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  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 
  التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات 

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

        ودعم التنمية املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال
نع اجلرمية والعدالة اجلنائية األمم املتحدة الثالث عشر ملمسامهة مؤمتر     

     ٢٠١٥املناقشات بشأن خطة التنمية ملا بعد عام   يف
      تقرير املدير التنفيذي    

  ملخَّص 
  . ٢٠١٤/٢٢أُعـــدَّت هـــذه الوثيقـــة عمـــالً بقـــرار اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي    
ر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة بشــأن املســامهة الــيت ميكــن ملــؤمت تضــمَّن آراءت وهــي

مها، بالنظر إىل موضـوعه الرئيسـي، يف املناقشـات بشـأن خطـة التنميـة       والعدالة اجلنائية أن يقدِّ
  .٢٠١٥ملا بعد عام 

الـدول   وهـم ، أصـحاب املصـلحة املعنـيني   الـواردة مـن    الـردودَ  التقريـرُ  هـذا  ويعرض  
واألعضـاء يف شـبكة برنـامج     للجـان اإلقليميـة  وا بـها األعضاء وإدارات األمـم املتحـدة ومكات  

ت واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــا ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة األمـــم املتحـــدة
  احلكومية.  غري
  

__________________ 
  * A/CONF.222/1. 
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    مةمقدِّ  - أوالً  
علــى توصــية مــن جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دورهتــا الثالثــة والعشــرين،   بنــاًء  -١

ملعنـون "مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث      ا ٢٠١٤/٢٢س االقتصادي واالجتماعي القرار لاعتمد اجمل
 ياالقتصـاد  ". ودعـا اجمللـسُ  ٢٠١٥عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وخطة التنمية ملا بعـد عـام   

واالجتماعي يف ذلك القرار الدول األعضاء واملنظمات الدولية ومجيع أصحاب املصلحة املعنـيني  
ــة    إىل  ــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي ــة أو   تزوي (مكتــب املخــدِّرات واجلرمي

بآرائهم بشأن املسامهة اليت ميكن للمؤمتر الثالث عشر أن يقـدِّمها، بـالنظر إىل موضـوعه     املكتب)
، مـع االمتثـال لإلجـراءات الـيت     ٢٠١٥الرئيسي، يف النقاشات بشـأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       

  تقريراً إىل املؤمتر يف هذا الشأن. يرفَعرستها اجلمعية العامة، وطلب إىل املكتب أن أ
من خالل  اسُتشريواأصحاب املصلحة املعنيني الذين  ويعرض هذا التقرير الردود الواردة من  - ٢

ا ومكاتبه مذكرة شفوية أُرسلت إىل مجيع الدول األعضاء ورسالة ُوجِّهت إىل إدارات األمم املتحدة
واملنظمــات  ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وأعضــاء شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة واللجــان اإلقليميــة

  التقرير قائمة باجمليبني.احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية. وترد يف املرفق هبذا 
    

    منع اجلرمية، والعدالة اجلنائية، والتنمية املستدامة  - ثانياً  
ــة الــيت حــدَّ واإلعالنــات بــون إىل العديــد مــن التقــارير  أشــار اجملي  -٣ ــة الدولي ت داحلكومي

التنميـة املسـتدامة. وأُشـري علـى      وجود قطاع عدالة قوي وحتقيقوتناولت باستفاضة الصلة بني 
وجه اخلصوص إىل مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة، ووثيقتـه اخلتاميـة املعنونـة "املسـتقبل       

 تأكيـد رفيعـو املسـتوى   المثلـون  املاليت أعاد فيها رؤساء الـدول واحلكومـات و   "ليهالذي نصبو إ
واملسـاواة بـني    ،وسـيادة القـانون   ،أمهية احلرية والسالم واألمن واحتـرام مجيـع حقـوق اإلنسـان    

وااللتــزام عمومــا بإقامــة جمتمعــات دميقراطيــة عادلــة مــن أجــل حتقيــق  ،ومتكــني املــرأة ،اجلنســني
ــا أعــ   ــة، كم ــد واادالتنمي ــهب التأكي ــة        أن ــزم إقام ــتدامة يل ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــن أجــل حتقي م

أنَّ وأُشــري كــذلك إىل  )١(دميقراطيــة علــى مجيــع املســتويات." افة مســؤولةالــة شــفَّفعَّ مؤسســات
وسـيادة القـانون    (احلوكمـة)  احلكم الرشـيد أنَّ  بيَّنتقد  ٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

  )٢(التنمية املستدامة. قيق والدويل ضروريان لتحعلى الصعيدين الوطين
__________________ 

 .٦٦/٢٨٨مة من املرفق بقرار اجلمعية العا ١٠و ٨الفقرتان   )١(  
 My World. أظهرت الدراسة االستقصائية ٦٠/١من قرار اجلمعية العامة  ١٣٤و ١١٩انظر الفقرتني   )٢(  

اجمليبني يضعون توفري احلماية من اجلرمية  ) أنhttp://data.myworld2015.orgَّ الشبكي(املتاحة على املوقع 
الدخول إىل  (متَّألولويات اإلمنائية الست األوىل وحتلي احلكومات بالرتاهة والتجاوب من بني ا والعنف،
 ).٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٢املوقع يف 
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إىل اإلعالن الصادر عن االجتماع الرفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة املعـين       وأُشري أيضاً  -٤
والـذي   ،٢٠١٢الذي ُعقـد يف أيلول/سـبتمرب    على الصعيدين الوطين والدويل، بسيادة القانون

النــهوض بســيادة أنَّ د عــن اقتنــاعهم بــأعــرب فيــه رؤســاء الــدول واحلكومــات ورؤســاء الوفــو 
والشــامل للجميــع والتنميــة املســتدامة   املســتداملنمــو االقتصــادي لأساســي  ممقــوِّ هــو القــانون

األساسـية، مبـا يف    وحرياتـه ميع حقـوق اإلنسـان   جل واإلعمال التاموالقضاء على الفقر واجلوع 
القـانون، ولـذلك السـبب،     ذلك احلـق يف التنميـة، وهـي كلـها أمـور تعـزز بـدورها مـن سـيادة         

مــن النظــر يف التــرابط بــني ســيادة القــانون والتنميــة يف إطــار خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام     بــدَّ ال
أنَّ أشــار رؤســاء الــدول واحلكومــات ورؤســاء الوفــود إىل      يف ذلــك اإلعــالن،  و )٣(.٢٠١٥

ن وكفالــة اســتقالل النظــام القضــائي وحيــاده ونزاهتــه شــروط أساســية للنــهوض بســيادة القــانو
نظـم قضـائية   ُسـبل الوصـول إىل   إتاحـة  أنَّ وأشـار اجمليبـون إىل    )٤(عدم التمييـز يف إقامـة العـدل.   

لكامنــة وراء خاضــعة للمســاءلة أمــر ال غــىن عنــه ملعاجلــة األســباب اومتجاوبــة و نصــفةموفعالـة  
  والتهميش. الفقر وعدم املساواةو انعدام األمن البشري

أن يكـون   قـرَّرت فيـه اجلمعيـة   الـذي   ٦٨/٣٠٩معية العامة وأُشري كذلك إىل قرار اجل  -٥
ــر      ــوارد يف التقري ــة املســتدامة ال مقتــرح الفريــق العامــل املفتــوح العضــوية املعــين بأهــداف التنمي

إدماج أهداف التنمية املستدامة يف خطـة التنميـة   الذي يستند إليه اخلتامي هو األساس الرئيسي 
علــى إقامــة جمتمعــات  التشــجيعهــو دة يف التقريــر احملــدَّ األهــداف . وأحــُد٢٠١٥ملــا بعــد عــام 

وصول اجلميع إىل العدالـة، وبنـاء مؤسسـات فعالـة     ل الُسبلمساملة ال ُيهمَّش فيها أحد، وإتاحة 
  وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات.

ات تحـدِّي هـة ال وأشار اجمليبون إىل إعالن سلفادور بشأن االسـتراتيجيات الشـاملة ملواج    -٦
الذي اعتمده مؤمتر األمـم   )٥(العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغيِّر،

ت فيـه الـدول األعضـاء يف األمـم     والـذي أقـرَّ   ،املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة  
التنميـة االقتصـادية   أنَّ سـيادة القـانون وبـ    نظام منع اجلرمية والعدالة اجلنائية هو لـبُّ أنَّ املتحدة ب

ال يراعـي االعتبـارات   واالجتماعية املستدامة ألمد طويل وإرساء نظـام عدالـة جنائيـة نـاجع فعَّـ     
  ا.ر كل منهما يف اآلخر تأثريا إجيابيسم بالكفاءة أمران يؤثِّاإلنسانية ويتَّ

__________________ 
تنمية املستدامة وسيادة القانون ال تداعمأنَّ إىل  أيضاً . وأشار اجمليبون٦٧/١من قرار اجلمعية العامة  ٧قرة الف  )٣(  

 ).A/CONF.22/RPM.3/1من الوثيقة  ٨ل االجتماعات التحضريية للمؤمتر (انظر الفقرة قد مت تناوله خال

 .٦٧/١من قرار اجلمعية العامة  ١٣الفقرة   )٤(  

 .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥(  
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املتعلقـة بسـيادة    مرتبطـة بالقضـايا  نائيـة  منـع اجلرميـة والعدالـة اجل    قضـايا أنَّ والحظ اجمليبون   - ٧
يف إطار عمـل العديـد مـن     ُتعاجلَجوهرية  قضايابطائفة أوسع من  وهي مترابطةالقانون واحلوكمة، 

الدولية، واملنظمات غري احلكوميـة. وأُشـري إىل    ةخمتلف كيانات األمم املتحدة، واملنظمات احلكومي
منصفة جديرة بالثقـة تسـتجيب    قوم على وجود ُبىن تنظيميةياالستقرار واألمن واالزدهار  منشأأنَّ 

ا ا. ومن املعتـرف بـه عامليـ   ها قضائيسريوتف وإنفاذهاعلى النحو املتوقع منها من أجل وضع القوانني 
النمـو االقتصـادي    يف ذلـك التنميـة املسـتدامة، مبـا    أنَّ ويف اجملتمع املـدين  يف اإلطار احلكومي الدويل 

أنَّ على أساس احترام حقوق اإلنسان وسـيادة القـانون، و   فقر، ال ميكن حتقيقها إالَّوالقضاء على ال
  ز كل منهما اآلخر.ويعزِّ بقوةأمران مترابطان  مها سيادة القانون والتنمية

الرئيسـيان  احملـدِّدان  اجلرمية والعنف مها العامالن أنَّ ويف جمال السالم واألمن، أُشري إىل   -٨
اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق التنميــة املســتدامة. وأشــار اجمليبــون إىل أنــه وفقــا  نقــد يعــرقالاللــذان 

 دوليف املائة من سـكان العـامل يف    ٢٥ ما نسبته ، يعيش٢٠١١لعام  العاملية للتقرير عن التنمية
أنَّ و )٦(،مســتويات عاليــة جــداالعنــف اإلجرامــي بلــدان يبلــغ فيهــا النـــزاع أو ب هشَّــة ومتضــرِّرة

مــن العنــف، وكفالــة املســاءلة  مؤسســات قويــة للعدالــة اجلنائيــة عامــل أساســي يف احلــدِّوجــود 
  وحماربة اجلرمية املنظمة.

