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      الفصل األول
    دها املؤمترالقرارات اليت اعتم    

  :مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية القرارات التاليةاعتمد   -١
  

    ١القرار     
  : إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحّديات العاملية    

    نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغّير
   األعضاء يف األمم املتحدة،حنن الدول  
 يف  )١( يف مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،                  وقد اجتمعنا   

، مــن أجــل اختــاذ تــدابري  ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٩ إىل ١٢ســلفادور بالربازيــل يف الفتــرة مــن  
ة مرتكبيهــا قــضائياً ومالحقــ اجلرميــة منــعقة أكثــر فعاليــة تــسعى، بــروح مــن التعــاون، إىل  منــسَّ

   العدالة،والتماسومعاقبتهم 
األحــد عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة أعمــال مــؤمترات األمــم املتحــدة  نــستذكروإذ   

للمؤمتر الثاين عشر، والوثـائق      )٢(السابقة، واستنتاجات وتوصيات االجتماعات اإلقليمية التحضريية     
  )٣(اليت أنشأهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،اليت أعدهتا األفرقة العاملة ذات الصلة 

 واحلريـات األساسـية يف     نـسان  ضرورة احتـرام ومحايـة حقـوق اإل         من جديد  نؤكِّدوإذ    
  الوصول إليها، مبا فيها العدالة اجلنائية،سبل  العدالة ووتسيريجمال منع اجلرمية 

───────────────── 
  .٦٤/١٨٠ و٦٣/١٩٣ و٦٢/١٧٣ و٥٦/١١٩ و٤٦/١٥٢شياً مع قرارات اجلمعية العامة امت )1(  
  )2( A/CONF.213/RPM.1/1و A/CONF.213/RPM.2/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.4/1.  
تحدة ملنع اجلرمية والعدالة فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالدروس املستفادة من مؤمترات األمم امل )3(  

؛ وفريق اخلرباء املعين باستعراض وحتديث االستراتيجيات )٢٠٠٦أغسطس / آب١٨- ١٥بانكوك، (اجلنائية 
  بانكوك، (النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

ء املعين بوضع قواعد تكميلية خاصة مبعاملة النساء املوقوفات ؛ وفريق اخلربا)٢٠٠٩مارس / آذار٢٥- ٢٣
؛ )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٣بانكوك، (واملعتقالت يف املرافق االحتجازية وغري االحتجازية 

؛ )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، (وفريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية 
 ١٠- ٨بوينس آيرس، ( اخلرباء املعين بتحسني مجع البيانات عن اجلرائم واإلبالغ عنها وحتليلها وفريق
  ).٢٠١٠فرباير /شباط
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وبـأنَّ   ،سـيادة القـانون   يف  الـة اجلنائيـة      منـع اجلرميـة والعد     باألمهية احملورية لنظام   نقرُّوإذ    
 الفعّـ ونظام عدالـة جنائيـة نـاجع         التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة ألمد طويل وإرساء      

   يؤثّر كلّ منهما يف اآلخر تأثرياً إجيابياً،إنساينوكفء و
  ظهور أشكال جديدة ومستجدَّة من اجلرمية عرب الوطنية،وإذ نالحظ بقلق   
 وسـيادة   نـسان  من تأثري سليب على حقوق اإل      املنظَّمة إزاء ما للجرمية     قلق بالغ  اورنايسوإذ    

عها وجوانبها عـرب الوطنيـة ومـا هلـا           وتنوُّ املنظَّمةالقانون واألمن والتنمية؛ وكذلك إزاء تعقُّد اجلرمية        
  ية يف بعض احلاالت،إرهابمن صالت بأنشطة إجرامية أخرى بل وبأنشطة 

ى ضرورة تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي من أجـل منـع              عل وإذ نؤكِّد   
اجلرمية ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم على حنو فّعال، خاصة من خالل تعزيـز القـدرات               

  الوطنية للدول عرب تزويدها مبساعدة تقنية،
املهـاجرين   حـق   يفُترَتكَـبُ  الـيت  األعمـال اإلجراميـة   إزاء  أيـضا  نا قلـق بـالغ    يساوروإذ    

  وال ســيما  الفئــات الــيت تعــيش يف أوضــاع هــشَّة،   والعمــال املهــاجرين وأُســرهم وغريهــم مــن  
  ،ب أشكال التعّصوسائر بدافع من التمييز من تلك األعمالب كَرَتما ُي
  

  :نعلن ما يلي  
 هو نظام قـائم علـى       نساين نظام العدالة اجلنائية الفّعال واملنصف واإل      ُندرك أنّ   -١  

  . يف تسيري العدالة ومنع اجلرمية ومكافحتهانسانك حبماية حقوق اإللتزام بالتمّساال
ــدرك  -٢   ــضا ُن ــة عــضو أن   أنَّ أي ــضاء،   مــن مــسؤولية كــل دول ــد االقت ُتحــدِّث، عن
  .يةنسانواإل سم بالفعالية واإلنصاف واملساءلة اجلرمية والعدالة اجلنائية يّتد نظاماً ملنعوتتعهَّ

