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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الثانية والعشرون

  ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦- ٢٢فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٨َّالبند 

  متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية

        جلرمية والعدالة اجلنائيةملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع ا
      دليل املناقشة ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية    

      مةمقدِّ  - أوالً  
    خلفية املوضوع  - ألف  

 كـانون  ٢٠ ؤرَّخ، املـ ٦٧/١٨٤أُعدَّ دليلُ املناقشة الوارد هنا عمالً بقرار اجلمعية العامـة        -١
الــذي طُلــب فيــه إىل األمــني العــام أن ُيعــدَّ، بالتعــاون مــع معاهــد شــبكة ، ٢٠١٢ديــسمرب /األول

برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، دليــلَ مناقــشٍة لالجتماعــات اإلقليميــة           
التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف وقـت مناسـب لكـي                   

  .٢٠١٤ االجتماعات يف أقرب موعد ممكن يف عام يتسىن عقد تلك
 أيــضاً أن يكــون املوضــوع الرئيــسي ٦٧/١٨٤وقــد قــرَّرت اجلمعيــة العامــة يف القــرار    -٢

إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال األمـم املتحـدة                   : "للمؤمتر الثالـث عـشر    
ادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى األوســع مــن أجــل التــصدِّي للتحــدِّيات االجتماعيــة واالقتــص 

  ".الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور
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ت التايل للمـؤمتر الثالـث      ويف القرار نفسه، وافقت اجلمعيةُ أيضاً على جدول األعمال املؤقَّ           -٣
  : والعشرينةه النهائية جلنةُ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا احلاديضعت صيغَتعشر، الذي َو

  .افتتاح املؤمتر  -١  
  .املسائل التنظيمية  -٢  
التجارب الناجحة يف تنفيذ الـسياسات واالسـتراتيجيات الـشاملة ملنـع اجلرميـة                -٣  

ــوطين          ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل ــيادة الق ــز س ــن أجــل تعزي ــة م ــة اجلنائي والعدال
  .والدويل ودعم التنمية املستدامة، والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

تعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون علـى الـصعيد اإلقليمـي، ملكافحـة اجلرميـة                ال  -٤  
  .املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية

ة للجرميـة العـابرة     ّدج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديـدة ومـستج         ُهالنُّ  -٥  
  .للحدود الوطنية، والتصدِّي هلا على حنو مالئم

  . مبشاركة اجلمهور يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةج الوطنية املتعلقةُهالنُّ  -٦  
  .اعتماد تقرير املؤمتر  -٧  

وقرَّرت اجلمعية أيضاً أن ُينظَر يف املسائل التالية يف حلقات عمل ُتنظَّم يف إطار املـؤمتر                  -٤
  :الثالث عشر

اجلنائيـة يف  دور معايري األمم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة          )أ(  
ــة ف     ــة جنائي ــم عدال ــاء نظ ــم إرس ــارات      عَّدع ــا االعتب ــى فيه ــساءلة ُتراع ــصفة خاضــعة للم ــة من ال

اخلربات والدروس املستفادة يف جمـال تلبيـة االحتياجـات الفريـدة للنـساء واألطفـال،                : اإلنسانية
  وخباصٍة معاملةَ اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

التجـارب الناجحـة يف جمـال التجـرمي         : ب املهـاجرين  االجتار باألشخاص وهتريـ     )ب(  
ويف تبادل املـساعدة القانونيـة ويف محايـة الـشهود وضـحايا االجتـار بـصورة فعالـة، والتحـدِّيات             

  املاثلة يف هذا اجملال؛
تعزيـــز تـــدابري منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة للتـــصدِّي لألشـــكال املتطـــورة    )ج(  

 واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا يف ذلـك الـدروس املـستفادة                نيةاجلرميـة الـسيربا   للجرمية، مثل   
  والتعاون الدويل؛

ــة     )د(   ــة اجلنائي ــة بالعدال ــع اجلرميــة والتوعي ــدروس  : إســهام اجلمهــور يف من اخلــربات وال
  .املستفادة
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    اجلوانب املوضوعية  - باء  
ة وتـشكِّل خطـراً يتهـدَّد        منـذ عهـد طويـل أنَّ اجلرميـة تـضّر بعمليـة التنميـ               من املسلَّم به    -٥

كمـا أنَّ مـن األفكـار الـيت     ). ٤٦/١٥٢انظر قـرار اجلمعيـة العامـة    ( القانون   سيادةاحلفاظ على   
يــدعم مــن شــأنه أن بلــد  أيِّأصــبحت مقبولــة علــى نطــاق واســع أنَّ تعزيــز ســيادة القــانون يف  

 املـستوى للجمعيـة      الـدول األعـضاء، يف إعـالن االجتمـاع الرفيـع           توقـد شـدَّد   . التنمية إمجـاالً  
، )٦٧/١القـرار   (العامة املعين بسيادة القانون على الصعيدين الـوطين والـدويل، الـصادر حـديثاً               

 منهما اآلخـر، وأنـه ال بـدَّ مـن           كلٌّعلى أنَّ سيادة القانون والتنمية أمران مترابطان بقوة ويعزِّز          
ــة     وألول مــرة، . ٢٠١٥عــام بعــد مــا  إىلالنظــر يف هــذا التــرابط يف إطــار خطــة أعمــال التنمي

سلَّمت الدولُ األعضاء بأنَّ مجيع األشـخاص واملؤسـسات والكيانـات، العامـة منـها واخلاصـة،                 
 وهلـم احلـق يف أن       ،مبا فيها الدولُ نفسها، جيب أن ُيحاسبوا وفقاً لقـوانني عادلـة نزيهـة ُمنـصفة               

ضامني ذلـك اإلعـالن تـشمل       مـ أنَّ  كمـا   . يتمتعوا حبماية القانون دومنا متييز علـى قـدم املـساواة          
عــدة جوانــب خمتلفــة مــن النقــاش اجلــاري حاليــاً بــشأن مــسألة ســيادة القــانون بــدءاً مــن أمهيــة   
استقالل السلطة القضائية وحىت نظم العدالـة غـري الرمسيـة والعدالـة االنتقاليـة وتـدابري املكافحـة                   

. اب، وكذلك التجـارة الدوليـة  الفعالة يف التصدِّي للجرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد واإلره        
 ســيادة القــانون شــرط أساســي ال غــىن عنــه  نَّ أيــضاً علــى أَد األعــضاء التأكيــلُوأعــادت الــدو

  .لتدعيم السلم واألمن، وكذلك لتحقيق التنمية املستدامة واحترام حقوق اإلنسان
 طبيعتـه    القانون، من حيث النظـر بعـني االعتبـار إىل          مبدأ سيادة عالوةً على ذلك، فإنَّ       -٦

، سـوف يكـون موضـوعاً مركزيـاً     )احلكم الرشـيد (كمبدأ متعدد اجلوانب من مبادئ احلوكمة    
 ٢٠١٥بعــد عــام مــا  إىليف ســياق املــشاورة املواضــيعية العامليــة بــشأن احلكومــة وإطــار التنميــة 

  ).governance/org.2015ldwewantwor.wwwانظر املوقع الشبكي (
ويف ذلك السياق، فـإنَّ نظـام العدالـة اجلنائيـة أخـذ يظهـر علـى حنـو بـارز أكثـر بكـثري                           -٧

 القـانون، ويف الوقـت نفـسه فـإنَّ          سـيادة باعتباره واحداً من األركان احملورية اليت يرتكـز عليهـا           
 ويـستمر   - إىل أنَّ العامل قد تغيَّـر        وهذا ُيعزى أيضاً  . دوره يف تعزيز األمن مسألة ال جدال فيها       

يف ذلـك    علـى حنـو بـالغ الداللـة بـوترية متـسارعة مل يـسبق هلـا مثيـل يف سـرعتها، و                       -يف تغّيره   
أوالً، أنَّ مثة أشكاالً جديدة ومعقَّدة التطـور مـن          : اجتاهات رئيسية ثالثة على أقلّ تقدير، وهي      

كثـر فعاليـة يف إطـار نظـام العدالـة اجلنائيـة؛             اجلرمية قد نشأت وباتت تتطلب مواجهتها تـدابري أ        
ة وثانيــاً، أنَّ البيئــة االجتماعيــة والثقافيــة واالقتــصادية الدائمــة التطــور تنــشئ حتــدِّيات مــستجدَّ  

رات شـديدة يف النـهج   سلطات العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون، مع ما يعقب ذلـك مـن تغيُّـ            أمام
ــاً، أنَّ انتــشار تكنولوجيــات  كــذلك هــود وبــع جتــاه اإلجــرام التقليــدي واملع تَّامل ــأثريه؛ وثالث يف ت
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املعلومات واالتصاالت احلديثة، مع تنـامي الطـابع العـابر للحـدود الوطنيـة لألنـشطة اإلجراميـة               
نـتج طائفـة واسـعة مـن الفـرص اجلديـدة املتاحـة الرتكـاب         ي، تذات الصلة بتلـك التكنولوجيـا     

  .أنواع جديدة من اجلرمية
م املساعدة التنموية أخذ يـدرك       ما ورد أعاله، فإنَّ جمتمع اجلهات اليت تقدِّ        وبالنظر إىل   -٨

.  القـانون ميـر مـن خـالل نظـام العدالـة اجلنائيـة              لسيادةال   الطريق صوب التعزيز الفعَّ    تدرجيياً أنَّ 
وقد وصل النقاش حول هـذه املـسألة إىل مرحلـة حامسـة، مـع تنـامي الفهـم الواضـح للـضرورة                       

ــل األمــد    الــيت تقتــضي ال  ــة بأســلوب كُلّــي وطوي ــة اجلنائي ــة باحتياجــات نظــام العدال ومثــة . عناي
أوهلمــا إرســاء نظــام العدالــة اجلنائيــة علــى : اعتبــاران رئيــسيان مــا فتئــا يؤديــان إىل هــذا النقــاش

 القـانون؛ وثانيهمـا إدراك الـدور اجلـوهري          سيادةأسس راسخة باعتباره ركناً مركزياً يف بنيان        
وقد مت التأكيد علـى احلاجـة إىل      . ال جتاه عملية التنمية   عَّائية منصف وإنساين وف   لنظام عدالة جن  

هنج كُلّي يف إصالح نظام العدالـة اجلنائيـة، إىل جانـب العنـصرين اآلخـرين اخلاصـني باالتـساق                
والتماسك يف إصالح العدالة اجلنائيـة، وكـذلك احلاجـة إىل تعزيـز قـدرة نظـام العدالـة اجلنائيـة                     

  .روُّدة التطي ألشكال اجلرمية اجلديدة واملعقَّعلى التصدِّ
واملؤمتر الثالث عشر هو َمعلَم بارز يف الذكرى السنوية الـستني ملـؤمترات األمـم املتحـدة                   -٩

وذلك أنه طيلة أكثر من نصف قرن، أدَّت هذه املؤمترات إىل           . بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    
الداخلية يف ميدان منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وأسـهمت يف            تشكيل السياسات العامة الدولية و    

دة الــيت تكمــن يف صــميم نــشوء أســاليب تفكــري وهنــوج مــستحَدثة يف التطــرق إىل املــسائل املعقَّــ 
  ).A/CONF.203/15 (ديثة، أْي نظام العدالة اجلنائية من املؤسسات الرئيسية يف الدولة احلةواحد
 يف األذهان، وبالنظر إىل تنظيم املـؤمتر الثالـث عـشر علـى عتبـة                وإذا ما كان هذا ماثالً      -١٠

، فـإنَّ هـذا املـؤمتر يتـيح          وبدء تنفيـذها   ٢٠١٥بعد عام   إىل ما   إنشاء خطة األمم املتحدة للتنمية      
 سـيادة فرصة فريدة لكي تكون الصدارة يف ميدان العمل لدور نظـام العدالـة اجلنائيـة يف تعزيـز                   

 فـإنَّ   ،مَّومـن ثَـ   ). ٦٧/١٨٦انظر قرار اجلمعيـة العامـة       (مية املستدامة   القانون من أجل دعم التن    
  :هذا املؤمتر حيظى مبكانة فريدة يف سبيل بلوغ هذه األهداف، وذلك لألسباب التالية

 هبا هذا املؤمتر بوصفه مؤمتر األمم املتحـدة الرئيـسي           زيتميَّلة اليت   صِّالطبيعة املتأ   )أ(  
عـاً يف اجلمـع بـني مقـرري     ذلك بوصفه أكرب امللتقيـات وأكثرهـا تنوُّ      الوحيد يف هذا امليدان، وك    

 الـــسياسات العامـــة واالختـــصاصيني املمارســـني يف جمـــال منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة، ويف
ة واألفــراد مــن اخلــرباء مــن األوســاط اجلامعيــة وممثلــي هيئــات   يــمــشاركة أعــضاء اجملــالس النياب
  اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم؛
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ر عنــه يف نتائجــه مــن داللــة وأمهيــة سياســيتني يف جمــال حتديــد املعــايري ِفمــا ُيــس  )ب(  
  ووضع السياسات العامة على الصعيد الدويل بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

املوضوع احملوري العام للمؤمتر الثالث عشر، وكذلك جدول أعمالـه املؤقـت              )ج(  
لعامـة، فيمـا يـشمل طائفـة واسـعة مـن مـسائل منـع اجلرميـة                  الشامل، حسبما قررهتمـا اجلمعيـة ا      

 من إطالق مزيـد مـن النقـاش الـسياسي حـول أمهيـة تعزيـز                 ،ن من ثَمَّ  والعدالة اجلنائية، ومبا ميكِّ   
  .سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل

 ذلـك أبعادهـا     إنَّ مسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية متّس كل جوانب التنميـة، مبـا يف               -١١
وعلــى ســبيل املثــال، ُتعــّد جــرائم . االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة، وكــذلك اســتدامة التنميــة

الفساد وغريها من اجلـرائم االقتـصادية عقبـات خطـرية الـشأن تعرقـل حـشد املـوارد وتوزيعهـا                     
يف استئـصال   ال، ألهنا حترف مسار املوارد بعيداً عن االضـطالع باألنـشطة احليويـة              على حنو فعَّ  

ــستدامة     ــة املـ ــق التنميـ ــوع وحتقيـ ــة اجلـ ــر ومكافحـ ــأفة الفقـ ــة  (شـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ، ٦٥/١قـ
كمــا أنَّ اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة تنخــرط علــى الــصعيد العــاملي يف االجتــار  ). ٥٢ الفقــرة

باألشخاص واملخدِّرات واألسـلحة الناريـة، وتـضلع بأشـكال أخـرى مـن اجلرميـة، مبـا يف ذلـك                  
ومما ُيسلَّم به أيضاً أنَّ اجلرميـة املنظَّمـة متثّـل     . اجلرائم اليت هلا تأثري شديد الوطأة على البيئة        بعض

خطراً يتهدَّد الصحة والسالمة واألمـن واحلكـم الرشـيد والتنميـة املـستدامة يف الـدول األعـضاء             
 نظـم عدالـة    التحـدِّيات، حتتـاج الـدول األعـضاء إىل     هوبغية مواجهة هـذ   ). ٢٠/٤قرار اللجنة   (

جنائية منصفة ومسؤولة وأخالقية وذات كفاءة، وإىل اسـتراتيجيات بـشأن منـع اجلرميـة تـسهم                 
  )١(.يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة

وقــد قــدَّمت جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، إّبــان دورهتــا احلاديــة والعــشرين             -١٢
إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي       ،  ٢٠١٢ديـسمرب   / األول اليت عقدت يف كانون   املستأنفة،  

ــة     ــة التنميـــ ــشأن خطـــ ــسامهتها بـــ ــامـــ ــام  إىل مـــ ــد عـــ -E/CN.7/2012/CRP.11 (٢٠١٥ بعـــ

E/CN.15/2012/CRP.9و Corr.1 .(مثاليــة  املــؤمتر الثالــث عــشر للمجتمــع الــدويل فرصــةًوُيتــيح 
جدول أعمال األمم املتحـدة يف إطـاره        لكي جيري تقديراً لدور منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف          

 بعـد عـام     إىل مـا  وإذا ما ُوضع يف احلسبان التقدُّم احملرز يف وضع خطة التنميـة العامليـة                .األوسع
 منـع اجلرميـة والعدالـة       ُم، فينبغي للمؤمتر أن ينظر يف ُسبل حمدَّدة تـستطيع بواسـطتها نظـ             ٢٠١٥

ــة واالقتــ   وينطــوي هــذا . صادية وتعزيــز ســيادة القــانون اجلنائيــة مواجهــة التحــدِّيات االجتماعي
النهج على إمكانات الستبانة الثغـرات والعقبـات العمليـة احملتمـل وجودهـا، ويف الوقـت نفـسه          

                                                         
  .٢٠٠٢/١٣ وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٥٥/٥٩قرار اجلمعية العامة  )1(  
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د الطريق التبـاع هنـج      وميكن ملثل هذه اجلهود أن متهِّ      .استكشاف الُسبل اليت ُتفضي إىل إزالتها     
إعـادة إنـشائها    نـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أو    استراتيجي أكثر مشوالً ومتاسكاً يف إنشاء نظـم م        

أو تعزيزها على حنـو جيعلـها نظمـاً ميكـن أن تـصلح لتكـون إطـاَر عمـلٍ أساسـياً ولتـوفّر قاعـدة                          
  .أساسية صلبة لتقدمي املساعدة التقنية والتثقيف بشأن العدالة اجلنائية

    
    اجلوانب اإلجرائية  - جيم  

ــة، يف ق    -١٣ ــة العام ــرَّرت اجلمعي ــا ق ــا   ٦٧/١٨٤راره ــاً لقراره ــي، وفق ــه ينبغ ، ٥٦/١١٩، أن
 فيـه علـى أعلـى       ةًن املؤمتر الثالث عشر جزءاً رفيع املستوى ُتدعى الدول ألن تكون ممثَّلـ            يتضمَّ أن

 برؤساء دول أو حكومات أو وزراء حكوميني أو وزراء          املثالمستوى ممكن، وذلك على سبيل      
ء ببيانــات بــشأن املواضــيع الــيت يتمحــور حوهلــا املــؤمتر؛ عــدل، وُتتــاح فيــه للمــثِّلني فرصــة لــإلدال
، أن يعتمـد املـؤمتر الثالـث عـشر إعالنـاً وحيـداً              ٥٦/١١٩وقرَّرت أيضاً أنه ينبغي، وفقاً لقرارهـا        

كـون  عـالن توصـيات ت  ُيقدَّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي تنظر فيه، وأنْ يتـضمن اإل    
 الرفيـع املـستوى ومناقـشات بنـود جـدول األعمـال وحلقـات العمـل؛                 منبثقة من مداوالت اجلزء   

 املشاركني يف االجتماعات التحضريية اإلقليمية على البحث يف البنود املوضوعية           ةُوحثّت اجلمعي 
م يف إطـاره،    املدرجة على جدول أعمال املؤمتر الثالث عشر ويف مواضيع حلقات العمل اليت ُتنظَّ            

  .هة حنو العمل لكي ينظر فيها املؤمتر موجَّوكذلك على تقدمي توصيات
ر ، تـوفِّ ٤٦/١٥٢أنه، مبقتـضى قـرار اجلمعيـة العامـة     التذكري بويف ذلك السياق، ينبغي     -١٤

مـؤمتراُت األمـم املتحـدة، باعتبارهـا هيئـة استـشارية لربنـامج األمـم املتحـدة بـشأن منـع اجلرميـة             
  :والعدالة اجلنائية، حمفالً للقيام مبا يلي

تبـــادل اآلراء بـــني الـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة وغـــري احلكوميـــة،     )أ(  
  واخلرباء واألفراد الذين ميثلون مهناً وختصصات شىت؛

  تبادل اخلربات يف جمال البحوث وتطوير القوانني والسياسات؛  )ب(  
  ة؛استبانة االجتاهات واملسائل اليت تنشأ يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائي  )ج(  
تزويد جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة باملـشورة والتعليقـات بـشأن مـسائل                    )د(  

   اللجنة؛اخمتارة تعرضها عليه
تقدمي مقترحـات بـشأن موضـوعات ميكـن إدراجهـا يف برنـامج العمـل، لكـي                    )ه(  

  .تنظر فيها اللجنة
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التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات   - من جدول األعمال٣البند     
 ملنع اجلرمية ةواالستراتيجيات الشامل

والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة 
القانون على الصعيدين الوطين 

والدويل ودعم التنمية املستدامة، 
       املاثلة يف هذا اجملالالتحدِّياتو

    خلفية املوضوع  - ألف  
اتـت اآلن مـن األمـور        ب  واألمن والتنميـة   موالسل )٢(الروابط القائمة بني سيادة القانون،      -١٥

 إعـالن االجتمـاع الرفيـع املـستوى للجمعيـة      يفوقد أعلنـت الـدول األعـضاء،      . املسلَّم هبا دولياً  
  :العامة املعين بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، ما يلي

ز كــل زِّإننــا مقتنعــون بــأنَّ ســيادة القــانون والتنميــة أمــران مترابطــان بــشكل وثيــق يعــو  
، فإننـا مقتنعـون بأنـه ال بـد مـن النظـر يف هـذا التـرابط يف                    مَّومن ثَـ  [...]  اآلخر   منهما

  .٢٠١٥ بعد عام إىل ما التنميةإطار خطة 

                                                         
  :بأهنا) ٦، الفقرة S/2004/616(لعام سيادة القانون يعّرف األمني ا )2(  

، مبا يف ذلك  واخلاصمن القطاعني العاممبدأ للحكم يكون فيه مجيع األشخاص واملؤسسات والكيانات،   
الدولة ذاهتا، مسؤولني أمام قوانني صادرة علناً، وتطّبق على اجلميع بالتساوي وُيحتكم يف إطارها إىل قضاء 

ويقتضي هذا املبدأ كذلك اختاذ تدابري لكفالة . ع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسانمستقل، وتتفق م
االلتزام مببادئ سيادة القانون واملساواة أمام القانون واملساءلة أمام القانون، والعدل يف تطبيق القانون، 

ب التعّسف، والشفافية اإلجرائية والفصل بني السلطات، واملشاركة يف صنع القرار، واليقني القانوين، وجتّن
  .والقانونية

  ):٤، الفقرة A/66/749(كما يسلّط األمني العام مزيداً من الضوء عليها   
وعلى الصعيد الوطين، تندرج سيادة القانون يف صميم العقد االجتماعي بني الدولة واألفراد اخلاضعني   

فسيادة القانون تضمن محاية حقوق . هلواليتها، وتكفل أن يسود العدل اجملتمع يف كل مستويات
اإلنسان بكامل نطاقها، وتوفّر للمواطنني وغري املواطنني على حد سواء، سبالً مشروعة لالنتصاف 

يف حاالت إساءة استعمال السلطة، وتتيح تسوية املنازعات بطرق سلمية وعادلة، وسيادة القانون إمنا 
نفيذ قوانني واضحة وعامة وعادلة، وتوفر خدمات عامة تكفلها املؤسسات الوطنية اليت ميكنها سن وت

ع تعزيز سيادة القانون هتيئة ويشجِّ. نزيهة ومنصفة وختضع للمساءلة، للناس كافة على قدم املساواة
ر حتقيق التنمية البشرية املستدامة ومحاية ومتكني املرأة والطفل والفئات الضعيفة، من قبيل بيئة تيسِّ

  .عدميي اجلنسية والالجئني واملهاجريناملشردين داخلياً و
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ــة     ــشاملة ملواجهــة التحــدِّيات العاملي ــشأن االســتراتيجيات ال ــع  : ويف إعــالن ســلفادور ب نظــم من
تمده مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عـشر        ر، الذي اع  رها يف عامل متغيِّ   اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطوُّ   

   إىل ١٢ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة، الـــذي ُعقـــد يف ســـلفادور، الربازيـــل، يف الفتـــرة مـــن 
، أقرَّت الـدول األعـضاء      ٦٥/٢٣٠دته اجلمعيةُ العامة يف قرارها      ، وأيَّ ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩

ــبُّ ســي       ــو ل ــة ه ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــأنَّ نظــام من ــصادية   ب ــة االقت ــأنَّ التنمي ــانون وب ادة الق
ال يراعـي االعتبـارات   واالجتماعية املستدامة ألمد طويل وإرساء نظـام عدالـة جنائيـة نـاجع فعَّـ        

  .اإلنسانية ويتسم بالكفاءة يؤثر كلٌّ منهما يف اآلخر تأثرياً إجيابياً
، قُـّدم   ٢٠١٥ بعد عام     ما إىلويف املناقشات عن األهداف اإلمنائية لأللفية وإطار التنمية           -١٦

وقـد حـدَّدت    . عدٌد من املقترحات اليت تدعو إىل إدراج اهلدف املتعلق باألمن يف اإلطـار اجلديـد              
 بعـد عـام     إىل مـا  فرقةُ العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن خطة األمم املتحـدة للتنميـة               

ــن    ٢٠١٥ ــا م ــن باعتباره ــسلم واألم ــضية ال ــد    الناشــئة، التحــدِّيات ق ــه ميكــن حتدي واقترحــت أن
:  ضمن أربعة أبعـاد شـديدة التـرابط، وهـي          ٢٠١٥ بعد عام    إىل ما األهداف اخلاصة خبطة العمل     

التنمية االقتـصادية الـشاملة للجميـع، والتنميـة االجتماعيـة الـشاملة للجميـع، واالسـتدامة البيئيـة،                   
احتـرام حقـوق اإلنـسان،      : والسلم واألمن، وينبغي أن تتمحور حول ثالثة مبادئ أساسـية، هـي           

كما أّيد املنتدى الرفيع املستوى الرابع بشأن تعزيـز فعاليـة املعونـة، الـذي              . واملساواة، واالستدامة 
ديـسمرب  / كـانون األول   ١نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٩ُعقد يف بوسـان، مجهوريـة كوريـا، مـن           

ــدول اهلــ   ٢٠١١ ّشة، الــذي دعــت إىل ، االتفــاق اجلديــد بــشأن االخنــراط الــدويل يف مــساعدة ال
ضـع خـالل منتـدى احلـوار الـدويل بـشأن بنـاء        وُو )٣(،)+g7(مناصرته جمموعة السبعة بلدان زائداً  

ــدول  ــاء ال ــسالم وبن ــَن   . ال ــد األم ــاق اجلدي ــشمل االتف ــاس  (وي ــن الن ــز أم ــةَ ) إرســاء وتعزي والعدال
 اخلمـسة اخلاصـة     ضـمن أهدافـه   )  حلاالت الظلم وزيادة سبل وصـول النـاس إىل العدالـة           التصدِّي(

ببناء السالم وبناء الدول، الـيت اتفـق الـشركاء علـى اعتمادهـا كأسـاس هـام للـتمكني مـن حتقيـق             
. زاعات  رة بالن ة واملتأثّ ّشتقدُّم صوب بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، ولتوجيه العمل يف الدول اهل          

بالعمــل صــوب النظــر بعــني دت جمموعــة الــسبعة بلــدان زائــداً يف االتفــاق اجلديــد املــذكور وتعهَّــ
 ٢٠١٥ بعــد عــام إىل مــااالعتبـار الكامــل يف أهــداف بنــاء الــسالم وبنــاء الــدول يف إطــار التنميــة  

وإضافةً إىل ذلك، مت االتفاق علـى حنـو حـازم مبقتـضى إعـالن               . الالحق لألهداف اإلمنائية لأللفية   
                                                         

 الفريدة اليت التحدِّياتهي آلية عمل متلكها البلدان وتقودها البلدان لرصد ) +g7(جمموعة السبعة بلدان زائداً  )3(  
: وهي تشمل البلدان التالية). /www.g7plus.org(تواجهها الدول اهلشة واإلبالغ عنها وتوجيه االنتباه إليها 

 مجهورية ، جزر سليمان،)منصب الرئاسة( ي ليشت- تيمور، توغو، تشاد، بوروندي، بابوا غينيا اجلديدة،أفغانستان
 كوت ،بيساو- غينيا، غينيا، الصومال، سرياليون،السودانجنوب  ، مجهورية الكونغو الدميقراطية،أفريقيا الوسطى

  . هاييت، ليربيا،ديفوار
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ــة    ــشأن العنــف املــسلح والتنمي ين علــى إدراج وكــذلك مــع شــركاء آخــر  ) A/63/494(جنيــف ب
  )٤(.حة ومنعها يف إطار التنمية اجلديدزاعات املسلّ  من النأهداف تتعلق باحلّد

رة بأوضــاع اهلــشاشة أو   بليــون شــخص يعيــشون يف منــاطق متــضرّ    ١,٥ر أنَّ وُيقــدَّ  -١٧
 اجلرميـة املنظَّمـة واالجتـار       –كمـا نـشأت هتديـدات جديـدة         . م أو العنف اإلجرامي املنظَّ    النـزاع

 -وع، واالضــطرابات املدنيــة الناجتــة عــن الــصدمات االقتــصادية العامليــة واإلرهــاب غــري املــشر
 ،ومـن ثَـمَّ   .  احلـروب التقليديـة بـني البلـدان ويف داخلـها           ةَ إىل الشواغل املستمرة مـشكل     تأضاف
ه يف هذا الصدد هي أنَّ تعزيز املؤسسات ذات الـشرعية واحلوكمـة              الرسالة احملورية اليت ُتوجَّ    فإنَّ
  )٥(.ني عامل حاسم يف كسر دائرة العنفنة توفري األمن والعدالة والوظائف للمواطبغي

، الدولَ األعضاء بأن تّتبع، مبـا يتفـق         ٦٦/١٨١وقد أوصت اجلمعية العامة، يف قرارها         -١٨
مع السياق الوطين املناسب لكلٍ منها، هنجاً شامالً ومتكامالً إزاء منع اجلرمية وإصالح العدالـة               

البيانات اليت مت مجعها، مع التركيز علـى مجيـع   أُجريت وإىل ، استناداً إىل تقييمات أولية     اجلنائية
ألنَّ . ، وأن تــضع سياســات واســتراتيجيات وبــرامج كفيلــة مبنــع اجلرميــةالعدالــةقطاعــات نظــام 

