رمسية للقرايا الـ  تنطـو  علـى     )ا( 

عنجم مورس  د األطتـال إال عنـدما ختـد  تلـك التسـوية م ـال الطتـل الترـلى وال تنطـو           
ى على ممارسات  ارة به كاإلكرا  على الاواج مثال، مع مراعاة أ  اخـتالل يف مـوازين القـو   

بني طريف التسوية وهشاية و ع الطتل أو أسـرته عنـد املوافقـة علـى التسـوية وإيـالء االعتبـار        
 الواجب أل  لاطر الحقة قد هتد  سالمة الطتل أو أطتال آخرين؛

ــات       )ف(  ــتتدا  آليـ ــن اسـ ــرهم مـ ــجم وأسـ ــحايا العنـ ــال  ـ ــني األطتـ ــمان مكـ  ـ
يرـات، مبـا يف الـك مـن الدولـة      إجراءات مناسبة تتـي  هلـم االنت ـاف واحل ـول علـى تعو      أو

ااهتــا، و ــمان أن تكــون املعلومــات اات ال ــلة بتلــك اآلليــات منشــورة علــى املــأل ويســال    
 االطالف علياا.

تتطلــب مشــاركة األطتــال  ــحايا  مــن منطلــق التســليم بــنن فعاليــة املقا ــاة كــثألا مــا - 15
ــات      ــه ميكــن يف بعــض الوالي ــة، وبنن ــة اجلنائي ــة العدال ــجم يف عملي ــال   العن ــاا  األطت القرــائية إل

باإل الء بشاا هتم أو إكراهام على اإل الء  ـا وبـنن هـمالء األطتـال يكونـون يف و ـع هـ         
قــد يترتــب علــى  وحباجــة إىل احلمايــة واملســاعدة والــدعم علــى حنــو خــاص للحيلولــة  ون مــا  

فـإن الـدول    مشاركتام يف عمليـة العدالـة اجلنائيـة مـن املايـد مـن املعانـاة وال ـدمات النتسـية،         
األعراء مطالبة يف هذا ال د  برمان االحتـرا  التـا  حلرمـة حيـاة الطتـل الشت ـية يف مجيـع        

 يلي: مراحل اإلجراءات؛ لذا فاي حت  على أن تكتل، عند االقتراء، ما
توافر خدمات رعاية ومحاية بدنية واهنية وصـحية خاصـة لألطتـال تنخـذ يف      )أ( 

ــات اجلنســانية   ــا املتطلب ــن أجــل      اعتباره ــه م ــل ومســتوى نرــجه واحتياجات ــم عمــر الطت وتالئ
احليلولة  ون تعريض الطتل  حية العنجم ملايد من املعاناة وال ـدمات النتسـية وتعايـا تعافيـه     

 اجلسد  والنتسي وإعا ة إ ماجه يف ا تمع؛
ح ــول األطتــال الــذين تعر ــوا العتــداء جنســي، خاصــة البنــات الــال            )ب( 

يدز أو غـأل  مـن   تـال الـذين أصـيبوا بتـألوس نقـم املناعـة البشـرية/اإل       أصبحن حوامل أو األط
يتناسب مع أعمارهم مـن ن ـ  وإريـا      األمرا  املنقولة جنسيا نتيجة هلذا االعتداء، على ما

 وصحيتني؛ طبيني ومن رعاية ومساندة جسديتني واهنيتني
ارا مـن  ح ول األطتال الرحايا على مساعدة مـن مـو تي الـدعم تبـدأ اعتبـ      )ج( 

 التقرير األو  وتستمر حلني انتتاء احلاجة إىل تلك اخلدمات؛
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قيا  املانيني املسمولني عن مساعدة األطتال الرحايا ببذل ق ـارى جاـدهم    ) ( 
ــراءات ال     ــاا إجـ ــا الختـ ــدعم انبـ ــطة الـ ــيق أنشـ ــل تنسـ ــن أجـ ــد     مـ ــا لعـ ــا وتقلي ـ ــرورة هلـ  ـ

 الشت ية. املقابالت
 

 يقات واملقا اة يف حوا ث العنجم  د األطتال مان فعالية التحق - سا سا  
حىت تكون التحقيقات واملقا اة يف حوا ث العنجم  ـد األطتـال فعالـة وقـا رة علـى       - 11

تقدمي مرتكبياا للعدالة حت  الدول األعراء على القيا ، عند االقترـاء ومـع مراعاهتـا صـكو،     
 حقو  اإلنسان الدولية اات ال لة، مبا يلي:

ــات وإجــراءات املقا ــاة        ــمان حتم )أ(  يــل املســمولية األوىل عــن بــدء التحقيق
يتطلـب بـدء تلـك التحقيقـات      للشرطة والنيابة العامة وغألهتا من السلطات املتت ـة حبيـ  ال  

 واإلجراءات قيا  الطتل  حية العنجم أو أحد والديه أو الوصي عليه بتقدمي يكوى رمسية؛
 ــا يف كــل القــرارات املتعلقــة     اعتمــا  وتنتيــذ سياســات وبــراممت يستريــد     )ب( 

ــرارات باإلن ــاف         ــك الق ــال، و ــمان اتســا  تل ــجم  ــد األطت ــرتكجل جــرائم العن مبقا ــاة م
 ااهة والتعالية؛ والن

ينطبق مـن قـوانني وسياسـات وإجـراءات وبـراممت وممارسـات         مان تنتيذ ما )ج( 
 اجلنائية؛ تتعلق بالعنجم  د األطتال تنتيذا متسقا وفعاال من جانب نظا  العدالة

 مان اعتما  وتنتيـذ إجـراءات حتقيـق مراعيـة الحتياجـات الطتـل علـى حنـو          ) ( 
يرمن التعرف السليم على حاالت العنجم  د األطتال ويساعد على تقدمي أ لـة تسـتند إلياـا    
ــال او      ــة لألطتــ ــاعدة الواجبــ ــدمي املســ ــع تقــ ــة، مــ ــة واجلنائيــ ــة واملدنيــ ــراءات اإل اريــ اإلجــ

 اخلاصة؛ االحتياجات
و ع وتنتيذ سياسات وتدابأل ت د مناسبة بشنن التحقيقات وعمليـات مجـع    (هـ) 

لألطتال  ـحايا العنـجم مـن احتياجـات      األ لة، خاصة العينات اجلسدية، تنخذ يف اعتبارها ما
وآراء وفقــا لعمــر الطتــل الرــحية ومقــدار نرــجه، وحتتــر  كرامتــام وســالمتام وتقلــل قــدر    

ــات التــدخل يف ح  ــة املتعلقــة    اإلمكــان مــن عملي ــه باملعــايأل الوطني ــد يف الوقــت اات ــاهتم، وتتقي ي
 األ لة؛  مع

 ــمان أن يتــوافر لــدى القــائمني علــى التحقيــق يف حــوا ث العنــجم املاعــو      )و( 
يلــا  مــن واجبــات وصــالحيات وســلطات للح ــول علــى مجيــع     ارتكا ــا  ــد األطتــال مــا 
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ة املن ـوص علياـا يف القـانون الـوطين،     املعلومات الررورية للتحقيق، وفقـا لججـراءات اجلنائيـ   
 يلا  من موار  مالية وتقنية لكي يكون التحقيق ناجعا؛ وأن يتوافر لديام كل ما

 ـمان احلــرص العظــيم علــى انــب تعــريض الطتــل  ــحية العنــجم ملايــد مــن   )ز( 
األاى من خالل عملية التحقيق، على حنو يشمل  عـوة الطتـل إىل إبـداء آرائـه ومراعـاة تلـك       

راء علــى النحــو الواجــب وفقــا لعمــر الطتــل ومقــدار نرــجه، واتبــاف ممارســات تراعــي          اآل
 واملقا اة؛ احتياجات الطتل واملتطلبات اجلنسانية أثناء إجراءات التحقيق

ــى الشــتم املاعــو        )ا(  ــاء القــبض عل ــة بإلق ــرارات املتعلق  ــمان أن تراعــي الق
احتجـاز ، ويـروف اإلفـراج عنـه بـن       ارتكابه عنتا  د الطتل، أو باعتقال الك الشتم أو 

يــكل كــان، احلاجــة إىل تــنمني ســالمة الطتــل وأقاربــه، وأن حتــول تلــك القــرارات أيرــا  ون 
 ارتكاب مايد من أعمال العنجم.

 
 تعايا التعاون فيما بني يىت القطاعات - سابعا  

العدالـة اجلنائيـة   حت  الدول األعراء، إقرارا مناا باأل وار التكاملية الـ  يم ياـا نظـا      - 13
وهي ات محاية األطتال وقطاعات اخلدمات ال حية والتعليمية واالجتماعية، بل ونظـم العدالـة   
غــأل الرمسيــة يف بعــض احلــاالت، يف إرســاء بي ــة محائيــة ومنــع حــوا ث العنــجم  ــد األطتــال      

 والت د  هلا، على القيا  عند االقتراء، مبا يلي:
الني فيمـا بـني قطاعـات العدالـة اجلنائيـة ومحايـة        مان التنسيق والتعـاون التعـ   )أ( 

الطتل والرعايـة االجتماعيـة واخلـدمات ال ـحية والتعليميـة فيمـا لـم الكشـجم عـن حـاالت           
 ومساعدهتم؛ العنجم  د األطتال واإلبال  عناا والت د  هلا ومحاية األطتال الرحايا

هي ـات اخلـدمات   توثيق الروابط التشغيلية، خاصة يف حـاالت الطـوارا، بـني     )ب( 
ــة بغــر        ــة اجلنائي ــات العدال ــا  أو اخلــاص، وهي  ــة، ســواء يف القطــاف الع ال ــحية واالجتماعي
اإلبال  عن أعمال العنجم  د األطتال وتسجيلاا والت د  هلا على النحو املالئـم إىل جانـب   

 احترا  حرمة احلياة الشت ية لألطتال  حايا هذا العنجم؛
ــني نظــم ا   )ج(  ــروابط ب ــق ال ــة     توثي ــة بالعدال ــة واملمسســات املعني ــة غــأل الرمسي لعدال
 الطتل؛ ومحاية
استحداث نظم معلومـات وبروتوكـوالت فيمـا بـني اهلي ـات مـن أجـل تيسـأل          ) ( 

تبـا ل املعلومــات والتعـاون علــى اسـتبانة حــوا ث العنـجم  ــد األطتـال والت ــد  هلـا ومحايــة       
 الوطنية املتعلقة حبماية البيانات؛  حاياها من األطتال ومساءلة مرتكبياا، وفقا للقوانني



A/69/489 
 

 

14-66176 49/128 

 

ــانون         (هـ)  ــاا الق ــات إنت ــن هي  ــا م ــإبال  الشــرطة وغأله ــورا ب  ــمان اإلســراف ف
بنعمال العنجم  د األطتال عندما تشـتبه يف وقوعاـا األجاـاة ال ـحية واالجتماعيـة وهي ـات       

 محاية الطتل؛
ل مــع تعايــا إنشــاء وحــدات متت  ــة مدربــة تــدريبا خت  ــيا علــى التعامــ    )و( 

ــتمكن الرــحايا مــن       اجلوانــب املعقــدة واحلساســة املتعلقــة باألطتــال  ــحايا العنــجم، حبيــ  ي
احل ـــول علـــى مســـاعدات وخـــدمات محايـــة وتـــدخل يـــاملة، مبـــا فياـــا اخلـــدمات ال ـــحية 

 واالجتماعية، وعلى عون قانوين ومساعدة ومحاية من الشرطة؛
يـــة وافيـــة تراعـــي  ـــمان وجـــو  خـــدمات طبيـــة ونتســـية واجتماعيـــة وقانون )ز( 

احتياجات األطتال  حايا العنجم، والك من أجل تعايا عملية إ ارة العدالـة اجلنائيـة للقرـايا    
الــ  تنطــو  علــى عنــجم  ــد األطتــال، والتشــجيع علــى تطــوير خــدمات صــحية متت  ــة،  

فياا فحوص جنائية سرية يـاملة درياـا مانـا مقـدمو اخلـدمات ال ـحية املـدربون وعـالج          مبا
يدز، وتيسـأل و عـم   يشمل عالجا متت  ا للم ابني بتألوس نقم املناعة البشـرية/اإل مالئم 

 إحالة األطتال الرحايا إىل لتلجم اهلي ات بغية احل ول على يىت اخلدمات الالزمة؛
تقــدمي الــدعم لألطتــال الــذين جــر  آبــا هم أو القــائمون علــى رعايتــام مــن     )ا( 

جم حمتمـل نتيجـة لت ـرفات أو أو ـاف آبـاء هـمالء       حريتام بغية  رء لاطر تعـر  هـمالء لعنـ   
 األطتال أو القائمني على رعايتام، وما ة تلك املتاطر.

 
 للعنجم حتسني اإلجراءات اجلنائية يف األمور ال  تنطو  على أطتال  حايا - ثامنا  

فيمــا لــم اإلجــراءات اجلنائيــة يف األمــور الــ  تنطــو  علــى أطتــال  ــحايا للعنــجم،  - 14
الدول األعراء على القيا ، عند االقتراء ومع مراعاهتا صكو، حقـو  اإلنسـان الدوليـة    حت  

 اات ال لة، مبا يلي:
 مان توفأل خدمات ياملة واختـاا تـدابأل محايـة تكتـل احلتـاظ علـى سـالمة         )أ( 

وخ وصيات وكرامة الرحايا وأسرهم يف كـل مراحـل عمليـة العدالـة اجلنائيـة،  ون املسـاس       
ية علــى املشــاركة يف التحقيــق أو املقا ــاة أو رغبــة الرــحية يف تلــك املشــاركة،  بقــدرة الرــح

 وتكتل محايتام من الترهيب واالنتقا ؛
 ـــمان إعطـــاء آراء الطتـــل وزلـــا الواجـــب وفقـــا لعمـــر  ومقـــدار نرـــجه،  )ب( 

وإفســاا الترصــة أمــا  الطتــل للمشــاركة الكاملــة يف أ  إجــراءات قرــائية وإ اريــة، و ــمان  
كل طتل من األطتال باعتبار  ياهدا قا را على اإل الء بشاا اته مع عـد  افتـرا  أن   معاملة 

 امـت ا كمـة أو أ  سـلطة لت ـة      ياا ته باطلة أو غأل جديرة بالثقة بسبب عمر  وحد  ما
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أخرى ترى أن عمر  ومقدار نرجه يسمحان له باإل الء بشاا ة متاومـة وموثوقـة، سـواء مت    
  ال ووسائل مساعدة أخرى أو بدولا؛الك بواسطة أ وات ات

 ــمان عــد  مطالبــة األطتــال  ــحايا العنــجم، يف احلــاالت املناســبة، بــاإل الء  )ج( 
ــار رفــض      ــيام، وعــد  اعتب ــائام أو األوصــياء عل ــة  ون علــم آب بشــاا اهتم يف إجــراءات العدال

اإل الء الطتــل اإل الء بشــاا ته جرمــا بشــكل أو بــ خر، ومكــني األطتــال  ــحايا العنــجم مــن  
بشاا اهتم يف اإلجراءات اجلنائية من خـالل تـدابأل مالئمـة وممارسـات توافـق طتولتـام وتيسـر        
إ الءهــم بشــاا اهتم عــن طريــق محايــة خ وصــياهتم وهويتــام وكرامتــام وعلــى حنــو يرــمن     
ســالمة الطتــل قبــل اإلجــراءات القانونيــة وأثناءهــا وبعــدها وحيــول  ون إحلــا  أاى إ ــايف بــه  

ــي احتي ــاحلقو        ويراعـ ــراف بـ ــع االعتـ ــه مـ ــتماف إليـ ــانوين يف االسـ ــه القـ ــل وحقـ ــات الطتـ اجـ
 للمتام؛ القانونية
ــجم       ) (  ــال  ــحايا العن ــإبال  األطت ــى حنــو واف، ب ــورا وعل  ــمان اإلســراف، ف

آبائام أو األوصـياء علـيام وممثلـيام القـانونيني، اعتبـارا مـن أول ات ـال هلـم بنظـا  العدالـة            أو
ــدا  مراحــل اإلجــر   ــى امت ــل واإلجــراءا    وعل ــو  الطت ــاا حق ــور من ــدة أم ت اءات القرــائية، بع

 ال لة واملساعدة القانونية املتاحة له وتقد  سأل النظر يف القرية ا د ة والبت فياا؛ اات
 ــمان مرافقــة والــد  الطتــل الرــحية أو الوصــي عليــه، وعنــد االقترــاء          (هـ) 

ــابالت ا     ــاء املق ــل أثن ــة الطتــل، الطت ــ  اــرى يف إطــار   يــتم ماــين معــين حبماي لشت ــية ال
التحقيقات وأثناء إجراءات ا اكمة علـى حنـو يشـمل وقـت إ الئـه بشـاا ته، إال يف الظـروف        

 التالية على النحو الذ  مليه م ال الطتل الترلى:
أن يكون أحد الوالدين )كال الوالدين( أو الوصـي عليـه هـو املاعـو  ارتكابـه       ‘5’ 

 ؛اجلرمية ال  تعر  هلا الطتل
أن ترى ا كمة أنه ليس من م ـلحة الطتـل الترـلى أن يرافقـه أحـد والديـه        ‘1’ 

)كال والديه( أو الوصي عليه، استنا ا إىل عـدة أمـور منـاا إبـداء الطتـل قلقـا       
 ممكدا من هذ  املرافقة؛

 مان أن تشرا للطتل اإلجراءات اات ال لة بإ الئـه بشـاا ته، وأن اـرى     )و( 
ات بسيطة يسال علـى الطتـل فاماـا، و ـمان تـوافر ترمجـة يـتوية إىل        تلك اإلجراءات بعبار
 لغة يتاماا الطتل؛

احترا  حرمة احليـاة الشت ـية لألطتـال  ـحايا العنـجم باعتبـار الـك مسـنلة          )ز( 
اات أهتية أوىل، ومحاية همالء األطتال من العر  على اجلماور  ون  اف، والـك مـثال عـن    
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جلماـور ووسـائل اإلعـال   اخـل قاعـة ا كمـة أثنـاء إ الء        طريق عد  السـماا بوجـو  أفـرا  ا   
الطتــل بشــاا ته، ومحايــة املعلومــات املتعلقــة مبشــاركة الطتــل يف إجــراءات العدالــة عــن طريــق  
احلتـــاظ علـــى الســـرية وفـــر  قيـــو  علـــى إفشـــاء معلومـــات قـــد تـــم   إىل التعـــرف علـــى    

 الطتل؛ هوية
إطـار الـنظم القانونيـة الوطنيـة،      مان اإلسراف يف أقرب وقت ممكـن،  اخـل    )ا( 

ــا     ــحايا مـ ــال  ـ ــى أطتـ ــو  علـ ــ  تنطـ ــة الـ ــإجراء ا اكمـ ــال    بـ ــد  م ـ ــاا لـ ــن تنجيلـ مل يكـ
 الترلى؛ الطتل

الــنم علــى اســتتدا  إجــراءات مراعيــة لألطتــال، مبــا يف الــك تــوفأل غــرف    )ف( 
مقابالت يت ية م ممة من أجل األطتال، وتوفأل خـدمات متعـد ة التت  ـات لألطتـال     
الرحايا امع كلاا يف مكان واحد، وتكييجم بي ة ا كمة على حنو يراعـي وجـو  يـاو  مـن     
األطتــال، وإتاحــة فتــرات راحــة أثنــاء االســتماف إىل يــاا ة الطتــل، وعقــد جلســات اســتماف  
حتد  أوقاهتا اليومية على حنو يناسب عمر الطتل ومقدار نرجه، واتباف نظا  إخطـار مناسـب   

تل إىل ا كمة إال عند الررورة، وغأل الـك مـن التـدابأل املالئمـة الـ       لرمان عد  اهاب الط
 بشاا ته؛ تيسر إ الء الطتل

 مان تـوافر أو ـاف مالئمـة، عنـد احتمـال تعـر  األطتـال  ـحايا العنـجم           ) ( 
 مثال: لترهيب أو هتديد أو أاى، ترمن سالمتام، و مان اختاا تدابأل وقائية معينة مناا

ل مباير بني الطتل الرحية واملتام يف أ  وقت أثنـاء إجـراءات   منع أ  ات ا ‘5’ 
 العدالة اجلنائية؛

ــة، مدعومــة بنظــا  تســجيل       ‘1’  ــنن ت ــدر أوامــر تقييدي ــة حمكمــة لت ــة ب مطالب
 األوامر؛ لتلك

مطالبة حمكمة لت ة بنن ت در يف حق املتام أمر احتجاز قبل ا اكمـة، مـع    ‘3’ 
 أثناء احتجاز ؛“ لعد  إجرائه أ  ات اˮايتراف 

ــة      ‘4’  ــنن ت ــدر أمــرا بو ــع املتــام حتــت اإلقامــة اجلربي مطالبــة حمكمــة لت ــة ب
 اقترت الررورة؛ إاا

مطالبة الشرطة أو هي ات أخرى اات صـلة حبمايـة الطتـل الرـحية، و ـمان       ‘1’ 
 عد  إفشاء مكان وجو  الطتل.
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 ـد األطتـال مـن طـابع خطـأل       وحت  الدول األعراء، إقرارا مناا مبا يتسم به العنـجم  - 11
وآخذة بعني االعتبار فداحة األاى اجلسد  والنتسي الذ  يسببه لألطتال الرـحايا، علـى أن   
ــة اات ال ــلة، مــىت مت       ــد االقترــاء ومــع مراعاهتــا صــكو، حقــو  اإلنســان الدولي تكتــل، عن
ئــم اللجــوء إىل نظــم العدالــة غــأل الرمسيــة، يــجب ور ف العنــجم  ــد األطتــال علــى حنــو مال   
 ومساءلة مرتكجل هذا العنجم عن أفعاهلم، وإن اف األطتال الرحايا و عمام وتعويرام.

ــة      - 16 ــة إىل محاي ــدابأل الرامي ــاا بوجــوب أن تســتمر الت ــرارا من ــدول األعرــاء، إق وحتــ  ال
األطتال  حايا العنجم ومسـاعدهتم بعـد إ انـة الشـتم املتـام بارتكـاب هـذا العنـجم وتوقيـع          

ــى ا  ــه، عل ــة علي ــد االقترــاء ومــع مراعاهتــ  العقوب ــا ، عن ــة   لقي ا صــكو، حقــو  اإلنســان الدولي
 ال لة، مبا يلي: اات

 مان حق الطتل  حية العنجم، أو والديه أو الوصي عليه، يف إخطار  عنـد   )أ( 
 إطال  سراا اجلاين بعد احتجاز  أو حبسه إاا رغبوا يف الك؛

عــا ة تنهيــل للمــدانني و ــع وتنتيــذ وتقيــيم بــراممت معاجلــة وإعــا ة إ مــاج وإ  )ب( 
بارتكـــاب عنـــجم  ـــد األطتـــال ترـــع علـــى رأس أولوياهتـــا ســـالمة الرـــحايا ومنـــع تكـــرار   

 العنجم؛ هذا
 ـمان قيــا  الســلطات القرــائية واإلصـالحية، عنــد االقترــاء، برصــد امتثــال    )ج( 

 مرتكجل تلك األعمال أل  عالج أو إجراء آخر تنمر به ا كمة؛
الــ  هتــد  الطتــل  ــحية العنــجم ويف م ــلحة هــذا  ــمان النظــر يف املتــاطر  ) ( 

حبسـه أو بإعـا ة    الطتل الترلى عند اختاا قرارات تتعلق باإلفراج عن اجلاين بعد احتجـاز  أو 
 إ ماجه  اخل ا تمع.

 
 خطأل  مان أن تعرب العقوبات املوقعة عما يتسم به العنجم  د األطتال من طابع - تاسعا  

رارا مناا مبا يتسـم بـه العنـجم  ـد األطتـال مـن طـابع خطـأل         حت  الدول األعراء، إق - 17
وآخذة يف احلسبان احتمال أن يكون مرتكبو هذا العنجم أطتاال هـم أيرـا، علـى القيـا ، عنـد      

 االقتراء ومع مراعاهتا صكو، حقو  اإلنسان الدولية اات ال لة، مبا يلي:
تكجل أعمــال  ــمان أن يــنم القــانون علــى توقيــع عقوبــات مناســبة علــى مــر  )أ( 

 عنجم  د األطتال حبي  تراعي تلك العقوبات خطورة تلك األعمال؛
 مان أن تنخذ القـوانني الوطنيـة بعـني االعتبـار عوامـل حمـد ة قـد تـم   إىل          )ب( 

تتاقم اجلرمية، ومن تلك العوامل مثال عمـر الرـحية، وإصـابة الرـحية بإعاقـة عقليـة أو اهنيـة        
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ء اســتتدا  اجلــاين ثقــة أو عــت فيــه أو ســلطة ميلكاــا، خطــألة، وتكــرار أعمــال العنــجم، وســو
 وارتكابه عنتا  د طتل وثيق ال لة به؛

ــجم  ــد         )ج(  ــال عن ــن يرتكــب أعم ــة عم ــد  إســقاف املســمولية اجلنائي  ــمان ع
 األطتال حتت تنثأل الكحول أو املتدرات أو غألها من املوا ؛

در  ا كمـــة  ـــمان إمكانيـــة توقيـــع حظـــر أو قيـــد علـــى األفـــرا  بـــنمر ت ـــ ) ( 
بوســائل أخــرى،  ــمن إطــار الــنظم القانونيــة الوطنيــة، ميــنعام مــن التحــرن باألطتــال            أو
 ترهيبام أو هتديدهم؛ أو

 مان أخذ لاطر السالمة، مبا فياا هشاية أو اف الرـحايا، بعـني االعتبـار     (هـ) 
ان عنــد إصــدار قــرارات تتعلــق باألحكــا  غــأل االحتجازيــة أو إطــال  ســراا املتــام برــم          

اإلفــراج املشــروف عنــه أو إخــالء ســبيله املشــروف بتحســني ســلوكه أو و ــعه قيــد املراقبــة،  أو
 خاصة عند التعامل مع مرمني خطألين واو  سوابق؛

تاويد ا اكم، مـن خـالل التشـريعات، بطائتـة كاملـة مـن أحكـا  العقوبـات          )و( 
مـع كلـه مـن تكـرار العنـجم،      من أجل محاية الرحية وغأل  من األيتاص املترـررين بـل وا ت  

 ومن أجل إعا ة تنهيل مرتكب العنجم، عند االقتراء؛
ــرارات       )ز(  ــل أن تتســم الق ــى حنــو يكت ــة عل ــوانني الوطني اســتعرا  وحتــدي  الق

 بنلا: ال ا رة عن ا اكم يف القرايا ال  تنطو  على جرائم عنجم  د األطتال
 تشجب وتر ف العنجم  د األطتال؛ ‘5’ 
رمني، مـــع إيـــالء االعتبـــار الواجـــب لعمـــرهم ومقـــدار نرـــجام، حتمـــل ا ـــ ‘1’ 

 مسمولية أفعاهلم املنطوية على عنجم  د األطتال؛
تعاز سالمة الرحية وا تمع، بعـدة وسـائل منـاا ف ـل ا ـر  عـن الرـحية،         ‘3’ 

 بل وعن ا تمع إاا اقترت الررورة؛
 بالرحية؛ قتسم  مبراعاة خطورة األاى اجلسد  والنتسي الذ  حل ‘4’ 
يترتب على العقوبات ال  تتـر  علـى مرتكـب العنـجم      تنخذ يف اعتبارها ما ‘1’ 

 من عواقب تلحق بالرحايا، وبنفرا  أسرهم إاا كان األمر ميسام؛
 تقري ب رف تعويرات عن األاى الذ  تسبب فيه العنجم؛ ‘6’ 
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ور  تشجع على إعا ة تنهيـل مرتكـب العنـجم، بعـدة وسـائل منـاا تعايـا يـع         ‘7’ 
 االقتراء. باملسمولية عما جنت يدا ، وإعا ة تنهيله وإ ماجه يف ا تمع عند

 
 تعايا قدرات املانيني العاملني يف مال العدالة اجلنائية وتدريبام - عايرا  

حت  الدول األعراء، إقرارا منـاا مبسـمولية املانـيني العـاملني يف مـال العدالـة اجلنائيـة         - 18
ألطتــال والت ــد  لــه وعــن محايــة األطتــال  ــحايا العنــجم، وكــذلك  عــن منــع العنــجم  ــد ا

 باحلاجة إىل تيسأل و عم أ ائام هذا الدور، على القيا ، عند االقتراء، مبا يلي:
اختاا تدابأل وخت يم موار  وافية مـن أجـل تطـوير قـدرات املانـيني العـاملني        )أ( 

منعـا ناجعـا ومحايـة ومسـاعدة األطتـال      يف نظا  العدالة اجلنائية بغية منع العنـجم  ـد األطتـال    
  حايا العنجم؛

توثيــق التعــاون والتنســيق والتــ زر بــني مــو تي العدالــة اجلنائيــة وغألهــم مــن     )ب( 
املانيني او  ال لة، خاصة العاملني منام يف قطاعات محاية الطتـل ورعايتـه اجتماعيـا وتـوفأل     

 اخلدمات ال حية والتعليمية له؛
ممت تدريبية للمانيني العاملني يف مال العدالة اجلنائيـة بشـنن   ت ميم وتنتيذ برا )ج( 

حقــو  الطتـــل، خاصـــة بشـــنن اتتاقيـــة حقـــو  الطتـــل والقـــانون الـــدو  حلقـــو  اإلنســـان،  
وإمدا هم مبعلومات عن سبل التعامل املالئمة مع مجيـع األطتـال، خاصـة مـن منـام حيتمـل أن       

احــل رــو األطتــال وعمليــة رــو إ راكاــم   يتعــر  للتمييــا، وتثقيــجم هــمالء املانــيني بشــنن مر  
و يناميــات وطبيعــة العنــجم  ــد األطتــال والتــر  بــني مموعــات األنــدا  العا يــة والع ــابات  

 والتعامل السليم مع األطتال اخلا عني لتنثأل الكحول أو املتدرات؛
ت ميم وتوفأل إريـا ات ومعلومـات وتـدريب للعـاملني يف نظـم العدالـة غـأل         ) ( 
ن أجــل االســتيثا  مــن أن ممارســاهتم وتتســألاهتم القانونيــة وقــراراهتم متثــل للقــانون   الرمسيــة مــ

 الدو  حلقو  اإلنسان وتوفر لألطتال محاية فعالة من مجيع أيكال العنجم؛
تدريبيـة إلااميـة متعـد ة الثقافـات ومراعيـة الحتياجـات        رـااج ت ميم وتنتيذ  )ه( 

جاـة إىل املانـيني العـاملني يف مـال العدالـة اجلنائيـة       األطتال وللمتطلبـات اجلنسـانية، تكـون مو   
يلحـق بكـل الـذين يتعر ـون      وتن ب على رفض كل أيكال العنجم  ـد األطتـال وعلـى مـا    

 هلذا العنجم من آثار وعواقب  ارة؛
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 مان ح ول املانـيني العـاملني يف مـال العدالـة اجلنائيـة علـى تـدريب واف         )و( 
والسياســات والــرباممت الوطنيــة اات ال ــلة، وكــذلك   وتثقيــجم متواصــل بشــنن كــل القــوانني 

 بشنن ال كو، القانونية الدولية اات ال لة؛
تعايا قـدرات اخلـرباء املتت  ـني مـن بـني املانـيني العـاملني يف مـال العدالـة           )ز( 

ــاا، إن أمكــن، إنشــاء وحــدات         ــدة وســائل من ــك بع ــة واالســتعانة  ــمالء اخلــرباء، وال اجلنائي
وحمــاكم متت  ــة أو خت ــيم جــاء مــن وقــت ا ــاكم مــن أجــل هــذا  كــوا ر متت  ــة أو

الغر ؛ و مان ح ول مجيع العاملني يف الشرطة والنيابة العامـة ومجيـع القرـاة وغألهـم مـن      
املانيني العاملني يف مال العدالة اجلنائية على تدريب ممسسي منـتظم يرمـي إىل إاكـاء وعـيام     

ة باألطتــال وإىل إكســا م القــدرة علــى الت ــد  للعنــجم   باملســائل اجلنســانية واملســائل املتعلقــ 
 األطتال؛  د

 ــمان ح ــول مــو تي العدالــة اجلنائيــة والســلطات املتت ــة األخــرى علــى  )ا( 
 يلي: تدريب واف، كل يف مال اخت اصه، من أجل ما

ــتبانة االحتياجــــات ا ــــد ة لألطتــــال  ــــحايا العنــــجم وتلبيتــــاا علــــى    ‘5’  اســ
 املالئم؛ النحو

استقبال ومعاملة كل األطتال  ـحايا العنـجم بـاحترا  بغيـة منـع إحلـا  مايـد         ‘1’ 
 من األاى  م؛

 معاجلة الشكاوى على حنو حيافل على سريتاا؛ ‘3’ 
انطوا هــا علــى عنــجم  يــاعمإجــراء استق ــاءات فعالــة بشــنن احلــوا ث الــ    ‘4’ 

 األطتال؛  د
مارهم وتراعـي احتياجـاهتم   التتاعل مع األطتال الرحايا بطريقة تتناسب وأع ‘1’ 

 واملتطلبات اجلنسانية؛
 إجراء تقييمات بشنن السالمة وتنتيذ تدابأل ت د للمتاطر؛ ‘6’ 
 ي در من أوامر محاية؛ إنتاا ما ‘7’ 
 عــم اجلاــو  الراميــة إىل و ــع مــدونات قواعــد ســلو،، موجاــة إىل املانــيني  )ف( 

ــة، حتظــر ممارســة     ــة اجلنائي ــاملني يف مــال العدال ــال وتترــمن إجــراءات     الع ــجم  ــد األطت العن
يــكاوى وإحالــة منمونــة؛ وتشــجيع الرابطــات املانيــة املعنيــة علــى و ــع معــايأل إلااميــة بشــنن 

 املمارسات والسلو،.
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 اجلاء الثال   
 منع العنجم  د األطتال والت د  له  اخل نظا  العدالة  

 
 احلد من عد  األطتال ا تكني بنظا  العدالة - حا   عشر  

حت  الدول األعراء، إقرارا مناا بنهتية انب ارمي األطتال وتوقيع العقوبـات علـيام    - 11
ــع مراعاهتــ     ــد االقترــاء وم ــل، عن ــى أن تكت ــة    ون  اف، عل ــو  اإلنســان الدولي ا صــكو، حق

يعاقـب مرتكبـه عليـه إاا كـان يت ـا       يعترب جرميـة جنائيـة أو ال   ال لة، أن أ  سلو، ال اات
يرا جرمية جنائية وال يعاقب مرتكبه عليه إاا كان طتال، والـك مـن أجـل منـع     يعترب أ بالغا ال

 وصم األطتال وإيذائام وارميام.
ويف هذا ال د  تشـجع الـدول األعرـاء علـى عـد  حتديـد سـن  نيـا منتترـة للغايـة            - 30

 مـع للمسمولية اجلنائية، آخذة يف االعتبار مقـدار النرـمت العـاطتي والعقلـي والتكـر  للطتـل،       
توصيات جلنة حقو  الطتـل برفـع السـن الـدنيا للمسـمولية اجلنائيـة        اإليارة يف هذا ال د  إىل

عاما  ون أ  استثناء، باعتبارها السن الـدنيا املطلقـة، ومواصـلة رفعاـا لت ـل إىل       51إىل سن 
 أعلى. مستويات

يـة لتقلـيم   وحت  الدول األعراء، إقرارا مناا بـنن مـن السـبل اهلامـة والشـديدة التعال      - 35
عــد  األطتــال الــذين ميثلــون أمــا  نظــا  العدالــة و ــع آليــات حتويــل وبــراممت عدالــة ت ــاحلية    
واستتدا  براممت معاجلة وتعليم غأل قسرية باعتبارها تدابأل بديلـة لججـراءات القرـائية عـالوة     
على تقدمي الدعم لألسـر، علـى القيـا ، عنـد االقترـاء ومـع مراعاهتـا صـكو، حقـو  اإلنسـان           

 الدولية اات ال لة، مبا يلي:
النظـر يف و ــع بــراممت حتويــل قائمــة علـى احللــول ا تمعيــة، وتــوفأل خيــارات    )أ( 

أما  مو تي الشرطة وغألهم من مـو تي إنتـاا القـانون وأعرـاء النيابـة العامـة والقرـاة تتـي          
ل متمعيـة، مـع   هلم حتويل األطتال خارج نظا  العدالة، مبا يشمل اإلنذار والتكليجم بن اء أعما

 تطبيق تلك اخليارات جنبا إىل جنب مع عمليات العدالة الت احلية؛
تعايا التعاون الوثيـق بـني قطاعـات العدالـة ومحايـة الطتـل وخـدمات الرعايـة          )ب( 

ــراءات          ــة لجج ــدابأل البديل ــاز اســتتدا  الت ــا يع ــة مب ــة واخلــدمات ال ــحية والتعليمي االجتماعي
 تلك التدابأل؛القرائية ولالحتجاز وتطبيق 

النظر يف ت ميم وتنتيذ براممت عدالة ت احلية ختم األطتـال باعتبارهـا تـدابأل     )ج( 
 بديلة لججراءات القرائية؛
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النظر يف استتدا  براممت معاجلة وتعليم ومساعدة غأل قسرية باعتبارها تـدابأل   ) ( 
يـة وبـراممت فعالـة    بديلة لججـراءات القرـائية، واسـتحداث عمليـات تـدخل بديلـة غـأل احتجاز       

 إلعا ة اإل ماج يف ا تمع.
 

