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  مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر 
  اجلرمية والعدالة اجلنائيةملنع 

     ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢٧-٢٠كيوتو، اليابان، 
      دليل املناقشة    
  املحتويات
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  مقدِّمة  -أوًال  
  

    اخللفية  -ألف  
كانون األول/ديسمرب  ١٩، املؤرَّخ ٧٢/١٩٢ُأعدَّ دليُل املناقشة هذا عمًال بقرار اجلمعية العامة   -١

، الذي ُطلب فيه إىل األمني العام أن ُيعدَّ، بالتعاون مع معاهد شـــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع ٢٠١٧
شٍة لالجتماعات اإلقليمية التحضريية  ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر اجلرمية والعدالة اجلنائية، دليَل مناق

يف وقت مناســــب لكي يتســــىن عقد تلك االجتماعات يف وللمؤمتر نفســــه ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
  .٢٠١٩أقرب موعد ممكن يف عام 

يكون املوضــــوع الرئيســــي للمؤمتر أيضــــًا أن  ٧٢/١٩٢وقد قرَّرت اجلمعية العامة يف قرارها   -٢
الرابع عشـــر: "النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وســـيادة القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املســـتدامة 

  ".٢٠٣٠لعام 
  ويف القرار نفسه، وافقت اجلمعيُة على جدول األعمال املؤقَّت التايل للمؤمتر الرابع عشر:  -٣

  افتتاح املؤمتر.  -١  
  ائل التنظيمية.املس  -٢  
  االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.  -٣  
  النُُّهج املتكاملة للتصدي للتحديات اليت تواجه نظام العدالة اجلنائية.  -٤  
النُُّهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل تعزيز ســــــيادة القانون من   -٥  

ل أمور منها توفري ســـبل الوصـــول إىل العدالة للجميع؛ وإقامة مؤســـســـات فعالة خال
ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع؛ والنظر يف وضع تدابري اجتماعية وتعليمية 
وتدابري أخرى ذات صــــلة، منها تدابري تســــتهدف ترســــيخ ثقافة احترام القانون مع 

  الدوحة.احترام اهلويات الثقافية، وفقًا إلعالن 
ــــــكاهلا   -٦   التعاون الدويل وتقدمي املســــــاعدة التقنية من أجل منع اجلرائم جبميع أش

  والتصدي هلا:
  اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته؛  (أ)    
  أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة.  (ب)    
  اعتماد تقرير املؤمتر.  -٧  

أن ُينَظر يف املســـائل التالية أثناء حلقات العمل اليت تنظَّم يف إطار  وقررت اجلمعية العامة أيضـــًا  -٤
  املؤمتر الرابع عشر:

منع اجلرمية باالســتناد إىل األدلة: االســتفادة من اإلحصــاءات واملؤشــرات والتقييم يف   (أ)  
  دعم املمارسات الناجحة؛

  احلد من معاودة اإلجرام: استبانة املخاطر وإجياد احللول؛  (ب)  
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صمود املجتمعات   (ج)   ساسيني يف تعزيز  شباب باعتبارمها عنصرين أ التعليم ومشاركة ال
  يف وجه اجلرمية؛

ما   (د)   جدة، ال ســــــي مية، والتطورات األخرية واحللول املســــــت نة للجر هات الراه االجتا
  التكنولوجيات اجلديدة بوصفها وسائل الرتكاب اجلرمية وأدوات ملكافحتها.

وفقًا ملا ورد ، املؤمتر الرابع عشـــر، أن يتضـــمَّن ٧٢/١٩٢يف قرارها  ،العامةوقرَّرت اجلمعية   -٥
ستوى ُتدعى الدول إىل أن يكون ممثلوها فيه على أعلى ٥٦/١١٩يف قرارها  مستوى ، جزءًا رفيع امل

احلكومات أو الوزراء أو رؤســــاء النيابات العامة، وُتتاح فيه للممثِّلني   ممكن، مثل رؤســــاء الدول أو
، أن يعتمد املؤمتر ٥٦/١١٩وفقًا لقرارها  ،فرصة اإلدالء ببيانات بشأن مواضيع املؤمتر؛ وقرَّرت أيضًا

يه؛ وحثت الرابع عشــــــر  ية لكي تنظر ف نائ لة اجل عدا مية وال قدَّم إىل جلنة منع اجلر إعالنًا وحيدًا ُي
ــة البنود املوضــوعية جلدول أعمال املؤمتر  املشــاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضــريية على دراس

الرابع عشر ومواضيع حلقات العمل اليت ستعقد يف إطاره وتقدمي توصيات ذات منحى عملي، لكي 
  ينظر فيها املؤمتر.

، ينبغي ملؤمترات ٤٦/١٥٢ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أنه، عمًال بقرار اجلمعية العامة   -٦
اجلرمية  األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، باعتبارها هيئة اســــتشــــارية لربنامج األمم املتحدة ملنع

  والعدالة اجلنائية، أن توفر حمفًال ملا يلي:
تبادل اآلراء بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واخلرباء   (أ)  

  األفراد الذين ميثلون مهنًا وختصصات شىت؛
  تبادل اخلربات يف جماالت البحوث وتطوير القوانني والسياسات؛  (ب)  
  الجتاهات واملسائل اليت تنشأ يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛استبانة ا  (ج)  
تزويد جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية باملشــــورة والتعليقات بشــــأن مســــائل خمتارة   (د)  

  تعرضها عليه اللجنة؛
تقدمي مقترحات بشــــأن مواضــــيع ميكن إدراجها يف برنامج العمل، لكي تنظر فيها   )(ه  
  اللجنة.

    
    اجلوانب املوضوعية  -باء  

يتيح املؤمتر الرابع عشـــر للمجتمع الدويل فرصـــة فريدة لالضـــطالع بعملية تقييم شـــامل، بغية   -٧
رســــم الطريق إىل األمام حنو الدور الذي ميكن أن يؤديه نظام العدالة اجلنائية واملؤســــســــات املكوِّنة له 

أهداف التنمية املســـتدامة يف خطة التنمية املســـتدامة باعتبار ذلك جزءًا من البىن التحتية من أجل حتقيق 
  )١(.٢٠٣٠لعام 

                                                           
  ، الذي اعتمدت اجلمعية مبوجبه الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة ٧٠/١انظر قرار اجلمعية العامة   )١(  

 .٢٠١٥العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 
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املؤمتر الرابع عشــــــر مكانة فريدة من أجل إجناز عملية التقييم املذكورة أعاله ومتكني  ويتبوَّأ  -٨
  املجتمع الدويل من حتديد التدابري املزمع اختاذها يف املستقبل، وذلك لألسباب التالية:

األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية حمفل األمم املتحدة الرئيســــي متثل مؤمترات   (أ)  
الوحيد يف هذا املجال، وهو أكرب جتمُّع ملختلف أطياف مقرري السياسات واالختصاصيني املمارسني 
ة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبشــــــاركة برملانيني وخرباء أفراد وممثلني لألوســــــاط األكادميي

  واملجتمع املدين ووسائط اإلعالم؛
سات   (ب)   سيا شكلت ال صلة فيها، ذلك أهنا  سية متأ سيا تكتسي هذه املؤمترات داللة 

العامة الدولية والداخلية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأســـهمت يف التفكري بطريقة جديدة 
واســـتحداث ُنُهج جديدة بشـــأن املســـائل املعقدة الكامنة يف صـــميم نظام العدالة اجلنائية الذي ُيعد 

ــية للدولة احلديثة، ويف تطوير "قواعد قانونية لينة" إح تضــع معايري منوذجية دى املؤســســات الرئيس
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وبعضــــها قد أدرج يف صــــياغة املعاهدات أو وجد طريقه إىل بشــــأن 

  )٢(جمموعة مواد القانون الدويل العريف؛
، يف وقت هام من عمر خطة التنمية يأيت املؤمتر الرابع عشـــــر، على وجه اخلصـــــوص  (ج)  

ســنوات قبل النضــج املتوخى  ١٠، أي بعد مرور مخس ســنوات على اعتمادها و٢٠٣٠املســتدامة لعام 
 ١٣و ١٠و ٨و ٤منها. وهو توقيت ميمون ألنَّ التقدم املحرز يف مســــــار أهداف التنمية املســــــتدامة 

املنتدى الســياســي الرفيع املســتوى املعين  ، فضــًال عن أوجه الترابط بينها، ســوف ُيســتعرضــان أثناء١٦و
وســوف يكون املشــاركون يف االجتماعات اإلقليمية  )٣(.٢٠١٩بالتنمية املســتدامة املزمع عقده يف عام 

صادرة عن  التحضريية ويف املؤمتر الرابع عشر يف وضع ميكنهم من االستفادة من النتائج والتوصيات ال
  د اإلقليمية؛ عملية االستعراض، مبا يف ذلك األبعا

عامًا  ٥٠ينعقد مؤمتر اجلرمية الرابع عشــــــر من جديد يف كيوتو، اليابان، بعد مرور   (د)  
. وقد كان املؤمتر الرابع رائدًا من جوانب عديدة. فأوًال، ١٩٧٠على انعقاد املؤمتر الرابع هناك يف عام 

قدت يف أفريقيا وآســيا وأوروبا كان ذلك املؤمتر هو األول الذي ســبقته اجتماعات إقليمية حتضــريية ُع
وأمريكا الالتينية والشرق األوسط، حيث كانت هناك فيما سبق فرصة ضئيلة حلضور اخلرباء من مجيع 
املناطق لكي جيلبوا معهم منظورات ورؤى إقليمية إلثراء املواضـــيع املدرجة يف جدول األعمال. وثانيًا، 

عالقة بني اجلرمية والتنمية، والذي اعترف بأنَّ األجيال كان ذلك املؤمتر هو األول الذي تطرَّق إىل ال
الشــــابة هي األكثر تضــــررًا من اجلرمية. وثالثًا، كان مؤمتر كيوتو أول مؤمتر يعتمد إعالنًا، وقد دعيت 
احلكومات يف ذلك اإلعالن إىل اختاذ تدابري فعالة لتنســــــيق وتكثيف اجلهود اليت تبذهلا ملنع اجلرمية يف 

ة االقتصادية واالجتماعية. ومن اجلدير تسليط الضوء على الرؤية االستشرافية للمؤمتر الرابع سياق التنمي
                                                           

  .٤٥، الفقرة A/CONF.203/15انظر الوثيقة   )٢(  
وقد ورد التكليف بإنشاء منتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى . ٧٠/٢٩٩انظر قرار اجلمعية العامة   )٣(  

املعين بالتنمية املستدامة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد يف ريو دي جانريو، 
بو إليه"، بالصيغة اليت ، املعنونة "املستقبل الذي نص٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠الربازيل، يف الفترة من 

، ويرد تبيان الشكل واجلوانب التنظيمية للمنتدى يف قرار اجلمعية ٦٦/٢٨٨أقرهتا هبا اجلمعية العامة يف قرارها 
 .٦٧/٢٩٠العامة 
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والثناء عليها. بيد أنَّ كون هذه املسائل حتظى حبضور بارز يف جدول األعمال الدويل بعد نصف قرن، 
حاجة إىل اختاذ إجراءات وتكتسب يف اآلونة األخرية زمخًا إضافيًّا، إمنا يدل على أنَّ املجتمع الدويل يف 

  أكثر حزمًا يف إجياد حلول مشتركة وفعالة؛ 
وأخريًا، فإنَّ املوضــــوع املحوري العام للمؤمتر الرابع عشــــر، وكذلك جدول أعماله   (ه)  

ت الشــامل، حســبما حددته اجلمعية العامة، يشــمل طائفة واســعة من مســائل منع اجلرمية والعدالة املؤقَّ
ــــــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول اجلنائية، وهو بذلك ي قوم على إعالن الدوحة بش

أعمال األمم املتحدة األوســــع من أجل التصــــدي للتحديات االجتماعية واالقتصــــادية وتعزيز ســــيادة 
الذي تتجســد فيه التحديات اليت تواجه  )٤(القانون على الصــعيدين الوطين والدويل، ومشــاركة اجلمهور

  املجتمع الدويل يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
    

املواضيع املحورية للموضوع الرئيسي للمؤمتر الرابع عشر ملنع اجلرمية   -ثانيًا  
والعدالة واجلنائية "النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة القانون: 

    "٢٠٣٠لتنمية املستدامة لعام حنو حتقيق خطة ا
املناســب حلفز مزيد من النقاش الســياســايت بشــأن أمهية  املحفلإنَّ املؤمتر الرابع عشــر هو   -٩

ــــــأن ترابط أهداف التنمية  ــــــيادة القانون على الصــــــعيدين الوطين والدويل، وكذلك بش تعزيز س
ادة القانون أن تســـــهم يف التنفيذ املســـــتدامة، والكيفية اليت ميكن هبا للجهود الرامية إىل تعزيز ســـــي

  بأكملها. ٢٠٣٠الفعال خلطة عام 
وتركِّز الفقرات التالية على السياق الذي تترابط فيه أهداف التنمية املستدامة، وهي تبني كيف   -١٠

مة. أنَّ للنهوض جبهود منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة القانون دورًا أساسيًّا يف حتقيق التنمية املستدا
مقترنة بالعناصر األكثر حتديدًا الواردة يف الفصل الثالث من هذا الدليل، يف  واملقصود هو النظر فيها

  إطار بنود جدول األعمال ومواضيع حلقات العمل اخلاصة بكل منها.
    

النهوض جبهود منع اجلرمية  -من أهداف التنمية املستدامة من حيث التطبيق ١٦اهلدف     
    ٢٠٣٠ية وسيادة القانون: حنو حتقيق خطة عام والعدالة اجلنائ

يف إعالن الدوحة الذي اعتمده املؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، اعترفت الدول   -١١
األعضاء جبملة أمور، منها أنَّ التنمية املستدامة وسيادة القانون مترابطان بقوة ويعزز كل منهما اآلخر، 

والعدالة اجلنائية ينبغي إدراجهما على حنو متكامل يف منظومة األمم املتحدة األوســــــع. وأنَّ منع اجلرمية 
وتشـــهد شـــدة ترابط األهداف على اقتناع املجتمع الدويل بأنَّ رفاه هذا الكوكب يتوقف على العدالة 

  زاهة واإلنصاف واملساواة.والن
اعتمد املجتمع الدويل خطة التنمية  ،٢٠١٥وبعد انعقاد املؤمتر الثالث عشــر يف أيلول/ســبتمرب   -١٢

ــــد هبا يف اعتماد خطة العمل تتمثل يف التطلع إىل ٢٠٣٠املســــتدامة لعام  ــــُترش . وكانت الرؤية اليت اس

                                                           
  .٧٠/١٧٤عية العامة قرار اجلم  )٤(  
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يســود كافة أرجائه احترام حقوق اإلنســان وكرامة اإلنســان وســيادة القانون والعدالة واملســاواة   "عامل
ماء اإلثين والتنوع الثقايف؛ عامل يتيح تكافؤ الفرص ويتيح حتقيق وعدم التمييز؛ عامل حيترم األعراق واالنت

كامل اإلمكانات البشـــرية ويســـاهم يف حتقيق االزدهار العميم. عامل يســـتثمر يف أطفاله وينمو فيه كل 
عن إســار العنف واالســتغالل. عامل يتاح فيه لكل النســاء والفتيات التمتع باملســاواة الكاملة  طفل بعيدًا

صادية اليت حتول دون متكينهن. عامل بني اجل نسني، وتزاح عنه مجيع العوائق القانونية واالجتماعية واالقت
شد  سامح واالنفتاح واإلشراك االجتماعي للجميع، وتلىب فيه احتياجات أ قوامه العدل واإلنصاف والت

  )٥(الفئات ضعفا."
ومبدأ إتاحة  )٦(بدأ سيادة القانون، استعاد م٢٠٣٠وبفضل اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام   -١٣

خطة العمل اجلديدة كليا  وتعبِّرســـبل الوصـــول إىل العدالة الدور الذي كان جيب أن يكون هلما حقًّا. 
عن مغزى الترابط بكل أبعاده وإجراءات العمل اخلاصــــة به، مما يتبدى جبالء يف أنَّ حتقيق أحد أهداف 

يعزز حتقيق هدف آخر أو غاية أخرى. وتوفر خطة العمل إطارًا التنمية املســــــتدامة أو غاياهتا ميكن أن 
مترابطًا لســلســلة من األهداف والغايات التحويلية من أجل احلكومات وغريها من أصــحاب املصــلحة 

  والشركاء املعنيني، على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.
وجتين املجتمعات املساملة والعادلة اليت تستند إىل احلكم الرشيد، حيث تسود سيادة القانون   -١٤

، النفع من ارتفاع مســتويات النمو وتدين مســتويات الفقر، وخفض مســتويات احترام القانونوثقافة 
بناء جمتمعات اجلرمية والعنف. ومن مثَّ فإنَّ الشـــــرط الذي ال غىن عنه لتحقيق التنمية املســـــتدامة هو 

سبل الوصول إىل العدالة وتقوم على احترام حقوق  ساواة يف  شاملة للجميع تكفل امل سلمية عادلة و
اإلنسان، وعلى فعالية سيادة القانون واحلكم الرشيد على مجيع املستويات، وكذلك على مؤسسات 

  تتسم بالشفافية والفعالية وختضع للمساءلة.
د تطلعًا إىل ضـــمان املســـاواة يف ويف إطار أهداف التنمية ا  -١٥ ملســـتدامة، مثة غايات حمدَّدة جتســـِّ

وبعض أشكال معينة من اجلرائم  )٧(الوصول إىل العدالة، وتعزيز سيادة القانون، والقضاء على العنف
واجلرمية  )١١(واالجتار باألحياء الربية، )١٠(والفســاد، )٩(واالجتار باألشــخاص، )٨(،احلضــريةمثل اجلرمية 

ولكن إىل جانب هذه  )١٢(والتدفقات املالية غري املشــروعة. ،ة واالجتار غري املشــروع باألســلحةاملنظم
الغايات املحددة، فإنَّ النَّهج املتعدد األبعاد للتنمية املضمَّن يف أهداف التنمية املستدامة يعترف بالصلة 

  ية والبيئية.بني العنف واجلرمية والعدالة اجلنائية والتنمية االجتماعية واالقتصاد
                                                           

 .٨، الفقرة ٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٥(  
  .S/2004/616من الوثيقة  ٦لالطالع على تعريف سيادة القانون، انظر الفقرة   )٦(  
؛ والعنف ضد األطفال، ٢-٥؛ ومبزيد من التحديد، العنف ضد املرأة، الغاية ١-١٦مجيع أشكال العنف، الغاية   )٧(  

  .٢-١٦الغاية 
  .٧-١١الغاية   )٨(  
  .٢-١٦و ٧-٨و ٢-٥الغايات   )٩(  
  .٥-١٦الغاية   )١٠(  
  .٧-١٥الغاية   )١١(  
  .٤-١٦الغاية   )١٢(  
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فإنَّ حتقيق الغايات املذكورة أعاله يف إطار كل هدف ذي صــــلة ال ميكن الســــعي  ،ومن مث  -١٦
من خالل البنية التحتية للنظم الفعالة والقوية ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واملؤســســات  إليه بفعالية إالَّ

ــي د. فهذه النظم واملؤســســات متكِّن املكونة هلا، فضــًال عن املؤســســات املصــممة لدعم احلكم الرش
  املجتمعات املحلية من بلوغ مستويات املرونة الالزمة لتحقيق التنمية الكاملة.

   
    القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان - من أهداف التنمية املستدامة ١اهلدف   

أمرًا أســـاســـيًّا للتحقيق إنَّ النهوض بســـيادة القانون، على الصـــعيدين الوطين والدويل، يعترب   -١٧
التام للتنمية املستدامة والنمو االقتصادي الشامل للجميع والقضاء على الفقر واجلوع. وللفقر مظاهر 

  )١٣(عديدة، لكنه يتفاقم بفعل التمييز، وانعدام األمن، وعدم املساواة.
لقضــاء على الفقر يتطلب ومبا أنَّ العنف يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدم املســاواة يف الدخل، فإنَّ ا  -١٨

بذل جهود ملنع ذلك والتصـــدي له. وعالوة على ذلك، فإنَّ الفقر يضـــرُّ أيضـــًا بكفاءة مؤســـســـات 
العدالة اجلنائية ويسر الوصول إليها، كما ميكن أن يتضح من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة فيما 

  .٣-١٦يتصل بالغاية 
ــــــ  -١٩ يف مجلة أمور عن التزامها باتباع ُنُهج مشولية  اءويف إعالن الدوحة، أعربت الدول األعض

مواجهة اإلجرام والعنف والفســاد واإلرهاب بكل أشــكاهلا ومظاهرها، وبالعمل على تنفيذ   وجامعة يف
تدابري املواجهة تلك على حنو منســـــق ومتماســـــك، جنبًا إىل جنب مع برامج أو تدابري أوســـــع للتنمية 

على الفقر واحترام التنوع الثقايف وحتقيق الســلم االجتماعي وإشــراك االجتماعية واالقتصــادية والقضــاء 
  )١٤(املجتمع.  مجيع فئات

    
  ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية  -من أهداف التنمية املستدامة ٣اهلدف   

    يف مجيع األعمار
سات والربامج االجتماع  -٢٠ سيا صادية ذات ينبغي إدراج تدابري منع اجلرمية يف مجيع ال ية واالقت

الصــلة، مبا يف ذلك الســياســات والربامج اليت تعاجل قضــايا التوظيف والتعليم والصــحة واإلســكان 
  )١٥(والتخطيط احلضري والفقر والتهميش االجتماعي واإلقصاء.

وتنص قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الســجناء (قواعد نيلســون مانديال)، اليت متثل   -٢١
حتديثًا للقواعد األصــــــلية اليت اعُتمدت يف مؤمتر األمم املتحدة األول املعين مبنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، 

نفس مستوى الرعاية الصحية  ، على أنه ينبغي أن حيصل السجناء على١٩٥٥الذي عقد يف جنيف عام 
املتاح يف املجتمع، وينبغي أن يكون هلم احلق يف احلصــول على اخلدمات الصــحية الضــرورية جمانًا ودون 
متييز على أساس وضعهم القانوين، كما ينبغي أن تنظَّم اخلدمات الصحية من خالل عالقة وثيقة باإلدارة 

                                                           
  .A/68/202انظر الوثيقة   )١٣(  
  . ٣الفقرة ، ٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٤(  
  .٢٠٠٢/١٣انظر قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي   )١٥(  
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ية العالج والرعاية، مبا يف ذلك فيما خيص فريوس نقص العامة للصــحة العمومية وبطريقة تضــمن اســتمرار
   )١٦().٢٤املناعة البشرية والسل واألمراض املعدية األخرى، وكذلك االرهتان للمخدِّرات (القاعدة 

    
املنصف والشامل للجميع وتعزيز  اجليدضمان التعليم  -من أهداف التنمية املستدامة ٤اهلدف    

    فرص التعلم مدى احلياة للجميع
مليار شــخص تتراوح أعمارهم بني العاشــرة والرابعة والعشــرين، وهم  ١,٨يؤوي العامل اليوم   -٢٢

. ولكن لألســف ال تزال نســبة ٢٠٣٠ميثلون عوامل تغيري حمتملة وشــركاء رئيســيني يف تنفيذ خطة عام 
يف  ٧٠املباشرين وغري املباشرين مفرطة االرتفاع. فقد شكَّل األطفال زهاء  الشباب بني ضحايا العنف

، بينما كان الشباب الذكور ٢٠١٢و ٢٠١٠املائة من مجيع ضحايا االجتار بالبشر يف الفترة بني عامي 
 )١٧(هم األكثر عرضة ملخاطر الوقوع ضحايا جرائم القتل.

ومن املسلَّم به على نطاق واسع أنَّ التعليم يؤدي دورًا رئيسيًّا يف تشكيل قيم أجيال املستقبل،   -٢٣
صياغة التفضيالت املجتمعية. وإضافة إىل ذلك، يساعد التعليم يف تنمية  وبناء الوعي اجلماعي، وإعادة 

ــة تنطوي على  ــا أنَّ النظم التعليمي ــة لتطبيق تلــك القيم. كم ــارات الالزم ــات لكي يكون امله   إمكــان
  فعلها حافزًا قويًّا للســــــالم والعدالة ومنع اجلرمية. وتدعو أهداف التنمية املســــــتدامة وغاياهتا، وحتديدًا 

   )١٨(، الدول األعضاء إىل العناية بتوفري التعليم الذي يعزز ثقافة السالم ونبذ العنف.٧-٤الغاية 
    

  املساواة بني اجلنسني ومتكني حتقيق  -من أهداف التنمية املستدامة ٥اهلدف   
    كل النساء والفتيات

ميكن للنســـــاء والفتيات أن يؤدين دورًا باعتبارهن عوامل حمركة رئيســـــية للتحول اإلجيايب،   -٢٤
فإنَّ تعزيز سبل الوصول إىل العدالة  ،ومن أجل حتقيق التنمية املستدامة وتعزيز سيادة القانون. ومن مث

ودعم تطوير التشريعات والسياسات اليت حتمي حقوقهن ومتنع العنف ضد  للنساء والفتيات، بالنسبة
  من أهداف التنمية املستدامة. ٥النساء والفتيات، بل وتتصدى له، أمر بالغ األمهية يف حتقيق اهلدف 

ذات الصـــلة باحترام ومحاية وإعمال حقوق  واملهنيةومن شـــأن تطوير القدرات املؤســـســـية   -٢٥
 جمال منع اجلرمية ونظام العدالة اجلنائية، أن يكون وســـــيلة أســـــاســـــية يف هتيئة النســـــاء والفتيات، يف

الظروف الالزمة لكي تكون النســــاء والفتيات يف وضــــع ميكِّنهن من املطالبة باحلقوق املتأصــــلة هلنَّ 
  ويصبحن عوامل فاعلة للتغيري اإلجيايب.

على نوع اجلنس حقوق النساء والفتيات ويقوِّض أركان التنمية، وهو  وينتهك العنف القائم  -٢٦
كما أنَّ العنف ضـــد النســـاء والفتيات هو عقبة أمام  )١٩(إســـاءة بالغة تنال من إنســـانيتنا املشـــتركة.

  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وحتقيق التنمية املستدامة الشاملة.
                                                           

  .٧٠/١٧٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٦(  
  .E/2016/75انظر الوثيقة   )١٧(  
  .E/CN.15/2017/6انظر الوثيقة   )١٨(  
  .E/2017/66انظر الوثيقة   )١٩(  
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املتعلقة بالقضـــاء على مجيع أشـــكال  ٢-٥ة يف الغاية صـــراح باألشـــخاصوُيتناول االجتار   -٢٧
  العنف ضد مجيع النساء والفتيات يف املجالني العام واخلاص.