 أيِّيف  النهج الشامل إمنا ُيعىن باألبعاد املتعددة الـيت تتـسم هبـا اجلرميـة واإليـذاء املوِقـع للـضحايا                     
بلد، مبـا يف ذلـك اجلرميـة عـرب الوطنيـة، وذلـك اسـتناداً إىل تقيـيم دقيـق باسـتخدام أدوات مثـل                          

ــة  ــصاءات اجلرميـ ــصائية وإحـ ــع   . الدراســـات االستقـ ــضاً مجيـ ــا أنَّ ذلـــك النـــهج يـــشمل أيـ كمـ
ن تـدابري ترمـي إىل العنايـة باحتياجـات الفئـات            املؤسسات ذات الصلة واجملتمع املـدين، ويتـضمَّ       

ويف أكثــر احلــاالت، تــشمل النــهوج الــشاملة تــدابري التــصدِّي   .  أو الــضحايااجلُنــاةعينــة مــن امل
ويف كـثري مـن األحيـان أيـضاً ُتعتمـد هـذه النـهوج علـى                . اخلاصة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        

ا يف ســياق التنميــة، أمَّــ.  تــشاركي هنــج إعــدادها مــن خــالل اتبــاعأعلــى مــستوى سياســي بعــد
ل منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية جزءاً من سيادة القـانون وخطـط التنميـة                يشكِّ فينبغي أن 

  .على الصعيد الوطين، وكذلك برامج املساعدة الدولية
    

                                                         
 Elisabeth Gilgen, Keith Krause and Robert Muggah, “Measuring andانظر، على سبيل املثال،  )4(  

monitoring armed violence: goals, targets and indicators”, background paper prepared for the Oslo 

Conference on Armed Violence: Achieving the Millennium Development Goals, Geneva, 12 May 2010.  
) ٢٠١١واشنطن،  (الصراع واألمن والتنمية:  عن التنمية يف العامل٢٠١١قرير عام تالبنك الدويل،  )5(  

  .٢ و١الصفحتان 
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    التركيز املوضوعي/املسائل الرئيسية  - باء  
 اغتنام الفرصـة الـيت يتيحهـا املـؤمتر الثالـث عـشر لكـي متـضي                  تودُّ الدول األعضاء    لعلَّ  -١٩
ماً يف تعريف دور منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية ضمن إطار واسع النطاق من اجلهـود                قُُد

 ميكن حتديد العوامل الـيت تـسهم يف   ،ومن ثَمَّ. املعنية بسيادة القانون واألهداف اخلاصة بالتنمية 
  .جناح النهوج الشاملة يف منع اجلرمية وإقامة العدالة اجلنائية

األعــضاء أن تنظــر يف اســتراتيجيات شــاملة بــشأن منــع اجلرميــة وإصــالح وميكــن للــدول   -٢٠
العدالة اجلنائية، أْي كيف يتم إعدادها واعتمادها ومتويلها وتنفيذها، ومـا هـي األمنـاط املـشمولة                 

وميكـن أن يـشمل هـذا أيـضاً اسـتعراَض أمثلـٍة اعُتـربت فيهـا عناصـر منـع                     . يف تصميمها وتنفيذها  
ولعـلَّ الـدول    . دالة اجلنائية أو كليهما معاً جزءاً مـن خطـط التنميـة الوطنيـة             اجلرمية أو إصالح الع   

 جتارهبا يف اعتماد هنوج تشاركية يف تصميم وتنفيذ هذه          إطالع بعضها البعض على    تودُّاألعضاء  
 اليت واجهتها يف ضمان استدامتها علـى حنـو يتجـاوز التغـيري              التحدِّياتاالستراتيجيات، وكذلك   

 كفالة توفري التمويـل  ّمح كيف تتّض أن تو، إضافة إىل ذلكتودُّ،ضاء   الدول األع  علَّول. السياسي
  .املستدام لتنفيذ النهوج الشاملة، وخصوصاً يف أوقات األزمات املالية

 األعــضاء علــى العناصــر األساســية يف جنــاح أو إخفــاق  لُز الــدوكِّــوميكــن أيــضاً أن تر  -٢١
لعدالـة اجلنائيـة، وكـذلك علـى تأثريهـا علـى اجلرميـة وسـيادة                النهوج الشاملة يف منـع اجلرميـة وا       

ر املــؤمتر منتــدى للمناقــشة حــول اخليــارات  ويف هــذا الــصدد، ميكــن أن يــوفِّ . القــانون والتنميــة
املتاحــة بــشأن قيــاس تــأثري النــهوج الــشاملة يف منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وحــول جتارهبــا     

ــضاح خم ،مَّومــن ثَــ . الناجحــة ــد     ميكــن إي ــدروس املــستفادة يف حتدي ــارات املتاحــة وال تلــف اخلي
الت معـاودة اإلجـرام، أو غـري ذلـك          املؤشرات استناداً إىل إحصاءات عامة عن اجلرمية، أو معدَّ        

 جتارهبـا  تودُّ إطالع بعضها البعض علـى ولعلَّ الدول األعضاء  )٦(.من املؤشرات اخلاصة بالتنمية   
لدراسـات االستقـصائية لوضـع سياسـات عامـة بـشأن منـع              يف استخدام البيانـات اإلحـصائية وا      

ــذها  ــذاء     . اجلرميــة ورصــدها وتنفي ــإنَّ الدراســات االستقــصائية عــن اإلي ــال، ف ــى ســبيل املث وعل
ــسجون ميكــن أن تقــدم          ــلطات ال ــشرطة أو س ــذلك مــن ال ــسجالت اإلحــصائية اخلاصــة ب وال

عــن الــسياقات الظرفيــة معلومــات قّيمــة وتفــصيلية عــن ضــحايا اجلرميــة وعــن اجلُنــاة، وكــذلك  
ذت مبـادرات بـشأن منـع اجلرميـة وإصـالح           ت ونفَّـ  دَّالبلدان اليت أع  أنَّ  كما  . املؤدية إىل اجلرمية  

                                                         
 The United Nations Rule of Law Indicators: Implementation Guide and،  املتحدة لسيادة القانوناألمممؤشرات  )6(  

Project Tools )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع E.11.I.13(متاح على املوقع الشبكي ، :
www.un.org/en/peacekeeping/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf . ًانظر أيضاMark D. Agrast and others, 

The World Justice Project—Rule of Law Index®: 2012-2013 (Washington, D.C., World Justice Project, 2012).  

.www.un.org/en/peacekeeping/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf
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ــة أو       ــة ضــمن إطــار واســع مــن خطــط إصــالح ســيادة القــانون أو خطــط التنمي ــة اجلنائي العدال
ــها أن تتــشارك يف جتارهبــا الناجحــة والتحــدِّيات الــيت واج     ــاً، ميكن ــهاكلتيهمــا مع ــار . هت وباعتب

املــساعدة بــشأن ســيادة القــانون إىل اجملتمعــات يف   تــوفري تركيــز منظومــة األمــم املتحــدة علــى   
يف تقـدمي املـساعدة      التحدِّياتفإنَّ التجارب و   )٧( أو يف املراحل االنتقالية،    النـزاعمرحلة ما بعد    

ميكـن أن تكـون جمـاالً آخـر          ،التقنية بشأن منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية يف تلك البيئـات          
 علــى الــدروس الــضوءط وهــذا التبــادل ميكــن أيــضاً أن يــسلِّ. مــن جمــاالت التركيــز يف املناقــشة

املستفادة من تنفيذ هنج قطاعي وتوفري املساعدة ضمن إطار االستجابات املتكاملـة لـدى األمـم          
 يف تقيـيم جنـاح املـساعدة،    ويف هذا الصدد، ُتعّد جتربة البلدان الشريكة عنصراً أساسياً    . املتحدة

مبــا يتماشــى مــع إعــالن بــاريس بــشأن فعاليــة املعونــات، وخطــة عمــل أكــرا، وشــراكة بوســان  
كما ميكن تسليط الضوَء على االتفاق اجلديد بشأن االخنـراط يف مـساعدة             . لتعاون إمنائي فعال  

  .الدول اهلشة يف البلدان التجريبية
عـضاء بعـض املـسائل اجلديـدة الـيت مـن شـأهنا أن               وميكن أيضاً أن تـستعرض الـدولُ األ         -٢٢

  :تكون ذات صلة هبذا اخلصوص وشاملة جلوانب متعددة يف هذه املناقشة، ومنها
 واألخطار املهدِّدة اليت يطرحها الفساد أمام التنمية املستدامة وسيادة          التحدِّيات  )أ(  
ؤمتر الثالث عشر ما يتعلق بتعميم اتفاقيـة  ومن املسائل اهلامة اليت قد ُيسَبر غوُرها أثناء امل  . القانون

باعتبارهـا ضـماناً وقائيـاً للتنميـة، وإدمـاج تـدابري االتفاقيـة يف                )٨(األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد،      
ناهتــا عناصــر خاصــة بــسيادة القــانون  بــرامج املــساعدة اإلمنائيــة، والــيت قــد تــشمل أيــضاً يف مكوِّ  

 احلوكمـة مـن خـالل تنفيـذ االتفاقيـة علـى حنـو فعـال،                 وإصالح العدالة اجلنائيـة، وكـذلك تعزيـز       
اعتماداً على النتائج املستخلََصة من آلية اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، والـيت سـوف يـشمل نطاقهـا                    

وذلـك ألنَّ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد،         . كل فصول هذا الصك يف األعوام اليت تلـي انعقـاد املـؤمتر            
وناً علـى الـصعيد العـاملي بـشأن مكافحـة الفـساد والـذي يكـاد                 باعتبارها الصك الوحيد املُلزِم قان    

 تقـدم زمخـاً     ،)٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٤ دولة طرفاً حىت     ١٦٤(ق عاملية االنضمام إليه     حيقِّ
 التنمويـة األساسـية، ومنـها مـثالً حتـسني احلوكمـة وتعزيـز               التحـدِّيات  لـبعض    التـصدِّي جديداً يف   

. طر املؤسسية، والتقليـل مـن قابليـة الوقـوع عرضـة ملخـاطر الفـساد               املساءلة والشفافية، وحفز األ   
وهــذا إجنــاز . جـودات وإضـافةً إىل ذلــك، فــإنَّ االتفاقيـة تتــضمن فــصالً مـستقالً عــن اســترداد املو   

                                                         
 Kristin Hausler, Nicole Urban and Robert McCorquodale, Protecting Education in Insecurity andانظر  )7(  

Armed Conflict: An International Law Handbook (London, British Institute of International and 

Comparative Law and Education Above All, 2012).  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد اتجمموعة املعاهداألمم املتحدة،  )8(  
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 لـه تـأثري خمـصوص علـى       ضع يف االعتبار أنَّ ميـدان اسـترداد املوجـودات هـو جمـال               ُوكبري، إذا ما    
 )٩(دان اليت تكون املوجودات العمومية قد ُنهبت فيها؛التنمية املستدامة يف البل

مثــة اعتبــارات مماثلــة مــن شــأهنا أن تطبَّــق فيمــا يتعلــق باتفاقيــة األمــم املتحــدة      )ب(  
  )١٠(ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

ان، وظـاهرة   مـن البلـد   نـسبة مـن األطفـال والـشباب يف كـثري            ضـخامة   باعتبار    )ج(  
يف التنميـة، سـوف     االستثمار يف الشباب عامل رئيسي      أنَّ  والتسليم ب  )١١(بطالة الشباب العاملية،  

يكـــون مـــن املفيـــد التركيـــز يف املناقـــشة علـــى التجـــارب الناجحـــة والتحـــدِّيات املواَجهـــة يف   
ــدابري منــ   واخلطــطاالســتراتيجيات  ــشاملة بــشأن األطفــال والــشباب، وذلــك بالنــسبة إىل ت ع  ال

 وهذا من شأنه أن يكون متماشـياً مـع التوجيهـات    .اجلرمية وإىل إصالح العدالة على حد سواء   
كمـا سـلم األمـني       )١٢(.٢٠١١اجلديدة للسياسات الدولية اليت اقترحهـا البنـك الـدويل يف عـام              

ة إىل ق إىل خطـة التنميـ  رُّوذلك أثناء التط  اليت تتسم هبا بطالة الشباب،        احلامسة األمهية العام هبذه 
  ؛)A/67/257 (٢٠١٥ما بعد عام 

لدى استعراض األهداف اإلمنائية لأللفية، أصبح واضـحاً أنـه علـى الـرغم مـن          )د(  
 مـن األهـداف     ٣اهلـدف   (إحراز بعض التقدُّم حنو حتقيق قـدر أكـرب مـن املـساواة بـني اجلنـسني                  

وتـؤدي آفـة العنـف      . االت ال تزال املرأة يف وضعٍ غري مؤاٍت يف كثري مـن اجملـ             ،)اإلمنائية لأللفية 

                                                         
كما إنَّ الصلة بني استرداد املوجودات .  الصادرين عن مؤمتر الدول األطراف٤/٤ و٣/٣انظر القرارين  )9(  

، اليت أُطلقت )StAR(وجودات املسروقة والتنمية هي أيضاً حمور التركيز يف عمل املبادرة اخلاصة باسترداد امل
  .باالشتراك بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية والبنك الدويل

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )10( 
 World Youth Report 2011: Youth Employment — Youth Perspectives on the، تقرير عن الشباب يف العامل )11( 

Pursuit of Decent Work in Changing Timesمتاح يف املوقع الشبكي  :
http://social.un.org/index/WorldYouthReport/2011.aspx.  

  :ما يلي) ٢٧٤ و٢٦٨يف الصفحتني  (٢٠١١يرد يف التقرير عن التنمية يف العامل،   )12(
ر األمن والعدالة وفرص العمل فِّوية املؤسسات الوطنية واحلوكمة اليت توفاملساعدة الدولية لتق"    

ضها، حامسة لكسر دوامات العنف املتكررة املوصوفة يف ّوف من العوامل اليت تقفِّللمواطنني، واليت خت
ر العنف ي ملخاطدِّفاً مع هذه الظروف للتصيُّب نظاماً دولياً أفضل تكلَّ هذا األمر يتطنَّولك. هذا التقرير

وهذا يعين إعادة تركيز املساعدة على الوقاية من العنف اإلجرامي . يف القرن احلادي والعشرين
والسياسي من خالل مساندة أكرب وأكثر تكامالً لألمن والعدالة وتوفري فرص العمل، وإصالح 

األقل البلدان  إجراءات الوكاالت الدولية، واالستجابة على مستوى إقليمي، وجتديد جهود التعاون بني
وللوقاية من العنف، هناك أيضاً صلة بني قضايا . [...] دخالً والبلدان املتوسطة الدخل واألعلى دخالً
 الشباب غري املشاركني كأعضاء يف اجملتمع َري دوّوفرص العمل والعدالة واهلوية؛ فالربامج اليت تق

  ".ومزيداً من التقييمق االستثمار االجتماعية والثقافية تستحوتشجع خلق الوظائف يف األنشطة 
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زاعـات، إىل تعطيـل مـسرية التقـدُّم      جتاه النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف اجلنسي املرتبط بالن     
ــ). A/67/257(حنــو حتقيــق مجيــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    ا يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة  أمَّ

يف عـداد اجلنـاة، فـإنَّ تلـك النـسبة آخـذة             اجلنائية، ففي حني أنَّ املرأة ال تزال متثل نسبة ضـئيلة            
 مــن عوامــل املخــاطرة وحــاالت االستــضعاف     اًيف االزديــاد، وكــثرياً مــا تواجــه املــرأة عــدد     

وقـد أدى اعتمـاد     . املخصوصة سـواء أكانـت مـن ضـمن الـضحايا أم كانـت مـن ضـمن اجلُنـاة                   
) قواعـد بـانكوك   (رمات  قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمج        

وحتـديث صـيغة االسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة            ) ٦٥/٢٢٩قرار اجلمعية العامـة     (
إىل ) ٦٥/٢٢٨القـرار  (للقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة               

ى أمثلـة حمـدودة   غري أنه لـيس هنالـك سـو      . زيادة بروز هذه القضية للعيان على الصعيد الدويل       
علــى اعتمــاد اســتراتيجيات وسياســات عامــة شــاملة للتــصدِّي للقــضايا اجلنــسانية يف نظــم منــع 

  اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
فإنـه   )١٣(بالنظر إىل أمهيـة دور نظـم العدالـة غـري الرمسيـة يف كـثري مـن البلـدان،                     )ه(  

 الـشاملة الـيت وضـعت يف احلـسبان          بدَّ من إجراء مناقشة بشأن األمثلة الناجحة على النـهوج          ال
  ت به؛ينظام العدالة غري الرمسي وُعن

 واالسـتراتيجيات   يِّـدة  متحـيص املمارسـات اجل     تودُّأخرياً، لعلَّ الدول األعضاء       )و(  
 واجلرمية على الصعيد احمللي والـوطين واإلقليمـي والعـابر           التصدِّيالناجحة اليت تربط بني تدابري      

ــة، علــى حنــ   و شــامل، وكــذلك اســتعراض تأثريهــا علــى ســيادة القــانون علــى     للحــدود الوطني
  .الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء

    
    أسئلة للمناقشة  - جيم  

النظـر يف   تـودُّ    ،ملـؤمتر الثالـث عـشر     لَّ االجتماعـات اإلقليميـة التحـضريية، وكـذلك ا         لع  -٢٣
  :إجراء املزيد من املناقشات بشأهنامن أجل األسئلة التالية 

وضـع وتنفيـذ سياسـات    جتـارب  رت لـدى البلـدان يف   مـا هـي اخلـربة الـيت تـوفّ       )أ(  
  عامة واستراتيجيات شاملة بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؟

وجهت يف وضع وتنفيذ هذه االستراتيجيات؟      ُو الرئيسية اليت    التحدِّياتما هي     )ب(  
  لرئيسية للنجاح؟كيف جرى قياس مدى النجاح يف هذا الصدد؟ ما هي العوامل ا

                                                         
انظر التقرير املشترك عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة  )13( 

 Informal Justice Systems: Charting aللمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عن نظم العدالة غري الرمسية 

Course for Human Rights-Based Engagement (New York, 2012)متاح يف املوقع الشبكي ، :
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43043&Cr=rule+of+law&Cr1=.  

www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43043&Cr=rule+of+law&Cr1=
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 الـسياسات العامـة واالسـتراتيجيات الوطنيـة املعنيـة مبنـع             نُهل أدرجـت البلـدا      )ج(  
وجهـت يف   ُواجلرمية والعدالة اجلنائية ضمن خططهـا اإلمنائيـة الوطنيـة؟ مـا هـي التحـدِّيات الـيت                   
  ون؟القيام بذلك؟ كيف مت تأمني التمويل؟ ماذا كان تأثري ذلك على التنمية وسيادة القان

هل هنالك جتربة ناجحة يف إدراج الـسياسات العامـة واالسـتراتيجيات املعنيـة                )د(  
مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ضمن خطط قطاعية أوسع نطاقاً بشأن إصـالح سـيادة القـانون أو                 

  قطاع األمن؟ كيف مت احلفاظ على توازن مناسب بني هنوج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؟
نــت البلــدان مــن ضــمان اســتمرارية الــسياسات العامــة بــشأن منــع   متكَّكيــف   )ه(  

  اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتجاوز التغيري السياسي؟
كيـف جـرى إدمـاج التركيـز علــى األطفـال والـشباب ضـمن االســتراتيجيات          )و(  

  دة من ذلك؟والسياسات العامة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؟ ما هي الدروس املستفا
أمثلــة علــى اســتراتيجيات وسياســات عامــة وطنيــة بــشأن منــع   يُّهــل هنالــك أ  )ز(  

اجلرمية والعدالة اجلنائية تتضمن ُبعداً جنسانياً قوياً؟ ما هي نتيجة أو تأثري تلك الـسياسات العامـة                 
  واالستراتيجيات؟ كيف مت تأمني الدعم من مقرِّري السياسات العامة ومن اجلمهور العام؟

ــتراتيجيات         )ح(   ــمن االسـ ــة ضـ ــة والدوليـ ــة اإلقليميـ ــاد اجلرميـ ــت أبعـ ــف أُدجمـ كيـ
والسياسات العامة الشاملة؟ ما هي الصعوبات الـيت ُصـودفت؟ مـا هـو تـأثري ذلـك علـى سـيادة           

  القانون وطنياً ودولياً؟
 أمثلة على سياسات عامة واسـتراتيجيات شـاملة وطنيـة بـشأن             يُّهل هنالك أ    )ط(  

أو أنــشأت روابــط بــني نظــم /العدالــة اجلنائيــة تــضمَّنت نظــَم عدالــٍة غــري رمسيــة ومنــع اجلرميــة و
  العدالة غري الرمسية منها والرمسية؟

هل اختذت البلدان تدابري للتصدِّي لتـأثري الفـساد علـى خطـط التنميـة الوطنيـة              )ي(  
ــة أن       ــساعدة التقني ــاحنون ومقــدِّمو امل ــستطيع امل ــانون؟ كيــف ي ــززوا وإصــالحات ســيادة الق يع

  التنسيق فيما بينهم وكذلك مع البلدان املتلقّية بغية التقليل من الفرص اليت تسنح للفساد؟
كيف أجـرت البلـدان مـؤخراً دراسـات استقـصائية عـن ظـاهرة اإليـذاء؟ هـل                     )ك(  

 النوعيــة وتفــصيلية عــن الــشرطة والقــضاء وســلطات الــسجون؟   جيِّــدةتــصدر بانتظــام بيانــات 
 حمـددة، مـن أجـل وضـع         نـواحٍ يانات وما يتعلـق هبـا مـن حتلـيالت، مـن             كيف ُتستخدم تلك الب   

  سياسات عامة بشأن منع اجلرمية ورصد تنفيذها؟
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التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون   -من جدول األعمال ٤البند     
اجلرمية على الصعيد اإلقليمي، ملكافحة 

   العابرة للحدود الوطنيةاملنظَّمة
    خلفية املوضوع  - ألف  

بــادرت اجلماعــات اإلجراميــة العاملــة عــرب احلــدود إىل تلقُّــف العوملــة وتكنولوجيــات      -٢٤
 نَّ فـإ  ،ومـن ثَـمَّ   . ع مدى وصوهلا وتأثريها إىل ما يتجـاوز احلـدود الوطنيـة           االتصاالت لكي توسِّ  

ين الــذين ينتقلــون مــن واليــٍة ّرالطــابع عــرب الــوطين للجرميــة املنظمــة وازديــاد حــراك اجلُنــاة الفــا 
ــي       ــشاطهم اإلجرام ــضلوع يف ن ــاب وملواصــلة ال ــاً للعق ــضائية إىل أخــرى اجتناب ــامالن مهــا ق ع

 وقـٍت   يِّ حيث ثبت اآلن أكثر مـن أ       ،يدعوان على حنو عاجل إىل توسيع نطاق التعاون الدويل        
 التحقيقات واملالحقة القـضائية ومكافحـة اجلرميـة مـن أجـل صـون سـيادة القـانون ال                    نَّمضى أ 

ولـيس مـن األمـور غـري املألوفـة لـدى            . أن تكون حمصورة ضمن التخوم الوطنية     ميكن بعد اآلن    
 نَّ اجلرمية اليت حيققون فيها داخل بلـداهنم هلـا ضـحايا يف بلـدان أخـرى، وأ      نَّاحملققني أن جيدوا أ   

 نَّ مجاعـة إجراميـة يتـوّزع أعـضاؤها يف اخلـارج، وأ            إىل ينتمـي    هالشخص اجلاري التحقيق بشأن   
  فـإنَّ  ،ومـن ثَـمَّ   . ّبئـت أو اسـُتثمرت يف واليـة قـضائية أخـرى           ُختية من اجلرميـة قـد       العائدات املتأ 

ســلطات إنفــاذ القــانون واملؤســسات القــضائية تــسعى جاهــدةً للحــاق مبــسار أســاليب العمــل     
  .الدائمة التطور لدى الشبكات اإلجرامية املنظمة

العوملــة، مثــل ســهولة   اجلماعــات اإلجراميــة تــستخدم منــافع  نَّعــالوةً علــى ذلــك، فــإ   -٢٥
ــدويل ورخــص        ــسفر ال ــساطة ال ــاد ب ــوال، وازدي ــسارع حركــة األم ــصاالت وســرعتها، وت االت

ب تكلفته، وذلك من أجل تعزيز أنـشطتها اإلجراميـة، وإخفـاء منـشأ عائـدات اجلرميـة، والتـهرُّ                  
 اسـتغالل الفجـوات والثغـرات ومـواطن الـضعف يف            إىلمن طائلة العدالة، وتعمـد مبـا يف ذلـك           

  .نظمة القانونية والرقابيةاأل
 ُيعّد توسيُع نطاق التعاون الدويل وتعزيزه وحتسينه عوامـل حامسـةً يف تعزيـز               وهبذا املعىن،   -٢٦

ومــن أجــل بلــوغ هــذا اهلــدف .  عــرب الوطنيــةاجلرميــة املنظَّمــةفعاليــة اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة 
وتـرويج اسـتراتيجيات وآليـات عمـل        املنشود، يلزم بذل جهود أكثر اتساقاً مبا يكفل استحداث          

يف كامل طائفة جماالت التعاون الـدويل، مبـا يف ذلـك تـسليم اجملـرمني وتبـادل املـساعدة القانونيـة                      
ونقل األشخاص احملكوم علـيهم ونقـل اإلجـراءات القانونيـة اجلنائيـة، والتعـاون الـدويل ألغـراض             

 يـوم مـضى،   واليوم، أكثر من أيِّ . وانني الق ميدان إنفاذ  مصادرة املوجودات، والتعاون الدويل يف    
باتت الضرورة اليت تقتضي من الدول أن تتعاون بفعاليـة فيمـا بينـها علـى أسـاسٍ مـن املعاهـدات                      
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الترتيبــات الثنائيــة، أمــراً عــاجالً أكثــر   ، وكــذلك االتفاقــات أوكلتيهمــاالدوليــة أو اإلقليميــة أو 
 الصكوك القانونية الدولية املربمة بغية منع ومكافحة         الدويل مسةً بارزةً يف    نُى التعاو ّدويتب. فأكثر

 عــرب الوطنيــة وكــل مظاهرهــا، ومــن تلــك الــصكوك مــثالً اتفاقيــة األمــم املتحــدة  اجلرميــة املنظَّمــة
واتفاقيـــة  )١٤(،١٩٨٨ واملـــؤثرات العقليـــة لعـــام املخـــدِّراتملكافحـــة االجتـــار غـــري املـــشروع يف 

وهذه االتفاقية املذكورة األخـرية، علـى وجـه         .  عرب الوطنية  مةاجلرمية املنظَّ املتحدة ملكافحة    األمم
تـسليم اجملـرمني،   (ن أحكامـاً حمـددة بـشأن أشـكال خمتلفـة مـن التعـاون الـدويل           اخلصوص، تتـضمَّ  

واملساعدة القانونية املتبادلة، والتعاون ألغراض املصادرة، والتحقيقات املـشتركة، والتعـاون علـى            
خلاصة، ونقل اإلجراءات اجلنائية، ونقل الـسجناء، والتعـاون يف جمـال    استخدام أساليب التحري ا   

 إىل دولـة طرفـاً، الـساعية      ١٧٣لكـي تـستخدمها الـدول األطـراف البـالغ عـددها             ) إنفاذ القـانون  
  .تعزيز فعالية آليات التعاون الدويل لديها

ون الـدويل يف املـسائل      وُتنِشئ اتفاقيـةُ اجلرميـة املنظَّمـة نظـاَم قواعـد راسـخاً صـلباً للتعـا                  -٢٧
 من االتفاقية حتـّدد معـايري أساسـية ُتعـّد حـداً أدىن بـشأن تعزيـز الكفـاءة يف                     ١٦فاملادة  . اجلنائية

ــاجلرائم الــيت أقــرَّ    ــآليــات تــسليم اجملــرمني فيمــا يتعلــق ب  والربوتوكــوالت ةُت أحكامهــا االتفاقي
األطـراف علـى توسـيع نطـاق شـبكة           الـدولَ    ، إضـافةً إىل ذلـك     ،لة هلا؛ كما تشّجع املـادةُ     املكمِّ

عالقاهتا اخلاصة بتسليم اجملرمني وذلك بإبرام معاهـدات أو ترتيبـات ثنائيـة أو إقليميـة ميكـن أن                   
 الـدولَ األطـراف     ١٦وإضافةً إىل ذلك أيضاً، متكّن املـادةُ        . تتجاوز إطار تلك املعايري األساسية    

ر االتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً للتـسليم يف          من جعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود معاهـدة العتبـا         
ت االتفاقيــةُ وكــذلك فــإنَّ مجيــع األفعــال اجلُرميــة الــيت أقــرَّ  . عالقاهتــا بــسائر الــدول األطــراف 

الـيت ُيعاقَـب عليهـا باحلرمـان مـن احلريـة            " اجلـرائم اخلطـرية   "وبروتوكوالهتا جترميها، مبا يف ذلك      
ــٍة أ     ــع ســنوات أو بعقوب ــن أرب ــلّ ع ــّدة ال تق ــّد مل ــادة    (ش ــو حمــدد يف امل ــن ) ب (٢حــسبما ه م

 ُتعترب هي أيـضاً جـرائم خاضـعة لتـسليم مرتكبيهـا، مبقتـضى املعاهـدات القائمـة بـني                     ،)االتفاقية
وهذا من شأنه أن يلغي احلاجة، وكذلك التكاليف الالزمـة، للتفـاوض علـى              . الدول األطراف 

  .إبرام اتفاقات ثنائية خاصة بتسليم اجملرمني
 على ذلك، فإنَّ الدولَ األطراف اليت ال جتعل تـسليم اجملـرمني مـشروطاً بوجـود                 عالوةً  -٢٨