 حتقيــق ن مــنعوامــل متكِّــ هــي الســالم وســيادة القــانون واحلوكمــةأنَّ اجمليبــون  وذكــر  -٩
مـن حتقيـق   ن عوامل متكِّـ كذلك هي يف حد ذاهتا، و تنموية رئيسيةالتنمية املستدامة وهي نتائج 

ح التنمية يف القطاعات األخرى. وأُشري يف هـذا السـياق إىل إعـالن جنيـف بشـأن العنـف املسـلَّ       
ــة  ١١٢رفيعــة املســتوى دعمتــها   وماســية، وهــو مبــادرة دبل٢٠٠٦عــام الصــادر  والتنميــة دول

عـام   ة العامة لألمم املتحدة اعتمـدت يف عياجلمأنَّ  وذُكر أيضاًوجهات فاعلة يف اجملتمع املدين. 
الـذي   ،ح ومنعـه مـن العنـف املسـلَّ    بشأن تعزيز التنمية عـن طريـق احلـدِّ    ٦٣/٢٣القرار  ٢٠٠٨

بشـأن العالقـة املتبادلـة     عضاءإىل األمني العام أن يلتمس اآلراء من الدول األ اجلمعية طلبت فيه
تعزيـز التنميـة    ألمـني العـام بشـأن   ا الذي قدَّمـه الحقـاً  التقرير  ويبيِّنبني العنف املسلح والتنمية. 

ل التنميـة ويشـكِّ   أسـس  العنـف املسـلح يقـوض   أنَّ  )٧(عن طريق احلد مـن العنـف املسـلح ومنعـه    
  عائقا أمام حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.  

بشـأن العنـف   حكومة النرويج دعمت إعداد التزامـات أوسـلو   أنَّ  أيضاًاجمليبون  وذكر  -١٠
العنــف املســلح أنَّ لــو الــدول أكــد فيهــا ممثِّو، ٢٠١٠ام دولــة يف عــ ٦١الــيت اعتمــدهتا املســلَّح 

__________________ 
، )٢٠١١ن العاصمة، (واشنط زاع واألمن والتنمية : الن٢٠١١لعام  العامليةتقرير التنمية البنك الدويل،   )٦(  

 .٢الصفحة 
 .A/64/228الوثيقة   )٧(  
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بشكل وثيق وأنه ينبغي للبلدان أن تدرج احلد مـن العنـف املسـلح ومنعـه      معاً والتنمية مرتبطان
  اإلمنائية لأللفية.   األهدافيف استراتيجيات حتقيق 

ء الثقـة بـني   سيادة القانون على الصـعيدين الـوطين والـدويل تسـاعد علـى بنـا      أنَّ  وذُكر  -١١
زز القـدرة علـى التنبـؤ    ، وتعـ للجميـع  الدولة ومواطنيها، ومتكِّـن مـن االسـتثمار والنمـو الشـامل     

التـدابري املتخـذة يف    كمـا أنَّ مجيع املسـتويات.   وعلىوحماربة الفساد جبميع أشكاله  واالستقرار
 للجميـع  لوالتعلـيم الشـام   صـحة األطفـال واألمهـات   حتسـني  و القضاء على الفقـر  مثلجماالت 

 بيئـات حضـرية آمنـة   هتيئـة  و اد فـرص عمـل وتـوفري العمـل الالئـق     وإجيـ  ومتكني النساء والفتيات
  يف النهوض بسيادة القانون وتوطيدها يف مجيع اجملتمعات. عظيماً دوراًتؤدي 

    
    بالعدالة اجلنائية اليت تواجه التنمية املستدامة اخلاصةات تحدِّيال  - ثالثاً  

ل عقبـات أمـام التنميـة املسـتدامة،     ن عدة عوامل مرتبطة بالعدالة اجلنائية متثِّاجمليبو حدَّد  -١٢
مشــاركة الفئــات احملرومــة، مبــا فيهــا النســاء والشــباب  وإعاقــةمــن حيــث منــع حــدوث التنميــة 

  اجمليبون. حدَّدهاات اليت تحدِّيبيَّن فيما يلي اليف التنمية. وُت ،واألقليات واملسنون
    

    نظمة واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنيةاجلرمية امل  - ألف  
 إتاحــة اجملــال جــرَّاء التنميــة املســتدامة مــن  العقبــات الــيت تعتــرض شــدَّد اجمليبــون علــى    -١٣
علــى حــد علــى الصــعيدين الــوطين والعــابر للحــدود الوطنيــة  -املنظمــة  اإلجراميــةلجماعــات ل

على عدم إحراز تقـدم  الضوء أحد اجمليبني  وسلَّطيف مأمن من العقاب.  للقيام بعملياهتا -سواء
يف اتفاقيـات دوليـة وإقليميـة.    و اتفاقـات  دكبري يف حماربة تلك اجلماعات، على الرغم من وجو

 ا إىل وجـود أشـكال جديـدة ومسـتجدة    ُيعزى جزئي ميكن أن عدم إحراز تقدم فإنَّ هذا الصدد
أنَّ بـ  ة السيربانية، واجلرمية البيئية. وأُقـرَّ لنشاط اإلجرامي العابر للحدود الوطنية، مثل اجلرميا من

أساسـية جـدا يف حماربـة    أدوات  وإنْ تكـن االتفاقيات القائمـة،  و االتفاقات تنفيذ االقتصار على
. وفضــال عــن املــنظَّم دة للنشــاط اإلجرامــيالطبيعــة املعقَّــ باعتبــار لــيس كافيــاً ،اجلرميــة املنظمــة

، بـرز هتديـد ناشـئ مـن فئـة      مميَّـزة وراسـخة  اليت هلا بنية هرمية  مجاعات اجلرمية املنظمة التقليدية
يف أنـواع خمتلفـة    وبالضلوعزت ببنية هرمية أقل صرامة، ثانية من األنشطة اإلجرامية املنظمة متيَّ

استقرار أقل. ومشل هذا التهديـد بـروز مجاعـات إجراميـة     بدرجة من اإلجرامية، و شطةمن األن
اجلرميـة املنظمـة   وإنفاذ القانون وأمـن وسـالمة املـواطنني بصـفة يوميـة.       دأخطاراً هتدِّمتنقلة متثل 

جهـود اجملتمـع الـدويل يف     تشـتتَ والفـرص الـيت تتيحهـا العوملـة     تسـتغل متامـاً   ظاهرة عامليـة  هي 
ــار  مســائل اتســاع نطــاق  ،علــى وجــه اخلصــوص  ،نــاقش اجمليبــونقــد . وربتــهاحما  الســلبيةاآلث
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وإضـافةً  والنمو االقتصادي يف الـدول األعضـاء.    ة واحلوكمة واألمنجرمية املنظمة على التنميلل
مؤسسـات تقـدمي اخلـدمات، مبـا يف ذلـك يف       بنيـان  ضاجلرمية املنظمة تقـوِّ أنَّ ذلك، لوحظ  إىل

  .  مجمال إنفاذ القانون وقطاعي الصحة والتعلي
ــة   أنَّ  وذُكــر  -١٤ ــة والبني ــةالتجــارة الدولي ــل  التحتي ــروزالدائمــة التوسُّــ للنق ــت  ع وب اإلنترن

 أبعـاد دوليـة  اجلرمية املنظمة اخلطرية ذات  متخَّضت عن أشكال مناملتنقلة قد  ووسائل االتصال
الـدول   ، فـإنَّ تنتشر على نطاق واسعاجلرمية املنظمة  ومع أنَّ. وترابط شبكي أكثر من ذي قبل

ــن جــرَّاء اهلشــة أو املتضــررة مــن  أنَّ  وذلــك. اصــةهــي املعرَّضــة ألخطارهــا بصــفة خ   زاعــات ال
ما تزدهر يف البلـدان ذات املؤسسـات والقـوانني الضـعيفة، والـيت       كثرياًمجاعات اجلرمية املنظمة 

، ويستشـري فيهـا الفسـاد، ويسـهل اختـراق حـدودها،       الوافيـة  للمساءلةاآلليات فيها ال ختضع 
  فيها حمدوداً. دمات إىل املواطننياخل وُيعترب تقدمي

االنتبـاه إىل   استرعى اجمليبونبني اجلرمية املنظمة والرتاع،  يف الصالتومن خالل التفكُّر   -١٥
النشـاط اإلجرامـي   أنَّ  واعترافـاً مبـا هـو معلـوم مـن     لسـالم.  ا دور هذه اجلرمية الكامن كعقبة أمام

بالصــلة بــني اجلرميــة املنظمــة     رَّأقُــواع، يف دعــم اجلماعــات املســلحة أثنــاء الــرت     ُيســهماملــنظم 
تنشــأ وتــدوم يف أوضــاع اجلرميــة املنظمــة ميكــن أن أنَّ بــكــذلك يف اجملتمــع، و فعنــومســتويات ال

الـدول مـن    جيـرِّد ذلك  وكل، مما يتسبب يف زعزعة احلوكمة واألمن البشري، املسلحة زاعات الن
ــليم أيِّ  ــى       أســاس س ــذا الســياق عل ــلِّط الضــوء يف ه ــة املســتدامة. وُس ــتبانةللتنمي ــدي " اس متعه
زاعـات املسـلحة    يد املشاريع اإلجرامية من احلروب العـابرة للحـدود أو الـن   " حيث تستفزاعات الن

  .التهريبخنراط يف أو العالقات اإلرهابية يف إقامة أعمال جتارية غري مشروعة واال
ــوحظ   -١٦ ــة اخلطــرية واملنظمــة  أنَّ ول ــأثريللجرمي ــى النمــو االقتصــادي   اًشــديد اســلبي اًت عل

جتاريـة أو   منـاورة  كـأداة كـثرياً مـا ُيسـتخدم    العنـف  أنَّ كمـا  ة. والتطورات اجملتمعية ذات الصل
سياسية، مبا يف ذلك من جانـب املسـؤولني السياسـيني الفاسـدين الـذي يسـتخدمون املنظمـات        

انعـدام العنـف قـد     وكـذلك فـإنَّ  اإلجرامية يف ممارسة العنف من أجل حتقيـق أهـداف سياسـية.    
اإلجرامي العايل التنظيم الـذي ينطـوي علـى اسـتخدام     النشاط  اليت متّيز سماتاليكون مسة من 

للسـيطرة علـى اجلهـات الـيت تعـارض املنظمـات        أحياناً على حنو متقطع ومكثَّـف كآليـة  العنف 
أنَّ اجمليبــون  حــظذلــك يعــوق النمــو وحتقيــق التنميــة املســتدامة. وال وكــلاإلجراميــة ولقمعهــا، 

غـري املشـروعة خيفـض حصـة اجلهـات الفاعلـة        استثمار العائدات اإلجرامية والتجارة يف السـلع 
ويف مــن خــالل التــهرب مــن الضــرائب.  دوليضــر مبيزانيــات الــ ومــن مثاملشــروعة يف الســوق، 

