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ت�شدير
�عُتم���د �إعلن �لدوحة بالتزكي���ة يف �ملوؤمتر �لثالث ع�ضر ملنع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية �لذي ُعقد 

يف �لدوحة، بقطر، يف ني�ضان/�أبريل 2015.
ا يف هذ� �لوقت �لذي يجتمع فيه �لعامل باأ�ضره للحتفاء بالذكرى  ���ل ه���ذ� �لإعلن �إجنازً� مهمًّ وميثِّ
رً�  �ل�ضبع���ني مليلد منظمة �لأمم �ملتحدة ول�ضوغ جدول �أعمال للتنمية ملا بعد عام 2015 يكون مب�ضِّ

بتغيري�ت ملمو�ضة.
ويف �لإع���لن، �ضلَّم���ت �لدول �لأع�ضاء، ب���اأنَّ �لتنمية �مل�ضتد�مة و�ضيادة �لقان���ون مرت�بطان تر�بطًا 

وثيقًا ومتد�عمان.
دً� �لتز�مها �مل�ضرتك "بدعم �ضي���ادة �لقانون ومنع ومكافحة �لإجر�م  ���دت �لدول �لأع�ضاء جمدَّ و�أكَّ

دت على �أهمية م�ضاركة �جلمهور يف هذه �جلهود. بكل �أ�ضكاله ومظاهره" و�ضدَّ
ودع���ا �لإعلُن �أي�ضًا �ل���دول �إىل �أن ت�ضتعمل على نحو �أجنع �أُُطرً� متَّفق���ًا عليها عامليًّا، مثل �تفاقية 
مة ع���ر �لوطنية وبروتوكولتها �لثلث���ة، و�تفاقية مكافحة  �لأمم �ملتح���دة ملكافح���ة �جلرمية �ملنظَّ
ر�ت، و�ل�ضكوك �لقانونية �لعاملي���ة ملكافحة �لإرهاب  �لف�ض���اد، و�لتفاقي���ات �لدولية ملر�قبة �ملخ���دِّ

ومعايري �لأمم �ملتحدة وقو�عدها يف جمال منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية.
�إنَّ ه���ذ� �لإعلَن �لإجر�ئيَّ �ملنَح���ى ميكن �أن ي�ضاعد على زيادة تعزي���ز �جلهود �جلماعية �ملبذولة 
د �ضيادة �لقانون وي�ضاه���م يف حتقيق �لتنمية  يف جم���ال منع �جلرمي���ة و�لعد�لة �جلنائي���ة و�أن يوطِّ

�مل�ضتد�مة.
ر�ت و�جلرمية عاقدً� �لعزم على �لوقوف مع �لدول �لأع�ضاء  ويظلُّ مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدِّ
باع  دت بها يف �لدوحة، وعلى ترويج ثقافة قو�مها �ل�ضرعية، و�ضمان "�تِّ حتى تفي باللتز�مات �لتي تعهَّ

ُنهج �ضمولية وجامعة يف مو�جهة �لإجر�م و�لعنف و�لف�ضاد و�لإرهاب بكل �أ�ضكالها ومظاهرها".
ه بال�ضكر حلكومة قطر عل���ى ما �أبدته من تفاٍن  و�إين لأودُّ �أي�ض���ًا �أن �أنته���ز هذه �لفر�ض���ة لكي �أتوجَّ
فاق على  ل �لدول �لأع�ضاء �إىل �لتِّ وكرم �ضيافة كلَّل �ملوؤمتر �لثالث ع�ضر بالنجاح و�ضاهما يف تو�ضُّ

هذ� �لإعلن �لتاريخي.

يوري فيدوتوف
�لأمني �لعام

موؤمتر �لأمم �ملتحدة �لثالث ع�ضر
ملنع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية

�ملدير �لتنفيذي
مكتب �لأمم �ملتحدة
ر�ت و�جلرمية �ملعني باملخدِّ
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اإع���الن الدوح���ة ب�ش���اأن اإدم���اج منع اجلرمي���ة والعدال���ة اجلنائي���ة يف جدول 
ي���ات الجتماعية  ي للتحدِّ اأعم���ال الأمم املتح���دة الأو�ش���ع م���ن اأج���ل الت�ش���دِّ
والقت�شادي���ة وتعزي���ز �شي���ادة القان����ن عل���ى ال�شعيدي���ن ال�طن���ي والدويل 

وم�شاركة اجلمه�ر
لي �لدول �لأع�ضاء،  نحن، روؤ�ضاء �لدول و�حلكومات ووزر�ء وممثِّ

وق���د �جتمعنا يف موؤمتر �لأمم �ملتحدة �لثالث ع�ضر ملنع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية، �ملنعقد 
يف �لدوح���ة، م���ن 12 �إىل 19 ني�ضان/�أبريل 2015، من �أجل �إعادة تاأكي���د �لتز�منا �مل�ضرتك بدعم 
�ضي���ادة �لقان���ون ومنع ومكافحة �لإجر�م بكل �أ�ضكاله ومظاهره، عل���ى �ل�ضعيدين �ملحلي و�لدويل، 
الة ومن�ضفة و�إن�ضانية وخا�ضعة للم�ضاءلة،  وبالعمل على �أن تكون ُنُظمنا �ملعنية بالعد�لة �جلنائية فعَّ
الة وخا�ضع���ة للم�ضاءلة ون�زيهة  وبتوف���ري �ضب���ل �لو�ضول �إىل �لعد�ل���ة للجميع، وببناء موؤ�ض�ض���ات فعَّ
و�ضامل���ة للجميع على جميع �مل�ضتويات، وبالتم�ضك مبب���د�أ كر�مة �لإن�ضان ومبر�عاة و�حرت�م جميع 

حقوق �لإن�ضان وحرياته �لأ�ضا�ضية يف كل �لأحو�ل،

وحتقيقًا لهذه �لغاية، نعلن ما يلي:
1- نعرب عن عرفاننا وتقديرنا لإرث موؤمتر�ت �لأمم �ملتحدة ملنع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية، 
�ملمت���د من���ذ 60 �ضنة، ولدوره���ا �ملهم �مل�ضتمر، ب�ضفتها م���ن �أكر �ملحافل �لدولي���ة و�أكرثها تنوُّعًا 
م���ن حيث تبادل �لآر�ء و�لتجارب يف جمالت �لبحوث وتطوي���ر �لقو�نني و�ل�ضيا�ضات و�لر�مج بني 
�ضات،  �ل���دول و�ملنظمات �حلكومية �لدولية و�خلر�ء �لأفر�د �لذين ميثلون خمتلف �ملهن و�لتخ�ضُّ
به���دف ��ضتبانة �لجتاهات و�مل�ضائل �مل�ضتجدة يف ميد�ن منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية. ونعرتف 
مب���ا قدمته تلك �ملوؤمتر�ت من م�ضاهمات فريدة ومهمة يف تطوير �لقو�نني و�ل�ضيا�ضات، وكذلك يف 

��ضتبانة �لجتاهات و�مل�ضائل �مل�ضتجدة يف جمال منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية.
���د جم���ددً� ما تتَّ�ضم به م�ضائل منع �جلرمية و�لعد�ل���ة �جلنائية من طابع �ضامل ملختلف  2- نوؤكِّ
�لقطاع���ات، وما ي�ضتتبع���ه ذلك من حاجة �إىل �إدماج تلك �مل�ضائل يف ج���دول �أعمال �لأمم �ملتحدة 
مه جلنة منع  �لأو�ض���ع نطاق���ًا، من �أجل تعزيز �لتن�ضيق عل���ى نطاق �ملنظومة. ونتطلع �إىل م���ا �ضتقدِّ
�جلرمي���ة و�لعد�ل���ة �جلنائي���ة يف �مل�ضتقبل م���ن م�ضاهمات فيما يتعل���ق ب�ضوغ وتنفي���ذ �ل�ضيا�ضات 
و�لر�مج �لوطنية و�لدولية يف جمال منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية، �آخذًة يف �عتبارها تو�ضيات 

�ملوؤمتر�ت ومرتِكزًة عليها.

�ضامها  نة لها و�تِّ 3- ن���درك ما لفعالية نظم منع �جلرمي���ة و�لعد�لة �جلنائية و�ملوؤ�ض�ض���ات �ملكوِّ
بالإن�ض���اف و�لإن�ضانية و�خل�ضوع للم�ضاءلة من �أهمية كعن�ضر حم���وري يف �إر�ضاء �ضيادة �لقانون. 
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باع ُنُه���ج �ضمولية وجامعة يف مو�جهة �لإجر�م و�لعنف و�لف�ض���اد و�لإرهاب بكل �أ�ضكالها  ونلت���زم باتِّ
ق ومتما�ضك، جنبًا �إىل جنب  ومظاهره���ا، وبالعمل على تنفيذ تد�بري �ملو�جهة تلك عل���ى نحو من�ضَّ
م���ع بر�مج �أو تد�بري �أو�ض���ع للتنمية �لجتماعية و�لقت�ضادية و�لق�ض���اء على �لفقر و�حرت�م �لتنوع 

�لثقايف وحتقيق �ل�ضلم �لجتماعي و�إ�ضر�ك جميع فئات �ملجتمع.

