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         والسبعون         الثانية        الدورة
          األعمال      جدول    من     701       البند

        اجلنائية          والعدالة       اجلرمية     منع  
  

          الثالثة        اللجنة       تقرير  
           )غواتيماال(         ليناريس        مولينا        أندريس       إدغار       السيد   :     املقرر
   

      مقدمة -     أوال 
  ،     7071       ســـــبتمر /     أيلــــول    71   يف         املعقـــــودة  ،        الثانيــــ         العامـــــ         جلســــت ا   يف  ،       العامـــــ         اجلمعيــــ       قــــرر  -   7
       أعمـال      جـدول   يف   “       اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع ”        املعنون       البند       إبدراج  ،      املكتب       توصي      على      بناء  ،     تقوم   أن

  .       الثالث         اللجن     إىل         وإحالته  ،        والسبعني         الثاني        دورهتا
        املعنـــــون     701       البنـــــد    مـــــع        ابالقـــــ ان  ،      البنـــــد     هـــــ ا      بشـــــ ن      عامـــــ         مناقشـــــ          الثالثـــــ         اللجنـــــ        وعقـــــد  -   7
ــــــ  ” ــــــ          اخلامســــــ          جلســـــتي ا   يف  ،  “        للمخـــــدرا            الدوليـــــــ           املراقبـ    /    األول       تشـــــرين   4   يف            املعقـــــــودتني  ،           والسادسـ

ــــــــوبر     44         جلســــــــتي ا   يف       البنــــــــد     هــــــــ ا      بشــــــــ ن         إجــــــــراءا        واختــــــــ          مق حــــــــا    يف       ونظــــــــر   ،     7071       أكت
       احملاضــر   يف        اللجنــ        أجرهتــا     الــي          للمناقشــ      ســرد      ويــرد  .      نــوبمر /     الثــاي       تشــرين    70   و   1   يف          املعقــودتني   17  و

  . (7 )     الصل      ذا         املوجزة
         التالي :        الواثئق  ،      البند     ه ا   يف       نظرها     أجل    من  ،       اللجن      على          معروضا        وكان -   4

  ،        اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع        املتحدة      األمم       برانمج      والاي        تنفي     عن       العام      األمني       تقرير    )أ( 
         ابملخــدرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتـب    هبــا       يضــ لع     الــي       التقــي         التعـاون       ألنشــ       خــا         اهتمــام      إيــ ء    مـع

   (؛   A / 72  / 125 )        واجلرمي 

__________ 

 ( 7)  A/C.    3/72    /SR.    5   و   A/C.    3/72    /SR.    6    و  A/C.    3/72    /SR.    43     و  A/C.    3/72    /SR.    51  .  

https://undocs.org/ar/A/72/125
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/SR.5
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/SR.6
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/SR.43
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/SR.51
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        ملكابح         املتحدة      األمم         اتفاقي    يف        األطراف      مؤمتر         تقرير      هبا     حييل       العام      األمني    من       م كرة    )ب( 
   (؛  A / 72  / 91 )         الثامن        دورته    عن         الوطني     عر        املنظم        اجلرمي 

       املمثـــل    مـــن       العـــام      األمـــني    إىل       موج ـــ       7071        أكتـــوبر /    األول       تشـــرين    77       مؤرخـــ        رســـال     )ج( 
  . (  A / C . 3 / 72  / 12 )        الروسي       ل حتاد        الدائم
        اسـت  ي      بيـان    إىل  ،       أكتـوبر /    األول       تشرين   4   يف         املعقودة        اخلامس         جلست ا   يف  ،       اللجن          واستمعت -   4

        املتحدة      األمم      مبكتب        العام          والشؤون          السياسا       حتليل      شعب       مدير  ،        ابلفيديو        االتصال      طريق    عن  ،   به     أدىل
   .        تعليقا     من       أبداه     وما       أسئل     من        املكسيك     ممثل      طرحه    ما     على     ورد  ،       واجلرمي          ابملخدرا       املعي
  

        املقرتحات   يف       النظر -      اثنيا 
  A / C . 3 / 72  / L . 2        القرار       مشروع -     ألف 

  ،     7071       يوليــــه /   متــــو    ٦       املــــؤر     71 /    7071       قــــراره   يف  ،          واالجتمــــاعي          االقتصــــاد       اجمللــــس      أوصــــى -   1
       اجلرميـ      ملنـع     عشـر        الثالـ         املتحـدة      األمـم      مؤمتر       نتائج        متابع  ”       معنون      قرار       مشروع       تعتمد    أبن        العام         اجلمعي 
      وقــد  .  “       اجلنائيـ           والعدالـ        اجلرميـ      ملنـع     عشـر        الرابـع        املتحـدة      األمم      ملؤمتر          التحضريي          واألعمال         اجلنائي           والعدال 
ـــه   ( A / C . 3 / 72  / L . 2 )        العامـــ         لألمانـــ          م كــــــرة      بـــــي        القـــرار         مشـــــروع  ُ    أُدرج         جلســــت ا   يف       إلي ـــا        اللجنـــ      نظــــر  ُ   ِّ ُوج ِّ

   .       أكتوبر /    األول       تشرين   4   يف         املعقودة        اخلامس 
        القـــــــرار       مشـــــــروع        اللجنـــــــ         اعتمـــــــد   ،      نـــــــوبمر /     الثـــــــاي       تشـــــــرين   1   يف         املعقـــــــودة  ،   44       اجللســـــــ     ويف -   ٦

A / C . 3 / 72  / L . 2   األول(        القرار       مشروع  ،   70        الفقرة       )انظر     .  
 

    A / C . 3 / 72  / L . 3        القرار       مشروع -    ابء 
   /   متـــو    ٦       املـــؤر     7٦ /    7071       قـــراره   يف  ،       العامـــ         اجلمعيـــ            واالجتمـــاعي          االقتصـــاد       اجمللـــس      أوصـــى -   1

        الـدنيا           النموذجيـ         املتحدة      األمم        لقواعد        العملي         الت بيق       تعزيز ”        بعنوان      قرار       مشروع        ابعتماد  ،     7071      يوليه
        العامـــــ         لألمانـــــ          م كـــــــرة      بـــــــي        القـــــرار         مشــــــروع  ُ    أُدرج      وقــــــد  .  “ (      مانـــــدي         نيلســـــون        )قواعـــــد         الســـــجناء        ملعاملــــ 

( A / C . 3 / 72  / L . 3 )   ه    .       أكتوبر /    األول       تشرين   4   يف         املعقودة        اخلامس         جلست ا   يف       إلي ا        اللجن      نظر  ُ   ِّ ُوج ِّ
   يف        امل تبـ       اآلاثر    عـن      بيـاان        اللجن      أمني    ت   ،      نوبمر /     الثاي       تشرين   1   يف         املعقودة  ،   44       اجللس     ويف -   1

  . A / C . 3 / 72  / L . 3        القرار       مشروع     على         الرانجمي           امليزاني 
  ،   70        الفقـــــرة       )انظـــــر   A / C . 3 / 72  / L . 3        القـــــرار       مشـــــروع        اللجنـــــ         اعتمـــــد   ،     أيضـــــا    44       اجللســـــ     ويف -   ٩

  .      الثاي(        القرار       مشروع
 

    A / C . 3 / 72  / L . 4        القرار       مشروع -     جيم 
   /   متـــو    ٦       املـــؤر     71 /    7071       قـــراره   يف  ،       العامـــ         اجلمعيـــ            واالجتمـــاعي          االقتصـــاد       اجمللـــس      أوصـــى -    70
           االتفاقيـــــا        تنفيـــــ      أجـــــل    مـــــن         التقنيـــــ          املســـــاعدة      تقـــــدم ”        بعنـــــوان      قـــــرار       مشـــــروع        ابعتمـــــاد  ،     7071      يوليـــــه

ـــروع  ُ    أُدرج      وقـــد  .  “      اإلرهــاب        مبكابحــ          املتعلقــ          الدوليــ              والروتوكــوال  ـــي        القــرار         مشـ         العامــ         لألمانــ      ـرة    م كـــ      بـ
( A / C . 3 / 72  / L . 4 )   ه    .       أكتوبر /    األول       تشرين   4   يف         املعقودة        اخلامس         جلست ا   يف       إلي ا        اللجن      نظر  ُ   ِّ ُوج ِّ

https://undocs.org/ar/A/72/91
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/12
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.2
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.2
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.2
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.2
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.3
https://undocs.org/ar/2017/16
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.3
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.3
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.3
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.4
https://undocs.org/ar/2017/17
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.4
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   يف        امل تبـ       اآلاثر    عـن      بيـاان        اللجن      أمني    ت   ،      نوبمر /     الثاي       تشرين   1   يف         املعقودة  ،   44       اجللس     ويف -    77
    . A / C . 3 / 72  / L . 4        القرار       مشروع     على         الرانجمي           امليزاني 
  ،   70        الفقـــــرة       )انظـــــر   A / C . 3 / 72  / L . 4        القـــــرار       مشـــــروع        اللجنـــــ         اعتمـــــد   ،     أيضـــــا    44       اجللســـــ     ويف -    77

  .       الثال (       لقرار ا       مشروع
 

  A / C . 3 / 72  / L . 6 / Rev   . 1        القرار       مشروع -     دال 
      قـــرار       مشـــروع        اللجنـــ      علـــى        معروضـــا     كـــان   ،       نـــوبمر /     الثـــاي       تشـــرين   1   يف         املعقـــودة  ،   44       اجللســـ    يف -    74

ار        ملكابح          املب ول        اجل ود       تنسيق     حتسني ”       معنون         اسـتعي    ( A / C . 3 / 72  / L . 6 / Rev   . 1 )   “      ابألشـخا         االّت 
   ،        وإكـــــوادور   ،        وأرمينيـــــا   ،      الروســـــي       االحتـــــاد    مـــــن    كـــــل      قدمـــــه     وقـــــد  ،  A / C . 3 / 72  / L . 6        القـــــرار       مشـــــروع    عـــــن    بـــــه

   ،       الســوري          العربيــ            واجلم وريــ    ،      الوســ ى         أبريقيــا         ومج وريــ    ،           وتركمانســتان   ،   لنــد   واتي   ،       وبــي رو    ،          وأو بكســتان
         والـــوالاي    ،       واملكســـيك   ،      وليبيـــا   ،          وكا اخســـتان   ،    وق ـــر   ،            البوليفاريـــ (  -         )مج وريـــ          وبنـــزوي    ،          وطاجيكســـتان

   ،      وإريـــ اي   ،        واألرجنتـــني   ،        أذربيجـــان    مـــن    كـــل        القـــرار       مشـــروع      ِّ  مقـــد ِّمي    إىل      الحقـــا       وانضـــم   .        األمريكيـــ         املتحـــدة
   ،        والرتغـــــال   ،       وابكســـــتان   ،        وإي اليـــــا   ،      يســـــلندا أ  و    ،       وأوغنـــــدا   ،         وأوروغـــــوا    ،          وأبغانســـــتان   ،        وإســـــرائيل   ،        وأســـــ اليا
      وجـزر   ،        وجامايكـا   ،     وتـونس   ،     وتوغـو   ،      وتركيـا   ،    باسـو          وبوركينـا   ،    وبـنن   ،     وبنمـا   ،        وبنغ ديش   ،       وبلغاراي   ،       وبلجيكا
ـــــدوبا         ومج وريـــــ    ،     ســـــابقا             اليوغوســـــ بي          مقـــــدونيا         ومج وريـــــ    ،       الب امـــــا    ،        و مبـــــابو    ،       و امبيـــــا   ،       وجورجيـــــا   ،       مول

   ،    وكـــواب   ،     وكنـــدا   ،          وقريغيزســـتان   ،       والفلبـــني   ،      وغينيـــا   ،         وغواتيمـــاال   ،     والصـــني   ،      وصـــربيا   ،        والســـودان   ،          والســـلفادور
   ،      وملــــدي    ،     ومــــ و    ،      واملغــــرب   ،    ومصــــر   ،     وليــــراي   ،      ولبنــــان   ،      والتفيــــا   ،      وكينيــــا   ،          وكوســــتاريكا   ،      ديفــــوار      وكــــو 
   .        والياابن   ،     واهلند   ،          ونيكاراغوا   ،      ونيجرياي   ،       والنمسا   ،       وميامنار
   .      ببيان        بي رو      ممثل     أدىل  ،      نفس ا       اجللس     ويف -    74
ـــــــــــــــ         اعتمـــــــــــــــد   ،     أيضـــــــــــــــا    44       اجللســـــــــــــــ     ويف -    71    A / C . 3 / 72  / L . 6 / Rev   . 1        القـــــــــــــــرار       مشـــــــــــــــروع        اللجن
  .       الرابع(        القرار       مشروع  ،   70       الفقرة     انظر )

   .      ببيان        املتحدة        الوالاي       ممث ل     أدىل  ،       القرار       مشروع        اعتماد      وبعد -    7٦
 

      A / C . 3 / 72  / L . 11  / Rev   . 1        القرار       مشروع -     هاء 
      قــرار       مشــروع        اللجنــ      علــى        معروضــا     كــان   ،       نــوبمر /     الثــاي       تشــرين    70   يف         املعقــودة  ،   17       اجللســ    يف -    71

   “     التقـي         التعـاون     جمـال   يف        قدراته      سيما   ال  ،        اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع        املتحدة      األمم       برانمج       تعزيز ”       معنون
( A / C . 3 / 72  / L . 11  / Rev   . 1 )    القــــــرار       مشــــــروع    عــــــن    بــــــه        اســــــتعي        A / C . 3 / 72  / L . 11   ،  مــــــن    كــــــل      قدمــــــه     وقــــــد    

   ،       وبــــي رو    ،       وبلجيكــــا   ،        وإي اليــــا   ،      يســــلندا أ  و    ،       وأملانيــــا   ،        وألبانيــــا   ،        وأســــ اليا   ،        وإســــبانيا   ،      وإريــــ اي   ،       األرجنتــــني
   ،       وسويســـرا   ،         وســـلوباكيا   ،       وجورجيـــا   ،     ســـابقا             اليوغوســـ بي          مقـــدونيا         ومج وريـــ    ،     وتـــونس   ،       وتشـــيكيا   ،      واتيلنـــد
   ،       وميامنــــار   ،        ومنغوليــــا   ،      ولبنـــان   ،      وكينيــــا   ،          وكوســـتاريكا   ،          وكا اخســــتان   ،    وق ــــر   ،  انم       وبييـــت   ،      وبرنســــا   ،     والصـــني

       مقـــدمي    إىل      الحقـــا       وانضـــم   .       واليـــاابن   ،       وهنغـــاراي   ،        وهنـــدورا    ،       والنمســـا   ،       املوحـــدة(  -       )والاي             وميكرونيـــزاي
  ،       وأنغـوال  ،        وأنـدورا  ،        وبربـودا          وأنتيغـوا  ،         وإكوادور  ،         وإسرائيل  ،         وإستونيا  ،       الروسي       االحتاد    من    كل        القرار       مشروع

          وبوركينا  ،      وبنما  ،      وبليز  ،        وبلغاراي  ،         والرتغال  ،        وبرابدو   ،         وابراغوا   ،         وأيرلندا  ،          وأوكرانيا  ،        وأوغندا  ،          وأوروغوا 
ـــــدا  ،       واهلرســـــك          والبوســـــن   ،     باســـــو ـــــريو  ،        وبولن ـــــا  ،     وب ـــــل  ،         وجامايكـــــا  ،      وتشـــــاد  ،       وتركي ـــــر  ،      األســـــود       واجلب   ،        واجلزائ
         ومج وريـــ   ،            الدومينيكيـــ            واجلم وريـــ   ،       املتحـــدة         تنزانيـــا         ومج وريـــ   ،       الوســـ ى         أبريقيـــا         ومج وريـــ   ،        الب امـــا     وجـــزر

https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.4
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.4
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.6/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.6/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.6
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.6/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.11/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.11/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.11
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       وسـانت  ،       مـارينو      وسـان  ،         وبرينسـيي      تـومي      وسان  ،         و مبابو   ،         ورومانيا  ،         والدامنرك  ،        مولدوبا         ومج وري   ،     كوراي
  ،         والســــودان  ،         والســــنغال  ،          وســــنغابورة  ،          وســــلوبينيا  ،           والســــلفادور  ،      لوســــيا       وســــانت  ،         غرينــــادين      وجــــزر       بنســــنت
  ،     وقــــــر   ،        وبنلنــــــدا  ،        والفلبــــــني  ،       وغينيــــــا  ،      وغيــــــاان  ،          وغواتيمــــــاال  ،   ال      والصــــــوم  ،       وصــــــربيا  ،      وشــــــيلي  ،        والســــــويد
  ،       ومال ــ   ،          وليتوانيــا  ،      وليــراي  ،        ولكســمر   ،       والتفيــا  ،          وكولومبيــا  ،       ديفــوار      وكــو   ،      وكنــدا  ،         وكرواتيــا  ،          والكــامريون
  ،         الشـمالي           وأيرلنـدا        العظمـى          لري انيـا        املتحدة         واململك   ،      وم و   ،        واملكسيك  ،       واملغرب  ،     ومصر  ،        ومدغشقر
  .       واليوانن  ،         األمريكي         املتحدة         والوالاي   ،        وهولندا  ،      واهلند  ،      وهايي  ،       ونيجرياي  ،         والنرويج
  ،   70        الفقـــرة       )انظـــر   A / C . 3 / 72  / L . 11  / Rev   . 1        القـــرار       مشـــروع        اللجنـــ         اعتمـــد   ،   17       اجللســـ     ويف -    71

  .      اخلامس(        القرار       مشروع
 

       الرئيس    من      مقرتح      مقرر       مشروع -     واو 
    مــــن       اقـــ ا      علـــى      بنــــاء  ،       اللجنـــ       قـــرر   ،      نـــوبمر /     الثــــاي       تشـــرين    70   يف         املعقـــودة  ،   17       اجللســـ    يف -    7٩

       الــدول      مــؤمتر       تقريــر    هبــا     حييــل       العــام      األمــني    مــن       مبــ كرة      علمــا     حتــي     أبن        العامــ         اجلمعيــ       توصــي    أن  ،       الــرئيس
   يف       بيينا   يف         املعقودة         الثامن        دورته    عن         الوطني     عر        املنظم        اجلرمي         ملكابح         املتحدة      األمم         اتفاقي    يف        األطراف
  . (  77        الفقرة       )انظر   (  A / 72  / 91 )      707٦        أكتوبر /    األول       تشرين    77    إىل    71    من       الف ة
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        الثالثة        اللجنة        توصيات -      اثلثا 
         التالي :          القرارا         مشاريع        ابعتماد        العام         اجلمعي          الثالث         اللجن       توصي -    70
  

     األول        القرار       مشروع  
         واألعمةةال         اجلنائيةةة          والعدالةةة       اجلرميةةة     ملنةةع     عشةةر        الثالةة         املتحةةدة      األمةةم      مةةر ر       نتةةائ         متابعةةة  

          اجلنائية          والعدالة       اجلرمية     ملنع     عشر        الرابع        املتحدة      األمم      ملر ر          التحضريية
 

  ،      العامة        اجلمعية    إن 
        مـــؤمترا      دور      بشـــ ن      7007       ديســـمر /    األول       كـــانون    7٩        املـــؤر       77٩ /  1٦        قرارهـــا    إىل     تشةةةري    إذ 

           التوجي يــ         املبـاد      بيــه      أرسـت      الــ    ،      ومـدهتا          وتواترهـا         وم مت ــا       اجملـرمني         ومعاملــ        اجلرميـ      ملنــع        املتحـدة      األمـم
      إع ن    من    40   و    7٩         ابلفقرتني     عم   ،     7001     عام    من        ابتداء         املؤمترا      تلك  ُ     تُعق د    أن        مبوجب ا       ينبغي     الي

  ، (7 )       اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع        املتحدة      األمم       برانمج       اخلاصني       العمل        وبرانمج        املباد 
د     وإذ  ــــ        اجلرميـــ      منـــع     جمـــال   يف        املتحـــدة      األمـــم      عـــاتق     علـــى     تقـــع     الـــي          املســـؤولي      علـــى        تشةةةد               والعدالـ
   /  آب    74        املــــــــــؤر     ( 1-  )د     جــــــــــيم     711           واالجتمــــــــــاعي          االقتصــــــــــاد       اجمللــــــــــس      قــــــــــرار       مبقتضــــــــــى            اجلنائيـــــــــــــ 
  ،    7٩10       ديسمر /    األول       كانون   7        املؤر     ( 1-  )د     471        العام         اجلمعي        وقرار      7٩41      أغس س
م     وإذ         دولي         حكومي       حمابل        بوصف ا  ،        اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع        املتحدة      األمم        مؤمترا       أبن          تسل  
       بتيســـــري      اجملـــــال     ذلـــــك   يف       الـــــدوي         التعـــــاون        وعـــــز            الوطنيـــــ            واملمارســـــا           السياســـــا    يف       أثـ ــــر   ،       رئيســـــي 
       الــوطي        الصــعيد     علــى        العامــ          السياســ       بشــ ن        خبيــارا           والتوصــي        العــام       الــرأ         وتعبئــ         واخلــرا        اآلراء      تبــادل

  ،      والدوي          واإلقليمي
         اجلنائيــ           والعدالــ        اجلرميــ      ملنــع        املتحــدة      األمــم        ملــؤمترا           االستشــار         ال ــابع          اعتبارهةةا   يف     تضةةع     وإذ 
         االّتاها        وحتديد           والسياسا          القوانني      ووضع        البحوث      جماال    يف       اخلرا        تبادل        لتعزيز        كمحابل        ودورها
        واخلــراء         الدوليــ          احلكوميــ           واملنظمــا        الــدول    بــني         اجلنائيـ           والعدالــ        اجلرميــ      منــع     جمــال   يف          املســتجد ة         واملسـائل
  ،         والتخصصا       امل ن      خمتل        ميثلون       ال ين        األبراد

          واملتابعــــ          التنفيــــ       بشــــ ن      7004       يونيــــه /      حزيــــران    74        املــــؤر      ابء     710 /  11        قرارهــــا    إىل     تشةةةةري     وإذ 
       اجملــــالني   يف        املتحـــدة      األمــــم        تعقـــدها     الــــي       القمـــ          ومـــؤمترا           الرئيســــي          املـــؤمترا         لنتــــائج         واملنســـقني          املتكـــاملني
     الــي          ابلسياســا       تــن      أن         البلــدان      جلميــع       ينبغــي      أن ــه     علــى     بيــه       شــد د       الــ    ،          واالجتمــاعي          االقتصــاد 

      األمـم        تعقـدها     الـي       القم          ومؤمترا           الرئيسي          املؤمترا    يف    هبا       ُّ التع ُّد     يتم     الي           االلتزاما     مع         وتتماشى      تتسق
     علـى         احلكومـا         مسـاعدة   يف      هامـ          مسـؤولي        تتحمـل        املتحدة      األمم        منظوم       أن       على     بيه        وأك د   ،       املتحدة

         املـؤمترا    يف       إلي ـا        التوصـل     يـتم     الـي            وااللتزامـا           االتفاقـا         وتنفيـ         متابعـ    يف     اتمـ         مشـارك        تشارك     تظل    أن
     على    مل   الع       ايدة    إىل         الدولي          احلكومي         هيئاهتا      ودعت  ،       املتحدة      األمم        تعقدها     الي       القم          ومؤمترا           الرئيسي 
  ،      املتحدة      األمم        تعقدها     الي       القم          ومؤمترا           الرئيسي          املؤمترا        نتائج       تنفي 

__________ 

         ، املربق.   717 /  4٦       القرار   (7 ) 

https://undocs.org/ar/A/RES/56/119
https://undocs.org/ar/A/RES/57/270
https://undocs.org/ar/A/RES/46/152


 A/72/440 

 

6/50 17-21122 

 

       أي ــد       الــ    ،     7001       ديســمر /    األول       كــانون    71        املــؤر       714 /  ٦7        قرارهــا    إىل        أيضةةا       تشةةري     وإذ 
      األمــم        مــؤمترا     مــن          املســتفادة        ابلــدرو       املعــي       الــدوي        احلكــومي       اخلــراء      بريــق    عــن         الصــادرة          التوصــيا      بيــه

  /   آب    71    إىل    71    مــــن       الفــــ ة   يف       ابنكــــوك   يف        املعقــــود         اجتماعــــه   يف         اجلنائيــــ           والعدالــــ        اجلرميــــ      ملنــــع        املتحــــدة
  ، (7 )    700٦       أغس س
       أي ــد       الــ    ،     7071       ديســمر /    األول       كــانون    71        املــؤر       714 /  10        قرارهــا    إىل      كةةكل      تشةةري     وإذ 

     أجل    من       األوسع        املتحدة      األمم       أعمال      جدول   يف         اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع       إدماج      بش ن        الدوح       إع ن     بيه
         ومشـارك         والـدوي       الـوطي          الصـعيدين     علـى         القـانون       سـيادة        وتعزيز            واالقتصادي            االجتماعي         ِّ  للتحد ِّاي         ِّ التصد ِّ 
     جلنـ     إىل     بيـه       وطلبـت  ،        اجلنائيـ           والعدالـ        اجلرميـ      ملنـع     عشـر        الثالـ         املتحـدة      األمـم      مـؤمتر        اعتمده      ال    ،       اجلم ور
        أعماهلـــا      جـــدول   يف        الثابـــت       البنـــد      إطـــار   يف        الدوحـــ       إعـــ ن       تنفيـــ         تســـتعر     أن         اجلنائيـــ           والعدالـــ        اجلرميـــ      منـــع

          التحضــريي          واألعمــال         اجلنائيــ           والعدالــ         اجلرميــ     ملنــع     عشــر        الثالــ         املتحــدة      األمــم      مــؤمتر       نتــائج        متابعــ  ”         واملعنــون
ب     وإذ  ،  “       اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع     عشر        الرابع        املتحدة      األمم      ملؤمتر           الياابني         احلكوم       بعر          التقدير    مع      ِّ ترح ِّ

  ،    7070    عام   يف      عقده       املزمع         اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع     عشر        الرابع        املتحدة      األمم      مؤمتر         استضاب 
       تعمـيم    إىل       ابلسـعي        الدوحـ       إعـ ن   يف        األعضـاء       الـدول    به       تع د       ال           االلتزام      أتكيد      تعيد     وإذ 
ُ    نُُظم ـــا   يف        اجلنســـاي        املنظـــور        مراعـــاة        وطنيـــ       وخ ـــ             اســـ اتيجيا         وتنفيـــ       بصـــو   ،        اجلنائيـــ          ابلعدالـــ         املعنيـــ   ُ 
       بــدابع          والفتيــا         النســاء     قتــل      بي ــا    مبــا  ،      العنــ        أشــكال     مجيــع    مــن          والفتيــا         للنســاء        التامــ         احلمايــ         لتشــجيع
     مبنــع         املتعلقــ          سياســاهتا    مــن        يتجــز أ   ال      كجــزء        اجلنســاي        املنظــور         حتديــدا         تراعــي        لتــدابري        الــ ويج     وإىل  ،      جنســاي
    مع  ،      اجملتمع   يف         إدماج ن        وإعادة         اجلانيا       أتهيل       إعادة     ذلك   يف    مبا  ،      اجلناة         ومعامل          اجلنائي           والعدال        اجلرمي 
  ، (4 )      ابنكوك(        )قواعد          للمجرما            االحتجا ي     غري          والتدابري          السجينا         ملعامل         املتحدة      األمم       قواعد        مراعاة

    إىل     بيـه      طلبت      ال    ،     707٦       ديسمر /    األول       كانون    7٩        املؤر       70٦ /  17        قرارها    إىل     تشري     وإذ 
ـــه      جـــدول       وبنـــود     عشـــر        الرابـــع        للمـــؤمتر       العـــام        املوضـــوع          والعشـــرين         السادســـ        دورهتـــا   يف     تقـــر    أن        اللجنـــ          أعمال
      ّتربـ     مـن          ابالسـتفادة  ،      اجل ـود       قصـار       ببـ ل     بيـه       وأوصـت  ،      إطـاره   يف       ستعقد     الي       العمل       حلقا          ومواضيع
       وبنــود     عشــر        الرابــع        للمــؤمتر       العــام        املوضــوع    بــني        الــ اب        لضــمان  ،      حق قــه      الــ           والنجــا      عشــر        الثالــ        املــؤمتر
         ومواضـــيع        األعمــال      جــدول      بنــود      وجلعـــل  ،      إطــاره   يف       ســتعقد     الــي       العمـــل       حلقــا          ومواضــيع        أعمالــه      جــدول
ـــ         العمــل       حلقــا        جـــدول      بنــود     علـــى      ِّ ترك ِّــز        جانبيــ        أحـــداث       تنظــيم     علــى        وشـــج عت  ،      العــدد        وحمــدودة  ُ      ُمبس 
  ،     ِّ   وتكم ِّل ا       العمل        وحلقا         األعمال
  ،    7071       سبتمر /     أيلول    71        املؤر     7 /  10        قرارها    إىل        أيضا       تشري     وإذ 
عها     وإذ         اآلراء        لتبادل     ُّ    تنوُّعا           وأكثرها       احملابل     أكر    من         واحدا         بصفته     عشر        الثال        املؤمتر     جنا           يشج  
ـــرامج           والسياســـا          القـــوانني      ووضـــع        البحـــوث      جمـــاال    يف          والتجـــارب          احلكوميـــ           واملنظمـــا        الـــدول    بـــني         وال
  ،      ُّ   والتخصُّصا       امل ن      خمتل     من        األبراد        واخلراء         احلكومي     غري          واملنظما          الدولي 

ةةةةةةد     وإذ  ــــــ         ترك   ــــــع        االضــــــ  ع      أمهي        حين ــــــا   يف     عشــــــر        الرابــــــع        للمــــــؤمتر          التحضــــــريي         األنشــــــ        جبمي
  ،      منس ق         وب ريق 

__________ 

                ، الفصل الرابع.         E/CN.     15/2007/6             انظر الوثيق    (7 ) 

         ، املربق.   77٩ /  ٦1       القرار   (4 ) 

https://undocs.org/ar/A/RES/62/173
https://undocs.org/ar/A/RES/70/174
https://undocs.org/ar/A/RES/71/206
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/E/CN.15/2007/6
https://undocs.org/ar/A/RES/65/229
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  ، (4 )     العام      األمني       تقرير   يف      نظرت     وقد 
     منـــع       إدمـــاج      بشـــ ن        الدوحـــ       إعـــ ن         االعتبـــار   يف     أتخـــ     أن    إىل         احلكومـــا       دعةةةوة        تكةةةر  ر -   7 
           االجتماعيـ         ِّ  للتحـد ِّاي         ِّ التصـد ِّ      أجل    من       األوسع        املتحدة      األمم       أعمال      جدول   يف         اجلنائي           والعدال        اجلرمي 

      مـؤمتر        اعتمـده      الـ    ،       اجلم ـور         ومشـارك         والدوي       الوطي          الصعيدين     على         القانون       سيادة        وتعزيز            واالقتصادي 
  ،           السياساتي             والتوجي ا            التشريعا      وضع     عند  ،  (1 )       اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع     عشر        الثال         املتحدة      األمم
       ألهــــداف        وبقـــا    ،      اإلعــــ ن     ذلـــك   يف         الــــواردة        املبـــاد         لتنفيــــ   ،        االقتضـــاء     عنــــد  ،      ج ـــدها       قصــــار       تبـــ ل     وأن

        املتحدة؛      األمم       ميثاق        ومباد 
ب -   7         لضـمان        واجلرميـ        ِّ   ابملخـد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    هبا      يقوم     الي        ابألعمال        ترح  
ب  ،       الدوح       إع ن        لتنفي          املناسب          املتابع       ق ر؛       حكوم     من         املقد م         ابملسامه        الش ن     ه ا   يف        أيضا         ِّ وترح ِّ

     ملنــع     عشــر        الرابــع        املتحــدة      األمــم      ملــؤمتر          التحضــريا    يف     اآلن    حــى       احملــر         ُّ التقــدُّم      تالحةة  -   4 
         اجلنائي ؛          والعدال        اجلرمي 

          املشــــاورا       يشــــمل    مبــــا  ،    أايم       مثانيــــ      عشــــر        الرابــــع       املــــؤمتر        انعقــــاد     مــــدة        تتجــــاو       أال          تقةةةةر  ر -   4 
    له؛        السابق 

       اجلرميـــ      مبنـــع        الن ـــو  ”     عشـــر        الرابـــع        للمـــؤمتر         الرئيســـي        املوضـــوع      يكـــون    أن        أيضةةةا          تقةةةر  ر -   1 
  ؛ “    7040      لعام          املستدام          التنمي      خ        حتقيق    حنو          القانون:        وسيادة         اجلنائي           والعدال 

        املســتو       ربيــع     جبــزء     عشــر        الرابــع       املــؤمتر        ابتتــا   ،    77٩ /  1٦         لقرارهــا        وبقــا    ،     كةةكل         تقةةر  ر -   ٦ 
ـــدول  ُ    تُـــدعى ـــدول       رؤســـاء     مثـــل  ،    ممكـــن       مســـتو       أعلـــى     علـــى     بيـــه        ممثلوهـــا      يكـــون    أن    إىل       ال          احلكومـــا     أو       ال

       املؤمتر؛        مواضيع      بش ن        ببياان        اإلدالء      برص         ِّ  للممث ِّلني     بيه    ُ   وتُتا   ،       العام          النيااب        رؤساء    أو         الو راء   أو
    إىل  ُ     يُقــد م         وحيــدا          إعــ ان       عشــر        الرابــع       املــؤمتر       يعتمــد    أن  ،    77٩ /  1٦         لقرارهــا        وبقــا    ،       تقةةر  ر -   1 

     بيه؛      تنظر     لكي         اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع     جلن 
ع    أن       العــــــام      األمــــــني    إىل      تطلةةةةةةب -   1          منظومــــــ        كيــــــاان     مــــــن      ممثلــــــني        مشــــــارك      علــــــى      ِّ يشــــــج ِّ

        أعمالـه      جـدول       وبنود        للمؤمتر         الرئيسي        املوضوع         اعتباره   يف        آخ ا    ،    عشر        الرابع       املؤمتر   يف        املعني         املتحدة     األمم
       إطاره؛   يف       تنظ م     الي       العمل       حلقا          ومواضيع
   يف        اللجنـ        وضـعته      الـ       عشـر        الرابـع        للمـؤمتر       التاي        املؤق ت        األعمال      جدول     على       توافق -   ٩ 
          والعشرين:         السادس        دورهتا   يف          الن ائي        صيغته

  .     املؤمتر        ابتتا  -   7  
  .         التنظيمي         املسائل -   7  
ــــق     أجــــل    مــــن       اجلرميــــ      ملنــــع         الشــــامل              االســــ اتيجيا  -   4   ــــ       حتقي            االجتماعيــــ          التنمي

  .          واالقتصادي 

__________ 

 ( 4)  E/CN.     15/2017/11          .  