هــي وانعــدام الفــرص االقتصــادية  اروعــدم االســتقر الرشــيد ضــعف احلكــمأنَّ ، لــوحظ املقابــل
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الوقـوع  تسـتدرج األفـراد إىل   الـيت  شبكات اجلرمية املنظمـة  خصبة تتناسل فيها بيئة عوامل توفِّر 
  اجلرمية وتوقع البلدان يف حلقة مفرغة من اهلشاشة وانعدام التنمية.يف براثن 

 بوصـفها عائقـاً   حمـدَّدة هلـا   اجلرمية املنظمـة ومظـاهر   حمدَّدة من أشكال إىل اجمليبون وأشار  -١٧
جتــار باملخــدِّرات لِّط الضــوء يف هــذا الصــدد علــى اال أمــام التنميــة املســتدامة. وسـُـ  خطــري الشــأن

 هـم  يف اجملتمـع أصـالً   من املهمَّشـني األشخاص والفئات أنَّ ولوحظ . وتعاطيها العقلية ؤثِّراتاملو
الفئات األخرى ألن يصبحوا ضحايا لالجتـار باألشـخاص. وشـدد    على األرجح من  أكثر عرضة

ــة       ــة املســتدامة بســبب أشــكال معين ــه التنمي ــذي تتعــرض ل ــد ال ــى التهدي ــون عل ــة   اجمليب مــن اجلرمي
ــة    امل ــاء الربي ــة ضــد األحي ــة واجلرمي واالتِّجــار  واجلرميــة الســيربانية  ســتجدة، وأبرزهــا اجلرميــة البيئي

جـار باملمتلكـات   واالتِّ اجلسـدية  بغـرض نـزع أعضـائهم    ألشـخاص واالتِّجـار با  باألعضاء البشرية
لتطـور السـريع الـذي تشـهده     اأنَّ ذُكـر   الثقافية واملعادن النفيسة. وفيما خيص اجلرميـة السـيربانية،  

 حتــدِّياًُيَعــّد باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات  اجلــرائمالتكنولوجيــات اجلديــدة ووســائل ارتكــاب 
  شديداً.

    
    اإلرهاب  - باء  

اإلرهـاب واألنشـطة اإلرهابيـة جبميـع      يطرحهاحمدَّدة ات خطرية حتدِّي عدَّة جميبني ذكر  -١٨
واحـدا مـن أكـرب     باعتباره الرتاع العنيف كما ذُكرستدامة. التنمية امل أمامأشكاهلما ومظاهرمها 

لنمـو االقتصـادي   ا الـيت تفضـي إىل  الظـروف   وأمـام هتيئـة   ات املاثلة أمام اسـتقرار اجملتمـع  تحدِّيال
ات، مـن املهـم   تحـدِّي اخلدمات االجتماعية. وحـىت يتسـىن رسـم صـورة كاملـة لنطـاق ال       وتقدمي
هابية املـوارد املاليـة   ل اليت تتلقى من خالهلا اجلماعات اإلرمتويل اإلرهاب والوسائ مسألةتناول 

  واملادية.
هـذا السـلوك   أنَّ أشـاروا إىل  اجمليبون خمـاطر تـرك خطـاب الكراهيـة دون رادع، و     وذكَر  -١٩

زيادة تفاقم حدة الشقاق اجملتمعي أو التحريض علـى العنـف والـردود     كثرياً ما يكون القصد منه
على العدالـة االنتقاليـة وإعـادة دمـج احملـاربني السـابقني يف اجملتمـع         أيضاً التشديد وجرىالعنيفة. 

النـاس ميكـن أن    فـإنَّ ات بفعاليـة،  تحـدِّي ال ههلـذ  تصـدِّي إذا مل يـتم ال ه إنـ قيـل  بعد انتـهاء الـرتاع. و  
النضــمام إىل مجاعــات ومنظمــات متمــردة أو  ا يســعون إىليف اجملتمــع ورمبــا  يصــبحوا مهمَّشــني

  إرهابية.
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    الفساد  -جيم  
التنميــة االقتصــادية   أمــام مســار الفســاد يطرحهــا ات معيَّنــة حتــدِّيأشــار اجمليبــون إىل    -٢٠

مــا ُيســمى  كمــا أنَّمــن املشــاريع اإلمنائيــة.  مهمــةمــوارد  يســرِّبالفســاد  ، إذ إنَّواالجتماعيــة
األكثـر   ئاتمن الف واجلماعات فراداأليف أوضاع غري متناسب  يؤثر على حنوالفساد الصغري" "

 وقيــل إنَّاألساســية.  خلــدماتاحلصــول علــى اســبل يف اجملتمــع فيمــا خيــص مــن املزايــا حرمانــا 
األشـخاص علـى أسـاس     لـدى ماليـني  الفساد يقيِّد ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

  دام املوظفني العموميني لسلطتهم.يومي، مبا يف ذلك من خالل إساءة استخ
الفسـاد السياسـي وفسـاد املـوظفني العمـوميني ميـثالن هتديـدا        أنَّ يـبني علـى   د أحـد اجمل وشدَّ  - ٢١

املشــتريات الفســاد الــذي يشــوب عمليــات  كمــا أنَّخطــريا بصــفة خاصــة علــى التنميــة املســتدامة. 
حتقيق التنمية املستدامة. وأُشري يف سياق االرتبـاط بـني هـاتني     م األجواء احمليطة مبساريسمِّ العمومية
اليت تشـوهبا ثغـرات أو    االشتراءيف عمليات  تتالعبقد  اجلهات الفاعلة السياسيةأنَّ ني إىل الظاهرت

 ،يف اجلرميـة أو اسـتدامة هـذا الـوالء    الضـالعني  شراء والء أعـواهنم   رقايب وذلك ألغراضعدم تنظيم 
  ابية.نتخالدورات اال أثناءالسياسي أو  االنتقالفترات  أثناءأو لتعبئة اجلماعات اإلجرامية 

مجاعات اجلرمية املنظمة، مبا أنَّ ولُوحظ  ،وُشدِّد على الصالت بني الفساد واجلرمية املنظمة  - ٢٢
، عـن طريـق   زاهة املوظفني العمـوميني  بن تتسبَّب يف اإلضرارلديها من موارد ضخمة حتت تصرفها، 

بيـة احتياجـات   قـدرهتا علـى تل   ت مـن وتفتِّـ شـرعية الدولـة    وبذلك ُتوغل بعمق يف تقـويض الفساد، 
املـوظفني العمـوميني   أنَّ هي نقيض ذلك، تتمثل يف أخرى  اهرةإىل وجود ظأيضاً املواطنني. وأُشري 

اإلجراميــة املنظمــة اجلماعــات  مــعيف بعــض األحيــان  يتواصــلونتوطيــد ســلطتهم، إىل يف ســعيهم 
  خلاصة هبم. السياسية واملالية ايف أنشطة فاسدة بغية حتقيق املزيد من املصاحل وينخرطون

وتثبـيط   املنافسـة الشـريفة   وكـبح  يـؤدِّي إىل زعزعـة األسـواق   الفساد  أنَّ أيضاً ولوحظ  -٢٣
، مـن  اإلمنائيـة سـاعدات  امل يف ذلـك املـوارد، مبـا   وتسـريب   االستثمار الرتيه يف األعمال اِهلمم يف

ؤسسـات العدالـة   نزاهـة م  أمهيـة  . وُسـلِّط الضـوء علـى   احلامسة األمهيةمسار تطوير البنية التحتية 
ه واملكاتــب املســؤولة عــن إقامــة العــدل. وُشــدِّد علــى أنــ ضــائياجلهــاز الق وخصوصــاًاجلنائيــة، 

ميكن االستثمار وحتقيق النمو يف األمد الطويـل يف القطـاع اخلـاص والتنميـة االقتصـادية مـن        ال
قيـام أمنـاء   تكفـل  الة ترسخ الركائز األساسية الستقالل القضـاء ونزاهتـه، و  تدابري فعَّاختاذ دون 

بعملـهم  القضـائية   األجهزةوغريهم من العاملني يف  السجالت ومأموري اإلجراءات يف احملاكم
  د من الفساد والرشوة.يف جترُّ
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    ضعفةستهتميش الفئات امل  - دال  
ــون أنَّ   -٢٤ ــع    الحــظ اجمليب ــها يف اجملتم ــات بعين ــدام   هاأو هتميشــإضــعاف فئ ــؤدي إىل انع ي

تـها  إىل احنـراف التنميـة املسـتدامة برمَّ   حىت ية وتوزيع الدخل، وميكن أن يؤدي يف التنم املساواة
 وأ االقتصـادي القائمـة علـى الوضـع     –مظاهر انعدام املساواة املختلفـة  أنَّ  وذُكرعن مسارها. 

بـاألمن والعدالـة واجلنسـية     املتعلقـة أو علـى نـوع اجلـنس أو السـن، وتلـك       الثقـايف  وأ السياسـي 
قـد أعاقــت التنميـة املسـتدامة يف منـاطق خمتلفــة مـن العـامل وأججــت        -تماعيـة  واخلـدمات االج 

انعــدام املســاواة يف توزيــع الــدخل   كمــا أنَّيف بعــض احلــاالت. أيضــاً االحتجاجــات والعنــف 
اجلرمية وتدهور نظم العدالـة اجلنائيـة، وكـان لـه أثـر       ازدياداخلدمات األساسية أدى إىل  وتقدمي

  برامج التنمية. ةلوبذلك يؤدي إىل عرقاالجتماعية،  سليب على املتغيِّرات
 ني واملســنِّنيق للقــانون وضــحايا اجلرميــة والنســاء واملعــوَّ  نياألطفــال املخــالف أنَّذُِكــر و  -٢٥
هـم يف أكثـر   األشـخاص الـذين    يف عداد يندرجون لإلصالح نياخلاضع واجلُناة األقلياتأفراد و

ــة ومنــع اجل ني األحيــان مــن املهمَّشــني أو مــن املقصــيِّ    خــذ التــهميشويتَّ. رميــةمــن تــدابري التنمي
 اإليـذاء  املستضعفة ملخـاطر  تض الفئااألوضاع االجتماعية اليت تعرِّ درَّج منتت متنوعة أشكاالً

يف انتــهاًء احلمايــة مــن مؤسســات العدالــة والقــوانني اجلنائيــة، و إىل عــدم كفايــة احلصــول علــى
مـن خـالل اسـتخدام اجلـرائم اجلنائيـة واملالحقـات        دإىل اخلضـوع لالضـطها  احلاالت القصـوى  
مـون مـن دورهـم يف املشـاركة يف إجـراءات      حَرضحايا اجلرمية كثريا ما ُيأنَّ القضائية. ولوحظ 

حرمــون مــن احلصــول علــى  اجلنائيــة أو جلــان احلقيقــة يف فتــرة مــا بعــد الــرتاع، وقــد يُ    لــةالعدا
صـياغة  الشباب يف مشول على أمهية  بني الضوءوسلَّط عدَّة جمي. استرداد حقوقهمتعويضات أو 