معاهــدة ُمَربمــة ُمطالبــةٌ باعتمــاد آليــات عمــل ُمــصمَّمة بقــصد تبــسيط إجــراءات عمليــة تــسليم   
اجملرمني، بعّدة ُسبل ومنها َسّن أو حتديث التـشريعات الداخليـة اخلاصـة بتـسليم اجملـرمني، بغيـة                   

بـشأن  " معاهـدة مـصغَّرة  " علـى حنـو فعـال، واللـتني ُتعتـربان         ١٨ واملـادة    ١٦ املـادة    تيسري تنفيـذ  

                                                         
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد ات املعاهدجمموعةاألمم املتحدة،  )14( 
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 جانـب مـن جوانـب املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، مبـا ُيبـّين          لَّاملساعدة القانونية تتناول كـ    تبادل  
ان بوضوح التطّور اجلدير باالعتبـار الـذي طـرأ علـى هـذا املفهـوم وآليتـه مـن حيـث أهنمـا ُيعـدَّ                        

ومبقتـضى  .  األدوات الرئيسية للتعاون الدويل على مكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة         إحدى
، ُتلــَزم الــدول األطــراف بــأن تقــّدم بعــضها لــبعض أكــَرب قــدرٍ ممكــن مــن املــساعدة     ١٨املــادة 

القانونيـــة املتبادلـــة يف التحقيقـــات واملالحقـــات القانونيـــة واإلجـــراءات القـــضائية فيمـــا يتعلـــق 
  )١٥(.م املشمولة باالتفاقية ترد يف االتفاقية وبروتوكوالهتا أحكام واسعة النطاقباجلرائ
ــل،    -٢٩ ــة أحكــام واســعة الطيــف ت  وعلــى حنــو مماث ــرد يف االتفاقي ــة يف  ت ــيح اجملــال للمرون ت

ــدويل،    ــصعيد الـ ــى الـ ــاون علـ ــصادرة    وذلـــك التعـ ــراض املـ ــدويل ألغـ ــاون الـ ــا خيـــص التعـ فيمـ
، )١٤املــادة (املمتلكــات املــصادرة  ات اجلــرائم املــصادرة أوف يف عائــد، والتــصرُّ)١٣ املــادة(

، والتعـاون   )١٩املـادة   (، والتحقيقـات املـشتركة      )١٧املـادة   (ونقل األشـخاص احملكـوم علـيهم        
، )٢١املـادة   (، ونقـل اإلجـراءات اجلنائيـة        )٢٠املـادة   (على استخدام أساليب التحري اخلاصـة       

  ).٢٧دة املا(والتعاون يف جمال إنفاذ القانون 
وممــا ينبغــي ذكــره، فيمــا خيــّص قــضايا اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة الــيت تنطــوي علــى   -٣٠

ارتكاب جـرائم ذات صـلة بالفـساد، أنَّ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد تتـضمن أيـضاً               
ــدويل   ــسابقة الــيت    . أحكامــاً مستفيــضة بــشأن التعــاون ال ــستند تلــك األحكــام عمومــاً إىل ال وت

ستها اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، وأحياناً تتجاوزها، وتتضمن كذلك فصالً مـستقالً بذاتـه بـشأن               أر
  .استرداد املوجودات

 اجلرميـة املنظَّمـة ومـن       ةُولكن على الـرغم مـن األهـداف النبيلـة الـيت ترمـي إليهـا اتفاقيـ                   -٣١
ــصاصيون امله      ــزال االخت ــذها، ال ي ــذلت حــىت اآلن صــوب تنفي ــيت ُب ــصادفون  اجلهــود ال ــون ي ني

. عقبات وعراقيل خمتلفـة تعـوق تنفيـذها علـى حنـو فعـال ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة                       
 فال بّد للـدول مـن االلتـزام بإجيـاد احللـول للمـشاكل الـيت تعـوق التعـاون بغيـة كفالـة                         ،ثَمَّومن  

  . من العقابعدم استطاعة اجلماعات اإلجرامية املنظمة من القيام بعملياهتا مع اإلفالت

                                                         
   وتبادل املساعدة القانونية وغري ذلك من ن أمثلة على حاالت تسليم اجملرمنيلالطّالع على فهرس يتضمَّ )15( 

  مت ، انظر املعلومات اليت قُدِّاجلرمية املنظَّمةأشكال التعاون القانوين الدويل اليت ُتّتبع باالستناد إىل اتفاقية 
انظر أيضاً تقرير اجتماع ). Corr.1 وCTOC/COP/2010/CRP.5(إىل مؤمتر الدول األطراف يف دورته اخلامسة 

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١ و٢٠امل املعين بالتعاون الدويل، الذي ُعقد يف فيينا يف يومي الفريق الع
)CTOC/COP/WG.3/2010/1(اجلرمية املنظَّمةخالصة لقضايا  واجلرمية، املخدِّرات، ومكتب األمم املتحدة املعين ب 
)Digest of Organized Crime Cases: A Compilation of Cases with Commentaries and Lessons Learned (  
  .)٢٠١٢فيينا، (
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وتعزيــزاً لتنفيــذ االتفاقيــة، يتــيُح مكتــُب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة           -٣٢
لالختصاصيني املهنيني املعنيني بالتعـاون الـدويل فرصـاً ملناقـشة املـشاكل املـشتركة مـع نظـرائهم           

 تقـدُّم يف القـضايا      وتقوية عالقاهتم يف العمل من خالل الفهم املـشترك والثقـة املتبادلـة، وحتقيـق              
ر أساساً قانونيـاً صـلباً   العالقة، وزيادة الوعي باإلمكانات اليت تقّدمها الصكوك العاملية، اليت توفِّ    

 ملـساعدة   ةُوضـمن اإلطـار املؤسـسي الـذي تنـشئه االتفاقيـ           . للتعاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة       
مـؤمتر الـدول    (ظَّمـة عـرب الوطنيـة       الدول األطراف على حتسني قدرهتا علـى مكافحـة اجلرميـة املن           

ــدويل     ــاون ال ــين بالتع ــل املع ــه العام ــ، )األطــراف وفريق ــُزربَت ــدويل يف  مِ أحكــاةُ مكان ــاون ال  التع
  .  هذا اهلدف املنشودبإجنازاملناقشات عن أفضل الُسبل الكفيلة 

ئيـسية  ا على الصعيد اإلقليمي، فما زال التعاون الدويل منذ سنني ضمن اجملـاالت الر             أمَّ  -٣٣
اليت ينبغي النظر إليها بعني االعتبار واختاذ إجراءات عمل بشأهنا بغيـة مكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة                  

واالجتــاه املتَّبــع يف هــذا الــصدد هــو إبــرام تنفيــذ صــكوك إقليميــة خمصَّــصة بــشأن  . عــرب الوطنيــة
ي علـى   أو غـري ذلـك مـن صـكوك مكافحـة اجلرميـة حتتـو             )١٦( من التعاون الـدويل    ةأشكال خمتلف 

  )١٧(.أحكام بشأن التعاون الدويل

                                                         
) ١٩٥٧(االتفاقية األوروبية بشأن تسليم املطلوبني : على سبيل املثال، ضمن إطار جملس أوروبا )16( 

؛ واالتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل )١٩٧٨ و١٩٧٥(والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا 
؛ واالتفاقية األوروبية املتعلقة بنقل )٢٠٠١ و١٩٧٨( والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا ،)١٩٥٩(اجلنائية 

والربوتوكول ) ١٩٨٣(؛ واالتفاقية األوروبية بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم )١٩٧٢(الدعاوى اجلنائية 
ان األمريكية بشأن استقاء اتفاقية البلد: ؛ وضمن إطار منظمة الدول األمريكية)١٩٩٧(اإلضايف امللحق هبا 
؛ اتفاقية البلدان األمريكية بشأن تسليم )١٩٨٤(والربوتوكول اإلضايف امللحق هبا ) ١٩٧٥(األدلة يف اخلارج 

) ١٩٩٢(اجلنائية  ؛ واتفاقية البلدان األمريكية اخلاصة باملساعدة املتبادلة يف املسائل)١٩٨١(اجملرمني 
ما بني دول الكومنولث؛ خطة الكومنولث لتسليم اجملرمني الفارين ؛ وفي)١٩٩٣(وبروتوكوهلا االختياري 

؛ والنظام املتعلق باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية داخل )١٩٩٠ يف عام لةاملعدَّ، بصيغتها ١٩٦٦(
؛ ويف إطار جامعة )٢٠٠٥ و٢٠٠٢ و١٩٩٩ و١٩٩٠املعّدلة يف األعوام  ، بصيغتها١٩٨٦(الكومنولث 
 ؛؛ وضمن إطار اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا)١٩٥٢( اتفاقية تسليم اجملرمني ؛يةالدول العرب

؛ )، على التوايل١٩٩٤ و١٩٩٢(االتفاقيتان اخلاصتان بتسليم اجملرمني وباملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية 
اجملرمني واملساعدة القانونية  الربوتوكوالن بشأن تسليم ،وضمن إطار اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

اتفاقية املساعدة : ؛ وضمن إطار االحتاد األورويب)٢٠٠٢ع عليهما يف عام املوقَّ(املتبادلة يف املسائل اجلنائية 
؛ ويف إطار رابطة أمم جنوب )٢٠٠٠(املتبادلة يف املسائل اجلنائية بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب 

  ).٢٠٠٤(ل املساعدة القانونية يف القضايا اجلنائية معاهدة تباد: شرق آسيا
االتفاقية اخلاصة بغسل العائدات املتأتية من اجلرمية والبحث عنها : على سبيل املثال، ضمن إطار جملس أوروبا )17( 

؛ وضمن إطار رابطة جنوب آسيا )٢٠٠١ (السيربانية، واالتفاقية املتعلقة باجلرمية )١٩٩٠ (ومصادرهتاوضبطها 
  .االتفاقية اإلقليمية بشأن قمع اإلرهاب: لتعاون اإلقليميل
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ومن التطورات احلديثة العهـد يف ميـدان التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة، وخباصـٍة                     -٣٤
بعـة بـشأن االعتـراف      من أجل مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة، تطـور يتعلـق باملمارسـة املتَّ              

ــصعيد اإلقليمــي و     ــى ال ــف، عل ــأوامر التوقي ــادل ب ــنظم    املتب ــد وال ــدان ذات التقالي ــني البل ــا ب فيم
ا األوامــر وإمَّــ )١٨(ا أوامــر التوقيــف ألغــراض تــسليم اجملــرمني الفــارينالقانونيــة املتــشاهبة، أْي إمَّــ

 اتفقت بلدان الشمال األورويب، ومـن بينـها         ٢٠٠٥ ويف عام    )١٩(.ألغراض أخذ األدلّة اإلثباتية   
، على أمر التوقيف لدى بلدان الـشمال األورويب،         دولتان من غري األعضاء يف االحتاد األورويب      

كما أبرمت الدول اخلمس عشرة األعضاء يف اجلماعة الكاريبية معاهـدة أمـر التوقيـف اخلـاص                 
وينـــسجم هـــذا النـــوع مـــن االتفـــاق مـــع اتفاقـــات       . ٢٠٠٨باجلماعـــة الكاريبيـــة يف عـــام   

 منـها مراجعـة البيِّنـة أو ختصيـصاً          قتضي أيٌّ ياملتحدة اخلاصة باملخدِّرات واجلرمية، اليت ال        األمم
إلصدار أمر بالنقـل، مـا دامـت تراعـي       بني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية      معيَّناً للمسؤولية   

  .ضمانات حقوق اإلنسان الدولية
ر إقامــة تــوافر ُســبل الوصــول إىل الــشبكات واملؤســسات املختلفــة الــيت تيــسِّ   أنَّ كمــا   -٣٥

ــة وشــاملة يتلقِّــحــدة مــن املــسائل األساســية يف  العالقــات الــشبكية هــي وا  .  اســتجابات فوري
 ومـع   )٢٠(.وهنالك شبكات إقليمية خمتلفة ميكنها تقدمي خدماهتا الوظيفية على الصعيد اإلقليمي          

تلك الشبكات يف معظمها غري رمسية، فإنَّ جهـات االتـصال ميكنـها تقـدمي معلومـات قّيمـة                   أنَّ  
تصال التفصيلية اخلاصـة بالـسلطات املختـصة، ممـا يـسهِّل إحالـة              عن النظم القانونية وبيانات اال    
  )٢١(.طلبات تبادل املساعدة القانونية

    

                                                         
الصادر عن جملس االحتاد األورويب بشأن أمر التوقيف األورويب وإجراءات ) JHA/2002/584 (اإلطاريالقرار  )18( 

  .تسليم املطلوبني بني الدول األعضاء
يب بشأن األوامر اخلاصة بأخذ األدلة الصادر عن جملس االحتاد األورو) JHA/2008/978 (اإلطاريالقرار  )19( 

  .ألغراض احلصول على أشياء ووثائق وبيانات من أجل استخدامها يف الدعاوى اجلنائية
 اإليبريية األمريكية ، والشبكةشبكة الكومنولث ملوظفي االتصالوعلى سبيل املثال، الشبكة القضائية األوروبية،  )20( 

ارية لتبادل املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية وتسليم للتعاون القضائي الدويل، والشبكة الق
  .املطلوبني التابعة ملنظمة الدول األمريكية

، أن تواصل تشجيع التعاون الدويل ٥/٨طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة إىل األمانة، يف قراره  )21( 
سري إنشاء شبكات إقليمية ُتعىن بالتعاون يف مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، واإلقليمي، وذلك بطرائق منها تي

ر عند االقتضاء، وتيسري التعاون فيما بني مجيع هذه الشبكات بغية املضي قُدماً يف استكشاف إمكانية أن تفكِّ
  .الدول األعضاء يف إنشاء شبكة عاملية
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    التركيز املوضوعي/املسائل الرئيسية  - باء  
ــد مــن جــدول األعمــال، لعــلَّ      -٣٦ ــضى هــذا البن ــة مبقت ،  االجتماعــات التحــضريية اإلقليمي

  :ئل التاليةمناقشة املساتودُّ  ، املؤمتر الثالث عشروكذلك
البحث عن هنوج عملية إلزالـة العقبـات الـيت تعرقـل اسـتخدام اتفاقيـة اجلرميـة                    )أ(  

املنظَّمة على حنو فعال وتنفيذها علـى حنـو صـحيح، وكـذلك اتفاقيـة مكافحـة الفـساد، بالقـدر               
يف الــضروري واملفيــد للمناقــشة، باعتبارهــا أساســاً قانونيــاً للتعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة  

ومالحقتــها ) وكــذلك األفعــال اجلُرميــة املرتبطــة هبــا(التحقيــق يف اجلــرائم املنظمــة عــرب الوطنيــة 
  قضائياً؛

تأثري النهوج العملية األخرى ومـدى فائـدهتا وقابليتـها الوظيفيـة، مبـا يف ذلـك                   )ب(  
ــاً يف حــال عــدم وجــود طلــب مقــدَّم؛ وإقامــ      ة اخلــربة املكتــسبة يف جمــال نقــل املعلومــات تلقائي

االتــصاالت املباشــرة بــني االختــصاصيني املمارســني، ودور الــسلطات املركزيــة يف تيــسري تلــك  
االتصاالت املباشرة؛ واملزايا والتحدِّيات املوجودة يف طرائـق التـداول بالفيـديو للحـصول علـى                
شـــهادات الـــشهود وإفـــادات اخلـــرباء؛ واخلـــربات واملمارســـات يف جمـــال القيـــام بالتحقيقـــات  

يف قضايا اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة؛ واخلـربات املتراكمـة لـدى الـشبكات القـضائية               املشتركة  
  اإلقليمية، ودور مكتب املخدِّرات واجلرمية يف الترويج إلقامة شبكة قضائية عاملية ودعمها؛ 

التـسليم أو   "خبصوص مـسألة تـسليم اجملـرمني، إجـراء نقـاش عـام بـشأن مبـدأ                    )ج(  
وتبعاتـه علـى الـدول يف سـياق جنـائي يتزايـد عوملـة؛ وتفـسري وتطبيـق مبـدأ                     " املالحقة القضائية 

ازدواجية التجرمي؛ واألسباب اليت يستند إليها رفـض طلبـات تـسليم اجملـرمني، وبـدائل التـسليم                  
املتاحة الجتناب اإلفالت من العقوبة يف حـاالت عـدم املوافقـة علـى التـسليم؛ طـول إجـراءات                    

ة بتبسيط تلك اإلجراءات؛ وتباين معايري األدلـة اإلثباتيـة ومتطلّباهتـا      التسليم واملمارسات اخلاص  
  يف إجراء تسليم اجملرمني؛

إمكانات استخدام صـكوك قانونيـة دوليـة هاّمـة أخـرى مـن أجـل تعزيـز التعـاون                      )د(  
وطنيـة   للجرمية املنظمة عرب ال    تصدِّيالدويل، مبا يف ذلك تبادل املساعدة القانونية وتسليم اجملرمني، لل         

ــة عــام   (املخــدِّراتواألســاليب احملــّددة اخلاصــة هبــا، مبــا يف ذلــك االجتــار يف     ، )١٩٨٨مــثالً اتفاقي
ويف سـياق مماثـل، متحـيص التكامـل فيمـا            .وكذلك ألشكال اجلرمية عرب الوطنيـة اجلديـدة والناشـئة         

لقيمـة املـضافة    بني الصكوك الدولية واإلقليميـة الـيت حتتـوي علـى أحكـام بـشأن التعـاون الـدويل، وا                   
  اخلاصة بالتعاون فيما بني الدول، واملنبثقة من توافر عدة خيارات تعاهدية متاحة؛
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اســـتخدام املـــصادرة باعتبارهـــا أداةً فعالـــة يف مكافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عـــرب   )ه(  
ــة ــوي علــى      . الوطني ــة حتت ــدأت االتفاقــات الدولي ــسبياً أن ب ــة األخــرية ن ومل حيــدث إالّ يف اآلون
واقتفــاء أثرهــا وجتميــدها أو االســتيالء املــساعدة علــى كــشف عائــدات اجلرميــة  م بــشأن أحكــا

مما ميكن اعتبـاره شـكالً خاصـاً مـن أشـكال املـساعدة            (عليها ألغراض املصادرة يف هناية املسار       
 أنَّ من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، اليت تـنص علـى           ١٣ من املادة    ٣ انظر الفقرة    –القانونية املتبادلة   

األحكام بشأن املساعدة القانونية املتبادلة ُتطّبق، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتالف احلـال، علـى         
ــدويل ألغــراض املــصادرة   ــة    ). حــاالت التعــاون ال ــة علــى خمتلــف األنظمــة القانوني ــيم األمثل تقي

  ة؛اخلاصة بتيسري املصادرة، واستبانة مزاياها ومساوئها، والتشارك يف أفضل املمارسات املّتبع
البحث عن حلول عملية أو ترتيبات مؤسسية أو كليهما معاً مـن أجـل حتـسني                  )و(  

 اجلرميــة املنظَّمــة أو غــري ذلــك مــن الــصكوك أو  يــةفعاليــة خمططــات نقــل الــسجناء مبقتــضى اتفاق 
   املمارسات املتبعة؛لاالتفاقات املخصصة؛ وتقدمي مقترحات والتشارك يف األمثلة على أفض

يف املعاهــدات النموذجيــة املربمــة يف إطــار األمــم املتحــدة بــشأن   إعــادة النظــر   )ز(  
تسليم اجملرمني وتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائيـة، وذلـك علـى ضـوء اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة                    
واتفاقيـة مكافحــة الفــساد، وكـذلك التطــورات احلديثــة العهــد يف ميـدان التعــاون الــدويل علــى    

  .ث عهدها وتدعيمهاالصعيد اإلقليمي، لغرض حتدي
ــم املتحــدة حت     -٣٧ ــؤمترات األم ــت م ــا فتئ ــوم ــز    قِّ ــة تتمي ــد معياري ق النجــاح يف وضــع قواع

قواعـد  "ومعظم تلـك النـصوص هـي عبـارة عـن            . بإمكانات جلواز تطبيقها يف مجيع أحناء العامل      
 يـة معنعلنت مـن خـالل قـرارات صـادرة عـن هيئـات تـشريعية                أُت أو   قرَّأُ، و "ملزِمةقانونية غري   

وعلــى حنــو متزايــد أخــذ ُيــدمج بعــُض تلــك النــصوص يف الــصيغ اللغويــة . تابعــة لألمــم املتحــدة
كمــا أنَّ املعاهــدات النموذجيــة  . للمعاهــدات أو جيــد ســبيله إىل جممــع القــانون الــدويل العــريف  

 بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة، ومنـها مـثالً املعاهـدة النموذجيـة لتبـادل املـساعدة يف                   
واملعاهدة النموذجيـة بـشأن نقـل       ) ٥٣/١١٢ و ٤٥/١١٧قرارا اجلمعية العامة    (املسائل اجلنائية   

، وضــعت يف االعتبــار أيــضاً أثنــاء صــياغة  )٤٥/١١٨القــرار (اإلجــراءات يف املــسائل اجلنائيــة  
 ويف نظـام رومـا األساسـي، تتـضمن     )٢٢(.نظام روما األساسي اخلاص باحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة    

ــاد ــة  ("٨٩ة املـ ــخاص إىل احملكمـ ــسليم األشـ ــادة ") تـ ــرى  ("٩٣واملـ ــاون األخـ ــكال التعـ ") أشـ
مـن  تكييفات كثرية لتلك الصكوك لتناسب سياقا يتناول التعاون بني دولة ومنظمة دولية بدالً              

 )١٨- ١٦ و١٣املــواد (وتتــضمن معاهــدات مثــل اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة  . التعــاون بــني دولــتني
                                                         

  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧اجمللد ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )22( 
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ــة مكافحــة   ــساد واتفاقي ــواد (الف ــة ونقــل    ) ٤٦-٤٤امل ــوبني للعدال ــسليم املطل ــشأن ت ــاً ب أحكام
ــة يف        ــهوج املتبع ــة جتــّسد عــن كثــب كــثرياً مــن الن ــة املتبادل ــيهم واملــساعدة القانوني احملكــوم عل

ــسليم اجملــرمني     ــة لت ــدة النموذجي ــراران (املعاه ــة  ) ٥٢/٨٨ و٤٥/١١٦الق ــدة النموذجي واملعاه
  .املسائل اجلنائيةبشأن املساعدة املتبادلة يف 

 واتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظَّمــةوقــد انقــضت عــدة ســنوات منــذ بــدء ســريان اتفاقيــة   -٣٨
 فقد حظيت بتاريخ أطول عهداً، مع ما يستتبعه ذلـك مـن خـربة               ١٩٨٨ا اتفاقية سنة    أمَّ. الفساد

وكـل  . الـدويل أوسع إطاراً تراكمت لدى البلدان، وخباصٍة يف تنفيـذ أحكامهـا اخلاصـة بالتعـاون               
ل أحدث ما مت التوّصل من املعـايري يف        ثّهذه الصكوك ُتقارب حتقيق عاملية االنضمام، مما جيعلها مت        

ني من استخدام هذه الصكوك أساساً قانونيـاً        تواالستفادة من اخلربة واملعرفة املكتسب    . هذا الصدد 
ر منتـدى   املؤمتر الثالث عشر يوفِّللتعاون الدويل يف القضايا املشمولة بنطاق تطبيق كلٍ منها، لعلَّ     

 النموذجيــة الــيت قــد تتطلــب النظــر فيهــا املعاهــداتمفيــداً ملناقــشة وحتديــد اجملــاالت واملــسائل يف 
ــن         . جمــدداً ــد م ــد املزي ــصة لتحدي ــاره من ــه باعتب ــستفاد من ــن اجلــائز أن ُي ــذلك، م ــام ب ــدى القي ول

 بغيـة تبيـان التطـورات اجلديـدة يف          االحتياجات إىل إجراء تعديالت يف نص األحكام النموذجية،       
ميدان التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة املنبثقـة مـن تنفيـذ الـصكوك املتعـددة الـسابق ذكرهـا،                        

  .وكذلك من التطبيق العملي للصكوك اجلديدة، على الصعيد اإلقليمي
    

    أسئلة للمناقشة  - جيم  
 النظـر يف    تـودُّ  ،ؤمتر الثالـث عـشر    ملـ ا، وكـذلك     االجتماعـات اإلقليميـة التحـضريية      لعلَّ  -٣٩

  :إجراء املزيد من املناقشات بشأهنامن أجل األسئلة التالية 
ما هي العقبات الرئيسية أمام ازديـاد انتـشار اسـتخدام اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة                   )أ(  

وكذلك خبـصوص اتفاقيـة مكافحـة الفـساد، بالقـدر الـضروري             (وتنفيذها على النحو املناسب     
كأســاس قــانوين للتعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة؟ مــا الــذي ميكــن فعلــه )  للمناقــشةواملفيــد

  للترويج هلذا االستخدام، وخباصٍة يف حال عدم وجود صكوك ثنائية أو إقليمية؟
ما هي اخلربات واألمثلة العملية املوجودة خبصوص كيفية معاجلة مـسألة عـدم             )ب(  

ما، وما هي الدروس املستفادة يف هذا الصدد؟ هل ُتـستخدم           تسليم املطلوبني من مواطين دولٍة      
ت إىل الدولــة الطالبــة بــدالً مــن تــسليمهم املطلــوب  إجــراءات تــسليم املــواطنني علــى حنــو مؤقَّــ 

  ألغراض املالحقة القضائية؟



 

V.13-8004723 

 

E/CN.15/2013/CRP.1

هل هنالك أمثلة على إجراءات عمل تـشريعية أو تعاهديـة هتـدف إىل تبـسيط                  )ج(  
  و التخفيف من عبء األدلة اإلثباتية أو كليهما يف هذه اإلجراءات؟إجراءات تسليم اجملرمني أ

ما هي العقبات الرئيسية اليت تعرقـل تبـادل املـساعدة القانونيـة، وخباصـٍة فيمـا                   )د(  
يتعلق بأساليب التحري اخلاصة، والتحقيقـات املـشتركة، والتعـاون فيمـا بـني الـدول مـن أجـل                    

  محاية الشهود؟
ت املتاحة للمساعدة القانونية املتبادلة العاجلـة، وخباصـٍة فيمـا         ما هي اإلمكانيا    )ه(  

، وغسل األموال، وغري ذلك من األفعال اجلُرمية، حيـث تكـون لـُسبل              السيربانيةيتعلق باجلرمية   
  الوصول الفوري إىل األدلة اإلثباتية أمهية كربى؟

 تؤديهـــا مـــا هـــي املـــسائل املوجـــودة فيمـــا يتعلـــق بـــاألدوار والواجبـــات الـــيت  )و(  
السلطات املركزية يف الدول األعضاء، وخباصٍة يف األحوال اليت تعمل فيهـا سـلطات خمتلفـة يف                 

  ؟١٩٨٨إطار كلٍ من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة أو اتفاقية مكافحة الفساد أو اتفاقية عام 
عني العـامني وضـباط     كيف ميكن تعزيز دور موظفي االتصال القضائيني واملـدَّ          )ز(  
 يف مراكز يف اخلارج، وذلك لتسهيل االتصاالت واجتناب وقـوع حـاالت مـن               املعيَّنني الشرطة

سوء التفاهم بني النظم القانونيـة؟ هـل توجـد جتربـة فيمـا بـني الواليـات القـضائية ذات املـوارد                       
   الصعيد اإلقليمي؟تعيني موظفني مشتركني علىاحملدودة يف التشارك يف 

عني إقليمية من السلطات املركزيـة ومكاتـب املـدَّ    ما هي منافع إنشاء شبكات        )ح(  
دها؟ وما هي الدروس العامـة املـستفادة خبـصوص كيفيـة قيـام           العامني، وما هي احلدود اليت تقيِّ     

 ١٩٨٨هــذه الــشبكات بتــسهيل اســتخدام األحكــام اخلاصــة بالتعــاون الــدويل يف اتفاقيــة عــام   
كذلك اتفاقية مكافحـة الفـساد، بالقـدر الـضروري     واتفاقية اجلرمية املنظَّمة مبزيد من الفعالية، و    

  واملفيد للمناقشة؟
ما هي العقبات الرئيسية اليت تعرقل الفعالية يف مـصادرة العائـدات املتأتيـة مـن                 )ط(  

اجلرائم؟ ومـا هـي التـدابري الـيت ثبتـت فعاليتـها يف التغلّـب علـى هـذه املعّوقـات؟ مـا هـي املزايـا                            
ة يف خمتلف منـاذج املـصادرة؟ مـا هـي الـدروس املـستفادة مـن تنفيـذ                   املتاحة والتحدِّيات املصاَدف  

األحكام اخلاصة باملساعدة القانونيـة املتبادلـة مـن أجـل التعـّرف علـى عائـدات اجلـرائم واقتفـاء                
أثرها وجتميدها أو ضبطها ألغراض مصادرهتا يف هناية املسار؟ ما هي جوانب حقـوق اإلنـسان    

  يها بعني االعتبار يف اإلجراءات القانونية اخلاصة باملصادرة؟الرئيسية اليت ينبغي النظر إل
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 الرئيـسية؟   التحـدِّيات يف جمال نقل األشخاص احملكوم عليهم، ما هي العقبات و           )ي(  
؟ ومــا هــي التحــدِّياتهــل اإلطــار القــانوين الــدويل املوجــود حاليــاً وافيــاً بــالغرض ملواجهــة هــذه  

 خاصة بنقل السجناء، ومـا الـذي ميكـن فعلـه مـن أجـل             الدروس املستفادة من إنشاء آليات عمل     
  ؟اجلرمية املنظَّمة من اتفاقية ١٧تنفيذ ذلك؟ كيف تؤثر التشريعات الوطنية يف تنفيذ املادة 

    
ُهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور النُّ  - من جدول األعمال٥البند     

ة للجرمية أشكال جديدة ومستجدَّ
تصدِّي هلا العابرة للحدود الوطنية، وال

    على حنو مالئم
    خلفية املوضوع  - ألف  

مـن اجلرميـة يف أدبيـات علـم      " ةاجلديدة واملـستجدَّ  "كثرياً ما ترد إشارات إىل األشكال         -٤٠
ويف . اإلجــرام، وكــذلك يف األعمــال الــصادرة عــن هيئــات حكوميــة دوليــة ومنظمــات دوليــة  

