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 - 18/2017تنفيذ ذذذ مل ذ ذ عم ذ ذ األم ذ ذ املتح ذ ذ ة العاملي ذ ذ مل االح ذ ذ اال ذ ذذار
ابألشخاص
َّ
إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،

لالّتــااب شألا ـ اخب ،و اصــة النألــاء واأل ــال،
إذ يُعذذرجم د ذ دا ع ذ إدانتذذه الي ذ ي ة جِ
ال ــشك جـ ــوخ جرميـ ــة و ي ـ ـرا جأل ــيما ي ـ ـ ِجدد الورامـ ــة اوحألـ ــاحية وس ــالمة ال ـ ــرد البدحيـ ــة و ـ ــو
اوحأل ــال والتنمي ــة ،و تيل ــا اتب ــات ا ــن ا ــامخ تت ــمن ت ــداب ملنعـ ـ ومال ــة املت ــر ن ت ــائيا
ومع ــا بتيم وةا ــة و ــحا و ــشل تصـ ـ ِجدك حا ــم العدال ــة اجلنائي ــة ــش اجلرمي ــة ــا تناس ــا م ــع
يوابة ابعيا،
االّتــااب شألا ـ اخب عــو التمتــع س ــو اوحألــال وا ــر األساســية
وإذ ييذذر إىل أل جِ

وأحـ مــا جيال ابـ اوحألــاحية بتحــد يـ وأحـ ال بــد مــن ت ييمـ والتصــدك لـ بجــوخ منألـ علــى
الصعيد الدويل ومن يام تعاول ي ي متعـدد األ ـراو وإ ليمـي وئنـائي بـا بلـدال املنجـو والعبـواب
وامل صد من أجخ ال تاء علي ،
االّت ــااب
وإذ يضذ ذ يف االعتب ذذار أل مجي ــع ال ــدول ملذم ــة بب ــشل العنا ــة الواجب ــة ملن ــع ج ـرائم جِ
شألاـ ـ اخب والتح يـ ـ ايي ــا ومعا ب ــة مرتوبيي ــا وةا ــة و ــحا ا ومأل ــاعد م ،وأل ع ــدم ال ي ــام
بشل مينع التحا من التمتع س و اوحألال وا ر األساسية،
وإذ ييذذر إىل مجيــع مــا ا شت ـ األمــم املتحــدة مــن ـراابا لا صــلة ومــا ع دت ـ م ـ را
شالّتــااب شألا ـ اخب مــن اجتماعــا اصــة مــن أجــخ التصــدك لتل ـ
أجيذ ــا الرئيألــية املعنيــة جِ
اجلرمية تلف جواحبيا،
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االّتــااب شألا ـ اخب ،ال ـ
وإذ يسذذل أبمهيــة يــة عمــخ األمــم املتحــدة العامليــة ملوااحــة جِ
اعتم ــد ا اجلمعي ــة العام ــة رااب ــا  293/64امل ـ ـ اب  30متوجي /ولي ـ ـ  ،2010وإل ج ـ ـ ِجدد عل ــى
أمهية تن يش ا شلوامخ،
وإذ يؤك د َّدا أل ية العمخ العاملية ُووعت من أجخ ال يام ا لي:

(أ) تج ـ يع التصــد الع ــاملي علــى ات ا ي ــة األمــم املتحــدة ملوااح ــة اجلرميــة املنام ــة
االّت ــااب شألا ـ اخب ،و اص ــة النأل ــاء واأل ــال،
ع ــل الو ني ــة( )1وبروتو ــول من ــع و م ــع ومعا ب ــة جِ
ج
املومــخ الت ا يــة األمــم املتحــدة ملوااحــة اجلرميــة املنامــة عــل الو نيــة( )2وعلــى الصــوول الدوليــة
ِ
لالّتــااب شألا ـ اخب ،وتعذ ــذ تن يــش الصــوول ال ائمــة ملوااحــة
األ ــرذ لا الصــلة ال ـ تتصــدذ جِ
االّتااب شألا اخب،
جِ
االّتــااب
(ب) مألــاعدة الــدول األعتــاء علــى تعذ ــذ التذاما ــا الألياســية وال احوحيــة نــع جِ