  اجلرمية والعدالة اجلنائية. اخلاصة مبنعنشطة األسياسات وال
    

  بالعدالة اجلنائية اليت تواجه  اخلاصةيات ي للتحدِّالتصدِّ وج يفهن  - رابعاً  
    التنمية املستدامة

ع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    مبنـ  اخلاصـة يات ي للتحـدِّ لتصدِّعدَّة هنوج يف ااجمليبون  حدَّد  -٢٦
ذات كلـها   ليسـت  التوصـيات  ومـع أنَّ . هلـا ملخَّـص   يـرد أدنـاه  واليت تواجه التنميـة املسـتدامة،   

ونات ذات أمهيـة يف  مكِّ رحت لكي ُتَعدَّفقد اقُتصلة مباشرة مبؤسسات العدالة اجلنائية نفسها، 
  اجلرمية واحلد من العنف. استراتيجية ملنعأيِّ 
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    عزيز مؤسسات قطاع العدالة واألمنت  - ألف  
السلطة القضـائية هيئـة مسـتقلة وحمايـدة     تكون أن  كفالةشدَّد اجمليبون على احلاجة إىل   -٢٧

أن تكـون الدولـة قـادرة     تتطلَّـب  إقامة العدل ذلك أنَّوتعمل وفق أعلى معايري الرتاهة واملهنية. 
 ا ومعاقبتــهمة مــرتكيب اجلــرائم قضــائيومالحقــ اســلمي وتســويتهاعلــى التكفــل مبنــع املنازعــات  

أن تكـون   جـدا  التعـدي علـى احلقـوق. ومـن الضـروري      بشـأن فعالـة   انتصـاف وإتاحة وسـائل  
أن تواجـه اجلرميـة    لكي ميكنـها مقاومة ضغوط الفساد  وتستطيعمؤسسات العدالة اجلنائية قوية 

  ملستدامة.التنمية اومن ثَمَّ طرفاً مسامهاً له أمهية يف حتقيق  ،املنظمة
للجميـع علـى قـدم     لوصـول إىل العدالـة  ا ضرورة ضمان إتاحة سبلوأشار اجمليبون إىل   -٢٨

لجرميـة علـى حنـو منصـف     لقطـاع العدالـة    مؤسسـات  ضـرورة تصـدِّي  دوا علـى  . وشدَّاملساواة
اجلمهـور بوصـفها مؤسسـات     ومسعتـها لـدى أفـراد   بغيـة تعزيـز مصـداقيتها    ال ريب فيـه  وثابت 

 يف ذلـك للعوائق املاثلة أمام الوصول إىل العدالة، مبا  يالتصدِّ ينبغيوضوعية. ووم ذات شفافية
يف البنية التحتية وضـعف القـدرات    أضرارانعدام خدمات العدالة بسبب قيود مالية وثغرات أو 

الوصول إىل نظم العدالة واالفتقـار إىل الـوعي والعـون     املقترنة بتوفري ُسبلوالتكاليف  املؤسسية
وانعــدام الثقــة يف نزاهــة القضــاء   االعتــراف القــانوين نعــداموا ين واملســاعدة واملعلومــاتالقــانو

 لــه أمهيــة ممــاالعدالــة،  نــة أمــام الوصــول إىلمعيَّعقبــات وإجــراءات احملــاكم. ويواجــه األطفــال  
 وذُكـر يف مؤسسات إجراميـة.   واالستغالل والتجنيدخاصة حلمايتهم من العنف،  حامسة بصفة

صـالح املؤسسـي   املسـاءلة مـن خـالل اإل   إجـراءات  و ةالوصول إىل العدالـ  ُسبل سنيميكن حت أنه
الوصـول إىل  وتتطلـب إتاحـة ُسـبل    زاهة ويقضي على التمييز والتحيُّـز.   الذي حيقق الكفاءة والن

الوصـول إىل  هلـم وُسـبل   سـبل االنتصـاف   تـوفري  متكني النـاس مـن فهـم حقـوقهم و     العدالة أيضاً
 ةالقانونيـ  تقدمي املعونةتدعمهم يف ممارسة حقوقهم، مبا يف ذلك من خالل اخلدمات اليت دوائر 

  .يف الشؤون القانونية لتثقيفالوعي واإذكاء و
 يـرزح حتـت ِثقـل أعبـاء    بعـض أجهـزة ونظـم العدالـة اجلنائيـة      أنَّ الحظ اجمليبون بقلق و  -٢٩

علــى احلاجــة إىل ق يف هــذا الســياشــددوا ونقــص املــوارد الكافيــة،  املتراكمــة ووطــأة القضــايا 
لحقهـا املؤسسـات املنَهكـة بـاألمن     مـن اآلثـار الضـارة الـيت تُ     استبانة احللول الكفيلـة بـالتخفيف  

والــدول اجلزريــة  ريةالــدول الصــغ كــر علــى وجــه اخلصــوص أنَّ ذُووالتنميــة وســيادة القــانون. 
م يف منـع اجلرميـة   ستخَدتكنولوجيا مناسبة ميكن أن ُت حتتاج إىل اعتماد وتكييفالصغرية النامية 

 العدالـة اجلنائيـة. ومـن شـأن هـذه التكنولوجيـا أن تيسـر أيضـاً        حتقيـق  والتحليـل اجلنـائي   وعلوم 
، عنـد  هلـا  كـون يأن خمتلف أجهزة العدالة اجلنائية، وأفضل بني  وأن تقيم روابطتبادل البيانات 

القـانون واألمـن   يف سـيادة   أثـر إجيـايب   استخدامها على حنو يتسـق مـع معـايري حقـوق اإلنسـان،     
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زاهـة والشـفافية بغيـة منـع      بـد مـن تعزيـز املهنيـة والـن      . والالـيت حمورهـا النـاس   والتنميـة   البشـري 
وبغية زيادة فعالية النظم القضائية وتوفري احلمايـة الكافيـة   الفساد يف مؤسسات العدالة اجلنائية. 

مـن   وخباصـة اجلنائيـة،   ةالـ قـدرة قطـاع العد   للمواطنني مبوجب القانون، ال بد من تعزيز ُمجَمل
وعلـى املسـتوى    بـني احملـاكم الدوليـة والوطنيـة     دةواخلربات اجليِّـ املمارسات  التشارك يفخالل 
والعدالـة   ةة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـ     كبمـع شـ   ةالشـراك  عالقات وأُشري إىل .اإلقليمي

  الربامج التدريبية.ب اجليدة واالضطالعلتبادل املمارسات  وسيلةاالجتماعية بوصفها 
 التركيـز علـى النـهوج   ، مبا يف ذلـك  بأمجعهومن الضروري معاجلة نظام العدالة اجلنائية   -٣٠

مبــا حنــو اجملتمــع. ويشــمل ذلــك تعزيــز مؤسســات الشــرطة  وتتوجَّــهالنــاس  تتمحــور حــولالــيت 
عالقـات عمـل إجيابيـة مـع سـائر مؤسسـات        وتنميـة تركـز علـى تقـدمي اخلـدمات      يكفل جعلها

لعدالة اجلنائية بغية منع اجلرمية والعنـف واحلـد   بشأن اشاملة  راتيجيةطاع العدالة، يف إطار استق
إعـداد سياسـات عامـة أقـوى علـى املسـتوى        علـى  أن تشـجع  النـهوج منهما. ومـن شـأن هـذه    

ــة مــن أجــل الــوطين ومســتوى  دور  ممــا يعــزِّز منــع اجلرميــة واحلــد مــن العنــف،    البلــديات احمللي
والعنــف واحلــد منــهما يف  رميــةليــة وقــدراهتا علــى تطبيــق اســتراتيجيات منــع اجل احلكومــات احمل
  اون مع مؤسسات العدالة اجلنائية.اجملتمع بالتع

علــى احلاجــة إىل التركيــز علــى املؤسســات اإلصــالحية،  أيضــاًالضــوء اجمليبــون  وســلَّط  -٣١
 مالئمـة وإتاحة فـرص عمـل   يف اجملتمع بعد قضاء فترة يف احلبس  اجلُناةإعادة إدماج  وخصوصاً

بـني   تنسـيقاً ب يتطلَّـ هـذا  بـني القطـاعني العـام واخلـاص. و    ة شـراك عالقات هلم، رمبا من خالل 
دوائـر  و املسؤولني عن فترة مراقبة السـلوك اجلهود من جانب موظفي إدارة السجون والضباط 
 يتنسـيق ضـرور  . وذلك الوالقطاع اخلاص اخلدمات االجتماعية والطبية وأجهزة إنفاذ القانون

جتماعيـة واخلـدمات   االل بإتاحة فرص عمل وهتيئة ظـروف العمـل والسـكن والشـبكات     فُّكتلل
 يفيتــيح اجملــال ملرحلــة انتقاليــة ناجحــة يف العــودة إىل االنضــواء   مبــا  ،لرعايــة الصــحيةالوافيــة با
مـن  لبـالغني  ا اجلنـاة يف أوساط  وخباصة، ومعاوة اإلجراممزيد من اجلرائم  بارتكا وملنعاجملتمع 
ال يـزال  اين اجلـ  إذا كـان اإلدمـاج يف اجملتمـع حـىت    خذ تـدابري إعـادة   تَّأن ُت من الالزم. والشباب

اخلـدمات الطبيـة والنفسـية، والـربامج واألنشـطة       تلـك التـدابري  أن تشمل ينبغي و رهني احلبس؛
 وهنـوج تسـتند   استطالع بدائل للحبس اللجوء إىل أيضاً رحقُتاالجتماعية، والتدريب املهين. وا

الحتجـاز  مـن ا شكال جديـدة ومبتكـرة   أل الترويجفيما خيص منع اجلرمية بغية  احمللي إىل اجملتمع
اء ضـ لقيف الوقت ذاته  وإهناء استخدام املؤسسات العقابية وسيلة لإلصالح، ولكنها تتيح اجملال

  وإقامة العدل. فترات العقوبة
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    صكوك القانونية ذات الصلةحتقيق االنضمام العاملي إىل مجيع ال  - باء  
شــدَّد اجمليبــون علــى أمهيــة التصــديق علــى الصــكوك القانونيــة واألطــر املعياريــة العامليــة    -٣٢

األسـلحة   تـداول  ح ومراقبـة مبنع اجلرمية واحلد من العنـف املسـلَّ   الوثيقة الصلةللسياسات العامة 
بـد   األطفال، وأمهيـة تنفيـذها. وال  العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان ومحاية النساء وبو ،الصغرية
التشريعات والسياسات العامة على الصعيد الوطين فيما يتصل بـأمن املـواطنني،    زيزمن تع أيضاً

ــةخــدِّرومنــع امل االجتــار مكافحــة األســلحة الصــغرية، وحقــوق اإلنســان، و  تــداول ات، ومراقب
  ت الصلة.ذا والعاداتوالتقاليد باألشخاص، ويف اآلن ذاته مراعاة البيئة 

ــو  -٣٣ ــة،       ركَّ ــة املنظمــة عــرب الوطني ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــى اتفاقي ــون عل ز اجمليب
أنَّ ب اجمليبــون بــواتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد. ورحَّــ ،والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا

الـذي يقـوم   ر دوا علـى أمهيـة الـدو   املشاركة العاملية، وشـدَّ  حتقيقعلى اآلن االتفاقيتني توشكان 
يف  ،من خالل قسم املعاهدات التابع ملكتـب الشـؤون القانونيـة باألمانـة العامـة      ،األمني العام به

قضـايا العدالـة اجلنائيـة    ب ُتعـىن تيسري مشاركة مجيع الدول يف املعاهدات املتعـددة األطـراف الـيت    
 مـن ع الـدول األعضـاء   االخنـراط مـ   تقويـة على الفرص املتاحة من أجل  دوا أيضاًوالتنمية. وشدَّ
الــيت يضــطلع هبــا مكتــب الشــؤون القانونيــة ومكتــب األمــم   التواصــل املشــتركةخــالل أنشــطة 

التدريبيــة وإعــداد املــواد   دراســيةلقــات الاحل ومنــها مــثالًاملتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة،  
على حنـو أكثـر    اإللكترونية، من أجل مساعدة احلكومات على املشاركة نصَّاتالتوجيهية، وامل

  طار املعاهدات املتعددة األطراف.فعالية يف إ
تطوير آليات استعراض تنفيذ هذه االتفاقيات والربوتوكوالت  مواصلةودعا اجمليبون إىل   - ٣٤

علـى املسـتوى العملـي. ودعـا أحـد اجمليـبني إىل مزيـد مـن         وفعاليتـها  بغية حتسني كفاءة أحكامها 
 مـس ض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة خـالل اخل   التركيز على إنشاء آلية الستعرا

  سنوات املقبلة بوصف ذلك أولوية يف برنامج العدالة اجلنائية على الصعيدين الوطين والدويل.
    

    اجملتمع املدينهيئات مشاركة املنظمات غري احلكومية و تعزيز  - جيم  
الكاملة واملنصفة للمنظمات غـري احلكوميـة    د اجمليبون على أمهية التكفل باملشاركةشدَّ  -٣٥

وتعزيـز  منـع اجلرميـة والعنـف واحلـد منـهما       تعزيـز اجملتمع املـدين يف التـدابري الراميـة إىل    وهيئات 
 ومقترنـاً للجميـع   حىت يكون النمو مستداما، جيـب أن يكـون شـامالً   ذُكر أنه العدالة اجلنائية. و

قوق اإلنسـان والتنميـة. وينبغـي خلطـة التنميـة ملـا بعـد        واحترام ح واةبالعدالة االجتماعية واملسا
ــار أن  ٢٠١٥عــام  أصــوات وتوقعــات األطفــال املخــالفني للقــانون، وضــحايا    هتــدف إىل اعتب
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اجلرمية، والنساء، واملعوقني، واملسنني، واألقليات، واجملرمني اخلاضعني لإلصالح، وغريهـم مـن   
العدالــة اجلنائيــة. وأُشــري إىل هــذه  ءاتإجــرا املستضــعفة، وإىل تقويتــها ودجمهــا يف كــلالفئــات 

النـاس،   تتمحـور حـول  ع ااملشاركة أيضـا يف سـياق العدالـة التصـاحلية، بغيـة تـوفري حلـول للـرت        
أن ه التقويــة الرمسيــة واســتكماهلا. ومــن شــأن هــذ حتســني إجــراءات العدالــة اجلنائيــة  كــذلك و
  .نميةواملنصف ويف اآلن ذاته تيسري األمن والت للجميع الشامل ضمن إقامة العدلت

املشاركة االجتماعية، مبا فيهـا النـهوض بالتنميـة ومكافحـة الفقـر والتفـاوت        وُحدِّدت  -٣٦
يف جمــاالت مثــل التعلــيم والصــحة،   العموميــةاالجتمــاعي، والنــهوض بالسياســات االجتماعيــة  

ينبغــي كفالــة أنــه  وذُكــرعزيــز األمــن وســيادة القــانون. عنــها ملنــع اجلرميــة وت ال غــىن علــى أهنــا
ابتغـاء ضـمان    ة يف النقـاش بشـأن السياسـات التنمويـة وتنفيـذها،     مشاركة اجملتمع التامة والفعَّال

إنشـاء قنـوات مؤسسـية     الفعَّالـة توزيع فوائدها التوزيع العـادل. وتشـمل املشـاركة االجتماعيـة     
ذلـك جانبـاً    لومات الرمسية والعامة، باعتباروصول إىل املعال مبا يف ذلك إتاحة ُسبلللمشاركة، 

احتـرام حقـوق    ضمانوالتدابري الرامية إىل العامة القوانني والسياسات  غيف عملية صو مساعداً
وضـع   وخصوصـاً اإلدارة العامة، املشاركة يف  املشاركة أيضاًتلك اإلنسان، وتنفيذها. وتشمل 

والبيئية، على الصعيدين الـوطين واحمللـي.    صادية واالجتماعيةسات والتخطيط للتنمية االقتالسيا
 جانبـاً احمللية واإلقليميـة علـى حنـو أكثـر فعاليـة       حلكوماتالالمركزية واستنهاض قدرات ا وُتَعدُّ
استراتيجية ملنع اجلرمية.   ا يف أيِّرئيسي  
جيات منــع اجلرميــة إعــداد اســتراتي العموميــة ال يفوأشــار اجمليبــون إىل أمهيــة املشــاركة    -٣٧

وذُكـر  رصد مدى فعالية االستراتيجيات اليت جيري تنفيـذها.   وهنوجها فحسب، بل كذلك يف
تكتسي أمهية خاصـة عنـد تصـميم آليـات رصـد تشـاركية        العموميةاملشاركة أنَّ  على التحديد

ف إىل الـيت هتـد  السياسـات  تلـك  ، ومنـها مـثالً   عيةلتقييم فعالية السياسات ذات األمهية االجتما
ــة، واالجتــار بامل     ــة العنيف ــدُّات، واالجتــار باألشــخاص.  خــدِّركــبح مجــاح الفســاد، واجلرمي  وُتَع
ــ اًمشــاركة املــواطنني يف العديــد مــن املســتويات عنصــر   ا يف إخضــاع أنشــطة احلكومــة إىل  هام

  .وإىل حتسني نتائج التنمية، وجتاوباً ؤسسات أكثر شفافيةًجعل املاملساءلة، وتفضي إىل 
والرقابـة  ، واملسـاءلة،  العموميـة املشـاركة   تعزيزاإلعالم بدور مهم يف  وتضطلع وسائل  -٣٨

التنميـة   تعزيـز إعـداد السياسـات واالسـتراتيجيات الراميـة إىل      خذ مـن أجـل  على التدابري اليت ُتتَّ
 د مـن املوضـوعية  ل املنظمات واملؤسسات اإلعالمية مسؤولية التأكُّـ املستدامة وتنفيذها. وتتحمَّ

واجملتمـع املـدين وسـائر أصـحاب املصـلحة       العـام  جلمهـور يف مجعها للمعلومات ونشـرها علـى ا  
يف نات احلامسة األمهيـة  النفوذ السياسي من املكوِّر من التحرُّالفساد و د منالتجرُّ دَُّعاملعنيني. وُي

  .من املسؤولية ويف اإلعالم املهين إعداد التقارير اإلعالمية حبسٍّ
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    األطفال والشباب يز علىالترك  - دال  

منـع   تعزيـز على مشـاركة الشـباب يف التـدابري الراميـة إىل      تشديداً خاصاشدَّد اجمليبون   -٣٩
ــة، إذ إنَّ  ــة اجلنائي ــة لصــاحل الشــباب     اجلرميــة والعدال ــة االجتماعي ــد مــن التنمي ــق مزي عامــل حتقي

ب مؤسسـات العدالـة   حلد من أشكال العنف واجلرمية. ومن الضروري ضمان جتـاو رئيسي يف ا
األطفــال والشــباب. ب اخلاصــة حتياجــاتاالوالقطــاع األمــين وإخضــاعها للمســاءلة فيمــا خيــص 

من حتديث املناهج املدرسية واجلامعية وهتيئتـها لتناسـب الـتغريات والتطـورات اجملتمعيـة       بد الو
ــة     ــيم االجتماعي ــز األفكــار والق ــة تعزي ــة بغي ــة ومح  اإلجيابي ــال املقبل ــات  مــن أجــل األجي ــة الفئ اي

  من أسر غري مستقرة. ن، مثل األيتام أو األطفال املنحدرياملستضعفة
ط الضـوء أيضـا علـى    إتاحة فرص كافيـة للعمـل الالئـق للشـباب. وُسـلِّ      وقيل إنه ينبغي  -٤٠

تكوين جمموعة من القياديني الشباب من خالل املراكز اجملتمعية للترفيه والثقافـة  الربامج املعنية ب
تلـك  أنَّ كمـا  . تلـك الـربامج تتـيح فرصـاً الخنـراط الشـباب يف اجملتمـع       أنَّ ن حيـث  مـ  والرياضة

وأن الفجـوة بـني احلكومـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين،        علـى حنـو أفضـل    أن تضيق الربامج ميكن
تزيد وعي الناس حبقوقهم ومسـؤولياهتم  أن ، وأفضل وحوار أكثر انفتاحاً تشجع على عالقات

حلـد منـهما مـن    فل إعداد سياسات عامـة معنيـة مبنـع اجلرميـة والعنـف، وا     وتك ،يف إطار القانون
  إجراءات شاملة للجميع.خالل 
الـيت يرتكبـها الشـباب واحلـد      اجلـرائم آليات ملنع  استكشافد اجمليبون على أمهية وشدَّ  -٤١
نظـام العدالـة اجلنائيـة الرمسـي     عـن نطـاق    صـغرية  كبون منـهم جنحـاً  تمن ير، وذلك بإبعاد منها

يف القضـايا وإصـدار   وثقل وطأة اإلجراءات الرمسية الصارمة اخلاصـة بالفصـل   الوصم لتجنيبهم 
 لــدى اجلنــاةالعــودة إىل اجلرميــة  تي إىل ارتفــاع معــدالقــد يــؤدِّممــا ، أحكــام العقوبــة الشــديدة

قـد متـنعهم مـن أن     اجلنـاة الشـباب  التـدخالت املناسـبة واملبكـرة يف حيـاة     أنَّ الشباب. ولـوحظ  
إىل ارتكـاب  ُيسـتدَرجون  الـذين  أولئـك  تقلص من أعـداد  قد وا من أصحاب السوابق، ويصبح

مــن  ززِّالــة الــيت تعــأعمــال عنــف أو إرهــاب يف املســتقبل. ومــن شــأن التــدخالت الوقائيــة الفعَّ  
مـن صـلتهم باجلرميـة     حتـدَّ التعليم واالحتياجات االجتماعية للشـباب علـى املسـتوى الـوطين أن     

 أن تسـاعد  هذه التـدابري  من شأن. والناشطة اركتهم االجتماعية والسياسيةالعنيفة وتضمن مش
مـن املراتـب    ز سـيادة القـانون انطالقـاً   على إنشاء ثقافة االمتثال للقانون اليت متكن األفراد وتعـزِّ 