 منع العنجم املرتبط بننشطة إنتاا القانون والنيابة العامة - ثاين عشر  
حتــ  الــدول األعرــاء، إ راكــا منــاا بــنن قــوات الشــرطة وغألهــا مــن قــوات األمــن      - 31
يف بعــض األحيــان أن تكــون مســمولة عــن العنــجم  ــد األطتــال، علــى القيــا ، مــع           ميكــن

ــا ــلطة،        مراعاهتـ ــتتدا  السـ ــجم يف اسـ ــع التعسـ ــلة، مبنـ ــة اات ال ـ ــة الدوليـ ــكو، القانونيـ ال ـ
واالحتجاز التعستي، وأعمال التسا  واالبتااز ال  يرتكباا مو تو الشـرطة الـذين يسـتادفون    

 األطتال وأسرهم.
علــى فــر  حظــر فعــال علــى اســتتدا  كــل أيــكال العنــجم   ءوحتــ  الــدول األعرــا - 33

ــذيب أو  ــى       والتع ــن أجــل احل ــول عل ــة م ــة القاســية أو الالإنســانية أو املاين ــة أو العقوب املعامل
معلومات وانتااف اعترافات وإجبار الطتل على العمل لربا أو عمـيال للشـرطة أو محـل الطتـل     

 على اال طالف بننشطة معينة على كر  منه.
ميكـن أن يتتللـاا    وحت  الدول األعراء، إ راكـا منـاا بـنن االعتقـاالت والتحقيقـات      - 34

عنجم ميارس  د األطتال، على القيا ، عنـد االقترـاء ومـع مراعاهتـا صـكو، حقـو  اإلنسـان        
 الدولية اات ال لة، مبا يلي:

 ــمان التقيــد بالقــانون عنــد تنتيــذ مجيــع االعتقــاالت، وق ــر عمليــات إلقــاء  )أ( 
ــدابأل  القــبض علــى األطتــال واعتقــاهلم واحتجــازهم علــى احلــاالت الــ  تكــون في     اــا تلــك الت

 رورية كمالا أخأل، واحلرص قدر اإلمكان علـى تعايـا وتنتيـذ بـدائل لالعتقـال واالحتجـاز       
 تشمل أوامر االستدعاء وإيعارات املثول يف اجلرائم ال  ياعم أن مرتكبياا أطتال؛

ــدأ القائــل بوجــوب أن تنتــذ عمليــات إلقــاء القــبض علــى األطتــال      )ب(  تنتيــذ املب
 يقة مراعية لألطتال؛واعتقاهلم بطر

حظر استتدا  أسـلحة ناريـة وصـواعق كاربائيـة وأسـاليب عنيتـة عنـد إلقـاء          )ج( 
القبض علـى األطتـال واعتقـاهلم، واتبـاف تـدابأل وإجـراءات حتـد بعنايـة مـن اسـتتدا  الشـرطة            

 القوة وأ وات التقييد عند إلقائاا القبض على األطتال واعتقاهلم وتوجه هذا االستتدا ؛
ايـــتراف و ـــمان ورصـــد امتثـــال الشـــرطة لرـــرورة إخطـــار آبـــاء األطتـــال  ) ( 

 واألوصياء عليام أو القائمني على رعايتام فور إلقاء القبض عليام أو اعتقاهلم؛
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 مان مراعـاة امل ـلحة الترـلى للطتـل والعوامـل األخـرى اات ال ـلة عنـد          (هـ) 
أو الوصــي عليــه أو ممثلــه   النظــر فيمــا إاا كــان مــن الرــرور  أن حيرــر أحــد والــد  الطتــل   

ــد الرــرورة،          ــل عن ــة الطت ــين حبماي ــين مع ــال  مســمول، أو يــتم ما ــانوين أو يــتم ب الق
مقابلة يت ية مع الطتل أو عمليـة اسـتجواب لـه أو أن يراقـب الطتـل أثنـاء تلـك املقابلـة          أ 
 الك االستجواب؛ أو

ى  ـــمان إبـــال  األطتـــال حبقـــوقام، ومكينـــام مـــن احل ـــول التـــور  علـــ )و( 
مساعدة قانونية أثناء استجواب الشرطة هلـم وأثنـاء فتـرة احتجـازهم لـدى الشـرطة، ومكينـام        

 من التشاور حبرية ويف سرية تامة مع ممثليام القانونيني؛
استعرا  وتقيـيم، بـل وحتـدي  إاا اقترـت الرـرورة، القـوانني والسياسـات         )ز( 

املتعلقــة بتنتيــذ سياســات وإجــراءات  واملــدونات واإلجــراءات والــرباممت واملمارســات الوطنيــة   
صارمة تت ل مبالحقة األطتال على حنو حيتر  حرمة حياهتم اخلاصـة وكرامتـام وتت ـل بنخـذ     
ــدير عمــر             ــتبه فــيام وبتق ــا  األطتــال املش ــة مــن أجس ــة وغــأل محيم ــن أجــااء محيم ــات م عين

 وجنسه؛ الطتل
ات غـأل قانونيـة مـن    تنتيذ تدابأل ترمي خ ي ا إىل منع العنجم املتعلق مبمارسـ  )ا( 

ــى       ــ  توقــع عل ــات ال ــات االعتقــال واالحتجــاز التعســتية والعقوب ــاا عملي جانــب الشــرطة، من
 األطتال خارج نطا  القراء بسبب إتيالم بسلو، غأل قانوين أو غأل مرغوب فيه؛

و ع إجراءات متيسرة ومناسـبة لألطتـال ومنمونـة تتـي  هلـم تقـدمي يـكاوى         )ف( 
وا لـــه أثنــاء اعتقـــاهلم أو اســتجوا م أو أثنـــاء فتــرة احتجـــازهم    بشــنن حــوا ث عنـــجم تعر ــ   

 الشرطة؛ لدى
 ــمان اإلســراف يف إجــراء حتقيقــات مســتقلة وفعالــة بشــنن حــوا ث العنــجم    ) ( 

املاعو  ارتكا ا  د األطتال أثناء احتكاكام بالشرطة، و مان إبعـا  كـل مـن يـاعم تورطـه      
لـه فيـه سـيطرة أو سـلطة، مبايـرة أو غـأل       يف أعمال عنجم  ـد األطتـال مـن أ  موقـع تكـون      

 التحقيقات؛ مبايرة، على مقدمي الشكاوى والشاو  وأسرهم، عالوة على القائمني على
اختــاا تــدابأل تتــي  الت ــد  ملتــاطر العنــجم ومحايــة األطتــال أثنــاء نقلــام إىل    )،( 

اخـل قتـم   ا كمة أو املستشـتى أو مرفـق آخـر، مبـا يف الـك لـاطر العنـجم أثنـاء وجـو هم           
 االهتا  يف ا كمة جنبا إىل جنب مع أيتاص بالغني؛

 مان مراعاة م ال الطتل الترلى ورعايته وتلبيـة احتياجاتـه األخـرى عنـد      )ل( 
 اعتقال أحد والديه أو الوصي عليه أو القائم برعايته.
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 مان عد  استتدا  التجريد مـن احلريـة إال كتـدبأل يلجـن إليـه كمـالا        - ثال  عشر  
 خأل وألق ر فترة زمنية مالئمةأ

حت  الدول األعراء، إقرارا منـاا بـنن احلـد مـن اسـتتدا  االحتجـاز عقابـا وتشـجيع          - 31
اســتتدا  بــدائل لالحتجــاز ميكــن أن يســاعدا علــى تقلــيم لــاطر العنــجم الــذ  ميــارس  ــد    

اإلنسـان  األطتال  اخل نظا  العدالة، على القيا ، عند االقتراء ومع مراعاهتا صـكو، حقـو    
 الدولية اات ال لة، مبا يلي:

عد  اريد األطتال مـن حريتـام علـى حنـو غـأل قـانوين أو علـى حنـو تعسـتي           )أ( 
كمالا أخأل وألق ر فترة زمنية مالئمة، و مان أن يكـون هـذا التجريـد يف حـال حدوثـه       إال

 متتقا مع القانون؛
احل ــول علــى  ــمان قــدرة األطتــال طــوال كــل مراحــل ســأل العدالــة علــى    )ب( 

 معونة قانونية موهلا احلكومة؛
 مان قدرة األطتـال علـى ممارسـة حقاـم يف اسـت ناف أ  حكـم واحل ـول         )ج( 

 على املعونة القانونية الررورية من أجل عمل الك؛
الــنم علــى إمكانيــة اإلفــراج املبكــر عــن األطتــال، وتــوفأل بــراممت وخــدمات   ) ( 

 ع؛رعاية الحقة وإعا ة إ ماج يف ا تم
تيسأل سبل التت ـم املاـين، أو علـى األقـل التـدريب املتت ـم، للمانـيني         )ه( 

قـانون  الالعاملني يف مال العدالة اجلنائية الذين يتعاملون مع األطتال الذين يدعى ألـم انتـاكوا   
 أو يتامون بذلك أو يثبت عليام الك. اجلنائي

 
و العقوبــــة القاســــية حظــــر التعــــذيب وغــــأل  مــــن  ــــروب املعاملــــة أ - رابع عشر  

 الالإنسانية أو املاينة أو
لرـروب   حت  الدول األعراء، إقرارا مناا بعد  جواز إخراف أ  طتل للتعـذيب أو  - 36

 يلي: املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املاينة، على ما
يـ   استعرا  وتقييم، بل وحتدي  إاا اقترت الرـرورة، قوانينـاا الوطنيـة حب    )أ( 

حتظر حظرا فعاال إصدار أ  أحكا  تنطو  علـى أ  يـكل مـن أيـكال العقـاب اجلسـد  يف       
 اجلرائم ال  يرتكباا األطتال؛

استعرا  وتقييم، بل وحتدي  إاا اقترت الرـرورة، قوانينـاا الوطنيـة حبيـ       )ب( 
املمبـد  تكتل، مبوجب التشريعات ويف املمارسة العملية، عد  توقيع عقوبة اإلعـدا  أو السـجن   
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ــن         ــل ع ــر  يق ــدما كــان عم ــاا أ  يــتم عن ــ  ارتكب ــة   58يف اجلــرائم ال ــا  ون إمكاني عام
 عنه. اإلفراج

 
 منع ممارسة العنجم  د األطتال يف أماكن االحتجاز والت د  له - خامس عشر  

حت  الدول األعراء، إقرارا مناا بنن غالبية األطتـال ا ـر ين مـن حريتـام حيتجـاون       - 37
ــا وبــنن هــمالء        لــدى الشــرطة  ــازا احتياطي ــازا ســابقا  اكمتــام أو احتج أو حيتجــاون احتج

األطتــال يكونــون عر ــة ملتــاطر عنــجم، علــى القيــا ، عنــد االقترــاء ومــع مراعاهتــا صــكو،    
 حقو  اإلنسان الدولية اات ال لة، مبا يلي:

ا تجـــاين   ـــمان أن يكـــون بوســـع األطتـــال ا تجـــاين لـــدى الشـــرطة أو   )أ( 
سـابقا  اكمتـام أو احتجـازا احتياطيـا أن ميثلـوا فـورا أمـا  حمكمـة أو هي ـة حتكيميـة           احتجازا 

لكي يعتر وا على هذا االحتجاز وأن تتـوافر هلـم فرصـة االسـتماف إلـيام إمـا مبايـرة أو عـرب         
ممثل هلم أو عرب هي ة مناسـبة علـى حنـو يتسـق مـع قواعـد القـانون الـوطين اإلجرائيـة سـعيا وراء           

 قرار فور  بشنن أ  احتجاز من هذا القبيل؛ح وهلم على 
ــة واإلســراف با اكمــات واإلجــراءات     )ب(  ــنخر يف ســأل العدال ــرات الت تقلــيم فت

ــاكوا      ــدعى ألــم انت ــى أطتــال ي ــ  تنطــو  عل ــائيقــانون الاألخــرى ال ــذلك   أو اجلن ــامون ب يت
تـرات طويلـة   يترتب على هذا التنخر مـن احتجـاز األطتـال لت    يثبت عليام الك، وانب ما أو

 أو على حنو تعستي حلني حماكمتام أو االنتااء من حتقيقات الشرطة؛
 مان فعالية اإليـراف والرصـد املسـتقل يف مجيـع احلـاالت الـ  حيتجـا فياـا          )ج( 

 أطتال لدى الشرطة أو احتجازا سابقا  اكمتام أو احتجازا احتياطيا؛
ة، بعـدة وسـائل منـاا اختـاا     السعي إىل احلـد مـن االحتجـاز السـابق للمحاكمـ      ) ( 

ــو        ــة واعتمــا  سياســات بشــنن الشــروف املســبقة هلــذا االحتجــاز والقي ــدابأل تشــريعية وإ اري ت
ــه وبدائلــه واختــاا تــدابأل هتــدف إىل تنتيــذ التشــريعات      املترو ــة علــى اســتتدامه وبشــنن مدت

 ة.قانوني القائمة و مان إتاحة إمكانية اللجوء إىل العدالة واحل ول على معونة
عنـدما   ،وحت  الدول األعراء، إقرارا مناا بنن الظروف ال  تكتنجم اعتقال األطتـال  - 38

ميكناا يف حد ااهتا أن تتري إىل تعر ام لشىت أيكال العنـجم، علـى القيـا ،     ،يتحتم اعتقاهلم
 عند االقتراء ومع مراعاهتا صكو، حقو  اإلنسان الدولية اات ال لة، مبا يلي:
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ن كــل مرافــق االحتجــاز قــد اعتمــدت ونتــذت سياســات        ــمان أن تكــو  )أ( 
ــات        ــك السياسـ ــال لتلـ ــد االمتثـ ــل، ورصـ ــات الطتـ ــة الحتياجـ ــات مراعيـ ــراءات وممارسـ وإجـ

 واإلجراءات واملمارسات؛
تتجاوزهــا كــل أمــاكن االحتجــاز، واختــاا   حتديــد ســعة اســتيعاب ق ــوى ال  )ب( 

 سسات وتقلي ه؛تدابأل مسدة ومستدامة تكتل معاجلة االكتظاظ يف تلك املم
ــل     )ج(  ــن البـــنني يف كـ ــات عـ ــالغني وف ـــل البنـ ــن البـ  ـــمان ف ـــل األطتـــال عـ
 االحتجاز؛ أماكن

تشجيع املمارسات اجليدة من أجـل تعايـا محايـة وسـالمة األطتـال ا تجـاين        ) ( 
مع آباء مسجونني، مبا يشمل التشـاور مـع اآلبـاء للوقـوف علـى آرائاـم بشـنن رعايـة أطتـاهلم          

سـرية  أاالحتجاز وتوفأل وحدات خاصـة امـع بـني األماـات وأطتـاهلن أو وحـدات       أثناء فترة 
منت ــلة إاا كــان اآلبــاء حمتجــاين بســبب انتــااكام قــوانني اهلجــرة، والــك مــن أجــل اســتبانة  

 االحتياجات؛ احتياجاهتم اخلاصة وتوفأل احلماية املالئمة وفقا لتلك
مرافق االحتجاز مـن أجـل اسـتبانة    تيسأل تقييم وت نيجم األطتال املو عني يف  (هـ) 

احتياجاهتم اخلاصـة وتـوفأل احلمايـة املالئمـة وفقـا لتلـك االحتياجـات، وت ـميم أرـاف املعاجلـة           
وعمليات التدخل بناء على كل حالة على حدة على حنو يشـمل احتـرا  االحتياجـات اخلاصـة     

األعمـار املتتلتـة    للبنات، و مان وجو  عد  كاف من املرافق يكتل استيعاب األطتال او 
 أو االحتياجات املتتاوتة ومحايتام محاية وافية؛

 مان توفأل العالج والـدعم لألطتـال ا تجـاين او  االحتياجـات اخلاصـة،       )و( 
مبــن فــيام البنــات احلوامــل أو الــال  يلــدن و/أو يــربني أطتــاهلن أثنــاء فتــرة اعتقــاهلن، وعــالج    

يدز وغـأل  مـن األمـرا     نقـم املناعـة البشـرية/اإل    امل ابني بنمرا  عقليـة وإعاقـات وفـألوس   
املعدية وغـأل املعديـة ومـدمين املتـدرات، وتلبيـة احتياجـات األطتـال الـذين حيتمـل أن يقـدموا           

 على االنتحار أو أن يلحقوا بننتسام أيكاال أخرى من األاى؛
اء أوصــي يلـا  مـن رعايــة ومحايـة لألطتـال املـرافقني آلبـاء أو        ـمان تـوفأل مـا    )ز( 

 اهلجرة؛ عليام جر وا من حريتام أل  سبب كان، مبا يف الك بسبب انتااكام قانون
استعرا  وحتدي  وحتسني السياسات واملمارسات املتعلقة بالسـالمة واألمـن    )ا( 

 اخل أماكن االحتجاز على حنو يعرب عن التـاا  السـلطات برـمان سـالمة األطتـال ومحايتـام       
 بينام؛ اا العنجم املمارس فيمامن مجيع أيكال العنجم، مبا في

 منع مجيع أيكال التمييا أو النبذ أو الوصم  د األطتال ا تجاين؛ )ف( 
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اختاا تدابأل صارمة تكتل اإلسراف فـورا بـاإلبال  عـن مجيـع حـوا ث العنـجم        ) ( 
املاعومــة، مبــا فياــا االعتــداء اجلنســي علــى األطتــال يف أمــاكن احتجــازهم، وبــإجراء حتقيقــات 

 وقوعاا. وفعالة بشنلا من جانب السلطات املعنية ومبالحقة مرتكبياا إاا تبني صحة مستقلة
وحت  الدول األعراء، إقرارا مناا أيرا بوجوب تقليم لـاطر العنـجم  ـد األطتـال      - 31

ــو          ــع مراعاهتــا صــكو، حق ــد االقترــاء وم ــا ، عن ــى القي ــدر ممكــن، عل ا تجــاين إىل أ ق ق
 ة، مبا يلي:اإلنسان الدولية اات ال ل

ــوقام      )أ(  ــيام حلق ــائام و/أو األوصــياء عل ــال ا تجــاين وآب  ــمان إ را، األطت
وقدرهتم على الوصول إىل اآلليات املوجو ة من أجل محاية تلك احلقو ، مبا يشـمل ح ـوهلم   

 على معونة قانونية؛
حظر احلبس يف زناانـة مظلمـة أو  ـيقة أو احلـبس االنتـرا  ، أو أ  عقوبـة        )ب( 

 ى ميكن أن تكون  ارة ب حة الطتل البدنية أو العقلية؛أخر
اعتما  وتنتيذ سياسات صارمة حتكم اسـتتدا  القـوة والقيـو  اجلسـدية  ـد       )ج( 

 األطتال أثناء احتجازهم؛
اعتما  سياسات حتظر محل واسـتتدا  املـو تني أسـلحة يف أ  مرفـق حيتجـا       ) ( 

 أطتال  اخله؛
ي ومنع هـذا االسـتتدا  منعـا     كتدبأل تن يب حظر استتدا  أ  عقاب جسد  )ه( 

فعاال، واعتما  سياسـات وإجـراءات انرـباطية وا ـحة ويـتافة تشـجع علـى اسـتعمال أرـاف          
إدابية وتعليمية، والنم يف القانون على إلاا  مـدير  مرافـق االحتجـاز والعـاملني فياـا       تن يبية

 عقوبات تن يبية؛بتسجيل واستعرا  ورصد أ  حالة تستتد  فياا تدابأل أو 
حظر أ  يكل من أيكال العنجم أو التاديد باستتدا  العنجم  د األطتـال   )و( 

من جانب املو تني العاملني يف أماكن االحتجاز بغية إجبـار األطتـال علـى الـدخول كرهـا يف      
 أنشطة معينة؛

 مان وجو  إيراف فعال على األطتال ومحايتام عند االقترـاء مـن العنـجم     )ز( 
رسه أطتال آخـرون وأيـتاص بـالغون، بعـدة وسـائل منـاا و ـع تـدابأل منـع أعمـال           الذ  ميا

 أنتسام؛ البلطجة من جانب أيتاص بالغني أو أطتال آخرين، ومحاية األطتال من إيذاء
منع العنجم املرتبط بننشطة ع ـابات صـغار السـن، ومنـع التحـرن العن ـر         )ا( 

 والعنجم  اخل أماكن االحتجاز؛
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اإلمكــان وعلــى حنــو ي ــب يف م ــلحة الطتــل الترــلى علــى     احلــرص قــدر )ف( 
ــات االت ــال والتواصــل املنتظمــة بــني       ــة وعملي ــارات العائلي ــار مــن الاي تشــجيع وتيســأل اإلكث

الـ  توقـع علـى     التن يبيـة األطتال وأسرهم ومع العامل اخلارجي، و مان أال تشـمل العقوبـات   
 األطتال ا تجاين حظر ات اهلم بنفرا  أسرهم؛

منــع ممارســة العنــجم  ــد األطتــال امل ــابني بــنمرا  عقليــة أو املــدمنني، ومنــع  ) ( 
 أنتسام. اإلساءة إليام، بعدة وسائل مناا و ع تدابأل عالجية وتدابأل أخرى منعام من إيذاء

حت  الدول األعراء، إقرارا مناا بنهتية منع العنجم  ـد األطتـال مـن خـالل تـوخي      و - 40
و تني وعنـد اختيــارهم وتدريبـام واإليـراف علـيام، علـى القيـا ، عنــد       العنايـة عنـد تعـيني املـ    
 االقتراء، مبا يلي:

 مان أن يكون مجيـع املـو تني املتعـاملني مـع األطتـال يف أمـاكن االحتجـاز         )أ( 
مـــمهلني ولتـــارين بنـــاء علـــى إمكانيـــاهتم املانيـــة ونااهتـــام وقـــدراهتم وخ ـــاهلم الشت ـــية 

 التعال؛ دربني تدريبا وافيا وخا عني لجيرافوحاصلني على أجور كافية وم
 ــمان عــد  الســماا أل  يــتم ســبق أن أ يــن بارتكــاب جرميــة  ــد          )ب( 

األطتال بالعمل يف هي ة أو منظمة تقـد  خـدمات لألطتـال، ومطالبـة اهلي ـات واملنظمـات الـ         
طتـال  تقد  خدمات لألطتال مبنـع األيـتاص الـذين سـبق أن أ ينـوا بارتكـاب جرميـة  ـد األ        

 من التعامل مع األطتال؛
ــات        )ج(  ــى العالم ــرف عل ــام مبســموليتام يف التع ــاملني وتوعيت ــع الع ــدريب مجي ت

املبكرة الدالة على وجو  لاطر عنجم  د األطتـال ويف تقلـيم تلـك املتـاطر، واإلبـال  عـن       
حوا ث العنجم ال  ترتكب  د األطتال، وتـوفأل محايـة فعالـة لألطتـال مـن العنـجم علـى حنـو         

 اجلنسانية. خالقي ويراعي احتياجات الطتل واملتطلباتأ
وحتــ  الــدول األعرــاء، آخــذة بعــني االعتبــار االحتياجــات املتميــاة للبنــات وســاولة   - 45

تعر ان للعنجم اجلنساين، على القيا ، عنـد االقترـاء ومـع مراعاهتـا صـكو، حقـو  اإلنسـان        
 الدولية اات ال لة، مبا يلي:

أ  يكل من أيـكال التحـرن بالبنـات وممارسـة العنـجم       إزالة لاطر حدوث )أ( 
 والتمييا  دهن؛

 مان أخـذ االحتياجـات اخلاصـة بالبنـات وأوجـه  ـعتان بعـني االعتبـار يف          )ب( 
 عمليات اختاا القرارات؛
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ــ         )ج(  ــذا  ال ــي  ال ــات التتت ــاء عملي ــات وصــولا أثن ــة البن ــرا  كرام  ــمان احت
على التدريب املالئم بشنن طرائق التتتي  الالئقـة،   دوز أن تنتذها سوى مو تات ح لن ال

 ووجوب أن تنتذ تلك العمليات وفقا إلجراءات التتتي  املقررة؛
تنتيذ طرائق فحم بديلة، مثل املس  املقطعي، عو ا عـن عمليـات التتتـي      ) ( 

 الذا  ال  تستلا  التعر  وعمليات التتتـي  الـ  تعتـد  علـى حرمـة اجلسـد مـن أجـل انـب         
 تسببه هذ  العمليات من أاى نتسي ومن آثار جسدية حمتملة؛ ما

اعتمــا  وتنتيــذ سياســات ولــوائ  وا ــحة بشــنن ســلو، املــو تني مــن أجــل    (هـ) 
محايــة البنــات الالئــي جــر ن مــن حريتــان، محايــة ق ــوى، مــن أ  عنــجم أو اعتــداء أو حتــرن 

 جنسي، جسديا كان أ  لتظيا.
ا مناا مبا آلليات الرصد والتتتي  املسـتقلة مـن أهتيـة حامسـة،     وحت  الدول األعراء، إقرار - 41

 على القيا ، عند االقتراء ومع مراعاهتا صكو، حقو  اإلنسان الدولية اات ال لة، مبا يلي:
 مان الرصد التعال ألماكن االحتجاز واملمسسات ا لية والوصـول املنـتظم    )أ( 

ــة     ــات وطني ــي  علياــا مــن جانــب هي  ــة حبقــو    إلياــا والتتت ــة معني مســتقلة وممسســات وطني
اإلنسان و واوين مظامل أو أعراء يف اجلاـاز القرـائي حيـق هلـم إجـراء زيـارات متاج ـة لتلـك         
األماكن واملمسسات وإجراء مقابالت يت ية مع األطتال واملو تني خالل جلسات خاصـة  

 يعقدولا معام والتحقيق يف مااعم حدوث عنجم؛
ات الرصــد الدوليــة واإلقليميــة   مــع آليــ ول األعرــاء الــد ــمان أن تتعــاون   )ب( 
 حريتام؛ ال لة ال  حيق هلا قانونا أن تاور املمسسات ال  در  فياا األطتال من اات

تعايا التعاون الدو  بشـنن املمارسـات الترـلى والـدروس املسـتتا ة املتعلقـة        )ج( 
 ب ليات الرصد والتتتي  الوطنية؛

ع حـــاالت الوفـــاة الـــ  تقـــع لألطتـــال ا تجـــاين  ـــمان اإلبـــال  عـــن مجيـــ ) ( 
واإلسراف بإجراء حتقيقات مستقلة بشنلا، مع السـعي احلثيـ ، عنـد االقترـاء، علـى اإلسـراف       
بالتحقيق يف اإلصابات ال  تلحق  مالء األطتال، و مان إخطار آبـائام أو األوصـياء علـيام    

 أو أقار م املقربني.
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تال الذين يقعـون  ـحايا للعنـجم نتيجـة لتعاملـام مـع       الكشجم عن األط - سا س عشر  
ــارهم مــرمني ماعــومني أو مــرمني     ــة باعتب ــا نظــا  العدال ــيام، حمكوم عل

 ومساعدة همالء األطتال ومحايتام
نظرا ملا ملسنلة اإلسراف فورا بتوفأل احلماية والدعم واإلريا  لألطتال الذين يبلغون عن  - 43

 اخل نظـا  العدالـة مـن أهتيـة حامسـة، حتـ  الـدول األعرـاء          حوا ث اعتداء وعنجم تعر وا هلا
 على القيا ، عند االقتراء ومع مراعاهتا صكو، حقو  اإلنسان الدولية اات ال لة، مبا يلي:

إنشــاء آليــات مكــن األطتــال  ــحايا العنــجم  اخــل نظــا  العدالــة مــن تقــدمي    )أ( 
 إلياا؛ يكاوى وتتسم بنلا منمونة وسرية وفعالة ويسال الوصول

 مان ح ول األطتال على معلومات وا حة يتوية وكتابيـة، خاصـة عنـد     )ب( 
ــة      وصــوهلم ألول مــرة إىل مكــان احتجــاز، بشــنن حقــوقام واإلجــراءات اات ال ــلة، وكيتي
ممارســتام حقاــم يف االســتماف إلــيام واإلن ــات إىل أقــواهلم، وســبل االنت ــاف التعالــة إزاء    

والدعم املتاحة هلم، وكذلك معلومـات تتـي  هلـم التمـاس      حوا ث العنجم، وخدمات املساعدة
التعــويض عمــا حلــق  ــم مــن أ ــرار، و ــمان أن تتناســب تلــك املعلومــات مــع عمــر الطتــل    
وثقافته وأن تراعي احتياجاته واملتطلبـات اجلنسـانية، و ـمان تاويـد آبـاء األطتـال واألوصـياء        

 عليام مبعلومات اات صلة عن تلك التدابأل؛
اية األطتال الذين يبلغـون عـن االعتـداء علـيام، خاصـة مـع مراعـاة لـاطر         مح )ج( 

إسـاءة معاملـة    االنتقا  منام، على حنو يشمل إبعا  كـل مـن يـاعم تورطـه يف أعمـال عنـجم أو      
غــأل مبايــرة، علــى   ــد األطتــال مــن أ  موقــع تكــون لــه فيــه ســيطرة أو ســلطة، مبايــرة أو  

 التحقيقات؛ على القائمني علىمقدمي الشكاوى والشاو  وأسرهم، عالوة 
اختاا تدابأل فعالة من أجل محاية األطتال الذين يقـدمون معلومـات أو يـدلون     ) ( 

 العدالة؛ بشاا ات أثناء سأل اإلجراءات تتعلق حبالة عنجم وقعت  اخل نظا 
مكــني األطتــال  ــحايا العنــجم  اخــل نظــا  العدالــة مــن الوصــول إىل آليــات   )ه( 

يعة ومن تة وإىل إجراءات تكتل هلم التماس تعويرات واحل ـول علياـا،   انت اف عا لة وسر
 و مان تدبأل مويل كاف ملتططات تعويض الرحايا.

وحتــ  الــدول األعرــاء، إقــرارا منــاا بنهتيــة الكشــجم عــن كــل حــوا ث العنــجم الــ     - 44
 او حمكومـ يتعر  هلا األطتال نتيجـة لتعاملـام مـع نظـا  العدالـة باعتبـارهم مـرمني ماعـومني أ        

 عليام والت د  لتلك احلوا ث، على القيا ، عند االقتراء، مبا يلي:
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 مان أن حتتر  القوانني املنش ة اللتاامات اإلبال  عـن حـوا ث العنـجم  ـد      )أ( 
ســد تلــك القــوانني يف اللــوائ  األطتــال الــ  تقــع  اخــل نظــا  العدالــة حقــو  األطتــال وأن ا 

سلو،، و مان أن تتوافر لدى مجيـع املتعـاملني مـع األطتـال     ال لة باهلي ات ويف قواعد ال اات
 إريا ات وا حة بشنن متطلبات اإلبال  وعواقبه؛

تنتيذ تدابأل تكتل محاية املو تني الذين يبلغون حبسن نية عـن حـوا ث عنـجم     )ب( 
ياعم ارتكا ا  د األطتال، واعتما  قواعد وإجراءات حتمـي هويـة املانـيني واألفـرا  العـا يني      

 أطتال؛ الذين يلتتون انتبا  السلطات املتت ة إىل حاالت عنجم ارتكبت  د
 ــمان اإلســراف بــإجراء حتقيقــات مســتقلة وفعالــة يف مجيــع حــوا ث العنــجم    )ج( 

ــارهم مــرمني ماعــومني        ــة باعتب ــاملني مــع نظــا  العدال ــاعم ارتكا ــا  ــد األطتــال املتع ــ  ي ال
ويسـتعان فياـا مبـو تني طبـيني، والـك يف  ـل       مدانني، تقو   ا سـلطات لت ـة ومسـتقلة     أو

 االحترا  التا  ملبدأ السرية.
 