، أعادت الدول األعضــــاء تأكيد التزامها الذي تعهدت ٧٢/١٩٢ويف قرار اجلمعية العامة   -٢٨
  بالسعي إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف نظمها املعنية بالعدالة اجلنائية.به يف إعالن الدوحة، 

    
تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع  -من أهداف التنمية املستدامة ٨اهلدف   

    واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع
ُيعتقد أنَّ االجتار بالنساء ينطوي بصفة رئيسية على نساء متَّجر هبن قبل عقد من الزمن، كان   -٢٩

باســتقدامهن من مكان بعيد إىل بلد غين ألغراض االســتغالل اجلنســي. أمَّا اليوم، فإنَّ االختصــاصــيني 
ــــتغالل  ــــكال االس املمارســــني يف جمال العدالة اجلنائية باتوا يدركون التنوع بني اجلناة والضــــحايا وأش

ت االجتار باألشخاص، وهذه الزيادة يف الوعي تؤيدها اإلحصاءات احلديثة العهد بشأن االجتار. وتدفقا
ية  غا بال ما يتعلق  مية ("مكتب ٧-٨وفي باملخدِّرات واجلر حدة املعين  نات مكتب األمم املت يا فإنَّ ب  ،

خرة يف أوساط ضحايا املخدِّرات واجلرمية" أو "املكتب") تشري إىل أنَّ نسبة ضحايا االجتار ألغراض الس
، ٢٠١٤. ويف عام ٢٠١١يف املائة يف عام  ٤٠إىل  ٢٠٠٧يف املائة يف عام  ٣٢االجتار ازدادت من 

  )٢٠(يف املائة. ٣٨ظلت هذه النسبة عند 
بشــــــأن محاية حقوق العمل وإجياد بيئات عمل توفر األمان واألمن جلميع  ٨-٨أمَّا الغاية   -٣٠

العمال، مبن فيهم العمال املهاجرون، وخباصــــة املهاجرات، والعاملون يف الوظائف غري املســــتقرة، 
   ميكن أن تتحقق إالَّ من خالل استراتيجيات فعالة من أجل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. فال
    

    احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها -من أهداف التنمية املستدامة ١٠اهلدف   
على تيســـــري اهلجرة على حنو منظم وآمن ومنتظم ومتســـــم باملســـــؤولية،  ٧-١٠تركِّز الغاية   -٣١

ين بالبشــــر، باعتبار ذلك أمرًا أســــاســــيًّا للقضــــاء على فرص الربح الســــاحنة ملهريب املهاجرين واملتجر
االعتراف بأنَّ االســتراتيجيات الناجحة إلدارة شــؤون اهلجرة جيب أن ُتصــاغ ضــمن ســياق التنمية   مع

  األكثر مشوًال واستيعابًا للجميع.
وتتســم زيادة التعاون الدويل واســتمرارية احلوار بشــأن مكافحة التدفقات املالية غري املشــروعة   -٣٢

بالغة لضمان احلد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها. ويسهم  وتوطيد املمارسات اجليِّدة بأمهية
  ب.-١٠عمل مكتب املخدِّرات واجلرمية على التصدي للتدفقات املالية غري املشروعة يف حتقيق الغاية 

، يلزم توجيه انتباه خاص إىل ٢٠٣٠وضـــــمانًا لإلعمال الكامل خلطة التنمية املســـــتدامة لعام   -٣٣
األكثر هشاشة يف املجتمع، مبن فيهم أولئك الذين هم على احتكاك بنظام العدالة اجلنائية.  وضع األفراد

وهذه اجلهود من أجل االعتراف بكرامة اجلميع وصــوهنا ينبغي أن تكون مضــمونة من دون أيِّ شــكل 
  من أشكال التمييز، وهي مفتاح "عدم ختّلف أحد عن الركب".

                                                           
  .Global Report on Trafficking in Persons 2016انظر   )٢٠(  
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جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع  -ستدامةمن أهداف التنمية امل ١١اهلدف   
    وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

، أصــبح قرابة ٢٠١٥يف العقود األخرية، مرَّ العامل مبرحلة منو حضــري غري مســبوق. ويف عام   -٣٤
ا العدد يعيشون يف املدن، وُيتوقع أن يزداد هذ -يف املائة من سكان العامل  ٥٤أي  -باليني شخص  ٤

ويف كثري من املناطق احلضــرية، يؤدي ارتفاع  )٢١(.٢٠٣٠باليني شــخص حبلول عام  ٥إىل ما يقارب 
معدالت اجلرمية والعنف إىل تقويض أسس النمو وإعاقة مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية، مما يؤثر 

  خصوصًا على الفقراء والفئات األكثر ضعفًا.
مل   -٣٥ قد توجد عوا ملدن،  ية، وعنف  كثرية وراءويف ا لة اجلماع طا مل الب العنف. وهي تشــــــ

العصابات، وضعف املؤسسات األمنية، واستفحال اجلرمية املنظمة، وانتشار األسلحة النارية، وحمدودية 
مل، تفاقم قدرة احلكومة، وتزايد انعدام املســاواة. وفيما نســبته مخســة وســبعون يف املائة من املدن يف العا

التفاوت يف الدخل مقارنة مبا كان عليه قبل عقدين من الزمن، وتبني البحوث أنَّ العنف احلضــري بات 
  )٢٢(عمومًا أكثر انتشارًا يف مناطق احلرمان الشديد واالستبعاد االجتماعي والفقر.

فإنَّ حتســني التنســيق يف الســياســات واملمارســات احلكومية على الصــعيدين الوطين  ،ومن مث  -٣٦
واملحلي يف جمال منع اجلرمية واألمان احلضـــري، اليت ترّكز على التصـــدي للجرمية والعنف باعتبارمها 

والعمل يف الوقت  -ظاهرة متعددة األســـباب، وعلى االســـتفادة من تقدمي خدمات موثوقة وشـــفافة 
أمر أســاســي لتزويد أصــحاب املصــلحة املحليني بالقدرات  -ى تعزيز املؤســســات املحلية نفســه عل

الالزمة ملواجهة التحديات الناشـــئة ليس عن تزايد التحول احلضـــري فحســـب، وإمنا عن التهديدات 
  العاملية أيضًا، مع ما ميكن أن ينتج عنها من آثار مدمرة على املجتمعات املحلية.

، ١٦، أصــــــبحت قضــــــايا احلد من اجلرمية والعنف (اهلدف ٢٠٣٠ام وباعتماد خطة ع  -٣٧
) تقع ١١) وإنشاء مدن آمنة وشاملة للجميع وقادرة على التكيف (اهلدف ١-١٦وخصوصًا الغاية 

يف صــميم اجلهود العاملية الرامية إىل تعزيز التنمية املســتدامة. ويف الوقت نفســه، فإنَّ اخلطة احلضــرية 
يف مؤمتر األمم املتحدة املعين باإلســــكان والتنمية احلضــــرية املســــتدامة (املوئل  اجلديدة اليت اعُتمدت

أنشأت صلة واضحة بني التحضر والتنمية،  )٢٣(،٢٠١٦الثالث)، الذي عقد يف تشرين األول/أكتوبر 
  مبا يف ذلك التركيز على أمان سكان املدن وأمنهم.

                                                           
  .E/2017/66انظر الوثيقة   )٢١(  
 Violence in the City: Understanding and Supporting Community Responses to Urban Violence البنك الدويل،  )٢٢(  

(Washington, D.C., 2011), p. 29 وانظر أيضًا مكتب املخدِّرات واجلرمية .Governing Safer Cities: Strategies for 

a Globalised World — A Framework to Guide Urban Policy-Makers and Practitioners, December 2016, pp. 9–

10 (“People living together in close proximity and in conditions of poverty, inequality, marginalisation and poor 

governance, are more likely to be affected by crime and insecurity. As a result, insecurity and violence threaten 

enormous numbers of people across the world’s cities, with those who bear the brunt of violence often the 

poorest and most marginalised, particularly women and young people.”).  
  .٧١/٢٥٦قرار اجلمعية العامة مرفق   )٢٣(  
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ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية وعالوة على ذلك، فإنَّ التطبيق والتنفيذ الفعا  -٣٨ فاق لني الت
ــــــاد، وكذلك  املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس
املعايري والقواعد يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، املبادئ التوجيهية 

ئ التوجيهية للتعاون واملســاعدة التقنية يف ميدان منع اجلرمية احلضــرية، واملبادئ ملنع اجلرمية، واملباد
التوجيهية ملنع جنوح األحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، مها من العوامل احلامسة لضــــــمان منع 

  اجلرمية واستتباب األمن يف املناطق احلضرية.
    

يطات والبحار واملوارد البحرية حفظ املح -التنمية املستدامة من أهداف ١٤اهلدف   
      حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة واستخدامها على

محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز  -التنمية املستدامةمن أهداف  ١٥اهلدف   
استخدامها على حنو مستدام، وإدارة الغابات على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 

    راضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجيتدهور األ
أكد إعالن الدوحة على أمهية التصــــدي ملشــــكلة اجلرائم اخلطرية اليت هلا تأثري على البيئة،   -٣٩

مثل االجتار باألحياء الربية واألخشاب ومنتجاهتا والنفايات اخلطرة، وكذلك الصيد غري املشروع، 
  )٢٤(د تدابري فعالة ملنع تلك اجلرائم ومكافحتها.وعلى التزام الدول األعضاء باعتما

وقد أصــــــبحت اجلرمية اليت متس باحلياة الربية والغابات نشـــــــاطًا قليل املخاطر وكثري   -٤٠
األرباح بالنســـــبة إىل اجلماعات اإلجرامية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، وأخذ هذا النشـــــاط 

وأصــبح يؤثر على التنوع البيولوجي والتنمية. ولذلك يســتفحل يف البلدان واملجتمعات املحلية، 
فإنَّ مكافحة االجتار غري املشــروع باحليوانات والنباتات الربية تعد من الســمات البارزة يف خطة 

. ويبني حتليل بيانات املضــبوطات من األحياء الربية أنَّ اجلرمية اليت متس باحلياة الربية ٢٠٣٠عام 
مل تتضـــافر اجلهود يف هذا املجال، فإنَّ جتمعات األحياء الربية ســـتكون مشـــكلة عاملية، وأنَّه ما 

عرضــة ملخاطر كبرية. وهذا، بدوره، له عواقب ســلبية على املجتمعات املحلية والتنمية الوطنية، 
  واألمن الوطين واإلقليمي، مما يعوق حتقيق التنمية املستدامة.

    
يز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من تعز -التنمية املستدامةمن أهداف  ١٧اهلدف     

    أجل حتقيق التنمية املستدامة
مع مراعاة الدور اهلام ملؤمترات األمم املتحدة بوصــــفها أكثر املحافل الدولية تنوعًا لتبادل   -٤١

ــــياســــات والربامج بني الدول،  ــــع القوانني والس اآلراء واخلربات يف جماالت إعداد البحوث ووض
احلكومية الدولية واخلرباء األفراد الذين ميثلون خمتلف املهن والتخصصات العلمية، فإنَّ  واملنظمات

املؤمتر الرابع عشر هو املحفل املناسب لإلسهام يف تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من 
  أجل التنمية املستدامة.

                                                           
  .٧٠/١٧٤من مرفق قرار اجلمعية العامة (ه)  ٩انظر الفقرة الفرعية   )٢٤(  
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بني أصـــحاب املصـــلحة  ويؤدي حتســـني تنســـيق الســـياســـات واتســـاقها وزيادة الشـــراكات  -٤٢
املتعددين دورًا رئيســــــيًّا يف تنفيذ خطة التنمية املســــــتدامة اجلديدة. كما أنَّ هتيئة بيئة متكينية للتنمية 
املستدامة على مجيع املستويات ومن جانب كل اجلهات الفاعلة، وتنشيط حيوية الشراكة العاملية من 

ـــهامًا أجل التنمية املســـتدامة أمر بالغ األمهية يف هذا  الصـــدد. وميكن أن يقدم املؤمتر الرابع عشـــر إس
  فريدًا يف بلوغ هذا املبتغى.

   
بنود جدول أعمال مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة   -ثالثًا  

    اجلنائية وحلقات العمل اليت ستعقد يف إطاره
، ببذل قصارى اجلهود، باالستفادة من جتربة ٧٢/١٩٢أوصت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٤٣

املؤمتر الثالث عشر والنجاح الذي حققه، من أجل ضمان الترابط بني املوضوع العام للمؤمتر الرابع 
ود جدول عشــــر وبنود جدول أعماله ومواضــــيع حلقات العمل اليت ســــتعقد يف إطاره، وجعل بن

طة. وبالنظر إىل ذلك، وبغية تيســــــري اإلعداد للمؤمتر  األعمال ومواضــــــيع حلقات العمل مبســــــَّ
واالجتماعات التحضــريية له واملناقشــة أثناء هذه االجتماعات التحضــريية واملؤمتر نفســه، يصــنَّف 

وعاملية مع دليُل املناقشــة يف جمموعات بنود جدول األعمال اليت تتناول مســائل ذات أمهية واســعة 
مواضــيع حلقات العمل املتصــلة بكل منها، على أن يكون مفهومًا أنَّ حلقات العمل هذه مصــممة 

  حبيث تشمل مواضيع أكثر حتديدًا وتستند إىل جتارب وُنُهج عملية.
    

أجل  االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية من  -من جدول األعمال ٣البند     
    قتصاديةحتقيق التنمية االجتماعية واال

     اخللفية  -ألف  
ما ُذكر أعاله، هناك ترابط وثيق بني اجلرمية والعنف، وكذلك التنمية االقتصـــــــادية   -٤٤ مثل

واالجتماعية. فاألنشـــطة اإلجرامية، وخصـــوصـــًا اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، تقوض أركان النمو 
 ،األخريةاالقتصــــادي وتضــــر برفاه املجتمعات املحلية على حنو خطري. وعلى مدى العقود الزمنية 

شكل إجيايب يف ثبت  سهم ب شاملة والقائمة على األدلة ملنع اجلرمية ت أنَّ االستراتيجيات املتكاملة وال
التنمية االجتماعية واالقتصــــادية، وكذلك يف رفاه املجتمعات املحلية من خالل التصــــدي لعوامل 

  املخاطر، واحلد من اإليذاء وكسر احللقة املفرغة لإلقصاء االجتماعي واجلرمية.
ُتقرُّ املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية، اليت اعتمدها املجلس االقتصــــادي واالجتماعي يف قراره و  -٤٥

، بأنَّ اتباع هنج مشويل يف منع اجلرمية يتطلب ســـــياســـــات اجتماعية مالئمة تســـــتهدف ٢٠٠٢/١٣
لربامج األسباب اجلذرية للجرمية. وهي تدعو إىل "إدراج اعتبارات منع اجلرمية يف مجيع السياسات وا

االجتماعية واالقتصـــادية ذات الصـــلة، مبا يف ذلك الســـياســـات والربامج اليت تعاجل التوظيف والتعليم 
والصــحة واإلســكان والتخطيط احلضــري والفقر والتهميش االجتماعي واإلقصــاء. وينبغي التشــديد 

  "بوجه خاص على املجتمعات املحلية واألسر واألطفال والشباب املعرضني لألخطار.
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وتدعو املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية واملعايري والقواعد الدولية األخرى ذات الصــــــلة يف   -٤٦
جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية كذلك إىل اختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز رفاه الناس وتشـــــجع على 

قيفية، الســــــلوك املناصــــــر للمجتمع من خالل التدابري االجتماعية واالقتصــــــادية والصــــــحية والتث
التركيز بشـــكل خاص على األطفال والشـــباب، والتركيز على عاملي اخلطر والوقاية املرتبطني  مع

  باجلرمية واإليذاء، باعتبار ذلك هنجًا فعاًال يف منع جرائم الشباب من خالل التنمية االجتماعية.
سياسات وبرامج ويف إعالن الدوحة، أعربت الدول األعضاء عن التزامها بتخطيط وتنفيذ   -٤٧

شــــــاملة تعزز التنمية االجتماعية واالقتصــــــادية، مع التركيز على منع اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرمية 
  احلضرية والعنف.

وتدافع ثالثة من أهداف التنمية املســـتدامة عن جدارة االســـتراتيجيات الفعالة ملنع اجلرمية،   -٤٨
بشأن جعل  ١١لنساء والفتيات، واهلدف بشأن القضاء على التمييز والعنف ضد ا ٥وهي اهلدف 

  بشأن احلد من اجلرمية والعنف. ١٦املستوطنات البشرية آمنة وشاملة للجميع، واهلدف 
ومن خالل الربامج العاملية واإلقليمية والقطرية، يقدم مكتب املخدِّرات واجلرمية اإلرشــــاد   -٤٩

اســتراتيجيات منصــفة وفعالة ملنع اجلرمية والدعم إىل الدول األعضــاء يف جهودها الرامية إىل اعتماد 
باملخدِّرات  ية واالجتار  ية والعنف واجلرمية املنظمة عرب الوطن حة اجلرمية احلضــــــر من أجل مكاف
لة ومع معايري األمم املتحدة  والفســـــــاد واإلرهاب، مبا يتوافق مع املعاهدات الدولية ذات الصــــــ

  .وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
    

      املسائل الرئيسية/املواضيع املحورية  -باء  
    منع تورط األطفال والشباب يف اجلرمية، وبناء القدرة على الصمود  -١  

إنَّ دعم تنمية األطفال أمر بالغ األمهية لتكوينهم كراشــــــدين، ولتمكينهم من املســــــامهة يف   -٥٠
ديد من التحديات اليت جتعلهم عرضة املجتمع. ولكن من املؤسف أنَّ األطفال والشباب يواجهون الع

فإنَّ اســــــتراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية  ،للجرمية والعنف واإليذاء. ومن مث
تدعو الدول األعضــاء إىل  )٢٥(للقضــاء على العنف ضــد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

وضــع وتنفيذ اســتراتيجيات متكاملة مع اتباع هنج كلي ملنع ومواجهة العنف ضــد األطفال، حســب 
  االقتضاء، يف تعبئة خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية على مجيع املستويات. 

ة واخلدمات وترمي االســــتراتيجيات النموذجية أيضــــًا إىل كفالة توفري االســــتجابات الفعال  -٥١
الكافية لألطفال الضـــــحايا والشـــــهود من أجل تعزيز تعافيهم البدين والنفســـــي وإعادة إدماجهم يف 
املجتمع. وإضــــافة إىل ذلك، تنص االســــتراتيجيات النموذجية على أنَّ خماطر العنف املرتبط مبختلف 

ائية حمددة، مبا يف أشــــكال االســــتغالل من جانب اجلماعات اإلجرامية ينبغي التصــــدي هلا بتدابري وق
ذلك التدابري الرامية إىل منع جتنيد األطفال واســتخدامهم وإيذائهم من جانب اجلماعات اإلجرامية أو 

  الكيانات اإلرهابية أو اجلماعات املتطرفة العنيفة.
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سلِّم خطة عمل األمني العام ملنع التطرف العنيف  -٥٢ شباب عرضة ملخاطر،  )٢٦(وباملثل، ت بأنَّ ال
إىل اتباع هنج شــــــامل يركز على الوقاية، ويشــــــمل تدابري ملعاجلة حاالت انعدام املســــــاواة وتدعو 

  والتشجيع على متكني الشباب ومشاركتهم وتعزيز معارفهم ومهاراهتم.
وللنظام القضـــائي، إىل جانب تدابري محاية األطفال والرعاية االجتماعية واخلدمات الصـــحية   -٥٣

املجتمع املدين، دور مهم يف وضــع برامج واســتراتيجيات فعالة ملنع  واملؤســســات التعليمية ومنظمات
ــــباب بالقيم واملهارات واملعارف الالزمة، وكذلك  اجلرمية والعنف ويف ضــــمان تزويد األطفال والش
إتاحة الفرص لتمكينهم من املشــــاركة يف هذه العمليات، لكي يكونوا أكثر قدرة على الصــــمود يف 

  وجه اجلرمية والعنف.
ويستلزم منع تورط األطفال والشباب يف اجلرمية حتليًال للعوامل اليت ميكن أن تزيد من خماطر   -٥٤

تورطهم يف اإلجرام أو الوقوع ضــــحايا له، مبا يف ذلك جرائم العصــــابات والتطرف العنيف. ولكي 
لةتكون اســــــتراتيجيات منع اجلرمية والعنف  عا ها ال بدَّ من حتديد املرحلة العمرية اليت ت ،ف ظهر في

اب والعوامل الوقائية اليت حتميهم منها حبيث يكون بذل اجلهود متناســـبًا مع باملخاطر اليت تتهدد الشـــ
بالفرد واألســــــرة واملجتمع  هذه املخاطر  عاطفي واإلدراكي. وتتعلق  ماعي وال مرحلة التطور االجت

رضـــــة ملخاطر اجلرمية املحلي واملجتمع األوســـــع نطاقًا، وميكن أن جتعل األطفال والشـــــباب أكثر ع
سلوك املناوئ للمجتمع أو امليل إىل  والعنف واإليذاء، وخباصة عندما توجد عوامل متعددة، تشمل ال
املخاطرة، وتعاطي مواد اإلدمان والصالت باألقران املناوئني للمجتمع، أو ضعف العالقة بني الوالدين 

عليم أو عدمه وعدم وجود فرص العمل. واألطفال، واالنقطاع املبكر عن التعليم، وتدين جودة الت
 بد من النظر بدقة يف عوامل املخاطر من أجل احلد من احتمال حدوث هذه املشــاكل أو ال ،مثومن 

ـــــبيل املثال، من خالل  تكرر حدوثها، ومن أجل تعزيز العوامل الوقائية. وميكن القيام بذلك، على س
رامج املهارات الوالدية ومبادرات الوقاية املدرســـــية برامج تطوير املهارات االجتماعية واإلدراكية، وب

املتعددة األبعاد، وكذلك من خالل الربامج التعليمية اليت تعزز القيم واملهارات احلياتية. وعالوة على 
ذلك، فإنَّ متكني األطفال والشـــباب، وإشـــراكهم بوصـــفهم عوامل للتغيري باالســـتفادة مما لديهم من 

انات هائلة لتحقيق التغيري اإلجيايب يف املجتمع، مبا يف ذلك تطبيق برامج طاقات وأفكار، يتيح إمك
  فعالة ملنع اجلرمية، وكذلك برامج تعليمية تعزز القيم واملهارات احلياتية.

وهذه الربامج القائمة على األدلة ينبغي أن تكون جزءًا من االســــتراتيجيات الشــــاملة ملنع   -٥٥
ع الســــــياســــــات العامة ذات الصــــــلة، الالزمة لتعزيز العدالة والتنمية اجلرمية، اليت تربط ما بني مجي

االجتماعية واإلدماج االجتماعي. كما أنَّ االستراتيجيات الرامية إىل منع تورط األطفال والشباب 
يف العنف واجلرمية تتيح أكرب عائد على املدى الطويل لتحقيق أهداف التنمية املســــــتدامة، وينبغي 

  من أولويات منع اجلرمية.حتديدها بوصفها 
وجيب أن ُينظر إىل األطفال والشــباب باعتبارهم ُذخرًا ملجتمعاهتم املحلية، وجيب متكينهم   -٥٦

من أن يصــبحوا مواطنني يتحلون باملســؤولية وميكن أن يقدموا مســامهة بناءة يف التنمية االجتماعية 
من تيســـري ســـبل احلصـــول على  والســـياســـية واالقتصـــادية يف جمتمعهم. ولكي حيدث ذلك، ال بد

                                                           
  .A/70/674انظر الوثيقة   )٢٦(  



A/CONF.234/PM.1 
 

V.18-06327 15/59 
 

التعليم اجليد وفرص العمل، بطبيعة احلال، ولكن ينبغي أيضًا إنشاء آليات التشاور والبىن التنظيمية 
املجتمعية اليت تتيح لألطفال والشــــــباب إمساع صــــــوهتم عند إعداد وتنفيذ املبادرات اليت تقودها 

  جميع.احلكومة من أجل منع اجلرمية وتعزيز األمان واألمن لل
    

    منع اجلرمية احلضرية  -٢  
(أ)، على أمهية ختطيط وتنفيذ ســـياســـات  ١٠(د) و ٩يشـــدد إعالن الدوحة، يف الفقرتني   -٥٧

ـــاملة تعزز التنمية االجتماعية االقتصـــادية، مع التركيز على أمور منها اجلرمية احلضـــرية -وبرامج ش
شـــأن الصـــالت بني اجلرمية احلضـــرية والعنف، وكذلك على احلاجة إىل إجراء املزيد من البحوث ب

وغريهــا من مظــاهر اجلرميــة املنظمــة وذلــك من أجــل إثراء تــدابري التصـــــــدي احلكوميــة القــائمــة 
  األدلة. على
ـــبق هلا مثيل، اقترنت بارتفاع   -٥٨ ـــهد العامل حتوالت حضـــرية مل يس ـــنوات األخرية، ش ويف الس

االجتماعية. وهناك اتفاق على أنَّ الغايات الوطنية ألهداف معدالت اجلرمية اليت تعوق النمو والتنمية 
التنمية املســتدامة يلزم حتديدها حمليًّا ومعاجلتها على الصــعيد دون الوطين، مع احلرص على قيام املدن 
مبواءمة اجلهود املبذولة ملنع اجلرمية مع األهداف األوســع نطاقًا. ويتطلب اتباع هنج متكامل قائم على 

ات يف منع اجلرمية احلضــرية، والتنمية املســتدامة والتحضــر على نطاق أوســع التعاون الفعال االحتياج
والتنظيم الرقايب فيما بني املدن والســــــلطات الوطنية، من أجل تعزيز قدرة املجتمعات املحلية على 

لط الضــوء على أمهية النَّهج الشــامل يف اخلطة احلضــرية اجلديدة وخطة تنفيذ ها اليت الصــمود. وقد ســُ
تؤكد فيها الدول أهنا "ستشِرك... املجتمعات املحلية واجلهات الفاعلة غري احلكومية ذات الصلة ... 

  )٢٧(مبا يف ذلك مراعاة... الضعف والعوامل الثقافية يف وضع سياسات عامة."
واملــدن واملجتمعــات املحليــة مؤهلــة لــدعم حتــديــد أولويــات منع اجلرميــة، وتنفيــذ وتقييم   -٥٩

تراتيجيات ذات الصــــــلة، كما أهنا من خالل إدراك إشــــــارات اإلنذار املبكر املتعلقة بأمناط االســــــ
الســـلوك اإلجرامي والتطورات يف هذا الصـــدد، مبا يف ذلك التطرف العنيف، توجه جهود الدوائر 
ة املعنية ضـــمن نظام العدالة اجلنائية وخارجه. وميكن للمدن أيضـــًا أن تدعم مواطنيها يف بناء القدر

لذي  ية، األمر ا فادة من فهمهم للتحديات والفرص املحل ــــــت على مواجهة اجلرمية والعنف، باالس
يتطلب التفكري االبتكاري بشــأن َمن ميكن أن يكون قادرًا على املســامهة يف تغيري الســلوك وتعزيز 

  قدرات التدخل يف املجتمعات املحلية.
ظومة األمم املتحدة بشـــــأن املدن األكثر فإنَّ وضـــــع مبادئ توجيهية على نطاق من ،ومن مث  -٦٠

أمانًا هو مبادرة هامة وحسنة التوقيت؛ والقصد من تلك املبادئ التوجيهية أن تكمل املعايري والقواعد 
شورة إىل برنامج  الدولية القائمة املتعلقة مبنع اجلرمية. وقام مكتب املخدِّرات واجلرمية مؤخَّرًا بتقدمي امل

طنات البشرية (املوئل) الذي يقود إعداد هذه املبادئ التوجيهية، وذلك بتسليط األمم املتحدة للمستو
الضوء على جمموعة عناصر توصيات فعالة ملنع اجلرمية قد تودُّ السلطات الوطنية واملحلية النظر فيها، 

ضمن جهودها الرامية إىل تعزيز األمان واألمن يف املدن واملناطق احلضرية. وبالنظر إىل أنَّ  العمل من 
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على منع اجلرمية احلضــرية يســتلزم اختاذ إجراءات على خمتلف املســتويات احلكومية، يوصــي املكتب 
بأن تبني املبادئ التوجيهية بوضــــوح ما إذا كان ينبغي اختاذ املبادرات على املســــتوى الوطين أو دون 

  الوطين أو على مستوى املدينة، أو على أكثر من مستوى واحد.
    

    املجتمعية والشاملة للجميع اخلفارة  -٣  
كثريًا ما تكون الشـــرطة هي املكلفة باملســـؤولية الرئيســـية عن منع اجلرمية على الصـــعيدين   -٦١

الوطين واملحلي. لكنَّ بناء مؤســـســـة شـــرطة متجاوبة وممثلة للجميع، تســـعى إلقامة عالقات جمتمعية 
اركة، تشــــمل اجلهات الفاعلة املحلية جيدة، جانب هام يف وضــــع ُنُهج ملنع اجلرمية قائمة على املشــــ

وهيئات املجتمع املدين. وميكن أن تســـــاهم اخلفارة املجتمعية الفعالة يف حتســـــني اإلبالغ عن اجلرمية 
والتصــدي هلا، من أجل ضــمان حتســني ســبل وصــول الضــحايا إىل العدالة، وحتســني العالقات بني 

ـــــك االجتماعي. أمَّا يف املناطق الريفية، فإنَّ اخلفارة املجتمعية  اجلهات الفاعلة املحلية، وحتقيق التماس
ية للن ية والتســــــوية اإلجياب عات من خالل ميكن أن تؤدي دورًا رئيســــــيًّا يف تعزيز القيم املجتمع زا

  استراتيجيات منع اجلرمية املتسمة بالتكيف مع السياق املحلي.
صــــة يف التصــــدي للجرائم اعتماد تدابري م وميكن أن تتيح اخلفارة املجتمعية أيضــــًا  -٦٢ تخصــــِّ

املرتكبة ضد األطفال أو العنف اجلنسي واجلنساين، وتساعد كذلك على بناء قوة شرطة تضم بني 
ون تكعناصـرها ممثلني لألقليات أو للفئات املسـتضـعفة بصـفة خاصـة. ويف الوقت نفسـه، ميكن أن 

ســان من جانب الشــرطة. أداة لتحســني محاية وتعزيز حقوق اإلنســان ومنع انتهاكات حقوق اإلن
شاملة  كما أنَّ اخلفارة املجتمعية تنطوي على إمكانية توفري أداة مفيدة كجزء من االستراتيجيات ال
للمســاعدة على منع التطرف العنيف من خالل إشــراك املجتمع املحلي يف معاجلة مشــكلة التطرف 

 املفضي إىل العنف ومتكينه من أن يصبح جزءًا من احلل.

