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  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٣البند 
  التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات

  الشاملة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز
  سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ودعم 

        املستدامة والتحديات املاثلة يف هذا اجملال التنمية
دور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات متابعة إعالن سلفا    

      متغيِّرالعاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل 
      تقرير األمني العام    

  ملخَّص 
سـلفادور بشـأن االسـتراتيجيات     ، إعـالنَ ٦٥/٢٣٠العامـة، يف قرارهـا    أيَّدت اجلمعيةُ  

تغيِّـر،  مرهـا يف عـامل   ملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطوُّالشاملة ملواجهة التحديات العا
قـد يف  حسبما اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـذي عُ       

ن هـذا التقريـر معلومـات    . ويتضـمَّ ٢٠١٠نيسـان/أبريل   ١٩إىل  ١٢سلفادور، الربازيـل، مـن   
عيد الوطين من تدابري تشريعية ومـا أُصـدر مـن توجيهـات سياسـاتية لتنفيـذ       عمَّا اتُّخذَ على الص

املبادئ الواردة يف إعـالن سـلفادور وتوصـيات املـؤمتر الثـاين عشـر. وهـو يسـتكمل املعلومـات          
الواردة يف تقريري األمـني العـام عـن متابعـة املـؤمتر الثـاين عشـر واألعمـال التحضـريية للمـؤمتر           

ما إىل جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دورتيهـا العشـرين واحلاديـة        الثالث عشر اللذين قُدِّ
  ، على التوايل).E/CN.15/2012/21و E/CN.15/2011/15والعشرين (
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    مقدمة  - أوالً  
، إعـالن سـلفادور بشـأن االسـتراتيجيات     ٦٥/٢٣٠العامـة، يف قرارهـا    أيَّدت اجلمعيـةُ   -١

، متغيِّـر رهـا يف عـامل   املية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطوُّالشاملة ملواجهة التحديات الع
عشر ملنع اجلرمية الـذي عقـد يف سـلفادور، الربازيـل،      الثاينحسبما اعتمده مؤمتر األمم املتحدة 

  .٢٠١٠نيسان/أبريل  ١٩إىل  ١٢من 
املتحـدة   بشـأن متابعـة مـؤمتر األمـم     ٦٩/١٩١يف قرارهـا   ،العامـة  استذكرت اجلمعيةُو  -٢

الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة الثالـث عشـر    
ــة   ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي رت دعوهتــا وكــرَّ ٦٨/١٨٥و ٦٧/١٨٤و ٦٦/١٩٧، قراراهتــا ملن

ُتطِلـع مـؤمتر    احلكوماِت واملنظماِت احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة إىل أن      
األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية على األنشطة اليت تضطلع هبـا مـن أجـل    

إرشـادات بشـأن   تنفيذ إعالن سلفادور والتوصيات اليت اعتمدها املؤمتر الثاين عشر، بغية تقدمي 
نائيـة علـى الصـعيدين    صوغ التشريعات والسياسات والربامج يف ميدان منع اجلرمية والعدالـة اجل 

الغايــة، أن يعــد تقريــراً عــن الــوطين والــدويل. وطلبــت اجلمعيــة إىل األمــني العــام، حتقيقــاً لتلــك 
  املوضوع ُيقدَّم إىل املؤمتر للنظر فيه.

م معلومــات . وهــو يقــد٦٩/١٩١ِّهــذا التقريــر عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة  دَِّعــوقــد أُ  -٣
 من تدابري تشريعية ومـا أُصـدر مـن توجيهـات سياسـاتية لتنفيـذ       اتُّخذ على الصعيد الوطين اعمَّ

  املبادئ الواردة يف إعالن سلفادور، وكذلك توصيات املؤمتر الثاين عشر.
كمل هذا التقرير املعلومات الـواردة يف تقريـري األمـني العـام اللـذين قُـدِّما إىل جلنـة        وُي  -٤

ــا العشــ    ــة يف دورتيه ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة والعشــرين ( من  E/CN.15/2011/15رين واحلادي
  ، على التوايل).E/CN.15/2012/21و
، كانت قـد  ٦٩/١٩١، وعمالً بقرار اجلمعية العامة ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢ويف   -٥

 ،الربازيــل ،البحــرين ،أســترالياإســبانيا،  ،األرجنــتنيوردت ردود مــن الــدول األعضــاء التاليــة:  
ــة الســو  ــة العربي ــا ،ريةاجلمهوري ــدا ،كازاخســتان ،عمــان ،الصــني ،روماني ــا ،كن  ،مصــر ،التفي

  هنغاريا. ،املكسيك ،املغرب
تضـمَّن  ت إدارة الشؤون السياسـية التابعـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة ردا       قدَّمكما   -٦

بصــفة رئيســية ملخَّصــاً ملــا قامــت بــه فرقــة العمــل املعنيــة بتنفيــذ تــدابري مكافحــة اإلرهــاب مــن  
  من احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا. ال ذات صلة. وورد أيضاً ردٌّأعم
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كمـــا وردت معلومـــات مـــن املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة التاليـــة: مكتـــب الشـــرطة   -٧
ــرطة     ــة للشـ ــة الدوليـ ــاد، واملنظمـ ــة الفسـ ــة ملكافحـ ــة الدوليـ األورويب (اليوروبـــول)، واألكادمييـ

  (اإلنتربول).  اجلنائية
    

      إعالن سلفادور متابعة  - ثانياً  
    التدابري اليت اختذهتا الدول األعضاء  - ألف  

    األرجنتني    
أشارت األرجنتني إىل اختاذ تـدابري تشـريعية وإداريـة هتـدف إىل محايـة السـلع الثقافيـة.          -٨

للمضــي يف إجــراء إصــالحات شــاملة للتشــريع الــوطين املعــين   مفوضــيةً أنشــأت احلكومــةُ فقــد
رجنــتني عــن ســجلها املعــين بــالتراث الثقــايف وجلنتــها املعنيــة مبكافحــة وحتديثــه. كمــا أفــادت األ

  االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية.
ــا اجل      -٩ ــتني كــذلك عــن أحكــام قانوهن ــادت األرجن ــة  وأف ــاجلرائم الثقافي ــة ب ــائي املتعلق  ،ن

يالت دت أنـه قـد أجريـت تعـد    وكذلك اجلرائم املرتكبة حبق األحـوال الشخصـية للنـاس، وأكَّـ    
فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة ضـد النظـام االقتصـادي واملـايل لكـي يتسـىن فـرض جـزاءات علـى          
األشخاص االعتبـاريني مبعـزل عـن مسـؤولية األشـخاص الطبيعـيني، وكـذلك إلتاحـة املصـادرة          

  غري املستندة إىل إدانة.
ــيت جــرى هبــا جتــرمي االجتــار باألشــخاص       -١٠ ــة ال ــتني عــن الكيفي ــادت األرجن وفــرض  وأف

جزاءات عليه يف إطـار القـانون الـداخلي، وكـذلك عـن تنفيـذ إجـراءات لضـمان أمـن ضـحايا           
ــاك أيضــاً دراســات بشــأن املالحقــات        ــه كانــت هن االجتــار وســالمتهم اجلســدية. وذكــرت أن
القضائية وإحصاءات تتعلق بالتصوُّرات االجتماعية عن جـرم االجتـار باألشـخاص، أفضـت إىل     

  تيجيات احلكومية يف هذا امليدان.حتديث مستمر لالسترا
وأُدخلت على املدونة اجلنائية تعديالت تتعلق باجلرائم املرتكبة باستخدام التكنولوجيـا    -١١

وتتناول نشر املواد اخلالعيـة الفاحشـة علـى اإلنترنـت وانتـهاك احلُُرمـات الشخصـية واالتصـال         
  بالقُصَّر بغرض استغالهلم جنسيا.

  
    أستراليا    

أســتراليا عــن إطارهــا القــانوين الــداخلي الــذي جيــرِّم هتريــب املهــاجرين، وعــن  دت أفــا  -١٢
علـى تعطيـل نشـاط اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة الضـالعة يف هتريـب          املنطقـة تعاوهنا مع بلدان 
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املهاجرين. وذكـرت أسـتراليا أهنـا تشـارك يف تـرؤس مباحثـات بـايل بشـأن هتريـب األشـخاص           
ذلك من جرائم عرب وطنيـة. وإىل جانـب ذلـك، تقـوم أسـتراليا بـإدارة       واالجتار هبم وما يتصل ب

ــخاص        ــاحل األشـ ــامل لصـ ــاق العـ ــى نطـ ــة علـ ــوطني املنظمـ ــادة التـ ــرامج إعـ ــرب بـ ــن أكـ ــد مـ واحـ
  إنسانيا.  املُعوزِين

وأشارت أستراليا أيضاً إىل استراتيجيتها الرامية إىل مكافحة االجتار باألشـخاص، مبـا يف     - ١٣
شريعية املتخذة ملواجهة االجتار بالبشر والرق واملمارسـات الشـبيهة بـالرق. كمـا     ذلك التدابري الت

ُتقدِّم أستراليا خدمات شاملة لدعم الضحايا وتـوفِّر دعمـاً إداريـا للقضـايا الفرديـة املتعلقـة بتلـك        
، اجلرائم. ويف سياق مباحثات بايل، أُقرَّ اإلطار املرجعي لفريق عامـل معـين باالجتـار باألشـخاص    

ت حكومـة  قـدَّم تسهيالً لتبادل املعلومات وللتعاون يف مسائل االجتار بالبشر. وإىل جانب ذلك، 
مليـون دوالر أمريكـي لـدعم املنظمـات األسـترالية       ٤,٨مـا يزيـد علـى     ٢٠٠٨أستراليا منذ عام 

فحـة  الناشطة يف هذا امليـدان. وتبلـغ قيمـة بـرامج املعونـة األسـترالية املخصصـة ملكا       غري احلكومية 
ــرة    ــار بالبشــر للفت ــن   ٢٠١٨- ٢٠٠٦االجت ــر م ــامج     ١٠٠أكث ــون دوالر، وهــي تشــمل برن ملي

  .٢٠١٣آسيا ملكافحة االجتار باألشخاص الذي أطلق يف آب/أغسطس - أستراليا
ــى أنَّ وشــدَّ  -١٤ ــدويل ُتســتخَدم كــأدوات أساســية يف     دت أســتراليا عل ــاون ال وســائط التع

صاً يف منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ. وذكـرت أسـتراليا      مكافحة اجلرمية املنظمة والفساد، خصو
ــادل املســاعدة        ــوبني وتب ــة بتســليم املطل ــة املتعلق ــة األخــرية أطرهــا الداخلي أهنــا عــدَّلت يف اآلون

  القانونية من أجل تبسيط اإلجراءات املوجودة.
وكانت أستراليا قد أعلنت عن خطة ملكافحـة اإلرهـاب الـداخلي املنشـأ، وخصصـت        -١٥

، كمــا أهنــا ســوف تســتحدث، بالتشــاور مــع   العنيــف تطــرُّفمليــون دوالر ملواجهــة ال ١٣,٤
اجملتمعات احمللية، حزمة تدابري لتلبية االحتياجات اخلاصة للشـباب األسـتراليني املعرضـني خلطـر     

مــن صــكوك األمــم املتحــدة اخلاصــة    ١٤. وقــد صــدَّقت أســتراليا علــى   تطــرُّفاجلنــوح إىل ال
ت مسـاعدات لتـدعيم   قدَّمذهتا بالكامل، كما صكًّا، ونفَّ ١٨بالغ عددها مبكافحة اإلرهاب، ال

ل يف أســتراليا إىل هــدفها املتمثِّــقــدرات خمتلــف البلــدان يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب. وأشــارت 
تعزيز اخنراطها يف مسائل مكافحة اإلرهاب، بالتعاون مع اهليئـات املعنيـة بالقـانون والعدالـة يف     

  الل املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، مثالً.بلدان رئيسية، من خ
ــبكة      -١٦ ــيربانية، وإىل الشـ ــة السـ ــة اجلرميـ ــة ملكافحـ ــها الوطنيـ ــتراليا إىل خطتـ وأشـــارت أسـ

األسترالية لإلبالغ عن اجلرائم السيربانية باالتصال احلاسويب املباشر، بصفتها إحـدى املبـادرات   
لــديها إطــاراً قانونيــا متينــاً  تراليا أيضــاً أنَّالرئيســية يف إطــار هــذه اخلطــة الوطنيــة. وذكــرت أســ 
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نـة مـن جـرائم    ن جترميـاً ألنـواع معيَّ  ملكافحة اجلرائم االقتصادية واجلرائم املتصـلة باهلويـة، يتضـمَّ   
اهلويــة وتشــريعات بشــأن احلرمــة الشخصــية تفــرض قيــوداً احترازيــة علــى مجــع املعلومــات           

التشــريعي باســتراتيجية وطنيــة لضــمان أمــن  الشخصــية واســتخدامها. وقــد ُدعــم هــذا اإلطــار   
الختبـار إمكانيـة    ٢٠١٤-٢٠١٣ي للفتـرة  ـاضـطُلع مبشـروع جتريبـ   اهلوية. وإىل جانب ذلـك،  

  استحداث إطار وطين لقياس اجلرائم املتصلة باهلوية.
وأبلغت أستراليا أيضاً عن تدابري تشـريعية وغـري تشـريعية لتنفيـذ قواعـد األمـم املتحـدة          -١٧

ولضـمان محايـة األطفـال، وإلتاحـة     ا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تنفيذاً تامـا،  ومعايريه
  إمكانية إرجاع املمتلكات الثقافية املستوردة بصورة غري شرعية إىل بلداهنا األصلية.