  ين أساس متني للتنمية املستدامة.حىت املراتب العليا، وبالتايل تكو ياالدن
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     اجلنسنيتعزيز املساواة بني  - هاء  
ــدِّد  -٤٢ ــُز ُح ــهوضُ   تعزي ــاملرأة بوصــفهما   املســاواة بــني اجلنســني والن  نيجــوهري ُمكــوِّننيب

االنتبـاه بوجـه خـاص إىل     توجيـه الستراتيجية شاملة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية. ويشمل ذلك 
ة والنـهوض  البعد اجلنساين يف محاية ضحايا اجلرمية، ومعاملـة السـجينات، والوصـول إىل العدالـ    

صـنع القـرار واملناصـب القياديـة.      مناصـب  يف مؤسسات األمن والعدالة، مبـا يف ذلـك يف   رأةبامل
يف تعزيــز ســيادة القــانون  ة جــداوســيلة ذات قيمــة كــبريباعتبــاره  والفتــاةمتكــني املــرأة  وُحــدِّد

  اجملتمعات. كلوالنهوض هبا يف 
نسني، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية، هو املساواة بني اجل د اجمليبون على أنَّوشدَّ  - ٤٣

متكني املرأة واملساواة بـني اجلنسـني وتعمـيم املنظـور اجلنسـاين يف احليـاة       أنَّ هدف يف حد ذاته، و
 يدبــاحلكم الرشــ وثيقــاً رتبط ارتباطــاًتــ هــي جوانــبالعامــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة 

ملســاواة بــني اجلنســني يف جمــاالت التعلــيم والعمــل مســامهة  والســالم. وتســاهم ا وســيادة القــانون
تسـاهم قيـادة املـرأة ومشـاركتها يف عمليـات      كمـا  و االقتصـادي،  يف التنمية البشرية والنم معَتربة

  .زاعات النويف تسوية  مل للجميع وشفاف ودميقراطيشا رشيد صنع القرار يف إقامة حكم
تسـوية  االعتـراف بـأدوار النسـاء يف     عدم اجلنسني من مسات عدم املساواة بنيذُكر أنَّ و  - ٤٤
تغـيري يف بنـاء جمتمعـات     عوامـل متكينهن مـن االضـطالع هبـذا الـدور بوصـفهن      عدم أو زاعات  الن

إىل اع جهوُد التعـايف مـا بعـد الـرت     يومن احملتمل على وجه اخلصوص أن تؤدِّسلمية ودميقراطية. 
الفوائـد االجتماعيـة    كلِّ جينيف  اإلخفاق إىلأيضاً ضي ، مبا يفالتمييز إدامة أو تفاقم بعض أمناط

وذُكـر أنَّ  تعلـيم النسـاء والفتيـات.     جمـال  والدميقراطية وفوائد السالم اليت تتأتى من االستثمار يف
أنَّ اع، وأُقـّر بـ  ضـة للـرت  املعرَّ األوضـاع بصفة خاصـة يف  ينتشر مبستويات مرتفعة ضد املرأة  العنف

مشـاركة النسـاء يف احلـد مـن العنـف       نَّ، فـإ احلـرب. ومـن مثَّ   مـن أدوات العنف اجلنسي هو أداة 
جبميع حقوق  الكاملع النساء والفتيات لتعزيز متتُّجداً وبناء السالم ضرورية  ومنع نشوب الرتاع

  زاع املسلح. السالم أو أوقات الن اإلنسان واحلريات األساسية يف أوقات
بوجـود آليـات وتـدابري حلمايـة الضـحايا والشـهود يف       وأشار اجمليبون إىل أمهية التكفـل    -٤٥

وغريهــا مــن عمليــات العدالــة االنتقاليــة بغيــة  تقّصــي احلقــائقإجــراءات العدالــة اجلنائيــة وجلــان 
تواجه النسـاء والفتيـات تشـريعات    كثرياً ما ا. وتعزيز مشاركة النساء والفئات املستبعدة تقليدي

بسـبب  وذلك املالحقة القضائية ملرتكيب العنف اجلنساين ات إجراءوحتيُّزات جنسانية يف  ييزيةمت
 تســجيل القضــايا اجلــنس فيمــا خيــصقــوانني التمييــز اجلنســاين واإلجــراءات غــري املراعيــة لنــوع 
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واإلدالء بالشهادة وإجراءات جرب الضرر. ودعـا اجمليبـون الـدول إىل جتديـد اجلهـود الراميـة إىل       
  بفعالية. هالنساء وحماربت جتاهعنف ملنع ال ةكمشتر القيام على حنو مشترك بصوغ تدابري

    
    تعزيز التعاون الدويل  - اوو  

ذات الصـلة مبنـع    الشـؤون د اجمليبون على أمهية تعزيز التعاون اإلقليمي والـدويل يف  شدَّ  -٤٦
وعمليـات مشـتركة حملاربـة     من خـالل ُسـبل عـدَّة ومنـها تنفيـذ تـدابري      اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

علـى املسـتوى اإلقليمـي بغيـة حتسـني       واالتفاقاتة. واقترح اجمليبون استكمال االتفاقيات اجلرمي
ي الــدويل بــني مــوظفي بكالتــرابط الشــأنَّ كمــا أســرع.  علــى حنــووتبــادل املعلومــات  ونالتعــا

يف ختفيـف  قـد يسـاهم   العدالة اجلنائية واملنظمات ذات الصلة، مبـا يف ذلـك الزيـارات امليدانيـة،     
السياسـيتني اللـتني   سـتقاللية  االياديـة و احل وذلـك بـالنظر إىل  يف العالقـات بـني الشـعوب،    التوتر 

اإلجراميــة الــيت تعمــل عــرب احلــدود   عــاتاجلماأنَّ اجلنائيــة. ومبــا  منظمــات العدالــةتتســم هبمــا 
التنقـل عـرب احلـدود وتسـارع حركـة       ازديـاد مـن العوملـة مـن خـالل      الوطنية قد استفادت أيضاً

 جلـب ن من فعالية التعاون الدويل، من أجل من الضروري للمجتمع الدويل أن حيسِّاألموال، ف
  عائدات اجلرمية. من أجل تيسري استردادوالعدالة  للمثول أماماجملرمني 

 حيـث من  ، وذلكاحلكومية ةالشراكعالقات على التعاون الدويل و ط الضوء أيضاًوُسلِّ  - ٤٧
يسري تبـادل املعلومـات،   لت منصَّتنيفاقية مكافحة الفساد بوصفهما مة واتتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّ

ــن    الوا ــات املشــتركة، وم ــات والعملي ــق  خنــراط يف التحقيق ــث ضــمان تطبي ــاقي حي ــد االتف تني عن
تطبيـق أحكـام    مـن خـالل   . وشدد اجمليبون على احلاجة إىل تعزيز فعالية التعـاون الـدويل  القتضاءا

دة املعاهـدات الثنائيـة أو املتعـدِّ    ية مكافحة الفساد جنباً إىل جنب مـع اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاق
  ممكن. وفري املساعدة إىل أقصى حدٍّلت ،األطراف أو اإلقليمية ومذكرات التفاهم السارية املفعول

تنظـيم اجتماعـات حكوميـة    ل إيالء مزيد مـن االعتبـار  ذلك، اقترح اجمليبون  وإضافة إىل  -٤٨
اجلرميــة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيــة.     علـى مكافحـة  التعــاون الـدويل  دوليـة منتظمـة بشـأن    

يشـمل شـركاء مثـل    ، على حنـو  هنج عملي يستعان فيه باخلرباءباع اتِّوأُثريت مسألة احلاجة إىل 
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)، ومكتب الشرطة األورويب (اليوروبـول)، ووحـدة   

وغريها مـن الشـبكات اإلقليميـة، بغيـة     جست) وابعة لالحتاد األورويب (يورتالتعاون القضائي ال
ــراز ال ــها    تحــدِّيإب ــيت ميكــن تعديل علــى املســتوى   واعتمادهــاات القائمــة وأفضــل املمارســات ال

ب على العوائق اليت حتول بني اجلهات الفاعلـة  للتغلُّ باملزيد من العملميكن القيام  كماالوطين. 
الــذي حتدثــه  مــن أجــل تقصِّــي التــأثري اجلرميــة  يتحسَّــس مســائلة بتطبيــق هنــج اإلمنائيــة واألمنيــ

عمليات التنمية على ديناميات اجلرمية. وميكن حتقيـق ذلـك علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل       
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والفـاعلني يف   ، على سبيل املثال، التحديد البياين ملواضع دروب االجتـار نهامن خالل وسائل م
  فاذ القانون اإلقليمية والدولية.شبكات إنمن مبساعدة وذلك ة، األنشطة غري املشروع

    
    النعدام املساواة تصدِّيالقضاء على الفقر وال  - ايز  

املعنيــة هــود اجلد اجمليبــون علــى القضــاء علــى الفقــر باعتبــاره أولويــة مــن أولويــات   شــدَّ  -٤٩
وعنصـر حاسـم    ٢٠١٥بعـد عـام   التنمية املستدامة. وهو أحد احملاور الرئيسية خلطة التنميـة ملـا   ب

التركيـز  ط الضـوء علـى   لِّالعدالـة اجلنائيـة. وسُـ   حتقيـق  األمهية يف احلد مـن العنـف ومنـع اجلرميـة و    
التوازن والتكامـل بـني أبعـاد التنميـة املسـتدامة      بـ  سـم يتَّهنـج   يـز القضاء على الفقر ابتغاء تعزعلى 

ز مـن فعاليـة سياسـتها    لـدول أن تعـزِّ  لغـي  ينبذكـروا أنـه   واالجتماعية والبيئيـة. و  منها االقتصادية
عاجلة خمتلف أسباب انعـدام األمـن، مبـا    مبيف اآلن ذاته ُتعىن و ،لشعوهبا الشخصيةلكفالة السالمة 

أن تكـون أهـداف التنميـة املسـتدامة شـاملة       وجيـب يف ذلك اإلقصـاء االقتصـادي واالجتمـاعي.    
ــة عامليــ  ــار  وأن تضــعا، ومطبق ــف يف االعتب ــةالســياقخمتل ــديناميات االجتماعيــة،   ات الوطني وال

السياسات واألولويات الوطنية. وينبغي معاجلة مظـاهر   وأن تراعيوقدرات التنمية ومستوياهتا، 
  .اليت ال تزال قائمة بني البلدان أيضاً لكبريالتفاوت احاالت ة داخل البلدان واانعدام املساو

أحد املبادئ التوجيهية يف خطة التنميـة   كونينبغي أن ي األمن البشريأنَّ اجمليبون  ورأى  - ٥٠
. وأبــرزوا الصــالت بــني قضــايا الفقــر والعنــف والقضــايا البيئيــة واإلقصــاء    ٢٠١٥ملــا بعــد عــام  
علــى املســتويات الشخصــية واالجتماعيــة     ،التنميــة البشــرية واالزدهــار  كــذلك االجتمــاعي، و