���م ب���اأنَّ �لتنمية �مل�ضتد�مة و�ضي���ادة �لقانون مرت�بطان تر�بطًا �ضدي���دً� ويعزز كل منهما  4- ن�ضلِّ
ب باإر�ضاء عملية �ضفافة و�ضامل���ة للجميع على �ل�ضعيد �حلكومي �لدويل فيما  �لآخ���ر. ولذلك، نرحِّ
يخ����ض خطة �لتنمي���ة ملا بعد عام 2015، �لتي ته���دف �إىل و�ضع �أهد�ف عاملي���ة للتنمية �مل�ضتد�مة 
تو�ف���ق عليها �جلمعي���ة �لعامة، وُنِقرُّ باأنَّ مقرتحات �لفريق �لعامل �ملفت���وح �ملعني باأهد�ف �لتنمية 
�مل�ضتد�م���ة، �لتابع للجمعي���ة �لعامة، هي �لأ�ضا����ض �لرئي�ضي لإدماج �أه���د�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة يف 
د جمددً�  خطة �لتنمية ملا بعد عام 2015، مع ت�ضليمنا باأنه �ضُينظر �أي�ضًا يف م�ضاهمات �أخرى. ونوؤكِّ
يف ه���ذ� �ل�ضي���اق �أنَّ �لرتوي���ج ملجتمعات م�ضاملة وخالية م���ن �لف�ضاد وم�ضِركة للجمي���ع ذو �أهمية يف 
باع نهج متمح���ور حول �لنا�ض يوفر �ضب���ل �لعد�لة للجميع  �لتنمي���ة �مل�ضتد�م���ة، م���ع �لت�ضديد على �تِّ

الة وخا�ضعة للم�ضاءلة و�ضاملة للجميع على جميع �مل�ضتويات. ويبني موؤ�ض�ضات فعَّ

�ضامها  نة لها و�تِّ د جمددً� �لتز�منا بدعم فعالية نظم �لعد�لة �جلنائية و�ملوؤ�ض�ضات �ملكوِّ 5- نوؤكِّ
ع  بالإن�ض���اف و�لإن�ضاني���ة و�خل�ضوع للم�ضاءلة وعزمن���ا �ل�ضيا�ضي �لقوي على �لقي���ام بذلك، ون�ضجِّ
ا يهيِّئ �لظروف �للزم���ة للنهو�ض بجدول  م�ضارك���ة جمي���ع قطاعات �ملجتمع و�إ�ضر�كه���ا فعليًّا، ممَّ
�أعم���ال �لأمم �ملتح���دة �لأو�ض���ع، مع �ملر�ع���اة �لتامة ملب���د�أَْي �ضيادة �ل���دول و�ضلمته���ا �لإقليمية، 
و�لت�ضليم مب�ضوؤولية �لدول �لأع�ضاء عن مر�عاة كر�مة �لإن�ضان وجميع �حلقوق �لإن�ضانية و�حلريات 
رين باجلرمية و�لذين قد يكون���ون على �حتكاك مع نظام  �لأ�ضا�ضي���ة لكل �لب�ضر، وخ�ضو�ض���ًا �ملتاأثِّ
�لعد�لة �جلنائية، مبن فيهم �مل�ضت�ضعفون من �أفر�د �ملجتمع، ب�ضرف �لنظر عن و�ضعيتهم، �لذين 
دة و�ضديدة، وعن منع ومكافحة �جلر�ئم �ملدفوعة بعدم �لت�ضامح  قد يتعر�ضون لأ�ضكال متييز متعدِّ

�أو �لتمييز، �أيًّا كان �ضكله. وحتقيقا لتلك �لغاية، نعتزم ما يلي:

)�أ( �عتم���اد �ضيا�ض���ات وبر�مج وطني���ة يف جمال منع �جلرمية و�لعد�ل���ة �جلنائية تتَّ�ضم 
بال�ضمولي���ة وباإ�ض���ر�ك �جلميع، وتاأخ���ذ بعني �لعتبار �لكامل ما يوجد م���ن �أدلة ومن عو�مل �أخرى 
ذ�ت �ضل���ة، مبا فيه���ا �لأ�ضباب �جلذرية للإج���ر�م و�لظروف �مل�ضاعدة على حدوث���ه، و�لقيام، مبا 
يتو�ف���ق مع �لتز�ماتن���ا مبقت�ضى �لقانون �لدويل، وم���ع مر�عاة ما يت�ضل بذل���ك من معايري �لأمم 
�ملتح���دة وقو�عدها يف جمال منع �جلرمية و�لعد�ل���ة �جلنائية، ب�ضمان �لتدريب �مللئم للموظفني 

�ملكلفني بتدعيم �ضيادة �لقانون وحماية حقوق �لإن�ضان وحرياته �لأ�ضا�ضية؛

)ب(  �ضمان حق كل فرد يف حماكمة من�ضفة، دون �إبطاء ل د�عي له، �أمام هيئة خمت�ضة 
ر �ضبل �لو�ضول �إىل �لعد�لة على قدم �مل�ضاو�ة،  وم�ضتقلة وحمايدة قائمة مبقت�ضى �لقانون، ويف تي�ضُّ
ر �ل�ضتعانة مبحام ومبرتجم �ضفوي �إذ� لزم �لأمر،  م���ع �ضمانات مبر�عاة �لأ�ضول �لإجر�ئية، وتي�ضُّ
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ي �حلر�ض  و�ضم���ان ما تن�ض عليه �تفاقية فيينا للعلقات �لقن�ضلية)1( من حقوق ذ�ت �ضلة؛ وَتوخِّ
الة ملنع جميع  �لو�ج���ب ملنع �أفعال �لعنف ومكافحتها؛ و�تِّخاذ تد�ب���ري ت�ضريعية و�إد�رية وق�ضائية فعَّ
�أ�ض���كال �لتعذيب وغريه من �أ�ضكال �ملعاملة �أو �لعقوب���ة �لقا�ضية �أو �لل�إن�ضانية �أو �ملهينة، ومللحقة 

مرتكبي هذه �لأفعال ومعاقبتهم، وللق�ضاء على �إمكانية �لإفلت من �لعقاب؛
)ج(    مر�جع���ة و�إ�ض���لح �ضيا�ض���ات �مل�ضاع���دة �لقانونية، من �أجل تو�ضي���ع �ضبل �حل�ضول 
ال���ة يف �لإجر�ء�ت �جلنائية ملن ل ميتلك م���و�رد كافية �أو عندما تقت�ضي  عل���ى م�ضاعدة قانونية فعَّ
ذل���ك م�ضلح���ة �لعد�ل���ة، بو�ضائل منها و�ضع خطط وطني���ة يف هذ� �ملج���ال �إذ� �قت�ضت �ل�ضرورة، 
الة بكل �أ�ضكالها يف جميع  وبناء قدر�ت لتوفري و�ضمان �ضبل �حل�ضول على �مل�ضاعدة �لقانونية �لفعَّ
�ل�ضوؤون، مع مر�عاة مبادئ �لأمم �ملتحدة وتوجيهاتها ب�ضاأن �ضبل �حل�ضول على �مل�ضاعدة �لقانونية 

يف نظم �لعد�لة �جلنائية؛)2(
)د(    ب���ذل ق�ض���ارى �جلهود ملن���ع �لف�ضاد ومكافحت���ه، ولتنفيذ تد�بري ته���دف �إىل تعزيز 
�ل�ضفافي���ة يف �لإد�رة �لعمومية و�إىل ت�ضجيع �لن ز�هة و�مل�ضاءلة يف نظمنا �ملعنية بالعد�لة �جلنائية، 

مبا يتو�فق مع �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ضاد؛)3(
)ه(  �إدم���اج �مل�ضائ���ل �ملتعلقة بالأطف���ال و�ل�ضب���اب يف جهودنا �لر�مي���ة �إىل �إ�ضلح نظم 
ي،  �لعد�لة �جلنائية، �إدر�كًا منا لأهمية حماية �لأطفال من جميع �أ�ضكال �لعنف و�ل�ضتغلل و�لتعدِّ
مب���ا يتَّ�ضق مع �لتز�م���ات �لأطر�ف مبقت�ضى �ل�ضكوك �لدولية ذ�ت �ل�ضلة، مبا فيها �تفاقية حقوق 
�لطف���ل)4( وبروتوكوليه���ا �لختياري���ني،)5( ومع مر�عاة م���ا يت�ضل بذلك من �أح���كام ��ضرت�تيجيات 
�لأمم �ملتح���دة وتد�بريه���ا �لعملي���ة �لنموذجي���ة للق�ضاء عل���ى �لعنف �ضد �لأطف���ال يف جمال منع 
�جلرمي���ة و�لعد�لة �جلنائي���ة؛)6( و�ضوغ وتطبيق �ضيا�ضات يف جمال �لعد�لة تكون �ضاملة ومكيَّفة مع 
�حتياج���ات �لطفل وتركز على م���ا يحقق م�ضلحته �لف�ضلى، مبا يتو�فق م���ع مبد�أ عدم �للجوء �إىل 
حرمان �لأطفال من حريتهم �إلَّ كملذ �أخري ولأق�ضر مدة منا�ضبة ممكنة، حلماية �لأطفال �لذين 
ه���م عل���ى �حتكاك بنظام �لعد�لة �جلنائي���ة وكذلك �لأطفال �لذين ه���م يف �أيِّ حالة �أخرى تتطلب 
�إج���ر�ء�ت قانوني���ة، خ�ضو�ضًا فيما يتعل���ق بعلجهم و�إعادة �إدماجه���م يف �ملجتمع. ونتطلع يف هذ� 

دين من حريتهم؛ �ل�ضدد �إىل نتائج �لدر��ضة �لعاملية عن �لأطفال �ملجرَّ
)و(    �إدر�ج منظ���ور جن�ض���اين يف �ضميم نظمنا �ملعنية بالعد�ل���ة �جلنائية، ب�ضوغ وتنفيذ 
��ضرت�تيجي���ات وخط���ط وطنية لت�ضجيع �حلماية �لتامة للن�ضاء و�لفتي���ات من جميع �أ�ضكال �لعنف، 
مبا فيها قتل �لن�ضاء و�لفتيات بد�فع جن�ضاين، مبا يتو�فق مع �لتز�مات �لأطر�ف مبقت�ضى �تفاقية 

)1( �لأمم �ملتحدة، جمموعة �ملعاهد�ت، �ملجلد 596، �لرقم 8638.

)2( مرفق قر�ر �جلمعية �لعامة 187/67.

)3( �لأمم �ملتحدة، جمموعة �ملعاهد�ت، �ملجلد 2349، �لرقم 42146.

)4( �ملرجع نف�ضه، �ملجلد 1577، �لرقم 27531.

)5( �ملرجع نف�ضه، �ملجلد�ن 2171 و2173، �لرقم 27531.

