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 مشروع التقرير

  (التفيا) أوسكالنِه سينتيااملقرِّرة العامة: 
    

      إضافة
  اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر

إىل  ١٢ُعِقد اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر يف جلسـات عامـة يف الفتـرة املمتـدة مـن        -١
  املستوى. مسؤوالً رفيع ٩٦بكلمات يف إطاره . وأدىل ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٤

    
    الكلمات اليت أُديل هبا أثناء اجلزء الرفيع املستوى  - ألف  

نيسـان/أبريل، رئـيس    ١٢ترأس اجللسة األوىل من اجلزء الرفيـع املسـتوى، املعقـودة يف      -٢
ــاين، وأدىل أثناءهــا بكلمــات املســؤولون الرفيعــو        ــة آل ث ــن خليف ــن ناصــر ب ــد اهللا ب ــؤمتر، عب امل

  املستوى التالية أمساؤهم:
  سام كوتيسا

  ئيس اجلمعية العامةر
  مارتن ساجديك

  رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  إيفاندرو دي سامبايو ديدونيت

  والصني) ٧٧سفري الربازيل وممثلها الدائم لدى األمم املتحدة (فيينا) (نيابة عن جمموعة الـ



 

2V.15-02355 

 

A/CONF.222/L.2/Add.1

  آديالكون آبيل أيوكو
  يابة عن جمموعة الدول األفريقية)سفري نيجرييا وممثلها الدائم لدى األمم املتحدة (فيينا) (ن

  بسام مسري التلهوين
  وزير العدل يف األردن (نيابة عن جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ)

نيســان/أبريل،  ١٢وى، املعقــودة يف وترأســت اجللســة الثانيــة مــن اجلــزء الرفيــع املســت    -٣
سـؤولون الرفيعـو املسـتوى    باجراكيتياهبـا ماهيـدول (تايلنـد)، وأدىل أثناءهـا بكلمـات امل     األمرية 

  التالية أمساؤهم:
  غلوريا دل كارمن يونغ شيزمار

سفرية بنما وممثلتها الدائمة لدى األمم املتحدة (فيينا) (نيابة عن جمموعـة دول أمريكـا   
  الالتينية والكارييب)

  جيورجي مارتن زانايت
(نيابـة عـن االحتـاد     سفري وفد االحتاد األورويب وممثله الدائم لدى األمم املتحدة (فيينـا) 

  األورويب)
  كوتارو أوهنو

  رئيس النيابة العامة يف اليابان
  إيفيكا داتيتش

  النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية يف صربيا
  صباح الدين أوزتورك
  وزير الداخلية يف تركيا

  أندريا أورالندو
  وزير العدل يف إيطاليا

  روبرت بيليكان
  ورية التشيكيةوزير العدل يف اجلمه

  يو آينغ
  وزير العدل يف الصني

  توماش بوريتش
  وزير العدل يف سلوفاكيا
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  عبد امللك بن عبد اهللا بن علي اخلليلي
  وزير العدل يف ُعمان
  مورغان يوهانسن

  وزير العدل واهلجرة يف السويد
  فيليكس براس

  وزير العدل يف لكسمبورغ
  فيكرات مامادوف

  وزير العدل يف أذربيجان
  اليا غريماننات

  نائبة رئيس جملس الوزراء ووزيرة اخلارجية والتكامل األورويب يف مجهورية مولدوفا
  ولفغانغ براندشتيتر

  وزير العدل يف النمسا
  حممد باقر ألفت

  نائب رئيس السلطة القضائية يف مجهورية إيران اإلسالمية
  بايبون كومشايا

  وزير العدل يف تايلند
  اكريستينا رامرييس كافاري

  وزيرة العدل والسلم يف كوستاريكا
  عبد القادر بلوج

  الوزير االحتادي للواليات واملناطق احلدودية يف باكستان
نيســان/أبريل،  ١٣وترأســت اجللســة الثالثــة مــن اجلــزء الرفيــع املســتوى، املعقــودة يف      -٤

عـو املسـتوى   كريستينا رامرييس كافاريا (كوستاريكا)، وأدىل أثناءها بكلمات املسؤولون الرفي
  التالية أمساؤهم:

  أورسات ميلينيتش
  وزير العدل يف كرواتيا

  روي جورج كارنريو مانغيريا
  وزير العدل وحقوق اإلنسان يف أنغوال
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  صامويل سانتوس لوبيس
  وزير اخلارجية يف نيكاراغوا

  غالو شرييبوغا سامربانو
  رئيس النيابة العامة يف إكوادور

  أشرف ريفي
  انوزير العدل يف لبن
  تيا تسولوكياين

  وزيرة العدل يف جورجيا
  مامادو غنينيما كوليبايل

  وزير العدل وحقوق اإلنسان واحلريات املدنية يف كوت ديفوار
  أورمي هنري أوكيلو

  وزير اخلارجية بالوكالة يف أوغندا
  بشارة دوسةحممد 

  وزير العدل يف السودان
  سيد يوسف حليم

  وزير العدل بالوكالة يف أفغانستان
  غامن بن فضل البوعينني

  وزير شؤون جملسي الشورى والنواب يف البحرين
  حممد صاحل بن عيسى
  وزير العدل يف تونس

  طيب لوحال
  وزير العدل يف اجلزائر

  مويتوي - بيلونومي فنسن
  وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف بوتسوانا

  تيلما إسبريانسا ألدانا هرينانديس
  واتيماالرئيسة النيابة العامة يف غ

  يعقوب عبد احملسن الصانع
  وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويت
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ــودة يف        -٥ ــع املســتوى، املعق ــن اجلــزء الرفي ــة م ــرأس اجللســة الرابع نيســان/أبريل،  ١٣وت
يعقوب عبـد احملسـن الصـانع (الكويـت)، وأدىل أثناءهـا بكلمـات املسـؤولون الرفيعـو املسـتوى          

  ؤهم:التالية أمسا
  ساداناندا جودا

  وزير القانون والعدل يف اهلند
  إبراهيم اجلعفري

  وزير اخلارجية يف العراق
  مصطفى رميد

  وزير العدل واحلريات يف املغرب
  خوسيه إدواردو أيو برادو

  القاضي ورئيس حمكمة العدل العليا يف بنما
  غارفن إدوارد تيموثي نيكوالس
  وباغورئيس النيابة العامة يف ترينيداد وت

  بام ديف غوتام
  نائب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية يف نيبال

  ديفيس مويال
  وزير الداخلية يف زامبيا

  عمر ناصر
  وزير الداخلية يف ملديف

  أمينو بشري وايل
  وزير اخلارجية يف نيجرييا

  غايه - نينه ماكدوال
  وزيرة اخلارجية يف غامبيا
  فاطمة عبد احلبيب فريجيي

  ة يف مجهورية ترتانيا املتحدةوزيرة الدول
  عبد اهللا أمحد جامع

  وزير العدل يف الصومال
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  فالنتني ريباكوف
  نائب وزير اخلارجية يف بيالروس
  روبريتو رافاييل كامبا سيفريان  

  وكيل وزارة لشؤون الوقاية ومشاركة املواطنني يف وزارة الداخلية يف املكسيك  
  أوريا رولدان مارتن
  رة العدل يف إسبانياوكيلة وزير يف وزا

  كيم يو هيون
  نائب وزير العدل يف مجهورية كوريا

  جون جيفري
  نائب وزير العدل والتطوير املؤسسي يف جنوب أفريقيا

  حممد عبد الغين العويوي
  النائب العام لدولة فلسطني

ت نيسان/أبريل، أورسـا  ١٣وترأس اجللسة اخلامسة من اجلزء الرفيع املستوى، املعقودة يف    - ٦
  ميلينيتش (كرواتيا)، وأدىل أثناءها بكلمات املسؤولون الرفيعو املستوى التالية أمساؤهم:

  تينا أستوال
  يف وزارة العدل يف فنلندا الدائمةاألمينة 

  بيتو فاسكونسيلوس
  األمني الوطين لشؤون العدل يف الربازيل  

  إيفان سيمونوفيتش
  السامية حلقوق اإلنسان األمني العام املساعد حلقوق اإلنسان، املفوضية

  أوغانغرييلتسوغو 
  نائب وزير العدل يف منغوليا

  لويس أرياغا
 نائب وكيل وزارة مساعد رئيسـي واملمثـل اخلـاص لـوزير خارجيـة الواليـات املتحـدة       

  األمريكية
  أشوت هوفاكيميان

  نائب وزير اخلارجية يف أرمينيا
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  عبد اهللا القحطاين بن سعيد
  ن العمليات يف اململكة العربية السعوديةوزير الداخلية لشؤو نائب

  جان بول البورد
  األمني العام املساعد واملدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب

  كارلوس ألفريدو كاستانيدا مانيانا
  نائب وزير اخلارجية والتكامل والنهوض االقتصادي يف السلفادور