    
    البحرين    

 مت البحــرين توصــيات ترمــي إىل تعزيــز قــدرة ســلطاهتا علــى معاجلــة املســائل الــيت قــدَّ  -١٨
تناوهلا إعالن سلفادور معاجلةً فعَّالةً. ومشلـت التـدابري املوصـى هبـا مـا يلـي: تنظـيم حلقـة عمـل          

ــة لكــي يدرســوا وحيلِّ     ــاملني يف وزارة الداخلي ــع اخلــرباء الع ــوا اجتاهــات اإلجــرام وســبل   جلمي ل
اء مكافحته؛ وتصميم آلية ُتمكِّن مجيع السلطات املعنية مـن تنفيـذ مشـروع ملنـع اجلرميـة؛ وإنشـ      

قنوات اتصال مباشر ضمن إطار وزارة الداخلية لضمان إمكانية حتقيـق ذلـك املشـروع نتائجـه     
املنشودة؛ وتعيني ضابط اتصال مـن وحـدة التحقيقـات اجلنائيـة ليكـون مسـؤوالً عـن مشـروع         
منع اجلرمية وعن اتساق التدابري املتعلقة به؛ واستحداث إجـراءات وآليـات صـارمة فيمـا خيـص      

صـانع الـيت تسـتورد سـالئف كيميائيـة؛ وتشـديد الضـوابط الرقابيـة علـى مراكـز           الشركات وامل
إعــادة التأهيــل منعــاً لبيــع املخــدِّرات؛ وتصــميم منــهاج تعليمــي لزيــادة وعــي الشــباب بشــؤون  
تعــاطي املخــدِّرات؛ وتشــجيع شــركات ومصــانع القطــاع اخلــاص علــى املشــاركة يف توظيــف    

ث برامج ملكافحة اجلرميـة السـيربانية، وإنشـاء وحـدات يف     اجلناة الذين يعاد تأهيلهم؛ واستحدا
وزارة الداخلية تتوىل معاجلة القضـايا املتعلقـة بـذلك؛ واسـتخدام مـوارد مكتـب األمـم املتحـدة         
املعين باملخدِّرات واجلرمية يف تنفيذ استراتيجيات مشروع منع اجلرمية السالف الـذكر، مبـا فيهـا    

  ملناهج التعليمية وبرامج إعادة التأهيل.حلقات العمل ومحالت التوعية وا
    

    الربازيل    
أشارت الربازيل إىل تشريعاهتا ومبادراهتا الراميـة إىل مواجهـة العنـف ضـد املـرأة، مثـل         -١٩

  إنشاء شبكة واسعة من خدمات دعم الضحايا ومراكز ملنع االجتار باألشخاص.
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تنســيقها مــع اإلنتربــول،    الشــرطة االحتاديــة عــززت   وإضــافة إىل ذلــك، ذكــرت أنَّ    -٢٠
وكذلك مع مكتب االتصال والشراكة التابع ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة    
والكائن يف برازيليا. وذُكـر كمثـال علـى ذلـك مركـز التعـاون الشُّـَرطي الـدويل، الـذي أنشـئ           

  دم.اليت نظمها االحتاد الدويل لكرة الق ٢٠١٤مبناسبة بطولة العامل لعام 
وأفـــادت الربازيـــل عـــن سياســـتها املتمثلـــة يف عـــدم تســـليم مواطنيهـــا بســـبب احلظـــر    -٢١

املنصوص عليه يف دستورها، لكنها أبرزت أيضاً ما تبذله من جهـود إلزالـة الثغـرات املوجـودة     
الدوليــة وتســعى بنشــاط إىل يف تشــريعاهتا املتعلقــة بالتســليم. وهــي تشــارك بانتظــام يف احملافــل   

  ى معاهدات جديدة بشأن التسليم.التفاوض عل
ــداًء مــن عــام      -٢٢ ــة، ابت ــة إىل قمــع  ٢٠١٠وقــد كثفــت الشــرطة االحتادي ، جهودهــا الرامي

ــدويل املســتند إىل       ــة. وأمكــن بــذل تلــك اجلهــود مــن خــالل التعــاون ال االجتــار بالســلع الثقافي
ل ملكيـة املمتلكـات   االتفاقية املتعلقة بالوسائل اليت ُتستخَدم حلظر ومنـع اسـترياد وتصـدير ونقـ    

  .١٩٧٠ الثقافية بصورة غري مشروعة لعام
نظـــام املعلومـــات الـــوطين اخلـــاص بالســـالمة العموميـــة   ٢٠١١وقـــد أُنشـــئ يف عـــام   -٢٣

بغــرض ختــزين البيانــات واملعلومــات مــن أجــل املســاعدة علــى تنفيــذ   والســجون واملخــدِّرات، 
  سجون ونظم إنفاذ القانون اجلنائي.ورصد وتقييم السياسات املتعلقة بالسالمة العمومية وال

البيئيـة. واضـطُلع   وقامت الشرطة االحتادية بتدعيم تدابريها الرامية إىل مكافحة اجلرائم   -٢٤
بعمليات خاصة عديدة، منها عملية واسعة النطاق ملكافحة استخالص األخشاب بصورة غـري  

  مشروعة يف منطقة األمازون.
منوذجـاً جديـداً    ٢٠١٠هلويـة، اعتمـدت الربازيـل يف عـام     وبغية منع اجلـرائم املتصـلة با    -٢٥

مـن   ١٣جلوازات السفر يتضمن أداة لتسجيل البيانات إلكترونيا. كما صـدَّقت الربازيـل علـى    
صـكًّا، وشـاركت بنشـاط يف     ١٦الصكوك الدولية اخلاصة مبكافحـة اإلرهـاب، البـالغ عـددها     

  حة اإلرهاب.أهم احملافل الدولية واإلقليمية املعنية مبكاف
وشــاركت الربازيــل مشــاركةً نشــطةً يف آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة      -٢٦

ملكافحــة الفســاد، ســواء كبلــد ُمســتعَرض أو كبلــد ُمســتعرِض. كمــا أبــرزت الربازيــل مســألة    
  يف الشؤون املدنية والتجارية املتصلة بالفساد.الدويل التعاون 

ــانوين    ويف الســنوات العشــر املاضــي    -٢٧ ــاون الق ــت إدارة اســترداد املوجــودات والتع ة، تولَّ
مليون دوالر إىل الربازيل. وتنشـط هـذه اإلدارة ضـمن إطـار      ١٥الدويل استرداد ما يزيد على 
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وهتـدف هـذه االسـتراتيجية إىل التنسـيق      االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وغسل األمـوال. 
تمع املدين. وقد أُنشـئ مبقتضـى االسـتراتيجية الوطنيـة     بني خمتلف اهليئات احلكومية وهيئات اجمل

خمترب تكنولوجي يركز على غسـل األمـوال، كـي يتـوىل حتليـل مقـادير ضـخمة         ٢٠٠٦يف عام 
  من البيانات املتعلقة باملعامالت املشبوهة.

وتشتمل االسـتراتيجية الوطنيـة علـى برنـامج وطـين للتـدريب وبنـاء القـدرات يف جمـال            -٢٨
ــدريب املــوظفني        مكافحــة ا ــات ت ــدعيم وتنســيق عملي ــدف إىل ت ــوال، يه ــاد وغســل األم لفس

العموميني الربازيليني وتشـجيع األخـذ بالتـدابري الوقائيـة وتسـيري اإلجـراءات اجلنائيـة وعمليـات         
من موظفي أجهـزة   ١٢ ٠٠٠التحقيق. والغاية املمكنة هلذا الربنامج هي تدريب ما يزيد على 

  إنفاذ القانون.
ــة ملكافحــة تعــاطي     وأشــ  -٢٩ ــدان األمريكي ــة البل ــل أيضــاً إىل شــراكتها مــع جلن ارت الربازي

املخدِّرات، التابعة ملنظمة الدول األمريكية، والـيت هتـدف إىل تقـدمي املسـاعدة التقنيـة مـن أجـل        
ــة الــيت تعــاجل شــؤون املوجــودات املصــادرة واحملجــوزة.       ــة الوطني ــنظم اإلداري إنشــاء وتــدعيم ال

يف  حاليـا ل بأهنا تواجه صـعوبات كـبرية يف اسـترداد املوجـودات، ولكنـها تنظـر       وأفادت الربازي
املوجـــودات وتعزيـــز فعاليـــة وأمـــن إجـــراءات اســـترداد  ى إدارة إنشـــاء هيئـــة متخصصـــة تتـــولَّ 

ــتركة          ــة املشـ ــوق اجلنوبيـ ــع السـ ــة مـ ــات جاريـ ــة مناقشـ ــك، مثَّـ ــب ذلـ ــودات. وإىل جانـ املوجـ
يف هـذا  ضافر على الصعيد اإلقليمي. واقترحت الربازيـل  من أجل تعزيز أوجه الت (املريكوسور)

  السياق إعداد وثيقة حتتوي على مبادئ عامة ُيسترَشد هبا يف تقاسم املوجودات املصادرة.
وأنشأت الشرطة االحتادية أيضاً وحدة متخصصة تتمثل مهمتـها يف مكافحـة تسـريب      -٣٠

الوحـدة مـن مكتـب مركـزي يف برازيليـا      املوارد العمومية، بغية مكافحة الفساد. وتتألف هـذه  
ــاملون يف هــذه الوحــدة       ١٦و ــون الع ــد. وخيضــع املوظف إدارة متخصصــة يف خمتلــف أحنــاء البل

  لتدريب مستمر.
وأفادت الربازيل عن مبادراهتا الرامية إىل مكافحـة االجتـار باألشـخاص. وبغيـة معاجلـة        -٣١

فعَّالـةً، شـكَّلت الشـرطة االحتاديـة فريقـاً       القضايا املنطوية على استغالل جنسي لألطفال معاجلةً
من موظفي الشرطة ُيعىن حصريا بالقضـايا املنطويـة علـى جـرائم مـن هـذا النـوع. وإىل جانـب         
ذلك، استثمرت الشرطة االحتادية يف اسـتحداث أدوات خاصـة للتحقيـق يف قضـايا نشـر مـواد       

ثانيـة  اسـتهلت خطـة وطنيـة     ،٢٠١٣خالعية ختـص أطفـاالً علـى اإلنترنـت. ويف شـباط/فرباير      
وزارة مـن احلكومـة االحتاديـة وتشـتمل      ١٧ملكافحة االجتـار باألشـخاص، ُتشـارك يف تنفيـذها     

هدفاً ترد يف مخسة توجيهات عملياتية. وقـانون العقوبـات الربازيلـي ُيجـرِّم االجتـار       ١١٥على 
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ونغرس الوطين يقـوم حاليـا   الك باألشخاص، حمليا ودوليا، ألغراض االستغالل اجلنسي. غري أنَّ
  بتقييم ملشروع قانون أكثر حتديداً بشأن هذه املسألة.