يشدد على االستراتيجيات الرامية إىل  هنج من هذا القبيل أنأيِّ ومن شأن  )٨(والوطنية والدولية.
ر مـن اخلـوف (باالسـتناد    تعزيز احلماية ومتكني األفراد من خالل ثالث فئات للتحرر. (أ) التحرُّ

ــة)    ــرتاع والعنــف واجلرمي ــع ال ــة الفقــر،      ر(ب) التحــرُّ ؛إىل من ــن الَعــوز (بالتشــديد علــى حمارب م
(بـالتركيز علـى مبـادئ حقـوق      املذلَّـة مـن   رالتحـرُّ (ج)  ؛ة)يـ البيئ التواألمراض املعدية، واملشك

املسـائل ذات   معاجلـة اإلنسان، مبا فيها القضاء على التمييـز والالمسـاواة واإلقصـاء). ومـن املهـم      
 تـدفع هبـم  ية توطيد أمن املواطنني الذين يعيشون يف أوضـاع اقتصـادية ميكـن أن    غالصلة باهلجرة ب

اســتغالهلم مــن جانــب  احتمــاالتل مــن أن يقلِّــ مــناأل ازديــاد اســتتبابإىل اهلجــرة. ومــن شــأن 
  املهاجرين. يبمهرِّ

__________________ 
  املتبعة يف األمن البشري، انظر تقرير األمني العام املعنون:  النهوجملزيد من املعلومات األساسية عن  )٨(  

 ).A/68/685املتعلق باألمن البشري" (الوثيقة  ٦٦/٢٩٠العامة  اجلمعية"متابعة قرار 
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الالمســاواة يف  واحلــد مــن حــاالت اجلهــود الراميــة إىل القضــاء علــى الفقــر   وذُكــر أنَّ  -٥١
 بـل كـذلك مشـاركة   مشاركة احلكومـات املركزيـة واحملليـة    تتطلَّب عدم االقتصار على اجملتمع 

هـو  منـع اجلرميـة   أنَّ كمـا  تمع واملنظمات الدينية، واألسـر.  اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص واجمل
واجلـوع والفقـر    جتماعيلتفاوت االلظواهر اي يف االستراتيجيات الرامية إىل التصدِّ عنصر هام

. وينبغي لـنظم العدالـة اجلنائيـة أن    املستضعفة عرضةً هلا، وخباصة لدى أكثر الفئات منهاواحلد 
التعـاون مـع سـائر مؤسسـات     والتنسـيق  حنـو حتقيـق مزيـد مـن     سياسـات عامـة موجهـة     تتضمَّن

يف البلـدان اهلشـة والبلـدان    أمَّـا  يات االجتماعيـة واالقتصـادية.   الدولة املخصصة ملواجهـة التحـدِّ  
، بـل جيـب أن تصــحبها   وحـدها  إنفـاذ القــانون املعنيـة ب هـود  اجلتكفــي  فـال اخلارجـة مـن الـرتاع    

ي للعوامـل االجتماعيـة واالقتصـادية    لتصـدِّ الراميـة إىل ا طويـل  التنمية يف األمـد ال املعنية بهود اجل
  زدهار اجلرمية.ال تتيح اجملالاليت 

    
االستنتاجات والتوصيات: املسامهة اليت ميكن ملؤمتر األمم املتحدة   - خامساً  

  يف مناقشات  مهامية والعدالة اجلنائية أن يقدِّالثالث عشر ملنع اجلر
    ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

م اجمليبــون طائفــة مــن املقترحــات بشــأن املســامهة الــيت ميكــن ملــؤمتر األمــم املتحــدة    قــدَّ  -٥٢
الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن يقـدِّمها يف النقاشـات بشـأن خطـة التنميـة ملـا بعـد        

قترحـات  ، مع االمتثال لإلجراءات اليت أرستها اجلمعية العامة. وال تلـتمس هـذه امل  ٢٠١٥عام 
املواضـيع اجلـاري مناقشـتها يف حمافـل أخـرى فيمـا        للنقـاش بشـأن  إنشاء منـرب مسـتقل    واألفكار

، بـل يقصـد   ٢٠١٥خيص املقاصد واألهداف اليت يتعني إدراجها يف خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     
ــدِّ  ــها أن تق ــةم مــدخالت من ــد ا   جمدي لنظــر يف إطــار هــذه املناقشــات،   فيمــا خيــص املواضــيع قي
والعدالـة اجلنائيـة، وبنـود جـدول أعمـال املـؤمتر الثالـث عشـر          اجلرميـة يف سياق منـع   وخصوصاً

  مة.يما يلي موجز للمقترحات املقدَّذات الصلة. ويرد ف
    

    تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةمن أجل تقدمي توصيات ملموسة   - ألف  
، مبــا يف ذلــك اجملتمــع املــدينيئــات هللــدول األعضــاء وفريــد هــذا املــؤمتر هــو حمفــل  إنَّ  -٥٣

واالجتاهـات   للتشـارك يف اخلـربات  ، نوواخلـرباء املمارسـ  ن واملنظمات غري احلكومية واألكـادميي 
فرصـة فريـدة للـدول األعضـاء      أيضـاً  يتيحوالبحوث يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. وهو 

يف  التأكيـد جمـدداً   وينبغية والعدالة اجلنائية. والقواعد الدولية يف جمال منع اجلرمي ملناقشة املعايري
اإلعالن الصادر عن املؤمتر على الصـالت اجلوهريـة واملؤسسـية بـني التنميـة املسـتدامة واحتـرام        
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االعتـراف   حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة القانون، واالعتراف هبـا. وينبغـي أيضـاً   
مـن  يف الوقـت ذاتـه    وهون من حتقيق التنمية املستدامة ميكِّ عاملسيادة القانون أنَّ ب عالنيف اإل
الواسـعة  التـرابط   عالقـات  صـدارة املناقشـات يف املـؤمتر    ُتوضـع يف أن  وميكـن نتائجهـا.   حصيلة

املتبادلة بني السالم واألمن وسائر عوامل التنمية يف السياسات العامة. وميكن أن يكـون املـؤمتر   
االقتصـادية   بأبعادهـا يت ميكـن مـن خالهلـا للتنميـة املسـتدامة،      بشأن الكيفية الـ  مناقشاتلل حمفالً

  ا على سيادة القانون يف مجيع أحناء العامل.  إجيابي ر تأثرياًواالجتماعية والبيئية أن تؤثِّ
ــؤمتر، مــن خــالل موضــوعه      وف وســ  -٥٤ ــدول األعضــاء وســائر املشــاركني يف امل ــاح لل تت

وف طوا الضــوء يف بيانــاهتم الــيت ســرصــة ألن يســلِّالرئيســي وبنــود جــدول أعمالــه، الفاحملــوري 
أمثلـة عـن   العامـة، وحلقـات العمـل، واالجتماعـات األخـرى، علـى        أثنـاء اجللسـات  يدلون هبـا  

وف القانون والتنمية املسـتدامة. وسـ   ةبني منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسياد املتداخلة ئجالوشا
، يكُلِّـ اقشة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة علـى حنـو      للدول األعضاء ملن فرصة مفيدةيتيح املؤمتر 

 بدرجـة رئيسـية  ف " (وهـي نصـوص تتـألَّ   وريقات لسرب األفكارميكن أن يفضي إىل صوغ " مما
بشـأن التنميـة    ملناقشـات من معلومات أساسية وآراء وحتليالت شخصية) ميكـن أن تسـاهم يف ا  

تنمية املستدامة. وميكن لتوقيت انعقاد املـؤمتر  ومتابعة مؤمتر األمم املتحدة لل ٢٠١٥ملا بعد عام 
  إىل واقع. ٢٠١٥نمية ملا بعد عام يف وسائل لترمجة أهداف الت التفكُّرأن يتيح للمشاركني 

أن والعدالـة اجلنائيـة   اجلرميـة  منـع   وذُِكر يف واحد من االقتراحات بعينه أنه ميكن للجنة  -٥٥
العامـة لتسـتنري بـه العمليـة التداوليـة       اجلمعيـة ىل إاملـؤمتر  الـذي يصـدر عـن    تقريـر  إتاحة ال تطلب

أن يتضــمن  ارُتئــياقتــراح آخــر  ويف. ٢٠١٥ا بشــأن خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  اجلاريــة حاليــ
، مـع التعهـد   عملي موجَّهة باملمارسة التطبيقيـة اإلعالن الصادر عن املؤمتر توصيات ذات طابع 

يف لـدول األعضـاء   واصـلة تـأثريه يف سياسـات ا   مللإلعـالن بعـد املـؤمتر     صـحيحة بضمان متابعـة  
، على النحـو املبـيَّن   وميادين العمل ذات الصلةاملواضيعية  من اجملاالت كُالًّفيما خيص املستقبل 

    يف جدول أعمال املؤمتر.
اجملتمـع املـدين يف ترسـيخ سـيادة القـانون       مسامهاتح املؤمتر الفرصة إلبراز ييتوف وس  -٥٦
جمليبـون علـى دور الشـباب وأمهيـة التعلـيم يف تعمـيم ثقافـة عامليـة لالمتثـال          صوهنا. وشـدد ا يف و

توصــيات  ،املزمــع عقــده قبــل املــؤمتر ،املشــاركون يف منتــدى الشــباب وســوف يقــدم للقـوانني. 
املســتدامة والنــهوض هبــا يف األمــد الطويــل. وميكــن لالجتماعــات  ةتــدابري حتســني التنميــبشــأن 

علـى خطـة التنميـة ملـا      تتضـمَّن حمـوراً يركِّـز   مع املدين أثنـاء املـؤمتر أن   اإلضافية اليت ينظمها اجملت
لـدول األعضـاء مـن خـالل     لاالجتماعـات   تلـك نتـائج   أن ُتتاحميكن  . ومن مث٢٠١٥َّبعد عام 
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ملــؤمتر، وميكــن ا غــرف اجتماعــات تصــدر عــن  قــاتأو أن تصــبح ور ،بوابــة إلكترونيــة قائمــة 
  .  ٢٠١٥داولية عن خطة التنمية ملا بعد عام العملية الت أثناءاالستعانة هبا 

    
    منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يفأفضل املمارسات والتجارب  التشارك يف  - باء  

لتفاعـل بـني املشـاركني فيـه مبـا لـديهم مـن جتـارب         ا كربى بفضـل يكتسي املؤمتر أمهية   -٥٧
واالســتراتيجيات  اجليــدةاملــؤمتر فرصــة فريــدة لدراســة املمارســات   ويتــيحخمتلفــة.  ومنظــورات
تـدابري  تـأثري   فيمـا خيـص  املشـكالت الـيت تطـرأ     وكـذلك متحـيص  الناجحـة،  العامة والسياسات 

املسـتويات الوطنيـة    علىالوطنية على سيادة القانون  حدودللجرمية الوطنية والعابرة لل التصدِّي
االت من قبيـل منـع   التجارب وأفضل املمارسات يف جم التشارك يفواإلقليمية والدولية. وميكن 

ح واجلرمية املنظمة واحلد منـها، وغريهـا مـن جمـاالت     الفساد واالجتار باألشخاص والعنف املسلَّ
يف إطـار  وذلـك  آثارها على التنمية املستدامة،  مناقشةالعدالة اجلنائية ذات األولوية، كما ميكن 

  جدول أعمال املؤمتر. البنود املناسبة من
يف تنفيـذ السياسـات   يات املاثلـة  والتحدِّبشأن التجارب الناجحة  ويف سياق املناقشات  -٥٨

ميكـن  ، زيـز سـيادة القـانون   واالستراتيجيات الشـاملة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل تع       
للجميـع  متييز أهداف ومقاصد ملموسة بشأن كيفية حتقيـق تنميـة اقتصـادية واجتماعيـة شـاملة      

األهداف مرنة حىت ميكن للدول األعضاء أن تسـتفيد منـها،    . وينبغي أن تكون هذهمستدامةو
  بدال من أن تستند إىل هنج "واحد يناسب اجلميع".