  سوزان لوجون داليغريشيك
يرلنـدا الشـمالية لـدى    املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآ    املمثلـة الدائمـة للمملكـة   السفرية و

  األمم املتحدة (فيينا)
  دراغانا كيربيانوفسكا

  سالفية سابقاًونائبة الوزير، وزارة اخلارجية يف مجهورية مقدونيا اليوغ
  كريستوف بايو

  سفري بلجيكا لدى قطر
  عدنان بن عبد الرمحن
  ماليزيانائب األمني العام يف 

  موتوين كيماين
  كبري نواب النائب العام، مكتب النائب العام يف كينيا

  خان نيوك انغويني  
  نائب وزير العدل يف فييت نام

  لوسي أجنيه
املستشارة العامة ومديرة العالقات اخلارجية يف قسم سياسات القانون اجلنـائي، وزارة  

  العدل يف كندا
  مانسا أونتانا

  دى اململكة العربية السعوديةسفري بوركينا فاسو ل
  إيرنيستو بالسينسيا

  سفري كوبا لدى قطر
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  رينالدو كاتابانغ
  املدير التنفيذي إلدارة الشؤون اخلارجية يف الفلبني

  كريستني جينجي
  مسؤولة عن شؤون حقوق اإلنسان، اجمللس البابوي للعدل والسلم، الكرسي الرسويل

نيســان/أبريل، غــالو  ١٤فيــع املســتوى، املعقــودة يف وتــرأس اجللســة السادســة مــن اجلــزء الر  - ٧
  شرييبوغا سامربانو (إكوادور)، وأدىل أثناءها بكلمات املسؤولون الرفيعو املستوى التالية أمساؤهم:

  كريستيان أوديغارد
  مستشار وزاري، البعثة الدائمة للنرويج لدى األمم املتحدة (فيينا)

  ألكسندر سافينكوف
  يف االحتاد الروسينائب وزير الداخلية 

  أنطونيو دا كوستا مورا
  وزير الدولة لشؤون العدل يف الربتغال

  خالد عبد الرمحن مشعة
  السفري واملمثل الدائم ملصر لدى األمم املتحدة (فيينا)

  كونراد ماكس شارينغر
  السفري واملمثل الدائم ألملانيا لدى األمم املتحدة (فيينا)

  ماريون باراداس
  لة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة (فيينا)السفرية واملمث

  إيفيت فان إيشود
  سفرية هولندا لدى قطر

  بريناردو ستاديلمان
  نائب مدير اإلدارة االحتادية للعدل والشرطة يف سويسرا

  رامشات بودميان
  السفري واملمثل الدائم إلندونيسيا لدى األمم املتحدة (فيينا)

  جودي ليند
ــة لشــ  ــة األســترالية   املــديرة التنفيذي ؤون االســتراتيجيات والقــدرات التخصصــية، اللجن

  ملكافحة اجلرمية
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  سيمون ماجومو ماروتا
  السفري واملمثل الدائم لناميبيا لدى األمم املتحدة (فيينا)

  مارتينيسمورينو فيليكس 
  البعثة الدائمة جلمهورية فرتويال البوليفارية لدى األمم املتحدة (فيينا)القائم بأعمال 

  يسى عبد اهللاع
  وكيل وزارة العدل يف ليبيا

  سليمان - جمدي مارتينيس
  يف مكتب األمم املتحدة اإلمنائي األمني العام املساعد ومدير مكتب دعم السياسات والربامج

  خوسيه بونيفاسيو بورغيس دي أندرادا
لعـامني  النائب العام االحتادي املعاون، الرئاسة احلالية لالجتمـاع املتخصِّـص للمـدعني ا   

  يف السوق اجلنوبية املشتركة
  أليكسي ليزينكوف

  مدير إدارة التهديدات عرب الوطنية يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
  مارتن كروتنر

  عميد األكادميية الدولية ملكافحة الفساد وأمينها التنفيذي  
  عفاف حمفوظ شريين ومايكل بالتزر

  نع اجلرمية والعدالة اجلنائيةحتالف املنظمات غري احلكومية املعنية مب
    

    ملخَّص املناقشة العامة أثناء اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر  - باء  
ــا بعــد عــام        -٨ ــة مل ــة بشــأن خطــة التنمي أشــار األمــني العــام للمــؤمتر إىل املفاوضــات اجلاري

بالتشـجيع   ، وشدَّد على الفرصة الفريدة الساحنة للمؤمتر لإلسـهام يف تلـك العمليـة اهلامـة    ٢٠١٥
الة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال األمـم     على اتباع هنج شامل يدمج التدابري الفعَّ

املتحــدة األوســع نطاقــاً، مبــا يف ذلــك يف العمــل املتعلــق حبقــوق اإلنســان واملســاواة بــني اجلنســني  
عاماً، وكانت سباقة  ٦٠ومحاية األطفال. وشدَّد على أنَّ مؤمترات اجلرمية قد عقدت على مدى 

يف حتديد معامل السياسات ووضع املعايري وتعزيـز التعـاون الـدويل، عـن طريـق اجلمـع بـني طائفـة         
واســعة مــن أصــحاب املصــلحة مــن أجــل مناقشــة التحــديات واألولويــات يف جمــال منــع اجلرميــة    

اهن واالتفـاق علـى   والعدالة اجلنائية. وشدَّد على أنَّ املؤمتر يتيح فرصة للوقوف علـى الوضـع الـر   
إجراءات قوية للتصدي للجرمية جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك الفساد واالجتار باألشخاص واالجتار 
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الربيـة واجلـرائم السـيربانية واجلـرائم العنيفـة. فهـذه اجلـرائم         واجلرائم اليت متس باحليـاة باملخدِّرات 
التنمية املستدامة وتؤثر على اجلميـع،   األخطار اليت هتدد وأشدِّ متثل بعض أكثر التحديات إحلاحاً

وال سيما الضـعفاء والفقـراء. وأشـار إىل انتشـار العنـف يف البلـدان املنخفضـة الـدخل، ودعـا إىل          
تطوير نظم منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل ضـمان تعزيـز فعاليـة عمـل الشـرطة واحملـاكم            

إىل العـيش  الطريـق   بعنـوان ألمـني العـام   مـن ا  التجميعي املقدموالسجون. وأشار أيضاً إىل التقرير 
، كوكــب األرضاجلميــع ومحايــة  وتغــيري حيــاة: القضــاء علــى الفقــر ٢٠٣٠ عــام حبلــول بكرامــة

وتقريـر الفريـق العامـل املفتـوح املعـين بأهـداف التنميـة املسـتدامة، والعديـد مـن قـرارات اجلمعيــة            
القانون على الصـعيدين الـوطين والـدويل، مـن     العامة، اليت أكدَّت مجيعها على أمهية تعزيز سيادة 

أجل ضمان العدالة للجميع وتعزيز اجملتمعات السلمية والتنمية املستدامة. وشدَّد كذلك على أنَّ 
الصكوك الدولية بشأن اجلرمية املنظمة والفساد واملخدِّرات واإلرهاب توفِّر أساسـاً متينـاً وإطـاراً    

لقــة باجلرميــة. وبفضــل املــدخالت اهلامــة ملــؤمترات األمــم املتحــدة قانونيــا ملواجهــة التحــديات املتع
املتعلقة باجلرمية، اعُتِمدت معايري وقواعد األمم املتحدة بشأن خمتلف جوانب منع اجلرمية والعدالة 

األمـني العـام    اجلنائية لتسترشد هبا الدول األعضاء يف تنفيذ التدابري والسياسات ذات الصلة. وأقرَّ
ويف  ٢٠١٥ذلك بأنَّ إعالن الدوحة ميكن أن يسهم يف تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عـام  للمؤمتر ك

 ولألعمـال املضي قُُدماً يف العمل على الصعيد العاملي. وأكَّد أيضاً دعـم املكتـب ألعمـال املـؤمتر،     
ائيــة. احلكوميــة الدوليــة املســتقبلية، مبــا يف ذلــك الــدورة القادمــة للجنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلن

وأخرياً، شكر الدولَ األعضاَء على مشاركتها النشيطة يف املؤمتر، ورحَّـب مبمثلـي اجملتمـع املـدين     
الذين حيضرون أعمال املؤمتر، وأعرب عن امتنانه حلكومة قطر علـى عملـها وتفانيهـا يف اإلعـداد     

  للمؤمتر وضيافة املشاركني فيه.
بالتزكيـة إعـالن الدوحـة. (لالطـالع علـى      وبناء على دعوة من الرئيس، اعتمد املـؤمتر    -٩

  نص اإلعالن، انظر الفصل األول.)  
وأشار رئيس اجلمعية العامة، سام كوتيسا، إىل أنَّ املوضوع الرئيسي للمـؤمتر مناسـب     -١٠