ــه، ظهــو األعــضاء الــيت لُإعــالن ســلفادور، إذ الحظــت بقلــقٍ الــدو    أشــكال جديــدة َراعتمدت
عت الدولَ األعضاء علـى تـدعيم تـشريعاهتا    ومستجدة من اجلرمية العابرة للحدود الوطنية، شجَّ     

وسياساهتا وممارساهتا الوطنية املتعلقة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف مكافحـة هـذه األشـكال                   
أثٌري كـبٌري علـى البيئـة، واالجتـار باملمتلكـات           منها مثالً اجلرائم اليت هلـا تـ       وة من اجلرمية،    املستجدَّ

ــة، وجــرائم االحتيــال االقتــصادي واجلــرائم ذات الــصلة باهلويــة، واجلرميــة        . الــسيربانيةالثقافي
وخــالل اجلــزء الرفيــع املــستوى الــذي ُعقــد أثنــاء الــدورة اخلامــسة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة    

ــام    ــة يف ع ــة املنظَّم ــدَّد املتكل٢٠١٠اجلرمي ــدابري     ، ش ــة وضــع ت ــى أمهي ــون عل ــصٍدم ــشريعية ت  ت
وعملياتية مالئمة من أجل منع ومكافحة األشكال الناشئة واملتجددة مـن اجلرميـة، مبـا يف ذلـك      

 واجلرمية ذات الصلة باهلويـة واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة والقرصـنة واالجتـار                السيربانيةاجلرمية  
  ).CTOC/COP/2010/17(األعضاء اجلسدية البشرية رة وباملوارد الطبيعية، وباألدوية املزوَّ

" أشـكال وجوانـب جديـدة   "، املـصطلَح  ٦/١وقد استخدم مؤمتر األطـراف، يف قـراره         -٤١
للجرمية املنظمة عرب الوطنية، وهي عبارة تسلّط الضوء على أنَّ اجلماعـات اإلجراميـة كـثرياً مـا               

ب عمل جديدة حـسبما تتطلبـه األحـوال،    ُتبدي تنوعاً يف أنشطتها اإلجرامية، حيث تتبع أسالي       
  .وتستغلّ طلبات األسواق الناشئة الرمادية منها والسوداء

 من جدول األعمال يتمحـور حـول هنـج شـامل ومتـوازن بـشأن             ٥ البند    فإنَّ ،ومن ثَمَّ   -٤٢
ــشئها           ــيت تن ــة ال ــرص اجلنائي ــن الف ــة م ــة متنوع ــة طائف ــة يف مواجه ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي من
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التحــّوالت الــيت أنَّ كمــا . ا اجلماعــات اإلجراميــة وكــذلك األفــراد يف العــامل احلــديثوتــستغله
ــضائع         ــة وحركــة الب ــدليلي يف حجــم التجــارة الدولي ــة، والنمــو ال ــة اجلاري ــة العومل ُتعــزى لعملي

 اإللكترونيـة، تعـين كلـها أنَّ كـثرياً مـن            املوصوليَّةواألشخاص، واالنفجار التوّسعي احلاصل يف      
وال يـزال قطـاع اخلـدمات     .نائية اجلديدة باتـت ذات طبيعـة عـابرة للحـدود الوطنيـة           الفرص اجل 

املالية هدفاً جذاباً جداً للمحتالني احملّنكني بسبب مـا ينطـوي عليـه مـن ضـخامة املبـالغ النقديـة                     
. واملوجودات املالية والبيانات احلساسة اخلاصة بالزبائن، وكذلك بـسبب طبيعـة هـذه الـصناعة       

ة ثانيـة، فـإنَّ تـدفُّقات االجتـار غـري املـشروع، ومـن ذلـك مـثالً االجتـار غـري املـشروع             ومن ناحي 
ــة        ــة الدولي ــدفقات التجاري ــداخل مــع الت ــة وأخــشاب األشــجار، تت ــات الربي ــات والنبات باحليوان

بـني  متاحـة   الـة فتنـشئ وصـالت       وَّا شـبكة اإلنترنـت بواسـطة اهلواتـف اجل         أمَّـ . ةعبالسلع املشرو 
ــضحايا احملــت  ــرتكيب اجلــرائم  ال ــسيربانيةملني وم ــاً يف   أيِّ املوجــودين شخــصياً يف  ال مكــان تقريب

نطوي علـى إمكانيـة تزويـر هويـة ضـحايا أولئـك اجلُنـاة وإسـاءة اسـتخدامها           تالعامل، وكثرياً ما    
النمو يف التجارة الدولية واملستحضرات الصيدالنية مـن املكّونـات          أنَّ  كما  . يف أنشطة إجرامية  

وخصوصاً بواسطة السماِسرة ومناطق التجـارة احلـرة، حيـث يكـون التنظـيم الرقـايب          واألدوية،  
وكــذلك فــإنَّ عمليــات تــدبري املباريــات . فــةمعــدوماً، يــسهِّل التجــارة باألدويــة املزيَّ ضــعيفاً أو

الرياضـية بنتــائج حمـددة مــسبقاً قـد وصــل إىل مـستويات جديــدة تتـسم بــالتطور املعقّـد، حيــث       
ع عـرب عـدة بلـدان، ممـا يـشري كـذلك إىل اسـتخدام أمنـاط مـن            تتـوزَّ  ةخمتلفـ تضلع فيهـا جهـات      

  .اجلرمية املنظَّمة ذات أبعاد عابرة للحدود الوطنية
 فــإنَّ مســة التعقُّــد يف الفــرص اجلديــدة املتاحــة لألنــشطة اإلجراميــة وطبيعتــها    ،ولــذلك  -٤٣

ونتيجــةً . والتنظــيم) لوجــسيتال(نــة مــن الــّدعم اإلمــدادي  يَّالعــابرة للحــدود تتطلبــان درجــةً مع 
 فــإنَّ كــثرياً مــن اجلــرائم اجلديــدة واملــستجّدة، وإنْ مل يكــن كلــها، ترتكبــها مجاعــات     ،لــذلك

وقـد  . يتطابق وصفها مع تعريـف اجلماعـة اإلجراميـة املنظمـة الـوارد يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة                  
ات يف أنــشطة إجراميــة تــؤدي طائفــة متنوعــة مــن العوامــل والــضغوط إىل اخنــراط تلــك اجلماعــ

جديدة، وكذلك إىل ما ينتج عنها من نشوء أشـكال وأبعـاد جديـدة للجرميـة العـابرة للحـدود                    
ــة؛ وإنــشاء     . الوطنيــة ــة التقليدي ــافس أو اإلنفــاذ يف األســواق اإلجرامي ــاد التن وتــشمل هــذه ازدي

 عــن الــسابق منفــصلة بعــضها روابــط بــني اجلماعــات املنخرطــة يف أنــشطة إجراميــة كانــت يف   
؛ واســـتخدام خمططـــات لغـــسل األمـــوال متطـــورة علـــى حنـــو شـــديد التعقيـــد؛ وتطـــوير بعـــض

يف اجملـاالت املوضـوعية يف عـصابات اجلرميـة املنظَّمـة؛       " اختصاصيني"تكنولوجيا جديدة وجتنيد    
ــة مــن خــالل           ــة داخــل املؤســسات اخلاصــة واحلكومي ــاد تغلغــل أوســاط اجلرميــة املنظَّم وازدي
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اد؛ وإنشاء أسواق إجرامية داخلية متخصـصة ألغـراض تـأجري أو تـوفري              استخدام أساليب الفس  
  .املعدات اخلاصة باإلجرام، ومنها مثالً مكاِشط آالت صرف النقود

مـن اجلرميـة عـرب الوطنيـة     " اجلديـدة " األشكال الكثري من من هذه العوامل، فإنَّ     عٍوبداف  -٤٤
وعلـى النقـيض مـن ذلـك،      . د فيما سـبق   قد تكون ابتكارية على حنو حقيقي وابتداعية مل ُتشاهَ        

فإنَّ هنالك أشكاالً أخرى، ومنها مثالً القرصنة البحرية واالجتار باملمتلكات الثقافيـة، قـد متثّـل                
عودةً يف ظهور أنواع تارخيية أو تقليدية من اجلرمية أو تكييفـاً لتلـك األنـواع حبـسب الظـروف                

يـة املنظمـة قـد يظهـر فيهـا انتقـال يف التحالفـات أو                وباإلمجال، فإنَّ اجلماعات اإلجرام   . املتغّيرة
انقسام أو اخنراط يف طائفة من األنشطة اإلجرامية املختلفة، تبعـاً حلـاالت القـبض علـى األفـراد                  
من اجملرمني أو إيداعهم يف السجون، وحاالت تنامي القوة أو احنسارها، وتبعـاً حلـاالت تطـور                 

  .اهلتضاؤ طر أواألسواق غري املشروعة واحلوافز واملخا
    

    التركيز املوضوعي/املسائل الرئيسية  - باء  
 مـــن جـــدول األعمـــال، لعـــلَّ االجتماعـــات التحـــضريية اإلقليميـــة، ٥يف إطـــار البنـــد   -٤٥

 للبلدان وضع هنـج فعـال بـشأن         هبا  يتسىن ية اليت كيفال مناقشة   تودُّوكذلك املؤمتر الثالث عشر،     
ة مـن اجلرميـة     بـع يف منـع ومكافحـة األشـكال اجلديـدة واملـستجدَّ            منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ُيتَّ    

وميكن أن تشمل تلـك األشـكال، يف احلـد األدىن، اجلرميـة الـسيربانية،               . العابرة للحدود الوطنية  
ــائج حمــددة مــس     ــدبري املباريــات الرياضــية بنت ــة، وت قاً، واملراهنــات غــري  ّبواجلرميــة املتعلقــة باهلوي

بحرية، واجلرائم البيئية، مبـا يف ذلـك االجتـار بالنباتـات واحليوانـات الربيـة                القانونية، والقرصنة ال  
  . املزيفةوباألعضاء اجلسدية البشرية وباألدويةوباملمتلكات الثقافية 

، أو ال تـزال ُتواَجـه علـى حنـو متـشظٍّ           والعديد من هذه الظواهر ال يزال فهمهـا هـزيالً             -٤٦
 فـإنَّ احتمـال   ،مَّومـن ثَـ  . اصة مبنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     مع تباين تدابري التصدِّي الوطنية اخل     

ظهــور أشــكال جديــدة مــن اجلرميــة علــى الــصعيد العــاملي وتــسببها بأضــرار أو خــسائر خطــرية  
الشأن ضمن حدود فترة قصرية من الزمن، ميثـل حتـدياً خمـصوصاً للـدول يف إقامـة تـوازن فعـال            

احلاجـة إىل اجلـرائم   أنَّ كمـا  . الل تـدابري العدالـة اجلنائيـة      بني منع اجلرمية ومراقبة اجلرمية مـن خـ        
ــستتبع إجيــاد أحكــام جتــرمي     ة قــد تعــرِّ املــستجدَّ ــدابري التــصدِّي التــشريعية الــيت ت ض للمخــاطر ت

وصالحيات حتقيق عريضة اإلطار تقوم على أُسسٍ من حتديـد ِسـمات املخـاطر وَسـْرٍد وصـفي                  
ــة   ــب األمني ــستند إىل اجلوان ــذا . ي ــشريعية ضــوابط     ويف ه ــصدِّي الت ــدابري الت ــب ت ــصدد، تتطل ال

وموازين مناسبة، مبا فيها ما هو ُمستمد من قـانون حقـوق اإلنـسان الـدويل، إىل جانـب القيـام                
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ــة         ــصادية االجتماعيـ ــل االقتـ ــستهدف العوامـ ــد تـ ــة األمـ ــة طويلـ ــع اجلرميـ ــشأن منـ ــادرات بـ مببـ
  . اليت ترتكز عليها اجلرميةاالستضعافية األساسيةو

  :ولذلك فإنَّ وضع هنج شامل ومتوازن قد يستوجب التركيز على احلاجة إىل ما يلي  -٤٧
هنوج مشتركة السـتبانة األشـكال واألبعـاد اجلديـدة للجرميـة العـابرة للحـدود                )أ(  

الوطنيــة وحتديــد خصائــصها، وكــذلك طرائــق حبــث مــن أجــل التحديــد الكّمــي لطبيعــة تلــك    
ئم ودرجة تنظيمهم، ومستويات األضـرار املباشـرة وغـري          اجلرائم ومداها، وأعداد مرتكيب اجلرا    

  املباشرة الواقعة، وحجم التدفُّقات املالية غري املشروعة املستمدة من اجلرمية؛
األساسـية الـيت    " للعوامـل الدافعـة   "زيادة الفهـم علـى املـستويني الـدويل واإلقليمـي              )ب(  

ا مثالً حمدودية فرص سيادة القانون والفـرص        ة، ومنه ترتكز عليها أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدَّ     
االقتصادية االجتماعية يف حالة القرصنة البحرية واجلرمية البيئية؛ والسهولة النسبية يف سبل الوصـول              

 واجلـرائم املتعلقـة باهلويـة؛       الـسيربانية إىل املعلومات املالية والشخصية يف حالة بعض أشـكال اجلرميـة            
اللـوائح التنظيميـة الوافيـة بـالغرض اخلاصـة بالرعايـة الـصحية يف حالـة                 والفقر ونقصان التـشريعات و    

وكذلك عـدم  االجتار باألعضاء اجلسدية البشرية، وتباين اللوائح التنظيمية الوطنية اخلاصة باملقامرة،          
ممـا جيعـل املراهنـة وسـيلة مـثرية لالهتمـام فيمـا خيـص غـسل األمـوال؛                    جتانس طبيعة سوق املقـامرة،      

  لعوامل يف تصميم برامج فعالة ملنع اجلرمية؛ودور هذه ا
افة للقــانون اجلنــائي الــوطين حتــدد عناصــر األشــكال فَّأُطــر عمــل واضــحة وشــ  )ج(  

واجلوانب اجلديدة للجرمية العابرة للحدود الوطنية، وإنشاء أحكام عقوبة وصالحيات حتقيقيـة            
ائيـة، وتيـسري التعـاون الـدويل يف         مناسبة، بغيـة كفالـة تـدابري تـصٍد مناسـبة يف نظـام العدالـة اجلن                

  املسائل اجلنائية، والقضاء على ُسبل املالذات اآلمنة لألشخاص املشتبه فيهم بارتكاهبم جرائم؛
ــدة        )د(   ــة اجلدي ــروابط بــني خمتلــف أشــكال اجلــرائم عــرب الوطني حتــسني اســتبانة ال
ملنظمـة الـضالعة فيهـا،      ة، مبا يف ذلك فيما خيص طبيعـة وهويـة اجلماعـات اإلجراميـة ا              واملستجدَّ

وكذلك مدى انتشار املمارسات الفاسدة املشمولة فيها؛ واستخدام هذه املعلومـات يف تطـوير              
هنج قائم على االستخبارات يف التحقيقات يف إطار إنفاذ القانون، من خالل عدة سـبل ومنـها                 

  التعاون املعّزز بني سلطات إنفاذ القانون؛
 ازن يف ختـصيص املـوارد بـني منـع اجلرميـة والعدالـة             آليات عمل تكفل إقامة تو      )ه(  
 متكاملة ُتعىن مبواجهة ارتكـاب اجلـرائم علـى حنـو كُلّـي، مـن                ، واستحداث تدابري تصدٍّ   اجلنائية

خالل الردع اجلنائي وتعزيز البيئـات الـيت ُتفـضي إىل عـدم ارتكـاب اجلـرائم وإىل إعـادة تأهيـل          
  مرتكبيها على حد سواء؛
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ما تقتضي الضرورة، إىل تكييف أشـكال مـن التعـاون الـدويل يف              اللجوء، حيث   )و(  
املسائل اجلنائية مبا يتالءم مع خصوصيات األشكال واألبعاد اجلديـدة للجرميـة العـابرة للحـدود                
الوطنية، ومن ذلك مثالً احلاجة إىل التعاون اآلين يف األحوال اليت قد ال توجد فيها أدلة إثباتيـة                  

  صرية من الزمن أو قد ُتفقَد أو ُتتلف فيها بسهولة؛ذات أمهية إال لفترة ق
د هبا يف منع األشكال واألبعاد اجلديـدة        تعزيز فهم معايري سيادة القانون والتقيُّ       )ز(  

  .للجرمية العابرة للحدود الوطنية ومكافحتها
    

    أسئلة للمناقشة  - جيم  
 النظـر يف    تـودُّ الـث عـشر،     لعلَّ االجتماعـات التحـضريية اإلقليميـة، وكـذلك املـؤمتر الث             -٤٨

  :املناقشات بشأهنااألسئلة التالية من أجل املزيد من 
مــا هــي العوامــل الدافعـــة األساســية الــيت ترتكـــز عليهــا األشــكال اجلديـــدة          )أ(  
ة من اجلرمية العـابرة للحـدود الوطنيـة؟ هـل ميكـن حتديـد العوامـل الدافعـة املـشتركة،                     واملستجدَّ

ترن بعوامل املخاطرة واملـسببات الـيت يرتكـز عليهـا هـو؟ كيـف ميكـن                منها يق  لٍأنَّ كلَّ شك   أو
  استخدام تلك املعلومات يف تصميم برامج وقائية فعالة؟

ما هو دور اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف اقتراف أشـكال جديـدة ومـستجدة                )ب(  
 ٌت مجاعا املستجّدةف األشكال املختلفة من اجلرائم      رِمن اجلرمية العابرة للحدود الوطنية؟ هل تقت      

إجراميــة معّينــة متمــايزة بعــضها عــن بعــض؟ أو أنَّ بعــض اجلماعــات تقتــرن بــأنواع متعــددة مــن  
اجلــرائم اجلديــدة؟ هــل مــن املمكــن اســتبانة أدوار خمتلفــة يؤديهــا أفــراد أو مجاعــات يف ارتكــاب   

  نة من اجلرائم العابرة للحدود الوطنية عموماً؟ة معيَّأشكال جديدة ومستجدَّ
 تـشمل كـل أشـكال    يهل أُطر التجرمي القانونيـة الوطنيـة املوجـودة كافيـة لكـ        )ج(  

 التبــاين يف أُطــر القــانون اجلنــائي الوطنيــة يــؤدي إىل  اجلرميــة وأبعادهــا اجلديــدة املعلومــة؟ أو أنَّ 
نـة؟ هـل األطـر القانونيـة مرِنـة مبـا            إجياد مالذات آمنة للمجرمني الضالعني يف بعض األفعال املعيَّ        

ه الكفايــة ملواجهــة االبتكــارات اجلنائيــة املمكنــة يف املــستقبل أو ظهــور أشــكال جديــدة مــن  فيــ
  السلوك اإلجرامي؟

بالقدرة والتدريب الالزمـة ملـوظفي أجهـزة إنفـاذ           ما هي االحتياجات اخلاصة     )د(  
القـــانون واجلمـــارك واالختـــصاصيني العـــاملني يف مهـــن العدالـــة اجلنائيـــة مـــن أجـــل التـــصدِّي  

ــة؟ مــا هــي العناصــر الرئيــسية    ل اجلديــدة واملــستجدَّلألشــكا ة للجرميــة العــابرة للحــدود الوطني
  الالزمة للتدريب املناسب يف هذا الصدد؟
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ما هي الربامج واملبادرات القائمة من أجل تقدمي املساعدة لـضحايا األشـكال               )ه(  
ها وتوفري الـدعم واحلمايـة      ة من اجلرائم العابرة للحدود الوطنية والشهود علي       اجلديدة واملستجدَّ 

هلــم؟ وعلــى وجــه اخلــصوص، هــل توجــد روابــط فعالــة بــني نظــم العدالــة اجلنائيــة وغريهــا مــن 
دي املؤسسات املعنية، ومنها مثالً نظم الرعاية الصحية وجهـات تـوفري اخلـدمات املاليـة ومتعهِّـ                

م مثـل االجتـار     دي وكاالت خدمات التـأمني، يف حـاالت اجلـرائ         وكاالت النقل البحري ومتعهِّ   
   والقرصنة البحرية؟السيربانيةفة واجلرمية  باألدوية املزيَّباألعضاء اجلسدية البشرية والتجارة

القطاع اخلـاص مـن أجـل تيـسري         مع   شراكة   تقيمكيف ينبغي للحكومات أن       )و(  
  ة من اجلرمية عرب الوطنية؟استبانة وكشف األشكال اجلديدة واملستجدَّ

 الرمسية وغري الرمسية اخلاصة بالتعاون الدويل املوجودة حاليـاً          هل آليات العمل    )ز(  
ة من اجلرمية العـابرة للحـدود الوطنيـة؟ هـل           كافية ملواجهة حتديات األشكال اجلديدة واملستجدَّ     

ر أساسـاً وافيـاً بـالغرض اللتمـاس املـساعدة مـن بلـدان أخـرى وهـل تبـّين بقـدرٍ كـاٍف مـن                           توفِّ
بواسطتها التماس املساعدة؟ ما هي أوجه قـصور اآلليـات املوجـودة،    التفصيل الُسبل اليت ميكن     

  وما هي اآلليات أو الطرائق اإلضافية الالزمة للتعاون؟
    

  الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهورُهجالنُّ  - من جدول األعمال٦البند     
      يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

    خلفية املوضوع  - ألف  
ــستدلّ  -٤٩ ــصدِّي       ُي ــة للت ــسياسات العام ــار ال ــة املّتخــذة يف إط ــدابري املتنوع ــن ُمجمــل الت  م

 املكتــسبة حــىت اآلن يف هــذا الــصدد، علــى احلاجــة إىل التجربــةملــشاكل اجلرميــة، وكــذلك مــن 
 وإىل االسـتناد يف إجـراءات العمـل     والنظر إليهما بعني االعتبـار، إدراك املشاكل والتقاليد احمللية   

ة مـــن خـــالل أدوات مجـــع البيانـــات، ومنـــها مـــثالً الدراســـات  ّدملعرفـــة املـــستموالـــربامج إىل ا
والدراســات االستقــصائية االستقــصائية حلــاالت اإليــذاء، ومراجعــات تــدابري الــسالمة احملليــة،   

حلاالت اجلنوح املبلّـغ عنـها ذاتيـاً بـالتطوع، وكـذلك إىل التـشاور مـع اجملتمعـات احملليـة بـشأن                       
ويتبّين أنَّ الشباب هم الفئة املعّرضـة       .  هلا  معها يف وضع احللول الالزمة     مشاكل اجلرمية والعمل  

علـــى وجـــه اخلـــصوص ملخـــاطر اجلرميـــة واإليـــذاء، وخباصـــٍة يف هـــذا العـــصر الـــذي تنتـــشر فيـــه 
رو الــسياسات العامــة إىل  ومــن الــالزم أن يعمــد مقــرِّ   . تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت  

باعتبـارهم  تشاركية وتشاورية حقيقية، وإىل النظر إىل الشباب        االخنراط مع الشباب يف عمليات      
للـشرطة  ومـن بـني اجلهـات الفاعلـة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة، فـإنَّ                  . من عوامل التغـيري اإلجيـايب     
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علــى وجــه اخلــصوص دوراً رئيــسياً عليهــا أن تؤديــه يف العمــل مــع اجملتمعــات احملليــة علــى منــع     
كنها أيضاً أن تؤدي دوراً هاماً مـن خـالل عمليـات العدالـة التـصاحلية                احملاكم مي أنَّ  كما  . اجلرمية

  .ومن خالل وظيفتها التثقيفية والوقائية، وكذلك من خالل إعالن اجلزاءات على اجلمهور
اليت تدفع مـسار العمـل حنـو التخفيـف          " التنموية"برامج الوقاية االجتماعية أو     أنَّ  كما    -٥٠

جتماعية واالقتصادية، واليت تعتـرف بـالتنوع الثقـايف وحتترمـه، هـي             من الفقر وحتقيق التنمية اال    
عبارة عن استثمارات هامة وفعالة من حيث تكلفتها، وينبغي إقامة التـوازن بينـها وبـني تـدابري                  

 العـبء العـاملي للعنـف    املعنـون ن األدلـة اإلثباتيـة املقدَّمـة يف التقريـر         وتبـيِّ . الردع وإنفاذ القانون  
 املـساواة يف الـدخل وعلـى     انعـدام ةز ظـاهر عـدم تركُّـ   أنَّ العمل علـى    )٢٣(،٢٠١١املسلح لسنة   

اإلدماج االستباقي والعناية مبخططـات حمـددة األهـداف لتـوفري فـرص العمالـة للـشباب وتـوفري                   
 ميكن أن يكـون عمـالً يـسفر عـن تـأثري إجيـايب علـى مـسببات ظهـور العنـف                       ،فرص التعليم هلم  

  .ودوامه وعوامله احملرِّكة
 عـن وضـع سياسـات ملنـع         ةَ املسؤولي نَّمت الدول األعضاء بأ   ويف إعالن سلفادور، سلَّ     -٥١

 علــى عــاتق الــدول، وأعربــت عــن  ُعاجلرميــة واعتمــاد تلــك الــسياسات ورصــدها وتقييمهــا تقــ 
تلــك اجلهــود ينبغــي أن تــستند إىل هنــج متكامــل قــائم علــى املــشاركة والتعــاون   أنَّ اعتقادهــا بــ

  .إطار اجملتمع املدين املصلحة املعنيني، مبن فيهم أصحاب املصلحة يفيشمل مجيع أصحاب 
 منــع إىلوقــد أخــذت احلكومــات تــستفيد أكثــر فــأكثر مــن النــهوج والطرائــق الراميــة    -٥٢

وهــي تــشمل . سمة بطبيعــة تــشاورية وتــشاركية تَّــاجلرميــة وخفــضها واملــستندة إىل املعرفــة وامل 
راكة واملشاورات مع مجيع قطاعات اجملتمـع، مبـا يف ذلـك    ع من عالقات الشطائفة واسعة التنوُّ 

املنظمــات غــري احلكوميــة واألوســاط األكادمييــة وقطــاع األعمــال التجاريــة اخلــاص، مــن أجــل  
وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية وحملية بشأن منع اجلرمية وتوطيـد األمـن، وكـذلك املـشاركة                

رقابــة والرصــد علــى الــصعيد املــدين يف اســتبانة  املدنيــة يف عمليــات إصــالح العدالــة اجلنائيــة وال 
  .كفاءة نظم العدالة وإنصافها واحترامها حلقوق اإلنسان

 التجارب اإلجيابية، انعكاسـاً للتـسليم بـأنَّ    صفيفةُكما أخذت تزداد يف السنوات األخرية      -٥٣
همــا، مــن جــذور مــشاكل اجلرميــة كــثرية ومعقّــدة، وبأنــه ســعياً إىل خفــض اجلرميــة واإليــذاء ومنع 

 فـإنَّ احلكومـات     ،مَّومـن ثَـ   . الضروري أن تتعاون مجيع قطاعات احلكومة واجملتمع يف هذا املسعى         
باتت تلجأ أكثر فأكثر إىل التشارك مع املنظمات غـري احلكوميـة علـى الوقايـة مـن اجلرميـة ومنعهـا              

                                                         
ح والتنمية؛ وهو يأخذ بنهج متكامل يف تناول العوامل  أمانةُ إعالن جنيف بشأن العنف املسلَّنشرت هذا التقريَر )23( 

ده أكثر ويف إعالن جنيف، الذي أيَّ. احملرِّكة املعقَّدة والسريعة االنتشار اخلاصة بالعنف املسلح يف مجيع أحناء العامل
د الدول بتحقيق ختفيضات قابلة للقياس يف العبء العاملي للعنف املسلح وحتسينات ملموسة بلد، تتعهَّ ١٠٠من 

  ).org.genevadeclaration.www/انظر املوقع الشبكي  (٢٠١٥يف األمن البشري حبلول عام 
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ئح اجملتمـع استـضعافاً   ملا لديها من املعرفة يف املشاكل احمللية ومن قدرة على الوصول إىل أكثر شـرا         
وإنَّ لـدى جمتمـع أوسـاط األعمـال التجاريـة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين                 . يف التعرُّض للمخاطر  

نـة مـن النـشاط اإلجرامـي مـن           اخلاص الكثري مما ميكنهم تقدميه فيما يتعلـق بأشـكال معيَّ           القطاعيف  
  . هذا الغرضحيث مراقبة اجلرمية والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون من أجل حتقيق

  
   التركيز املوضوعي/املسائل الرئيسية  - باء  

هنالك أمثلة كثرية على النهوج الوطنية اخلاصة مبشاركة اجلمهور يف تعزيـز منـع اجلرميـة              -٥٤
والعدالة اجلنائية بالتركيز علـى خمتلـف أبعـاد اجلرميـة ويف مواجهـة حتـديات اجلرميـة علـى الـصعيد                       

 من جدول األعمال، ُيقتـرح التركيـز يف املناقـشة       ٦تساع نطاق البند    وباعتبار ا . الوطين أو احمللي  
  .خالل االجتماعات التحضريية اإلقليمية واملؤمتر الثالث عشر على املواضيع الواردة أدناه

  
   دور شبكات التواصل االجتماعي وتكنولوجيات االتصاالت اجلديدة  -١  

ــائط   -٥٥ ــل إنَّ دور وسـ ــتعماهل التواصـ ــاعي واسـ ــراض االجتمـ ــصاالتا ألغـ ــذلك االتـ ، وكـ
ألغراض منـع اجلرميـة والعدالـة االجتماعيـة أيـضاً مـن جانـب احلكومـات، مـسألة أخـذت حتظـى                      

فمن ناحية، هنالك نقاش جارٍ خبصوص استعمال شبكات        . باالنتباه املتزايد يف السنوات األخرية    
 والتمييـز اجلـائر،     اجتماعي بواسطة اإلنترنت من أجل التحـريض علـى العنـف والكراهيـة            تواصل  