عـن إسـهامها يف فريـق اخلــرباء املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة للجرميــة        وأفـادت الربازيـل     -٣٢
  السيربانية وتدابري التصدي هلا من جانب الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص.

ازيل كذلك إىل برنامج "برازيل أكثر أمانـاً"، املتعلـق مبنـع جـرائم العنـف      وأشارت الرب  -٣٣
بتطــوير عمليــات  ٢٠١١واحلــد منــها. وعــالوة علــى ذلــك، تقــوم الشــرطة االحتاديــة منــذ عــام 

ُشَرطية مشتركة مع البلـدان اجملـاورة، تركـز علـى قمـع االجتـار الـدويل باملخـدِّرات يف املنطقـة.          
ة الربازيل تسـعى إىل التفـاوض علـى اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف        حكوم وأُفيد أيضاً بأنَّ

بشأن نقل السجناء. وإىل جانب ذلك، تنظر احلكومة يف السـماح بنقـل السـجناء علـى أسـاس      
  باملثل. املعاملة

    
    كندا    

تـها بشـأن متابعـة املـؤمتر الثـاين عشـر،       قدَّماستكملت كندا املعلومـات الـيت كانـت قـد       -٣٤
  .E/CN.15/2012/21و E/CN.15/2011/15ردت يف الوثيقتني واليت و
ــدا أهنــا اســتحدثت يف نيســان/أبريل     -٣٥ ــداً يهــدف إىل   ٢٠١٤وذكــرت كن تشــريعاً جدي

إرساء حقوق قانونية واضحة لضحايا اجلرمية يف احلصول على املعلومـات واحلمايـة واملشـاركة    
  ة عليهم.يف إجراءات العدالة اجلنائية ويف جرب األضرار الواقع

وأعربــت كنــدا عــن دعمهــا التفاقيــة مكافحــة الفســاد وآليــة االســتعراض اخلاصــة هبــا.   -٣٦
البلــد قــد أجنــز يف اآلونــة األخــرية استعراضــه اخلــاص بالــدورة األوىل الســتعراض    وذكــرت أنَّ

  تنفيذ االتفاقية.
وعالوة على ذلـك، قامـت كنـدا بـدور قيـادي يف املناقشـات الـيت ركـزت علـى كـبح             -٣٧

التجارة غري املشروعة باحليوانات الربية (خصوصاً يف مؤمتر لندن بشأن التجـارة غـري املشـروعة    
باحليوانات الربية)، وكـذلك يف معاجلـة مسـألة التجـارة يف السـلع الـيت قـد تكـون مؤذيـة للبيئـة           

التعـاون الـدويل مـن خـالل مشـاركتها      والتخلص من تلك السلع. كم أسهمت كندا يف تعزيز 
ت مسـاعدات تقنيـة وعمَّمـت ممارسـات فضـلى مـن خـالل        قـدَّم يف عمـل اإلنتربـول، و  النشطة 

اخنراطها يف مجلة أمور، منها استحداث و/أو تنفيذ عمليات دولية مشتركة للحـد مـن التلـوث    
  وكبح اإلجرام املتعلق باحليوانات الربية.
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بالعدالــة اجلنائيــة  املتعلقــة الكنديــة لتشــريعاتلوإىل جانــب األنشــطة الوقائيــة، ودعمــاً   -٣٨
الشبابية، واصلت كندا، من خالل صندوقها اخلاص بالعدالة الشبابية، توفري املـوارد للمشـاريع   
اليت تشجع على زيادة فعالية نظـام العدالـة الشـبابية وتعـاجل املسـائل املسـتجدة يف جمـال العدالـة         

نظـام العدالـة الشـبابية الكنـدي.     الشبابية وُتمكِّن املواطنني واجملتمعـات احملليـة مـن املشـاركة يف     
كمــا اســتحدثت كنــدا ونفــذت بــرامج زيــارة يف كــل مؤسســة إصــالحية مــن أجــل مســاعدة    

  أطفال السجناء وأسرهم.
ــذكرت أنَّ      -٣٩ ــاجرين، ف ــهريب امله ــة بت ــدا إىل تشــريعاهتا املتعلق ــديالت  وأشــارت كن التع

ليحظر دخـول األشـخاص   قد وسعت نطاق ذلك اجلرم  ٢٠١٢التشريعية اليت أُدخلت يف عام 
ــه أل  ــدا يف حــال خمالفت ــة   يِّ املــنظَّم إىل كن ــانون اهلجــرة ومحاي اشــتراطات منصــوص عليهــا يف ق

النـهج الـذي تتبعـه كنـدا علـى إقامـة شـراكات         يركزالالجئني. وإىل جانب اجلهود التشريعية، 
ريـب  دولية وتعاون دويل مع السـلطات يف بلـدان املنشـأ والعبـور مـن أجـل كشـف عمليـات هت        

  املهاجرين وتعطيلها ومساعدة املهاجرين املهرَّبني.
ــة          -٤٠ ــدابري غــري االحتجازي ــة الســجينات والت ــم املتحــدة ملعامل ــد األم ــق بقواع ــا يتعل وفيم

للمجرمات، أُجنزت وُنفِّذت استراتيجية وطنيـة منقحـة لتشـغيل اجلانيـات، جنبـاً إىل جنـب مـع        
تلــك االســتراتيجية وخطــة العمــل  تل. وشــك٢٠١٤-٢٠١٢خطــة عمــل هبــذا الشــأن للفتــرة 

علـى املؤسسـات واملقاطعـات    املرتبطة هبا أساس اإلطار اجملتمعي اخلاص بالنسـاء. وقـد ُوزِّعـت    
ــرة   ــة     ٢٠١٥-٢٠١٤خطــة منقحــة للفت ــدان، مهــا الصــحة العقلي ــا موضــوعان جدي أدرج فيه

  والنساء من مجاعات السكان األصليني.
االلتحـاق اليـومي تـدعيماً لتنفيـذ تـدابري اإلصـالح        وأفادت كندا بأهنا تستخدم مراكـز   -٤١

اجملتمعية. ومركز التبليغ اليومي هو هنـج أحـادي النافـذة لتقـدمي اخلـدمات إىل اجلنـاة اخلاضـعني        
لإلشراف يف اجملتمع احمللي ولضمان مساءلتهم على حنو يناسـب متامـاً درجـة املخـاطرة اخلاصـة      

، وكـأداة  احملـدودي املخـاطر   ل لإلقامة يف حالـة اجلنـاة  هبم. وميكن استخدام مراكز التبليغ كبدي
لتوفري مزيد من اإلشراف واملساءلة يف حالة اجلناة الشديدي املخاطر. كما تدرس كنـدا فكـرة   

  استخدام املراقبة اإللكترونية يف السياق اإلصالحي.
سـنة، يف تقـدمي مسـاعدات يف جمـال      ٤٠وقد أسهمت كندا، على مدى فترة تتجـاوز    -٤٢

تــزال كنــدا تســتجيب   القــانون اجلنــائي مــن خــالل برناجمهــا اخلــاص باملســاعدة القانونيــة. وال  
لاللتزامــات الدوليــة ولتيســري الوصــول إىل العدالــة بتأييــدها مبــادئ األمــم املتحــدة وتوجيهاهتــا   

  ن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية.أبش
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 إلصالح القانون اجلنائي ولسياسـة العدالـة اجلنائيـة، الكـائن يف     وال يزال املركز الدويل  -٤٣
م دعماً مستمرا لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة ولتنفيـذ   فانكوفر، كندا، يقدِّ

  إعالن سلفادور، بعقد اجتماعات للخرباء وبتوفري مواد علمية.
    

    الصني    
يف تشـرين  يل (تاسع) للقانون اجلنائي، قُـدِّم للمراجعـة   أشارت الصني إىل مشروع تعد  -٤٤

. كما أفادت الصـني عـن جهودهـا الراميـة إىل تـدعيم تشـريعاهتا املتعلقـة        ٢٠١٤األول/أكتوبر 
، كانـت الصـني قـد    ٢٠١٤باإلرهاب وتعاوهنا الدويل يف هذا امليدان. وحبلول هناية متوز/يوليـه  

بلـداً، ومعاهـدات بشـأن     ٥١ال إنفـاذ القـانون مـع    أبرمت معاهدات دولية بشأن التعاون يف جم
بلداً. وأثناء مؤمتر قمة دوشانبه ملنظمة شانغهاي للتعـاون، الـذي عقـد     ٣٨تسليم املطلوبني مع 

، اقترحــت الصــني إنشــاء آليــة إقليميــة ملنــع اإلرهــاب عــرب اإلنترنــت    ٢٠١٤يف أيلول/ســبتمرب 
  ولتدعيم التعاون الدويل هبذا الشأن.

ال مكافحة الفساد، أنشأ إعالن بيجني اخلاص مبكافحـة الفسـاد، الـذي اعُتمـد     ويف جم  -٤٥
أثنـاء االجتمـاع الـوزاري السـادس والعشـرين ملنظمـة التعـاون         ٢٠١٤يف تشرين الثـاين/نوفمرب  

االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ (اآلبيك)، شبكة اآلبيـك لسـلطات مكافحـة الفسـاد وأجهـزة      
ف إىل تعزيز التعـاون بـني بلـدان آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف جمـال اسـترداد         إنفاذ القانون، اليت هتد

  املوجودات ومعاقبة مرتكيب أفعال الفساد العابرة للحدود.
اشــتملت علــى ذت الصــني طائفــة مــن التــدابري، وفيمــا يتعلــق بــاجملرمني األحــداث، نفَّــ  -٤٦

عتقـــال واملالحقـــة القضـــائية تقـــدمي املشـــورة والتوعيـــة النفســـانية. وعمـــالً مببـــدأ احلـــد مـــن اال
مت تلك التـدابري علـى حنـو مينـع النكـوص ويعيـد إدمـاج اجملـرمني األحـداث يف          مُِّصوالسجن، 

  اجملتمع احمللي.
ت الصـني  قـدَّم وفيما يتعلق باآللية الوطنية للتوعية اإلصـالحية يف إطـار اجملتمـع احمللـي،       -٤٧

اء مدة العقوبـة يف اجملتمـع احمللـي ظلَّـت     نسبة النكوص عند قضأنَّ معلومات إحصائية وأفادت ب
  يف املائة. ٠,٢عند مستوى أدىن قدره 

، كانت مؤسسـات املسـاعدة القانونيـة قـد     ٢٠١٣إىل عام  ٢٠٠٩ويف الفترة من عام   -٤٨
دت قضـية قانونيـة. وأكَّـ    ٧٠٣ ٠٠٠ساعدت مشبوهني ومتهمني بقضايا جنائية يف أكثـر مـن   

ة إىل الفئـات املستضـعفة   قدَّمـ دمات املسـاعدة القانونيـة امل  الصني أهنا سوف متضـي يف تعزيـز خـ   
بوجه خاص، مبا فيها النساء واألطفال واملسنون واملعوَّقون، وأهنا سوف تـدرج العنـف املنــزيل    
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وإساءة املعاملة والتخلِّي عن واجب الرعايـة واإلضـرار الشخصـي يف نطـاق مواضـيع املسـاعدة       
خدمة مساعدة قانونية مالئمة للحاجة القائمة يف األمور الـيت   القانونية املتنوعة، من أجل تقدمي

  هلا صلة وثيقة مبصاحل تلك الفئات املستضعفة.
النيابــة العامــة الشــعبية العليــا كانــت ناشــطةً يف جمــال منــع اجلــرائم    وأُفيــد كــذلك بــأنَّ  -٤٩

خاصة يف عـدة   سوف ُتبذَل جهود وقائيةاملتعلقة بأداء الواجبات العمومية. وإىل جانب ذلك، 
جماالت تنطوي على درجة عالية مـن احتمـال وقـوع جـرائم مـن هـذا القبيـل، تسـهيالً للرقابـة          
الفعَّالة على األموال العمومية. كما سُتبذل ضمن سياق نظام الشـؤون املدنيـة الداخليـة جهـود     

كمــا عملــت الصــني علــى اســتحداث إجــراءات  .لتحســني إدارة خــدمات الرعايــة االجتماعيــة
  يش أكثر قابليةً للتطبيق العملي يف قضايا الرشوة.تفت
وفيما يتعلق بشؤون السجون، أُفيد بأنه ُتوىل أمهية كـبرية حلمايـة حقـوق السـجينات.       -٥٠

سـجينة. وقـد    ١٠٠ ٠٠٠سجناً خاصا باإلناث، تضمُّ  ٣٥، كان هناك ٢٠١٣ففي هناية عام 
موظفـات السـجون   أنَّ فيـد كـذلك بـ   ازدياد بطيء يف عدد اإلناث املسجونات، ولكْن أُ حدث

وموظفات الرعايـة الطبيـة كُـنَّ قـادرات متامـاً علـى تلبيـة احتياجـات السـجينات مـن اخلـدمات            
  اإلدارية والتعليمية والطبية.