التوقيت ومهم لسببني. أوهلما أنه يتيح الفرصة لوضع معامل جدول أعمال األمـم املتحـدة فيمـا    
لعدالة اجلنائيـة. وثانيهمـا أنَّ املـؤمتر سيسـاهم يف العمليـة احلكوميـة الدوليـة        يتعلق مبنع اجلرمية وا

ثـورة تكنولوجيـا    . وأقـرَّ بالفوائـد الـيت تعـود هبـا     ٢٠١٥اجلارية لوضع خطة التنمية ملا بعد عام 
املعلومــات، لكنــه حــذَّر مــن تزايــد أخطــار إســاءة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات مــن جانــب 

ــى الضــعفاء       اجملــرمني واجلما ــة عل ــر الســليب للجرمي ــى األث ــة املنظَّمــة. وشــدَّد عل عــات اإلجرامي
والفقراء، وعلى ظهور أشكال جديدة من اجلرمية، مبا يف ذلـك جـرائم احليـاة الربيـة والغابـات.      
وشــدَّد علــى أنَّ احلوكمــة الرشــيدة، مبــا يف ذلــك ســيادة القــانون، تعــد عنصــرا أساســيا يف منــع 
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ميــة املســتدامة. وأشــار إىل أنَّ اجلهــود الراميــة إىل تشــجيع اســتثمار القطــاع اجلرميــة وحتقيــق التن
اخلاص جيب أن تشمل العمل على إقامة احلوكمة الرشيدة واملؤسسات العموميـة القويـة ومنـع    
الفســاد. وشــدَّد علــى أمهيــة إنفــاذ القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل، مبــا يف ذلــك بنــاء 

جلرمية ومنعها، وتبادل املعلومـات االسـتخبارية والبيانـات والتحاليـل     القدرات يف جمال كشف ا
املقترح من أهداف التنميـة املسـتدامة وعالقتـه باملناقشـات الـيت       ١٦اجلنائية. وأشار إىل اهلدف 

ستجري يف املؤمتر. وقدَّم أخرياً معلومات عن املناقشة املواضيعية للجمعية العامـة بشـأن إدمـاج    
 ٢٥، الــيت أُجريــت يف  ٢٠١٥عدالــة اجلنائيــة يف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام       منــع اجلرميــة وال 

ــة املســتدامة، وأقــرَّ    ٢٠١٥شــباط/فرباير  ، وشــدَّد علــى الطــابع التعاضــدي ملنــع اجلرميــة والتنمي
  يف وضع وتنفيذ استراتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. اجلمهورباحلاجة إىل مشاركة 

، إىل أمهية توقيت انعقاد ساجديكاالقتصادي واالجتماعي، مارتن  رئيس اجمللس وأشار  -١١
حـول   اجلاريـة  د علـى أمهيـة املناقشـات   لتنمية الدوليـة. وشـدَّ  جة لرَِحاملؤمتر كعالمة بارزة يف سنة 

 الـدويل الرفيـع املسـتوى    السياسـي  ، مبـا فيهـا مناقشـات املنتـدى    ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعـد عـام   
ؤمتر املـ و االقتصـادي واالجتمـاعي،   الذي سُيعقد قريباً حتت رعاية اجمللس مة،بشأن التنمية املستدا

ومـؤمتر   ،تلـك اخلطـة   الـذي سـُتعتمد فيـه   ومؤمتر قمة اجلمعية العامة  لتمويل التنمية الثالث الدويل
رات االجتــار بالبشــر واالجتــار باملخــدِّ  يتســببر املنــاخ. وذَكــر كيــف  األمــم املتحــدة املعــين بتغيُّــ 

املهاجرين والعنف ضد املرأة واجلرمية السيربانية والفساد والتدفقات املالية غري املشـروعة   وهتريب
املؤسسـات العموميـة    إضـعاف  يفة واإلرهاب حبق احلياة الربيَّوالقرصنة البحرية واجلرائم املرتكبة 

مة ف التنميــة املســتدامــن أهــدا ١٦وأشــار إىل اهلــدف املقتــرح  .وتقــويض دعــائم الســلم واألمــن
مـا ينـدرج يف   أمهية بالغة يف اجلهود الرامية إىل منـع اجلرميـة ومكافحتـها، مبـا يف ذلـك       باعتباره ذا

محاية األطفال، وتعزيز سيادة القانون وسبل الوصول إىل العدالـة،  بشأن  حمدَّدةإطاره من غايات 
ل أشكاهلما الفساد والرشوة بك حجم، وتقليص املال والسالح غري املشروعةواحلد من تدفقات 

تقليصاً شديداً. وفيما يتعلق ببناء القدرات، ذكر أنه يلزم توفري املزيد من املوارد واخلربات الفنيـة  
رات واجلرميـة  ، وأنه ميكن ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ  ١٦ملساعدة الدول يف إطار اهلدف 

مفتاح جناح خطة التنمية ملا بعد  ى أنَّد علأن يؤدي دوراً حموريا يف تقدمي املساعدة التقنية. وشدَّ
يتوقف على كيفية تنفيذها، وأنه ميكن للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي أن يـؤدي    ٢٠١٥عام 

م صـوب حتقيـق تلـك    رصد التقـدُّ جمال دوراً أساسيا يف التنسيق وتوفري التوجيهات السياساتية يف 
يف تشجيع إقامة شراكة عاملية بـني   االجتماعياالقتصادي و أمهية دور اجمللسباخلطة. ونوَّه أيضاً 

  اجلهات ذات املصلحة يف هذا الشأن.
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أمهيـة املـؤمتر يف اجلمـع بـني     بفنـوَّه   ،والصني ٧٧وتكلم ممثل الربازيل نيابة عن جمموعة الـ  -١٢
قيِّمة إىل الدول ممثلي احلكومات واملنظمات الدولية وسائر اجلهات املعنية من أجل تقدمي مشورة 

املـؤمتر يتـيح للـدول     د أيضـاً علـى أنَّ  سياسات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. وشـدَّ عضاء بشأن األ
وخصوصـاً جلنـة منـع    تقرير السياسات،  أجهزةاألعضاء فرصة لتوفري توجُّهات استراتيجية لسائر 

وات الالزمـة  وبشـأن األد  واالجتاهات املتعلقة باجلرميـة، تطورات الاجلرمية والعدالة اجلنائية، بشأن 
د علـى وجـود عالقـة تعاضـدية بـني      ملنعها والتحـري عنـها ومالحقـة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم. وشـدَّ      

سيادة القانون والتنمية املستدامة، وأحاط علماً باجلهود الرامية إىل إدماج سيادة القانون يف خطة 
ني الــدوليني . وأحــاط علمــاً بعــدد الــدول الــيت صــدَّقت علــى الصــك ٢٠١٥التنميــة ملــا بعــد عــام 

ع الـدول علـى التصـديق علـى هـاتني      املتعلقني باجلرمية املنظمة والفساد أو انضمت إليهما، وشـجَّ 
االتفـاقيتني إن مل تكــن قــد فعلــت ذلـك. كمــا أحــاط علمــاً بآليـة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم    

إنشاء آليـة اسـتعراض   الق الدورة الثانية هلذه اآللية، ودعا إىل املتحدة ملكافحة الفساد وبقُرب إط
ــدول        ــة مــن أجــل مســاعدة ال ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني تنفيــذ اتفاقي

د علـى ضـرورة أن تكـون    األطراف على تنفيذ االتفاقية. وفيما يتعلـق باالجتـار باألشـخاص، شـدَّ    
ذ القــانون إنفــاذاً السياســات ذات الصــلة متكاملــة وشــاملة وتراعــي احلاجــة إىل الوقايــة وإىل إنفــا 

إىل أمهية الفصـل اخلـامس مـن اتفاقيـة      وأشارفعاالً، وكذلك احلاجة إىل مساعدة ضحايا اجلرمية. 
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، و   املوجــودات املســروقة وحجزهــا وإعادهتــا إىل    اســتبانةأمهي

ا. وشدَّد أيضـاً علـى أمهيـة املـؤمتر     مما سيترك أثراً إمنائيا إجيابيأصحاهبا، من خالل التعاون الدويل، 
يف معاجلة أشكال اإلجرام ووسائطه املستجدة، مبا فيها االجتار غري املشروع باملمتلكـات الثقافيـة   
وما يتصل به من جرائم. وسلَّم بوجود صالت بني اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وسـائر أشـكال       

وغسل األموال واإلرهاب، ودعا إىل زيادة تعزيـز   راتاألنشطة اإلجرامية، مبا فيها االجتار باملخدِّ
التصدي هلذه الصالت تصدياً فعاالً. وأعرب عن قلقه من ازدياد نشـاط  التعاون الدويل من أجل 

اجلماعات اإلجرامية املنظمة الضالعة يف اإلرهاب، مبـا فيـه تـدمري املواقـع الدينيـة والثقافيـة، ودعـا        
السيربانية.  اجلرميةكما أعرب عن قلقه بشأن  هذا الشأن. الدول األعضاء إىل تدعيم جهودها يف