فإنه ينبغي العمل  ، ما يكون املهاجرون والالجئون شــــــديدي التعرض للعنف. ومن مثوكثريًا  -٦٣
يف ذلك على   على منع العنف ضــد املهاجرين والعمال املهاجرين وأســرهم على مســتويات متعددة، مبا

إىل  مستوى املجتمعات املحلية. وميكن أن يساعد وضع سياسة واضحة وشاملة بشأن اهلجرة، استنادًا
جيعلهم أقل عرضـة للعنف واجلرمية. وميكن   بيانات إحصـائية سـليمة، على حتسـني إدماج املهاجرين، مما

أن تشمل التدابري الوقائية اإلضافية محالت التوعية الرامية إىل التصدي للتمييز وإتاحة إمكانية اللجوء إىل 
ية؛ وتقدمي الدعم واملســاعدة إىل الضــحايا القضــاء، مبا يشــمل إزالة احلواجز اللغوية واالجتماعية والثقاف

من املهاجرين؛ واختاذ تدابري رامية إىل حتســــني العالقات بني املهاجرين والشــــرطة؛ وإقامة عالقات بني 
  وسائط اإلعالم وأوساط املهاجرين.

    
    استراتيجيات ملنع اجلرمية تراعي االعتبارات اجلنسانية  -٤  

، لكي تكون شــــاملة وفعالة، يلزم أيضــــًا أن تعاجل مســــألة إنَّ اســــتراتيجيات منع اجلرمية  -٦٤
ـــــانية يف جمال منع  التكاليف االجتماعية للعنف ضـــــد املرأة، وذلك بإدراك ومعاجلة اجلوانب اجلنس
اجلرمية. وهذا ال يتطلب التركيز على منع اجلرمية اليت تســــتهدف النســــاء والفتيات أو تؤثر عليهن 

حليل الطرائق املختلفة اليت تتورط هبا النســـــاء والرجال يف يتطلب أيضـــــًا جهدًا لت فحســـــب، بل
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ستراتيجيات منع اجلرمية  ضد املرأة، ينبغي أن تكون ا اجلرمية، والتصدي هلا. ومن أجل إهناء العنف 
ــــباب اجلذرية للعنف، جبانيب التمييز القانوين والفعلي ضــــد املرأة يف  متعددة القطاعات وتعاجل األس

جماالت احلياة، مبا يف ذلك احلقوق االقتصـــــــادية  مجيع  وتعزز إعمال حقوق اإلنســـــــان للمرأة، 
  واالجتماعية والثقافية، وتيسِّر اختاذ التدابري الالزمة لتمكني املرأة وتعزيز استقالهلا االقتصادي.

وعالوة على ذلك، لكي تكون اســتراتيجيات منع اجلرمية مراعية لالعتبارات اجلنســانية، ينبغي   -٦٥
عضــاء أن تنظر يف إعداد وتنفيذ اســتراتيجيات تتحدى املواقف والســلوكيات، مبا يف ذلك يف للدول األ

أوساط موظفي العدالة اجلنائية، وُتعىن بتحسني السالمة الشخصية للمرأة، وتعمم املنظور اجلنساين يف 
تراتيجيات الســياســات املؤســســية واللوائح التنظيمية والربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية، فضــال عن اســ

االتصــــاالت املناســــبة بشــــأن العدالة اجلنائية. كما أنَّ وضــــع وتنفيذ اســــتراتيجيات ملنع اجلرمية تراعي 
االعتبارات اجلنسانية ميكن أن يساعد على إشراك طائفة واسعة من أصحاب املصلحة، مثل املجتمعات 

النســــائية والفتيان والشــــباب والقطاع املحلية والقيادات الدينية واملجتمعية، واملجتمع املدين واملنظمات 
  اخلاص، وكذلك وسائط اإلعالم.

    
    أسئلة للمناقشة  -جيم  

لعلَّ املشــاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضــريية ويف املؤمتر الرابع عشــر يودون النظر   -٦٦
  يف األسئلة التالية من أجل إجراء املزيد من املناقشات بشأهنا:

جيِّدة بشأن وضع وتنفيذ خطط شاملة ملنع اجلرمية مبا يف ذلك هل هناك ممارسات   (أ)  
  قياس تأثريها؟

هل هناك أمثلة على تقدير تكاليف خطط منع اجلرمية وضـــمان متويلها من املوارد   (ب)  
  الوطنية بطريقة مستدامة؟

ما هي التدابري اليت ينبغي أن تتخذها الدول األعضــــــاء من أجل تعزيز التشــــــغيل   (ج)  
صحة والتعليم،  املتبادل ضائي والنظم األخرى، مبا يف ذلك خبصوص محاية الطفل وال بني النظام الق

  بغية منع ضلوع األطفال والشباب يف اجلرمية؟
ما هي املمارسات الواعدة والدروس املستفادة بشأن االستراتيجيات الشاملة ملنع   (د)  

  اجلرمية اليت تركز على منع ضلوع األطفال يف اجلرمية؟
ما هي املمارســات اجليِّدة بشــأن إشــراك املجتمعات املحلية واجلهات الفاعلة غري   )(ه  

  احلكومية عند وضع استراتيجيات منع اجلرمية يف السياق احلضري؟
كيف ميكن أن يســـهم إصـــالح الشـــرطة واخلفارة املجتمعية يف االســـتراتيجيات   (و)  

؟ وما هي الربامج اليت جنحت يف جعل الشرطة الشاملة ملنع اجلرمية؟ وكيف ُيقاس تأثري هذه اجلهود
  أكثر متثيًال ومشوًال للجميع؟

ـــتراتيجيات منع اجلرمية ملختلف الســـبل اليت   (ز)   ما هو املطلوب لضـــمان تصـــدي اس
  تؤدي إىل وقوع النساء والرجال ضحايا اإليذاء أو إىل ضلوعهم يف اجلرمية؟
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د  ما هي املمارســات اجليِّدة بشــأن وضــع وتنفيذ  (ح)   اســتراتيجيات ملنع اجلرمية يتجســَّ
  فيها املنظور اجلنساين؟

ما هي املمارســـــات الواعدة بشـــــأن منع العنف ضـــــد املرأة يف جمال منع اجلرمية   (ط)  
  والعدالة اجلنائية؟

    
منع اجلرمية باالستناد إىل األدلة: االستفادة   -١حلقة العمل     

اإلحصاءات واملؤشرات والتقييم يف دعم  من
      رسات الناجحةاملما

    النطاق  -ألف  
    وضع السياسات املستندة إىل األدلة  -١  

يشري وضع السياسات املستندة إىل األدلة إىل عملية يكون فيها التخطيط االستراتيجي واختاذ   -٦٧
القرارات منطلَقني من تفسري املعلومات املتاحة، من خالل إنتاج البيانات وحتليلها، واستعراض األدلة 

  السياسات والربامج واألنشطة وتقييمها.ورصد 
ومع أنَّ األدلة الالزمة من أجل ترشــيد وضــع الســياســات قد أصــبحت أداة معيارية لصــنع   -٦٨

القرار، فإنَّ تطبيق ذلك عملية معقدة تشــــــمل عدة عوامل رئيســــــية. فأوًال، هناك حاجة إىل بيانات 
أدوات ملموســــــة لتكييف املعلومات املتاحة  وأدلة مناســــــبة وموثوقة ومتاحة. وثانيًا، جيب أن تتوفر

حبســــب الســــياقات املحددة والقضــــايا املعيَّنة واجلهات املعنية صــــاحبة املصــــلحة وفقًا الحتياجاهتا 
وأهدافها. وثالثًا، ينبغي أن يكون لدى مجيع أصحاب املصلحة املعنيني فهم مشترك للتدابري الرئيسية 

املشكلة املستهدفة، ويلي ذلك اتباع استراتيجية مشتركة  لتكييف املعلومات املتاحة حبسب خصائص
للعمل. ورابعًا، ينبغي إدماج آلية اســـتعراض يف الدورة الزمنية املحددة، وإجراء تقييم شـــفاف لتدابري 

  العمل الناجحة منها وغري الناجحة من أجل تنمية ثقافة موجهة حنو حتقيق النتائج.
املستدامة الكثري من الطاقة من إمكانية قياس التقدم املحرز  ويستمد إطار األهداف اإلمنائية  -٦٩

بالنســبة لكل غاية من أهداف التنمية املســتدامة، كما أنَّ أطر مؤشــرات األهداف ميكن أن تســاعد 
على مجيع املســــــتويات (الوطين منها واإلقليمي والدويل) من أجل قياس وتقييم تأثري منع اجلرمية، 

  لى أساس البيانات الوطنية والتقييمات اليت تقودها البلدان.وذلك يف املقام األول ع
    

    منع اجلرمية: جهد على خمتلف األصعدة  -٢  
شطة اإلجرامية املختلفة   -٧٠ فيما يتعلق باملبادرات الرامية إىل منع اجلرمية، ُيالحظ أنَّ أنواع األن

أمهية مراعاة املقاييس املختلفة يف هلا معدالت انتشــار متفاوتة على أصــعدة جغرافية خمتلفة، مما يربز 
إنتاج البيانات. وهذه األصــــعدة تشــــكل أيضــــًا حتديات خمتلفة عند إبراز األدلة الالزمة لصــــياغة 

  سياسات منع اجلرمية، وعند تقييم حمصلة نتائج السياسات العامة.
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    الصعيد العاملي  -٣  
عرب الوطنية، مثل اجلرمية الســيربانية على الصــعيد العاملي، هناك جمموعة متنوعة من اجلرائم   -٧١

أو االجتار بالسلع واألشخاص على نطاق واسع. ويتطلب ذلك إجراء عمليات تقييم على الصعيد 
ــــــتند إىل املدخالت والبيانات الوطنية، اليت غالبا ما تقدمها منظمات دولية مثل مكتب  العاملي تس

لتعزيز احلوار وبناء التوافق يف اآلراء، والقيام يف  )٢٨(املخدِّرات واجلرمية من خالل تقاريره العاملية،
ضًا وضع  ساتية الدولية ملنع اجلرمية. ويتطلب ذلك أي سيا صكوك القانونية وال هناية املطاف بإنتاج ال
ــــــرات، فضــــــال عن املفاهيم والتعاريف  األدوات الدولية، مثل األهداف والقواعد واملعايري واملؤش

  ل التوحيد القياسي للبيانات والتشارك فيها والوصول إليها.املشتركة، مبا يف ذلك يف جما
وتعزِّز املعلومات املتوفرة على الصعيد العاملي القدرة على فهم ديناميات األسواق اإلجرامية.   -٧٢

فمن أجل حتديد جمال وطريقة تنفيذ التدخالت الوقائية، جيب إعداد صــــــورة مفصــــــلة عن اجلهات 
وعالوة على ذلك، يشــــكل هذا الفهم أداة مثينة  )٢٩(وحتديثها بانتظام. الفاعلة يف الســــوق وحوافزها

  للتقييم والتفكري بشأن التدابري الفعالة وغري الفعالة يف جمال منع اجلرمية.
    

    الصعيد اإلقليمي  -٤  
يشمل منع اجلرمية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي االستفادة من الفرص لبناء التعاون   -٧٣

تارخيية  لدان ذات اخللفيات ال لدان املتجاورة أو الب عدد األطراف ومن األدوات املشــــــتركة بني الب املت
واالقتصـــادية والثقافية املتشـــاهبة. وتكفل األدوات اإلقليمية، من قبيل املراصـــد اإلقليمية بشـــأن اجلرمية 

  ليات التشارك يف البيانات.الوطنية، املواءمة والتكامل بني البيانات واملعلومات، فضًال عن آ  عرب
وعند التعامل مع املسائل العابرة للحدود الوطنية على الصعيدين العاملي أو اإلقليمي، يتعلق   -٧٤

ية واالختالفات يف  قاب ية الر ها بتنوع األطر التنظيم نات وحتليل يا يات يف مجع الب حد حد من الت وا
فإنَّ الوقاية املســــــتندة إىل األدلة على  ،مث القدرات اإلدارية والتكنولوجية يف خمتلف البلدان. ومن

الصعيدين العاملي واإلقليمي ميكن أن تعاين من صعوبة إنشاء جمموعات من البيانات العابرة للحدود 
الوطنية بتجميع بيانات مســــــتمدة من مناذج ونظم خمتلفة جدا جلمع البيانات، تتباين قدراهتا على 

ا للمقارنة تباينًا كبريًا، مما يعيق أيضــــــًا إمكانية إجراء ضــــــمان جودة البيانات وموثوقيتها وقابليته
تقييمات ذات نوعية كافية على الصــعيد العاملي لتوفري معلومات تســتنري هبا اجلهود الدولية يف جمال 
ــــاعي الرامية إىل تكوين  منع اجلرمية. وميكن للدول األعضــــاء أن تناقش الكيفية اليت ميكن هبا للمس

                                                           
التقرير العاملي عن  مثلة على التقارير العاملية اليت تستند إىل مجع البيانات على نطاق عاملي، ُيذكرمن األ  )٢٨(  

، والتقرير العاملي عن اجلرائم الدراسة العاملية جلرائم القتل، والتقرير العاملي عن االجتار باألشخاص، واملخدِّرات
  املتعلقة باألحياء الربية، وهي تقارير صادرة عن مكتب املخدِّرات واجلرمية.

املتعلقة مبضبوطات املهربات، وبيانات األسعار واألرباح اليت ينبغي أن تتضمن األدلة، على سبيل املثال، البيانات   )٢٩(  
تشري إىل حالة السوق غري املشروعة، والبيانات املستمدة من أنشطة العدالة اجلنائية، وبيانات الدراسات 

االستقصائية، اليت تتيح االطالع على معلومات متعمقة خبصوص طبيعة السوق واالجتاهات السائدة فيها من 
  اجلهات الفاعلة غري املشروعة واجلهات الفاعلة املوازية املشروعة.منظور 
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نات ا يا ية جمموعات الب قانون بار االختالفات يف النظم ال تأخذ يف االعت ية أن  عابرة للحدود الوطن ل
  واملمارسات املتبعة يف كل بلد.

    
    الصعيد الوطين  -٥  

تتمحور اجلهود املبذولة على الصــعيد الوطين حول الســياســات والتدابري املؤســســية ودور   -٧٥
البيانات على الصــــــعيد الوطين قادر على توليد نظام العدالة اجلنائية يف منع اجلرمية. كما أنَّ مجع 

ــــــات الثقافية  األدلة املتعلقة باجلرمية وصــــــالهتا بالعديد من العوامل، مثل عدم املســــــاواة واملمارس
والتوترات االجتماعية. وهذه األدلة تعزز القدرة على إجياد أطر تشـــــريعية وســـــياســـــاتية ووضـــــع 

  استراتيجيات شاملة.
لقطري، فإنَّ التحديات فيما يتعلق باســتخالص األدلة تشــمل القدرة على أمَّا على الصــعيد ا  -٧٦

إجياد تعاون بني خمتلف أصـــحاب املصـــلحة املعنيني. ومن شـــأن اإلحصـــاءات واملعلومات الوطنية أن 
تعزز تكوين نظرة شــــاملة إىل املخاطر والعناصــــر التمكينية املتصــــلة باجلرمية، وكذلك حتديد الفئات 

ات املعرضــة للمخاطر. وهذا يتطلب التوحيد املعياري للربوتوكوالت واإلجراءات املســتضــعفة والفئ
لضــمان اجلودة واملوثوقية يف البيانات وتصــنيف البيانات الســليم، وتنســيق عمليات مجع البيانات فيما 

وهذه اإلجراءات العملية  )٣٠(بني اهليئات املتعددة وكذلك بروتوكوالت تبادل البيانات واملعلومات.
زمة أيضــــًا من أجل تعزيز قدرات ونظم التقييم الوطنية اليت ال غىن عنها لتحقيق اإلجنازات وحتديد ال

  اإلخفاقات، وإبراز املمارسات اجليدة على الصعيد الوطين.
    

    الصعيد املحلي  -٦  
إنَّ منع اجلرمية على الصــــعيد املحلي وعلى صــــعيد البلديات ميكن أن ُيعىن بتجارب املواطنني   -٧٧

املباشــــــرة، من قبيل الشــــــعور بانعدام األمن واألمان يف األماكن العامة، وجرائم املمتلكات، واجلرائم 
األخرى ضــــد األشــــخاص. وتعتمد جهود منع اجلرمية على الصــــعيد املحلي على القدرة على وضــــع 

املجتمع ســـياســـات حمددة تشـــمل اجلهات الفاعلة املحلية، مبا يف ذلك املجتمعات املحلية املســـتهدفة، و
املدين، ومؤســــســــات اخلط األول املســــؤولة عن التنفيذ. ويتطلب ذلك أدوات لتوليد البيانات وإجراء 
سياسات قائمة على األدلة،  التحليالت على الصعيد املحلي، مثل مراجعة تدابري األمان من أجل وضع 

اء تقييمات عالية اجلودة ويف والقدرة على كفالة إنتاج بيانات عالية اجلودة، واملهارات املناســــبة يف إجر
  ضمان أن تكون مجيع األطراف صاحبة املصلحة مشمولة هبذه العمليات.

    
    األهداف  -باء  

  هي كما يلي: ١األهداف املنشودة من حلقة العمل   -٧٨
                                                           

يف هذه الصدد، ترد توجيهات إرشادية هامة لعمليات معاجلة البيانات الوطنية يف املعايري اإلحصائية الدولية مثل   )٣٠(  
يذاء واالستقصاءات عن الفساد التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية، واملبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة باإل

وجمموعة أدوات تقييم العدالة اجلنائية، وأدوات الرصد والتقييم، وغري ذلك من املنهجيات املوحدة اليت روجها مكتب 
  املخدِّرات واجلرمية، مثل طريقة تقييم النظم املتعددة من أجل تعداد ضحايا االجتار غري املكتشفني.
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مناقشـــة األدلة الالزمة لكي تســـتنري هبا ســـياســـات منع اجلرمية املتســـمة بالكفاءة   (أ)  
هذه األدلة. ومثة حاجة إىل أنواع خمتلفة من األدلة تبعًا ملا إذا كانت مبادرة والفعالية، وســــبل مجع 

ــــــوف تناقش حلقة العمل أيضــــــًا  منع اجلرمية ذات طبيعة دولية أو إقليمية أو وطنية أو حملية. وس
ستراتيجيات وتدخالت ملنع اجلرمية، وخباصة  الكيفية اليت ميكن هبا استخدام هذه األدلة بغية إنتاج ا

  سياق أهداف التنمية املستدامة؛ يف
التصدي للتحديات املتعلقة بتوليد البيانات اإلحصائية ذات اجلودة العالية، مما يعد   (ب)  

جماالت  جاوز  باملعلومات. وهذه التحديات تت ــــــتراتيجيات منع اجلرمية  اخلطوة األوىل إلثراء اس
طها باملســـــائل االجتماعية واالقتصـــــادية إحصـــــاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا أنَّ من الالزم رب

والبيئية األخرى. وســوف تركز املناقشــة على تعزيز وحتســني النظم اإلحصــائية احلالية املتعلقة مبنع 
  اجلرمية وعلى االبتكار من حيث استحداث منهجيات أدق وأجنع من حيث التكلفة؛

سي  (ج)   شفافية مع مناقشة اآلليات الفعالة لضمان إنتاج بيانات رمسية وتن قها وتبادهلا ب
مجيع اجلهات الفاعلة. ومن الالزم إشراك املؤسسات احلكومية املختلفة اليت تعىن مبختلف املجاالت 

  يف إنتاج واستخدام األدلة ذات الصلة مبنع اجلرمية؛
تناول موضوع إجراء حتليل حمايد وذي مرجعية لضمان تفسري البيانات ووضعها يف   (د)  

منائية األوســـــع نطاقًا من أجل إغناء أغراض منع اجلرمية. وبالنظر إىل طبيعة اجلرمية ســـــياق القضـــــايا اإل
الدائمة التغري واملتعددة اجلوانب، فإنَّ املسألة املطروحة هي كيفية ضمان إجياد آليات مستدامة للتحاليل 

ة تقدمي نتائج والبحوث بشــــأن منع اجلرمية على الصــــعيدين الوطين والدويل. ويتعلق ذلك أيضــــًا بكفال
  تقييمات عالية اجلودة من أجل توفري املعلومات لتطوير سياسات منع اجلرمية ذات الكفاءة؛

مناقشـــة الصـــلة بني األدلة/املعارف وســـياســـات منع اجلرمية، وهي صـــلة ليســـت   (ه)  
صل النواتج التحليلية إىل الرأي صل، وكثريًا ما ال ت سخة دائمًا. ومثة حتديات يف جمال التوا العام  را

وصــانعي القرارات على حنو فعال. وميكن أن يكون وضــُع هنج تشــاركي وإجراء حوار بنَّاء وســيلًة 
  فعالة للتشجيع على استخدام األدلة يف اخلطاب العمومي بشأن منع اجلرمية؛

إلقاء الضوء على احلاجة إىل تعزيز قدرات ونظم التقييم الوطنية، من عدة جوانب   (و)  
وء آلية اســتعراض أهداف التنمية املســتدامة، وإثراء عمليات ختطيط الســياســات مبا يف ذلك يف ضــ

وتنفيذها بناًء على املعلومات، وحتديد أفضل املمارسات والدروس املستفادة واالبتكارات الناجحة 
يف جمال منع اجلرمية. ومثة حاجة إىل ُنُهج تقييم راسخة على خمتلف األصعدة (املحلي منها والوطين 

قليمي والدويل) لضــــمان أن يتم حتليل الظواهر املعقدة واســــتعراضــــها على املســــتوى اجلغرايف واإل
  ومستوى احلوكمة؛

مناقشـــة الشـــمولية يف إطار أهداف التنمية املســـتدامة بوصـــفها عامًال متكينيًّا هامًّا   (ز)  
ونظام العدالة اجلنائية إلنتاج واستخدام األدلة من أجل منع اجلرمية. كما أنَّ إدماج موضوع اجلرمية 

سد الفجوة القائمة  سي، ويتطلب  سا ستدامة ورصدها أمر أ سياق األوسع ألهداف التنمية امل يف ال
  بني خمتلف أوساط اخلرباء واالختصاصيني املمارسني على الصعيدين الوطين والدويل؛

        مناقشة الطابع العملي لربامج منع اجلرمية وجناعتها من حيث تكلفتها.  (ح)  
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    أسئلة للمناقشة  -جيم  
يف إطار املؤمتر  ١لعلَّ املشــــاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضــــريية ويف حلقة العمل   -٧٩

  الرابع عشر يودون النظر يف األسئلة التالية من أجل إجراء املزيد من املناقشات بشأهنا:
املعلومات القائمة من ما هو نوع األدوات اليت ميكن أن تســــاعد على تعزيز نظم   (أ)  

  أجل وضع سياسات وممارسات مستندة إىل األدلة فيما يتعلق مبا يلي:
  إنتاج البيانات؛  ‘١‘  
  حتليل البيانات؛  ‘٢‘  
  تفسري وتطبيق األدلة العلمية بشأن مسائل وسياقات حمدَّدة؛  ‘٣‘  
 الرصد؛  ‘٤‘  

  التقييم؛  ‘٥‘  
ات القوة فيهــا وكيف ميكن مــا هي األدوات املوجودة من قبــل؟ مــا هي مســ  (ب)  

  حتسينها؟ وكيف ميكن استعماهلا ألغراض الرصد والتقييم؟
كيف ميكن تكييف هذه األدوات على خمتلف األصـــعدة، أي على كل من الصـــعيد   (ج)  

العاملي واإلقليمي والوطين واملحلي، حبسب خصائصها؟ وعلى وجه اخلصوص، أيُّ هذه األدوات يلزم 
  مة ملنع اجلرمية على كل من الصعيد املحلي والوطين واإلقليمي والدويل؟لدعم تنفيذ سياسات سلي

كيف ميكن هلذه األدوات أن تعزز وتدعم وتكفل مشـــــاركًة واســـــعًة من جانب   (د)  
مجيع أصـــحاب املصـــلحة املعنيني، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة غري احلكومية واألوســـاط األكادميية 

  خلاص واملجتمعات املحلية؟ وهيئات املجتمع املدين والقطاع ا
كيف ميكن أن يسـاهم تقييم املشـاريع والربامج واالسـتراتيجيات والسـياسـات يف   (ه)  

  حتسني منع اجلرمية باالستناد إىل األدلة؟
ــــية من أجل كفالة أالَّ يتخلَّف أحد عن الركب، وأن   (و)   ــــاس ما هي الشــــروط األس

  ذه العمليات؟تراعى االعتبارات اجلنسانية مراعاة تامة يف ه
ما هي التحديات القائمة على الصـــــعيد الوطين بشـــــأن إقامة تواصـــــل فعال بني   (ز)  

ستخدم األدلة املستقاة من حبوث  الوسط املسؤول عن منع اجلرمية واجلمهور وصنَّاع القرار؟ هل ت
  بلدان النامية؟منع اجلرمية يف رسم السياسات الوطنية بشأن منع اجلرمية، يف البلدان املتقدمة النمو وال

ما هي النُُّهج االبتكارية واملنهجية الالزمة لفهم تطور األشـــكال اجلديدة واملعقدة   (ح)  
للجرمية (مثل اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واجلرمية البيئية واجلرمية االقتصـــادية)؟ وكيف ميكن للدول 

املتحدة، أن تدعم إعداد وتنفيذ هذه والبىن التنظيمية للتعاون الدويل واملنظمات الدولية، مثل األمم 
  األدوات على كل من الصعيد املحلي والوطين واإلقليمي والدويل؟

كيف ميكن إلطار أهداف التنمية املســـتدامة أن يســـاعد على إيالء األولوية جلمع   (ط)  
  البيانات الوطنية عن اجلرمية ونظم العدالة اجلنائية؟
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ـــتدامة أن يعزز احلوار بني االختصـــاصـــيني كيف ميكن إلطار أهداف التنمية ا  (ي)   ملس
  املمارسني يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واملجتمع اإلمنائي؟

تدامة أن يســـــــاعد على إيالء األولوية   (ك)   ــــــ كيف ميكن إلطار أهداف التنمية املس
   جمال منع اجلرمية؟للقدرات والنظم الوطنية اخلاصة بالتقييم من أجل تعزيز ثقافة التقييم واملساءلة يف

كيف ميكن تقوية الرابط بني التقييم ووضــع الســياســات من أجل حتســني وضــع   (ل)  
  السياسات واالستراتيجيات وتنفيذها وزيادة فعالية تدابري منع اجلرمية؟

    
النُُّهج املتكاملة للتصدي للتحديات   -من جدول األعمال ٤البند     

      تواجه نظام العدالة اجلنائية اليت
    لفيةاخل  -ألف  

تواجه نظم العدالة اجلنائية على نطاق العامل العديَد من التحديات اليت تتطلب اتباع ُنُهج   -٨٠
قة ُتعىن باحترام ومحاية وإعمال حقوق الضـــــحايا والشـــــهود واجلناة والســـــجناء  متكاملة ومنســـــَّ

  اجلنائية. يتماشى مع املعايري والقواعد الدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة  مبا
وكما ُذكر يف الفصــــــل الثاين من هذا الدليل، يعتمد حتقيق عدة أهداف من أهداف التنمية   -٨١

املستدامة اعتمادًا مباشرًا على قدرات وإمكانيات التصدي بنجاح للتحديات الرئيسية اليت تواجه نظم 
-٥النساء والفتيات (الغايتان  العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد

)، والقضـــاء ١-١٦)، واحلد من مجيع أشـــكال العنف ومعدالت الوفيات املتصـــلة به (الغاية ٢-٥و ١
)، وتعزيز سـيادة القانون وضـمان تكافؤ فرص وصـول اجلميع ٢-١٦على العنف ضـد األطفال (الغاية 

صـــلة ســـعيًا لبناء القدرات على مجيع )، وتعزيز املؤســـســـات الوطنية ذات ال٣-١٦إىل العدالة (الغاية 
بشــأن  ١٧املتعلق باحلد من انعدام املســاواة، واهلدف  ١٠أ)، وكذلك اهلدف -١٦املســتويات (الغاية 

الشـــراكة العاملية من أجل التنمية املســـتدامة. وهذه األولويات واردة بوضـــوح يف إعالن الدوحة، الذي 
ســم بالفعالية واإلنصــاف واإلنســانية واخلضــوع للمســاءلة شــدد على أمهية نظم العدالة اجلنائية اليت تت

 واملؤسسات املكوِّنة هلا من أجل املضي ُقدمًا خبطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

ويدعم مكتب املخدِّرات واجلرمية الدول األعضـــــاء يف التصـــــدي هلذه التحديات والوفاء   -٨٢
مؤسسات العدالة اجلنائية من خالل برامج املساعدة التقنية بأهداف التنمية املستدامة، ببناء قدرات 

املتكاملة على كل من الصـــــعيد العاملي واإلقليمي والقطري، اســـــتنادًا إىل املعايري والقواعد الدولية 
ذات الصـــلة. ويعد إصـــالح العدالة اجلنائية من الركائز الرئيســـية يف مجيع برامج املكتب اإلقليمية، 

املكتب العاملية بشأن التحديات اخلاصة بالسجون، وبشأن العنف ضد األطفال،  اليت تكملها برامج
وكذلك يف برناجمه العاملي املقبل بشـــــأن العنف ضـــــد املرأة. ومكتب املخدِّرات واجلرمية مســـــتعدٌّ 
لتكثيف هذه اجلهود واالخنراط على املدى الطويل واملســــتدام يف التعاون التقين للتأكد من أنَّ نظم 

  .٢٠٣٠لة اجلنائية قادرة على الوفاء هبذه االلتزامات حبلول عام العدا
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ومن العناصر اهلامة اليت يلزم النظر فيها يف سياق التحديات اليت تواجه نظام العدالة اجلنائية   -٨٣
احلد من معاودة اإلجرام، وهو موضوع سوف جيري تناوله بالتفصيل وفقًا للمخطط له يف املناقشة 

  .٢إطار حلقة العمل اليت ستجري يف 
    

      املسائل الرئيسية/املواضيع املحورية  -باء  
    ُنُهج تركِّز على الضحايا يف التصدي للجرمية  -١  

إنَّ ضـــحايا اجلرمية هم من الفئات اليت غالبًا ما ال تعبأ هبا نظم العدالة اجلنائية. لذلك، فإنَّ   -٨٤
اجلنائية أكثر تركيزًا على الضــــحايا أمر أســــاســــي ملنع اإلصــــالحات الرامية إىل إجياد نظم للعدالة 

اإليذاء الثانوي وتكراره، وزيادة اإلبالغ عن احلوادث الواقعة، ومن مث التصــــدي مبزيد من الفعالية 
للجرمية. ويشمل ذلك إنشاء برامج الدعم واملساعدة للضحايا، واختاذ التدابري اليت تتيح جرب الضرر 

ــل وب العدالة التصــاحلية. وباإلضــافة إىل ذلك، تتطلب فئات حمددة من ورد احلقوق واســتخدام أس
الضــــحايا وضــــحايا أنواع معينة من اجلرائم اســــتجابات متخصــــصــــة. وكثريًا ما يكون األطفال 

  )٣١(الضحايا على وجه اخلصوص موضع إمهال من جانب نظام العدالة اجلنائية.
    