ــسلِّم  -٣   ــم املتحــدة    بقيمــة ن ــايري األم ــأثري مع ــة   وقواعــدها وت ــع اجلرمي يف جمــال من
ــة اجلنائيــة   ــايري والقواعــد باعتبارهــا مبــادئ       والعدال ــدين إىل اســتخدام تلــك املع ونــسعى جاه

 هبـا يف تـصميم وتنفيـذ سياسـاتنا وقوانيننـا وإجراءاتنـا وبراجمنـا الوطنيـة املتعلقـة                    هنتـدي توجيهية  
  .يةمبنع اجلرمية والعدالة اجلنائ

 جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، واضـعني نـصب أعيننـا الطـابع العـاملي          ندعو  -٤  
ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، إىل أن تنظـر يف اسـتعراض                    

 كمـا نوصـي، حـىت تـصبح تلـك          .تلك املعايري والقواعد، ويف حتديثها واستكماهلا عنـد الـضرورة         
املعايري والقواعد ناجعة، ببذل ما يلزم من جهد من أجل ترويج تطبيقها على أوسع نطاق ممكـن                 

  .والتوعية هبا لدى السلطات واجلهات املسؤولة عن تطبيقها على الصعيد الوطين
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الـة بـني اجلنـسني بـشأن        فّعالساواة  املـ الـدول األعـضاء     بضرورة أن تكفـل      نسلِّم  -٥  
  . إىل العدالة وبشأن احلماية اليت يكفلها نظام العدالة اجلنائيةمنع اجلرمية وفرص الوصول

إزاء تفّشي العنف ضـد املـرأة بكـل أشـكاله ومظـاهره              عن قلقنا العميق   نعرب  -٦  
يف شّتى أرجـاء العـامل، وحنـثّ الـدول علـى تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل منـع العنـف ضـد املـرأة                           

شروع الـنص  ذا الصدد، حنيط علمـاً مـع التقـدير مبـ       ويف ه . ومالحقة مرتكبيه قضائياً ومعاقبتهم   
 منـع  جمـال احملدَّث لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف            

 بصيغته النهائية اليت وضعها فريق اخلرباء احلكومي الدويل يف اجتماعـه            ،اجلرمية والعدالة اجلنائية  
تنظـر فيـه    ع إىل أن    لَّونتط )٤(،٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ إىل   ٢٣من  املنعقد يف بانكوك، يف الفترة      

  .جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
وإعـادة اإليـذاء     مناسـبة متنـع اإليـذاء        وسياسـات   تشريعات اعتماد أمهية   ُندرك  -٧  

  .وتكفل احلماية واملساعدة للضحايا
 يف حتقيـق  م بـدور هـام   القيـا املـساعدة التقنيـة  التعـاون الـدويل و    بوسـع    أنَّنرى    -٨  

التنمية املستدامة ويف إحراز نتائج طويلة األمد يف جمال منع اجلرمية ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً                 
 وتعزيـز   ،ومعاقبتهم، خاصة من خالل بناء نظم عدالة جنائيـة وحتـديث مـا لـدينا منـها وتقويتـه                  

فيمـا   حتقيق تلـك الغايـات   دة تكفلينبغي تصميم برامج مساعدة تقنية حمدّ   ،  لذا .سيادة القانون 
 مبــا ،نـات نظــام العدالــة اجلنائيـة علــى حنــو متكامـل ومــن منظــور بعيـد األجــل    مكّوبكــل  يتعلـق 

ر ى صـنوف اجلـرائم الـيت تـؤثّ    سة هلذه املساعدة القدرةَ على منع وقمـع شـتّ   ُيكسب الدولَ امللتمِ  
التجربــة العمليــة  فــإن ، الــصددذلــكويف  .املنظَّمــةيف جمتمعــات تلــك الــدول، مبــا فيهــا اجلــرائم 

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة علـى امتـداد            اللتني تراكمتا لدى  الفنية  واخلربة  
  .قيِّماً رصيداً تشكِّالنالسنني 

ة بتخـصيص مـوارد بـشرية وماليـة كافيـة لوضـع وتنفيـذ سياسـات                 نوصي بـشدَّ    -٩  
د يف هذا   ونؤكِّ. رهابة والعدالة اجلنائية ومنع اإل    الة تتناول منع اجلرمي   وبرامج وأنشطة تدريبية فعّ   

األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة مبـستوى    مكتب  الصدد على احلاجة الشديدة إىل تزويد       
 اجلهـات املاحنـة الدوليـة أن        وهنيـب بالـدول األعـضاء وسـائر       . وارد يتناسب وحجـم مهامـه     من امل 
طريـة  قُرات واجلرميـة، مبـا يف ذلـك مكاتبـه اإلقليميـة وال             مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـد       تدعم