وأشـارت الصــني أيضــاً إىل مبــادرات وطنيــة إلصــالح اللــوائح التنظيميــة اخلاصــة مبهنــة    -٥١
راءات اجلنائيــة يــوفر للمحــامني مزيــداً مــن احلقــوق القــانون. فثمــة تعــديل جديــد لقــانون اإلجــ

  املهنية. ممَّا مكَّنهم من أداء دور حموري يف محاية حقوق اإلنسان.
    

    مصر    
مت مصر معلومات عن تدابري اتُّخـذت حمليـا ملكافحـة غسـل األمـوال، منـها إنشـاء        قدَّ  -٥٢

ة يف البنـك املركـزي املصـري    آلية لضمان التنسيق بـني السـلطات املعنيـة وإنشـاء وحـدة مسـتقل      
  تضمُّ سلطات خمتصة متخصصة.

وأفادت مصر أيضاً عن اختاذ تدابري وطنيـة ودوليـة ملكافحـة اإلرهـاب، مشلـت إدخـال         -٥٣
تعديالت على اإلطار القـانوين الـداخلي وإبـرام اتفاقـات بشـأن نقـل السـجناء والتصـديق علـى          

اعتمـاد اتفـاق متـويلي بـني عـدة بلـدان عربيـة        اتفاقية وبروتوكـوالً دوليـا بشـأن اإلرهـاب و     ١١
  يتعلق مبكافحة غسل األموال واإلرهاب.
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وأُشري إىل تعـديالت أُدخلـت علـى التشـريعات الداخليـة مـن أجـل إنشـاء جلنـة تنسـيق             -٥٤
وطنيــة ملكافحــة الفســاد، تضــمُّ ممــثلني لــوزارات وســلطات معنيــة أخــرى، وهتــدف إىل ضــمان  

  د واالتفاقات اإلقليمية والثنائية.تنفيذ اتفاقية مكافحة الفسا
وأشــارت مصــر إىل تشــريعها الــداخلي املتعلــق بتجــرمي مجيــع األفعــال اجملرَّمــة مبقتضــى     -٥٥

اتفاقيــة حظــر االجتــار باألشــخاص واســتغالل دعــارة الغــري. كمــا أفــادت مصــر بأهنــا اعتمــدت  
شـــكال االجتـــار قانونـــاً بشـــأن االجتـــار باألشـــخاص، يتضـــمن أحكامـــاً تتعلـــق بتجـــرمي مجيـــع أ

واسـتغالل األطفـال، وكـذلك    باألشخاص، مبا يف ذلك ألغراض االستغالل اجلنسي والسـخرة  
  بالتعاون الدويل ودعم الضحايا ومحايتهم وإقامة شراكات مع اجملتمع املدين.

وأفادت مصـر بأهنـا اختـذت تـدابري حلراسـة حـدود البلـد، مـن أجـل كـبح اهلجـرة غـري               -٥٦
بأنه جيري إعداد قانون داخلي خاص، سـعياً إىل تقـنني مجيـع املتطلبـات     املشروعة. كما أفادت 

وااللتزامات الواردة يف الصكوك الدولية، مبا فيهـا بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن       
  طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

ذلك عن إطارها التشريعي الذي ُيجرِّم اخلطف بكل أشـكاله، ويـويل   وأفادت مصر ك  -٥٧
  اهتماماً خاصا حلماية النساء واألطفال.

مت مصر أيضاً معلومات عـن قانوهنـا الـداخلي الـذي جيـرِّم مجيـع األفعـال املتصـلة         وقدَّ  -٥٨
الــدويل بانتــهاك حرمــة البيانــات. كمــا أشــارت إىل اجلهــود املبذولــة علــى الصــعيدين الــوطين و  

اإلطـار القـانوين احلـايل يـويل اهتمامـاً مشـدَّداً إلعـادة تأهيـل          ملكافحة املخـدِّرات. وذكـرت أنَّ  
  مرتكيب جرائم املخدِّرات.

مت مصــر كــذلك التوصــيات التاليــة لضــمان املتابعــة الســليمة إلعــالن ســلفادور   وقــدَّ  -٥٩
  وتنفيذه:
املنظمـة، أو انضـمَّت إليهـا، أن    ينبغي للدول اليت صدَّقت على اتفاقيـة اجلرميـة     (أ)  

  ؛قية والربوتوكوالت املكمِّلة هلاُتوائم تشريعاهتا الداخلية مبا يتوافق مع أحكام االتفا
ينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يزود البلـدان الناميـة     (ب)  

ضــائي ووكــالء النيابــة العامــة  باملســاعدة التقنيــة الالزمــة، مبــا فيهــا تــدريب أعضــاء اجلهــاز الق   
  وموظفي أجهزة إنفاذ القانون وبناء قدراهتم؛

ينبغي للدول األعضاء أن ُتدعِّم التعاون الدويل بـإبرام معاهـدات ثنائيـة بشـأن       (ج)  
  ؛نقل السجناء وتبادل املساعدة القانونية وتسليم املطلوبني
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للتعـاون القضـائي مـن     ينبغي للدول األعضاء أن تنفـذ تـدابري موحَّـدة جديـدة      (د)  
  أجل التغلب على تنازع الواليات القضائية يف حال ارتكاب اجلرم يف أكثر من بلد واحد؛

ينبغي للدول األعضاء أن تويل اهتماماً خاصـا ملشـكلة هتريـب املهـاجرين وأن       ) (ه  
تقنيـة وأن  تدعِّم التعاون الدويل على مكافحة تلك اجلرمية، كما ينبغي هلـا أن تقـدم املسـاعدة ال   

  تكفل محاية الشهود والضحايا على حنو فعَّال؛
ينبغــي للــدول األعضــاء أن تصــدِّق علــى اتفاقيــة محايــة املمتلكــات الثقافيــة يف    (و)  

حالة نزاع مسلح، وأن تكرِّس مزيداً مـن اجلهـود لتحديـد ماهيَّـة املمتلكـات الثقافيـة الـيت يلـزم         
ــدويل أن يعــد    ــها، كمــا ينبغــي للمجتمــع ال ــة املمتلكــات   محايت ــة بشــأن محاي ، أو يطــوِّر، اتفاقي

  الثقافية.
    

    هنغاريا    
، ٢٠١٣متوز/يوليـه   ١أشارت هنغاريا إىل قانوهنا اجلنائي اجلديـد الـذي بـدأ نفـاذه يف       -٦٠

وأفــادت عمَّــا يف هــذا القــانون مــن أحكــام تتعلــق بــالعنف ضــد املــرأة، واجلــرائم املرتكبــة حبــق   
الثقافيــة، واجلــرائم   ، وجــرائم الكراهيــة، ومحايــة املمتلكــات   األطفــال، واالجتــار باألشــخاص  

واالحتيـال االقتصـادي،   املرتبطة بنظم املعلومات، واجلرميـة السـيربانية، ومحايـة البيئـة والطبيعـة،      
ــد      وغســل األمــوال.   ــنظم جتمي ــداخلي الــذي ي ــانوين ال ــا أيضــاً عــن اإلطــار الق ــادت هنغاري وأف

ــن أنشــطة إجرا   ــة م ــة ومصــادرهتا واســترداد املوجــودات، وكــذلك صــون     املمتلكــات املتأتي مي
البيانــات املدوَّنــة بواســطة نظــم حاســوبية. كمــا أشــارت هنغاريــا إىل تــدابري هتــدف إىل ضــمان 
ــع ومكافحــة االجتــار باألشــخاص       ــة األحــداث، ومن ــة، ومحاي ــة الشــهود مبزيــد مــن الفعالي محاي

  واهلجرة غري املشروعة وما يتصل بذلك من أنشطة إجرامية.
، أنشـــأت احلكومـــة اجمللـــس الـــوطين ملنـــع اجلرميـــة وكلفتـــه بإعـــداد   ٢٠١١ويف عـــام   -٦١

إىل جمـاالت تـدخُّل    ٢٠٢٣-٢٠١٣استراتيجية وطنية ملنع اجلرمية. وأشري يف استراتيجية الفترة 
ــدعم إىل         ــدمي ال ــذاء وتق ــع اإلي ــدن، ومن ــة أمــن امل ــوح األحــداث، ومحاي ــع جن ــل من خاصــة، مث

   تفادي تكرار األفعال اإلجرامية.الضحايا، وكذلك تدابري
وأفادت هنغاريا عن إنشاء هيئة ختضـع إلشـراف وزارة الداخليـة مباشـرةً، هـي مركـز         -٦٢

وحـدة معنيـة    ٢٠١٢مكافحة اإلرهاب. وبغية تنفيذ املهام اليت كُلِّف هبا، أنشأ املركز يف عـام  
إنفـاذ   وأجهـزة األجنبيـة   مكافحـة اإلرهـاب  برصد اإلنترنت. ويتعـاون املركـز أيضـاً مـع دوائـر      

  القانون الدولية.
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وأشارت هنغاريا إىل إطارها التنظيمي املتعلق باألفعال اإلجراميـة وقواعـدها اإلجرائيـة      -٦٣
ــة األفعـــال     ــة (مدوَّنـ ــام لتســـجيل املخالفـــات القانونيـ ــة، وإىل نظـ اخلاصـــة باملخالفـــات القانونيـ

ــة)، كمــا أشــارت إىل اإلمكانيــات املتعلقــة با   ــار عقوبــات أقــل شــدَّةً فيمــا خيــص   اإلجرامي ختي
  السن.  صغار
هنغاريا يف عـدة حمافـل للتعـاون الثنـائي واإلقليمـي والـدويل، مثـل اليوروبـول          شاركوُت  -٦٤

واإلنتربــول ومركــز إنفــاذ القــانون جلنــوب شــرق أوروبــا، مــن أجــل مواجهــة التحــديات الــيت   
واالجتـار باملخـدِّرات مواجهـةً فعَّالـةً.      تطرحها الصالت القائمة بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة 

وتنظم إدارة الشؤون اجلنائية التابعة للشرطة الوطنية اهلنغارية دورات تـدريب منتظمـة ملـوظفي    
  املباحث اجلنائية.