    إصالح العدالة اجلنائية املتكامل إصالح قطاع الشرطة واألمن باعتباره جزءًا من  -٢  
إصالح الشرطة وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون ميكن أن يساهم يف إقامة نظام عدالة   -٨٥

زاهة والكفاءة. ويشــــمل هذا اإلصــــالح تطوير آليات فعالة للمســــاءلة جنائية يتســــم بالفعالية والن
لومات االســتخباراتية، بدًال من التعويل والرقابة، باحلرص على أن تكون التحقيقات قائمة على املع

على االعترافات يف أعمال الشــــــرطة، مع ما يقترن بذلك من خماطر انتزاع االعترافات باإلكراه، 
  وعلى حتويل الشرطة إىل دائرة خدمات بدال من جهاز قوة.

    
    العنف ضد املرأة  -٣  

ضد املرأة، مبا يف ذلك   -٨٦ يتجلى دور ذلك اإلصالح على وجه اخلصوص يف حاالت العنف 
قتل النســــاء والفتيات بدافع جنســــاين. ومتثل تدابري العدالة اجلنائية للتصــــدي لذلك أحد اجلوانب 
الرئيســية للنهج الشــامل واملنســق واملتعدد القطاعات واملســتدمي الالزم ملكافحة اإلفالت من العقاب 

هذا العنف. وتشــمل التحديات املحددة وضــع وتنفيذ األطر التشــريعية والســياســاتية املناســبة،  على
وتعزيز قدرات الشرطة واملدعني العامني والقضاة وغريهم من العاملني يف جمال العدالة اجلنائية على 

ا والناجني إجراء التحقيقات ومقاضــاة اجلناة ومعاقبتهم بفعالية وتوفري اخلدمات األســاســية للضــحاي

                                                           
انظر مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها، (مرفق   )٣١(  

)؛ واستراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية ٢٠٠٥/٢٠قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 
)، اجلزء ٦٩/١٩٤والعدالة اجلنائية (مرفق قرار اجلمعية العامة  للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية

  الثاين (تعزيز قدرة نظام العدالة اجلنائية على التصدي للعنف ضد األطفال ومحاية األطفال الضحايا).
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كما أنَّ الشراكات والتنسيق الوثيق مع القطاعات الصحية واالجتماعية أمور ذات أمهية  )٣٢(منهم.
مبا يف ذلك منظمات املجتمع املدين اليت تقوم بدور هام يف تقدمي الدعم واملســــاعدة إىل  )٣٣(حامسة،

ــتراتيجيات والت ــاء يف العديد من البلدان. والصــيغة املحدَّثة لالس دابري العملية النموذجية بشــأن النس
ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تقدم إرشادات حمددة بشأن  )٣٤(القضاء على العنف 

  النُُّهج املتكاملة للتصدي هلذه التحديات على حنو فعال. 
    

    العنف ضد األطفال  -٤  
للعنف ضــد األطفال، وحيدث هذا تواجه النظم القضــائية أيضــًا حتديات يف التصــدي بفعالية   -٨٧

مثل املجتمعات املحلية واملنازل واملدارس  -اليت غالبًا ما تكون مترابطة  -العنف يف مجيع البيئات 
مل من خمتلف  كا باع هنج مت مما يتطلب ات فال،  ية األط عا جاز أو مؤســــــســـــــات ر ومراكز االحت

، والوضع القانوين لألطفال، التخصصات. وتتراوح التحديات بني عدم وجود نظام عدالة متخصصة
وعدم وجود ُنُهج ُتعىن بالطفل اآلمن وتراعي االعتبارات اجلنســــــانية، وعدم الثقة يف نظام العدالة، 
واالفتقار إىل آليات التنسيق املتعدد القطاعات. وأحد أشكال العنف اخلطرية خصوصًا ضد األطفال 

فال واســــــت يد األط عاجًال هو جتن مًا  ما فة اليت تتطلب اهت فة العني عات املتطر بل اجلما غالهلم من ِق
اســـتراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضـــاء على العنف  وتدعو )٣٥(واإلرهابية.

ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل بذل جهود من أجل القضاء على مجيع أشكال 
يادة العنف يف البيئات العامة واخلاصـة، وإدماج محاية األطفال يف اإلصـالح األوسـع نطاقا يف جمال سـ

القانون، وضـــمان وصـــول األطفال إىل نظم قضـــائية منصـــفة وشـــفافة، تراعي احتياجاهتم وميكن أن 
  )٣٦(تساعدهم على إعمال حقوقهم ومحايتها.

    
    التحديات اخلاصة بالسجون وأسباهبا اجلذرية  -٥  

 النظاميةإنَّ اكتظاظ الســـجون وعدم مالءمة الظروف يف الســـجون مها من أعراض التحديات   -٨٨
ية، واليت تتطلب اتباع ُنُهج متكاملة. وتتراوح هذه النُُّهج بني احلد من  لة اجلنائ اليت تواجه نظم العدا
نطاق أحكام احلبس وحتســني األوضــاع يف الســجون، ودعم إعادة إدماج اجلناة يف املجتمع بعد إطالق 

                                                           
 Handbook on Effective Police Responses to Violence against Women, Criminal Justice Handbookانظر   )٣٢(  

Series منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع)E.10.IV.3 و ،(UNODC, Handbook on Effective Prosecution 

Responses to Violence against Women and Girls, Criminal Justice Handbook Series  ،٢٠١٤(فيينا.(  
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وهيئات أخرى، املعنون "حزمة اخلدمات  منشور انظر  )٣٣(  

 ، متاح على املوقع التايل٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٠األساسية للنساء والفتيات الاليت يتعرضن للعنف"، 
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-

girls-subject-to-violence.  
  .٦٥/٢٢٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣٤(  
دليل بشأن األطفال الذين جتندهم وتستغلهم اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتطرفة مكتب املخدِّرات واجلرمية،   )٣٥(  

  ).٢٠١٧(فيينا، ام العدالة ظالعنيفة: دور ن
 Planning the Implementation of the United Nations Model Strategies andانظر مكتب املخدِّرات واجلرمية،   )٣٦(  

Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and 

Criminal Justice: A Checklistعدالة يف ، دليل املهنيني ومقرري السياسات بشأن الومكتب املخدِّرات واجلرمية ؛
  ).٢٠١٠ اجلنائية، العدالة كتيبات سلسلة( عليهااألمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود 
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يتســم باألمهية والفعالية  وتتطلب التنســيق فيما بني اهليئات ومع القطاعات األخرى. ومما )٣٧(ســراحهم،
من حيث التكلفة على وجه اخلصـــــوص هي اجلهود اليت ُتبذل يف "الواجهة األمامية" من أجل احلد من 

واســــــتكشــــــاف خيارات العدالة  )٣٨(االحتجاز الســــــابق للمحاكمة وتعزيز التدابري غري االحتجازية،
اسب يف نظام العدالة اجلنائية، وكذلك والتن )٤٠(وكفالة احلصول على املساعدة القانونية )٣٩(التصاحلية،

ويتطلَّب ضمان معاملة السجناء مبا  )٤١(إصالح الشرطة واالستخدام املناسب للقوة من جانب الشرطة.
يتماشــى مع قواعد نيلســون مانديال واملعايري والقواعد الدولية األخرى اســتثمارات يف عدة جماالت، مبا 

يصًا لبناء القدرات أثناء اخلدمة ملوظفي السجون، يف مواجهة يف ذلك التدريب التمهيدي واملصمَّم خص
  املهمة الشاقة لضمان احتجاز السجناء يف عهدة آمنة ومأمونة وإنسانية.

    
    الظروف واخللفيات املعيَّنة اخلاصة باجلناة  -٦  

 تتعرَّض بعض فئات السكان بصفة خاصة ملخاطر تركها متخلِّفة عن الرَّكب، ومن مث فإهنا  -٨٩
ا. واجلناة من ذوي اخللفيات الفقرية واملهمشــة يشــكلون نســبة كبرية للغاية  تتطلب اهتمامًا خاصــًّ
ضـــمن نظم العدالة اجلنائية. أمَّا النســـاء اجلانيات فيواجهن مشـــاكل خاصـــة يف نظم العدالة اجلنائية 

وأمَّا اجلناة والســــــجناء من ذوي االحتياجات اخلاصــــــة، مبن فيهم  )٤٢(املصــــــممة تقليديًّا للرجال.
املهاجرون أو غريهم من الرعايا األجانب واألشخاص من ذوي اإلعاقة، فضًال عن األقليات اإلثنية 

ويعزى قســـط كبري من اجلرائم املرتكبة  )٤٣(والعرقية، فإهنم يواجهون أشـــكاًال متداخلة من التمييز.
   عاودين كثريا ما يلزم بشأهنم معاجلة احتياجات متعددة.ميف املجتمع جلناة 

وتنشـــأ التحديات املعيَّنة أيضـــًا يف التصـــدي ألشـــكال معينة من اجلرمية، مثل اجلرائم املتصـــلة   -٩٠
ويف مواجهة عدد متزايد من اجلناة الذين ينتمون إىل مجاعات إجرامية  )٤٤(باإلرهاب أو اجلرمية املنظمة.

تطرفة عنيفة، حتتاج نظم العدالة اجلنائية إىل اســــــتحداث ُنُهج متكاملة، واحلد من منظمة أو مجاعات م
معاودة اإلجرام، وتنفيذ تدخالت متســقة مشــتركة بني قطاعات متعددة خبصــوص الســجناء الشــديدي 
املخاطر، وجتنُّب التطرُّف املفضــــــي إىل العنف أو جتنيد اإلرهابيني، والعناية بزيادة احتماالت إعادة 

                                                           
 Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Socialانظر مكتب املخدِّرات واجلرمية،   )٣٧(  

Reintegration of Offenders, Criminal Justice Handbook Series (2012)  ٢، ودليل املناقشة بشأن حلقة العمل.  
 Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment, Criminalانظر   )٣٨(  

Justice Handbook Series (United Nations publication, Sales No. E.07.XI.2)دليل ومكتب املخدرات واجلرمية،  ؛
  ).٢٠١٤، سلسلة كتيبات العدالة اجلنائية (فيينا، بشأن االستراتيجيات الرامية إىل احلد من االكتظاظ يف السجون

 Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series (United Nationsانظر   )٣٩(  

publication, Sales No. E.06.V.15).  
  من جدول األعمال. ٥انظر دليل املناقشة بشأن البند   )٤٠(  
 Resource Book on the Use ofانظر مكتب املخدِّرات واجلرمية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،   )٤١(  

Force and Firearms in Law Enforcement, Criminal Justice Handbook Series (HR/PUB/17/6). 
  ). ٢٠١٤(فيينا،  كتيب عن املرأة والسجن انظر  )٤٢(
  ).٢٠١١، سلسلة كتيبات العدالة اجلنائية (فيينا، دليل عن السجناء ذوي االحتياجات اخلاصة انظر  )٤٣(  
 من جدول األعمال. ٦انظر دليل املناقشة بشأن البند   )٤٤(  
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ولذلك فإنَّ نظم التصــــــنيف  )٤٥(هيلهم وختليصــــــهم من دوامة العنف، وإعادة إدماجهم االجتماعي.تأ
شرطا مسبقًا لفرز اجلناة إىل نظم السجون والربامج  وتقييم االحتياجات واملخاطر بشأن املجرمني ُتعد 

  املالئمة ذات الصلة.
    

    أسئلة للمناقشة  -جيم  
اإلقليمية التحضــريية ويف املؤمتر الرابع عشــر يودون النظر لعلَّ املشــاركني يف االجتماعات   -٩١

  يف األسئلة التالية من أجل إجراء املزيد من املناقشات بشأهنا:
ــــــات اجليِّدة املتبعة يف جعل نظم العدالة اجلنائية أكثر تركيزًا على   (أ)  ما هي املمارس

  ضحايا اجلرمية؟للدعم واملساعدة الضحايا، واعتماد هنج قائم على احلقوق إزاء توفري احلماية وا
ـــــاركة الضـــــحايا يف برامج العدالة التصـــــاحلية؟   (ب)   ما هي التدابري الفعالة لزيادة مش

  هي نتائج دراسات تقييم تأثري برامج العدالة التصاحلية؟ وما
كيف ميكن إلصـــالح الشـــرطة، مبا يف ذلك إعادة النظر يف الســـياســـات املتعلقة   (ج)  

  ن يسهم يف تعزيز كفاءة وتكامل جهود إصالح العدالة اجلنائية؟باستخدام القوة، أ
كيف ميكن للبلــدان أن تعزز التعــاون والتنســــــيق بني األجهزة والــدوائر املعنيــة   (د)  

بضــحايا العنف ضــد املرأة والناجيات من ذلك العنف، بغية تعزيز خدمات احلماية املتكاملة، مبا يف 
  املشورة القانونية واملساعدة من الشرطة؟ذلك اخلدمات الصحية واالجتماعية و

ـــــني الروابط بني اخلدمات الصـــــحية واالجتماعية وهيئات العدالة   )(ه   ما هو أثر حتس
اجلنائية فيما يتعلق باإلبالغ عن حاالت العنف ضــــد املرأة وتســــجيل تلك احلاالت والتصــــدي هلا 

  نفسه؟ على النحو املناسب، مع محاية خصوصية أولئك النساء يف الوقت
ــــــأن النُُّهج املنســــــقة فيما بني أجهزة العدالة اجلنائية   (و)   ما هي التجارب القائمة بش

  خبصوص تقييم خماطر العنف ضد املرأة؟
هل توجد أيُّ أمثلة على املمارسات اجليِّدة يف جمال التعاون الدويل على منع ومواجهة   (ز)  

ــاء ضــحايا العنف ا للوايت جرى االجتار هبن أو اختطافهن عرب احلدود العنف ضــد املرأة، مثل إعادة النس
  إىل أوطاهنن أو إعادة إدماجهن يف املجتمع، أو االعتراف بأوامر احلماية وإنفاذها عرب احلدود؟

كيف ميكن لنظم العــدالــة أن تعمــل، بــالتعــاون مع نظم أخرى، على منع وقوع   (ح)  
ســــــب، مبا يف ذلك منع جتنيدهم حوادث العنف ضــــــد األطفال والتصــــــدي هلا على النحو املنا

  واستغالهلم من جانب اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة؟
ما هي األمثلة على املمارسات اجليِّدة بشأن السبل الفعالة لتعزيز التنسيق بني نظام   (ط)  

  العدالة ونظم محاية الطفل من أجل منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال والتصدي هلا؟

                                                           
شؤون السجناء املتطرفني العنيفني والوقاية من التشدد املفضي كتيب بشأن إدارة  انظر مكتب املخدرات واجلرمية،  )٤٥(  

كتيب )، ومكتب املخدرات واجلرمية، ٢٠١٧فيينا، ، سلسلة كتيبات العدالة اجلنائية (إىل العنف يف السجون
  .)٢٠١٧سلسلة كتيبات العدالة اجلنائية (فيينا،  ،بشأن التعامل مع السجناء الشديدي اخلطورة
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ما هي الدروس املســتفادة من أجل إصــالح األطر القانونية والســياســية والتنفيذية   (ي)  
  إلتاحة إمكانية الوصول إىل نظم العدالة املتسمة باإلنصاف والشفافية واملراعية للطفل؟

ما هي األمثلة على املمارســــات اجليِّدة والدروس املســــتفادة فيما يتعلق بربامج إعادة   (ك)  
قائمة على األدلة واملعدَّة بالتعاون مع النظم الصــــــحية واالجتماعية اإلدماج االجت ماعي لألطفال ال
  والتعليمية؟
  ما هي أجنع السبل لتعزيز التناسب يف أحكام العقوبة الصادرة عن املحاكم اجلنائية؟  (ل)  
كيف قللت البلدان من االســـتخدام املفرط لالحتجاز الســـابق للمحاكمة وتصـــدت   (م)  
  تظاظ السجون؟ملشكلة اك
حل إجراءات   (ن)   ية يف خمتلف مرا جاز تدابري غري االحت يه ال لذي تؤد لدور ا ما هو ا

  الدعاوى اجلنائية؟
كيف ميكن للبدان أن تدرِّب وجتهِّز على النحو الصحيح موظفي السجون للوفاء   (س)  

  مبهامهم الشاقة بطريقة مهنية؟
سات ما هي التدابري اليت اختذهتا البلدان من أ  (ع)   سيا ساين يف ال جل تعميم املنظور اجلن

ساين يف التصدي  واملمارسات يف جمال العدالة اجلنائية؟ ما مدى فعالية التدابري املراعية للمنظور اجلن
للتمييز ضــــد املتهمات أو املحكوم عليهن أو الســــجينات؟ وعلى وجه اخلصــــوص، ما هي جتارب 

يلة قبل املحاكمات وبدائل للعقوبات، تأخذ يف االعتبار البلدان يف اعتماد تدابري حتويلية وتدابري بد
  ما تعرضن له سابقًا من إيذاء ومسؤوليات الرعاية الواقعة على عاتقهن؟

كيف ميكن لنظم العدالة اجلنائية أن تتصدى بطريقة أكثر فعالية للتمييز ضد األشخاص   (ف)  
  ناة والسجناء من هذه الفئات؟ذوي االحتياجات اخلاصة وأن تليب تلك االحتياجات من أجل اجل

ما هي املمارســــات اجليِّدة يف جمال إدارة شــــؤون الســــجناء الشــــديدي اخلطورة   (ص)  
  والسجناء املتطرفني العنيفني، ويف الوقاية من التطرف املفضي إىل العنف يف السجون؟

الذين  ما هي املمارسات اجليِّدة والدروس املستفادة يف التصدي للجناة املعاودين،  (ق)  
  يشكلون هتديدًا للمجتمع وحيتاجون يف الوقت نفسه إىل دعم متعدد األوجه؟

    
  احلد من معاودة اإلجرام: استبانة املخاطر   -٢حلقة العمل     

      وإجياد احللول
      النطاق  -ألف  

    احلد من معاودة اإلجرام  -١  
من اجلرمية، مبا يف ذلك بغية حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة، البد من االهتمام باحلد   -٩٢

سواء  سبة للجناة  منع معاودة اإلجرام. ومن أجل منع معاودة اإلجرام، من املهم توفري برامج منا
داخل املؤســـســـات اإلصـــالحية أو خارجها. ومن املهم أيضـــًا معاجلة األســـباب اجلذرية ملعاودة 

  اإلجرام، مثل الفقر والتمييز.
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إىل قيام شخص كان موضع تدخل من قبل العدالة اجلنائية  ويشري التعبري "معاودة اإلجرام"  -٩٣
بارتكاب جرمية جنائية جديدة. ومع أنَّ اإلحصاءات املوثوقة والعاملية عن معدالت معاودة اإلجرام 
غري متاحة يف الوقت الراهن، فإنَّ البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، تعاين من معاودة اإلجرام. 

ــــــددة بالســــــجن عليهم، يتكرر إخفاقهم يف ذلك أنَّ كثريًا  من اجلناة، حىت بعد فرض أحكام مش
  االمتناع عن ارتكاب جرائم ويف االندماج جمددا يف املجتمع كمواطنني ملتزمني بالقانون.

ويعين احلد من معاودة اإلجرام حتقيق اخنفاض يف عدد الضــــــحايا وزيادة أمان املجتمعات   -٩٤
غوط على أجهزة إنفاذ القانون ومؤســــســــات العدالة اجلنائية. كما أنَّ املحلية والتخفيف من الضــــ

ــــــوف يؤدي إىل تقليل عدد حاالت املثول أمام املحاكم اجلنائية،  النجاح يف إعادة إدماج اجلناة س
  وختفيض معدالت احلبس واكتظاظ السجون، واخنفاض تكاليف نظام العدالة اجلنائية.

م، ودعم اجلناة لكي يصــــــبحوا أعضــــــاء منتجني يف املجتمع، لكنَّ احلد من معاودة اإلجرا  -٩٥
يتطلبان هنجًا متعدد اجلوانب. ويشـــمل ذلك اســـتثمارات كافية يف برامج إعادة تأهيل اجلناة، داخل 
الســجون ويف املجتمع املحلي، وتطبيق اســتراتيجيات فعالة ملنع اجلرمية، واالســتخدام املناســب لبدائل 

دخالت فعالة، جيب أن تأخذ يف احلسبان خمتلف العوامل اليت تزيد من السجن. ولكي تكون هذه الت
خماطر العودة إىل ارتكاب اجلرائم، واليت جتعل من الصــــــعب على اجلناة االندماج جمددًا يف املجتمع، 
ومنها مثال تعاطي مواد اإلدمان وعدم احلصول على الدعم من األسرة، واألمراض النفسية واجلسدية، 

وكذلك التعرض لإليذاء يف  )٤٧(وســـوء تكوين الشـــخصـــية والطباع، )٤٦(ادي للمجتمع،والفكر املع
  مرحلة مبكرة من العمر.

ويقدم مكتب املخدِّرات واجلرمية املساعدة إىل الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل احلد   -٩٦
ية من خالل برامج من العودة إىل ارتكاب اجلرائم، مبا يف ذلك ببناء قدرات مؤسسات العدالة اجلنائ

املســاعدة التقنية املحددة األهداف يف جمايل إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي، وســياســات 
فرض العقوبات واللجوء إىل بدائل السجن، مبا يف ذلك أيضًا العدالة التصاحلية. كما يقدم املكتب 

صعيد العاملي واإلقليمي والقطري ساعدة التقنية على كل من ال شى مع املعايري والقواعد امل ، مبا يتما
  الدولية ذات الصلة.

    

                                                           
يشمل عمليات التفكري املفضية إىل ارتكاب اجلرمية، مثل التسويغ العقلي للجرمية (مثال الضحية تستحق هذا العامل   )٤٦(  

ذلك، الضحية حتب االعتداء عليها، املجتمع ظامل، القواعد املجتمعية غبية، نظام العدالة اجلنائية فاسد)، ويشمل 
 Donald A. Andrews and Jamesاملجرمني. وانظر أيضًا مواقف سلوكية تتسم بالتحدي جتاه القواعد والتماهي مع 

Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, 5th ed. (New Providence, New Jersey, Mathew Bender and 

Company, 2011), p. 59.  وانظر أيضًا .Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism, p. 38.  
  )٤٧(  Andrews and Bonta define it as follows: “In everyday language: impulsive, adventurous, pleasure-seeking, generalized 

trouble…restlessly aggressive, callous disregard for others.” (The Psychology of Criminal Conduct), p. 58.  
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    إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع  -٢  
ــــــاقًا مع قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة   -٩٧ بغية احلد من معاودة اإلجرام، واتس

(قواعد نيلسون مانديال)، ينبغي أن تكون تدخالت العدالة اجلنائية مصمَّمة خصيصًا  )٤٨(السجناء
لتلبية االحتياجات الفردية للجناة والعناية بوضــعهم، اســتنادًا إىل تقييم مســتمر ودقيق لالحتياجات 
تدخالت أمر  فإنَّ تقييم الربامج وال قدرات والتصــــــرفات الفردية للجناة. وعالوة على ذلك،  وال

ســاســي لفهم مدى حتقق النتائج املقصــودة. كما أنَّ نتائج التقييم ميكن أن تصــلح كدروس هامة أ
  تشكِّل أساسًا لألدلة اليت ُيسترشد هبا يف توجيه الربامج والتدخالت يف املستقبل.

وباإلضافة إىل ذلك، جيب إيالء اهتمام خاص، عند تصميم وتنفيذ التدابري الرامية إىل احلد   -٩٨
ودة اإلجرام، إىل املوازنة بعناية بني احلاجة إىل محاية املجتمع، وحقوق الضــــحايا، واحلقوق من معا

  األساسية للجناة.
ومن املعروف جيدًا أنَّ الســــــجن وحده ال يكفي ملنع العودة إىل ارتكاب اجلرائم اجلنائية   -٩٩

ستثمار يف برامج إعادة على املدى الطويل. كما أنَّ االستثمار يف السجون، من دون استكماله باال
التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع، ال يؤدي إىل احلد بقدر ملحوظ من معاودة اإلجرام، بل قد 

  يؤدي حىت إىل تفاقم املشكلة.
وينبغي أن ُتســـتخدم فترة الســـجن للعمل قدر اإلمكان على ضـــمان أال يكون اجلناة لدى   -١٠٠

وا يف كنف احترام القانون فحسب، بل وقادرين على ذلك عودهتم إىل املجتمع راغبني يف أن يعيش
أيضــــًا. ولذلك جيب أن تويل االســــتراتيجيات الفعالة ملنع اجلرمية على الصــــعيدين املحلي والوطين 
ا إلعادة تأهيل الســجناء وإعادة إدماجهم يف املجتمع بعد اإلفراج عنهم، مبا يف ذلك  اهتمامًا خاصــًّ

  عتهم وتقدمي املساعدة إليهم بعد إطالق سراحهم.اإلشراف عليهم من خالل متاب
ــــــتأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي بالضرورة احلبس،   -١٠١ وقد ال تتطلب التدابري الفعالة إلعادة الـ

حيث إنَّ العديد من هذه التدابري ميكن تنفيذه على حنو أكثر فعالية يف املجتمع املحلي. وهلذا األمر أمهية 
ة ذوي االحتياجات اخلاصـــة، مثل اجلناة املســـنني واجلناة املصـــابني مبرض عقلي، خاصـــة بالنســـبة للجنا

واألشــخاص ذوي االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي املخدِّرات، والفئات املمثلة مبعدالت مفرطة، مثل 
  الشعوب األصلية واألقليات العرقية أو اإلثنية.