)6( مرفق قر�ر �جلمعية �لعامة 194/69.
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�لق�ض���اء على جميع �أ�ضكال �لتمييز �ضد �ملر�أة)7( وبروتوكوله���ا �لختياري،)8( ومع مر�عاة �ل�ضيغة 
ث���ة لل�ضرت�تيجي���ات �لنموذجية و�لتد�ب���ري �لعملية للق�ضاء على �لعن���ف �ضد �ملر�أة يف جمال  �ملحدَّ
من���ع �جلرمية و�لعد�ل���ة �جلنائية)9( وقر�ر�ت �جلمعي���ة �لعامة ب�ضاأن قتل �لن�ض���اء و�لفتيات بد�فع 

جن�ضاين؛
�أ من �ضيا�ضاتنا  )ز(    �لرتوي���ج لتد�بري تر�ع���ي حتديدً� �ملنظور �جلن�ضاين كجزء ل يتج���زَّ
�ملتعلق���ة مبن���ع �جلرمية و�لعد�ل���ة �جلنائية ومعاملة �جلن���اة، مبا يف ذلك �إع���ادة تاأهيل �جلانيات 
و�إع���ادة �إدماجه���ن يف �ملجتمع، مع مر�عاة قو�عد �لأمم �ملتحدة ملعامل���ة �ل�ضجينات و�لتد�بري غري 

�لحتجازية للمجرمات )قو�عد بانكوك(؛)10(
الة للرتقاء بو�ضعية �ملر�أة يف  )ح(   �ضوغ وتنفيذ ��ضرت�تيجيات وخطط وطنية ملئمة وفعَّ

نظم وموؤ�ض�ضات �لعد�لة �جلنائية على �ضعيد �ملر�تب �لقيادية و�لإد�رية وغريها؛
)ط(  تعزي���ز ت�ضاوي جميع �لأ�ضخا�ض �أمام �لقانون، مب���ا يف ذلك �مل�ضاو�ة بني �جلن�ضني، 
باع نهج �ضامل بالتعاون مع  للأفر�د �ملنتمني �إىل �أقليات ولأهايل �لبلد�ن �لأ�ضليني، بو�ضائل منها �تِّ
�ضائ���ر قطاعات �حلكومة و�أع�ضاء �ملجتمع �مل���دين ذوي �ل�ضلة وو�ضائط �لإعلم، وت�ضجيع توظيف 

�لأفر�د �ملنتمني لتلك �لفئات لدى موؤ�ض�ضات �لعد�لة �جلنائية؛
ز عل���ى �لتعليم و�لعمل و�لرعاية  )ي(   تنفي���ذ وتعزيز �ضيا�ضات ب�ض���اأن ن�زلء �ل�ضجون ُتركِّ
�لطبية و�إعادة �لتاأهيل و�إعادة �لإدماج يف �ملجتمع ومنع معاودة �لإجر�م؛ و�لنظر يف تطوير وتدعيم 
جن حيثما  �ل�ضيا�ضات �لر�مية �إىل دعم �أ�ضر �ل�ضجناء؛ وكذلك ترويج وت�ضجيع ��ضتخد�م بد�ئل �ل�ضَّ
كان ذل���ك منا�ضب���ًا، ومر�جع���ة �أو �إ�ض���لح �إجر�ء�تنا �خلا�ض���ة بالعد�لة �لت�ضاحلي���ة وغريها من 

�لإجر�ء�ت دعمًا لنجاح عملية �إعادة �لإدماج؛
)ك(  تكثي���ف جهودنا �لر�مية �إىل مو�جهة �لتحدي �ملتمثل يف �كتظاظ �ل�ضجون من خلل 
�إ�ضلح���ات منا�ضبة لنظ���م �لعد�لة �جلنائية، ت�ضمل، عن���د �لقت�ضاء، �إج���ر�ء مر�جعة لل�ضيا�ضات 
�لعقابي���ة و�تِّخاذ تد�بري عملية للحد من �لحتج���از �ل�ضابق للمحاكمة وتعزيز ��ضتخد�م �جلز�ء�ت 

غري �لحتجازية وحت�ضني �ضبل �حل�ضول على �مل�ضاعدة �لقانونية �إىل �أق�ضى مدى ممكن؛
ف على �ل�ضحاي���ا و�ل�ضهود وحمايته���م وتقدمي �لدعم  الة للتع���رُّ )ل(   �عتم���اد تد�ب���ري فعَّ
و�مل�ضاع���دة لهم �ضمن �إطار تد�بري �لعد�لة �جلنائية �لتي ت�ضتهدف �لت�ضدي جلميع �جلر�ئم، مبا 
فيه���ا �لف�ض���اد و�لإرهاب، مبا يتو�فق م���ع �ل�ضكوك �لدولية ذ�ت �ل�ضلة وم���ع مر�عاة معايري �لأمم 

�ملتحدة وقو�عدها يف جمال منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية؛

)7( �لأمم �ملتحدة، جمموعة �ملعاهد�ت، �ملجلد 1249، �لرقم 20378.

)8( �ملرجع نف�ضه، �ملجلد 2131، �لرقم 20378.

)9( مرفق قر�ر �جلمعية �لعامة 228/65.

)10( مرفق قر�ر �جلمعية �لعامة 229/65.
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ار  ه نح���و �ل�ضحايا يهدف �إىل من���ع ومكافحة جميع �أ�ض���كال �لجتِّ )م(   تنفي���ذ َنه���ج موجَّ
بالأ�ضخا����ض لأغر�����ض �ل�ضتغ���لل، مبا في���ه ��ضتغلل دع���ارة �لغ���ري �أو �ضائر �أ�ض���كال �ل�ضتغلل 
�جلن�ض���ي، �أو �ل�ضخ���رة �أو �خلدمة �لق�ضرية، �أو �لرق �أو �ملمار�ض���ات �ل�ضبيهة بالرق، �أو �ل�ضتعباد �أو 
ار  ن����زع �لأع�ضاء، وذلك مبا يتو�فق مع �لأحكام ذ�ت �ل�ضلة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة �لجتِّ
ل لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمية �ملنظمة  بالأ�ضخا�ض، وبخا�ضة �لن�ضاء و�لأطف���ال، �ملكمِّ
ار بالأ�ضخا�ض؛)12(  ع���ر �لوطنية،)11( ومع مر�عاة خطة عمل �لأمم �ملتح���دة �لعاملية ملكافحة �لجتِّ
و�لعم���ل مع �ملنظمات �لإقليمي���ة و�لدولية ومنظمات �ملجتمع �ملدين، ح�ض���ب �لقت�ضاء، على تذليل 

ار؛ �لعقبات �لتي قد تعوق تو�ضيل �مل�ضاعدة �لجتماعية و�لقانونية �إىل �ضحايا �لجتِّ
بني، ل �ضيما �لن�ضاء  الة حلماية �حلقوق �لإن�ضانية للمهاجرين �ملهرَّ )ن(   تنفي���ذ تد�بري فعَّ
و�لأطف���ال، و�لأطف���ال �ملهاجرين غ���ري �مل�ضاَحبني، مب���ا يتو�فق مع �لتز�م���ات �لأطر�ف مبقت�ضى 
�تفاقي���ة �لأمم �ملتح���دة ملكافحة �جلرمية �ملنظم���ة عر �لوطنية)13( وبروتوكوله���ا �ملتعلق مبكافحة 
تهري���ب �ملهاجرين عن طريق �لر و�لبحر و�جلو،)14( و�لتي تت�ضمن �للتز�م باألَّ ي�ضبح �ملهاجرون 
ُعر�ضة للملحقة �جلنائية يف �إطار �لروتوكول ملجرد كونهم هدفًا لفعل �لتهريب، ومبقت�ضى �ضائر 
�ل�ضكوك �لدولية ذ�ت �ل�ضلة؛ وبذل ق�ضارى �جلهود ملنع فقد�ن �ملزيد من �لأرو�ح وجللب �جلناة 

للمثول �أمام �لعد�لة؛
ال���ة للق�ضاء على �لعنف �ضد جميع �ملهاجري���ن و�لعمال �ملهاجرين  )�ض( تنفي���ذ تد�بري فعَّ
و�أ�ضره���م، و�تِّخاذ كل �خلطو�ت �لقانونية و�لإد�ري���ة �للزمة ملنع ومكافحة �جلر�ئم �ملنطوية على 

��ضتعمال �لعنف �ضد تلك �لفئات؛
)ع(   �إج���ر�ء مزيد من �لبحوث حول �لإيذ�ء �لإجر�م���ي �ملرتكب بدو�فع متييزية، �أيًّا كان 
الة �لتي  نوعه���ا، وجمع بيانات عنه، وتبادل �لتجارب و�ملعلومات �ملتعلقة بالقو�نني و�ل�ضيا�ضات �لفعَّ

ميكن �أن متنع وقوع تلك �جلر�ئم، وجلب �جلناة للمثول �أمام �لعد�لة، وتقدمي �لدعم لل�ضحايا؛
�ض لتعزيز  )ف(  �لنظ���ر يف تزوي���د �لعاملني يف جم���ال �لعد�لة �جلنائية بتدري���ب متخ�ضِّ
���ا كان نوعها، وعلى فهم  قدرته���م على �لتعرف على جر�ئ���م �لكر�هية �ملرتكبة بدو�فع متييزية، �أيًّ
تل���ك �جلر�ئم وقمعها و�لتح���ري عنها، وم�ضاعدتهم على �لنخر�ط بفعالي���ة يف �أو�ضاط �ل�ضحايا، 

وبناء ثقة �لنا�ض وتعاونهم مع �أجهزة �لعد�لة �جلنائية؛
)�ض( تكثي���ف جهودن���ا �لوطني���ة و�لدولي���ة للق�ضاء على جمي���ع �أ�ضكال �لتميي���ز، مبا فيها 
ب �لدين���ي وكره �لأجانب و�لتميي���ز �ملتعلق بنوع �جلن����ض، بو�ضائل منها تعزيز  �لعن�ضري���ة و�لتع�ضُّ

)11( �لأمم �ملتحدة، جمموعة �ملعاهد�ت، �ملجلد 2237، �لرقم 39574.

