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 إعالن كيوتو بشأن النهوض مبنع اجلرمية
 والعدالة اجلنائية وسيادة القانون: نحو حتقيق

خطة التنمية املستدامة لعام 2030

نحن، رؤساء الدول واحلكومات ووزراء وممثلي الدول األعضاء،  

وقد اجتمعنا في مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية في كيوتو،   
اليابان، من 7 إلى 12 آذار/مارس 2021، أي بعد نصف قرن على املؤمتر الرابع، الذي عقد في 
كيوتو في عام 1970، والذي تعهد فيه املجتمع الدولي بتنسيق وتكثيف اجلهود الرامية إلى منع 

اجلرمية في سياق التنمية االجتماعية واالقتصادية،

وإذ نضع في اعتبارنا إرث مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية املمتد   
منذ 65 عاما، ودورها الهام املستمر بوصفها من أكبر املحافل الدولية وأكثرها تنوعا في مجال 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وإجنازاتها على صعيد الدفع قدما باملناقشات املتعلقة بالسياسات 

واملمارسات املهنية، والتزامات املجتمع الدولي،

وإذ نستذكر إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية في جدول أعمال   
األمم املتحدة األوسع من أجل التصدي للتحديات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون 
على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة اجلمهور،)1( الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث 
عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وأكدنا فيه مجددا ضرورة إدماج مسائل منع اجلرمية والعدالة 
اجلنائية في جدول أعمال األمم املتحدة األوسع نطاقا من أجل تعزيز التنسيق على نطاق املنظومة،

وإذ نسلم بضرورة البناء على التقدم املحرز منذ انعقاد املؤمتر الثالث عشر، مبا في ذلك   
اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 2030)2( وما حتقق منها حتى اآلن، وبالتحديات التي يتعني 

التغلب عليها،

نعلن ما يلي:  

1- نعرب عن بالغ قلقنا إزاء أثر اجلرمية السلبي على سيادة القانون وحقوق اإلنسان والتنمية 
االجتماعية االقتصادية والصحة العامة واألمن والبيئة والتراث الثقافي؛

املرفق.  ،174/70 العامة  اجلمعية  قرار   )1(

.1/70 العامة  اجلمعية  قرار   )2(

https://undocs.org/ar/A/RES/70/174
https://undocs.org/ar/A/RES/70/174
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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نعرب أيضا عن بالغ قلقنا إزاء اتخاذ اجلرمية أكثر فأكثر طابعا عبر وطني منظما ومعقدا،   -2
واستغالل املجرمني بصورة متزايدة التكنولوجيات اجلديدة واملستجدة، مبا فيها اإلنترنت، لتنفيذ 
ومكافحة  منع  يفرض حتديات غير مسبوقة على جهود  الذي  األمر  املشروعة،  أنشطتهم غير 

اجلرائم القائمة، وكذلك أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة؛

نتعهد باملساهمة في حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2030 من خالل جهودنا في مجال   -3
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مع التسليم تسليما راسخا بأن التنمية املستدامة وسيادة القانون 
مترابطتان وتعزز إحداهما األخرى، وبأن اجلرمية تعوق التنمية املستدامة، وبأن حتقيق التنمية 

املستدامة عامل ميكن الدول من منع اجلرمية ومكافحتها بفعالية؛

نتعهد بالنهوض بسيادة القانون من خالل اعتماد نهج متعددة األبعاد؛   -4

نتعهد بتكثيف اجلهود العاملية املتضافرة ملنع اجلرمية ومكافحتها من خالل تيسير وتعزيز   -5
التعاون الدولي في املسائل اجلنائية؛

نوجه االنتباه، في ضوء الوقائع السريعة التغير، إلى ضرورة التكيف في الوقت املناسب، وإذا   -6
دعت احلاجة، تعزيز اإلطار القانوني الدولي للتعاون الدولي في املسائل اجلنائية؛

نتعهد بتعزيز قدرة مؤسسات إنفاذ القانون وغيرها من مؤسسات العدالة اجلنائية، بوصفها   -7
عناصر أساسية من سيادة القانون، وبتعزيز قدرة املمارسني على منع اجلرمية ومكافحتها بفعالية، 

وتقدمي املساعدة التقنية في هذا الصدد؛

نتعهد بأن تستخدم مؤسساتنا املعنية بإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية وغيرها من املؤسسات   -8
ذات الصلة التكنولوجيات اجلديدة واملتقدمة استخداما فعاال ومناسبا كأدوات ملكافحة اجلرمية 
مع وضع ضمانات كافية وفعالة حتول دون استغالل هذه التكنولوجيات وإساءة استخدامها في 

هذا الصدد؛

نؤكد دورنا الرئيسي، كدول وحكومات، في استبانة استراتيجيات وسياسات منع اجلرمية   -9
ومسؤوليتنا الرئيسية عن ذلك؛

التعاون  ومكافحتها من خالل  ملنع اجلرمية  التخصصات  املتعددة  بتعزيز اجلهود  نتعهد   -10
والقطاعات  اجلنائية،  العدالة  مؤسسات  من  وغيرها  القانون  إنفاذ  مؤسسات  بني  والتنسيق 
القطاع  إقامة شراكات متعددة األطراف مع  احلكومية األخرى، وكذلك دعم عملها، من خالل 
اخلاص واملجتمع املدني واألوساط األكادميية واألوساط العلمية، ومع أصحاب مصلحة معنيني 

آخرين، حسب االقتضاء، وتعزيز هذه الشراكات؛

نؤكد مجددا التزامنا بالنهوض بدور جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املركزي بوصفها   -11
والعدالة  اجلرمية  منع  مجال  في  السياسات  بصنع  املعنية  املتحدة  األمم  في  الرئيسية  الهيئة 

اجلنائية؛
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نؤكد مجددا دور مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بوصفه الكيان الرائد   -12
في األمم املتحدة الذي يدعم الدول األعضاء في مجال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من خالل 
تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات، وكذلك من خالل أعماله على صعيد وضع املعايير وبحوثه 
وخبرته الفنية، في إطار من التعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني، والذي نسعى إلى مده بتمويل 
كاف ومستقر وميكن التنبؤ به، ودور املنتديات احلكومية الدولية التي مقرها فيينا، مبا في ذلك 
املعنية مبنع اجلرمية  املتحدة  األمم  الفرعية، ضمن منظومة  وهيئاتها  السياسات  هيئات صنع 
والعدالة اجلنائية، بوصفها أهم مصدر عاملي للمعارف واملعلومات واإلرشادات وأفضل املمارسات 

في مجال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، كل في إطار واليتها؛