أمهيــة كـبرية علـى عمــل فريـق اخلـرباء احلكــومي الـدويل املفتــوح      يف هـذا الصـدد   وقـال إنـه يعلِّــق   
سـلفادور  وفقاً إلعـالن   الذي ُعقد، املعين بإجراء دراسة شاملة ملشكلة اجلرمية السيربانية العضوية

ة ملواجهــة التحــديات العامليــة: نظــم منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   بشــأن االســتراتيجيات الشــامل
الـيت متخـض    ملة عـن مشـكلة اجلرميـة السـيربانية    ورحَّـب بالدراسـة الشـا   ، يف عامل مـتغري وتطورها 

عنــها عمــل ذلــك الفريــق، ودعــا الــدول األعضــاء إىل استكشــاف تــدابري قانونيــة جديــدة علــى     
ــدويل مــن أجــل     ــوطين وال ــدة    الصــعيدين ال التصــدي هلــذه الظــاهرة. وأشــار إىل األشــكال اجلدي

دون ة، ودعا إىل مزيد من االهتمام الـدويل  واملستجدة من اجلرائم املرتكبة حبق البيئة واحلياة الربيَّ
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ودعـا الـدول   مع ما ُيضطلع به على الصـعيد الـدويل مـن أعمـال أخـرى يف هـذا الشـأن.         ازدواج
يري األمم املتحدة وقواعـدها، دعمـاً لـنظم عدالـة جنائيـة تتسـم       األعضاء إىل إدراك أمهية تنفيذ معا

واألطفـال،  بالفعالية واإلنصـاف واإلنسـانية واخلضـوع للمسـاءلة، خصوصـاً فيمـا يتعلـق بالنسـاء         
قواعـد  قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات (   وأشار إىل 
مم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء علـى العنـف ضـد    وإىل استراتيجيات األ )بانكوك
دعــم . وأشــار أيضــاً إىل مــؤخراً، الــيت اعُتمــدت يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  األطفــال
للتنقيح اجلاري للقواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء. وأعـرب عـن        والصني ٧٧جمموعة الـ

بــدوافع ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك قتــل النســاء والفتيــات   شــكال العنــف إدانتــه الشــديدة جلميــع أ 
، ودعا اجملتمع الدويل إىل معاقبة اجلنـاة وفقـاً للتشـريعات الداخليـة وإىل متكـني الضـحايا       جنسانية

 ٧٧جمموعـة الــ  كمـا أعـرب عـن إدانـة      من الوصول إىل العدالة وتوفري سبل انتصـاف فعالـة هلـم.   
املهاجرين والعمال املهاجرين وأُسـرهم. ودعـا الـدول األعضـاء إىل      الشديدة للعنف ضدوالصني 

زيادة تربعاهتا غري املشروطة إىل الشرحية العامة الغرض من صندوق مكتـب األمـم املتحـدة املعـين     
رات واجلرمية، من أجل تعزيز قدرتـه علـى تقـدمي مسـاعدة تقنيـة فعالـة وناجعـة إىل الـدول         باملخدِّ

  ة.األعضاء، تبعاً للحاج
عن جمموعة الدول األفريقية فأبدى تأييده للكلمـة الـيت ألقيـت     وتكلم ممثل نيجرييا نيابةً  -١٣

تصــاعد اإلرهــاب يف كــثري مــن أحنــاء  إزاءوالصــني، وأعــرب عــن قلقــه  ٧٧نيابـة عــن جمموعــة الـــ 
االقتصاص من اجلناة مع مراعاة حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية. ونـوَّه       ضرورة العامل، وعن

رات واجلرميــة، يف تقــدمي منــع اإلرهــاب، التـابع ملكتــب املخـدِّ   ىل أمهيـة الــدور الـذي يؤديــه فـرع   إ
 ،دعـا الـدول إىل تعزيـز التعـاون الـدويل     واملساعدة التقنية الالزمـة بشـأن املسـائل املتصـلة بـذلك.      

اإلرهـاب ومنـع اإلرهـابيني مـن     مكافحـة متويـل   ، مـن أجـل   بوسائل منـها َسـن تشـريعات داخليـة    
أيضـاً إىل اختـاذ تـدابري ملكافحـة      نتفاع بالفدية اليت ُتدفع يف حـاالت االختطـاف. ودعـا الـدولَ    اال

املوجـودات املسـروقة    اسـتبانة تسـهيل  الفساد ومنع نقـل املوجـودات املسـروقة إىل اخلـارج، وإىل     
وفقـاً ألحكـام الفصـل اخلـامس مـن اتفاقيـة مكافحـة         ،وجتميدها وحجزها وإعادهتـا إىل أصـحاهبا  

نع الفسـاد، ونـوَّه يف هـذا    ، مبا فيها التدابري الكفيلة مبتلك االتفاقيةلفساد. ودعا إىل التنفيذ التام لا
األمــم املتحــدة ملكافحــة  الــذي اعتمــده مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة    ٥/٤بــالقرار الصــدد 

ايـة األطفـال   علـى أمهيـة مح  . وشـدَّد  الفساد واملعنون "متابعة إعالن مـرَّاكش بشـأن منـع الفسـاد"    
مجـع البيانـات عـن الصـلة بـني       أمهيـة ، وعلى نزاعاتوالشباب، خصوصاً يف البلدان اخلارجة من 

 علــىكمــا شــدَّد  ؛ســباب اجلذريــة لإلجــرام ومعاجلتــها إىل اســتبانة األباب واإلجــرام، ســعياً الشــ
إدانتـه  احلاجة إىل تنفيذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل ومـا يتصـل هبـا مـن معـايري وقواعـد. وأعـرب عـن            
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الشديدة جلميـع أشـكال العنـف ضـد العمـال املهـاجرين وأُسـرهم، مبـا يف ذلـك احتجـازهم دون           
على أمهية التصديق علـى االتفاقيـات واملعـايري الدوليـة ذات الصـلة وتنفيـذها مـن        د مسوِّغ، وشدَّ

ــة حقــوق العمــال املهــاجرين، بصــرف النظــر عــن وضــعيتهم فيمــا خيــص اهلجــرة أو        أجــل محاي
نِّهم أو ديانتـهم. ودعـا الـدول إىل إنشـاء نظـم      أو نوع جنسهم أو انتمائهم اإلثين أو ِسجنسيتهم 

اعدة القانونيـة للمـدعى   توسـيع نطـاق املسـ    بوسـائل منـها  عدالة جنائية منصـفة وعادلـة وشـفافة،    
عــوزين وتنفيــذ مبــادئ األمـم املتحــدة وتوجيهاهتــا بشــأن سـبل احلصــول علــى املســاعدة   علـيهم امل 

 نظــم العدالــة اجلنائيــة. وشــدَّد علــى احلاجــة العاجلــة إىل تعزيــز التعــاون الــدويل علــى القانونيــة يف
اجلرميـة السـيربانية متثـل ظـاهرة      أشـار إىل أنَّ ومكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكـات الثقافيـة.   

ط الضـوء علـى املناقشـات    خطرية، قـد تتطلـب معاجلتـها وجـود صـك قـانوين ُملـزِم دوليـا. وسـلَّ         
ــدين غــري املشــروع واالجتــار غــري املشــروع        ا ــا، بشــأن مســأليت التع ــة، خصوصــاً يف أفريقي جلاري

ب مبـا تبذلـه جنـوب    بالفلزات الثمينـة، ودعـا إىل اختـاذ مزيـد مـن التـدابري يف هـذا الصـدد، ورحَّـ         
مــن جهــود لصــوغ وتــرويج  أفريقيــا ومعهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة 

ــتراتيجي ــاً         اس ــب وتبع ــد الطل ــة إضــافية، عن ــدمي مســاعدة تقني ــا إىل تق ــذا الشــأن. ودع ــة هب ة دولي
اإلرهاب واجلرميـة املنظمـة عـرب    املتعلقة بلتحديات ا مواجهةالحتياجات البلدان الطالبة، من أجل 

  رات.الوطنية واالجتار باملخدِّ
أمهية عمل املـؤمتر  به نوَّوتكلم ممثل األردن نيابة عن جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ، ف  -١٤
مـن أجـل إبـراز أمهيـة منـع       ٢٠١٥مفاوضـات بشـأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام        ما جيري من يف 

سلفادور يعترف مبا لنظم إعالن  اجلرمية والعدالة اجلنائية يف حتقيق التنمية املستدامة. واستذكر أنَّ
هنـاك ترابطـاً وتعاضـداً بـني      نون، وأنَّمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من دور حموري يف سـيادة القـا  

عدالـة جنائيـة يتسـم ُحبسـن     التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة الطويلة األمـد وإقامـة نظـام    
د على التحديات اليت متثلها اجلرائم اإلنسانية. وشدَّاألداء والنجاعة والفعالية ومراعاة االعتبارات 