    
    السياسات العقابية وخيارات التدخل وبدائل السجن  -٣  

إنَّ التعويل املفرط على احلبس يزيد من ضـــعف ُبىن نظم العدالة اجلنائية املثقلة باألعباء، مما   -١٠٢
  يؤثر بدوره على قدرهتا على احلد من معاودة اإلجرام، وعلى تعزيز إعادة إدماج اجلناة يف املجتمع.

مبا يف ذلك اجلزاءات يف إطار املجتمع   -١٠٣ تدابري غري االحتجازية،  فإنَّ اللجوء إىل ال ولذلك 
املراقبة، واإلحالة إىل مصـــحات العالج من إدمان  اإلفراج حتتاملحلي والربامج التحويلية، وبرامج 

إدماج املخدِّرات أو عالج األمراض العقلية، ميكن أن تكون طرائق أكثر كفاءة يف تيســــــري إعادة 
اجلناة يف املجتمع واحلد من معاودة اإلجرام. كما أنَّ التدابري غري االحتجازية جتعل اجلناة يف وضـــع 
ــــهم يف تقوية عالقاهتم بأفراد املجتمع  أفضــــل لتعلم املهارات على االندماج جمددًا يف املجتمع وتس

                                                           
  .٩٤، القاعدة ٧٠/١٧٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤٨(  
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ي عاهتم املحل باط قوي مبجتم لذين هلم ارت ناة ا بأنَّ اجل مًا  ناس من املحلي. عل بال لذين يهتمون  ة وا
  حوهلم يقل احتمال عودهتم إىل اإلجرام.

(قواعد طوكيو)،  )٤٩(وتشــــــدد قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية  -١٠٤
على أنَّ الســــجن ينبغي أن يعترب املالذ األخري فقط، وهي تشــــجع على تعزيز التدابري غري االحتجازية، 

  احلاجة إىل إجياد توازن بني حقوق اجلناة وحقوق الضحايا ومحاية املجتمع.مراعاة   مع
ومتثل بدائل الســــــجن هنجًا مالئمًا جدًّا للجانيات. وكثريًا ما ُتســــــجن املرأة الرتكاب   -١٠٥

ــــــيطة من جراء تعدد طبقات التمييز واحلرمان. وأكثريتهن ال يشــــــكلن خماطر على  خمالفات بس
لك احتياجات خاصــــة، مثل تلك املتأتية عن مســــؤوليات الرعاية الواقعة املجتمع، ولكن هلن مع ذ

على عاتقهن أو االحتياجات البدنية اخلاصـــة هبن كنســـاء أو االحتياجات يف جمال الرعاية الصـــحية 
  زيل واالعتداء اجلنسي.والعقلية، وخصوصًا فيما يتعلق بتاريخ العنف املن

صًا وليس لدى معظم الواليات القضائية   -١٠٦ صة بنوع اجلنس مصممة خصي بدائل للسجن خا
تدابري غري  ياجات املحددة للمرأة. وتقدِّم قواعد األمم املتحدة ملعاملة الســــــجينات وال ية االحت لتلب

(قواعد بانكوك) إرشــــــادات يف هذا الصــــــدد، من خالل جمموعة من  )٥٠(االحتجازية للمجرمات
ــابقة التوصــيات بشــأن اخليارات اخلاصــة بنوع اجلنس من  أجل التدابري التحويلية والتدابري البديلة الس

للمحاكمة وبدائل العقوبات، مبا يف ذلك التوصــية املتعلقة بالنظر يف العوامل املخففة للعقوبة يف ضــوء 
  مسؤوليات الرعاية الواقعة على عاتق املرأة وخلفيات النشأة النمطية عند إصدار أحكام العقوبة.

لة التصـــــاحلية أيضـــــًا أن تكون تدخًال فعاًال يف احلد من معاودة اإلجرام وميكن لربامج العدا  -١٠٧
عندما جتري وفقًا للضــــــمانات اإلجرائية، مع إيالء االعتبار الواجب حلقوق واحتياجات الضــــــحايا 
واجلناة على الســـواء. كما أنَّ إتاحة فرصـــة للجناة لفهم وإدراك العواقب املترتبة على أفعاهلم والتأثري 

تزيد من  -مبا يف ذلك الضــــــحايا وأســــــرهم وأفراد املجتمع املحلي  -تركه على َمن حوهلم الذي ت
  )٥١(حظوظ اجلناة يف حتمل املسؤولية عن سلوكهم.

    
    األهداف  -باء  

  هي كما يلي: ٢األهداف املنشودة من حلقة العمل   -١٠٨
تبادل األدلة البحثية وخربات االختصــاصــيني املمارســني يف احلد من معاودة اإلجرام،   (أ)  

  خصوصًا عن طريق ما يلي: 
برامج إعادة التأهيل يف الســـجون، واخلدمات املقدمة إلعداد اجلناة لإلفراج عنهم   ‘١‘  

  من السجن، فضًال عن تقدمي خدمات الرعاية الالحقة يف املجتمع املحلي؛
                                                           

  .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤٩(  
  .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٠(  
ة الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية (مرفق قرار املجلس االقتصادي املبادئ األساسي  )٥١(  

) تقدم إرشادات إىل الدول األعضاء يف تنفيذ عمليات العدالة التصاحلية من خالل ٢٠٠٢/١٢واالجتماعي 
رار املجلس االقتصادي حتديد معايري استخدامها، وكذلك استخدام الضمانات اإلجرائية األساسية. وانظر أيضًا ق

  .٢٠١٦/١٧واالجتماعي 
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برامج إعادة التأهيل املقدمة كجزء من تنفيذ العقوبات غري االحتجازية بغية جتنب   ‘٢‘  
اإليداع يف املؤســســات اإلصــالحية، ولتقدمي املســاعدة إىل اجلناة على معاودة االندماج ســريعًا 

  يف املجتمع؛
  وضع وتنفيذ بدائل للسجن، مبا يف ذلك برامج العدالة التصاحلية؛  ‘٣‘  
على الروابط الالزمة بني خمتلف اهليئات واجلهات صــاحبة املصــلحة إلقاء الضــوء   (ب)  

ذات الصــــــلة بتنفيذ التدخالت والربامج واخلدمات املذكورة أعاله، مبا يف ذلك اجلهات احلكومية 
  وغري احلكومية على حد سواء.

    
    أسئلة للمناقشة  -جيم  

يودون  ٢اركني يف حلقة العمل لعل املشاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضريية واملش  -١٠٩
  أن يناقشوا األسئلة التالية:

وتقييم  معاودة اإلجرامما هي التجارب الوطنية يف جمال مجع البيانات عن أمناط   (أ)  
  تأثري خمتلف النُُّهج املتبعة يف احلد من معاودة اإلجرام؟

وإعادة اإلدماج ما هي نتائج البحوث اليت أجريت لقياس أثر برامج إعادة التأهيل   (ب)  
  االجتماعي يف احلد من معاودة اإلجرام؟

ما هي املمارســات اجليدة فيما يتعلق بوضــع برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج   (ج)  
 الفعالة؟ 

ما هي النماذج الواعدة إلجراء تقييمات للجناة (ســواء يف الســجون و/أو كجزء   (د)  
ــــــاس  من العقوبات غري االحتجازية) من أجل حتديد املخاطر واالحتياجات اخلاصــــــة باجلناة كأس

  لربامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي املصممة خصيصًا لذلك؟
ــــــســــــية واملجتمعية من جانب   )(ه   كيف ميكن للبلدان أن جتمع بني التدخالت املؤس

احلكومية خمتلف اهليئات احلكومية وغري احلكومية؟ وعلى وجه اخلصــــــوص، كيف ميكن للجهات 
وغري احلكومية صاحبة املصلحة أن تتعاون تعاونًا فعاًال يف احلد من معاودة اإلجرام، مبا يف ذلك يف 
البيئات املغلقة واملجتمع املحلي، بغية ضمان استمرارية الرعاية، وجتنب تبديد االستثمارات األولية 

  يف إعادة اإلدماج االجتماعي للجناة؟
تتســــم بالفعالية واالســــتدامة من حيث تعزيز دعم اجلمهور إلعادة  ما هي النُُّهج اليت  (و)  

  تأهيل اجلناة وإعادة إدماجهم يف املجتمع، مبا يف ذلك يف البلدان املنخفضة الدخل؟
ما الذي جيعل برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج ناجحة بالنســـــبة للجناة الذين   (ز)  

  : هلم احتياجات خاصة، ومنهم مثًال
  جلناة املسنون؛ا  ‘١‘  
  اجلناة املصابون مبرض عقلي؛  ‘٢‘  
  الفئات املمثلة متثيًال مفرطًا، مثل الشعوب األصلية واألقليات العرقية أو اإلثنية؟  ‘٣‘  
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ما هي بعض املمارســــات اجليِّدة فيما يتعلق مبواصــــلة تقدمي الدعم واخلدمات إىل   (ح)  
  تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع؟فئات اجلناة املذكورة أعاله من أجل تعزيز إعادة 

ما هي بعض املمارســات اجليِّدة والدروس املســتفادة فيما يتعلق باحلد من معاودة   (ط)  
  اإلجرام لدى النساء اجلانيات، مع إيالء االهتمام الواجب لالحتياجات اخلاصة بنوع اجلنس؟

احلد من معاودة اإلجرام ما هي بعض املمارســـات اجليِّدة والدروس املســـتفادة يف   (ي)  
  لدى األطفال؟

ما هي العوائق القانونية والعملية الرئيســـية أمام زيادة فعالية اســـتخدام التدابري غري   (ك)  
االحتجازية يف مرحليت ما قبل املحاكمة واملحاكمة واملراحل الالحقة لصــــــدور احلكم من حيث 

شمل هذه العوائق الثغرا شريعات، واالفتقار إىل القدرات احلد من معاودة اإلجرام؟ وهل ت ت يف الت
لدى االختصـــاصـــيني املمارســـني يف جمال العدالة اجلنائية، وعدم كفاية التعاون فيما بني أصـــحاب 

  املصلحة، وتدين مستوى القبول لدى اجلمهور؟
ما هي بعض املمارســـــات اجليِّدة والدروس املســـــتفادة فيما يتعلق بتنفيذ التدابري غري   (ل)  
  ية التالية من حيث احلد من معاودة اإلجرام؟االحتجاز
  تدابري التحويل عن املسار القضائي؛  ‘١‘  
  التدابري اإلصالحية املجتمعية، مبا يف ذلك اإلفراج حتت املراقبة واإلفراج املشروط؛  ‘٢‘  
  برامج العدالة التصاحلية؛  ‘٣‘  
ب  (م)   ــــــ تدابري اليت اختذهتا البلدان من أجل معاجلة األس اب اجلذرية ملعاودة ما هي ال

  اإلجرام، مثل الفقر والتمييز؟
    

النُُّهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها   -من جدول األعمال ٥البند     
احلكومات من أجل تعزيز سيادة القانون 
من خالل أمور منها توفري سبل الوصول 

إىل العدالة للجميع؛ وإقامة مؤسسات 
 فعالة ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة

للجميع؛ والنظر يف وضع تدابري اجتماعية 
وتعليمية وتدابري أخرى ذات صلة، منها 

تدابري تستهدف ترسيخ ثقافة احترام 
القانون مع احترام اهلويات الثقافية، وفقًا 

      إلعالن الدوحة
    اخللفية   -ألف  

ـــــجيع على إقامة جمتمعات  ٢٠٣٠من خطة عام  ١٦مثلما ذكر أعاله، يدعو اهلدف   -١١٠ إىل التش
سلمية وشاملة للجميع وإتاحة إمكانية الوصول إىل العدالة للجميع. ويشري تعبري الوصول إىل العدالة إىل 
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إلقامة قدرة الناس على التماس االنتصــاف واحلصــول عليه من خالل املؤســســات الرمسية وغري الرمسية 
العدل مبا يتفق مع مبادئ ســـيادة القانون ومعايري حقوق اإلنســـان. وهذا يتطلب بالضـــرورة اتباع هنج 
شامل ومتعدد األبعاد من جانب الدول األعضاء، يشمل مجيع اجلهات الفاعلة يف نظام العدالة اجلنائية، 

أفراد املجتمع والفئات ذات مع إيالء اهتمام خاص للتدابري اليت حتترم وحتمي حقوق املســـتضـــعفني من 
  االحتياجات اخلاصة يف إطار نظام العدالة اجلنائية، مثل النساء واألطفال وضحايا اجلرمية.

زيهة والشاملة للجميع هي عامل حموري يف حتقيق واملؤسسات الفعالة واخلاضعة للمساءلة والن  -١١١
ميع، جيب على احلكومات وهيئات . وبغية إقامة الســــــالم والعدالة وحتقيق الشــــــمول للج١٦اهلدف 

مة  قا حد من العنف، وإ مة لل يذ حلول دائ عًا على تنف ية أن تعمل م ملدين واملجتمعات املحل املجتمع ا
العدالة، ومكافحة الفساد، وكفالة املشاركة الشاملة للجميع. واملؤسسات الفعالة واخلاضعة للمساءلة، 

  سيادة القانون. على وجه اخلصوص، هي عامل متأصل يف صميم تعزيز
ــــيخويف إعالن الدوحة، أعربت الدول األعضــــاء عن التزامها   -١١٢ ، تقوم القانون حترامالثقافة  بترس

ء اهتمام خاص يف الوقت نفسه اهلوية الثقافية، مع إيال وتراعيعلى محاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون، 
اجلهود والتدابري الوقائية اليت تســتهدف األســر لألطفال والشــباب، والتماس دعم املجتمع املدين، وتكثيف 

واملدارس واملؤســـــســـــات الدينية والثقافية واملنظمات املجتمعية املحلية والقطاع اخلاص وتســـــتغل كامل 
  إمكاناهتا من أجل معاجلة األسباب اجلذرية االجتماعية واالقتصادية لظاهرة اإلجرام.

سادسة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة وأثناء املناقشات اليت عقدت خالل الدور  -١١٣ ة ال
اجلنائية وتناولت املوضـوع العام للمؤمتر الرابع عشـر وبنود جدول أعماله ومواضـيع حلقات العمل 
ساد تفاهم واسع النطاق على أن ُيعترب ترسيخ ثقافة احترام القانون يف  سوف تعقد يف إطاره،  اليت 

ًا تتبعه احلكومات جتاه اجلمهور العام لتعزيز الثقة يف القانون من جدول األعمال هنج ٥إطار البند 
  )٥٢(واحترامه وتنفيذه.

وتقع على عاتق مؤســــســــات العدالة اجلنائية مســــؤوليات متعددة بشــــأن املحاســــبة على   -١١٤
سيادة القانون  املسؤولية. وجيب أن تكون خاضعة للمساءلة بشأن محاية املجتمع، بااللتزام مببادئ 

ة والســـالم واألمن، ويف الوقت نفســـه، جيب أيضـــًا أن تكون خاضـــعة للمســـاءلة أمام أفراد والعدال
زاهة يف إدارة شــــؤون العدالة وحتقيقها، وخصــــوصــــًا ضــــحايا اجلرائم املجتمع الذين ينشــــدون الن

واألشــخاص املتهمني واألشــخاص األكثر عرضــة ملخاطر ســوء املعاملة واالســتغالل، مبن يف ذلك 
  فال والفقراء واألقليات.النساء واألط

وتتطلب املســــاءلة داخل مؤســــســــات العدالة اجلنائية اتباع هنج متعدد اجلوانب. ففي املقام   -١١٥
األول، جيب تعزيز املساءلة على الصعيد املؤسسي من أجل إرساء السياسات واإلجراءات ملنع وكبح 

سية على حنو يتسم بالفعالية والكفاءة. الفساد، وتيسري الوصول إىل العدالة، واالضطالع باملهام املؤس
ضـــباط الشـــرطة واملدعني العامني  -وعالوة على ذلك، فإنَّ املهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية 

زاهة الشخصية جيب أن حيافظوا على أعلى معايري الن -والقضاة وموظفي املحاكم وموظفي السجون 
مهور العام باحلرص على مبادئ العدالة واملوضـــــوعية واألخالقيات، وأن خيدموا مؤســـــســـــاهتم واجل

                                                           
  .E/2017/30انظر الوثيقة   )٥٢(  
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عاملي لتنفيذ والن هة. ودعما هلذه األهداف، بادر مكتب املخدِّرات واجلرمية، يف إطار الربنامج ال زا
زاهة القضــــاء، بوصــــفها منربا إعالن الدوحة، إىل القيام جبملة أمور، ومنها إطالق الشــــبكة العاملية لن

اب املصــلحة املعنيني يف قطاع العدالة من أجل تبادل املمارســات اجليدة، للقضــاة وغريهم من أصــح
ية ذات الصـلة بالتمسـك بالن زاهة واملسـاءلة يف اجلهاز القضـائي وتطوير األدوات اجلديدة واملواد النصـِّ

والنيابة العامة، فضـــــال عن توفري إمكانية احلصـــــول على ما هو موجود من هذه النصـــــوص، وعند 
  )٥٣(ري التعاون التقين فيما بني السلطات القضائية يف مجيع أحناء العامل.الطلب، لتيس

شباب من أن يصبحوا عناصر   -١١٦ سيادة القانون يف مجيع مراحل التعليم ميكِّن ال كما أنَّ إدماج 
 إجيابية للتغيري من خالل النظر يف األدوار اليت قد يؤدوهنا يف ترسـيخ ثقافة احترام القانون. وهذا أيضــًا

يعاجل املســائل الشــاملة لعدة جماالت مثل حقوق اإلنســان، واملواطنة العاملية، واملســاواة بني اجلنســني. 
والربامج االجتماعية ملنع اجلرمية ميكن أن ترســــــخ أيضــــــًا ثقافة احترام القانون وذلك بتعزيز العوامل 

تشــــمل التدريب على الوقائية عن طريق برامج تنمية اجتماعية واقتصــــادية ال تنطوي على وصــــم، و
  املهارات، مع التركيز على الشباب املعرضني للمخاطر.

ويف أعقاب املؤمتر الثالث عشــــــر، الذي اعترف صــــــراحة بأمهية التعليم للترويج لثقافة   -١١٧
أطلق مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة، يف إطــار برنــاجمــه العــاملي لتنفيــذ إعالن  )٥٤(احترام القــانون،

ومبادرة بشـــــــأن منع اجلرمية لدى  )٥٥(الدوحة، مبادرتني مها: مبادرة التعليم من أجل العدالة،
على اســتخدام الرياضــة كوســيلة األخرية املبادرة  هذه وتركز )٥٦(الشــباب من خالل الرياضــة.

االجتماعية واملهارات احلياتية لدى األطفال والشــــــباب، ومن مث معاجلة للتدريب على املهارات 
عوامل اخلطر اهلامة للجرمية والعنف. وتركز مبادرة التعليم من أجل العدالة على التعليم بشــــــأن 
ثانوي والتعليم  تدائي وال ية يف مراحل التعليم االب لة اجلنائ عدا قانون ومنع اجلرمية وال يادة ال ســــــ

الربامج تســــــتجيب لالحتياجات املختلفة للشــــــباب يف نظم التعليم الرمسية ويف  اجلامعي. وهذه
  التعليم والتدريب على املهارات احلياتية.

    
      املسائل الرئيسية/املواضيع املحورية  -باء  

    توفري سبل الوصول إىل العدالة للجميع  -١  
لعل الدول األعضــــاء تود مناقشــــة الدور الذي يؤديه منع اجلرمية وإصــــالح منظومة العدالة   -١١٨

سبل وصول اجلميع إىل العدالة. وعلى وجه اخلصوص، ميكن للدول األعضاء أن  ضمان  اجلنائية يف 
عليها  تنظر يف التدابري الرامية إىل ضــــمان توفري املعونة القانونية الفعالة واملســــتدامة واملتاح احلصــــول

للجميع دون متييز، واملقدمة يف مجيع مراحل إجراءات العدالة اجلنائية. وتعاجل هذه املناقشــــــات على 

                                                           
  .www.unodc.org/dohadeclaration/en/topics/judicialintegrity.htmlللمزيد من املعلومات، انظر   )٥٣(  
  .٧٠/١٧٤(ج) من مرفق قرار اجلمعية العامة  ١٠انظر الفقرة   )٥٤(  
  .www.unodc.org/e4jللمزيد من املعلومات، انظر   )٥٥(  
  .www.unodc.org/dohadeclaration/ar/topics/crime-prevention-through-sports.htmlللمزيد من املعلومات، انظر   )٥٦(  
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حنو إضـــايف العقبات اليت حتد من إتاحة إمكانية الوصـــول إىل العدالة للضـــحايا من النســـاء، وكذلك 
  ذه العقبات.للسجينات وللجانيات، وتبادل اخلربات بشأن التدابري الرامية إىل التصدي هل

وميكن للدول األعضاء أن تنظر أيضًا يف كيفية زيادة إمكانية وصول األطفال إىل العدالة،   -١١٩
مبا يف ذلك تعزيز النظام القضــــــائي وقدرته على تقدمي اخلدمات بطريقة عادلة ومنصــــــفة وفعالة 

البة بالتدابري وتراعي احتياجات األطفال، والعمل يف الوقت نفســـــــه على متكني األطفال من املط
االنتصــــافية يف إطار العدالة. وعالوة على ذلك، ميكن للدول األعضــــاء أن تناقش الســــبل الكفيلة 
بضمان وصول الضحايا إىل العدالة، مبا يتماشى مع إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا 

  )٥٧(اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة.
    

    ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميعإقامة مؤسسات فعالة   -٢  
ميكن للدول األعضــاء أن تنظر يف التدابري الالزمة إلنشــاء وتعزيز مؤســســات للعدالة اجلنائية   -١٢٠

فعالة وخاضــعة للمســاءلة ونزيهة وشــاملة للجميع. وقد يشــمل ذلك أيضــًا إجراء اســتعراض هليئات 
زاهة واملســاءلة واحترام وما يترتب عليها من تأثري على الن الرقابة والتفتيش الداخلية املســتقلة والفعالة،

  حقوق اإلنسان، وخصوصًا فيما يتعلق باستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الشرطة.
وميكن للدول األعضاء أن تنظر أيضًا يف الكيفية اليت ميكن هبا لتلك التدابري أن تسهم يف تطوير   -١٢١

أن تشــمل هذه االعتبارات مدى تقيد مؤســســات العدالة اجلنائية باملعايري وتعزيز املؤســســات. وميكن 
زاهة واملوضـــوعية يف ممارســـات اختاذ القرارات، ومدونات قواعد الســـلوك املهين، وتعزيز الشـــفافية والن

وكفالة الفعالية واملســاءلة على املســتويني املؤســســي والفردي. كما ميكن أن تشــمل تأثري تلك التدابري 
العالقة بني مؤســــســــات العدالة اجلنائية واملســــتفيدين منها، وخصــــوصــــًا من حيث مسعتها لدى على 

  اجلمهور العام، وكذلك ثقته فيها واطمئنانه هلا.
وميكن للدول األعضاء أن تواصل النظر يف كيفية إسهام بناء قدرات مؤسسات العدالة اجلنائية   -١٢٢

له وإنفاذه، مما قد جيعله تدبريًا هامًّا يســـهم يف ترســـيخ ثقافة لقانون واحترامهم با يف تعزيز ثقة اجلمهور
  احترام القانون. 

   
    التدابري االجتماعية والتعليمية وغريها من التدابري ذات الصلة  -٣  

ميكن للدول األعضـــاء أن تناقش التحديات اليت تواجهها الدول األعضـــاء يف عملية تعزيز   -١٢٣
حترام القانون عرب مجيع مستويات النظام التعليمي. كما ميكن للدول سيادة القانون وترسيخ ثقافة ا

ــــــارك يف خرباهتا يف تعزيز التدابري االجتماعية والتعليمية، مبا يف ذلك من خالل  األعضــــــاء أن تتش
الرياضــة، من أجل بناء القدرة على الصــمود لدى الفئات الســكانية املعرضــة ألخطار اجلرمية، وأن 

  لقائمة على األدلة، واليت ميكن تعزيزها على الصعيد العاملي.تناقش املبادرات ا
    

                                                           
  .٤٠/٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٧(  
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    أسئلة للمناقشة  -جيم  
لعل املشــاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضــريية ويف املؤمتر الرابع عشــر يودون النظر   -١٢٤

  يف األسئلة التالية من أجل إجراء املزيد من املناقشات بشأهنا:
نُّ املســتفادة يف جمال إصــالح نظم املعونة القانونية، مبا يف ذلك سَــ ما هي الدروس   (أ)  

  أو تعديل تشريعات خمصصة هلذا الغرض؟
ما هي املمارسات الوطنية اليت أثبتت فعاليتها فيما يتعلق بضمان اجلودة والكفاءة   (ب)  

القضـــايا،  وإمكانية الوصـــول إىل مؤســـســـات العدالة اجلنائية (أي أدوات الرصـــد والتقييم وإدارة
  والربامج التدريبية) وما هي التحديات اليت صودفت يف هذا السياق؟

ما هي السياسات والتدابري اخلاصة بإتاحة إمكانية الوصول إىل العدالة واليت ثبتت   (ج)  
  فعاليتها يف احلد من االحتجاز السابق للمحاكمة؟ 

صًا الفئات املستضعفة، ما هي التدابري الفعالة يف حتسني وصول الضحايا، وخصو  (د)  
إىل العدالة، وما هي املمارســـــــات اليت أدت إىل ارتفاع معدالت اإلبالغ عن اجلرائم من جانب 

  الضحايا؟
ما هي بعض التدابري الفعالة لضـــمان حتســـني ســـبل الوصـــول إىل العدالة واملتاحة   )(ه  

  للنساء من اجلناة والضحايا؟
سات اجليِّدة والدروس  (و)   سبل وصول األطفال  ما هي املمار شأن تعزيز  ستفادة ب امل

  إىل العدالة، مبا يف ذلك متكني األطفال من احلصول على التدابري االنتصافية يف إطار العدالة؟
ما هي التدابري العملية اليت جيب اختاذها لكفالة مشول مؤســـســـات العدالة اجلنائية   (ز)  
  للجميع؟
  يف حتقيق السالم والعدالة على الصعيد املحلي؟ما هو تأثري إشراك املجتمع املدين   (ح)  
زاهة واملســـــاءلة واليت أثبتت حتقيق أكرب ما هي التدابري واآلليات الالزمة لتعزيز الن  (ط)  

  قدر من النجاح من حيث املمارسة العملية يف منع الفساد يف مؤسسات العدالة اجلنائية؟
ت فعالة للرقابة والتفتيش اللذين إلرســـاء آليات ومؤســـســـا الالزمةما هي العناصـــر   (ي)  

زاهة يســـتهدفان جهاز الشـــرطة وغريه من مؤســـســـات العدالة اجلنائية بغية حتســـني الســـلوك املهين والن
  واحترام حقوق اإلنسان؟

ــيادة   (ك)   ــائر جوانب س كيف ُأدجمت اجلوانب املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وس
التعليمي، متاشـــيًا مع إعالن الدوحة، وما هي العقبات الرئيســـية القانون يف مجيع مســـتويات النظام 

  اليت تعترض هذا اإلدماج؟
ما هي النُُّهج الوطنية املختلفة لترســــــيخ ثقافة احترام القانون، وكيف تكفل تلك   (ل)  

  النُُّهج احترام اهلويات الثقافية؟ وما هي اآلثار اإلجيابية لألخذ بتلك النُُّهج؟
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الدول األعضــاء التماســك والتنســيق بني النُُّهج التعليمية واالجتماعية كيف تكفل   (م)  
الرمسية وغري الرمسية املتبعة يف التصـــدي لعوامل اخلطر ذات الصـــلة باجلرمية، وترســـيخ ثقافة احترام 

  القانون، وخباصة يف أوساط الشباب؟
ـــــائر بأيِّ الســـــبل ميكن أن يدعم التعليم بشـــــأن منع اجلرمية والعدالة ا  (ن)   جلنائية وس

  والغايات ذات الصلة من سائر أهداف التنمية املستدامة؟ ١٦جوانب سيادة القانون تنفيذ اهلدف 
ما هو تأثري إشــــراك املجتمع املدين يف حتقيق الســــالم والعدالة اجلنائية على الصــــعيد   (س)  
  املحلي؟

    
ني التعليم ومشاركة الشباب باعتبارمها عنصرين أساسي  -٣حلقة العمل     

      يف تعزيز صمود املجتمعات يف وجه اجلرمية
    النطاق  -ألف  

إنَّ الســـياســـات والربامج التعليمية هي أحد العناصـــر الرئيســـية يف النُُّهج الشـــاملة يف جمال منع   -١٢٥
بار ملنع اجلرمية والعنف واإلرهاب، وكذلك احلد من اجلنوح  بد من أخذها بعني االعت اجلرمية؛ وال 

تتيح أيضًا لألطفال والشباب فرص احلصول على املؤهالت الرمسية والتدريب، وتكفل واإليذاء. وهي 
  مشاركتهم النشطة يف اجلهود الرامية إىل بناء القدرة على الصمود وتعزيز السالم والعدالة.