)12( قر�ر �جلمعية �لعامة 293/64.

)13( �لأمم �ملتحدة، جمموعة �ملعاهد�ت، �ملجلد 2225، �لرقم 39574.

)14( �ملرجع نف�ضه، �ملجلد 2241، �لرقم 39574.
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�لوع���ي و�إع���د�د مو�د وبر�مج تثقيفي���ة، و�لنظر، حيثما �قت�ض���ى �لأمر، يف �ض���وغ و�إنفاذ ت�ضريعات 
مناه�ضة للتمييز؛

)ق(   �لعم���ل، من خلل �إجر�ء�ت حملية منا�ضب���ة ل�ضتبانة �لق�ضايا ومعاجلتها يف �لوقت 
هة �ضد  �ملنا�ض���ب، على من���ع ومكافحة �أفعال �لعنف �ملندرجة �ضمن نطاق وليتن���ا �لق�ضائية و�ملوجَّ
�ضني بوجه خا�ض  �ل�ضحفيني و�لعامل���ني يف و�ضائط �لإعلم، �لذين جتعلهم و�جباتهم �ملهنية معرَّ
للرتهي���ب و�مل�ضايق���ة و�لعنف، خ�ضو�ضًا م���ن جانب �جلماع���ات �لإجر�مية �ملنظم���ة و�لإرهابيني 
ويف ظ���روف �لن ز�عات وما بعد �لن ز�عات، و�ضمان �خل�ض���وع للم�ضاءلة من خلل حتقيقات ن�زيهة 

الة، مبا يتو�فق مع �لت�ضريعات �لوطنية و�أحكام �لقانون �لدويل �ملنطبقة؛ و�ضريعة وفعَّ
)ر(    تدعي���م ��ضتحد�ث و��ضتخد�م �لأدو�ت و�لطر�ئق �لر�مية �إىل زيادة تو�فر �ملعلومات 
�لإح�ضائي���ة و�لدر��ض���ات �لتحليلي���ة �ملتعلقة بالإج���ر�م و�لعد�ل���ة �جلنائية عل���ى �ل�ضعيد �لدويل 
وحت�ض���ني نوعية تلك �ملعلومات و�لدر��ضات، م���ن �أجل قيا�ض �أثر تد�بري �لت�ضدي للإجر�م وتقييمه 
عل���ى نح���و �أف�ضل وتعزي���ز فعالية بر�مج من���ع �جلرمية و�لعد�ل���ة �جلنائية عل���ى �ل�ضعيد �لوطني 

و�لإقليمي و�لدويل.

6- نرح���ب بالعمل �لذي ��ضطلع به فري���ق �خلر�ء �ملعني بالقو�عد �لنموذجي���ة �لدنيا ملعاملة 
ثة لتلك �لقو�عد، �ل���ذي �أجنزه فريق �خلر�ء يف  �ل�ضجن���اء، ونحي���ط علمًا مب�ضروع �ل�ضيغ���ة �ملحدَّ
�جتماع���ه �ملعقود يف كيب تاون، جنوب �أفريقيا، يف �لفرتة من 2 �إىل 5 �آذ�ر/مار�ض 2015، ونتطلع 

ح و�تِّخاذها �إجر�ًء ب�ضاأنه. �إىل نظر جلنة منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية يف هذ� �مل�ضروع �ملنقَّ

ية، هو  د على �أنَّ توفري �لتعليم جلميع �لأطفال و�ل�ضباب، مبا يف ذلك �لق�ضاء على �لأُمِّ 7- ُن�ضدِّ
�ض���رورة �أ�ضا�ضية ملنع �جلرمي���ة و�لف�ضاد ولرتويج ثقافة قائمة على �لمتث���ال للقانون تدعم �ضيادة 
د �أي�ض���ًا يف هذ� �ل�ضدد على �لدور  يات �لثقافية. وُن�ضدِّ �لقان���ون وحقوق �لإن�ضان، مع مر�ع���اة �لهوِّ

�لأ�ضا�ضي مل�ضاركة �ل�ضباب يف جهود منع �جلرمية. ولذلك، نعتزم ما يلي:

)�أ( توفري بيئة تعلُّ���م يف �ملد�ر�ض تتَّ�ضم بالأمان و�لإيجابية و�لأمن، مدعومة من �ملجتمع 
�ملحل���ي، بو�ضائ���ل منها حماي���ة �لأطفال من جمي���ع �أ�ضكال �لعن���ف و�مل�ضايقة و�لبلطج���ة و�لتعدي 

ر�ت، مبا يتو�فق مع �لقو�نني �لد�خلية؛ �جلن�ضي وتعاطي �ملخدِّ
)ب(     �إدم���اج من���ع �جلرمي���ة و�لعد�لة �جلنائي���ة و�ضائر جو�نب �ضي���ادة �لقانون يف نظمنا 

�لتعليمية �ملحلية؛
)ج(  �إدم���اج ��ضرت�تيجيات منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية يف جميع �ل�ضيا�ضات و�لر�مج 
�لجتماعية و�لقت�ضادية ذ�ت �ل�ضلة، وخ�ضو�ضًا تلك �لتي مت�ضُّ �ل�ضباب، مع �إيلء �هتمام خا�ض 

ز على زيادة فر�ض �لتعليم و�لعمل لل�ضباب و�لبالغني �ليافعني؛ للر�مج �لتي تركِّ
)د(    توف���ري �إمكاني���ة ح�ض���ول �جلميع عل���ى �لتعليم، مبا في���ه �كت�ضاب �مله���ار�ت �لتقنية 

و�ملهنية، وكذلك تعزيز مهار�ت �لتعلُّم ِطو�ل �حلياة لدى �جلميع.
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8- ن�ضع���ى �إىل توطيد �لتعاون �لدويل ب�ضفته ركنًا �أ�ضا�ضّي���ًا يف جهودنا �لر�مية �إىل تعزيز منع 
�ضام نظمنا �ملعنية بالعد�لة �جلنائية بالفعالية و�لإن�ضاف و�لإن�ضانية و�خل�ضوع  �جلرمية و�ضمان �تِّ
ع �لدول �لأطر�ف على  للم�ضاءلة، و�ضوًل �إىل منع ومكافحة جميع �جلر�ئم يف نهاية �ملطاف. ون�ضجِّ
تنفي���ذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافح���ة �جلرمية �ملنظمة عر �لوطني���ة و�لروتوكولت �مللحقة بها 
ر�ت و�لتفاقيات  و�تفاقي���ة �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ضاد و�لتفاقيات �لدولية �لثلث ملر�قبة �ملخدِّ
و�لروتوك���ولت �لدولية �ملتعلقة مبكافح���ة �لإرهاب، وعلى �ل�ضتفادة من تل���ك �ل�ضكوك ��ضتفادة 
ق على تل���ك �ل�ضكوك �أو مل تن�ض���م �إليها بعُد  �أجن���ع؛ ونح���ث جميع �ل���دول �لأع�ضاء �لت���ي مل ت�ضدِّ
د على وج���وب �أن تكون �أيُّ تد�بري ُتتَّخ���ذ ملكافحة �لإرهاب ممتثلًة  عل���ى �لنظ���ر يف فعل ذلك. ون�ضدِّ
جلمي���ع �لتز�ماتن���ا مبقت�ضى �لقانون �لدويل. ونعت���زم �مل�ضي يف تعزيز �لتع���اون �لدويل على وقف 
�ل�ضتغ���لل �ملنهج���ي لأعد�د كبرية من �لأفر�د �لذي���ن ُيكَرهون وُيق�َضرون عل���ى �لعي�ض حتت وطاأة 

�لتعدي و�ملهانة. ولذلك ن�ضعى جاهدين �إىل:
)�أ( تعزي���ز وتوطي���د �لتع���اون �ل���دويل و�لإقليم���ي عل���ى �مل�ض���ي يف تطوير ق���در�ت نظم 
�لعد�ل���ة �جلنائية �لوطنية، بو�ضائل منها بذل جهود لتحديث �لت�ضريعات �لوطنية وتدعيمها ح�ضب 
�لقت�ض���اء، وكذلك �ل�ضرت�ك معًا يف تدري���ب موظفي �أجهزة �لعد�لة �جلنائية يف بلد�ننا و�لرتقاء 
الة ُتعن���ى بالتعاون �لدويل  مبهار�ته���م، خ�ضو�ض���ًا من �أجل تعزيز ن�ض���وء �ضلطات مركزية قوية وفعَّ
يف �مل�ضائ���ل �جلنائي���ة، مب���ا يف ذلك يف جم���ال ت�ضليم �ملطلوبني وتب���ادل �مل�ضاع���دة �لقانونية ونقل 
�لإج���ر�ء�ت �جلنائية ونقل �لأ�ضخا�ض �ملحكوم عليه���م؛ و�إبر�م �تفاقات تعاون ثنائية و�إقليمية عند 
�ضة ت�ضم �ضلطات �إنف���اذ �لقانون و�ل�ضلطات �ملركزية  �لقت�ض���اء، ومو��ضل���ة �إن�ضاء �ضبكات متخ�ضِّ
و�أع�ض���اء �لنياب���ات �لعامة و�لق�ضاة وحمامي �لدفاع ومقدمي �مل�ضاع���دة �لقانونية، من �أجل تبادل 
�ملعلومات و�ملمار�ض���ات �جليدة و�خلر�ت �لفنية، بو�ضائل ت�ضمل، عن���د �لقت�ضاء، �لرتويج لإن�ضاء 
�ضبك���ة �فرت��ضية عاملية، من �أج���ل تطوير �لت�ضال �ملبا�ضر بني �ل�ضلط���ات �ملخت�ضة، حيثما �أمكن 
ذل���ك، تعزي���زً� لتقا�ض���م �ملعلومات وتب���ادل �مل�ضاع���دة �لقانوني���ة، با�ضتخد�م من�ض���ات �ملعلومات 

