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  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣ البند
  التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الشاملة

  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانون
  على الصعيدين الوطين والدويل ودعم التنمية املستدامة

     والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال
بشأن للجمعية العامة للمناقشة املواضيعية الرفيعة املستوى  ص الرئاسيامللخَّ    

، ٢٠١٥إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف خطة التنمية ملا بعد عام 
     ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٥عقدت يف نيويورك يف   اليت

      مذكِّرة من األمانة    
    مقدمة  -أوال  

رفيعـة املسـتوى بشـأن إدمـاج     الاضـيعية  واملناقشة املدعا رئيس اجلمعية العامة إىل إجراء  - ١
ــام     ــا بعـــد عـ ــة ملـ ــة التنميـ ــة يف خطـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ  ٢٥يف نيويـــورك يف  ٢٠١٥منـــع اجلرميـ

وتايلنـد وإيطاليـا   قطـر  ل. وقد نظمت املناقشة مببادرة مـن البعثـات الدائمـة    ٢٠١٥شباط/فرباير 
  رمية (املكتب).  ، إىل جانب مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلغربوامل
ــة    التباحــث يفوكــان الغــرض مــن هــذه املناقشــة هــو     - ٢ ــة بكيفي املســألة الشــاملة املتعلق

التنميـة املسـتدامة مـن خـالل تعزيـز نظـم        شجيعوتالتصدي للتحديات االجتماعية واالقتصادية 
، والعمــل يف الوقــت نفســه علــى مكافحــة مهــاومعايري مهاوقواعــد منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة

لتهديدات اليت تقّوض تلك النظم والقواعد، وال سيما اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة   ا
ــك، حرصــت املناقشــة علــى اإلســهام يف       واالجتــار غــري املشــروع والفســاد. وباإلضــافة إىل ذل
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وكـذلك تقـدمي مسـامهات إىل مـؤمتر األمـم       ٢٠١٥املداوالت بشأن خطة التنمية ملـا بعـد عـام    
 ١٢ثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املزمـع عقـده يف الدوحـة، يف الفتـرة مـن      املتحدة ال

  .  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٩إىل 
    

    اجللسة االفتتاحية  -ثانيا  
يصـادف   ٢٠١٥أثناء اجللسة االفتتاحية للمناقشة املواضيعية، أبـرز املتكلمـون أن عـام     - ٣

يؤكد ميثاقها مـن جديـد علـى "اإلميـان بـاحلقوق      الذكرى السنوية السبعني لألمم املتحدة، اليت 
األساسية لإلنسان وبكرامة الفـرد وقـدره ومبـا للرجـال والنسـاء واألمـم كبريهـا وصـغريها مـن          

علـى الـرغم مـن     ،كثريا من الناس يف مجيع أحناء العامل حقوق متساوية." والحظ املتكلمون أنّ
لوبيلـة للفقـر واجلرميـة واإلرهـاب واإلقصـاء      مـا زالـوا يعـانون مـن اآلثـار ا      هذا اإلعالن الرمسي،

  واالضطهاد والفساد واحلرمان.  
احلوكمــة  -حقّــاً وهــم يســتحقون ذلــك   -دوا علــى أن هــؤالء النــاس يطلبــون  وشــّد - ٤

اخلاضــعة للمســاءلة، ونظــم عدالــة منصــفة ويســهل الوصــول إليهــا، وجمتمعــات ســلمية واألمــن  
ن من واجب اجملتمع الدويل مساعدة النـاس  كرمية. وشددوا كذلك على أال الشخصي واحلياة 

حيثما كانوا على اغتنام هذه الفرص، مبا يف ذلك من خالل وضع خطـة حتـّول عامليـة طموحـة     
  ، تكون شاملة وراسخة اجلذور يف حقوق اإلنسان وسيادة القانون.   ٢٠١٥ملا بعد عام 

لّـــب وضـــع وخـــالل الـــدورة، شـــّدد املتكلمـــون علـــى أن هنـــج التنميـــة املســـتدامة يتط - ٥
استراتيجيات فعالة ومتكاملة ومتعددة األبعاد. وشّددوا على أن اجلرمية مبا تّتسـم بـه مـن طـابع     

  عاملية ومجاعية.   تعقُّد تستلزم اختاذ تدابري تصدٍّعاملي و
والحظوا يف هـذا السـياق أن مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة            - ٦

، يتيح للدول األعضاء وأصحاب املصلحة فرصـة  ٢٠١٥نيسان/أبريل اجلنائية، املقرر عقده يف 
منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة.     املاثلـة يف جمـال   تحـديات  علـى ال العـاملي   الرّدعادة تأكيد إلهامة 