شألا اخب وموااحت ،

(ج) تج ـ ـ يع التص ـ ــدك عل ـ ــى و ـ ــو ا ـ ــامخ ومنأل ـ ـ ومتأل ـ ـ عل ـ ــى الص ـ ــعيد ال ـ ــو
لالّتااب شألا اخب،
واو ليمي والدويل جِ
(د) ال ــجو ن التِجب ــات ا ــن أل ــتند إىل ــو اوحأل ــال و راع ــي االعتب ــاابا اجلنأل ــاحية
االّتــااب شألا ـ اخب و تعذ ــذ
والألــن التص ـ ِجدك لوـ جِـخ العوامــخ ال ـ ّتعــخ النــاّت عُرو ـةا جل ـرائم جِ
االّت ــااب شألاـ ـ اخب وةا ــة
ت ــداب العدال ــة اجلنائي ــة ــشا الج ــول ،ومه ــا جاحب ــال و ــرواب ل ملن ــع جِ
وحا ومال ة مرتوبي تائيًّا،

( ) حجر الوعي ـشا الجـول دا ـخ مناومـة األمـم املتحـدة ولـدذ الـدول واجليـا
األ ــرذ ص ــا بة املص ــلحة أ تـ ـ ا ،ال ي ــات ان ــاخب ومنام ــا ااتم ــع امل ــد ووس ــائ اوع ــالم
الدولية والو نية واجلميواب عامة،
(و) تعذ ــذ التع ــاول والتنأل ــي ب ــا مجي ــع اجلي ــا املعني ــة ص ــا بة املص ــلحة ،ــا ايي ــا
الــدول األعت ــاء واملنام ــا الدولي ــة ومنام ــا ااتم ــع امل ــد وال ي ــات ان ــاخب ،ودا ــخ تل ــف
ي ــان مناوم ــة األم ــم املتح ــدة ،م ــع أ ــش أات ــخ املماابس ــا ال ائم ــة وال ــدابوّت املأل ــت ادة
االعتبااب،

_______________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 )1
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وإذ يُيذ ذ د عل ــى دواب موت ــا األم ــم املتح ــدة املع ـ شمل ـ ِجدابا واجلرمي ــة تن ي ــش ي ــة
العمــخ العامليــة ،ــا لل ـ دواب ج
ــال
منأل ـ لل ر ـ املجــجل بــا الو ــاال املع ـ شلتنألــي
ِ
االّتااب شألا اخب،
موااحة جِ
وإذ يير إىل أل ال ر ـ املجـجل بـا الو ـاال املعـ شلتنألـي ـد أحجـأ مـن أجـخ تعذ ـذ
االّتــااب
التعــاول بــا و ــاال األمــم املتحــدة املعنيــة وســائر املنامــا الدوليــة املن ر ــة موااحــة جِ
شلبج ــر ،والتجـ ـ يع عل ــى اس ــت دام املـ ـواابد املوج ــودة ب عالي ــة و ــاءة لتح يـ ـ املذ ــد م ــن النت ــائن
االّت ــااب شلبجـ ــر اـ ــا بل ــدال العـ ــاا ،عـ ــن ر ـ ـ االسـ ــتعاحة ـ ــداب
امللموس ــة
ـ ــال موااحـ ــة جِ
اوموــال شيليــا ال ائمــة اعــال علــى الصــعيد ن او ليمــي والــو  ،وتبــادل املعلومــا وان ـلا
االّتــااب مــع ا وومــا
واملماابســا اجليــدة املتعل ــة أبحجــية الو ــاال الجــر وة
ــال موااحــة جِ
واملناما الدولية واو ليمية واملناما غ ا وومية وغ ا من ا يئا لا الصلة،
وإذ يسذل أبل ال ر ـ املجـجل بـا الو ــاال املعـ شلتنألـي ألـا م،
تن يش ية العمخ العاملية،

إ ـااب وال تـ ،

وإذ يالحظ األحجية الـ تـيلع ـا ال ر ـ العامـخ التـابع لل ر ـ املجـجل بـا الو ـاال
املع شلتنألي (،)3
االّتـ ـ ـ ــااب
وإذ يسذ ذ ذ ذذل أبل صـ ـ ـ ــندو األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة االسـ ـ ـ ــتئما للتلع ـ ـ ــا لت ـ ـ ــحا جِ