و�لت�ضالت على �أف�ضل وجه؛
)ب(   مو��ضلة دعم تنفيذ بر�مج بناء �لقدر�ت، وتدريب موظفي �أجهزة �لعد�لة �جلنائية 
عل���ى من���ع ومكافح���ة �لإرهاب ب���كل �أ�ضكال���ه ومظاهره، مب���ا يتو�فق مع حق���وق �لإن�ض���ان وحرياته 
�لأ�ضا�ضي���ة، وعل���ى نح���و ي�ضمل �لتعاون �ل���دويل يف �مل�ضائ���ل �جلنائية ومتويل �لإره���اب و��ضتخد�م 
�لإنرتن���ت لأغر��ض �إرهابية وتدمري �لإرهابي���ني للرت�ث �لثقايف و�لختطاف للح�ضول على فدية �أو 
بغر����ض �لبتز�ز، وكذل���ك على معاجلة �لظروف �لتي ت�ضاعد على �نت�ض���ار �لإرهاب؛ و�لتعاون على 
��ضتبان���ة جمالت منا�ضبة للعم���ل �مل�ضرتك، وكذلك على معاجلة تلك �ملج���الت ومو��ضلة حتليلها، 
ال، من �أجل  بو�ضائ���ل منه���ا تبادل �ملعلوم���ات وتقا�ُضم �لتج���ارب و�ملمار�ضات �لف�ضلى على نح���و فعَّ
مة عر  مو�جه���ة م���ا يوجد يف بع����ض �لأحيان من �ض���لت متنامي���ة �أو حمتملة بني �جلرمي���ة �ملنظَّ
ر�ت و�أن�ضطة غ�ضل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، بغية  �لوطنية و�لأن�ضطة غري �مل�ضروعة �ملت�ضلة باملخدِّ

تعزيز ما تتخذه نظم �لعد�لة �جلنائية من تد�بري للت�ضدي لتلك �جلر�ئم؛
الة، على �ل�ضعيدين �لوطني و�ل���دويل، تهدف �إىل �حليلولة دون  )ج(   �عتم���اد تد�ب���ري فعَّ

�نتفاع �جلماعات �لإرهابية مببالغ �لفدية؛
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)د(    توطي���د �لتع���اون على �ل�ضعيد �ل���دويل و�لإقليمي ودون �لإقليم���ي و�لثنائي من �أجل 
مو�جه���ة خطر �ملقاتل���ني �لإرهابيني �لأجانب، بو�ضائل منها تعزيز تقا�ض���م �ملعلومات �لعملياتية يف 
�لوق���ت �ملنا�ضب وتق���دمي �لدعم �للوج�ضتي، ح�ض���ب �لقت�ضاء، و�أن�ضطة بناء �لق���در�ت، كتلك �لتي 
ر�ت و�جلرمية، به���دف تقا�ضم و�عتم���اد �ملمار�ضات  ره���ا مكت���ب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخ���دِّ يوفِّ
�لف�ضلى يف حتديد هوية �أولئك �ملقاتلني �لإرهابيني �لأجانب، ومنع �ضفرهم من �لدول �لأع�ضاء �أو 
ف �ملقرتن بالعنف  �إليها �أو عرها، ومنع متويلهم وح�ضدهم وجتنيدهم وتنظيمهم؛ ومو�جهة �لتطرُّ
ون�ض���ر �لأف���كار �لر�ديكالية �جلانح���ة �إىل �لعنف، �للذين ميك���ن �أن يف�ضي���ا �إىل �لإرهاب؛ وتعزيز 
م �إىل �لعد�لة  هات �لر�ديكالية، و�لعمل على �أن يقدَّ جهودنا �لر�مية �إىل تنفيذ بر�مج ملكافحة �لتوجُّ
�أيُّ �ضخ����ض ي�ض���ارك يف متويل �أفع���ال �إرهابية �أو �لتخطي���ط �أو �لإعد�د له���ا �أو �رتكابها �أو دعمها، 

�متثاًل لللتز�مات �لتي يق�ضي بها �لقانون �لدويل، وكذلك �أحكام �لقانون �لد�خلي �ملنطبقة؛
الة لك�ضف ومنع ومكافحة �لف�ضاد، وكذلك نقل �ملوجود�ت �ملتاأتية  )ه(       تنفي���ذ تد�ب���ري فعَّ
مة �إىل �لدول �لأع�ضاء  م���ن �لف�ضاد �إىل �خلارج وغ�ضلها؛ وتدعيم �لتعاون �لدويل و�مل�ضاع���دة �ملقدَّ
ف على تلك �ملوج���ود�ت وجتميدها �أو حجزه���ا، وكذلك ��ضرتد�ده���ا �أو �إعادتها،  يف جم���ال �لتع���رُّ
وفق���ًا لأحكام �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافح���ة �لف�ضاد، وخ�ضو�ضًا ف�ضلها �خلام�ض؛ و�لعمل يف هذ� 
�ل�ض���دد على مو��ضل���ة مناق�ضة طر�ئق مبتكرة لتح�ضني تبادل �مل�ضاع���دة �لقانونية من �أجل ت�ضريع 
�إج���ر�ء�ت ��ضرتد�د �ملوجود�ت وزيادة فر�ض جناحها، م���ع �ل�ضتفادة �أي�ضًا من �لتجارب و�ملعارف 
�ملكت�ضبة من خلل تنفيذ مبادرة ��ضرتد�د �ملوجود�ت �مل�ضروقة، �لتابعة ملكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني 

ر�ت و�جلرمية و�لبنك �لدويل؛ باملخدِّ
قات �ملالية غري �مل�ضروعة، وتاأكيد  )و(    ��ضتحد�ث ��ضرت�تيجيات ملنع ومكافحة جميع �لتدفُّ
�حلاجة �لعاجلة �إىل �عتماد تد�بري �أجنع ملكافحة �جلر�ئم �لقت�ضادية و�ملالية، مبا فيها �لحتيال، 

وكذلك �جلر�ئم �ل�ضريبية وجر�ئم �ل�ضركات، خ�ضو�ضًا يف جو�نبها عر �لوطنية ذ�ت �ل�ضلة؛
)ز(    تدعي���م �لإج���ر�ء�ت �لقائمة، �أو �عتماد �إجر�ء�ت جدي���دة عند �لقت�ضاء، ملنع غ�ضل 
�لأم���و�ل ومكافحت���ه على نحو �أجنع، وتعزيز �لتد�بري �لر�مية �إىل ك�ض���ف �لعائد�ت �لإجر�مية، مبا 
فيه���ا �لأم���و�ل و�ضائر �ملوجود�ت �لتي ل ُيعَرف من�ضوؤها و�لتي توج���د يف ملذ�ت �آمنة، و�قتفاء �أثر 
تل���ك �لأمو�ل و�ملوجود�ت وجتميدها وحجزها و��ضرتد�ده���ا، بغر�ض م�ضادرتها يف نهاية �ملطاف، 
مبا يف ذلك م�ضادرتها بدون �ل�ضتناد �إىل �إد�نة، عند �لقت�ضاء، ومبا يتو�فق مع �لقانون �لد�خلي، 

و�ضمانًا ل�ضفافية �لت�ضرُّف يف �لعائد�ت �مل�ضادرة؛
دة �أو �ملحجوزة �أو �مل�ضادرة  )ح(   ��ضتحد�ث وتنفيذ �آليات منا�ضبة لإد�رة �ملوجود�ت �ملجمَّ
�لت���ي هي عائد�ت �إجر�مية وللحفاظ عل���ى قيمة تلك �ملوجود�ت وحالته���ا، وكذلك توطيد �لتعاون 
�ل���دويل يف �مل�ضائ���ل �جلنائية و��ضتك�ضاف �ُضبل تقدمي �لدول، بع�ضه���ا �إىل بع�ض، قدرً� مماثًل من 

�لعون يف �لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية �لتي ت�ضتهدف م�ضادرة تلك �ملوجود�ت؛
ار بالأ�ضخا����ض وتهريب �ملهاجرين، مع  خ���اذ تد�بري ملئمة ملن���ع ومكافحة �لجتِّ )ط(   �تِّ
حماي���ة �ل�ضحاي���ا و�أولئك �لذين كانو� هدفًا لهذين �لنوعني من �جلر�ئ���م، باتِّخاذ كل ما يلزم من 
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خطو�ت قانونية و�إد�رية وفقًا لأحكام �لروتوكولني ذوي �ل�ضلة، ح�ضب �لقت�ضاء، وتوطيد �لتعاون 
د  و�لتن�ضيق فيما بني �لأجهزة على �ل�ضعيد �لوطني، وكذلك توثيق �لتعاون �لثنائي و�لإقليمي و�ملتعدِّ

�لأطر�ف؛

ار بالأ�ضخا�ض  ي ع���ن �جلر�ئم �ملتعلقة بالجتِّ )ي(   �لنظ���ر يف �لقيام، بالتز�من مع �لتحرِّ
يات مالية بهدف �قتفاء وجتميد وم�ضادرة �لعائد�ت  وتهريب �ملهاجرين وملحقة مرتكبيها، بتحرِّ
دة لغ�ضل �لأمو�ل، وكذلك يف  �ملتاأتية من تلك �جلر�ئم، ويف �عتبار تلك �لأفعال جر�ئم �أ�ضلية ممهِّ