.  عـرب الوطنيـة  اجلرميـة املنظَّمـة  ومن أجل التخطيط ألفعال إجرامية وارتكاهبا، مبا يف ذلـك أنـشطة      
 مـن   ةاملـستجدَّ  أخذ يزداد استعمال هذه التكنولوجيـا ذاهتـا يف مراحـل تطورهـا               ناحية ثانية، ومن  

. تمعــات أكثــر انفتاحــاًأجــل التواصــل بــني النــاس واحلكومــات واجلمهــور عمومــاً بغيــة إجيــاد جم  
وكذلك أخذت أجهزة إنفاذ القانون واالستخبارات تستعمل هذه التكنولوجيا مبـا فيهـا وسـائط               
التواصل االجتماعي، من أجل فهم التكنولوجيات اجلديدة املستعملة ألغـراض ارتكـاب اجلـرائم              

 . تلك اجلرائمكبة يف البيئة التكنولوجية الرقمية والتحقيق يفَتومن أجل كشف اجلرائم املر

ــا       -٥٦ ــاعي أجرهتـ ــل االجتمـ ــائط التواصـ ــن وسـ ــصائية عـ ــة استقـ ــا ورد يف دراسـ ــاً ملـ ووفقـ
ــشرطة، ةُ الرابطــ٢٠١٢ يف ــة لرؤســاء ال ــصَّ  )٢٤( الدولي ــة من ــشبكات االجتماعي ة وســائط  ُتعــد ال

التواصل االجتماعي األكثر شيوعاً الـيت تـستعملها أوسـاط أجهـزة إنفـاذ القـانون، حيـث ذكـر                    
ــا ــسبته م ــاً صــفحة      ٩٠ ن ــديها حالي ــستجيبة أنَّ ل ــزة امل ــاً مــن األجه ــة تقريب ــسبوك" يف املائ ". في

 -" مــاي فــيس"وبقــدرٍ أقــل الــشبكة القريبــة هلــا املــسماة  " غوليــاث "املــسماةوالــشبكة اهلائلــة 

                                                         
  .www.iacpsocialmedia.org/Portals/1/documents/2012SurveyResults.pdf: متاحة على املوقع الشبكي )24( 

www.iacpsocialmedia.org/Portals/1/documents/2012SurveyResults.pdf
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تكّبــد تكلفــة شــائعة بــصفة خاصــة لــدى وحــدات منــع اجلرميــة، وميكــن فيهــا بــسهولة، ودومنــا  
قــراءة آخــر األخبــار ونــشر التعليقــات     " املناصــرون"يــستطيع فيهــا   صــفحة تركيبيــة، إنــشاء 

ة، بقــدر متزايــد لــدى أجهــزة ّيــ الذكُفوُتــستعمل أيــضاً اهلواتــ. املــشاركة يف منتــديات املناقــشة
 )٢٥(.الشرطة يف خمتلف البلدان ألغراض إرسال الرسائل اآلمنة

 ُتعــىن باحلــد مــن الفــرص  ، الــيت حبــسب األحــوال املختلفــة وإضــافةً إىل النــهوج الظرفيــة   -٥٧
 السـتعمال الساحنة للجرمية وبزيادة خماطر االعتقال أمام مرتكيب اجلرائم، هنالك إمكانات متنامية    

أْي مـوارد شخـصية ُينمّيهـا أعـضاء         (مـوارد فرديـة     تـوفري   شبكات التواصل االجتماعي مـن أجـل        
ماد على الـروابط الشخـصية      على االعت أْي قدرة األشخاص    (اجتماعية  موارد  و) اجملتمعات احمللية 

ة هامــة لتنميــة القــدرة علــى مواجهــة ّيــل عوامــل محائأن تــشكِّكفيلــة بــ، )ضــمن اجملتمعــات احملليــة
ــشباب   ــدى الـ ــصوصاً لـ ــة، وخـ ــبكا  . اجلرميـ ــستعمل شـ ــت ُتـ ــد باتـ ــاعي  ُتوقـ ــل االجتمـ  التواصـ

 من وتكنولوجيات االتصال اجلديدة من جانب احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني     
أجل تيسري نشر املعلومات عـن ُسـبل الوصـول إىل خـدمات الـصحة والتعلـيم واإلسـكان، وبنـاء                     
اجملتمعات احمللية املعرفية، واالخنراط ضمن اجملتمعات احمللية يف املناقشات املعنية بسالمة اجملتمعات         

  .احمللية ذاهتا
ــة ع ، قــد تنطــويويف املقابــل  -٥٨ لــى عواقــب ضــارة غــري   تــدابري منــع اجلــرائم التكنولوجي

وهي تشمل احتماالت إحداث آثـار فعليـة ذات مفعـول إجرامـي تنـتج عـن مناقـشة                   . مقصودة
  . من الفرص الساحنة للجرميةاستبانتُهمل تسبق  ما
ة للــدول األعــضاء صَّ ميكــن االســتفادة مــن املــؤمتر الثالــث عــشر باعتبــاره منــ ،ومــن ثَــمَّ  -٥٩

الـشبكات االجتماعيـة    هذه  ستفادة بشأن كيفية استخدام     لتبادل اخلربات املكتسبة والدروس امل    
وتكنولوجيــات االتــصاالت اجلديــدة يف خمتلــف الواليــات القــضائية مــن أجــل زيــادة مــشاركة   
اجلمهور يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، مـع احلـرص يف الوقـت نفـسه علـى عـدم إجيـاد                       

  .فرص جديدة تكون ساحنة لإلجرام
  

                                                         
يف إيرلندا، على سبيل املثال، أُنشئ موقع شبكي متاح الوصول إليه للعموم، يقترن بتكنولوجيات اهلاتف اجلوال،  )25( 

لتمكني املواطنني من اإلبالغ عن املسائل غري العاجلة، ومنها مثالً مشاكل اإلضاءة يف الشوارع وجماري الصرف 
والكتابة والرسم على اجلدران وإلقاء القمامة على حنو غري قانوين وصيانة الطرق واألرصفة وممرات املشاة، إىل 

  .ة اجملتمع احملليالسلطات احمللية يف البلد، مما يساعد على حتسني رفاهي
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   كة اجلمهور على الصعيدين الوطين واحملليدور مشار  -٢  
على الصعيد الوطين، ميكـن االعتمـاد علـى مـشاركة اجلمهـور يف وضـع اسـتراتيجيات             -٦٠

ــة،        ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــشأن من ــة حمــددة ب ــشريعات وطني وكــذلك يف وخطــط عمــل وت
 املثـال مـن خـالل    وذلـك علـى سـبيل   املشاركة الناشـطة يف تـسيري عمـل نظـام العدالـة اجلنائيـة،              

اء الواجبات املنوطة هبيئات احمللَّفني، والنـهوج الـيت تعتمـد علـى             داختيار القضاة واملشاركة يف أ    
ــثالً خمططــات متطــ      ــها م ــور، ومن ــشاركة اجلمه ــشرطةعي ّوم ــشطة   ال ــسجون وأن ــارات ال  وزي
  .املساندة يف مرحلة ما بعد اإلفراج عن املسجونني

ــرة    -٦١ ــسبما ورد يف الفقـ ــن١٤وحـ ــة    مـ ــع اجلرميـ ــة ملنـ ــادئ التوجيهيـ ــرار اجمللـــس  ( املبـ قـ
  ):٢٠٠٢/١٣االقتصادي واالجتماعي 

ينبغي أن تويل استراتيجياُت منع اجلرمية االعتباَر، عنـد االقتـضاء، لالحتياجـات املختلفـة               
  .لدى الرجال والنساء وأن تنظر يف االحتياجات اخلاصة بأفراد اجملتمع املستضعفني

م علـى حنـو متزايـد بـضرورة إشـراك الفئـات املهمَّـشة أو املستـضعفة         سلِّوقد باتت احلكومات ت  
 يف نواملنخرطـ  غـري رمسيـة أو   مستوطنات سكنيةاجتماعياً، ومنها مثالً الناس الذين يعيشون يف     

. الـشعوب األصـلية واألقليـات العرقيـة       مـن   ماعـات   اجلرمسـي والـشباب و     غـري    نشاط اقتـصادي  
ومـاً بأهنـا ال متلـك سـوى تـأثري ضـئيل جـداً علـى ممارسـة منـع                     وهذه الفئات السكانية ُتعـَرف د     

  .اجلرمية والعدالة اجلنائية، ولكنها مع ذلك كثرياً ما تكون على متاسٍ مع نظام العدالة اجلنائية
  

   املبادرات املتمرِكزة على اجملتمعات احمللية  )أ(  
ــة    -٦٢ ــة املختلف ــُصعد احمللي ــى ال ــ،عل ــشاركة اجلمهــو نَّظ أ ُيالَح ــة    م ــع اجلرمي ــز من ر يف تعزي

وقـد   )٢٦(والعدالة اجلنائية هلا تـاريخ طويـل حافـل باإلجنـازات يف كـثري مـن البلـدان حـول العـامل                     
أصبح إشراك اجملتمع احمللي مكوِّنـاً أساسـياً يف منـع اجلرميـة بكـل أنـواع عالقـات الـشراكة الـيت                       

ــر اخلــدمات      ــشرطة واملــدارس ودوائ ــة وأجهــزة ال ــدوائر البلدي ــشمل ال ــة  ت ــصحية واالجتماعي ال
وبغيــة التــشجيع علــى مــشاركة اجملتمــع احمللــي، يــوفِّر بعــض البلــدان بــرامج   . والقطــاع اخلــاص

                                                         
للحفاظ على األمن يف " كوبان"تشمل األمثلة مشاركة املواطنني يف برامج أمن املواطن يف أمريكا الالتينية، ونظام  )26( 

نع اجلرمية وتقدمي املساعدة لضحاياها يف جنوب أفريقيا،  اليت تركِّز على اجملتمعات احمللية ملربامجالاليابان، و
ومما هو جدير بالتنويه على وجه اخلصوص .  املعنية بالعمل مع الشباب وبإدماجهم يف اجملتمعواملبادرات األوروبية

، ومنها مثالً )مثالً يف أستراليا وكندا(تدابري العدالة االبتكارية اليت ُتستخدم لدى مجاعات الشعوب األصلية 
ن احلاالت، تتمحور هذه املبادرات حول واستناداً إىل القانون التقليدي يف كثري م. حلقات إصدار أحكام العقوبة

  . من اجملتمعات احمللية للمثول أمام العدالةاجلناةإشراك اجملتمع احمللي على أوسع حنو يف جلب 
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مكافـآت ماليـة وغـري ماليـة، ُتـستبان فيهـا الـربامج الناجحـة والواعـدة بالنجـاح يف منـع اجلرميـة             
 )٢٧(.مبشاركة اجملتمعات احمللية، وُيقدَّم هلا الدعم والثناء

  
   )العودة إىل ارتكاب اجلرائم(معات احمللية ومنع معاودة اإلجرام اجملت  )ب(  

يف البلـدان كلـها     ) العـودة إىل ارتكـاب اجلـرائم      (مع ارتفاع مستويات معاودة اإلجرام        -٦٣
بالفعل، وبصرف النظر عن مستوى التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة، أخـذت تـزداد املـشاركة                

ئيـسي املنـشود مـن اجلهــود املعنيـة بإعـادة إدمـاج اجلُنــاة يف       واهلــدف الر. املدنيـة يف هـذا الـصدد   
اجملتمــع هــو تــوفري الــدعم واملــساعدة واإلشــراف هلــم ممــا مــن شــأنه أن يــساعدهم علــى اتبــاع    

كـون هلـذه الـربامج تـأثري     يولكـْن لكـي   . مسلك خال من اإلجرام يف العيش بعد اإلفراج عنـهم     
ــدَّ للمجتمــع احمللــي مــن أن يكــون   ــابالً بكــل وضــوح لالســتجابة هلــذا املــسعى  إجيــايب، ال ب .  ق

، الـذي أعـدَّه      يف اجملتمـع   اجلنـاة ب اخلاص مبعاجلة معاودة اإلجـرام وإعـادة إدمـاج           الكتيِّوحيتوي  
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، على ممارسات وطنيـة واعـدة بالنجـاح هتـدف              

 العــودة إىل خــالل التــصدِّي لتحــديات   إىل احلــدِّ مــن حــاالت معــاودة اإلجــرام وذلــك مــن      
وقد أخذت بلدان كثرية بإشـراك اجملتمعـات   . االندماج يف اجملتمع اليت يواجهها مرتكبو اجلرائم    

احمللية ومنظمات اجملتمع املدين بشأن إعادة إدمـاج اجلُنـاة يف اجملتمـع، وذلـك علـى سـبيل املثـال                     
لية، واليت تشمل بـرامج عمـل الـسجناء مـع           من خالل خمططات املساندة يف إطار اجملتمعات احمل       

  )٢٨(.الناس خارج السجن أو عملهم يف جماالت لصاحل الناس، وبرامج العدالة التصاحلية

  
   هنج مسامهة اجملتمعات احمللية يف احلفاظ على األمن مع الشرطة وغريه من النهوج املشاهبة  )ج(  

ة بالتعــاون يف العمــل مــع كــل    يــه يف منــع اجلرميــ  ة دور رئيــسي تؤدِّطألجهــزة الــشر   -٦٤
 اجلهود اليت ُتبـذل يف هـذا الـصدد طائفـة متنوعـة مـن خطـط العمـل                 وتتضمَّن. قطاعات اجملتمع 

                                                         
والعنف، الذي يعترف بالربامج املعنية خبفض  واحد من األمثلة على ذلك املخطط األسترايل ملكافآت منع اجلرمية )27( 

  .لياوالعنف يف أسترا اجلرمية
، التابع لدائرة السجون يف أوغندا، "العودة من السجن إىل البيت"واحد من األمثلة على ذلك هو مشروع  )28( 

ويستند املشروع إىل هنج . املعروف أيضاً باسم مشروع إعادة تأهيل اجملرمني اجتماعياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع
ة اجلروح فيما بني اجلُناة والضحايا واجملتمعات احمللية ألغراض يف العدالة التصاحلية يشدِّد على الوساطة ومداوا

ويشمل الربنامج دوماً رؤساء اجملالس احمللية وقادة العشائر والقادة الدينيني . جرب األضرار اليت تسببها اجلرمية
دة تأهيل مرتكيب والشرطة وأفراداً من أعضاء اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين العاملة يف جماالت إعا

 Introductoryانظر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، (اجلرائم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع 

Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders  سلسلة كتّيبات ،
  ]).لنص اإلنكليزيمن ا [٥٥، الصفحة )٢٠١٢(العدالة اجلنائية 
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والنــهوج القائمــة علــى اجملتمعــات احملليــة يف منــع اجلرميــة، مــن أجــل توثيــق ُعــرى التعــاون بــني   
اظ علــى األمــن مــع وقــد أمثــرت هنــوج مــسامهة اجملتمعــات احملليــة يف احلفــ . الــشرطة واجلمهــور

الشرطة، وغريها من النهوج املـشاهبة، يف حتقيـق اسـتجابات إجيابيـة مـن جانـب اجلمهـور، ويف                    
ــة احملليــة، الــيت يــشارك فيهــا   . خفــض معــدالت اجلرميــة يف كــثري مــن األحــوال   واجملــالس األمني

اد مواطنــون يف التعــاون يف العمــل مــع الــشرطة، والــيت تــسعى إىل حتديــد مــشاكل اجلرميــة وإجيــ 
ي مــشاركة اجلمهــور يف اجلهــود مِّــاحللــول هلــا إمنــا هــي واحــدة مــن املمارســات الكــثرية الــيت تن

وهنالــك مثــال آخــر يف التعــاون بــني الــشرطة . الراميــة إىل تعزيــز منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة
ة  وعلى سبيل املثال، فإنَّ القطـاع االجتمـاعي التـابع لوحـدات شـرطة التهدئـ           .ومعاهد األحباث 
يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل، يتعـاون مـع معاهـد أحبـاث مثـل معهـد                 ) UPPs(وإشاعة الـسلم    

غرابيه على اسـتحداث تكنولوجيـا ترمـي إىل االرتقـاء مبـستوى االسـتجابة األمنيـة يف البيئـات                    يإ
  .احلضرية ضمن إطار التعاون بني بلدان اجلنوب

  
   مشاركة اجلمهور يف املساعدة القانونية  )د(  

ــة          -٦٥ ــة اجلنائي ــصاف يف نظــم العدال ــة اإلن ــصر أساســي لكفال ــي عن ــة ه ــساعدة القانوني امل
مبـادئ  أنَّ  كمـا   . وعملها بكفاءة ومراعاهتا لالعتبارات اإلنسانية واستنادها إىل سـيادة القـانون          

 بشأن ُسبل احلصول على املـساعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة اجلنائيـة       وتوجيهاهتااألمم املتحدة   
توصي بأنه ينبغي للدول أن تعترف بإسـهام رابطـات احملـامني            ) ٦٧/١٨٧ر اجلمعية العامة    قرا(

واجلامعات واجملتمع املـدين وغريهـا مـن اجملموعـات واملؤسـسات يف تقـدمي املـساعدة القانونيـة،                   
 وينبغي إرساء شراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص، وغريهـا مـن      .ع ذلك اإلسهام وأنْ تشجِّ 

 فــإنَّ ،ومــن ثَــمَّ. اكة، لتوســيع نطــاق املــساعدة القانونيــة، حــسب مقتــضى احلــالأشــكال الــشر
 ميثّل بوضـوح االعتـراف املتزايـد بإشـراك اجلماعـات املنتميـة إىل اجملتمعـات احملليـة يف                    ١٤ املبدأ

توفري اخلدمات املختلفة، اليت تشمل يف تنّوعها املـشورة واملـساعدة القانونيـة والتمثيـل القـانوين                 
 التثقيف القانوين وسبل الوصول إىل املعلومـات القانونيـة وغـري ذلـك مـن اخلـدمات الـيت                    وحىت

ُتـــوفّر لألشـــخاص مـــن خـــالل آليـــات بديلـــة خاصـــة بتـــسوية املنازعـــات وإجـــراءات العدالـــة  
ويف حـــني ينبغـــي للـــدول أن تعتـــرب تـــوفري املـــساعدة القانونيـــة مـــن واجبـــها ومـــن . التـــصاحلية

ع أيضاً علـى االعتمـاد علـى األطـراف الفاعلـة غـري احلكوميـة مـن أجـل                    مسؤولياهتا، فإهنا ُتشجَّ  
تلبية احتياجات مواطنيهـا، وخـصوصاً أولئـك الـذين ينتمـون إىل أكثـر الفئـات استـضعافاً أمـام              

لذين ليس مبستطاعهم احلصول على سـبل الوصـول إىل          وهذا جانب حيوي ألولئك ا    . املخاطر
املعونة القانونية املموَّلة من احلكومة والذين ليس لـديهم مـوارد شخـصية للحـصول علـى متثيـل                
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كما ينبغي النظر بعني االعتبـار إىل مـسألة هامـة           . قانوين واف بالغرض أو مشورة قانونية وافية      
ري الربامج من هذا النـوع مـن أجـل التركيـز     يف هذا اخلصوص وهي كيف ميكن تشجيع أو تيس   

  .على أكثر االحتياجات إحلاحاً
  

   دور وسائل اإلعالم  ) ه(  
ــافع          -٦٦ ــور باملن ــالم اجلمه ــه يف إع ــا أن تؤدي ــا دور حمــوري عليه ــة هل املؤســسات اإلعالمي

نها الطويلة األمد اليت تتأتى عن أنـشطة منـع اجلرميـة ويف إيـصال الرسـائل اإلعالميـة الـيت تتـضم                     
. الــربامج التثقيفيــة املــصمَّمة بقــصد تنبيــه املــواطنني إىل خمــاطر اجلرميــة اجلديــدة منــها واملتطــورة  

وإحدى اخلطوات اهلامة يف التشجيع علـى قيـام عالقـة إجيابيـة باجملموعـات اإلعالميـة يف تعزيـز                    
 ويف  ناشـط ني علـى حنـو      نمشاركة اجلمهور يف إطار نظام العدالة اجلنائية، هي يف إشراك املـواط           

وهبـذه الطريقـة    . مراحل مبكرة يف عملية التخطيط للمبـادرات التـسويقية االجتماعيـة وإجنازهـا            
ميكــن أن تــستفيد احلكومــات مــن اخلــربة املعرفيــة واملهــارات لــدى وســائل اإلعــالم يف العمليــة  

ة يف إطـار  الصعبة اليت يتطلّبها إيصال الرسائل اإلعالمية اخلاصة مبنع اجلرمية والترويج للمـشارك           
  )٢٩(.نظام العدالة اجلنائية

ــة األخــرى يف    -٦٧ ــة     مــن اجلوانــب اهلام ــع اجلرميــة والعدال مــشاركة وســائل اإلعــالم يف من
اجلنائية ما يتعلق بالتحدِّيات اليت تواجهها احلكومات يف كفالـة أمـن الـصحفيني وخـصوصاً يف                 

. ذلك كفالـة حريـة الـصحافة   اجملتمعات املتـأثرة بارتفـاع مـستويات اجلرميـة والعنـف فيهـا، وكـ              
.  صـحفي وعامـل يف وسـائل اإلعـالم         ٦٠٠وقد قُتل يف الـسنوات العـشرين األخـرية أكثـر مـن              

ــارة أخــرى  ــه يف كــل أســبوع، يف التقــدير املتوســط، يفقــد صــحفي أو     ،وبعب  ميكــن القــول بأن
ــور    صــحفية ــات إىل اجلمه ــار واملعلوم ــنقالن األخب ــا ومهــا ي ــاء العنــف جتــا  .  حياهتم ــة إهن ه وبغي

 الرؤســاء التنفيــذيني ملنظومــة األمــم املتحــدة  ُس، جملــ٢٠١٢أبريــل /الــصحفيني، أقــرَّ يف نيــسان
 لألمـم املتحـدة بـشأن سـالمة الـصحفيني ومـسألة اإلفـالت مـن                 لٍ عم ِةاملعين بالتنسيق أولَ خط   

ومـن   )٣٠(.العقاب، وهي عملية تصّدرت مسارها منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          

                                                         
 Peter Homel and Tom Carroll, “Moving knowledge into action: applying social marketingانظر  )29( 

principles to crime prevention”, Trends & Issues, No. 381 (September 2009). Available from 

www.aic.gov.au/documents/C/B/1/%7BCB1B79BA-0728-4710-B6EB-

374A2405BA3C%7Dtandi381.pdf.  
-www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/November/un-governments-and-civil : املوقع الشبكيانظر )30( 

society-unite-to-stem-violence-against-journalists.html?ref=fs2.  

society-unite-to-stem-violence-against-journalists.html?ref=fs2
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ة مالئمــة لكــي تتبــادل الــدولُ األعــضاء بواســطتها    املــؤمتر الثالــث عــشر أن يكــون منــصَّ شــأن
املعلومـــات وأفـــضل املمارســـات خبـــصوص جهودهـــا الراميـــة إىل القـــضاء علـــى العنـــف جتـــاه   

نوا من القيام بعملهم ومن إحقاق حق كل املواطنني يف تلقِّـي املعلومـات              الصحفيني لكي يتمكَّ  
  .املوثوقة

  
   الضحايا يف منع اجلرميةدور   -٣  

ز تقليـدياً علـى التحقيقـات يف القـضايا اجلنائيـة      كانت نظم العدالة اجلنائية احلديثة تركِّـ    -٦٨
ــ. أحكــام اإلدانــة علــيهم ومعاقبتــهم  وإصــدار للُجنــاةوعلــى املالحقــة القــضائية   ا يف األزمنــة أمَّ

 يف عـدد متزايـد مـن البلـدان،          علـى عاتقهـا،    احلديثة العهد، فقد أخذت أجهزة العدالـة اجلنائيـة        
.  محايــة ضــحايا اجلرميــة، باعتبارهــا هــدفاً إضــافياً يف ســياق العدالــة التــصاحلية        ِة كفالــةَمهمــ
معايري وقواعد قانونيـة غـري      شكل  صيغت يف البدء املعايري الدولية بشأن متكني الضحايا يف           وقد

عــالن األمــم املتحــدة بــشأن مبــادئ إلزاميــة بــشأن منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، ومنــها مــثالً إ 
  )٣١(.العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعّسف يف استعمال السلطة

د علـى حنــو  بقـضايا الـضحايا قـد تأكَّـ    الـدويل  االهتمـام املتجـّدد لـدى اجملتمـع     أنَّ كمـا    -٦٩
دة إضــايف علــى املــستوى املعيــاري مــن خــالل اعتمــاد صــكوك دوليــة حتتــوي علــى أحكــام حمــدَّ

هتدف إىل كفالة احتـرام ضـحايا اجلـرائم ووضـعهم القـانوين، ومنـها علـى سـبيل املثـال اتفاقيـة                        
  .اجلرمية املنظَّمة وبروتوكوالهتا واتفاقية مكافحة الفساد

كذلك فإنَّ جمايل العدالة التصاحلية والتداول يف إطار اجملتمعـات احملليـة يـشتمالن علـى                  -٧٠
وهتـدف هـذه العمليـات      . تقرير تدابري مناسـبة للتـصدِّي للجرميـة       السعي إىل إشراك الضحايا يف      

إىل إجياد حلول ملشاكل اجلرمية بالتركيز على جرب الضرر الواقع علـى الـضحايا، ووضـع اجلُنـاة                
. حتــت طائلــة املــسؤولية حملاســبتهم علــى أفعــاهلم، وإشــراك اجملتمــع احمللــي يف تــسوية املنازعــات  

لدى الـضحايا ميكـن أن تكـون مفيـدة يف تطـوير معلومـات تـدابري                 وأخرياً فإنَّ جتارب التواصل     
  .حمددة األهداف وفعالة بشأن منع اجلرمية

  

                                                         
ة واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب  وانظر أيضاً املبادئ األساسي؛٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة  )31( 

قرار (لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل 
  ).٦٠/١٤٧اجلمعية 
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   أسئلة للمناقشة  - جيم  
 النظـر يف    تـودُّ  ، املـؤمتر الثالـث عـشر      ، وكـذلك  لعلَّ االجتماعـات التحـضريية اإلقليميـة        -٧١

  : بشأهنااملسائل التالية من أجل إجراء املزيد من املناقشات
 يف وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وخطـط وبـرامج            يِّدةاستعراض املمارسات اجل    )أ(  

  ملنع اجلرمية تكفل إشراك كل قطاعات اجملتمع يف هذا الصدد؛
ر إشراك كل قطاعـات اجملتمـع يف تعزيـز           اليت تيسِّ  يِّدةاستعراض املمارسات اجل    )ب(  

  مجتمعات احمللية؛رها للأداء نظم العدالة اجلنائية واخلدمات اليت توفِّ
استكـــــشاف كيـــــف ميكـــــن أن تـــــساعد وســـــائطُ التواصـــــل االجتمـــــاعي    )ج(  

وتكنولوجيات االتصاالت اجلديدة السلطات الوطنية علـى زيـادة مـشاركة اجلمهـور يف تعزيـز                
  ية؛ئمنع اجلرمية والعدالة اجلنا

صـل  تقييم أفضل السبل الكفيلة مبواجهة التحـدِّيات الـيت تفرزهـا وسـائط التوا               )د(  
االجتمـــاعي وتكنولوجيـــات االتـــصاالت حينمـــا ُتـــستعمل للتحـــريض علـــى العنـــف والتمييـــز  

  واجلرمية؛
كفالــة إســهام وســائل اإلعــالم يف منــع اجلرميــة ويف ســالمة اجملتمعــات احملليــة،    )ه(  

ــى حنــو واف           ــن الــصحفيني عل ــة التعــبري وأم ــة بقــضايا حري ــام احلكومــات بالعناي ــذلك قي وك
  بالغرض؛
ــة   )و(   ــيت      كفال ــع اجلرميــة ال ــدابري من ــة وإشــراكهم يف ت ــشاور مــع ضــحايا اجلرمي الت

  .تعتمدها احلكومات واألوساط الصناعية واجملتمعات احمللية
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دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع   -حلقة العمل األوىل    
اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دعم إرساء نظم 

اضعة للمساءلة عدالة جنائية فعالة منصفة خ
اخلربات :  اإلنسانيةُت فيها االعتباراُتراعى

بية االحتياجات والدروس املستفادة يف جمال تل
األطفال، وخباصة معاملة الفريدة للنساء و

   اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياً
   النطاق  - ألف  

رف هبـا   دأبت األمم املتحدة منذ تأسيسها على العمل بنشاط علـى صـوغ مبـادئ معتَـ                 -٧٢
وقـد نـشأت، علـى مـدى الـسنني، بفـضل القـوة الدافعـة         . دولياً يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة  

رهـا مـؤمترات األمـم املتحـدة بـشأن منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، جمموعـةٌ كـبرية مـن                        اليت توفِّ 
نــع اجلرميــة  واســعة التنــّوع مــن املــسائل ذات الــصلة مب ةًاملعــايري والقواعــد الــيت تــستوعب طائفــ 

والعدالــة اجلنائيــة، ومنــها مــثالً مــسائل معاملــة الــسجناء، والعدالــة لــصاحل األطفــال، وضــحايا    
  )٣٢(.اجلرمية، والعنف جتاه املرأة، ومنع اجلرمية

ل اجملموعــةُ املوجــودة حاليــاً مــن معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف ميــدان منــع  وتــشكِّ  -٧٣
 عمــلٍ لقيــاس وتقيــيم مــدى إنــصاف نظــم العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة  اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة آليــةَ

عامــة   فقــد ســاعدت طيلــة هــذه الــسنني علــى إجيــاد سياســات  ،مَّوفعاليتــها وإنــسانيتها، ومــن ثَــ 
  .واستراتيجيات أكثر فعاليةً ملنع اجلرمية وعلى إقامة مؤسسات أكثر فعالية ونزاهةً للعدالة اجلنائية

ــم املتحــدة       ســلَّيف إعــالن ســلفادور،   -٧٤ ــد األم ــأثري قواع ــة وت ــضاء بقيم ــدولُ األع مت ال
ومعايريها بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وذكرت أهنا مـا فتئـت تـسعى إىل االسـتفادة مـن                   