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــــان تؤكد على احلاجة إىل التعليم لتعزيز التنمية  ٢٦واملادة   -١٢٦
من اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل يف التعليم.  ٢٨وتنص املادة  )٥٨(ملة للشخصية اإلنسانية.الكا

مبدأ أســاســيا من اتفاقية حقوق الطفل يعرف بأنه حق الطفل يف  ١٢وباإلضــافة إىل ذلك، حتدد املادة 
كما أنَّ متكني األطفال والشباب وإشراكهم بوصفهم عوامل  )٥٩(املشاركة يف مجيع املسائل اليت متسه.

للتغيري من خالل تعزيز مشـــاركتهم الفعالة ميكن أن يؤدي إىل حتقيق التغيري اإلجيايب يف املجتمع، مبا يف 
ذلك منع اجلرمية الفعال وبناء القدرة على الصــــمود يف املجتمعات. فاألطفال والشــــباب يســــتحقون 

لكيفية اليت ُتشــكَّل هبا البيئة من حوهلم، ولكنهم نادرا ما يعتربون موردا من موارد فرصــة للتأثري على ا
  املجتمع املحلي، أو ال حيصلون على التعليم لكي يتسىن هلم إحداث التغيري.

وبالنظر إىل الروابط املسلَّم بوجودها بني سيادة القانون والعدالة والتنمية، فإنَّ التعليم على   -١٢٧
مجيع املســــتويات الدراســــية هو أداة قيمة لترســــيخ ثقافة احترام القانون وضــــمان متكني األطفال 

ة يف والشــباب من التقدم يف تطورهم الشــخصــي والتعليمي، وجعلهم قادرين على املســامهة بفعالي
زاهة واملساواة. ومن مث فإنَّ إدماج سيادة القانون يف صلب مجيع إقامة جمتمعات يسودها العدل والن

                                                           
من اتفاقية حقوق الطفل تشدد كذلك على اجلانب الكلي والتنموي من التعليم. انظر أيضًا الوثيقة  ٢٩املادة   )٥٨(  

CRC/GC/2001/1.  
ن يمن اتفاقية حقوق الطفل، "تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكو ١٢وفقًا للمادة   )٥٩(  

  آرائه اخلاصة حق التعبري عن تلك اآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت متس الطفل".
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مســتويات نظم التعليم ميكن أن يكفل أيضــًا أن يكون لدى األطفال والشــباب أســاس متني وفهم 
  ل.متعمق هلذه املسائل، وأن يكونوا أفضل استعدادا للتصدي هلذه التحديات يف املستقب

ويتسم إدماج املسائل املتعلقة بسيادة القانون يف مجيع املراحل التعليمية، والعمل مع األطفال   -١٢٨
يف ســــــن مبكرة، بأمهية كبرية لبناء القدرة على الصــــــمود، وتعزيز جهود منع اجلرمية. ففي املرحلة 

عناية يف برامج ترســـيخ االبتدائية، يبدأ ذلك على أســـاس برامج لترســـيخ القيم ولبناء املهارات، مع ال
زاهة واالحترام، مع احلرص يف الوقت نفســـه على بناء القيم بإدماج قيم، مثل القبول واإلنصـــاف والن

زاعات، والتفكري الناقد، والتعاطف والعمل اجلماعي، ويف املرحلة الثانوية، يســــــتند مهارات حل الن
سيادة القانون إىل قدرة الطلبة على إدراك املفاهي صلة تعليم  سائل املت سيادة القانون وامل سية يف  م الرئي

باجلرمية والعنف، وتعزيز قدرهتم على حل املعضــــــالت املعنوية واألخالقية والقانونية، مع النظر بعني 
االعتبار إىل احلقوق واملســؤوليات داخل املجتمع. وأخريًا وليس آخرًا، فإنَّ مؤســســات التعليم العايل 

لبحوث يف التخصصات اليت تعود بالفائدة على سيادة القانون، كما تعمل تشجع املواهب والتعليم وا
  على تعزيز جمتمعات سلمية وعادلة.

ضاء على كفالة اتباع هنج اجتماعي وتنموي إزاء منع اجلرمية، إذ يعد   -١٢٩ شجع الدول األع وُت
ينبغي أيضًا أن ذلك وسيلة أساسية جلعل املجتمعات أكثر قدرة على الصمود يف مواجهة اجلرمية. و

تشــــمل هذه النُُّهج توفري الدعم للشــــباب من خالل املدارس والربامج يف املدرســــة وما بعد الدوام 
املدرسي، مبا يف ذلك تعليمهم املهارات احلياتية للتعامل بشكل أفضل مع التحديات اليت يواجهوهنا 

لعنف، وكــذلــك للمخــاطر يف احليــاة اليوميــة وتعزيز معرفتهم وفهمهم لتعقــد جوانــب اجلرميــة وا
  املشمولة يف هذا الصدد.

وال ميكن املبالغة يف تأكيد أمهية وضــع ســياســات منع اجلرمية وتكييفها لتلبية االحتياجات   -١٣٠
شباب الذين لديهم احتياجات تعليمية  شباب. فاألطفال وال صدي للتحديات لدى األطفال وال والت

سة، أو الذ سابقًا احتكاك بنظام العدالة اجلنائية خاصة، أو الذين ينقطعون عن الدرا ين كان لديهم 
هم أكثر تعرضـــــًا للمخاطر، وقد يواجهون أيضـــــًا صـــــعوبات يف العثور واحلصـــــول على التعليم 
ــــــتهدايف من خالل األطر النظامية  واخلدمات االجتماعية اليت حيتاجوهنا. كما أنَّ منع اجلرمية االس

العامة، وخباصــة يف األماكن اليت ال تتيح للشــباب إالَّ  وغري النظامية يوســع نطاق هذه الســياســات
فرصــا حمدودة يف الوصــول إىل التعليم. وباإلضــافة إىل ذلك، جيب أن تكون ســياســات منع اجلرمية 

  مصممة مبا يتناسب مع أفضليات التعلم والقدرات لدى األطفال والشباب البالغني.
ة للرياضـــة يف حتقيق التنمية والســـالم من خالل وتعترف الدول األعضـــاء باملســـامهة املتعاظم  -١٣١

تشــــجيع التســــامح واالحترام ومســــامهتها يف متكني املرأة والشــــباب واألفراد واملجتمعات املحلية، 
وكذلك يف بلوغ األهداف املنشـــــودة يف جماالت الصـــــحة والتعليم واالندماج االجتماعي. ويف هذا 

ىل الشــباب املعرضــني للمخاطر، هبدف منع اجلرمية. الصــدد، تعترب الرياضــة أيضــًا وســيلة للوصــول إ
ـــــتخدام الربامج القائمة على الرياضـــــة من أجل منع اجلرمية بني املبادرات اليت هتدف إىل  ويتراوح اس
حتويل الشـــباب من الســـلوك اإلجرامي إىل الربامج اليت جتمع بني الرياضـــة والتدخالت اليت تتصـــدى 

  االجتماعية والشخصية واليت ميكن أن تفضي إىل ارتكاب اجلرائم.لعوامل اخلطر ذات الصلة بالتنمية 
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ومن الفئات املســتهدفة الرئيســية يف بناء القدرة على الصــمود فئة األطفال والشــباب املعرضــني   -١٣٢
ملخاطر اإلجرام (أو معاودة اإلجرام)، فضــــــال عن األشــــــخاص املحرومني من حريتهم. وينبغي بذل 

اجهم االجتماعي ومنع اإلقصــــاء االجتماعي. وتنص اتفاقية حقوق الطفل على اجلهود لتعزيز إعادة إدم
أنَّ احلق يف التعليم يســتمر تطبيقه على األطفال حىت عندما يكونون مســلويب احلرية، وعلى وجوب أن 
حيصل أولئك األطفال على فرص ومستويات التعليم نفسها اليت حيصل عليها سائر األطفال. وعلى حنو 

عو قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الســـجناء (قواعد نيلســـون مانديال) الدول إىل مماثل، تد
توفري التعليم والتدريب املهين للســجناء لتيســري إعادة إدماجهم يف املجتمع بعد إطالق ســراحهم، حبيث 

  ميكنهم أن يعيشوا حياة تقوم على االلتزام بالقانون والدعم الذايت.
نَّ تعزيز الدور الناشــــــط لدى األطفال، وتشــــــجيع التفكري والتســــــامح إزاء التنوع كما أ  -١٣٣

زاعات هي تدابري أثبتت فعاليتها يف بناء القدرة على الصـــمود. ويســـهم ذلك أيضـــًا يف وتســـوية الن
حتقيق اهلدف النهائي املبتغى يف نظام قضــــــاء األحداث، وهو التشــــــجيع على إعادة إدماج الطفل 

  )٦٠(دور بنَّاء يف املجتمع.وعلى قيامه ب
    

    األهداف  -باء  
إنَّ تعليم األطفال والشـــباب وإشـــراكهم يف هذا املجال قضـــيتان مترابطتان تعزز كل منها   -١٣٤

مل يف التحول اإلجيايب يف  يام بع باب من الق فال والشــــــ األخرى. إذ ميكن للتعليم أن ميكِّن األط
خ  ثقافة احترام القانون. ومن خالل وضــــــع ذلك يف جمتمعاهتم وأن يعزز ســــــيادة القانون ويرســــــِّ

  هي كما يلي: ٣االعتبار، فإنَّ أهداف حلقة العمل 
اســتعراض البحوث واألدلة املتعلقة مبســامهة التعليم على مجيع املســتويات يف منع   (أ)  

  اجلرمية وجعل املجتمعات أكثر قدرة على الصمود يف مواجهة اجلرمية؛
حديات واملمارســـات اجليدة والدروس املســـتفادة فيما يتعلق اســـتبانة الثغرات والت  (ب)  

بإدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وســـــائر جوانب ســـــيادة القانون يف النظم التعليمية على مجيع 
ية الطفل  جماالت التعليم ومحا فاعلة يف  هبا للجهات ال املســــــتويات، وكذلك الكيفية اليت ميكن 

  من أجل ترسيخ ثقافة احترام القانون؛ والعدالة اجلنائية أن تتعاون
ــتبانة وتعميم النُُّهج واملبادرات املجتمعية االبتكارية الرامية إىل إشــراك األطفال   (ج)   اس

  والشباب يف جمال منع اجلرمية، وجعل املجتمعات أكثر قدرة على الصمود يف مواجهة اجلرمية؛
الرياضـــة إلشـــراك األطفال  تبادل اخلربات واملمارســـات اجليدة بشـــأن اســـتخدام  (د)  

  والشباب املعرضني للمخاطر، وجعل املجتمعات قادرة على الصمود يف مواجهة اجلرمية؛
استبانة الثغرات والتحديات واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة بشأن خمتلف   )(ه  

ني من حريتهم مناذج الربامج التعليمية غري الرمسية والرمسية املوجهة لألطفال والشــــــباب املحروم
  ومدى فعاليتها يف تعزيز إعادة االندماج االجتماعي ومنع معاودة اإلجرام.

    
                                                           

  من اتفاقية حقوق الطفل. ٤٠انظر املادة   )٦٠(  
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    أسئلة للمناقشة  -جيم  
يف إطار املؤمتر  ٣لعل املشــــاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضــــريية ويف حلقة العمل   -١٣٥

  املناقشات بشأهنا: الرابع عشر يودون النظر يف األسئلة التالية من أجل إجراء املزيد من
ية   (أ)   لة اجلنائ عدا كيف ميكن تعزيز التعليم يف مجيع املراحل بشـــــــأن منع اجلرمية وال

ــــــيادة القانون من أجل حتقيق الغايات يف إطار اهلدف  ــــــائر جوانب س من أهداف التنمية  ١٦وس
  ؟٧-٤منها والغاية  ٤املستدامة، وكذلك اهلدف 

دماج التعليم بشـــــــأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ما هي الطرائق اليت ميكن هبا إ  (ب)  
  وسائر جوانب سيادة القانون يف أطر املناهج التعليمية القائمة يف مجيع املراحل الدراسية؟

زاهة واالحترام) واملهارات (مثل ما هو دور القيم (مثل قيم القبول واإلنصــــاف والن  (ج)  
ري الناقد والتعاطف والعمل اجلماعي) يف التعليم بشـــأن منع زاعات والتفكاملهارات املتعلقة بتســـوية الن

اجلرمية والعدالة اجلنائية وســـائر جوانب ســـيادة القانون، وكيف ميكن أن تدمج هذه القيم واملهارات 
والتعليم يف  القائمة مثل التعليم يف جمال املواطنة العاملية والتعليم من أجل املواطنة الدميقراطيةالنُُّهج يف 
  ل حقوق اإلنسان؟جما

ـــــائر جوانب   (د)   ما هي أجنع الطرائق ملعاجلة قضـــــايا منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وس
  سيادة القانون يف املرحلتني االبتدائية والثانوية من التعليم؟

لة   )(ه   كيف ميكن للتدريس والبحث يف املرحلة اجلامعية يف جمال منع اجلرمية والعدا
ســيادة القانون االســتفادة من النُُّهج املتعددة التخصــصــات؟ وما هي النُُّهج اجلنائية وســائر جوانب 

  املتعددة التخصصات اليت ميكن أن تكون أكثر فعالية يف هذا الصدد؟
زاهة يف مجيع ما هي التدابري اليت ميكن اختاذها إلدراج موضـــوعي األخالقيات والن  (و)  

  ختلفة على املستوى اجلامعي؟املراحل الدراسية، وخباصة جماالت التعليم امل
ما هي التدابري اليت ميكن اختاذها لتيســـــري التعاون والتنســـــيق بني نظم العدالة اجلنائية   (ز)  

  واملؤسسات التعليمية بشأن التعليم يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسائر جوانب سيادة القانون؟
الدراســية يف تثقيف أقراهنم يف جمال كيف ميكن إشــراك الطالب يف مجيع املراحل   (ح)  

  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسائر جوانب سيادة القانون؟
ما هو دور التعليم النظامي وغري النظامي يف إشراك ومتكني األطفال والشباب من   (ط)  

  أجل ترسيخ ثقافة احترام القانون؟
اب من اإلجرام، اليت تركز على ما هي النُُّهج القائمة على األدلة بشأن وقاية الشب  (ي)  

التعليم والتدريب على املهارات، واليت أســفرت عن إرســاء مواقف اجتماعية مؤاتية وســلوك إجيايب 
  لدى الشباب؟

ضة كأداة ملنع اجلرمية وتنمية   (ك)   ستخدم الريا ما هي النُُّهج واملمارسات القائمة اليت ت
  الشباب، وكيف جيري تقييم هذه الربامج؟
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سات االجتماعية والتعليمية النُُّهج ا هي م  (ل)   سيا واملمارسات القائمة من أجل تعزيز ال
  الرامية إىل منع اجلرمية؟

ها من   (م)   لدول أن تقدِّمها على احلاالت اليت اســــــتفيد في لة اليت ميكن ل ما هي األمث
  رمية؟مشاركة الشباب يف اجلهود الرامية إىل منع اجلرمية من أجل تعزيز الصمود أمام اجل

كيف ُأدمج حمور يركز على تعليم األطفال والشــــباب يف اجلهود والســــياســــات   (ن)  
  االجتماعية الوطنية املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؟

ما هي املمارســــات اجليِّدة فيما يتعلق بالربامج التعليمية الفعالة ضــــمن إطار نظام   (س)  
  م العدالة والنُُّظم التعليمية يف هذه العملية؟قضاء األحداث، وتشجيع التعاون بني نظا

ما هي األمثلة على املمارســــات اجليِّدة والدروس املســــتفادة بشــــأن برامج إعادة   (ع)  
لذين ُيزعم أهنم  بالتعليم واملوجهة لألطفال ا ما يتعلق  لة في مة على األد قائ ماعي ال اإلدماج االجت

  يثبت عليهم ذلك؟ خمالفون للقانون اجلنائي، أو يتهمون بذلك أو
كيف ميكن لألمم املتحدة أن تدعم الدول األعضاء على أفضل حنو من أجل بناء   (ف)  

أو تعزيز مبادرات منع اجلرمية املنفذة يف إطار املجتمعات املحلية واليت تركز على الشباب، وكذلك 
  على التعليم بشأن سيادة القانون وثقافة احترام القانون؟

    
التعاون الدويل وتقدمي املساعدة التقنية   -من جدول األعمال ٦البند     

أجل منع اجلرائم جبميع أشكاهلا  من
    والتصدي هلا:

    اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته؛  (أ)                
      أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة.  (ب)                

    اخللفية   -ألف  
    التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  -١  

ما مل حتصــــــل زيادة يف املســــــاعدة التقنية وما مل تركَّز هذه املســــــاعدة على أهداف حمدَّدة   -١٣٦
يستعصي تقليص الفجوة بني قدرات الدول على التصدِّي من جهة وتعقُّد اجلماعات  قداستراتيجيًّا، 

ساليب عملها من جهة أخرى. والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية وقدرات املؤ سسات اإلجرامية وأ
الوطنية للعدالة اجلنائية على التصـــــدي بفعالية للجرمية مها وســـــيلة أســـــاســـــية لتحقيق هدف التنمية 

 ١٠، مثلما نوقش يف الفصـــل الثاين من هذا الدليل، وكذلك هدف التنمية املســـتدامة ١٦املســـتدامة 
املستدامة ذات الصلة  بشأن احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها. ومن األهداف اإلمنائية

، ١٥األخرى اليت تأثرت بشــــكل إجيايب من خالل تعزيز التعاون الدويل يف املســــائل اجلنائية اهلدف 
صة فيما يتعلق بإهناء االجتار باألنواع املحمية من النباتات واحليوانات الربية، واهلدف  ، الذي ١٧وخبا

فيذ األهداف اإلمنائية لأللفية والشــراكة العاملية يســلط الضــوء على الصــلة بني تعزيز التمويل الالزم لتن
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من أجل التنمية املســـــتدامة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون بني بلدان الشـــــمال واجلنوب، وفيما بني 
  بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.

ويف إعالن الدوحة، أعربت الدول األعضــاء عن التزامها بتوطيد التعاون الدويل بصــفته   -١٣٧
أســــاســــيًّا يف جهودها الرامية إىل تعزيز منع اجلرمية وضــــمان اتســــام نظم العدالة اجلنائية  ركنًا

بالفعالية واإلنصـــاف واإلنســـانية واخلضـــوع للمســـاءلة، وذلك وصـــوًال إىل منع مكافحة مجيع 
  أشكال اجلرمية يف هناية املطاف.

ــــتجدة واإلرهاب،   -١٣٨ ــــكاهلا اجلديدة واملس هي عوامل حديثة حمرِّكة واجلرمية، مبا يف ذلك أش
النعدام األمن، ويف بعض احلاالت، النعدام االســتقرار الســياســي. ويف إطار هذا البند، ينبغي النظر 

  بعني االعتبار إىل تعزيز التعاون الدويل وبناء القدرات من أجل التصدي هلذه التهديدات.
ظم القانونية درجة كافية من التنســيق، ويف القضــايا اجلنائية العابرة للحدود الوطنية، تتطلب الن  -١٣٩

كما تتطلب تطبيق أشكال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية. ومن الالزم أيضًا وجود املؤسسات ذات 
الصلة من أجل دعم التعاون. وتشمل طرائق التعاون الدويل تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة 

ــــــادرة، ونقل األشــــــخاص املحكوم عليهم و نقل اإلجراءات اجلنائية، والتعاون الدويل ألغراض املص
والتعاون الدويل يف إنفاذ القانون. ويف مناطق حمددة ُأقرت طرائق لتبســــــيط التعاون. وتعول األكثرية 
العظمى من البلدان على معاهدات ســارية ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف كأســاس للتعاون. ويف هذا 

ألطراف يف كل من اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفســاد بفعالية موضــوع الســياق، ناقشــت ا
  وسائل تعزيز العمل املشترك بشأن التهديدات الناشئة.

ومنذ أوائل هذه املؤمترات، أصبح تبادل املمارسات والتعلم املتبادل ُيعدَّان من األسس احلامسة   -١٤٠
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. ويشدد إعالن الدوحة على ضرورة الستعراض السياسات الوطنية يف جمال 

اتباع هنج متوازن وشــامل يف التصــدي لعدة هتديدات ومنها اجلرائم اخلطرية، واإلرهاب، وكذلك على 
  ضرورة كفالة تنفيذ هذا النَّهج بطريقة منسقة ومع االمتثال لسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.

   
    التقنية املساعدة  -٢  

مثلما ُذكر أعاله، ُتعد املســــاعدة التقنية من أجل تعزيز قدرة الدول األعضــــاء على تقدمي   -١٤١
التعاون الدويل وطلبه يف املسائل اجلنائية أمرًا أساسيًّا لتنفيذ خمتلف الغايات ذات الصلة من أهداف 

  التنمية املستدامة.
مبســؤوليتها بشــأن بذل جهود لضــمان امتالك ويف إعالن الدوحة، اعترفت الدول األعضــاء   -١٤٢

املؤسسات املعنية بإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية ما يلزم من دراية فنية وقدرات تقنية ملواجهة أشكال 
اإلجرام اجلديدة واملســتجدة، يف تعاون وتنســيق وثيقني فيما بينها، وتزويد تلك املؤســســات بالدعم 

د ســواء، أعربت الدول األعضــاء عن اعتزامها أن تواصــل دعم تنفيذ املايل والبنيوي الالزم. وعلى ح
برامج بناء القدرات والتدريب للعاملني يف جمال العدالة اجلنائية، الرامية إىل منع ومكافحة اإلرهاب 

يف ذلك ما يتعلق  جبميع أشـــكاله ومظاهره، مبا يتوافق مع حقوق اإلنســـان واحلريات األســـاســـية، مبا
 يف املســائل اجلنائية. وأعادت الدول األعضــاء، مع االســتمرار يف بذل اجلهود الرامية بالتعاون الدويل
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إىل تعزيز التعاون الدويل، تأكيد أمهية الســياســات والربامج الوافية والطويلة األمد واملســتدامة والفعالة 
  لتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات.

، الدوَل األعضــاء على الترويج للتعاون ٦٩/١٩٣ارها وقد شــجَّعت اجلمعيُة العامة، يف قر  -١٤٣
الدويل وتعزيزه من أجل املضــــي قدمًا يف تطوير قدرات نظم العدالة اجلنائية، بوســــائل منها العمل 

ائل اجلنائية، واستخدام على حتديث وتعزيز التشريعات املناسبة ذات الصلة بالتعاون الدويل يف املس
ثة للتغلب على املشـــــــاكل اليت تعوق التعاون يف عدد من املجاالت. ويف هذا  التكنولوجيا احلدي
الصـــدد، لعل الدول األعضـــاء تود االســـتناد إىل معاهدات األمم املتحدة النموذجية بشـــأن التعاون 

عامة، ية اليت اعتمدهتا اجلمعية ال لدويل يف املســـــــائل اجلنائ إىل األدوات اليت أعدها مكتب و )٦١(ا
املخدِّرات واجلرمية لتيسري وتعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك القوانني النموذجية واألدلة اإلرشادية 

  والصيغة اجلديدة من أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.
    

    اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته  -٣  
اإلرهابيني للعوملة والتكنولوجيات الســـــريعة التطور، ومكامن الضـــــعف يتزايد اســـــتغالل   -١٤٤

االجتماعي والسياسي واالقتصادي. ومع أنَّ الدول األعضاء اعتمدت طائفة واسعة من التدابري يف 
جماالت خمتلفة، ومنها جمال إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية، ما زالت اجلماعات اإلرهابية تتكيَّف مع 

  يشكل واحدًا من أشد التهديدات خطورة على السلم واألمن العامليني.ذلك، مما 
واملوارد املالية لإلرهابيني واألســـاليب اليت يتبعوهنا يف التجنيد والتدريب، وبىن الدعم لديهم،   -١٤٥

وطرائق مناورهتم الختيار أهدافهم يف تطور مســـتمر. وملواجهة ذلك، ال بد لســـلطات إنفاذ القانون، 
ســــــلطة القضــــــائية، مبا يف ذلك إدارة احلدود واألجهزة األمنية احلدودية، من مواصــــــلة وكذلك ال

سيادة القانون وااللتزامات يف جمال  ستراتيجياهتا للوقوف أمام هذا التحدي، مع االمتثال ل ستعراض ا ا
  حقوق اإلنسان.

ــــــاة  ويواجه موظفو العدالة اجلنائية صــــــعوبات كبرية عندما حيتاجون إىل التحقيق  -١٤٦ واملقاض
والتعاون بشـــــأن جرائم اإلرهاب على الصـــــعيدين الوطين والدويل. وهناك مشـــــكلة حتظى باهتمام 
متزايد، أال وهي األشـــــكال اجلديدة لتمويل اإلرهاب، مبا يف ذلك الصـــــالت املتنامية بني اجلماعات 

ية واجلم هاب هابيني من االجتاااإلر فادة اإلر ناطق واســــــت ية يف بعض امل خدِّرات عات اإلجرام بامل ر 
واملمتلكات الثقافية واألشــــخاص، وكذلك األشــــكال األخرى من اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وقد 

الذي يشـــــكل َمعلمًا تارخييًّا، إىل تعزيز التعاون يف  )٢٠١٦( ٢٣٢٢ســـــعى جملس األمن، يف قراره 
جمايل القضاء وإنفاذ القانون من أجل مكافحة اإلرهاب، ومنع اجلماعات اإلرهابية من االستفادة من 
  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، على أساس الصكوك الدولية السارية، مبا يف ذلك اتفاقية اجلرمية املنظمة.