، وأن تنـسِّق    والـدول الطالبـة   والعدالـة اجلنائيـة     ومعاهد شبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة             
  . قدراهتا على منع اجلرميةتعزيزتوفري املساعدة التقنية من أجل   فيما خيّصمعها كلّها

───────────────── 
  .E/CN.15/2010/2  الوثيقةانظر )4(  
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رات يؤّديــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــد   الــذي نــسلِّم بالــدور الرائــد   -١٠  
يف توفري املساعدة التقنية الالزمة لتيسري التـصديق علـى الـصكوك الدوليـة املتـصلة مبنـع                   واجلرمية

  . وقمعه وتنفيذ تلك الصكوكرهاباإل
ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل النظر يف تعزيز قدرة مكتـب األمـم                 -١١  

على مجع وحتليل ونشر بيانات دقيقـة وجـديرة بالثقـة وقابلـة         عين باملخدرات واجلرمية    املتحدة امل 
الــدول األعــضاء أن ب يــبوهن يف العــامل؛وأمناطهمــا   واإليــذاءللمقارنــة بــشأن اجتاهــات اجلرميــة 

م معلومـات   تدعم عمليات مجع وحتليل املعلومات وأن تنظـر يف تعـيني جهـات وصـل وأن تقـدّ                 
  .اللجنة ذلكعندما تطلب منها 

نرحِّب بقرار جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إجـراء نقـاش مواضـيعي بـشأن                     -١٢  
اخلـرباء احلكـومي الـدويل     وبالتوصـيات الـيت اختـذها فريـق         احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيـة     

عقـود يف فيينـا يف       يف اجتماعـه امل    املفتوح العضوية املعين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة            
، ونـدعو اللجنـة إىل إجــراء متابعـة مالئمــة    ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثـاين ٢٦ إىل ٢٤الفتـرة مـن   

 تشمل فيما تشمل استكشاف مـدى احلاجـة إىل وضـع مبـادئ توجيهيـة ملنـع اجلرميـة فيمـا خيـصّ             
عات فّعالـة    الـيت مل تـضع بعـد تـشري         لَالـدو وعالوة على ذلك، حنـثّ      . االجتار باملمتلكات الثقافية  

 قـضائياً ومعاقبتـهم ومـن أجـل تعزيـز      اومالحقـة مرتكبيهـ  بكل أشكاهلا  اجلرمية هذهمن أجل منع  
واملـساعدة التقنيـة يف هـذا اجملـال، مبـا يف ذلـك اسـترداد تلـك املمتلكـات الثقافيـة                      التعاون الـدويل    

وك الدوليـة   وإعادهتا، على َسنَّ هذه التشريعات، واضعة نصب أعينها، حـسب االقتـضاء، الـصك             
  )٥(. عرب الوطنيةاملنظَّمةالقائمة ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

 عـــرب الوطنيـــة املنظَّمـــة له التئـــام اجلرميـــة املتنـــامي الـــذي يـــشكُّنـــدرك اخلطـــر  -١٣  
دول وهنيـب بالـ  . روالشبكات غري املـشروعة، علمـا بـأن الكـثري منـها جديـد أو آخـذ يف التطـوّ             

األعضاء أن تتعاون، بعّدة سبل منها التـشارك يف املعلومـات، يف مـسعى يرمـي إىل جماهبـة تلـك                     
  .التهديدات اإلجرامية عرب الوطنية اآلخذة يف التطّور

ر تـأثرياً كـبرياً     الـيت تـؤثّ   من اجلرمية    الناشئة   األشكالله  ي الذي متثّ   بالتحدّ نسلِّم  -١٤  
 تــشريعاهتا وسياســاهتا وممارســاهتا الوطنيــة  تــدعيماء علــى  الــدول األعــضونــشجِّع. علــى البيئــة

ونــدعو أيــضاً الــدول األعــضاء إىل تعزيــز . املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف هــذا اجملــال
ونـدعو جلنـة   . التعاون الدويل واملساعدة التقنية والتشارك يف املمارسات الفضلى يف هـذا اجملـال    

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )5(  
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ائيــة إىل أن تقــوم، بالتنــسيق مــع هيئــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة،  منــع اجلرميــة والعدالــة اجلن
  .فّعال له على حنو تصّديي وسبل البدراسة طبيعة هذا التحّد

لــه جــرائم االحتيــال االقتــصادي  الــذي متثّي  قلقنــا إزاء التحــّدبــالغعــرب عــن ن  -١٥  
ية يف بعـض    رهاب واألنشطة اإل  واجلرائم املتعلقة باهلوية وصالهتا بغريها من األنشطة اإلجرامية، بل        

نـع جـرائم االحتيـال    مل ندعو الدول األعـضاء إىل اختـاذ مـا يلـزم مـن تـدابري قانونيـة                   ،لذا .احلاالت
 وإىل مواصـلة دعـم      ،االقتصادي واجلـرائم املتعلقـة باهلويـة ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً ومعاقبتـهم              