    
    مناقشة آليات ومنهجيات فعالة لقياس أهداف سيادة القانون وتقييمها  - جيم  

األهـداف   بالقابليـة للقيـاس الـيت تنطـوي عليهـا     ميكن مواصـلة مناقشـة املسـائل املتعلقـة       -٥٩
أثناء تناول البنود ذات الصـلة   ، وذلكالصلة بسيادة القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ذات

ناقش يف املـؤمتر الوسـائل املسـتخدمة يف    من جدول األعمال. وعلى وجه اخلصوص، ميكن أن ُت
لســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل،  ألساســيةبنــات االوقــت الــراهن يف قيــاس اللَّ

ا يف قيــاس مــدى تنفيــذ خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  قــة حاليــفيــة االســتعانة باملؤشــرات املطبَّوكي
، بغية االستفادة من أوجه التآزر وختفيف عبء اإلبالغ على البلـدان. وينبغـي التركيـز    ٢٠١٥

التـدابري   ُتحدثـه امللمـوس الـذي    التـأثري علـى   زالقياسـات تركِّـ  أنَّ د مـن  بوجه خاص على التأكُّـ 
  ذة.  تخذة واالستراتيجيات املنفَّامل

ظـم  جناحهـا يف تقيـيم فعاليـة نُ    مـدى وميكن مناقشة هذه املعايري واملؤشرات مـن حيـث     -٦٠
حـال إىل جلنـة   العدالة اجلنائية، مبا يفضـي إىل متييـز تـدابري تشـريعية وإداريـة ملموسـة ميكـن أن تُ       
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، فينبغـي  هلمـا أبعـاد متعـدِّدة   جلرميـة والعنـف   ا وألنَّمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية للموافقة عليها. 
أن يستند قياس أهداف سيادة القانون وتقييمها إىل بيانات ميكن التعامل معهـا ويسـهل فهمهـا    

  مجيع البلدان.وقياسها وتعميمها على 
    

    أولويات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية حتديد  - دال  
ات تحـدِّي مـن أولويـات العدالـة اجلنائيـة وال     علـى عـدد   يسلِّط األضواءميكن للمؤمتر أن   -٦١

الـدول يف   ا يف األمد القصري. وعلى وجه اخلصوص، فإنَّخاص ب اهتماماًستتطلًَّاليت املستجدة 
ملنع أو كشف اجلرمية السيربانية واجلـرائم الـيت    على حنو واٍفحاالت عديدة تكون غري متأهبة 

منـع اجلرميـة   جمـايل  ل الفساد جبميع أشـكاله أولويـة يف   املعلومات. وميثِّ ياُتستخدم فيها تكنولوج
 يف هـذا   مـن مزيـد مـن التـدريب واخلـربة والتعـاون الـدويل        بـدَّ  ا، والومالحقة مرتكبيها قضـائي

. وينبغي دعم حتسني نظم العدالة اجلنائية يف البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر اقتصـاداهتا     الصدد
التقنيـة وبنـاء قـدرات مـوظفي العدالـة اجلنائيـة        ملساعدةل توفري امن خال ، وذلكمبرحلة انتقالية

. ويضـطلع مكتـب   يهـا قضـائيا  الفسـاد والفصـل ف   العاملني يف جمايل التحقيق يف قضـايا الوطنيني 
األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، من خالل الواليات األساسـية املكلـف هبـا، بـدور يف     

فيمـا يتصـل بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة،       وخصوصـاً ميـة والعدالـة اجلنائيـة،    تعزيز منـع اجلر مواصلة 
ــإنَّ  االختصاصــية والبحــوث، واخلــربة  ــك، ف التنســيق العــاملي للشــرطة   مركــز . وفضــال عــن ذل

مـه األمـم املتحـدة    ساق ونوعية الدعم الـذي تقدِّ ميثل مبادرة لتحسني اتِّ واإلصالحياتوالعدالة 
  نمية، ولضمان "توحيد األداء".  سيادة القانون والتمن أجل 

مكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة وتنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة        أنَّ اجمليبون  وذكر  -٦٢
أولويــات أخــرى منــها التعــاون الــدويل يف تبــادل       وُحــدِّدت. املســتمرة األولويــات مهــا مــن 

واملســاعدة القانونيــة يف  املطلــوبنياملعلومــات، وتنفيــذ عمليــات وحتقيقــات مشــتركة، وتســليم  
ــادة املمتلكــات    ياالقضــا ــة وإع ــياق الــدورة      املتحصَّــلاجلنائي ــة. ويف س ــائل إجرامي ــا بوس عليه

، ٢٠١٦ر عقــدها يف عــام ات العامليــة املقــرَّخــدِّراالســتثنائية للجمعيــة العامــة بشــأن مشــكلة امل 
 يونيـة ملـواد األف ار انتشـا يل مـن أجـل مكافحـة    ميكن أن تناقش مسائل توطيد جهود اجملتمع الدو

مراقبــة  نظــام القــانوين الــدويل القــائم يف جمــال ال، وتعزيــز علــى حنــو غــري مشــروع  والكوكــايني
البديلة والتدابري الرامية إىل مزيد من ختفيض الطلـب علـى   التنمية برامج ات ودعم تنفيذ خدِّرامل
  مع اجملتمع.ات وإعادة تكيُّفهم خدِّرات من خالل إعادة تأهيل متعاطي املخدِّرامل

ــاء  -٦٣ ــة   وأثن ــز املناقشــات بشــأن اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني علــى األشــكال  ميكــن التركي
رمية عرب الوطنية، مبا فيها اجلرميـة البيئيـة واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة      من اجلاملستجدة والناشئة 
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غــرض نــزع  لص ، واالجتــار باألشــخا البشــرية واالجتــار باألحيــاء الربيــة، واالجتــار باألعضــاء    
باملعادن النفيسة والتعدين غري املشروع، واالجتار بـأنواع النباتـات    جتار، واالأعضائهم اجلسدية

واحليوانــات الربيــة اخلاضــعة للحمايــة. ودعــا أحــد اجمليــبني إىل إعــداد صــك دويل ملــزم بشــأن    
  االجتار بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية.

مـن اجملـاالت ذات   ساواة بني اجلنسني والعنف ضد املرأة بوصفهما جمـالني  امل وُحدِّدت  -٦٤
اسـتراتيجية   أ مـن أيِّ ال يتجـزَّ  جـزءاً  القضـايا اخلاصـة هبمـا    ُتعتـرب ملؤمتر، وينبغـي أن  ا األولوية يف

ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل. وميكـن أن يشـمل إعـالن املـؤمتر         
إىل التنفيـذ   دعـوةً ن ، وأن يتضمَّللمخاطرضات املعرَّو فئات النساء املستضعفاتكني ضرورة مت

الكامل لقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازيـة للمجرمـات (قواعـد    
ــانكوك) ــز )٩(،ب ــا يف ذلــك حتســني        وتعزي ــوع اجلــنس، مب ــى حنــو يراعــي ن ــة اجملرمــات عل معامل

  وتعزيز التدابري غري االحتجازية. اخلدمات الطبية
ــاءوميكــن أن تركــز املناقشــات    -٦٥ ــة     أثن ــى األهــداف امللموســة املتعلق ــؤمتر عل ــة امل بالعمال

ة من األشـكال  بالوقاي اخلاصللجميع، يف إطار بند جدول األعمال عمل إتاحة فرص وضمان 
م نتيجـة تلـك املناقشـات يف    ميكن أن تساه جلرمية عرب الوطنية. ومن مثَّمن ااجلديدة واملستجدة 

تقـدمي مـداخالت   ، وذلـك ب املسـتدام احلضـري   التوسُّـع بشـأن  مواضـيعية  " وريقـة أفكـار  "إعداد 
مثل االجتار باألشخاص، وهتريب املهـاجرين، واالجتـار باألسـلحة الناريـة. وميكـن       قضايابشأن 

 ب ازديـاد تسـبِّ الـيت   عدم املساواة يف توزيع الدخل، حاالتأن يتضمن إعالن املؤمتر إشارة إىل 
اجلرمية وتدهور نظم العدالة اجلنائية. وميكن أن تسهم املناقشات بشأن هذه املسـألة يف املسـائل   

  .٢٠١٥يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام هي قيد املناقشة ذات الصلة باحلوكمة اليت 

__________________ 
 .٦٥/٢٢٩املرفق بقرار اجلمعية العامة  )٩(  
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      املرفق
    اجمليبني قائمة    

 أنغـوال، أستراليا، إستونيا، إكـوادور، إندونيسـيا،    ا،إسباني االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن،
توبـاغو، اجلزائـر،   و ترينيـداد أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنما، بيالروس، تايلند، 

ســالفية الســابقة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، جنــوب أفريقيــا، رومانيــا،  ومجهوريــة مقــدونيا اليوغ
مـان، غواتيمـاال، فنلنـدا، قطـر،     را، الصـني، العـراق، عُ  فادور، سـلوفينيا، السـودان، سويسـ   لالس

ــم    ــا، لكسـ ــا، التفيـ ــتاريكا، كينيـ ــدا، كوسـ ــرب،    ربغ،كنـ ــر، املغـ ــتاين، مصـ ــا، ليختنشـ ليتوانيـ
الواليــات املتحــدة  ،نيجرييــااملكســيك، اململكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا، ناميبيــا، النمســا،   

  اليابان.األمريكية، 
يف األمانــة العامــة، وإدارة الشــؤون السياســية يف األمانــة العامــة،   عمليــات حفــظ الســالم إدارة

واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، ومكتــب الشــؤون القانونيــة باألمانــة العامــة، وجلنــة األمــم    
املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومكتــب األمــم املتحــدة  

  رمية، ومكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم.رات واجلباملخدِّ املعين
الـــدول املســـتقلة، وجملـــس وزراء الداخليـــة العـــرب، ومكتـــب الشـــرطة األورويب،  كومنولـــث

واألكادميية الدولية ملكافحة الفسـاد، واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)، ومنظمـة        
  الدول األمريكية.

كافحتـها، املنتسـب إىل األمـم املتحـدة، ومعهـد آسـيا والشـرق        األورويب ملنـع اجلرميـة وم   املعهد
  األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ومعهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني.

  الوطين للمنظمات النسائية األملانية. اجمللس
 