ــة    تــشكِّل تلــك القواعــد واملعــايري باعتبارهــا    ــذ سياســاهتا العام ــاً يف تــصميم وتنفي ــدأً توجيهي مب
وعالوةً علـى ذلـك،     . لة اجلنائية اها الوطنية اخلاصة مبنع اجلرمية والعد     وقوانينها وإجراءاهتا وبراجم  

 ببذل اجلهود املناسبة من أجـل التـرويج لتطبيقهـا علـى أوسـع               يوبغية جعلها أكثر فعاليةً، أُوص    
نطــاق ومــن أجــل زيــادة الــوعي بــشأهنا لــدى الــسلطات واهليئــات املــسؤولة عــن تطبيقهــا علــى 

                                                         
، اليت نشرها مكتب ة اجلنائيةاخلالصة الوافية ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالانظر  )32( 

: متاحة يف املوقع الشبكي. ٢٠٠٦املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف عام  األمم
http://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar.pdf.  
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دد، جيـدر التـذكري أيـضاً بـأنَّ اجلمعيـة العامـة أكـدت جمـدداً، يف                  ويف هـذا الـص    . الصعيد الوطين 
 بــشأن حقــوق اإلنــسان وإقامــة العــدل علــى دعوهتــا املوجَّهــة لكــل الــدول     ٦٧/١٦٦قرارهــا 

ر جهداً يف توفري ما يلزم إلجياد آليات عمل وإجـراءات فعالـة تـشريعية وغـري     األعضاء بأالّ تدخِّ  
  .رض، تكفل تنفيذ تلك املعايري تنفيذاً تاماًتشريعية، وكذلك موارد وافية بالغ

ا معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها الــيت ُتعــىن باجلوانــب ذات الــصلة مبعاملــة النــساء  أمَّــ  -٧٥
  :واألطفال من فئة اجلُناة وإعادة إدماجهم يف اجملتمع فتشمل

يف عـام  ، بـصيغتها املعدَّلـة   ١٩٥٥(القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسجناء         )أ(  
  ؛٦٧/١٨٨، اجلاري تنقيحها اآلن وفقاً لقرار اجلمعية العامة )١٩٧٧

  ؛)١٩٨٤(ال للقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء إجراءات التنفيذ الفعَّ  )ب(  
قواعـد  (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شـؤون قـضاء األحـداث       )ج(  
  ؛)١٩٨٥بكني، 

شـكل   يِّملتعلقة حبماية مجيـع األشـخاص الـذين يتعرَّضـون أل          جمموعة املبادئ ا    )د(  
  ؛)١٩٨٨(من أشكال االحتجاز والسجن 

  ؛)١٩٩٠(املبادئ األساسية ملعاملة السجناء   )ه(  
  ؛)١٩٩٠(قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملرَّدين من حريتهم   )و(  
ــد األمــم املتحــدة     )ز(   ــة للتــدابري  قواع ــري االحتجازيــة الــدنيا النموذجي قواعــد  ( غ
  ؛)١٩٩٠طوكيو، 
مبــادئ الريــاض  (مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة ملنــع جنــوح األحــداث         )ح(  
  ؛)١٩٩٠) (التوجيهية
  ؛)١٩٩٧(مبادئ توجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية   )ط(  
  ؛)١٩٩٧(إعالن كمباال بشأن أحوال السجناء يف أفريقيا   )ي(  
إعــالن كادومــا بــشأن اخلدمــة اجملتمعيــة ومــا يتــصل بــه مــن توصــيات بــشأن       )ك(  

  ؛)١٩٩٨(اكتظاظ السجون 
  ؛)١٩٩٩(إعالن أروشا بشأن املمارسات احلسنة يف السجون   )ل(  
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املبــادئ األساســية الســتخدام بــرامج العدالــة التــصاحلية يف املــسائل اجلنائيــة          )م(  
  ؛)٢٠٠٢(

املة السجينات والتدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات      قواعد األمم املتحدة ملع     )ن(  
  .)٢٠١٠) (قواعد بانكوك(

.  صغرية يف مجيـع أحنـاء العـامل        ةًُتعّد نسبةُ النساء من جمموع نزالء السجون عموماً نسب          -٧٦
غري أنَّ أعدادهن ما فتئت تتزايد بتوازٍ مع االزدياد املتصاعد يف إمجـايل جممـوع نـزالء الـسجون       

 البلدان، وليس ذلك فحسُب، بل إنَّ الدراسات يف بعـض البلـدان قـد أظهـرت أنَّ                  يف كثري من  
وعلـى الـرغم مـن ذلـك     . ل أسرع من تزايد عدد الـسجناء عدد السجينات آخذ يف التزايد مبعدَّ 

االجتــاه حنــو التزايــد، فــإنَّ مرافــق الــسجن القائمــة وممارســات إدارة الــسجون املتَّبعــة يف الوقــت  
 فـإنَّ   ولـذلك  قاطبـة ُمـصمَّمة يف املقـام األول خبـصوص الـسجناء مـن الـذكور،                  الراهن يف العامل  

وضــع يف أكثــر األحيــان يف احلــسبان يف  ُتاالحتياجــات احملــددة اخلاصــة بالنــساء الــسجينات ال   
  .ممارسات إدارة السجون وبرامج إعادة تأهيل السجناء

ــة، ٢٠١٠ديـــسمرب /ويف كـــانون األول  -٧٧ ــة العامـ ــة  ، اعتمـــدت اجلمعيـ  مـــن أجـــل العنايـ
 األمـم املتحـدة ملعاملـة الـسجينات والتـدابري           َد قواعـ  ،باالحتياجات احملـددة اخلاصـة بالـسجينات      

ــة للــسجينات   ــانكوك(غــري االحتجازي ــانكوك هــذه علــى طائفــة   ). قواعــد ب وتــشتمل قواعــد ب
ج متنوعة من املسائل، مبا فيهـا إجـراءات اإلدخـال إىل الـسجن، والـسالمة يف الـسجون، وبـرام              

إعــادة تأهيــل الــسجينات الــيت ُتعــىن باالحتياجــات احملــددة اخلاصــة بالنــساء، والرعايــة الــصحية   
الواعية بالفوارق بني اجلنسني، ورعاية األطفال املوجودين يف السجون مـع أمهـاهتم، واإلعـداد               

وميتــد نطــاق هــذه القواعــد ليــشمل أيــضاً  . ملرحلــة اإلفــراج عــن الــسجينات والرعايــة الالحقــة 
  .ابري واجلزاءات غري االحتجازية املتاحة للنساء اجلانياتالتد
مت الدول األعضاء بأمهيـة منـع جـرائم الـشباب ودعـم إعـادة               يف إعالن سلفادور، سلَّ     -٧٨

تأهيــل اجلُنــاة مــن الــشباب وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع، ومحايــة األطفــال مــن ضــحايا اجلرميــة  
 إىل منـع تكـرار وقـوعهم ضـحيةً للجرميـة، والعنايـة             والشهود عليها، مبا يف ذلك اجلهود الراميـة       

ــسجينات   ــسجناء وال ــة احتياجــات أطفــال ال وذُكــر أنَّ هــذه االســتجابات ينبغــي هلــا أن   . بتلبي
 تراعي حقوَق اإلنسان ومصلحة األطفال والشباب على أفضل حنو، حسبما ُتطالب بـه اتفاقيـة              

بـق احلـال، ويف معـايري األمـم املتحـدة           حيثمـا ينط   )٣٣(حقوق الطفل وبروتوكوليها االختيـاريني،    

                                                         
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣ و٢١٧١ و١٥٧٧اجمللدات جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  )33( 
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وعلـى الـرغم مـن أنَّ       . وقواعدها األخرى ذات الصلة بقضاء األحداث، حسبما يكـون مناسـباً          
اتفاقية حقوق الطفل وغريها من املعايري والقواعد الدولية تنص على أنَّ األطفال الـذين هـم يف                  

، ريخـ أره تـدبرياً ُيلجـأ إليـه كمـالذ          نزاع مع القانون ال ينبغـي حرمـاهنم مـن حريتـهم إال باعتبـا              
ــة،  ــاً علــى األقــل مــن األطفــال خيــضعون للحرمــان مــن       )٣٤(وألقــصر مــدة زمني ُيقــدَّر أنَّ مليون

ولذلك فـإنَّ مـن األمـور احلامسـة أن يكـون             )٣٥(.فترة زمنية معّينة  أيِّ   حريتهم يف العامل قاطبة يف    
ــدان   ــدى البل ــدابري ســليمة ل ــة االح   مطبَّت ــن أجــل تلبي ــة م ــال   ق تياجــات احملــددة اخلاصــة باألطف

ــة        ــصحية ووســائل النظاف ــة ال ــهم، وخــصوصاً فيمــا يتعلــق خبــدمات الرعاي احملــرومني مــن حريت
الصحية، والعناية باألحوال البيئية، والتثقيـف، واإلرشـاد األساسـي والتـدريب املهـين، وبـرامج                

  .إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع
اتيجية بـشأن منـع اجلرميـة أو بـشأن إصـالح العدالـة اجلنائيـة تامـة مـن                    ال تكون أيُّ استر     -٧٩

 اسـتراتيجية    أيَّ  فمـن البـديهي أنَّ     ،مَّومـن ثَـ   .  ملشكلة معـاودة اإلجـرام     تصدِّيدون تدابري فعالة لل   
شاملة يف هذا اخلصوص ال بدَّ من أن تضع يف احلسبان أنَّ سالمة اجلمهـور تتـأثر بـضخامة عـدد                     

تكبــها أفــراد خــضعوا مــن قبــلُ لفــرض جــزاءات علــيهم ولكنــهم مل يرتــدعوا عــن  اجلــرائم الــيت ير
 فـإنَّ العـودة إىل ارتكـاب اجلـرائم سـوف            ،الـة وما مل تكن هنالـك تـدّخالت فعَّ       . ارتكاب اجلرائم 

 فإنَّ من الـالزم املبـادرة علـى حنـو عاجـل إىل تـوفري بـرامج فعالـة إلدمـاج          ،ومن مثَّ. تظلّ مستمرة 
 إدمــاجهم يف اجملتمــع ألهنــا وســائل أساســية يف منــع معــاودة اإلجــرام ويف زيــادة   اجلنــاة أو إعــادة

ــان     ــدفان هام ــة، ومهــا ه ــسالمة العام ــة   ال ــسياسة العام ــن أهــداف ال ــة يف كــل  جــداً م  االجتماعي
  )٣٦(.البلدان
ن املعايري والقواعد الدوليـة أنَّ إعـادة تأهيـل مـرتكيب اجلـرائم وإعـادة إدمـاجهم يف                   وتبيِّ  -٨٠
 مهــا مــن ضــمن األهــداف األساســية املنــشودة يف مــسار عمليــة  حع احمللــي علــى حنــو نــاجاجملتمــ

الت مـن أجـل دعـم إعـادة إدمـاج مـرتكيب اجلـرائم يف        د أمهية التـدخُّ   وهي تؤكِّ . العدالة اجلنائية 
وإنَّ اجلهـود املبذولـة     . اجملتمع باعتبارها وسيلة ملنع ارتكاب املزيد مـن اجلـرائم وحلمايـة اجملتمـع             

ياً لتنقيح معايري األمم املتحدة وقواعدها ملعاملة السجناء، بعد انقضاء أكثر من نصف قـرن               حال
على إصدارها من جانب مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة السجناء، ُتعـّد مـسعًى            

                                                         
  . من قواعد بكني١-١٣من اتفاقية حقوق الطفل، والقاعدة ) ب (٣٧ملادة انظر ا )34( 
  Geert Cappelaere and Anne Grandjean, Enfants privés de liberté : droits et réalitésانظر )35( 

(Liège, Editions Jeunesse et Droit, 2000).  
  )ليل متهيدي بشأن منع معاودة اإلجرامد(مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  )36( 

Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism, p. 1.  
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ال يقتــصر علــى حتــديث صــيغتها اللغويــة القدميــة العهــد بــل يــشمل أيــضاً جعلــها متماشــيةً مــع   
  .انون الدويل ومع أفضل املمارسات يف الوقت الراهنالق
 فـإنَّ عمليـة إعـادة       ،ويف األحوال اليت توجد فيها موارد جمتمعية حمليـة وميكـن حـشدها              -٨١

إدخال مرتكيب اجلرائم يف اجملتمع ميكن أن ُتدار على حنو أكثر فعالية وذلك من أجل احلـد مـن                   
 بـني العدالـة اجلنائيـة       حبيـث تقـيم الـصلة      الـربامج    وميكن إعداد هذه  . احتماالت معاودة اإلجرام  

أو التــدخالت القائمــة أساســاً علــى اجملتمعــات احملليــة بواســطة خمتلــف اهليئــات احلكوميــة وغــري 
الت هـو مـّد يـد املـساعدة ملـرتكيب           واهلـدف الرئيـسي الـذي ترمـي إليـه هـذه التـدخُّ             . احلكومية

عار املترتبة علـى اإلدانـة اجلنائيـة وعلـى األثـر       اجلرائم من أجل التغلُّب على اإلحساس بوصمة ال       
الــضار النــاتج عــن اإليــداع يف احلــبس وعلــى العقبــات العديــدة الــيت يواجهوهنــا يف ســعيهم إىل   

  .معاودة االندماج يف اجملتمع احمللي
  

   األهداف  - باء  
  :سوف تكون األهداف املنشودة من حلقة العمل األوىل كما يلي  -٨٢

ة مــن معــايري األمــم املتحــدة  دَّ املــستلهمة واملــستميِّــدةارســات اجلاســتبانة املم  )أ(  
وقواعـدها ذات الــصلة يف منـع اجلرميــة والعدالـة اجلنائيــة يف تلبيـة االحتياجــات الفريـدة اخلاصــة      

  بالنساء واألطفال فيما يتعلق مبعاملتهم يف حال كوهنم سجناء؛
ناجحة يف جمال إعـادة إدمـاج        يف أنشطة    يِّدةاستبانة املمارسات والتجارب اجل     )ب(  

  مرتكيب اجلرائم من النساء واألطفال يف اجملتمع ومنع معاودة اإلجرام لديهم؛
اســتبانة الثغــرات والتحــدِّيات املوجــودة حاليــاً يف جمــال تلبيــة االحتياجــات          )ج(  

ــادة          ــوهنم ســجناء وإع ــهم يف حــال ك ــق مبعاملت ــا يتعل ــال فيم ــساء واألطف ــدة اخلاصــة بالن الفري
  هم يف اجملتمع؛إدماج

بعــة يف تعبئــة اجملتمــع املــدين وحــشد املــوارد مــن  تَّعــرض أفــضل املمارســات امل  )د(  
أجــل دعــم بــرامج ومبــادرات إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي لــصاحل مــرتكيب اجلــرائم مــن النــساء   

  .واألطفال
  

   أسئلة للمناقشة  - جيم  
وكـذلك املـشاركني يف احللقـة       االجتماعـات التحـضريية اإلقليميـة،       املـشاركني يف    لعلَّ    -٨٣

  : النظر يف املسائل التاليةيوّدوناألوىل يف إطار املؤمتر الثالث عشر، 
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ما هي آليات العمل القائمة جلمع البيانات واإلحصاءات عن أعداد وأوضـاع              )أ(  
األطفال الذين هم على احتكاك بالقانون، وخصوصاً أوضاع األطفال احملرومني مـن حريتـهم،          

ــات        ومســات األ ــات العمــل القائمــة جلمــع البيان ــا هــي آلي ــد االحتجــاز؟ وم ــال ممــن هــم قي طف
  واإلحصاءات عن أعداد وأوضاع ومسات النساء السجينات؟

ما هي آليات العمـل الـيت ثبـت جناحهـا يف مجـع البيانـات عـن أمنـاط ارتكـاب               )ب(  
لفئــات مــرتكيب اجلــرائم، مبــا يف ذلــك معــاودة اإلجــرام؟ وكــذلك يف تــصنيفها تفــصيلياً وفقــاً    

  اجلرائم؟
 خربات مكتـسبة ودروس مـستفادة بـشأن مجـع البيانـات، مـن               يُّهل هنالك أ    )ج(  

خالل عدة وسائل ومنها تقارير التقـصِّي االجتمـاعي، عـن خلفيـة نـشأة النـساء واألطفـال مـن           
مرتكيب اجلـرائم، وعـن كيفيـة اسـتخدام تلـك البيانـات لتـوفري املعلومـات لفائـدة اسـتراتيجيات                     

  ع اجلرمية والسياسات العامة بشأن إصدار األحكام وبرامج إعادة اإلدماج يف اجملتمع؟من
ــدةممارســات أيِّ هــل جــرت اســتبانة    )د(   ــة عــن   جيِّ ــدابري بديل ــوفري ت  خبــصوص ت

لقــانون؟ وكــذلك تــوفري بــدائل عــن التوقيــف  ل املخــالفنياإلجــراءات القانونيــة بــشأن األطفــال 
  كمة؟والسجن يف مرحلة ما قبل احملا

ما هي اخليـارات احملـددة خبـصوص نـوع اجلـنس الـيت ثبتـت صـحتها يف اختـاذ                       )ه(  
تـــدابري جتنيبيـــة وبـــدائل عـــن الـــسجن؟ وهـــل هـــي تـــضع يف االعتبـــار تـــاريخ ســـوابق اإليـــذاء   

لن يف ومسؤوليات الرعاية لدى الكـثريات مـن النـساء مرتكبـات اجلـرائم، وكـذلك أهنـنَّ ال ميـثِّ                  
   على اجملتمع؟كثري من األحيان خطورة

بل اليت ثبت جناحها يف كفالة حشد الـدعم مـن اجملتمـع احمللـي مـن                 ما هي السُّ    )و(  
أْي الوضع حتـت املراقبـة، اإلفـراج       (أجل بدائل السجن؟ وما هي أشكال إشراف اجملتمع احمللي          

  اليت ثبتت فعاليتها، وملاذا؟) املشروط
يــف مــن وطــأة تــأثري فــصل  مــا هــي التــدابري الــيت اســُتخدمت مــن أجــل التخف   )ز(  

األطفال عن البـالغني، ومـن أجـل معاملـة األطفـال أثنـاء االحتجـاز وفقـاً لنـهج يتمحـور حـول                       
  األطفال؟
ما هي التـدابري الـيت ثبتـت فعاليتـها يف كفالـة تزويـد األطفـال أثنـاء االحتجـاز                       )ح( 

يم واإلرشـاد األساسـي     البيئيـة والتعلـ   الـصحية   خبدمات الرعاية الطبية والنظافة الصحية واملرافـق        
 اليت ميكن التشارك فيها فيما يتعلق بإعـداد بـرامج           يِّدةوالتدريب املهين؟ وما هي املمارسات اجل     
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حمددة خبصوص فئات من األطفال املعرَّضني للمخاطر على وجه اخلصوص، ومنها مـثالً فئـات               
) ناعــة املكتــسبمتالزمــة نقــص امل/فــريوس نقــص املناعــة البــشرية (املــصابني باأليــدز وفريوســه 

  ومتعاطي املخدِّرات، ومثيالت هذه الفئات؟
ــك أيُّ   )ط(   ــدة ممارســات هــل هنال ــسبل    جيِّ ــات احملَتجــزات ب ــد الفتي ــة تزوي  لكفال

احلصول على خدمات التعليم والتدريب املهين واألنشطة التروحيية أسـوةً باخلـدمات الـيت ُتـوفّر                
صول إىل الربامج واخلدمات احملـددة اخلاصـة    من الذكور احملتجزين، وكذلك سبل الو      لنظرائهن

  بالفئة العمرية ونوع اجلنس؟
ما هي التدابري الناجحة اليت اتُّخذت لكفالـة تلبيـة االحتياجـات احملـددة اخلاصـة              )ي(  

ــصحية         ــة ال ــع املخصــصات؛ والنظاف ــق بتوزي ــا يتعل ــاء االحتجــاز، وخــصوصاً فيم ــساء يف أثن بالن
؛ وخدمات الرعاية الصحية احملـددة اخلاصـة بنـوع اجلـنس؛            الشخصية؛ وخدمات الرعاية الصحية   

والوقاية من فريوس األيدز، ومعاجلة املصابني بـه ورعايتـهم ومـساندهتم؛ وبـرامج معاجلـة تعـاطي                  
ــات       ــسالمة واألمــن؛ وعملي ــذايت؛ وال ــة مــن حــاالت االنتحــار واألذى ال ــان؛ والوقاي ــواد اإلدم م

  ئل الضبط؛ واالتصال بالعامل اخلارجي؟التفتيش والبحث؛ والتأديب والعقاب؛ ووسا
مــا هــي التــدابري الناجحــة الــيت اتُّخــذت فيمــا خيــص النــساء احلوامــل، والنــساء   )ك(  

اللوايت لديهن مواليد ُرضَّع وأطفال يف السجن، وحضانة ورعايـة أطفـال األمهـات الـسجينات                
  ؟)خارج السجن(

ــدة ممارســات هــل هنالــك أيُّ   )ل(   ــات جيِّ ــة الفئ ــساء   يف معامل ــضعفة مــن الن  املست
ــات     ــسجينات مــن فئ ــيهن ال ــسجينات، مبــن ف ــات   املرضــىال ــا األجانــب واألقلي ــاً والرعاي  عقلي

  والشعوب األصلية؟
شـكال  أشـكل مـن     أيِّ  برنامج ناجح ُيعـىن مبنـع       يِّ  ما هي العناصر الرئيسية أل      )م(  

  العنف جتاه النساء واألطفال، وخباصٍة الفتيات، يف مرافق االحتجاز؟
ما هو تأثري عمليات التفتيش املنتظمة للمؤسسات والدوائر العقابية على معاملة    )ن(  

  النساء واألطفال من السجناء؟ هل أثبتت نظم االستجابة إىل شكاواهن أهنا ذات كفاءة؟
 يف كفالــة تــوفري الــدعم واخلــدمات علــى حنــو  جيِّــدةهــل اســُتبينت ممارســات   )س(  

يتهم أثناء احتجازهم وما قبل اإلفراج عنـهم ومـا بعـده مـن              متواصل لألطفال احملرومني من حر    
أجل تعزيز إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم على حنو تـام يف اجملتمـع احمللـي؟ وكـذلك مـن أجـل          

  النساء من مرتكبات اجلرائم؟
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ما هي برامج إعادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي لألطفـال احملتجـزين                  )ع(  
   وجه اخلصوص، وملاذا؟ وما هي التحدِّيات الرئيسية يف هذا اخلصوص؟اليت ثبت جناحها على

ما هي األمثلة على برامج ناجحة إلعادة تأهيل النساء مـن مرتكبـات اجلـرائم                 )ف(  
وإعادة إدماجهن يف اجملتمع؟ هـل ُعنيـت باملـشاكل الـشائعة الـيت تـؤدي إىل جعـل النـساء حتـت            

نــة، مثــل نـوع اجلــرائم الــيت  يف االعتبــار عوامـل معيَّ طائلـة نظــم العدالـة اجلنائيــة، وهــل وضـعت    
ات اجلــرائم، وغــري ذلــك؟ ومــا هــي  بــز النــساء مــن مرتكترتكبــها النــساء، والــصفات الــيت متيِّــ 

التحـدِّيات الرئيــسية الـيت ُتواَجــه يف بـرامج إعــادة تأهيــل النـساء مــن مرتكبـات اجلــرائم وإعــادة      
  إدماجهن يف اجملتمع؟

 يف تقـدير مـدى املخـاطر الـيت تـشكّلها            جيِّدةممارسات  يِّ  أهل جرت استبانة      )ص(  
، باعتبـار ذلـك شـرطاً    ماحتياجـاهت ظاهرة النساء واألطفال من مرتكيب اجلرائم، وكذلك تقـدير          

  أساسياً للتركيز على األفراد يف برامج املعاجلة وإعادة اإلدماج يف اجملتمع؟
لفة حكومية وغري حكوميـة مـن    التعاون، املشتملة على جهات خمتأُطُرما هي     )ق(  

أصحاب املصلحة املعنيني، اليت ثبتـت فعاليتـها يف تـوفري الرعايـة املتواصـلة ملـرتكيب اجلـرائم، مبـا                    
يف إطــار اجملتمــع احمللــي بعــد  ويف ذلــك إتاحــة بــرامج إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي يف الــسجون  
  اإلفراج عنهم؟ كيف جيري إنشاء هذه الربامج واحلفاظ عليها؟

ما هو نوع نظم الرصد املوجودة من أجل تقييم برامج إعادة التأهيـل وإعـادة                 )ر(  
اإلدماج االجتماعي املتاحة ملرتكيب اجلرائم، وخصوصاً النساء واألطفال منـهم، وكيـف ُتقـاس              

  فعالية هذه الربامج بواسطة النظم املشار إليها؟
قــدمي املــساعدة للنــساء مــا هــي الــدروس املــستفادة مــن املبــادرات الراميــة إىل ت  )ش(  

علــى آثــار التعــرُّض  لُّــب  املفــَرج عنــهم، وذلــك مــن أجــل التغ واألطفــال مــن مــرتكيب اجلــرائم 
ــز للتنمــيط الشخــصي والتحيُّــ  ــى    وز والتميي ــار يف اجملتمــع، وكــذلك إىل احلفــاظ عل وصــمة الع

ة علــى وجــه الــن أهنــا فعَّالــشبكات االجتماعيــة أو إعــادة إرســائها؟ ومــا هــي التــدابري الــيت تبــيَّ   
مـــدى تـــشتمل هـــذه التـــدابري علـــى أنـــشطة إيـــصال التوعيـــة الفعالـــة إىل أيِّ اخلـــصوص، وإىل 
  اجملتمعات احمللية؟

  



 

V.13-8004747 

 

E/CN.15/2013/CRP.1

التجارب : االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين  -الثانيةحلقة العمل     
الناجحة يف جمال التجرمي ويف تبادل املساعدة 

ر القانونية ويف محاية الشهود وضحايا االجتا
    بطريقة فعالة، والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

   النطاق  - ألف  
يف أكثـر األحيـان حيـدث االجتـار باألشــخاص وهتريـب املهـاجرين ضـمن إطـار ظــاهرة           -٨٤

 ،ويف حني قد جتري أكثر حركـات اهلجـرة بوسـائل نظاميـة            . اهلجرة املتعددة اجلوانب واملعقّدة   
 يف املائة من املهاجرين هـم يف أوضـاع غـري نظاميـة يف               ٢٠ و ١٠يقّدر أنَّ ما تتراوح نسبته بني       

وإنَّ . وكثرياً ما يصعب معرفة كم منـهم جلـأوا إىل خـدمات املهـّربني             . بلدان الوجهة املقصودة  
االعتراف بالتأثريات اإلجيابية املتعددة اليت تتأتى عن اهلجـرة حيـتِّم بالـضرورة التـسليم بـأنَّ هـذه               

ويف كـثري مـن األحيـان    . د من البشر ممن يبحثون عن السالمة واألمـن الظاهرة تنطوي على أفرا 
دة مــن ّد ألشــكال متعــةً جتعلــهم عرضــةجيــد املهــاجرون أنفــسهم يف أوضــاع استــضعاف حــاد 

  .االنتهاك واالستغالل اإلجراميني، وخباصٍة يف حاالت اهلجرة غري النظامية
ومــن جــراء .  يف العــامل قاطبــةيتنــامىوال يــزال عــدد املهــاجرين علــى الــصعيد الــدويل    -٨٥

ماً يف النمو من غريها، مـن        العمل يف كثري من البلدان اليت هي أقل تقدُّ         قوةالتنامي املتسارع يف    
يف عـدد  والعامل املتقدمـة النمـو،   بلدان احملتمل أن يزداد الطلب على األيدي العاملة املهاجرة يف   

الطلـب علـى األيـدي العاملـة املـاهرة           حـال متزايد من االقتصادات املتوسطة الـدخل، وكـذلك         
ي االضــطراب واالنتكــاس االقتــصاديان إىل ويف الوقــت نفــسه، قــد يــؤدِّ. علــى الــصعيد العــاملي

تدفُّقات جديدة غري متوقّعة يف اهلجرة حيثما يقرر الناس أن يهاجروا حبثاً عـن فـرص اقتـصادية                  
ب املهـاجرين واالجتـار باألشـخاص       ع أن يـزداد هتريـ     ويف هـذا الـسياق بذاتـه، مـن املتوقَّـ          . أفضل

ــذين خيــدعون ضــحاياهم   . علــى حنــو إضــايف يف املــستقبل القريــب   ىل إوقــد يعمــد املتجــرون ال
ــدفقات هجــرة اســتغالل  ــيهم مــن فــرص العمــل الزائفــة أو    ت ــة مبــا يعرضــونه عل   األيــدي العامل

  .خدمات التهريب االحتيالية
ياسات العامــة ويف املمارســات كــذلك ال تــزال توجــد ثغــرات خطــرية الــشأن يف الــس    -٨٦

 التــصدِّي لألخطــار املهــدِّدة الــيت ميثّلــها املتَّجِــرون بالبــشر   خيــّصاملتَّبعــة علــى حــد ســواء فيمــا  
ومهرِّبو املهاجرين، وخباصة فيما يتعلق حبماية ضحايا االجتار باألشخاص، وحقـوق املهـاجرين             

ــد وضــع . املهــرَّبني ــة االجتــار  وق ــع وقمــع ومعاقب ــساء   بروتوكــول من  باألشــخاص، وخباصــة الن
واألطفــال، وبروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو، املكّملــني 
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 هــاتني اجلــرميتني اخلطريتــني، )٣٧(عــرب الوطنيــة، اجلرميــة املنظَّمــةاملتحــدة ملكافحــة  التفاقيــة األمــم
 مركــزي ينــصّب عليــه موضــعاللــتني كــثرياً مــا تنطويــان علــى انتــهاكات حقــوق اإلنــسان، يف  

ومنذ حينذاك، أخـذ يـزداد تـصديق الـدول أو انـضمامها إىل هـذه                . االنتباه على الصعيد العاملي   
 غـري  )٣٨(.الصكوك، وكذلك سعيها إىل مواءمة قوانينها وممارساهتا مـع املعـايري الدوليـة اجلديـدة            