وعالوة علـى   .املعين باملخدرات واجلرمية يف هذا اجملال مكتب األمم املتحدة   يقوم به العمل الذي   
 بوسـائل منـها تبـادل       ،ع الـدول األعـضاء علـى توثيـق التعـاون الـدويل يف هـذا اجملـال                  نـشجِّ  ذلك،

  .املعلومات واملمارسات الفضلى ذات الصلة باإلضافة إىل توفري املساعدة التقنية والقانونية
ــدرك  -١٦   ـــ  أنّ ُنـ ــسائل اجلنائي ــدويل يف املـ ــاون الـ ــاًة  التعـ ــة  وفقـ ــات الدوليـ  لاللتزامـ

، وال زاويـة يف اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول مـن أجـل منـع اجلرميـة               الهـو حجـر     والقوانني الوطنيـة    
ع علـى مواصـلة      ونـشجّ  ، ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً ومعاقبتـهم        ، عرب الوطنية  سيما يف أشكاهلا  

  . على مجيع املستوياتاألنشطةوتعزيز هذه 
 اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة بعـــد علـــى تـــصدِّقمل الـــدول الـــيت ب هنيـــب  -١٧  
هـذه  ب بإنـشاء آليـة اسـتعراض تنفيـذ      ونرحِّـ  أو تنضّم إليها أن تنظر يف القيام بـذلك،     )٦(الفساد

 األفرقـة العاملـة احلكوميـة    ونسلِّم بالعمـل الـذي تقـوم بـه    ع إىل تنفيذها الفّعال،  االتفاقية، ونتطلَّ 
  .وجودات وتقدمي املساعدة التقنيةالدولية املعنية باسترداد امل

 اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         بعـد علـى   ق  الـدول الـيت مل تـصدِّ      بأيضا   هنيب  -١٨  
 إليهـا أن تنظـر يف القيـام          أو تنـضمّ   )٧(هبـا،  عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة          املنظَّمةاجلرمية  
 ٦٤/١٧٩ة العامــة، يف قرارهــا القرار الــذي اختذتــه اجلمعيــبــ مــع التقــدير وحنــيط علمــاً بــذلك،
، بعقـد اجتماعـات رفيعـة املـستوى وتنظـيم حـدث             ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨خ  املؤّر

املبــادرات اجلاريــة الراميــة إىل   ب  أيــضاًوحنــيط علمــاً . ٢٠١٠خــاص بــشأن املعاهــدة يف عــام    
يـة األمـم   الـة تـساعد مـؤمتر األطـراف يف اتفاق    استكشاف خيارات تتعلق بوضع آلية مالئمة وفعّ     

  . عرب الوطنية على استعراض تنفيذ االتفاقيةاملنظَّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية 

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )6(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧، اجمللدات نفسهرجع امل )7(  
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هنيـب بالـدول األعـضاء الـيت مل تــصدِّق بعـد علـى الـصكوك الدوليـة ملكافحــة           -١٩  
وهنيـب أيـضاً جبميـع الـدول        . ، مبا فيه متويله، أو تنضّم إليهـا أن تنظـر يف القيـام بـذلك               رهاباإل

تخدم تلــك الــصكوك وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الــصلة مــن أجــل تعزيــز   األطــراف أن تــس
 بكل أشكاله ومظـاهره ومكافحـة متويلـه، علـى حنـو             رهابالتعاون الدويل يف جمال مكافحة اإل     

  .يشمل مساته اآلخذة يف التطوُّر
سق مـع  مبـا يتَّـ  و ، حـسب االقتـضاء  توطِّـد ء أن تنـشئ أو      الدول األعـضا  ب هنيب  -٢٠  
 ملعاجلــة جتهيــزاً كــامالً وجمهَّــزة بــصالحيات كاملــة مــزوَّدةســلطات مركزيــة الدوليــة، التزاماهتــا 

ومــن هـذا املنظـور، ميكـن دعـم شـبكات التعــاون      .  اجلنائيـة املـسائل طلبـات التعـاون الـدويل يف    
  .القانوين اإلقليمية

إذ ندرك احتمال وجود ثغـرات تـشوب التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة،                   -٢١  
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل أن تنظر يف اسـتعراض هـذه املـسألة وأن تستكـشف                  ندعو  

  .مدى احلاجة إىل التماس وسائل متنّوعة تكفل سّد ما ُيكشف من ثغرات
الــة لتنفيــذ أحكــام منــع جرميــة غــسل   علــى احلاجــة إىل اعتمــاد تــدابري فّعنــشّدد  -٢٢  

قبتهم، الواردة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة          األموال ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعا    
ع الدول األعـضاء علـى وضـع        ونشّج.  عرب الوطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       املنظَّمة