نعرب عن قلقنا الشديد إزاء احلالة الناشئة عن مرض فيروس كورونا )كوفيد-19( وآثاره   -13
التي أتاحت فرصا جديدة للمجرمني واجلماعات اإلجرامية املنظمة  االجتماعية واالقتصادية، 
اجلنائية  العدالة  على  أيضا  وفرضت  مختلفة،  وبدرجات  بأشكال شتى  عملهم  وغيرت طرائق 

حتديات في جوانب متعددة؛

نعرب أيضا عن قلقنا البالغ إزاء اخلطر احلقيقي املاثل في السجون، ال سيما على الصحة   -14
والسالمة واألمن، وهو سرعة انتشار الفيروس في األماكن املغلقة، الذي ميكن أن تفاقمه حتديات 

مزمنة من قبيل اكتظاظ السجون وتردي األحوال فيها؛

نلتزم باتخاذ إجراءات حاسمة وتدابير عملية املنحى من أجل التصدي للتحديات وإزالة   -15
والعدالة  اجلرمية  مبنع  يتعلق  فيما  كوفيد-19  جائحة  وتفاقمها  تثيرها  التي  الدولية  العقبات 
القانون وغيرها  إنفاذ  اتباع نهج متعدد األطراف وتعزيز قدرة مؤسسات  اجلنائية، بسبل منها 
من مؤسسات العدالة اجلنائية على املواجهة من خالل التعاون املتعدد األطراف والشراكات بني 
أصحاب املصلحة املتعددين، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية العاجلة على هذا 
الصعيد من بناء قدرات ومساعدة تقنية، مبراعاة اآلثار االجتماعية واالقتصادية الطويلة األجل 
املترتبة على اجلائحة، مبا في ذلك آثارها على التنمية املستدامة والتعاون الدولي، ونسلم بأن 

أشد الفئات فقرا وضعفا هم أشد املتضررين من أثر اجلائحة؛

نسلم، في ضوء التجربة املستمرة في التعامل مع جائحة كوفيد-19 واستعدادا ملواجهة أي   -16
حتديات مستقبلية مماثلة، بضرورة مراجعة نظم العدالة اجلنائية وجعلها أكثر فعالية ومساءلة 

وشفافية وشموال واستجابة من خالل تعزيز الرقمنة؛

وتعزيز سيادة  ومكافحتها  اجلرائم  منع  في  األطراف  متعدد  نهج  باعتماد  االلتزام  نعيد   -17
الذي  املركزي  الدور  ونؤكد مجددا  والدولي،  واإلقليمي  والوطني  املحلي  الصعيد  على  القانون 
تضطلع به األمم املتحدة، مبا في ذلك دور مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بوصفه 

الكيان الرائد التابع لألمم املتحدة املعني بدعم الدول األعضاء في هذا الصدد؛

واحلريات  اإلنسان  حقوق  جميع  تعزيز  عن  الدول  جميع  مسؤولية  وبقوة  مجددا  نؤكد   -18
األساسية وحمايتها بصورة كاملة، وكذلك إعالء مبدأ الكرامة اإلنسانية، في تدابير إقامة العدل 

غير املتحيزة وفي جميع جهودنا الرامية إلى منع اجلرمية ومكافحتها؛
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نؤكد مجددا وبقوة مسؤولية جميع الدول عن التقيد مبيثاق األمم املتحدة بكامله، وعن   -19
االحترام الكامل ملبادئ تساوي الدول في السيادة وسالمة أراضي الدول ومبدأ عدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول األخرى في جميع جهودنا الرامية إلى منع اجلرمية ومكافحتها؛

الوطنية  عبر  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  من  باالستفادة  نلتزم   -20
والبروتوكوالت امللحقة بها)3( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)4( واالتفاقيات الدولية الثالث 
اإلرهاب،  مبكافحة  املتعلقة  الصلة  ذات  الدولية  والبروتوكوالت  واالتفاقيات  املخدرات  ملراقبة 
استفادة كاملة وفعالة، بوصفنا أطرافا في تلك الصكوك، وغيرها من االلتزامات الدولية ذات 

الصلة، مبا يشمل االستفادة منها كأساس لتيسير التعاون الدولي؛

ولذلك، نسعى إلى اتخاذ اإلجراءات التالية:

النهوض مبنع اجلرمية

معاجلة أسباب اجلرمية، مبا في ذلك أسبابها اجلذرية

اجلذرية،  األسباب  فيها  مبا  األسباب،  تعالج  اجلرمية  ملنع  استراتيجيات  وتنفيذ  وضع   -21
وعوامل اخلطر التي جتعل شرائح مختلفة من املجتمع أكثر عرضة للجرمية، مبا في ذلك تقييم 

فعالية تلك االستراتيجيات، وتبادل أفضل املمارسات من أجل تعزيز قدراتنا؛

منع اجلرمية باالستناد إلى األدلة

البيانات وحتليلها  تعزيز استراتيجيات منع اجلرمية املستندة إلى األدلة من خالل جمع   -22
باستخدام معايير منهجية ومتسقة، مع مراعاة التصنيف الدولي للجرمية لألغراض اإلحصائية، 

وتقييم فعالية هذه االستراتيجيات؛

والنظر في وضع مؤشرات  باجتاهات اجلرمية،  املتعلقة  البيانات  وتوافر  نوعية  حتسني   -23
إحصائية، وتبادل هذه البيانات، على أساس طوعي، من أجل تعزيز قدرتنا على فهم االجتاهات 

العاملية للجرمية على نحو أفضل وحتسني فعالية استراتيجيات منع اجلرمية ومكافحتها؛

.United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574  )3(

. vol. 2349, No. 42146 نفسه،  املرجع   )4(
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معاجلة البعد االقتصادي للجرمية

وضع وتنفيذ تدابير فعالة ملعاجلة البعد االقتصادي للجرمية وحرمان املجرمني واملنظمات   -24
 اإلجرامية من أي مكاسب غير مشروعة، بسبل منها كشف عائدات اجلرمية وتعقبها وحجزها

ومصادرتها واستردادها وإعادتها، وأيضا إرساء أطر محلية متينة في مجال التحقيقات املالية، 
ووضع استراتيجيات ملنع ومكافحة غسل األموال والتدفقات املالية غير املشروعة؛

النظر في وضع تدابير تتسم بالكفاءة في مجال تنظيم إدارة عائدات اجلرمية املحجوزة   -25
واملصادرة واستعراض وتنفيذ تلك التدابير، مع أخذ الدراسة التي أعدها مكتب األمم املتحدة 
املعني باملخدرات واجلرمية عن إدارة املوجودات املحجوزة واملصادرة والتصرف فيها على نحو 