    
    كازاخستان    

 تعـديالت علـى القـانون اجلنـائي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة        أفادت كازاخسـتان بـأنَّ    -٦٥
. واشتملت بعض اجلوانـب املسـتجدة يف التشـريع اجلديـد علـى      ٢٠١٤يوليه اعُتمدت يف متوز/

ــة، وكـــذلك اســـتحداث التفـــاوض    ــراءات اجلنائيـ ــة  تبســـيط لســـري اإلجـ علـــى عقوبـــات خمففـ
قضــائيني. ومثــة جوانــب أخــرى تناوهلــا التشــريع اجلديــد والتــدابري  مــوظفي حتقيــق واســتحداث 

الجتـار غـري املشـروع بالسـلع الثقافيـة والقطـع       املتخذة بشأنه، مشلـت مـا يلـي: تـدابري ملكافحـة ا     
الفنية األثرية؛ وتدابري ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ وتدابري حلماية البيانـات الشخصـية؛   

قتصادي يف شكل خمططات استثمارية هرمية؛ وتـدابري ملنـع متويـل اإلرهـاب     وجترمي االحتيال اال
تأهيلـهم وإعـادة   إلعـادة  وغسل األموال؛ وتدابري ملعاملة اجلناة القُصَّر معاملـةً إنسـانيةً، تسـهيالً    

  إدماجهم يف اجملتمع.
غسـل   اآلسـيوية املعنيـة مبكافحـة   -وعمالً بأحكام االتفاق اخلـاص باجملموعـة األوروبيـة     -٦٦

األموال ومتويل اإلرهاب، اسُتحدثت تدابري املصادرة غري املستندة إىل إدانـة يف النظـام القـانوين    
ــا          ــر، كم ــة ضــد القُصَّ ــى اجلــرائم اجلنســية املرتكب ــدت اجلــزاءات املفروضــة عل ــداخلي. وزي ال
اســُتحدث جتــرمي أنــواع جديــدة مــن األفعــال ضــد القُصَّــر. وهنــاك عــدة مــواد واردة يف فصــل   

ع القـانون  ويوسِّـ قل من القانون اجلنائي اجلديد تتناول أنواعاً خمتلفة من اجلرائم السـيربانية.  مست
اجلنائي اجلديد نطاق بدائل احلبس باستحداثه ممارسات توفيقيـة. وهـو يسـتحدث أيضـاً، وفقـاً      

ــة   ١ للمــادة ــة القاســية أو     مــن اتفاقي ــة أو العقوب مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل
  إنسانية أو املهينة، مسؤوليةً جنائيةً عن استخدام التعذيب.الال
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الـديين، شـارك فيهـا     تطـرُّف وُنظِّمت عدة دورات تدريبية بشأن مسـأليت اإلرهـاب وال    -٦٧
خــرباء دوليــون. وإىل جانــب ذلـــك، أفــادت كازاخســتان عـــن حــدوث تراجــع يف األفعـــال        

 ٢٥,٧بنسـبة قـدرها    ٢٠١٤جعت يف عـام  اإلجرامية املدوَّنة، وخصوصاً اجلرائم اجلسيمة (ترا
  يف املائة).

وأفــادت كازاخســتان كــذلك بأهنــا قامــت أيضــاً بعمــل حتضــريي لتمهيــد الســبيل أمــام   -٦٨
انضمامها إىل صكوك صادرة عن جملس أوروبـا، مثـل االتفاقيـة األوروبيـة لتبـادل املسـاعدة يف       

وروبيـة بشـأن السـريان الـدويل لألحكـام      املسائل اجلنائية ونقل اإلجراءات اجلنائية واالتفاقية األ
  القضائية الصادرة عن احملاكم اجلنائية.

    
    التفيا    

أبــرزت التفيــا أنَّهــا تنفِّــذ أنشــطةً ملنــع ارتكــاب األفعــال اإلجراميــة، مبــا فيهــا اجلــرائم       -٦٩
ن يف قـانو أُدخلـت أيضـاً   تغـيريات   رأة واالجتار باألشخاص. وذكـرت أنَّ املتعلقة بالعنف ضد امل

اإلجراءات اجلنائية تيسرياً لتحسني سبل الوصول إىل العدالة، وكذلك ضماناً حلمايـة الضـحايا   
ــراءات          ــانون اإلج ــى ق ــة عل ــديالت املدخل ــذه التع ــهمني واملشــبوهني. وه ــوق املت ــاة حق وملراع

فـل  ، جتعل املعايري الدولية املتعلقة حبمايـة الط ٢٠١٤اجلنائية، واليت بدأ نفاذها يف حزيران/يونيه 
أخـرى علـى قـانون اإلجـراءات      من التعدِّي اجلنسي ساريةً يف القانون الداخلي. ومثَّة تعـديالتٌ 

، املتعلـق مبنـع   EU/2011/36، تنفـذ إيعـاز االحتـاد األورويب رقـم     ٢٠١٣اجلنائية، نافذةٌ منذ عـام  
ألورويب االجتار بالبشر ومكافحته ومحاية ضـحاياه. وأُفيـد أيضـاً عـن جتسـيد إيعـازات االحتـاد ا       

يف النظام القانوين الداخلي، بغية التصدي للجرائم االقتصادية، مبا فيها إساءة اسـتغالل السـوق   
واالحتيال ذو الصلة بأموال االحتاد األورويب. والتفيا هي طرف يف صكوك دولية مثـل اتفاقيـة   

اقيـة مكافحـة   واتف ١٩٨٨األمم املتحـدة ملكافحـة االجتـار باملخـدِّرات واملـؤثرات العقليـة لسـنة        
  الفساد، وقد انتدبت نقاط اتصال خاصة بالشبكة القضائية األوروبية للشؤون اجلنائية.

وأشارت التفيا إىل تعديالت أدخلت علـى قانوهنـا اخلـاص بتنفيـذ األحكـام القضـائية،         -٧٠
وزادت إىل حدٍّ بعيد من إمكانية تطبيـق جـزاءات بديلـة للسـجن. وفيمـا يتعلـق مبعاملـة النسـاء         

اإلطــار القــانوين الــوطين ميتثــل للمعــايري الدوليــة. وقــد بــدأ يف تشــرين     ســجونات، أفيــد بــأنَّ امل
الثاين/نوفمرب تنفيذ حتسينات يف منظومة املؤسسـات العقابيـة، نتيجـةً لتفقُّـد أجـري أثنـاء الفتـرة        

٢٠١٤-٢٠١٣.  
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    املكسيك    
ــرة     -٧١ ــوطين للفت ــا ال ــع العنــف  امل ٢٠١٨-٢٠١٤أشــارت املكســيك إىل برناجمه ــق مبن تعل

واجلنوح، وأبرزت أمهية احلكومات احمللية يف منع األفعال اإلجرامية. كما أفـادت عـن اجلهـود    
احمللية املبذولة لبناء قدرات تقنية وعملياتية يف جمـال االتصـاالت. كمـا أبـرزت املكسـيك أمهيـة       

  مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف الربامج الوقائية.
ت املكسيك معلومات عن تشريعاهتا وبراجمهـا  قدَّمنع العنف ضد املرأة، وفيما يتعلق مب  -٧٢

  وسياساهتا الرامية إىل القضاء على ذلك العنف.
هـي آليـة التبليـغ عـن العنـف       -وسلطت املكسيك الضوء أيضاً على آلية محاية فريـدة    -٧٣

فيمـا يتعلـق    هـذه اآلليـة، وخصوصـاً   وقدَّمت معلومات عن كيفيـة عمـل    -اجلنساين ضد املرأة 
ت قــدَّمبــالتزام احلكومــة االحتاديــة بتنفيــذ تــدابري طارئــة لضــمان محايــة املــرأة مــن العنــف. كمــا 
 ٢٠١٠املكسيك عن املراكز الثالثة عشر املعنية بتحقيق العدالة للمرأة، الـيت أنشـئت منـذ عـام     
أيضـاً إىل  واليت تقدم خدمات متعددة اجلوانب لضحايا العنف من النساء. وأشـارت املكسـيك   

قانوهنا العام الصادر أخرياً بشأن الضـحايا، والـذي يهـدف إىل ضـمان حقـوق ضـحايا اجلـرائم        
  وانتهاكات حقوق اإلنسان.

وفيما يتعلـق باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، أبـرزت املكسـيك دور َوْحـدة التحقيقـات           -٧٤
ت أمثلــة حمــددة قــدَّم خاصــة، واخلاصــة الــيت تعــاجل اجلــرائم البيئيــة واجلــرائم املســتهَدفة بقــوانني 

متعلقة باسترداد املمتلكات. وإىل جانب ذلك، شددت املكسـيك علـى أمهيـة التعـاون     حلاالت 
ت معلومـات عـن معاهـداهتا الثنائيـة واملتعـددة األطـراف بشـأن        قـدَّم الدويل يف تلك احلاالت، و

  هذه املسألة.
دة يف جمــال اجلرميــة املنظمــة عــرب وفيمــا يتعلــق بتبــادل املعلومــات عــن االجتاهــات الســائ  -٧٥

الوطنية، أفادت املكسيك عن جهاز التحقيقات اجلنائية ومهامه اليت تشمل إعداد وثـائق حتليـل   
 املخـدِّرات استراتيجي ُتبيِّن االجتاهات السائدة يف جماالت اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتـار ب 

  واجلرائم ذات الصلة.
االقتصــادي ومنــع غســل األمــوال، ســلطت املكســيك الضــوء   وفيمــا يتعلــق باالحتيــال  -٧٦

علــى قانوهنــا االحتــادي املتعلــق مبنــع وكشــف العمليــات املنطويــة علــى مــوارد ذات منشــأ غــري    
على إعداد مشـروع قـانون خـاص بـاجلرائم      حاليااملكسيك أيضاً أهنا تعمل مشروع. وذَكرت 

أمثلـة حمـدَّدة حلجـز ممتلكـات ذات صـلة      ت املكسـيك  قـدَّم املتصلة باهلويـة. وإىل جانـب ذلـك،    
  بأنشطة إجرامية منظمة.
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ت املكســيك معلومـات عــن تصــديقها علـى الصــكوك الدوليـة املتعلقــة بالتعــاون    قـدَّم و  -٧٧
الدويل يف املسائل اجلنائية، وأشـارت إىل تعـديالت خمتلفـة أُدخلـت علـى تشـريعاهتا بغيـة تعزيـز         

  التعاون الدويل على مكافحة اإلرهاب.
ــادرهتا،       -٧٨ ــة ومصـ ــدات اإلجراميـ ــز العائـ ــة حبجـ ــات املتعلقـ ــدَّموإىل جانـــب املعلومـ ت قـ

ا أُرسي يف تشريعاهتا مـن أشـكال   املكسيك حملة عامة مفصلة عن نظامها اخلاص باملصادرة وعمَّ
ت إرشــادات بشــأن متطلبــات كــل شــكل مــن أشــكال املصــادرة قــدَّمخمتلفــة للمصــادرة، كمــا 

  نة.ق يف حاالت معيَّاملصادرة اليت ستطبَّومؤشرات على ماهية أشكال 
وأشارت املكسيك إىل قانوهنا االحتـادي املتعلـق بتحقيـق العدالـة للمـراهقني، وذَكـرت         -٧٩
التحضــريات إلنشــاء َوحــدة متخصصــة يف شــؤون املــراهقني وصــغار البــالغني قــد بــدأت يف   أنَّ
  .٢٠١٣  عام
للجــرائم أو شــهود عليهــا، ذكــرت  وفيمــا يتعلــق حبمايــة األطفــال اللــذين هــم ضــحايا  -٨٠

ى املــدعي العــام املخــتص جبــرائم املكســيك أنــه إىل جانــب القــانون العــام بشــأن الضــحايا، يتــولَّ
" اإلنــذار "أمــربروتوكــول بى باألشــخاص رئاســة الربنــامج املســمَّ العنــف ضــد املــرأة واالجتــار  

ليــة للبحــث عــن  اخلــاص حبــاالت اختطــاف األطفــال. ويهــدف هــذا الربوتوكــول إىل إنشــاء آ  
األطفال واملراهقني الذين هـم يف خطـر داِهـم بسـبب اختفـائهم أو اختطـافهم أو حرمـاهنم مـن         

عــن إنشــاء  وللتعجيــل باســترجاعهم. وأفــادت املكســيك أيضــاًحريتــهم بصــورة غــري مشــروعة 
مكتب معين باجلرائم املرتكبة ضد األطفال واملراهقني عرب وسائط إلكترونيـة، والـيت ال تقتصـر    

  صراً على اجلرائم املرتكبة باستخدام اإلنترنت.ح
ت املكســيك معلومــات إحصــائية عــن األشــخاص احملتجــزين الجتــارهم بالبشــر،  قــدَّمو  -٨١

وعــن عــدد ضــحايا االجتــار الــذين أَمكَــن اســتبانتهم ومســاعدهتم. كمــا أشــارت املكســيك إىل  
  سائل ذات الصلة.تنظيم دورات تدريبية وعقد اجتماعات ومؤمترات إعالمية بشأن امل

وفيما يتعلق بتهريب املهاجرين، أبرزت املكسيك إنشاء آليـات إلدمـاج املهـاجرين يف      -٨٢
اجملتمع وتنظيم دورات تدريبية هلم وتوفري أماكن مؤقتة إليـوائهم. كمـا أشـارت املكسـيك إىل     

إىل تنفيـذ  تنظيم دوريـات منسَّـقة مـع أجهـزة إنفـاذ القـانون يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، و         
الة ملنع هتريب املهـاجرين ومكافحتـه، بتمويـل    مشروع يهدف إىل استحداث تدابري منسَّقة وفعَّ

  واجلرمية. املخدِّراتمن االحتاد األورويب وبدعم من مكتب 
طت املكسيك الضـوء علـى عـدد مـن املبـادرات هبـذا       وفيما يتعلق مبعاملة السجناء، سلَّ  -٨٣

ع مؤسسات من القطـاعني العـام واخلـاص، وتعزيـز إعـادة إدمـاج       الشأن، مثل إنشاء حتالفات م
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السجناء يف اجملتمـع، وتنظـيم دورات تدريبيـة لنــزالء السـجون بغيـة متكينـهم مـن املشـاركة يف          
  سوق العمل، وإنشاء قاعات دراسية افتراضية ُيقدَّم فيها إىل النـزالء تعليم نظامي أساسي.