آليات املساءلة واإليراف - سابع عشر    تقوية 
حت  الدول األعراء على اختاا مجيع التدابأل املالئمة من أجـل مكافحـة اإلفـالت مـن      - 41

والـك بطرائـق   لـة،  العدالة والتساهل مـع العنـجم الـذ  ميـارس  ـد األطتـال  اخـل نظـا  العدا        
إنشــاء بــراممت توعيــة وتثقيــجم، واملقا ــاة التعالــة ملــرتكجل حــوا ث العنــجم  ــد األطتــال   منــاا

  اخل نظا  العدالة.
وتشجع الدول األعراء على  مان وجو  تعاـد والتـاا  وا ـحني ومسـتدامني علـى       - 46

ى حنـو يراعـي   مجيع املستويات يف ممسسات العدالة مبنع العنجم  د األطتـال والت ـد  لـه علـ    
 احتياجات الطتل واملتطلبات اجلنسانية.

وحتـ  الـدول األعرـاء علـى القيـا ، عنــد االقترـاء ومـع مراعاهتـا ال ـكو، القانونيــة           - 47
 الدولية اات ال لة، مبا يلي:

تعايا املساءلة عـن حـوا ث العنـجم  ـد األطتـال  اخـل نظـا  العدالـة، بعـدة           )أ( 
 ااهة ومنع التسا ؛ عالة تعاز النوسائل مناا و ع وتنتيذ تدابأل ف

 االحتجاز؛ إرساء آليات مساءلة  اخلية وخارجية يف أجااة الشرطة وأماكن )ب( 
إرساء كل العناصر الرئيسية ال  يتنلجم مناا نظا  مساءلة فعال، مبا يف الك آليات  )ج( 

 األطتال؛ امل معوطنية مستقلة معنية باإليراف والرصد والشكاوى فيما لم اهلي ات ال  تتع
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 مان إجراء حتقيقات مسـتقلة وسـريعة وفعالـة يف اجلـرائم الـ  تنطـو  علـى         ) ( 
 عنجم  د األطتال  اخل نظا  العدالة ومقا اة مرتكبياا؛

 مان مساءلة كل املسمولني العمـوميني الـذين ثبتـت مسـموليتام عـن عنـجم        (هـ) 
يف أمـاكن العمـل وإلـاء خدمـة      مورس  ـد األطتـال، والـك مـن خـالل تـدابأل تن يبيـة تتتـذ        
 همالء املسمولني وإجراء حتقيقات جنائية معام عند االقتراء؛

ــدابأل املتتــذة مــن أجــل       )و(  ــع الت ــة بشــنن مجي ــا الشــتافية واملســاءلة العمومي تعاي
 مساءلة مرتكجل أعمال العنجم واملسمولني عن منع هذا العنجم؛

مية بشـنن مجيـع التقـارير اجلـا ة     إجراء حتقيقات جنائية وحتقيقات أخرى عمو )ز( 
ــن مراحــل ســأل العدالــة، و ــمان           ــال يف أ  مرحلــة م ــارس  ــد األطت ــة بــالعنجم املم املتعلق

اــرى تلــك التحقيقــات علــى يــد أيــتاص مشــاو  هلــم بالنـــااهة وأن مــول مــويال كافيــا     أن
  اعي له. تستكمل  ون تنخأل ال وأن
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 مشروف القرار اخلامس  
نع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف إطار خطة األمم املتحدة للتنميـة  سيا ة القانون وم  

 1051ملا بعد عا  
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 الدو ، مبقاصد ومبا ا ميثا  األمم املتحدة والقانون التزامها ا    جمكإذ تؤ 
بــإعالن االجتمــاف الرفيــع املســتوى للجمعيــة العامــة  التزامهددا أيضددا ا    جمددكددوإذ تؤ 

 ،(5)ين بسيا ة القانون على ال عيدين الوطين والدو املع
علـى تنشـيط اإلرا ة السياسـية ورفـع مسـتوى التـاا  ا تمـع         وق  عق ت العزم بقداة  

الدو  بالنـاو   ـدول أعمـال التنميـة املسـتدامة مـن خـالل حتقيـق األهـداف اإلرائيـة املتتـق            
 األهداف اإلرائية لأللتية، ومنااعلياا  وليا، 

 ــرورة احتــرا  حقــو  اإلنســان واحلريــات األساســية ومحايتــاا يف   ا إذ تؤكدد  جمددو 
وتيســـأل ســـبل  ،العدالـــة اجلنائيـــة فياـــامبـــا العدالـــة،  وإقامـــةمـــال العمـــل علـــى منـــع اجلرميـــة  

 إلياا، الوصول
للجميـع: التعجيـل بالتقـد      حيـاة كرميـة  ” بتقرير األمـني العـا  املعنـون    وإذ حتيط علما 
ــو ــق حنـ ــا     األ حتقيـ ــة ملـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاو   طـ ــة والنـ ــة لأللتيـ ــداف اإلرائيـ ــد  هـ بعـ
لألمـني العـا    لشت يات البارزة الرفيع املستوى ا فريقتوصيات تالحل وإا  ،(1)“1051 عا 

 ،(3)1051املعين  طة التنمية ملا بعد عا  
 املستدامة، نشاف التريق العامل املتتوا العروية املعين بنهداف التنمية تالحظوإذ  
ن خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة     املشاورات املوا ـيعية والوطنيـة بشـن    تالحظ أيضاوإذ  

 البلدان، ال  نظمتاا مموعة األمم املتحدة اإلرائية يف كثأل من ،1051بعد عا   ملا
أمـران مترابطـان يعـاز كـل منـاما      هتـا  أن سـيا ة القـانون والتنميـة     تأكي ال تكرروإذ  

ــدو  مقــو  أساســي للنمــو      اآلخــر وأن ــوطين وال ــى ال ــعيدين ال النــاو  بســيا ة القــانون عل
االقت ـــا   املســـتدا  والشـــامل للجميـــع والتنميـــة املســـتدامة والقرـــاء علـــى التقـــر واجلـــوف  

__________ 

 .67/5قرار ال (5) 
 (1) A/68/202  وCorr.1. 

 ، املرفق.A/67/890انظر  (3) 

http://undocs.org/ar/A/68/202
http://undocs.org/ar/A/67/890
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واإلعمال التا  جلميع حقو  اإلنسان وحرياتـه األساسـية، مبـا يف الـك احلـق يف التنميـة، وهـي        
 ة القانون،كلاا أمور تعاز بدورها سيا 

عـرب الوطنيـة يف  ـل االحتـرا  التـا        وجـوب الت ـد  للجرميـة    أيضا تأكي  تكرروإذ  
ــة    ملبــدأ   املســاواة يف الســيا ة والســالمة اإلقليميــة للــدول وعــد  التــدخل يف الشــمون الداخلي

للدول األخرى ووفقا لسيا ة القانون يف إطـار اسـتجابة يـاملة مـن أجـل تشـجيع التوصـل إىل        
ــول  ائ ــر      حل ــة واقت ــا ية أكث ــة  ــروف اجتماعي ــا حقــو  اإلنســان وهتي  ــق تعاي مــة عــن طري

إن افا، وإا تمكد مرة أخرى، يف الك ال د ، أهتية تشجيع الـدول األعرـاء علـى أن ترـع،     
حسب االقتراء، سياسات ياملة ملنع اجلرمية تقو  على فاـم العوامـل املتعـد ة الـ  تسـاهم يف      

، وإا تشـد  يف الوقـت ااتـه علـى أن     يـاملة العوامـل بطريقـة    وقوف اجلرائم وأن تت دى لتلـك 
يتجـاأ مـن اسـتراتيجيات تعايـا التنميـة االجتماعيـة واالقت ـا ية يف         يكون منع اجلرمية جـاءا ال 

 مجيع الدول،
و  نظا  عدالة جنائية من ـجم يتسـم حبسـن األ اء والكتـاءة     أهتية وج على   وإذ تش 

والتعالية ويراعي االعتبارات اإلنسانية كنساس لنجاا أ  استراتيجية ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة    
 رات وأيكال االاار األخرى،دعرب الوطنية والتسا  واإلرهاب واالاار باملت

املعنــون  1051ألول/ يســمرب كــانون ا 10املــمر   67/586قرارهــا  إىل تشددروإذ  
تعايا سيا ة القانون وإصالا ممسسات العدالة اجلنائية، و اصة يف ا االت املت ـلة بالنـامت   ”

املتبع علـى نطـا  منظومـة األمـم املتحـدة يف مكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدو  الوطنيـة            
 1053 يســــمرب كــــانون األول/ 58املــــمر   68/588، وقرارهــــا “واالاــــار باملتــــدرات

سيا ة القـانون ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف إطـار خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة           ”واملعنون 
 ،“1051بعد عا   ملا

بالدور ا ور  لنظـا  منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف حتقيـق سـيا ة القـانون          وإذ تقر 
وإرسـاء نظـا     يف األجـل الطويـل  دامة وإا تقر أيرا بـنن التنميـة االقت ـا ية واالجتماعيـة املسـت     

عدالة جنائية حسن األ اء وكـجمء وفعـال ويراعـي االعتبـارات اإلنسـانية هتـا أمـران يـمثر كـل          
مناما يف اآلخر بشكل إدايب، حسبما ور  يف إعالن سلتا ور بشـنن االسـتراتيجيات الشـاملة    

 ،(4)وتطورها يف عامل متغأل ملواجاة التحديات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

__________ 

 .، املرفق61/130قرار ال (4) 
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تيذ اتتاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب      تعايا تنأهتية   ا وإذ تؤك  جم 
واتتاقيـة األمـم    (6)واتتاقية األمم املتحدة ملكافحة التسـا   (1)الوطنية والربوتوكوالت امللحقة  ا

 ،(7)5188 لسنةمثرات العقلية املتحدة ملكافحة االاار غأل املشروف يف املتدرات وامل
أهتية صكو، مكافحة اإلرهـاب الدوليـة اات ال ـلة، حسـب      ا أيضا    جمكوإذ تؤ 

االقتراء، واالستتا ة من املعايأل والقواعد املعمـول  ـا يف األمـم املتحـدة يف مـال منـع اجلرميـة        
 ،والعدالة اجلنائية

ــاقرار إىل تشدددروإذ   ــم 63/13 هـ ــاين 57  راملـ ــرين الثـ ــون  1008/نوفمرب تشـ املعنـ
 ،“  ومنعهلتعايا التنمية عن طريق احلد من العنجم املس”

عـرب  إزاء اخلطر اجلسـيم الـذ  ميثلـه العنـجم املت ـل باجلرميـة املنظمـة         وإذ تشعر بالقلق 
على التنمية وسـيا ة القـانون واألمـن ورفـا  ا تمعـات، حيـ  يعـو  حتقيـق األهـداف           الوطنية

ــة بت  ــة لأللتي ــتثمارات       اإلرائي ــا   لالس ــة وإبع ــة الوطني ــومي وإ ــعافه لجنتاجي ــدخل الق ــه لل قليل
نن االستراتيجيات الشاملة ملنـع اجلرميـة   ب تسلموتبديد  للمكاسب اإلرائية ا ققة ب عوبة، وإا 

 ،على حنو فعاليف الت د  لتلك التحديات  تسامميكن أن 
ا إىل مبدأ املساواة بـني اجلنسـني،   ع النساء والتتيات، استنا تبنهتية  مان م وإذ تسلم 

بتوائد سيا ة القانون على حنو كامل، وإا تلتا  باستتدا  القانون لتعايـا املسـاواة يف احلقـو     
   ،و مان مشاركتان يف ا تمع مشاركة تامة وعلى قد  املساواة

ــون    حددوإذ تر  ــممر املعن ــد امل ــانون   ” بعق ــانكو، حــول ســيا ة الق ــذ  “حــوار ب ، ال
، والذ  ناق  سـيا ة  1053تشرين الثاين/نوفمرب  51حكومة تايلند يف بانكو، يف  استرافته

القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة كمسـاهتة مو ـوعية يف املناقشـات املتعلقـة  طـة التنميـة        
 ،1051ملا بعد عا  
 1053 نشــر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة يف عــا    تالحددظوإذ  

 ،“1051مراعاة األمن والعدالة يف خطة التنمية ملا بعد عا  ”رقة الدراسية املعنونة: للو
نشر مكتب األمم املتحدة املعين باملتدرات واجلرمية للورقة املعنونـة   أيرا تالحلوإا  

 ،“البياناتوالسياقات و : االجتاهات7105عام لرائم القت  جلال راسة العاملية ”

__________ 

 .31174 رقمال، 1316 و 1145 و 1137 و 1111، ا لدات جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  (1) 

 .41546، الرقم 1341نتسه، ا لد  املرجع (6) 

 .17617، الرقم 5181املرجع نتسه، ا لد  (7) 
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أن املو ــوف الرئيســي ملــممر األمــم املتحــدة الثالــ  عشــر ملنــع  وإذ تأخددك يف حسددباهنا 
إ مـاج منـع اجلرميـة    ”، سـيكون  1051اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذ  سيعقد يف الدوحـة عـا    

ــن أجــل الت ــد  للتحــديات          ــم املتحــدة األوســع م ــال األم ــة يف جــدول أعم ــة اجلنائي والعدال
ون علــــى ال ــــعيدين الــــوطين والــــدو     االجتماعيــــة واالقت ــــا ية وتعايــــا ســــيا ة القــــان    

 ،“اجلماور ومشاركة
بــنن احتــرا  وتعايــا ســيا ة القــانون علــى ال ــعيدين الــوطين والــدو      واقتناعددا منددها 

 نمقومــان أساســيان للت ــد  للجرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والتســا  ومنعامــا، وإا تالحــل أ 
 فعـالني ة، وكـذلك تعاونـا وتنسـيقا    سيا ة القانون تتطلب تنسـيقا قويـا وكتـما يف قطـاف العدالـ     

 بني الوكاالت ومع سائر مكاتب األمم املتحدة وأنشطتاا اات ال لة، فيما
بتشابك ال الت والـروابط بـني سـيا ة القـانون ومنـع اجلرميـة والعدالـة         ملتس - 5 

 مالئـــماجلنائيـــة والتنميـــة، وتوصـــي مبعاجلـــة تلـــك ال ـــالت والـــروابط املتشـــابكة علـــى حنـــو   
 و يحاا؛ت وزيا ة
نخـذ  ينبغـي أن ت  1051أن املناقشات املتعلقة  طة التنمية ملا بعـد عـا     تؤك  - 1 

يف احلسبان  ـرورة احتـرا  سـيا ة القـانون وتعاياهـا، وأن ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة  ورا          
ة مـن  هاما يف هذا ال د ، مع إيالء االعتبار الواجب ألعمال جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـ    

ــد        ــا بعـ ــة ملـ ــة التنميـ ــة  طـ ــات املتعلقـ ــاء، يف املناقشـ ــب االقترـ ــاهتاهتا، حسـ ــل إ راج مسـ أجـ
 ، والك بالتشاور الوثيق مع مجيع أصحاب امل لحة او  ال لة؛1051 عا 

الدول األعراء علـى أن تـو  االعتبـار الواجـب، يف مـداوالهتا بشـنن        عجتش - 3 
تعـاز  أن ة القانون ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، و    ، إىل سيا 1051خطة التنمية ملا بعد عا  

 يف الوقت نتسه االحترا  العاملي حلقو  اإلنسان وتوطد املمسسات الوطنية اات ال لة؛
إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملتـدرات واجلرميـة، باعتبـار  عرـوا        تطل  - 4 

، أن 1051ملتحدة للتنمية ملـا بعـد عـا     يف فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين  طة األمم ا
التنية، وأن يقـد  إىل جلنـة    ةالتريق املذكور مبدخالت حتليلية وباخلرب يواصل املساهتة يف أعمال

 عن نتائمت الك العمل؛ امنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف  ورهتا الرابعة والعشرين تقرير
ة االنتقاليــة يترــمن طائتــة علــى أهتيــة اتبــاف لــمت يــامل حيــال العدالــ  تشدد   - 1 

مـع محايـة حقـو      امل ـاحلة واسعة من التدابأل القرائية وغأل القرائية لرمان املسـاءلة وتعايـا   
 حايا اإلجرا  والتعسجم يف استعمال السلطة يف الوقـت ااتـه، والـك باالسـتتا ة مـن أعمـال       
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إلصـالحات يف مـال   مكتب األمم املتحدة املعين باملتدرات واجلرمية، حسب والياتـه، لـدعم ا  
 العدالة اجلنائية وتعايا سيا ة القانون على ال عيدين الوطين والدو ؛

ــة ونظــم القرــاء     تشدد   أيضددا  - 6  ــى  ــرورة أن تراعــي املمسســات احلكومي عل
والنظم التشريعية املنظور اجلنسـاين وعلـى  ـرورة مواصـلة تعايـا املشـاركة الكاملـة للمـرأة يف         

 تلك املمسسات؛
ــة التشـــجيع علـــى   كدددكل  تشددد   - 7  ــتراتيجيات  صـــو علـــى أهتيـ ــذ اسـ وتنتيـ

وسياسات وطنيـة وإقليميـة، حسـب االقترـاء، يف مـال سـيا ة القـانون ومنـع اجلرميـة والعدالـة           
اجلنائيــة كســبيل فعــال ومنســق للت ــد  للجرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، و اصــة فيمــا يتعلــق     

 باأليكال اجلديدة واملستجدة مناا؛
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملتـدرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي      تطل  - 8 

املســاعدة إىل الــدول األعرــاء، بنــاء علــى طلبــاا، يف و ــع اســتراتيجيات يــاملة يف مــال منــع 
اجلرمية بغية الت د  للعنجم املت ل باجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، مبـا يشـمل اجلـرائم احلرـرية،       

ا تمـع املـدين    من يات تبا ل اخلربات واملمارسات اجليدة، مبساعدةوأن يواصل أيرا  عم عمل
 حسب االقتراء؛

باجلاو  ال  يبـذهلا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملتـدرات واجلرميـة          حتر - 1 
حتسني نظم مجع البيانات وحتليلاا يف مـال منـع اجلرميـة والعدالـة      علىملساعدة الدول األعراء 

ــع  ــة علــى مجي ــوف      اجلنائي ــات امل ــنتة حســب ن ــد االقترــاء، مبــا يف الــك البيان املســتويات، عن
 ؛1051اجلنس، من أجل املساهتة، حيثما كان األمر مناسبا، يف خطة التنمية ملا بعد عا  

معاهــد يــبكة برنـاممت األمــم املتحــدة ملنـع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة إىل    تد عا  - 50 
نــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف بــراممت عملــاا، وإىل  مواصــلة إ راج مســائل ســيا ة القــانون وم

ــ     ــاالنظــر يف اســتجالء التحــديات ال ــجم  يطرحا ــرتبطالعن ــة،    امل ــرب الوطني ــة ع ــة املنظم باجلرمي
 وتشجعاا على إعدا  موا  التدريب املناسبة؛

الــدول األعرــاء وســائر اجلاــات املاحنــة إىل تــوفأل مــوار  خارجــة عــن   تدد عا - 55 
 غرا  املذكورة أعال ، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛املياانية لأل
ــعة    تطلددد  - 51  ــا التاسـ ــة يف  ورهتـ ــة العامـ ــد  إىل اجلمعيـ ــا  أن يقـ إىل األمـــني العـ

 ، تقريرا عن تنتيذ هذا القرار.اللجنةوالستني، عن طريق 
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 مشروف القرار السا س  
رميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق      املبا ا التوجياية الدولية بشنن تدابأل منع اجل  

 باالت جار باملمتلكات الثقافية وما يت  ل به من جرائم أخرى
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 1055كـــــانون األول/ يســـــمرب   51املـــــمر   66/580اـــــا يقرارإىل  تشدددددرإذ  

ــمر   68/586 و ــونني 1053كــانون األول/ يســمرب   58امل ــدابأل املتتــذة  ˮ، املعن ــا الت تعاي
ــا يتعلـــق     يف ــة فيمـ ــة اجلنائيـــة حلمايـــة املمتلكـــات الثقافيـــة، و اصـ ــة والعدالـ مـــال منـــع اجلرميـ

 ،“ ا باالاار
اتتاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة الــ   إىل أيضددا تشددروإذ  
، (5)1000تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  51املـــمر   11/11يف قرارهـــا اجلمعيـــة العامـــة اعتمـــدهتا 

تشــرين  35املــمر   18/4املتحــدة ملكافحــة التســا  الــ  اعتمــدهتا يف قرارهــا   واتتاقيــة األمــم
 ،(1)1003األول/أكتوبر 

االتتاقية املتعلقـة بالتـدابأل الواجـب اختااهـا حلظـر ومنـع اسـتألا          إىل ككل  تشروإذ  
ممر العـا  ملنظمـة   وت دير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطر  غأل مشروعة الـ  اعتمـدها املـ   

، واالتتاقية املتعلقـة  (3)5170تشرين الثاين/نوفمرب  54األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف 
باملمتلكــات الثقافيــة املســروقة أو امل ــدرة بطــر  غــأل مشــروعة الــ  اعتمــدها املعاــد الــدو     

ــد القــانون اخلــاص يف   ــه  14لتوحي ــة محا(4)5111حايران/يوني ــة يف  ، واتتاقي ــة الثقافي ــة امللكي ي
وبروتوكولياـا   (1)5114أيار/مـايو   54حالة نشوب نااف مسل  الـ  اعتمـدت يف الهـا  يف    

، وســــائر االتتاقيــــات (6)5111آاار/مــــارس  16 و (1)5114أيار/مــــايو  54املعتمــــدين يف 
ال ــلة باملو ــوف، وإا تعيــد تنكيــد  ــرورة أن تنظــر الــدول الــ  مل ت ــد  علــى تلــك     اات
 تنرم إلياا يف القيا  بذلك وأن تنتذها كدول أطراف، مل و، الدولية أوال ك

__________ 

 .31174، الرقم 1111ا لد  ،جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  (5) 
 .41546، الرقم 1341املرجع نتسه، ا لد  (1) 
 .55806، الرقم 813املرجع نتسه، ا لد  (3) 
 .43758، الرقم 1415املرجع نتسه، ا لد  (4) 
 .3155، الرقم 141املرجع نتسه، ا لد  (1) 
 .3155، الرقم 1113املرجع نتسه، ا لد  (6) 
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از يـا   ـلوف اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة يف االاـار باملمتلكـات         وإذ يثر جزعهدا  
واجلرائم املت لة بذلك، وإا تالحل أن بيع املمتلكات الثقافيـة   ومظاهر الثقافية  ميع أيكاله 

شــروف يتاايــد يف مجيــع أنــواف األســوا ، بوســائل منــاا املــاا ات،  املتجــر  ــا علــى حنــو غــأل م 
ــى حنــو        ــاا عل ــق يــبكة اإلنترنــت، وأن تلــك املمتلكــات دــر  التنقيــب عن و اصــة عــن طري

ــأل ــات     غــ ــرها التكنولوجيــ ــروعة تيســ ــأل مشــ ــق غــ ــتألا ها بطرائــ ــديرها أو اســ ــانوين وت ــ قــ
 واملتطورة، احلديثة
غـ  عنـه    ال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مـن  ور ال مبا للتدابأل املتتذة يف م وإذ تقدر 

يف مكافحة االاار باملمتلكات الثقافية  ميـع أيـكاله ومظـاهر  واجلـرائم املت ـلة بـذلك علـى        
 حنو يامل وفعال،

تقريــر األمــني العــا  بشــنن تعايــا التــدابأل املتتــذة يف مــال منــع اجلرميــة   إىل تشددروإذ  
 ،(7)ية املمتلكات الثقافية، و اصة فيما يتعلق باالاار  اوالعدالة اجلنائية حلما

باملبا رات الـ  روجـت  ـمن يـبكة برنـاممت األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة           وإذ ترح  
والعدالة اجلنائية والشبكة التعاونية املنشنة بني مكتب األمم املتحدة املعـين باملتـدرات واجلرميـة    

لعلـم والثقافـة واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة )اإلنتربـول(        ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة وا   
واملعاد الدو  لتوحيد القانون اخلاص واملنظمـة العامليـة للجمـار، وملـس املتـاحجم الـدو  يف       
مــال احلمايــة مــن االاــار باملمتلكــات الثقافيــة، وإا تشــجع تلــك الكيانــات علــى مواصــلة أ اء 

 ا ال،  ور نشيط يف الك
أن املو ــوف الرئيســي ملــممر األمــم املتحــدة الثالــ  عشــر ملنــع اجلرميــة    إىلتشددر  وإذ 

ــة يف التتــرة مــن        ــة اجلنائيــة املامــع عقــد  يف الدوح  1051نيســان/أبريل  51إىل  51والعدال
إ ماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجـل  ˮسيكون 

الجتماعيــة واالقت ــا ية وتعايــا ســيا ة القــانون علــى ال ــعيدين الــوطين  الت ــد  للتحــديات ا
، وإا ترى أن إحدى حلقات العمـل الـ  سـتعقد يف إطـار الـك      “والدو  ومشاركة اجلماور

املممر ستركا على تعايا تدابأل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل الت د  أليـكال اجلرميـة   
واالاار باملمتلكات الثقافيـة، مبـا يف الـك الـدروس املسـتتا ة      ترونية اإللكاملتطورة مثل اجلرائم 

 الدو ، والتعاون
أهتية املمتلكات الثقافية، باعتبارها جاءا من تـراث البشـرية املشـتر،     تأكي  وإذ تكرر 

ــة،       ــة املمتلكــات الثقافي ــاا، و ــرورة محاي ــة الشــعوب وهويت ــدا ومامــا علــى ثقاف ويــاهدا فري
__________ 

 (7) E/CN.15/2013/14. 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2013/14
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ال د  تنكيـد  ـرورة توثيـق التعـاون الـدو  علـى منـع االاـار باملمتلكـات           تعيد يف الك وإا
 الثقافية  ميع جوانبه ومقا اة املتجرين  ا ومعاقبتام،

ــا    وإذ تقددددر  ــت، يف قرارهـ ــا طلبـ ــين   66/580بنلـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ، إىل مكتـ
عرــاء وبالتعــاون باملتــدرات واجلرميــة أن يواصــل، يف إطــار واليتــه وبالتشــاور مــع الــدول األ   

الوثيق، حسب االقترـاء، مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة واملنظمـة الدوليـة           
و ـع مبـا ا توجيايــة    حبـ  ســبل للشـرطة اجلنائيـة وغألهتــا مـن املنظمـات الدوليــة املتت ـة،      

االاــار ب قفيمــا يتعلــ ع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   املتتــذة يف مــال منــ   تــدابألالحمــد ة بشــنن  
 باملمتلكات الثقافية،

بالتقـد  ا ـرز يف اسـتطالف مسـنلة      68/586بنلـا رحبـت يف قرارهـا     أيضا وإذ تقدر 
بشنن تدابأل منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باالاـار      غأل ملامة و ع مبا ا توجياية 

الناائية نظـرا ملـا تكتسـيه    باملمتلكات الثقافية، ويد ت على  رورة التعجيل يف و ع صيغتاا 
املســنلة مــن أهتيــة لــدى مجيــع الــدول األعرــاء، وطلبــت إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين           
باملتدرات واجلرمية أن يدعو مـرة أخـرى إىل عقـد اجتمـاف لتريـق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن          

وجيايـة وتنقحـه،   االاار باملمتلكات الثقافية لكي تستعر  الدول األعراء مشروف املبا ا الت
ــة         ــع اجلرمي ــة من ــه إىل جلن ــة وتقدمي ــة يف صــيغته الناائي ــا ا التوجياي ــر  و ــع مشــروف املب بغ

 والعدالة اجلنائية يف  ورهتا الثالثة والعشرين،
بــنن املبــا ا التوجيايــة الدوليــة بشــنن تــدابأل منــع اجلرميــة والعدالــة     كددكل  وإذ تقددر 

الـوار ة يف  ت الثقافيـة ومـا يت ـل بـه مـن جـرائم أخـرى،        اجلنائية فيما يتعلق باالاـار باملمتلكـا  
ــق ــاهتا            مرف ــا سياس ــد و ــع وتعاي ــدول األعرــاء عن ــا ال ــر فيا ــنن تنظ ــرار، جــديرة ب ــذا الق ه

ــار باملمتلكــات        ــع ومكافحــة االا ــة إىل من ــة الرامي ــا التعاوني ــتراتيجياهتا وتشــريعاهتا وآلياهت واس
 ف،الثقافية وما يت ل به من جرائم يف مجيع األو ا

بنعمال اجتماف فريق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن االاـار باملمتلكـات        ترح  - 5 
مــن أجــل  1054كــانون الثاين/ينــاير  57إىل  51الثقافيــة، الــذ  عقــد يف فيينــا يف التتــرة مــن 

بشــنن تــدابأل منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الدوليــة لمبــا ا التوجيايــة لو ــع ال ــيغة الناائيــة 
 لق باالاار باملمتلكات الثقافية وما يت ل به من جرائم أخرى؛يتع فيما

املبــا ا التوجيايــة الدوليــة بشــنن تــدابأل منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  تعتمدد  - 1 
مرفـق هـذا    فيما يتعلق باالاار باملمتلكات الثقافية وما يت ل به من جرائم أخـرى، الـوار ة يف  

و ــع يف  ا مثــل إطــارا متيــدا يف توجيــه الــدول األعرــاءالقــرار، وتشــد  علــى أن تلــك املبــا 
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ــع       ــة يف مــال من ــة واســتراتيجياهتا وتشــريعاهتا وآلياهتــا التعاوني ــة اجلنائي ــا سياســات العدال وتعاي
 أخرى؛ االاار باملمتلكات الثقافية وما يت ل به من جرائم

ممكـن،  الدول األعراء على تطبيق تلك املبـا ا إىل أق ـى قـدر     بقاة تشجع - 3 
 عند االقتراء، من أجل تعايا التعاون الدو  يف هذا ا ال؛

الدول األعراء علـى بـذل جاـو  ترمـي إىل التغلـب علـى ال ـعوبات         تشجع - 4 
العمليــة الــ  تعرقــل تنتيــذ تلــك املبــا ا، والــك يف ســعياا الــد وب إىل مكافحــة االاــار           

 واملشتركة؛ سمولية العامةباملمتلكات الثقافية، يف مجيع األو اف وعلى أساس امل
الـــدول األعرـــاء علـــى تقيـــيم تشـــريعاهتا ومبا ئاـــا القانونيـــة   تشدددجع بقددداة - 1 

وإجراءاهتـــا وسياســـاهتا وبراماـــا وممارســـاهتا املتعلقـــة مبســـائل منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة   
ــك مــن        ــا ا، وال ــك املب ــة ويســتند إىل تل ــى حنــو يتســق مــع نظماــا القانوني  واستعرا ــاا، عل

التنكد من ألا تتي بغر  منع ومكافحة االاـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يت ـل بـه مـن         أجل
 أخرى؛ جرائم

الــدول األعرــاء وســائر أصــحاب امل ــلحة املعنــيني مــن احلا ــرين         تدد عا - 6 
ــة إىل إجــراء نقــان بشــنن        يف ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال مــممر األمــم املتحــدة الثالــ  عشــر ملن

اجليـدة والتحـديات أمـا  تعايـا التعـاون الـدو  علـى مكافحـة االاـار باملمتلكـات           املمارسات 
لت ـد   ل)تعايـا تـدابأل منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        3 الثقافية، والك يف إطـار حلقـة العمـل   

الـك   يف واالاار باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا    اجلرائم اإللكترونيةلجرمية، مثل ل املتطورة أليكالل
 س املستتا ة والتعاون الدو (؛الدرو

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملتدرات واجلرميـة أن يواصـل إسـداء     تطل  - 7 
اخلدمات االستشارية واملساعدات التقنية إىل الدول األعراء، بناء على طلباا، يف مـال تـدابأل   

قافيـة ومـا يت ـل بـه مـن جـرائم       منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالاـار باملمتلكـات الث  
أخــرى، والــك بالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة اات ال ــلة وباالســتتا ة مــن أعمــال معاهــد    

 يبكة برناممت األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، حسب االقتراء؛
إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة أن يتــي    تطلدد  أيضددا - 8 
ا ا علـــى نطـــا  واســـع، مبـــا يف الـــك مـــن خـــالل اســـتحداث أ وات اات صـــلة   تلـــك املبـــ

 كالكتيبات واأل لة التدريبية؛
 إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملتـــدرات واجلرميـــة أن تطلددد  كدددكل  - 1 

يستحدث، حسب االقتراء وبالتشاور مع الدول األعراء، أ اة مسـاعدة عمليـة تسـاعد علـى     



A/69/489 
 

 

14-66176 77/128 

 

ا يف اعتبار  وثيقة املعلومات التقنية األساسـية الـ  و ـعت مـن أجـل      تنتيذ تلك املبا ا، وا ع
 إعدا  تلك املبا ا والتعليقات ال  أبدهتا الدول األعراء؛

الدول األعراء إىل أن تستغل كل األ وات اات ال لة ال  اسـتحدثاا   ت عا - 50 
ة للتربية والعلـم والثقافـة،   مكتب األمم املتحدة املعين باملتدرات واجلرمية ومنظمة األمم املتحد

مبا فياا بوابة إ ارة املعارف املتعلقة بالتشار، يف املوار  اإللكترونيـة والقـوانني املرـا ة للجرميـة     
املنظمة، وقاعدة بيانات منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة اخلاصـة بقـوانني التـراث         

بتشــريعات وســوابق العامــة تاويــد األمانــة  الثقــايف الــوطين، وتــدعو أيرــا الــدول األعرــاء إىل 
 بوابة؛القرائية تتعلق باالاار باملمتلكات الثقافية حىت تدرجاا يف 

الدول األعراء واجلاات املاحنة األخرى إىل تقدمي موار  خارجـة   أيضا ت عا - 55 
 ا؛وإجراءاهت ، وفقا لقواعد األمم املتحدةاملبينة أعال  عن املياانية من أجل األغرا 

إىل األمــني العــا  أن يقــد  إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،         تطلدد  - 51 
  ورهتا اخلامسة والعشرين، تقريرا عن تنتيذ هذا القرار. يف

 

 املرفق  
بشنن تدابأل منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق      الدولية با ا التوجياية امل  

 ما يت ل به من جرائم أخرىباالاار باملمتلكات الثقافية و
 
 مقدمة  

بشنن تدابأل منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق      الدولية با ا التوجيايةاملأعدت  - 5
باالاـار باملمتلكــات الثقافيـة ومــا يت ـل بــه مـن جــرائم أخـرى إقــرارا بالطـابع اإلجرامــي هلــذ        

ــايف لجنســ     ــراث الثق ــى الت ــا اجلســيمة عل ــة   اجلــرائم ولتبعاهت ــة العام ــرار  اجلمعي انية. وعمــال بق
ــاعي   68/586 و 66/580 ــس االقت ــا   واالجتم ــرار ا ل ــب  1050/51، وق ــد مكت ، أع
ــدول       األمــم ــع ال ــة بالتشــاور م ــا ا التوجياي املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة مشــروف املب

والعلـم والثقافـة   األعراء وبالتعاون الوثيق، حسب االقتراء، مع منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة    
 واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنتربول( وغألهتا من املنظمات الدولية املتت ة.