  .استراتيجيات ترمي إىل مكافحة غسل األموال وتستند إىل أحكام هاتني االتفاقيتني
 يف وضع اسـتراتيجيات أو سياسـات ترمـي          نشّجع الدول األعضاء على النظر      -٢٣  

 وجـود إىل مكافحة تـدفّقات رأس املـال غـري املـشروعة واحلـّد مـن اآلثـار الـضاّرة املترّتبـة علـى                        
  .يف الشؤون الضريبيةغري متعاونة واليات قضائية وأقاليم 

. ُندرك ضرورة حرمان اجملرمني واملنظمات اإلجراميـة مـن عائـدات جـرائمهم              -٢٤  
ع الدول األعضاء أن تعتمـد، ضـمن نظمهـا القانونيـة الوطنيـة، آليـات فّعالـة حلجـز                    وهنيب جبمي 

ــا يكفــل اســترداد        ــدويل مب ــّزز التعــاون ال ــتحفّظ عليهــا ومــصادرهتا وأن تع ــدات اجلرميــة وال عائ
وهنيــب أيــضاً بالــدول أن حتــافظ علــى قيمــة املوجــودات . املوجــودات علــى حنــو فّعــال وعاجــل

ة وسائل منها التصّرف فيها، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـباً وممكنـاً، مـىت                 احملجوزة واملصادرة بعدّ  
  .كانت قيمتها مهدَّدة بالنقصان

إذ نضع نصب أعيننا احلاجة إىل تدعيم نظم العدالة اجلنائية يف البلـدان الناميـة                 -٢٥  
ملتحــدة والبلـدان الـيت متـر اقتــصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، حنـثّ الــدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم ا         

ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد علــى أن تنفّــذ   
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تنفيذاً تاماً، مبا يـشمل إيـالء عنايـة خاصـة ملـسألة              أحكام املساعدة التقنية الواردة يف كل منهما      
ة مـن عائـدات اجلـرائم       مسامهتها، وفقاً لقانوهنا الوطين وألحكام هاتني االتفاقيتني، بنـسبة مئويـ          

املصادرة مبوجب كل من االتفاقيتني حبيث ُتخصَّص تلك النـسبة لتمويـل املـساعدة التقنيـة مـن                  
  .خالل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

حنن مقتنعون بأمهية منع جرائم الشباب ودعم إعـادة تأهيـل اجلـاحنني الـشباب         -٢٦  
وكذلك بأمهية محايـة األطفـال الـضحايا والـشهود وأمهيـة اجلهـود              وإعادة إدماجهم يف اجملتمع،     

ونــشدِّد علــى وجــوب أن  . الراميــة إىل منــع إعــادة إيــذائهم، وتلبيــة احتياجــات أبنــاء الــسجناء  
يةَ واملـصاحلَ العليـا لألطفـال والـشباب، علـى النحـو             نـسان تراعي تدابُري التصّدي هذه احلقوَق اإل     

 حيثمــا انطبــق، وســائر )٨(،الطفــل وبروتوكوالهــا االختياريــانالـذي تــدعو إليــه اتفاقيــة حقــوق  
  )٩(.معايري األمم املتحدة وقواعدها ذات الصلة بقضاء األحداث

نؤّيد املبدأ القائل بوجوب عدم جتريد األطفال مـن حريتـهم إالّ كمـالذ أخـري                  -٢٧  
ل الــسجن ونوصــي بالتوّســع، حــسب االقتــضاء، يف تطبيــق بــدائ . وألقــصر فتــرة زمنيــة مالئمــة

وتدابري العدالة التصاحلية وغريها من التدابري ذات الـصلة الـيت تـشّجع معاجلـة حـاالت الـشباب                   
  .اجلاحنني خارج إطار نظام العدالة اجلنائية

هنيـــب بالـــدول أن تـــضع وتعـــزِّز، حـــسب االقتـــضاء، تـــشريعات وسياســـات   -٢٨  
ل والشباب، وكـذلك محايـةَ   وممارسات تكفل معاقبةَ كل أشكال اجلرائم اليت تستهدف األطفا      

  .األطفال الضحايا والشهود
نشجِّع الدول على توفري تـدريب ُمـصمَّم بنـاًء علـى هنـج متعـّدد التخّصـصات             -٢٩  

  .يكون موجَّهاً بالتحديد إىل املشاركني يف إدارة شؤون قضاء األحداث

───────────────── 
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣ و٢١٧١ و١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللدات  )8(  
مرفق قرار اجلمعية  ()قواعد بيجني(قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث  )9(  

مرفق قرار () قواعد طوكيو(ذجية للتدابري غري االحتجازية  وقواعد األمم املتحدة الدنيا النمو)٤٠/٣٣العامة 
مرفق  ()مبادئ الرياض التوجيهية(ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث ) ٤٥/١١٠اجلمعية 

مرفق قرار (ية األحداث اجملّردين من حّريتهم  وقواعد األمم املتحدة بشأن محا)٤٥/١١٢قرار اجلمعية 
واملبادئ التوجيهية إلقامة العدل يف املسائل املتعلقة باألطفال من ضحايا اجلرائم ) ٤٥/١١٣اجلمعية 