وشددوا كذلك على أن نتائج املـؤمتر سـتوفر إرشـادات يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         
وستسـفر عـن رؤيـة والتـزام مشـتركني متجـددين بتنفيـذ مبـدأ سـيادة           للسنوات اخلمس املقبلة؛

  القانون وحقوق اإلنسان، فضال عن تعزيز جمتمعات سلمية وحاضنة للجميع.  
وأشار املتكلمـون إىل أن اجلرميـة أشـدُّ وطـأةً علـى الفئـات الضـعيفة، مبـن فـيهم النسـاء            - ٧

، علـى  واوالحظـ ش والتمييـز.  اإلعاقـة، وكـذلك املعرضـون للتـهمي     وذوواألطفال واألشخاص 
ض تقــدمي اخلــدمات األساســية للعديــد مــن النــاس يف ســبيل املثــال، أن جــرائم مثــل الفســاد تقــوِّ
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ــد مــن إضــعاف       ــة وتزي مجيــع أحنــاء العــامل، ألهنــا حتــرمهم مــن الفــرص االقتصــادية واالجتماعي
  املؤسسات اهلشة أصالً.  

جملتمع الدويل قد اعترف منـذ زمـن   وفيما يتعلق بسيادة القانون، الحظ املتكلمون أن ا - ٨
بعيــد بأمهيتــها، ال ســيما يف جمــال منــع اجلرميــة بفعاليــة وإرســاء قاعــدة قويــة حلقــوق اإلنســان.    

انعدام سيادة القانون أو قصورها مها من بني العوامـل الـيت تعيـق     أنّ أبرزواوعالوة على ذلك، 
ــا،      ــا دولي ــة املتفــق عليه ــهاإعمــال األهــداف اإلمنائي ــ ومن ــة، يف بعــض   األه ــة لأللفي داف اإلمنائي

شـددوا علـى أن سـيادة القـانون تشـكل أداة حامسـة يف النـهوض باألنشـطة          ّماحلاالت. ومـن ثَـ  
اإلمنائية على مجيع املستويات، وهي عامـل مـن عوامـل تعزيـز هـذه األنشـطة. وأكـدوا يف هـذا         

  بادئ األساسية.ة باعتباره من املالتنمي خطةالصدد على ضرورة إدراج سيادة القانون يف 
    

    حلقات النقاش  -ثالثا  
حلقتــا نقــاش يف الصــباح وبعــد الظهــر حتــت العنــوانني التــاليني، علــى التــوايل:  عقــدت - ٩
حنو التنمية املستدامة: التجـارب الناجحـة يف تنفيـذ السياسـات واالسـتراتيجيات الشـاملة ملنـع        "

صـياغة خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       "ال" واجلرمية والعدالة اجلنائية والتحدِّيات املاثلـة يف هـذا اجملـ   
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية".سياسات  ترويج: تعزيز التعاون الدويل على ٢٠١٥
  .رسائل املشاركني يف اجللستنيقد مجِّعت أدناه و - ١٠

    
    اإلطار القانوين  - ألف  

كامـل هلـا، مبـا    د جبميع الصكوك الدولية ذات الصلة والتنفيـذ ال دعا املتكلمون إىل التقّي  -١١
يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة     

املخدرات. كمـا دعـوا   يف جمال مراقبة  القائمةالدولية تفاقيات العرب الوطنية وبروتوكوالهتا، وا
، وهـي  حـدة ملكافحـة الفسـاد   األمـم املت إىل مواصلة تقدمي الدعم آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة     

ــة       ــك، أشــاروا إىل أن األطــر القانوني ــة. وعــالوة علــى ذل ــدء دورة االســتعراض الثاني تســتعد لب
الدولية ومعايري وقواعد العدالة اجلنائية السـالفة الـذكر تـوفر للـدول األعضـاء منـهاجا مشـتركا        

لنظـــر عـــن تســـتعني بـــه يف مكافحـــة األشـــكال اخلطـــرية مـــن األنشـــطة اإلجراميـــة، بصـــرف ا  
االختالفــــات يف الــــنظم والتقاليــــد القانونيــــة؛ وتتــــيح املرونــــة يف إعــــداد وتنفيــــذ سياســــات  

  واستراتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.  
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    زمام األمور على الصعيد الوطين التحكم يف  -  باء  
ــة علــى الصــعيد     تحكم يفشــدد املتكلمــون علــى أن الــ   - ١٢ ــادة احلقيقي ــام األمــور والقي زم
لضـمان التعزيـز الفعـال لسـيادة القـانون والتنميـة املسـتدامة مـن خـالل           نطين أمران ضرورياالو