د التنمية االقتصادية ومصادر رزق هدََّتاملرتكبة حبق البيئة واحلياة الربِّية، بصفتها أخطاراً جسيمة َت
اجملتمعات احمللية، ودعا إىل اتباع هنج شامل، جيمع بني التعاون الـدويل وبنـاء القـدرات، ملواجهـة     

 اسـتبانة التصدي للجرائم املتعلقة باملمتلكات الثقافية، مبـا فيـه   ية التحديات. كما نوَّه إىل أمه تلك
املمتلكــات الثقافيــة املســروقة وإعادهتــا فعليــا، باختــاذ تــدابري مثــل تعزيــز اإلجــراءات القانونيــة          
واملؤسسية ملواجهة ما يرتبط بذلك من أنشطة إجرامية. ورحَّب يف هذا الصـدد باعتمـاد املبـادئ    

ة بشــأن تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق باالجتــار باملمتلكــات   التوجيهيــة الدوليــ
إىل وجـود عـدة صـكوك قانونيـة دوليـة ملكافحـة       الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى. وأشـار  

 عــرب الوطنيــة اجلرميــة املنظمــة األمــم املتحــدة ملكافحــة تلــك اجلــرائم والتصــدي هلــا، منــها اتفاقيــة 
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د علـى أمهيـة األحكـام    وشـدَّ كافحة الفسـاد،  مل األمم املتحدة ت املكمِّلة هلا واتفاقيةوالربوتوكوال
املتعلقــة بتســليم اجملــرمني وتبــادل املســاعدة القانونيــة وكشــف املوجــودات املســروقة واســتردادها  

لفئـات احملتاجــة إىل مســاعدة،  لوإعادهتـا إىل بلــدها األصـلي. ودعــا إىل إيــالء مزيـد مــن االهتمــام    
أو خارجــة مــن  نزاعــاتصوصــاً الشــباب واألشــخاص الــذين يعيشــون يف جمتمعــات تشــهد   وخ

الــدول األعضــاء يف سياســاهتا الوطنيــة املتعلقــة مبنــع  جُتــدِمد علــى احلاجــة إىل أن . وشــدَّنزاعــات
  .اجلنسانيةاجلرمية والعدالة اجلنائية هنوجاً قائمة على احلقوق وتراعي االعتبارات 

ما نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكـارييب فـأبرزت احلاجـة إىل     وتكلمت ممثلة بن  - ١٥
فئات معينة، مثل األطفـال واملـراهقني   لدى سياسات تراعي املنظورات اجلنسانية وجوانب الضعف 

ــية          ــول اجلنس ــيا ومزدوجــي املي ــيني جنس ــات واملثل ــة وأوســاط املثلي ــات اإلثني ــار الســن واألقلي وكب
للتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية وإقامـة     واملزدوجي اجلنس. وأحاطـت علمـاً مبـا    ا واملتحولني جنسي

نظام عدالة جنائية يتسم باإلنصاف واإلنسـانية مـن تـأثري إجيـايب ومعـزِّز تبادليـاً. وأقـرت مبـا ملكتـب          
رات واجلرميــة مــن دور أساســي يف ضــمان تالُحــم وتنســيق األنشــطة الراميــة إىل منــع اجلرميــة املخــدِّ
مـن   جمموعـة هـذه الـدول   كافحتها. وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية اجلرميـة املنظمـة، أشـارت إىل قلـق     وم

يف دورتـه   ة املنظمـة عـرب الوطنيـة   األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي عدم توصُّل مؤمتر األطراف يف اتفاقية
وحثـت   .تعراض، إىل اتفاق بشأن إنشاء آليـة اسـ  ٢٠١٤السابعة، املعقودة يف تشرين األول/أكتوبر 

آليـة اسـتعراض موضـوعية وحياديـة. وأشـارت بقلـق        وضـع مجيع الدول األطراف علـى السـعي إىل   
ضـون بوجـه خـاص ملخـاطر التعـدي      هتريب املهاجرين، وخصوصاً األطفال الـذين هـم معرَّ  بالغ إىل 

 واعتمــاد سياســات لتزويــد أولئــك الضــحايا وضــعت اجملتمــع الــدويل علــى والعنــف واهلَْجــر، وحثَّــ
ــة واملتفجــرات        ــة بصــنع األســلحة الناري ــة. وأشــارت أيضــاً إىل التحــديات املتعلق باملســاعدة الالزم

تعقُّــب تلــك املــواد وحتديــد أماكنــها والتعــرُّف عليهــا  واالجتــار هبــا، ودعــت إىل اختــاذ تــدابري تتــيح  
 ٢٤يف هـذا الصـدد إىل معاهـدة جتـارة األسـلحة، الـيت بـدأ نفاذهـا يف          كـذلك  أشارتووحجزها. 

واالجتــار غــري املشــروع  ،. وســلطت الضــوء علــى اجلرميــة الســيربانية٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب 
 ،واالجتــار بأعضــاء البشــر، )مبــا فيهــا التعــدين غــري املشــروع (واجلرميــة البيئيــة  ،باملمتلكــات الثقافيــة
وليــا كأشــكال مســتجدة لإلجــرام تتطلــب تعاونــاً د ،اجلرميــة احلضــريةتفــاقم و ،وهتريــب املهــاجرين

أفضل وأُطراً قانونية متينة. وأعربت عن قلقها بشأن مظاهر اجلرميـة املنظمـة يف املنطقـة، وخصوصـاً     
الشباب، مما يتطلب تدابري مضادة مجاعية تضم مجيع اجلهـات املعنيـة،    املكوَّنة منأنشطة العصابات 

  االت املناسبة.دت على أمهية استخدام بدائل احلبس يف احلمبا فيها القطاع اخلاص. وشدَّ
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من دور مهـم  يؤديه وأشارت ممثلة االحتاد األورويب إىل ما   -١٦

كانـة بـارزة   مباجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    منـع  حظـي  يف التنمية املسـتدامة واحلـد مـن الفقـر. وقـد      
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بـني اجلنسـني   ، مبـا يف ذلـك مـن حيـث املسـاواة      ٢٠١٥لدى وضـع خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       
والقضاء على العنف املـرتبط بنـوع اجلـنس والتـرويج جملتمعـات ضـامَّة للجميـع. وأعربـت عـن          

املوجهـة ضـد مجيـع الشـعوب والبلـدان وتراثهـا       إدانتها الشـديدة للـهجمات اإلرهابيـة األخـرية     
 دت على أمهية التعاون الدويل والعمل اجلمـاعي ملواجهـة هـذه األخطـار. ودعـت     ، وشدَّالثقايف

الدول األعضاء إىل ضمان وجود نظم عدالة جنائية تتسـم باإلنصـاف والعـدل واإلنسـانية، مبـا      
يب يعتـرب عقوبـة اإلعـدام    االحتـاد األورو  يتوافق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. وذكـرت أنَّ 

مبـا  ورحبـت   .دعيـة ال توجد أدلـة قاطعـة علـى قيمتـها الرَّ    إنسانية وقاسية ومهينة، وأنه عقوبة ال
اختذتــه بعــض الــدول األعضــاء مــن خطــوات للحــد مــن عــدد اجلــرائم الــيت جيــوز فــرض عقوبــة  

ودعـت الـدول    .ا اتُّخذ من خطوات للحد من تطبيـق تلـك العقوبـة   مباإلعدام بشأهنا، وكذلك 
. ونوَّهـت إىل أمهيـة مكافحـة العنـف ضـد      األعضاء إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام يف كـل الظـروف     

وأدانـت   دعت الدول إىل تنفيذ سياسات وممارسات ملواجهة هذا التحـدي. النساء والفتيات، و
أيضاً مجيع أشكال العنف ضـد األطفـال، ودعـت الـدول إىل االنضـمام إىل االتفاقيـات الدوليـة        

االحتـاد   ذات الصلة وإىل اعتماد سياسات ملكافحة العنـف ضـد األطفـال. وذكَـرت كـذلك أنَّ     
التوجُّـه اجلنسـي واهلويـة اجلنسـانية كذريعـة      مرار اسـتخدام  األورويب يساوره قلق بـالغ مـن اسـت   

الرتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف خمتلف أحناء العامل، وأعربت عـن التـزام االحتـاد    
مايـــة احلقـــوق اإلنســـانية للمثليـــات واملثلـــيني جنســـيا ومزدوجـــي امليـــول اجلنســـية  حباألورويب 

. وأشارت كذلك إىل ضـرورة مكافحـة الفسـاد واالجتـار     واملتحولني جنسيا واملزدوجي اجلنس
التحـديات  أشـارت إىل  وة. واجلـرائم املرتكبـة حبـق احليـاة الربيِّـ      وهتريـب املهـاجرين   باألشخاص