واملبادئ األساسية املتعلقة بربامج ) ٢٠٠٥/٢٠مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (والشهود عليها 
  ).٢٠٠٢/١٢مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية 
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مكتـب  ندعو جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل النظـر يف أن تطلـب مـن                       -٣٠  
حمدَّدة يزوِّد هبـا الـدول      مساعدة تقنية   أن يصمِّم برامج    األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      

  .بغية حتقيق تلك الغايات
دعم اجلهـود الراميـة     يـ   أن هنيب باجملتمع املـدين، مبـا يف ذلـك وسـائل اإلعـالم،              -٣١  

 إىل تفــاقم يــؤّدي قــد ميــةاالطّــالع علــى مــضمون مــواد إعالإىل محايــة األطفــال والــشباب مــن 
َمجِّـد أعمـال العنـف    ُيَصوِّر ويُـ  مـضمون تلـك املـواد اإلعالميـة الـذي     خاصـةً  والعنف واجلرمية،  

  . واألطفالالنساءضد 
حنن مقتنعون باحلاجة إىل اإلسراع بالعمل علـى التنفيـذ الكامـل ملبـادئ األمـم              -٣٢  

ــة بــشأن منــع اجلرميــة واألركــان املتعلقــ    ة مبنــع اجلرميــة يف االتفاقيــات القائمــة  املتحــدة التوجيهي
  .وغريها من املعايري والقواعد الدولية ذات الصلة

ــدرك  -٣٣   ورصــدها واعتمــاد تلــك الــسياسات   أن وضــع سياســات ملنــع اجلرميــة  ُن
ونعتقــد أن تلــك اجلهــود ينبغــي أن تــستند إىل هنــج تــشاركي  . وتقييمهــا هــي مــسؤولية الــدول

 يف مبــن فــيهم أصــحاب املــصلحة حاب املــصلحة املعنــيني،مجيــع أصــوتعــاوين ومتكامــل يــشمل 
  .اجملتمع املدين

 أمهيــة تقويــة الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف منــع وجماهبــة  ُنــدرك  -٣٤  
 بوســع احلكومــات ودوائــر األعمــال أن وإننــا مقتنعــون بــأنّ. اجلرميــة بكــل أشــكاهلا ومظاهرهــا

رف واخلــربات علــى حنــو فّعــال ومــن خــالل اختــاذ  ى، مــن خــالل تبــادل املعلومــات واملعــا تتــولّ
قة، وضــع وحتــسني وتنفيــذ تــدابري ترمــي إىل منــع اجلرميــة ومالحقــة   إجــراءات مــشتركة ومنــّس

  .رةة واملتغّييات املستجّد جماهبة التحّديف ذلكمرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم، مبا 
وحمليـة  طـط عمـل وطنيـة       ُخ الـدول    ضرورة أن تكـون لـدى مجيـع       نشّدد على     -٣٥  

 فئـات سـكانية وأمـاكن معّينـة     ضتزيـد مـن تعـرّ    من بينها العوامل الـيت       تراعي أمورا ملنع اجلرمية   
أن ضـرورة  لـى  ع و  شـامل ومتكامـل وتـشاركي،      ، وذلك على حنو   االحنرافأو  /خلطر اإليذاء و  

منـع  اعتبـار    ضـرورة د  ونؤكّـ . املتاحـة   إىل أفضل األدلـة واملمارسـات اجليـدة        اخلططُتستند هذه   
مـن االسـتراتيجيات الراميـة إىل تعزيـز التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية يف                أساسيا  جلرمية جزءا   ا

  .مجيع الدول
ــتراتيجيات    حنـــثُّ  -٣٦   ــاد تـــشريعات واسـ ــر يف اعتمـ ــدول األعـــضاء علـــى النظـ  الـ

 مـع   مبـا يتفـق   وسياسات ملنع االجتار باألشخاص ومالحقة اجلناة قضائيا ومحاية ضـحايا االجتـار             
 التفاقيـة   املكّمـل كول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،           بروتو
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وهنيـب بالـدول األعـضاء أن تتبـع، حـسب           . األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة       
ــضاء،  ــة، هنجــاً      واالقت ــدين واملنظمــات غــري احلكومي ــع امل ــع اجملتم ــاون م ا حــول  متمحــوًربالتع

 املكفولـة لـضحايا االجتـار وحتـسني االسـتفادة مـن          نـسان مع االحتـرام التـام حلقـوق اإل       الضحايا  
  .األدوات اليت استحدثها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

الـة ملنـع هتريـب      ّع الدول األعـضاء علـى النظـر يف اعتمـاد وتنفيـذ تـدابري ف               حنثُّ  -٣٧  
 مبـا  املهـرَّبني يا ومعاقبتـهم ولـضمان حقـوق املهـاجرين       قـضائ  الـضالعني فيـه   املهاجرين ومالحقـة    