 واستعر ت ال يغة األوىل من املبا ا التوجياية خـالل اجتمـاف غـأل رمسـي عقـد  يف      - 1
خـبألا مـن    10فريق من اخلرباء مملجم من  1055تشرين الثاين/نوفمرب  13إىل  15التترة من 

مجيع أحنـاء العـامل، تتـوافر لـديام خـربة يف يـىت ا ـاالت املتعلقـة مبو ـوف املبـا ا التوجيايـة،            
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة واملعاـد الـدو  لتوحيـد      وومنام ممثلون لجنتربول 
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ا قد  مـن تعليقـات ومشـورات قيمـة لتحسـني مشـروف املبـا         القانون اخلاص. واستنا ا إىل ما
املتتـوا بـاب    التوجياية، قدمت صيغة ثانيـة هلـذا املشـروف إىل فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدو        

املعين باحلماية مـن االاـار باملمتلكـات الثقافيـة، الـذ  ناقشـاا خـالل اجتماعـه الثـاين           العروية
. وقا  فريق اخلـرباء احلكـومي الـدو ، آخـذا يف     1051حايران/يونيه  11إىل  17املعقو  من 

للتعليقات املقدمة من الـدول األعرـاء علـى مشـروف      العامة اعتبار  اخلالصة ال  أعدهتا األمانة
املبا ا التوجياية، باستعرا  وتنقـي  املبـا ا التوجيايـة خـالل اجتماعـه الثالـ ، املعقـو  مـن         

 الناائية. و عاا يف صيغتاا، بغية 1054كانون الثاين/يناير  57إىل  51
ا التوجياية إىل جوانب منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة مـن عمليـة احلمايـة      وتستند املبا  - 3

من االاار باملمتلكات الثقافية، وقد روعي فياا استعرا  للممارسـات واملبـا رات اجلاريـة يف    
عدة بلدان للت د  ملشكلة االاـار باملمتلكـات الثقافيـة، كمـا روعيـت فياـا املبـا ا واملعـايأل         

يــل ال ــكو، القانونيــة الدوليــة التاليــة: اتتاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة   املنبثقــة عــن حتل
اتتاقيـة محايـة املمتلكـات    و؛ )ب(اتتاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التسـا      و؛ )أ(املنظمة عرب الوطنيـة 

الربوتوكــول اإل ــايف  و؛ ) (والثــاين )ج(وبروتوكولياــا األول )ج(الثقافيــة يف حالــة نــااف مســل    
، املتعلــق حبمايــة  ــحايا املنازعــات  5141آب/أغســطس  51يــات جنيــجم املعقــو ة يف  التتاق

اتتاقية بشنن الوسـائل الـ  تسـتتد  حلظـر ومنـع اسـتألا  وت ـدير ونقـل         و؛ )هـ(املسلحة الدولية
 املعاد الدو  لتوحيد القانون اخلـاص اتتاقية و؛ و()ملكية املمتلكات الثقافية بطر  غأل مشروعة

اتتاقيـة محايـة التـراث    و؛ )ز(متلكات الثقافية املسروقة أو امل درة بطر  غأل مشـروعة املتعلقة بامل
 .)ا(الثقايف املغمور بامليا 

مــة للــدول األعرــاء لتنظــر فياــا اوتتــاا هــذ  ا موعــة مــن املبــا ا التوجيايــة غــأل املل - 4
عـاون فيمـا يتعلـق مبنـع     سيا  إعـدا  وتعايـا سياسـاهتا واسـتراتيجياهتا وتشـريعاهتا وآلياهتـا للت       يف

اجلرمية والعدالة اجلنائية والرامية إىل منـع ومكافحـة االاـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يت ـل بـه         
__________ 

 .31174، الرقم 1111، ا لد جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  )أ( 

 .41546، الرقم 1341ه، ا لد املرجع نتس )ب( 

 .3155، الرقم 141املرجع نتسه، ا لد  )ج( 

 .3155، الرقم 1113املرجع نتسه، ا لد  ) ( 

 .57151، الرقم 5511املرجع نتسه، ا لد  )هـ( 

 .55806، الرقم 813املرجع نتسه، ا لد  و() 

 .43758، الرقم 1415املرجع نتسه، ا لد  )ز( 

 .41614، الرقم 1161نتسه، ا لد  عاملرج )ا( 
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من جرائم يف مجيع األو اف. وجاء إعـدا ها إثـر إعـراب اجلمعيـة العامـة وا لـس االقت ـا          
جراميــة املنظمــة  واالجتمــاعي، يف قراريامــا، عــن اجلــاف إزاء از يــا   ــلوف اجلماعــات اإل      

مجيع جوانب وأيكال االاار باملمتلكات الثقافية وما يت ل بـه مـن جـرائم، وعـن  ـرورة       يف
 تعايا التعاون الدو  ملكافحة هذ  اجلرمية على حنو منسق.

واهلدف من املبا ا التوجياية هـو اسـتتداماا كمرجـع ملقـرر  السياسـات الـوطنيني        - 1
تدابأل منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة الراميـة إىل مكافحـة االاـار        وكن اة لبناء القدرات يف مال

منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم     باملمتلكات الثقافية وما يت ل به من جرائم، بالتنسيق مع 
وسـائر املنظمـات الدوليـة املتت ـة حسـب االقترـاء. واسـتنا ا إىل املبـا ا التوجيايـة           والثقافة

خلـرباء احلكـومي الـدو  يف صـيغتاا الناائيـة وقـدمت إىل جلنـة منـع اجلرميـة          ال  و ـعاا فريـق ا  
والعدالــة اجلنائيــة، ومــع مراعــاة وثيقــة املعلومــات التقنيــة األساســية الــ  تترــمن صــيغة املبــا ا 

ــان/أبريل    ــة نيس ــة املمرخ ــة تطلــب      1051التوجياي ــل اللجن ــات الــدول األعرــاء، لع ، وتعليق
ــن ــة م ــة األمان ــدا  أ العام ــذ     إع ــة املســاعدة يف تنتي ــة، حســب االقترــاء، بغي  اة مســاعدة عملي

 التوجياية. املبا ا
 وتتنلجم املبا ا التوجياية من أربعة ف ول: - 6

الت ـــل األول يترـــمن مبـــا ا توجيايـــة بشـــنن اســـتراتيجيات منـــع اجلرميـــة   )أ( 
ــا ــا       يف )مبـ ــاف اخلـ ــة والقطـ ــات الثقافيـ ــات، و ور املمسسـ ــات والبيانـ ــع املعلومـ ــك مجـ ص، الـ

ســـو  املمتلكـــات الثقافيـــة، وال ـــا رات والـــوار ات، واملواقـــع األثريـــة، والتثقيـــجم    ورصـــد
 العامة(؛ والتوعية
الت ـــل الثـــاين يترـــمن مبـــا ا توجيايـــة بشـــنن سياســـات العدالـــة اجلنائيـــة   )ب( 

الــك االمتثــال للمعاهــدات الدوليــة اات ال ــلة وتنتيــذها، واــرمي ســلوكيات مرــرة     يف )مبــا
 ،بــار أفعــال معينــة جــرائم إ اريــة، ومســمولية الشــركات، واحلجــا وامل ــا رة        اعت حمــد ة أو

 والتحريات والتحقيقات(؛
الت ــل الثالــ  يترــمن مبــا ا توجيايــة بشــنن التعــاون الــدو  )مبــا يف الــك  )ج( 

ــاون        ــة القرــائية، وتســليم ا ــرمني، واحلجــا وامل ــا رة، والتع ــة بنســس الوالي املســائل املتعلق
اا القانون وسلطات التحر ، وإعا ة املمتلكات الثقافيـة أو ر هـا أو إرجاعاـا    سلطات إنت بني
 (؛منش اا إىل

 التوجياية. الت ل الرابع يترمن مبدأ توجيايا بشنن نطا  تطبيق املبا ا ) ( 
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 استراتيجيات املنع - أوال  
 مجع املعلومات والبيانات - ألجم  

ر يف إنشـاء وتطـوير قـوائم جـر  أو قواعـد      ينبغـي للـدول أن تنظـ    - 5املبدأ التـوجياي   
بيانــات للممتلكــات الثقافيــة، حســب االقترــاء، بغــر  محايــة تلــك املمتلكــات مــن االاــار.   

يعد عد  تسجيل ممتلكات ثقافيـة يف قـوائم اجلـر  املعنيـة بـن  حـال مـن األحـوال سـببا يف           وال
 استبعا ها من احلماية من االاار وما يت ل به من جرائم.

ينبغي للدول، حيثما أمكن وفقا ملا ايـا  تشـريعاهتا الوطنيـة، أن     - 1بدأ التوجياي امل 
تعترب املمتلكات الثقافية للدولـة الـ  تسـن قـوانني تـنم علـى امللكيـة الوطنيـة أو ملكيـة الدولـة           
لتلك املمتلكات مسجلة يف قائمة جـر  املمتلكـات الثقافيـة الرمسيـة للدولـة املالكـة، يـريطة أن        

 تلك الدولة قد أصدرت بيانا رمسيا عاما  ذا الشنن. تكون
 يلي: ينبغي للدول أن تنظر يف ما - 3املبدأ التوجياي  
استحداث إح اءات عن استألا  املمتلكـات الثقافيـة وت ـديرها، أو     )أ(  

 حتسني اإلح اءات املوجو ة؛
ق اســتحداث إح ــاءات عــن اجلــرائم اإل اريــة واجلنائيــة املرتكبــة حبــ    )ب(  

 املمتلكات الثقافية أو حتسني اإلح اءات املوجو ة، حيثما كان الك ممكنا عمليا؛
إنشــاء قواعــد بيانــات وطنيــة بشــنن االاــار باملمتلكــات الثقافيــة ومــا   )ج(  

جر  ـا أو امل ـدرة أو املسـتور ة    ايت ل به مـن جـرائم وبشـنن املمتلكـات الثقافيـة املتـ      
ملناوبـة أو املسـتترجة ب ـورة غـأل مشـروعة أو      ب ورة غأل مشروعة أو املسـروقة أو ا 

املتــاجر  ــا ب ــورة غــأل مشــروعة أو املتقــو ة، أو حتســني قواعــد البيانــات املوجــو ة،  
 حسب االقتراء؛

اســتحداث آليــات تتــي  التبليــ  عــن املعــامالت أو املبيعــات املشــبوهة  ) (  
 اإلنترنت؛ عرب
و  عــــن االاــــار اإلســــاا  يف مجــــع البيانــــات علــــى ال ــــعيد الــــد  )ه(  

ــم املتحــدة         ــن خــالل  راســة األم ــن جــرائم، م ــه م ــا يت ــل ب ــة وم باملمتلكــات الثقافي
االستق ائية الااهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائيـة الـ  يرـطلع  ـا مكتـب      
األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة، وقاعــدة بيانــات املنظمــة الدوليــة للشــرطة   

 ل التنية املسروقة، ومن خالل سائر املنظمات املعنية؛اجلنائية لألعما
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منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم اإلســـاا  يف قاعـــدة بيانـــات  )و(  
 اخلاصة بالقوانني واللوائ  التنظيمية الوطنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية. والثقافة

 إنشـاء سـلطة وطنيـة    ينبغي للدول أن تنظر، حسب االقتراء، يف - 4املبدأ التوجياي  
مركاية أو مكني سلطة قائمـة، و/أو ايـتراف آليـات أخـرى، لتنسـيق األنشـطة املت ـلة حبمايـة         

 املمتلكات الثقافية من االاار وما يت ل به من جرائم.
 

  ور املمسسات الثقافية والقطاف اخلاص - باء  
الثقافيـة والقطـاف    ينبغـي للـدول أن تنظـر يف تشـجيع املمسسـات      - 1املبدأ التوجياي  

اخلاص على اعتما  مدونات قواعد سلو،، وعلى تعميم املمارسـات الترـلى بشـنن سياسـات     
 اقتناء املمتلكات الثقافية.

ينبغــي للــدول أن تشــجع املمسســات الثقافيــة والقطــاف اخلــاص   - 6املبــدأ التــوجياي  
 الثقافية. باملمتلكاتعلى إبال  سلطات إنتاا القانون عن حاالت االيتبا  يف حدوث ااار 

ينبغـــي للـــدول أن تنظـــر يف تشـــجيع و عـــم تـــدريب مـــو تي  - 7املبـــدأ التـــوجياي  
املمسسات الثقافية والقطاف اخلاص على اللوائ  التنظيميـة اخلاصـة باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا يف      

 الك قواعد اقتناء املمتلكات الثقافية، والك بالتعاون مع املنظمات الدولية املعنية.
ينبغــي للــدول أن تشــجع مقــدمي خــدمات اإلنترنــت ومنظمــي   - 8املبــدأ التــوجياي  

املناق ات اإللكترونية والبائعني عرب الشبكة العاملية، حسب االقتراء، علـى التعـاون علـى منـع     
 االاار باملمتلكات الثقافية، بوسائل مناا اعتما  مدونات قواعد سلو، خاصة بذلك.

 
 الرصد - جيم  

ينبغي للـدول أن تنظـر، وفقـا لل ـكو، الدوليـة اات ال ـلة، يف        - 1التوجياي  املبدأ 
استحداث وتنتيذ إجراءات مالئمة ملراقبة االستألا  والت ـدير، مثـل إصـدار يـاا ات لت ـدير      

 املمتلكات الثقافية واستألا ها.
  ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث وتنتيذ تدابأل لرصد سـو  - 50املبدأ التوجياي  

 املمتلكات الثقافية، مبا يف الك على اإلنترنت.
بإنشــاء وتنتيــذ  ،حيثمــا أمكــن الــك ،ينبغــي للــدول أن تقــو  - 55املبــدأ التــوجياي  

براممت إلجراء حبوث بشنن املواقع األثرية ولرسم خرائطاا ومراقبتاا، بغية محايتاا مـن السـلب   
 والتنقيب غأل امل را به واالاار.
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 والتوعية العامةالتثقيجم  -  ال  
ينبغي للدول أن تنظر يف  عـم وتشـجيع محـالت توعيـة عامـة،       - 51املبدأ التوجياي  

الك عرب وسائط اإلعال ، لنشر ثقافة االهتما  مبسـنلة االاـار باملمتلكـات الثقافيـة لـدى       يف مبا
 واالاار. اجلماور العا ، بغر  محاية تلك املمتلكات الثقافية من السلب

 
 سياسات العدالة اجلنائية - ثانيا  
 الن وص القانونية الدولية - ألجم  

ــريعات اــر  االاــار        - 53املبــدأ التــوجياي    ــر يف اعتمــا  تش ينبغــي للــدول أن تنظ
ــة،         ــة املنطبق ــا ألحكــا  ال ــكو، الدولي ــن جــرائم، وفق ــه م ــا يت ــل ب ــة وم باملمتلكــات الثقافي

ــة اجلرميــة املنظمــة، فيمــا يتعلــق با   ــه   الاــار باملوخ وصــا اتتاقي ــة ومــا يت ــل ب متلكــات الثقافي
 جرائم. من

يف مـال التعـاون الثنـائي، ميكـن للـدول أن تنظـر يف االسـتتا ة         - 54املبدأ التـوجياي   
من معاهدة األمم املتحدة النمواجية ملنع جـرائم انتـاا، التـراث الثقـايف للشـعوب املـوروث يف       

 .)ف(يكل ممتلكات منقولة
 

 نائية واإل اريةاجلرائم اجل - باء  
ينبغــي للــدول أن تنظــر، حســب االقترــاء، يف و ــع تعريــجم   - 51املبــدأ التــوجياي  
 ، املنقولة مناا وغأل املنقولة، ألغرا  القانون اجلنائي.“الثقافية املمتلكات”ملتاو  
ينبغــي للــدول أن تنظــر يف اعتبــار أفعــال منــاا األفعــال التاليــة    - 56املبــدأ التــوجياي  
 ة:خطأل جرائم

 االاار باملمتلكات الثقافية؛ )أ( 
 ت دير املمتلكات الثقافية واستألا ها ب ورة غأل مشروعة؛ )ب( 
ــة،    )ج(  ــن الســرقة     النظــر يف أو)ســرقة املمتلكــات الثقافي ــة م ــع مســتوى اجلرمي رف

 ؛(العا ية إىل جرمية خطألة إاا انطوت على سرقة ممتلكات ثقافية
__________ 

: 0991أيلال/سدبتمرب   2 -آب/أغسطس  72مؤمتر األمم املتح ة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،  )ف(
ــر  ــدا  تقريـ ــن إعـ ــع     مـ ــم املبيـ ــدة، رقـ ــم املتحـ ــورات األمـ ــة )منشـ ــة العامـ ــل األول، A.91.IV.2األمانـ  (، الت ـ
 ، املرفق.5-الترف باء
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 مشروعة؛ ثقافية، و/أو ارمي التنقيب فياا ب ورة غأللب املواقع األثرية وال ) ( 
ــه مــن       )ه(  ــة ومــا يت ــل ب ــ مر علــى ارتكــاب جــر  االاــار باملمتلكــات الثقافي الت

 جرائم، أو املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة لذلك الغر ؛
غسل املمتلكات الثقافية املتجر  ا، وفقا ملا هو من ـوص عليـه بشـنن الغسـل      )و( 
 من اتتاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 6ة يف املا 
ينبغــي للــدول أن تنظــر يف ترــمني تشــريعاهتا اجلنائيــة أحكامــا  - 57املبــدأ التــوجياي  

اإل ـرار باملمتلكـات الثقافيـة     ار  أفعاال أخرى اات صـلة باالاـار باملمتلكـات الثقافيـة، مثـل     
 القانوين. جر  ا مع انب مق و  لو عاااتلكات الثقافية املتاملم اقتناء أوختريباا،  أو

ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث التاامـات، عنـد االقترـاء،     - 58املبدأ التوجياي  
بالتبلي  عن حاالت االيتبا  حبدوث ااار باملمتلكات الثقافية وما يت ل بـه مـن جـرائم، وعـن     

ــى مكت   ــور عل ــة أو العث ــع أثري ــة   اكتشــاف مواق ــة ثقافي ــة أو أيــياء أخــرى اات أهتي شــتات أثري
 تذكر، وينبغي للدول ال  قامت بذلك أن تنظر يف ارمي عد  الوفاء بتلك االلتاامات.

ــوجياي    ــدأ الت ــى حنــو ال   - 51املب ــدول، عل ــة    ينبغــي لل ــع مبا ئاــا القانوني يتعــار  م
نن الشـيء املعـين الـذ  ميثـل     تنظر يف إتاحة إمكانية االستدالل على علم اجلاين بـ  األساسية، أن

ــه، أو ت ــدير  أ       ــار ب ــن االا ــ  ع ــد أبل ــة ق ــأل مشــروعة،    ممتلكــات ثقافي و اســتألا   ب ــورة غ
لبه، أو استتراجه ب ورة غأل مشروعة، أو املتـاجرة بـه ب ـورة غـأل مشـروعة،       سرقته، أو أو

مســجال  باالســتنا  إىل  ــروف وقائعيــة مو ــوعية منــاا مــثال أن يكــون الشــيء املعــين   والــك
 قاعدة بيانات متاحة للعمو  على أنه مو وف اجلرائم السابقة الذكر. يف
 

 اجلااءات اجلنائية واإل ارية - جيم  
ــوجياي    ــدأ الت ــة       - 10املب ــبة وفعال ــااءات متناس ــر  ج ــر يف ف ــدول أن تنظ ــي لل ينبغ

 ورا عة على ارتكاب األفعال اإلجرامية املذكورة آنتا.
ــوجياي    ــدأ الت ــى     مي - 15املب ــة عل ــدول أن تنظــر يف اعتمــا  جــااءات احتجازي كــن لل

)ب( مـن   1 ارتكاب بعض األفعال اإلجراميـة املتتـارة، مبـا يتـي باملعيـار الـذ  تشـترطه املـا ة        
 “.اجلرائم اخلطألةˮاتتاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بشنن 

مـا  احلظـر   ينبغي للـدول أن تنظـر، حيثمـا أمكـن الـك، يف اعت      - 11املبدأ التوجياي  
 وإسقاف األهلية وإلغاء التراخيم كجااءات جنائية أو إ ارية تكميلية.
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 مسمولية الشركات -  ال  
ــوجياي   ــدأ التـ ــة    - 13املبـ ــمولية )جنائيـ ــتحداث مسـ ــر يف اسـ ــدول أن تنظـ ــي للـ ينبغـ

مدنية( للشركات أو اهلي ات االعتبارية، أو توسيع نطا  مسموليتاا، عـن اجلـرائم    إ ارية أو أو
 آنتا. املذكورة
ــدأ التــوجياي   ينبغــي للــدول أن تنظــر، حيثمــا أمكــن الــك، يف اســتحداث     - 14املب

ترتكبه الشركات من جرائم ااار باملمتلكات الثقافيـة   جااءات متناسبة وفعالة ورا عة على ما
إســـقاف األهليـــة،  يت ـــل بـــه مـــن جـــرائم، ومـــن تلـــك اجلـــااءات الغرامـــة أو احلظـــر أو  ومـــا
 اخيم، وإلغاء املاايا، مبا يف الك اإلعتاءات الرريبية أو املعونات احلكومية.التر وإلغاء
 

 احلجا وامل ا رة - هاء  
ينبغــي للـدول أن تنظـر يف اســتحداث تـدابأل للتحـر  اجلنــائي      - 11املبـدأ التـوجياي    

 عائـدات اجلـرائم   وكـذلك بشنن املمتلكات الثقافية املتجر  ا وتتتيشاا وحجاهـا وم ـا رهتا،   
 إرجاعاا إىل منش اا. املت لة باالاار باملمتلكات الثقافية، وأن تتكتل بإعا هتا أو ر ها أو

ــوجياي    ــدأ الت ــى حنــو ال    - 16املب ــدول أن تنظــر، عل ــي لل ــا   ينبغ ــع مبا ئا ــار  م يتع
القانونية األساسية، يف إمكانية إلاا  اجلـاين املاعـو  أو املالـك أو احلـائا )إاا كـان مغـايرا( بـنن        

أو م ـا رهتا بسـبب االاـار  ـا     بت املنشـن املشـروف للممتلكـات الثقافيـة املطلـوب حجاهـا       يث
 يت ل به من جرائم. ما أو

ينبغـي للـدول أن تنظـر يف اسـتحداث تـدابأل مل ـا رة عائـدات         - 17املبدأ التوجياي  
 ممتلكات اات قيمة معا لة لتلك العائدات. اجلرمية، أو
ــوجياي    ــدأ الت ــدول أن تنظــر يف اســتتدا  املوجــو ات االقت ــا ية    ميكــن - 18املب لل

 مويل النتقات الالزمة لتدابأل االستر ا  وغألها من تدابأل املنع. امل ا رة يف
 

 التحريات والتحقيقات - واو  
ينبغــي للــدول أن تنظــر يف إنشــاء هي ــات أو وحــدات إلنتــاا    - 11املبــدأ التــوجياي  

تي اجلمـار، ومـو تي أجاـاة إنتـاا القـانون وأعرـاء       القانون متت  ة، وكذلك تاويد مو 
 النيابة العامة بالتدريب املتت م يف االاار باملمتلكات الثقافية وما يت ل به من جرائم.
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ــدأ التــوجياي   ــا التنســيق بــني أجاــاة إنتــاا     - 30املب ينبغــي للــدول أن تنظــر يف تعاي
تمـال اكتشـاف االاـار باملمتلكـات     ال عيدين الوطين والدو  من أجـل زيـا ة اح   القانون على
 يت ل به من جرائم والتحر  عناا بنجاا. الثقافية وما
دوز للدول، يف سيا  التحر  والتحقيق يف اجلـرائم املـذكورة    - 35املبدأ التوجياي  

آنتا، وخ وصا إاا كانت هلـا صـلة باجلرميـة املنظمـة، أن تنظـر يف السـماا لسـلطاهتا املتت ـة         
ــنن ــى  ب النحــو املناســب أســلوب التســليم املراقــب وغــأل  مــن أســاليب التحــر        تســتتد  عل

ــات املســتترة  اخــل       ــة والعملي ــة أو غألهــا مــن أيــكال املراقب ــة اإللكتروني ــل املراقب اخلاصــة، مث
 حي ل عليه يف سياقاا من أ لة يف ا اكم. إقليماا، ويف السماا بقبول ما

 
 التعاون - ثالثا  
 الوالية القرائية - ألجم  

ينبغي للدول أن تنظر يف إرساء واليتاا القرـائية علـى األفعـال     - 31املبدأ التوجياي  
ــدما يرتكــب أحــد          ــا، أو عن ــدما ترتكــب اجلــرائم  اخــل إقليما ــا عن ــذكورة آنت ــة امل اإلجرامي
مواطنياا اجلرائم خارج إقليماـا، والـك مبـا يتسـق مـع مبـا ا التسـاو  يف السـيا ة والسـالمة          

ملـا هـو من ـوص     وعـد  التـدخل يف الشـمون الداخليـة للـدول األخـرى، وفقـا       اإلقليمية للدول 
 عليه يف ميثا  األمم املتحدة واتتاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

 
 التعاون القرائي يف املسائل اجلنائية - باء  

ال ـكو، القانونيـة    ينبغي للـدول الـ  مل ت ـب  بعـد أطرافـا يف      - 33املبدأ التوجياي  
الدولية املوجو ة، وخ وصا اتتاقية اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، أن تنظـر يف فعـل الـك، وأن       
تتتذ من تلك ال كو، أساسا للتعاون الدو  يف املسائل اجلنائية املتعلقـة باالاـار باملمتلكـات    

 الثقافية وما يت ل به من جرائم.
ل أن تنظـر يف أن يـاو  بعرـاا بعرـا بنق ـى قـدر       ينبغي للـدو  - 34املبدأ التوجياي  

ــات واملالحقــات واإلجــراءات       ــات والتحقيق ــة يف التحري ــة املتبا ل ــن املســاعدة القانوني ممكــن م
 القرائية املتعلقة باجلرائم املذكورة آنتا، وكذلك من أجل تعايا فعالية اإلجراءات وسرعتاا.

منظمـة األمـم املتحـدة    قاعدة بيانات ينبغي للدول أن تسام يف  - 31املبدأ التوجياي  
اخلاصة بقوانني التراث الثقايف الوطنية، وأ  قاعـدة بيانـات أخـرى اات     للتربية والعلم والثقافة

 صلة، وأن حتدث حمتويات قواعد البيانات تلك بانتظا .
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 تسليم ا رمني - جيم  
رتكبة حبـق املمتلكـات   ينبغي للدول أن تنظر يف جعل اجلرائم امل - 36املبدأ التوجياي  

، جـرائم تسـتوجب تسـليم مرتكبياـا. وينبغـي للـدول،       56الثقافية، واملبينة يف املبدأ التـوجياي  
يف سيا  إجراءات تسليم ا رمني، أن تنظر أيرا حيثمـا أمكـن الـك يف اعتمـا  وتنتيـذ تـدابأل       

   تلك املمتلكات.ممقتة ل ون املمتلكات الثقافية اات ال لة باجلرمية املاعومة، ألغرا  ر
ينبغي للدول أن تنظـر يف تعايـا فعاليـة وسـرعة تسـليم مـرتكجل        - 37املبدأ التوجياي  

جرائم االاار باملمتلكات الثقافية وما يت ل به من جرائم، عنـدما تعتـرب اجلـرائم املعنيـة جـرائم      
 تستوجب تسليم مرتكبياا.

رفـض تسـليم ا ـرمني اسـتنا ا      ينبغي للدول أن تنظر، يف حـال  - 38املبدأ التوجياي  
إىل جنسيتام، وعندما تطلـب الدولـة ملتمسـة التسـليم الـك، يف عـر  القرـية علـى السـلطة          

 املتت ة لتدرس إمكانية املالحقة القرائية.
 

 التعاون الدو  ألغرا  احلجا وامل ا رة -  ال  
ــدأ التــوجياي   متلكــات ينبغــي للــدول أن تنظــر يف التعــاون علــى كشــجم امل   - 31املب

ــة املتــ  ــة  جر  ــا أو امل ــدرة أو املســتور ة ب ــورة غــأل مشــروعة أو املســروقة أو   االثقافي املناوب
املتقـو ة، وعلـى    املستترجة ب ـورة غـأل مشـروعة أو املتـاجر  ـا ب ـورة غـأل مشـروعة أو         أو

 تعقب تلك املمتلكات وحجاها وم ا رهتا.
نشاء آليات تتي  التـربف بـاملوجو ات   ميكن للدول أن تنظر يف إ - 40املبدأ التوجياي  

املالية امل ا رة إىل هي ات  ولية أو حكومية  ولية معنية مبكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة،    
 فياا االاار باملمتلكات الثقافية وما يت ل به من جرائم. مبا
 

   والتحقيقالتعاون الدو  بني سلطات إنتاا القانون والسلطات املعنية بالتحر - هاء  
ينبغـي للـدول أن تنظـر يف تعايـا تبـا ل املعلومـات عـن االاـار          - 45املبدأ التوجياي  

باملمتلكات الثقافية وما يت ل به من جرائم، عن طريـق تبـا ل قـوائم جـر  املمتلكـات الثقافيـة       
ــة املتــ    ــة باملمتلكــات الثقافي ــات املتعلق  ــورة املســتور ة ب جر  ــا أو امل ــدرة أو اوقواعــد البيان

مشروعة أو املسروقة أو املناوبة أو املستترجة ب ورة غأل مشروعة أو املتاجر  ـا ب ـورة    غأل
مشروعة أو املتقو ة، أو ربط تلك القوائم وقواعد البيانات معا، و/أو عن طريـق اإلسـاا     غأل
 الدولية. قوائم اجلر  وقواعد البيانات يف
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ــوجياي    ــدأ الت ــدول أن تنظــ  - 41املب ــي لل ــاون   ينبغ ر حســب االقترــاء، يف إطــار التع
دـر  مـن    القرائي الدو ، يف تعايا تبا ل املعلومات عما سبق إصدار  من أحكا  إ انـة ومـا  

 حتقيقات يف االاار باملمتلكات الثقافية وما يت ل به من جرائم.
ــوجياي    ــدأ الت ــة      - 43املب ــات ثنائي ــات أو ترتيب ــرا  اتتاق ــدول أن تنظــر يف إب ــي لل ينبغ

متعد ة األطراف من أجـل إنشـاء أفرقـة حتقيـق مشـتركة بشـنن االاـار باملمتلكـات الثقافيـة           أو
 به من جرائم. يت ل وما

ينبغي للدول أن تنظر يف أن يساعد بعراا بعرـا علـى ختطـيط     - 44املبدأ التوجياي  
 وتنتيذ براممت تدريب متت م ملو تي أجااة إنتاا القانون.

ــوجياي    ــدأ الت ــ - 41املب ــني     ينبغ ــاة ب ــوات ات ــال ممي ــدول أن تنظــر يف إنشــاء قن ي لل
 أجااهتا املعنية بإنتاا القانون أو تعايا القنوات املوجو ة.