فعال)5( في احلسبان، بغية احلفاظ على عائدات اجلرمية تلك وإدارتها بكفاءة؛

استراتيجيات منع اجلرمية املصممة حلاالت بعينها

تعزيز استراتيجيات منع اجلرمية املصممة حلاالت بعينها والتي تراعي السياقات املحلية،   -26
بسبل منها تعزيز ثقافة احترام القانون بني عامة اجلمهور، ومراعاة التنوع الثقافي على أساس 
احترام سيادة القانون، حتقيقا ألمور منها تعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة والشرطة، وتعزيز 
التسوية اإليجابية للنزاعات، وكذلك اخلفارة املجتمعية وفقا للتشريعات الوطنية، ومنع اجلرائم 

املتصلة بالعصابات واجلرائم احلضرية وجميع أشكال اجلرمية املنظمة؛

تعميم املنظور اجلنساني في منع اجلرمية

تعميم منظور جنساني في السياسات والبرامج والتشريعات املتعلقة مبنع اجلرمية، وفي   -27
غير ذلك من اإلجراءات، حتقيقا ألمور منها احلد من جميع أشكال العنف واجلرمية واإليذاء 
القائمة على نوع اجلنس، مبا فيها عمليات القتل املتصلة بنوع اجلنس، من خالل حتليل االحتياجات 

والظروف اخلاصة املتصلة بنوع اجلنس، وكذلك من خالل التماس مساهمات الفئات املتأثرة؛

منع العنف العائلي ومكافحته، وحتقيقا لهذه الغاية، اتخاذ تدابير فعالة في إطار تشريعاتنا   -28
املحلية، من قبيل ضمان معاجلة القضايا معاجلة مناسبة، وتنسيق دور مؤسسات الرعاية والعدالة 

اجلنائية، وتهيئة بيئة آمنة للضحايا؛

.Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets (Vienna, 2017)  )5(
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األطفال والشباب في مجال منع اجلرمية

ألوجه  الواجب  االعتبار  إيالء  مع  حقوقهم،  وحماية  والشباب  األطفال  احتياجات  تلبية   -29
ضعفهم، وذلك لضمان حمايتهم من جميع أشكال اجلرمية والعنف واالعتداء واالستغالل، سواء 
واالجتار  جنسيا  واستغاللهم  األطفال  على  اجلنسي  االعتداء  مثل  خارجها،  أو  اإلنترنت  على 
باألشخاص، مع اإلشارة إلى أوجه الضعف اخلاصة التي يتعرض لها األطفال في سياق تهريب 
املهاجرين وكذلك جتنيدهم من قبل اجلماعات اإلجرامية املنظمة، مبا فيها العصابات، وكذلك 

من قبل اجلماعات اإلرهابية؛

متكني الشباب من أجل منع اجلرمية

متكني الشباب ليصبحوا عوامل فاعلة للتغيير اإليجابي في مجتمعاتهم املحلية فيدعمون   -30
بذلك جهود منع اجلرمية، بسبل منها تنظيم برامج ومنتديات شبابية في املجاالت االجتماعية 
والتعليمية والثقافية والترفيهية والرياضية، وكذلك باستخدام منصات وتطبيقات وسائط التواصل 

االجتماعي وغيرها من األدوات الرقمية إلعالء صوت الشباب؛

النهوض بنظام العدالة اجلنائية

حماية حقوق الضحايا وحماية الشهود واألشخاص املبلغني

حماية حقوق ومصالح ضحايا اجلرمية وبذل اجلهود ملساعدتهم في كل مرحلة من مراحل   -31
إجراءات العدالة اجلنائية، مع إيالء االهتمام الواجب الحتياجات الضحايا وظروفهم اخلاصة، 
مبا فيها السن، واالحتياجات املختلفة مبا فيها اجلنسانية، واإلعاقة، وكذلك لألضرار التي تسببها 
اجلرمية، مبا فيها الصدمة النفسية، والسعي إلى تزويد الضحايا بالسبل التي قد تساعد في 

تعافيهم، مبا في ذلك إمكانية حصولهم على التعويض واجلبر؛

تشجيع الضحايا على اإلبالغ عن اجلرائم من خالل مدهم بالدعم الكافي على مستويات   -32
منها اإلجراءات اجلنائية، مثل إمكانية الوصول الفعال إلى خدمات الترجمة؛

اتخاذ التدابير املناسبة لتوفير احلماية الفعالة للشهود في اإلجراءات اجلنائية ولألشخاص   -33
املبلغني؛

تزويد املمارسني مبا يكفي من موارد وتدريب لتعزيز قدرتهم على تقدمي املساعدة والدعم   -34
على نحو يركز على الضحايا ويراعي احتياجاتهم اخلاصة؛
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حتسني األوضاع في السجون

السواء، وحتسني قدرات  املحاكمة وبعدها على  املحتجزين قبل  حتسني ظروف احتجاز   -35
منها  بسبل  الصدد،  هذا  في  املعنيني  املوظفني  من  وغيرهم  واإلصالحيات  السجون  موظفي 
الدنيا ملعاملة  النموذجية  املتحدة  الصلة من قواعد األمم  العملي لألحكام ذات  التطبيق  تعزيز 
السجناء )قواعد نيلسون مانديال()6( وكذلك قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابير غير 

االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(؛)7(

اتخاذ تدابير ملعاجلة االكتظاظ في مرافق االحتجاز وحتسني فعالية نظام العدالة اجلنائية   -36
وقدرته عموما، بسبل منها النظر في استخدام بدائل لالحتجاز قبل املحاكمة ولألحكام بالسجن، 
مع إيالء االعتبار الواجب لقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير االحتجازية )قواعد 

طوكيو(؛)8(

احلد من معاودة اإلجرام من خالل إعادة التأهيل واإلدماج

توفير بيئة تأهيلية في املرافق اإلصالحية، بسبل منها تصميم وتنفيذ برامج عالجية فعالة   -37
تستند إلى تقييم فردي الحتياجات اجلناة ومدى خطورتهم، وإتاحة إمكانية حصول اجلناة على 

التدريب املهني والتقني والبرامج التعليمية لدعمهم في تنمية املهارات الالزمة إلعادة اإلدماج؛

توفير بيئة تأهيلية في املجتمع املحلي لتيسير إعادة إدماج اجلناة في املجتمع مبشاركة   -38
نشطة من املجتمعات املحلية، مع إيالء االعتبار الواجب لضرورة حماية املجتمع واألفراد وحقوق 