         ، املربق.   714 /  10      القرار  (1 ) 

https://undocs.org/ar/A/RES/56/119
https://undocs.org/ar/A/RES/56/119
https://undocs.org/ar/E/CN.15/2017/11
https://undocs.org/ar/A/RES/70/174
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ُ  النـُُّ ج -   4     .       اجلنائي           العدال      نظام       تواجه     الي         للتحداي         للتصد           املتكامل       ُّ
ُ  النـُُّ ج -   1            القانون       سيادة       تعزيز     أجل    من         احلكوما          تعتمدها     الي        األبعاد         املتعددة      ُّ

        وإقامـــــ          للجميــــع؛         العدالــــ     إىل        الوصــــول     ســــبل      تـــــوبري      من ــــا      أمــــور     خــــ ل    مــــن
     وضـع   يف        والنظر         للجميع؛        وشامل           للمساءل         وخاضع         ونزي         بعال         مؤسسا 
       تـــــــــدابري      من ـــــــــا  ،    صـــــــــل      ذا       أخـــــــــر         وتـــــــــدابري          وتعليميـــــــــ           اجتماعيـــــــــ        تـــــــــدابري

        وبقـــا    ،         الثقابيـــ        اهلـــواي        احـــ ام    مـــع         القـــانون       احـــ ام       ثقابـــ        ترســـي        تســـت دف
  .      الدوح       إلع ن

        أشـكاهلا      جبميـع        اجلـرائم     منـع     أجـل    مـن         التقنيـ          املسـاعدة       وتقـدم       الـدوي         التعـاون -   ٦  
    هلا:         والتصد 

         وّتلياته؛        أشكاله      جبميع        اإلرهاب    )أ(   
  .        واملستجدة        اجلديدة       اجلرمي        أشكال    )ب(   
  .     املؤمتر       تقرير        اعتماد -   1  
   يف     عشــــــر        الرابـــــع       املــــــؤمتر      إطـــــار   يف       تـــــنظ م     الــــــي       العمـــــل       حلقـــــا        أثنــــــاء   ُ    يُنظـ ــــر    أن        تقةةةةةر  ر -    70 
         التالي :       املسائل

   يف          والتقيـــيم          واملؤشـــرا           اإلحصـــاءا     مـــن          االســـتفادة        األدلـــ :    إىل         ابالســـتناد       اجلرميـــ      منـــع    )أ( 
         الناجح ؛          املمارسا      دعم

       احللول؛       وإجياد        املخاطر         استبان          اإلجرام:        معاودة    من     احلد    )ب( 
   يف         اجملتمعــا       صــمود       تعزيــز   يف        أساســيني        عنصــرين          ابعتبارمهــا        الشــباب         ومشــارك          التعلــيم    )ج( 

       اجلرمي ؛     وجه
      ســــــــيما   ال  ،        املســــــــتجدة        واحللــــــــول       األخــــــــرية           والت ــــــــورا   ،       للجرميــــــــ          الراهنــــــــ          االّتاهــــــــا     )د( 

       اجلرمي ؛        ملكابح         وأدوا        وسائل        بوصف ا        اجلديدة              التكنولوجيا 
     ملنـع        املتحـدة      األمـم       بـرانمج      شـبك        معاهـد    مع         ابلتعاون  ،    يعد    أن       العام      األمني    إىل      تطلب -    77 
         وللمـــؤمتر     عشـــر        الرابـــع        للمـــؤمتر          التحضـــريي           اإلقليميـــ            ل جتماعـــا         مناقشـــ       دليـــل  ،        اجلنائيـــ           والعدالـــ        اجلرميـــ 
  ،     707٩     عــام   يف     ممكـن      موعــد      أقـرب   يف           االجتماعــا      تلـك     عقــد      يتسـى     لكــي  ،       املناسـب       الوقــت   يف  ،     نفسـه
         العملي ؛     تلك   يف       بنشاط         املشارك     إىل        األعضاء       الدول       وتدعو

ــــ            االجتماعــــا        تنظــــيم      ييســــر    أن       العــــام      األمــــني    إىل        أيضةةةةا        تطلةةةةب -    77            التحضــــريي           اإلقليمي
  ،     نفســه     عشــر        الرابــع       املــؤمتر    ويف           االجتماعــا      تلــك   يف      منــو ا         البلــدان     أقــل        ملشــارك           الضــروري         املــوارد      يــوبر    وأن
        األعضاء؛       الدول    مع          وابلتشاور        السابق   يف        املتبع           للممارس      وبقا

          املوضـــوعي         البنـــود       دراســـ      علـــى          التحضـــريي           اإلقليميـــ            االجتماعـــا    يف         املشـــاركني      حتةةة    -    74 
     ذا         توصــيا        وتقــدم       إطــاره   يف       ســتعقد     الــي       العمــل       حلقــا          ومواضــيع     عشــر        الرابــع       املــؤمتر       أعمــال      جلــدول
       املؤمتر؛      بي ا      ينظر     لكي  ،            واالستنتاجا           التوصيا         مشاريع       إعداد   يف       إلي ا  ُ      ُيستن د      عملي      منحى



A/72/440 
 

 

17-21122 9/50 

 

       مســتو       أعلـى     علـى     عشـر        الرابـع       املـؤمتر   يف        ممثلوهـا      يكـون    أن    إىل        األعضـاء       الـدول      تةدعو -    74 
      بشـ ن        ببيـاان        اإلدالء     وإىل  ،       العامـ          النيـااب        رؤساء    أو         الو راء    أو         احلكوما     أو       الدول       رؤساء     مثل  ،    ممكن

        املستو ؛        الربيع      اجلزء   يف       بنشاط         املشارك      وإىل         الفرعي           ومواضيعه        للمؤمتر         الرئيسي        املوضوع
       إرسـال      طريـق    عن     عشر        الرابع       املؤمتر   يف      نشي       بدور       تض لع    أن        األعضاء       ابلدول     هتيب -    71 

       اجلرمي      منع     جمال   يف         خاص ا            تدريبا         تلقوا    ممن          أخصائيون      بي م    مبن  ،       العام          السياس    يف       وخراء         قانونيني      خراء
     بيه؛       عملي      خرة    هلم     وممن         اجلنائي           والعدال 

د -    7٦         الدول       وتدعو  ،    عشر        الرابع       املؤمتر      إطار   يف       ستعقد     الي       العمل       حلقا       أمهي      على        تشد  
       الـدعم      توبري    إىل       األخر         املعني           والكياان          احلكومي     غري          واملنظما          الدولي          احلكومي           واملنظما         األعضاء
      األمـــم       بـــرانمج      شـــبك         ومعاهـــد        واجلرميـــ        ِّ   ابملخـــد ِّرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      ملكتـــب        والتقـــي           والتنظيمـــي      املـــاي

          املعلومـــا         وتعمـــيم       إعـــداد     ذلـــك   يف    مبـــا  ،      العمـــل       حللقـــا         للتحضـــري         اجلنائيـــ           والعدالـــ        اجلرميـــ      ملنـــع        املتحـــدة
       الش ن؛     ه ا   يف         املناسب          األساسي 
         احلكوميـــ     غـــري          للمنظمـــا        برعيـــ           اجتماعـــا        تنظـــيم      ييســـر    أن       العـــام      األمـــني    إىل      تطلةةةب -    71 
ــــــ           واملنظمــــــا  ــــــع       املــــــؤمتر   يف         املشــــــارك         امل ني            واجتماعــــــا   ،       الســــــابق   يف        املتبعــــــ           للممارســــــ         وبقــــــا    ،    عشــــــر        الراب
     علـى          والبحثيـ           األكادمييـ         األوسـاط        لتشـجيع        مناسـب        تـدابري      يتخـ      وأن  ،       امل تمـ            واجلغرابي         امل ني            للمجموعا 

ع  ،      املؤمتر   يف         املشارك       إهنـا     حي   ،     أع ه         امل كورة           االجتماعا    يف       بنشاط         املشارك      على        األعضاء       الدول       ِّ وتشج ِّ
          الشراكا ؛     تلك      وصون      املدي       اجملتمع         ومنظما       اخلا         الق اع    مع      قوي         شراكا        إلقام         الفرص       تتيح

ع -    71         مرحل    يف     عشر        الرابع        للمؤمتر          التحضريي         ابألعمال        االض  ع     على         احلكوما         تشج  
         االقتضاء؛     عند  ،      وطني        حتضريي      جلان       إنشاء     ذلك   يف    مبا  ،        املناسب          الوسائل      جبميع       مبكرة

ع -    7٩  صــــ           والوكــــاال         املتحــــدة      األمــــم       بــــرامج        تشةةةةج           املتحــــدة      األمــــم        ملنظومــــ          التابعــــ         ِّ  املتخص ِّ
    مـع         التعـاون     علـى        املعنيـ        األخـر         امل نيـ           واملنظمـا          احلكوميـ     غـري          واملنظمـا          الدولي          احلكومي           واملنظما 
     عشر؛        الرابع        للمؤمتر        التحضري   يف        واجلرمي        ِّ   ابملخد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب

       ُّ التقــدُّم         الســتعرا           والعشــرين         الســابع        دورهتــا   يف         كابيــا          وقتــا        تتــيح    أن        اللجنــ     إىل      تطلةةب -    70 
           التنظيميـــ           ال تيبـــا       جلميـــع          الن ائيـــ         الصـــيغ      تضـــع     وأن     عشـــر        الرابـــع        للمـــؤمتر          التحضـــريي         األعمـــال   يف       احملـــر  
          االقتصــاد       اجمللــس      طريــق    عــن        العامــ         اجلمعيــ     إىل         توصــياهتا      ِّ تقــد ِّم     وأن        املناســب       الوقــت   يف         املتبقيــ          والفنيــ 

           واالجتماعي؛
   يف          تقريــرا         إلي ــا      ِّ يقــد ِّم     وأن        القــرار     هلــ ا         الوابيــ          املتابعــ       يكفــل    أن       العــام      األمــني    إىل      تطلةةب -    77 

  .        والعشرين         السابع        دورهتا   يف        اللجن       طريق    عن       الش ن     ه ا
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        الثاين        القرار       مشروع  
         السةةةةةجناء        ملعاملةةةةةة        الةةةةةدنيا           النموذجيةةةةةة        املتحةةةةةدة      األمةةةةةم        لقواعةةةةةد        العملةةةةة          التطبيةةةةةق       تعزيةةةةةز  

        مانديال(        نيلسون       )قواعد
 

  ،      العامة        اجلمعية      إن   
        اإلنساي        ال ابع       إلضفاء      طويل     أمد     من         املتحدة      األمم       توليه      ال             االهتمام            اعتبارها   يف     تضع    إذ 

        اإلدارة   يف        اإلنسـان      حلقـوق         األساسـي        األمهيـ      علـى      ِّ تشد ِّد     وإذ  ،       اإلنسان      حقوق       ومحاي          اجلنائي          العدال      على
  ،     اجلرمي       ومنع         اجلنائي          العدال        لشؤون         اليومي 

      األمم      مؤمتر ”         واملعنون      7070       ديسمر /    األول       كانون    77        املؤر       740 /  ٦1        قرارها    إىل     تشري     وإذ 
         اجلنائيـ           والعدالـ        اجلرميـ      منـع     جلنـ     إىل     بيـه      طلبـت      الـ    ،  “       اجلنائيـ           والعدالـ        اجلرمي      ملنع     عشر       الثاي        املتحدة

            والتشـريعا           املمارسـا       أبضـل    عـن          املعلومـا         لتبـادل         العضوي        مفتو         دولي ا         حكومي ا      خراء        بريق        تنشئ    أن
        ملعاملـ         الـدنيا           النموذجيـ         املتحـدة      األمـم        لقواعـد        احلالي         الصيغ        تنقيح     وعن        السار        الدوي          والقانون         الوطني 
  ،    بي ا          املمارسا        وأبضل         اإلص حي         العلوم     جمال   يف      إليه       ُّ التوصُّل     ت      ما     آخر          لتضمين ا         السجناء
      املعـي       اخلـراء      بريق        توصيا     عن       أسفر      الي          املستفيض            التشاوري          العملي           اعتبارها   يف     تضع     وإذ 
         وتضــم نت  ،      ســنوا     مخــس     مــد      علــى        امتــد         عمليــ      وهــي  ،        الســجناء        ملعاملــ         الــدنيا           النموذجيــ          ابلقواعــد
     اتون      وكيب  ،     آير         وبوينس  ،      بيينا   يف           واجتماعا   ،      اخلراء     ومع         التقني         املسائل     حول       أولي          مشاورا        إجراء
        مبسـاعدة  ،       املنـاطق     مجيـع    من        األعضاء       الدول    من          وإس اما        نشي          مشارك      على        وان و   ،        أبريقيا      جبنوب
  ،       املتحــــدة      األمــــم       كيــــاان     مــــن       وغريهـــا         اجلنائيــــ           والعدالــــ        اجلرميــــ      ملنــــع        املتحـــدة      األمــــم       بــــرانمج      شــــبك      ِّ  ممث ِّلـــي
      ضـــروب    مــن      وغــريه         التعـــ يب     ملنــع         الفرعيــ          واللجنــ   ،       اإلنســـان      حلقــوق        املتحــدة      األمـــم         مفو ضــي      ذلــك  يف   مبــا

  ،       واجلرميــ        ِّ   ابملخــد ِّرا       املعــي        املتحــدة      األمــم       ومكتــب  ،       امل ينــ     أو            ال إنســاني     أو         القاســي          العقوبــ     أو         املعاملــ 
صـ         ووكـاال   ،          الدوليـــ         األمحـــر        الصـليب     جلنـ      ذلـك   يف    مبـا  ،      دوليـ         حكوميـ          ومنظما            منظومـــ       بـــي       ِّ  متخص ِّ

        العلـوم     جمـال   يف       أبـراد       وخـراء        حكوميـ     غـري         ومنظمـا   ،          العامليـــ          الصحـــ        منظم      ذلك   يف    مبا  ،       املتحدة      األمم
  ،      اإلنسان       وحقوق         اإلص حي 
      األمم       قواعد ”         واملعنون      7071       ديسمر /    األول       كانون    71        املؤر       711 /  10        قرارها    إىل     تشري     وإذ 
        املنقحـ         الصـيغ      بيـه        اعتمد       ال    ،  “       ماندي (        نيلسون        )قواعد         السجناء        ملعامل         الدنيا           النموذجي         املتحدة
        ملعاملـ         الـدنيا           النموذجيـ         املتحـدة      األمـم       قواعد          ابعتبارها         السجناء        ملعامل         الدنيا           النموذجي          للقواعد        املق ح 
       تكرميـا  ،  “      مانـدي         نيلسـون       قواعـد ”     ابسـم         القواعـد        بتسـمي        اخلـراء      بريـق       توصـي      على     بيه        ووابقت  ،        السجناء
   يف       الســجن   يف     ســن     71     قضــى      الــ    ،       مانــدي           رولــي  ه         نيلســون  ،       الراحــل         أبريقيــا      جنــوب      رئــيس     إلرث
  ،     الس م       ثقاب         وتعزيز             والدميقراطي           واملساواة         العاملي         اإلنسان      حقوق     أجل    من       كفاحه      سياق

         لنيلســــون       الــــدوي       اليــــوم      ن ــــاق       توســــيع  ،    711 /  10        قرارهــــا   يف  ،     قــــرر      أهنــــا    إىل        أيضةةةةا       تشةةةةري     وإذ 
         املعاملــ      علــى         التشــجيع   يف        أيضــا       منــه          ل ســتفادة  ،  (7 )     يوليــه /   متــو     71   يف     عــام    كــل    بــه  ُ    حُيتفــل      الــ    ،       مانــدي 
        الســـجون       مـــو في     عمـــل        وتقـــدير  ،      اجملتمـــع    مـــن        جـــزءا       يظـــل       الســـجني    أبن          والتوعيـــ   ،       الســـجون   يف          اإلنســـاني 

__________ 

  .  74 /  ٦4            انظر القرار   (7 ) 

https://undocs.org/ar/A/RES/65/230
https://undocs.org/ar/٧٠/١٧٥
https://undocs.org/ar/A/RES/70/175
https://undocs.org/ar/A/RES/64/13
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          واملنظمـا         األعضـاء       الـدول     دعـت  ،      الغـر      هلـ ا         حتقيقـا        وأهنـا  ،     خاصـ       أمهيـ      ذا           اجتماعيـ       خدم        بوصفه
  ،     امل ئم       النحو     على         املناسب      هب ه         االحتفال    إىل        املتحدة      األمم        ملنظوم          التابع           واملؤسسا           اإلقليمي 

   يف      تنظر    أن    إىل         اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع     جلن   ،     نفسه        القرار   يف  ،    دعت     أهنا    إىل      ككل      تشري     وإذ 
          ل ستمرار       وسائل          واستكشاف  ،         املستخلص         الدرو          استبان       بغي        اخلراء       لفريق        اجتماع     عقد   يف        املقبل         دوراهتا
  ،      ماندي        نيلسون        قواعد       تنفي    يف  ُ      تُواج ه     الي         التحداي     عن           واملعلوما        اجليدة          املمارسا        تبادل   يف

ـــــــــــون      707٦       ديســـــــــــمر /    األول       كـــــــــــانون    7٩        املـــــــــــؤر       711 /  17        قرارهـــــــــــا    إىل     تشةةةةةةةةةةةري     وإذ           واملعن
     بيـه        وأقـر    ،       مانـدي         نيلسـون       قواعـد        ابعتمـاد     بيـه      رحبـت      الـ    ،  “     العـدل       إقامـ      جمـال   يف        اإلنسان     حقوق ”

      حقـــوق      ومجيـــع         للتقييـــد         القابلــ     غـــري        اإلنســـان      حقــوق       تظـــل      أن         الضـــرور     مـــن      أن         مفــاده      الـــ         املبـــدأ      أبمهيــ 
     الــــي       احلــــاال    يف      إال       ِّ    حــــر ِّيت م    مــــن        احملــــرومني        لألشــــخا         مكفولــــ          األساســــي        ِّ  واحلــــر ِّاي        األخــــر         اإلنســــان
          االجتمـاعي         الت هيـل       إعادة      أن      إىل     بيه        وأشار   ،        قانوان      هبا       مسمو       قيود     بر        بوضو       احلبس      بي ا       يقتضي

         العدالـ       نظـام          يتوخ اهـا     الـي         األساسـي         األهـداف    مـن    مهـا         إدماج م        وإعادة     ِّ    حر ِّيت م    من        احملرومني        لألشخا 
     على         معتمدين       العيش    من  ،      اجملتمع    إىل       عودهتم     لد   ،      اجملرمني    ُّ متكُّن     ممكن       حد         أبعد    إىل      يضمن    مبا  ،        اجلنائي 
  ،       القانون       اح ام     ِّ  ل ِّ    يف        أنفس م

         واملعنـــون      707٦       ديســـمر /    األول       كـــانون    7٩        املـــؤر       70٩ /  17        قرارهـــا     علـــى         التأكيةةةد      تعيةةةد     وإذ 
      ال    ،  “     التقي         التعاون     جمال   يف        قدراته      سيما    وال  ،        اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع        املتحدة      األمم       برانمج       تعزيز ”

     تلـــك     رو         مراعـــاة    مـــع  ،       مانـــدي         نيلســـون       قواعـــد  ،        االقتضـــاء     عنـــد  ،     تنفـــ     أن        األعضـــاء       ابلـــدول     بيـــه       أهابـــت
  ،        الوطنيـ          روب ـا      ي ئـم    مبـا  ،        املناسـب          التـدابري      اختاذ     على        األعضاء       الدول     بيه       وشجعت  ،         ومقاصدها         القواعد
  ،         وت بيق ـا            واستخدام ا         اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع     جمال   يف          وقواعدها        املتحدة      األمم       معايري       تعميم       لضمان
      املعــــي        املتحــــدة      األمــــم      مكتــــب    عــــن          والصــــادرة       املعــــدة          والعمليــــ           اإلرشــــادي        األدلــــ    يف       النظــــر      من ــــا        بوســــائل

  ،       ضروراي       ذلك     تر        عندما          وتعميم ا        واجلرمي        ِّ   ابملخد ِّرا 
        مبعامل         املتصل          اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع     جمال   يف          وقواعدها        املتحدة      األمم       معايري    إىل     تشري     وإذ 
  ،  (7 )       السجناء        ملعامل         الدنيا           النموذجي          للقواعد         الفع ال         التنفي          إجراءا       سيما    وال  ،      السجن        وبدائل         السجناء
         االحتجـــا        أشـــكال    مـــن     شـــكل     ِّ أل  ِّ           يتعر ضـــون       الـــ ين        األشـــخا      مجيـــع       حبمايـــ          املتعلقـــ         املبـــاد         وجمموعـــ 

         للتـــدابري           النموذجيـــ         الــدنيا        املتحـــدة      األمــم        وقواعـــد  ،  (4 )       الســجناء        ملعاملـــ          األساســي          واملبـــاد   ،  (4 )     الســجن   أو
       برامج         الستخدام         األساسي          واملباد   ،  (٦ )     اجلرمي      ملنع           التوجي ي          واملباد   ،  (1 )      طوكيو(        )قواعد           االحتجا ي    غري

  ، (1 )       اجلنائي         املسائل   يف          التصاحلي          العدال 
        األطفـال      حبالـ        يتعلـق      بيمـا       العـدل       إقامـ      لـد         ابليقظـ         ِّ التحل ِّـي    إىل       احلاجـ           اعتبارها   يف     تضع     وإذ 
      الــ         النحــو     علــى  ،    ِّ    حــر ِّيت م    مــن        جمــر دين        يكونــون       عنــدما       وخباصــ   ،        التحديــد     وجــه     علــى         والنســاء         واألحــداث
__________ 

  .  41 /  14  7٩                                  مربق قرار اجمللس االقتصاد  واالجتماعي   (7 ) 

  .   714 /  44            مربق القرار   (4 ) 

  .   777 /  41            مربق القرار   (4 ) 

  .   770 /  41            مربق القرار   (1 ) 

  .  74 /  07  70                                  مربق قرار اجمللس االقتصاد  واالجتماعي   (٦ ) 

  .  77 /  07  70  ي                                 مربق قرار اجمللس االقتصاد  واالجتماع  (1 ) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/188
https://undocs.org/ar/A/RES/71/209
https://undocs.org/ar/A/RES/43/173
https://undocs.org/ar/A/RES/45/111
https://undocs.org/ar/A/RES/45/110
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        ومبـاد   ،  (1 )    بكـني(        )قواعد        األحداث      قضاء      شؤون       إلدارة        الدنيا           النموذجي         املتحدة      األمم       قواعد      إليه      تدعو
      بشـ ن        املتحـدة      األمـم        وقواعـد  ،  (٩ )          التوجي ي (       الراي         )مباد         األحداث      جنو      ملنع           التوجي ي         املتحدة      األمم
   ِّ    حـــــر ِّيت م    مـــــن         اجملـــــر دين        األحـــــداث      محايـــــ 

    غـــــري          والتـــــدابري          الســـــجينا         ملعاملـــــ         املتحـــــدة      األمـــــم        وقواعـــــد  ،  (70 )
  ، (77 )      ابنكوك(        )قواعد          للمجرما            االحتجا ي 
      األمـم       أعمـال      جـدول   يف         اجلنائيـ           والعدالـ        اجلرميـ      منـع       إدمـاج      بشـ ن        الدوحـ       إعـ ن      أن        تدرك     وإذ 
     علــــى         القــــانون       ســــيادة        وتعزيــــز            واالقتصــــادي            االجتماعيــــ          للتحــــداي         التصــــد      أجــــل    مــــن       األوســــع        املتحــــدة
     ملنـع     عشـر        الثالـ         املتحـدة      األمـم      مؤمتر      ختام   يف    ُ   اعُتمد      ال    ،       اجلم ور         ومشارك         والدوي       الوطي          الصعيدين
        وتعزيــز       تنفيــ        ضــرورة    إىل     يشــري  ،  (77 )    7071       أبريــل /     نيســان   يف     ق ــر   يف     عقــد      الــ           اجلنائيــ           والعدالــ        اجلرميــ 

   يف        اإلدماج        وإعادة         الت هيل        وإعادة        ال بي           والرعاي         والعمل         التعليم     على  ُ    ِّ تُرك ِّز        السجون       نـزالء      بش ن        سياسا 
       وكـ لك  ،        السـجناء     أسر     دعم    إىل         الرامي           السياسا         وتدعيم       ت وير   يف        والنظر  ،       اإلجرام        معاودة      ومنع       اجملتمع
       اخلاص           اإلجراءا       إص      أو         ومراجع   ،         مناسبا       ذلك     كان       حيثما        الس جن       بدائل         استخدام        وتشجيع       ترويج
  ،      اإلدماج       إعادة       عملي        لنجا         دعما            اإلجراءا     من       وغريها          التصاحلي          ابلعدال 

   ،       اإلنسان      حبقوق         السجناء     متتع     على        السجون        الكتظاظ       السلي      األثر      إ اء       القلق         يساورها     وإذ 
  ،        التقنيـ          املسـاعدة        وتعزيـز        واخلـرا           املعلومـا        تبـادل   يف       ُّ التوسُّـع    إىل       احلاجـ          اسـتمرار      تالح      وإذ 

     مثــــل         املختلفــــ        اخل ــــرية         التحــــداي         ومعاجلــــ   ،        االقتضــــاء     عنــــد  ،       الســــجون   يف        األوضــــاع     حتســــني     أجــــل    مــــن
  ،     الصل      ذا          الدولي           والقواعد        املعايري        مراعاة    مع  ،        االكتظاظ
ةةد     وإذ          الشــروط       جممل ــا   يف     متثــل  ،      قــانوان      ِّ امللــزِّم    غــري        طابع ــا     رغــم  ،       مانــدي         نيلســون       قواعــد      أن          ترك  
       مبـــاد           ابعتبارهــا         عمومــا           املقبولــ            واملمارســا         املبــاد       وتبــني        املتحــدة      األمــم        بصــ ح ا      تعــ ف     الــي        الــدنيا

  ،      السجون        وإدارة         السجناء        معامل      جمال   يف      جيدة         وممارسا 
م     وإذ          األعضاء       الدول    أبن  ،      الصدد     ه ا   يف  ،    تقر     وإذ  ،       األعضاء       للدول           القانوني       األطر       بتنوع        تسل  

        مراعاة    مع  ،        االقتضاء     حسب  ،        الوطني            القانوني        ألطرها      وبقا        ماندي         نيلسون       قواعد       ت بيق      ِّ تكي ِّ     أن     ميكن
  ،        ومقاصدها         القواعد     رو 

  ،        الدولي           والقواعد         للمعايري      وبقا        السجون       إدارة      تع       الي         التحداي       أن         القلق    مع      تالح      وإذ 
       ســجناء       ووجــود  ،     خ ــرية      صــحي        عواقــب    إىل      يــؤد     قــد    ممــا  ،       الســجون   يف        األوضــاع      وســوء         االكتظــاظ     مثــل

  ،     العامل    من    شى      أحناء   يف       قائم         ما الت  ،       اخل ورة         البالغ         الفئا      ضمن        مصن فني
ع -   7           الت بيـق        وتعزيـز        السـجون   يف        األوضـاع     حتسـني    إىل       السـعي     علـى        األعضـاء       الـدول        تشج  
        بوصـــف ا   (74 )       مانــدي (        نيلســـون        )قواعــد         الســـجناء        ملعاملــ         الـــدنيا           النموذجيــ         املتحـــدة      األمــم        لقواعـــد        العملــي
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ثـ         عاملي ـا    هبـا       املعـ ف         السـجناء        ملعامل         الدنيا           النموذجي          القواعد      وضـع   يف         القواعـد      بتلـك          واالس شـاد  ،        واحملد 
         التحداي           واستبان        اجليدة          املمارسا        تبادل         ومواصل   ،       ابلسجون       اخلاص            واملمارسا            والسياسا          القوانني
         التحداي ؛      لتلك        ِّ التصد ِّ      جمال   يف       خراهتا        وتبادل  ،        للقواعد        العملي         الت بيق   يف         تواج  ا     الي

ع -   7        ابختــاذ         االحتجــا        مرابــق        اكتظــاظ       مشــكل        معاجلــ      علــى        األعضــاء       الــدول        أيضةةا          تشةةج  
        وتعزيــــز       الســــجن        وعقوبــــ           للمحاكمــــ         الســــابق         االحتجــــا        بــــدائل       تــــوابر       ايدة      من ــــا        بوســــائل  ،      بعالــــ        تــــدابري

           االحتجا يــــ     غــــري         للتــــدابري           النموذجيــــ         الــــدنيا        املتحــــدة      األمــــم       قواعــــد        مراعــــاة    مــــع  ،        البــــدائل     تلــــك         اســــتخدام
ــــو(       )قواعــــد ــــ         املتحــــدة      األمــــم        وقواعــــد  ،  ( 1 )      طوكي ــــدابري          الســــجينا         ملعامل ــــ     غــــري          والت           للمجرمــــا            االحتجا ي
        وبـــرامج  ،      اجلرميـــ      منـــع        وآليـــا   ،          القانونيـــ          املســـاعدة     علـــى       احلصـــول         إمكانيـــ        وإاتحـــ   ،  (  77 )      ابنكـــوك(       )قواعـــد
         اجلنائي ؛         العدال       نظام     لد           والقدرا          الكفاءة       توابر       وضمان  ،        الت هيل        وإعادة       املبكر        اإلبراج

ب -   4      غري         كمجموع    ،       بيينا   يف        ومقرها        ماندي         نيلسون       قواعد        أصدقاء       جمموع        إبنشاء        ترح  
ـــب  ،         املتقاربـــ         املواقـــ      ذا         األعضـــاء       للـــدول         العضـــوي         مفتوحـــ       رمسيـــ        األول         االجتمـــاع        ابنعقـــاد        أيضـــا         ِّ وترح ِّ

    أن        اجملموع      بيه      قرر       ال    ،        اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع       للجن           والعشرين         السادس         الدورة       أثناء          للمجموع 
     يلي:    ما          الرئيسي          أهداب ا      تكون

ــــزخم     علــــى       احلفــــاظ    )أ(  ــــدي         نيلســــون       قواعــــد        اعتمــــاد      شــــكله      الــــ         ال        وإصــــ         إلدارة        مان
       العامل؛      أحناء     مجيع   يف        العملي         ت بيق ا        وتعزيز         ابلقواعد         التوعي      خ ل    من        السجون

     خـــ ل        الســـجون       إبدارة         املتعلقــ          األولويـــ      ذا         اجلوانـــب      بشــ ن        للخـــراء         مشـــاورا      عقــد    )ب( 
         االقتضاء؛     حسب  ،       املش ك         املواق       اختاذ       وتيسري       للجن         املقبل          الدورا 

      املعـي        املتحـدة      األمـم      مكتـب    مـن         املقد مـ          التقنيـ          املسـاعدة     دعـم   يف        رئيسي        ك داة       العمل    )ج( 
        السجون؛   يف         القائم          للتحداي         التصد       بش ن        العاملي       برانجمه      إطار   يف        واجلرمي        ِّ   ابملخد ِّرا 
       الـــدوي       ابليـــوم         الســـنوي           االحتفـــاال    يف        األعضـــاء       للـــدول      ممكنـــ         مشـــارك       أوســـع      تيســـري    )د( 
         للسجناء؛          اإلنساني          املعامل        تعزيز     وهو      إضايف     هلدف         حتقيقا    ،      يوليه /   متو     71   يف  ،       ماندي          لنيلسون
       قواعـــد        أصـــدقاء       جمموعـــ        إبنشـــاء         ملبادرهتـــا         أبريقيـــا      جنـــوب       حلكومـــ          امتناهنةةةا    عةةةن      تعةةةر  -   4 
       عمليـ       طـوال    بـه        اضـ لعت      الـ           القيـاد        دورهـا       تتـابع      ب لك     ب ي  ،       اجملموع       رائس       وتوي        ماندي         نيلسون

       لفريـــق      األخــري         االجتمــاع           ابستضــابت ا     ذلــك   يف    مبــا  ،        الســـجناء        ملعاملــ         الــدنيا           النموذجيــ          القواعــد         اســتعرا 
   يف  ،        أبريقيــا      جنــوب  ،    اتون     كيــب   يف  ُ   ُعقــد      الــ           الســجناء        ملعاملــ         الــدنيا           النموذجيــ          ابلقواعــد      املعــي       اخلــراء
  ؛    7071      مار  /    آذار   1    إىل   7    من       الف ة

       قواعــد        أصــدقاء       جمموعــ    يف       بنشــاط         املشــارك    يف       النظــر    إىل        األعضــاء       الــدول     مجيــع      تةةدعو -   1 
          والتعريـ          للقواعـد        العملـي         الت بيـق     حـول       اآلراء        لتبـادل     رمسـي    غـري       منتـد        إنشـاء     أجـل    مـن        ماندي         نيلسون

       الش ن؛     ه ا   يف         القائم           والتحداي          ابلتجارب
        الــدنيا         الدوليــ           والقواعــد         للمعــايري        وبقــا           الســجناء         ومعاملــ         الســجون       إدارة     حســن      أبن          تسةةل  م -   ٦ 

         التنميــ      خ ــ        تنفيــ     إىل         الراميــ         األعضــاء       الــدول      ج ــود   يف      أيضــا       يســامها    أن     ميكــن         اجلنائيــ           والعدالــ        اجلرميــ      ملنــع
        جمتمعـا        إقامـ      علـى          )التشجيع          املستدام          التنمي        أهداف    من    7٦      اهلدف       وحتقيق   (74 )    7040      لعام          املستدام 

__________ 
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       وبنــاء  ،        العدالــ     إىل       اجلميــع      وصــول         إمكانيــ        وإاتحــ   ،         املســتدام          التنميــ      أجــل    مــن     أحــد      بي ــا      ي مــش   ال       مســامل 
         التنميـ        أهـداف    مـن   1       واهلـدف          املسـتواي (     مجيـع     علـى        للجميـع        وشـامل           للمسـاءل         وخاضـع        بعال         مؤسسا 
       اخلصو ؛    وجه      على  ،          والفتيا (        النساء    كل      ومتكني       اجلنسني    بني         املساواة       )حتقيق          املستدام 
  ،       السـجون   يف         القائمـ          للتحـداي         التصـد       بشـ ن        العـاملي        ابلـرانمج         التقةدير    مع        ترح  ب -   1 