 
 إعا ة املمتلكات الثقافية أو ر ها أو إرجاعاا إىل منش اا - واو  

ينبغي للدول، بغيـة تعايـا التعـاون الـدو  يف املسـائل اجلنائيـة،        - 46املبدأ التوجياي  
جر  ـــا أو امل ـــدرة ااختـــاا التـــدابأل املالئمـــة الســـترجاف املمتلكـــات الثقافيـــة املتـــ ظـــر يفأن تن
املستور ة ب ورة غأل مشروعة أو املسروقة أو املناوبة أو املستترجة ب ورة غـأل مشـروعة    أو

 أو املتاجر  ا ب ورة غأل مشروعة، من أجل إعا هتا أو ر ها أو إرجاعاا إىل منش اا.
ينبغـــي للـــدول أن تـــدرس مـــن الناحيـــة اإلجرائيـــة، حســـب   - 47جياي املبـــدأ التـــو 

االقترــاء، األحكــا  الســارية لــدى الدولــة املالكــة بشــنن امللكيــة الوطنيــة أو ملكيــة الدولــة           
ــة أو ر هــا أو      ــة العمومي ــة تيســأل إعــا ة املمتلكــات الثقافي ــة، بغي ــا  للممتلكــات الثقافي إرجاعا

 منش اا. إىل
 

 قنطا  التطبي - رابعا  
ينبغـــي للـــدول، يف إطـــار االتتاقيـــات اآلنتـــة الـــذكر وســـائر  - 48املبـــدأ التـــوجياي  

ال كو، الدولية اات ال لة، أن تنظر يف تطبيق املبا ا التوجيايـة يف أ   ـرف، مبـا يف الـك     
متلكـات الثقافيـة ومـا يت ـل بـه      أ   رف استثنائي، من يـننه أن يـم   إىل تتـاقم االاـار بامل    

 .جرائم من



 A/69/489 

 

88/128 14-66176 

 

 روف القرار السابعمش  
تعايــا برنــاممت األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وال ســيما قدراتــه      

 مال التعاون التقين يف
 

 إن اجلمعية العامة، 
، 5115كـــانون األول/ يســـمرب   58املـــمر   46/511قراراهتـــا  إذ تعيددد  تأكيددد   

ــبتمرب  56املـــمر   60/5 و ــبتمرب  51املـــمر   67/5، و 1001أيلول/سـ ، 1051أيلول/سـ
ــة  67/511و  67/510و  67/581و  67/586 و ــانون األول/ 10املمرخــــــــــــ  كــــــــــــ

ــمرب ــمر   68/551، و 1051  يســ ــمرب  56املــ ــانون األول/ يســ  68/581، و 1053كــ
ــة  68/513و  68/511و  68/581و  68/588 و ــانون األول/ 58املمرخــــــــــــ  كــــــــــــ

 ،  1053  يسمرب
لقــة بالرــرورة امللحــة لتعايــا التعــاون الــدو       قراراهتــا املتع وإذ تعيدد  أيضددا تأكيدد    

واملساعدة التقنية  دف تشجيع وتيسأل الت ـديق علـى اتتاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة        
 5165واالتتاقية الوحيدة للمتـدرات لعـا     (5)املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني امللحقني  ا

، واتتاقيـة  (3)5175اتتاقية املمثرات العقلية لعـا   ، و(1)5171ب يغتاا املعدلة بربوتوكول عا  
، (4)5188األمــم املتحــدة ملكافحــة االاــار غــأل املشــروف باملتــدرات واملــمثرات العقليــة لعــا   

، ومجيـع االتتاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة املتعلقـة      (1)واتتاقية األمم املتحدة ملكافحة التسـا  
  تنتيذها،مبكافحة اإلرهاب، و دف تشجيع وتيسأل

اإلعالن السياسي وخطة العمل بشنن التعاون الـدو  صـوب    وإذ تعي  ككل  تأكي  
الــذ  اعتمدتــه اجلمعيــة  (6)اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجاــة مشــكلة املتــدرات العامليــة  

 العامة يف  ورهتا الرابعة والستني،

__________ 

 .31174، الرقم 1316و  1145و  1137و  1111، ا لدات جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  (5) 

 .54511، الرقم 176املرجع نتسه، ا لد  (1) 

 .54116، الرقم 5051املرجع نتسه، ا لد  (3) 

 .17617، الرقم 5181املرجع نتسه، ا لَّد  (4) 

 .41546، الرقم 1341املرجع نتسه، ا لد  (1) 

ــر  (6)  ، (E/2009/28) 9، امللحددددق رقددددم  7119الاثددددائق الرمسيددددة للمجلددددس االقتصددددا   واالجتمدددداعي،    انظــ
 األول، الترف جيم. الت ل

http://undocs.org/ar/E/2009/28
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 إطـار اسـتراتيجية األمـم    إىل االلتاامات ال  تعادت  ـا الـدول األعرـاء يف    وإذ تشر 
واستعرا ـاهتا املتتاليـة    (7)1006أيلول/سبتمرب  8املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب املعتمدة يف 

 ،  (8)ال  ارى كل سنتني
إىل أهتيــة التــدابأل الراميــة إىل القرــاء علــى اإلرهــاب الــدو  الــ  اعتمــدهتا   وإذ تشددر 

ــا    ــة يف قرارهـ ــة العامـ ــرار   ، وإىل68/551اجلمعيـ ــاا القـ ــة اختـ ــانون  58يف  68/578 أهتيـ كـ
ــمرب  ــيا      1053األول/ يســ ــية يف ســ ــات األساســ ــان واحلريــ ــو  اإلنســ ــة حقــ ــنن محايــ بشــ

 اإلرهاب،   مكافحة
تنكيــد قراراهتــا الــ  تتنــاول لتلــجم جوانــب العنــجم  ــد النســاء والتتيــات    وإذ تعيدد  

 مجيع األعمار، من
ــة حقــو  اإلنســان و   وإذ تشددر  ــرارات جلن ــاول   إىل ق ــ  تتن ــس حقــو  اإلنســان ال مل

 لتلجم جوانب العنجم  د النساء والتتيات من مجيع األعمار،
إىل االسـتنتاجات املتتـق علياـا يف الـدورة السـابعة واخلمسـني للجنـة و ـع          وإذ تشر 

، وإا تعيـد  (1)املرأة ال  تناولت القراء على مجيع أيكال العنجم  د النسـاء والتتيـات ومنعاـا   
 ى أهتية تدابأل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف محاية النساء والتتيات،التنكيد عل
ــة املســتكملة للقرــاء       وإذ تالحددظ  ــدابأل العملي ــة والت ــة االســتراتيجيات النمواجي أهتي
بوصـتاا وسـيلة ملسـاعدة     (50)العنجم  ـد األطتـال يف مـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        على

يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ـدف الت ـد  جلميـع أيـكال     البلدان على تعايا قدراهتا 
 العنجم  د املرأة والتتاة،

إ انتاا جلميع أيكال العنجم  د النساء والتتيات، وتعـرب عـن بـال      وإذ تعي  تأكي  
 قلقاا إزاء قتل النساء والتتيات بدافع جنساين،

املــمر   68/515 الــك القــرار إىل قراراهتــا اات ال ــلة باملو ــوف، مبــا يف وإذ تشددر 
والذ  يتعلق بالت د  جلرائم قتـل النسـاء والتتيـات بـدافع      1053كانون األول/ يسمرب  58

__________ 

 .60/188القرار  (7) 

 1050لول/ســبتمرب أي 8املــمر   64/117و  1008أيلول/ســبتمرب  1املــمر   61/171انظــر القــرارات  (8) 
 .1051حايران/يونيه  11املمر   66/181 و

ــر  (1)  (، E/2013/27) 2، امللحددددق رقددددم  7105الاثددددائق الرمسيددددة للمجلددددس االقتصددددا   واالجتمدددداعي،    انظــ
 األول، الترف ألجم. الت ل

 .1054/58قرار ا لس االقت ا   واالجتماعي انظر  (50) 

http://undocs.org/ar/E/2013/27
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جنســاين، وإا تســلام بالــدور الرئيســي الــذ  يم يــه نظــا  العدالــة اجلنائيــة يف منــع قتــل النســاء    
فـالت مـن العقـاب    والتتيات بدافع جنساين ويف الت ـد  لـه، مبـا يف الـك عـن طريـق إلـاء اإل       

 ارتكاب هذ  اجلرائم،   عن
على أهتية ال ـكو، الدوليـة ومعـايأل وقواعـد األمـم املتحـدة يف مـال منـع          وإذ تش   

 اجلرمية والعدالة اجلنائية يف ما يتعلق مبعاملة السجناء، وال سيما النساء واألحداث،
ــا  وإذ تشددر  ــمر   61/111إىل قراره بشــنن  1050كــانون األول/ يســمرب   15امل

قواعـــد األمـــم املتحـــدة ملعاملـــة الســـجينات والتـــدابأل غـــأل االحتجازيـــة للمجرمـــات )قواعـــد  
 بانكو،(، وإا تشجع يف هذا ال د  جاو  الدول األعراء الرامية إىل تنتيذ قواعد بانكو،،  

، 1053كــانون األول/ يســمرب   58املــمر   68/510إىل قرارهــا  وإذ تشددر أيضددا  
اعــد النمواجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء، وإا حتــيط علمــا بالتقــد  ا ــرز واملتعلــق بتحــدي  القو

 خالل االجتماف الثال  لتريق اخلرباء احلكومي الدو  املتتوا باب العروية،  
 1053كــانون األول/ يســمرب  58املــمر   68/516إىل قرارهــا  وإذ تشددر كددكل  

عـذيب وغـأل  مـن  ـروب املعاملـة      الذ  أكدت فيه من جديد أنه ال دوز تعريض أ  أحد للت
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املاينة،  

املتعلــق  1051كــانون األول/ يســمرب  10املــمر   67/584إىل قرارهــا  وإذ تشددر 
مبتابعة نتائمت مممر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واألعمال التحرـألية  

تحـدة الثالـ  عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، املقـرر عقـد  يف الدوحـة مـن            ملممر األمـم امل 
إ ماج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     ”، واملت م ملو وف 1051نيسان/أبريل  51إىل  51

يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل الت د  للتحـديات االجتماعيـة واالقت ـا ية    
، وإا تالحــل “علــى ال ــعيدين الــوطين والــدو ، ومشــاركة اجلماــوروتعايــا ســيا ة القــانون 

 التقد  الذ  ُأحرز حىت اآلن يف التحرأل هلذا املممر،  
 1055كــانون األول/ يســمرب   51املــمر   66/577إىل قرارهــا  وإذ تشددر أيضددا  

شـروعة املتنتيـة   املتعلق بتعايا التعاون الدو  على مكافحة اآلثار الرارة للتدفقات املالية غأل امل
من األنشطة اإلجرامية، والذ  حثـت فيـه الـدوَل األطـراَف يف اتتاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         

ــة لعــا      ــة األمــم املتحــدة   5188االاــار غــأل املشــروف يف املتــدرات واملــمثرات العقلي واتتاقي
علـى تطبيـق أحكـا      ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتتاقية األمم املتحدة ملكافحة التسا 

تلــك االتتاقيــات تطبيقــا تامــا، و اصــة اختــاا التــدابأل الالزمــة ملنــع غســل األمــوال ومكافحتــه،  
بوسـائل منــاا اــرمي غســل عائـدات اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحـدو  الوطنيــة والتســا ، واختــاا    
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 ، مبـا يف الــك  تـدابأل أيرـا لتعايــا األنظمـة الوطنيـة مل ــا رة األمـوال وتشـجيع التعــاون الـدو       
 مال استر ا  األموال، يف

مجيـــع قـــــرارات ا لـــس االقت ـــا   واالجتمـــاعي املتتـــذة   وإذ تضدددع يف اعتبارهدددا 
ال ـد ، وال سـيما مجيـع القـرارات املتعلقـة بتعايـا التعـاون الـدو ، وخ وصـا القــرار           هـذا  يف

ــمر   1054/13 ــه  56امل ــدو   1054موز/يولي ــاون ال ــا التع ــق بتعاي ــى الت ــد   واملتعل   عل
لتاريب املااجرين، وكذلك املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية ال  يقدماا برنـاممت األمـم   
املتحـدة ملنــع اجلرميـة والعدالــة اجلنائيـة التــابع ملكتــب األمـم املتحــدة املعـين باملتــدرات واجلرميــة      

طيـدها وإصـالا ممسسـات    ماالت منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتعايـا سـيا ة القـانون وتو    يف
العدالة اجلنائية، مبا يف الـك مـا يتعلـق بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة، وإا يسـاورها القلـق مـن تاايـد           
 ــلوف اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة يف مجيــع أيــكال وجوانــب االاــار باملمتلكــات الثقافيــة  

 يت ل بذلك من جرائم،   وما
ت اإلجراميـة املنظمـة يف مجيـع أيـكال     من تاايد  ـلوف اجلماعـا   وإذ يساورها القلق 

 وجوانب االاار باملمتلكات الثقافية وما يت ل بذلك من جرائم،
املتعلــق  1055كــانون األول/ يســمرب  51املــمر   66/580إىل قرارهــا  وإذ تشددر 

املـــمر   67/80بتعايـــا التـــدابأل املتتـــذة للت ـــد  لالاـــار باملمتلكـــات الثقافيـــة، وقرارهـــا  
املتعلق بإعا ة أو ر  املمتلكات الثقافية إىل بلدالا األصـلية،   1051ول/ يسمرب كانون األ 51

والذ  حثت فيه الدول األعراء واملمسسات املعنية على تعايا اآلليات اخلاصة بتقوية التعـاون  
الدو ، مبا يف الك تبا ل املساعدة القانونية، والعمل  ا على حنو تـا  بغـر  مكافحـة االاـار     

لكات الثقافية  ميع أيكاله ومن مجيع جوانبه واجلرائم املت ـلة بـذلك، مثـل سـرقة هـذ       باملمت
املمتلكــات وســلباا وإتالفاــا وإزالتــاا ولبــاا وتــدمألها، وتيســأل اســتر ا  املمتلكــات الثقافيــة    

 1053كــانون األول/ يســمرب  58املــمر   68/586املســروقة واملناوبــة وإعا هتــا، وقرارهــا  
ا التدابأل يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية حلمايـة املمتلكـات الثقافيـة، و اصـة     املتعلق بتعاي

 فيما يتعلق باالاار  ا،  
أهتية التقد  اإل ايف الذ  ُأحـرز يف هـذا ا ـال، وترحـب باعتمـا  املبـا ا        وإذ تؤك  

لـق باالاـار باملمتلكـات    التوجياية الدوليـة بشـنن تـدابأل منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتع        
الثقافيــة ومــا يت ــل بــه مــن جــرائم أخــرى مــن خــالل قــرار ا لــس االقت ــا   واالجتمــاعي     

على النحو الذ  أوصت جلنة منع اجلرمية والعدالـة   1054موز/يوليه  56املمر   1054/10
لمســاعدة اجلنائيــة يف  ورهتــا الثالثــة والعشــرين، وب ــياغة وثيقــة تقنيــة للمعلومــات األساســية ل 

املـمر    13/6تنتيذ املبا ا التوجيايـة مـن خـالل قـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           يف
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 10-/ 61و  68/586و  67/80الـــذ  ســـيدعم تنتيـــذ القـــرارات  1054أيار/مـــايو  56
ــة، وكــذلك       وييســر التعــاون العملــي علــى مكافحــة مجيــع أيــكال االاــار باملمتلكــات الثقافي

إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملتـدرات واجلرميـة ليقـد  املسـاعدة العمليـة          بالطلب املوجـه  
 تنتيذ املبا ا التوجياية وييسر التعاون يف هذا ا ال،   يف

احلاجــة إىل التشـجيع علـى زيـا ة الت ــديق علـى اتتاقيـة األمــم       وإذ تؤكد  مدن ج يد     
منــع وقمــع االاــار باأليــتاص،  املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكــول   

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة       ــه، املكمــل التتاقي ــة علي و اصــة النســاء واألطتــال، واملعاقب
وتنتيـذهتا علـى حنـو تـا  وبتعاليـة، وإا تشـأل يف هـذا ال ـد  إىل مجيـع           (55)املنظمة عرب الوطنيـة 

ــرار      ــك القــ ــا يف الــ ــوف، مبــ ــذا املو ــ ــوص هــ ــذة   ــ ــرارات املتتــ ــمر   64/113القــ املــ
بشنن خطة عمـل األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة االاـار باأليـتاص،         1050موز/يوليه  30

بشــنن حتســني تنســيق اجلاــو    1053كــانون األول/ يســمرب  58املــمر   68/511والقــرار 
املبذولــة ملكافحــة االاــار باأليــتاص، وإا ترحــب بالعمــل الــذ  يرــطلع بــه صــندو  األمــم   

 ماين للتربعات لرحايا االاار باأليتاص، و اصة النساء واألطتال،  املتحدة االست 
على أن الدول األعراء يتعني علياا أن تدر، أن جرميـة هتريـب املاـاجرين     وإذ تش   

وجرميــة االاــار باأليــتاص، رغــم مــا قــد دمعامــا يف بعــض احلــاالت مــن مســات مشــتركة،   
نيــة وعملياتيــة وسياســاتية منت ــلة ومتكاملــة،  جرميتــان متماياتــان تســتلامان تــدابأل ت ــد قانو 

الـــذ   1053كـــانون األول/ يســـمرب  58املـــمر   68/571تشـــأل كـــذلك إىل قرارهـــا  وإا
أهابت فيه  ميع الدول األعراء إىل محاية املااجرين ومحايتام، وإىل قـرار ا لـس االقت ـا      

اجلنائيــة يف  ورهتــا   الــذ  أوصــت بــه جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة       1054/13واالجتمــاعي 
 والعشرين،   الثالثة

ــة اجلنائيــة    وإذ حتدديط علمددا  ، املتعلــق بتعايــا 11/7بقــرار  جلنــة منــع اجلرميــة والعدال
املتعلـق بـالترويمت للمسـاعدة     11/8 التعاون الدو  على مكافحة جرمية التراء اإللكتـروين، و 
اون الــدو  ملكافحــة جرميــة الترــاء  التقنيــة وبنــاء القــدرات بغيــة تعايــا التــدابأل الوطنيــة والتعــ  

 ،(51)1053نيسان/أبريل  16اإللكتروين، املمرخني 

__________ 

 .31147، الرقم 1137، ا لد جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  (55) 

(، E/2013/30) 01، امللحددددق رقددددم 7105الاثددددائق الرمسيددددة للمجلددددس االقتصددددا   واالجتمدددداعي،  انظــــر  (51) 
 األول، الترف  ال. الت ل
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من االاا  الت اعد  جلرمية التراء اإللكتروين وإساءة اسـتتدا    وإذ يساورها القلق 
 تكنولوجيات املعلومات واالت االت يف العديد من أيكال اجلرمية،

منظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة باجلرميــة  إنشــاء األمــني العــا  لترقــة عمــل   وإذ تالحددظ 
املنظمة العابرة للحدو  الوطنية واالاار باملتدرات من أجل إرساء لمت فعال ويـامل يف إطـار   
منظومـــة األمـــم املتحـــدة بغيـــة مكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة العـــابرة للحـــدو  الوطنيـــة واالاـــار   

تم يـه الـدول األعرـاء يف هـذا ال ـد ،       باملتدرات، وإا تعيد تنكيد الدور البال  األهتية الذ 
 على النحو املبني يف ميثا  األمم املتحدة،  

إزاء ما ينجم عن اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدو  الوطنيـة،      وإذ تعرب عن بالغ قلقها 
الك هتريب األيتاص واالاار  ـم وهتريـب املتـدرات واألسـلحة ال ـغألة واألسـلحة        يف مبا

األســلحة الناريــة وأجاائاــا ومكوناهتــا واخائرهــا واالاــار  ــا خــارج اخلتيتــة، وكــذلك صــنع 
القـانون، مـن آثــار سـلبية مـس بالتنميــة والسـال  واالسـتقرار واألمــن وحقـو  اإلنســان، وإزاء        

 از يا  تعر  الدول هلذا النوف من اجلرمية،
ــة مترابطــان بقــوة ويعــاز أحــدهتا ا    واقتناعددا منددها  ــنن ســيا ة القــانون والتنمي آلخــر، ب
الناو  بسيا ة القانون على ال عيدين الـوطين والـدو ، مبـا يف الـك مـن خـالل آليـات         وبنن

منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، أمــر ال غــ  عنــه لتحقيــق النمــو االقت ــا   والتنميــة املســتدامة   
املطــر ين والشــاملني للجميــع، واإلحقــا  التــا  لكافــة حقــو  اإلنســان واحلريــات األساســية،   

 فياا احلق يف التنمية، وهي كلاا أمور تعاز بدورها سيا ة القانون، امب
أهتية تعايا التعاون الـدو ، اسـتنا ا إىل مبـا ا املسـمولية املشـتركة ووفقـا        وإذ تؤك  

للقانون الدو ، بغية تتكيك الشبكات غـأل املشـروعة والت ـد  ملشـكلة املتـدرات يف العـامل       
ــابرة لل  ــة املنظمــة الع ــوال، واالاــار باأليــتاص،      واجلرمي ــا غســل األم ــا فيا ــة، مب حــدو  الوطني

واالاــار باألســلحة وغــأل الــك مــن أيــكال اجلرميــة املنظمــة، الــ  هتــد  كلــاا األمــن الــوطين     
 وتقو  التنمية املستدامة وسيا ة القانون،

مــــن التحــــديات واألخطــــار اجلســــيمة الــــ  ميثلــــاا االاــــار  وإذ يسدددداورها القلددددق 
ارية وأجاائاا ومكوناهتا واخألهتا، وإا يساورها القلق أيرا من صلة هـذا االاـار   الن باألسلحة

ــك          ــا يف ال ــة، مب ــابرة للحــدو  الوطني ــة الع ــة املنظم ــن اجلرمي ــاب واأليــكال األخــرى م باإلره
 باملتدرات، االاار
بــاجلاو  الدوليــة املبذولــة ملنــع التجــارة غــأل املشــروعة يف األســلحة،    وإذ حتدديط علمددا 

ــى النحــو       وال ــاا والقرــاء علياــا، عل ــة، ومكافحت ســيما األســلحة ال ــغألة واألســلحة اخلتيت
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دسـد  اعتمـا  برنـاممت العمـل ملنـع االاـار غـأل املشـروف باألسـلحة ال ـغألة واألسـلحة             الذ 
وبـدء نتـاا بروتوكـول     1005يف عـا    (53)اخلتيتة من مجيع جوانبـه ومكافحتـه والقرـاء عليـه    

ناريــــة وأجاائاــــا ومكوناهتــــا واخألهتــــا واالاــــار  ــــا ب ــــورة مكافحــــة صــــنع األســــلحة ال
 (54)مشـــروعة، املكمـــل التتاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة غـــأل
كــــانون  14، وقــــرب  خــــول معاهــــدة اــــارة األســــلحة حيــــا النتــــاا يف  1001 عــــا  يف

 ،  1054األول/ يسمرب 
ــ    وإذ تالحددظ مددع التقدد ير    ــين     األنشــطة ال ــم املتحــدة املع ــب األم ــا مكت يرــطلع  

باملتدرات واجلرمية، عند الطلـب، مـن خـالل برنامـه العـاملي بشـنن األسـلحة الناريـة يف مـال          
 املساعدة التشريعية والتقنية وبناء القدرات والتوعية والبح  والتحليل،

 إزاء اســتتدا  تكنولوجيــات املعلومــات واالت ــاالت  ــدف  وإذ تعددرب عددن القلددق  
 االعتداء على األطتال واستغالهلم،  

بنهتية منع جرائم الشباب و عم تنهيل اجلناة الشباب وإعـا ة إ مـاجام    واقتناعا منها 
يف ا تمع ومحاية األطتال الرحايا والشاو ، مبا يف الك اجلاو  املبذولة ملنـع تكـرار وقـوعام    

 ــرورة أن تراعــى يف الــك  ــحية للجرميــة، وتلبيــة احتياجــات أطتــال الســجناء، وإا تمكــد   
حقو  اإلنسان وم لحة األطتال والشـباب يف املقـا  األول، علـى النحـو املطلـوب يف اتتاقيـة       

، حيثمـا ينطبـق الـك، ويف معـايأل األمـم املتحـدة       (51)حقو  الطتل وبروتوكولياـا االختيـاريني  
 وقواعدها األخرى اات ال لة بقراء األحداث، حسب االقتراء،

إزاء تاايــــد تغلغــــل املنظمــــات اإلجراميــــة وموار هــــا املاليــــة  قلددددقوإذ يسدددداورها ال 
 واالقت ا ية يف االقت ا ،  

مــن  ــلوف اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة يف االاــار باملعــا ن  وإذ تعددرب عددن القلددق 
الثمينـــة واألحجـــار الكرميـــة، ومـــن الايـــا ة الكـــبألة يف حجـــم اجلـــرائم املت ـــلة  ـــذا االاـــار  

عرب احلدو  الوطنية واتساف نطاقاا يف بعض أحناء العامل واحتمـال اختـاا    معدالت حدوثاا ويف
ــرتبط  ــا        ــا ي ــة املنظمــة وم ــل اجلرمي ــة واألحجــار الكرميــة م ــدرا لتموي ــا ن الثمين االاــار باملع

 أنشطة إجرامية أخرى واإلرهاب،   من
__________ 

املتحدد ة املعددين باالجتددار غددر املشددروا باألسددلحة الصددفرة واألسددلحة ا  ي ددة مددن  يددع   تقريددر مددؤمتر األمددم  (53) 
 .14(، الت ل الرابع، التقرة A/CONF.192/15) 7110متاز/ياليه  71-9جاانبه/ نيايارك، 

 .31174، الرقم 1316، ا لد جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  (54) 

 ، املرفق.66/538، والقرار 17135، الرقم 1573و  1575و  5177املرجع نتسه، ا لدات  (51) 
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كال إزاء ال ـلة القائمـة، يف بعـض احلـاالت، بـني بعـض أيـ        وإذ يساورها بالغ القلق 
اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدو  الوطنيــة واإلرهــاب، وإا تشــد  علــى  ــرورة تعايــا التعــاون   

ــى ــدعيم ســبل مواجاــة هــذا       عل ــدو   ــدف ت ــوطين و ون اإلقليمــي واإلقليمــي وال ال ــعد ال
 التحد  املتنامي،

بنن مكافحة اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدو  الوطنيـة واإلرهـاب مسـمولية        وإذ تسّلم 
عامة ومشتركة، وتمكد  رورة العمل اجلماعي ملنع ومكافحة اجلرمية املنظمة العـابرة للحـدو    

 الوطنية والتسا  واإلرهاب  ميع أيكاله ومظاهر ،
علــى وجــوب الت ــد  للجرميــة املنظمــة العــابرة للحــدو  الوطنيــة يف  ــل   وإذ تشدد   

، يف إطـار تـدابأل يـاملة تشـجع علـى      االحترا  الكامل ملبدأ سيا ة الدول ووفقا لسيا ة القانون
التوصل إىل حلول  ائمة عن طريق تعايا حقو  اإلنسان وهتي ـة  ـروف اجتماعيـة واقت ـا ية     

 أكثر إن افا،
مـن اجلـرائم البي يـة، ومـن بينـاا االاـار بـاألنواف املاـد ة          وإذ تعرب عدن بدالغ القلدق    

، (56)الربيـــة، حيثمـــا ينطبـــق الـــكبـــاالنقرا ، وبـــاألنواف ا ميـــة مـــن احليوانـــات والنباتـــات 
تشد  على  رورة مكافحة تلك اجلرائم عن طريق تعايا التعـاون الـدو  وبنـاء القـدرات      وإا

 واختاا اإلجراءات يف مال العدالة اجلنائية للت د  هلا وبذل اجلاو  يف سبيل إنتاا القانون،
مكافحتــه أن تنســيق العمــل أمــر حاســم للقرــاء علــى التســا  ومنعــه و        وإذ تؤكدد  

وتتكيك الشبكات غأل املشروعة ال  تقو  وتيسر االاار باألحياء الربيـة واملنتجـات احلرجيـة،    
  مبا يف الك األخشاب واملنتجات اخلشبية،

الدول األعراء على أن ترع وتنتذ، حسـب االقترـاء، سياسـات يـاملة      وإذ تشجع 
ــو       ــة تق ــة وحملي ــة واســتراتيجيات وخطــط عمــل وطني ــع اجلرمي ــد ة   ملن ــل املتع ــى فاــم العوام عل

تم   إىل ارتكاب اجلـرائم، وأن تت ـدى لتلـك العوامـل بطريقـة ،وليـة، بالتعـاون الوثيـق          ال 
 مع كافة اجلاات املعنية، مبا فياا ا تمع املدين،  

أن التنمية االجتماعية ينبغي هلا أن تكـون عن ـرا أساسـيا يف اسـتراتيجيات      وإذ تؤك  
 حتقيق التنمية االقت ا ية يف مجيع الدول،تعايا منع اجلرمية و

__________ 

املتعلق بالتدابأل الالزمة يف سيا  منع اجلرمية والعدالـة   1053/40انظر قرار ا لس االقت ا   واالجتماعي  (56) 
 وانات والنباتات الربية ا مية.اجلنائية ملكافحة االاار غأل املشروف بننواف احلي
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بررورة أن ي كتل يف قدرات التعـاون الـتقين املتاحـة ملكتـب األمـم املتحـدة        وإذ تسّلم 
املعــين باملتــدرات واجلرميــة تــوازن بــني مجيــع األولويــات الــ  حــد هتا اجلمعيــة العامــة وا لــس 

 االقت ا   واالجتماعي وهي اهتما الترعية،
بنن اتتاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتتاقيـة   أيضاوإذ تسّلم  

ــا        ــالنظر إىل عرــويتاما العريرــة ونطــا  تطبيقام ــوفران، ب ــم املتحــدة ملكافحــة التســا  ت األم
الواســع، أساســا هامــا للتعــاون الــدو  يف مــاالت منــاا تســليم ا ــرمني وتبــا ل املســاعدة           

مل ا رة واستعا ة األصول، وتشـكالن آليـة فعالـة ينبغـي زيـا ة االسـتتا ة       وإجراءات ا القانونية
 مناا وإعماهلا،

ــة األمــم     وإذ تضددع يف اعتبارهددا  ــع  ول العــامل إىل اتتاقي  ــرورة  ــمان انرــما  مجي
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة والربوتوكـولني امللحقـني  ـا، وتنتيـذها علـى حنـو         

 الدول األطراف على االستتا ة من هذ  ال كو، على حنو كامل وفعال،تا ، وإا حت  
أهتية املساهتة ال  ميكن أن يقدماا التعـاون بـني القطـاعني العـا  واخلـاص       وإذ تالحظ 

لدعم اجلاو  الرامية إىل منع األنشـطة اإلجراميـة يف قطـاف السـياحة ومكافحتـاا، مثـل اجلرميـة        
 ة والتسا  واإلرهاب،املنظمة العابرة للحدو  الوطني

باألهتيــة العامليــة الــ  يكتســياا احلكــم الريــيد ومكافحــة التســا ، وتــدعو   وإذ تسددّلم 
عد  التسام  مطلقا إزاء التسا   ميع أيـكاله، مبـا فيـه الريـوة، وكـذلك غسـل عائـدات         إىل

 التسا  وغأل  من أيكال اجلرمية االقت ا ية،
ملكافحــة التســا ، ال ــك األكثــر ،ــوال وعامليــة  إىل اتتاقيــة األمــم املتحــدة  وإذ تشددر 

مال مكافحة التسا ، وتسلم بررورة االستمرار يف التشجيع على الت ـديق علـى االتتاقيـة     يف
 أو االنرما  إلياا وتنتيذها تنتيذا تاما،

باعتما  مكتب األمم املتحدة املعين باملتدرات واجلرمية لجـا إقليميـا إزاء    وإذ ترح  
و  على مواصلة املشاورات والشراكات على ال ـعيدين الـوطين واإلقليمـي، و اصـة     الربمة يق

فيما يتعلق بتنتيذ ، ويركا على  مان استجابة املكتـب علـى حنـو مسـتدا  ومتسـق ألولويـات       
 الدول األعراء،

بالتقد  العا  الذ  أحرز  مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملتـدرات واجلرميـة        وإذ تناه 
اخلدمات االستشارية واملساعدة إىل الدول األعراء ال  تطلب الك يف مـاالت منـع   يف تقدمي 

اجلرمية وإصالا العدالة اجلنائية ومكافحة التسا  واجلرميـة املنظمـة وغسـل األمـوال واإلرهـاب      
واالختطاف وهتريب املااجرين واالاار باأليتاص، مبا يف الك تقدمي الدعم وتوفأل احلمايـة،  
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اء، للرحايا وأسرهم والشاو  ويف ما  االاـار باملتـدرات والتعـاون الـدو ،     حسب االقتر
ــدو       ــل الـ ــة والترحيـ ــاعدة القانونيـ ــا ل املسـ ــرمني وتبـ ــليم ا ـ ــاص لتسـ ــا  خـ ــالء اهتمـ ــع إيـ مـ

 عليام، للمحكو 
إزاء احلالـة املاليـة عمومـا ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين         وإذ تكرر اإلعراب عن قلقها 

 اجلرمية،باملتدرات و
ــالقرارات    حتددديط علمدددا - 5  ــال بـ ــذ  أعـــد عمـ ــا  الـ ــر األمـــني العـ  64/113بتقريـ

 ؛(57)68/511و  68/513و  68/511و  68/588و  68/587و  67/511و  67/510 و
أن اتتاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة   تؤك  من ج ي  - 1 

أهـم األ وات الـ  يسـتعني  ـا ا تمـع الـدو  يف مكافحـة        مثـل   (5)والربوتوكولني امللحقني  ـا 
 اجلرمية املنظمة العابرة للحدو  الوطنية؛  

أن عــد  الــدول األطــراف يف اتتاقيــة األمــم املتحــدة       تالحددظ مددع التقدد ير   - 3 
 ولـــة، ممـــا يـــدل بو ـــوا علـــى االلتـــاا    583ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة بلـــ   

 ع الدو  مبكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدو  الوطنية؛  يبديه ا تم الذ 
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة     حتددث - 4  الــدول األعرــاء الــ  مل ت ــد  علــى اتتاقي

ــدة للمتــدرات         ــة الوحي ــا، واالتتاقي ــني   ــة والربوتوكــولني امللحق ــرب الوطني ــة ع ــة املنظم اجلرمي
، واتتاقيــة املــمثرات العقليــة لعــا     (1)5171ب ــيغتاا املعدلــة بربوتوكــول عــا      5165 لعــا 

واتتاقية األمم املتحدة ملكافحة االاار غأل املشروف يف املتدرات واملمثرات العقليـة   (3)5175
واالتتاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة     (1)واتتاقية األمم املتحدة ملكافحة التسا  (4)5188لعا  

النظـر يف القيـا  بـذلك، وحتـ  الـدول األطـراف       املتعلقة باإلرهاب أو مل تنرم إلياا بعـد علـى   
 تلك االتتاقيات والربوتوكوالت على بذل اجلاو  يف سبيل تنتيذها تنتيذا تاما؛   يف

مـــن اتتاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة   31إىل املـــا ة  تشدددر - 1 
إعـا ة التنكيـد علـى     ، الذ  ترمن، يف مجلة أمور،87/513الوطنية وقرار اجلمعية العامة  عرب

ــة        ــذ االتتاقيـــ ــة تنتيـــ ــتعرا  حالـــ ــراف باســـ ــدول األطـــ ــا  الـــ ــة لقيـــ ــاء آليـــ ــرورة إنشـــ  ـــ
امللحقــني  ــا، وتمكــد أن اســتعرا  حالــة تنتيــذ االتتاقيــة عمليــة مســتمرة           والربوتوكــولني

ــممر          ــة ملســاعدة امل ــة بإنشــاء آلي ــارات املتعلق ــع اخلي ــن الرــرور  حبــ  مجي ــه م ــة، وأن وتدردي
حالــة تنتيــذ االتتاقيــة والربوتوكــولني امللحقــني  ــا، وتــدعو الــدول األعرــاء          اســتعرا  يف
 مواصلة احلوار يف هذا ال د ؛   إىل

__________ 

 (57) A/69/94. 

http://undocs.org/ar/A/69/94
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بالتقـد  ا ـرز خـالل االجتمـاف الثالـ  لتريـق اخلـرباء احلكـومي          حتيط علمدا  - 6 
قــد الــدو  املتتــوا بــاب العرــوية بشــنن القواعــد النمواجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء، الــذ  ع

، وتطلـب إىل الـدول األعرـاء  عـم عمليـة تنقـي        1054آاار/مارس  18إىل  11فيينا من  يف
املــمر   61/130القواعــد النمواجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة         

ــة إىل معاجلــة    1050كــانون األول/ يســمرب  15 ــع اجلاــو  الرامي ، والعمــل علــى تكثيــجم مجي
 ن؛  مشكلة اكتظاظ السجو

ــدو  املتتــوا بــاب        تالحددظ مددع التقدد ير   - 7  ــل فريــق اخلــرباء احلكــومي ال عم
العروية إلجراء  راسة ياملة عن مشـكلة اجلـرائم اإللكترونيـة والسـبل الـ  تكتـل  ـا الـدول         
األعرــاء وا تمـــع الــدو  والقطـــاف اخلــاص مواجاتـــاا، مبــا يشـــمل تبــا ل املعلومـــات عـــن      

ــة وأفرــل امل  ــة والتعــاون الــدو ،  ــدف  راســة    التشــريعات الوطني مارســات واملســاعدة التقني
اخليارات املتاحة لتعايا اإلجراءات القانونية أو غألها من اإلجراءات القائمة للت د  للجـرائم  
ــذا الشــنن،        ــدة يف ه ــراا إجــراءات جدي ــدو ، واقت ــوطين وال ــى ال ــعيدين ال ــة، عل اإللكتروني

مــن أجــل إ ــاز أعمالــه ومــن أجــل عــر  نتــائمت  وتشــجع فريــق اخلــرباء علــى تكثيــجم اجلاــو  
 الدراسة يف الوقت املناسب على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛  