الضحايا واجلناة؛

تعزيز الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين للحد من معاودة اإلجرام من خالل تشجيع   -39
التنسيق بني الوكاالت على نطاق السلطات احلكومية ذات الصلة، مثل وكاالت التوظيف وهيئات 
الرعاية االجتماعية واحلكومات املحلية، وكذلك إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص على 
نطاق السلطات واملجتمع املحلي، مبا في ذلك أصحاب العمل املتعاونون واملتطوعون املجتمعيون 

الذين يدعمون إعادة إدماج اجلناة في املجتمع وعلى املدى الطويل؛

التوعية بأهمية قبول عامة اجلمهور للجناة كأعضاء في املجتمع املحلي وبأهمية مشاركة   -40
املجتمع املحلي في املساعدة على إعادة إدماجهم في املجتمع وعلى املدى الطويل؛

تعزيز التعاون، متى كان ذلك مالئما، بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم لقضاء بقية مدة   -41
 عقوبتهم في بلدانهم، وإبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف في هذا الصدد حسب

املرفق.  ،175/70 العامة  اجلمعية  قرار   )6(

املرفق.  ،229/65 العامة  اجلمعية  قرار   )7(

املرفق.  ،110/45 العامة  اجلمعية  قرار   )8(

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/65/229
http://undocs.org/ar/A/RES/65/229
http://undocs.org/ar/A/RES/45/110
http://undocs.org/ar/A/RES/45/110
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الضرورة، مع مراعاة حقوق األشخاص املحكوم عليهم واملسائل املتعلقة باملوافقة وإعادة التأهيل 
واإلدماج، حسب االقتضاء، وتوعية هؤالء السجناء بتوافر هذه التدابير؛

تيسير عمليات العدالة التصاحلية، متى كان ذلك مالئما ووفقا لألطر القانونية املحلية، في   -42
املراحل ذات الصلة من اإلجراءات اجلنائية من أجل املساعدة في تعافي الضحايا وإعادة إدماج 

اجلناة، وكذلك منع اجلرمية ومعاودة اإلجرام، وتقييم فائدتها في هذا الصدد؛

تعميم املنظور اجلنساني في نظم العدالة اجلنائية

وضع وتنفيذ سياسات وخطط مالئمة وفعالة لتحقيق املساواة بني اجلنسني وإزالة العقبات   -43
التي حتول دون نهوض النساء ومتكينهن في مؤسسات إنفاذ القانون وغيرها من مؤسسات العدالة 
اجلنائية على جميع املستويات، والتعهد في هذا الصدد باتخاذ مزيد من اإلجراءات امللموسة 
لضمان التنفيذ الكامل والفعال إلعالن ومنهاج عمل بيجني)9( والوثائق اخلتامية بالصيغة املعتمدة 

في الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛)10(

املراعية  التدابير  تعزيز  خالل  من  اجلنائية  العدالة  نظام  في  جنساني  منظور  تعميم   -44
لالعتبارات اجلنسانية التي تعالج االحتياجات اجلنسانية اخلاصة لكل من اجلناة والضحايا، مبا 

في ذلك حماية النساء والفتيات من معاودة اإليذاء في إجراءات العدالة اجلنائية؛

معاجلة أوجه ضعف األطفال والشباب املحتكني بنظام العدالة اجلنائية

إنشاء نظم معنية بقضاء األحداث أو إجراءات مماثلة أخرى تعالج خطورة السلوك اإلجرامي   -45
ودرجة مسؤولية األحداث، وكذلك أوجه ضعفهم واألسباب، مبا فيها األسباب اجلذرية، وعوامل 
اخلطر الكامنة وراء سلوكهم اإلجرامي، أو تعزيز ما هو قائم من تلك النظم واإلجراءات، من أجل 
تيسير إعادة تأهيل األحداث وإعادة إدماجهم، بسبل منها تعزيز التطبيق العملي لألحكام ذات 

الصلة من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكني(؛)11(

تنفيذ تدابير للمساعدة في إعادة تأهيل وإدماج األطفال والشباب الذين انخرطوا في جميع   -46
أشكال اجلماعات اإلجرامية املنظمة، مبا فيها العصابات، وكذلك في اجلماعات اإلرهابية، وتعزيز 
تلك التدابير حسب االقتضاء، وفي الوقت نفسه حماية حقوقهم واالعتراف الكامل بأهمية إقامة 
العدل وضمان سالمة ضحايا هذه اجلماعات اإلجرامية وسالمة املجتمع في مختلف مراحل تنفيذ 

هذه التدابير؛

املبيع رقم  املتحدة،  األمم  )منشورات   1995 أيلول/سبتمبر   15-4 بيجني،  باملرأة،  املعني  الرابع  العاملي  املؤمتر  تقرير   )9( 

والثاني. األول  املرفقان   ،1 القرار  األول،  الفصل   ،)A.96.IV.13  

املرفق. دا–3/23،  والقرار  املرفق  دا–2/23،  العامة  اجلمعية  قرار   )3(

املرفق.  ،33/40 العامة  اجلمعية  قرار   )11(

http://undocs.org/ar/A/RES/S-23/3
http://undocs.org/ar/A/RES/S-23/3
http://undocs.org/ar/A/RES/S-23/2
http://undocs.org/ar/A/RES/S-23/2
http://undocs.org/ar/A/RES/40/33
http://undocs.org/ar/A/RES/40/33
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حتسني عمليات التحقيق اجلنائي

تشجيع استخدام أساليب االستجواب املستندة إلى القانون واألدلة واملصممة للحصول على   -47
اإلفادات الطوعية فقط، وتبادل املمارسات اجليدة بشأنها، ومن ثم تقليل احتمال استخدام تدابير 
غير قانونية وتعسفية وقسرية أثناء عمليات التحقيق اجلنائي وضمان احلصول على أفضل األدلة، 
األمر الذي يحسن شرعية ونوعية التحقيقات واملالحقات واإلدانات اجلنائية واالستخدام الفعال 
للموارد، ومواصلة الترحيب بالتعاون بني املمارسني واخلبراء وغيرهم من أصحاب املصلحة املعنيني 
على وضع مجموعة من املبادئ التوجيهية الدولية ألساليب االستجواب غير القسرية والضمانات 

اإلجرائية في هذا الصدد؛

تعزيز سيادة القانون

الوصول إلى العدالة واملساواة في املعاملة أمام القانون

ضمان املساواة في الوصول إلى العدالة وتطبيق القانون للجميع، مبن فيهم أفراد املجتمع   -48
املستضعفون، بغض النظر عن وضعهم، بسبل منها اتخاذ تدابير مناسبة تضمن أن تكون املعاملة 
في مؤسسات العدالة اجلنائية قائمة على االحترام وخالية من أي شكل من أشكال التمييز أو 