    
    املغرب    

 جلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وذَكــر أنَّ   يف جمــال منـع ا  سياسـته ء علـى  املغـرب الضـو   طسـلَّ   -٨٤
املرَتكَـز األساسـي    باعتبارهايرسِّخ حقوق اإلنسان  ٢٠١١اعُتمد يف عام  اًجديد اأساسي اًقانون

للدستور اجلديد ويعيد تنظيم خمتلف السلطات مـع جعـل واليتـها قائمـة علـى سـيادة القـانون.        
ــك، ارُتِقــ  وإىل  ــب ذل ــن      جان ــاة ويف األم ــل احلــق يف احلي ــواطنني، مث ــوفَّرة للم ي بالضــمانات امل

وكذلك حظر التعذيب وسائر أشكال املعاملة الالإنسانية، إىل َمصاف الضـمانات الدسـتورية.   
املغـرب أيضـاً معلومـات     قـدَّم بعـاً لـذلك. و  عديل قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة ت   كما ُسنَّ قانون لت

 ذلـك املنتـدى   أَصـدر وقـد  ، العدالـة نظـام  عين بإصـالح  املستوى م عن إنشاء منتدى وطين رفيع
  بتنقيح قانون اإلجراءات اجلنائية. توصيات

املغرب ما اضـطُلع بـه مـن أعمـال بشـأن االعتـراف بوضـعية الضـحايا، والعنـف           وأبرز  -٨٥
 مـع القـانون. وإىل جانـب ذلـك، أشـار     ضد املرأة، ومحاية األطفـال الـذين يواجهـون مصـاعب     

املغـرب   . وذكـر القضـائية خلية الستقبال الضحايا ضمن إطار الشرطة  ١١٩ب إىل إنشاء املغر
ليـل البيانـات   أنه جيـري إنشـاء مرصـد وطـين للجرميـة بغـرض مجـع إحصـاءات معـزَّزة وحت          أيضاً

احتليالً استراتيجي.  
اتفاقيـات   االتفاقيات الدولية، وال سـيما  املغرب أنَّ يما يتعلق بالتعاون الدويل. ذَكروف  -٨٦

مكافحــة اإلرهــاب واجلرميــة املنظمــة، قــد أصــبحت هــي املصــدر الرئيســي للتشــريعات الوطنيــة 
علــى مــدى الســنوات األخــرية. وفيمــا يتعلــق مبراجعــة املعاهــدات النموذجيــة اخلاصــة بالتعــاون  

 ي احتياجــات البلــدان وميكــن تعديلــهاتلــك النمــاذج تلبِّــ أنَّالــدويل يف املســائل اجلنائيــة، ذُكــر 
  إلدراج اخلصوصيات اإلقليمية.

واجلرميـة   املخـدِّرات أنه منـذ ابتـداء أنشـطتها املشـتركة مـع مكتـب        املغرب أيضاً وأبرز  -٨٧
ــدره   ١٩٨٨يف عــام  ــق اخنفــاض ق ــة يف املســاحة  ٦٥، أمكــن حتقي الســطحية لزراعــات   يف املائ

صــحراء الكــربى، ا قامــت بــه مــن تعــاون مــع دول أفريقيــا جنــويب الاملغــرب عمَّــ القنَّــب. وأفــاد
وخصوصــاً الــدول الواقعــة يف منطقــة الســهل وغــرب أفريقيــا، يهــدف إىل مكافحــة اإلرهــاب    

  واجلرمية املنظمة.
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ا أهنـ  ي واجلـرائم املتصـلة باهلويـة فـذكر    املغـرب علـى جـرائم االحتيـال االقتصـاد      زوركَّ  -٨٨
ــة. وفيمــا يتعلــق مبكافحــة      ــة البيومتري ــائق اهلوي ــداً مــن وث الفســاد وغســل أصــدرت جــيالً جدي

  املغرب أمهية توفري تدريب مالئم ومستمر للشرطة القضائية. ات اجلرائم، أبرزعائد
    

    ُعمان    
لضــمان َتواؤمهــا مــع معــايري  جتــري ُمراجعتــها التشــريعات الوطنيــة أنَُّعمــان بــ أفــادت  -٨٩

مـن خـالل   عن جهودها الوطنية الراميـة إىل مكافحـة اإلرهـاب،     العدالة اجلنائية. وأفادت أيضاً
ــا         ــزة. كم ــرامج وأنشــطة مركَّ ــذ سياســات وب ــة والبشــرية لصــوغ وتنفي ــوارد املالي ختصــيص امل
أشارت إىل إنشـاء جلنـة تقنيـة مسـؤولة عـن دراسـة االتفاقيـات واملعاهـدات اإلقليميـة والدوليـة           

  املتعلقة مبكافحة اجلرمية، وإىل إنشاء جلنة وطنية معنية مبنع اإلرهاب.
تشـريع خـاص مبكافحـة     ا من تدابري لسنِّا جيري اختاذه حمليعلومات عمَّت ُعمان مقدَّمو  - ٩٠

االجتار باملمتلكات الثقافية، وعن التنسيق بـني السـلطات احلكوميـة املختصـة ومـع اجملتمـع املـدين        
  مت معلومات عن التشريعات الداخلية املوجودة بشأن محاية البيئة.ما قُدِّكهلذا الغرض. 

    
    رومانيا    

وتأَتَّــت مــن إصــالح واســع النطــاق  شــارت رومانيــا إىل تشــريعات اعُتمــدت حــديثاً  أ  -٩١
لنظامها القانوين اجلنائي. وفيما يتعلـق بالتعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة، أُجريـت يف عـامي        

إصــالحات تشــريعية لتنفيــذ خمتلــف القــرارات اإلطاريــة الــيت اعُتمــدت علــى    ٢٠١٣و ٢٠٠٨
  ولتعزيز فعالية اآلليات ذات الصلة. صعيد االحتاد األورويب

وإضافة إىل ذلك، تنص التشريعات الرومانية على اختاذ تدابري خاصة هتدف إىل محايـة    -٩٢
دة علـى جرمـي السـرقة    املمتلكات الثقافية. إذ ينص القانون اجلنائي اجلديد على عقوبات مشدَّ

  رث الثقايف الوطين.والتدمري يف حال ارتكاهبما حبق ممتلكات متثل جزءاً من اإل
تشــريعات متســقة بشــأن اجلــرائم املتصــلة   هنــاك حاجــة إىل ســنِّ أنَّوذَكــرت رومانيــا   -٩٣

باهلويــة نظــراً لكثــرة تــواتر هــذه اجلــرائم، وكــذلك بــالنظر إىل التحــديات املواَجهــة يف حــاالت  
يقتــرن ذلــك ارتكــاب اجلــرائم املتصــلة باهلويــة بواســطة االتصــال احلاســويب املباشــر، وغالبــاً مــا  

التعــاون الــدويل ذو أمهيــة قصــوى ملعاجلــة   أنَّد علــى باحتيــال يتعلــق ببطاقــات االئتمــان. وُشــدِّ 
  يتصل بذلك من قضايا منطوية على جرائم منظمة عرب وطنية.  ما
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املكتــب الــوطين ملنــع اجلرميــة والتعــاون علــى اســترداد        أنَّوأفــادت رومانيــا أيضــاً بــ     -٩٤
العدل، هو املكتـب الـوطين املسـمى ألغـراض اسـترداد املوجـودات.       املوجودات، التابع لوزارة 

وقــد أُنشــئ هـــذا املكتــب كمركـــز متيُّــز وكجهــة مرجعيـــة يف جمــال منـــع اجلرميــة واســـترداد        
، إىل جانب وظائفه اخلاصة املتعلقة بتنفيـذ املعـايري األوروبيـة    املوجودات. ويؤدي املكتب أيضاً

دات، مهـامَّ ذات صـلة بالتحليـل والتطـوير االسـتراتيجي      يف جمال التعاون علـى اسـترداد املوجـو   
بإنشـاء قاعـدة    حاليـا للسياسة العمومية املتعلقة مبنـع الفسـاد واجلـرائم اخلطـرية. ويقـوم املكتـب       

بياناتــه اخلاصــة باإلحصــاءات القضــائية املتعلقــة مبصــادرة العائــدات اإلجراميــة وبيعهــا. ويعمــل  
  .٢٠١٥-٢٠١٢حة الفساد الوطنية اجلديدة للفترة مكافاملكتب كأمانة الستراتيجية و

وأشارت رومانيا إىل ما يقوم به املعهد الوطين لشؤون اهليئة القضائية من دور رئيسـي    -٩٥
تدريبية ملوظفي اجلهاز القضائية والنيابـة العامـة. ويسـتفيد القضـاة الرومـانيون      يف تنظيم أنشطة 

عيد االحتـاد األورويب شـبكة التـدريب القضـائي     أيضاً من أنشطة التدريب اليت تنظمها علـى صـ  
األوروبيــة وأكادمييــة القــانون األورويب. وقــد ركــزت الــربامج الــيت ُنظِّمــت أخــرياً علــى جتميــد  
العائدات اإلجرامية ومصادرهتا، والتعـاون الـدويل علـى مكافحـة االجتـار باألشـخاص، وتـدابري        

  اإلفراج حتت املراقبة.
التشريعات اجلنائية اجلديدة توسِّع نطاق اجلـزاءات والتـدابري    أنَّب وأفادت رومانيا أيضاً  -٩٦

القـانون اجلديـد    أنَّغري االحتجازية. إذ ينص القانون اجلنائي اجلديد على جزاءات بديلة. كما 
اخلاصـة  املتعلق بتنفيـذ العقوبـات االحتجازيـة قـد طَبَّـق علـى الصـعيد الـوطين املعـايري األوروبيـة           

  ء.مبعاملة السجنا
    

    إسبانيا
أشارت إسبانيا إىل وجـود تشـريعات وطنيـة تعـاجل معظـم املسـائل الـيت يتناوهلـا إعـالن            -٩٧

ســلفادور. وأشـــارت أيضـــاً إىل تـــدابري وطنيـــة موجَّهـــة حنـــو محايـــة حقـــوق ضـــحايا اجلرميـــة،  
وخصوصــاً الضــحايا األضــعف حــاالً، مثــل ضــحايا العنــف املنـــزيل واملهــاجرين املهــرَّبني. كمــا 

  واإلرهاب. املخدِّراترت جهود مشتركة ملنع ومكافحة الفساد وغسل األموال واالجتار بذُك
وتشــارك إســبانيا يف عمــل فريــق اخلــرباء املعــين بــإجراء دراســة شــاملة عــن اجلرميــة             -٩٨