يتفق مع بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة                  
 الـدول األعـضاء     ويف هـذا الـسياق، نوصـي      . األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة       

  .بالتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية القيام حبمالت توعية بأشياَء منها
د عزمنــا علــى القــضاء علــى العنــف ضــد املهــاجرين والعمــال املهــاجرين  نؤكِّــ  -٣٨  

ــبوأُســرهم،  ــدول األعــضاء  ب وهني ــدال ــف ضــدهم ومعاجلــة     أن تعتم ــع ممارســة العن ــدابري ملن  ت
معاملــة عاِمــل أولئــك األفــراد  ، وأن تــضمن أنَّ الــدولَ ُتالــةّعاحلــاالت مــن هــذا القبيــل بــسبل ف 

إىل اختـاذ خطـوات     أيـضاً   ندعو الـدول األعـضاء      و. وضعيتهمية وباحترام بغض النظر عن      إنسان
 يف االســتراتيجيات والقواعــد الدوليــة ملنــع اجلرميــة تــدابري ملنــع اجلــرائم الــيت  ُتــدَرجفوريــة لكــي 

 وكراهيـة األجانـب ومـا    تنطوي على أعمال عنف ضد املهـاجرين واجلـرائم املتـصلة بالعنـصرية          
ونـدعو جلنـة منـع اجلرميـة     . ب ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهميتصل هبا من أشكال التعصّ  

  .والعدالة اجلنائية إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة على حنو شامل
ــادة اســتخدام        -٣٩   ــصاالت وزي ــات واالت ــات املعلوم نالحــظ أن تطــوُّر تكنولوجي

  .رصا جديدة أمام اجملرمني وييسِّران منو اجلرميةئان فاإلنترنت يهيِّ
 ويــدعم اجلهــود يــشجِّعالقطــاع اخلــاص أن ، وهنيــب بنــدرك ضــعف األطفــال  -٤٠  

  .الرامية إىل منع اإليذاء واالستغالل اجلنسيني لألطفال عن طريق اإلنترنت
ى  علـ ًءنوصي بأن يقـوم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، بنـا                -٤١  

الطلب وبالتعاون مع الدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة ذات الـصلة والقطـاع اخلـاص، بتقـدمي                   
املــساعدة التقنيــة والتــدريب إىل الــدول مــن أجــل حتــسني التــشريعات الوطنيــة وبنــاء قــدرات          

 للجرمية السيربانية، مبا يف ذلـك منـع هـذه اجلرميـة بكـل أشـكاهلا            تصّديالسلطات الوطنية، بغية ال   
  .كشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائياً وبغية حتسني أمن الشبكات احلاسوبيةوال

ــة إىل النظــر يف        -٤٢   ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــدعو جلن ــوةن ــق خــرباء  دع  فري
 مــن أجــل إجــراء دراســة شــاملة ملــشكلة اجلرميــة   إىل االنعقــادحكــومي دويل مفتــوح العــضوية
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 ،تصّدي هلا مـن جانـب الـدول األعـضاء واجملتمـع الـدويل والقطـاع اخلـاص                 السيربانية وتدابري ال  
املـساعدة  وة وسائل منـها تبـادل املعلومـات عـن التـشريعات الوطنيـة واملمارسـات الفـضلى                 بعّد

القانونيــة أو التــدابري األخــرى  تعزيــز التــدابري لالتقنيــة والتعــاون الــدويل، بغيــة دراســة خيــارات   
 يف جديـدة تـدابري  للتـصّدي للجرميـة الـسيربانية واقتـراح     وطين والدويل  القائمة على الصعيدين ال   

  .هذا الشأن
  فيمـا يتعلـق    التثقيـف والتوعيـة   لتوسـيع نطـاق     نسعى جاهدين إىل اختاذ تـدابري         -٤٣  

ثقافـة  بغيـة ضـمان وجـود       مبعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة             
 اجملتمـع املـدين ووسـائل اإلعـالم يف      يف هـذا الـشأن دورَ  وُنـدرك . يادة القـانون  احترام سـ  ِقواُمها

وندعو مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات          .  النهوض هبذه اجلهود   علىالتعاون مع الدول    
واجلرمية إىل مواصلة القيام بدور رئيسي يف وضع وتنفيـذ التـدابري الراميـة إىل نـشر هـذه الثقافـة                     

  .إطار من التعاون الوثيق مع سائر كيانات األمم املتحدة ذات الصلةوتطويرها يف 
د بتعزيز سبل التدريب املناسب للموظفني املكلَّفني باحملافظة علـى سـيادة            هَّنتع  -٤٤  

 ، وكـذلك أعـضاء     والقـضاء  القـانون القانون، ومن بينهم موظفو اإلصـالحيات وموظفـو إنفـاذ           
  . وتطبيقهاال استخدام تلك املعايري والقواعد، وذلك يف جمالعامة واحملامونالنيابة 