التحيز؛

احلصول على املساعدة القانونية

اتخاذ تدابير تضمن ملن يفتقرون إلى املوارد الكافية، أو عندما تقتضي مصلحة العدالة   -49
م في  التكلفة تقدَّ ذلك، احلصول على مساعدة قانونية فعالة ومزودة باملوارد الكافية وميسورة 
الوقت املناسب، والتوعية بتوافر هذه املساعدة، بسبل منها تعزيُز التطبيق العملي لألحكام ذات 
الصلة من مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية في نظم 
العدالة اجلنائية)12( واألدوات التي وضعها مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بشأن 
ضمان جودة خدمات املساعدة القانونية في عمليات العدالة اجلنائية وغيرها من األدوات ذات 
الصلة، وتشجيُع استحداث أدوات توجيهية، وكذلك جمع وتبادل البيانات املتعلقة باحلصول على 
ليتبادلوا  القانونية  املساعدة  وإنشاُء شبكة متخصصة من مقدمي خدمات  القانونية،  املساعدة 

املعلومات وأفضل املمارسات ويتساعدوا على االضطالع بعملهم؛

السياسات الوطنية املتعلقة بإصدار األحكام

املرفق.  ،187/67 العامة  اجلمعية  قرار   )12(

http://undocs.org/ar/A/RES/67/187
http://undocs.org/ar/A/RES/67/187
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تعزيز السياسات أو املمارسات أو املبادئ التوجيهية الوطنية التي تتعلق بإصدار األحكام   -50
على صعيد معاملة اجلناة، والتي تتناسب فيها شدة العقوبات املفروضة على اجلناة مع جسامة 

اجلرائم وفقا للتشريعات الوطنية؛

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وغير متحيزة وشاملة للجميع

ضمان نزاهة وعدم حتيز مؤسسات إنفاذ القانون وغيرها من املؤسسات التي يتألف منها   -51
نظام العدالة اجلنائية، وكذلك استقالل القضاء، وضمان إقامة العدل على نحو منصف وفعال 
وخاضع للمساءلة وشفاف ومالئم، مع مراعاة الوثائق)13( التي أشارت إليها قرارات اجلمعية العامة 

واملجلس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة؛

اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو غيرها من التدابير ذات الصلة ملنع   -52
والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم عليها ووضع حد  التعذيب  جميع أشكال 
لإلفالت من العقاب في هذا الصدد، وملنع غير ذلك من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة؛

بذل جهود فعالة ملكافحة الفساد

االستفادة استفادة فعالة من األدوات املوجودة في الهيكل الدولي ملكافحة الفساد، ال سيما   -53
من خالل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

املنظمة عبر الوطنية، وغيرهما من األدوات ذات الصلة حيثما ينطبق ذلك؛

وضع سياسات وتدابير فعالة وتوفير املوارد الكافية لها وتنفيذها، بسبل في جملتها تعزيز   -54
جمع وتقييم البيانات لتحليل الفساد وتعزيز نزاهة املؤسسات العامة وشفافيتها ومساءلتها من 
أجل منع الفساد وكشفه والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه والفصل فيه بطريقة شاملة تضع حدا 

لإلفالت من العقاب؛

اإلجرامية  اجلماعات  بني  القائمة  الروابط  لتعطيل  املناسبة  التدابير  استخدام  ضمان   -55
الرشوة وغسل عائدات اجلرمية في  املنظمة والفساد تعطيال فعاال، بسبل منها منع ومكافحة 

االقتصاد املشروع، ومن ثم وضع استراتيجيات ملنع التدفقات املالية غير املشروعة ومكافحتها؛

توفير احلماية من أي معاملة غير مسوغة ألي شخص يبلغ السلطات املختصة عن أفعال   -56
الفساد بحسن نية وألسباب معقولة، مما يفضي إلى تعزيز اإلبالغ عن الفساد؛

)13( تشمل هذه الوثائق املبادئ األساسية املتعلقة باستقالل السلطة القضائية والوثيقة املكملة لها، ومبادئ بانغالور للسلوك القضائي، 

الشفافية  بشأن  إسطنبول  وإعالن  العامة،  النيابة  أعضاء  بدور  املتعلقة  التوجيهية  واملبادئ  املحامني،  دور  بشأن  األساسية  واملبادئ 
إسطنبول. إلعالن  الفعال  التنفيذ  وتدابير  القضائية  اإلجراءات  في 
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التحقيق في التهديدات بالعنف وأعمال العنف التي تقع في والياتها القضائية وتستهدف   -57
الصحفيني والعاملني في وسائط اإلعالم، املعرضني بوجه خاص للترهيب واملضايقة والعنف بسبب 
التهديدات واألفعال ومعاقبتهم، من خالل إجراء  تلك  املهنية، ومالحقة مرتكبي  أداء واجباتهم 
الفساد واألنشطة اإلجرامية  حتقيقات كفؤة وفعالة وغير متحيزة، ال سيما في سياق مكافحة 
املنظمة، في حاالت تشمل النزاعات وما بعد النزاعات، بهدف وضع حد لإلفالت من العقاب عن 
اجلرائم املرتكبة في حق الصحفيني والعاملني في وسائط اإلعالم، مبا يتوافق مع التشريعات 

الوطنية وأحكام القانون الدولي املنطبقة؛

زيادة وعي اجلمهور بوسائل اإلبالغ عن حاالت الفساد، بسبل منها نشر معلومات تتعلق   -58
مبسؤوليات وحقوق األشخاص املبلغني، إلى جانب معلومات عن التدابير املتاحة حلمايتهم؛

التدابير االجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير

بالقانون  يتعلق  فيما  التوعية  أنشطة  وتعزيز  جيد  تعليم  على  احلصول  إمكانية  توفير   -59
القيم  اجلمهور  إكساب  بغية  للجميع،  القانون  عن  عام  تعليم  توفير  ذلك  في  مبا  والسياسات، 
القانون تراعي  واملهارات واملعارف الالزمة لتتعزز بني عامة اجلمهور ثقافة قائمة على احترام 

التنوع الثقافي وتستند إلى احترام سيادة القانون؛

تعزيز التعاون الدولي وتقدمي املساعدة التقنية من أجل منع اجلرائم 
بجميع أشكالها والتصدي لها

لتعاون الدولي بسبل منها بناء القدرات واملساعدة التقنية

املشاركة واملساهمة بنشاط في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   -60
طلقت مؤخرا، وكذلك آلية استعراض تنفيذ 

ُ
املنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت امللحقة بها التي أ

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، من أجل مساعدة الدول األطراف في تنفيذ تلك الصكوك، 
واستبانة االحتياجات املحددة من املساعدة التقنية والتثبت منها وتبادل أفضل املمارسات وتعزيز 