     الـي            واالستشـاري          التقنيـ          املسـاعدة        وخبدما   ،       واجلرمي        ِّ   ابملخد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب       أطلقه      ال  
        اللجـوء       ترشـيد     وهـي      جمـاال       ث ثـ      علـى      تركز      والي  ،      طلب ا     على      بناء  ،       األعضاء       الدول    إىل        الرانمج        يقدم ا
          االجتمـــاعي        اإلدمــاج       إعـــادة      ودعــم  ،       الســـجون       إدارة        وتعزيــز        الســـجون       أوضــاع      وحتســـني  ،      الســجن       عقوبــ     إىل

      عن م؛        اإلبراج     عند         للسجناء
        املعـــايري     ضـــوء   يف  ،       الســـجون       إدارة   يف      ِّ  اجلي ِّـــدة          املمارســـا      ِّ   ات ِّبـــاع      أن       علـــى         التأكيةةةد      تعيةةةد -   1 
  ،        السـجناء      بئـا      مجيـع        معاملـ    يف       األسـا       يشـكل    أن       ينبغـي  ،        اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع         الدولي           والقواعد
        يشـكل ا     الـي        احملـد دة         التحـداي      علـى        التغلـب   يف        ماندي         نيلسون       قواعد      قيم      على       الصدد     ه ا   يف       ِّ وتشد ِّد
        اخل ورة؛         البالغو         السجناء
     جمـــال   يف        واجلرميـــ        ِّ   ابملخـــد ِّرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      مكتـــب       يبـــ هلا     الـــي       ابجل ـــود      ترحةةةب -   ٩ 
        احلكومـ    مـن        املقـد م      املـاي        وابلـدعم  ،       األعضاء       الدول    من         الوطنيني       اخلراء    مع        الوثيق         ابلتعاون  ،        التقني          املساعدة
       ســـل ا        مســـاعدة      أجـــل    مـــن       املعـــدة          اإلرشـــادي        املـــواد     ذلـــك   يف    مبـــا  ،       مانـــدي         نيلســـون       قواعـــد      بشـــ ن  ،        األملانيـــ 

        اخل ورة؛         البالغي         السجناء      شؤون       إدارة     على         ت بيق ا      يشمل    مبا  ،        القواعد     تلك       ت بيق     على          اإلص حيا 
ةةب -    70          الدوحــ       إعــ ن       تنفيــ      دعــم      بغــر      ق ــر       حكومــ         قد متــه      الــ        املــاي       ابلــدعم      أيضةةا        ترح  
        التصــــد      أجــــل    مــــن       األوســــع        املتحـــدة      األمــــم       أعمــــال      جــــدول   يف         اجلنائيــــ           والعدالـــ        اجلرميــــ      منــــع       إدمــــاج      بشـــ ن

         ومشـــــارك         والـــــدوي       الـــــوطي          الصـــــعيدين     علـــــى         القـــــانون       ســـــيادة        وتعزيـــــز            واالقتصـــــادي            االجتماعيـــــ          للتحـــــداي 
       ِّ   ابملخد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب       ينف ه         التقني           للمساعدة       برانمج     شكل     على     جاء       وال    ،  (  77 )      اجلم ور
          االجتماعي؛         إدماج م        وإعادة         السجناء      أتهيل       إعادة       عملي         لتعزيز         مكرسا           عنصرا          ويتضمن  ،       واجلرمي 

       قواعـــد       تعمـــيم      يكفـــل    أن        واجلرميـــ        ِّ   ابملخـــد ِّرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      مكتـــب    إىل      تطلةةةب -    77 
    إىل          استشاري         وخدما        تقني          مساعدا        ِّ ويقد ِّم         إرشادي       مواد  ُ  ِّ   يُعِّد       وأن  ،     واسع      ن اق     على        ماندي         نيلسون
         تشــريعا        تعزيــز    أو     وضــع     هبــدف         العقــواب       نظــام      إصــ       جمــال   يف  ،      ال لــب     علــى      بنــاء  ،       األعضــاء       الــدول

         القواعد؛     تلك    مع      تتسق        ابلسجون      خاص          وممارسا          وسياسا           وإجراءا 
      إطــار   يف  ،     يعمــل    أن        واجلرميــ        ِّ   ابملخــد ِّرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب    إىل        أيضةةا        تطلةةب -    77 
        لقواعــد        العملــي         ابلت بيــق       يتعلــق      بيمــا        األعضــاء       الــدول    بــني        واخلــرا           املعلومــا        تبــادل      تيســري     علــى  ،      واليتــه
        ماندي ؛        نيلسون

ع -    74          وماليـــ        بشـــري        مـــوارد    مـــن      يكفـــي    مـــا      ختصـــي    يف       النظـــر     علـــى        األعضـــاء       الـــدول        تشةةةج  
       قواعــد        وت بيــق  ،       الســجون       مرابــق        وت ــوير     حتســني      يشــمل    مبــا  ،       الســجون   يف        األوضــاع     حتســني   يف          للمســاعدة
        لألغرا           امليزاني       خارج    من       موارد      توبري    إىل       املاحن        اجل ا        وسائر        األعضاء       الدول       وتدعو  ،       ماندي         نيلسون
           وإجراءاهتا؛        املتحدة      األمم        لقواعد        وبقا    ،     أع ه         املبي ن 
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م -    74            واملنظمــا          اجلنائيـ           والعدالــ        اجلرميـ      ملنـع        املتحــدة      األمـم       بـرانمج      شــبك      دور     مهيـ  أب        تسةل  
           واالجتمـاعي          االقتصـاد       اجمللـس     لـد           االستشـار        املركـز     ذا          احلكوميـ     غـري          واملنظمـا          الدولي          احلكومي 

  ،       عملي ـا          وت بيق ـا    هلـا         وال ويج         السجناء        ملعامل         الدنيا           النموذجي         املتحدة      األمم       قواعد       تعميم   يف        اإلس ام   يف
  .      املش ك           اإلجراءا         وتنفي          التعاون        مواصل     إىل         وتدعوها
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       الثال         القرار       مشروع  
         املتعلقةةةةة         الدوليةةةةة             والربوتوكةةةةوالت           االتفاقيةةةةات       تنفيةةةةك     أجةةةة     مةةةةن         التقنيةةةةة         املسةةةةاعدة      تقةةةةدم  

           اإلرها         مبكافحة
 

  ،      العامة        اجلمعية      إن   
     جمــــال   يف            والتشــــريعي          التقنيــــ          ابملســــاعدة       الصــــل      ذا         املتحــــدة      األمــــم        قــــرارا      مجيــــع    إىل     تشةةةةري    إذ 
  ، (7 )        القرارا      تلك      أحدث      سيما    وال  ،       اإلرهاب        مكابح 
           اسـ اتيجي          اسـتعرا  ”         واملعنـون  ،     707٦       يوليـه /   متـو    7       املؤر      7٩7 /  10        قرارها      أتكيد      تعيد     وإذ 

  ، “      اإلرهاب        ملكابح          العاملي         املتحدة      األمم
         اجملتمعا      هتدد     الي        األخ ار     أشد     أحد     ميثل         ومظاهره        أشكاله      جبميع        اإلرهاب      أن      إىل     تشري     وإذ 
    عــن       النظــر      بصــرف  ،       تريرهــا     ميكــن   ال         إجراميــ        أعمــال    هــي          اإلرهابيــ         األعمــال     مجيــع       وأن    ،       واآلمنــ          الســلمي 
       عنـــدما      ســـيما   ال  ،     بي ـــا     لـــبس   ال       إدانـــ       تـــدان    أن    جيـــب      وأهنـــا  ،        مرتكب ـــا     كـــان     وأاي        ارتكبـــت       حيثمـــا  ،        دوابع ـــا
  ،       عشوائيا        صفوب م    بني       إصااب       توقع    أو        املدنيني        تست دف
د     وإذ          اإلرهـاب     منـع     أجـل    مـن         اإلقليمـي      ودون          واإلقليمـي       الـدوي         التعـاون       تعزيـز       ضـرورة         جمد دا          ترك  
         املســاعدة      تقــدم     خــ ل    مــن       للــدول         الوطنيــ         القــدرة       تعزيــز      طريــق    عــن       وخباصــ   ،      بع ــال    حنــو     علــى          ومكابحتــه

  ،       املساعدة     ه ه      ت لب     الي       الدول     ِّ   حتد ِّدها     الي          واألولواي            االحتياجا      ضوء   يف  ،        التقني 
د     وإذ         التـــام       ُّ التقيُّـــد    مـــع  ،       اإلرهـــاب        انتشـــار    إىل      تفضـــي     الـــي        الظـــروف       معاجلـــ        ضـــرورة     علـــى        تشةةةد  
  ،     الدوي          والقانون        املتحدة      األمم       مليثاق         األساسي          واملقاصد        ابملباد 
    بـــني        للحـــوار        العـــاملي         والـــرانمج   (7 )     الســـ م       ثقابـــ       بشـــ ن       العمـــل        وبـــرانمج       اإلعـــ ن    إىل     تشةةةري     وإذ 
  ، (4 )       احلضارا 
      الـ    ،     7071       ديسـمر /    األول       كـانون    71       املـؤر      711 /  10        قرارها    إىل      خاصة      بصفة     تشري     وإذ 
         املســاعدة      تقــدم       يواصــل    أن  ،     أمــور     مجلــ    يف  ،       واجلرميــ        ِّ   ابملخــد ِّرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مبكتــب     بيــه       أهابــت
ــــ  ــــاء  ،       األعضــــاء       الــــدول      قــــدرة      بنــــاء     أجــــل    مــــن         التقني            االتفاقيــــا    يف          أطرابــــا        تصــــبح     لكــــي  ،      طلب ــــا     علــــى      بن

      اهلــــدف       حمــــد دة       بـــرامج     وضــــع      من ــــا        بوســـائل  ،        وتنفــــ ها        اإلرهــــاب        مبكابحـــ          املتعلقــــ          الدوليــــ              والروتوكـــوال 
      بي ـــا          واملشــارك        الشــ ن     هــ ا   يف         مبــادرا       ووضــع        املعنيــني         القــانون        وإنفــاذ         اجلنائيــ          العدالــ        مــو في        وتــدريب

  ،      األعضاء       الدول    مع         ابلتشاور  ،         ومنشورا        تقني        أدوا           واستحداث
        وضــرورة   (4 )      اإلرهــاب        ملكابحــ          العامليــ         املتحــدة      األمــم           اســ اتيجي        جوانــب     مجيــع      أتكيةةد        تكةةر  ر     وإذ 
  ،   7٩7 /  10        قرارها   يف       أتكيده       أعاد     ملا        وبقا    ،        تنفي ها   يف       الدول         استمرار

__________ 

                   ؛ وقـــــــــــرارا  جملـــــــــــس األمـــــــــــن    70٩ /  17  و      717 /  17  و      7٩7 /  10  و      711 /  10  و      741 /  10                     قـــــــــــرارا  اجلمعيـــــــــــ  العامـــــــــــ    (7 ) 
   (    7071 )      7714  و    (    7071 )      77٩٩  و    (    7074 )      77٩1  و    (    7074 )      7711  و    (    7074 )     7744

  . (    7071 )      744٩  و    (    7071 )      7441  و    (    7071 )      7447  و    (    707٦ )      7477  و   (    707٦ )     740٩  و

         أل  وابء.     744 /  14         القراران   (7 ) 

  . ٦ /  1٦       القرار   (4 ) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/291
https://undocs.org/ar/A/RES/70/177
https://undocs.org/ar/A/RES/70/291
https://undocs.org/ar/A/RES/70/148
https://undocs.org/ar/A/RES/70/177
https://undocs.org/ar/A/RES/70/291
https://undocs.org/ar/A/RES/71/151
https://undocs.org/ar/A/RES/71/209
https://undocs.org/ar/S/RES/2133(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2309(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2322(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2341(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/ar/A/RES/53/243
https://undocs.org/ar/A/RES/56/6
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م     وإذ       هـ ا   يف       وتؤكـد  ،       اإلرهـاب    إىل       املفضـي        العنيـ         الت ـرف      ومنع        اإلرهاب        مكابح       أبمهي         تسل  
  ،      األربع          بركائزها        اإلرهاب        ملكابح          العاملي         املتحدة      األمم           الس اتيجي           واملتوا ن         املتكامل         التنفي       أمهي        الصدد
  ،          االس اتيجي        تنفي    يف        األعضاء       للدول          الرئيسي           املسؤولي       جديد    من      تؤكد     وإذ

  ،        ومظـــــاهره        أشـــــكاله      جبميـــــع        اإلرهـــــاب        مكابحـــــ         مواصـــــل        ضـــــرورة       الصـــــدد     هـــــ ا   يف      تالحةةةةة      وإذ 
    عــر         املنظ مــ        اجلرميــ     بــني  ،       األحيــان     بعــ    يف  ،       احملتملــ     أو          املتناميــ     أو         القائمــ        الصــ          مواج ــ       يشــمل   مبــا

       تعزيــز      بغيــ   ،       اإلرهــاب       ومتويــل        األمــوال     غســل        وأنشــ         ِّ   ابملخــد ِّرا         املتصــل          املشــروع     غــري         واألنشــ           الوطنيــ 
  ،      اجلرائم      لتلك        للتصد        تدابري    من         اجلنائي          العدال      نظم        تت خ ه   ما

         ابملخـدرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    به       يض لع      ال         اجلار        العمل         التقدير    مع      تالح      وإذ 
   يف         ومظـاهره        أشـكاله      جبميـع        اإلرهـاب         ومكابحـ      منـع    إىل         الراميـ         ج ودها   يف        األعضاء       الدول      لدعم        واجلرمي 
        الوثيـق         ابلتنسـيق    بـه        القيام       ينبغي       العمل     ه ا    أن     على         الت كيد      تكرر     وإذ  ،        اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع      سياق
  ،      األعضاء       الدول    مع

             والروتوكـــوال            االتفاقيــا        تنفيــ    يف         التقنيـــ          املســاعدة    عــن       العــام      األمـــني        بتقريــر        علمةةا       حتةةي      وإذ 
  ، (1 )      ابإلرهاب        املتصل          الدولي 

     ديــــن    أب   ،        ومظـــاهره        أشــــكاله      جبميـــع  ،       اإلرهـــاب     ربــــ        ينبغـــي    وال     جيـــو    ال     أنــــه      أتكيةةةد      تعيةةةد     وإذ 
  ،     عرقي       مجاع     أو       حضارة    أو       جنسي    أو

م     وإذ          املتحدة      األمم       كياان      عمل       تنسيق       لتحسني       العام      األمني       يب هلا     الي         املستمرة       ابجل ود        تسل  
         العامليــ         املتحــدة      األمــم           الســ اتيجي        األربــع         الركــائز      جلميــع         املتــوا ن         التنفيــ         وكفالــ         اإلرهــاب        مكابحــ       بشــ ن

  ،      اإلرهاب        ملكابح 
         الدوليــ              والروتوكــوال            االتفاقيــا    يف          أطرابــا       بعــد      تصــبح   مل     الــي        األعضــاء       الــدول      حتةة    -   7 
      املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب    إىل       ُ وت لــبُ   ،     بــ لك        القيــام   يف       النظــر     علــى        اإلرهــاب        مبكابحــ          املتعلقــ          القائمــ 

       لفرقــ          التابعــ        الصــل      ذا          الكيــاان     مــع        الوثيــق          وابلتنســيق       واليتــه      إطــار   يف  ،      يواصــل    أن        واجلرميــ        ِّ   ابملخــد ِّرا 
         للتصــديق        األعضــاء       الــدول    إىل         التقنيــ          املســاعدة      تقــدم  ،       اإلرهــاب        مكابحــ     ال جمــ   يف         ابلتنفيــ         املعنيــ        العمــل
          تشريعاهتا؛   يف          وإدماج ا         الدولي            القانوني         الصكوك     تلك     على

ع -   7           التنسـيق       تعزيز     على  ،      الوطي        الصعيد     على  ،      العمل        مواصل      على        األعضاء       الدول        تشج  
         ومكابحــــ      منــــع    عــــن         املســـؤول           والســــل ا        األخــــر         املعنيـــ           والكيــــاان          القــــانون       إنفـــاذ       أج ــــزة    بــــني        الفعـــال
   يف         التقنيـ          املسـاعدة      تقـدم        مواصـل   ،       واجلرمي        ِّ   ابملخد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    إىل       ُ وت لبُ   ،       اإلرهاب

       واليته؛      إطار    ويف       ال لب     عند  ،      الصدد     ه ا

    مــن       الــدوي        الصــعيد     علــى          والتعــاون         التنســيق       تعزيــز        مواصــل      علــى        األعضــاء       الــدول      حتةة    -   4 
      األمــم       ميثــاق     ذلــك   يف    مبــا  ،      الــدوي         للقــانون        وبقــا    ،        ومظــاهره        أشــكاله      جبميــع          ومكابحتــه        اإلرهــاب     منــع     أجــل

  ،        االقتضاء     عند  ،       والنظر  ،       بعاال            تنفي ا         الصل      ذا         املتحدة      األمم         وقرارا          الدولي         الصكوك        وتنفي   ،       املتحدة
        املعنيني        املو فني     مجيع       تدريب        وكفال   ،          القانوني          املساعدة        وتبادل         امل لوبني       تسليم      بش ن         معاهدا        إبرام   يف

__________ 
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ــــدريبا   ــــ      علــــى         م ئمــــا            ت ــــدول      جبميــــع      وهتيــــب  ،      الــــدوي         التعــــاون       أنشــــ         تنفي ــــد   يف      تنظــــر    أن       ال       مكتــــب       تزوي
       اخلاصـــ        الصـــل      ذا           املعلومـــا     مـــن       وغريهـــا        االتصـــال        ببيـــاان         واجلرميـــ        ِّ   ابملخـــد ِّرا       املعـــي        املتحـــدة     األمـــم

        بياانته؛        مستودع   يف        يدرج ا     لكي         تعيين ا     جر      الي         ابلسل ا 
  ،      واليتـه      إطـار   يف  ،     ِّ يقـد ِّم    أن        واجلرميـ        ِّ   ابملخـد ِّرا       املعـي        املتحـدة      األمـم      مكتب    إىل        تطلب   -   4 
        وتعزيـز        مواصـل       من ـا        بوسـائل  ،       الغـااي       لتلـك         حتقيقـا         طلب ـا     علـى        بناء          األعضاء       الدول    إىل         التقني          املساعدة

        مبكابحـــ          املتعلقـــ        اجملـــاال    يف       الـــدوي          والقضـــائي         القـــانوي         ابلتعـــاون      يتصـــل      بيمـــا        مســـاعدة    مـــن      ِّ  يقد ِّمـــه    مـــا
      إجيــاد     علــى      احلفــز       وكــ لك  ،       األجانــب          اإلرهــابيني         ابملقــاتلني        املتصــل          اجلنائيــ         املســائل      يشــمل    مبــا  ،       اإلرهــاب
         اجلنائي ؛        املسائل   يف       الدوي         التعاون     أجل    من         وبع ال       قوي         مركزي        هيئا 

ُ  نُظُم     وضع      أمهي         ترك  د -   1    ،         للمسـاءل         وقابلـ          وشـف اب           وإنسـاني         ومنصـف         بع الـ         جنائيـ        عدال   ُ 
ـــدها   ،       اإلرهـــاب        ملكابحـــ            اســـ اتيجي      ِّ أل  ِّ           أساســـي            ركيـــزة            ابعتبارهـــا  ،       الســـار        الـــدوي         للقـــانون        وبقـــا    ،     ُّ   وتع ُّ
        مسـاعدة    من      ِّ  يقد ِّمه      بيما         االعتبار   يف     أيخ     أن        واجلرمي        ِّ   ابملخد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    إىل       ُ وت لبُ 
ُ  نُظُم       تدعيم     أجل    من         الوطني         القدرة       لبناء          الضروري          العناصر  ،     األمر       اقتضى       حيثما  ،       اإلرهاب        ملكابح        تقني   ُ  
         القانون؛        وسيادة         اجلنائي          العدال 

       واليتـه      إطـار   يف  ،      يواصـل    أن        واجلرميـ        ِّ   ابملخـد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    إىل        تطلب   -   ٦ 
صــ            القانونيــ         املعــارف       ت ــوير  ،        ومظــاهره        أشــكاله      جبميــع        اإلرهــاب      ومنــع        مكابحــ      جمــال   يف          ومواصــل         ِّ  املتخص ِّ

   يف        بع الـ        تـدابري      اختاذ      بش ن       طلب ا     على        بناء    ،       األعضاء       الدول    إىل         التقني          املساعدة      تقدم     على       العمل       تعزيز
         القـانون      مبوجـب    هبـا        املنوطـ            االلتزامـا       جلميـع        وبقـا    ،       اإلرهـاب     منـع    إىل         الراميـ          اجلنائيـ          العدال        تدابري      سياق
      حقــوق    مــع        متامــا        يتفــق    مبــا  ،       اإلنســاي          والقــانون        ال جئــني        وقــانون        اإلنســان      حقــوق       قــانون      ســيما    وال  ،      الــدوي
         األساسي ؛        وحرايته        اإلنسان

         التقني          املساعدة       تعزيز       يواصل    أن        واجلرمي        ِّ   ابملخد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم      مبكتب       هتيب   -   1 
             والروتوكــوال            االتفاقيــا    يف          أطرابــا        تصــبح     لكــي  ،      طلب ــا     علــى        بنــاء    ،       األعضــاء       الــدول      قــدرة      بنــاء     أجــل    مــن

       مـو في        وتـدريب        األهـداف       حمـد دة       بـرامج     وضـع      من ـا        بوسـائل  ،      ِّ   وتنف ِّـ ها        اإلرهـاب        مبكابحـ          املتعلقـ          الدولي 
        لألعمــال        التصــد      علــى        قــدراهتم       ت ــوير     أجــل    مــن  ،      ال لــب     عنــد  ،       املعنيــني         القــانون        وإنفــاذ         اجلنائيــ          العدالــ 
       الشـ ن     هـ ا   يف         مبـادرا       ووضـع  ،     بعـال      بشـكل          قضـائيا            مرتكبي ـا        وم حقـ       عن ـا         والتحر         ومنع ا          اإلرهابي 
        األعضاء؛       الدول    مع        الوثيق          وابلتشاور       واليته      إطار   يف  ،         ومنشورا        تقني        أدوا           واستحداث      بي ا          واملشارك 
       واليتــه      إطــار   يف  ،     يقــوم    أن        واجلرميــ        ِّ   ابملخــد ِّرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب    إىل        تطلةةب   -   1 
         ابلتنفيـ         املعنيـ        العمـل       وبرقـ            التنفي يـ            ومـديريت ا        اإلرهـاب        مكابحـ      جلنـ     مـع  ،        االقتضاء     حسب  ،         وابلتعاون

        ِّ التصــد ِّ      أجــل    مــن        ت لب ـا     الــي        األعضــاء       الـدول    إىل         املســاعدة      تقــدم        مبواصـل   ،       اإلرهــاب        مكابحــ      جمـال   يف
  ،         العائــدون        األجانـب           اإلرهــابيون          املقـاتلون     ذلــك   يف    مبـا  ،       األجانـب           اإلرهــابيون          املقـاتلون      ميثلــه      الـ           للت ديـد

    عـن       بضـ     ،      الصـل      ذا          التـدابري      ووضـع        تعاوهنـا       تعزيـز     علـى        قـدراهتا       لبنـاء       أنشـ      من    به      يقوم    ما     خ ل    من
ــــدابري ــــ        ت ــــ          العدال ــــ          املناســــب          اجلنائي ــــت م        األجانــــب          اإلرهــــابيني         املقــــاتلني      متويــــل     دون          للحيلول         وســــفرهم          وتعبئ

         التخ ــي     أو         إرهابيــ        أعمــال      متويــل   يف       يشــارك     شــخ      ِّ أ  ِّ        إحالــ          ولكفالــ   ،     ُّ   وت ــرُّب م          وتنظــيم م         وّتنيــدهم
  ،        املناســــب          اجلنائيــــ          العدالــــ        تــــدابري        وتنفيــــ       ووضــــع  ،        العدالــــ     إىل         مســــاندهتا    أو         ارتكاهبــــا    أو    هلــــا        التحضــــري   أو
         إدمـــاج م        وإعـــادة          العائـــدين        األجانـــب   ني       اإلرهـــابي          للمقـــاتلني          القضـــائي         امل حقـــ             اســـ اتيجيا      ذلـــك  يف   مبـــا

         الداخلي؛          والقانون       الدوي         القانون   يف       علي ا        املنصو        الصل      ذا            ل لتزاما         وبقا    ،     بعال      بشكل
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ع -   ٩           متناميـــ     أو       قائمـــ      صـــ       ِّ أ  ِّ        وحتليـــل         اســـتبان         مواصـــل      علـــى        األعضـــاء       الـــدول        تشةةةج  
       ِّ   ابملخــد ِّرا         املتصــل          املشــروع     غــري         واألنشــ           الوطنيــ     عــر        املنظمــ        اجلرميــ     بــني        األحيــان     بعــ    يف       حمتملــ    أو

      إطـــار   يف         املت خـــ ة         التـــدابري     حتســـني     أجـــل    مـــن       الصـــ       هلـــ ه         والتصـــد   ،       اإلرهـــاب       ومتويـــل        األمـــوال      وغســـل
   يف  ،     يدعم    أن        واجلرمي        ِّ   ابملخد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم      مبكتب      ُ وهتيبُ   ،       اجلرائم     تلك        ملكابح          اجلنائي          العدال 
       طلب ا؛     على      بناء       الش ن     ه ا   يف        األعضاء       الدول      ج ود  ،      الصل      ذا        والايته      إطار

          اإلرهــابيني         املقــاتلني       حتركــا      منــع     أجــل    مــن       احلــدود       إدارة       تعزيــز        األعضــاء       ابلــدول       هتيةةب   -    70 
       ِّ   ابملخـــد ِّرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      مكتـــب    إىل       وت لـــب  ،     بعـــال    حنـــو     علـــى          اإلرهابيـــ           واجلماعـــا         األجانـــب
         ال الب ؛       الدول    إىل       الغر      هل ا         التقني          املساعدة      تقدم       يواصل    أن        واجلرمي 

  ،      واليته      إطار   يف  ،      يواصل    أن        واجلرمي        ِّ   ابملخد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    إىل        تطلب   -    77 
     منــع       تــدابري       تعزيــز      بغيــ          القــدرا       بنــاء       بــرامج       تنفيــ      أجــل    مــن       ت لبــه     الــي        األعضــاء       الــدول    إىل       الــدعم      تقــدم
    به؛         واّتارهم        الثقايف       لل اث          اإلرهابيني       لتدمري        ِّ التصد ِّ     إىل         الرامي          اجلنائي           والعدال        اجلرمي 

      إطـار   يف  ،      يواصـل    أن        واجلرميـ        ِّ   ابملخـد ِّرا       املعـي        املتحـدة      األمـم      مكتـب    إىل        أيضا          تطلب   -    77 
         املساعدة      تقدم       يواصل    حى        األعضاء       الدول    مع        الوثيق         ابلتشاور        ِّ  املتخص ِّص            القانوني         معاربه       ت وير  ،      واليته
   ال  ،         واالتصـاال           املعلومـا            تكنولوجيـا         اسـتخدام         ومكابحـ      منـع     أجـل    من        ت لب ا     الي        األعضاء       الدول    إىل

         التجنيـــد    أو       علي ـــا         التحـــري     أو          اإلرهابيـــ          لل جمـــا          التخ ـــي    يف  ،        الوســـائ     مـــن      وغـــريه        اإلن نـــت      ســـيما
        األعمــــال     هــــ ه     ّتــــرم   يف        األعضــــاء       الــــدول     تلــــك    إىل       الــــدعم      ِّ يقــــد ِّم     وأن  ،        ارتكاهبــــا    أو        متويل ــــا    أو        لصــــاحل ا
        مبراعــاة        املتعلــق        املن بــق       الـدوي          والقــانون         الــداخلي         للقـانون        وبقــا    ،        بفعاليــ           مرتكبي ـا         ومقاضــاة      بي ــا          والتحقيـق
   يف     احلــــق     ذلــــك   يف    مبــــا  ،        األساســــي        ِّ  واحلــــر ِّاي         اإلنســــان      حلقــــوق       التــــام        االحــــ ام     ــــل    ويف           القانونيــــ        األصــــول
ع     وأن  ،       التعبري       وحري          اخلصوصي          اإلرهاب؛        انتشار        ملكابح        ك داة        اإلن نت         استخدام     على      ِّ يشج ِّ
         املسـاعدة      يقـدم    أن        واجلرميـ        ِّ   ابملخـد ِّرا       املعـي        املتحـدة      األمـم      مكتـب    إىل      ككل         تطلب   -    74 
         املســاعدة      تقــدم       بــرامج        وتنفيــ      وضــع     جمــال   يف        األعضــاء       الــدول       قــدرا       بنــاء     هبــدف  ،      ال لــب     عنــد  ،        التقنيــ 
       اخلاصـ            االحتياجـا      علـى        ال كيـز    مع  ،      الصدد     ه ا   يف         الوطني            للتشريعا         وبقا    ،       اإلرهاب       لضحااي        والدعم
         واألطفال؛        للنساء

     خـــ ل    مـــن  ،      يواصـــل    أن        واجلرميـــ        ِّ   ابملخـــد ِّرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      مكتـــب    إىل        تطلةةةب   -    74 
           للتشـريعا         وبقـا         ت لبـه     الـي        األعضـاء       الـدول    إىل       الـدعم      تقـدم  ،       األطفـال    ضـد       العنـ       بشـ ن        العاملي       برانجمه
  ُ      يُــــدانون    أو   ُ     يُت مــــون    أو         القــــانون        خــــالفوا     أهنــــم  ُ    يُــــدعى       الــــ ين        األطفــــال      أن         كفالــــ    يف  ،      الصــــل      ذا          الوطنيــــ 
        للجرميـــ       ضـــحااي        يكونـــون       الـــ ين        األطفـــال       وكـــ لك  ،       حـــريت م    مـــن        احملـــرومني        األطفـــال        وخصوصـــا  ،        مبخالفتـــه
        وخصوصــا  ،       املن بــق       الــدوي         للقــانون        وبقـا           كــرامت م      وحتــ م        حقــوق م       تراعـي        ب ريقــ          يعــاملون  ،      علي ــا        وشـ ودا

       العمـل     أجـل    مـن    ُ    تـُت خـ          املناسـب          التـدابري       وأن    ،  (٦ )     ال فـل      حقـوق         اتفاقيـ       مبوجب       علي ا        املنصو            االلتزاما 
         إرهابي ؛        ومجاعا        مسلح         جبماعا          سابقا          مرتب ني       كانوا       ال ين        األطفال       إدماج       إعادة     على         بفعالي 

ع -    71    ،       األعضاء       الدول        مساعدة     على        واجلرمي        ِّ   ابملخد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم        مكتب          تشج  
        ِّ للتصـد ِّ          اجلنائي          العدال       إطار   يف         املت خ ة         التدابري   يف        اجلنساي        املنظور        مراعاة       تعميم     على  ،      طلب ا     على      بناء

__________ 

 ( ٦)  United Nations,                 Treaty Series             , vol.        1577    , No.       27531     .  
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          والفتيـــا         النســـاء      ّتنيـــد     دون         احليلولـــ      أجـــل    مـــن  ،       اإلنســـان      حقـــوق       قـــانون    مـــع        متامـــا        يتســـق    مبـــا  ،       لإلرهـــاب
       العنـ     أو         االسـتغ ل       أشـكال     مجيـع    مـن         كاملـ           محايـ             والفتيـا         النسـاء      محايـ        تعزيـز     أجـل     ومن           كإرهابيا 

           اإلرهابيون؛         يرتكب ا     الي
        مكابحــــ      جلنــــ     مــــع         ابلتنســــيق  ،       واجلرميــــ        ِّ   ابملخــــد ِّرا       املعــــي        املتحــــدة      األمــــم      مكتــــب      حتةةةة    -    7٦ 
       تعزيــز       يواصـل    أن     علـى  ،       اإلرهـاب        مكابحـ      جمـال   يف         ابلتنفيــ         املعنيـ        العمـل       وبرقـ            التنفي يـ            ومـديريت ا        اإلرهـاب
           وال تيبــا          املنظمــا     مــع       وكــ لك  ،       املتحــدة      األمــم        منظومــ    يف        املعنيــ           والكيــاان          الدوليــ          املنظمــا     مــع        تعاونــه
          ابملبـادرا      ِّ  وتنو ِّه   ،         مناسبا       ذلك     كان      كلما         التقني          املساعدة      تقدم     أجل    من  ،         اإلقليمي       ودون           واإلقليمي          الدولي 
       العمل؛      لفرق           التابع           والكياان            التنفي ي            ومديريت ا         واللجن        املكتب       وضع ا   يف         ت ش ارك     الي        اجلاري 

       يضـ لع     الـي         التقنيـ          املسـاعدة       أنشـ        دعمـت     الي        األعضاء       للدول         تقديرها    عن        تعر    -    71 
       الــدول       وتــدعو  ،       املاليــ          املســامها       تقــدم      من ــا      بســبل  ،       واجلرميــ        ِّ   ابملخــد ِّرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب    هبــا

    إىل       ابلنظــر         خصوصــا    ،      العيــي       الــدعم       وتقــدم         مســتدام         إضــابي        ماليــ        ترعــا       تقــدم   يف       النظــر    إىل        األعضــاء
       تنفيـــ      علـــى        األعضـــاء       الـــدول        مســـاعدة     أجـــل    مـــن          بعاليت ـــا       وضـــمان         التقنيـــ          املســـاعدة      تقـــدم       تعزيـــز       ضـــرورة
  ؛ ( 4 )      اإلرهاب        ملكابح          العاملي    ة     املتحد      األمم           اس اتيجي     من        ابملوضوع       الصل      ذا         األحكام

       ِّ   ابملخــــد ِّرا       املعــــي        املتحـــدة      األمــــم      مكتـــب       تزويــــد       يواصــــل    أن       العـــام      األمــــني    إىل        تطلةةةب   -    71 
       الـــدول        مســاعدة     أجـــل    مــن  ،      واليتــه      إطـــار   يف  ،       ابألنشــ          االضـــ  ع    مــن         لتمكينــه         الكابيـــ         ابملــوارد        واجلرميــ 
         العاملي         املتحدة      األمم           اس اتيجي     من        ابملوضوع       الصل      ذا          العناصر       تنفي      على  ،      طلب ا     على        بناء    ،       األعضاء
        اإلرهاب؛        ملكابح 

       تنفيـ     عن          تقريرا           والسبعني         الثالث        دورهتا   يف       إلي ا      ِّ يقد ِّم    أن       العام      األمني    إىل        أيضا          تطلب   -    7٩ 
  .      القرار     ه ا
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       الرابع        القرار       مشروع  
       ابألشخاص       االجتار        ملكافحة         املبكولة       اجلهود       تنسيق     حتسني  

 
  ،      العامة        اجلمعية    إن 
      جرميـ       يشـكل      الـ    ،        واألطفـال        النسـاء       وخباصـ   ،       ابألشخا        ل ّتار         الشديدة         إدانتها      تكرر    إذ 
  ،        املستدام           والتنمي         اإلنسان       وحقوق  ،        البدني         وس مته        اإلنسان       كرام       ي دد       جسيما       وخ را

         التـــدابري    مـــن       الــرغم     علـــى  ،     يــزال   ال        ابألشـــخا        االّتـــار    أن    مــن       قلقهةةةا    عةةةن        اإلعةةةرا       تكةةرر     وإذ 
     الــي       اخل ــرية         التحــداي      أحــد      يشــكل  ،       والــوطي          واإلقليمــي       الــدوي        الصــعيد    مــن    كــل     علــى        املتخــ ة          املتواصـل 
    لــه        للتصــد         تضــابرا      أكثــر       ج ــودا         ويســتلزم        اإلنســان      حبقــوق        التمتــع      أيضــا       ويعــوق  ،      الــدوي       اجملتمــع         يواج  ــا
  ،     الدوي     عيد   الص     على       وشامل      مجاعي      بشكل

       االّتـار     منـع    إىل        الواجـب       النحـو     علـى       ابلسـعي         التزامـا       الـدول    كـل     علـى    أن          اعتبارها   يف     تضع     وإذ 
       ينت ــك      بـ لك        القيــام     عـدم     وأن  ،      ضــحاايه         ومسـاعدة       ومحايــ          مرتكبيـه         ومعاقبــ        بشـ نه          والتحقيــق        ابألشـخا 

  ،    دونه     حيول    أو    هبا        ابلتمتع     وخيل        للضحااي         األساسي         واحلراي         اإلنسان      حقوق
       الـــدول        التـــزام      أتكيـــد      تعيـــد     الـــي  ،  (7 )    7040      لعـــام          املســـتدام          التنميـــ      خ ـــ         اعتمـــاد    إىل     تشةةةري     وإذ 
        واالّتــار        املعاصـر      الـرق       وإهنـاء        السـخرة     علـى        القضـاء      من ـا      أبمـور        للقيـام        وبعالـ        بوريـ        تـدابري      ابختـاذ        األعضـاء

  ،      ابألشخا 
      وقمع     منع           وبروتوكول  ،  (7 )       الوطني     عر        املنظم        اجلرمي         ملكابح         املتحدة      األمم         اتفاقي     إىل     تشري     وإذ 
        ملكابحــ         املتحــدة      األمــم         التفاقيــ        املكمــل  ،     عليــه          واملعاقبــ   ،        واألطفــال        النســاء       وخباصــ   ،       ابألشــخا        االّتــار
       امللحـــق          االختيـــار             والروتوكـــول  ،       ابألشـــخا        االّتـــار      جرميـــ       عـــر ف      الـــ     (4 )       الوطنيـــ     عـــر        املنظمـــ        اجلرميـــ 
           واالتفاقيــ   ،  (4 )      اإلابحيــ        املــواد       إنتــاج    ويف        البغــاء   يف          واســتغ هلم      طفــال  األ     بيــع      بشــ ن       ال فــل      حقــوق         ابتفاقيــ 
  ، (1 )    ابلرق         الشبي             واملمارسا          واألعراف        الرقيق       وّتارة      الرق       إلب ال           التكميلي 
         الدوليــــــ        العمــــــل       منظمــــــ          ابتفاقيــــــ        امللحــــــق      7074     عــــــام          بروتوكــــــول        ابعتمــــــاد      علمةةةةةةا     حتةةةةةةي      وإذ 

      اجلـر        العمـل      لغـر         ابألشـخا        االّتـار    أبن     يقـر      الـ    ،     اجلر        ابلعمل         املتعلق    (  7٩      )رقم      7٩40     لعام
  ،        املتزايدة         الدولي          الشواغل    من      شاغل    هو         اإللزامي    أو

       االّتـــــار        ملكابحـــــ          العامليـــــ         املتحـــــدة      األمـــــم     عمـــــل     خ ـــــ         العامـــــ         اجلمعيـــــ         اعتمـــــاد    إىل     تشةةةةةري     وإذ 
  ،      ابلكامل         تنفي ها      أمهي      على      تشدد     وإذ  ،     7070       يوليه /   متو     40       املؤر      7٩4 /  ٦4        قرارها   يف        ابألشخا 
     يلي:    ما     أجل    من      وضعت         العاملي        العمل     خ      أن      جديد    من      تركد     وإذ 

__________ 

  . 7 /  10       القرار   (7 ) 

 ( 7)  United Nations,                 Treaty Series             , vol.        2225    , No.       39574     .  