  . الرئيسية يف هذا الصددالتحدِّياتأنه ال يزال هنالك عدد من 
يق  حتقيـق الـسمة العامليـة يف التـصد          مطّـردة صـوب    خبطـى  اجملتمـع احمللـي      يتقدَّمني  ح يف  -٨٧

على بروتوكول االجتار باألشخاص، ومع اقتـراب االنـضمام إىل بروتوكـول هتريـب املهـاجرين              
من املستوى نفسه، فإنَّ تنفيذ هذين الصكني يظـلّ مـن حيـث املمارسـة العمليـة غـري متكـافئ،                     

أمــا فيمـا يتعلـق باالجتــار بالبـشر، علــى    . ال ميكـن حتقيـق االســتدامة فيـه   ويف كـثري مـن األحيــان   
سبيل املثال، فمـع أنَّ معظـم الـدول قـد عمـدت إىل اسـتحداث تـشريعات جنائيـة حمـدَّدة طيلـة              
العقد املاضي، فإنَّ معدَّل املالحقات القضائية واإلدانـات اجلنائيـة، علـى الـصعيد العـاملي، يظـل                  

ويف الوقـت نفـسه، فـإنَّ األنـشطة الوطنيـة           .  كثري من الدول يتناقص فعالً      يف أنَّهمنخفضاً، كما   
اليت ُتعزى إىل اجلهود الدولية يف مكافحة هتريـب املهـاجرين إمنـا ُتعـىن يف أكثـر األحيـان مبراقبـة              
احلدود وبغري ذلك من تدابري التصدِّي عن طريق إنفاذ القانون، يف حني أنَّ التـدابري الراميـة إىل                  

 حقوق أولئك املهاجرين تظلّ حمدودة، ونادراً ما ُينظر إليها على أهنا جـزء ضـروري مـن                  محاية
  .هنج يف التصدِّي الشاملأيِّ 
وعالوةً على ذلك فإنَّ الربوتوكولني ليسا أداتني قـائمتني بـذاهتما، بـل إهنمـا جـزء مـن                  -٨٨
علـى قمـع اجلرميـة وبعـضها      بعـضها ز  من الصكوك القانونيـة الدوليـة التكامليـة، الـيت يركِّـ        جمَمع

 األبعـاد الـيت   املتعـددة اآلخـر علـى حقـوق اإلنـسان واحلمايـة؛ وهـو متـاح للتـصدِّي للتحـديات          
وتتـضمَّن تلـك الـصكوك واألنظمـة القانونيـة أحكامـاً            . ميثّلها االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين    

وقـانون اهلجـرة وقـانون      من قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقـانون الالجـئني            
ولكْن ليس هنالك سوى القليل من األدلـة علـى أنَّ االسـتفادة             . العمل والقانون اجلنائي الدويل   

من هذه املصادر اخلاصة بالقانون الدويل قد حظيت بالتعبري العملـي عنـها يف التـصدِّي لالجتـار                  
  .بالبشر أو لتهريب املهاجرين

                                                         
  .، على التوايل٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١ و٢٢٣٧اجمللدات جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  )37( 
ول االجتار باألشخاص،  عضواً أطرافاً يف بروتوك دولة١٥٤ً، أصبحت ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٤حىت  )38( 

  . عضواً أطرافاً يف بروتوكول هتريب املهاجرين دولة١٣٥ًو
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زان مبـا تنطويـان عليـه مـن ثغـرات معرفيـة مـستمرة فيمـا                 وال تزال هاتان املسألتان تتمي      -٨٩
اق هــاتني اجلــرميتني وطبيعتــهما وســياقهما، تــدرجاً مــن املــستوى احمللــي إىل املــستوى نطــخيــص 

الــدويل، وكــذلك فيمــا خيــص إجــراءات العمــل املتَّخــذة يف التــصدِّي هلمــا مــن جانــب طائفــة     
  .فتقر إىل التنسيق فيما بينهااجلهات الفاعلة املتباينة واليت كثرياً جداً ما ت

  
   األهداف  - باء  

نة يف بروتوكـول االجتـار باألشـخاص        مثة هنج مشترك يستند إىل األهداف املنشودة املبيَّ         -٩٠
وبروتوكول هتريب املهاجرين، هو السعي إىل التصدِّي الشامل أليٍّ من هاتني اجلـرميتني، علـى             

ــى املكوِّ   ــشتمل عل ــو ي ــرف  حن ــة املعت ــات الثالث ــة     ن ــة واملالحق ــاملنع واحلماي ــاً اخلاصــة ب ــا دولي  هب
القضائية، وكـذلك علـى إقـرار مبـدأ جـامع بـشأن الـشراكة، يتبـّدى يف عالقـة تنـسيق وتعـاون                        

  .على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل على حٍد سواء
اهتما، وباعتبار التعقيدات اإلفرادية اليت تتسم هبا هاتان اجلرميتان، واختالفاهتمـا وتـشاهب             -٩١

وكــذلك االختالفــات يف تــدابري التــصدِّي هلمــا علــى الــصعيد الــوطين، ُيقتــرح أن تــضع حلقــة    
د لكـلٍ مــن جلــساهتا، ينــصّب أوالً علـى االجتــار بالبــشر، وثانيــاً علــى    حمــدَّزٍ تركيــَرالعمـل مــسا 

  .هتريب املهاجرين
ليـة، إضـافةً إىل   وسوف تنظر حلقة العمل بعني االعتبار أيـضاً إىل مجيـع الـصكوك الدو               -٩٢

بروتوكول االجتار باألشـخاص وبروتوكـول هتريـب املهـاجرين، ممـا هـو وثيـق الـصلة مبكافحـة                    
اجلرميتني بأسلوب شامل، مـع احلـرص أيـضاً علـى محايـة ضـحايا االجتـار باألشـخاص وحقـوق                  

  .املهاجرين املهرَّبني
مــن أجــل محايــة ويقتــرح الربوتوكــوالن خيــارات خمتلفــة ميكــن أن تنظــر فيهــا الــدول     -٩٣

كما تتضمَّن اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة، الـيت يكّملـها            . ضحايا االجتار وحقوق املهاجرين املهرَّبني    
وهنالك صـكوك قانونيـة أخـرى تنـشئ        . الربوتوكوالن، أحكاماً حمددة خبصوص محاية الشهود     

ــها مــثالً االل      ــضحية أو املهــاجر، ومن ــاً لوضــعية ال ــة، تبع ــشأن احلماي ــة  التزامــات ب تزامــات املعني
باألشخاص من الالجئني النازحني داخلياً، واألشخاص العدميي اجلنسية، واألشخاص مـن غـري             

وسوف تتناول حلقة العمل باملناقشة مسألة مدى إمكانيـة تطبيـق          . احملاربني، والنساء واألطفال  
ن املهـرَّبني   بعض األنظمة والصكوك واألحكام واملعايري األخرى اخلاصة باحلماية على املهـاجري          

أو علـى ضــحايا االجتــار باألشــخاص، وكــذلك مــدى النفـع الــذي ميكــن أن حيــصلوا عليــه مــن   
وســوف تتنــاول . احلمايـة املتاحــة مـن خــالل أنظمـة قانونيــة أخـرى، ومــا هـي الفــوارق بينـهما      
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احللقة باملناقشة أيضاً الثغرات احملتمل وجودها يف احلمايـة املتاحـة لـضحايا االجتـار باألشـخاص                 
  .واملهاجرين املهرَّبني

وعلى الصعيد الدويل، فقد جرى تناول قضية االجتـار بالبـشر باملناقـشة بقـدر كـبري يف                    -٩٤
سياق االستغالل اجلنسي، يف حني أنَّ مسألة االجتار لغرض االستغالل يف العمل حظيت بقـدر               

 إىل التنــامي ولكــن دراســات اخلــرباء واألحبــاث األخــرى تــشري بقــدر متزايــد . أقــل مــن االنتبــاه
الــسريع احملتمــل يف احلــاالت املــستبانة مــن االجتــار باألشــخاص لغــرض االســتغالل يف العمــل،    

ولـذلك  . وكذلك إىل النقص احلايل يف املعرفة املنتشرة خبصوص كيفيـة مواجهـة هـذه احلـاالت      
ئية ز حلقة العمل، يف مناقـشة مـسألة االجتـار باألشـخاص، علـى املالحقـة القـضا                 ُيقترح أن تركِّ  

حلـــاالت االجتـــار باألشـــخاص لغـــرض االســـتغالل يف العمـــل، ومحايـــة ضـــحايا هـــذا االجتـــار، 
وعالقــات الــشراكة فيمــا بــني خمتلــف الــسلطات املختــصة علــى كــبح مجــاح هــذا الــشكل مــن   

  .أشكال اجلرمية
راً،  أقـل تطـو    دُُّيعَـ  هتريب املهاجرين، فإنَّ التصدِّي له علـى الـصعيد الـدويل             ا فيما خيصُّ  أمَّ  -٩٥

 هذا التصدِّي على حنو غري رمسي يف األكثر، مـع إحـراز بعـض         ِتناّوكُموتبعاً لذلك جتري مقاربة     
 مــن َمى هــذا التــصدِّي الــدعقّــويف بعـض احلــاالت، تل . النجـاح ضــمن منــاطق إقليميــة معينــة فقــط 

ز حلقــة ولــذلك ُيقتــرح أن تركِّــ. خــالل وضــع واســتخدام ترتيبــات وآليــات عمــل إقليميــة ثنائيــة  
العمل، يف مناقشة هتريب املهاجرين، على مسائل املالحقة القـضائية، ومحايـة املهـاجرين املهـرَّبني،                

  .وغري ذلك من التحدِّيات وعمليات التصدِّي املشتركة، وخصوصاً على الصعيد اإلقليمي
  

   أسئلة للمناقشة  - جيم  
املــشاركني يف حلقــة لعــلَّ املــشاركني يف االجتماعــات التحــضريية اإلقليميــة، وكــذلك   -٩٦

 النظر يف األسئلة التالية من أجل إجـراء املزيـد   يوّدونالعمل الثانية يف إطار املؤمتر الثالث عشر،       
  :من املناقشات بشأهنا

ما هي املمارسات اليت اّتبعتـها الـدول خبـصوص محايـة الـشهود، داخليـاً ومـن                )أ(  
تغلُّـب علـى العقبـات اللغويـة     خالل التعـاون مـع دول أخـرى علـى حـٍد سـواء؟ كيـف جيـري ال             

والثقافية يف االستفادة من الشهود فيما يتعلـق بالتحقيقـات؟ مـا هـي التحـدِّيات الـيت ُتواجـه يف                     
  محاية الشهود أثناء إجراءات العدالة اجلنائية وما بعدها؟

منـع  علـى   ما هي اخلربات واألمثلة العملية املوجـودة يف جمـال التعـاون الـدويل                 )ب(  
جتار باألشخاص وهتريب املهاجرين؟ وما هي العقبات احملددة اليت وُوجهـت فيمـا             ومكافحة اال 
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يتصل بذلك من التحقيقات؟ كيف ميكن أن تتشارك الدول يف املوارد واخلربات االختـصاصية              
ــني          ــات ب ــادل املعلوم ــي املمارســات املوجــودة خبــصوص تب ــا ه ــدويل؟ م ــاون ال ــوير التع يف تط

  الواليات القضائية؟
  

   ر باألشخاصاالجتا
ــسخرة        )ج(   ــف ال ــسية يف ســياق تعري ــا هــي التحــدِّيات الرئي ــسري (م ) العمــل الق

ــسية يف التفريــق بــني       ــوطين؟ ومــا هــي التحــدِّيات الرئي واالســتغالل يف العمــل علــى الــصعيد ال
ــسخرة      ــسخرة وحــاالت ال ــا حــاالت االجتــار باألشــخاص لغــرض ال مــن حيــث املمارســة  ذاهت

بـاع هنـج   ّت اّدمدى ُيعـ أيِّ  القضائية هذه املمارسات؟ إىل  ُتالوالياالعملية؟ مىت وكيف جرَّمت     
ي بقدر أكـرب يف احلـد مـن املمارسـات القـسرية واالسـتغاللية شـرطاً أساسـياً الزمـاً لتحقيـق               كُلّ

  حصيلة نتائج أكثر فعالية يف مكافحة االجتار باألشخاص لغرض االستغالل يف العمل؟
 استبانة حاالت االجتار باألشخاص؟ كيف جيـري        ما هي العقبات الرئيسية يف      )د(  
رات االسـتغالل؟ مـا هـي فـرص التـدريب الـيت تـوفَّر للجهـات الفاعلـة الرئيـسية يف                      شِّؤمب العمل

جمايل العمـل والعدالـة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك مـا خيـص املمارسـات املتبعـة يف إحالـة القـضايا إىل                          
  السلطات املعنية؟

ثلــة العمليــة املوجــودة فيمــا خيــص التحقيقــات اجلنائيــة  مــا هــي اخلــربات واألم  )ه(  
واملالحقات القضائية بشأن هذه احلاالت؟ كيف تقوم الـدول بـالتحقيق يف هـذه احلـاالت مـن                  
االجتار باألشخاص عرب احلـدود، وبالتغلُّـب علـى العقبـات يف جمـال التعـاون الـدويل؟ مـا الـذي                      

  كال أخرى من االجتار بالبشر؟ز هذه التحقيقات عن غريها مما يتعلق بأشمييِّ
ما هـو الـدور املقـرَّر فيمـا خيـص األطـراف الفاعلـة الرئيـسية يف جمـال العمـل،                        )و(  

وخباصٍة وكاالت التوظيف وأرباب العمـل، يف منـع االجتـار باألشـخاص لغـرض االسـتغالل يف                
  العمل والتصدِّي له على حد سواء؟ 

ألشخاص املتَّجر هبـم لغـرض االسـتغالل         اخلاصة با  احملدَّدةما هي االحتياجات      )ز(  
دة األهـداف بقـدرٍ   دَّيف العمل؟ هل التدابري املوجودة حالياً يف هذا اخلـصوص وافيـة بـاملراد وحمـ               

 الـيت تـؤدي عملـها جيـداً لـصاحل ضـحايا       ،كاٍف؟ وما هي تـدابري تقـدمي املـساعدة إىل الـضحايا         
  االجتار باألشخاص لغرض االستغالل يف العمل؟
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 اخلاصـة باحلمايـة يف هـذه احلـاالت؟ هـل احلاجـة              احملـدَّدة هي االحتياجـات    ما    )ح(  
إىل التعويل على شهادة الـضحايا يف هـذه احلـاالت أقـل منـها يف حـاالت االسـتغالل اجلنـسي؟              

  هي التحدِّيات الرئيسية فيما خيص الشهود يف هذه احلاالت؟ ما
  

   هتريب املهاجرين
نية ملكافحة هتريب املهاجرين؟ هل اسـُتخدمت       كيف أنشأت الدول أُطراً قانو      )ط(  

أخرى يف هذا اخلصوص؟ ما هي إجراءات العمل الـيت اتُّخـذت لكفالـة               نصوص قانونية جنائية  
التمييز بوضوح بني جرائم هتريب املهـاجرين وجـرائم االجتـار بالبـشر، وإضـافةً إىل ذلـك لعـدم                    

يب؟ مــا هــي التحــدِّيات املوجــودة يف جتــرمي املهــاجرين املهــرَّبني لكــوهنم كــانوا موضــوع التــهر 
 التوفيق بني القـانون واملمارسـة العمليـة فيمـا خيـص التـصدِّي لتـهريب املهـاجرين وبـني التـدابري                     

  ي للهجرة غري النظامية؟دِّاألخرى للتص
 يف وقـف هتريـب املهـاجرين، مـع احلـرص أيـضاً              ةًما هي أكثر األساليب فعاليـ       )ي(  

القيـام  هـرَّبني؟ كيـف ميكـن حيـازة األدلـة اإلثباتيـة املقبولـة عنـد              على محاية حقوق املهاجرين امل    
 عمليات هتريب املهاجرين دومنا تعريض حياة املهاجرين املهرَّبني وسـالمتهم للخطـر؟            ضاعتراب

  ما هي التحدِّيات الرئيسية فيما خيص الشهود يف هذه احلاالت؟
حلماية املذكورة يف بروتوكـول     ما هي التحدِّيات الكبرية يف الوفاء بالتزامات ا         )ك(  

هتريب املهـاجرين؟ كيـف تتعـاون الـدول يف جمـال تقـدمي املـساعدة للمهـاجرين املهـرَّبني الـذين                      
 للخطر يف أثناء عملية هتريبهم؟ ما هـي املمارسـات املتَّبعـة يف              ةًتكون حياهتم أو سالمتهم عرض    

تقــدمي املــساعدة إىل املهــاجرين قهــا الــدول مــن أجــل اإلحالــة وغــري ذلــك مــن التــدابري الــيت تطبِّ
  املهرَّبني الذين هم ضحايا جرائم أخرى أو الذين هم يف حاجة إىل محاية خاصة؟

  
ي دِّوالعدالة اجلنائية للتص تعزيز تدابري منع اجلرمية  -حلقة العمل الثالثة    

اجلرمية  من اجلرمية، مثل ةرلألشكال املتطوِّ
افية، مبا يف واالجتار باملمتلكات الثقالسيربانية 

   ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل
   النطاق  - ألف  

 والعدالــة اجلنائيــة، الــذي ُعقــد يف عــام اجلرميــةأثنــاء مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع    -٩٧
، وقرَّرت أن تدعو جلنة منع اجلرمية والعدالة السيربانية، ناقشت الدول األعضاء مسألة اجلرمية ٢٠١٠
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ة إىل عقد اجتماع لفريق خرباء حكومي دويل مفتوح العضوية من أجل إجـراء دراسـة شـاملة                  اجلنائي
 مـن إعـالن     ٤٢وقد أُجريـت الدراسـة تبعـاً للفقـرة           )٣٩(. هلا ملشكلة اجلرمية السيربانية وتدابري التصدِّي    

األعـضاء   وتدابري التصدِّي هلا مـن جانـب الـدول           السيربانيةسلفادور، فمحَّصت بدقة مشكلة اجلرمية      
واجملتمع الـدويل والقطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك تبـادل املعلومـات عـن التـشريعات الوطنيـة، وأفـضل                        
املمارسات املتَّبعة، واملساعدة التقنية، والتعاون الدويل، بغيـة دراسـة اخليـارات املتاحـة لتعزيـز التـدابري                  

لـدويل للتـصدِّي للجـرائم الـسيربانية        القانونية أو غريها من التدابري القائمـة علـى الـصعيدين الـوطين وا             
  .واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن

وقد حدَّد مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمـة، يف دورتـه اخلامـسة الـيت ُعقـدت يف         -٩٨
باملمتلكــات الثقافيــة االجتــار جرميــة ، طائفــة مــن اجلــرائم ومنــها اجلرميــة الــسيربانية و ٢٠١٠عــام 

 ظهور هـذه األنـواع اجلديـدة مـن          ويؤدِّي. اجلديدة والناشئة اليت تثري القلق    اجلرائم  بوصفهما من   
  ف جهودهــا وقــدراهتا يِّــون أن تك القــانذاجلــرائم إىل نــشوء احلاجــة الــيت تقتــضي مــن أجهــزة إنفــا

  .وفقاً لذلك
 حـىت   االسـتناد إىل النتـائج الـيت أُحـرزت    يوّدونالثالثة ولعلَّ املشاركني يف حلقة العمل        -٩٩

ــواردة يف الدراســة،         ــل التوصــيات ال ــة لتفعي ــق العملي ــى الطرائ ــز عل اآلن لكــي يواصــلوا التركي
الــة ملنــع هــذه األشــكال مــن اجلرميــة  عَّوخــصوصاً بغيــة وضــع اســتراتيجيات وسياســات عامــة ف 

 أيضاً النظر يف منهجيات مـن أجـل دعـم           يوّدونولعلَّهم  . ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم   
ــه يف إعــالن     عَّفبــرامج  ــاء القــدرات، حــسبما هــو موصــى ب ــة ملكافحــة اجلرميــة الــسيربانية وبن ال
م البنيـة   وتشمل املنهجيات اليت ميكن النظر فيها توفري هنج شامل طويل األمـد ُمحكَـ             . سلفادور

ة ُيعىن بتلبية متطلبات التطوير ذات الصلة ببنـاء القـدرات؛           يف التصدِّي ألخطار اجلرمية املستجدَّ    
ملنع؛ ودعم أُطـر العمـل؛ والتعـاون؛ وكـذلك أدوات وحتـسينات املـساعدة التقنيـة الـضرورية                   وا

  .لتطوير املعايري األساسية
ــدو     -١٠٠ ــل، ُحثَّــت، يف إعــالن ســلفادور، ال ــُد   األعــضاء لُوعلــى حنــو مماث الــيت مل تــضع بع

 ومعاقبتـهم ومـن   من أجل منـع االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة ومقاضـاة املتجـرين      تشريعات فعَّالة   
أجل تعزيز التعـاون الـدويل واملـساعدة التقنيـة يف هـذا اجملـال، مبـا يف ذلـك اسـترداد املمتلكـات                        

 يف اعتبارهـا، عنـد االقتـضاء، الـصكوك الدوليـة      الثقافية وإعادهتا، على أن تفعـل ذلـك، واضـعةً      
  .نظَّمةالقائمة ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل

                                                         
من املتوقَّع أن تكون الدراسة عن اجلرمية السيربانية قد اسُتكملت قبل انعقاد االجتماعات التحضريية اإلقليمية يف  )39( 

  .٢٠١٤عام 
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ــصا     -١٠١ ــس االقت ــراري اجملل ــالً بق ــاعي وعم قــد َع ،٢٠١٠/١٩ و٢٠٠٨/٢٣دي واالجتم
فريــُق خــرباء حكــومي دويل مفتــوح العــضوية معــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة   

ــا يف عــام   ــة    . ٢٠١٢عــام  و٢٠٠٩اجتمــاعني يف فيين ــة العمــل الثالث ــلَّ املــشاركني يف حلق ولع
ــه اجتماعــا فريــق اخلــرباء لكــي يواصــلوا مناقــشة      االســتناديــوّدون  إىل العمــل الــذي اضــطلع ب

مقترحــات عمليــة مــن أجــل تنفيــذ التوصــيات الــيت قــدَّمها الفريــق بــشأن احلمايــة مــن االجتــار     
باملمتلكــات الثقافيــة، وخباصــٍة فيمــا يتعلــق باســتعراض املعاهــدة النموذجيــة بــشأن منــع جــرائم   

 املوروث يف شكل ممتلكات منقولة؛ واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن            انتهاك التراث الثقايف للشعوب   
التدابري املتخـذة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل التـصدِّي لالجتـار باملمتلكـات              
الثقافيـة؛ واملقترحـات العمليــة لتنفيـذ التوصــيات الـيت قـدَّمها فريــق اخلـرباء، مــع إيـالء االهتمــام        

  . والتعاون الدويل، مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلةالواجب جلوانب التجرمي
ــن           - ١٠٢ ــة الواســعة م ــا، يف األكثري ــو أهنم ــني اجلــرميتني ه ــة ب ــشتركة اهلام وأحــد القواســم امل

 اخلاصـة   التقـدُّم الن بـشدة علـى منجـزات        وِّاحلاالت، تتسمان بطبيعة عابرة للحـدود الوطنيـة وتعـ         
 تزايـد عـدد القـضايا ذات        نَّا بالنسبة إىل اجلرمية الـسيربانية، فـإ       أمَّ. بالعوملة وتكنولوجيا املعلومات  

قـني، ألنَّ اجلـرائم ذات الـصلة باإلنترنـت          قِّالصلة باإلنترنت له تأثري خطـري الـشأن علـى عمـل احمل            
ونتيجــةً للبنيــة التــصميمية الرقميــة . الوطنيــة بطبيعتــها ذاهتــاهــي، بدرجــة كــبرية، عــابرة للحــدود 

نترنــت، وكــذلك التــوافر العــاملي للخــدمات املتاحــة، كــثرياً مــا يكــون هلــذه اجلرميــة  األساســية لإل
ا بالنسبة لالجتار باملمتلكات الثقافيـة، فعلـى الـرغم مـن تارخيـه الطويـل،                أمَّو.  ُبعد دويل  السيربانية

 وبـات يـستفيد مـن آثـار العوملـة، ومنـها مـثالً سـهولة االتـصاالت وسـرعة                     أيضاًر  وَّفقد أخذ يتط  
وإضافةً إىل ذلك، وكما الحـظ مكتـب        . ركة انتقال السلع، سعياً إىل دعم األنشطة اإلجرامية       ح

زداد ارتباطـاً باجلرميـة املنظَّمـة    هذه اجلرمية تـ  تاألمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، فقد أخذ     
 الـدويل    ولـذلك، وفيمـا يتعلـق بالتعـاون        )٤٠(. عائدات اجلرميـة   لغسلصبح مصدراً هاماً    ت توأخذ

على مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية، دعا فريُق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية،                 
ــام    ــاين يف ع ــه الث ــني      ٢٠١٢يف اجتماع ــاون ب ــز التع ــسألة تعزي ــضاء إىل النظــر يف م ــدولَ األع ، ال

ئم االجتـــار أجهزهتـــا املعنيـــة بإنفـــاذ القـــانون والعدالـــة اجلنائيـــة املـــسؤولة عـــن التحقيـــق يف جـــرا  
كــات غــري املــشروعة يف نقــل رُّباملمتلكــات الثقافيــة واملالحقــة القــضائية ملرتكبيهــا، وكــشف التح

وميكـن أن يـشمل   . املمتلكات الثقافيـة، ومكافحـة التجـارة غـري املـشروعة يف املمتلكـات الثقافيـة          

                                                         
 عمل مواضيعي للتصدِّي للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية برنامج"مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  )40( 

 ٢٠، الصفحة )"٢٠١٣-٢٠١١للفترة (ولعمليات االجتار غري املشروع، مبا فيها االجتار باملخدِّرات، 
  ].النص اإلنكليزي يف[
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فقــاً ملــا هــو  خاصــة، ورٍٍبــاع أســاليب حتــّت ترتيبــات إلنــشاء هيئــات حتقيــق مــشتركة وا ذَهــذا اختــا
ــة املنظَّمــة     ــة اجلرمي ــه يف اتفاقي ــصوص علي ــرة UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4(من )). ب (٩، الفق

، أنَّ هـذه    ٥/٧وإضافةً إىل ذلك، أكَّد جمدداً مؤمتُر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمـة، يف قـراره                
  .ملرتكبة ضد املمتلكات الثقافيةالة للتعاون الدويل على مكافحة اجلرائم ال أداة فعَّاالتفاقية متثِّ

، عقد فريـُق    )٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٩-١٥(السادسة  وأثناء دورة مؤمتر األطراف       -١٠٣
ت املفتــوح العــضوية املعــين باملــساعدة التقنيــة والفريــُق العامــل املعــين  اخلــرباء احلكــوميني العامــل املؤقَّــ

وقــد انبثقــت عــن املناقــشة  . تلكــات الثقافيــةبالتعــاون الــدويل مناقــشة مــشتركة بــشأن موضــوع املم  
 خبصوص مجلة أمور ومنـها تـوفري بيانـات إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                   حمدَّدةاملشتركة توصيات   

باملخدِّرات واجلرمية عن االجتار باملمتلكات الثقافية، تتضمَّن مـثالً الـصالت بـني االجتـار باملمتلكـات                 
ــة، وت   ــة واجلرميــة املنظَّم ــا هــذا االجتــار،        الثقافي ــيت ينطــوي عليه ــوال غــري املــشروعة ال قــديرات لألم

ه يف هـذا الـصدد      جَـ بعة يف مكافحـة ومنـع هـذه األنـشطة والتحـدِّيات الـيت ُتوا              تَّ امل يِّدةواملمارسات اجل 
)CTOC/COP/WG.3/2012/5.(  

وُعقـــد االجتمـــاع الثـــاين لفريـــق اخلـــرباء احلكـــومي الـــدويل املفتـــوح العـــضوية املعـــين   -١٠٤
وبتــشاور وثيــق مــع   . ٢٠١٢يونيــه /مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، يف حزيــران     باحلمايــة
يواصــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة العمــل علــى وضــع الــصيغة  الــدول،

ــة   ــادئ التوجيهي ــة للمب ــع اجلرميــة     احملــدَّدةالنهائي ــدابري التــصدِّي الــيت ُتتَّخــذ يف جمــال من  بــشأن ت
ــةوالعد ــة   فيمــا ال organized/documents/org.unodc.www-(يتعلــق باالجتــار باملمتلكــات الثقافي

pdf.2012_April_24_Guidelines_Draft/2012_1.EG_CCPCJ_UNODC/crime.(  
 عن السياسات العامة بـشأن العدالـة اجلنائيـة،          لٍوحيتوي مشروع املبادئ التوجيهية على فص       -١٠٥

ن تطبيق الصكوك الدوليـة املوجـودة حاليـاً، وإدخـال أو تنفيـذ األحكـام                يتضمَّن مبادئ توجيهية بشأ   
اخلاصة باألفعال اجلُرمية اجلنائية واإلدارية، وطبيعة وشـدة اجلـزاءات الـيت جيـوز فرضـها، وإدخـال أو                    
 تنفيذ األحكام اخلاصة باملسؤولية املؤسسية عن األفعال اجلُرمية اليت متسُّ املمتلكات الثقافيـة، وتـدابري      
الــضبط واملــصادرة بــشأن مكافحــة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، وحتــسني التحقيقــات الفعالــة، علــى 

  .الصعيد الوطين وعرب احلدود على السواء
ة هــذه ّيــأو علــى األقــل، حمدود - إىل القـدرة  ُرظ االفتقــاَحــومـن الناحيــة التارخييــة، ُيال   -١٠٦

خلاصـة بالبيانـات الـيت ينبغـي أن تـستند إليهـا              على القيام بعمليات التجميع والبحث ا      –القدرة  
.  وجرمية االجتار باملمتلكات الثقافية على حـد سـواء         السيربانيةالقرارات الربناجمية بشأن اجلرمية     