التعاون الدولي الفعال؛

زيادة كفاءة وفعالية السلطات املركزية وغيرها من السلطات املختصة املسؤولة عن تيسير   -61
املوارد  توفير  منها  بسبل  املطلوبني،  وتسليم  املتبادلة  القانونية  املساعدة  مثل  الدولي،  التعاون 
البشرية واملادية الكافية، واخلبرة الفنية واألدوات مثل االتصاالت احلديثة وأدوات إدارة القضايا، 
وتعزيز برامج بناء القدرات واملساعدة التقنية، وحتديث ونشر أدوات مثل بوابة املوارد اإللكترونية 
والقوانني املتعلقة باجلرمية وأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة ودليل السلطات الوطنية 

املختصة، بالتعاون والتنسيق مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية؛
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املطلوبني  تسليم  منها  مجاالت  في  اجلنائية،  املسائل  في  الفعال  الدولي  التعاون  تعزيز   -62
واملساعدة القانونية املتبادلة، مع التصدي بفعالية للتحديات والصعوبات القائمة، ال سيما فيما 
يتعلق بالطلبات، وتعزيز املمارسات اجليدة، وتيسير استخدام الصكوك اإلقليمية والدولية القائمة، 
مبا فيها اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية، كأساس قانوني 
للتعاون في مجال تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة، وتنفيذ وإبرام اتفاقات أو ترتيبات 

لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد حسب االقتضاء؛

إنشاء شبكات تعاون إقليمية وعبر إقليمية تضم ممارسني في مجال إنفاذ القانون وغيرهم   -63
من العاملني في مجال العدالة اجلنائية، أو تعزيز القائم منها، من أجل تبادل املعلومات وأفضل 

املمارسات بغية حتقيق أمور منها بناء الثقة بينهم ومواصلة تيسير التعاون الدولي؛

الرسمي،  غير  التبادل  املحلي  القانون  يجيزه  الذي  احلد  وإلى  الرسمي،  التبادل  تيسير   -64
للمعلومات واالتصاالت على النحو الالزم ملنع اجلرمية ومكافحتها، بسبل منها الدعم املقدم من 

منظمات حكومية دولية مثل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنتربول(؛

مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خالل املساعدة التقنية وبناء القدرات، بسبل منها الدعم   -65
املقدم من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، واالستفادة من املبادرات واملمارسات 

اجليدة اجلارية، مثل البرنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة؛

تعزيز وتيسير ودعم اتخاذ أوسع نطاق من تدابير املساعدة التقنية، مبا في ذلك الدعم   -66
املادي والتدريب بغية متكني سلطات إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة اجلنائية من منع اجلرائم 
ومكافحتها بفعالية، مع مراعاة التحديات املحددة التي تواجه البلدان النامية واحتياجاتها اخلاصة؛

التسليم بالدور األساسي الذي يؤديه التعاون الدولي الفعال في منع اجلرمية ومكافحتها،   -67
وحتقيقا لهذه الغاية، التشديد على أهمية معاجلة التحديات واحلواجز الدولية، ال سيما التدابير 
التي تعوق هذا التعاون وتخالف ميثاق األمم املتحدة وااللتزامات مبوجب القانون الدولي ومواجهتها 
والتصدي لها بفعالية، وحث الدول في هذا الصدد على االمتناع عن تطبيق هذه التدابير، متاشيا 

مع التزاماتها الدولية؛

التعاون الدولي من أجل حرمان املجرمني من عائدات جرائمهم

تعزيز التعاون واملساعدة الدوليني فيما يتعلق بكشف العائدات أو غير ذلك من ممتلكات   -68
اجلرمية وأدواتها وتعقبها وجتميدها وحجزها ومصادرتها والتصرف فيها، بسبل منها إعادتها، 
مبا يتماشى مع أحكام تشمل جميع األحكام واملبادئ ذات الصلة املنصوص عليها في اتفاقية 
مكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد، وعند االقتضاء إيالء اعتبار 
إعادة  أجل  للحالة من  وتبعا  الصدد  متفق عليها، في هذا  ترتيبات  أو  اتفاقات،  خاص إلبرام 
مكافحة  اتفاقية  من   75 املادة  من   5 بالفقرة  نهائيا عمال  فيها  والتصرف  املصادرة  املمتلكات 
مع  واملساءلة،  الشفافية  لتعزيز  تدابير  على  لالتفاق  الواجب  االعتبار  إيالء  وكذلك  الفساد، 
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التسليم بأنه ال ميكن للدول، وفقا للمادة 4 من اتفاقية مكافحة الفساد، أن تفرض شروطا من 
جانب واحد في هذا الصدد؛

عند حل القضايا املتصلة بالفساد التي تستخدم آليات قانونية بديلة وغير قضائية، مبا   -69
في ذلك التسويات، والتي تشتمل على عائدات إجرامية تستوجب املصادرة واإلعادة، االستفادة 
من املساعدة التي تقدمها الدول املتضررة، متى كان ذلك مناسبا ومتوافقا مع القانون املحلي، من 
أجل تعزيز التعاون الدولي وتبادل املعلومات واألدلة واسترداد عائدات اجلرمية مبا يتوافق مع 

اتفاقية مكافحة الفساد والقانون املحلي؛

التسليم بأن استرداد املوجودات عنصر هام في منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ال سيما في   -70
القضايا التي تنطوي على فساد، وفي هذا الصدد، تعزيز اإلرادة السياسية مع ضمان مراعاة 

األصول القانونية؛

تشجيع الدول على إزالة احلواجز والتغلب على العقبات التي تعترض تطبيق تدابير استرداد   -71
املوجودات، ال سيما من خالل تبسيط إجراءاتها القانونية، متى كان ذلك مناسبا ومتوافقا مع 
القانون املحلي، آخذة في حسبانها خطة التنمية املستدامة لعام 2030 في استخدام املوجودات 
املعادة وفقا للقوانني املحلية ومتاشيا مع األولويات املحلية، وواضعة في اعتبارها أن تعزيز عملية 

استرداد املوجودات املسروقة وإعادتها يدعم تنفيذ خطة عام 2030؛

للشركات  النفعية  امللكية  بشأن  موثوقة  معلومات  على  للحصول  الالزمة  التدابير  تنفيذ   -72
أو الهياكل القانونية أو غيرها من اآلليات القانونية املعقدة، وتبادلها، مما ييسر عملية التحقيق 

وتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؛

اإلرهاب بجميع أشكاله وجتلياته

تعزيز التعاون على الصعيد الدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي ملنع ومكافحة جميع أعمال   -73
القانون على  تعزيز سيادة  منها  بسبل  أشكاله وجتلياته،  بجميع  اإلرهاب  وأساليب وممارسات 
جميع املستويات وضمان تنفيذ األطراف لالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة مبكافحة 
اإلرهاب ووضع استراتيجيات تهدف إلى التصدي بفعالية للظروف املؤدية إلى انتشار اإلرهاب، 
مبا في ذلك التطرف العنيف متى أفضى إلى اإلرهاب، مع التسليم بأن ال شيء ميكن أن يبرر 
أعمال اإلرهاب، وتنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب بجميع جوانبها دون 

تأخير على الصعيد الدولي ودون اإلقليمي والوطني، بسبل منها حشد املوارد واخلبرات؛

ارتكب  أينما  أشكاله وجتلياته  اإلرهاب بجميع  فعالية ضد  أكثر  إجراءات  اتخاذ  ضمان   -74
وأيا كان مرتكبوه، ال سيما التحقيقات واملالحقات القضائية املدعومة مبعلومات وأدلة موثوقة 
وميكن التحقق منها، وحتقيقا لهذا الغرض، حتسني جمع املعلومات واألدلة ذات الصلة ومعاجلتها 

وحفظها، والنظر في املشاركة في شبكات تبادل املعلومات واألدلة حسب االقتضاء؛
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أو محتملة، في بعض احلاالت،  أو متنامية  استبانة وحتليل ومكافحة أي صالت قائمة   -75
بني متويل اإلرهاب واجلرمية املنظمة عبر الوطنية، واألنشطة غير املشروعة املتصلة باملخدرات، 
وغسل األموال، واالختطاف وأخذ الرهائن بهدف جمع األموال بسبل منها طلب الفدية، واالبتزاز، 
بغية منع ومكافحة توفير الدعم املالي واللوجستي لإلرهاب بجميع أشكاله وجتلياته واحليلولة دون 

حصول اإلرهابيني على األسلحة، امتثاال لاللتزامات املفروضة مبوجب القانون الدولي املنطبق؛

تنفيذ  منها  بسبل  األجانب،  اإلرهابيون  املقاتلون  يشكله  الذي  املتزايد  للتهديد  التصدي   -76
االلتزامات الدولية املنطبقة، والتأكيد على أهمية بناء قدرات األمم املتحدة وتيسير بناء القدرات 
وفقا للواليات القائمة من أجل تقدمي املساعدة إلى الدول، مبا فيها تلك الواقعة في أشد املناطق 

تضررا، بناء على طلبها؛

السهلة«  »األهداف  وحماية  املواجهة  على  وقدرتها  احليوية  التحتية  البنى  أمن  حتسني   -77
الضعيفة بشكل خاص، بسبل منها زيادة تبادل املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانون والقطاع اخلاص 

واجلمهور؛

ونشر  إرهابي  أي هجوم  ارتكاب  على  التحريض  ومكافحة  ملنع  املناسبة  التدابير  اتخاذ   -78
الدعاية اإلرهابية، واإلعراب عن اجلزع إزاء متجيد اإلرهاب بجميع أشكاله وجتلياته؛

أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة واملتغيرة

تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي ألشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة واملتغيرة، بسبل   -79
منها االستفادة إلى أقصى حد من االتفاقيات ذات الصلة واملنطبقة مثل اتفاقية مكافحة اجلرمية 
املنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت امللحقة بها من خالل التدابير الواردة فيها، بغية منع اجلرائم 

ومكافحتها، وتيسير التعاون الدولي، ومصادرة عائدات اجلرمية وإعادتها؛

دراسة االجتاهات وتطور األساليب املستخدمة في ارتكاب اجلرمية من أجل استحداث   -80
وسائل فعالة للتعاون الدولي واملساعدة التقنية، بسبل منها تعزيز تبادل املعلومات واآلراء واخلبرات 
العاملية  املمارسات في إطار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وغيرها من املحافل  وأفضل 

واإلقليمية ذات الصلة؛

له ومكافحته، بسبل منها  إلى منع االجتار باألشخاص والتصدي  الرامية  تعزيز اجلهود   -81
دعم جمع البيانات وتبادلها حسب االقتضاء، من خالل املساعدة التقنية ذات الصلة التي يقدمها 
املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، ومعاجلة العوامل التي جتعل الناس عرضة لالجتار، والكشف 
عن شبكات االجتار وتفكيكها، في أطر منها سالسل اإلمداد، وتثبيط الطلب الذي يشجع على 
االستغالل املفضي إلى االجتار، ووضع حد إلفالت شبكات االجتار من العقاب، وإجراء حتقيقات 
مالية واستخدام أساليب التحري اخلاصة ضمن الشروط التي ينص عليها القانون املحلي، وحماية 

ضحايا االجتار باألشخاص؛
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أرواحهم وحقوقهم  املهاجرين وحماية  تدابير فعالة ملنع ومكافحة تهريب  اعتماد وتنفيذ   -82
اإلنسانية، مبا يتماشى مع التزامات كل طرف من األطراف مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو 
املكمل لالتفاقية )14( وجميع االلتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، وحتديدا فيما يتعلق بحقوق 
اإلنسان، وتعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي في هذا الصدد، ال سيما من أجل التصدي، 
بسبل منها إجراء التحقيقات املالية واستخدام أساليب التحري اخلاصة بصورة متزامنة، لتزايد 
دور اجلماعات اإلجرامية املنظمة عبر الوطنية والوطنية التي حتقق مكاسب من هذه اجلرائم 
وغيرها من اجلرائم املرتكبة ضد املهاجرين، وتأكيد بذل كل اجلهود املمكنة للحيلولة دون وقوع 

مزيد من الضحايا واخلسائر في األرواح؛

تعزيز التعاون العاملي واإلقليمي والثنائي من أجل احليلولة دون حصول املجرمني واملنظمات   -83
اإلجرامية على األسلحة النارية، وتعزيز آليات واستراتيجيات مراقبة احلدود ملنع ومكافحة االجتار 
االجتار  ذلك  في  وتسريبها، مبا  والذخيرة  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  باألسلحة  املشروع  غير 

بواسطة اإلنترنت، وإعادة التشغيل غير املشروعة لألسلحة النارية املعطلة؛

تعزيز التعاون من أجل التصدي للتهديدات املتصلة بالتطورات التكنولوجية وبتغير أساليب   -84
العمل فيما يتعلق بصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالجتار بها بصورة غير 
مرتكبيها  ومالحقة  اجلرائم  هذه  في  التحقيق  أجل  ومن  التهديدات،  تلك  ومواجهة  مشروعة، 
قضائيا، بسبل منها ضمان التعاون في مجال إنفاذ القانون، وكذلك التعقب املنهجي لألسلحة 