  .     4٩114        ، الرقم     7741                 املرجع نفسه، اجمللد   (4 ) 

  .     71147        ، الرقم     7717                 املرجع نفسه، اجمللد   (4 ) 

  .    4177        ، الرقم    7٦٦                 املرجع نفسه، اجمللد   (1 ) 

https://undocs.org/ar/A/RES/64/293
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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         الوطني     عر        املنظم        اجلرمي         ملكابح         املتحدة      األمم         اتفاقي      على        العاملي         التصديق       تشجيع    )أ( 
        الصـــكوك      وعلـــى  ،     عليـــه          واملعاقبـــ   ،        واألطفـــال        النســـاء       وخباصـــ   ،       ابألشـــخا        االّتـــار      وقمـــع     منـــع           وبروتوكـــول
        ملكابحــ          القائمــ         الصــكوك       تنفيــ         وتعزيــز  ،       ابألشــخا        ل ّتــار       تتصــد      الــي       الصــل      ذا        األخــر          الدوليــ 
  ،      ابألشخا        االّتار

ـــــدول        مســـــاعدة    )ب(  ـــــى        األعضـــــاء       ال ـــــز     عل ـــــ           السياســـــي            التزاماهتـــــا       تعزي ـــــع            والقانوني        االّتـــــار     مبن
  ،        ومكابحته        ابألشخا 
       الــــوطي        الصــــعيد    مـــن    كــــل     علــــى       ومتســـق       ومنســــق      شــــامل    حنـــو     علــــى        التصــــد        تشـــجيع    )ج( 
  ،      ابألشخا        االّتار        ملكابح         والدوي          واإلقليمي
   يف       والسـن          اجلنسـاني            االعتبـارا         ويراعـي        اإلنسـان      حقـوق    إىل       يستند    هنج       التباع        ال ويج    )د( 
       عـاملني         بوصـف ما  ،        اجلنائي          العدال      نظم         استجاب         وتعزيز       ل ّتار       النا       تعر      الي         العوامل      جلميع        التصد 
  ،       مرتكبيه         ومقاضاة       ضحاايه       ومحاي         ابألشخا        االّتار     ملنع        ضروريني
       األخـر         املصـلح        صـاحب         واجل ـا        الـدول      ولـد         املتحـدة      األمم        منظوم       داخل         التوعي   ( ه ) 

  ،    عام          واجلم ور          والوطني          الدولي        اإلع م        ووسائ       املدي        واجملتمع      اخلا          كالق اع   ،      أيضا
        األعضــاء       الــدول      بي ــا    مبــا  ،       املصــلح        صــاحب        اجل ــا      مجيــع    بــني          والتنســيق         التعــاون       تعزيـز    )و( 
      األمـــم        منظومـــ        كيـــاان       خمتلـــ        وداخـــل  ،     اخلـــا          والق ـــاع      املـــدي       اجملتمـــع         ومنظمـــا          الدوليـــ           واملنظمـــا 
  ،       االعتبار   يف          املستفادة         والدرو          القائم           املمارسا       أبضل     أخ     مع  ،       املتحدة

       املـؤر      711 /  ٦4   و  ،     700٦       ديسمر /    األول       كانون    70       املؤر      710 /  ٦7         قراراهتا    إىل     تشري     وإذ 
  ،     7077       ديســـــــــــــمر /    األول       كـــــــــــــانون    70       املـــــــــــــؤر      7٩0 /  ٦1   و  ،     700٩       ديســـــــــــــمر /    األول       كـــــــــــــانون    71
   /    األول       كـــــــــــانون    71       املـــــــــــؤر      71٩ /  10   و      7074       ديســـــــــــمر /    األول       كـــــــــــانون    71       املـــــــــــؤر      7٩7 /  ٦1  و

         قراراهتــــا     وإىل  ،       ابألشــــخا        االّتــــار        ملكابحــــ          املب ولــــ        اجل ــــود       تنســــيق       بتحســــني         املتعلقــــ       7071      ديســــمر
  ، (٦ )      ابألشخا        ابالّتار       الصل      ذا        األخر 
   /   متـــــــو    ٦       املـــــــؤر     71 /    7071           واالجتمـــــــاعي          االقتصـــــــاد       اجمللـــــــس      قـــــــرار    إىل      أيضةةةةةةةا     تشةةةةةةةري     وإذ 

  ،      ابألشخا        ابالّتار         املتعلق          السابق       اجمللس         وقرارا          العاملي        العمل     خ          بتنفي         املتعلق      7071      يوليه
      707٦       يونيـــه /      حزيـــران    40       املـــؤر    4 /  47        اإلنســـان      حقـــوق     جملـــس      قـــرار    إىل      كةةةكل      تشةةةري     وإذ 
         واألشـخا         ابألشـخا        االّتار      ضحااي      محاي           واألطفال:        النساء      سيما    وال  ،       ابألشخا        االّتار ”        املعنون

         وقــرارا    (1 ) “      النــزاع     بعــد     ومــا        النــزاع      حــاال    يف  ،        واألطفــال        النســاء      ســيما   ال  ،      االّتــار     هــ ا     خل ــر        املعرضــني
  ،      ابألشخا        ابالّتار       الصل      ذا        األخر       اجمللس

__________ 

  .   7٩4 /  ٦4  و      71٦ /  ٦4  و      744 /  ٦7  و      7٦٦ /  1٩  و      741 /  11  و     ٦1 /  11         القرارا    (٦ ) 
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       االّتــــار        ملكابحـــ          العامليــــ         املتحـــدة      األمـــم     خ ــــ         بتنفيـــ         املتعلـــق         السياســــي       ابإلعـــ ن      ترحةةةب     وإذ 
   يف        املتحــدة      األمــم     مقــر   يف  ُ   ُعقــد      الــ          العامــ          للجمعيــ         املســتو         الربيــع         االجتمــاع   يف        املعتمــد  ،       ابألشــخا 

  ، (1 )    7071       سبتمر /     أيلول    71   و    71      يومي         نيويورك
        الضـحااي    حنـو      موجـه    هنـج        واتبـاع        ابألشـخا        االّتار         ومكابح      منع    إىل        ابإلشارة      علما     حتي      وإذ 

         اجلنائيـ           والعدالـ        اجلرمي      منع       إدماج      بش ن        الدوح       إع ن   يف         الواردة        ابألشخا        ل ّتار        التصد       سياق   يف
        وتعزيــز            واالقتصــادي            االجتماعيــ         ِّ  للتحــد ِّاي         ِّ التصــد ِّ      أجــل    مــن       األوســع        املتحــدة      األمــم       أعمــال      جــدول   يف

        املتحـــدة      األمـــم      مـــؤمتر        اعتمـــده      الـــ    ،       اجلم ـــور         ومشـــارك         والـــدوي       الـــوطي          الصـــعيدين     علـــى         القـــانون       ســـيادة
ـــــ  ـــــع     عشـــــر        الثال ـــــ        اجلرميـــــ      ملن ـــــ           والعدال    /     نيســـــان   7٩    إىل    77    مـــــن       الفـــــ ة   يف        الدوحـــــ    يف        املعقـــــود  ،        اجلنائي
  ، (٩ )    7071      أبريل

   يف        العامـ         اجلمعيـ          اعتمدتـه      الـ     (70 )         وامل ـاجرين        ال جئني     أجل    من         نيويورك      إبع ن      ترحب     وإذ 
         املعقـودة  ،          وامل ـاجرين       ل جئـني       الكـر         النـزو        حركـا     مـع         ابلتعامـل        املعنيـ         املسـتو          الربيع         العام         جلست ا

ـا       الــدول     بيــه       أعلنـت       والــ    ،     707٦       ســبتمر /     أيلـول    7٩   يف        املتحــدة      األمــم     مقـر   يف        التــام         اح ام ــا    مــع  ،     أبهن 
        القضاء      بغي           امل اجرين       وهتريب        ابألشخا        ل ّتار       بقو ة       تتصد      سوف  ،      الدوي         القانون      مبوجب           اللتزاماهتا
        املعرضــني    أو        ابألشــخا        االّتــار      ضــحااي     علــى        للتعــرف      اهلــدف      حمــددة       تــدابري      اختــاذ      من ــا        بوســائل  ،       علي مــا
   يف       وقوعـــــه     منـــــع     أجـــــل    مـــــن       وتعمـــــل        ابألشـــــخا        االّتـــــار       لضـــــحااي       الـــــدعم       تـــــوب ر      وســـــوف  ،      االّتـــــار     خل ـــــر
  ،       النا حني     صفوف
       االّتــــار        ملكابحــــ          الوكــــاال     بــــني       املشــــ ك         التنســــيق      بريــــق       يؤديــــه      الــــ        امل ــــم       ابلــــدور       تسةةةةل م     وإذ 

       الــدوي      املــدي        ال ــريان        ومنظمــ         واجلرميــ          ابملخــدرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب       يضــم        الــ    ،       ابألشــخا 
        املتحــدة      األمــم        وبــرانمج        لل جــرة         الدوليــ          واملنظمــ          الدوليــ        العمــل        ومنظمــ          اجلنائيــ         للشــرط          الدوليــ          واملنظمــ 
         ومفوضــي         اإلنســان      حلقــوق        املتحــدة      األمــم         ومفوضــي        اإليــد  /       البشــري         املناعــ      نقــ        بفــريو       املعــي       املشــ ك
        ومنظمــ         اإلمنــائي        املتحــدة      األمــم        وبــرانمج         لل فولــ         املتحــدة      األمــم        ومنظمــ         ال جئــني       لشــؤون        املتحــدة      األمــم
      األمـم       )هيئـ        املـرأة      ومتكـني       اجلنسـني    بـني          للمسـاواة        املتحـدة      األمـم       وهيئـ           والثقابـ         والعلم        لل بي         املتحدة      األمم
        للسـكان        املتحـدة      األمـم        وصـندوق          والعدالـ        اجلرميـ        لبحـوث          األقاليمي        املتحدة      األمم       ومع د         للمرأة(     حدة   املت

        مكابحـ      جمـال   يف          والتعـاون         التنسـيق       تعزيـز   يف  ،       العام         ابألمان        الس م     حفظ        عمليا         وإدارة       الدوي        والبنك
  ،     واليته      حدود   يف    كل   ،        العاملي        الصعيد     على        ابألشخا        االّتار

      حـــدود     ضـــمن  ،        الوكـــاال     بـــني       املشـــ ك         التنســـيق      بريـــق       يقدمـــه      الـــ          ابإلســـ ام      أيضةةةا       تسةةةل م     وإذ 
      املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب       أبنشــ           التقــدير    مــع      علمــا     حتــي      وإذ  ،        العامليــ        العمــل     خ ــ        تنفيــ    يف  ،      واليتــه

           التناوب     عند         التنسيق      بريق       أعضاء       ألنش         وأيضا  ،        التنسيق      بريق       ألعمال       منسقا       بصفته        واجلرمي          ابملخدرا 
      كــل        جانــب    مـن         الكثابــ       مبزيـد         املشــارك      علـى      تشــجع     وإذ  ،        التنسـيق       لفريــق        التـابع        العامــل        الفريـق      رائســ      علـى

  ،       التنسيق      بريق       أعضاء

__________ 

  . 7 /  17       القرار   (1 ) 

         ، املربق.   714 /  10       القرار   (٩ ) 

  . 7 /  17       القرار   (70 ) 
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    بــني         التعــاون       تعزيــز     أجــل    مــن   ُ   أُنشــئ    قــد         الوكــاال     بــني       املشــ ك         التنســيق      بريــق      أن      إىل     تشةةري     وإذ 
ـار        مكابحـ    يف         املنخرطـ          الدوليـ          املنظمـا        وسـائر        املعنيـ         املتحـدة      األمم       وكاال      شـى   يف        ابألشـخا       ِّ  االّت ِّ
  ،       والـوطي         اإلقليمـي          الصـعيدين     علـى     بعـ          القائمـ         ابآلليا         اإلمكان     قدر          االستعان       طريق    عن  ،      العامل       بلدان
        مكابحـــ      جمـــال   يف         الشـــريك          الوكـــاال        أبنشـــ           املتعلقـــ        اجليـــدة           واملمارســـا         واخلـــرا           املعلومـــا         وتبـــادل
ار   ،     الصل      ذا         اهليئا     من       وغريها           واإلقليمي          الدولي           واملنظما          احلكوما     مع      ِّ  االّت ِّ

   يف        واجلرميــ          ابملخــدرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب       يؤديــه      الــ         احملــور        الــدور     علــى      تشةةدد     وإذ 
       الــدول    إىل         التقنيــ          املســاعدة      تقــدم     جمــال   يف       وخباصــ   ،       العــاملي        الصــعيد     علــى        ابألشــخا        االّتــار        مكابحــ 
         الوطنيــ     عــر        املنظمــ        اجلرميــ         ملكابحــ         املتحــدة      األمــم         اتفاقيــ        تنفيــ      أجــل    مــن  ،      طلب ــا     علــى      بنــاء  ،       األعضــاء
          االسـتعان       طريـق    عـن  ،     عليـه          واملعاقبـ   ،        واألطفـال        النسـاء       وخباص   ،       ابألشخا        االّتار      وقمع     منع           وبروتوكول

         املنظمـا    يف        املتاحـ        واخلـرة        األعضـاء       الـدول    مـن          املسـتفادة         والدرو          القدرا       بناء       أدوا     من      قائم    هو    مبا
  ،     األخر          الدولي 

        مكابحـ      جمـال   يف        املعنيـ         األطـراف      كابـ     بـني       عامليـ        شـراك       قيام       تعزيز        مواصل         بضرورة       تسل م     وإذ 
       االّتـــار     ملنـــع       ومنســـق      شـــامل      معـــز     هنـــج        اعتمـــاد     أجـــل    مـــن       العمـــل        مواصـــل          وبضـــرورة  ،       ابألشـــخا        االّتـــار

ــــا           ابالســــتعان           ومســــاعدهتم        ابألشــــخا        االّتــــار      ضــــحااي        وحلمايــــ           ومكابحتــــه ــــ          الوطنيــــ         ابآللي            واإلقليمي
  ،       املناسب           والدولي 
  ،         والدوليـــ            واإلقليميـــ           اإلقليميـــ       ودون          الثنائيـــ          التعـــاون          ومبـــادرا        آليـــا       أبمهيـــ       أيضةةةا       تسةةةل م     وإذ 

         احلكوميــ           واملنظمــا          احلكومــا          تعتمــدها     الــي  ،        الســليم           املمارســا       بشــ ن          املعلومــا        تبــادل     ذلــك   يف   مبــا
  ،       واألطفال        النساء       وخباص   ،       ابألشخا        االّتار       مشكل        ملعاجل          احلكومي     غري          واملنظما          الدولي 

        الضـحااي      وصول      تضمن        مناسب        تدابري      اختاذ         اجلنائي          العدال         عمليا    يف     يتم    أن       ضرورة      تركد     وإذ 
       االّتــــار      ضــــحااي        معاقبــــ      عــــدم      تكفــــل       تــــدابري     ذلــــك   يف    مبــــا  ،        أبنواع ــــا        احلمايــــ      علــــى        وحصــــوهلم         العدالــــ     إىل

       نتيجـــ         لإليـــ اء        تعرضـــ م      وعـــدم  ،      ل ّتـــار        تعرضـــوا       لكـــوهنم        معاملـــ        علـــي م        التعـــرف     يـــتم       الـــ ين        ابألشـــخا 
  ،     واألسر       احمللي           واجملتمعا          احلكومي          السل ا         تتخ ها     الي          لإلجراءا 
         الدوليـ          احلكوميـ           واملنظمـا         األعضـاء       الـدول    بـني        الن ـاق        الواسـع       الـدوي         التعـاون    أبن       تسل م     وإذ 
    مـــن      وغـــريه          ابألشـــخا        االّتـــار     خل ـــر         بفعاليـــ         للتصـــد        أساســـي       الصـــل      ذا          احلكوميـــ     غـــري          واملنظمـــا 
  ،       املعاصرة      الرق       أشكال

     على        والعن          التمييز    من        متعددة       ألشكال         يتعرضون    ما       غالبا       االّتار      ضحااي    أبن      أيضا       تسل م     وإذ 
       الـــوطي       واألصـــل        والـــدين          والثقابـــ         العرقـــي          واالنتمـــاء         واإلعاقـــ        والســـن      اجلـــنس     نـــوع       بين ـــا    مـــن       خمتلفـــ      أســـس
  ،       ابألشــخا        االّتــار       تفــاقم   يف      ذاهتــا    حــد   يف       تتســبب    قــد         التمييــز    مــن        األشــكال     هــ ه     وأن  ،         االجتمــاعي   أو
     خـــــا       بوجـــــه      عرضـــــ         الـــــوالدة     بعـــــد        املســـــجلني    غـــــري    مـــــن    أو        اجلنســـــي       عـــــدميي    مـــــن         واألطفـــــال        النســـــاء    وأن

  ،      ابألشخا       ل ّتار
     منـع   يف          واالتصـاال           املعلومـا             تكنولوجيـا     من       وغريها        اإلن نت        إبمكاان       ككل        تسل م     وإذ 
   يف         التعاون       ايدة       ضرورة     على       الصدد     ه ا   يف      تشدد     وإذ  ،       الضحااي         ومساعدة        ابألشخا        االّتار         ومكابح 

    مـن       وغريهـا        لإلن نـت        السـريع        الت ور    عن        النامج         اجلديدة         للتحداي         التصد      أجل    من         القانون       إنفاذ     جمال
          يســـتخدمون        ابألشـــخا          املتجـــرين      أن      مـــن       قلق ـــا    عـــن      تعـــرب     وإذ  ،         واالتصـــاال           املعلومـــا             تكنولوجيـــا 
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        النســـاء        اســـتغ ل       ألغـــرا      ذلـــك   يف    مبـــا  ،       ابألشـــخا        االّتـــار       لتيســـري       األخـــر                والتكنولوجيـــا         اإلن نـــت
  ،     علي م          والسي رة        الضحااي          والستدراج  ،        واألطفال
       اجملتمـع   يف         إدمـاج م        وإعـادة         ومحايت ـا        ابألشـخا        االّتار      ضحااي      حقوق       تعزيز       ضرورة      تركد     وإذ 
        اإلنسـان      حبقوق       يتعلق      بيما    هبا       املوصى           التوجي ي          واملباد         املباد         مراعاة  ،        االقتضاء     حسب  ،     من ا        بوسائل
         واملبــاد         اإلنســان      حلقــوق        املتحــدة      األمــم        مفوضــي        بشــ هنا       أبــدهتا     الــي            والتعليقــا    (77 )      ابألشــخا         واالّتــار
  ،       لل فول         املتحدة      األمم       منظم         وضعت ا     الي       االّتار      ضحااي      طفال  األ       حبماي          املتعلق            التوجي ي 
         الدوليـــ           واملنظمـــا         املتحـــدة      األمـــم        ووكـــاال         األعضـــاء       الـــدول       تبـــ هلا     الـــي       ابجل ـــود      ترحةةةب     وإذ 
     ذلك   يف    مبا  ،       ابألشخا        االّتار       ملشكل         التصد      هبدف      اخلا         الق اع        وهيئا       املدي       اجملتمع         ومنظما 
       الـدول     هـ ه         السـتمرار       امللحـ          الضـرورة     على      تشدد     وإذ  ،     ضعفا        الفئا      أشد    من          ابعتبارهم         واألطفال        النساء

       تبادل      من ا        بوسائل  ،      إثبا        قاعدة      بناء     أجل    من         وتعاوهنا        ج ودها       تعزيز   يف         واهليئا           واملنظما           والوكاال 
  ،   ممكن      ن اق      أوسع     على         ممارساهتا       وأبضل         معارب ا

     ه ا   يف      تؤكد     وإذ  ،       ابألشخا        االّتار        مكابح    يف        للغاي      هام      عنصر         القدرا       بناء    أن      تركد     وإذ 
    إىل         التقنيـ          املسـاعدة       وتقـدم        ابألشـخا        االّتـار        مكابحـ      أجـل    مـن       الدوي         التعاون       تكثي        ضرورة       الصدد
  ،       اإلمنائي         براجم ا     دعم     ذلك   يف    مبا  ،       أشكاله      جبميع       االّتار     منع     على       قدرهتا       تعزيز     هبدف         البلدان

   /    األول       تشــــــــرين    7٦   يف        اخلرطـــــــوم   يف        املعتمـــــــد        وإبع هنـــــــا        اخلرطـــــــوم        بعمليـــــــ       علمةةةةةةةا     حتةةةةةةةي      وإذ 
ـار        املتعلق         اإلقليمي         الو ار        املؤمتر     خ ل      7074       أكتوبر   ،        األبريقـي       القـرن       من قـ    يف         وهتـريب م       ابلبشـر        ابالّت 
       والــ    ،       لل جــرة         الدوليــ          واملنظمــ         ال جئــني       لشــؤون        املتحــدة      األمــم         ومفوضــي          األبريقــي       االحتــاد      نســقه      الــ  
          األبريقيـ          البلـدان   يف         القـدرا        وبنـاء        والـدوي          واإلقليمي       الوطي        الصعيد     على         التعاون       تعزيز     منه      اهلدف     كان

  ،        امل اجرين       وهتريب        ابألشخا        االّتار        ملكابح 
       الغــري       الكــرة     نصــ    يف        ابألشــخا        االّتـار        ملكابحــ          الثانيــ        العمــل     خب ـ       أيضةةا      علمةةا     حتةةي      وإذ 
        الرابـــع         االجتمـــاع   يف          األمريكيـــ        الـــدول       منظمــ    يف        األعضـــاء       الـــدول         اعتمـــدهتا     الـــي  ،     7071-    7071       للفــ ة

      7074       ديســـــــمر /    األول       كـــــــانون   1   و   4   يف        املعقـــــــود  ،       ابألشـــــــخا        االّتـــــــار      بشـــــــ ن         الوطنيـــــــ          للســـــــل ا 
  ،        برا يليا  يف

          االســــتئماي        املتحــــدة      األمــــم        وصــــندوق         العامليــــ        العمــــل     خ ــــ      وضــــع    مــــن      اهلــــدف    أبن       تسةةةةل م     وإذ 
    هــو  ،        العامليــ        العمــل     خل ــ       وبقــا       املنشــ   ،        واألطفــال        النســاء       وخباصــ   ،       ابألشــخا        االّتــار       لضــحااي         للترعــا 

      طريــق    عــن         واملاليــ             والقانونيــ           اإلنســاني          ابملســاعدة       ومــدهم        ابألشــخا        االّتــار      ضــحااي      حبالــ        الــوعي       ايدة
         الدوليــــ          احلكوميــــ           واملنظمـــا          احلكوميــــ          املنظمـــا       قبيــــل    مــــن  ،        املســـاعدة       بتقــــدم        املعنيـــ          القائمــــ          القنـــوا 
  ،       احلكومي     غري          واملنظما 
  ،       ابألشـخا        االّتـار       لضـحااي         واملاليـ             والقانونيـ           اإلنسـاني          املسـاعدة      تقـدم      أمهي       أتكيد      تعيد     وإذ 

     ومــن  ،        احلكوميــ     غــري          واملنظمــا          الدوليــ          احلكوميــ           واملنظمــا          احلكوميــ          املنظمــا       من ــا       قنــوا       طريــق    عــن
  ،        واألطفال        النساء       وخباص   ،       ابألشخا        االّتار       لضحااي         للترعا           االستئماي        املتحدة      األمم       صندوق       بين ا

  ،       املعاصرة      الرق       أشكال        مكابح      أجل    من         للترعا           االستئماي        املتحدة      األمم        وصندوق
__________ 
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  ، (77 )     العام      األمني        بتقرير      علما     حتي      وإذ 
        األطفــــال     بيــــع       مبســــ ل         املعنيــــ        اخلاصــــ          للمقــــررة       املشــــ ك         ابلتقريــــر         التقةةةةدير    مةةةةع      علمةةةةا     حتةةةةي      وإذ 
         املن ويـ        املـواد    مـن       وغريهـا        اإلابحيـ        املـواد    ويف        البغـاء   يف        األطفـال        اسـتغ ل     ذلـك   يف    مبـا  ،      جنسـيا          واستغ هلم

  ، (74 )       واألطفال        النساء       وخباص   ،       ابألشخا        االّتار       مبس ل         املعني        اخلاص          واملقررة  ،   هلم      جنسي        انت اك     على
    قـد         الوطنيـ     عـر        املنظمـ        اجلرميـ         ملكابحـ         املتحـدة      األمـم         اتفاقيـ    يف        األطـراف      مؤمتر    أبن       تسل م     وإذ 
       احلــدود    عــر        املنظمــ        اجلرميــ         مكابحـ      علــى        األطــراف       الــدول      قــدرة     حتسـني     أجــل    مــن  ،         ل تفاقيــ       وبقــا  ،  ُ   أُنشـئ
       االّتـــار      وقمـــع     منـــع          بروتوكـــول     ذلـــك   يف    مبـــا  ،        تنفيـــ ها          واســـتعرا           االتفاقيـــ        تنفيـــ      علـــى          وللتشـــجيع         الوطنيـــ 

  ،    عليه          واملعاقب   ،        واألطفال        النساء       وخباص   ،       ابألشخا 
        املنظمـ        اجلرميـ         ملكابح         املتحدة      األمم         اتفاقي      على      تصدق   مل     الي        األعضاء       الدول    حت  -   7 

       املكمـل      عليـه          واملعاقب   ،        واألطفال        النساء       وخباص   ،       ابألشخا        االّتار      وقمع     منع           وبروتوكول   ( 7 )       الوطني     عر
        القيـام   يف       النظـر     علـى        إلي مـا     بعـد      تنضـم   مل    أو   ( 4 )       الوطني     عر        املنظم        اجلرمي         ملكابح         املتحدة      األمم         التفاقي 
       االّتــار        مكابحــ    يف       الصــكني      هلــ ين       األمهيــ         البــال        الــدور         االعتبــار   يف      آخــ ة  ،        األولويــ       ســبيل     علــى  ،     بــ لك

       وبعال؛    اتم    حنو     على         تنفي مها     على       الصكني      ه ين   يف        األطراف       الدول      أيضا     وحت   ،       ابألشخا 
        املتحـدة      األمم     عمل     خ     يف          امل كورين        املصلح        أصحاب       وسائر        األعضاء       الدول    حت  -   7 
        تنفيــ ا         العامليــ        العمـل     خ ــ        تنفيـ    يف        املســامه    يف          االســتمرار     علـى   (74 )      ابألشــخا        االّتـار        ملكابحــ          العامليـ 
      مــؤمتر       وتــدعو  ،     اهلـدف     هــ ا        لتحقيــق       بين ـا      بيمــا         التنســيق      وحتسـني         التعــاون       تعزيــز      من ـا      بســبل  ،      وبعــاال      كـام 

      ودون           واإلقليميـ          الدوليـ           واملنظمـا          الوطني     عر        املنظم        اجلرمي         ملكابح         املتحدة      األمم         اتفاقي    يف        األطراف
      من ا؛    كل      والي       إطار   يف  ،     أيضا      ب لك        القيام    إىل       الصل      ذا           اإلقليمي 
         الســابع        دورهتــا     خــ ل        العامــ          للجمعيــ         املســتو          الربيعــي          االجتمــاعني        انعقــاد    إىل     تشةةري -   4 
  /      أيلـــول    71   و    71   يف         والســـبعني         الثانيـــ         ودورهتـــا  ،     7074      مـــايو /   أاير    71    إىل    74    مـــن       الفـــ ة   يف        والســـتني
  ،      برهنـا        اللـ ان           االجتماعـان     ومهـا  ،        العامليـ        العمـل     خ ـ        تنفي    يف      احملر         التقدم       تقييم     هبدف  ،     7071       سبتمر

        ابألشخا ؛       االّتار        ملكابح        اجل ود        مضاعف      صوب      قوي         سياسي        إرادة      وجود     على  ،     أمور     مجل    يف
  ،        والسـبعني         الثانيـ        دورهتـا    مـن         اعتبـارا       سـنوا       أربـع    كـل     مـرة        القيام        قرارها    إىل      أيضا     تشري -   4 

         اإلجنـــا ا        تقيــيم     أجــل    مــن         العامليــ        العمــل     خ ــ        تنفيـــ    يف      احملــر         التقــدم        بتقيــيم  ،       املتاحــ         املــوارد      حــدود    ويف
        ابملوضوع؛       الصل      ذا            القانوني         الصكوك       تنفي       من ا      جماال    يف          والتحداي          الثغرا        وحتديد

        ابألشـخا        االّتـار        ملكابحـ        عامليا       يوم ا       يوليه /   متو     40      إع ن        قرارها    إىل      ككل      تشري -   1 
        املتحـــدة      األمـــم        ووكـــاال         األعضـــاء       الـــدول        تعقـــدها     الـــي          ابملناســـبا       ترحـــب       وبيمـــا  ،    ســـن     كـــل    بـــه  ُ    حُيتفـــل

     هبـ ا        احتفـاال  ،       والـوطي          واإلقليمي       الدوي        الصعيد    من    كل     على  ،     املدي        واجملتمع       األخر          الدولي           واملنظما 
       ايدة     أجل    من        العاملي       اليوم     هب ا         االحتفال        مواصل     إىل        املصلح        صاحب        اجل ا      مجيع      تدعو  ،       العاملي       اليوم
         ومحايت ا؛        حقوق م        وتعزيز       اجلرمي      ه ه      ضحااي       وحبال         ابألشخا        ابالّتار       الوعي

__________ 
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       وتدعو  ،       ابألشخا        االّتار    من         والناجني        الضحااي    مع          والتعاطف         التضامن    عن      تعر  -   ٦ 
         واخلــدما           واملســاعدة         الرعايــ     مـن       يناســب    مــا      تـوبري     وإىل    هلــم         الواجبــ         اإلنسـان      حلقــوق        الكامــل        االحـ ام    إىل
        املعنيني؛        اآلخرين          والشركاء      املدي       اجملتمع    مع         ابلتعاون        أتهيل م       إعادة     أجل    من

         ابملخـــدرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      مكتـــب    هبـــا      يقـــوم     الـــي        لألنشـــ         الةةةدعم    عةةةن      تعةةةر  -   1 
  ،      الكــايف       ابلــدعم         اجلنائيــ           والعدالــ        اجلرميــ      منــع     جلنــ       يــزود    أن       العــام      األمــني    إىل       طلب ــا      أتكيــد       وتعيــد  ،       واجلرميــ 
      بنــاء        األعضــاء       الــدول    إىل         املســاعدة      تقــدم      بغــر        املكتــب    إىل         الترعــا       تقــدم    إىل        األعضــاء       الــدول       وتــدعو
       طلب ا؛     على

         املنظمــا     مــع         التعــاون     علــى        واجلرميــ          ابملخــدرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب      تشةةجع -   1 
      ابألمـر        امل تمـ         األعضـاء        والـدول         املنظمـا      تلـك       ودعـوة  ،       املتحـدة      األمـم        منظومـ       خارج       الصل      ذا          الدولي 
       االّتـــار        ملكابحـــ          الوكـــاال     بـــني       املشـــ ك         التنســـيق      بريـــق          اجتماعـــا    يف  ،        االقتضـــاء     حســـب  ،        املشـــارك     إىل
         الوكـاال     بـني       املشـ ك         التنسـيق       لفريـق       الزمي       اجلدول     على         ابستمرار        األعضاء       الدول       وإط ع  ،     شخا   ابأل
      تقدم؛    من      حير ه    ما      وعلى

         التنسيق      بريق          استضاب ا     الي        األعضاء       للدول           االستشاري         اإلحاط        جبلسا       علما     حتي  -   ٩ 
           وأولواي        أعمال      بش ن        املتحدة      األمم     مقر   يف      7071       سبتمر /      وأيلول      مار  /    آذار   يف         الوكاال     بني       املش ك
     هــــ ه   يف       أورواب   يف          والتعــــاون      األمــــن       منظمــــ         مبشــــارك        وترحــــب  ،     بعــــده     ومــــا      7071     عــــام   يف         التنســــيق      بريــــق

         الوكاال ؛    بني       املش ك         التنسيق      بريق    مع       شراك       تقيم     الي      األوىل          اإلقليمي         املنظم           ابعتبارها         اإلحاطا 
         القائمـــ       اجل ـــ        بصـــفته  ،       واجلرميـــ          ابملخـــدرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      مكتـــب    إىل      تطلةةةب -    70 
       لفريـــق         اجتماعـــا  ،        األولويـــ       ســـبيل     علـــى  ،     يعقـــد    أن  ،        الوكـــاال     بـــني       املشـــ ك         التنســـيق      بريـــق       أعمـــال        بتنســـيق
      ليسـت     الـي         الوكـاال      ذلك   يف    مبا  ،       املعني         املتحدة      األمم         ومؤسسا        وكاال        رؤساء       مستو      على         التنسيق

         الكفـاءة      يعـز     مبـا        األنشـ         تنسـيق   يف         الت قـدم    من       املزيد      حتقيق     أجل    من      وذلك  ،        الفاعلني        الفريق       أعضاء    من
     ضـمن     ذلـك   يف    مبـا  ،         واملنظمـا          الوكـاال     بني       العمل   يف           اال دواجي      ّتنب    مع        املوارد         استخدام   يف           والفعالي 
         التنميــ      خ ــ     مــن        ابألشــخا        االّتــار         ومكابحــ      مبنــع         املتعلقــ          واجلوانــب         العامليــ        العمــل     خ ــ        تنفيــ       ســياق

        ملموس ؛       نتائج      حتقيق     أجل    من   ( 7 )    7040      لعام          املستدام 
       املشـ ك         التنسـيق      بريـق   يف        األعضـاء         الوكـاال    يف         املسؤولني      كبار    أو         الرؤساء    إىل      تطلب -    77 

       مقــــرا    يف       إحاطــــ        جلســــا   ،        الرؤســــاء       مســــتو      علــــى        الفريــــق        اجتمــــاع     عقــــب  ،       يعقــــدوا    أن         الوكــــاال     بــــني
      بريـــق       أنشـــ        وعلـــى         االجتمـــاع       نتـــائج     علـــى        اآلخـــرين        املعنيـــني          والشـــركاء        األعضـــاء      دوهلـــم      إلطـــ ع        وكـــاالهتم
         املستقبل؛   يف         التنسيق

      كبـار     جلنـ     مـع      وثيق    حنو     على      يعمل    أن         الوكاال     بني       املش ك         التنسيق      بريق    إىل      تطلب -    77 
      تكـون       االّتـار    عن        مؤشرا         جمموعا         وإعداد    مجع     أجل    من        املتحدة      األمم        منظوم    يف          اإلحصائيني       اخلراء
         البياان ؛    مجع   يف       علي ا        املت فق          ولألساليب        بعين ا          ولسياقا        خمتلف          لسياقا        م ئم 

        بتنســيق         القائمــ       اجل ــ        بصــفته  ،       واجلرميــ          ابملخــدرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب      تةةدعو -    74 
        املتحـدة      األمـم        ملنظومـ          التابع        الصل      ذا        األخر           والوكاال   ،        الوكاال     بني       املش ك         التنسيق      بريق       أعمال
         العامليـ        العمـل      وخ          ابملوضوع       الصل      ذا          الدولي         الصكوك        بتنفي        يتعلق      بيما         أنش ت ا       تعزيز        مواصل     إىل
    مـن       وغريهـا        األعضـاء       الدول       وتدعو  ،       ابألشخا        االّتار     على        القضاء   يف         الت قدم    من       املزيد      حتقيق     أجل    من
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      األمـــم         لسياســـا       وبقـــا  ،       األغـــرا      هلـــ ه       املكتـــب    إىل         الترعـــا       تقـــدم    إىل           والثنائيـــ          الدوليـــ        املاحنـــ        اجل ـــا 
           وإجراءاهتا؛          وقواعدها        املتحدة

      ضحااي      ّتنيد   يف         املت بع         اجلديدة         األساليب         االعتبار   يف     أتخ     أن        األعضاء       ابلدول     هتيب -    74 
       تدابري       تت خ      وأن  ،       األطفال      ّتنيد     أجل    من        والسيما  ،       اإلن نت          املت جرين         استخدام     مثل  ،       ابألشخا        االّتار
   يف         العـاملني        اخلـدما          ومقـد مي         القـانون       إنفـاذ       أبـراد      تشـمل        األهـداف      حمـددة       توعيـ      مح         تنفي      أجل    من

      توجــــد     وأن  ،       ابألشــــخا        االّتــــار       ع مــــا      علــــى         التعــــر ف       وتتــــيح         امل ــــد دة           والصــــناعا          األماميــــ        اخل ــــوط
         اجلنائي ؛         العدال      جمال   يف          وللعاملني         القانون       إبنفاذ         املكل فني         للمو فني        املتخص           الت دريب
           والثقابيــــــ             واالقتصــــــادي            االجتماعيــــــ          للعوامــــــل        التصــــــد     إىل        األعضــــــاء       الــــــدول      تةةةةةةدعو -    71 
       وحاال          املساواة      وعدم          والب ال        الفقر     مثل  ،      ل ّتار      عرض        النا      ّتعل     الي         العوامل    من       وغريها           والسياسي 
       اجلنسـني    بـني          والتمييـز       اجلنسـي        والعنـ   ،         ال بيعيـ           والكـوارث        املسلح            النـزاعا       بي ا    مبا  ،         اإلنساني          ال وار 
         واألطفال؛         والشباب       املرأة    ضد       العن     عن         التغاضي         ولثقاب   ،         والت ميش          االجتماعي         واإلقصاء
    من      اخلا          والق اع      املدي       اجملتمع         ومنظما          الدولي           واملنظما         األعضاء       ابلدول     هتيب -    7٦ 
        العبـور        وبلـدان        األصـلي          البلـدان   يف         املب ولـ          الوقايـ       ج ـود       و ايدة     دعـم  ،        االقتضـاء     حسـب  ،        الشـركا      خ ل
       السلع      وعلى        أشكاله      جبميع       االّتار  ُ    ُتشجع      ال          وال لب       العر       س سل     على        ال كيز     خ ل    من        واملقصد
        ابألشخا ؛       االّتار      جراء        املقدم          واخلدما         املنتج 

        املعنيـ         اإلنسـان      حقـوق     جمللـس       اخلاصـ         املقـررة    مـع         التعـاون     علـى        األعضـاء       الدول      تشجع -    71 
     ذلك   يف    مبن  ،      الصل      ذا        اخلاص           اإلجراءا     مع       وك لك  ،        واألطفال        النساء       وخباص   ،       ابألشخا        ابالّتار
        املعنيــ        العــام      لألمــني       اخلاصــ          واملمثلــ   ،        وعواقبــه         وأســبابه       املــرأة    ضــد       ابلعنــ         املعنيــ         للمجلــس       اخلاصــ         املقــررة
       املواد    ويف        البغاء   يف          واستغ هلم        األطفال     بيع       مبس ل         املعني         للمجلس       اخلاص          واملقررة  ،       األطفال    ضد       ابلعن 
          وعواقب ا؛        أسباهبا     ذلك   يف    مبا  ،        املعاصرة      الرق       أبشكال        املعني         للمجلس       اخلاص          واملقررة  ،       اإلابحي 
      جبميــع        ابألشــخا        االّتــار     ّتــرم     أجــل    مــن        ج ودهــا        مواصــل         األعضــاء       ابلــدول     هتيةةب -    71 
  ،     قسـرا       اخلدمـ     أو         والسـخرة       اجلنسي         االستغ ل       أشكال    من      وغريه      الغري      بغاء        استغ ل     ذلك   يف    مبا  ،       أشكاله
     هـ ه        وإدانـ   ،       ابألطفـال       يتعلق      بيما      سيما    وال  ،       األعضاء     نزع    أو           واالستعباد  ،   له         املماثل           املمارسا     أو       والرق

          واملسـاعدة        احلمايـ        كفالـ     مـع  ،          ومعـاقبت م          ومقاضـاهتم          والوس اء          املتاجرين       أعمال   يف          والتحقيق  ،         املمارسا 
        مواصــل     إىل        األعضــاء       الــدول       وتــدعو  ،   هلــم         الواجبــ         اإلنســان      حلقــوق       التــام        االحــ ام     ــل   يف       االّتــار       لضــحااي
        الضحااي؛      محاي      جمال   يف       بنشاط         العامل          الدولي           واملنظما         املتحدة      األمم       وكاال      دعم

         الـوطنيني         املقـررين    مـع          الشـراكا        تعزيـز      بشـ ن       الثـاي          التشاور          االجتماع        انعقاد      تالح  -    7٩ 
      مكتب    من         ابستضاب   ،     7074      مايو /   أاير    77   و    77   يف       ابنكوك   يف  ،       ابألشخا        ابالّتار        املعني          واآلليا 
        النســـاء       وخباصـــ   ،       ابألشـــخا        ابالّتـــار        املعنيـــ        اخلاصـــ         ِّ  واملقـــر ِّرة        واجلرميـــ          ابملخـــدرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم

      أحنـاء     مجيـع   يف        اآلليـا      هلـ ه       رمسي    غري      شبك         وإنشاء  ،       اإلنسان      حلقوق        املتحدة      األمم         ومفوضي   ،        واألطفال
         القائمـ           املمارسـا        وأبضـل          املعلومـا         وتبـادل      متسـق    هنـج     وبـق        ابألشـخا        ل ّتـار        التصـد      هبدف       العامل
       يواصــل    أن        واجلرميــ          ابملخــدرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب    إىل       وت لــب  ،        الوطنيــ          التجــارب      خمتلــ      علــى

    عــن       وكــ لك  ،       ابألشــخا        االّتــار        ملكابحــ          املب ولــ          الوطنيــ        اجل ــود    عــن          املعلومــا     مجــع     جمــال   يف       ج ــوده
          األعضاء؛       الدول     ذم      على          املستكمل           املعلوما      يضع     وأن  ،      الصل      ذا          الوطني         اآلليا 
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      األمم       صندوق      مدير       بصفته  ،       واجلرمي          ابملخدرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    إىل      تطلب -    70 
       تشــجيع        مواصــل   ،        واألطفــال        النســاء       وخباصــ   ،       ابألشــخا        االّتــار       لضــحااي         للترعــا           االســتئماي        املتحــدة
          االستئماي؛         للصندوق        مسامها       تقدم     على       األخر         املصلح        صاحب         واجل ا        الدول

    عـــن      ســـنتني      كـــل        يصـــدر      الـــ          ابألشـــخا        االّتـــار    عـــن        العـــاملي         التقريـــر      بنشـــر       ترح ةةةب -    77 
     عـام   يف       املكتـب        سيصـدره      الـ         املقبـل         التقرير    إىل        وتت لع  ،       واجلرمي          ابملخدرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب
      أمناط    عن        ثبوتي         ببياان        املكتب       تزويد     على        األعضاء       الدول       وتشجع  ،        العاملي        العمل     خب       عم   ،     7071
         أعضائ م؛     نزع       بين ا    من       أغرا    يف        ابألشخا        االّتار        وأشكال         وتدبقا 
    عــن        بتقريـر         والســبعني         الرابعـ        دورهتــا   يف        العامـ         اجلمعيــ        يـزو د    أن       العـام      األمــني    إىل      تطلةب -    77 

         املب ولــ        اجل ــود        بتنســيق        العاجــل         االهتمــام      ملزيــد        ال  مــ          التــدابري    عــن        توصــيا         يتضــم ن  ،       القــرار     هــ ا       تنفيــ 
  .       التنسيق     ه ا        ولتحسني        ابألشخا        االّتار        ملكابح 
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      اخلامس        القرار       مشروع  
     جمةةةال   يف        قدراتةةة       سةةةيما   ال  ،        اجلنائيةةةة          والعدالةةةة       اجلرميةةةة     ملنةةةع        املتحةةةدة      األمةةةم       بةةةر م        تعزيةةةز  

      التقين         التعاون
 

  ،      العامة        اجلمعية    إن 
       املــؤر    7 /  ٦0   و  ،     7٩٩7       ديســمر /    األول       كــانون    71       املــؤر      717 /  4٦         قراراهتــا      أتكيةةد      تعيةةد    إذ 

     7٩٦ /  ٦٩   و     7٩4 /  ٦٩   و  ،     7077       ســـــبتمر /     أيلـــــول    7٩       املـــــؤر    7 /  ٦1   و  ،     7001       ســـــبتمر /     أيلـــــول    7٦
  /     األول       كــــــانون    71        املؤرخــــــ      717 /  10   و     711 /  10   و  ،     7074       ديســــــمر /    األول       كــــــانون    71        املــــــؤرخني
  ،    707٦       ديسمر /    األول       كانون    7٩       املؤر      70٩ /  17   و  ،     7071       ديسمر

         التقنيــ           واملســاعدة       الــدوي         التعــاون        لتعزيــز       امللحــ          ابلضــرورة         املتعلقــ          قراراهتــا      أتكيةةد      أيضةةا      تعيةةد     وإذ 
         الوطنيـــــ     عـــــر        املنظمـــــ        اجلرميـــــ         ملكابحـــــ         املتحـــــدة      األمـــــم         اتفاقيـــــ      علـــــى         التصـــــديق       وتيســـــري       تشـــــجيع     هبــــدف

  ،  (7 )    7٩17     عـام          بروتوكـول        املعدلـ          بصـيغت ا      7٩٦7      لعـام          للمخـدرا          الوحيـدة           واالتفاقيـ   ،  (7 )           وبروتوكوالهتا
         ابملخـدرا         املشـروع    غـري       االّتـار        ملكابحـ         املتحـدة      األمـم          واتفاقي   ،  (4 )    7٩17      لعام         العقلي          املؤثرا           واتفاقي 

           االتفاقيــــــا       ومجيــــــع  ،  (1 )      الفســــــاد        ملكابحــــــ         املتحــــــدة      األمــــــم          واتفاقيــــــ   ،  (4 )    7٩11      لعــــــام         العقليــــــ           واملــــــؤثرا 
  ،      اإلرهاب        مبكابح          املتعلق          الدولي              والروتوكوال 

       أعمـــال      جـــدول   يف         اجلنائيـــ           والعدالـــ        اجلرميـــ      منـــع       إدمـــاج      بشـــ ن        الدوحـــ       إعـــ ن      أبمهيـــ         تةةةككر       وإذ 
         القــــانون       ســـيادة        وتعزيـــز            واالقتصـــادي            االجتماعيــــ         ِّ  للتحـــد ِّاي         ِّ التصـــد ِّ      أجـــل    مــــن       األوســـع        املتحـــدة     األمـــم
       اجلرميـــــ      ملنـــــع     عشـــــر        الثالـــــ        املـــــؤمتر       اعتمـــــد      الـــــ    ،       اجلم ـــــور         ومشـــــارك         والـــــدوي       الـــــوطي          الصـــــعيدين    علـــــى

  ، (٦ )       اجلنائي          والعدال 
      7071       يوليــــه /   متــــو    ٦       املــــؤر     71 /    7071           واالجتمـــاعي          االقتصــــاد       اجمللــــس       بقــــرار      ترحةةةب     وإذ 
      األمم      ملؤمتر          التحضريي          واألعمال         اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع     عشر        الثال         املتحدة      األمم      مؤمتر        متابع       بش ن
        الرابــع        للمــؤمتر         الرئيســي        املوضــوع      يكــون    أن      اجمللــس       وقــرار  ،        اجلنائيــ           والعدالــ        اجلرميــ      ملنــع     عشــر        الرابــع        املتحــدة
          املســــتدام          التنميــــ      خ ــــ       حتقيــــق    حنــــو          القــــانون:        وســــيادة         اجلنائيــــ           والعدالــــ        اجلرميــــ      مبنــــع        الن ــــو  ”     عشــــر
  ، “    7040     لعام

        والسـ م         التنميـ      علـى         الوطنيـ     عـر        املنظمـ         للجرميـ          السلبي       اآلاثر      إ اء       قلقها     ابلغ    عن      تعر      وإذ 
       تغلغـل      درجـ        تزايـد       وإ اء  ،      اجلرميـ     مـن       النـوع     هلـ ا       الـدول      تعـر         وتزايـد  ،       اإلنسـان       وحقوق       واألمن           واالستقرار
  ،       االقتصاد   يف            واالقتصادي         املالي           ومواردها          اإلجرامي          املنظما 

__________ 

 ( 7)  United Nations,                 Treaty Series             , vols.         2225    ,   2237    ,   2241      and     2326    ,   No.     39574     .  

  .     74717        ، الرقم    ٩1٦                 املرجع نفسه، اجمللد   (7 ) 

  .     74٩1٦        ، الرقم     707٩                 املرجع نفسه، اجمللد   (4 ) 

  .     71٦71        ، الرقم     7117                 املرجع نفسه، اجمللد   (4 ) 

  .     4774٦        ، الرقم     744٩                 املرجع نفسه، اجمللد   (1 ) 

         ، املربق.   714 /  10       القرار   (٦ ) 
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         الثمينــــ         ابملعــــادن       االّتــــار   يف        املنظمــــ           اإلجراميــــ          اجلماعــــا       ضــــلوع      إ اء       القلةةةةق    عةةةةن      تعةةةةر      وإذ 
    عــر        حــدوث ا       معــدال     ويف       االّتــار     هبــ ا        املتصــل         اجلــرائم     حجــم   يف        الكبــرية        الــزايدة       وإ اء  ،       الكرميــ          واألحجــار
         واألحجـــار         الثمينــ         ابملعــادن       االّتـــار      اختــاذ         واحتمــال       العـــامل      أحنــاء     بعــ    يف        ن اق ـــا        واتســاع         الوطنيــ        احلــدود
  ،       واإلرهاب      أخر          إجرامي        أنش      من    هبا       يرتب      وما        املنظم        اجلرمي         لتمويل       مصدرا        الكرمي 

        املنظمـ        اجلرميـ        أشـكال    بـني  ،      احلـاال      بعـ    يف  ،         املتزايدة       الص        إ اء       القلق     ابلغ         يساورها     وإذ 
         واإلرهاب         الوطني         للحدود         العابرة        املنظم        اجلرمي         مكابح     أبن       تسل م     وإذ  ،        واإلرهاب         الوطني         للحدود         العابرة

       املؤر     71 /    7071           واالجتماعي          االقتصاد       اجمللس       بقرار      ترحب       الصدد     ه ا    ويف  ،       ومش ك       عام          مسؤولي 
         املتعلقــ          الدوليــ              والروتوكــوال            االتفاقيــا        تنفيــ      أجــل    مــن         التقنيــ          املســاعدة      بشــ ن      7071       يوليــه /   متــو    ٦

  ،      اإلرهاب        مبكابح 
        الن ــو      وأبن  ،     اآلخــر      ك مهــا       ويعــز       بقــوة         م اب ــان          والتنميــ          القــانون       ســيادة    أبن      منهةةا          واقتناعةةا 
  ،        اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع       آليا      خ ل    من     ذلك   يف    مبا  ،       والدوي       الوطي          الصعيدين     على         القانون        بسيادة
       التـام         واإلعمـال  ،       للجميـع          والشـاملني         امل ردين          املستدام           والتنمي           االقتصاد        النمو        لتحقيق     عنه    غى   ال     أمر

        ابعتماد  ،      الصدد     ه ا   يف  ،     ترحب     وإذ  ،        التنمي    يف     احلق      بي ا    مبا  ،        األساسي         واحلراي         اإلنسان      حقوق      جلميع
       مســـامل         جمتمعـــا         بتعزيـــز         االلتـــزام  ،     أمـــور     مجلـــ    يف  ،     تشـــمل     الـــي  ،  (1 )    7040      لعـــام          املســـتدام          التنميـــ      خ ـــ 

        مؤسســا        وبنــاء         العدالــ     إىل       اجلميــع      وصـول         امكانيــ        وتــوبري  ،         املســتدام          التنميـ      أجــل    مــن        للجميــع        وحاضـن 
        قرارهـــا    إىل       الصـــدد     هـــ ا   يف     تشـــري     وإذ  ،        املســـتواي      مجيـــع     علـــى        للجميـــع        وشـــامل           للمســـاءل         وخاضـــع        بعالـــ 
            واستعراضــ ا      7040      لعــام          املســتدام          التنميــ      خ ــ         متابعــ       بشــ ن      707٦       يوليــه /   متــو     7٩       املــؤر      7٩٩ /  10
  ،      العاملي        الصعيد     على

        االحــــ ام     ـــل   يف         الوطنيـــ         للحـــدود         العـــابرة        املنظمـــ         للجرميـــ         التصـــد       وجـــوب     علـــى      تشةةةدد     وإذ 
    إىل        التوصــل     علــى      تشــجع       شــامل          اســتجاب     مــن      كجــزء   ،         القــانون        لســيادة       ووبقــا       الــدول       ســيادة      ملبــدأ        الكامــل
  ،      إنصابا      أكثر           واقتصادي           اجتماعي        روف       وهتيئ         اإلنسان      حقوق       تعزيز      طريق    عن       دائم       حلول

     ملنـــع       شـــامل         سياســـا   ،        االقتضـــاء     حســـب  ،      وتنفـــ      تضـــع    أن     علـــى        األعضـــاء       الـــدول      تشةةةجع     وإذ 
        ارتكـاب    إىل      تـؤد      الـي         املتعـددة         العوامـل     ب ـم     علـى      تقـوم       وحمليـ        وطنيـ      عمـل      وخ               واس اتيجيا        اجلرمي 
      مبا  ،       املصلح        صاحب         األطراف     مجيع    مع        الوثيق         ابلتعاون  ،      مشولي         ب ريق          العوامل      لتلك       تتصد      وأن  ،       اجلرائم
     ذلــك   يف    مبــا  ،        القــانون       ســيادة        وتعزيــز           االجتماعيــ          التنميــ     أن       الصــدد     هــ ا   يف      تؤكــد     وإذ  ،     املــدي       اجملتمــع      بي ــا

      تكــون    أن       ينبغــي  ،       الدوحــ       إلعــ ن      وبقــا  ،         الثقابيــ        اهلــواي        احــ ام    مــع  ،          القانونيــ           املشــروعي        ثقابــ        تشــجيع
  ،     الدول     مجيع   يف           االقتصادي          التنمي        وحتقيق       اجلرمي      منع       تعزيز            اس اتيجيا    يف        أساسيا       عنصرا

         واخلاضــع            واإلنســاني          واملنصــف          الفعالــ          اجلنائيــ          العدالــ      نظــم      بــدعم          التزام ــا      جديةةد    مةةن      تركةةد     وإذ 
     مجيـــع        مشـــارك         وتشـــجيع  ،     بـــ لك        القيـــام     علـــى       القـــو          السياســـي        والعـــزم    هلـــا       ِّ  املكو ِّنـــ           واملؤسســـا           للمســـاءل 
  ،      األوسع        املتحدة      األمم       أعمال      جبدول        للن و         ال  م         الظروف      ِّ ي ي ِّئ     مم ا  ،       بعلي ا          وإشراك ا       اجملتمع        ق اعا 

         األساسـي         واحلـراي         اإلنسـان      حقـوق      ومجيـع        اإلنسـان       كرام         مراعاة    عن        األعضاء       الدول         مبسؤولي        تسل م     وإذ
      بـي م    مبـن  ،        اجلنائي          العدال        بنظام        احتكاك     على        يكونون    قد        وال ين       ابجلرمي         ِّ   املت ث ِّرين          وخصوصا    ،      البشر     لكل

       ِّ  متعــد ِّدة      متييــز       ألشــكال         يتعرضــون    قــد       الــ ين  ،      وضــع م    عــن       النظــر      بصــرف  ،      اجملتمــع       أبــراد    مــن           املستضــعفون
  ،    شكله     كان      أاي    ،        التمييز    أو        التعصب       بدابع         املرتكب         اجلرائم         ومكابح      منع     وعن  ،       وشديدة

__________ 

  . 7 /  10       القرار   (1 ) 
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      707٦      مـــايو /   أاير    71       املـــؤر    7 /  71         اجلنائيـــ           والعدالـــ        اجلرميـــ      منـــع     جلنـــ        بقـــرار      علمةةةا     حتةةةي      وإذ 
      الـــ    ،  (1 )         القانونيـــ          املســـاعدة      ِّ  مقـــد ِّمي    مـــن      شـــبك        إقامـــ       من ـــا        بوســـائل  ،          القانونيـــ          املســـاعدة       تعزيـــز      بشـــ ن

        مســاعدة      تــوبري      تضــمن      أخــر        تــدابري    أو         تشــريعي        تــدابري        اعتمــاد     علــى        األعضــاء       الــدول        اللجنــ      بيــه      شــجعت
          تشريعاهتا    مع       يت سق    مبا  ،      الش ن     ه ا   يف         القائم          التدابري       تعزيز    أو  ،      اجلرمي        لضحااي     ذلك   يف    مبا  ،       بع ال          قانوني 
ُ  نُظُم   يف           القانوني          املساعدة     على       احلصول  ُ ُ  ُسُبل      بش ن           وتوجي اهتا        املتحدة      األمم       مباد     مع         ويتماشى         الوطني   ُ  
  ،    7040      لعام          املستدام          التنمي      خ         تنفي    يف      أيضا        وتساهم  ،  (٩ )       اجلنائي          العدال 

        الواثئق     حلفظ      موحد       معيار     وضع     أجل    من        األعضاء       الدول     بع         ب لت ا     الي       ابجل ود      ترحب     وإذ 
  ،      السواء     على           القانوني         الواثئق    إىل        الوصول          وإمكاني          التقني        البيي         التشغيل        قابلي        لتيسري       ك داة

  ،       اإلنســـان      حبقـــوق        التمتـــع    ويف         التنميـــ    يف        للفســـاد       الســـلي        التـــ ثري      إ اء       القلةةةق     ابلةةةغ         يسةةةاورها     وإذ 
    هنج      توخي    إىل      ل لك      تدعو     وإذ  ،         واملساءل   ،         والنزاه   ،          والشفابي   ،        الرشيدة         للحوكم          العاملي        ابألمهي      تقر    وإذ
ـــدابري       واختـــاذ        الفســـاد      إ اء       إط قـــا         التســـامح     عـــدم     علـــى      قـــائم       جبميـــع        الفســـاد         ومكابحـــ      ملنـــع        بعاليـــ       أكثـــر       ت

  ،     اجلرمي        أشكال       وسائر        الفساد    من         املت تي           العائدا      غسل     ملنع       تدابري       وك لك  ،       الرشوة     ذلك   يف    مبا  ،       أشكاله
ـــدورة        انعقـــاد      تالحةةة      وإذ  ـــدول      ملـــؤمتر         الســـابع         ال         ملكابحـــ         املتحـــدة      األمـــم         اتفاقيـــ    يف        األطـــراف       ال
  ،    7071       نوبمر /     الثاي       تشرين    70    إىل   ٦    من       الف ة   يف  ،      بيينا   يف  ،       الفساد

        املتحـدة      األمـم         اتفاقيـ        تنفيـ          اسـتعرا       آلليـ          الثانيـ         ابلـدورة       يتعلـق      بيمـا      احملر         ابلتقدم      ترحب     وإذ 
  ،      األطراف       الدول     مجيع     قبل    من         جوانب ا     مجيع    من          ل تفاقي         الفعال         التنفي       أمهي       تؤكد     وإذ  ،       الفساد        ملكابح 
        املتحــــدة      األمـــم         اتفاقيــــ        أهـــداف    مـــن       رئيســــي     هـــدف       األصـــول       إعــــادة    أن          اعتبارهةةةا   يف     تضةةةع     وإذ 
      بيما        وتتآ ر        تتعاون    أبن       ملزم           االتفاقي    يف        األطراف       الدول     وأن         مبادئ ا    من       أساسي       ومبدأ        الفساد        ملكابح 
  ،     الصدد     ه ا   يف     ممكن      ن اق      أوسع     على       بين ا

        املتحـدة      األمـم          واتفاقيـ          الوطنيـ     عـر        املنظمـ        اجلرميـ         ملكابحـ         املتحدة      األمم         اتفاقي     أبن       تسل م     وإذ 
         قانونيـ        ركـائز  ،       الواسـع          ت بيق مـا       ون ـاق  ،       تقريبـا       عامليـا     هبما         االلتزام    إىل       ابلنظر  ،       توبران   (70 )      الفساد        ملكابح 
  ،         مرتكبي ـــا        وحماكمـــ            االتفـــاقيتني      هبـــاتني         املشـــمول         اجلـــرائم   يف         التحقيـــق     دعـــم     علـــى       الـــدوي         للتعـــاون        أساســـي 

  ،      األصــول          واســتعادة         املصــادرة          وإجــراءا   ،          القانونيــ          املســاعدة        وتبــادل  ،        امل لــوبني       تســليم      تشــمل      جمــاال   يف
  ،       العملي          املمارس    يف            واستعماهلما         تنفي مها       ايدة       ينبغي        بعالتني       آليتني        وتشك ن
  ،       والــوطي        العــاملي          الصــعيدين     علــى        الفســاد        مكابحــ    يف         العشــرين       جمموعــ       جب ــود      أيضةةا       تسةةل م     وإذ 

         هانغــدجو     قمـ       مـؤمتر    عـن        الصـادر        البيـان   يف         الـواردة        الفسـاد        مكابحـ          مببـادرا          التقـدير    مـع      علمـا     حتـي      وإذ
      األمـــم   يف        األعضـــاء       األخـــر        الـــدول       إشـــراك        مواصـــل      علـــى         العشـــرين       جمموعـــ     حتـــ      وإذ  ،        العشـــرين       جملموعـــ 
        لكفالـــ        وشـــفاف      شـــامل    حنـــو     علـــى       عماهلـــا أ   يف        واجلرميـــ          ابملخـــدرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم       ومكتـــب        املتحــدة
   ،        العشرين       جمموع     هبا      تقوم     الي          ابملبادرا         املتحدة      األمم        منظوم     هبا       تض لع     الي        األعمال       تعزيز    أو       تكميل

__________ 

               (، الفصـــــــل األول،        E/  2016/30 )    70            ، امللحــــــق رقـــــــم     707٦                                         الواثئـــــــق الرمسيـــــــ  للمجلــــــس االجتمـــــــاعي واالقتصـــــــاد ،      انظــــــر   (1 ) 
     دال.      الفرع

         ، املربق.   711 /  ٦1       القرار   (٩ ) 

 ( 70)  United Nations,                 Treaty Series             ,   vol.      2225    , No.       39574     .  
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  ،      الدوي         للقانون       ووبقا        املش ك           املسؤولي        مباد     إىل         استنادا  ،      الدوي         التعاون       تعزيز      أمهي       تركد     وإذ 
        املنظمـــ        اجلرميـــ          ومكابحـــ          املشـــروع     غـــري         الشـــبكا         وتفكيـــك       العـــامل   يف         املخـــدرا        ملشـــكل         التصـــد       بغيـــ 

        واالّتــــار  ،       ابألشــــخا         واالّتــــار  ،         امل ــــاجرين       وهتريــــب  ،       األمــــوال     غســــل      بي ــــا    مبــــا  ،        الوطنيــــ         للحــــدود         العــــابرة
          املسـتدام          التنميـ        وتقـو        الـوطي      األمـن      كل ا     هتدد     الي  ،       املنظم        اجلرمي        أشكال    من     ذلك     وغري        ابألسلح 
  ،         املعلومـا         وتبـادل  ،        القـانون       إنفـاذ     جمـال   يف         التعـاون      أمهيـ        الصـدد     هـ ا   يف      أيضـا      تؤكد     وإذ  ،        القانون        وسيادة
         املتعلقـــ           اإلجـــراءا        لتيســـري       مكرســـ        بعالـــ        اتصـــال       ونقـــاط       معينـــ         مركزيـــ        ســـل ا       وجـــود      أمهيـــ     عـــن     بضـــ 
      أمهيـ        وكـ لك  ،         املتبادلـ            القانونيـ          املسـاعدة        وطلبـا          امل لـوبني        بتسـليم       يتعلق    ما      يشمل    مبا  ،      الدوي         ابلتعاون
  ،     الصل      ذا           اإلقليمي          الشبكا     به      تقوم      ال            التنسيقي       الدور

      7071       يونيـــه /      حزيـــران    7٩   يف     جـــر       الـــ          املســـتو         الربيـــع       ابحلـــوار       الصـــدد     هـــ ا   يف      ترحةةةب     وإذ 
      األمــم         اتفاقيــ        تنفيــ       ودعــم        بــالكوي        جيوبــاي        القاضــي        الغتيــال          والعشــرين        اخلامســ          الســنوي         للــ كر        إحيــاء
  ،        املناقشــ       مبــوجز      علمــا     حتــي      وإذ  ،   هبــا        امللحقــ              والروتوكــوال          الوطنيــ     عــر        املنظمــ        اجلرميــ         ملكابحــ         املتحــدة
  ،      األعضاء       الدول     مجيع     وإىل          االتفاقي    يف        األطراف      مؤمتر    إىل       وأحيل        العام         اجلمعي       رئيس      أعده      ال  