السيربانية، داعيـةً إىل اسـتخدام الصـكوك الدوليـة املوجـودة، وخصوصـاً اتفاقيـة جملـس أوروبـا          
  السيربانية، كأدوات قانونية للتعاون الدويل. املتعلقة باجلرمية
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ــن خــالل       أهنــوذكــرت إســبانيا    -٩٩ ــدويل، م ــاون ال ــز التع ــى تعزي ــة خاصــة عل ــق أمهي ا تعل
التصــديق علــى الصــكوك الدوليــة املوجــودة وتنفيــذها؛ ومبــا تقدمــه مــن دعــم لوحــدة التعــاون    

ألوروبيــة واليوروبــول؛ القضــائي التابعــة لالحتــاد األورويب (يوروجســت) والشــبكة القضــائية ا  
ومبشاركتها النشطة يف منتديات تابعة لألمـم املتحـدة مثـل اهليئـات الفرعيـة ملـؤمتر األطـراف يف        
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة          

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
    

    اجلمهورية العربية السورية
وزارة التربية والتعليم نظمت عدة حلقـات عمـل    أنَّأفادت اجلمهورية العربية السورية ب  - ١٠٠

لتعزيز الوعي جبرم االجتار بالسلع الثقافية. وأشارت إىل اإلطار القانوين الداخلي املتعلق بـاجلرائم  
إنشــاء حمــاكم االقتصــادية واألنشــطة اإلجراميــة املتصــلة هبــا وكــذلك األنشــطة اإلرهابيــة. وأُبــرز  

  متخصصة للنظر يف القضايا املتعلقة باجلرائم االقتصادية واألنشطة اإلرهابية وغسل األموال.
طت اجلمهورية العربية السورية الضوء على تنقيح قوانينـها لتسـهيل إعـادة إدمـاج     وسلَّ  -١٠١

ــذين احتكُّــ    ــال ال ــة. وذَكــرت    الشــباب واألطف ــة اجلنائي ــام العدال ــوفر  وزارة ال أنَّوا بنظ ــدل ت ع
التدريب للموظفني املسؤولني عن احلفاظ على سيادة القانون، مبن فـيهم موظفـو أجهـزة إنفـاذ     

  ون.عون العامَّالقانون و"موظفو العناية" الذين يعملون يف مؤسسات األحداث واملدَّ
    

    التدابري اليت اختذهتا كيانات األمم املتحدة  - باء  
    انة العامة لألمم املتحدةإدارة الشؤون السياسية التابعة لألم

هت إدارة الشؤون السياسية، التابعة لألمانة العامة لألمـم املتحـدة، بالتعـاون املمتـاز     نوَّ  -١٠٢
واجلرميـة وإدارة عمليـات حفـظ     املخـدِّرات بني مكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا ومكتـب      

لعمـل اإلقليميـة للجماعـة    السالم واإلنتربول بشأن مبادرة ساحل غـرب أفريقيـا، دعمـاً خلطـة ا    
ملواجهـة املشـكلة املتناميـة املتمثلـة يف االجتـار غـري       يكـواس)  (اإلاالقتصادية لدول غـرب أفريقيـا   

إعـالن   نَّيف غـرب أفريقيـا. ونظـراً أل    املخـدِّرات وتعاطي واجلرمية املنظمة  املخدِّراتاملشروع ب
معلومـات مـن فرقـة عمـل األمـم      سلفادور يشري إىل منـع اإلرهـاب وقمعـه، فقـد قُـدِّمت أيضـاً       

  املتحدة املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب، اليت تقودها إدارة الشؤون السياسية.
وقـــد أنشـــأ األمـــني العـــام فرقـــة العمـــل املعنيـــة بتنفيـــذ تـــدابري مكافحـــة اإلرهـــاب يف    -١٠٣
امليــة ملكافحــة ، وأيَّــدهتا اجلمعيــة العامــة مــن خــالل اســتراتيجية األمــم املتحــدة الع   ٢٠٠٥ عــام
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) وجيـري  ٦٠/٢٨٨(قرار اجلمعية العامة  ٢٠٠٦، اليت اعُتمدت بتوافق اآلراء يف عام اإلرهاب
كياناً مـن الكيانـات الدوليـة الـيت هلـا،       ٣٤استعراضها مرة كل سنتني. وتتألف فرقة العمل من 

واليـة  ل حبكم طبيعة عملـها، مصـلحة يف جهـود مكافحـة اإلرهـاب املتعـددة األطـراف. وتتمثَّـ        
فرقــة العمــل املعنيــة بتنفيــذ تــدابري مكافحــة اإلرهــاب يف تعزيــز التنســيق والــتالحم بــني جهــود    
منظومة األمم املتحدة الرامية إىل مكافحـة اإلرهـاب، ويف دعـم مـا تبذلـه الـدول األعضـاء مـن         

  جهود لتنفيذ االستراتيجية، مبا يف ذلك من خالل بناء القدرات.
ر وتوصـيات املـؤمتر الثـاين عشـر مـن      ويف تنفيذ إعالن سلفاد وقد أسهمت فرقة العمل  -١٠٤

خالل أعمال أفرقتها العاملة التسعة وعدد من املشاريع املتعلقة مبكافحة اإلرهاب. ويف الوقـت  
احلاضر، يضطلع الفريق العامل املعين بالتصدي لتمويل اإلرهاب، التابع لفرقة العمل، مبشـروع  

التنظيمات اإلرهابيـة وجتميـد موجوداهتـا، يهـدف إىل تـوفري       لبناء القدرات فيما خيص تسميات
  التدريب للدول األعضاء املهتمة على الصعيد الوطين أو اإلقليمي.

وقــام الفريــق العامــل بــاملعين حبمايــة حقــوق اإلنســان أثنــاء مكافحــة اإلرهــاب، التــابع     -١٠٥
اجلنائيـة، مبـا يكفـل احلـق يف     لفرقة العمل، بعـدد مـن األنشـطة الراميـة إىل تـدعيم نظـام العدالـة        

حماكمة منصفة ومراعاة األصول اإلجرائية وإدماج حقوق اإلنسان يف صـميم أنشـطة مكافحـة    
عـدة كتيبـات إرشـادية بشـأن حقـوق اإلنسـان تستكشـف هـذه         إنتاج  حاليااإلرهاب. وجيري 

  املسائل مبزيد من التعمق ضمن اإلطار القانوين الدويل والوطين واإلقليمي.
، وبفضل تربع من حكومة اململكة العربية السعودية، متكنـت األمانـة   ٢٠١١ويف عام   -١٠٦

ويسـتفيد املركـز مـن    العامة لألمم املتحدة من إطالق مركز األمم املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب.    
خـبريا بـارزا يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، كـانوا قـد وافقـوا          ٢٢الدعم السياسي ومن مشـورة  

، تنفيـذ  ٢٠١٢اء يف اجمللس االستشاري. وقد اسـتهل املركـز، منـذ عـام     على أن يصبحوا أعض
ــروعاً ٣١ ــاب   مشـ ــة اإلرهـ ــق مبكافحـ ــان    تتعلـ ــع أركـ ــمل مجيـ ــامل، وتشـ ــاء العـ يف خمتلـــف أحنـ

  االستراتيجية األربعة.
    

    احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
نائيـة الدوليـة لروانـدا    ال تزال القـرارات واألحكـام القضـائية الـيت أصـدرهتا احملكمـة اجل        -١٠٧

ســنة ُتســهِّل محايــة حقــوق اإلنســان يف إقامــة العــدل ومنــع اجلرميــة    ٢٠علــى مــدى أكثــر مــن  
" أول إدانـة مـن حمكمـة دوليـة جلرميـة      أكاييسو"ومكافحتها. وقد كان احلكم الصادر يف قضية 

قيـة منـع جرميـة    إبادة مجاعية، كما وفَّـر تفسـريا لتعريـف اإلبـادة اجلماعيـة، حسـبما ورد يف اتفا      
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أول حمكمــة  وكانــت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا أيضــاًاإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا. 
مت أول متحـيص  ضـد رئـيس حكومـة، كمـا قـدَّ      دولية، منذ حمكمة نـورمبريغ، تصـدر حكمـاً   

اإلعــالم يف ســياق اجلــرائم اجلماعيــة. وإىل جانــب ذلــك، كــان احلكــم   وســائطعصــري لــدور 
أول إدانة جلرائم االغتصاب والعنف اجلنسي املرتكبة كشـكل مـن    "أكاييسو"در يف قضية الصا

أول  فقـد كانـت احملكمـةُ    "نيرياماسـوهوكو وآخـرين"،  يف قضـية  أمَّـا  أشكال اإلبادة اجلماعيـة.  
احلكـم الصـادر يف قضـية    أمَّـا  . وحمكمة دولية ُتـدين امـرأة باالغتصـاب كجرميـة ضـد اإلنسـانية      

فقد َحمَّـل، للمـرة األوىل، مسـؤولني كبـاراً مسـؤولية جـرائم عنـف         نغريومباتسي"،"كارميريا و
  أثناء محلة إبادة مجاعية. تجنسي ارتكب

وأشري إىل مسألة إدارة إحالة قضـايا احملكمـة إىل األجهـزة القضـائية الوطنيـة املختصـة،         -١٠٨
احملكمــة، ستواصــل رصــد مجيــع  كر أنَّ "آليــة احملــاكم اجلنائيــة الدوليــة"، الــيت َخلَفــت تلــك  فــذُ

  القضايا اليت أحيلت بعد إغالق احملكمة.
ت على مـدى السـنوات العشـرين املاضـية عديـدا مـن مبـادرا        وقد نفَّذت احملكمة أيضاً  -١٠٩

ــة يف جمــال منــع اجلرميــة    بنــاء القــدرات، ســعياً إىل تعزيــز  ــة اإلجــراءات والــربامج الوطني والعدال
العــام دلــيالً عــن املمارســات الفضــلى يف جمــال التحــري عــن  اجلنائيــة. وأصــدر مكتــب املــدعي 

  جرائم العنف اجلنسي ومالحقة مرتكبيها يف مناطق ما بعد الصراعات.
وتعتمد احملكمة على التعاون الدويل لتسهيل اعتقـال ونقـل اهلـاربني مـن العدالـة. وقـد         -١١٠

تسـتخدمه األجهـزة القضـائية     أعدَّ مكتب املـدعي العـام دلـيال لتعقُّـب اهلـاربني واعتقـاهلم لكـي       
لعمليـات   االًفعَّـ  عي العـام دعمـاً  احمللية املختصَّة وغريها مـن املؤسسـات. كمـا قـدَّم مكتـب املـدَّ      

التحقيق واملالحقـة والتسـليم والوطنيـة مـن خـالل تقاسـم األدلـة مـع السـلطات الوطنيـة املعنيـة            
  باملالحقة القضائية.

    
    مات احلكومية الدوليةاملنظالتدابري اليت اختذهتا   - جيم  

  يوروبولال
  

أشار اليوروبول إىل تقييم أخطار اجلرائم اخلطرية واملنظمـة يف إطـار االحتـاد األورويب،      -١١١
ل أهم منتجـات التحليـل االسـتراتيجي اهلادفـة إىل كشـف األخطـار املسـتقبلية وزيـادة         الذي ميثِّ

  القدرات الوقائية داخل االحتاد األورويب.
إىل املركز األورويب لشؤون اجلرمية السـيربانية، الـذي أنشـئ يف مقـر اليوروبـول       وأُشري  -١١٢

من أجل املواءمـة بـني أنشـطة الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب فيمـا يتعلـق          ٢٠١٣يف عام 
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مبنــع اجلرميــة الســيربانية. كمــا يقــوم اليوروبــول بالــدور القيــادي يف صــوغ اســتراتيجية تواصــلية 
  يب بشأن منع اجلرمية السيربانية والتوعية هبا.لالحتاد األورو

وإضـــافة إىل ذلـــك، يتنـــامى دعـــم اليوروبـــول للتحريـــات الوطنيـــة يف جمـــال اســـترداد    -١١٣
افتتاحه يف اآلونة األخـرية جهـة وصـل جديـدة خمصصـة السـترداد        مثلما يتبيَّن مناملوجودات، 

بكة كامـــدن املشـــتركة بـــني املوجـــودات. كمـــا يقـــوم اليوروبـــول بـــدور األمانـــة الدائمـــة لشـــ
  الوكاالت السترداد املوجودات.