اهرة املقــاتلني اإلرهــابني األجــانــب تطورًا ملحوظــًا منــذ اعتمــاد إعالن وقــد تطورت ظــ  -١٤٧
الدوحة، الذي اعترفت فيه الدول األعضــــــاء باحلاجة إىل "توطيد التعاون على الصــــــعيد الدويل 

                                                           
بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية؛ وقرارا اجلمعية العامة  ٥٣/١١٢و ٤٥/١١٧قرارا اجلمعية العامة   )٦١(  

  بشأن نقل اإلجراءات يف املسائل اجلنائية. ٤٥/١١٨بشأن تسليم املجرمني؛ وقرارها  ٥٢/٨٨و ٤٥/١١٦
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نب". هابيني األجا جل مواجهـة خطر املقـاتلني اإلر  )٦٢(واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنـائي، من أ
ديات تتعلق بتطوير اســتراتيجيات فعالة بشــأن املقاضــاة وفك االرتباط وتواجه حكومات كثرية حت

وإعادة اإلدماج من أجل املقاتلني اإلرهابيني العائدين أو املنتقلني. كما أنَّ تنامي ضـــــلوع النســـــاء 
واألطفال يف اإلرهاب يف خمتلف األدوار، مبا يف ذلك كجناة وشــهود وضــحايا، يتطلب من الدول 

  ري تصدٍّ مراعية لنوع اجلنس واألطفال يف إطار العدالة.األعضاء وضع تداب
وجيابه صــنَّاع الســياســات واملوظفون املســؤولون يف نظام العدالة اجلنائية صــعوبات قانونية   -١٤٨

ــــــيادة القانون ملكافحة اإلرهاب يف حاالت  ــــــاس س وتنفيذية يف حتديد تدابري فعالة قائمة على أس
ات اإلرهابية أطرافا يف نزاع مســـــلح أو تســـــيطر على مجاعات زاع حيث تكون اجلماعبعد الن ما

  سكانية كبرية أو أراٍض واسعة.
ساحة معارك إيديولوجية"   -١٤٩ صل االجتماعي " سائط التوا شبكة اإلنترنت وو صبحت  وقد أ

ــــــن اهلجمات  يف نشــــــر الدعاية اإلرهابية والتحريض والتجنيد والتمويل والتدريب، وختطيط وش
مبا  ية،  جانب اإلرهابيني. كما أصــــــبحت تكنولوجيات اإلرهاب ية من  ها اهلجمات اإللكترون في

املعلومات واالتصـــاالت املعقدة التطور، وخباصـــة اإلنترنت، األداة املفضـــلة األوىل لدى اإلرهابيني 
الوضـــع يتفاقم بســـبب  للوصـــول إىل الشـــباب والقصـــر وتلقينهم عقائديا. وعالوة على ذلك، فإنَّ

ضمن بيني الذين تزايد عدد اإلرها صغرية من املتطرفني أو مبفردهم، مبا يف ذلك عن يعملون  خاليا 
 طريق اإلنترنت.

ومع أنَّ اإلرهابيني قد استحدثوا العديد من السبل الستغالل اإلنترنت، فإنَّ الشبكة العاملية   -١٥٠
رهابية، وذلك تتيح أيضًا فرصًا فريدة ملكافحة اخلطاب اإلرهايب، وملنع وكشف وردع األعمال اإل

بإتاحة اإلمكانية جلمع املعلومات االستخبارية ومجع األدلة اإلثباتية الالزمة للمالحقة القضائية. ويف 
الوقت نفســــــه، فإنَّ الزيادة يف حجم البيانات الرقمية املراد مجعها وحفظها وحتليلها يف التحقيقات 

إىل بناء قدرات عالية التخصــص وعلى املســتندة إىل الطرائق احلاســوبية تســلط الضــوء على احلاجة 
الضــــرورة املطلقة لتعزيز التعاون يف جمايل القضــــاء وإنفاذ القانون على الصــــعيد الدويل للتعامل مع 

  الزيادة الكبرية يف حجم طلبات احلصول على البيانات الرقمية.
لذي لديه   -١٥١ فه كيان األمم املتحدة ا ية وقد مجع مكتب املخدِّرات واجلرمية، بوصــــــ لدرا ا

الفريدة واخلربة يف املســــــاعدة التقنية يف كل من اإلرهاب واألشــــــكال األخرى للجرمية، ثروة من 
املعارف واخلربات بشـــــأن النُُّهج الفعالة ملنع اجلرمية اليت ميكن أن تنطبق على منع اإلرهاب. وهناك 

ية ملكافحة انتشار اإلرهاب اعتراف واسع النطاق بأنَّ التدابري األمنية ملكافحة اإلرهاب مل تكن كاف
والتطرف العنيف املفضــــــي إىل اإلرهاب، وهناك حاجة إىل مواصــــــلة التركيز على الوقاية. ويوفر 
ـــــأن تدابري العدالة  ـــــاملة بش ـــــاعدة التقنية الش املكتب خربة فريدة يف جمال مكافحة اإلرهاب واملس

ضًا تنفيذ النظام القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب،  اجلنائية يف التصدي لإلرهاب. ويعزز املكتب أي
ويسدي املشورة بشأن صياغة وتنقيح التشريعات الوطنية، ويوفر إمكانات قوية لبناء القدرات من 

                                                           
  ).٧٠/١٧٤(د) من مرفق قرار اجلمعية العامة  ٨إعالن الدوحة (الفقرة   )٦٢(  
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أجل تعزيز نظم العدالة اجلنائية الوطنية على التصــــــدي على حنو أجنع للتهديدات اإلرهابية، مبا يف 
  ات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون.ذلك عن طريق التعاون الدويل الفعال بني اهليئ

    
    أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة  -٤  

ازداد طيلة العقد الزمين املاضـــــي قلق املجتمع الدويل بشـــــأن األشـــــكال اجلديدة املتطورة   -١٥٢
واملســـــتجدة من اجلرمية، مثل اجلرمية الســـــيربانية والقرصـــــنة البحرية واجلرائم املتعلقة باحلياة الربية 

جتار باملمتلكات الثقافية واألعضــــاء البشــــرية واملنتجات الطبية املزيفة. ويعزى ذلك جزئيا إىل واال
احلجم الكبري للمكاسـب غري املشـروعة، وكذلك إىل اسـتغالل التكنولوجيات احلديثة والثغرات يف 

  األطر الوطنية والدولية أيضًا.
ال اجلديدة واملســـــتجدة من اجلرمية ويف الغالبية العظمى من احلاالت، تكون هذه األشـــــك  -١٥٣

مظاهر للجرمية املنظمة عرب الوطنية اليت أصبحت هتديدًا فتاكًا، بات اآلن يف صميم الوالية املسندة 
من  ٤-١٦إىل اجلهات الفاعلة اإلمنائية. وقد اعُترف خبطورة اجلرمية املنظمة يف ســياق وضــع الغاية 

عام  مة ل تدا ــــــ ية املس قات غري ٢٠٣٠عام (حبلول  ٢٠٣٠خطة التنم تدف قدر كبري من ال حلد ب ، ا
سترداد األصول املسروقة وإعادهتا، ومكافحة مجيع أشكال  املشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز ا
اجلرمية املنظمة)، بالنظر إىل ما هلا على التنمية من تأثري شديد االتساع والتنوع. ومن مث فإنَّ اجلرمية 

باعتبارها حتديًا منفصـــــًال يواجه التنمية، ُيتصـــــدى له مبعزل عن غريه. النظر إليها  ميكن الاملنظمة 
فالتصـــدي الفعال للجرمية املنظمة يســـتدعي االعتراف بأنَّها عنصـــر متأصـــل يف التحديات اإلمنائية، 

  )٦٣(وجيب ربطه بإحكام يف مجيع جوانب األطر األوسع للتصدي هلذه التحديات.
قية اجلرمية املنظمة، ميكن للدول األطراف أن تتعاون بشـــأن باتفا ًاويف هذا الســـياق، ووفق  -١٥٤

طائفة واســعة من اجلرائم املتصــلة باجلرمية املنظمة عرب الوطنية. فتعريف "اجلرمية اخلطرية"، الوارد يف 
ــــــلوك ميثل جرمًا يعاقب عليه باحلرمان  ٢الفقرة الفرعية (ب) من املادة  من االتفاقية، على أهنا "س

ـــتبانة التام من احلر ـــد"، ميكِّن مؤمتر األطراف من اس ـــنوات أو بعقوبة أش ية ملدة ال تقل عن أربع س
أشــكال وأبعاد جديدة للجرمية املنظمة عرب الوطنية، بغية تيســري التوصــل إىل هنج أكثر توحيدًا على 

  الصعيد العاملي، ويعزز بقدر كبري إمكانية استخدام االتفاقية ألغراض التعاون الدويل.
وقد أصــــبحت احلكومات تدرك تعقيدات األســــواق غري املشــــروعة. فكثرة الغموض يف   -١٥٥

ــــــواق منتجات األحياء الربية أو املمتلكات الثقافية، تســــــهل  ــــــواق القانونية، مبا يف ذلك أس األس
االختالط بني السلع املكتسبة بطريقة غري مشروعة واألشياء ذات األصل املشروع، وكذلك غسل 

  ة من اجلرمية.العائدات املتأتي
ويظلُّ تعقب مسار تدفقات األموال غري املشروعة، وخصوصًا تلك املستمدة من الفساد   -١٥٦

ــتخدامها يف متويل اإلرهاب، ومن مث  واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، فضــًال عن األموال اليت ُيعتزم اس
ة يف العامل، من بني حتليل حجم هذه األموال غري املشـــــروعة ومدى غســـــلها من خالل النظم املالي

                                                           
  )٦٣(  Global Initiative against Transnational Organized Crime, Organized Crime: A Cross-Cutting Threat to 

Sustainable Development (Geneva, 2015), p. 4.  
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ــــــيع نطاق فهم  ــــــاقة. وتؤدي اجلهود، اليت تبذهلا الدول األعضــــــاء لتعزيز املعرفة وتوس املهام الش
التحديات والفرص املتصــــــلة بالتعاون الدويل ملكافحة التدفقات املالية غري املشــــــروعة وتوطيد 

امة، دورًا أساسيًّا يف تعزيز املمارسات اجليدة بشأن إعادة املوجودات من أجل تعزيز التنمية املستد
  .٢٠٣٠من خطة التنمية املستدامة لعام  ٤-١٦إجناز الغاية 

وتواجه الدول األعضـــاء التحدي املتمثل يف نقص أو قصـــور مجع البيانات طوليا ومنهجيا   -١٥٧
 وحتليلها ونشــرها، مبا يف ذلك البيانات عن االجتاهات واألمناط وأســاليب العمل املتعلقة باألشــكال
اجلديدة واملســـتجدة للجرمية واليت ال خيضـــع الكثري منها للرصـــد املتســـق على الصـــعيد الداخلي أو 
الدويل. ومل تصــبح بعد ضــمن األولويات الدراســات عن الصــالت القائمة بني هذه األشــكال من 

يات اجلرمية املرتكبة من قبل خمتلف اجلماعات اإلجرامية املنظمة، وكذلك تأثريها على خمتلف الوال
ستباقا تأخذ به أجهزة إنفاذ القانون  )٦٤(القضائية. غري أهنا تصلح ألن تكون إرشادات لنهج أكثر ا

  يف التحقيق يف هذه التهديدات اإلجرامية عرب الوطنية. 
لكن اجلهود الدولية الرامية إىل حتســـني التعاون يف مكافحة األشـــكال اجلديدة واملســـتجدة   -١٥٨

عن طريق إجراء املداوالت واختاذ اإلجراءات لدى اهليئات احلكومية للجرمية قد اكتســــــبت زمخا، 
أو من خالل استخدام  )٦٥(الدولية التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك بشأن أنواع حمددة من اجلرمية؛

 )٦٧(أو من خالل اإلجراءات املعيارية اإلقليمية، )٦٦(األفرقة احلكومية الدولية إلنشــــاء منابر للحوار؛
سه ساعدة التقنية. وقام مكتب املخدِّرات مما ي م يف تعزيز التعاون الدويل وتقييم االحتياجات إىل امل

ــــــيمــا يف دعم العمليــات احلكوميــة الــدوليــة وتبــادل  واجلرميــة بــدور هــام يف هــذه اجلهود، وال س
  املمارسات اجليدة وبناء القدرات.

    
    املسائل الرئيسية/املواضيع املحورية  -باء  

فيما يلي املســــائل الرئيســــية واملواضــــيع املحورية يف إطار بند جدول األعمال املتعلق ترد   -١٥٩
  بالتعاون الدويل وتقدمي املساعدة التقنية من أجل منع اجلرائم جبميع أشكاهلا والتصدي هلا:

    

                                                           
  .١انظر حلقة العمل   )٦٤(  
  بشأن االجتار باملمتلكات الثقافية. )٢٠١٧( ٢٣٤٧وقرار جملس األمن  ٦٩/١٩٦ية العامة على سبيل املثال، قرار اجلمع  )٦٥(  
على سبيل املثال، فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية بشأن إجراء دراسة شاملة ملشكلة اجلرمية   )٦٦(  

السيربانية، الذي أنشأته جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ واجتماع الدول األطراف يف االتفاقية بشأن الوسائل 
وجلنته  ١٩٧٠غري مشروعة لعام  بطرقملمتلكات الثقافية اليت تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية ا

  الفرعية، برعاية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
على سبيل املثال، اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية، واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بتزييف املنتجات   )٦٧(  

املماثلة املنطوية على أخطار هتدد الصحة العامة، واالتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة  الطبية واجلرائم
  باملمتلكات الثقافية.
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    التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
ؤولة عن التحقيقات العابرة حمدودية التنســـــيق بني اهليئات الوطنية والدولية املســـــ  (أ)  

  للحدود الوطنية، مما قد يعوق جهود التحقيق العابرة للحدود الوطنية؛
التحديات العملية يف التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال القضــــــاء وإنفاذ القانون يف   (ب)  

التجرمي؛ واملعرفة املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك تنوع النُُّهج الوطنية يف التجرمي يف ضوء شرط ازدواجية 
املحدودة والتنفيذ املجزَّأ للقوانني واملمارســات اخلاصــة بتســليم املطلوبني وتبادل املســاعدة القانونية؛ 
وعدم كفاية تبادل املعلومات االسـتخباراتية والعملياتية والبيومترية (وخباصـة بالنسـبة للجرائم اخلطرية 

الســــــلطات املختصــــــة ذات الصــــــلة؛ واالفتقاد إىل وجرائم اإلرهاب)؛ واالفتقاد إىل التدريب لدى 
االســــــتجابة يف الوقت املناســــــب للطلبات املتعلقة باألدلة اإللكترونية، وحمدودية التعاون مع مقدمي 

  خدمات االتصاالت؛ والتحديات اليت تواجه يف سياق إنشاء أو تعزيز شبكات ومنصات التعاون؛
    

    املساعدة التقنية
واملتسقة لتقييم وحتديد االحتياجات من املساعدة التقنية من أجل  املنهجية الشاملة  (ج)  

ضاء، تكييف برامج مكتب املخدِّرات  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك، حسب االقت
واجلرمية احلالية للمســــــاعدة التقنية على النحو املالئم لتيســــــري وتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي يف 

  نائية؛املسائل اجل
حمــدوديــة املوارد املتــاحــة من املجتمع الــدويل من أجــل دعم تقييم االحتيــاجــات   (د)  

  وتنفيذ أنشطة بناء القدرات؛
    

    اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته
التدابري القانونية وتدابري العدالة اجلنائية الفعالة واملمارســات اجليدة من أجل تعزيز   )(ه  

هة التحديات اليت يشـــــكلها اإلرهاب، ومنها مثًال املقاتلون اإلرهابيون القدرات الوطنية على مواج
ــــــتخدام اإلنترنت ألغراض إرهابية، ومتويل اإلرهاب، وغري ذلك من التهديدات  األجانب، واس

  اإلرهابية مثلما هو مذكور أعاله؛
ضــي االســتراتيجيات والنُُّهج الفعالة ملنع اإلرهاب والتشــدد والتطرف العنيف املف  (و)  

إىل اإلرهاب، وكذلك قابلية تطبيق برامج فعالة ملنع اجلرمية، مبا يف ذلك االستفادة من خربة مكتب 
  املخدِّرات واجلرمية املتعددة السنوات؛

تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف تدابري العدالة   (ز)  
  ة حقوق الضحايا؛اجلنائية ملكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك محاي

البحث والتحليل، وخباصة بالشراكة مع املؤسسات البحثية والتعليمية، من أجل زيادة   (ح)  
فهم اجتاهات وديناميات اإلرهاب بغية اعتماد التدابري املناســـــبة يف نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك من 

  ملنظمة عرب الوطنية يف بعض املناطق؛أجل التصدي لتفاقم العالقة املتداخلة بني اإلرهاب واجلرمية ا
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ــــــيادة القانون فيما يتعلق بدور العدالة اجلنائية يف   (ط)   النُُّهج الفعالة والقائمة على س
ـــياقات ما بعد انتهاء الن زاعات مســـلحة أو زاعات، حيث كانت اجلماعات اإلرهابية أطرافًا يف نس

س سكانية كبرية وأراض وا سيطر على مجاعات  عة، مما قد يتطلب اتباع ُنُهج خاصة حيث كانت ت
  زع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والعدالة االنتقالية؛بن
    

    أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة
ملادة   (ي)   ية اجلرمية  ٢مفهوم اجلرمية اخلطرية، حســـــــب التعريف الوارد يف ا فاق من ات

باألحياء الربية واملمتلكات الثقافية، وكذلك تصـــنيع املنظمة، وتطبيقه على اجلرائم من قبيل االجتار 
  املنتجات الطبية املزيفة وتوزيعها، مبا يف ذلك بالوسائل اإللكترونية والبيع عن بعد؛

اســـــتخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار باألشـــــخاص من أجل منع   (ك)  
هبما، وبيعها غري املشــروع والســمســرة  ارتكاب جرائم نزع أو زرع األعضــاء البشــرية غري املأذون

ـــــخاص لغرض نزع أعضـــــائهم، والتحقيق يف هذه اجلرائم  ـــــرائها، وكذلك االجتار باألش فيها وش
  ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا ومعاقبتهم؛

التحديات اليت ميكن أن تواجه السيطرة، من خالل التجرمي والتعاون الدويل، على   (ل)  
يما يتعلق بالقطع املســروقة أو املصــدَّرة بطريقة غري مشــروعة، مثل مجيع مراحل ســلســلة اإلمداد ف

  األحياء الربية املكتسبة بطريقة غري مشروعة أو املنتجات الطبية املزيفة أو املمتلكات الثقافية؛
عدم االعتراف بعلم التحليل اجلنائي وبأســــــاليب التحري املتخصــــــصــــــة وعدم   (م)  

بالنظر إىل الطبيعة املتطورة للجرائم، مثل اجلرمية الســـيربانية اســـتغالل كامل إمكانياهتما، وخباصـــة 
  واالجتار باألحياء الربية واملمتلكات الثقافية.

    
    أسئلة للمناقشة  -جيم  

لعل املشــاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضــريية ويف املؤمتر الرابع عشــر يودون النظر   -١٦٠
  من املناقشات بشأهنا: يف األسئلة التالية من أجل إجراء املزيد

    
    التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية

كيف ميكن للمعاهدات القائمة، مثل اتفاقية اجلرمية املنظمة والصــــــكوك القانونية   (أ)  
ستخَدم على نطاق أوسع كأساس للتعاون الدويل يف جمايل القضاء  الدولية ملكافحة اإلرهاب، أن ُت

بفعالية للجرائم اخلطرية، مبا يف ذلك األشكال اجلديدة واملستجدة وإنفاذ القانون من أجل التصدي 
  للجرمية وصالهتا باإلرهاب؟

كيف ميكن للشــــبكات اإلقليمية أو دون اإلقليمية املكوَّنة من الســــلطات الوطنية   (ب)  
ات املختصــة أن تيســر بقدر أكرب التعاون يف املســائل اجلنائية يف القضــايا اجلارية وتقدمي املســاعدة ذ
  الصلة، مبا يف ذلك يف جمال التصدي لألشكال اجلديدة واملستجدة للجرمية وكذلك اإلرهاب؟
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    املساعدة التقنية
ما هي احتياجات ســلطات العدالة اجلنائية وأولوياهتا يف جمال املســاعدة التقنية من   (ج)  

كافحة اإلرهاب واألشكال أجل تعزيز كفاءة التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك منع وم
  اجلديدة واملستجدة للجرمية؟ وكيف ميكن قياس استدامة هذه املساعدة التقنية وتأثريها؟

ما هي النُُّهج اليت ينبغي النظر يف اتباعها من أجل دعم الدول األعضــاء يف إنشــاء   (د)  
يسري التعاون الدويل أو حتديث السياسات والقوانني واملؤسسات واملمارسات الوطنية بغية تعزيز وت

  يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك املسائل املتصلة باإلرهاب واألشكال اجلديدة واملستجدة للجرمية؟
    اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته

ما هي التدابري الســياســاتية والقانونية والعملية القائمة، وكيف ميكن حتســينها من   )(ه  
  إلرهابية املستجدة واخلطرية؟أجل التصدي بفعالية للتهديدات ا

ما هي املمارســــات اجليِّدة املتبعة بشــــأن التعاون بني الســــلطة القضــــائية وأجهزة   (و)  
االســـتخبارات ومراقبة احلدود وإنفاذ القانون، والقطاع اخلاص؟ وكيف ميكن حتســـني التعاون بني 

  اهليئات يف قضايا اإلرهاب؟
اصة مبنع اجلرمية اليت ميكن تطبيقها من أجل منع ما هي االستراتيجيات والنُُّهج اخل  (ز)  

اإلرهاب، مبا يف ذلك االســــــتفادة من خربة مكتب املخدِّرات واجلرمية املتعددة الســــــنوات؟ وماذا 
  )٦٨(ينبغي أن يكون دور نظام العدالة اجلنائية يف منع التطرف العنيف املفضي إىل اإلرهاب؟

بفعالية تدابري العدالة اجلنائية للتصــدي للتهديدات ما هي اخلربة املتراكمة فيما يتعلق   (ح)  
اليت يشـــكلها اســـتخدام اإلرهابيني لشـــبكة اإلنترنت (جترمي األفعال غري املشـــروعة، والصـــالحيات 

  التحقيقية، وتطوير اإلجراءات القضائية أو اإلثباتية املتخصصة، وتيسري التعاون الدويل)؟
سات البحثية والتعليمية من أجل تعزيز فهم كيف ميكن إقامة الشراكات مع املؤس  (ط)  

االجتاهات والديناميات اخلاصـــــة باإلرهاب؟ وكيف ميكن للبحوث والنتائج اليت تتوصـــــل إليها أن 
  ُتثري عملية وضع تدابري العدالة اجلنائية املناسبة؟

ـــــيون   (ي)   ـــــان اليت يواجهها االختصـــــاص ما هي أهم التحديات املتعلقة حبقوق اإلنس
  يف جمال العدالة اجلنائية يف العمل على مكافحة اإلرهاب؟ املمارسون
كيف ميكن أن تتفاعل التدابري القانونية وتدابري العدالة اجلنائية للتصـــدي لإلرهاب مع   (ك)  

زاع، ومن ذلك مثال تدابري الدول األعضــــــاء واألمم املتحدة خبصــــــوص املرحلة االنتقالية بعد انتهاء الن
نتقالية وبناء الســـالم املســـتدام، يف األوضـــاع اليت كانت اجلماعات اإلرهابية فيها املصـــاحلة والعدالة اال

      زاع املسلح أو تسيطر على مجاعات سكانية كبرية أو أراض واسعة؟أطرافًا يف الن

                                                           
  .٢انظر حلقة العمل   )٦٨(  
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    أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة
التنســــــيق ما هي التدابري اليت ميكن أن تنظر فيها الدول األعضــــــاء من أجل حتســــــني   (ل)  

والتشـــــاور املتبادل بني أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، باعتبار ذلك وســـــيلة لتعزيز التعاون الدويل على منع 
  ومكافحة األشكال اجلديدة واملستجدة للجرمية؟ وهل هناك اعتبارات حمدَّدة فيما يتعلق باجلرمية السيربانية؟

فض الطلب من أجل مراقبة كيف ميكن للدول األعضاء ضمان فعالية سياسات خ  (م)  
االجتار باملمتلكات الثقافية واألحياء الربية، وكيف ميكن إدماج هذه الســياســات على حنو متكامل 

  يف اجلهود الرامية إىل خفض العرض أيضًا؟
ما هي اآلليات اليت ميكن تطويرها لضمان اتباع هنج أكثر تنسيقًا يف جمال إنفاذ القانون   (ن)  

  اجلديدة واملستجدة للجرمية، مبا يف ذلك اجلرائم املتعلقة باألحياء الربية والبحرية؟ يف التصدي لألشكال
  كيف ينبغي للدول األعضاء تعزيز محاية ضحايا صنع وتوزيع املنتجات الطبية املزيفة؟  (س)  
كيف ميكن للدول األعضاء حتسني حتديد ومعاجلة ما يعتري األطر القانونية واملؤسسية   (ع)  
  من ثغرات تشجع على االجتار باألشخاص لغرض نزع أعضائهم واالجتار باألعضاء البشرية؟الوطنية 

ما هي أفضــل الســبل الســتخدام أو تبســيط األحكام املوجودة يف القوانني املحلية   (ف)  
والصكوك الدولية املتعلقة مبنع ومكافحة غسل األموال، من أجل حتسني "معدل النجاح" يف حتديد 

           قات املالية غري املشروعة؟ومكافحة التدف
االجتاهات الراهنة للجرمية، والتطورات األخرية   -٤حلقة العمل 

واحللول املستجدة، ال سيما التكنولوجيات اجلديدة 
  بوصفها وسائل الرتكاب اجلرمية وأدوات ملكافحتها

    
    النطاق  -ألف  

إنَّ االبتكارات التكنولوجية الســريعة الوترية واالنتشــار، واالزدياد يف إمكانية الوصــول إىل   -١٦١
تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــاالت اجلديدة، وكذلك املنجزات غري املســـــبوقة يف ميادين عدة، 
 ومنها احلوســـــبة، والروبوتيات والذكاء االصـــــطناعي، حولت املجتمعات يف مجيع أحناء العامل، أو
فإنَّ املنجزات يف تكنولوجيا املعلومات  تنطوي على إمكانات لفعل ذلك. ويف الوقت نفســـــــه، 
ــرة  ــتخدامها الرتكاب اجلرائم، ومنها اجلرائم اليت تســتهدف مباش ــاء اس واالتصــاالت ميكن أن يس
البيانات/النظم احلاســوبية أو اجلرائم املتصــلة باحلاســوب، أو لتســهيل ســبل التعاون واالتصــال يف 

ملسائل اجلنائية. وميكِّن كلٌّ من التكنولوجيا والعوملة املجرمني من التنسيق عرب املناطق على حنو غري ا
مســبوق، مما يزيد من مدى وصــوهلم وجرائمهم وضــحاياهم املســتهدفني وأرباحهم. ويف حني أنَّ 

التكنولوجيا يف  ســـرقة املعلومات أو إتالفها ميثالن أحد جماالت األنشـــطة اإلجرامية، فإنَّ اســـتخدام
التعزيز املباشــر ألنشــطة اجلماعات اإلجرامية املنظمة ُيعد جماًال آخر. ويتســم النشــاط غري املشــروع 
املســــتند إىل التكنولوجيات املتقدمة بالتنوع على غرار التكنولوجيات نفســــها. وقد يكون االبتزاز 

التكنولوجيــا، يف حني أنَّ  النووي مثــاًال على التهــديــد اإلجرامي األقصــــــى خطورة والقــائم على
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االحتيال اهلاتفي أو اجلرمية الســـــيربانية ملســـــاعدة األشـــــكال التقليدية من اإلجرام مها مثاالن على 
  اجلرائم "األدىن تأثريا" اليت تعتمد على التكنولوجيا احلديثة الرتكاهبا.

ــــــالح ذو حدين"،   -١٦٢ قد يتيح املزيد من مع أنه فغري أنَّ التقدم يف التكنولوجيا يبدو أنه "س
ية  هة حنو الترويج ألهداف خطة التنم نه يعزز أيضـــــــًا اإلجراءات املوجَّ الفرص للمجرمني، إالَّ أ

ستدامة لعام  صرًا  ٢٠٣٠امل سيادة القانون، على وجه اخلصوص، باعتبارها عن وإجنازها. ويف جمال 
ي على حتســـني الســـالمة حيويا من عناصـــر التنمية املســـتدامة، تســـاعد منجزات التقدم التكنولوج

العمومية وإقامة العدل على النحو الســـليم عن طريق تيســـري عمل ســـلطات إنفاذ القانون والعدالة 
اجلنائية على منع وكشف ومكافحة اجلرمية. وميكن أن تستخدم يف هذا الصدد ترسانة من األجهزة 

ــتعانة با لنظام العاملي لتحديد املواقع إىل ذات التقنية العالية، بدءا من الســهام لتعقب املركبات باالس
تصـــوير مســـرح اجلرمية بالصـــور الثالثية األبعاد. وعالوة على ذلك، فإنَّ ازدياد التبعية االجتماعية 
على شبكة اإلنترنت واالتصاالت باالستعانة باحلاسوب دفع بسلطات إنفاذ القانون إىل استحداث 

س ستخدام الربامج احلاسوبية املخصصة أدوات للتحقيق يف اجلرائم اإللكترونية أو على  بيل املثال، ا
لتقدمي نظرات متعمقة يف أمناط اجلرائم. وتســـــتخدم أجهزة إنفاذ القانون أيضـــــًا أدوات وســـــائط 
التواصـــل االجتماعي من أجل حتســـني تفاعلها مع املجتمعات املحلية وعالقتها هبا، وتواصـــلها مع 

ائيــة. وعالوة على ذلــك، فــإنَّ االبتكــارات مثــل اجلمهور من أجــل التعــاون يف التحقيقــات اجلنــ
فيديوهات املراقبة أو تكنولوجيا البصـــمات أو األدلة اخلاصـــة باحلمض النووي ميكن أن تســـتخدم 
أيضًا يف املحكمة لضمان الفصل على حنو أكثر فعالية يف قضية جنائية أو ضمان أن يتسىن للضحايا 

ل مدعاة إىل اخلوف. وقد باتت الســــلطات الوطنية املســــتضــــعفني أن يدلوا بشــــهادهتم يف بيئة أق
املختصــة تواجه صــعوبات متزايدة يف تدابري تصــديها للجماعات اإلجرامية املنظمة العابرة للحدود 
الوطنية املزودة بأحدث تكنولوجيات املعلومات احلديثة. ويتمثل التحدي األشــــدُّ إحلاحًا يف إجراء 

لة اجلنائية وتدابري إنفاذ القانون من أجل التصــــدي على حنو واف التعديالت الالزمة يف تدابري العدا
  بالغرض للجرائم املرتكبة عن طريق استخدام هذه التكنولوجيات.