تعزيز �لتن�ضيق وتقا�ضم �ملعلومات بني �لأجهزة ذ�ت �ل�ضلة؛

الة ملن���ع ومكافحة �ضنع  )ك(      �لقي���ام، ح�ض���ب �لقت�ضاء، با�ضتح���د�ث و�عتماد تد�بري فعَّ
���ار بها ب�ضورة غري  ناتها و�لذخ���رية، وكذلك �ملتفجر�ت، و�لجتِّ �لأ�ضلح���ة �لناري���ة و�أجز�ئها ومكوِّ
م�ضروع���ة، بو�ضائل منها تنظيم حم���لت توعية تهدف �إىل �لق�ضاء عل���ى �ل�ضتخد�م غري �مل�ضروع 
للأ�ضلح���ة �لنارية و�ضنع �ملتفجر�ت ب�ضورة غري م�ضروع���ة؛ وت�ضجيع �لدول �لأطر�ف يف بروتوكول 
ار بها ب�ضورة غري م�ضروعة،  ناتها و�لذخرية و�لجتِّ مكافح���ة �ضنع �لأ�ضلحة �لنارية و�أجز�ئها ومكوِّ
مة ع���ر �لوطنية،)15( عل���ى تدعيم تنفيذ  ���ل لتفاقي���ة �لأمم �ملتح���دة ملكافح���ة �جلرمية �ملنظَّ �ملكمِّ
ذل���ك �لروتوكول بو�ضائل منها �لنظر يف ��ضتخ���د�م �لأدو�ت �ملتاحة، مبا فيها تكنولوجيات �لو�ضم 
ناتها و�لذخرية  وحف���ظ �ل�ضجلت، ت�ضهيًل لقتف���اء �أثر �لأ�ضلحة �لناري���ة، وكذلك �أجز�ئه���ا ومكوِّ
ار غري �مل�ضروع بالأ�ضلحة  حيثم���ا �أمكن ذلك، م���ن �أجل تعزيز �لتحقيقات �جلنائية يف جر�ئم �لجتِّ
ار غ���ري �مل�ض���روع بالأ�ضلحة �ل�ضغ���رية و�لأ�ضلحة  �لناري���ة؛ ودع���م تنفي���ذ برنامج �لعم���ل ملنع �لجتِّ
مته �ل�ضكوك  ���ار و�لق�ضاء علي���ه؛)16( و�لتنويه مب���ا قدَّ �خلفيف���ة بكل جو�نب���ه ومكافحة ذلك �لجتِّ
 �ملوج���ودة ب�ضاأن هذه �مل�ضاألة، وب�ضاأن �مل�ضائل �ملت�ضلة بها، من م�ضاهمات على �ل�ضعيدين �لإقليمي 

و�لدويل؛

ر�ت �لعاملية، بال�ضتناد �إىل مبد�أ  )ل(    تكثي���ف جهودنا �لر�مي���ة �إىل معاجلة م�ضكلة �ملخدِّ
باع نهج �ضامل ومتو�زن، بو�ضائل منها تعزيز فعالية �لتعاون �لثنائي  �مل�ضوؤولية �لعامة و�مل�ضرتكة وباتِّ
و�لإقليم���ي و�لدويل فيما بني �ل�ضلط���ات �لق�ضائية و�ضلطات �إنفاذ �لقانون، من �أجل مكافحة �ضلوع 
ار به ب�ضورة غ���ري م�ضروعة وما يت�ضل  ر�ت و�لجتِّ مة يف �إنتاج �ملخ���دِّ �جلماع���ات �لإجر�مي���ة �ملنظَّ

ر�ت؛ ار باملخدِّ بذلك من �أن�ضطة �إجر�مية، و�تِّخاذ خطو�ت للحدِّ من �لعنف �مل�ضاحب للجتِّ

الة  )م(    مو��ضل���ة ��ضتك�ضاف جميع �خلي���ار�ت �ملتعلقة باإن�ضاء �آلي���ة �أو �آليات ملئمة وفعَّ
مة عر �لوطنية على  مل�ضاع���دة موؤمتر �لأط���ر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمي���ة �ملنظَّ

ال وناجع؛ ��ضتعر��ض تنفيذ تلك �لتفاقية و�لروتوكولت �مللحقة بها على نحو فعَّ

)15( �ملرجع نف�ضه، �ملجلد 2326، �لرقم 39574.

ار غري �مل�ضروع بالأ�ضلح���ة �ل�ضغرية و�لأ�ضلحة �خلفيفة بكل جو�نبه،  )16( تقري���ر موؤمتر �لأمم �ملتحدة �ملعني بالجتِّ

نيويورك، 9-20 متوز/يوليه A/CONF.192/15( 2001(، �لف�ضل �لر�بع، �لفقرة 24.
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)ن(    دع���وة �ل���دول �لأع�ض���اء �إىل �ل�ضتف���ادة من معاه���د�ت �لأمم �ملتح���دة �لنموذجية 
ب�ض���اأن �لتعاون �ل���دويل يف �مل�ضائل �جلنائية عند �لنظر يف �ضوغ �تفاقات مع دول �أخرى، و��ضعًة يف 
�عتباره���ا قيمة تلك �ملعاهد�ت كاأدو�ت مهمة للنهو�ض بالتعاون �لدويل، ودعوة جلنة منع �جلرمية 
و�لعد�ل���ة �جلنائية �إىل مو��ضلة مبادرتها �لر�مية �إىل ��ضتبانة معاهد�ت �لأمم �ملتحدة �لنموذجية 

�لتي قد حتتاج �إىل حتديث، بال�ضتناد �إىل �مل�ضاهمات �لو�ردة من �لدول �لأع�ضاء.
م �لقت�ضادي و�لجتماع���ي و�لتكنولوجي قوة  ���ل باأن ت�ضب���ح منافع �لتق���دُّ 9- ن�ضع���ى �إىل �لتكفُّ
ز جهودن���ا �لر�مية �إىل منع ومكافح���ة �أ�ضكال �لإجر�م �جلدي���دة و�مل�ضتجدة. وندرك  �إيجابي���ة تعزِّ
ي على �لنح���و �ملنا�ضب ملا تطرحه تلك �جلر�ئم من �أخطار م�ضتجدة  م�ضوؤوليتن���ا �ملتمثلة يف �لت�ضدِّ

ونا�ضئة. ولذلك ن�ضعى جاهدين �إىل:
)�أ(  ��ضتح���د�ث وتنفي���ذ تد�ب���ري م�ض���ادة �ضامل���ة عل���ى �ضعيد من���ع �جلرمي���ة و�لعد�لة 
�جلنائي���ة، ت�ضمل تدعي���م قدر�ت �أجهزتنا �لق�ضائي���ة وموؤ�ض�ضاتنا �ملعنية باإنف���اذ �لقانون؛ و�لقيام 
عند �لقت�ضاء باعتماد تد�بري ت�ضريعية و�إد�رية ملنع ومكافحة �أ�ضكال �لإجر�م �جلديدة و�مل�ضتجدة 
رة على �ل�ضعيد �لوطن���ي و�لإقليمي و�لدويل، �آخذين بعني �لعتب���ار نطاق �نطباق �تفاقية  و�ملتط���وِّ
مة عر �لوطنية فيما يخ�ض "�جلر�ئم �خلطرية"، وذلك مبا  �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمية �ملنظَّ

يتو�فق مع �لت�ضريعات �لوطنية؛
)ب(  ��ضتك�ض���اف تد�بري خا�ضة ته���دف �إىل توفري بيئة �ضير�نية �آمن���ة ومتينة؛ و�إىل منع 
ذ عر �لإنرتنت، م���ع �إيلء �هتمام خا����ض ل�ضرقة �لهوية  ومكافح���ة �لأن�ضط���ة �لإجر�مية �لت���ي تنفَّ
ي عر �لإنرتنت؛  ���ار بالأ�ضخا�ض وحلماي���ة �لأطفال من �ل�ضتغلل و�لتع���دِّ و�لتجني���د لغر�ض �لجتِّ
ف  وتوطيد �لتعاون بني �أجهزة �إنفاذ �لقانون على �ل�ضعيدين �لوطني و�لدويل، لأغر��ض منها �لتعرُّ
عل���ى �ل�ضحاي���ا وحمايتهم بو�ضائل منها �إز�لة �مل���و�د �لإباحية �ملتعلقة بالأطف���ال، وخ�ضو�ضًا �ضور 
ي �جلن�ضي عل���ى �لأطفال، من �لإنرتنت؛ وتعزي���ز �أمن �ل�ضبكات �حلا�ضوبي���ة و�ضون �ضلمة  �لتع���دِّ
�لبن���ى �لتحتية ذ�ت �ل�ضلة؛ و�ل�ضعي �إىل تقدمي م�ضاعدة تقنية طويلة �لأمد وخدمات لبناء قدر�ت 
ي للجر�ئ���م �ل�ضير�نية، مبا يف ذلك منع  �ل�ضلط���ات �لوطنية من �أجل تدعي���م قدرتها على �لت�ضدِّ
ه، �إىل جانب ذلك،  ي عنها وملحق���ة مرتكبيها. ونن���وِّ كل �أ�ض���كال تل���ك �جلر�ئم وك�ضفها و�لتح���رِّ
باأن�ضط���ة فريق �خلر�ء �حلكومي �لدويل �ملفتوح �لع�ضوية �ملعني باإجر�ء در��ضة �ضاملة عن م�ضكلة 
ي لها م���ن جانب �لدول �لأع�ضاء و�ملجتم���ع �لدويل و�لقطاع  �جلرمي���ة �ل�ضير�ني���ة وتد�بري �لت�ضدِّ
�خلا����ض؛ وندع���و جلنة منع �جلرمية و�لعد�ل���ة �جلنائية �إىل �لنظر يف �إ�ض���د�ر تو�ضية باأن يو��ضل 
فري���ق �خلر�ء، م�ضتِندً� �إىل عمله، تبادل �ملعلومات ع���ن �لت�ضريعات �لوطنية و�ملمار�ضات �لف�ضلى 
و�مل�ضاع���دة �لتقني���ة و�لتعاون �لدويل، بغي���ة در��ضة �خلي���ار�ت �ملتاحة لتدعيم �لتد�ب���ري �لقانونية 
�أو غ���ري �لقانوني���ة �ملتخ���ذة حالّيًا على �ل�ضعيدي���ن �لوطني و�لدويل ملو�جهة �جلرمي���ة �ل�ضير�نية 