ويف جمــال محايــة الشــهود، تــربط اليوروبــول مبكتــب املخــدِّرات واجلرميــة عالقــة وثيقــة   -١١٤
قدمية العهد ألغراض منها إعداد دليل (أورويب) لليوروبول بشـأن محايـة الشـهود. وإىل جانـب     

مكتب املخدِّرات واجلرميـة، يف إجـراء تقييمـات     ، باالشتراك معذلك، ينخرط اليوروبول أيضاً
  وتنفيذ مشاريع لبناء القدرات يف جمال محاية الشهود.

    
  األكادميية الدولية ملكافحة الفساد

  
 ،٢٠١١آذار/مــارس  ٨يف  ،أهنــا اكتســبتباألكادمييــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد  أفــادت  -١١٥

أخـرى   ات تعليميـة وتدريبيـة وحبثيـة وأشـكاالً    وضعية املؤسسة الدولية. وتوفِّر األكادمييـة خـدم  
من املسـاعدة التقنيـة، وكـذلك إقامـة الشـبكات، يف جمـال مكافحـة الفسـاد، كمـا تعمـل علـى            
تعزيز أهداف اتفاقية مكافحة الفساد وسـائر الصـكوك القانونيـة الدوليـة. وإىل جانـب براجمهـا       

ــة يف تعــاون وثيــق    ــاء القــدرات، تعمــل األكادميي ســيما  مــع املنظمــات األخــرى، ال  املتعلقــة ببن
املخدِّرات واجلرمية، على تقدمي املساعدة التقنية. ففي السنوات األربـع املاضـية، َدرَّبـت    مكتب 

. كمـا َيسَّـرت   خمتلفـاً  بلـداً  ١٢٥اختصاصـي فـين مـن     ٦٠٠مـا يزيـد علـى     نـت كَّاألكادميية وَم
  وِهبات.، بتوفري ِمنح دراسية شاركة أشخاص من أقل البلدان منوام

، برناجمـــا للحصـــول علـــى درجـــة ماجســـتري يف ٢٠١٢وُتـــوفِّر األكادمييـــة، منـــذ عـــام   -١١٦
ــدان.        ــذا املي ــا يف ه ــامج دويل للدراســات الُعلي ــرب أول برن ــا دراســات مكافحــة الفســاد، ُيعت أمَّ

مة لصـاحل االختصاصـيني الـذين يسـعون إىل تعزيـز خـرباهتم       دوراهتا الصيفية السنوية فهي مصمَّ
 كفاءاهتم لكي يكافحوا الفساد على حنو أفضـل. ويلتقـي يف تلـك الـدورات كـل سـنة       وحتسني

ا من خمتلـف اخللفيـات الثقافيـة واملهنيـة مـن أجـل تقيـيم التحـديات واسـتبانة          دولي مشاركاً ٧٠
  املمارسات الفضلى.

وتعمــل األكادمييــة، بالتشــارك مــع مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة، علــى مشــاريع تتعلــق     -١١٧
العمومي، وكذلك نزاهة الشـركات   ءالشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال االشتراب
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ــنظِّ  ــة األمــم املتحــدة     وتعاوهنــا. كمــا ت م، بالتعــاون مــع املكتــب ومــع التحــالف املناصــر التفاقي
ملكافحة الفساد، حلقات عمل هتدف إىل تدعيم جهود اجملتمع املدين فيما يتعلق بتنفيـذ اتفاقيـة   

لبنــاء القــدرات  برناجمــاً حــة الفســاد وآليتــها االستعراضــية. وقــد أنشــأت األكادمييــة أيضــاً  مكاف
  يتعلق باحلوكمة احمللية وإدارة البلديات.

    
  املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية

  
 األعضـاء فيهـا نظـام اتصـاالت مشـفَّراً      ١٩٠للبلـدان الــ   فَّـرت  أفادت اإلنتربول بأهنا و  -١١٨
، يتـيح للمسـتعملني املـأذون هلـم أن     "I/24-7املعلومـات الشُّـرطية، هـو الشـبكة "     لتبادل صاًخمصَّ

يتقامسوا املعلومات االستخبارية وأن يطلبـوا املسـاعدة ألغـراض التعـاون الـدويل يف جمـال إنفـاذ        
، جـرى  ٢٠١٣القانون، على مدار الساعة وعلى مدار األسبوع، بصورة آمنة وآنيَّة. ويف عـام  

مبقـدور اإلنتربـول أن    مليون رسالة. كمـا أنَّ  ١٧تبادل ما يزيد على  I/24-7ة باستخدام الشبك
الهتمــام  ، تبعــاًصــاًخمصَّ تنشــئ علــى وجــه الســرعة مشــروعا لتحليــل االجتاهــات، أو مشــروعاً  

  ي طلبات منها، هبذا الشأن.البلدان األعضاء، أو تلقِّ
ع وعمليـات، بالتعـاون مـع عـدد     إىل اخنراطها يف عدة مشـاري  وأشارت اإلنتربول أيضاً  -١١٩

من الدول األعضاء وشركاء دوليني آخرين ومنظمات إقليميـة معنيـة بإنفـاذ القـانون، ملكافحـة      
  أنشطة متعلقة باملخدِّرات وأنشطة إجرامية منظمة.

وأفــادت اإلنتربــول عــن تعاوهنــا مــع مبــادرة ميثــاق بــاريس ومــع اهليئــة الدوليــة ملراقبــة     -١٢٠
مـــة العامليـــة للجمـــارك بشـــأن مســـائل االجتـــار باملخـــدِّرات، وكـــذلك مـــع    املخـــدِّرات واملنظ

اليوروبول واملركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى املعين مبكافحة االجتـار غـري   
عـن مشـاركتها    ا. وأفـادت اإلنتربـول أيضـاً   ماملشروع باملخدِّرات واملـؤثِّرات العقليـة وسـالئفه   

ــا (فريــق بوم   املتعلقــة بتنســيق تبــادل  و)، املكلَّــف بصــوغ يــدباملعلومــات يف إطــار جملــس أوروب
سياسات متعددة اجلوانب وقائمة على شواهد علمية بشأن املخـدِّرات يف البلـدان األعضـاء يف    

  جملس أوروبا.
ويف جمــال التالعــب بنتــائج املباريــات الرياضــية، اســتهل فريــق خــرباء اإلنتربــول املعــين     -١٢١

ــة  ــة املنظم ــه    باجلرمي ــادئ، يف حزيران/يوني ــيا واحملــيط اهل ــة ٢٠٠٧يف آس ــزي ا، عملي ــا الرم  مسه
، أنشـــئت فرقـــة عمـــل عامليـــة معنيـــة بالتالعـــب بنتـــائج ٢٠١١. ويف عـــام )SOGA"ســـوغا" (

املباريات، تابعة لإلنتربول هبدف تقدمي الدعم للبلـدان األعضـاء يف حتقيقاهتـا وعملياهتـا املتعلقـة      
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مة يف ذلك التالعب، وكذلك إلنشـاء وصـون شـبكة عامليـة     املنظَّبضلوع اجلماعات اإلجرامية 
  ألجهزة إنفاذ القانون املعنية بالتحريات عن التالعب بنتائج املباريات.

    
    االستنتاجات  -ثالثاً  

أن يأخـذ يف   مؤمتر األمم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يـودُّ         لعلَّ  -١٢٢
املقدَّمة مـن الـدول األعضـاء وكيانـات األمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة         اعتباره املعلومات 

  الدولية بشأن التدابري واملبادرات الرامية إىل تنفيذ املبادئ الواردة يف إعالن سلفادور.
تعميم هذه املعلومات يسـاعد علـى اكتسـاب فهـم أفضـل ملـا اتُّخـذ منـذ          وقد ثبت أنَّ  -١٢٣

لصــعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل مــن تــدابري لصــوغ التشــريعات    املــؤمتر الثــاين عشــر علــى ا 
والتوجيهــات اخلاصــة بالسياســة العامــة، وتــدعيم آليــات منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وتعزيــز   

  القدرات على تنفيذ املبادئ املذكورة آنفاً.
ــر، ســـواء ضـــمن إطـــار االجتماعـــات      -١٢٤ ويف املرحلـــة التحضـــريية للمـــؤمتر الثالـــث عشـ

لتحضريية اإلقليمية أو املشاورات غري الرمسية اخلاصة بإعداد مشـروع اإلعـالن، أَولـت الـدول     ا
ــرابطني. األول هــو ضــرورة ضــمان اســتمرارية      األعضــاء اهتمامــا خاصــا لعنصــرين ُمهمَّــني مت

املتعاقبـة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـن أجـل مواكبـة الطـابع          نواتج مؤمترات األمم املتحدة 
تغري للتحــديات املواجهــة والتــدابري الضــرورية ملعاجلــة تلــك التحــديات. ومــن هــذا املنطلــق،   املــ

شدَّدت الدول األعضاء وسائر اجلهات املعنية على ضرورة أن يتوصل املـؤمتر الثالـث عشـر إىل    
نتائج تأخذ بعني االعتبار ما ورد يف إعالن سلفادور من توجيهات سياساتية وَتـبين علـى إطـار    

ه التوجيهيـة وتعمـل كعامـل حمفِّـز السـتمرار العمـل يف شـكل سلسـلة مبـادرات متواصـلة           مبادئ
موجَّهة صوب مواءمة وتعزيز استراتيجيات وسياسات منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة. وانطالقـا    

عـن أنشـطة املتابعـة     يعترب هذه اللمحـة العامـة  من وجهة النظر هذه، لعل اجملتمع الدويل يود أن 
"إطــار لرســم اخلــرائط" ميثــل جــردا ملــدى التقــدم احملــرز   مبثابــةتنفيــذ إعــالن ســلفادور اخلاصــة ب

  وُييسِّر من مثَّ رسم خريطة طريق للمستقبل.
العنصر الثاين، املرتبط خبريطة الطريق املستقبلية املذكورة آنفـا، فهـو الرغبـة القويـة     أمَّا   -١٢٥

نطالق، ال نقطة وصول، ومن مث االتفـاق علـى   يف النظر إىل املؤمتر الثالث عشر على أنه نقطة ا
ــابالً    ــامي يكــون ق ــالن خت ــذ ومقتضــباً  إع ــابالً للتنفي ــرض أن جيسِّــ   وق ــق وُيفت ــق للتحقي د التواف

اجلمــاعي للمجتمــع الــدويل. ولــدى فعــل ذلــك، ميكــن االسترشــاد بتجربــة املــؤمتر الثــاين عشــر   
  ارها جتارب تراكمية.السابقة وجبميع املعلومات املتعلقة بإعمال نتائجه، باعتب
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النظر يف ممارسات فضلى لدعم متابعـة   املؤمتر الثالث عشر يودُّ وإىل جانب ذلك، لعلَّ  -١٢٦
  فعالة وناجعة لنتائج املؤمتر املوضوعية األخرى، اليت ال يتناوهلا اإلعالن، وهي:

وكـذلك كلمـات    ،مناقشات اجلزء الرفيع املستوىيشمل الذي  ،تقرير املؤمتر  (أ)  
  ؛املؤمتر وتوصيات حلقات العمل املعقودة يف إطاره لوقائعملخصا ن ويتضمَّ ،ندوبنيامل

بشــأن نتــائج  كــل خــبري أو هيئــة علــى حــدةاملنشــورات الصــادرة مببــادرة مــن   (ب)  
  حلقات العمل؛الفرعية و االجتماعات

ــادرة مــن معاهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع       (ج)   املنشــورات الصــادرة مبب
  .املؤمتر حلقات عمل نتائجة والعدالة اجلنائية بشأن اجلرمي

 كفـل ي وعلـى حنـو  نتائج على أوسع نطاق ممكـن  ال تعميم تلكومن املهم يف هذا الصدد ضمان 
  .احملليةاجملتمعات شرائح  وكلِّإىل مجيع مستويات اجملتمع املدين  وصوهلا

  
  
  
 