ــة الســيربانية،    ــة باجلرمي ــة      وســلطت الضــوء املرتبط ــة باجلرمي ــا املتعلق ــس أوروب ــة جمل ــى اتفاقي عل
ثقافـة قائمـة علـى االمتثـال للقـانون مـن        ترسـيخ  السيربانية كإطار للتعاون الـدويل. ودعـت إىل  

ت الـدول األعضـاء علـى إشـراك     خالل مراعاة حقوق اإلنسـان واحتـرام سـيادة القـانون، وحثَّـ     
اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية ووسـائط اإلعـالم وسـائر اجلهـات املعنيـة      

  منع اجلرمية. إشراكاً تاماً وفعاالً يف صوغ وتنفيذ ورصد سياسات
، وملـا بذلتـه مـن جهـود     حفاوةوأعرب املتكلمون عن امتناهنم حلكومة قطر ملا أبدته من   -١٧

رات إلجناح تنظيم املؤمتر الثالث عشر. كما أعرب املتكلمون عن شكر حكوماهتم ملكتب املخـدِّ 
  جلودة وثائقه. واجلرمية، بصفته أمانة املؤمتر، لتولِّيه مهام التحضري للمؤمتر وتنظيمه، وكذلك

وأشار املتكلمون إىل ما تؤديه مؤمترات األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن         -١٨
فرصـة ملناقشـة التحـديات واألولويـات واسـتبانة االجتاهـات واملخـاطر         حيث إهنا تتيحهم، دور م

بـني طائفـة واسـعة مـن     منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة    بشأنوتقاسم املمارسات والتجارب اجليدة 
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ــة واملؤسســات     ذات املصــلحةاجلهــات  ــة الدولي ــدول األعضــاء واملنظمــات احلكومي ــا فيهــا ال ، مب
األكادميية واخلرباء املتخصصون وعامة الناس. وأحاط املتكلمون علماً مبـا يكتسـيه املـؤمتر الثالـث     

ملتحــدة املعنيــة الســنوية الســتني ملــؤمترات األمــم ا  ىعشــر مــن أمهيــة خاصــة، إذ يصــادف الــذكر 
أيضاً عـن   أعرب املتكلمونواألمم املتحدة.  لتأسيسباجلرمية، وكذلك الذكرى السنوية السبعني 

  .ة والعدالة اجلنائيةنة منع اجلرميدعمهم ألعمال متابعة املؤمتر الثالث عشر اليت ستضطلع هبا جل
، ودعـوا إىل  منطلقـاً لألعمـال ذات الصـلة   ب متكلمـون بـإعالن الدوحـة بوصـفه     ورحَّ  -١٩

ــة وســيادة القــانون وحقــوق       ــة اجلنائي تنفيــذه لــدعم وتعزيــز الصــالت بــني منــع اجلرميــة والعدال
اإلنسان والتنمية. ودعا متكلمون مجيع الدول إىل اختاذ إجراءات مشتركة لـدعم تنفيـذ إعـالن    

ع لتحـديات املتعلقـة مبنـ   للتصـدي ل من استجابات حكومية دوليـة أساسـية    فيهالدوحة وما ورد 
ب اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة مـن خـالل تعزيـز الشـبكات والتعـاون علـى الصـعيد الـدويل. ورحَّـ           

دوا علـى  بتركيز اإلعالن بشكل خاص على حقوق املـرأة والطفـل، وشـدَّ    املتكلمنيالعديد من 
ذلك جـرائم قتـل النسـاء والفتيـات      املرأة، مبا يفضد لعنف احلاجة إىل التصدي جلميع أشكال ا

للعنـف   ن اإلعـالن مل يتضـمن إدانـةً   أل ه. وأعرب أحد املتكلمني عن خيبـة أملـ  جنسانية بدوافع
واملتحـــولني جنســـيا  ةاجلنســـي امليـــولومزدوجـــي جنســـيا املثليـــات واملثلـــيني  الـــذي يســـتهدف
  وقف العمل بعقوبة اإلعدام وإلغائها يف هناية املطاف. إىل أو دعوةً واملزدوجي اجلنس

بـــني منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة والتنميـــة إىل الصـــالت اهلامـــة وأشــار متكلمـــون    -٢٠
. ٢٠١٥يف خطة التنميـة ملـا بعـد عـام      منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إدراجودعوا إىل  املستدامة،

سـيادة القـانون   ودعا عدة متكلمني إىل تأسـيس ثقافـة قائمـة علـى االمتثـال للقـانون، ممـا يعـزز         
القضــاء بغــرض بنــاء ثقــة املــواطنني يف القــانون واحتــرامهم لــه. إىل جــوء ن اجلميــع مــن اللميكِّــو

قيمتان متأصلتان يف مجيـع الثقافـات    سيادة القانون والسالم أنَّ واستذكر بعض املتكلمني أيضاً
سيادة القانون ومنع اجلرميـة والتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة      واحلضارات واألديان. وذكر أنَّ

ببعضــها الــبعض وتعــزز كــل منــها األخــرى علــى األصــعدة احملليــة واإلقليميــة   تــرتبطاملســتدامة 
د بعض املتكلمني على ضرورة تدعيم االلتزام بسيادة القانون من خالل احتـرام  والدولية. وشدَّ

القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسـان، الـيت ينبغـي مراعاهتـا بغـض النظـر عـن امليـل اجلنسـي          
 د أيضـاً دِّجلنسية، ودعمها بنهج شاملة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة. وشُـ   لألشخاص وهويتهم ا

على الصالت بني التنمية املستدامة وسيادة القانون من ناحية، واحلد من الفقر وتوليـد الفـرص   
االسـتثمار العـام واخلـاص يزدهـر بشـكل       ر أنَّكِـ التعليمية وفرص العمل مـن ناحيـة أخـرى. وذُ   

  الرشيدة.   واحلوكمةمن األمن والعدالة أفضل يف ظل بيئة 
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ــ  - ٢١ ــى احلاجــة إىل االســتثمار يف اســتراتيجيات ومؤسســات     وأكَّ ــتكلمني عل ــد مــن امل د العدي
د علــى دور اجملتمــع دِّقة ملنــع اجلرميــة علــى الصــعيدين الــوطين واحمللــي. وشـُـ متوازنــة وشــاملة ومنسَّــ

وإشـراك  أمهية مشاركة اجلمهـور العـام    يضاًوأجهزة إنفاذ القانون يف هذا الصدد. وأبرز متكلمون أ
، منـهم منظمـات اجملتمــع املـدين والقطـاع اخلـاص والشــباب      طائفـة عريضـة مـن أصــحاب املصـلحة    

. كمـا  منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     يف جمال وتدابري وبرامج إعداد وتنفيذ استراتيجيات يف والنساء
بني اجلنسني وحقـوق األطفـال والشـباب. ويف هـذا     دوا على احلاجة إىل تعزيز وضمان املساواة شدَّ

عنـه،   ورحبوا بالبيـان والتوصـيات الصـادرين   ، الدوحة للشبابالسياق، أشاد عدة متكلمني مبنتدى 
  جوانب منع اجلرمية.ودعوا إىل اختاذ تدابري لدعم وتعزيز مشاركة الشباب يف مجيع 

يف جمـال التثقيـف والتوعيـة     املةشـ فـرص   أمهيـة تـوفري  وأشار العديد مـن املـتكلمني إىل     -٢٢
جهود كفالة السالم واالسـتقرار والتنميـة املسـتدامة     يف سياقالعامة كأداة ضرورية ملنع اجلرمية 

قيمـة البحـوث واملؤسسـات التعليميـة     ونـوَّه متكلمـون ب  على املـدى الطويـل لألجيـال القادمـة.     
  ع اجلرمية والعدالة اجلنائية.  ممثل معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملن ، ومنهمالدولية
ــع يتســم بالعــدل        -٢٣ ــاح للجمي ــة مت ــة اجلنائي ودعــا عــدة مــتكلمني إىل وضــع نظــام للعدال

والفعالية واإلنصاف واملساءلة واإلنسانية، ليكون عامـل الـتمكني األساسـي للتنميـة املسـتدامة.      
ائيـة، مبـا يف   للعدالـة اجلن وأبرز العديد من املتكلمني اجلهـود املبذولـة لتحقيـق اإلصـالح الشـامل      

، واحلـد مـن   وضمان استقالليتها اجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامةفعالية ذلك تدابري زيادة 
. ودعـا  نةاستخدام السجن عن طريق اللجوء إىل بدائل احلبس وخدمات مراقبـة السـلوك احملسَّـ   

إىل أمهيـة محايـة الضـحايا     شـري وأُ إلغـاء عقوبـة اإلعـدام يف مجيـع الظـروف.     ني إىل بعض املتكلم
األطفـال، وإتاحـة الفرصـة     يشـارك فيهـا  والشهود يف إطار اإلجراءات اجلنائية، وخباصـة عنـدما   

د عــدة مــتكلمني علــى لالســتماع إىل الضــحايا يف املراحــل ذات الصــلة مــن اإلجــراءات. وشــدَّ
ميــع إىل أمهيـة وجـود جهـاز قضـائي مسـتقل لصـون سـيادة القـانون وضـمان إمكانيـة جلـوء اجل           

برزت مزايـا اللجـوء إىل الطرائـق البديلـة لتسـوية املنازعـات والوسـاطة كطرائـق         القضاء. كما أُ
  بناءة لتفادي اللجوء إىل نظام العدالة الرمسي.  