شألا اخب ،و اصة النألاء واأل ـال ،الـشك أحجـأ وا ـ ا نيـة العمـخ العامليـة ،يـدو إىل تذو ـد
االّتــااب شألا ـ اخب شملألــاعدة اوحألــاحية وال احوحيــة واملاليــة مــن ــالل ن ـوا املألــاعدة
وــحا جِ
ال ائمــة ،ماــخ امل سألــا ا ووميــة واملنامــا ا ووميــة الدوليــة واملنامــا غ ـ ا ووميــة ،وإل
رجِ ــا شملألــامها امل دمــة إىل الصــندو االســتئما مــن الــدول وســائر اجليــا املعنيــة األ ــرذ
صا بة املصلحة،
وإذ يرحب شالجتمـات الرايـع املألـتوذ الـشك ع دتـ اجلمعيـة العامـة ال ـجة مـن  13إىل
 15أ اب/ما و  ،2013ـالل دواب ـا الألـابعة والألـتا ،ـدو ت يـيم الت ـدم انـرجي تن يـش يـة
العم ــخ العاملي ــة ،و ــو االجتم ــات ال ــشك ب ــر ن عل ــى مجل ــة أم ـ ـواب مني ــا وج ــود إابادة سياس ــية و ــة
االّتااب شألا اخب،
ملتاع ة اجليود من أجخ منا تة جِ
وإذ حيذذي علمذذا أبل اجلمعيــة العامــة ــد ــراب  ،رااب ــا  192/68امل ـ اب  18ــاحول
األول/د ألــمل  ،2013إجـراء ت يــيم للت ـدزم انـرجي تن يــش يــة العمــخ العامليــة ــخ أاببــع ســنوا
اعتباابا من دواب ا الااحية والألبعا،
_______________

( )3احار .A/71/119
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وإذ حي ذ ذذي علم ذ ذذا أيض ذ ذذا أبل اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة ـ ــد ـ ــراب  ،رااب ـ ــا  179/70املـ ـ ـ اب
ــدود امل ـواابد املتا ــة ،إىل ع ــد اجتمــات ابايــع
 17ــاحول األول/د ألــمل  ،2015أل تــدعو،
املأل ــتوذ لل معي ــة دواب ــا الااحي ــة والأل ــبعا لت ي ــيم م ــا أ ـرجي م ــن ت ـ زدم تن ي ــش ي ــة العم ــخ
ــاال منيــا تن يــش الصــوول
العامليــة مــن أجــخ ت ــد ر اودــاجيا واد ــد الات ـرا والتحــد
ال احوحية لا الصلة،
وإذ حيذذي علمذذا كذذذل أبل اجلمعيــة العامــة ــد ــراب  ،رااب ــا  ،192/68اد ــد ــوم
االّتــااب شألا ـ اخب ات ــخ ب ـ ســنوًّ بــدءا مــن عــام ،2014
 30متوجي /ولي ـ وم ـا عامليًّــا ملوااحــة جِ
وإل ر ــا شملناســبا ال ـ تناميــا الــدول األعتــاء وو ــاال األمــم املتحــدة واملنامــا الدوليــة
األ ـرذ وااتمـع املـد  ،علـى الصــعيد الـدويل واو ليمـي والـو  ،ا ت ــاالا ـشا اليـوم العـاملي ،مــن
شالّتااب شألا اخب وسالة وحا ش اجلرمية وتعذ ذ و يم وةا تيا،
أجخ إل اء الوعي جِ
وإذ يرحذذب شعتمــاد اجلمعيــة العامــة نيــة التنميــة املألــتدامة لعــام  ،)4(2030وإل ج ـ
إىل أ داو التنمية املألتدامة  2-5و  7-8و  2-16املتعل ة بتن يش ية العمخ العاملية،
وإذ يؤك ذ د ذ دا ــشا الجــول االلت ـذام املجــجل للــدول األعتــاء شلعمــخ علــى ال تــاء
االّتااب شألا اخب سيا تن يش ية العمخ العاملية،
على الأل رة والر ا د ث و جِ
ــاال
وإذ ييذذر إىل أمهيــة ال تــاء علــى مجيــع أاــوال العنــف وــد النألــاء وال تيــا
االّت ــااب واالس ــتتالل اجلنأل ــي وغ ـ ـ م ــن أح ـ ـوات االس ــتتالل،
ا ي ــاة العام ــة واناص ــة ،ــا ج ــمخ جِ
االّت ــااب ومجي ــع أا ــوال العن ــف و ــد األ ــال
و ــشل وو ــع ــد لأل ــوء املعامل ــة واالس ــتتالل و جِ
وتعش بيم ،أ تا دعم العمخ على تن يش ية العمخ العاملية،
وإذ يي ذذر أيض ذا إىل الــدواب املأل ــتمر لوليــا واملبــادابا او ليمي ــة ودول او ليميــة وع ــل
االّتـااب شألاـ اخب وال تـاء علييـا ،ـا للـ
او ليميـة لا الصـلة موااحـة مجيـع أاـوال جِ
تن يش ية العمخ العاملية،
 - 1حي ذ الــدول األعتــاء ال ـ ا تص ـ ِجد بعـ ُـد علــى ات ا يــة األمــم املتحــدة ملوااحــة
االّتــااب شألاـ اخب ،و اصــة النألــاء
اجلرميــة املنامــة عــل الو نيــة( )1وبروتو ــول منــع و مــع ومعا بــة جِ
ج
املوم ــخ الت ا ي ــة األم ــم املتح ــدة ملوااح ــة اجلرمي ــة املنام ــة ع ــل الو ني ــة( )2أو ا تنت ــم
واأل ــالِ ،
إلييمــا بعـ ُـد علــى النا ــر ال يــام بــشل  ،عل ــى ســبيخ األولو ــة ،ــشة االعتبــااب الــدواب الب ــال
ـث أ تـ ا الــدول األ ـراو ــش ن
االّتــااب شألا ـ اخب ،واـ ز
األمهيــة ــش ن الصــوا موااحــة جِ
الصوا على تن يشمها تن يشا اعاالا؛
_______________