       اجل ـود   يف       واخلـا        العـام         الق ـاعني    بـني         التعاون        يقدم ا    أن     ميكن     الي        الكبرية        ابملسامه       تنوه     وإذ 
         والفســـاد         الوطنيـــ         للحـــدود         العـــابرة        املنظمـــ        اجلرميـــ      مثـــل  ،          ومكابحت ـــا          اإلجراميـــ         األنشـــ       منـــع    إىل         الراميـــ 

  ،       السياح       ق اع   يف      سيما    وال  ،        واإلرهاب
        املتحـدة      األمـم           اسـ اتيجي       إطـار   يف        األعضـاء       الـدول    هبـا       تع ـد      الي           االلتزاما       أتكيد      تعيد     وإذ 
    كــل     ّتــر      الــي          املتتاليــ              واستعراضــاهتا (77 )    700٦       ســبتمر /     أيلــول   1   يف         املعتمــدة        اإلرهــاب        ملكابحــ          العامليــ 
        األعضــاء       الــدول     بيــه      شــجعت      الــ        707٦       يوليــه /   متــو    7       املــؤر      7٩7 /  10        قرارهــا   يف      ســيما    وال  ،     ســنتني
        الت ـرف      ومنـع         تنسـيق ا      وحتسـني        اإلرهـاب        مكابحـ     إىل         الراميـ           إجراءاهتـا       تعزيز     على        املتحدة      األمم        وكياان 
        تقدم      من ا        بوسائل  ،    ذلك    إىل      يؤد      كان     ومى        اإلرهاب    إىل      يفضي         ابعتباره          ومكابحته       ابلعن         املصحوب
      األمــم      مكتــب       إبنشــاء       الصــدد     هــ ا   يف      ترحــب     وإذ  ،      طلب ــا     علــى      بنــاء        األعضــاء       الــدول    إىل         التقنيــ          املســاعدة
      قـدرة       تعزيز      بش ن      7071       يونيه /      حزيران    71       املؤر      7٩7 /  17        قرارها     خ ل    من        اإلرهاب        ملكابح         املتحدة
   ،       اإلرهاب        ملكابح          العاملي             االس اتيجي        تنفي    يف        األعضاء       الدول        مساعدة     على        املتحدة      األمم        منظوم 

       حبمايـ          واملتعلـق       الـدوي        اإلرهـاب     علـى        القضـاء    إىل         الراميـ          ابلتـدابري        املتعلـق         قراري ا      أمهي       تركد     وإذ 
  ،       والسبعني         الثاني        دورهتا   يف          املعتمدين        اإلرهاب        مكابح       سياق   يف         األساسي         واحلراي         اإلنسان      حقوق

        ممارسا          ومكابح      منع      بش ن      707٦       سبتمر /     أيلول    7٩       املؤر      701 /  17        قرارها    إىل     تشري     وإذ 
         الشرعيني        أصحاهبا    إىل          املوجودا      تلك        وإعادة          املوجودا         اس داد       وتيسري        الفساد        عائدا        وحتويل        الفساد
  ،      الفساد        ملكابح         املتحدة      األمم         التفاقي       وبقا  ،      اخلصو      وجه     على        األصلي         بلداهنا     وإىل

        بتعزيــز        املتعلــق      7077       ديســمر /    األول       كــانون    7٩       املــؤر      711 /  ٦٦        قرارهــا    إىل      أيضةةا     تشةةري     وإذ 
  ،         اإلجراميـ         األنشـ      مـن         املت تيـ          املشـروع     غـري        املالي           للتدبقا         الضارة      اآلاثر        مكابح      على       الدوي         التعاون
         املخــدرا    يف        املشــروع    غــري       االّتــار        ملكابحــ     دة    املتحــ      األمــم         اتفاقيــ    يف        األطــراف       الــدول     بيــه     حثــت       والــ  

ــــ          الوطنيــــ     عــــر        املنظمــــ        اجلرميــــ         ملكابحــــ         املتحــــدة      األمــــم          واتفاقيــــ       7٩11      لعــــام         العقليــــ           واملــــؤثرا            واتفاقي

__________ 

  .   711 /  ٦0     قرار   ال  (77 ) 
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     ملنع       تدابري      اختاذ       وخباص   ،   اتم    حنو     على           االتفاقيا      تلك       أحكام       ت بيق     على        الفساد        ملكابح         املتحدة     األمم
  ،        الوطنيـــ         للحـــدود         العـــابرة        املنظمـــ        اجلرميـــ         عائـــدا      غســـل     ّتـــرم      من ـــا        بوســـائل  ،         ومكابحتـــه        األمـــوال     غســـل
     جمــال   يف     ذلــك   يف    مبــا  ،      الــدوي         التعــاون        وتشــجيع       األصــول        ملصــادرة         الوطنيــ         األنظمــ         لتعزيــز       تــدابري       وكــ لك
      707٦       ديســـــمر /    األول       كـــــانون    77       املــــؤر      774 /  17        قرارهـــــا    إىل      كـــــ لك     تشــــري     وإذ  ،      األصـــــول        اســــ داد
          االقتصـــاد           االســـتقرار     علـــى           الت ديـــدا      تلـــك     أثـــر      إ اء        العميـــق       القلـــق  ،     أمـــور     مجلـــ     مـــن  ،    بيـــه       أبـــر       الـــ  

  ،        والسياسي           واالجتماعي
       املصايف        ووحدا          النف ي           واملنتجا        النف      مثل  ،         اقتصادي        موارد       توابر      إ اء       القلق    عن      تعر      وإذ 
  ،      املنظم            واإلرهابي           اإلجرامي           للجماعا   ،     أخر        وأصول      أخر         طبيعي         وموارد       الصل      ذا         واملواد

          االقتصاد       اجمللس         وقرارا          اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع     جلن           قــرارا      مجيع          اعتبارها   يف     أتخك     وإذ 
         واخلــدما          التقنيــ           واملســاعدة       الــدوي         التعــاون        بتعزيــز         املتعلقــ           القــرارا       ســيما    وال  ،      الصــل      ذا            واالجتمــاعي
        املتحــدة      األمــم      ملكتــب        التــابع         اجلنائيــ           والعدالــ        اجلرميــ      ملنــع        املتحــدة      األمــم       بــرانمج        يقــدم ا     الــي           االستشــاري 

ـــ        اجلرميـــ      منـــع      جمـــاال    يف        واجلرميـــ          ابملخـــدرا       املعـــي   ،         وتوطيـــدها         القـــانون       ســـيادة        وتعزيـــز  ،        اجلنائيـــ           والعدال
  ،       التقني          املساعدة       بتقدم       يتعلق    ما     ذلك   يف    مبا  ،        اجلنائي          العدال         مؤسسا        وإص  
         العـابرة        املنظمـ        ابجلرميـ         املعنيـ         املتحـدة      األمـم        منظومـ      عمـل       لفرق        العام      األمني       إنشاء      تالح      وإذ 
        منظومـ       إطـار   يف        اجلـرائم     هـ ه      إ اء       وشـامل      بعـال    هنـج       إرسـاء     أجل    من         ابملخدرا         واالّتار         الوطني         للحدود
     علــى  ،      الصــدد     هــ ا   يف        األعضــاء       الــدول       تؤديــه      الــ         األمهيــ         البــال        الــدور      أتكيــد      تعيــد     وإذ  ،       املتحــدة      األمــم
  ،      املتحدة      األمم       ميثاق   يف      املبني       النحو

      تقــدم   يف        واجلرميــ          ابملخــدرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب       أحــر ه      الــ         العــام        ابلتقــدم      تنةةوه     وإذ 
       اجلرميـــ      منـــع      جمـــاال    يف     ذلـــك      ت لـــب     الـــي        األعضـــاء       الـــدول    إىل         التقنيـــ           واملســـاعدة           االستشـــاري         اخلـــدما 
           والتـدبقا          والفسـاد        املنظم        اجلرمي          ومكابح       ومنع  ،          واملعلوما          البياان        وحتليل  ،        اجلنائي          العدال        وإص  
ــــ  ــــا     مــــن      وغــــريه        اإلن نــــت         اســــتعمال        وإســــاءة        األمــــوال      وغســــل         املشــــروع     غــــري        املالي           املعلومــــا             تكنولوجي

       واخلشــب  ،      الريـ         ابألحيـاء        املشـروع    غـري        واالّتـار  ،        إرهابيـ        ألغـرا           اسـتعماهلا       إسـاءة       وكـ لك  ،         واالتصـاال 
  ،       ابألشـخا         واالّتـار  ،       ابألعضـاء        واالّتـار  ،         امل ـاجرين       وهتريـب          واالخت ـاف  ،         الثقابيـ           ابملمتلكا         واالّتار

        واالّتـــــار  ،        والشـــــ ود        وأســـــرهم        للضـــــحااي  ،        االقتضـــــاء     حســــب  ،       احلمايـــــ        وتـــــوبري       الـــــدعم      تقـــــدم     ذلـــــك   يف    مبــــا
       وك لك  ،       األجانب          اإلرهابيني         املقاتلني        لظاهرة        التصد    يف      احملر         التقدم     ذلك   يف    مبا  ،        واإلرهاب         ابملخدرا 

         وال حيــل           القانونيــ          املســاعدة        وتبــادل         امل لــوبني        لتســليم     خــا         اهتمــام      إيــ ء    مــع  ،      الــدوي         التعــاون     جمــال   يف
  ،     علي م         للمحكوم       الدوي

      يقوم       الرجم       إ اء         إقليميا     هنجا        واجلرمي          ابملخدرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب        ابعتماد      ترحب     وإذ 
       ويركـز  ،        بتنفيـ ه       يتعلق      بيما       وخباص   ،         واإلقليمي       الوطي          الصعيدين     على           والشراكا           املشاورا         مواصل      على
  ،      األعضاء       الدول        ألولواي        ومتسق        مستدام    حنو     على       املكتب         استجاب       ضمان     على

         ابملخـدرا       املعـي        املتحـدة      األمـم      ملكتـب        العامـ         املاليـ        احلالـ       إ اء       قلقهةا    عةن        اإلعةرا       تكرر     وإذ 
      املعـــي         العضـــوي     ابب        املفتـــو         الـــدائم       الـــدوي        احلكـــومي        العامـــل        الفريـــق      واليـــ         بتمديـــد      ترحـــب     وإذ  ،       واجلرميـــ 
  ،    املاي       ووضعه       املكتب       إدارة       بتحسني

https://undocs.org/ar/A/RES/71/213


A/72/440 
 

 

17-21122 35/50 

 

      بشــ ن      7071      مــايو /   أاير    7٦       املــؤر    4 /  7٦         اجلنائيــ           والعدالــ        اجلرميــ      منــع     جلنــ        بقــرار      ترحةةب     وإذ 
     منـع    إىل         الراميـ        اجل ود    ويف         اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع        وبرامج        سياسا    يف        اجلنساي        املنظور        مراعاة       تعميم

  ، (77 )       الوطني     عر        املنظم        اجلرمي          ومكابح 
       اجل ـود       تكثيـ  ”      707٦       ديسمر /    األول       كانون    7٩       املؤر      710 /  17        قرارها      جديد    من      تركد     وإذ 
    إىل     تشــري     وإذ  ،  “     املنــزي       العنــ        عليــه:         والقضــاء        أشــكاله      جبميــع          والفتيــا         النســاء    ضــد       العنــ      منــع    إىل         الراميــ 
          والفتيـا         النساء    ضد       العن        جوانب      خمتل         تتناول     الي        اإلنسان      حقوق      وجملس        اإلنسان      حقوق     جلن         قرارا 
       دورهتــا   يف       املــرأة     وضــع     جلنــ          اعتمــدهتا     الــي       علي ــا       املتفــق            االســتنتاجا     إىل      أيضــا     تشــري     وإذ  ،       األعمــار     مجيــع    مــن

  ، (74 )      ومنع ا          والفتيا         النساء    ضد       العن        أشكال     مجيع     على        القضاء        تناولت      والي  ،       واخلمسني         الثامن 
       قلق ـا     ابلـ     عـن      تعـرب     وإذ  ،         والفتيا         النساء    ضد       العن        أشكال      جلميع         إدانتها      أتكيد      تعيد     وإذ 

          القــراران     ذلــك   يف    مبــا  ،      الصــل      ذا          قراراهتــا     مجيــع    إىل     تشــري     وإذ  ،      جنســاي       بــدابع          والفتيــا         النســاء     قتــل      إ اء
   /    األول       كـــــــــــــانون    71       املـــــــــــــؤر      71٦ /  10   و      7074       ديســـــــــــــمر /    األول       كـــــــــــــانون    71       املـــــــــــــؤر      7٩7 /  ٦1

       ابلـدور       تسـل م     وإذ  ،      جنسـاي       بـدابع          والفتيـا         النساء     قتل       جلرائم        ابلتصد          يتعلقان        الل ان  ،     7071      ديسمر
    ويف       جنسـاي       بـدابع          والفتيـا         النسـاء     قتـل     منـع   يف         اجلنائي          العدال        ونظام         القانون       إنفاذ       يؤديه      ال           الرئيسي
  ،      اجلرائم     ه ه        ارتكاب    عن        العقاب    من       اإلب        إهناء      طريق    عن     ذلك   يف    مبا  ،   له        التصد 
       العنـ      علـى        للقضـاء           النموذجيـ          العمليـ           وتـدابريها        املتحـدة      األمـم            اس اتيجيا       أمهي       تالح      وإذ 

        قـدراهتا       تعزيـز     علـى         البلـدان        ملسـاعدة       وسـيل         بوصف ا   (74 )       اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع     جمال   يف        األطفال    ضد
  ،       والفتاة       املرأة    ضد       العن        أشكال      جلميع        التصد      هبدف         اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع     جمال   يف

        اعتمــــد       الــــ    ،     7074       ديســــمر /    األول       كــــانون    71       املــــؤر      7٩4 /  ٦٩        قرارهــــا    إىل     تشةةةةري     وإذ 
     جمال   يف        األطفال    ضد       العن      على        للقضاء           النموذجي          العملي           وتدابريها        املتحدة      األمم            اس اتيجيا        مبوجبه
        وإعـادة        الشـباب       اجلنـاة      أتهيـل      ودعـم  ،       الشـباب       جـرائم     منع      أبمهي       من ا          واقتناعا  ،        اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع

      بــي م    مبــن  ،      العنــ        أشــكال     مجيــع      ضــحااي        األطفــال      محايــ      علــى     خــا       بوجــه        والعمــل       اجملتمــع   يف         إدمــاج م
       أطفال          احتياجا         وتلبي   ،        إي ائ م       إعادة     ملنع       اجل ود     ب ل     ذلك   يف    مبا  ،        والش ود         ابلقانون        احملتكون        األطفال
        لألطفــال        الفضــلى        واملصــاح        اإلنســان      حقــوق          االســتجااب      هــ ه       تراعــي    أن       ينبغــي     أنــه      تؤكــد     وإذ  ،        الســجناء
     ذلـــك   يف    مبـــا  ،      الصـــل      ذا          الدوليـــ         الصـــكوك      مبوجـــب        األطــراف       الـــدول          التزامـــا     مـــع      يتســـق    مبـــا  ،        والشــباب
      األمــم        وقواعــد       معــايري    إىل     تشــري     وإذ  ،  (7٦ )  هبــا         امللحقــان           االختيــاراين             والروتوكــوالن   (71 )     ال فــل      حقــوق         اتفاقيــ 
  ،      األحداث       عدال      جمال   يف       الصل      ذا        األخر         املتحدة

       اجلرميـــ      منـــع     جمـــال   يف        املتحـــدة      األمـــم        وقواعـــد        ومعـــايري         الدوليـــ         الصـــكوك      أمهيـــ      علـــى      تشةةةدد     وإذ 
  ،       واألحداث        النساء      سيما    وال  ،        السجناء        مبعامل        يتعلق      بيما         اجلنائي           والعدال 

__________ 

                       الفصل األول، الفرع دال.   ، (       E/  2017/30 )    70       حق رقم      ن املل    7071                                             انظر الواثئق الرمسي  للمجلس االقتصاد  واالجتماعي،  (77 ) 

                          (، الفصل األول، الفرع أل .       E/  2014/27 )   1             ، امللحق رقم    7074            املرجع نفسه،   (74 ) 

         ، املربق.   7٩4 /  ٦٩       القرار   (74 ) 

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

         ، املربق.   741 /  ٦٦          ؛ والقرار      71147        ، الرقم     7714  و       7717                   املرجع نفسه، اجمللدان   (7٦ ) 
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    مـن     بيـه      أكد       ال        7071       ديسمر /    األول       كانون    71       املؤر      74٦ /  10        قرارها    إىل     تشري     وإذ 
            ال إنسـاني     أو         القاسـي          العقوبـ     أو         املعاملـ       ضـروب    من      وغريه         للتع يب     أحد    أ        تعري      جيو    ال     أنه      جديد
  ،      امل ين     أو

         واملبـــاد    (71 )       القـــوانني       إبنفـــاذ        املكلفـــني         للمـــو فني        الســـلوك       قواعـــد       مدونـــ       أمهيـــ      علـــى      تشةةةدد     وإذ 
  ،  (71 )       القــــوانني       إبنفـــاذ        املكلفـــني        املـــو فني      جانـــب    مـــن         الناريـــ          واألســـلح        القـــوة         اســـتخدام      بشـــ ن         األساســـي 

   يف        اإلنســان      حقــوق         ومراعــاة         الكفــاءة      تــوخي  ،      بين ــا    مــن      أمــور  ،    علــى      تركــز       طوعيــ          توجي يــ        مبــاد     هــي    الــي
  ،      الشرط        أعمال

      األمــم       قواعــد      بشــ ن      7070       ديســمر /    األول       كــانون    77       املــؤر      77٩ /  ٦1        قرارهــا    إىل     تشةةري     وإذ 
     هــ ا   يف      تشــجع     وإذ  ،       ابنكــوك(        )قواعــد          للمجرمــا            االحتجا يــ     غــري          والتــدابري          الســجينا         ملعاملــ         املتحــدة
  ،     ابنكوك       قواعد       تنفي      أجل    من        األعضاء       الدول       تب هلا     الي       اجل ود       الصدد

       قواعـد          ابعتبارهـا  ،        السـجناء        ملعاملـ         الـدنيا           النموذجي          للقواعد        املنقح         الصيغ         ابعتماد      ترحب     وإذ 
       املؤر      711 /  10        قرارها      مبوجب  ،        ماندي (        نيلسون        )قواعد         السجناء        ملعامل         الدنيا           النموذجي         املتحدة      األمم
       املـــؤر     7٦ /    7071           واالجتمـــاعي          االقتصـــاد       اجمللـــس      قـــرار         واعتمـــاد  ،     7071       ديســـمر /    األول       كـــانون    71
   يف        األوضاع     حتسني    إىل       السعي     على  ،     أمور     مجل    يف  ،       األعضاء       الدول     بيه     شجع      ال        7071       يوليه /   متو   ٦

         السجناء        ملعامل         الدنيا           النموذجي          القواعد        بوصف ا        ماندي         نيلسون        لقواعد        العملي         الت بيق        وتعزيز        السجون
ثـ         عاملي ــا    هبــا       املعـ ف        اخلاصــ            واملمارســا            والسياسـا          القــوانني     وضــع   يف         القواعـد      بتلــك          واالس شــاد  ،        واحملد 

        العملــــي         الت بيــــق   يف         تواج  ــــا     الــــي         التحــــداي           واســــتبان        اجليــــدة          املمارســــا        تبــــادل         ومواصــــل   ،       ابلســــجون
   ،        التحداي       لتلك        ِّ التصد ِّ      جمال   يف       خراهتا        وتبادل  ،        للقواعد

      7071       يوليــه /   متـو    ٦       املـؤر     7٩ /    7071           واالجتمـاعي          االقتصــاد       اجمللـس       بقـرار      أيضةا      ترحةب     وإذ 
  ،       اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع         لسياسا        شامل         مبادرة    من      كجزء       للسجن       بدائل       تنفي         وتشجيع       تعزيز      بش ن

      خ ــريا         واعتــداء      كبــرية      جرميــ       يشــكل      الــ          ابألشــخا        ل ّتــار         الشةةديدة         إدانتهةةا      أتكيةةد      تكةةرر     وإذ 
        ويت لــب          املســتدام          التنميــ       أمــام      وحتــداي        اإلنســان      حلقــوق       وخرقــا         وانت ــاك  ،        البدنيــ         وســ مته        اإلنســان       كرامــ      علــى
  ،      االّتـار     هـ ا    مـن        الضـحااي       ومحايـ          املتجـرين         ومعاقبـ   ،      االّتـار     ه ا     ملنع       تدابري      اختاذ     على       ين و       شامل    هنج       تنفي 

       اجلرميــ         ملكابحــ         املتحـدة      األمــم         اتفاقيـ     إىل       الصــدد     هـ ا   يف     تشــري     وإذ  ،        اجلنائيــ          العدالـ       إطــار   يف      بقـوة    لــه         والتصـد 
  ،        واألطفـــال        النســـاء       وخباصـــ   ،       ابألشـــخا        االّتـــار         ومعاقبـــ       وقمـــع     مبنـــع        املتعلـــق            والروتوكـــول         الوطنيـــ     عـــر        املنظمـــ 
       املـــــؤر      71٩ /  10         قراري ـــــا     وإىل  ،  (7٩ )       الوطنيـــــ     عـــــر        املنظمـــــ        اجلرميـــــ         ملكابحـــــ         املتحـــــدة      األمـــــم         التفاقيـــــ        املكمـــــل
  ،    707٦       ديسمر /    األول       كانون    7٩       املؤر      7٦1 /  17   و      7071       ديسمر /    األول       كانون   71

         الفعال          التدابري        وتعزيز       تدعيم      بش ن      7071       سبتمر /     أيلول   1       املؤر      477 /  17         بقرارها      تككر    إذ  و  
         أعضـائ م     نـزع      لغـر         ابألشـخا        االّتـار         ومكابحـ      ملنع        و رع ا        ابألعضاء       الترع     جمال   يف       الدوي          والتعاون
  ،       البشري         ابألعضاء        واالّتار

__________ 

         ، املربق.   7٦٩ /  44       القرار   (71 ) 

        : تقريـر     7٩٩0            أيلول/سـبتمر    1  -         آب/أغسـ س     71                                                           ظر مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمي  ومعامل  اجملرمني، هاباان،   ان  (71 ) 
                         (، الفصل األول، الفرع ابء. A.  91  .IV.    2                                                    أعدته األمان  العام  )منشورا  األمم املتحدة، رقم املبيع 

 ( 7٩)  . United Nations,                 Treaty Series             ,   vol.      2237    , No.       39574      
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       اإلعــــ ن     بيــــه        اعتمــــد       الــــ    ،     7071       ســــبتمر /     أيلــــول    71       املــــؤر    7 /  17         بقرارهــــا      ترحةةةةب     وإذ 
  ،      ابألشخا        االّتار        ملكابح          العاملي         املتحدة      األمم     عمل     خ         تنفي       بش ن         السياسي
ــــدول     علــــى    أن      تركةةةةد     وإذ         االّتــــار       وجرميــــ           امل ــــاجرين      هتريــــب      جرميــــ     أبن      تعــــ ف    أن        األعضــــاء       ال
     وإذ  ،         ومتكاملـ         منفصل            وسياساتي           وتنفي ي          قانوني        تصد         تدابري           وتستلزمان          متمايزاتن        جرميتان        ابألشخا 

       كـــانون    71       املـــؤر      741 /  10   و      7074       ديســـمر /    األول       كـــانون    71       املـــؤر      711 /  ٦٩         قراري ـــا    إىل     تشـــري
ــــع       بي مــــا       أهابــــت        اللــــ ين  ،     7071       ديســــمر /    األول   ،         ومســــاعدهتم          امل ــــاجرين      محايــــ         األعضــــاء       الــــدول      جبمي
       املـؤر     74 /    7074           واالجتمـاعي          االقتصـاد       اجمللـس       قـرار      وإىل  ،         امل ـاجرون           واملراهقـون        األطفـال      بـي م   مبن
  ،    7071       يوليه /   متو     77       املؤر     74 /    7071   و      7074       يوليه /   متو    7٦

       بوريــــ        تــــدابري      ابختــــاذ  ،     أمــــور     مجلــــ    يف  ،    بيــــه        التزمـــت      الــــ     7 /  10        قرارهــــا      جديةةةةد    مةةةةن      تركةةةةد     وإذ 
       أشـكال      أسـوأ          واستئصـال     حظـر       وضـمان       ابلبشـر        واالّتـار        املعاصـر      الـرق       وإهنـاء        السـخرة     على        للقضاء       وبعال 
  ،      األطفال     عمل

      إعــــ ن       مبوجبــــه        اعتمــــد       الــــ        707٦       ســــبتمر /     أيلــــول    7٩       املــــؤر    7 /  17         بقرارهــــا      تةةةةككر     وإذ 
  ،         وامل اجرين       ل جئني       الكر         النزو        حركا        مس ل       يعاجل      ال             وامل اجرين        ال جئني     أجل    من         نيويورك

  ،       ابألشــخا        االّتــار       لضــحااي         للترعــا           االســتئماي        املتحــدة      األمــم       صــندوق      بعمــل      ترحةةب     وإذ 
        ابألشـخا        االّتـار        ملكابحـ          العامليـ         املتحـدة      األمـم     عمل     خ        مبوجب       املنش   ،        واألطفال        النساء      سيما   وال
        للمقــرر      اهلــام        اإلســ ام    عــن     بضــ   ،     7070       يوليــه /   متــو     40       املــؤر      7٩4 /  ٦4        قرارهــا      مبوجــب         اعتمــدهتا     الــي

  ،       واألطفال        النساء      سيما   ال  ،       ابألشخا        ابالّتار      املعي        اإلنسان      حقوق     جمللس      اخلا 
     مجيـع   يف        املنظمـ           اإلجرامي           واجلماعا           اإلرهابي          اجلماعا       ضلوع       تزايد      إ اء       القلق         يساورها     وإذ 
    بــه      قامـت    مـا       جزع ـا     يثـري     وإذ  ،      جـرائم    مـن      بــ لك      يتصـل     ومـا          الثقابيـ           ابملمتلكـا        االّتـار        وجوانـب       أشـكال

       مـــرتب      عمـــل     وهـــو  ،        البلـــدان     بعـــ    يف        الثقـــايف       للـــ اث      تـــدمري    مـــن       األخـــرية       اآلونـــ    يف          اإلرهابيـــ          اجلماعـــا 
  ،        اإلرهابي         األنش         ومتويل          الثقابي           ابملمتلكا        ابالّتار

   يف     عنــــه    غــــى   ال     دور    مــــن         اجلنائيــــ           والعدالــــ        اجلرميــــ      منــــع     جمــــال   يف        املتخــــ ة         للتــــدابري    مبــــا     تقةةةةر     وإذ 
  ،      وبعال      شامل    حنو     على      ب لك        املتصل          واجلرائم         وجوانبه        أشكاله      جبميع          الثقابي           ابملمتلكا        االّتار        مكابح 

     منــع       تــدابري      بشــ ن         الدوليــ            التوجي يــ         املبــاد        تنفيــ      دعــم    إىل        اهلادبــ          العمليــ          املســاعدة      أداة      أمهيــ       تؤكــد     وإذ
    مــن   (70 )    أخــر        جــرائم    مــن    بــه      يتصــل     ومــا          الثقابيــ           ابملمتلكــا        ابالّتــار       يتعلــق      بيمــا         اجلنائيــ           والعدالــ        اجلرميــ 
ــــــ      خــــــ ل ــــــ        اجلرميــــــ      منــــــع     جلن ــــــ   ،        اجلنائيــــــ           والعدال   /     األول       كــــــانون    71       املــــــؤر      71٦ /  ٦1          القــــــرارا         وتنفي
    ون     التعــــــا       وتيســــــري  ،     7071       ديســــــمر /    األول       كــــــانون   ٩       املــــــؤر     1٦ /  10   و     7٩٦ /  ٦٩  و      7074      ديســــــمر
      األمـــم      مكتـــب    إىل       املوجـــه        وابل لـــب  ،         الثقابيـــ           ابملمتلكـــا        االّتـــار       أشـــكال     مجيـــع        مكابحـــ      علـــى        العملـــي
   يف         التعــاون       وييســر           التوجي يــ         املبــاد        تنفيــ    يف         العمليــ          املســاعدة       ليقــدم        واجلرميــ          ابملخــدرا       املعــي        املتحــدة
  /     األول       كانون    71       املؤر      711 /  10        للقرار      وبقا        اإلرهاب      متويل        مكابح      جمال   يف     ذلك   يف    مبا  ،     اجملال     ه ا

  ،    7071       ديسمر
         الــ كراي      ميحــو  ،         اإلنســاني          الثقابــ        لتنــوع      ّتســيد    هــو      الــ    ،       الثقــايف       الــ اث      تــدمري    أن      تركةةد     وإذ 
        التنــــوع      أمهيـــ      علــــى      تشـــدد     وإذ  ،         الثقابيـــ         هويت ــــا       وي ـــدد         اجملتمعــــا          اســـتقرار        ويزعـــزع  ،    أمــــ      لكـــل         اجلماعيـــ 

__________ 

         ، املربق.   7٩٦ /  ٦٩       القرار   (70 ) 

https://undocs.org/ar/٧٢/١
https://undocs.org/ar/A/RES/69/187
https://undocs.org/ar/A/RES/70/147
https://undocs.org/ar/2014/23
https://undocs.org/ar/2015/23
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/1
https://undocs.org/ar/A/RES/64/293
https://undocs.org/ar/A/RES/68/186
https://undocs.org/ar/A/RES/ 69/196
https://undocs.org/ar/A/RES/70/76
https://undocs.org/ar/A/RES/70/177
http://undocs.org/ar/A/RES/69/196


 A/72/440 

 

38/50 17-21122 

 

  ،         االجتمــاعي          والتماســك         واملصــاحل            واالســتقرار       الســ م      حتقيــق   يف         واملعتقــد       الــدين       وحريــ           الثقــابيني           والتعدديــ 
  ،  1٦ /  10        قرارها    إىل       الصدد     ه ا   يف     تشري     وإذ

       وربــاه          املسـتدام          التنميـ    يف          إسـ اماته       وخمتلـ            البيولــوجي        للتنـوع         اجلوهريـ         القيمـ       أتكيةد      تعيةد     وإذ 
     ميكــن   ال      جــزءا      تشــكل          واملتنوعــ         اجلميلــ         أشــكاهلا     بشــى       الريــ           والنبــاات          احليــواان     أبن       تســل م     وإذ  ،      البشــر

  ،      املقبل          واألجيال      اجليل     ه ا       ملنفع         محايت ا    جيب     الي      األر        لكوكب          ال بيعي        النظم    من     عنه          االستغناء
     علـــى        للقضـــاء      شـــامل    هنـــج    مـــن      جـــزءا      تكـــون    أن    جيـــب       الريـــ         األحيـــاء      محايـــ     أن     علـــى      تشةةةدد     وإذ 

    حنو     على           واستخدامه           البيولوجي        التنوع     حفظ     ذلك   يف    مبا  ،         املستدام           والتنمي          الغ ائي      األمن       وحتقيق  ،      الفقر
  ،        املستدام        العيش      وسبل          االجتماعي         والرباه  ،         االقتصاد         والنمو  ،       مستدام

        املشـــروع    غـــري       االّتـــار       بين ـــا     ومـــن  ،       البيئـــ    يف      تـــؤثر     الـــي        اجلـــرائم      إ اء       القلةةةق     ابلةةةغ    عةةةن      تعةةةر      وإذ 
       حيثمــا  ،      اخل ــرة          وابلنفــااي        الريــ           والنبــاات          احليــواان     مــن       احملميــ          وابألنــواع  ،        ابالنقــرا         امل ــددة        ابألنــواع
         الراميـــ           اإلجـــراءا        تنســـيق       تعزيـــز      طريـــق    عـــن        اجلــرائم     تلـــك        مكابحـــ        ضـــرورة     علـــى      تشـــدد     وإذ  ،    ذلـــك       ين بــق
       تنســيق      طريــق    عــن       وكــ لك  ،        املشــروع     غــري         الشــبكا         وتفكيــك          ومكابحتــه       ومنعــه        الفســاد     علــى        القضــاء   إىل

   يف       اجل ــود      وبــ ل    هلــا        للتصــد          اجلنائيــ          العدالــ      جمــال   يف          اإلجــراءا        واختــاذ         القــدرا        وبنــاء       الــدوي         التعــاون
  ،       القانون       إنفاذ      سبيل

       املــــؤر      407 /  10   و      7071       يوليــــه /   متــــو     40       املــــؤر      474 /  ٦٩         قراراهتــــا        اعتمــــاد    إىل     تشةةةةري     وإذ 
       ل ّتــــــار        التصـــــد       بشـــــ ن  ،     7071       ســـــبتمر /     أيلـــــول    77       املـــــؤر      47٦ /  17   و      707٦       ســـــبتمر /     أيلـــــول  ٩
  ،     الري         ابألحياء        املشروع   غري

         اســــــتخدام        وإســــــاءة         اإللكــــــ وي        الفضــــــاء      جلرميــــــ           التصــــــاعد        االّتــــــاه      إ اء       القلةةةةةةق         يسةةةةةةاورها     وإذ 
   ،      اجلرمي        أشكال    من        العديد   يف          واالتصاال           املعلوما             تكنولوجيا 
   /   أاير    7٦       املـــؤر    4 /  7٦         اجلنائيـــ           والعدالـــ        اجلرميـــ      منـــع     جلنـــ        بقـــرار       الصةةةدد     هةةةكا   يف      ترحةةةب     وإذ 

      بريـق    إىل     بيه  ُ    يُ لب      ال    ،  (77 )           السيراني        اجلرمي         مكابح      على       الدوي         التعاون        بتعزيز        املتعلق      7071     مايو
        أعمالـه        مواصـل            السـيراني        اجلرميـ     عـن       شـامل        دراسـ        إبجـراء      املعـي         العضـوي         املفتـو        الـدوي        احلكومي       اخلراء
      بغيــ   ،      الــدوي          والتعــاون         التقنيــ           واملســاعدة        الفضــلى           واملمارســا          الوطنيــ            التشــريعا     عــن          املعلومــا         وتبــادل
       الوطي          الصعيدين     على       جديدة         قانوني        تدابري        واق ا          القائم          التدابري       تعزيز     أجل    من        املتاح          اخليارا        دراس 
      ممكن          وتوصيا            استنتاجا      وضع    إىل    به       وي اب  ،          السيراني        اجلرمي         ملكابح          التدابري    من      غريها    أو        والدوي
  ،      اللجن      على        لعرض ا