شري إىل احلاجة إىل ضمان إعادة تأهيل املـذنبني وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع هبـدف      وأُ  -٢٤
التعليم والتـدريب املهـين   تزويـدهم بـ  ا يف ذلك عـن طريـق   احلد من معاودة ارتكاهبم للجرمية، مب

د علـى ضـرورة التوسـع    دِّ. وشُـ هلم والعقلية البدنيةاملشورة واملعاجلة  توفري املالئم، باإلضافة إىل
املراقبـة اإللكترونيـة    نظـام شـامل ملراقبـة السـلوك واسـتخدام      ومن ذلـك يف حبث بدائل احلبس، 

على قضاء األحداث وتعظيم املـوارد واخلـدمات   د دِّوُشاكمة. وإخالء السبيل املشروط قبل احمل
لضــمان تقــدمي التعلــيم والتــدريب لألحــداث اجلــاحنني وإعــادة تأهيلــهم وإدمــاجهم يف اجملتمــع    
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. واســتذكر عــدة مــتكلمني مبــادئ قواعــد بــانكوكبشــكل كامــل. ودعــا متكلمــون إىل تنفيــذ  
، املساعدة القانونية يف نظم العدالـة اجلنائيـة  األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على 

ســتراتيجيات األمــم وأبــرزوا اجلهــود املبذولــة لتنفيــذها. ورحــب متكلمــون آخــرون باعتمــاد ا  
يف جمـال منـع اجلرميـة     املتحدة وتدابريها العمليـة النموذجيـة للقضـاء علـى العنـف ضـد األطفـال       

األطفــال املخــالفني للقــانون إمكانيــة جلــوء والعدالــة اجلنائيــة، وأبــرزوا اجلهــود املبذولــة لضــمان 
  رمية والشهود عليها إىل القضاء.وضحايا اجل

الفساد، وشجعوا على تصديق كل دول العامل علـى   مكافحةوأشار متكلمون إىل أمهية   -٢٥
ــذاً    ــذها تنفي ــة مكافحــة الفســاد وتنفي ــ اتفاقي ــدابري لضــبط     تام ــاذ ت ــق اخت ــن طري ــك ع ــا يف ذل  ا، مب

. وأشار بعـض املـتكلمني إىل مـا    وإعادهتا إىل أصحاهباروقة وجتميدها ومصادرهتا املوجودات املس
إمكانيـة تقويضـه   علـى  قد يكون للفسـاد مـن أثـر سـليب علـى التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة، و        

ــة. وأشــار متكلمــون آخــرون إىل إضــرار    للتنميــة االقتصــادية  والثقــة يف مؤسســات قطــاع العدال
ســيادة القــانون. وأشــري إىل تأســيس    لاالمتثــال املــواطنني وحكومتــهم وب بالعالقــة بــني  الفســاد 

  كادميية الدولية ملكافحة الفساد.األ
صفت مثـل هـذه   وأشري إىل التحديات املتعلقة باجلرمية عرب الوطنية العابرة للحدود. وُو  -٢٦

ــل خطــراً   ــا متث ــة بأهن ــ اجلرمي ــدِّعاملي ــن واالســتقرار. ف ا يه ــة  د األم ــا إعاق يف  االســتثمار مــن آثاره
االستقرار وهتميش األعمال التجارية احمللية. ودعـا متكلمـون    وتقويضالعام واخلاص  القطاعني

وتنفيـذها   اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا      إىل تصديق كل دول العامل على 
ا بعـض املـتكلمني إىل   ا، وخباصـة األحكـام املتعلقـة بالتعـاون الـدويل واإلقليمـي. ودعـ       تام تنفيذاً

اسـتعراض تنفيـذ   على أساس منوذج  والربوتوكوالت امللحقة هبااالتفاقية  إنشاء آلية الستعراض
  كافحة الفساد.األمم املتحدة مل اتفاقية
اإلرهاب والتطرف العنيـف، ودعـوا الـدول إىل     تفشِّيبشدة  نيتكلمالعديد من املوأدان   -٢٧

، مبا يف ذلك يف جمال إنفـاذ  ن على الصعيدين اإلقليمي والدويلوالتعاوتبسيط التشريعات الوطنية 
، مـع  مكافحـة اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره     القانون وتبـادل البيانـات االسـتخبارية بغـرض     

التصـدي  علـى الـدور احملـوري للمـرأة يف     وُشدِّد الدولية وحظر التعذيب.  حقوق اإلنساناحترام 
، اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب  ب وُرحِّــبإلرهــاب والتطــرف العنيــف.  ل
(املكتـب).   واجلرميـة رات األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ    أعمال فرع منع اإلرهـاب التـابع ملكتـب    و

اجلماعات اإلرهابية حتصل على متويل كبري عن طريق ارتكـاب جـرائم االختطـاف     وأشري إىل أنَّ
مـن األنشـطة غـري     املزيفة وغري ذلـك واملستحضرات الصيدالنية ة واالجتار بالنفط واملوارد الطبيعي

زة ملكافحة متويل اإلرهـاب وأنشـطة التجنيـد    القانونية. ودعا بعض املتكلمني إىل اختاذ تدابري معزَّ
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عرب شبكة اإلنترنت، باإلضافة إىل منع جتنيـد املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب وسـفرهم إىل منـاطق       
وضـع صـك قـانوين دويل جديـد ملكافحـة      تكلمني إىل إجـراء مناقشـة بشـأن    القتال. ودعا أحد امل
ــرز  ــه   نيتكلمأحــد املــاإلرهــاب. وأب  املنتــدى العــاملي ملكافحــة اإلرهــاب الــدور الــذي اضــطلع ب

املســتوى بشــأن موضــوع املقــاتلني اإلرهــابيني    لــس األمــن الرفيــع قمــة جم اجتمــاع اإلشــارة إىلب
 ٢١٩٥لــس األمــن ، وكــذلك قــرار جم٢٠١٤أيلول/ســبتمرب يف نيويــورك يف  املعقــوداألجانــب، 

، الذي دعـا فيـه اجمللـس إىل اختـاذ إجـراءات      ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩) املؤرخ ٢٠١٤(
بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وأبرز متكلم آخر أمهية اختاذ  لتفكيك الصالتدولية 

  نية والتعاون على الصعيد احمللي.ئف الديتدابري وقائية، مثل تعزيز احلوار مع الطوا
وأشار عدة متكلمني إىل القضاء على االجتار باألشخاص وهتريـب املهـاجرين باعتبارمهـا      -٢٨

ــادة االهتمــام بالنــهج املوجــه حنــو      ــا. ودعــا بعــض املــتكلمني إىل زي مــن األولويــات الوطنيــة العلي
نيــة جلــوء ضـحايا االجتــار إىل القضــاء،  الضـحايا يف هــذا اجملـال، وخباصــة احلاجــة إىل ضـمان إمكا   

منــة، والســيما فيمـا يتعلــق بالشــباب  اآلقامـة  اإلمايــة واحلمـا يلــزم مــن تـدابري   تــوفري باإلضـافة إىل  
، وكـذلك  إدارة احلـدود ومراقبتـها  املهاجرين. وأشار متكلمون إىل أمهية تعزيـز اجلهـود املتعلقـة بـ    

ــرز بعــض املــتكلمني ضــرور    ــر   التفتــيش علــى احلــدود. وأب ــة األمــد وأث ة تســوية الرتاعــات الطويل
الرتاعات احلالية على تدفق املهاجرين دوليصندوق األمم املتحـدة  دعم لالعرب عن ا. وأُا وإقليمي

لتصــديق علـــى  ل، وكـــذلك االســتئماين لضــحايا االجتـــار بالبشــر، وال ســـيما النســاء واألطفــال     
ل واألطفـال، واملعاقبـة عليـه، املكمِّـ     بروتوكول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء      

اتفاقية حقـوق الطفـل والربوتوكـول    ، وتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةال
  . االختياري امللحق هبا بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

 والقطــع األثريــة ر باملمتلكــات الثقافيــة  وأشــار متكلمــون إىل أمهيــة التصــدي لالجتــا      -٢٩
ب عدة مـتكلمني باعتمـاد املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة بشـأن تـدابري منـع اجلرميـة          التارخيية. ورحَّ

والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخـرى، ودعـا   
وتنفيذها يف هذا اجملـال. وأعـرب متكلمـون عـن      بعض املتكلمني إىل وضع معايري دولية إضافية

  بتدمري مواقع للتراث الثقايف والديين.   أسفهم لقيام مجاعات إرهابية مؤخراً
ــة التصــدي لتحــديات اجلرميــة الســيربانية، ومنــها االحتيــال       -٣٠ وأبــرز عــدة مــتكلمني أمهي

واالســتغالل اجلنســي االقتصــادي، وهتديــد اخلصوصــية، والتزييــف، واجلــرائم املتصــلة باهلويــة،   
لألطفال على اإلنترنت، ونقاط الضعف املتعلقة حبماية البيانات، ودعوا إىل املزيـد مـن التعـاون    
الدويل وتبادل املمارسات اجليـدة يف هـذا الصـدد. كمـا دعـا بعـض املـتكلمني إىل وضـع إطـار          

ممـا يـؤدي    ،يرباينقانوين دويل جديد للتصدي للجرمية السيربانية ومكافحتها وتعزيز األمان السـ 
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ــرام           ــوق اإلنســان، وخباصــة احلــق يف احت ــانون وحق ــاذ الق ــود إنف ــني جه ــوازن ب ــق الت إىل حتقي
  اخلصوصية، يف حني أبرز آخرون احلاجة إىل تنفيذ الصكوك القائمة.  