. ومــن ناحيــة ثانيــة، فقــد حظــي هــذان املوضــوعان باالنتبــاه املتزايــد خــالل الــسنوات األخــرية  
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 جمموعــات البيانــات ْيأهــم مــن ذلــك، أهــو صــدور مــا وظهــر عــدد متنــامٍ مــن الدراســات، و 
ــدة، الــيت ُتعــىن هبــاتني املــسألتني     ــلَّ املــشاركني يف حلقــة العمــل الثالثــة     . اجلدي  أن يــوّدونولع

دوا جماالت أو جوانـب جديـدة ملواصـلة العمـل يف            دِّ هذه املواد البحثية وأن حي     ٍةيستعرضوا بعناي 
ند إىل األدلة العلمية الالزمـة للتقـدير الكمـي          هذا امليدان، وخصوصاً فيما يتعلق باملواد اليت تست       

  .يف تبيان مدى اجلرائم اليت هي قيد املناقشة ولوصف أمناطها
   

   األهداف  - باء  
 وتنفيــذ تــدابري َد االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة اعتمــاةُوجرميــ  الــسيربانيةةُتتطلَّــب اجلرميــ  -١٠٧
 ،مَّومـن ثَـ   . ية وإنفاذ القانون الداخلية وحدها     شاملة، ال تقتصر على أوساط العدالة اجلنائ       تصدٍّ

فإنَّ التحدِّيات اليت تفرزهـا هاتـان اجلرميتـان ينبغـي أن تقـوم مبواجهتـها، علـى املـستوى األول،                     
ة جـداً التبـاع     ملحِّـ ه مت التـسليم بوجـود حاجـة         غـري أنَّـ   .  العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون    ُتسلطا

 هيئــات تكــون اجلوانــب، ميكــن بواســطته أن  ددِّنــيني ومتعــ املــصلحة املعبِأصــحاد هنــج متعــدِّ
ومنظمـات دوليـة، وكـذلك هيئـات        ) تكـون يف أكثرهـا مكلَّفـة مبهمـة وقائيـة          (حكومية أخرى   

تتـشارك يف اجلهـود للتـصدي هلـذه         و أيـضاً    مـشمولةً اجملتمع املدين ومؤسسات القطاع اخلـاص،       
تلــف القطاعــات قــد يــؤدي إىل عالقــات  التنــسيق فيمــا بــني خمأنَّ كمــا . األشــكال مــن اجلرميــة

وعـالوةً علـى    . شراكة ابتكارية وإىل التشارك يف املسؤوليات فيما بني القطاعني العام واخلـاص           
ي، وكـذلك أيـضاً علـى منـع حـدوث           ز هذه الشراكات على تدابري التصدِّ     ذلك، ميكن أن تركِّ   

ل العنايــة بــإدارة مواجهــة هــذه اجلــرائم مــن خــالل التوعيــة اجملتمعيــة البعيــدة املــدى ومــن خــال  
  .املخاطر
  :سوف تكون األهداف املنشودة من حلقة العمل الثالثة كما يليو  -١٠٨

استبانة االجتاهات السائدة يف اجلـرائم الناشـئة مثـل اجلرميـة الـسيربانية وجـرائم           )أ(  
  االجتار باملمتلكات الثقافية؛

هـذه اجلـرائم، بتـسليط الـضوء     مناقشة املنهجيات واألمناط املتَّبعـة يف ارتكـاب        )ب(  
علــى طبيعتــها العــابرة للحــدود الوطنيــة وضــلوع اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة فيهــا، وكــذلك 

  صالهتا بأفعال جنائية كالفساد وغسل األموال؛
 القطـاع   ُت العدالة اجلنائية وهيئـا    ُعاستكشاف الُسبل اليت ميكن أن يّتبعها قطا        )ج(  

  جلرائم ومكافحتها على حنو أفضل؛العام ذات الصلة يف منع هذه ا
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اســتبانة أفــضل الــُسبل يف مواصــلة تعزيــز التعــاون الــدويل علــى مكافحــة هــذه    )د(  
 لتبــادل وجهــات النظــر واخلــربات، وكــذلك التــشارك يف ةًاجلــرائم، والــيت ميكــن أن تــوفّر منــّص
  لتعاون؛ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة بغية تعزيز هذا امأفضل املمارسات، خبصوص استخدا

التيقُّن من طبيعة عالقات الشراكة بني القطـاعني العـام واخلـاص يف منـع هـذه                   )ه(  
  اجلرائم أو التصدِّي هلا؛

  ر معلومات عن طبيعة هذه اجلرائم ومداها؛اإلحاطة باألحباث املوجودة اليت توفِّ  )و(  
ــة     )ز(   ــة أو الدراســات التقييمي ــة العلمي ــهوج خبــصوص  املتاحــةاســتعراض األدل الن

  االجتار باملمتلكات الثقافية؛و السيربانية اجلرمية  كلٍّ منبعة يف منعملتَّا
مناقشة دور التنسيق الداخلي فيما بني أجهزة إنفـاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة                 )ح(  

  .وغريها من سلطات الدولة املشمولة يف مكافحة هذه اجلرائم
  

   أسئلة للمناقشة  - جيم  
ــلَّ املــ   -١٠٩ ــشاركني   شاركني يف الع ــة العمــل  الجتماعــات التحــضريية، وكــذلك امل يف حلق

املزيـد مـن    إجـراء    النظر يف األسـئلة التاليـة مـن أجـل            يوّدون ،الثالثة يف إطار املؤمتر الثالث عشر     
  :املناقشات بشأهنا

ما هي أهم النتائج اليت خلصت إليها األحباث بشأن اجلرمية السيربانية وجرميـة               )أ(  
 مـا هـي     ؟ الثقافية، وما هي أنواع األحباث الالزمة يف اخلمس سنوات املقبلة          االجتار باملمتلكات 

  ليت قد تنشأ من خالل تلك األحباث؟أهم املسائل ا
ع علــى تــوفري التثقيــف بــشأن  سلطات إنفــاذ القــانون أن تــشجِّلــكيــف ميكــن   )ب(  

إبــالغ يف و، لي اإلنترنــتِمأفــضل املمارســات املتبعــة يف أمــان الفــضاء اإللكتــروين لــدى مــستع 
ع سلطات إنفـاذ القـانون أن تـشجِّ   لـ  كيـف ميكـن     ؟سلطات إنفاذ القانون عن اجلرائم الـسيربانية      

علــى املــسؤولية الشخــصية مــن جانــب املــستعِملني يف اســتعمال النظــام اإليكولــوجي املــشتَرك   
  اخلاص بالفضاء اإللكتروين بأمان؟

القــانون أن تتــصدَّى إنفــاذ ســلطات سلطات العدالــة اجلنائيــة ولــكيــف ميكــن   )ج(  
 االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة؟ ومـا هـو الـدور             وجرميـة بفعالية جلرائم ناشئة كاجلرميـة الـسيربانية        

نـة  مبـا يف ذلـك الـسلطات املركزيـة املعيَّ         ( أخرى مـن القطـاع العـام         ٌتالذي ميكن أن تؤدِّيه هيئا    
   يف هذا التصدِّي؟) من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة١٨ من املادة ١٣مبقتضى الفقرة 
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ما هو الدور الـذي ميكـن أن يؤدِّيـه القطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                         )د(  
دخوله يف عالقات شراكة بني القطاعني العام واخلاص، يف التصدِّي للجـرائم الناشـئة كاجلرميـة                

رك يف الــسيربانية وجــرائم االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة؟ مــا هــي العراقيــل املوجــودة أمــام التــشا  
لــسيربانية؟ مــا هــي األمثلــة أو النــهوج ا العــام واخلــاص بــشأن اجلرميــة القطــاعنياملعلومــات بــني 

  االبتكارية املوجودة اليت تشمل القطاع اخلاص وُتعىن مبنع هذه اجلرائم وقمعها؟
 أو واعـــدة بالنجـــاح يف اجملـــاالت اجلاريـــة جيِّـــدة ممارســـات يُّهـــل هنالـــك أ  )ه(  

ــستن   ــيت ت ــشتها ال ــل       مناق ــف ميكــن أن تعم ــيم؟ كي ــيت خــضعت للتقي ــة أو ال ــة اإلثباتي د إىل األدل
سلطات إنفاذ القانون والقطاع اخلاص معاً على التشجيع على احلفاظ على األدلة اإلثباتيـة مـع       

  احلرص على محاية خصوصية مستعِملي اإلنترنت؟
ــدويل علــى مكافحــة هــ       )و(   ــق التعــاون ال ذه مــا هــي العقبــات والعراقيــل الــيت تعي

أيِّ اجلرائم؟ كيف يتسىن للدول والقطـاع اخلـاص كفالـة التعـاون الفعَّـال يف هـذا الـصدد؟ إىل                     
مــدى تــسري الــدول األعــضاء يف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة بــشأن منــع االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة   

ك اء، املعاهـدةُ النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـها     ضومكافحته، ُتوضع يف االعتبار فيها، حسب االقتـ   
  التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة؟

ما هي االحتياجات واألولويات الرئيسية اخلاصة باملساعدة التقنية فيما يتعلـق             )ز(  
  ببناء القدرات الالزمة للتصدِّي هلذه اجلرائم؟

ــم          )ح(   ــادة فهـ ــى زيـ ــاً علـ ــاص معـ ــام واخلـ ــان العـ ــل القطاعـ ــن أن يعمـ ــف ميكـ كيـ
  ة اليت قد ُيساء استعماهلا كأدوات للجرمية السيربانية؟ديدة واملستجدَّالتكنولوجيات اجل

ما هو أنسب دور على املنظمات الدولية أن تؤدِّيه سـواء يف منـع جـرائم ناشـئة          )ط(  
   االجتار باملمتلكات الثقافية أو يف التصدِّي هلا؟وجرمية السيربانيةكاجلرمية 

  
ر يف منع اجلرمية والتوعية بالعدالة إسهام اجلمهو  -حلقة العمل الرابعة    

   اخلربات والدروس املستفادة: اجلنائية
   النطاق  - ألف  

ــة نطاقهــا، ولكنــها       -١١٠ ــع ضــحايا تتــسم بعاملي اخلــربة اخلاصــة باجلرميــة واإليــذاء الــذي ُيوِق
حتدث مبعدالت خمتلفة فيما خيـص خمتلـف اجملتمعـات احملليـة واجلماعـات الـسكانية عـرب منـاطق                     

  .دةدِّ املتعالعامل
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اجلماعات السكانية واألماكن اليت هي أشّد عرضةً ملخاطر اإليـذاء وارتكـاب            أنَّ  كما    -١١١
األفعال اجلُرمية تعاين حمنـة عوامـل خمـاطر متعـددة علـى املـستوى الفـردي واُألَسـري واجملتمعـي                     

تطلـب تـدابري تـصٍد       فهـي ت   ،ومـن ثَـمَّ   . جمتمـع بعينـه   يِّ  احمللي، ال ُتعّد مضماراً خالصاً حـصراً أل       
  .متكاملة تستند إىل أدلة إثباتية

الت مؤسـسية   وهنالك حتّد خاص باحلوكمة ينشأ يف األحوال اليت ال تتوافر فيها تـدخُّ              -١١٢
ــددة           ــة متع ــؤدِّي إىل اختــاذ إجــراءات عمــل تعاوني ــي ت ــستوى احملل ــى امل ــة عل ــع اجلرمي ــشأن من ب

وحـسبما هـو   . يذاء واألمن علـى حنـو سـليم   القطاعات بشأن تقدير ومعاجلة مسائل اجلرمية واإل    
 من العوامل الرئيسية يف هـذا اخلـصوص االضـطالع    دُّن يف املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية، ُيعَ      ُمبيَّ

بعملية ختطيط صارمة تتضمن إجراء حتليل منهجي ملـشاكل اجلرميـة وأسـباهبا وعوامـل احتمـال                 
 الطـابع املؤسـسي     إضـفاء ا الغـرض مـن      أمَّـ  .ا، وخصوصاً علـى املـستوى احمللـي       وقوعها وعواقبه 

على جهود منع اجلرمية علـى املـستوى احمللـي فهـو كفالـة مجـع القطاعـات ذات املـسؤولية عـن                       
اإلسهام يف األمان معاً لكي تقوم مبا عليها من دور، مما يتيح اجملال إلشراك اجملتمع املـدين علـى                   

  .حنو حقيقي يف هذا الشأن
دئ التوجيهيـــة علـــى أنَّ للحكومـــات دوراً قياديـــاً يف وضـــع     ويف حـــني تـــنّص املبـــا    -١١٣

استراتيجيات منع اجلرمية، فهي تنّص أيضاً علـى أنَّ التعـاون وعالقـات الـشراكة جـزء أساسـي                    
ــة واملنظمــات غــري       ــة احمللي مــن منــع اجلرميــة الفعــال، وعلــى أن يــشمل ذلــك املنظمــات اجملتمعي

واملواطنـون هلـم مـصلحة متأصـلة        . ني مـن األفـراد    احلكومية وقطاع األعمـال التجاريـة واملـواطن       
  . وإجراءات العدالة اجلنائيةمنوط هبم أداؤه يف مسار منع اجلرميةودور 
وقــد جــرى التــسليم جمــدداً بأمهيــة عالقــات الــشراكة بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف   -١١٤

تـوىل، عـن طريـق      إعالن سلفادور، الذي ذُكر فيـه أنَّ بوسـع احلكومـات ودوائـر األعمـال أن ت                
 َعال واختاذ إجراءات مـشتركة ومنـسَّقة، وضـ        عَّتبادل املعلومات واملعارف واخلربات على حنو ف      

تـدابري ترمـي إىل منـع اجلرميـة ومقاضـاة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم، مبـا يف ذلـك مواجهـة التحـدِّيات            
  .رة، وتعزيزها وتنفيذها واملتغيِّةاملستجدَّ
يتعلـق بـالترويج ملـشاركة اجلمهـور يف تعزيـز منـع اجلرميـة               وهنالك مسألة أخـرى فيمـا         -١١٥

ة يّـ نيوبِالت ذات الصلة بغيـة اجتنـاب حـاالت القـصور ال    والعدالة اجلنائية هي كيف ُتدار التدخُّ 
وتـشمل هـذه عـدم التناسـب بـني          . نـة لعواقـب معاكـسة     اليت كثرياً ما تعرِّض فئات سكانية معيَّ      

نظـام  إطـار   ن األصليني وفئات األقليات واألطفـال يف        حجم اإليذاء ومدى إشراك فئات السكا     
العدالــة اجلنائيــة، وعــدم تناســب عــدد األفــراد مــن ذوي املــشاكل العقليــة والــصحية يف الــنظم    
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وال بدَّ أليِّ استراتيجية متماسـكة للعدالـة اجلنائيـة ومنـع اجلرميـة           . اإلصالحية للشباب والبالغني  
  .ضوحمن أن تضع يف احلسبان هذه الوقائع بو

ــيح فرصــ    -١١٦ ــع تت ــضرِّرة يف العمــل    ةًواســتراتيجية املن ــات املت  إلشــراك اجملتمــع املــدين والفئ
وهـذا اإلشـراك قـد يفيـد يف هـدم حـواجز انعـدام الثقـة بـني إنفـاذ                    . التعاوين بغيـة زيـادة األمـان      

  .القانون واجملتمع املدين يف بعض الدول
ب الذي ُترتكب به اجلـرائم، وذلـك نتيجـة         ر بشدة األسلو  وعالوةً على ذلك، فقد تغيَّ      -١١٧

ــسريعة التطــوّ   ــات ال ــة  للتكنولوجي ــة املنظَّم ــشار اجلرمي ــف   . ر والنت ــصدِّي ملختل ــالزم الت ــن ال وم
 وفئـات نـصرية   األشكال اجلديدة من اجلرمية، وتسخري التعاون من جانب أوساط اختـصاصيني            

  . الصعيدين احمللي والعامليجديدة يف التصدِّي لألمناط الدائمة التغيُّر يف اجلرمية على
ك اجلمهـور يف منـع   رِِ باملبادرات الـيت تـش  مٍ متناٌما على الصعيد العاملي، فهنالك اهتما    أمَّ  -١١٨

. اجلرمية وإصالح نظام العدالة اجلنائية؛ ويوجد عدد متزايـد مـن األمثلـة علـى إشـراك اجلمهـور                  
ز ألعمـال، والـذي سـوف يركِّـ     مـن جـدول ا  ٦ويف هذا السياق، وباعتبـار اتـساع نطـاق البنـد      

ح أن تكـون املناقـشة يف حلقـة العمـل           َرعلى دور احلكومات يف كفالة مـشاركة اجلمهـور، ُيقتـ          
ز علـى جهـات فاعلـة      للمداوالت بشأن هذا البند من جدول األعمال، وأن تركِّ         ةًالرابعة مكمِّل 

  .وميكن أن تشمل املوضوعات اإلضافية املسائل املذكورة أدناه. أخرى
  

   دور وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي وتكنولوجيات االتصال  - ١  
 اإلجيابية من التغطيـة اإلعالميـة      على أفضل حنو اجلوانبُ   هبا   ُتسخَّر   ية اليت كيفالإنَّ فهم     -١١٩

لتدابري منع اجلرمية، مع احلرص على كفالة التنظيم الرقايب الذايت ملنع تـأثري اجلوانـب الـسلبية يف                  
وعلـى سـبيل    . ، هو موضوع هام ينبغي تقّصيه     )مثل جانب التشهري والوصم   (غطية اإلعالمية   الت

ــستهلكني يف         ــى امل ــال عل ــة يف مكافحــة ضــروب االحتي ــإنَّ مــن ضــمن اجلهــود العاملي ــال، ف املث
التسّوق الواسع النطاق، تشارك هيئاُت محايـة املـستهلكني يف بعـض البلـدان يف أنـشطة شـهرية                   

زيادة الـوعي هبـذه املـشكلة وإسـداء املـشورة إىل املـستهلكني عـن كيفيـة جتّنـب                    ملنع الغش بغية    
  .وقوعهم ضحايا االحتيال

 فإنه ال ينبغي التقليل من تقدير مدى أمهية تعاظم اسـتعمال وسـائل التواصـل                ،مَّومن ثَ   -١٢٠
ــة      ــاء العدالـ ــة وإرسـ ــاً، وكـــذلك مـــن أجـــل منـــع اجلرميـ ــأدوات اتـــصال عمومـ ــاعي كـ االجتمـ

وهنالــك إمكانــات ينطــوي عليهــا اســتعمال شــبكات التواصــل االجتمــاعي بغيــة   . عيــةاالجتما
 يف تعزيـز القـدرة علـى        تشكِّل عـامال محائيـا هامـا       اليت ةاالجتماعياملوارد  و ةالفردياملوارد   توفري
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ــة، وخـــصوصاً لـــدى الـــشباب   ــل   . التـــصدِّي للجرميـ ــبكات التواصـ ــتعمال شـ ــا جيـــري اسـ كمـ
زة للوصـول  ر ُسـبالً معـزَّ  عي والتشارك يف املعلومات بطريقـة تـوفِّ   االجتماعي من أجل زيادة الو    

إىل معرفــة وممارســة فعــالتني يف منــع اجلرميــة، وكــذلك إىل حتــسني املعرفــة بــشأن نظــام العدالــة   
وأحـد األمثلـة الوثيقـة الـصلة بـذلك هـو تطبيـق              . اجلنائية وكيفيـة املـشاركة فيـه بطريقـة إجيابيـة          

  )٤١(:على منع اجلرميةعمليات التسويق االجتماعي 
هي عملية تؤدِّي فعلها من أجل إشراك الفئات املستهَدفة الرئيـسية بغيـة ترمجـة املعرفـة           

 نــها مــن املبــادرة إىلميكِّحنــو املــستنِدة إىل األدلــة العلميــة بــشأن املمارســة الفعالــة علــى 
  .العمل على تعديل سلوكها سعياً إىل حتقيق أفضل النتائج يف هذا الصدد

  
   املبادرات على مستوى القاعدة الشعبية: مشاركة اجلمهور على الصعيد احمللي  - ٢  

 اجملتمعـات احملليـة والنـهوج الـيت ُتتَّبـع يف         املتمرِكـزة علـى    املبادراتهذه املسألة تشمل      -١٢١
ــة، ودور       ــا يف ذلــك املنظمــات القائمــة يف إطــار اجملتمعــات احمللي ــة، مب إشــراك اجملتمعــات احمللي

 احمللية يف منـع معـاودة اإلجـرام، مبـا يف ذلـك مـن خـالل االسـتفادة مـن املتطـوعني،                        اجملتمعات
ــة التــصاحلية، وبــدائل الــسجن، ومــشاركة     ــة اجملتمعيــة، واملــشاركة يف العدال ومبــادرات العدال

) مـن خـالل التوعيـة القانونيـة واملعونـة القانونيـة      (اجلمهور يف كفالة سبل الوصول إىل العدالـة     
املبادرات الـيت ُبوشـرت علـى الـصعيد احمللـي، واعتمـدهتا احلكومـات يف بعـض                  وغري ذلك من    

وأحـد األمثلـة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة هـو االسـتفادة               . احلاالت من ضمن إطار استراتيجياهتا    
مــن املــساعدين القــانونيني يف عــدة بلــدان يف أفريقيــا مــن أجــل تقــدمي املــساعدة إىل اجملتمعــات 

ــاء   .  حمــاموناحملليــة حيــث ال يوجــد    ويف جمــال منــع اجلرميــة، ُبوشــرت أســاليب حراســة األحي
أو الرقابــة الوالديــة، علــى الــصعيد احمللــي يف كــثري مــن البلــدان يف أحنــاء مــن العــامل، وأخــذت   
ــع        ــع يف من ــة جــزءاً مــن هنــج احلكومــات املتكامــل املتَّب ــاطق احمللي ــدرجيياً يف بعــض املن   تــصبح ت

  .اجلرمية احمللية
  

   ساط األعمال التجارية من القطاع اخلاص يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةدور أو  - ٣  
يشارك بقوة يف األخذ بالتدابري الرامية إىل منـع اجلرميـة وإجيـاد       التجارية  قطاع األعمال     -١٢٢

احللول ملشاكلها من خالل العمل النشط على اسـتحداث حلـول تكنولوجيـة بـشأن األشـكال                 
قترنــة بــالنمو احلاصــل يف التجــارة اإللكترونيــة واجلرميــة املنظَّمــة العــابرة  اجلديــدة مــن اجلرميــة امل

                                                         
  .Homel and Carroll, Moving knowledge into actionانظر  )41( 
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 فإنَّ هذا القطاع سـوف يواصـل   ،مَّومن ثَ. للحدود الوطنية اليت تستغلّ التكنولوجيات اجلديدة   
ر يف تقدمي املـساعدة يف منـع اجلرميـة املوجَّـه حنـو اجلـرائم التجاريـة واالقتـصادية              القيام بدور مؤثِّ  

  .رائم املعزَّزة بواسطة احلاسوبواجل
، الـدولَ األعـضاء     ١٩/١عت جلنـةُ منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف قرارهـا               وقد شجَّ   -١٢٣

 وضــمن ةًعلــى التعــاون مــع القطــاع اخلــاص، وفقــاً لألولويــات والتــشريعات الوطنيــة، طواعيــ   
ل جماهبــة اجلرميــة جمــاالت اختــصاص كــل منــها، وبــروح مــن الــشراكة والثقــة املتبادلــة، مــن أجــ 

  .جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك االجتار باملخدِّرات واإلرهاب
ــة       -١٢٤ ــال التجاريـ ــاع األعمـ ــا بـــني قطـ ــاون فيمـ ــة علـــى التعـ ــة الداللـ ــة بالغـ وهنالـــك أمثلـ

ــة      ــة اجلنائي ــل إجــراءات العدال ــع اجلرميــة ويف تفعي ــة يف جمــال من . واحلكومــات واجملتمعــات احمللي
 تعاونيــة ناجحــة جــداً، ومنــها التــدابري الــيت اختــذهتا شــركات        وتوجــد أمثلــة علــى ترتيبــات   

االتــصاالت الــسلكية والالســلكية مــن أجــل تقييــد إعــادة التوصــيل الــشبكية ألجهــزة اهلواتــف   
اجلوالة اليدوية املسروقة؛ وفتح مسارات تقدُّم يف احلّد من سـرقة الـسيارات وذلـك مـن خـالل                   

وهـو أسـلوب يف التعـاون يف    ( مـن سـرقة الـسيارات      هيئات مثل اجمللس الوطين األسترايل للحـد      
؛ والتعــاون علــى الــصعيد )العمــل بــني شــركات صــنع الــسيارات وشــركات التــأمني واحلكومــة

ويف الوقــت . الــدويل بــني املؤســسات املاليــة واهليئــات احلكوميــة مــن أجــل منــع غــسل األمــوال 
اإلثباتيـة والفعاليـة، ميكـن      نفسه، هنالـك أمثلـة تظـل مـثرية للجـدل واملنازعـة مـن حيـث األدلـة                    

  .مناقشتها على حنو إضايف يف حلقة العمل
  

   األهداف   - باء  
  :سوف تكون األهداف املنشودة من حلقة العمل الرابعة كما يلي  -١٢٥

واجلهـات  عة مـن اجلهـات الفاعلـة    وِّوضع تقدير كامل بدرجة أكرب للطائفة املتن       )أ(  
جملتمع املدين، اليت لديها مصلحة أو قـدرة لإلسـهام يف منـع     باألدوار الرئيسية ضمن إطار ا   القائمة

  اجلرمية وإذكاء الوعي بإجراءات العدالة اجلنائية، ومناقشة املنافع اليت تعود هبا هذه املشاركة؛
استبانة ونـشر املعلومـات عـن اجملموعـة املتزايـدة مـن النـهوج واملبـادرات الـيت                     )ب(  

ــع    ــشأن من ــة ب ــات احمللي ــا اجملتمع ــة مــن إســهام     حموره ــة، املنبثق ــة اجلنائي ــة وإصــالح العدال  اجلرمي
  اجلمهور وتوعيته ومشاركته؛
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وضع تقدير أكثر توسُّعاً للدور اهلام املنوط بوسائل اإلعـالم وقطـاع األعمـال                )ج(  
ــة    وفئــاتالتجاريــة   الــشباب وضــحايا اجلرميــة يف أداء مهمــة إذكــاء الــوعي بــشأن نظــام العدال

  حة يف هذا اإلطار ملنع اجلرمية؛اجلنائية والفرص املتا
مــشاركة اجلمهــور مــن  يف مناقــشة التحــدِّيات واملنــافع ذات الــصلة بالتنــسيق    )د(  

   احتياجات اجملتمعات احمللية؛ٍةد القطاعات الذي يلّبي بكفاءدِّأجل كفالة العمل التعاوين املتع
يما بني قطـاع األعمـال      مناقشة بعض األمثلة املثرية للجدل واملنازعة على التعاون ف          )ه(  

  التجارية واحلكومات واجملتمع احمللي يف جمال منع اجلرمية ويف تفعيل إجراءات العدالة اجلنائية؛
ــسياقات وا    )و(   ــهوج املتَّ  اســتبانة خمتلــف ال ــدى  ُألطــر ووســائل اإلعــالم والن ــة ل بع

صـالح  إرميـة و  اجملتمع املدين وغريه من اجلهات الفاعلـة غـري احلكوميـة مـن أجـل تعزيـز منـع اجل                   
  العدالة اجلنائية، ومن أجل إقناع احلكومات باعتماد هنوج حمورها اجملتمع احمللي؛

ــاء القــدرات     )ز(   ــة بتحــسني التــدريب وبن عــة مــن وِّالطائفــة املتنفيمــا خيــّص العناي
 بــاألدوار الرئيــسيني ضــمن إطــار اجملتمــع املــدين ممــن لــديهم واجلهــات القائمــةاجلهــات الفاعلــة 

  .والقدرة لإلسهام يف منع اجلرمية وزيادة الوعي بعملية العدالة اجلنائيةاملصلحة 
  

   أسئلة للمناقشة  - جيم  
ع املـشاركون يف حلقـة العمـل الرابعـة يف إطـار املـؤمتر الثالـث عـشر علـى عـرض                       ُيشجَّ  -١٢٦

دة حقَّقـت جناحـاً، أو ميكـن اسـتخالص دروس مفيـدة             دَّأمثلة على مشاريع أو استراتيجيات حم     
نها، مع حتديد العوامـل الرئيـسية املؤدِّيـة للنجـاح أو لإلخفـاق، وكيـف طُبِّقـت أو مت التغلُّـب                      م

  : مبا يليعالقتهاعليها من حيث 
 يف مشاركة اجلمهور يف تعزيـز أداء نظـم العدالـة            يِّدةاستعراض املمارسات اجل    )أ(  

  رها إىل اجملتمعات احمللية؛اجلنائية واخلدمات اليت توفِّ
تبانة ومواجهة العواقب السلبية اليت ُيحتمل أن تنطوي عليها مبادرات منـع            اس  )ب(  

  اجلرمية يف إطار اجملتمعات احمللية؛
وشــبكات  أســاليب وســائل اإلعــالم يف تطبيــق يِّــدةاســتعراض املمارســات اجل  )ج(  

  التواصل االجتماعي على منع اجلرمية وإصالح العدالة االجتماعية؛
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 التواصــل وسـائط بل يف مواجهـة التحــدِّيات الـيت تطرحهــا   مناقـشة أفـضل الــسُّ    )د(  
االجتمــاعي وتكنولوجيــات االتــصال حينمــا ُتــستعَمل للتحــريض علــى العنــف والتمييــز اجلــائر  

  واجلرمية؛
  مـن القطـاع     األعمـال التجاريـة     أوسـاط  لـدى املـوارد املاليـة والفكريـة       تسخري    )ه(  
  نع اجلرمية واحلّد من اجلرائم؛ملاخلاص 

خمتلـف التجـارب يف إشـراك القطـاع اخلـاص يف منـع اجلرميـة والعدالـة                   مناقشة  )و(  
  .اجلنائية، فيما يتعلق باألدلة اإلثباتية والكفاءة، واستبانة األمثلة الناجحة

  