         الناريـــ         ابألســـلح        االّتـــار       ميثل ـــا     الـــي        اجلســـيم          واألخ ـــار         التحـــداي       إ اء       القلةةةق         يسةةةاورها     وإذ 
        املنظمـ        اجلرميـ     مـن       األخر         ابألشكال       االّتار     ه ا      ترب      الي       الص         وإ اء  ،       وذخريهتا         ومكوانهتا          وأجزائ ا
  ،      اإلرهاب    عن     بض          ابملخدرا        االّتار     ذلك   يف    مبا  ،        الوطني         للحدود         العابرة

      ســـيما    وال  ،          التقليديـــ         ابألســـلح         املشـــروع    غـــري       االّتـــار     ملنـــع         املب ولـــ          الدوليـــ        اجل ـــود      تالحةةة      وإذ 
       بـرانمج        اعتمـاد      جيسـده      الـ         النحـو     علـى  ،     عليـه         والقضـاء          ومكابحتـه  ،       اخلفيف          واألسلح         الصغرية        األسلح 
         والقضـاء          ومكابحتـه        جوانبه     مجيع    من        اخلفيف          واألسلح         الصغرية        ابألسلح         املشروع    غري       االّتار     ملنع       العمل

__________ 

                          (، الفصل األول، الفرع دال.       E/  2017/30 )    70            ، امللحق رقم     7071                                        الواثئق الرمسي  للمجلس االقتصاد  واالجتماعي،     انظر   (77 ) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/76
https://undocs.org/ar/A/RES/69/314
https://undocs.org/ar/A/RES/70/301
https://undocs.org/ar/A/RES/71/326
http://undocs.org/ar/E/2013/30
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        وذخريهتا         ومكوانهتا          وأجزائ ا         الناري         األسلح      صنع        مكابح           بروتوكول      نفاذ      وبدء  ،     7007     عام   يف   (77 )    عليه
   يف   (74 )       الوطني     عر        املنظم        اجلرمي         ملكابح         املتحدة      األمم         التفاقي        املكمل  ،       مشروع     غري       بصورة    هبا        واالّتار
  ،    7074     عام   يف   (74 )      األسلح       ّتارة        معاهدة      نفاذ      وبدء  ،     7001     عام

         التعــــاون      بشــــ ن      707٦       ديســــمر /    األول       كــــانون    7٩       املــــؤر      777 /  17        قرارهــــا      أتكيةةةةد      تعيةةةةد     وإذ 
         املعنونـ          اخلتاميـ          الوثيقـ       أتكيـد      أيضـا      تعيد     وإذ  ،          ومواج ت ا         العاملي          املخدرا        ملشكل         التصد      على       الدوي
         اعتمـــدهتا     الـــي   (71 ) “         ومواج ت ـــا         العامليـــ          املخـــدرا        ملشـــكل       بعـــال    حنـــو     علـــى        ابلتصـــد        املشـــ ك          التزامنـــا ”

    إىل    7٩    مـــــن       الفـــــ ة   يف        املتحـــــدة      األمـــــم     مقـــــر   يف         املعقـــــودة        الث ثـــــني            االســـــتثنائي        دورهتـــــا   يف        العامـــــ         اجلمعيـــــ 
     وضــــع     صــــوب       الـــدوي         ابلتعــــاون         املتعلقــــني       العمـــل      وخ ــــ          السياســــي        واإلعـــ ن  ،     707٦       أبريــــل /     نيســـان   77

       دورهتا   يف        العام         اجلمعي           اعتمدهتما        الل ين  ،        العاملي          املخدرا        مشكل         ملواج            ومتوا ن          متكامل            اس اتيجي 
         املخـدرا      جلنـ        أجرته      ال          املستو         الربيع          االستعرا     من        املنبثق       املش ك         الو ار          والبيان  ،       والستني         الرابع 
  ،     العمل      وخ           السياسي       لإلع ن        األعضاء       الدول       تنفي       بش ن      7074     عام   يف

     7٩4 /  ٦4          ابلقــرارا      عمــ   ُ   أُعــد      الــ         العــام      األمــني        بتقريــر         التقةةدير    مةةع      علمةةا     حتةةي  -   7 
  ؛ (7٦ )   70٩ /  17         والقرار   ا     7٩٩ /  ٦٩  و

ــــل ”        املعنــــون  ،  7 /  10        قرارهــــا      جديةةةةد    مةةةةن      تركةةةةد -   7  ــــا:      حتوي ــــ      خ ــــ         عاملن           املســــتدام          التنمي
     أجـل    مـن        للجميـع        وحاضـن        مسـامل         جمتمعـا         بتعزيـز         االلتـزام  ،     أمـور     مجل    يف  ،     يشمل      ال    ،  “    7040     لعام

        وخاضـــع        بعالـــ         مؤسســـا        وبنـــاء         العدالـــ     إىل       اجلميـــع      وصـــول         امكانيـــ        وإاتحـــ   ،         املســـتدام          التنميـــ       حتقيـــق
         املستواي ؛     مجيع     على        للجميع        وشامل           للمساءل 
        الدوحـ       إعـ ن  ،        االقتضـاء     عنـد  ،         اعتبارهـا   يف     أتخـ     أن    إىل        األعضـاء       الـدول     مجيـع      تدعو -   4 
        ِّ التصـــد ِّ      أجـــل    مـــن       األوســـع        املتحـــدة      األمـــم       أعمـــال      جـــدول   يف         اجلنائيـــ           والعدالـــ        اجلرميـــ      منـــع       إدمـــاج      بشــ ن

         ومشــــارك         والــــدوي       الــــوطي          الصــــعيدين     علــــى         القــــانون       ســــيادة        وتعزيــــز            واالقتصــــادي            االجتماعيــــ         ِّ  للتحــــد ِّاي 
   يف     عقـــد      الـــ           اجلنائيـــ           والعدالـــ        اجلرميـــ      ملنـــع     عشـــر        الثالـــ         املتحـــدة      األمـــم      مـــؤمتر        اعتمـــده      الـــ    ،       اجلم ـــور
            والتوجي ـا            التشـريعا        وضـع ا     لـد       وذلـك  ،  ( ٦ )    7071       أبريـل /     نيسـان    7٩    إىل    77    مـن       الف ة   يف        الدوح 

  ،      اإلعـ ن     ذلـك   يف         الـواردة        املبـاد        تنفي      أجل    من  ،        االقتضاء     عند  ،      ج دها       قصار       تب ل     وأن  ،           السياساتي 
        املتحدة؛      األمم       ميثاق        ومباد        ألهداف        وبقا  

        املنظمـ        اجلرميـ         ملكابح         املتحدة      األمم         اتفاقي      على      تصدق   مل     الي        األعضاء       الدول    حت  -   4 
          بروتوكــــول        املعدلـــ          بصــــيغت ا      7٩٦7      لعـــام          للمخـــدرا          الوحيــــدة           واالتفاقيـــ   ،  ( 7 )           وبروتوكوالهتــــا         الوطنيـــ     عـــر
    غـــري       االّتــار        ملكابحـــ         املتحــدة      األمــم          واتفاقيـــ   ،  ( 4 )    7٩17      لعــام         العقليــ          املـــؤثرا           واتفاقيــ   ،  ( 7 )    7٩17    عــام

  ،  ( 1 )      الفســـــاد        ملكابحـــــ         املتحـــــدة      األمـــــم          واتفاقيـــــ   ،  ( 4 )    7٩11      لعـــــام         العقليـــــ           واملـــــؤثرا          ابملخـــــدرا         املشـــــروع
__________ 

                                                                                                 تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــي ابالّتــار غــري املشــروع ابألســلح  الصــغرية واألســلح  اخلفيفــ  مــن مجيــع جوانبــه، نيويـــورك،  (77 ) 
  .  74                        (، الفصل الرابع، الفقرة       A/CONF.       192/15 )      7007          متو /يوليه     70- ٩

 ( 74)  United Nations,                 Treaty Series,                vol.      2326    , No.       39574     .  

    ابء.     744 /  ٦1            انظر القرار   (74 ) 

         ، املربق. 7 /  40-         القرار دإ  (71 ) 

 ( 7٦)  A/  72/125      .  
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  ،     بــ لك        القيــام   يف       النظــر     علــى     بعــد       إلي ــا      تنضــم     أومل        ابإلرهــاب         املتعلقــ          الدوليــ              والروتوكــوال             واالتفاقيــا 
      بعاال؛        تنفي ا         تنفي ها      سبيل   يف       اجل ود     ب ل     على             والروتوكوال            االتفاقيا      تلك   يف        األطراف       الدول     وحت 

         الوطنيــــ     عــــر        املنظمــــ        اجلرميــــ         ملكابحــــ         املتحــــدة      األمــــم         اتفاقيــــ     أن      جديةةةةد    مةةةةن      تركةةةةد -   1 
        للحـدود         العـابرة        املنظمـ        اجلرميـ         مكابحـ    يف       الـدوي       اجملتمـع    هبا       يستعني     الي        األدوا      أهم     متثل             وبروتوكوالهتا

     على       بوضو      يدل    مما  ،     دول      71٩     بل           االتفاقي    يف        األطراف       الدول     عدد    أن         التقدير    مع       وت حظ  ،        الوطني 
         الوطني ؛        للحدود         العابرة        املنظم        اجلرمي         مبكابح        الدوي       اجملتمع       يبديه      ال           االلتزام

   (  70 )       الوطنيـ     عـر        املنظمـ        اجلرميـ         ملكابحـ         املتحـدة      األمـم         اتفاقي     من    47       املادة    إىل     تشري -   ٦ 
  ،     أمــور     مجلــ    يف  ،   نــ       الــ    ،     7074       ديســمر /    األول       كــانون    71       املــؤر      7٩1 /  ٦٩        العامــ         اجلمعيــ        وقــرار
          االتفاقيــــ        تنفيــــ       حالــــ          ابســــتعرا         األطــــراف       الــــدول       لقيــــام      آليــــ        إنشــــاء       ضــــرورة     علــــى         الت كيــــد       إعــــادة     علـــى

    مــن     وأن  ،        وتدرجييــ         مســتمرة       عمليــ           االتفاقيــ        تنفيــ       حالــ          اســتعرا     أن       وتؤكــد  ،   هبــا        امللحقــ              والروتوكــوال 
        املتحـــدة      األمـــم         اتفاقيـــ    يف        األطـــراف      مـــؤمتر        ملســـاعدة      آليـــ        إبنشـــاء         املتعلقـــ          اخليـــارا      مجيـــع    حبـــ          الضـــرور 
    هبا؛        امللحق              والروتوكوال           االتفاقي        تنفي       حال          استعرا    يف         الوطني     عر        املنظم        اجلرمي         ملكابح 
       عمليــ         مواصــل          الثامنــ        دورتــه   يف          االتفاقيــ    يف        األطـراف      مــؤمتر       بقــرار         التقةةدير    مةةع      ترحةةب -   1 
        لتشــغيل      حمــددة        وقواعــد         إجــراءا       ووضــع    هبــا        امللحقــ              والروتوكــوال           االتفاقيــ        تنفيــ          الســتعرا       آليــ        إنشــاء
  ،        التاســـع        دورتــه   يف        األطـــراف      مــؤمتر      بي ــا      ينظـــر    كــي        األطــراف      مـــؤمتر       حــددها     الــي         العناصـــر      تشــمل  ،      اآلليــ 
       املـواد        جملموعـا       وبقا  ،   هبا        امللحق              والروتوكوال           االتفاقي       مواد     مجيع        تدرجييا       اآللي         تتناول    أن       قراره       وك لك
      الــ     7 / 1        القــرار   يف         الــواردة          ابلتوصــيا       خاصــ        وترحــب  ،      علي ــا       املتفــق         الســنوا          املتعــددة       العمــل      وخ ــ 
       الــدوي        احلكــومي         ل جتمــاع      األوىل         وابلــدورة      707٦        أكتــوبر /    األول       تشــرين    77   يف        األطــراف      مــؤمتر        اعتمــده
  ؛    7071       أبريل /     نيسان    7٦    إىل    74    من       بيينا   يف         املعقودة         العضوي         املفتو 

    مــن          االتفاقيــ          اســتخدام       ايدة       تشــجيع         الثامنــ        دورتــه   يف        األطــراف      مـؤمتر         بقــرارا       ترحةةب -   1 
         السل ا      ه ه        بعالي         وتعزيز          املتبادل            القانوني           واملساعدة         امل لوبني       تسليم     جمال   يف         املركزي          السل ا       جانب
         والـــ خرية         ومكوانهتــا          وأجزائ ـــا         الناريــ         األســـلح      صــنع        مكابحـــ           بروتوكــول       تنفيـــ        تعزيــز  ،        االقتضـــاء      وحســب
  ؛ (  74 )      املنظم        اجلرمي         ملكابح         املتحدة      األمم         التفاقي        املكمل  ،       مشروع     غري       بصورة    هبا        واإلّتار
      تقــدم        مواصــل      علــى        الفســاد        ملكابحــ         املتحــدة      األمــم         اتفاقيــ    يف        األطــراف       الــدول      حتةة    -   ٩ 
        ملكابحــ         املتحــدة      األمــم         اتفاقيــ    يف        األطــراف       الــدول      مــؤمتر         اعتمــدها     الــي          االســتعرا       آلليــ         الكامــل       الــدعم
    مـع      كـ لك       وت حظ  ،         االتفاقي        تنفي          استعرا       آللي          الثاني         الدورة      إطار   يف      احملر         التقدم       وت حظ  ،       الفساد
       اجملتمــع       يبديــه      الــ           االلتــزام     علــى     هــام      مؤشــر     وهــو  ،     دولــ    4  71     بلــ     قــد        األطــراف       الــدول     عــدد    أن         التقــدير
       الصل ؛     ذا          واجلرائم        الفساد        مبكابح        الدوي

       اجلرميــ         ملكابحــ         املتحــدة      األمــم         اتفاقيــ    يف        األطــراف      مــؤمتر       أحــر ه      الــ          ابلتقــدم      ترحةةب -    70 
      واحـد    كـل       تنفيـ    يف        الفسـاد        ملكابحـ         املتحـدة      األمـم         اتفاقيـ    يف        األطراف       الدول       ومؤمتر         الوطني     عر        املنظم 
      هـــااتن         اعتمـــدهتا     الـــي          القـــرارا      اتمـــا        تنفيـــ ا      تنفـــ     أن        األطـــراف       ابلـــدول      وهتيـــب  ،   بـــه        املنوطـــ         الواليـــ        من مـــا
           االتفاقيتني؛       ألحكام         االمتثال    عن          املعلوما       تقدم     ذلك   يف    مبا  ،        اهليئتان
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         ابملخـــدرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      مكتـــب    مـــع         ابلتعـــاون  ،       العامـــ         اجلمعيـــ       رئـــيس      تةةةدعو -    77 
        الـــدورة      وخـــ ل        املتاحـــ         املـــوارد      حـــدود   يف  ،     يعقـــد    أن  ،       املعنيـــ         املصـــلح        صـــاحب        اجل ـــا          ومبشـــارك   ،       واجلرميـــ 
        املتحـدة      األمـم         اتفاقيـ         العتمـاد      عشـرة        اخلامسـ          السـنوي         ابلـ كر          ل حتفـال        املسـتو        ربيعـ         مناقش   ،       احلالي 
      مـوجز        وإعـداد          ل تفاقيـ         الفعلـي         للتنفي          وال ويج         الناشئ          االّتاها      على       الضوء        وتسلي   ،       الفساد        ملكابح 
        األعضاء؛       الدول     مجيع     وإىل          االتفاقي    يف        األطراف      مؤمتر    إىل        إلحالته           للمناقشا         الرئيس

     علــــى      من ــــا    كــــل   يف         اجلنائيــــ          العدالــــ      نظــــم      قــــدرة       تعزيــــز     علــــى        األعضــــاء       الــــدول      تشةةةةجع -    77 
       جنــائي      نظــام     دعــم      نفســه       الوقــت    ويف  ،          ومعــاقبت م          مرتكبي ــا         ومقاضــاة  ،       أشــكاهلا      جبميــع        اجلــرائم   يف         التحقيــق
         األساســـي         واحلـــراي         اإلنســـان      حقـــوق       ومحايـــ   ،         للمســـاءل        وخاضـــع           واإلنســـاني          واإلنصـــاف          ابلفعاليـــ       يتســـم

      ضــــمان    إىل      ترمــــي       تــــدابري        وإنفــــاذ        اعتمــــاد      وعلـــى  ،        والشــــ ود        للضــــحااي         املشــــروع         واملصــــاح       علــــي م        للمـــدعى
         اجلنائي ؛         العدال      نظم   يف       بعال          قانوني         مساعدة     على       احلصول
         املسـاعدة      تقـدم       يواصـل    أن        واجلرميـ          ابملخـدرا       املعـي        املتحـدة      األمـم      مكتب    إىل      تطلب -    74 
      الـ         للعمـل      أيضـا         االعتبـار      إيـ ء    مع  ،        القانون       سيادة        لتعزيز  ،      طلب ا     على      بناء  ،       األعضاء       الدول    إىل         التقني 
     وأن  ،          والثنائيـ           اإلقليميـ          وللج ـود  ،   هبا        املنوط         الوالاي       إطار   يف  ،      األخر         املتحدة      األمم       كياان     به      قامت
   يف         واملشــورة         ابلتنســيق      املعــي        الفريــق      طريــق    عــن     ذلــك   يف    مبــا  ،        واالتســاق         التنســيق       كفالــ      علــى       العمــل       يواصــل
         القانون؛       سيادة     جمال

       لـرانمج    بـه        التنبـؤ     ميكن       وال           واملستقر       الكايف         التمويل      إاتح       أمهي      على         التأكيد      تكرر -    74 
       كامل ؛        بوالايته       يض لع    كي         اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع        املتحدة      األمم

     علــى       يراعــي    مبـا       اجلرميــ      ملنـع       وحمليــ        وطنيـ      عمــل     خ ــ      وضـع     علــى       الـدول     مجيــع      تشةجع -    71 
      أكثـر         واألمـاكن        السكان     بع      ّتعل     الي         العوامل      من ا      أمور     مجل          املشارك      على       وقائم         ومتكامل      شامل    حنو

         الســليم            واملمارســا        األدلــ       أبضــل    إىل      اخل ــ      هــ ه       تســتند    أن       كفالــ       وعلــى  ،      اجلرميــ     أو / و      لــألذ       عرضــ 
       تعزيــز    إىل     هتــدف     الــي             االســ اتيجيا     مــن       يتجــزأ   ال      جــزءا       اجلرميــ      منــع        اعتبــار       ضــرورة     علــى       وتشــدد  ،         املتــوابرة
        العامــ         اجلمعيــ        قــرار    يف         الـواردة           ل لتزامــا       وبقــا      وذلــك  ،      الـدول     مجيــع   يف            واالقتصــادي            االجتماعيــ          التنميـ 
  ؛   7٩٩ /  10   و   7 /  10

      األمــــم       بــــرانمج    مــــع         ابلتعــــاون  ،      الصــــل      ذا          الدوليــــ           واملنظمــــا         األعضــــاء       الــــدول    حتةةةة  -    7٦ 
     حسب  ،       ودولي           وإقليمي          إقليمي       ودون       وطني             اس اتيجيا      وضع     على  ،        اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع        املتحدة
       اتصـال       ونقـاط      حمددة       وطني         مركزي        سل ا        إنشاء     ذلك   يف    مبا  ،     أخر        تدابري    من      يلزم    ما       واختاذ  ،        االقتضاء
       يتعلـق      بيما     ذلك   يف    مبا  ،      الدوي         ابلتعاون         املتعلق           اإلجراءا        لتيسري       مكرس   ،      احمللي            للتشريعا       وبقا  ،      بعال 
         العــابرة        املنظمــ         للجرميــ          بفعاليــ         التصــد      أجــل    مــن  ،         املتبادلــ            القانونيــ          املســاعدة        وطلبــا          امل لــوبني        بتســليم
    غـــري      بصـــف        علي ـــا        املتحصـــل       األصـــول       إعـــادة     أجـــل    مـــن         التعـــاون       أشـــكال     مجيـــع        وتعزيـــز  ،        الوطنيـــ         للحـــدود
       الفصل      سيما    وال  ،      األصول        ابس داد         املتعلق         الفساد        ملكابح         املتحدة      األمم         اتفاقي        ألحكام      وبقا  ،       مشروع 
        احلالي ؛       واليته      إطار   يف        واجلرمي          ابملخدرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    مع         ابلتعاون  ،     من ا       اخلامس
  ،       الواثئــــق     حلفــــظ      موحــــد       معيــــار       تنفيــــ          إمكانيــــ        دراســــ      علــــى        األعضــــاء       الــــدول      تشةةةةجع -    71 

       الصل ؛     ذا          الدولي          املؤسسا     مع          وابلتعاون        املتحدة      األمم        منظوم       داخل     ذلك  يف   مبا

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/299
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         التشــجيع   يف         اجلنائيــ           والعدالــ        اجلرميــ      ملنـع        املتحــدة      األمــم       بــرانمج      أمهيـ       جديةةد    مةةن      تركةةد -    71 
      الـ         العمـل       وأمهيـ   ،        اجلنائيـ           والعدالـ        اجلرميـ      منـع     جمال   يف       الدوي         التعاون        لتعزيز       بعال          إجراءا       اختاذ     على
       اجلرميـ      منـع     جمـال   يف        بواليتـه        االضـ  ع      سـياق   يف        واجلرميـ          ابملخـدرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    به      يقوم

           االستشـــــاري         ابخلــــدما           وتزويـــــدها        األعضــــاء       الـــــدول    مــــع       التقـــــي         التعــــاون     ذلـــــك   يف    مبــــا  ،        اجلنائيـــــ           والعدالــــ 
       هيئـا      مجيـع    مـع          والتنسـيق  ،       العليـا         األولوي       سبيل      وعلى       طلب ا     على      بناء  ،        املساعدة       أشكال    من     ذلك    وغري
  ،       املنظمـ        اجلرميـ        أشـكال      جبميـع       يتعلـق      بيمـا        أعماهلـا        وتكميـل          ومكاتب ـا       الصل      ذا         املختص         املتحدة      األمم
         واجلــــرائم        البحـــار   يف       ترتكـــب     الـــي         الوطنيـــ         للحـــدود         العــــابرة        املنظمـــ         واجلرميـــ          القرصـــن        أعمـــال     ذلـــك   يف    مبـــا

         املتعلقــــ          واجلــــرائم  ،   هلم      واســــتغ         األطفــــال       إليــــ اء        اجلديــــدة          املعلومــــا             تكنولوجيــــا           واســــتخدام           اإللك ونيــــ 
           االقتصـادي          واجلـرائم  ،        املشـروع     غـري        املاليـ            والتـدبقا   ،         الثقابيـ         األثري         والق ع          ابملمتلكا         واالّتار  ،      ابهلوي 
         الثمينــــ         ابملعــــادن        واالّتــــار  ،        الشــــركا         وجــــرائم          الضــــريبي         اجلــــرائم    عــــن     بضــــ   ،     الغــــش     ذلــــك   يف    مبــــا  ،        واملاليــــ 

        واالّتـــــار  ،       البيئـــــ    يف      تـــــؤثر     الـــــي         واجلـــــرائم  ،         التجاريـــــ          الع مـــــا      ذا        الســـــلع        وتزييـــــ   ،       الكرميـــــ          واألحجـــــار
ـــــواع        املشـــــروع   غـــــري ـــــاات          احليـــــواان        أبن ـــــ           والنب         واالّتـــــار  ،        ابملخـــــدرا         واالّتـــــار  ،        ابالنقـــــرا         امل ـــــددة       الري

       بصـورة        واالّتـار  ،      مشـروع    غـري      بشـكل    هبـا        واالّتار         الناري         األسلح       وصنع  ،         امل اجرين       وهتريب  ،       ابألشخا 
       وك لك  ،       املنظم            واإلرهابي           اإلجرامي          اجلماعا     مع       املكرر       النف          ومنتجا        ابلنف         مباشرة    غري    أو        مباشرة
         واإلرهاب؛        الفساد

ع   -    7٩      أو         متناميـ     أو       قائمـ      صـ       ِّ أ  ِّ        وحتليـل         اسـتبان         مواصـل      على        األعضاء       الدول        تشج  
       ِّ   ابملخـــد ِّرا         املتصـــل          املشـــروع     غـــري         واألنشـــ           الوطنيـــ     عـــر        املنظمـــ        اجلرميـــ     بـــني        األحيـــان     بعـــ    يف       حمتملـــ 
      إطـــار   يف         املت خـــ ة         التـــدابري     حتســـني     أجـــل    مـــن       الصـــ       هلـــ ه         والتصـــد   ،       اإلرهـــاب       ومتويـــل        األمـــوال      وغســـل
   يف  ،     يدعم    أن        واجلرمي        ِّ   ابملخد ِّرا       املعي        املتحدة      األمم      مبكتب      ُ وهتيبُ   ،       اجلرائم     تلك        ملكابح          اجلنائي          العدال 
       طلب ا؛     على      بناء       الش ن     ه ا   يف        األعضاء       الدول      ج ود  ،      الصل      ذا        والايته      إطار

         اإلقليمـي      ودون          واإلقليمـي       الـدوي       الصـعد     على         التعاون       تعزيز    إىل        األعضاء       الدول      تدعو -    70 
       تبـــادل       أنشـــ         تعزيـــز     خـــ ل    مـــن     ذلـــك   يف    مبـــا  ،       األجانـــب          اإلرهـــابيني         املقـــاتلني     خل ـــر        التصـــد    يف          والثنـــائي
  ،        القــدرا        وبنـاء  ،        االقتضـاء     حســب  ،        اللوجسـي        والـدعم  ،       املناسـب       الوقــت   يف          ابلعمليـا          املتعلقـ           املعلومـا 

         واعتمـاد       تبـادل     أجـل    مـن  ،       واجلرميـ          ابملخـدرا       املعـي        املتحـدة      األمـم      مكتـب        يوبرها     الي          املعلوما       قبيل    من
    مـــن        األجانـــب          اإلرهـــابيني         املقـــاتلني      وملنـــع  ،       األجانـــب          اإلرهـــابيني         املقـــاتلني     علـــى        للتعـــرف          املمارســـا       أبضـــل
         وّتنيـدهم          وتعبئـت م        األجانب          اإلرهابيني         املقاتلني      متويل      ومنع  ،     عرها    أو       إلي ا    أو        األعضاء      لدول ا    من       السفر

    إىل      يـؤد      كـان     ومى        اإلرهاب    إىل      يفضي         ابعتباره       ابلعن         املصحوب        الت رف         ومكابح       ومنع  ،         وتنظيم م
    أ       تقــــدم       كفالـــ      وإىل  ،        واإلدمـــاج         الت هيـــل       إلعـــادة            اســـ اتيجيا        تنفيــــ      أجـــل    مـــن       اجل ـــود        وتعزيـــز  ،    ذلـــك

  ،        إرهابي        أعمال     دعم    أو         ارتكاهبا    أو    هلا        اإلعداد    أو    هلا         التخ ي     أو         إرهابي        أعمال      متويل   يف       يشارك     شخ 
        املن بق؛      احمللي         القانون       وك لك  ،      الدوي         القانون      مبوجب           ل لتزاما         امتثاال  ،        العدال     إىل

         املنظمـا     مـع        تعاونـه       ايدة     علـى        واجلرميـ          ابملخـدرا       املعـي        املتحـدة      األمـم      مكتـب    حت  -    77 
        للحــدود         العــابرة        املنظمــ        ابجلرميــ      صــل     هلــا       بــوالاي         املكلفــ            واإلقليميــ          الدوليــ           واملنظمــا          الدوليــ          احلكوميــ 
         النسـبي        امليـزة    مـن           واالسـتفادة         التعـاون        وتعزيز          املمارسا       أبضل       تبادل     أجل    من  ،        االقتضاء     حسب  ،        الوطني 
         املنظما ؛     تلك    من     لكل         الفريدة

         الق ريـ          ومكاتبـه        واجلرميـ          ابملخدرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب      أمهي       جديد    من      تركد -    77 
     علـى       املكتـب     وحتـ   ،        اجلنائيـ           والعدال        اجلرمي      منع     جمال   يف      احمللي        املستو      على         القدرا       بناء   يف           واإلقليمي 

          واملشــــاريع         القائمــــ        الضـــع       أوجــــه  ،     أخـــر        ملنــــاطق         وختصيصــــ ا        املكاتـــب      إغــــ ق      يقـــرر       عنــــدما  ،      يراعـــي    أن
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         الوطنيـ         للحـدود         العابرة        املنظم        اجلرمي         مكابح      جمال   يف         اإلقليمي        الصعيد     على        امل تب        واآلاثر    هبا        املض لع
         الوطنيـــ         للج ـــود      بعـــال     دعـــم       مســـتو       تـــوبري        مواصـــل      هبـــدف  ،        الناميـــ          البلـــدان   يف       وخباصـــ   ،       أشـــكاهلا      جبميـــع

       اجملالني؛      ه ين   يف         املب ول            واإلقليمي 
         ابملخــــدرا       املعــــي        املتحـــدة      األمــــم      مكتـــب       تزويــــد       يواصــــل    أن       العـــام      األمــــني    إىل      تطلةةةب -    74 
        ملكابحـ         املتحـدة      األمـم         اتفاقيـ        تنفيـ     إىل         الراميـ        اجل ـود      بعـال    حنو     على      يدعم     لكي         الكابي         ابملوارد        واجلرمي 
        املعدلـــ          بصــيغت ا      7٩٦7      لعـــام          للمخــدرا          الوحيـــدة           واالتفاقيــ   ،            وبروتوكوالهتـــا         الوطنيــ     عـــر        املنظمــ        اجلرميــ 

       االّتــار        ملكابحــ         املتحــدة      األمــم          واتفاقيــ   ،     7٩17      لعــام         العقليــ          املــؤثرا           واتفاقيــ   ،     7٩17     عــام          بروتوكــول
      ولكــي  ،       الفســاد        ملكابحــ         املتحــدة      األمــم          واتفاقيــ       7٩11      لعــام         العقليــ           واملــؤثرا          ابملخــدرا         املشــروع   غــري

          والعدالــ        اجلرميــ      منـع      وجلنــ   ،          االتفــاقيتني   يف        األطـراف       مــؤمتر        أمانــ       مب ـام  ،   بــه        املنوطــ         للواليـ       وبقــا  ،      يضـ لع
        األمانـ     إىل       وت لب  ،        اجلنائي           والعدال        اجلرمي      ملنع        املتحدة      األمم        مؤمترا        وك لك  ،        املخدرا       وجلن   ،        اجلنائي 
     حسـب  ،      بنشـاط        اإلسـ ام    مـن          لتمكين ـا  ،     من ـا    كـل      واليـ       حـدود   يف       للجـان       الـدعم      تقدم       تواصل    أن        العام 

      احملــر         للتقـدم          املواضــيعي           واالسـتعرا         العــاملي        الصـعيد     علـى          املســتدام          التنميـ        أهــداف        متابعـ    يف  ،        االقتضـاء
  ؛   7٩٩ /  10        القرار   يف      عليه        املنصو        النحو     على        األعضاء       الدول      جانب    من

      األمـم      ملكتـب     ممكـن        وسياسي     ماي     دعم     أوىف      تقدم    أن     على        األعضاء       الدول     مجيع    حت  -    74 
  ،        الترعـا        و ايدة        تسـاعده     الـي       املاحنـ        اجل ـا        قاعـدة       توسـيع      طريـق    عـن        واجلرميـ          ابملخـدرا       املعـي        املتحدة

   يف         وأنشـ ته            والتنفي يـ          البحثيـ         أنشـ ته        مواصـل     مـن         لتمكينـه      وذلـك  ،       العام         لألغرا          الترعا         وخصوصا
       والايته؛      إطار   يف  ،         وتعزيزها         وحتسين ا        ن اق ا        وتوسيع       التقي         التعاون     جمال

         ابملخـــدرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      ملكتـــب        العامـــ         املاليـــ        احلالـــ       إ اء       قلقهةةةا    عةةةن      تعةةةر  -    71 
      من ـا          االستفادة       وضمان    هبا        التنبؤ      وميكن         ومستقرة       كابي        مبوارد       املكتب       تزويد       ضرورة     على       وتشدد  ،       واجلرمي 
        العامـل        الفريـق      واليـ       متديـد    إىل      أيضـا       ابلنظـر  ،      العـام      األمـني    إىل       وت لـب  ،        التكلفـ      حيـ     من      بعال    حنو     على

      تقـدم       يواصل    أن  ،     املاي       ووضعه       املكتب       إدارة       بتحسني      املعي         العضوي     ابب        املفتو         الدائم       الدوي        احلكومي
       موارد       توابر       كفال        يواصل     وأن        للمكتب        املالي        احلال     عن  ،       تقارير       بتقدم         القائم            االلتزاما       إطار   يف  ،       تقارير
          وبفعالي ؛       كامل         بوالايته        ليض لع        للمكتب       كابي 

      األمـم        لصندوق         الترعا     من       املزيد      تقدم    إىل        امل تم         األطراف    من       وغريها       الدول      تدعو -    7٦ 
        املتحــدة      األمــم         ولصــندوق  ،        واألطفــال        النســاء      ســيما    وال  ،       ابألشــخا        االّتــار       لضــحااي          االســتئماي        املتحــدة

         املعاصرة؛      الرق       أبشكال    ا   اخل         للترعا           االستئماي
       أشــكال     مجيــع     علـى        للقضــاء          والدوليـ          الوطنيــ         ج ودهـا       تكثيــ         األعضـاء       ابلــدول     هتيةب -    71 
      من ـا        بوسـائل  ،     اجلـنس      بنـوع        املتعلـق          والتمييـز        األجانـب         وكراهيـ        الـديي        ُّ والتعصُّـب          العنصـري       بي ا    مبا  ،        التمييز
         تشـــريعا         وإنفـــاذ       صـــياغ    يف  ،     األمـــر       اقتضـــى       حيثمـــا  ،       والنظـــر  ،        تثقيفيـــ         وبـــرامج      مـــواد        وإعـــداد       الـــوعي       إذكـــاء
         للتمييز؛        مناهض 
    قـــد       الـــ ين  ،       مركـــزهم    عـــن       النظـــر      بصـــرف  ،         املستضـــعفني       اجملتمـــع       أبـــراد      محايـــ       أمهيـــ       تركةةةد -    71 
         اجلماعا        أنش         تزايد      إ اء       قلق ا    عن       الصدد     ه ا   يف       وتعرب  ،       واخل رية         املتعددة         التمييز       ألشكال         يتعرضون
    ضــد        اجلــرائم    مــن        تســتفيد     الــي         اجلماعــا     مــن       وغريهــا         الوطنيــ         للحــدود          والعــابرة         الوطنيــ          املنظ مــ           اإلجراميــ 
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      صـــار         انت ـــاك    ويف             وال إنســـاني        اخل ـــرية        ابلظـــروف       اكـــ اث     دون  ،        واألطفـــال        النســـاء      ســـيما    وال  ،         امل ـــاجرين
       الدوي؛          والقانون         الوطني          للقوانني
        الـدنيا           النموذجيـ         املتحدة      األمم       قواعد  ،        االقتضاء     عند  ،     تنف     أن        األعضاء       ابلدول     هتيب -    7٩ 
      تكثـــ      وأن  ،     من ـــا        والغـــر         مغزاهـــا         االعتبـــار   يف      آخـــ ة  ،  (71 )       مانـــدي (        نيســـلون        )قواعـــد         الســـجناء        ملعاملـــ 
         املناسـب          ابإلص حا         القيام     خ ل    من        السجون        اكتظاظ   يف        املتمثل        للتحد         التصد      أجل    من        ج ودها