املضبوطة؛

التصدي بفعالية ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتها، األمر الذي يتطلب عمال متضافرا   -85
االلتزامات  بتنفيذ  التعجيل  ذلك  في  والدولي، مبا  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  على  ومتواصال 
السياساتية القائمة فيما يتعلق باملخدرات باتباع نهج شامل ومتوازن وباالستناد إلى مبدأ املسؤولية 

العامة واملشتركة؛

اتخاذ تدابير أكثر فعالية ملنع االعتداء على األطفال واستغاللهم واالجتار بهم وجميع أشكال   -86
العنف والتعذيب املرتكبة ضدهم، مبا في ذلك استغاللهم واالعتداء عليهم جنسيا على اإلنترنت 
وخارجها، ووضع حد لكل تلك األفعال، وذلك بتجرميها ودعم الضحايا وتعزيز التعاون الدولي 

ملكافحة هذه اجلرائم؛

بالبيئة، مثل االجتار غير املشروع  التي تضر  تدابير فعالة ملنع ومكافحة اجلرائم  اتخاذ   -87
باألحياء البرية، مبا يشمل النباتات واحليوانات املحمية مبوجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع 
وبالنفايات  واملنتجات اخلشبية،  باالنقراض،)15( وباألخشاب  املهددة  البرية  والنباتات  احليوانات 
اخلطرة وغيرها، وبالفلزات الثمينة واألحجار الكرمية واملعادن النفيسة األخرى، وجرائم أخرى 
منها الصيد غير املشروع، من خالل استخدام الصكوك الدولية ذات الصلة على أفضل نحو ممكن، 
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وتعزيز التشريعات والتعاون الدولي وبناء القدرات وتدابير العدالة اجلنائية وجهود إنفاذ القانون 
الوطنية والفساد وغسل األموال  التصدي للجرمية املنظمة عبر  الرامية إلى حتقيق أمور منها 
التسليم  املتأتية من هذه اجلرائم، مع  املشروعة  املالية غير  والتدفقات  بهذه اجلرائم،  املرتبط 

بضرورة حرمان املجرمني من عائدات اجلرمية؛

تشجيع جمع البيانات وإجراء البحوث بشأن صنع املنتجات الطبية املزيفة واالجتار بها، مع   -88
مراعاة تعريف املنتجات الطبية املزيفة الذي أقرته جمعية الصحة العاملية في عام 2017، ضمن 
نطاق انطباقه، وبوضع ذلك في احلسبان، العمل، حسب االقتضاء، على تعزيز تدابير التصدي 

لصنع املنتجات الطبية املزيفة واالجتار بها؛

تعزيز تدابير التصدي الوطنية والدولية لالجتار باملمتلكات الثقافية وغيرها من اجلرائم   -89
التي تستهدف املمتلكات الثقافية، وألي صالت بتمويل اجلرمية املنظمة واإلرهاب، وتعزيز التعاون 
الدولي في هذا الصدد، مبا في ذلك إعادة أو رد هذه املمتلكات الثقافية املتجر بها بصورة غير 
مشروعة إلى بلدان املنشأ، من خالل القنوات املناسبة، مع مراعاة الصكوك القائمة مثل اتفاقية 
مكافحة اإلرهاب واالتفاقية املتعلقة بالوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استيراد وتصدير ونقل 
تدابير منع  الدولية بشأن  التوجيهية  واملبادئ  الثقافية بسبل غير مشروعة،)16(  املمتلكات  ملكية 
جرائم  من  به  يتصل  وما  الثقافية  باملمتلكات  باالجتار  يتعلق  فيما  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية 
أخرى،)17( وغيرها من الصكوك ذات الصلة، وبغية النظر في جميع اخليارات املمكنة لالستفادة 
استفادة فعالة من اإلطار القانوني الدولي املنطبق ملكافحة اجلرائم املتعلقة باملمتلكات الثقافية، 

والنظر في أي مقترحات الستكمال اإلطار القائم للتعاون الدولي، حسب االقتضاء؛

بذل جهود لتحسني فهمنا لتهريب السلع التجارية بغية تعزيز التدابير التي نتخذها، وفقا   -90
للقانون الوطني، تصديا لهذا النوع من اجلرائم وصالته املحتملة بالفساد وغيره من اجلرائم؛

وضع استراتيجيات فعالة، بسبل تشمل تعزيز قدرات املهنيني العاملني في مجال العدالة   -91
اجلنائية، من أجل منع جرائم الكراهية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيا، وكذلك العمل 
بفعالية مع الضحايا ومجتمعات الضحايا من أجل بناء ثقة اجلمهور عند التعامل مع أجهزة إنفاذ 

القانون لإلبالغ عن هذه اجلرائم؛

تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي خلطر األشكال األخرى اجلديدة واملستجدة واملتغيرة   -92
املنظمة بوصفها مصدرا ألرباح  املحتملة باجلماعات اإلجرامية  من اجلرمية، وكذلك لصالتها 

مجزية من أنشطتهم غير املشروعة؛

تعزيز التنسيق والتعاون الدولي من أجل التصدي للخطر املتزايد الذي تشكله اجلرمية   -93
السيبرانية ومكافحتها بفعالية؛
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تعزيز استخدام مؤسسات إنفاذ القانون وغيرها من مؤسسات العدالة اجلنائية للتكنولوجيا   -94
استخداما مناسبا من خالل تقدمي املساعدة التقنية، بناء على الطلب، وبناء القدرات والتدريب 
الالزم، إلى جانب حتسني التشريعات واللوائح والسياسات بحيث تتكيف مع التطورات التكنولوجية 

املستمرة؛

تشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي،   -95
في مجال الصناعة الرقمية والقطاع املالي وخدمات االتصاالت، مع التقيد الواجب باألطر القانونية 

املحلية ومبادئ القانون الدولي، من أجل تعزيز التعاون الدولي ملكافحة اجلرمية السيبرانية؛

ولضمان املتابعة املناسبة لهذا اإلعالن واللتزاماتنا:

ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وفقا لواليتها، إلى اعتماد السياسات والتدابير   -96
التنفيذية املناسبة ملتابعة هذا اإلعالن واستبانة سبل مبتكرة لالستفادة من املعلومات عن التقدم 
املحرز في تنفيذ هذا اإلعالن، وندعو اللجنة إلى العمل مع أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني، 
مبا في ذلك معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، من أجل تعزيز 
الشراكة العاملية في مجال النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة القانون من أجل حتقيق 

خطة عام 2030؛

نعرب عن امتناننا العميق لليابان، شعبا وحكومة، ملا أبدته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفرته   -97
للمؤمتر الرابع عشر من مرافق ممتازة.
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