و�قرت�ح تد�بري جديدة لهذ� �لغر�ض؛
)ج(    تدعي���م وتنفي���ذ تد�بري �ضامل���ة يف جمال منع �جلرمية و�لعد�ل���ة �جلنائية من �أجل 
ار غ���ري �مل�ضروع باملمتل���كات �لثقافية، بغي���ة توفري �أو�ضع قدر ممك���ن من �لتعاون  ي للجتِّ �لت�ض���دِّ
ي لتلك �جلرمية؛ ومر�جعة وتدعيم �لت�ضريعات �لد�خلية �لر�مية �إىل مكافحة  �ل���دويل على �لت�ضدِّ
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���ار باملمتلكات �لثقافية، حيثم���ا �قت�ضى �لأمر، مبا يتو�فق م���ع �لتز�ماتنا مبقت�ضى �ل�ضكوك  �لجتِّ
�لدولية، مبا فيها، ح�ضب �لقت�ضاء، �لتفاقية �ملتعلقة بالو�ضائل �لتي ت�ضتخدم حلظر ومنع ��ضتري�د 
وت�ضدير ونقل ملكية �ملمتلكات �لثقافية بطر�ئق غري م�ضروعة)17( لعام 1970، ومع مر�عاة �ملبادئ 
ار باملمتلكات  �لتوجيهي���ة �لدولية ب�ضاأن تد�ب���ري منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية فيما يتعل���ق بالجتِّ
�لثقافية وما يت�ضل به من جر�ئم �أخرى؛)18( ومو��ضلة جمع وتقا�ضم �ملعلومات و�لبيانات �لإح�ضائية 
مة  ار �لذي َت�ضُلع فيه جماعات �إجر�مية منظَّ ار باملمتلكات �لثقافية، وخ�ضو�ضًا عن �لجتِّ عن �لجتِّ
�أو تنظيم���ات �إرهابية؛ ومو��ضلة �لنظر يف �إمكانية �ل�ضتفادة م���ن �ملعاهدة �لنموذجية ملنع جر�ئم 
�نته���اك �لرت�ث �لثقايف لل�ضعوب �ملوروث يف �ضكل ممتلكات منقولة،)19(  و�ملعايري و�لقو�عد �لدولية 
�ملوج���ودة يف ه���ذ� �مليد�ن، ويف �إمكانية �إدخال حت�ضينات عليه���ا، بالتعاون �لوثيق مع منظمة �لأمم 
�ملتح���دة للرتبية و�لعل���م و�لثقافة و�ملنظم���ة �لدولية لل�ضرط���ة �جلنائية و�ضائر �ملنظم���ات �لدولية 

�ملخت�ضة، �ضمانًا لتن�ضيق �جلهود يف �ضبيل �لوفاء بولية كل منها؛
)د(    �إجر�ء مزيد من �لبحوث حول �ل�ضلت بني �جلرمية �حل�ضرية وغريها من مظاهر 
مة يف بع�ض �لبلد�ن و�ملناطق، مبا فيها �جلر�ئ���م �لتي ترتكبها �لع�ضابات، وتبادل  �جلرمي���ة �ملنظَّ
الة ملن���ع �جلرمية و�لعد�ل���ة �جلنائية، وكذلك  �خل���ر�ت �ملكت�ضب���ة يف تنفيذ بر�مج و�ضيا�ض���ات فعَّ
�ملعلوم���ات �ملتعلق���ة بتلك �لر�م���ج و�ل�ضيا�ضات، فيما بني �ل���دول �لأع�ضاء وبينه���ا وبني �ملنظمات 
�لدولي���ة و�لإقليمي���ة ذ�ت �ل�ضل���ة، م���ن �أجل معاجل���ة تاأثري �جلرمي���ة �حل�ضرية و�لعن���ف �ملرتبط 
ز �إ�ضر�ك جميع فئات  بالع�ضاب���ات على فئ���ات �ضكانية و�أماكن معيَّنة، من خلل نهوج مبتك���رة تعزِّ

ل �إعادة �إدماج �ملر�هقني و�ل�ضباب يف �ملجتمع؛ �ملجتمع وتزيد من فر�ض �لعمل وت�ضهِّ
ر على  لة يف �جلر�ئم �لتي توؤثِّ الة ملنع ومكافحة �مل�ضكلة �خلطرية �ملتمثِّ )ه(   �عتماد تد�بري فعَّ
ار بالأحياء �لرية، مبا فيها �لنباتات و�حليو�نات �ملحمية باتفاقية �لتجارة �لدولية  �لبيئة، مثل �لجتِّ
دة بالنقر��ض،)20( و�خل�ضب و�ملنتجات �خل�ضبية و�لنفايات  باأن����و�ع �حليو�نات و�لنباتات �لرية �ملهدَّ
�خلطرة، وكذلك �ل�ضيد غري �مل�ضروع، من خلل تدعيم �لت�ضريعات و�لتعاون �لدويل وبناء �لقدر�ت 
ي لأن�ضطة  وتد�ب����ري �لعد�لة �جلنائية وجهود �إنفاذ �لقانون �لتي ت�ضتهدف، �ضمن جملة �أمور، �لت�ضدِّ

مة عر �لوطنية و�لف�ضاد وغ�ضل �لأمو�ل �ملرتبطة بذلك �لنوع من �جلر�ئم؛ �جلرمية �ملنظَّ
)و(    �ضم���ان �مت���لك موؤ�ض�ضاتنا �ملعنية باإنف���اذ �لقانون و�لعد�ل���ة �جلنائية ما يلزم من 
در�ي���ة فنية وق���در�ت تقنية ملو�جهة �أ�ضكال �لإج���ر�م �جلديدة و�مل�ضتجدة ه���ذه، يف تعاون وتن�ضيق 

وثيقني فيما بينها، وتزويد تلك �ملوؤ�ض�ضات بالدعم �ملايل و�لهيكلي �للزم؛

)17( �لأمم �ملتحدة، جمموعة �ملعاهد�ت، �ملجلد 823، �لرقم 11806.

)18( مرفق قر�ر �جلمعية �لعامة 196/69.

)19( موؤمت���ر �لأمم �ملتح���دة �لثامن ملنع �جلرمي���ة ومعاملة �ملجرمني، هافان���ا، 27 �آب/�أغ�ضط�ض - 7 �أيلول/�ضبتمر 

1990: تقري���ر م���ن �إعد�د �لأمانة �لعامة )من�ضور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع A.91.IV.2(، �لف�ضل �لأول، �لباب باء-1، 
�ملرفق.

)20( �لأمم �ملتحدة، جمموعة �ملعاهد�ت، �ملجلد 993، �لرقم 14537.
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)ز(    مو��ضلة حتليل وتبادل �ملعلومات و�ملمار�ضات �ملتعلقة باأ�ضكال نا�ضئة �أخرى للجرمية 
مة عر �لوطنية ذ�ت تاأثري�ت متباينة على �ل�ضعيدين �لإقليمي و�لعاملي، بهدف منع �جلرمية  �ملنظَّ
ومكافحتها على نحو �أجنع وتدعيم �ضيادة �لقانون. وميكن �أن ت�ضمل هذه �لأ�ضكال، ح�ضب مقت�ضى 
ار باملعادن و�لأحجار �لثمين���ة، و�لتعدين غري �مل�ضروع،  �حل���ال، تهريب �لبرتول وم�ضتقات���ه، و�لجتِّ
���ار باأع�ضاء �لإن�ضان وَدِم���ه و�أن�ضجته، و�لقر�ضنة  وتزيي���ف �ل�ضل���ع ذ�ت �لعلمات �لتجارية، و�لجتِّ

مة عر �لوطنية �ملرتكبة يف �لبحر.)21( و�جلر�ئم �ملنظَّ
10-   ندعم ��ضتحد�ث وتنفيذ عملية ت�ضاورية وت�ضاركية يف جمال منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية 
�ضون خلطر �لإج���ر�م و�لإيذ�ء،  م���ن �أج���ل �إ�ضر�ك جميع �أع�ض���اء �ملجتمع، مبن فيهم �أولئ���ك �ملعرَّ
جلع���ل جهودن���ا �لوقائية �أكرث فعاليًة و��ضتثارة ثقة �لنا�ض يف نظ���م �لعد�لة �جلنائية. وندرك دورنا 
�لقي���ادي وم�ضوؤوليتنا على جميع �مل�ضتويات يف جمال ��ضتحد�ث وتنفيذ ��ضرت�تيجيات ملنع �جلرمية 
و�ضيا�ض���ات للعد�لة �جلنائية على �ل�ضعيدين �لوطني ودون �لوطني. وندرك �أي�ضًا �أنَّ تعزيز فعالية 
�ضامها بالإن�ضاف يتطلَّب منا �تِّخاذ تد�بري ل�ضمان �إ�ضهام �ملجتمع �ملدين  تل���ك �ل�ضرت�تيجيات و�تِّ
و�لقطاع �خلا�ض و�ملوؤ�ض�ضات �لأكادميية، مبا فيها �ضبكة �ملعاهد �ملنت�ضبة �إىل برنامج �لأمم �ملتحدة 
ملنع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية، وكذلك و�ضائط �لإعلم و�ضائر �جلهات �ملعنية ذ�ت �مل�ضلحة، يف 

�ضوغ وتنفيذ �ضيا�ضات منع �جلرمية. ولذلك ن�ضعى �إىل ما يلي:
)�أ( تخطي���ط وتنفيذ �ضيا�ضات وبر�مج �ضاملة تع���زز �لتنمية �لجتماعية - �لقت�ضادية، 
م���ع �لرتكي���ز على منع �جلرمية، مبا فيه���ا �جلرمية �حل�ضرية و�لعنف، وتق���دمي �لدعم �إىل �لدول 
�لأع�ض���اء �لأخ���رى يف م�ضاعيه���ا �ملبذول���ة له���ذ� �لغر����ض، خ�ضو�ضًا م���ن خلل تب���ادل �لتجارب 
و�ملعلوم���ات ذ�ت �ل�ضلة ع���ن �ل�ضيا�ضات و�لر�مج �لتي جنحت يف �حلدِّ م���ن �لإجر�م و�لعنف من 

خلل �ل�ضيا�ضات �لجتماعية؛
)ب(  ��ضتحد�ث بر�مج توعية لتو�ضيل �لقيم �لأ�ضا�ضية، ت�ضتند �إىل �ضيادة �لقانون، وُتدَعم 
ز �مل�ضاو�ة و�لت�ضامن و�لعدل، ومد يد  بر�مج تثقيفية، وُت�ضَفع ب�ضيا�ضات �قت�ضادية و�جتماعية تعزِّ