ــــهيل اجلرمية وتطورها، وكذلك دورها املقابل يف  -١٦٣  ونظرا إىل دور التكنولوجيا اجللي يف تس
حاجة إىل بذل جهود متضـــافرة ملنع  ذات الصـــلة بالشـــرطة وضـــبط األمن يف املجتمع، هناك املهام

إســــاءة اســــتخدام التكنولوجيا ألغراض إجرامية والتصــــدي لذلك على حنو واف بالغرض. فعلى 
، إىل أن تســـعى إىل ٢٧من املادة  ٣الصـــعيد الدويل، تدعو اتفاقية اجلرمية املنظمة الدول، يف الفقرة 

املنظمة عرب الوطنية اليت ُترتكب باستخدام التعاون يف جمال إنفاذ القانون من أجل التصدي للجرائم 
التكنولوجيا احلديثة. وعلى الصـــعيد الوطين، أصـــبحت التدابري القانونية وتدابري بناء القدرات حمور 
اهتمام، إىل جانب التخطيط االســـتراتيجي الذي ميكن أن يشـــمل أيضـــًا الشـــراكات بني القطاعني 

  العام واخلاص، حيثما يكون ذلك مناسبا.
 -بعضها مترابط  -واستنادًا إىل هذه اخللفية، ُتصنف أدناه ستة جماالت اهتمام مواضيعية   -١٦٤

ألغراض إرشـــــادية، من أجل تكوين فهم أفضـــــل لتأثري التكنولوجيا ودورها بوصـــــفها قوة دافعة 
ــــــواء. وهذه املجاالت املواضــــــيعية ُتضــــــاف إىل املجاالت  للجرمية ودرع وقاية منها على حد س

ــــــتخدام املتزايد لتكنولوجيات املعلومات املواضــــــيعي ة األخرى ذات الصــــــلة، وهي حتديدًا االس
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من  ٦واالتصــــاالت ألغراض إرهابية، وهو موضــــوع وردت مناقشــــته يف إطار البند املوضــــوعي 
جدول األعمال يف هذا الدليل. وميكن وصــــف مجيع هذه العناصــــر بأهنا ذات وجهني، على غرار 

ذه التكنولوجيا تعود على الناس بالنفع من جهة وتعرضــــــهم ملخاطر من اإلله الروماين جانوس، فه
  جهة أخرى.

    
    العملة املشفَّرة  -١  

ُتعرَّف العمالت املشــــــفَّرة بأهنا عمالت رقمية قابلة للتحويل ومتداولة بني األقران وقائمة   -١٦٥
ست سبيل املثال البتكوين واإليثريوم. وهي ت شبكة المركزية، ومنها على  شفَّرة على  خدم تقنيات م

من أجل تنظيم عملية توليد وحدات العمالت والتحقق من حتويل األموال، وهي تعمل يف الوقت 
سبب الدرجة العالية من إغفال اهلوية اليت تتيحها  ستقل عن املصرف املركزي. وتت شكل م سه ب نف

ستعمليها، يف تالشي  ستويات انكشاف م شفَّرة، مقترنة باخنفاض م الكثري من املخاطر العمالت امل
املرتبطة بأنشــطة غســل األموال ومتويل اإلرهاب بالنســبة ملرتكيب هذه اجلرائم، مما يســهل ارتكاهبا 
داخل البيئات االفتراضــية. وباإلضــافة إىل ذلك، ميكن أن تســهِّل العمالت املشــفَّرة ارتكاب جرائم 

  أخرى مثل االبتزاز واالحتيال.
ل العمالت املشـــــفَّرة ينطوي على اختبار لقدرة الســـــلطات ونتيجة لذلك، فإنَّ اســـــتغال  -١٦٦

املختصة على توفري تدابري التصدي من خالل التنظيم الرقايب وتعزيز التعاون الدويل، على أن يوضع 
يف االعتبار أيضًا االستخدام املشروع لتكنولوجيا البتكوين، مبا يف ذلك استخدام العمالت املشفَّرة 

  مة وطريقة لدفع أمثان السلع واخلدمات املشروعة.بوصفها خمزونًا للقي
ولذلك، من الضـــروري أن تنظر الدول يف وضـــع اســـتراتيجيات متعددة التخصـــصـــات (مثل   -١٦٧

التدابري التنظيمية الرقابية ومبادرات وضع السياسات العامة وتدابري الوقاية وتدريب السلطات املختصة) 
قاء مبســــــ قات واملالحقات من أجل مواجهة التحديات واالرت قدرات الالزمة إلجراء التحقي توى ال

ــأن ذلك أيضــًا أن خيدم اجلهود الرامية إىل  القضــائية الناجحة والفعالة يف القضــايا ذات الصــلة. ومن ش
النجاح، إىل املدى الذي ميكن بلوغه يف البيئة االفتراضية، يف حتقيق اهلدف املتمثل يف احلد من التدفقات 

  روعة املتصلة مبختلف أشكال اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.املالية غري املش
وقد أعد مكتب املخدِّرات واجلرمية، يف إطار برناجمه العاملي املعين باجلرمية السيربانية، دورة   -١٦٨

 لتدريب املدربني على التحقيق يف قضـــايا العملة املشـــفَّرة، وشـــارك بنشـــاط يف تقدمي تدريب على
حتقيقات العمالت املشــــــفَّرة يف مناطق خمتلفة. واهلدف من التدريب هو حتســــــني قدرة املوظفني 
املكلفني بإنفاذ القوانني واملحللني وأعضــــــاء النيابة العامة والقضــــــاة على إدراك مفهوم العمالت 

لالزمة املشــــــفرة، وتعقُّب نقود البتكوين يف إطار حتقيق مايل، وتعيني مواضــــــع املوارد املرجعية ا
للحصــول على مزيد من املعلومات، والتعاون بشــأن تقصــي احلاالت على الصــعيد الدويل. ويقيم 

ـــراكة مع اجلهات الفاعلة يف قطاع تكنولوجيا التنظيم الرقايب ( ) وقطاع RegTechاملكتب أيضـــًا ش
ية ( ملال ــــــركة FinTechالتكنولوجيا ا ثل ش عة العمالت املشــــــفرة، م نا قادة صــــــ عاون مع  )، ويت

) من أجل تقدمي املساعدة إىل موظفي إنفاذ القانون واملحللني يف .Chainalysis, Incتشيناليسيس" ("
  تعقُّب التدفقات املالية غري القانونية.
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ويف حني توجد ثغرات حاليًّا يف هذا امليدان، فإنَّ التكنولوجيا الكامنة يف العمالت املشفَّرة   -١٦٩
لة مثرية لاله لة تنطوي على فرص حمتم ــــــ ــــــلس ية س نب يف تقن عدة جوا ناك  مام للمحققني. وه ت

السجالت املغلقة، اليت تتيح وجود البتكوين وغريها من العمالت املشفَّرة الرقمية، ميكن أن جتعلها 
ـــلطات  ـــبوهة، ميكن لس أداة مفيدة إلنفاذ القانون. وباإلضـــافة إىل البحث عن أمناط املعامالت املش

   براجميات سلسلة السجالت املغلقة لتتبع األدلة.إنفاذ القانون، أن تستخدم أيضًا
   

    دور التكنولوجيا يف إنشاء أسواق خمدِّرات ذات خماطر متدنية نسبيًّا للمتجرين  -٢  
تتيح الشـــــبكة املظلمة فرصـــــا جديدة لالجتار باملخدِّرات ألهنا تتيح للمســـــتعملني شـــــراء   -١٧٠

إليهم بطريقة خمفية. ومن مث، فهي تؤدي وظيفة  املخدِّرات بالعملة املشـــفرة مع تســـليم املشـــتريات
ــــــوق "مفتوحة" مغفلة اهلوية، تتيح لُتجَّار املخدِّرات بالتجزئة أن يتجاوزوا التقييدات اجلغرافية  س
ألسواق املخدِّرات "املغلقة" غري املتصلة بالشبكة، مما حيتمل أن يزيد من انتشار املخدِّرات. وإضافة 

وية يقلل من خماطر االعتقال بالنســــبة للبائعني واملســــتعملني، ويزيل أيضــــًا إىل ذلك، فإنَّ إغفال اهل
املطّبات اخلطرة املقترنة بشراء املخدِّرات، مثل الوقوع ضحية أشكال أخرى من اجلرمية يف األحياء 

  )٦٩(اليت تنشط فيها املتاجرة باملخدِّرات.
ا الذي يعد ظاهرة بارزة، فهي ال وعلى الرغم من انتشــار اســتخدام الشــبكة املظلمة ومنوه  -١٧١

، جزءًا صـــغريًا من جتارة املخدِّرات على الصـــعيد ٢٠١٧لتقرير املخدِّرات العاملي تزال متثل، وفقًا 
العاملي. ومع ذلك، فهي متثل طريقة جديدة من أجل "تصــــــريف األعمال" وتزيد من حتوير طبيعة 

علة املعنية، حيث تصبح الشبكات األفقية أكثر جتارة املخدِّرات غري املشروعة وأنواع األطراف الفا
  مرونة واملجموعات الصغرية أكثر أمهية.

لة   -١٧٢ جتارة املخدِّرات املســــــهَّ فإنَّ الطرائق املحتملة لكشــــــف  قانون،  فاذ ال ومن منظور إن
ـــلســـلة املخدِّرات؛ وكشـــف واعتراض  ـــاليب التحقيق التقليدية املطبقة يف س باإلنترنت تشـــمل أس

ـــرة. لكن التحقيق واملالحقة القضـــائية يف الربيد؛ و ـــبكة اإلنترنت مباش الكشـــف والتعطيل على ش
القضــــايا ذات الصــــلة يتطلبان مهارات متخصــــصــــة يف التحقيقات اجلنائية يتعني تطبيقها يف بيئة 
ــــــوبية إىل احلاجة إىل إجياد وحدات  افتراضــــــية. وقد أدى ازدياد االعتماد على التكنولوجيا احلاس

سوبية متخصصة للت سيربانية من أجل االستجابة لطلبات احلصول على األدلة احلا صدي للجرمية ال
ــتعادهتا، مما حيســن القدرة العملياتية للدولة على التصــدي للتحديات  اخلاصــة بالتحليل اجلنائي واس

 ذات الصلة.
    

    االجتار باألسلحة النارية على الشبكة املظلمة  -٣  
سهيل االجتار باألسلحة النارية   -١٧٣ شبكة املظلمة يف ت اكتسب الدور الذي ُيحتمل أن تؤديه ال

  عرب األسواق املشفَّرة ومتاجر البائعني مزيدًا من االهتمام على الساحة العامة. والذخرية

                                                           
: مشكلة املخدِّرات واجلرمية ٢٠١٧تقرير املخدِّرات العاملي  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  )٦٩(  

  ة والتدفقات املالية غري املشروعة والفساد واإلرهاب.املنظم
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وتواجه أجهزة إنفاذ القانون ســلســلة من التحديات العملياتية يف التصــدي هلذه املشــكلة.   -١٧٤
حني أنَّ بعض هذه التحديات متأصل يف السمات الوظيفية التقنية للشبكة املظلمة، فإنَّ بعضها ويف 

اآلخر ميكن التغلب عليه من خالل املشـاركة النشـطة من جانب أصـحاب املصـلحة املعنيني بوضـع 
سات أن  سيا ضعي ال صعيد الوطين، ينبغي لوا صعيدين الوطين والدويل. فعلى ال سات، على ال سيا ال

ــــــتجابة بفعالية. يك فلوا أن تكون أجهزة إنفاذ القانون مزودة باملوظفني املدربني واملجهزين لالس
  يتعني النظر يف االستراتيجيات التعليمية والوقائية. وقد
وعلى الصـــعيد الدويل، تعتمد التدابري الفعالة للتصـــدي لالجتار باألســـلحة النارية باالســـتعانة   -١٧٥

ى التنفيذ الصــارم للصــكوك الدولية القائمة الرامية إىل معاجلة املســألة العامة بالشــبكة املظلمة أيضــًا عل
صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا  املتعلقة باالجتار باألسلحة النارية، مثل بروتوكول مكافحة 

  والذخرية بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية اجلرمية املنظمة، ومعاهدة جتارة األسلحة.
أمَّا على صعيد التدابري األمنية والوقائية، فمن املهم احلد من توافر األسلحة النارية على حنو   -١٧٦

غري مشــــروع ومن االجتار هبا عرب الشــــبكة املظلمة. وهناك تدابري ذات صــــلة منصــــوص عليها يف 
  ظاهرة.اإلطار القانوين الدويل املنطبق، وتوفر األساس من أجل وضع ُنُهج شاملة للتصدي هلذه ال

    
   دور التكنولوجيا يف االجتار بالبشر  -٤  

اســـُتخدمت التكنولوجيا مع مرور الزمن مبا يعود بالضـــرر على ضـــحايا االجتار بالبشـــر.   -١٧٧
فاملتجرون يســــتخدمون وســــائط التواصــــل االجتماعي واملواقع الشــــبكية وتطبيقات إغفال اهلوية 

والتواصل بسهولة من دون الكشف عن اهلوية والشبكات ألغراض تعيني ضحاياهم واستدراجهم 
  مع املشترين واملتآمرين داخل حلقات االجتار.

ــبوقة للموظفني   -١٧٨ غري أنَّ التطورات التكنولوجية تتيح يف الوقت نفســه أيضــًا فرصــا غري مس
ليل املكلفني بإنفاذ القانون لرصد األنشطة غري املشروعة وتعيني أماكنها وإنقاذ الضحايا، ومجع وحت

صاالت بني اجلهات  سيط االت ضائية للمتاجرين باألشخاص وتب البيانات اليت تؤدي إىل املالحقة الق
  واهليئات املعنية مبكافحة االجتار بالبشر.

ومن أجل ضــــمان فعالية التحقيقات واملالحقات القضــــائية، من املهم حتســــني فهم مدى   -١٧٩
بل اســتخدام التكنولوجيا من جانب املتجرين و الضــحايا واملســتهلكني يف خمتلف مراحل عملية وســُ

  االجتار (االستدراج أو السفر أو النقل أو اإلسكان أو املعامالت املالية واإلعالن وأساليب الرقابة).
ولكن التدخالت التكنولوجية يف جهود مكافحة االجتار بالبشر تستلزم بالضرورة التعاون   -١٨٠

من خطة التنمية  ٧-٨اجلهود الرامية إىل تنفيذ الغاية  بني القطاعات هبدف تيســــري تبســــيط مســــار
ــــــتدامة لعام  إىل املدى املمكن عمليًّا. كما أنَّ زيادة  ١٧-١٧، وكذلك تنفيذ الغاية ٢٠٣٠املس

ــــــتندا إىل فهم  ــــــراكة بني القطاعني العام واخلاص ينبغي أن تس وعي اجلمهور وتقوية عالقات الش
 ت املبتكرة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر.مشترك للتأثري املحتمل للتكنولوجيا
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   آثار تكنولوجيات املعلومات اجلديدة على االعتداء على األطفال واستغالهلم  -٥  
لقد حصـــلت طفرة يف حاالت إســـاءة معاملة األطفال واســـتغالهلم بســـبب ازدياد إمكانية   -١٨١

يف مواجهة املخاطر وكذلك حصوهلم على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، إىل جانب ضعفهم 
  عجزهم عن التوصل إىل فهم كامل للتهديدات املرتبطة بإساءة استعمال هذه التكنولوجيات.

ويف حني أنَّ استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجلرائم املرتكبة ضد األطفال   -١٨٢
اين، فإنه ميكن أن يولِّد يشــكل حتديات عديدة، مبا يف ذلك ما يتعلق بالكشــف عنها وعن هوية اجل

ــــــة اليت أعدها  أيضــــــًا عددا من الدالئل التحقيقية واإلثباتية املفيدة لنظام العدالة اجلنائية. والدراس
آثار تكنولوجيات املعلومات اجلديدة على االعتداء على األطفال مكتب املخدِّرات واجلرمية عن "

ستغالهلم ضوء على أنَّ املحققني ذوي املوا سلطت ال هارات الرقمية يتمكنون على حنو متزايد من " 
احلصــــول على األدلة اإلثباتية اإللكترونية عن حاالت االعتداء الذي تســــهله تكنولوجيا املعلومات 

  واالتصاالت، واستبانة الضحايا وتوفري الدعم واملساعدة هلم.
استغالهلم، تستلزم ، وهي إهناء إساءة معاملة األطفال و٢-١٦ويف السعي إىل حتقيق الغاية   -١٨٣

اجلهود الرامية إىل مكافحة االعتداء على األطفال واســـــتغالهلم بتســـــهيل من تكنولوجيا املعلومات 
شراك األطفال واألسر  صلحة، من أجل إ صحاب امل صاالت األخذ بنهج متعدد اجلهات من أ واالت

  دد.واملجتمعات املحلية واحلكومات واملجتمع املدين والقطاع اخلاص يف هذا الص
    

   دور التكنولوجيا يف حاالت هتريب املهاجرين  -٦  
اقترنت الزيادة املذهلة يف هتريب املهاجرين خالل الســنوات األخرية بتفتح حنكة املهربني.   -١٨٤

فقد أخذوا يســــــتخدمون أحدث تكنولوجيات االتصــــــاالت ملواكبة تدابري مراقبة احلدود املتغرية 
  دروهبم لاللتفاف على التدابري التقييدية.والتكيف معها؛ وسرعان ما يغّيرون 

يســبق هلا  وتوفر وســائط التواصــل االجتماعي واالتصــاالت الرقمية للمهربني أداة تدبري مل  -١٨٥
مثيل: الفرصـــة لالخنراط يف التســـويق املباشـــر واســـتدراج الزبائن مع توجيه العروض القائمة على 

تطور، ولكي يصـــبحوا أقل اعتمادا على الوكالء وســـائط التواصـــل واإلعالم االجتماعية املعقدة ال
  امليدانيني الوسطاء.

ومن ناحية أخرى، فإنَّ الرقمنة تقلل بوضــــــوح من الفجوات يف املعلومات اليت ميكن بناء   -١٨٦
عليها أن يزدهر نشاط املهربني. وميكن أن تكون تكنولوجيات األجهزة املحمولة واإلنترنت وسيلة 

شبكات الدعم واملعلومات االجتماعية احلامسة األمهية. مفيدة ملساعدة املهاجر ين على التواصل مع 
وعالوة على ذلك، فإنَّ االســـتخدام املناســـب للتكنولوجيا ميكن أن يســـاعد احلكومات ومنشـــآت 

  األعمال التجارية واملنظمات غري احلكومية يف درء هذه اآلفة والتخفيف من آثارها.
    

    األهداف  -باء  
ــــــوف هتدف حلقة العمل   -١٨٧ ــــــأن  ٤س إىل تعزيز احلوار وتبادل اآلراء ذات الطابع التقين بش

جماالت األمهية املواضيعية الستة املذكورة أعاله. وباإلضافة إىل ذلك، تعتزم حلقة العمل أن تكّمل، 
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اســـتخدام من جدول األعمال املتعلق بتزايد  ٦حســـب االقتضـــاء، عناصـــر املناقشـــة يف إطار البند 
املعلومات واالتصــــــاالت من قبل اإلرهابيني، مبا يف ذلك ألغراض تغذية نزعة التطرف  نولوجياتك

شباب وجتنيدهم (انظر الفقرة  سار حلقة  ١٤٩لدى ال سوف ُيحدد م أعاله). ومن حيث اجلوهر، 
شة اليت  ٤العمل  صلة وتوسيع نطاق املناق لة يف املؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدا بدأتحنو موا

اجلنائية، حيث تبادل املشـــاركون اآلراء واخلربات أثناء اجللســـات العامة ويف حلقة عمل مكرســـة 
االتصــال اجلديدة ضــمن اإلطار األوســع  وتكنولوجياتبشــأن دور وســائط التواصــل االجتماعي 

  .اجلنائية والعدالة اجلرمية منع تعزيز للمشاركة واملسامهة من جانب اجلمهور العام يف
  هي كما يلي: ٤ ضوء ما سبق أعاله، فإنَّ أهداف حلقة العمل ويف  -١٨٨

مناقشـــة وحتســـني فهم املنهجيات واألمناط املختلفة املتبعة يف ارتكاب اجلرائم اليت   (أ)  
  تنطوي على استخدام التكنولوجيا؛

استكشاف السبل اليت يتسىن هبا لسلطات العدالة اجلنائية وسلطات إنفاذ القانون   (ب)  
على حنو أفضــــــل على منع هذه اجلرائم وكشــــــفها ومكافحتها على الصــــــعيدين الوطين  أن تعمل

والدويل. ولدى القيام بذلك، العناية بتقييم املمارسات اجليدة والتحديات فيما يتعلق باالحتياجات 
خبصوص استخدام أساليب التحري اخلاصة ومجع األدلة اإلثباتية اإللكترونية فيما خيص اجلرائم اليت 

  طوي على استخدام التكنولوجيا، وكذلك قبول هذه األدلة يف املحكمة؛تن
تقييم معايري التنظيم الرقايب الوطنية املطبقة، وتســــهيل إجراء مزيد من املناقشــــات   (ج)  

بشــــأن التعديالت التشــــريعية املحتملة، حســــب االقتضــــاء، لتلبية االحتياجات الناشــــئة ومواجهة 
  التحديات املستجدة؛

انة املمارســـــات اجليِّدة واخلربات فيما يتعلق بعمليات التحقيق واملقاضـــــاة اســـــتب  (د)  
الناجحة يف اجلرائم اليت تنطوي على اســتخدام التكنولوجيا، مع التركيز خصــوصــًا على اســتخدام 

  االبتكارات التكنولوجية كأدوات ملكافحة هذه اجلرائم؛
ة يف جمال استخدام التكنولوجيا مناقشة االجتاهات املستجدة والتوجهات املستقبلي  )(ه  

  ملكافحة اجلرمية؛
تقييم ما الســـــتخدام التكنولوجيا ملكافحة اجلرمية من آثار على حقوق اإلنســـــان   (و)  

  وسبل التصدي لذلك على حنو مالئم؛
تعزيز احلوار بشأن احتياجات التدريب يف جمايل العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون من   (ز)  

ــــــتخدام التكنولوجيا ملكافحة اجلرمية، وبشـــــــأن الدور الذي يؤديه مكتب أجل زيادة فعالية  اس
  املخدِّرات واجلرمية لتلبية تلك االحتياجات على حنو أفضل؛

تبادل املعلومات واخلربات بشــــــأن الثغرات والتحديات القائمة يف جمال التعاون   (ح)  
  الدويل الذي يشتمل على أدلة إثباتية إلكترونية؛

أثري الشـــــراكات بني القطاعني العام واخلاص يف منع اجلرائم قيد املناقشـــــة تقييم ت  (ط)  
  و/أو التصدي هلا بفعالية.
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    أسئلة للمناقشة  -جيم  
يف إطار املؤمتر  ٤لعلَّ املشـــــاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضـــــريية ويف حلقة العمل   -١٨٩

  ء املزيد من املناقشات بشأهنا:الرابع عشر يودون النظر يف األسئلة التالية من أجل إجرا
بالعمالت   (أ)   قة  ية املتعل قاب عديل املعايري التنظيمية الر ماد/ت حاجة إىل اعت هل هناك 

املشــفَّرة ملواصــلة تعزيز منع اجلرائم والتحقيق بشــأهنا، وإذا كان األمر كذلك، فما هي االعتبارات 
  الرئيسية وأفضل املمارسات اليت ينبغي أخذها يف احلسبان؟

ــــــتخدام العمالت املشــــــفَّرة   (ب)   ما هي حتديدًا التدابري القانونية اليت قد تلزم ملنع اس
عامل مع أوامر التجميد  ألغراض غســـــــل األموال؟ وهل هناك خربة متراكمة بشـــــــأن كيفية الت

  واملصادرة على العمالت املشفَّرة يف حسابات صرف العمالت الرقمية؟
اجرة بالعمالت املشـــفَّرة مؤســـســـات مالية رمسية؟ هل ميكن أن تعترب أســـواق املت  (ج)  

ية على  ملال وإىل أيِّ مدى ميكن تطبيق القوانني املوجودة حاليًّا فيما يتعلق بالعمالت واملعامالت ا
  العمالت املشفَّرة؟

لة   (د)   ــــــ حة اجلرائم املتص كاف لدويل على م عاون ا مة لتعزيز الت تدابري الالز ما هي ال
الســـلطات الوطنية للدول املختلفة من حيث التنمية التكنولوجية واألنظمة  بالعمالت املشـــفَّرة بني

  املالية؟
إىل أيِّ مدى ميكن للتعاريف الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة خبصــــــوص "مجاعة   )(ه  

إجرامية منظمة" و"مجاعة حمددة البنية" أن تطبَّق يف بيئة افتراضـــية، حيث ميكن للبائعني واملشـــترين 
  لي اهلوية التعامل من دون معرفة بعضهم بعضًا؟املغَف

كيف ميكن أن يساعد إنشاء نظام شامل ملراقبة السمسرة يف األسلحة النارية على   (و)  
  تعزيز فعالية تدابري املنع وتدابري العدالة اجلنائية للتصدي للسمسرة غري املشروعة يف الشبكة املظلمة؟

للتحديات اليت يشـــكلها النقل بواســـطة الشـــبكة ما هي التدابري الالزمة للتصـــدي   (ز)  
  املظلمة للملفات الرقمية للطباعة الثالثية األبعاد لألسلحة النارية؟

بأيِّ الســـبل ُتســـتخَدم التكنولوجيا يف خمتلف مراحل عملية االجتار باألشـــخاص،   (ح)  
  تخدام؟وكذلك ضمن سياق هتريب املهاجرين، وما هي التدابري املطبقة ملواجهة هذا االس

ما هي الســـــبل اليت ميكن هبا لالســـــتخدام املســـــؤول "للتكنولوجيات التمكينية،   (ط)  
من خطة التنمية  ٨-١٧ســيما تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت"، كما هو مذكور يف الغاية  وال

ــــــتدامة لعام  ، أن يســــــاعد احلكومات فيما تبذله من جهود، يف كثري من األحيان يف ٢٠٣٠املس
أصــــــحاب املصــــــلحة املعنيني، من أجل منع ومكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك االجتار  شــــــراكات مع

باألشخاص وهتريب املهاجرين؟ وكيف ميكن هلذا االستخدام املسؤول أن يكون متوازنًا مع اهلدف 
املحدَّد يف حتقيق "زيادة كبرية يف فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والسعي 

ــــبكة اإلنترنت يف أقل البلدان منوًّا حبلول إىل توفري  ــــور إىل ش ــــامل وامليس عام فرص الوصــــول الش
  )؟٢٠٣٠ج من أهداف خطة التنمية املستدامة لعام -٩" (انظر الغاية ٢٠٢٠
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هل هناك آليات تعاونية وقنوات للتعاون بني الســــلطات املختصــــة والصــــناعات   (ي)  
 جمال اســــتخدام التكنولوجيا الســــريعة التغري ملكافحة التكنولوجية ملواكبة التطورات املســــتقبلية يف

  اجلرمية؟

 