       تـدابري       واختـاذ         اجلنائي           السياسا          استعرا   ،        االقتضاء     عند  ،     تشمل    أن       ينبغي     الي  ،        اجلنائي          العدال      جمال   يف
ــــــدابري         العقــــــواب        ت بيــــــق        وتعزيــــــز  ،        حمــــــاكمت م     قبــــــل        األشــــــخا         احتجــــــا     مــــــن     احلــــــد     هبــــــدف       عمليــــــ            والت
        املتحدة      األمم      مكتب    إىل       وت لب  ،       اإلمكان     قدر           القانوني          املساعدة     على       احلصول      وحتسني           االحتجا ي    غري
      بنــاء  ،       األعضــاء       الــدول    إىل  ،      الصــدد     هــ ا   يف  ،        التقنيــ          املســاعدة      تقــدم       يواصــل    أن        واجلرميــ          ابملخــدرا       املعــي
       طلب ا؛     على

  ،        اجلنائيـــ          العدالـــ      نظـــم   يف        اجلنســـاي        املنظـــور        مراعـــاة       تعمـــيم    إىل        األعضـــاء       الـــدول      تةةةدعو -    40 
     حتســـني     خــ ل     ومــن  ،        االقتضــاء     عنــد  ،       للنســاء           االحتجا يــ     غــري         التــدابري         اســتخدام     خــ ل    مــن     ذلــك   يف   مبــا

           االحتجا يـــــ     غـــــري          والتـــــدابري          الســـــجينا         ملعاملـــــ         املتحـــــدة      األمـــــم       قواعـــــد        مراعـــــاة    مـــــع  ،         الســـــجينا         معاملـــــ 
        احلمايــ         لتعزيــز       وطنيــ       وخ ــ             اســ اتيجيا         وتنفيــ      وضــع     خــ ل     ومــن  ،  (71 )      ابنكــوك(        )قواعــد          للمجرمــا 
         العدالـ      جمـال   يف         والتصد        اجلرمي      منع         إجراءا        تعزيز     وإىل  ،      العن        أعمال     مجيع    من         والفتاة        للمرأة         الكامل 
         العمليـ         القـدرة      لـدعم       تـدابري      اختاذ     خ ل    من      سيما    وال  ،      جنساي       بدابع          والفتيا         النساء     قتل       جلرائم         اجلنائي 
       وترحـب  ،          ومعـاقبت م          مرتكبي ا        وحماكم       بي ا          والتحقيق        اجلرائم     ه ه       أشكال     مجيع     منع     على        األعضاء       للدول
      املعـي         العضـوي     ابب        املفتـو        الـدوي        احلكـومي       اخلراء      بريق    هبا      أوصى     الي         العملي         ابألدوا        الصدد     ه ا   يف

    إىل    77    مـــن       الفـــ ة   يف       ابنكـــوك   يف  ُ   ُعقـــد      الـــ           اجتماعـــه   يف       جنســـاي       بـــدابع          والفتيـــا         النســـاء     قتـــل       جبـــرائم
  ؛ (7٩ )    7074       نوبمر /     الثاي       تشرين   74

      ج ــود   يف         وابلشــباب       ابل فــل        املتصــل         املســائل       إدمــاج    إىل        األعضــاء       الــدول      أيضةةا      تةةدعو -    47 
          واالســتغ ل       العنــ        أشــكال     مجيــع    مــن        األطفــال      محايــ       أمهيــ          االعتبــار   يف      آخــ ة  ،        اجلنائيــ          العدالــ       إصــ  
   يف        سياسـا      وضـع     وإىل  ،      الصـل      ذا          الدولي         الصكوك       مبقتضى        األطراف          التزاما     مع      يتسق    مبا  ،        واإلي اء
      مبـدأ    مـع      يتفـق    مبـا       لل فـل        العليـا       املصـاح     على       وتركز       ال فل          الحتياجا          ومراعي        شامل       تكون         العدال      جمال
        مناسب ؛        مني      ب ة       وألقصر     أخري      كم ذ    إال        حريت م    من        األطفال       حرمان     عدم

     أجـــل    مـــن        واجلرميـــ          ابملخـــدرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      مكتـــب       يبـــ هلا     الـــي       ابجل ـــود      تنةةةوه -    47 
  ،         ومكابحتــــه         االخت ـــاف     منـــع     جمـــال   يف        قــــدراهتا        وتعزيـــز         إمكاانهتـــا       ت ـــوير     علــــى        األعضـــاء       الـــدول        مســـاعدة
       تبــــادل       وخباصــــ   ،      الــــدوي         التعــــاون       تعزيــــز     هبــــدف         التقنيــــ          املســــاعدة      تقــــدم       يواصــــل    أن       املكتــــب    إىل       وت لــــب
          املتنامي ؛       اخل رية       اجلرمي      هل ه         بفعالي         التصد      أجل    من  ،          القانوني          املساعدة
          امل ــاجرين     ريــب هت        مكابحــ           بروتوكــول     علــى         التصــديق   يف       النظــر        األعضــاء       ابلــدول     هتيةةب -    44 

         الوطنيـــــ     عـــــر        املنظمــــ        اجلرميـــــ         ملكابحــــ         املتحـــــدة      األمــــم         التفاقيـــــ        املكمـــــل      واجلــــو        والبحـــــر     الــــر      طريـــــق    عــــن
        وم حقـــ           امل ـــاجرين      هتريـــب         ومكابحـــ      منـــع     علـــى       الـــدوي         التعـــاون       تعزيـــز     أجـــل    مـــن  ،  (40 )    إليـــه         االنضـــمام   أو

__________ 

         ، املربق.   711 /  10       القرار   (71 ) 

         ، املربق.   77٩ /  ٦1       القرار   (71 ) 

  .          E/CN.     15/2015/16     انظر   (7٩ ) 

 ( 40)  United        Nations,          Treaty Series             , vol.        2241    , No.       39574     .  
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  ،        االقتضاء     حسب  ،        الوطني             والتشريعا          للقوانني       ووبقا           الروتوكول     ذلك    من   ٦        للمادة      وبقا        قضائيا        امل ربني
         التمييز     عدم        ومباد       يتفق    مبا         كرامت م      وصون         الت ريب      ضحااي          امل اجرين      حلقوق         الفعال         احلماي       ضمان    مع

       اخلاصــ            االحتياجــا          ومراعــاة  ،      الصــل     ذ        الــدوي         القــانون      مبوجــب         الت بيــق         الواجبــ            االلتزامــا     مــن       وغريهــا
    مـع          وابلتعـاون  ،     السن       وكبار  ،       اإلعاق      ذو          واألشخا   ،     من م         املصحوبني    غري      سيما    وال  ،        واألطفال        للنساء

      املعـــي        املتحـــدة      األمــم      مبكتـــب       الصــدد     هـــ ا   يف      وهتيــب  ،     اخلـــا          والق ــاع      املـــدي        واجملتمــع         الدوليـــ          املنظمــا 
           للروتوكول؛      وبقا        األعضاء       الدول    إىل         التقني          املساعدة      تقدم        مواصل         واجلرمي          ابملخدرا 
ـــدول      تشةةةجع -    44            امل ـــاجرين      هتريـــب       جـــرائم   يف         التحقيـــق     عنـــد  ،     تكفـــل    أن     علـــى        األعضـــاء       ال
         املكتســـب           العائـــدا          ُّ تـ تـ بُّـــع      بغيـــ          متزامنـــ        ماليـــ         حتقيقـــا        إجـــراء     علـــى       العمـــل  ،       قضـــائيا          مرتكبي ـــا        وم حقـــ 

       جبـــرائم        مرتب ـــ        أصـــلي       جرميـــ           امل ـــاجرين      هتريـــب      تعتـــر     وأن  ،         ومصـــادرهتا         وّتميـــدها        اجلـــرائم     تلـــك     خـــ ل   مـــن
        األموال؛    غسل

     هــ ا   يف       وتعــرب  ،       ابألشــخا        االّتــار       أشــكال     مجيــع         ومكابحــ      منــع      أمهيــ      علــى      تشةةدد -    41 
    مــن       وغريهــا         الوطنيــ         للحــدود          والعــابرة         الوطنيــ         املنظمــ           اإلجراميــ          اجلماعــا        أنشــ        إ اء       قلق ــا    عــن       الصــدد

    أن        األعضـاء       ابلـدول      وهتيـب  ،       األعضـاء     نـزع       ألغـرا      ذلـك   يف    مبـا  ،       اجلرائم     ه ه    من        تستفيد     الي         اجلماعا 
  ،        واألطفـــال        النســـاء       وخباصـــ   ،       ابألشـــخا        االّتـــار         ومعاقبـــ       وقمـــع     منـــع          بروتوكـــول     علـــى         التصـــديق   يف      تنظـــر

      تكثـــ      وأن  ،  (  7٩ )    إليـــه         االنضـــمام    أو         الوطنيـــ     عـــر        املنظمـــ        اجلرميـــ         ملكابحـــ         املتحـــدة      األمـــم         التفاقيـــ        املكمـــل
          واملســاعدة        احلمايــ        وتــوبري        ابألشــخا        االّتــار       أشــكال     مجيــع        مكابحــ     إىل         الراميــ          الوطنيــ        اجل ــود      كــ لك
         املنظمــا     مــع          وابلتعــاون        ابملوضــوع       الصــل      ذا            القانونيــ            االلتزامــا       جلميــع      وبقــا       ابلبشــر       االّتــار       لضــحااي
         ابملخــدرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب       الصــدد     هــ ا   يف       وتــدعو  ،     اخلــا          والق ــاع      املــدي        واجملتمــع         الدوليــ 
      أع ه؛         امل كورة           للروتوكول      وبقا        األعضاء       للدول         التقني          املساعدة      تقدم        مواصل     إىل        واجلرمي 

         التقني          املساعدة    من      يزيد    أن        واجلرمي          ابملخدرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    إىل      تطلب -    4٦ 
        اإلرهـــــاب     منـــــع     علـــــى       الـــــدوي         التعـــــاون      يعـــــز      وأن  ،      طلب ـــــا     علـــــى      بنـــــاء  ،       األعضـــــاء       الـــــدول    إىل        يقـــــدم ا     الـــــي

      بيمـا      سـيما   ال  ،       األجانـب          اإلرهـابيني         املقـاتلني       إقام     حمل       وتغيري       وعودة     سفر        اهرة     ذلك   يف    مبا  ،         ومكابحته
     علـــى         التصـــديق      تيســـري      طريـــق    عـــن        املاليـــ          ومصـــادره  ،         املتبادلـــ            القانونيـــ           واملســـاعدة         امل لـــوبني        بتســـليم       يتعلـــق

      األمن     جملس     جلن     مع   ني    وثيق        وتعاون        بتشاور  ،         وتنفي ها        ابإلرهاب         املتعلق          العاملي              والروتوكوال            االتفاقيا 
           ومـــديريت ا         اإلرهـــاب(        مكابحـــ       )جلنـــ         اإلرهـــاب        مكابحـــ       بشـــ ن   (    7007 )      7414        ابلقـــرار     عمـــ         املنشـــ ة
  ،    7٩7 /  17        للقــرار      وبقــا       املنشــ         اإلرهــاب        ملكابحــ         املتحــدة      األمــم      مكتــب       أعمــال   يف      يســ م     وأن  ،          التنفي يــ 
     لكــي        امل ئمــ         ابملــوارد        واجلرميــ          ابملخــدرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب       تزويــد    إىل        األعضــاء       الــدول       وتــدعو
    به؛        املنوط         ابلوالي        يض لع

        الواليـ       إطـار   يف  ،      يواصـل    أن     علـى        واجلرمي          ابملخدرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    حت  -    41 
        األمــوال     غسـل        مكابحــ      أجـل    مــن  ،      طلب ـا     علـى      بنــاء  ،       األعضـاء       الــدول    إىل         التقنيـ          املســاعدة      تقـدم  ،       املنوطـ 
  ،       اإلرهـــاب       ومتويـــل       اجلرميــ          وعائـــدا         األمــوال     غســـل        ملكابحــ         العـــاملي        الــرانمج      طريـــق    عــن        اإلرهـــاب       ومتويــل
        املعايري  ،    ذلك       ين بق       حيثما  ،     يشمل    مبا  ،        الدولي          واملعايري        ابملوضوع       الصل      ذا         املتحدة      األمم       لصكوك     وبقا

         احلكوميـ          واهليئـا         األطـراف          واملتعـددة            واألقاليميـ           اإلقليميـ          املنظمـا         تتخ ها     الي       الصل      ذا            واملبادرا 
  ،        االقتضـــــاء     حســـــب  ،       املاليـــــ           ابإلجـــــراءا         املعنيـــــ        العمـــــل      برقـــــ        ومن ـــــا  ،       األمـــــوال     غســـــل        ملكابحـــــ          الدوليـــــ 
         الوطني ؛           للتشريعا      وبقا
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       احملدقــــ           اإلجراميــــ            للت ديــــدا         التصــــد         بعاليــــ        تعزيــــز     علــــى        األعضــــاء       الــــدول    جع  تشةةةة -    41 
ــــ            الت ديــــدا       بي ــــا    مبــــا  ،        الســــياحي        ابلق ــــاع       املعــــي        املتحــــدة      األمــــم      مكتــــب       أنشــــ       خــــ ل    مــــن  ،         اإلرهابي

         السـياح        منظمـ     مـع         ابلتعـاون  ،        االقتضـاء     عند  ،      الصل      ذا        األخر          الدولي           واملنظما         واجلرمي          ابملخدرا 
      اخلا ؛         والق اع         العاملي 

           التعليميـ     أو         الدينيـ         لألغـرا         املخصصـ        املبـاي    ضـد        عمـدا          املوج ـ         اهلجما     أن      تركد -    4٩ 
ـــع     الـــي         واألمــاكن           املستشـــفيا     أو  ،         التارخييـــ       اآلاثر    أو  ،      اخلرييــ         لألغـــرا     أو         العلميـــ     أو        الفنيــ     أو       بي ـــا      جيم 

        املوج          اهلجما        مرتكي       حماسب       أمهي      على       وتشدد  ،     احلرب       جرائم       مستو     إىل      ترقى    قد  ،       واجلرحى       املرضى
ـــدول      جبميـــع      وهتيـــب  ،       عســـكري           أهـــدابا        تكـــون    أال       شـــري    ،      الـــ كر         الســـالف        املبـــاي    ضـــد        عمـــدا         تتخـــ     أن       ال

         الت بيق؛        الواجب       الدوي         للقانون        وبقا            القضائي         واليت ا      إطار   يف        الغاي      هل ه       حتقيقا         املناسب           اإلجراءا 
       اجلرميـ         ملكابحـ         املتحـدة      األمـم         اتفاقي     من         الفعال           االستفادة     على        األطراف       الدول    حت  -    40 
         وجوانبه        أشكاله      جبميع          الثقابي           ابملمتلكا        االّتار     منع     جمال   يف         التعاون      ن اق        لتوسيع         الوطني     عر        املنظم 
       إعـــادة   يف       وخباصـــ   ،       اإلرهـــاب       ومتويـــل        األمـــوال     غســـل     ذلـــك   يف    مبـــا  ،          ومكابحت ـــا       جـــرائم    مـــن    بـــه      يتصـــل     ومـــا

  ،         االتفاقيــ     مــن    74       املـادة    مــن   7        للفقــرة      وبقـا  ،        الشــرعيني        أصــحاهبا    إىل          املمتلكـا     أو        اجلــرائم     تلــك        عائـدا 
      جبميع          الثقابي           ابملمتلكا        االّتار      بش ن          اإلحصائي           والبياان           املعلوما        تبادل    إىل        األطراف       الدول       وتدعو
         الدوليــ            التوجي يــ         املبــاد       أمهيــ        الصــدد     هــ ا   يف      جمــددا       وتؤكــد  ،      جــرائم    مــن    بــه      يتصــل     ومــا         وجوانبــه        أشــكاله
       جـرائم    مـن    بـه      يتصـل     ومـا          الثقابيـ           ابملمتلكا        ابالّتار       يتعلق      بيما         اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع       تدابري      بش ن
  ؛   7٩٦ /  ٦٩        قرارها   يف        العام         اجلمعي          اعتمدهتا     الي        ابلصيغ   ،     أخر 

       االّتار         ومكابح      ملنع       بعال         ودولي        وطني         بتدابري       العمل     بدء     على        األعضاء       الدول    حت  -    47 
       وواثئــــق         الدوليــــ            التوجي يــــ          واملبــــاد            التشــــريعا      نشــــر      من ــــا        بوســــائل  ،         الثقابيــــ           ابملمتلكــــا         املشــــروع    غــــري

         واجلمـارك        الشـرط         لـدوائر      خاصـ          تدريبيـ        دورا        وتـوبري  ،       ابملوضوع       الصل      ذا          التقني          األساسي           املعلوما 
        املواقـع      سـرق      ذلـك   يف    مبـا  ،         الثقابيـ           ابملمتلكـا        االّتـار        اعتبـار    إىل        األعضـاء       الـدول       وتـدعو  ،      احلـدود         ومراقب 
      األمم         اتفاقي     من     )ب(   7       املادة   يف      املبني       النحو     على      خ رية      جرمي   ،      وهنب ا          الثقابي         املواقع    من       وغريها        األثري 
         الوطني ؛    عر        املنظم        اجلرمي         ملكابح         املتحدة

       االّتار     ملنع       الوطي        الصعيد     على      حامس        خ وا       اختاذ     على        األعضاء       الدول      أيضا    حت  -    47 
      من ـا      بسـبل  ،       السـواء     علـى        وال لـب       العـر      جماي   يف  ،     عليه         والقضاء          ومكابحته       الري         ابألحياء        املشروع    غري
  ،      بش نه          القضائي           وامل حقا            التحقيقا         وإجراء        املشروع    غري       االّتار     ذلك     ملنع          الضروري            التشريعا        تعزيز

          والقــانون         الوطنيــ            للتشــريعا       وبقــا         اجلنائيــ          العدالــ      جمــال   يف        املتخــ ة          والتــدابري        اإلنفــاذ       تــدابري       تعزيــز       وكــ لك
      يقــدم    أن     ميكــن       الريــ           والنبــاات          احليــواان     ضــد       اجلرميــ         ملكابحــ        الــدوي       االحتــاد    أبن        االعــ اف    مــع  ،      الــدوي
       الصدد؛     ه ا   يف      قيم        تقني         مساعدة
       الري           والنباات          احليواان          بـ نواع        املشروع    غري       االّتار        اعتبار    إىل        األعضاء       ابلدول     هتيب -    44 
           لتشـــريعاهتا      وبقـــا  ،     خ ـــرية        جرميـــ           املنظمـــ           اإلجراميـــ          اجلماعـــا      بيـــه      تضـــلع      الـــ         اخل ـــرة          والنفـــااي        احملميـــ 
         الوطني ؛    عر        املنظم        اجلرمي         ملكابح         املتحدة      األمم         اتفاقي     من     )ب(   7        للمادة       ووبقا         الوطني 

      اّتــــار         ومكابحــــ      ملنــــع          والفعالــــ          املناســــب          التــــدابري      اختــــاذ        األعضــــاء       ابلــــدول      أيضةةةةا     هتيةةةةب -    44 
  ،        االقتضـــاء     عنـــد  ،       القيـــام      من ـــا        بوســـائل  ،       الكرميـــ          واألحجـــار         الثمينـــ         ابملعـــادن        املنظمـــ           اإلجراميـــ          اجلماعـــا 
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           التحقيقـا         وإجـراء        الكرمي          واألحجار         الثمين         ابملعادن        املشروع    غري       االّتار     ملنع        ال  م            التشريعا         ابعتماد
      بعال؛    حنو     على           التشريعا      تلك        وتنفي   ،      الصدد     ه ا   يف          القضائي           وامل حقا 
         ابملخـــدرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      مكتـــب     دعـــم        مواصـــل      علـــى        األعضـــاء       الـــدول      تشةةةجع -    41 
ـــدول      قـــدرة       تعزيـــز     أجـــل    مـــن  ،       احلاليـــ        واليتـــه      إطـــار   يف  ،     اهلـــدف      حمـــددة       تقنيـــ         مســـاعدة      تقـــدم   يف        واجلرميـــ         ال
        بوسـائل  ،      البحـر   يف         املرتكبـ         اجلـرائم    من       وغريها       البحر   يف         القرصن         مكابح      على  ،      طلب ا     على      بناء  ،        املتضررة
        وتعزيــز         للقرصــن          القــانون       إنفــاذ       هيئــا        لتصــد        بعالــ        تــدابري       إرســاء     علــى        األعضــاء       الــدول        مســاعدة      من ــا
          القضائي ؛        قدراهتا

    ابب        املفتـــو        الـــدوي        احلكـــومي       اخلـــراء       لفريـــق        الثالـــ          االجتمـــاع         التقةةةدير    مةةةع      تالحةةة  -    4٦ 
       الدوي        واجملتمع        األعضاء       الدول        تتخ ها     الي          والتدابري           اإللك وني         اجلرائم    عن       شامل        دراس        إلجراء         العضوي 
       تــدابري        تستكشــ      وأن       اخلــراء      بريــق     عمــل      تــدعم    أن        األعضــاء       ابلــدول      وهتيــب  ،         ملواج ت ــا      اخلــا          والق ــاع
         ومكابحـــ      ملنـــع        ومتينـــ       آمنـــ           إلك ونيـــ       بيئـــ       تـــوبري    إىل     هتـــدف      ممكنـــ          وتوصـــيا            اســـتنتاجا       ووضـــع      حمـــددة

       االّتــار      لغــر           والتجنيـد       اهلويــ        لسـرق      خــا         اهتمـام      إيــ ء    مــع  ،        بفعاليـ         اإلن نــت     علـى          اإلجراميــ         األنشـ  
         القانون       إنفاذ     جمال   يف         التعاون        وتعزيز  ،   نت     اإلن       على         واإلي اء         االستغ ل    من        األطفال        وحلماي         ابألشخا 

       املــواد       إ الــ       من ــا        بوســائل         ومحــايت م        الضــحااي     علــى       ُّ التعــرُّف      من ــا       ألغــرا   ،       والــدوي       الــوطي          الصــعيدين     علــى
     أمــن        وتعزيــز  ،       اإلن نــت    مــن  ،       األطفــال     علــى       اجلنســي        ِّ التعــد ِّ      صــور          وخصوصــا    ،       ابألطفــال         املتعلقــ         اإلابحيــ 
         التقنيــ          املســاعدة      تقــدم    إىل        والســعي  ،      الصــل      ذا          األساســي         اهلياكــل      ســ م       وصــون          احلاســوبي          الشــبكا 

         للجــــرائم        ِّ التصــــد ِّ      علــــى         الوطنيــــ          الســــل ا       قــــدرة       تعزيــــز     أجــــل    مــــن        ال ويــــل      املــــد      علــــى         القــــدرا        وبنــــاء
          مرتكبي ا؛        وحماكم       بي ا          والتحقيق        وكشف ا        اجلرائم     تلك       أشكال    كل     منع     ذلك   يف    مبا  ،          اإللك وني 
           اإللك ونيـ         اجلـرائم        ملكابحـ       ج ـود    مـن       تب لـه    مـا       تكثيـ      علـى        األعضـاء       الـدول      تشجع -    41 
       الـدوي         التعـاون       تعزيز      وعلى  ،         واالتصاال           املعلوما             تكنولوجيا          استعمال       إبساءة        اإلجرام       أشكال      ومجيع
       الصدد؛     ه ا   يف

       الـدول        مسـاعدة       يواصـل    أن        واجلرميـ          ابملخـدرا       املعـي        املتحـدة      األمم      مكتب    إىل      تطلب -    41 
    هبـا        واالّتار          وذخائرها         ومكوانهتا          وأجزائ ا         الناري         األسلح      صنع        مكابح      على  ،      طلب ا     على      بناء  ،       األعضاء
      أخــر        أشــكال    مــع         القائمــ        للصــ          التصــد      هبــدف       تبــ هلا     الــي       اجل ــود      يــدعم     وأن  ،      مشــروع    غــري      بشــكل
    مجـــع      وحتســـني       التقــي        والـــدعم           التشـــريعي          املســاعدة      من ـــا        بوســائل  ،        الوطنيـــ         للحـــدود         العــابرة        املنظمـــ         للجرميــ 
         وحتليل ا؛         البياان 
           األخصـائيون       ميلك ـا     الـي        واخلـرا           املمارسـا       أبضل       تبادل     على        األعضاء       الدول    حت  -    4٩ 
        األدوا          اســتخدام   يف      تنظــر     وأن  ،        الناريــ         ابألســلح         املشــروع    غــري       االّتــار        مكابحــ      جمــال   يف        يعملــون       الــ ين
       وكـ لك  ،        الناريـ         األسـلح      أثـر        القتفـاء         تيسـريا    ،       السـج        وحفـظ       الوسم            تكنولوجيا      ذلك   يف    مبا  ،       املتاح 
ــار       جــرائم   يف         اجلنائيــ            التحقيقــا        تعزيــز     هبــدف  ،    ذلــك      أمكــن       حيثمــا         والــ خرية       ِّ   ومكو ِّانهتــا         أجزائ ــا     غــري      ِّ  االّت ِّ
         الناري ؛        ابألسلح         املشروع

         ومكوانهتـا          وأجزائ ـا         الناريـ         األسـلح      صـنع        مكابحـ           بروتوكـول   يف        األطراف       الدول    حت  -    10 
    عــر        املنظمــ        اجلرميــ         ملكابحــ         املتحــدة      األمــم         التفاقيــ        املكمــل  ،       مشــروع     غــري       بصــورة    هبــا        واالّتــار         والــ خرية
    مــــع       متاشــــيا          الرقابيــــ          تــــدابريها       تعزيــــز    إىل         ومكوانهتــــا         الناريــــ         األســــلح        أجــــزاء       وتصــــدر        تســــتورد     الــــي         الوطنيــــ 
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         تسـريب ا      خمـاطر    مـن      واحلـد         الوقايـ      هبـدف  ،     بي ا     طرف    هي     الي        لدولي  ا           القانوني         الصكوك       وسائر           الروتوكول
        مشروع ؛    غري       بصورة    هبا        واالّتار        وصنع ا
  ،        العامليـ          املخـدرا        مشـكل        معاجلـ     إىل         الرامي         ج ودها      تكث     أن        األعضاء       ابلدول     هتيب -    17 
         التعـاون        بعاليـ        تعزيـز      من ـا        بوسـائل  ،        ومتـوا ن      شـامل    هنـج      ِّ   وابت ِّبـاع         واملشـ ك         العامـ           املسـؤولي       مبدأ    إىل         ابالستناد
      ضــلوع        مكابحــ      أجــل    مــن  ،        القــانون       إنفــاذ        وســل ا           القضــائي          الســل ا     بــني      بيمــا        والــدوي          واإلقليمــي         الثنــائي

    مـــن      بـــ لك      يتصـــل    ومـــا        مشـــروع     غـــري       بصـــورة    هبـــا        واالّتـــار         املخـــدرا        إنتـــاج   يف        املنظمـــ           اإلجراميـــ          اجلماعـــا 
         ابملخدرا ؛       ل ّتار        املصاحب       العن     من      للحد       خ وا       تتخ      وأن  ،        إجرامي        أنش  

      شـام      هنجـا  ،     من ـا     لكـل       الوطي        السياق    مع      يتفق    مبا  ،     تتبع    أبن        األعضاء       الدول      توص  -    17 
         البيــــاان     مجـــع     وإىل        األوليــــ            التقييمـــا     إىل         اســـتنادا  ،        اجلنائيــــ          العدالـــ        وإصـــ         اجلرميــــ      منـــع      إ اء        متكـــام 
             واســ اتيجيا         سياســا      تضــع     وأن  ،        العدالــ       نظــام        ق اعــا      مجيــع     علــى         وال كيــز  ،       منتظمــ        بصــورة         وحتليل ــا
        املبكـرة         الوقايـ      علـى      تركـز     الـي         والـرامج              واالسـ اتيجيا           السياسـا      ذلـك   يف    مبا  ،      اجلرمي      مبنع       كفيل         وبرامج

       صــاحب         األطــراف     مجيــع    مــع        الوثيــق         ابلتعــاون  ،        املشــارك      علــى       قائمــ           التخصصــا         متعــددة    هنــج         ابســتخدام
       يواصــل    أن        واجلرميــ          ابملخــدرا       املعــي        املتحــدة      األمــم      مكتــب    إىل       وت لــب  ،     املــدي       اجملتمــع      بي ــا    مبــا        املصــلح 
       طلب ا؛     على      بناء  ،       األعضاء       الدول    إىل       الغر      هل ا         التقني          املساعدة      تقدم

         للتصــني          التــدرجيي         االعتمـاد     أجــل    مـن       وطنيــ      خ ـ      وضــع    إىل        األعضـاء       الــدول      تةدعو -    14 
      مكتب    إىل       وت لب  ،        اجلنائي          للعدال          الوطني           اإلحصائي        النظم        وتعزيز  ،         اإلحصائي         لألغرا         للجرمي        الدوي
         البيـاان      جبمـع        ابنتظـام        القيـام  ،       احلاليـ        واليتـه      إطـار   يف  ،      يواصـل    أن        واجلرميـ          ابملخدرا       املعي        املتحدة      األمم

         البيـاان   ،        االقتضـاء     حسـب  ،    ذلـك   يف    مبـا  ،       ونشـرها         وحتليل ا  ،         للمقارن           والقابل           واملوثوق          الدقيق            واملعلوما 
     تلك       تبادل     على      بقوة        األعضاء       الدول       وتشجع  ،      األخر        اهلام          واملعايري         والسن        اجلنس     نوع     حسب        املصنف 
       املكتب؛    مع           واملعلوما          البياان 
        الوثيـق         ابلتعـاون  ،      يواصـل    أن        واجلرمي          ابملخدرا       املعي        املتحدة      األمم      مكتب    إىل      تطلب -    14 

       تعزيــز     أجــل    مــن          ودراســت ا         االّتاهــا        وحتليــل          واملن جيــ          التقنيــ         األدوا          اســتحداث  ،       األعضــاء       الــدول    مــع
         للجـرائم        للتصـد          املناسـب          التـدابري       إعـداد   يف        األعضـاء       الـدول      ودعم       اجلرمي         تسلك ا     الي         ابالّتاها         املعرب 
        املتاحــ       وارد  املــ         اســتخدام       ضــرورة        مراعــاة    مــع  ،        الوطنيــ         للحــدود        العــابر       بعــدها   يف       وخباصــ   ،     حمــددة      جمــاال    يف
     ممكن؛     وجه      أبضل     على

     أجـل    مـن         الوطنيـ          روب ـا      ي ئم     ومبا         املناسب          التدابري      اختاذ     على        األعضاء       الدول      تشجع -    11 
  ،         وت بيق ــا            واســتخدام ا         اجلنائيــ           والعدالــ        اجلرميــ      منــع     جمــال   يف        املتحــدة      األمــم        وقواعــد       معــايري     نشــر      ضــمان

      األمــم      مكتــب         وأصــدرها       أعــدها     الــي         القــدرا        ببنـاء         املتعلقــ         واملــواد           والكتيبــا        األدلــ    يف       النظــر     ذلــك   يف   مبـا
       ضروراي؛     ذلك     تر        عندما        ونشرها  ،       واجلرمي          ابملخدرا       املعي        املتحدة

    مـــع         ابلتعـــاون  ،      يواصـــل    أن        واجلرميـــ          ابملخـــدرا       املعـــي        املتحـــدة      األمـــم      مكتـــب    إىل      تطلةةةب -    1٦ 
      علوم       ميدان   يف          وامل ارا          القدرا        تعزيز     دعم  ،       املتاح         املوارد      إطار    ويف      مع ا        الوثيق          وابلتشاور        األعضاء       الدول
         القانون       إنفاذ       مو في       تدريب       ألغرا          التقني          املساعدة      مواد        وإعداد        املعايري      حتديد     ذلك   يف    مبا  ،        اجلنائي        األدل 

ـــ    ،        االدعـــاء        وســـل ا      أو         العلميـــ          املرجعيـــ         واملـــواد        املفيـــدة           التوجي يـــ          واملبـــاد           املمارســـا          وجمموعـــا         كاألدل
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         اجلنائيـــ        األدلـــ      علـــم       خـــدما        ملقـــدمي         إقليميـــ        شـــبكا        إنشـــاء       وييســـر      يشـــجع     وأن  ،        اجلنائيـــ        ابألدلـــ          املتعلقـــ 
           ومكابحت ا؛         الوطني         للحدود         العابرة        املنظم        اجلرمي      منع     على        وقدرهتم       خراهتم       تعزيز     أجل    من            واستدامت ا
        تقريــرا         والســبعني         الثالثــ        دورهتــا   يف        العامــ         اجلمعيــ     إىل      يقــدم    أن       العــام      األمــني    إىل      تطلةةب -    11 

     علــى         املســتجدة        املســائل      أيضــا     يبــني         اجلنائيــ           والعدالــ        اجلرميــ      ملنــع        املتحــدة      األمــم       بــرانمج      والاي        تنفيــ     عــن
  .       ملعاجلت ا        املمكن         والسبل        العام          السياس       صعيد
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       التاي:       املقرر       مشروع        ابعتماد      أيضا        العام         اجلمعي          الثالث         اللجن        وتوصي -    77
 

            اجلنائية          والعدالة       اجلرمية     منع       مبسألة      يتص       فيما        العامة        اجلمعية      فيها      نظرت     اليت         الوثيقة  
         اتفاقيــ    يف        األطــراف      مــؤمتر       تقريــر    هبــا     حييــل     الــي       العــام      األمــني       مبــ كرة      علمــا        العامــ         اجلمعيــ      حتــي  

    إىل    71    من       الف ة   يف       بيينا   يف         املعقودة  ،        الثامن        دورته    عن         الوطني     عر        املنظم        اجلرمي         ملكابح         املتحدة     األمم
  . “       اجلنائي           والعدال        اجلرمي      منع ”        املعنون       البند      إطار   يف       املقدم  ،  (7 )    707٦        أكتوبر /    األول       تشرين   77
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