( )4رااب اجلمعية العامة .1/70
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E/RES/2017/18

ي ــة
ـدول األعت ــاء واجلي ــا األ ــرذ ص ــا بة املص ــلحة امل ــش وابة
 - 2حيذ ذ ال ـ أل
()5
االّتـااب شألاـ اخب علــى االســتمرااب املألــامهة تن يــش
عمــخ األمــم املتحــدة العامليــة ملوااحــة جِ
يــة العمــخ العامليــة علــى وــو م واعــال ،بألــبخ منيــا تعذ ــذ التعــاول واألــا التنألــي ايمــا بينيــا
متر األ راو ات ا يـة األمـم املتحـدة ملوااحـة اجلرميـة املنامـة عـل
لتح ي شا ا دو ،و دعو م أل
الو ني ــة واملنام ــا الدولي ــة واو ليمي ــة ودول او ليمي ــة املعني ــة األ ــرذ إىل ال ي ــام ب ــشل  ،ــخ
إ ااب وال ت ؛
شالّتـااب شألاـ اخب الـشك أحجـو مـ متر األ ـراو
 - 3يذ عو ال ر ـ العامـخ املعـ
جِ
االت ا يــة إىل الناــر
العمخ العاملية؛

التوصــية ش ــال تــداب

ــدود وال ت ـ ميوــن أل تع ـذجي أ ت ـا أ ــداو يــة

 - 4ي ذ ذ عو مجيـ ــع الـ ــدول األعتـ ــاء ،والو ـ ــاال املعنيـ ــة مناومـ ــة األمـ ــم املتحـ ــدة
واملنام ــا الدولي ــة األ ــرذ ،و ــشل ااتم ــع امل ــد  ،إىل االس ــتمرااب اال ت ــال س ــنوًّ شلي ــوم
االّتااب شألا اخب؛
العاملي ملوااحة جِ

االّت ــااب شألاـ ـ اخب لع ــام
 - 5حي ذذي علم ذذا مذ ذ الت ذ ذ ير بنج ــر الت ر ــر الع ــاملي عـ ـن جِ

 2016الــشك أعــد موتــا األمــم املتحــدة املع ـ شمل ـ ِجدابا واجلرميــة وا ـا ملــا دعــت إلي ـ يــة
العمــخ العامليــة ،و تيلــع إىل صــدواب الت ر ــر امل بــخ ــشا الجــول الــشك سينجــر املوتــا عــام
 ،2018و يل ـ ــا إىل املوت ـ ــا أل واص ـ ــخ ،إ ـ ــااب وئيـ ـ ـ م ـ ــن التع ـ ــاول والتت ـ ــاار م ـ ــع ال ـ ــدول
االّت ــااب شألاـ ـ اخب
األعت ــاء وعل ــى و ــو متـ ـواجيل وموئ ــو وا ــامخ ،مج ــع املعلوم ــا ع ــن حألـ ـ جِ
وأاــوال وتدا ات ـ علــى الصــعيد الــو واو ليمــي والــدويل الســت داميا تلـ الت ــااب ر وتبــادل
املماابسا ال تلى والدابوّت املألت ادة من تلف املبادابا وايليا ؛
 - 6يللذ ذذب إىل موتـ ــا األمـ ــم املتحـ ــدة املع ـ ـ شمل ـ ـ ِجدابا واجلرميـ ــة أل واصـ ــخ،
ــدود وال تـ ـ  ،العم ــخ عل ــى إدم ــاج ي ــة العم ــخ العاملي ــة برا ـ ـ وأحج ــيت وأل واص ــخ ت ــد
املألـاعدة الت نيـة إىل البلـدال علــى الصـعيد ن الـو واو ليمــي ،بنـاءا علـى لبيــا ،مـن أجـخ تعذ ــذ
االّتــااب شلبجــر
ـداب ا علــى تن يـش يــة العمــخ العامليـة وات ا يــة اجلرميـة املنامــة وبروتو ــول موااحـة جِ
تن يشا اعاالا؛
ج
ـائر الو ــاال املعنيــة
 - 7ي ذ عو موتـ أل
ـا األمــم املتحــدة املع ـ شمل ـ ِدابا واجلرميــة وسـ أل
ـ ــال
مناومـ ــة األمـ ــم املتحـ ــدة ،إ ـ ــااب ال ر ـ ـ املجـ ــجل بـ ــا الو ـ ــاال املع ـ ـ شلتنألـ ــي
االّتااب شألا اخب ،إىل مواصـلة العمـخ علـى جي دة أحجـية ال ر ـ املـش واب املتصـلة بتن يـش
موااحة جِ
_______________