اســتراتيجيات ومؤسســات منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة. كمــا أشــاروا إىل أمهيــة نظــم العدالــة 
التقليدية أو العرفية اليت كثريا ما تعمل جنبا إىل جنب مع نظام العدالـة الرمسـي. وباإلضـافة إىل    
ــام للقضــاة والقضــاء واملــدعني العــامني، فضــال عــن        ــة االســتقالل الت ذلــك، شــددوا علــى أمهي
نزاهتــهم. وأخــريا، أكــدوا علــى حاجــة احلكومــات إىل إجــراء حبــوث وحتاليــل جنائيــة مفصــلة   

  من اعتماد خيارات فعالة يف جمال السياسة العامة.   كفيلة بتمكينها
    

    مشاركة اجلمهور  - جيم  
أشار املتكلمون إىل أن مشاركة اجلمهـور مشـاركة واسـعة وشـاملة يف وضـع وتنفيـذ          -١٣

استراتيجيات ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية أمر بالغ األمهيـة لنجاحهـا وفعاليتـها. وركـزوا بصـفة      
ــن           ــراء فضــال ع ــيهم النســاء والشــباب والفق ــن ف ــع، مب ــات يف اجملتم ــى أضــعف الفئ خاصــة عل

تزيـد   جمديـة شـاركة  مب تّتسـم والحظوا أن وجـود عمليـة شـاملة حقـا      األشخاص ذوي اإلعاقة،
من قدرة الناس على اإلسهام يف خيارات السياسة العامة اليت يـرجَّح أن تـؤثر فـيهم أكـرب تـأثري      
وختضــع املؤسســات احلكوميــة للمســاءلة. والحظــوا أن هــذه املشــاركة العامــة ميكــن أيضــا أن   

احلصـول علـى املعلومـات،    تيسُّـر  عية مـن خـالل التعلـيم و   تساعد على تنمية وتعزيز ثقافة الشـر 
وهـو أمــر ميكــن أن يكـون دافعــا قويــا ملنــع اجلرميـة. وجــرى التشــديد بوجـه خــاص علــى أمهيــة     

  مشاركة منظمات اجملتمع املدين لتمكينها من إخضاع احلكومات للمساءلة عن التزاماهتا.  
    

    التعاون الدويل والشراكات الدولية  - دال  
املتكلمــون إىل أن التعــاون الــدويل بــني الــدول األعضــاء والتنســيق والتعــاون بــني أشـار   - ١٤

الوكاالت أمور بالغـة األمهيـة يف التصـدي للجرميـة الـيت أصـبحت أكثـر تطـورا واتسـاما بطـابع           
عابر للحدود الوطنية. وشددوا يف هذا الصـدد علـى أن التعـاون الـدويل علـى مكافحـة اجلرميـة        

ينبغي أن يسري جنبا إىل جنب مـع فـتح بـاب العدالـة بالفعـل أمـام اجلميـع؛        املنظمة عرب الوطنية 
وجيب أن تشمل أيضا التركيـز علـى تعزيـز القـدرة علـى رصـد االجتـار باألشـخاص واألسـلحة          

  واملخدرات واألنواع الربية واملمتلكات الثقافية، وكذلك التدفقات املالية غري املشروعة.  
عاملي ملكافحة اجلرائم املتعلقة باحلياة الربية والغابـات التـابع   ونّوه املتكلمون بالربنامج ال - ١٥

 جهوده الراميـة للمكتب ودعوا اجملتمع الدويل إىل دعم اجلهود اليت يبذهلا الربنامج، مبا يف ذلك 
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ــة        ــة اجلنائي ــز نظــم العدال ــدويل مــن أجــل تعزي ــز التعــاون والشــراكات علــى الصــعيد ال إىل تعزي
التعــاون الــدويل الفعــال يشــمل إقامــة الشــراكات يف جمــال إنفــاذ     . وأكــدوا علــى أنةاإلقليميــ

القانون، مبا يف ذلك تبادل املعلومات والبيانات واملعلومـات االسـتخبارية؛ واملسـاعدة القانونيـة     
املتبادلة يف أوسع معانيها واإلجراءات املبسطة والناجعة؛ وإجـراءات التسـليم الـيت تتـيح املرونـة      

  ني النظم القانونية.  وتراعي االختالفات ب
 وعالوة علـى ذلـك، الحـظ املتكلمـون أن تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـات ذات الصـلة ودورَ         - ١٦

املنظمات واالتفاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية عنصران بالغا األمهيـة يف تيسـري التعـاون الـدويل     
خـرى واخلـرباء   بكفاءة وفعالية. ودعوا إىل تعزيز الشراكات بني احلكومات واجلهات املاحنة األ

من القطـاع اخلـاص، واملنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين، ووسـائط اإلعـالم،           
  األوساط األكادميية.  و

    
    املساعدة التقنية وبناء القدرات  - هاء  

ــز اســتراتيجيات         - ١٧ ــن أجــل تعزي ــة م ــدمي املســاعدة التقني ــة تق ــى أمهي أكــد املتكلمــون عل
اجلنائيـة، وال ســيما يف البلـدان الناميــة والـدول اخلارجــة مــن     ومؤسسـات منــع اجلرميـة والعدالــة  