ــاكن         -٤٥   ــات ســكانية وأم ــى فئ ــا عل ــة احلــضرية وتأثريه ــق إزاء اجلرمي ــساورنا قل ي
االجتماعيـة بغيـة معاجلـة بعـض        و نوصي بتعزيز التنسيق بني السياسات األمنيـة         مثّ،ومن  . بعينها

  .األسباب اجلذرية للعنف احلضري
 ألجــواء اجلرميــة احلــضرية؛   التعــرُّض شــديدة حمــدَّدة هنــاك فئــات   أنَُّنــدرك  -٤٦  
، كلّمـا كـان ذلـك مناسـباً        نوصي باعتماد وتنفيذ برامج مدنية مشتركة بني الثقافات،          ولذلك،

 ييـّسر   ّممـا  من عزلة األقليات واملهاجرين      هتدف إىل مكافحة العنصرية وكراهية األجانب واحلدّ      
  .تالحم اجملتمع

 عرب الوطنية واالجتـار باملخـدرات يف   املنظَّمةنامية بني اجلرمية     بالصالت املت  ُنسلّم  -٤٧  
ة إىل حاجـة ماسَّـ  يف د يف هذا الشأن على أن مجيع الدول   دِّونش. سياق مشكلة املخدرات العاملية   

  . للتحديات اليت تطرحها هذه الصالتالفّعال تصّديتوثيق التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل لل
. م الـسجون هـو مـن املكّونـات الرئيـسية لنظـام العدالـة اجلنائيـة                 أن نظـا   ُندرك  -٤٨  

ــسجناء كمــصدر       ــة ال ــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها ملعامل ــسعى جاهــدين إىل اســتخدام مع ون
  .استرشاد يف وضع أو حتديث مدوناتنا الوطنية إلدارة السجون
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يـق خـرباء دويل      فر دعـوة ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة إىل النظـر يف              -٤٩  
 املمارســات الفــضلى عــنمــن أجــل تبــادل املعلومــات  إىل االنعقــاد حكــومي مفتــوح العــضوية 

 األمـم املتحـدة النموذجيـة       قواعـد وكذلك التشريعات الوطنية والقـانون الـدويل القـائم وتنقـيح            
 يف العلـــوم اإلصـــالحية مـــؤّخراً جتـــّسد التطـــّورات املـــستجّدةالـــدنيا ملعاملـــة الـــسجناء حبيـــث  

  . بغية تقدمي توصيات للجنة عن اخلطوات التالية املمكنة،واملمارسات الفضلى
الـسجينات والتـدابري غـري      النـساء   ب مبشروع قواعد األمم املتحدة ملعاملة       نرحِّ  -٥٠  

 املعــين وإذ حنــيط علمــا بنتــائج وتوصــيات اجتمــاع فريــق اخلــرباء  )١٠(.للمجرمــاتاالحتجازيــة 
واملعتقالت يف املرافـق االحتجازيـة وغـري      املوقوفاتملة النساء   وضع قواعد تكميلية خاصة مبعا    ب

، بغيـة  ، نوصي بأن تنظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيها علـى سـبيل األولويـة        االحتجازية
  .اختاذ اإلجراء املناسب بشأهنا

 ن اخلدمة اجملتمعيـة    تتضمَّ اليت ميكن أن  سجن  ال تدعيم بدائل    ضرورةنشدِّد على     - ٥١  
فيهـا الـربامج    برامج إعـادة التأهيـل واإلدمـاج، مبـا           ونؤيِّد،  والعدالة التصاحلية والرصد اإللكتروين   

  .هة إىل السجناءاملوجَّهنية امل والتربويةربامج ، والإصالح السلوك اإلجرامي إىلالرامية 
،  من االحتجاز السابق للمحاكمـة     نوصي بأن تسعى الدول األعضاء إىل احلدّ        -٥٢  
  .إىل آليات العدالة والدفاع القانوين يكون ذلك مناسباً، وأن تعزِّز سبل الوصول عندما

ــائج مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة       -٥٣   ــة والناجعــة لنت نــدعم املتابعــة الفّعال
 بإدراج بند دائم يف جدول أعمال جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة              ونرحِّب. والعدالة اجلنائية 

ــ ــة        يف دوراهت ــع اجلرمي ــؤمترات من ــال التحــضريية مل ــشأن األعم ــسألة وب ــذه امل ــشأن ه ــسنوية ب ا ال
  .والعدالة اجلنائية املقبلة

نرحِّب مع التقدير بعرض حكومة قطر استضافة مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث             -٥٤  
  .٢٠١٥عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 

 شعباً وحكومة، على ما أبدته مـن حفـاوة   نعرب عن شكرنا العميق للربازيل،     -٥٥  
  . من مرافق ممتازة للمؤمتر الثاين عشروفَّرتهوكرم ضيافة وما 
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