أهتيــة برنــاممت األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  مددن ج يدد  تؤكدد  - 8 
والعدالــة  التشــجيع علــى اختــاا إجــراءات فعالــة لتعايــا التعــاون الــدو  يف مــال منــع اجلرميــة يف

اجلنائية، وأهتية العمل الذ  يقو  به مكتب األمم املتحدة املعين باملتـدرات واجلرميـة يف سـيا     
اال طالف بواليته يف مال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف الـك التعـاون الـتقين مـع الـدول      

نـاء علـى طلبـاا    األعراء وتاويدها باخلدمات االستشارية وغـأل الـك مـن أيـكال املسـاعدة، ب     
وعلى سبيل األولوية العليا، والتنسيق مع مجيع هي ات األمم املتحـدة املتت ـة املعنيـة ومكاتبـاا     

 وتكميل أعماهلا؛  
الدول األعراء على أن تكون ممثلة علـى أرفـع مسـتوى ممكـن يف مـممر       حتث - 1 

ول علـى مواصـلة أعماهلـا    األمم املتحدة الثال  عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وتشـجع الـد  
التحرألية للمممر بغية تقدمي إساامات مركاة ومثمرة يف املناقشات، و ـدف تعايـا مشـاركة    
هي ات األمم املتحدة والوكاالت املعنية، وغألها مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة، واملنظمـات      

املتتـذة يف هـذا ال ـد      غأل احلكومية، إ افة إىل فرا ى اخلرباء واالستشاريني، وفقا للقرارات
 وأحكا  النظا  الداخلي؛  

يف ســيا  خطــة التنميــة ملــا بعــد أنــه ينبغــي أن يــوىل االعتبــار الواجــب،  تؤكد   - 50 
 ، لتعايا منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وكذلك الحترا  سيا ة القانون؛  1051 عا 
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ين لكل مناا، لجـا  الدول األعراء بنن تتبع، مبا يتتق مع السيا  الوط تاصي - 55 
ــة          ــات األولي ــتنا ا إىل التقييم ــة، اس ــة اجلنائي ــة وإصــالا العدال ــع اجلرمي ــامال إزاء من يــامال متك

ــة، وأن ترــع         وإىل ــع قطاعــات نظــا  العدال ــى مجي ــا عل ــع التركي ــتم مجعاــا، م ــ  ي ــات ال البيان
راتيجيات سياسات واستراتيجيات وبراممت كتيلة مبنـع اجلرميـة، مبـا يف الـك السياسـات واالسـت      

والرباممت ال  تركا على الوقاية املبكرة باسـتتدا  لـمت متعـد ة التت  ـات، بالتعـاون الوثيـق       
ــة مبــا فياــا ا تمــع املــدين، وتطلــب إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       ــع اجلاــات املعني مــع مجي

ء، بنـاء  باملتدرات واجلرمية أن يواصـل تقـدمي املسـاعدة التقنيـة هلـذا الغـر  إىل الـدول األعرـا        
 على طلباا؛  
ــة         تشددجع - 51  ــع اجلرمي ــة ملن ــة وحملي ــى و ــع خطــط عمــل وطني ــدول عل ــع ال مجي

يراعي على حنو يامل ومتكامل وقـائم علـى املشـاركة مجلـة أمـور منـاا العوامـل الـ  اعـل           مبا
بعض السكان واألماكن أكثر عر ة لألاى و/أو اجلرمية، وعلى كتالة أن تستند هـذ  اخلطـط   

األ لة واملمارسات السليمة املتوافرة، وتشد  على  ـرورة اعتبـار منـع اجلرميـة جـاءا      إىل أفرل 
ال يتجــاأ مــن االســتراتيجيات الــ  هتــدف إىل تعايــا التنميــة االجتماعيــة واالقت ــا ية يف مجيــع  

املــمر   1054/15الــدول، وترحــب يف هــذا ال ــد  بقــرار ا لــس االقت ــا   واالجتمــاعي  
 بشنن تقوية السياسات االجتماعية باعتبارها أ اة ملنع اجلرمية؛   1054موز/يوليه  56

بالـــدول األعرـــاء إىل تعايـــا جاو هـــا للتعـــاون، حســـب االقترـــاء،    يددد  - 53 
ال عيد الثنائي و ون اإلقليمي واإلقليمي والدو ، على الت د  بتعاليـة للجرميـة املنظمـة     على

 العابرة للحدو  الوطنية؛  
ــاز،   إىل مك تطلددد  - 54  ــة أن يعـ ــدرات واجلرميـ ــين باملتـ ــدة املعـ ــم املتحـ تـــب األمـ

حدو  املوار  املتاحة ويف نطـا  الواليـة املنوطـة بـه، اجلاـو  الـ  يبـذهلا يف تقـدمي املسـاعدة           يف
التقنية واخلدمات االستشارية الالزمة لتنتيـذ برامـه اإلقليميـة و ون اإلقليميـة علـى حنـو منسـق        

 اإلقليمية و ون اإلقليمية املعنية؛   مع الدول األعراء واملنظمات
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملتـدرات واجلرميـة أن يواصـل،     تطل  أيضا - 51 

يف نطــا  الواليــة املنوطــة بــه، تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل الــدول األعرــاء، بنــاء علــى طلبــاا،    
ــدرات نظــ     يف ــا ق ــة،  ــدف تعاي ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة  مــا  من ــة الوطني ــة اجلنائي م العدال

التحقيــق يف اجلــرائم  ميــع أيــكاهلا، ومقا ــاة مرتكبياــا ومعاقبتــام، ويف الوقــت نتســه   علــى
ــيام وامل ــال املشــروعة للرــحايا          ــدعى عل ــية للم ــات األساس ــو  اإلنســان واحلري ــة حق محاي

 والشاو  و مان احل ول على مساعدة قانونية فعالة يف نظم العدالة اجلنائية؛  
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الـدول األعرـاء علــى تكثيـجم مـا تبذلـه مــن جاـو  ملكافحـة اجلــرائم         تشدجع  - 56 
اإللكترونيــة ومجيــع أيــكال اإلجــرا  بإســاءة اســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالت ــاالت، 

 وعلى تعايا التعاون الدو  يف هذا ال د ؛  
يف حالـة  أهتية محاية األيتاص املنتمني إىل ف ات  عيتة أو الـذين هـم    تؤك  - 57 

 ــعجم، وتعــرب يف هــذا ال ــد  عــن قلقاــا إزاء تاايــد أنشــطة اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة    
الوطنية والعابرة للحدو  الوطنية وغألها من اجلماعات ال  تستتيد مـن ارتكـاب اجلـرائم  ـد     
ــانية       ــألة والالإنسـ ــالظروف اخلطـ ــراث بـ ــال،  ون اكتـ ــاء واألطتـ ــيما النسـ ــاجرين، وال سـ املاـ

 صار  للقوانني الوطنية والقانون الدو ؛   انتاا، ويف
بالدول األعراء إىل تعايا التعـاون الـدو  علـى منـع ومكافحـة هتريـب         ي  - 58 

مـن بروتوكـول مكافحـة هتريـب املاـاجرين       6املااجرين ومالحقة املاربني قرائيا وفقا للما ة 
افحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب  عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو املكمــل التتاقيــة األمــم املتحــدة ملك   

ــة    (58)الوطنيــة ، وللقــوانني والتشــريعات الوطنيــة، حســب االقترــاء، مــع  ــمان احلمايــة التعال
حلقو  املااجرين  حايا التاريب وصون كرامتـام واحتـرا  مبـا ا عـد  التمييـا املعتـرف  ـا        

القانون الـدو ،   وليا وغألها من االلتاامات الواجبة التطبيق مبوجب األحكا  اات ال لة من 
ومراعاة االحتياجات اخلاصة للنساء واألطتـال، ال سـيما غـأل امل ـحوبني منـام، واأليـتاص       
او  اإلعاقــة وكبــار الســن، وهتيــب يف هــذا ال ــد  مبكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات  
ــا للربوتوكــــول     ــاء وفقــ ــة إىل الــــدول األعرــ ــلة تقــــدمي املســــاعدة التقنيــ واجلرميــــة إىل مواصــ

 أعال ؛   ذكورةامل
ــب        تشددجِّع - 51  ــق يف جــرائم هتري ــد التحقي ــل، عن ــى أن تكت ــدول األعرــاء عل ال

املاــاجرين ومالحقــة مرتكبياــا قرــائيا، العمــل علــى إجــراء حتقيقــات ماليــة متاامنــة بغيــة َتَتبوــع   
العائدات املكتسبة من خالل تلك اجلرائم واميـدها وم ـا رهتا، وأن تعتـرب هتريـب املاـاجرين      

 ة أصلية من جرائم غسل األموال؛  جرمي
على أهتية مكافحـة ومنـع مجيـع أيـكال االاـار باأليـتاص، وتعـرب         تش   - 10 

يف هذا ال د  عـن قلقاـا مـن أنشـطة اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة الوطنيـة والعـابرة للحـدو            
ذ الوطنيــة وغألهــا مــن اجلماعــات الــ  تســتتيد مــن هــذ  اجلــرائم، مبــا يف الــك ألغــرا  أخــ     

األعراء البشرية، وتدعو الدول األعراء إىل تكثيجم اجلاو  الوطنية الرامية إىل مكافحـة مجيـع   
أيــكال االاــار باأليــتاص وتــوفأل احلمايــة واملســاعدة لرــحايا االاــار بالبشــر وفقــا جلميــع    

__________ 

 .31174، الرقم 1145، ا لد جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  (58) 
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االلتاامـات القانونيــة اات ال ـلة باملو ــوف وبالتعــاون مـع املنظمــات الدوليـة، وا تمــع املــدين     
 والقطاف اخلاص؛  

الـدول األعرـاء إىل تعايـا منـع اجلرميـة وت ـد  نظـا  العدالـة اجلنائيــة          تد عا  - 15 
حلــاالت قتــل النســاء والتتيــات بــدافع جنســاين، وال ســيما اختــاا تــدابأل ترمــي إىل  عــم قــدرة    
الــدول األعرــاء علــى منــع هــذ  اجلــرائم  ميــع أيــكاهلا والتحقيــق فياــا ومالحقــة مرتكبياــا     

 ا ومعاقبتام؛  قرائي
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة علــى مواصــلة تقــدمي  حتددث - 11 

املساعدة التقنية إىل الدول األعراء، مىت طلبـت الـك ويف إطـار الواليـة املنوطـة بـه، مـن أجـل         
مكافحة غسل األمـوال ومويـل اإلرهـاب عـن طريـق الربنـاممت العـاملي ملكافحـة غسـل األمـوال           

ــدا ــم املتحــدة اات ال ــلة باملو ــوف        وعائ ــا ل ــكو، األم ــاب، وفق ــل اإلره ــة وموي ت اجلرمي
ــة           ــا رات اات ال ــلة التابع ــايأل واملب ــك، املع ــق ال ــا ينطب ــا يشــمل، حيثم ــة، مب ــايأل الدولي واملع
للمنظمات اإلقليميـة واألقاليميـة واملتعـد ة األطـراف واهلي ـات احلكوميـة الدوليـة، ومنـاا فرقـة          

 اإلجراءات املالية، حسب االقتراء، وفقا للتشريعات الوطنية؛  العمل املعنية ب
الــدول األعرــاء علــى تعايــا التعــاون علــى ال ــعيد الثنــائي واإلقليمــي     حتددث - 13 

والدو  من أجل إعـا ة األصـول ا  ـل علياـا خـارج القـانون عـن طريـق التسـا  إىل بلـدالا           
ــاء علــى طلــب تلــك البلــدان، وفقــا لألحكــا      املتعلقــة باســتر ا  األصــول الــوار ة  األصــلية، بن

اتتاقية األمم املتحدة ملكافحة التسـا ، و اصـة الت ـل اخلـامس منـاا، وتطلـب إىل مكتـب         يف
األمم املتحدة املعين باملتـدرات واجلرميـة أن يواصـل، يف إطـار واليتـه احلاليـة، تقـدمي املسـاعدة         

  لـذلك الغـر ، وحتـ  أيرـا الـدول      للجاو  املبذولة على ال ـعيد الثنـائي واإلقليمـي والـدو    
 األعراء على مكافحة التسا  وغسل عائداته واملعاقبة علياما؛  

بالتقد  الذ  أحرز  مممر األطراف يف اتتاقية األمم املتحدة ملكافحـة   ترح  - 14 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومـممر الـدول األطـراف يف اتتاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التسـا          

ــا          يف ــذ الت ــدول األطــراف إىل التنتي ــب بال ــه، وهتي ــة املنوطــة ب ــاما الوالي ــذ كــل واحــد من تنتي
 للقرارات ال ا رة عن هاتني اهلي تني؛  

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملتـدرات واجلرميـة أن يواصـل تعايـا      تطل  - 11 
بكات اإلقليميـة العاملـة   التعاون على ال عيدين الدو  واإلقليمي بطر  مناا تيسأل تطـوير الشـ  

يف ميــدان التعــاون يف ا ــال القــانوين ويف مــال إنتــاا القــانون  ــدف مكافحــة اجلرميــة املنظمــة  
العابرة للحدو  الوطنية، حيثما اقترى األمر الك، وتعايـا التعـاون بـني مجيـع تلـك الشـبكات       
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يف ال ـد  بـاجلاو     بوسائل منـاا تقـدمي املسـاعدة التقنيـة حيثمـا  عـت احلاجـة لـذلك، منوهـة         
 بذهلا املكتب من أجل إنشاء هذ  الشبكات ومساعدهتا؛   ال 

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة علــى زيــا ة تعاونــه     حتددث - 16 
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية واإلقليمية املكلتة بواليات هلا صـلة باجلرميـة    مع

و  الوطنية، حسب االقترـاء، مـن أجـل تبـا ل أفرـل املمارسـات وتعايـا        املنظمة العابرة للحد
 التعاون واالستتا ة من املياة النسبية التريدة لكل من تلك املنظمات؛  

بــاجلاو  الــ  يبــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة    تندداه - 17 
يـــا قـــدراهتا يف مـــال منـــع أجـــل مســـاعدة الـــدول األعرـــاء علـــى تطـــوير إمكاناهتـــا وتعا مـــن

االختطــاف ومكافحتــه، وتطلــب إىل املكتــب أن يواصــل تقــدمي املســاعدة التقنيــة  ــدف تعايــا  
التعــاون الــدو ، و اصــة تبــا ل املســاعدة القانونيــة، مــن أجــل الت ــد  بتعاليــة هلــذ  اجلرميــة   

 اخلطألة املتنامية؛  
سياسة العامـة الـ  حـد ها تقريـر     النظر إىل املسائل املستجدة املتعلقة بال تاجه - 18 

األمني العا  عن تنتيذ واليات برناممت األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، مـع اإليـارة     
ب تة خاصة إىل أنشطة التعاون التقين ال  يرطلع  ا مكتب األمم املتحـدة املعـين باملتـدرات    

ء اإللكتــروين واســتتدا  تكنولوجيــات واجلرميــة، و اصــة يف مــاالت القرصــنة وجــرائم الترــا
املعلومات اجلديدة إليذاء األطتـال واسـتغالهلم واالاـار باملمتلكـات الثقافيـة والتـدفقات املاليـة        
غأل املشروعة واجلرائم البي ية، ومناا االاـار غـأل املشـروف بـننواف احليوانـات والنباتـات الربيـة        

وية، وتدعو املكتـب إىل أن يبحـ ، يف نطـا  واليتـه،     املاد ة باالنقرا ، واجلرائم املتعلقة باهل
ـــا         ـــلس االقت ـ ــرار ا ـ ــار قـ ــذا يف االعتبـ ــكالت، آخـ ــذ  املشـ ــد  هلـ ــائل الت ـ ــبل ووسـ سـ

رة واملتعلـق باسـتراتيجية املكتـب للتتـ     1051موز/يوليـه   16املمر   1051/51واالجتمـاعي 
 ؛1051-1051
لـدعم يف مجـع البيانـات واملعلومـات     الدول األعراء إىل مواصلة تقدمي ا ت عا - 11 

الدقيقــة واملوثــو   ــا والقابلــة للمقارنــة وحتليلــاا ونشــرها ب ــورة منتظمــة، مبــا يف الــك،           
االقتراء، ما يتعلق بالبيانات امل نتة حسـب نـوف اجلـنس والسـن وغـأل الـك مـن املعـايأل          عند

جلرميــة أن يقــو  بــذلك اات األهتيــة، وتطلــب إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات وا 
إطار واليته احلالية، وتشـجع الـدول األعرـاء بقـوة علـى تبـا ل تلـك البيانـات واملعلومـات           يف
 املكتب؛   مع

ــة أن يواصــل،       تطلدد  - 30  ــين باملتــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم إىل مكت
ليـل االااهـات   بالتعاون الوثيق مع الدول األعرـاء، اسـتحداث األ وات التقنيـة واملناجيـة وحت    
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و راســتاا مــن أجــل تعايــا املعرفــة باالااهــات الــ  تســلكاا اجلرميــة و عــم الــدول األعرــاء     
إعــدا  التــدابأل املناســبة للت ــد  للجــرائم يف مــاالت حمــد ة، و اصــة يف بعــدها العــابر          يف

 للحدو  الوطنية، مع مراعاة  رورة استتدا  املوار  املتاحة على أفرل وجه ممكن؛  
الدول األعراء واملنظمات الدولية املعنية على و ع اسـتراتيجيات علـى    حتث - 35 

ال عيدين الـوطين واإلقليمـي، حسـب االقترـاء، واختـاا مـا يلـا  مـن تـدابأل أخـرى، بالتعـاون            
برنــاممت األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، مــن أجــل الت ــد  بتعاليــة للجرميــة   مــع

دو  الوطنية، مبا يف الك االاـار باملتـدرات واالاـار باأليـتاص وهتريـب      املنظمة العابرة للح
املااجرين وصنع األسلحة النارية واالاار  ا بشكل غأل مشروف، ومن أجل الت ـد  بتعاليـة   

 أيرا للتسا  واإلرهاب؛  
إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملتـــدرات واجلرميـــة أن يواصـــل  تطلددد  - 31 

ألعرــاء، بنــاء علــى طلبــاا، علــى مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجاائاــا  مســاعدة الــدول ا
ومكوناهتا واخائرها واالاار  ا خارج القانون، وأن يدعم اجلاو  ال  تبذهلا  ـدف الت ـد    
لل الت القائمـة مـع أيـكال أخـرى للجرميـة املنظمـة العـابرة للحـدو  الوطنيـة، بوسـائل منـاا            

 ية والرفع من مستوى مجع البيانات وحتليلاا؛  املساعدة التشريعية والتقن
الــدول األعرــاء علــى تعايــا فعاليــة الت ــد  للتاديــدات اإلجراميــة     تشددجع - 33 

ا دقة بالقطاف السـياحي، مبـا فياـا التاديـدات اإلرهابيـة، باالسـتعانة، عنـد االقترـاء، مبكتـب          
املعنيــة األخــرى، وبالتعــاون    األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة واملنظمــات الدوليــة      

 منظمة السياحة العاملية والقطاف اخلاص؛   مع
ــم املتحــدة        حتددث - 34  ــة األم ــن اتتاقي ــة م ــى االســتتا ة التعال ــراف عل ــدول األط ال

ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة لتوســيع نطــا  التعــاون يف مــال منــع ومكافحــة االاــار   
وجوانبــه ومــا يت ــل بــه مــن جــرائم، و اصــة يف إرجــاف    باملمتلكــات الثقافيــة  ميــع أيــكاله 

 54مــن املــا ة  1عائــدات تلــك اجلــرائم أو املمتلكــات إىل أصــحا ا الشــرعيني، وفقــا للتقــرة   
االتتاقية، وتدعو الدول األطـراف إىل تبـا ل املعلومـات بشـنن االاـار باملمتلكـات الثقافيـة         من

، وفقـا لقوانينـاا الوطنيـة، وإىل تنسـيق التـدابأل       ميع أيكاله وجوانبه وما يت ل به من جـرائم 
اإل ارية وغألها من التدابأل املتتذة، حسب االقترـاء، مـن أجـل منـع هـذ  اجلـرائم والكشـجم        
عناا يف وقت مبكـر واملعاقبـة علياـا، ممكـدة يف هـذا ال ـد  أهتيـة املبـا ا التوجيايـة الدوليـة           

ما يتعلق باالاار باملمتلكات الثقافيـة ومـا يت ـل بـه     بشنن تدابأل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية في
/__، واعتمدهتا جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    61من جرائم أخرى ال  اعتمدهتا بقرارها 
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ويف وغأل  من الوثائق اات ال لة الـ  اعتمـدهتا بشـنن هـذا البنـد يف  ورهتـا        13/6يف قرارها 
 ؛1054/10ا لس االقت ا   واالجتماعي يف قرار  ، كما اعتمدها (51)الثالثة والعشرين

ــع         حتددث - 31  ــة ملن ــة فعال ــة و ولي ــدابأل وطني ــل بت ــدء العم ــى ب ــدول األعرــاء عل ال
ومكافحة االاار غـأل املشـروف باملمتلكـات الثقافيـة، بوسـائل منـاا نشـر التشـريعات واملبـا ا          

ال ـلة باملو ـوف، وتـوفأل  ورات    التوجياية الدولية ووثـائق املعلومـات األساسـية التقنيـة اات     
تدريبية خاصة لدوائر الشرطة واجلمار، ومراقبة احلدو ، واعتبـار هـذا االاـار جرميـة خطـألة،      

 حسب التعريجم الوار  يف اتتاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛  
ــا     تشددجع - 36  ـــننواف احليوان ــار االاــار ب ــى اعتب ــدول األعرــاء عل ــات ال ت والنبات
ا مية الذ  ترتكبـه اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة جرميـة جسـيمة، حسـبما هـو مـبني يف           الربية

من اتتاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة لرـمان     1التقرة )ب( من املا ة 
االاـار بــننواف    إجـراء التحقيقـات يف   توفأل سبل كافية وفعالة للتعاون على ال ـعيد الـدو  يف  
 احليوانات والنباتات الربية ا مية ومقا اة مرتكبيه؛  

ــق      تشدددجع - 37  ــا يتوافـ ــبة، مبـ ــدابأل املناسـ ــاا التـ ــى اختـ ــوة علـ ــاء بقـ ــدول األعرـ الـ
ــع ــذلك           م ــا يت ــل ب ــانون وم ــاا الق ــا إنت ــن أجــل تعاي ــة، م ــة ا لي ــا القانوني تشــريعاهتا وأطره
ا يشـمل اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة، النشـطني      جاـو  للت ـد  لألفـرا  واجلماعـات، مبـ      من

ــة واملنتجــات       ــاء الربي ــة منــع االاــار الــدو  غــأل املشــروف باألحي  اخــل حــدو ها، والــك بغي
ــة       ــه، مبــا يف الــك األخشــاب وغألهــا مــن املــوار  البيولوجي ــه والقرــاء علي ــة ومكافحت احلرجي

 الدولية يف هذا ا ال؛  احلرجية ال  تستغل يف انتاا، للقوانني الوطنية وال كو، 
بالدول األعراء إىل اختاا التدابأل املناسبة والتعالـة ملنـع ومكافحـة ااـار       ي  - 38 

اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظمـــة باملعـــا ن الثمينـــة واألحجـــار الكرميـــة، بوســـائل منـــاا القيـــا ،   
عا ن الثمينـة واألحجـار   االقتراء، باعتما  التشريعات الالزمة ملنع االاار غأل املشروف بامل عند

الكرميــة والقيــا  بالتحقيقــات واملالحقــات القرــائية يف هــذا ال ــد ، وتنتيــذ تلــك التشــريعات  
 تنتيذا فعاال؛  

ــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة     تؤكدد  مددن ج يدد   - 31  أهتي
ة اجلرمية املنظمة العـابرة  ومكاتبه اإلقليمية يف بناء القدرات على املستوى ا لي يف مال مكافح

للحــدو  الوطنيــة واالاــار باملتــدرات، وحتــ  املكتــب علــى أن يراعــي، عنــدما يقــرر إغــال    
املكاتــب وخت ي ــاا ملنــاطق أخــرى، أوجــه الرــعجم القائمــة واملشــاريع املرــطلع  ــا واآلثــار    

__________ 

 (.E/2014/30) 01، امللحق رقم 7100الاثائق الرمسية للمجلس االقتصا   واالجتماعي، انظر  (51) 

http://undocs.org/ar/E/2014/30
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ــابرة للحــد      ــى ال ــعيد اإلقليمــي يف مــال مكافحــة اجلرميــة املنظمــة الع ـــة عل ــة، املترتب و  الوطني
و اصة يف البلدان النامية،  دف مواصلة توفأل مستوى  عم فعال للجاو  الوطنيـة واإلقليميـة   

 املبذولة يف هذين ا الني؛  
ــين        تشددجع - 40  ــم املتحــدة املع ــب األم ــم مكت ــى مواصــلة  ع ــدول األعرــاء عل ال

يتـه احلاليـة، مـن أجـل     باملتدرات واجلرمية يف تقدمي مساعدة تقنيـة حمـد ة اهلـدف، يف إطـار وال    
تعايــا قــدرات الــدول املترــررة، بنــاء علــى طلبــاا، علــى مكافحــة القرصــنة يف البحــر وغألهــا   

اجلرائم املرتكبة يف البحر، بوسائل مناا مساعدة الـدول األعرـاء علـى إرسـاء تـدابأل فعالـة        من
 لت د  هي ات إنتاا القانون للقرصنة وتعايا قدراهتا القرائية؛  

الـــدول األطـــراف علـــى مواصـــلة تقـــدمي الـــدعم الكامـــل إىل مـــممر   تشدددجع - 45 
األطراف يف اتتاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومـممر الـدول األطـراف    
ــة، مبــا يف الــك تقــدمي املعلومــات      ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التســا  وهي اهتمــا الترعي يف اتتاقي

 تتاقيتني عن مدى االمتثال ألحكا  املعاهدتني؛  مممر  األطراف يف اال إىل
إىل األمـــني العـــا  أن يواصـــل تاويـــد مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين   تطلددد  - 41 

باملتدرات واجلرمية باملوار  الكافية لكي ينـاض علـى حنـو فعـال بتنتيـذ اتتاقيـة األمـم املتحـدة         
قني  ا واالتتاقية الوحيدة للمتـدرات  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني امللح

 5175، واتتاقية املـمثرات العقليـة لعـا     5171، ب يغتاا املعدلة بربوتوكول عا  5165لعا  
ــة         ــمثرات العقليـ ــدرات واملـ ــروف باملتـ ــأل املشـ ــار غـ ــة االاـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ واتتاقيـ

لع، وفقا للوالية املنوطـة بـه،   ، واتتاقية األمم املتحدة ملكافحة التسا ، ولكي يرط5188 لعا 
مباـــا  أمانـــة مـــممر  األطـــراف يف االتتـــاقيتني وجلنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة وجلنـــة   

 املتدرات، وكذلك مممرات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛  
د إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة أن يايــ  تكددرر طلبددها - 43 

املســاعدة التقنيــة الــ  يقــدماا إىل الــدول األعرــاء، بنــاء علــى طلبــاا، وأن يعــاز التعــاون    مــن
ــى االتتاقيـــات           ــديق علـ ــأل الت ـ ــق تيسـ ــن طريـ ــه عـ ــاب ومكافحتـ ــع اإلرهـ ــى منـ ــدو  علـ الـ
والربوتوكوالت العامليـة املتعلقـة باإلرهـاب وتنتيـذها، بالتشـاور الوثيـق مـع جلنـة ملـس األمـن           

( بشــنن مكافحــة اإلرهــاب )جلنــة مكافحــة اإلرهــاب(  1005) 5373لقرار املنشــنة عمــال بــا
ــال          ــذ يف م ــة بالتنتي ــل املعني ــة العم ــال فرق ــة، وأن يواصــل اإلســاا  يف أعم ــاا التنتيذي ومديريت
مكافحة اإلرهاب، وتدعو الـدول األعرـاء إىل تاويـد املكتـب بـاملوار  املالئمـة لكـي يرـطلع         

 بالوالية املنوطة به؛  
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ــين باملتــدرات        تطلدد - 44  ــم املتحــدة املع ــب األم ــك، إىل مكت ــى ال ــالوة عل ، ع
واجلرمية أن يواصل تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعراء، بنـاء علـى طلبـاا، لتعايـا سـيا ة      
القانون، مع إيالء االعتبار أيرا للعمـل الـذ  قـا  بـه التريـق املعـين بالتنسـيق واملـوار  يف مـال          

 ع لألمانة العامة وغأل  من هي ات األمم املتحدة املعنية؛  سيا ة القانون التاب
الدول األعراء على اختاا التدابأل املناسبة ومبـا يالئـم  روفاـا الوطنيـة      تشجع - 41 

مــن أجــل  ــمان نشــر معــايأل وقواعــد األمــم املتحــدة يف مــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة     
 األ لـة والكتيبـات الـ  أعـدها وأصـدرها مكتـب       واستتداماا وتطبيقاا، مبا يف الـك النظـر يف  

 األمم املتحدة املعين باملتدرات واجلرمية، ونشرها عندما ترى الك  روريا؛  
الدول األطراف يف اتتاقية األمم املتحدة ملكافحـة التسـا  علـى مواصـلة      حتث - 46 

 يف االتتاقية؛   تقدمي الدعم الكامل آللية االستعرا  ال  اعتمدها مممر الدول األطراف
ــة أن يواصــل،       تطلدد  - 47  ــين باملتــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم إىل مكت

بالتعــاون مــع الــدول األعرــاء وبالتشــاور الوثيــق معاــا ويف إطــار املــوار  املتاحــة،  عــم تعايــا   
 القـدرات واملاـارات يف ميـدان علـو  األ لـة اجلنائيـة، مبـا يف الـك حتديـد املعـايأل وإعـدا  مـوا             
ــة       ــاء، كاأل لـ ــلطات اال عـ ــانون وسـ ــاا القـ ــو تي إنتـ ــدريب مـ ــرا  تـ ــة ألغـ ــاعدة التقنيـ املسـ
ومموعات املمارسات واملبا ا التوجياية املتيدة واملوا  املرجعية العلمية أو املتعلقـة بالتحاليـل   
ــة     ــم األ لــ ــدمي خــــدمات علــ ــة ملقــ ــبكات إقليميــ ــاء يــ ــة، وأن يشــــجع وييســــر إنشــ اجلنائيــ

من أجل تعايا خرباهتم وقدرهتم علـى منـع اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدو         واستدامتاا اجلنائية
 الوطنية ومكافحتاا؛  

علــى أهتيــة إتاحــة التمويــل الكــايف والقــار واملرــمون لربنــاممت  تكددرر التأكيدد  - 48 
األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية كـي يرـطلع بوالياتـه كاملـة، مبـا يتتـق مـع األولويـة         

عليا ال  حيظى  ا ومبا يتناسب مع الطلب املتاايد علـى خدماتـه، و اصـة فيمـا يتعلـق بتقـدمي       ال
مايــد مــن املســاعدة إىل البلــدان الناميــة والبلــدان الــ  مــر اقت ــا اهتا مبرحلــة انتقاليــة والبلــدان    

 اخلارجة من الزناعات يف مال منع اجلرمية وإصالا العدالة اجلنائية؛  
ع الــدول األعرــاء علــى أن تقــد  أويل  عــم مــا  وسياســي ممكــن  مجيــ حتددث - 41 

ملكتب األمم املتحدة املعين باملتدرات واجلرميـة عـن طريـق توسـيع قاعـدة اجلاـات املاحنـة الـ          
تساعد  وزيا ة التربعات، وخ وصا التربعات لألغرا  العامـة، والـك لتمكينـه مـن مواصـلة      

ــتقين الــ  ي   رــطلع  ــا وتوســيع نطــا  تلــك األنشــطة وحتســيناا    أنشــطة التعــاون التنتيــذ  وال
 وتعاياها، يف حدو  ما كلجم به من واليات؛  
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إزاء احلالـــة املاليــة العامـــة ملكتــب األمـــم املتحــدة املعـــين     تعددرب عدددن قلقهددا   - 10 
باملتدرات واجلرمية، وتمكد  رورة تاويـد املكتـب مبـوار  كافيـة ومسـتقرة وميكـن التنبـم  ـا         

ناا على حنو فعال من حي  التكلتة، وتطلب إىل األمـني العـا  أن يواصـل    و مان االستتا ة م
تقدمي تقارير، يف إطار االلتاامات القائمة بتقدمي تقارير، عن احلالة املالية للمكتـب وأن يواصـل   

 كتالة توافر موار  كافية للمكتب لال طالف بوالياته ا طالعا تاما وفعاال؛  
ــدول وغألهــا مــن األ  تدد عا - 15  ــد مــن التربعــات    ال ــة إىل تقــدمي املاي طــراف املعني

ل ندو  األمـم املتحـدة االسـت ماين لرـحايا االاـار باأليـتاص، ال سـيما النسـاء واألطتـال،          
 ول ندو  األمم املتحدة االست ماين للتربعات اخلاص بنيكال الر  املعاصرة؛  

رهتـا السـبعني تقريـرا    إىل األمني العا  أن يقد  إىل اجلمعية العامـة يف  و  تطل  - 11 
ــة يــبني أيرــا املســائل       ــة اجلنائي ــاممت األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال ــذ واليــات برن عــن تنتي

 املستجدة على صعيد السياسة العامة والسبل املمكنة ملعاجلتاا؛  
 11أيرا إىل األمـني العـا  أن يـدرج يف التقريـر املشـار إليـه يف التقـرة        تطل   - 13 

ــات  ــال  معلوم ــة         أع ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــى اتتاقي ــة الت ــديق عل ــن حال ع
 .الوطنية والربوتوكولني امللحقني  ا أو االنرما  إلياا عرب
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 مشروف القرار الثامن  
 معاد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة ا رمني    

 

 ،إن اجلمعية العامة 
وإىل مجيـع   1053كـانون األول/ يسـمرب    58املـمر    68/514إىل قرارها  إذ تشر 

 القرارات األخرى اات ال لة،  
 ،  (5)بتقرير األمني العا  وإذ حتيط علما 
ــة يترــي إىل صــعوبات      وإذ تضددع يف اعتبارهددا   ــع اجلرمي أن الق ــور يف إجــراءات من

حـة لو ـع   تواجااا آليـات مكافحـة اجلرميـة الحقـا، وإا ترـع يف اعتبارهـا أيرـا الرـرورة املل        
ــوانني والســلطة         ــاا الق ــا ألجاــاة إنت ــة، وم ــع اجلرمي ــا مــن أجــل من ــة ألفريقي اســتراتيجيات فعال