. وباإلضافة إىل ذلك، شّددوا على ضرورة نقل التكنولوجيا واملعـدات الالزمـة إلنفـاذ    نزاعات
القــانون مــن أجــل التحقيــق بفعاليــة والتصــدي للتحــديات الــيت يطرحهــا مســتوى النشــاط           

الصدد، شددوا على أمهية تعزيز قـدرة املكتـب   اإلجرامي الذي يزداد حركية وتعقدا. ويف هذا 
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي       ــة واملســاعدة الــيت يقــدمها املكتــب وبرن ونوهــوا باألنشــطة اجلاري

  وإدارة عمليات حفظ السالم.  
    

    وضع املؤشرات  - واو  
أشار املتكلمون إىل أن األهـداف والغايـات املزمـع االتفـاق عليهـا يف خطـة التنميـة ملـا          - ١٨
، وال سيما تلك املتعلقة مبنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وسـيادة القـانون، ينبغـي       ٢٠١٥عام  بعد

أن تقترن باملؤشرات املناسبة بغية متكني الدول من قياس التقـدم احملـرز يف التنفيـذ، مبـا يف ذلـك      
ك فعالية مؤسسـات العدالـة اجلنائيـة. ولـوحظ علـى وجـه اخلصـوص أن هنـا        ب املؤشِّرات املتعلقة

لجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لتقدمي املشورة القيمـة بشـأن   لفرصة حقيقية ساحنة للمكتب و
املؤشــرات واملقــاييس التقنيــة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق بعــدة أهــداف   

ذا . وأشـار املتكلمـون يف هـ   ٢٠١٥وغايات من املزمـع إدراجهـا يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام        
الصدد إىل أن اللجنة ميكن أن تستفيد من املوارد واألدوات املتاحة، مبـا يف ذلـك البيانـات الـيت     
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نظـم العدالـة   أداء مجعها املكتب ووكاالت أخرى بشأن اجتاهات اجلرمية على الصعيد العـاملي و 
 سـتكون يف  اخلارجـة مـن نزاعـات   الوطنية. وشـّددوا كـذلك علـى أن البلـدان الناميـة والبلـدان       

حاجة ماسـة إىل أوجـه الـدعم واملسـاعدة الدوليـة مـن أجـل تعزيـز قـدراهتا علـى مجـع البيانـات             
  وتعزيز اإلدارات اإلحصائية والتحليلية.  

    
    اقتراحات حمددة  - زاي  

  أوصى املشاركون مبا يلي:  -١٩
 ينبغي لالستعراضات املواضيعية اليت جيريها املنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتوى      (أ)  

، حتـت رعايـة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، أن تأخـذ يف االعتبـار        بالتنميـة املسـتدامة   املعين
، وأن حتيلــه بعــد ذلــك إىل منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةجلنــة العمــل املعيــاري الــذي تقــوم بــه  

اجملــالس التنفيذيــة والوكــاالت املتخصصــة والصــناديق والــربامج مــن أجــل الــدعم الــذي تقدمــه  
  جمال تنفيذ توجيهات السياسة العامة؛ للبلدان يف
ينبغي للجمعية العامة يف دورهتـا احلاليـة أن تنظـر يف اختـاذ قـرار بشـأن االجتـار          (ب)  

غري املشروع باألنواع الربية، ملا له مـن آثـار سـلبية علـى التنميـة املسـتدامة والتنـوع البيولـوجي         
  واالستقرار يف بعض املناطق؛

ر يف الثغرات الكامنة يف تنفيذ الصـكوك القانونيـة الدوليـة    ينبغي أن ينظر املؤمت  (ج)  
القائمــة املتعلقــة مبكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة واالجتــار غــري املشــروع          

  واإلرهاب.  
    

    اجللسة اخلتامية  -رابعا  
شّدد رئيس اجلمعية العامة يف مالحظاته اخلتامية على أنه جيب علـى الـدول األعضـاء،     - ٢٠

من أجل الوفاء بوعودها بتحقيق التنمية املستدامة، أن تكفل متتـع اجملتمعـات بـاألمن والسـالم،     
مبا يف ذلك من خالل تعزيـز سـيادة القـانون وتوطيـد نظـم العدالـة اجلنائيـة الـيت ترسِّـخ املبـادئ           

  األساسية للعدالة واإلنصاف واملساواة.  
فرصـة تارخييـة ملواصـلة مناقشـة أمهيـة      يتـيح   الثالـث عشـر  ؤمتر املـ الـرئيس إىل أن   وأشار - ٢١

  .٢٠١٥إدراج سيادة القانون والعدالة اجلنائية يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام 
  