مــن مصــادر القلــق  تعــد رات غــري املشــروعة جتــارة املخــدِّ وأوضــح عــدة مــتكلمني أنَّ   -٣١
 منعهــا تعزيــزلتنميــة وســيادة القــانون. وأشــري إىل احلاجــة إىل اختــاذ تــدابري د الالرئيســية الــيت هتــدِّ

املســؤولية املشــتركة لبلــدان املقصــد يف تلــك  وخفــض اإلنتــاج، يف حــني أبــرز متكلمــون أيضــاً 
مها املكتـب فيمـا يتعلـق جبهـود     على املسـاعدة التقنيـة الـيت يقـدِّ     إجيابيااجلهود. وعلق متكلمون 

رات وبيعهـا واالجتـار هبـا. كمـا دعـا متكلمـون الـدول إىل التصـديق علـى          دِّمكافحة إنتاج املخ
  رات الدولية ذات الصلة وتنفيذها.  مجيع اتفاقيات املخدِّ

وأشار العديد من املتكلمني إىل أمهية التدابري املتخذة ملنع غسل األمـوال والكشـف عنـه،      -٣٢
الفسـاد واتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، كجـزء       ةوتدابري تنفيذ األحكام ذات الصلة مـن اتفاقيـة مكافحـ   
مكافحــة الفســاد واجلرميــة املنظمــة مــن أجــل مــن اســتراتيجية عامــة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  

ــوِّه بــ رات واإلرهــاب. واالجتــار باملخــدِّ  ــذا     وُن ــة يف ه ــاإلجراءات املالي ــة ب ــة العمــل املعني دور فرق
مكافحـة  االسـتخبارات املاليـة، ومنـها نظـام براجميـة       السياق. وأفاد أحد املتكلمني بفعاليـة أدوات 

  للشبكات اإلجرامية.   املالية غري املشروعة، يف تعقب التدفقات "goAML"غسل األموال 
اجلرميـة، وعلـى    مكافحةد متكلمون على أمهية فعالية التعاون الدويل وكفاءته يف وشدَّ  -٣٣

رميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة واإلرهــاب   وجــه اخلصــوص، يف التصــدي للــروابط املتناميــة بــني اجل  
والفساد وغسل األموال، وكذلك تذليل العقبـات القائمـة الـيت تعـوق التعـاون، ومنـها التـأخري        

، وعدم تسـليم املـواطنني، والصـعوبات الـيت تواجـه عمليـات التحقيـق عـرب         املعقَّدةواإلجراءات 
األعضـــاء. وأشـــار بعـــض  األحكـــام واللـــوائح القانونيـــة يف الـــدول اخـــتالفاحلـــدود بســـبب 

أنشــطة التعــاون الــدويل واملســاعدة  املــتكلمني إىل املزايــا الكامنــة يف قــرار الــدول املشــاركة يف   
د متكلمـون آخـرون   ثنائية مع الدول الطالبـة. وشـدَّ   معاهدات، حىت يف غياب القانونية املتبادلة

مني تعزيـز التعـاون يف   على أمهية التعـاون لتيسـري اسـترداد املوجـودات. واستحسـن أحـد املـتكل       
د متكلمون آخـرون علـى أمهيـة النـهج     اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضايا الفساد. وأكَّ

قة علـى الصـعيد احمللـي وتعزيـز التعـاون الـدويل،       االستشرايف فيما يتعلق بوضع أطر قانونية منسَّ
مــن  كلمــا أمكــن فادةاالســتومبــا يف ذلــك مــن خــالل شــبكات إقليميــة للمــدعني العمــوميني،   

خربات األوساط األكادميية واملنظمات الدولية يف مواجهة أشـكال اجلرميـة احلاليـة واملسـتجدة،     
 احليـاة نتجـات  مبوقطع األشجار على حنـو غـري قـانوين، واالجتـار     صيد األمساك و منها القرصنةو

 أن تراعـى يف تكلمني علـى  د بعض املـ واملعادن واملخلفات البيئية واألعضاء البشرية. وشدَّ ةالربيِّ
  احترام سيادة الدول وسالمة أراضيها.   ضرورةهذا التعاون 
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 والتحقيـق  اجلـرائم ة متكلمني جتارهبم الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ تـدابري منـع   وعرض عدَّ  -٣٤
تــدابري لزيــادة ثقــة اجلمهــور يف نظــام احملــاكم والقضــاء، وإصــالح الســجون،  ومــن ذلــك فيهــا.

للقــانون اجلنــائي واإلجــراءات اجلنائيــة أو التخطــيط هلــذه   املوضــوعيةحات واســتكمال اإلصــال
اإلصالحات، وتدابري تعزيز العدالة اجلنائية، مثل تدابري محايـة الشـهود ومبـادرات تعزيـز قضـاء      

وتـدابري   ،للعقوبـات بـدائل غـري احتجازيـة    األحداث ومحاية الطفـل وإنفـاذ القـانون واسـتخدام     
، باإلضافة إىل تـدابري تعزيـز التعـاون الـدويل علـى      منع الفساد وكشفهري مكافحة الفساد، وتداب

الصعيدين اإلقليمي والعاملي. كما أشار بعض املتكلمني إىل وضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة    
  رمية والعدالة اجلنائية.شاملة ملنع اجل

ة وتنفيـذ بـرامج   ة مـتكلمني عـن مشـاركة بلـداهنم يف تقـدمي املسـاعدة اإلمنائيـ       وأفاد عدَّ  -٣٥
د متكلمــون آخــرون علــى الــدور احملــوري لألمــم  بنــاء القــدرات لتعزيــز ســيادة القــانون. وشــدَّ 

املســاعدة التقنيــة الالزمــة إىل  ، يف تقــدمياملعــين باملخــدِّرات واجلرميــة املتحــدة، وخباصــة املكتــب
ة ذات الصــلة. الــدول األعضــاء لتنفيــذ االتفاقيــات والربوتوكــوالت وغريهــا مــن املعــايري الدوليــ

وصي مبواصلة وضع وتنفيذ التدابري ذات الصلة يف جمال منع اجلرمية علـى األصـعدة اإلقليميـة    وأُ
م الدعم واخلـربة علـى حنـو منـتظم يف هـذا الصـدد.       املكتب يقدِّ والوطنية واحمللية، وأشري إىل أنَّ

لكــات املصــادرة يف ودعــا أحــد املــتكلمني إىل حتويــل نســبة مئويــة مــن عائــدات اجلرميــة أو املمت 
  النامية لدعم برامج منع اجلرمية.مة إىل البلدان البلدان املتقدِّ

مــن  ٢٢ املــادةحــق الــرد مبوجــب   وأدلــت تركيــا وأرمينيــا وأذربيجــان بكلمــة، ممارســةً    -٣٦
أعربـت فيهـا عـن خيبـة      أخـرى  بكلمـة  أرمينيا، ممارسةً هذا احلـق نفسـه،   ، وأدلتالنظام الداخلي

ن مل يتضمن إشـارة إىل أحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة. كمـا أعربـت عـن أسـفها          ن اإلعالألأملها 
للطريقة اليت صيغت هبا بعض املبـادئ يف اإلعـالن حبيـث تكـون هلـا أولويـة خاصـة علـى أغـراض          

مجيـع املبـادئ    نيـا إىل أنَّ يميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل ومبادئهما األخـرى. وأشـارت أرم  
  األمهية بالنسبة للدول األعضاء. األمم املتحدة هلا نفس الواردة يف ميثاق

ــع اجلرميــة      وعرضــت   -٣٧ ــع عشــر ملن ــان استضــافة مــؤمتر األمــم املتحــدة الراب حكومــة الياب
  .٢٠٢٠يف عام ر عقده املقرَّوالعدالة اجلنائية، 

  