 القرائية من أهتية على ال عيدين اإلقليمي و ون اإلقليمي،
األثر املدمر لالااهات اجلديدة واألكثر  يناميـة للجرميـة علـى االقت ـا ات      وإذ ت رك 

رتتاف معـدالت اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدو  الوطنيـة الـ         الوطنية للدول األفريقية، ومناا ا
تســجل حاليــا يف أفريقيــا والــ  تشــمل اســتتدا  التكنولوجيــا الرقميــة الرتكــاب مجيــع أنــواف   
اجلرائم اإللكترونية، وإا تدر، أيرار وجو  ممارسات االاار غأل املشروف باملمتلكـات الثقافيـة   

ون وحيـــد القــرن والعـــاج، والقرصـــنة وغســـل األمـــوال،  واملتــدرات واملعـــا ن النتيســـة وقـــر 
 اجلرمية عقبة رئيسية حتول  ون حتقيق تنمية متسقة ومستدامة يف أفريقيا، وأن

أن مكافحــة اجلرميــة مســعى مجــاعي ياــدف إىل مواجاــة التحــد  العــاملي    وإذ تؤكدد  
ة أمر ماـم لبلـو  الـك    الذ  تطرحه اجلرمية املنظمة، وأن استثمار املوار  الالزمة يف منع اجلرمي

 اهلدف وأنه يسام يف حتقيق التنمية املستدامة،
ــة     وإذ تالحددظ مددع القلددق   ــة القــائم يف معظــم البلــدان األفريقي ــة اجلنائي أن نظــا  العدال

ينق ه مو تون مارة مبا فيه الكتاية وهياكل أساسـية وافيـة وأنـه، مـن أ، غـأل مايـن للت ـد         
تقـر بالتحـديات الـ  تواجااـا أفريقيـا يف عمليـات التقا ـي        لالااهات اجلديـدة للجرميـة، وإا   

 وإ ارة السجون،
بــنن معاــد األمــم املتحــدة األفريقــي ملنــع اجلرميــة ومعاملــة ا ــرمني مركــا     وإذ تسددلم 

لتنســـيق مجيـــع اجلاـــو  الـــ  يبـــذهلا اوو اخلـــربة املانيـــة مـــن أجـــل تعايـــا تعـــاون احلكومـــات  

__________ 

 (5) A/69/92. 

http://undocs.org/ar/A/69/92
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العلمية واملانية واخلرباء وت زرهم على حنو فعـال يف مـال   واألكا مييني واملمسسات واملنظمات 
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

خطة عمل االحتا  األفريقي املنقحة املتعلقة مبكافحة املتـدرات   وإذ تضع يف اعتبارها 
( الــ  هتــدف إىل تشــجيع الــدول األعرــاء علــى املشــاركة يف   1057-1053ومنــع اجلرميــة )
يمية وتبنياا من أجـل منـع اجلرميـة ب ـورة فعالـة وإرسـاء احلكـم الريـيد وتعايـا          املبا رات اإلقل
 إقامة العدل،  

بنهتيــة تعايــا التنميــة املســتدامة باعتبارهــا عن ــرا مكمــال الســتراتيجيات          وإذ تقددر 
 اجلرمية، منع

على  رورة إقامة التحالتات الالزمة مـع مجيـع الشـركاء يف إطـار العمليـة       وإذ تش   
 إىل و ع سياسات فعالة ملنع اجلرمية، الرامية

بإعــدا   راســة تشتي ــية مايديــة علــى يــد خــبأل استشــار  تــابع للجنــة  وإذ ترحدد  
االقت ــا ية ألفريقيــا وإ ازهــا قبــل الشــروف يف إجــراء اســتعرا  كامــل علــى نطــا  املنظومــة، 

ت املعنيـة يف ما تـاا   يشمل أهتيـة املعاـد باعتبـار  آليـة مديـة لتعايـا التعـاون فيمـا بـني الكيانـا          
 ملشكلة اجلرمية يف أفريقيا،

 1053مــن اســتقالة مــدير املعاــد املعــني حــديثا يف أيار/مــايو   وإذ تعددرب عددن القلددق 
 بسبب تر    روف العمل، ومن أثرها السلجل ا تمل على أنشطة املعاد،  

تــه علــى أن احلالــة املاليــة للمعاــد أثــرت إىل حــد كــبأل يف قدر وإذ تالحددظ مددع القلددق 
تقدمي اخلـدمات إىل الـدول األفريقيـة األعرـاء بطريقـة فعالـة ويـاملة، وإا تالحـل كـذلك أن          
واحــدة مــن النتــائمت الــ  أســترت عنــاا الدراســة التشتي ــية التمايديــة تتعلــق باحلاجــة املاســة   

 للمعاد إىل زيا ة إيرا اته،
 بن اء واجباهتا املالية،بالدول األعراء واملنظمات ال  حافظت على التااماا  وإذ تناه 
على معاد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة ا رمني ملا يبذلـه   تثددين - 5 

من جاو  من أجل تعايا ما يرطلع به من أنشطة يف إطـار واليتـه األساسـية، مبـا فياـا أنشـطة       
ــع اجلرميــة والعد    ــنظم من ــة املت ــلة ب ــا،  التعــاون اإلقليمــي يف املســائل التقني ــة يف أفريقي ــة اجلنائي ال

 وتنسيق تلك األنشطة وتنتيذ املايد مناا، رغم ما يواجاه من نقم يف املوار ؛  
على مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملتـدرات واجلرميـة ملبا رتـه إىل        تثين أيضا - 1 

 توطيــد عالقــة العمــل الــ  تربطــه باملعاــد بتقدميــه الــدعم للمعاــد وإيــراكه يف تنتيــذ عــد  مــن
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األنشطة املتعلقة بتعايا سيا ة القانون ونظم العدالة اجلنائية يف أفريقيا، مبا فياا األنشـطة الـوار    
بيالــا يف خطــة عمــل االحتــا  األفريقــي املنقحــة املتعلقــة مبكافحــة املتــدرات ومنــع اجلرميــة           

 (؛  1053-1057)
ليات الوطنيـة  تنكيد احلاجة إىل مواصلة تعايا قدرة املعاد على  عم اآل تكرر - 3 

 ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف البلدان األفريقية؛  
تنكيد التوائد ال  تنجم، يف بعض احلاالت، عن استتدا  تـدابأل   تكرر أيضا - 4 

تقومييــة بديلــة، عنــد االقترــاء، بتطبيــق معــايأل الســلو، األخالقــي واالســتعانة بالتقاليــد ا ليــة     
ابأل التنهيـل اإلصـالحية املسـتجدة، مبـا يتتـق والتاامـات الـدول        وتقدمي املشورة وغألهـا مـن تـد   

 مبوجب القانون الدو ؛  
اجلاو  ال  يبذهلا املعاـد مـن أجـل إقامـة ات ـاالت مـع املنظمـات يف         تالحظ - 1 

البلدان الـ  تشـجع بـراممت منـع اجلرميـة وا افظـة علـى صـالت وثيقـة مـع الكيانـات السياسـية             
يميــة مثــل متو ــية االحتــا  األفريقــي، ومجاعــة يــر  أفريقيــا، ومتو ــية    اإلقليميــة و ون اإلقل

اجلماعة االقت ـا ية لـدول غـرب أفريقيـا، واهلي ـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، واجلماعـة           
 اإلرائية للجنوب األفريقي؛  

املعاد على أن ينخذ يف االعتبار، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحـدة   تشجع - 6 
عنية، عند و ع اسـتراتيجياته يف مـال منـع اجلرميـة، العمـل الـذ  ترـطلع بـه لتلـجم هي ـات           امل

التتطــيط يف املنطقــة الــ  تركــا اهتماماــا علــى تنســيق األنشــطة املعــازة للتنميــة القائمــة علــى   
 اإلنتاج الاراعي املستدا  واحلتاظ على البي ة؛  

ذل مجيع اجلاو  املمكنة للوفـاء  الدول األعراء يف املعاد على مواصلة ب حتث - 7 
 بالتااماهتا اا  املعاد؛  

بإعـــدا   راســـة تشتي ـــية مايديـــة وإ ازهـــا وفقـــا للقـــرار الـــذ     ترحددد  - 8 
 ملـــس إ ارة املعاـــد يف  ورتـــه العا يـــة احلا يـــة عشـــرة املعقـــو ة يف نـــألويب يـــومي         اختـــذ 
ــا   بــإجراء اســتعرا  للمعاــد لتمكينــه مــن   1055نيســان/أبريل  18و  17 أ اء واليتــه والقي

 بدور أبرز يف مواجاة اجلرائم القائمة؛  
املعاد ووكاالته الشريكة وغأل الك من اجلاات املعنية على التعجيـل   تشجع - 1 

 بإجراء االستعرا ؛  
باختاا املعاد مبا رة لتقاسم التكاليجم مـع الـدول األعرـاء والشـركاء      ترح  - 50 

 لرباممت لتلتة؛   وكيانات األمم املتحدة يف تنتيذ 



A/69/489 
 

 

14-66176 111/128 

 

مجيع الـدول األعرـاء واملنظمـات غـأل احلكوميـة وا تمـع الـدو  علـى          حتث - 55 
مواصلة اختاا تدابأل عملية ملموسة لدعم املعاد يف مال تنمية القدرات الالزمـة وتنتيـذ برامـه    

 وأنشطته الرامية إىل تعايا نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف أفريقيا؛  
مجيــع الــدول الــ  مل ت ــد  بعــد علــى اتتاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   حتددث - 51 

 (3)واتتاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التســا      (1)اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالهتــا    

 أو مل تنرم إلياا بعد على أن تنظر يف القيا  بذلك؛
علـى النظـر يف االنرـما      الدول األفريقية ال  مل تنرم بعد إىل املعاـد  تشجع - 53 

إليه للنـاو  مبكافحـة اجلرميـة واإلرهـاب اللـذين يعـرقالن اجلاـو  اإلرائيـة التر يـة واجلماعيـة           
 املبذولة على صعيد القارة؛  

على الدعم املتواصل ال  تقدمه حكومة أوغندا باعتبارهـا البلـد املرـيجم     تثين - 54 
الــ  يقــو  علياــا املعاــد وتيســأل تعــاون  للمعاــد، ويشــمل الــك تســوية مســنلة ملكيــة األر   

 املعاد مع اجلاات املعنية األخرى يف أوغندا واملنطقة ومع الشركاء الدوليني؛  
علــى اجلاــو  الــ  يبــذهلا املعاــد يف تنتيــذ عــدة بــراممت يف املنطقــة،  تددثين أيضددا - 51 

التقومييـة املنسـقة   األمر الذ  ساهم، من بني أمور أخرى، يف و ع مموعة متنامية من التـدابأل  
للت د  للجرمية تستند إىل الدعم الـتقين يف مـال تيسـأل املسـاعدة املتبا لـة مـن جانـب أجاـاة         

 إنتاا القانون، ويف نشوء الواليات القرائية اإلقليمية؛  
إىل األمني العا  أن يكثجم اجلاو  السـتنتار مجيـع الكيانـات املعنيـة يف      تطل  - 56 

ن أجـل تقـدمي مـا يلـا  مـن  عـم مـا  وتقـين إىل املعاـد لتمكينـه مـن            منظومة األمم املتحـدة مـ  
اال طالف بواليتـه، وا ـعار يف اعتبـار  أن احلالـة املاليـة احلرجـة للمعاـد تقـو  إىل حـد بعيـد           

 قدراته على تقدمي اخلدمات بشكل فعال؛  
ة إىل األمــني العــا  أن يواصــل بــذل اجلاــو  لتعب ــة املــوار  املاليــ   تطلدد  أيضددا - 57 

الررورية الحتتاظ املعاد باملو تني التنيني األساسيني الالزمني لتمكينه من العمل بتعالية مـن  
 أجل اال طالف بالواجبات املنوطة به؛  

املعاد على أن ينظر يف التركيا على مـواطن الرـعجم اخلاصـة والعامـة      تشجع - 58 
ــا رات املتاحــة للت ــد   لكــل بلــد مســتتيد مــن الــرباممت، وعلــى أن يعظاــم االســتتا ة مــن امل    ب

__________ 

 .31174، الرقم 1316 و 1145 و 1137 و 1111، ا لَّدات جمماعة املعاه اتاألمم املتحدة،  (1) 

 .41546، الرقم 1341املرجع نتسه، ا لد  (3) 
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ملشــاكل اجلرميــة بــاألموال املوجــو ة والقــدرات املتاحــة، عــن طريــق إقامــة حتالتــات متيــدة مــع  
 املمسسات اإلقليمية وا لية؛  

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملتدرات واجلرمية مواصـلة العمـل يف    تطل  - 51 
قرير  السـنو  عـن أنشـطته إىل املكتـب وإىل     تعاون وثيق مع املعاد، وتطلب إىل املعاد تقدمي ت

 مممر وزراء املالية والتتطيط والتنمية االقت ا ية األفريقيني التابع للجنة االقت ا ية ألفريقيا؛  
إىل األمــني العــا  أن يعــاز النــاو  بالتعــاون والتنســيق والتــ زر علــى    تطلدد  - 10 

بعــدها العــابر للحــدو  الوطنيــة الــذ   ال ــعيد اإلقليمــي يف مــال مكافحــة اجلرميــة، و اصــة يف
 تكتي اإلجراءات الوطنية وحدها للت د  له؛   ال

إىل األمــني العــا  أن يواصــل تقــدمي مقترحــات حمــد ة، منــاا        تطلدد  أيضددا   - 15   
يتعلــق بتــوفأل مــو تني أساســيني إ ــافيني مــن الت ــة التنيــة لتعايــا بــراممت املعاــد وأنشــطته،   مــا
 .عامة يف  ورهتا السبعني تقريرا عن تنتيذ هذا القراريقد  إىل اجلمعية ال وأن
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 مشروف القرار التاسع  
منـــع ومكافحـــة ممارســـات التســـا  وحتويـــل عائـــدات التســـا  وتيســـأل اســـتر ا      

إىل أصـحا ا الشـرعيني وإىل بلـدالا األصـلية      املوجـو ات وإعا ة تلك  املوجو ات
 ملكافحة التسا على وجه اخل وص، وفقا التتاقية األمم املتحدة 

 
 إن اجلمعية العامة، 
 5111كـــــانون األول/ يســـــمرب   11املـــــمر   14/101إىل قراراهتـــــا  إذ تشدددددر 

كـانون األول/   10املـمر    11/588 و 1000كـانون األول/ يسـمرب    4املمر   11/65 و
املـمر    17/144 و 1005كـانون األول/ يسـمرب    15املمر   16/586 و 1000 يسمرب 

كـانون   13املـمر    18/101، وإا تشأل أيرا إىل قراراهتـا  1001ل/ يسمرب كانون األو 10
 60/107 و 1004 كــانون األول/ يســمرب 11املــمر   11/141 و 1003األول/ يســمرب 

ــمر   ــمر   65/101 و 1001كــانون األول/ يســمرب   11امل كــانون األول/ يســمرب   10امل
ـــمر   61/101 و 1006 ــمرب   51املـــ ــانون األول/ يســـ ــمر   63/116 و 1007كـــ املـــ
 1001كـانون األول/ يسـمرب    14املــــمر    64/137 و 1008كانــون األول/ يسمرب  51
املــمرخني  67/511 و 67/581و  1050كــانون األول/ يســمرب  10املــمر   61/561و 
، 1053كـانون األول/ يسـمرب    58املـمر    68/511، و 1051كانون األول/ يسمرب  10

املـــمر   13/1مبـــا يف الـــك القـــرار اإلنســـان اات ال ـــلة، ومجيـــع قـــرارات ملـــس حقـــو   
 ،(5)1053حايران/يونيه 

كـانون األول/   54يف  (1)ببدء نتاا اتتاقية األمم املتحدة ملكافحـة التسـا    وإذ ترح  
بشــنن التســا ، وإا تســلم باحلاجــة إىل  األكثــر ،ــوال وعامليــة  ال ــك وهــي، 1001 يســمرب 

 تنتيذها بشكل كامل،على االنرما  إلياا و التتاقية أوا ىمواصلة التشجيع على الت ديق عل
ــم املتحــدة ملكافحــة      وإذ تشدد     ــة األم ــدول األطــراف يف اتتاقي ــا  ال ــى  ــرورة قي عل

 التسا  بالتنتيذ التا  لقرارات مممر الدول األطراف يف االتتاقية،
 لتســـا ا وتـــدعيم التـــدابأل الراميـــة إىل منـــع ـــرورة تـــرويمت وإذ تضدددع يف اعتبارهدددا  

وأنا إعـا ة املوجـو ات مثـل أحـد األهـداف الرئيسـية        كتـاءة وفعاليـة،  ومكافحته ب ورة أكثر 
ــدأ أساســيا مــن مبا ئاــا، وإا تشــأل إىل املــا ة      ــاا، ومب ــة، وجــاءا ال يتجــاأ من مــن  15لالتتاقي

__________ 

(، الت ـل  A/68/53) 35لجمعية العامة، الد ورة الثامندة والسدتان، امللحدق رقدم      الاثائق الرمسية لانظر  (5) 
 اخلامس، الترف ألجم.

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 

http://undocs.org/ar/A/68/53
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بعرــاا بعرــار بــنكرب قــدر مــن العــون واملســاعدة  الــدول األطــراف بــنن ميــد االتتاقيــة الــ  تلــا  
 ،  املوجو اتيتعلق باستر ا   فيما

بنن مكافحة التسا  على مجيع املستويات أمر له أولوية وبنن التسـا  يشـكل    وإذ تقر 
عائقا خطألا أما  تعب ة املوار  وتوزيعاا على حنو فعال وحيول املوار  عن األنشطة الـ  ال غـ    

 عناا للقراء على التقر وحتقيق التنمية املستدامة،
بنن للتثقيجم  ورا أساسيا يم يه يف مكافحة التسا  بالقدر الـذ  دعـل   أيضا وإذ تقر  

 فيه من السلو، التاسد أمرا غأل مقبول اجتماعيا،  
واإل ارة أهتيــة احتــرا  حقــو  اإلنســان، وســيا ة القــانون،       وإذ تؤكدد  مددن ج يدد    

 ، والدميقراطية يف سيا  مكافحة التسا ،السليمة للشمون العامة
ن مكافحــة التســا  علــى مجيــع املســتويات، بســبل تشــمل تيســأل التعــاون  أوإذ تدد رك  

الدو  على حتقيق األغرا  الـ  تـنم علياـا اتتاقيـة مكافحـة التسـا ، مبـا يف الـك مـا يتعلـق           
مناا باستر ا  املوجو ات وإعا هتا، هلا  ورها اهلا  يف تعايا ومحاية مجيع حقـو  اإلنسـان ويف   

 بي ة مترية إىل التمتع الكامل  ذ  احلقو  وإعماهلا،   العملية الرامية إىل هتي ة
ــا          وإذ تقددر   ــع ممارســات التس ــة  ــرور  ملن ــة  اعم ــة وطني ــم قانوني ــنن وجــو  نظ ب

 ومكافحتاا وتيسأل استر ا  املوجو ات وإرجاف عائدات التسا  إىل أصحا ا الشرعيني،
، هـي تـرويمت وتـدعيم    5ا ة إىل أن أغرا  االتتاقية، على النحو املبني يف املوإذ تشر  

التدابأل الرامية إىل منع ومكافحة التسا  ب ورة أكتـن وأ ـع؛ وتـرويمت وتيسـأل و عـم التعـاون       
الــدو  واملســاعدة التقنيــة يف مــال منــع ومكافحــة التســا ، مبــا يف الــك يف مــال اســتر ا            

 املمتلكات العامة،  املوجو ات؛ وتعايا الزناهة واملساءلة واإل ارة السليمة للشمون العامة و
على تنتيذ االلتاامـات الـوار ة يف    االتاا  الدول األطراف، وت ميمار منابوإذ ترح   

ــا  علــى حنــو أكثــر فعاليــة مبنــع التحويــل الــدو        الت ــل اخلــامس مــن االتتاقيــة مــن أجــل القي
ــتر ا     ــه واسـ ــته ور عـ ــة وكشـ ــدات اجلرميـ ــو اتلعائـ ــدو  ا  املوجـ ــاون الـ ــا التعـ ــة وتعايـ  و لـ

 استر ا ها، على
أعمـال التسـا ، سـواء أكـانوا يت ـيات طبيعيـة أ  اعتباريـة،        مرتكجل بننَّ  سلِّمتوإذ  

ينبغــي، وفقــا للقــانون الــوطين ومتطلبــات االتتاقيــة، أن حتاســبام ســلطاهتم الوطنيــة وتالحقاــم  
ــه ينبغــي بــذل ق ــارى اجلاــو     ــ  املوجــو اتإلجــراء حتقيــق مــا  يف  املناســبة قرــائيا، وأن  ال

اكتسبوها ب تة غأل مشـروعة واسـتر ا ها عـن طريـق إجـراءات امل ـا رة الوطنيـة أو التعـاون         
 الدو  ألغرا  امل ا رة أو تدابأل االستر ا  املباير املالئمة،
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بـنن مكافحـة التسـا   ميـع أيـكاله تقترـي تـوافر أطـر يـاملة ملكافحـة           وإذ تعترف  
ا يف الـك املسـتويان ا لـي والـدو ، تكـون      التسا  وممسسات قوية على مجيع املسـتويات، مبـ  

قا رة على اختاا تدابأل وقائية وتدابأل إلنتاا القوانني تتسم بالكتاءة، وفقا لالتتاقية، وال سـيما  
 الت الن الثاين والثال  مناا،

بنن  اا آلية استعرا  تنتيذ اتتاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التسـا  مرهـون      وإذ تقر 
الـدول األطـراف يف االتتاقيـة علـى حنـو تـا  باال ـطالف بعمليـة تدرديـة ويـاملة            بالتاا  مجيـع 

تشـرين   53املـمر    3/5ومشاركتاا فياا على حنو بناء، وإا تشـأل يف هـذا ال ـد  إىل القـرار     
ال ــا ر عــن مــممر الــدول األطــراف يف اتتاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    1001الثــاين/نوفمرب 

 1/5ك اخت اصات اآللية الوار ة يف مرفـق الـك القـرار، وكـذلك املقـرر      ، مبا يف ال(3)التسا 
 ،(4)ملممر الدول األطراف يف اتتاقية األمم املتحدة ملكافحة التسا 

عمليــة اليف  الــ  تشــار، العــد  الكــبأل مــن الــدول األطــراف إذ تالحددظ مددع التقدد يرو 
اقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التسـا ،     اجلارية لدورة االستعرا  األوىل آللية استعرا  تنتيذ اتت

سواء بوصتاا من الدول اخلا عة لالستعرا  أو القائمـة بعمليـة االسـتعرا ، وبالـدعم الـذ       
 املعين باملتدرات واجلرمية يف هذا ال د ، األمم املتحدة مكتبيقدمه 
أن مجيع الـدول مسـمولة عـن منـع التسـا  والقرـاء عليـه وأنـه          وإذ تضع يف اعتبارها 

ب على هذ  الـدول أن تتعـاون فيمـا بينـاا، بـدعم مـن أفـرا  ومجاعـات مـن خـارج القطـاف            د
العا ، كا تمع املدين واملنظمات غأل احلكومية واملنظمات ا تمعية، ومبشاركتام لكـي يكـون   

 جلاو ها يف هذا ا ال أثر فعال،
روقة إزاء عمليـــات غســـل وحتويـــل املوجـــو ات املســـ وإذ تؤكددد  مدددن ج يددد  قلقهدددا 

 وعائدات التسا ، وتمكد  رورة الت د  ملبع  القلق هذا وفقا لالتتاقية،
ب مـــن جاـــو  يف تعق ـــيف االتتاقيـــة مـــا تبذلـــه مجيـــع الـــدول األطـــراف  الحدددظتوإذ  
شـد   علـى  ـرورة مرـاعتة اجلاـو  الراميـة       تاملسروقة واميـدها واسـتر ا ها، وإا    موجو اهتا

 بغية احلتاظ على االستقرار والتنمية املستدامة، وجو اتاملإىل املساعدة على استر ا  تلك 
مبــا رات أخــرى يف مــال اســتر ا   املرــطلع  ــا يف إطــاراألعمــال  الحددظ أيضددا توإذ  

رحــب بــاجلاو  الراميــة إىل تعايــا  ت، مثــل املنتــدى العــريب الســتر ا  األمــوال، وإا  املوجــو ات
 ،طلبات االستر ا لتلقِّية املوالدول املقدمة التعاون بني الدول 

__________ 

 ألجم. -، الترف األول CAC/COSP/2009/15انظر  (3) 
 باء. -، الترف األول CAC/COSP/2013/18انظر  (4) 
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اسـتر ا  املوجـو ات بسـبب اخـتالف     يف حتـديات  بنن الدول ال تـاال تواجـه    وإذ تقر 
الـــنظم القانونيـــة وتعقـــد التحقيقـــات وا اكمـــات الـــ  اـــر  يف واليـــات قرـــائية متعـــد ة،  
ــة، الســتر ا           ــتندة إىل إ ان ــل امل ــا رة غــأل املس ــة التعالــة، مث ــذ األ وات ا لي ــة تنتي وحمدو ي

ــة األخــرى املترــية إىل امل ــا رة   وجــو اتامل ــة أو املدني وعــد  ، ، وكــذلك اإلجــراءات اإل اري
اإلملا  بإجراءات املساعدة القانونية املتبا لـة املعمـول  ـا يف الـدول األخـرى، وال ـعوبات الـ         

يات اخلاصـة الـ  يطرحاـا اسـتر ا      الحـل التحـد   تتدفاق عائـدات التسـا ، وإا    كشجمتكتنجم 
لتســا  يف احلــاالت الــ  يتــوروف فياــا أفــرا  معاــو  إلــيام، أو كــان معاــو ا إلــيام،    عائــدات ا

 بون،بو ائجم عمومية بارزة، وكذلك أفرا  ُأسرهم ويركا هم املقر 
ــ     مــن القلددق اوإذ يسدداوره  ــة، ال ــة والعملي ال ــعوبات، و اصــة ال ــعوبات القانوني

، املوجــو اتلــى حــد ســواء، يف اســتر ا  ، عللطلــبتلقِّيــة املوالــدول املقدمــة واجااــا الــدول ت
املســروقة مــن أهتيــة خاصــة للتنميــة املســتدامة   املوجــو ات مــا الســتر ا  ارــع يف اعتبارهــت وإا

الحــل ال ــعوبات الــ  تكتنــجم تــوفأل معلومــات حتــد   ال ــلة بــني عائــدات تواالســتقرار، وإا 
، وهـي صـلة ال ميكـن    مقدمة الطلب التسا  يف الدولة متلقِّية الطلب واجلرمية املرتكبة يف الدولة

 يف حاالت كثألة إثباهتا بساولة،
يف إثبــات ال ــلة بــني  الــدول األطــراف واجااــاالــ  ت العامــةبال ــعوبات  سددلِّمتوإذ  

شـد   علـى   ت ، وإااملوجـو ات تلك مناا اجلرمية ال  تنتت بني و جرى كشته من موجو ات ما
دو  الراميــة إىل التغلــب علــى   لتعالــة والتعــاون الــ  األهتيــة البالغــة جلاــو  التحقيــق الوطنيــة ا    

 ال عوبات، تلك
األهتية البالغة للتعاون الدو  التعال يف اجلاـو  الراميـة إىل حماربـة التسـا ،     ت رك  وإذ 

وخ وصا فيما يت ل مبـا تـنم عليـه االتتاقيـة مـن جـرائم تشـتمل علـى عن ـر عـابر للحـدو             
متطلبـات االتتاقيـة، يف   وون الـدول األطـراف، مبـا يتتـق     شج ع على اسـتمرار تعـا  تالوطنية، وإا 

مجيــع اجلاــو  الراميــة إىل التحقيــق مــع الشت ــيات الطبيعيــة واالعتباريــة ومالحقتــاا قرــائيا،   
يف  ا ـد ة رائم اجلـ بسبل مناا استتدا  آليات قانونيـة أخـرى، عنـد االقترـاء، بشـنن ارتكـاب       

الت ـل اخلـامس   أحكـا   مـع   يتمشـى لك اجلـرائم، مبـا   املت لة بت املوجو اتاالتتاقية، واستر ا  
 من االتتاقية،
ــدول األطــراف  يدد  وإذ   ــع ال ــدول ،  مي ــة املوال ســيما ال ، أن واملقدمــة للطلــبتلقي

هـذ  العائـدات إىل    رجافتتعاون على استر ا  عائدات التسا  وأن تبد  التااما قويا برمان إ
 من االتتاقية، 17 ة بلدالا األصلية أو الت رف فياا وفقا للما
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عـن التعـاون لرـمان     املقدمـة واملتلقيـة للطلـب   مسمولية الـدول األطـراف    الحظتوإذ  
استر ا  نسبة أكرب من العائدات الناي ة من التسا  أو إعا هتا أو الت رف فياا علـى حنـو آخـر    

 وفقا ألحكا  االتتاقية،
لـق بالتسـا  مكنـوا مـن     أن بعض األيتاص املتامني بارتكـاب جـرائم تتع  وإذ يقلقها  

اهلروب من العدالة، ومكنوا بالتـا  مـن اإلفـالت مـن العواقـب القانونيـة ألفعـاهلم، و حـوا يف         
 إختاء موجو اهتم،    

ــمولني   اضدددع يف اعتبارهددد توإذ   ــبة املسـ ــرورة حماسـ ــا   ـ ــال التسـ ــالعني يف أعمـ  الرـ
 ،املوجو ات ال  سرقوهابتجريدهم من 

ــة وإذ تقددر   ــة احليوي ــالتحقيق يف     باألهتي ــة الســلطات املكلتــة ب لرــمان اســتقالل وفعالي
جرائم التسا  ومالحقتاا واستر ا  عائدات هذ  اجلرائم بسـبل عديـدة مـن قبيـل إنشـاء األطـر       

 القانونية الررورية ورصد األموال الالزمة لذلك،  
أو  باملبـا ا األساسـية لججـراءات القانونيـة الواجبـة يف الـدعاوى اجلنائيـة       وإذ تعترف  

 الدعاوى املدنية أو اإل ارية لغر  الت ل يف حقو  امللكية،  
مــن جســامة املشــاكل واألخطــار الــ  يشــكلاا التســا  علــى  وإذ تكددرر تأكيدد  قلقهددا 

استقرار ا تمعات وأمناا، مما يقـو  املمسسـات وقـيم الدميقراطيـة والقـيم األخالقيـة والعدالـة        
ن للتطـر، و اصـة حينمـا يترـي عـد  الت ـد  هلـا        ويعر  التنميـة املسـتدامة وسـيا ة القـانو    

 بشكل كاف على ال عيدين الوطين والدو  إىل اإلفالت من العقاب،
ــلجل ال  وإذ يسدداورها القلددق    ــنثأل الس ــن الت ــا  م ــو     تســاف نط ــع حبق التســا  يف التمت

اإلنسان، وإا تسلم بنن التسا  يشكل إحدى العقبات ال  حتـول  ون تعايـا حقـو  اإلنسـان     
ايتاا ب ورة فعالة، وكذلك حتقيق األهداف اإلرائية لأللتية وغألها من األهـداف اإلرائيـة   ومح

أفــرا   تكــون أيـد وقعـا علـى أكثـر     قـد التسـا    آثـار  املتتـق علياـا  وليـا، وإا تسـلم أيرــا بـنن     
 ا تمع حرمانا،

املنظمــات واملنتــديات    اترــطلع  ــ   اجلاــو  اجلاريــة الــ   مددع التقدد ير  تالحددظوإذ  
الـ  هتـدف إىل حتقيـق مجلـة أمـور منـاا       ، ومـال مكافحـة التسـا    لتعايـا التعـاون يف    اإلقليمية،

ــا  يف      ــد  للتسـ ــة، والت ـ ــة واألجنبيـ ــوة ا ليـ ــة الريـ ــتافية، ومكافحـ ــاا والشـ ــمان االنتتـ  ـ
ــة والشــتافية       ــدعيم الزناه ــدو ، وت ــاون ال ــا التع يف  القطاعــات املعر ــة ملتــاطر كــبألة، وتعاي

يف سـيا  مكافحـة التسـا ، الـذ  يغـذ  التجـارة غـأل املشـروعة وانعـدا  األمـن            القطاف العـا  
 ،ويشكل حاجاا هائال يف وجه النمو االقت ا   وسالمة املواطنني
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 اـو  املنظمـات واملنتـديات اإلقليميـة ملكافحـة التسـا ، مبـا يف الـك         وإذ حتيط علما  
املتعلـق مبكافحـة التسـا  و ـمان      ا امنتدى التعاون االقت ا   آلسيا وا يط اهلـ مسار عمل 
، والتاا  سنتياغو مبكافحة التسـا  و ـمان الشـتافية، وخطـة عمـل مموعـة العشـرين        الشتافية

واستراتيجية سانت بطرسرب  اإلرائية، واملبا ا التوجيايـة غـأل امللامـة    بشنن مكافحة التسا ، 
ــا ا التوجيا   ــة، واملب ــة ملكافحــة طلــب الريــوة  موعــة   املتعلقــة بإنتــاا اــرمي الريــوة األجنبي ي

ومبا ا استر ا  املوجو ات، والنبـذات القطريـة بشـنن اسـتر ا  املوجـو ات، وأ لـة       العشرين، 
 استر ا  املوجو ات،  

مببا رة عملية لوزان بشـنن املبـا ا التوجيايـة العمليـة السـتر ا       وإذ حتيط علما أيضا  
املمارســات الترــلى يف النــامت التعالــة  املوجــو ات، الــ  دــر  اال ــطالف  ــا لغــر  حتديــد 

واملنسقة السـتر ا  املوجـو ات لكـي يسـتتدماا املمارسـون يف هـذا ا ـال مـن الـدول مقدمـة           
الطلب واملتلقية للطلـب، بـدعم مـن الـدول املاتمـة بـاألمر، والـ  دـر  تنتيـذها بالتعـاون مـع            

األموال املسـروقة مبشـاركة مـن    املركا الدو  الستر ا  املوجو ات وبدعم من مبا رة استر ا  
 البنك الدو  ومكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة املتدرات واجلرمية،  

 ؛(1)بتقرير األمني العا  حتيط علما - 5 

التسا  على مجيع املستويات و ميع أيكاله، مبا فياـا الريـوة، وغسـل     ت ين - 1 
 ية؛عائدات التسا  وغأل الك من أيكال اجلرمية االقت ا 

من جسامة التسا  على مجيع املستويات، مبـا يف الـك حجـم     تعرب عن القلق - 3 
املوجــو ات املســروقة وعائــدات التســا ، وتكــرر يف هــذا ال ــد  تنكيــد التااماــا مبنــع ممارســات  