�لعون �إىل �ل�ضباب بغية �ل�ضتفادة منهم كعنا�ضر م�ضاعدة على �لتغيري �لإيجابي؛
)ج(   �لرتوي���ج لثقاف���ة ِعماُدها �لمتثال للقانون تقوم على حماي���ة حقوق �لإن�ضان و�ضيادة 
�لقان���ون وتر�ع���ي يف �لوقت نف�ضه �لهوي���ة �لثقافية، مع �إي���لء �هتمام خا�ض للأطف���ال و�ل�ضباب، 
و�لتما����ض دعم �ملجتمع �ملدين، وتكثي���ف جهودنا وتد�برينا �لوقائية �لتي ت�ضتهدف �لأ�ضر و�ملد�ر�ض 
و�ملوؤ�ض�ض���ات �لدينية و�لثقافية و�ملنظمات �ملجتمعية و�لقط���اع �خلا�ض وت�ضتغل كامل �إمكاناتها من 

�أجل معاجلة �لأ�ضباب �جلذرية �لجتماعية و�لقت�ضادية لظاهرة �لإجر�م؛
)د(    �لرتوي���ج لإد�رة �لن ���ز�ع �لجتماع���ي وت�ضويت���ه من خ���لل �حلو�ر و�آلي���ات �مل�ضاركة 
�ملجتمعي���ة، بو�ضائ���ل منها توعية �لنا�ض ومن���ع �لإيذ�ء وزيادة �لتعاون بني عام���ة �لنا�ض و�ل�ضلطات 

�ملخت�ضة و�جلمعيات �لأهلية وت�ضجيع �لعد�لة �لت�ضاحلية؛

فتها جلنة منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية يف قر�رها 6/22. )21( ح�ضبما عرَّ
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)ه(    تعزيز ثقة �لنا�ض يف نظم �لعد�لة �جلنائية من خلل منع �لف�ضاد و�لرتويج حلماية 
حق���وق �لإن�ضان، وكذلك تعزيز �لكفاءة �ملهنية و�لرقابة يف جميع قطاعات نظام �لعد�لة �جلنائية، 

ر �لو�ضول �إليه وتلبيته لحتياجات جميع �لأفر�د وحقوقهم؛ مما يكفل تي�ضُّ
)و(     ��ضتك�ض���اف �إمكاني���ة ��ضتخ���د�م تكنولوجي���ات �ملعلوم���ات و�لت�ض���الت �لتقليدي���ة 
و�جلدي���دة يف �ضوغ �ضيا�ضات وبر�مج لتدعيم نظم منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية، لأغر��ض منها 

��ضتبانة �مل�ضائل �ملتعلقة ب�ضلمة �لنا�ض وتعزيز م�ضاركتهم؛
)ز(     �لرتوي���ج لتح�ض���ني نظ���م �حلكوم���ة �لإلكرتوني���ة يف جم���ال منع �جلرمي���ة و�لعد�لة 
�جلنائي���ة، بغية تعزيز م�ضاركة �لنا�ض، وت�ضجيع ��ضتخد�م �لتكنولوجيات �جلديدة لت�ضهيل �لتعاون 
و�إقامة �ل�ضر�كات بني �أفر�د �ل�ضرطة و�ملجتمعات �ملحلية �لتي يخدمونها، وكذلك تقا�ُضم �ملمار�ضات 

�جليدة وتبادل �ملعلومات عن �خلفارة �ملجتمعية؛
)ح(     تدعي���م �ل�ضر�كات بني �لقطاعني �لع���ام و�خلا�ض يف جمال منع ومكافحة �لإجر�م 

بكل �أ�ضكاله ومظاهره؛
رً� لعام���ة �لنا�ض، وتعزيز  ���ل ب���اأن يك���ون �لطلع عل���ى حمتوى �لقان���ون متي�ضِّ )ط(      �لتكفُّ

�ضفافية �ملحاكمات �جلنائية ح�ضبما يكون منا�ضبًا؛
)ي(    �إر�ض���اء ممار�ض���ات وتد�ب���ري لت�ضجيع �لنا����ض، ل �ضيما �ل�ضحايا، عل���ى �لتبليغ عن 
�حل���و�دث �لإجر�مية و�لف�ضاد ومتابعة ما يجري ب�ضاأنه���ا، �أو تدعيم �ملمار�ضات و�لتد�بري �ملوجودة 

بهذ� �ل�ضاأن، و��ضتحد�ث وتنفيذ تد�بري حلماية �ملبلِّغني و�ل�ضهود؛
)ك(      �لنظ���ر يف �لت�ض���ارك مع �ملب���ادر�ت �ملجتمعية ودعمها، وتعزي���ز م�ضاركة �ملو�طنني 
الة يف �ضم���ان �ُضبل �لو�ضول �إىل �لعد�لة للجميع، مبا يف ذلك وعيهم بحقوقهم، وكذلك  ب�ض���ورة فعَّ
�إ�ضر�كه���م يف منع �جلرمية ومعاملة �جلن���اة، بو�ضائل منها توفري فر����ض للخدمة �ملجتمعية ودعم 
�إع���ادة �إدم���اج �جلن���اة يف �ملجتمع و�إع���ادة تاأهيله���م؛ و�لعمل يف ه���ذ� �ل�ضاأن على ت�ضجي���ع تقا�ُضم 
�ملمار�ض���ات �لف�ضلى وتبادل �ملعلومات عن �ضيا�ضات وبر�مج �إعادة �لإدماج �لجتماعي ذ�ت �ل�ضلة 

ا يتَّ�ضل بذلك من �ضر�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ض؛ وعمَّ
ال���ة يف من���ع �جلرمية، وكذل���ك يف بر�مج  )ل(        ت�ضجي���ع م�ضارك���ة �لقط���اع �خلا����ض �لفعَّ
�لإ�ض���ر�ك �لجتماعي وخمططات تعزيز فر�ض �حل�ض���ول على عمل �أمام �أفر�د �ملجتمع �ل�ضعفاء، 

مبا فيهم �ل�ضحايا و�ملطَلق �ضر�حهم من �ل�ضجون؛
)م(     بن���اء و�ض���ون �لقدر�ت �للزم���ة لدر��ضة ظاهرة �لإج���ر�م، وكذلك علوم �ل�ضتدلل 
�جلنائ���ي و�إ�ض���لح �جلانح���ني، و�ل�ضتفادة م���ن �خلر�ت �لعلمي���ة �ملعا�ضرة يف �ض���وغ �ل�ضيا�ضات 

و�لر�مج و�مل�ضاريع ذ�ت �ل�ضلة وتنفيذها.

11- �إذ نو��ض���ل جهودن���ا �لر�مية �إىل حتقي���ق �لأهد�ف �لو�ردة يف هذ� �لإع���لن وتعزيز �لتعاون 
ل باأن تكون نظمنا �ملعنية مبنع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية  ك ب�ضيادة �لقانون و�لتكفُّ �لدويل و�لتم�ضُّ
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دً� �أهمية وج���ود �ضيا�ضات وبر�مج و�فية  ال���ة ومن�ضفة و�إن�ضانية وخا�ضع���ة للم�ضاءلة، نوؤكد جمدَّ فعَّ
الة لتقدمي �مل�ضاعدة �لتقنية وبناء �لقدر�ت. ولذلك، ن�ضعى  بالغر����ض وطويلة �لأمد وم�ضتد�م���ة وفعَّ

جاهدين �إىل:

الة  )�أ( مو��ضل���ة تقدمي متويل كاٍف وثابت وقاب���ل للتنبوؤ به دعمًا ل�ضوغ وتنفيذ بر�مج فعَّ
ملن���ع ومكافح���ة �لإجر�م ب���كل �أ�ضكاله ومظاهره، بن���اًء على طلب �ل���دول �لأع�ض���اء، و��ضتنادً� �إىل 
ر�ت  تقيي���م لحتياجاتها و�أولوياتها �خلا�ضة، بالتعاون �لوثيق مع مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدِّ

و�جلرمية؛

ر�ت و�جلرمية و�ضبكة �ملعاهد �ملنت�ضبة �إىل  )ب(  دع���وة مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدِّ
برنام���ج �لأمم �ملتحدة ملنع �جلرمي���ة و�لعد�لة �جلنائية وجميع كيان���ات �لأمم �ملتحدة و�ملنظمات 
�لدولية و�لإقليمية ذ�ت �ل�ضلة �إىل �أن تو��ضل، لدى �أد�ء مهام وليتها، �لتن�ضيق و�لتعاون مع �لدول 
يات �ملو�َجهة على �ل�ضعيد �لوطني و�لإقليمي  الة للت�ضدي للتحدِّ �لأع�ضاء من �أجل �تِّخاذ تد�بري فعَّ
و�لعامل���ي، وكذلك تدعيم فعالية م�ضاركة �لنا�ض يف �ضوؤون منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية، بو�ضائل 

منها �إعد�د �لدر��ضات و�ضوغ �لر�مج وتنفيذها.

ر�ت و�جلرمية يظلُّ �ضري���كًا �أ�ضا�ضيًّا  دً� �أنَّ مكت���ب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخ���دِّ ���د جم���دَّ 12-  نوؤكِّ
لتحقيق تطلعاتنا يف ميد�ن منع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية، ولتنفيذ �أحكام هذ� �لإعلن.

م من حكوم���ة �ليابان ل�ضت�ضافة موؤمت���ر �لأمم �ملتحدة  ���ب مع �لتقدي���ر بالعر�ض �ملقدَّ 13-  نرحِّ
�لر�بع ع�ضر ملنع �جلرمية و�لعد�لة �جلنائية، �لذي �ضُيعقد يف عام 2020.

14-  نع���رب ع���ن �متناننا �لعميق لقطر، �ضعب���ًا وحكومًة، ملا �أبدته من حف���اوة وكرم �ضيافة، وما 
رته للموؤمتر �لثالث ع�ضر من مر�فق ممتازة. وفَّ
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