( )5رااب اجلمعية العامة .293/64
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ي ــة العم ــخ العاملي ــة والأل ــعي ،م ــن أج ــخ ا يـ ـ ــش التا ــة ،إىل ّتأل ــيد اجلواح ــا املتعل ــة ن ــع
االّت ــااب شألا ـ ـ اخب وموااحت ـ ـ م ــن ي ــة التنمي ــة املأل ــتدامة لع ــام  )4(2030والنا ــر ي يـ ــة
جِ
تنألي األحجية امل بلة وّتنا االجيدواجية العمخ؛
 - 8يهيذذب جبميــع أعتــاء ال ر ـ املجــجل بــا الو ــاال املع ـ شلتنألــي  ،وال ســيما
مــن ــم ليأل ـوا أعتــاء ار ـ العامــخ ،أل جــااب وا مجــااب ة حجــيية عمــخ ال ر ـ  ،ــا جــمخ
املجااب ة على مألتوذ الرؤساء؛
 - 9ي ذ عو مجي ـع أعت ــاء ال ر ـ املج ــجل ب ــا الو ــاال املع ـ شلتنأل ــي إىل تأل ــمية
االّت ــااب شألا ـ اخب وموااحت ـ إلا
جي ــا وص ــخ تو ــول مأل ـ ولة ع ــن تنأل ــي العم ــخ عل ــى من ــع جِ
ا ووحوا د اموا بشل بعد؛
 - 10يللذ ذذب إىل موتـ ــا األمـ ــم املتحـ ــدة املع ـ ـ شمل ـ ـ ِجدابا واجلرميـ ــة ،بص ـ ـ ت مـ ــد ر
االّتـ ــااب شألا ـ ـ اخب ،و اصـ ــة النألـ ــاء
صـ ــندو األمـ ــم املتحـ ــدة االسـ ــتئما للتلعـ ــا لتـ ــحا جِ
واأل ال ،أل واصـخ تجـ يع الـدول ومجيـع اجليـا املعنيـة األ ـرذ صـا بة املصـلحة علـى ت ـد
مألامها للصندو االستئما ؛

 - 11يرح ذذب شعتم ــاد ـ ـرااب اجلمعي ــة العام ــة  ،287/71املـ ـ اب  4أ اب/م ــا و ،2017
بجــول رائ ـ ع ــد االجتمــات الرايــع املألــتوذ لل معيــة املع ـ بت يــيم يــة العمــخ العامليــة ،املذمــع
ع ــد ــومي  27و  28أ لول/ســبتمل  ،2017أئنــاء الــدوابة الااحيــة والألــبعا لل معيــة ،وبجــول
اول وتنايم ؛
 - 12يذ عو الــدول األعتــاء وســائر اجليــا املاوــة إىل تــوا مـواابد مــن ــاابج امليذاحيــة
لألغراض املبينة أعال  ،وا ا ل واعد األمم املتحدة وإجراءا ا؛
 - 13ييذذر إىل اليلــا الــشك وجيت ـ اجلمعيــة العامــة رااب ــا  293/64إىل األمــا
العام أبل دابج الت ر ر امل دم إ ااب بنـد جـدول األعمـال املتعلـ نـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة
ـدود االلتذامـا ال ائمــة
ألـم ا عـن تن يـش مناومـة األمــم املتحـدة نيـة العمـخ العامليــة ،وللـ
أصال بجول ت د الت ااب ر إىل اجلمعية.
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