 ؛(1)التسا  التسا  ومكافحتاا على مجيع املستويات، وفقا التتاقية األمم املتحدة ملكافحة
 ولة طرفا بالت ديق على اتتاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      573بقيا   ترح  - 4 

التسا  أو االنرما  إلياا بالتعل، مبـا دعلـاا صـكا يتمتـع مبركـا أقـرب إىل االنرـما  العـاملي،         
وحت  يف هذا ال د  مجيع الدول األعراء ومنظمـات التكامـل االقت ـا   اإلقليمـي املتت ـة      

رـم إلياـا بعـد علـى أن تنظـر، كـل يف نطـا  اخت اصـه، يف         تن ال  مل ت د  على االتتاقية أو
القيــا  بــذلك علــى ســبيل األولويــة، وحتــ  مجيــع الــدول األطــراف علــى اختــاا تــدابأل مالئمــة    

 لرمان تنتيذها بالكامل على حنو فعال؛
املتعلقـة ب ثـار التسـا  السـلبية علـى التمتـع       حلقـة النقـان   تالحظ مع التقد ير   - 1 

   عقدت خالل الدورة الثانية والعشرين  لس حقو  اإلنسان؛  ، الحبقو  اإلنسان
__________ 

 (1) A/69/94. 
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األعمال املرطلع  ا يف إطـار آليـة اسـتعرا  تنتيـذ      أيضا تالحظ مع التق ير - 6 
واألعمــال الــ  يرــطلع  ــا التريــق املعــين باســتعرا     اتتاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التســا  

عم هذ  األعمال وبـذل كـل جاـد ممكـن لتـوفأل      التنتيذ، وحت  الدول األعراء على مواصلة  
ــا ا       ــوار  يف املب ــة لالســتعرا  علــى النحــو ال ــد باجلــداول الامني ــاا والتقي ــة عن معلومــات وافي
ــى       ــتعرا  علــ ــات االســ ــإجراء عمليــ ــة بــ ــة املتعلقــ ــوميني واألمانــ ــرباء احلكــ ــة للتــ التوجيايــ

 ؛(6)القطر  ال عيد
آلليـة واجلاـو  الـ  يبـذهلا     لاألوىل  االسـتعرا   بالتقد  ا رز يف  ورة ترح  - 7 

االســتتا ة مــن آلليــة، وتشــجع علــى لمكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة  عمــا 
كتـاءة وفعاليـة اآلليــة،   خـالل  ورة االسـتعرا  األوىل مــن أجـل حتسـني     املستتل ـة  الـدروس  

 تنتيذ االتتاقية؛وكذلك كتاءة وفعالية 
لى املشاركة بنشاف يف التحرأل الستعرا  الت ـل  الدول األعراء ع تشجع - 8 

والت ل اخلـامس منـاا    بالتدابأل الوقائيةاملتعلق  ،كافحة التسا األمم املتحدة مل يةقالثاين من اتتا
 ؛لآللية الثانية االستعرا  يف  ورة باستر ا  املوجو اتاملتعلق 
ليـة املتتوحـة بـاب    أعمـال األفرقـة العاملـة احلكوميـة الدو    تالحظ مع التقد ير   - 1 

األمــم املتحــدة  يــةقاتتا اســتعرا  تنتيــذبوالعرــوية املعنيــة باســتر ا  املوجــو ات ومبنــع التســا  
واجتماف اخلرباء احلكوميني الـدوليني املتتـوا لتعايـا التعـاون الـدو  يف إطـار        كافحة التسا مل

تاقيـة علـى أن تـدعم    ، وتشـجع الـدول األطـراف يف االت   كافحـة التسـا   األمـم املتحـدة مل   يةقاتتا
ــة     ــات الترعيـ ــذ  اهلي ـ ــع هـ ــال مجيـ ــراف  أعمـ ــدول األطـ ــممر الـ ــةقاتتايف  ملـ ــدة   يـ ــم املتحـ األمـ

 ؛التسا  كافحةمل
مجيــع الــدول األطــراف علــى أن اــد  التااماــا بالعمــل علــى ال ــعيد تشددجع  - 50 

علـى   الوطين والتعاون على ال ـعيد الـدو  بشـكل فعـال إنتـااا للت ـل اخلـامس مـن االتتاقيـة         
 أكمل وجه وإسااما ب ورة فعالة يف استر ا  عائدات التسا ؛

الــدول األعرــاء علــى مكافحــة التســا   ميــع أيــكاله واملعاقبــة عليــه     حتددث - 55 
ومكافحة غسل عائدات التسا  ومنع اكتساب وحتويـل وغسـل عائـدات التسـا  والسـعي إىل      

ملبـا ا االتتاقيـــة، مبـا يف الـك الت ـل       استــر ا  هــذ  املوجو ات على وجـــه السرعـــة وفقـــا   
 اخلامس مناا؛

__________ 

 (6) CAC/COSP/IRG/2010/7.املرفق األول ، 
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باملقرر الذ  اختذ  مممر الدول األطراف يف اتتاقية مكافحة التسـا ،  ترح   - 51 
أن تنظـر بعنايـة وسـرعة يف تنتيـذ طلبـات احل ـول علـى        يف االتتاقيـة   لدول األطـراف باوهتيب 

يف الــك  لــ  حتتــاج إلجــراءاتة عاجلــة، مبــا املســاعدة القانونيــة املتبا لــة علــى ال ــعيد الــدو  ا 
الطلبــات املتعلقــة بالــدول املعنيــة الكائنــة يف الشــر  األوســط و،ــال أفريقيــا، وكــذلك الــدول   

، وأن ترـمن تـوافر مـوار  وافيـة للسـلطات املتت ـة يف الدولـة متلقيـة         مقدمة الطلـب األخرى 
مـن أهتيـة خاصـة     ملوجـو ات ا، مـع مراعـاة مـا السـتر ا  هـذ       اتمن أجل تنتيـذ الطلبـ   الطلب

 ؛(7)واالستقرار للتنمية املستدامة
الدول األطراف ال  مل تعـي ن بعـد سـلطة مركايـة للتعـاون الـدو  وفقـا         حتث - 53 

لالتتاقية أن تقو  بذلك وأن تعي ن جاات ات ال ألغرا  التعاون الـدو  واملسـاعدة القانونيـة    
ــة يف مــال اســتر ا  املوجــو ات، و   ــى    تاملتبا ل ــدول األطــراف، حســب االقترــاء، عل شــج ع ال

االستتا ة التامـة مـن يـبكة جاـات االت ـال التابعـة للتريـق العامـل احلكـومي الـدو  املتتـوا            
، ومـن الشـبكة   العروية املعين باسـتر ا  املوجـو ات مـن أجـل تيسـأل التعـاون وتنتيـذ االتتاقيـة        

، الــ  يــدعماا كــل مــن مكتــب األمــم   العامليــة جلاــات االت ــال املعنيــة باســتر ا  املوجــو ات  
املتحــدة املعــين باملتــدرات واجلرميــة مــن خــالل مبا رتــه اخلاصــة باســتر ا  األمــوال املســروقة،   

 ؛واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )إنتربول(
الدول األطراف يف االتتاقية على استتدا  قنـوات ات ـال غـأل رمسيـة      تشجع - 54 

 طلبــات رمسيــة لتبــا ل املســاعدة القانونيــة، بطــر  منــاا تعــيني   وتعاياهــا، و اصــة قبــل تقــدمي 
جاات من املسمولني أو املمسسات، حسـب االقترـاء، متلـك خـربة تقنيـة يف التعـاون الـدو         
يف مال استر ا  املوجو ات كي تساعد نظراءها يف استيتاء الشروف الالزمـة لتبـا ل املسـاعدة    

 القانونية الرمسية؛
ــدولحتددث  - 51  ــ  حتــول  ون     ال ــق ال ــذلل العوائ ــى أن ت ــة عل األطــراف يف االتتاقي

لقانونيـــة ومنـــع إســـاءة اســــتعمال    اســـتر ا  املوجـــو ات، بطـــر  منـــاا تبســــيط إجراءاهتـــا ا     
 اإلجراءات؛ تلك

ــدول األطــراف يف  تشددجع - 56  ــذ الكامــل لقــرارات مــممر   االال ــى التنتي ــة عل تتاقي
 ؛لقرارات املتعلقة باستر ا  املوجو اتيف االتتاقية، مبا يف الك ا الدول األطراف

الدول األطراف يف االتتاقية على أن تتعاون فيما بيناا وأن تسـاعد كـل   حتث  - 57 
ــا       ــدات التسـ ــروقة وعائـ ــو ات املسـ ــدر ممكـــن علـــى كشـــجم املوجـ ــنكرب قـ ــاا األخـــرى بـ منـ

__________ 

 .6، التقرة 1/3ألجم، القرار  -، الترف األول CAC/COSP/2013/18انظر  (7) 
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القانونيـة  واستر ا ها، وأن تو  عناية خاصة يف الوقت املناسب لو ع طلبات تبا ل املسـاعدة  
الدولية مو ع التنتيذ، وفقا لالتتاقية، وأن تتعـاون فيمـا بينـاا وأن تسـاعد كـل منـاا األخـرى        
بنكرب قدر ممكن علـى تسـليم األفـــرا  املتاميــن بارتكـاب اجلرائـــم األصـلية، وفقـــا اللتااماهتـا          

 ؛  44مبوجب االتتاقية، مبا يف الك أحكا  املا ة 
علـى كتالـة أن تسـم  إجـراءات التعـاون      يف االتتاقيـة  الـدول األطـراف    حتث - 58 
 املوجـو ات أو التحتل علياا لتتـرة زمنيـة كافيـة للحتـاظ علـى تلـك        حبجا املوجو اتالدو  

ي بت يف إجراءات امل ـا رة يف  ولـة أخـرى، والتنكـد مـن وجـو  آليـات مناسـبة          كاملة، ريثما
إجراءات امل ا رة يف  ولة أخـرى،   تتمما واحلتاظ على قيمتاا وحالتاا ريث املوجو اتإل ارة 

 وأحكـا  امل ـا رة   احلجـا أوامـر  األحكـا  ال ـا رة يف اخلـارج و   والسماا بالتعاون على إنتـاا  
 القرائية؛ ، أو توسيع نطا  الك التعاون، بنساليب مناا إاكاء وعي السلطاتالقرائية
تعــاون الــدو  الــدول األطــراف علــى اتبــاف لــمت اســتباقي إزاء ال حتددث أيضددا  - 51 

، باالستتا ة التامة من اآلليات ال  ينم علياـا الت ـل اخلـامس مـن     املوجو اتبشنن استر ا  
ــات املســاعدة،     ــك تقــدمي طلب ــة، مبــا يف ال ــا رةاالتتاقي ــدات    واملب بكشــجم املعلومــات عــن عائ

 1رة للتقـ  اجلرائم لغألها من الدول األطراف، والنظر يف تقدمي طلبـات التمـاس اإلبـال ، وفقـا    
ــا ة   ــن امل ــراف بنحكــا         11)ب( م ــي  االعت ــدابأل تت ــذ ت ــد االقترــاء، تنتي ــة، وعن ــن االتتاقي م

 امل ا رة القرائية غأل املستندة إىل إ انة؛
الــدول األطــراف علــى كتالــة أن تتــوافر حمليــا لوكــاالت إنتــاا القــانون  حتددث  - 10 

ــة األخــرى، مبــا يف الــك، حســب االقترــاء، وحــدات     ــة  والســلطات املعني االســتتبارات املالي
واهلي ات الرـريبية، معلومـات موثـو   ـا بشـنن امللكيـة التعليـة للشـركات، مبـا يسـال عمليـة            

 التحقيق وتنتيذ الطلبات؛  
الدول األطراف على التعاون بغـر  تنتيـذ التـدابأل الالزمـة لتمكينـاا      تشجع  - 15 

شـركات، أو اهلياكـل القانونيـة،    من احل ول على معلومات موثو   ا بشنن امللكية التعليـة لل 
أو غأل الك من آليات قانونية معقدة، مبا يف الك االحتا ات االست مانية والشـركات القابرـة،   

 ال  تستتد  يف ارتكاب جرائم التسا  أو إختاء العائدات وحتويلاا؛  
ــة       تشددجع  - 11  ــاا القانوني ــا ينســجم وأنظمت ــد االقترــاء ومب ــدول األعرــاء، عن ال
على أن توفر لبعراا بعرا أق ى مساعدة ممكنة يف التحقيقـات واإلجـراءات املتعلقـة     الوطنية،

 باملسائل املدنية واإل ارية املت لة بالتسا ؛
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الدول األعراء على منع ومكافحـة التسـا   ميـع أيـكاله مـن       تشجع أيضا - 13 
اخلـاص، وتقـر، يف هـذا    خالل زيا ة الشتافية والزناهة واملساءلة والكتـاءة يف القطـاعني العـا  و   

ال د ، بررورة منع اإلفالت من العقـاب عـن طريـق حماكمـة املسـمولني الرـالعني يف أعمـال        
التسا  واجلاات ال  تور طام يف أعمال التسا  وعلـى التعـاون يف تسـليمام وفقـا لاللتاامـات      

 املربمة مبوجب االتتاقية؛
اليـة، وتـدعو الـدول األعرـاء      رورة تـوافر الشـتافية يف املمسسـات امل    تؤك  - 14 

إىل العمل على الكشجم عن التدفقات املالية املرتبطة بالتسا  وتتبعاا وعلى اميـد املوجـو ات   
املتنتية من أعمال التسا  أو حجاها وإعـا ة تلـك املوجـو ات، وفقـا لالتتاقيـة، وتشـجع علـى        

 تعايا بناء القدرات البشرية واملمسسية يف الك ال د ؛
لــدول األطــراف يف االتتاقيــة علــى أن تــو  العنايــة يف الوقــت املناســب احتددث  - 11 

تعقبـاا   اميـدها أو  لطلبات تبا ل املسـاعدة القانونيـة فيمـا يتعلـق بكشـجم عائـدات التسـا  أو       
بعائـدات اجلرميـة    وأن تستجيب على حنو فعال لطلبات تبا ل املعلومات املت ـلة استر ا ها،  أو

ــدات أ  ــا ة    أو املمتلكــات أو املع ــا يف امل ــار إليا ــن األ وات املش ــا م ــة،   35 و غأله ــن االتتاقي م
وفقــا ألحكــا  االتتاقيــة، مبــا يف الــك  الواقعــة يف إقلــيم الدولــة الطــرف املطلــوب منــاا الــك،   

 مناا؛ 40 املا ة
على أن تقو ، وفقا للمبا ا األساسـية لنظاماـا القـانوين، يو ـع     لدول احتث  - 16 

 مبــا يشــجع، ترســيم مــا هــو قــائم منــاا  وتنتيــذها أو ة التســا سياســات فعالــة منســقة ملكافحــ 
العامـة  واملمتلكـات  العامة سد مبا ا سيا ة القانون وحسن إ ارة الشمون دمشاركة ا تمع و

 ؛والنـااهة والشتافية واملساءلة
ــال      تدد عا  - 17  ــة مشــاركة الشــباب واألطت ــراف بنهتي ــراف إىل االعت ــدول األط ال

يف تعايــا الســلو، األخالقــي، بــدءا بتحديــد واعتمــا  القــيم واملبــا ا   كعناصــر فاعلــة رئيســية  
واإلجراءات ال  تتي  قيا  متمع عا ل وخال من التسا ، وفقا ألحكا  اتتاقية األمـم املتحـدة   

ملـــممر الـــدول األطـــراف  1/1ملكافحـــة التســـا ، وترحـــب يف هـــذا ال ـــد  باعتمـــا  القـــرار  
 ؛(8)االتتاقية يف

الدول األعراء ال  سنت قوانني واختذت تدابأل إدابية أخـرى    او  ترح  - 18 
ملكافحة التسا   ميع أيكاله، وتشجع يف هذا ال د  الدول األعراء الـ  مل تقـم بعـد بسـن     

__________ 
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A/69/489 
 

 

14-66176 123/128 

 

قــوانني مــن هــذا القبيــل وتنتيــذ تــدابأل فعالــة علــى ال ــعيد الــوطين علــى أن تتعــل الــك،             
 لالتتاقية؛ وفقا

ن تتتـذ الـدول األعرـاء تـدابأل ملنـع حتويـل املوجـو ات         رورة أ تعي  تأكي  - 11 
املتنتية من التسا  إىل اخلارج وملنع غسلاا، مبا يف الك منع استتدا  املمسسات املاليـة يف كـل   
من بلدان املنشن واملق د لتحويل األموال غأل املشروعة أو اسـتالماا، وللمسـاعدة يف اسـتر ا     

 ة ال  تطلب الك، وفقا لالتتاقية؛تلك املوجو ات وإعا هتا إىل الدول
يف األسـوا    اجلاات املعنيـة لدول األعراء أن تواصل العمل مع مجيع با ي   - 30 

الـ  يكتسـباا    للموجـو ات مـالا آمـن   السـماا بتـوفأل   ا ليـة مـن أجـل رفـض     و املاليـة الدوليـة  
ا اآلمـــن الـــدخول واملـــالإتاحـــة  بطريقـــة غـــأل مشـــروعة أفـــرا   ـــالعون يف التســـا ، ورفـــض

، وتعايـا التعـاون   يورطـولم يف أعمـال التسـا     الـذين و الرالعني يف أعمال التسـا  للمسمولني 
الدو  يف ما يتعلق بالتحقيق يف جرائم التسا  ومقا اة مرتكبياـا، وكـذلك يف مـال اسـتر ا      

 عائدات التسا ؛
عامـة  مجيـع الـدول األعرـاء علـى التقيـد مببـا ا حسـن إ ارة الشـمون ال         حتث - 35 

واملمتلكات العامة والعدالة واملسمولية واملساواة أما  القـانون و ـرورة  ـمان الزناهـة وتعايـا      
 ثقافة الشتافية واملساءلة ورفض التسا ، وفقا لالتتاقية؛

ــة األمــم      تدد عا - 31  ــاا منظوم ــوات يــىت، من ــدو  عــرب قن إىل مواصــلة التعــاون ال
يمية واإلقليمية الراميـة إىل منـع ومكافحـة ممارسـات     املتحدة،  عما للجاو  الوطنية و ون اإلقل

التسا  وحتويل وغسل العائـدات املتنتيـة مـن التسـا ، وفقـا ملبـا ا االتتاقيـة، وتشـجع يف هـذا          
ال د  توثيق وتعايا التنسيق والتعاون والت زر بني الوكـاالت املعنيـة مبكافحـة التسـا  وأجاـاة      

 لية؛إنتاا القانون ووحدات االستتبارات املا
واملبــا رات  ــرورة مواصــلة التعــاون والتنســيق بــني لتلــجم املنظمــات تؤكدد   - 33 

 الدولية واإلقليمية و ون اإلقليمية ال  ع اد إلياا مبنع اإلرهاب ومكافحته؛
ــدابأل املناســبة، يف حــدو      حتددث  - 34  ــى اختــاا الت ــة عل ــدول األطــراف يف االتتاقي ال

وانيناا الوطنية، مـن أجـل تعايـا املشـاركة التعالـة لألفـرا        موار ها ووفقا للمبا ا األساسية لق
واجلماعــات مــن خــارج القطــاف العــا ، مــن قبيــل ا تمــع املــدين، واملنظمــات غــأل احلكوميــة،    
واملمسســات ا تمعيــة، يف منــع ومكافحــة التســا  وتعايــا الــوعي بوجــو   وأســبابه وبالتاديــد  

 الذ  يشكله؛  
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)ج( من االتتاقية، ال  تـذكر، يف مجلـة أمـور،     4لتقرة ، ا63إىل املا ة تشر  - 31 
أن مممر الدول األطراف يتتق على أنشطة وإجراءات وطرائـق عمـل لتحقيـق األهـداف املبينـة      

من تلـك املـا ة، مبـا يف الـك عـن طريـق التعـاون مـع املنظمـات واآلليـات الدوليـة             5يف التقرة 
لة، وتدعو يف هذا ال د  مممر الـدول األطـراف   واإلقليمية واملنظمات غأل احلكومية اات ال 

 يف االتتاقية إىل إيالء االعتبار الواجب لتنتيذ احلكم املذكور أعال ؛  
إىل األمـــني العـــا  أن يواصـــل تاويـــد مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين   تطلددد  - 36 

ــة، لتنتيــذ      ــه مــن التــرويمت، ب ــورة فعال ــاملوار  الالزمــة لتمكين ــة باملتــدرات واجلرميــة ب االتتاقي
ولتن ية ماامه بوصته أمانة مممر الدول األطراف يف االتتاقية، وتطلـب أيرـا إىل األمـني العـا      
أن يكتل توفأل التمويل الكايف آللية استعرا  تنتيذ االتتاقيـة، وفقـا للقـرار الـذ  اختـذ  مـممر       

 ؛(1)الدول األطراف يف  ورته الرابعة
يواصـل، علـى ال ـعيدين الـدو  والـوطين،      القطـاف اخلـاص أن    تكرر  عا ا - 37 

كاملـة  يف الـك الشـركات ال ـغرى والكـربى والشـركات عـرب الوطنيـة، اال ـراف ب ـورة           مبا
وتالحــل يف هــذا الســيا  الــدور الــذ  ميكــن أن يم يــه االتتــا  العــاملي   مكافحــة التســا ،  يف
جلاــات املعنيــة، تشــد  علــى  ــرورة أن تواصــل كــل امكافحــة التســا  وتعايــا الشــتافية، و يف
ــا ــا مب ــدأ مســمولية         فيا ــا مب ــم املتحــدة، حســب االقترــاء، تعاي ــة األم ــات  اخــل منظوم اجلا

الشــركات وإخرــاعاا للمســاءلة، وترحــب يف هــذا ال ــد  بقيــا  مــممر الــدول األطــراف يف    
 ؛1/6باختاا القرار  (8)اتتاقية مكافحة التسا 

ــع     تسددلم - 38  ــه الشــراكات م ــذ  تم ي ــا  ال ــدور اهل ــني    بال ــة وب ــال التجاري األعم
القطاعني العا  واخلاص يف تعايا تدابأل مكافحة التسـا ، وخاصـة التـدابأل الـ  تـدعم التـرويمت       
ــة واجلاــات      ــة يف التتــاعالت بــني احلكومــة واألعمــال التجاري ــة األخالقي للممارســات التجاري

 املعنية األخرى؛
ــراممت تثقيــجم فعالــ    تشددجع - 31  ــذ ب ــى تنتي ــدول األعرــاء عل ة مبكافحــة التســا   ال

 والتوعية بشنلا؛
ا تمع الدو  على أن يوفر يف مجلة أمور املساعدة التقنية لدعم اجلاـو    حتث - 40 

الوطنية املبذولة لتعايا القدرات البشرية واملمسسية الرامية إىل منع ومكافحة ممارسـات التسـا    
وجــو ات وإعــا ة تلــك العائــدات  وحتويــل املوجــو ات املتنتيــة مــن التســا  وتيســأل اســتر ا  امل 

والت رف فياا وفقا لالتتاقية، وعلى  عم اجلاو  الوطنية املبذولة إلعدا  اسـتراتيجيات هتـدف   
__________ 

 (1) CAC/COSP/2011/14 4/5، القرار ألجم -، الترف األول. 
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ــا  واخلــاص        ــا جاــو  مكافحــة التســا  والشــتافية والزناهــة يف القطــاعني الع إىل تعمــيم وتعاي
 السواء؛ على

عــة علياــا علــى تعايــا    الــدول األطــراف يف االتتاقيــة واألطــراف املوق    حتددث - 45 
قــدرات املشــرعني واملســمولني عــن إنتــاا القــانون والقرــاة واملــدعني العــامني علــى مكافحــة      
التسا  ومعاجلة املسائل املت لة باستر ا  املوجو ات يف ماالت مناا تبـا ل املسـاعدة القانونيـة    

ــد االقترــاء امل ــا رة  ون صــدور حكــم با    ــة، وعن ــة، وفقــا وامل ــا رة وامل ــا رة اجلنائي إل ان
للقوانني الوطنية واالتتاقية وأصـول ا اكمـات املدنيـة، وإيـالء أكـرب قـدر مـن االهتمـا  لتقـدمي          

 املساعدة التقنية يف هذ  ا االت، لدى طلباا؛
ــاا االســتعانة       تشددجع - 41  ــا ل وتتشــاطر، بســبل من ــى أن تتب ــدول األعرــاء عل ال

ــاء،  ــة والدوليـــة حســـب االقترـ ــتتا ة   باملنظمـــات اإلقليميـ املعلومـــات املتعلقـــة بالـــدروس املسـ
واملمارسات السـليمة واملعلومـات املت ـلة باألنشـطة واملبـا رات املرـطلع  ـا لتقـدمي املسـاعدة          

 التقنية من أجل تعايا اجلاو  الدولية الرامية إىل منع التسا  ومكافحته؛
لة علــى أن تقــد  معلومــات مســتكم    يف االتتاقيــة الــدول األطــراف  تشددجع - 43 
بشـنن  ، حسب االقتراء، بتوسيع نطـا  املعلومـات الـوار ة يف قواعـد البيانـات      تقو بانتظا ، و

من قبيل البوابة الشبكية لأل وات واملوار  الالزمـة للنـاو  باملعـارف يف    ، استر ا  املوجو ات
مال مكافحة التسا ، ومشروف رصد استر ا  املوجو ات، مع مراعـاة القيـو  املترو ـة علـى     

 السرية؛باالستنا  إىل مقتريات املعلومات  ل تبا
التعــاون  مــالواأل وات يف الســليمة مجــع وتنظــيم املمارســات   علــى تشددجع - 44 

املعلومــات اآلمنــة وزيا هتــا  ــدف بــا ل الســتعا ة املوجــو ات، مبــا يف الــك اســتتدا  أ وات ت
 اقية؛تعايا تبا ل املعلومات املبكر والتلقائي قدر اإلمكان ووفقا لالتت

على مجع قدر كبأل من املعلومـات الـ  تتوصـل إلياـا املنظمـات       تشجع أيضا - 41 
 ،بحـوث علـى النحـو الواجـب    المن خـالل إجـراء   املعترف  م املعترف  ا وممثلو ا تمع املدين 

 بانتظا ؛ال  تنشرها هذ  اجلاات و
شــنن الــدول األطــراف علــى أن تتــي  علــى نطــا  واســع معلومــات ب تشددجع  - 46 

األطر واإلجراءات القانونية اخلاصة  ا واملتعلقة باسـتر ا  املوجـو ات مبوجـب أحكـا  الت ـل      
اخلامس من اتتاقية األمم املتحدة ملكافحة التسا ، والـك يف يـكل  ليـل عملـي أو أ  يـكل      
آخر ياـدف إىل تيسـأل اسـتتدامه مـن جانـب الـدول األخـرى، وعلـى أن تنظـر، حيثمـا كـان            

 يف نشر هذ  املعلومات بلغات أخرى؛  الك مست وبا، 
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اات اخلــربة العمليــة يف مــال  املقدمــة والــدول املتلقيــة للطلــب الــدول ب يدد   - 47 
أن ترــع، عنــد االقترــاء، بالتعــاون مــع الــدول املاتمــة بــاألمر ومقــدمي     املوجــو اتاســتر ا  

ليـل يترـمون خطـوات    املساعدة التقنية املاتموني، مبا ا توجياية عملية غأل ملامـة، يف يـكل    
ــتر ا     ــثالر، الس ــتر ا         املوجــو اتمت ــلة م ــة الس ــنوا مت التعال ــا ال ــة تعاي ــم، بغي ــو كت ــى حن عل

اســتنا ار إىل الــدروس املســتتا ة مــن القرــايا الســابقة، مــع الســعي إىل حتقيــق قيمــة   املوجــو ات
 مرافة باالستتا ة من األعمال املرطلع  ا بالتعل يف هذا ا ال؛

ــة      عشددجِّت - 48  ــة املتعلق ــنوا مت واخلــربات العملي ــا ل ال ــى أن تتب ــدول األطــراف عل ال
مـن االتتاقيـة، لتعميماـا علـى نطـا  أوسـع مـن         17، مبا يتوافق مـع املـا ة   املوجو اتبإرجاف 

 ؛العامة خالل األمانة
الدول مقدمة الطلب على  مان الشروف يف إجـراءات حتقيـق وطنيـة     تشجع - 41 

مسـاعدة قانونيـة متبا لـة، وتشـجع يف هـذا ال ـد  الـدول         طلبـات  تقدمي وافية وتوثيقاا بغر 
الطلب على القيا ، عند االقتراء، بتوفأل معلومات عن األطر واإلجـراءات القانونيـة إىل    متلقية

 الدولة مقدمة الطلب؛
الــدول األطــراف يف االتتاقيــة علــى مجــع وتقــدمي املعلومــات وفقــا         تشددجع - 10 
يف حتديد ال لة بني املوجـو ات   تساعدقية واال طالف بإجراءات أخرى من االتتا 11 للما ة

 واجلرائم املن وص علياا يف االتتاقية؛
مبا رة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملتـدرات واجلرميـة       تالحظ مع التق ير  - 15 

ة والبنك الدو  املتعلقـة باسـتر ا  املوجـو ات املسـروقة وتعـاون املكتـب مـع اجلاـات الشـريك         
 القائمة؛ املعنية، مبا فياا املركا الدو  الستر ا  املوجو ات، وتشجع التنسيق بني املبا رات

ــة أن يواصــل،      تطلدد   - 11  ــين باملتــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم إىل مكت
بالتعاون مع البنك الدو  ومن خالل مبا رته اخلاصـة باسـتر ا  األمـوال املسـروقة، وبالتنسـيق      

املعنية األخرى، تقدمي املساعدة التقنيـة، بنـاء علـى طلبـاا، مـن أجـل تنتيـذ أحكـا           مع اجلاات
ــاء       ــوفأل اخلــربة املبايــرة بشــنن السياســات أو بن ــة، مبــا يف الــك ت الت ــل اخلــامس مــن االتتاقي
ــاممت املكتــب املوا ــيعي بشــنن إجــراءات مكافحــة التســا  واجلرميــة       ــق برن القــدرات عــن طري

راء، مـن خـالل الـرباممت اإلقليميـة، عـن طريـق اسـتتدا  طائتـة أ واتـه          االقت ا ية، وعند االقت
 اخلاصة باملساعدة التقنية؛  
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 مـال األعمال ال  در  اال طالف  ا يف إطـار املبـا رات األخـرى يف    ب تناه - 13 
وترحـب  او هـا الراميـة إىل    السـتر ا  األمـوال،   استر ا  املوجو ات، من قبيل املنتدى العريب 

 لطلب؛ل املتلقيةقدمة والدول امل الدول التعاون بنيتعايا 
بعمل األكا ميية الدولية ملكافحة التسا ، وهـو مركـا امتيـاز للتثقيـجم      ترح  - 14 

والتــدريب والبحــ  األكــا ميي يف مــال مكافحــة التســا ، مبــا يف الــك اســتر ا  املوجــو ات،   
حقيـــق أهـــداف االتتاقيـــة   وتتطلـــع إىل أن تواصـــل األكا مييـــة جاو هـــا يف هـــذا ال ـــد  لت     

 االتتاقية؛ ولتنتيذ
بعقــد الــدورة اخلامســة ملــممر الــدول األطــراف يف االتتاقيــة يف  ترحدد  أيضددا  - 11 

صــدور تطلــع إىل وت ،1053تشــرين الثــاين/نوفمرب   11إىل  11يف التتــرة مــن  مدينــة بنمــا،  
ــة،  ه يف ســاهتاتنتائجــه وم ــذ االتتاقي ــا تنتي ــديره وتكــرر اإلعــراب عــن تعاي ــذ   تق ا للعــر  ال

تقــدمت بــه حكومــة االحتــا  الروســي السترــافة الــدورة السا ســة ملــممر الــدول األطــراف يف    
 ؛1051 عا 

إىل األمني العا  أن يقو ، يف سـيا  التــااماته القائمـة بتقـدمي التقـارير،       تطل  - 16 
املتعلــق مبنــع  بترــمني تقريــر  إىل اجلمعيــة العامــة يف  ورهتــا احلا يــة والســبعني، يف إطــار البنــد   

منــع ومكافحــة ممارســات التســا  وحتويــل عائــدات   ”اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، فرعــا بعنــوان  
ــك املوجــو ات إىل أصــحا ا الشــرعيني وإىل       ــا ة تل التســا  وتيســأل اســتر ا  املوجــو ات وإع

 ، وتطلـب “بلدالا األصلية على وجه اخل وص، وفقا التتاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التسـا      
ــة عــن        ــدول األطــراف يف االتتاقي ــممر ال ــر م ــة تقري ــل إىل اجلمعي ــا  أن حيي أيرــا إىل األمــني الع

 السا سة.  ورته
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 وتوصي اللجنة الثالثة أيرا اجلمعية العامة باعتما  مشروف املقرر التا : - 41
 
التقـــارير الـــ  نظـــرت فياـــا اجلمعيـــة العامـــة فيمـــا يت ـــل مبســـنلة منـــع اجلرميـــة   

 اجلنائية والعدالة
منـع  ’’بالتقارير التالية املقدمة يف إطار البند املعنـون  تقرر اجلمعية العامة أن حتيط علما  

 :‘‘اجلنائية اجلرمية والعدالة
متابعــة نتــائمت مــممر األمــم املتحــدة الثــاين عشــر ملنــع  عــن  تقريــر األمــني العــا  )أ( 

ألمــم املتحــدة الثالــ  عشــر ملنــع اجلرميــة اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واألعمــال التحرــألية ملــممر ا
 ؛(5)والعدالة اجلنائية

الدول األطراف يف اتتاقيـة األمـم    مممر تقريَر حييل  ا رة من األمني العا مذكِّ )ب( 
إىل  11نمــا ســي  يف التتــرة مــن  اخلامســة املعقــو ة يف باملتحــدة ملكافحــة التســا  عــن  ورتــه   

 ؛(1)1053تشرين الثاين/نوفمرب  11
نتـائمت اجتمـاف فريـق     الـذ  يترـم ن    تقريـرَ ال حييـل  ـا   رة من األمني العـا  مذكِّ )ج( 

اخلرباء احلكومي الـدو  املتتـوا العرـوية املعـين بو ـع مشـروف مموعـة مـن االسـتراتيجيات          
والتــدابأل العمليــة النمواجيــة بشــنن القرــاء علــى العنــجم  ــد األطتــال يف مــال منــع اجلرميــة     

 .(3)، يف بانكو،1054يباف/فرباير  15إىل  58، الذ  عقد يف التترة من ةوالعدالة اجلنائي
 

__________ 

 (5) A/69/89. 

 (1) A/69/86. 

 (3) A/69/88. 
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