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[Start1]

  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 
  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
موجَّهة إىل أمانة مؤمتر  ٢٠١٥ نيسان/أبريل ٩ ة مؤرَّخةرة شفويمذكِّ    

األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من البعثة 
    الدائمة لقطر لدى األمم املتحدة (فيينا)

ــا) حتيَّ     ــة لقطـــر لـــدى األمـــم املتحـــدة (فيينـ ــا إىل أمانـــة مـــؤمتر  هتـــدي البعثـــة الدائمـ اهتـ
ف بـأن ترفـق طيـه بيـان منتـدى      ث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وتتشـرَّ املتحدة الثال األمم

  .هوتوصيات لشبابالدوحة ل
لشــباب الدوحــة لبإتاحــة بيــان منتــدى  أن تتكــرَّم األمانــةوترجــو البعثــة الدائمــة لقطــر   
قـده يف الفتـرة   ر عؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املقـرَّ مل هوتوصيات
قدَّم هــذا البيــان وهــذه التوصــيات لــدى ، إذ ســُي٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩ إىل ١٢ مــناملمتــدَّة 

  افتتاح املؤمتر.
عـن   داًالبعثة الدائمة لقطر لدى األمم املتحدة (فيينا) هـذه الفرصـة لتعـرب جمـدَّ     وتغتنُم  

  اجلنائية.  مية والعدالةخالص تقديرها ألمانة مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلر
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هة إىل املوجَّ ٢٠١٥ نيسان/أبريل ٩ خةرة الشفوية املؤرَّمرفق املذكِّ
أمانة مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

    البعثة الدائمة لقطر لدى األمم املتحدة (فيينا)  من
    *لشبابلالدوحة بيان منتدى     
    ٢٠١٥ن/أبريل نيسا ٩- ٧الدوحة،     

ــة اجلنائيــة،  حــول لشــباب الدوحــة ليف منتــدى  نيحنــن، الشــباب املشــارك  منــع اجلرميــة والعدال
قــد اجتمعنــا يف الدوحــة، قطــر،  ٢٠١٥ نيســان/أبريل ٩ إىل ٧ مــناملمتــدَّة املعقــود يف الفتــرة 

عـامل أكثـر   جعـل ال لـة يف  املتمثِّدعم الرؤيـة  لـ خـاذ إجـراءات، و  توصيات باتِّوإعداد لتبادل اآلراء 
ــاً ــة واملخــدِّ  أمان ــا إنَّرات والفســاد والعنــف واإلرهــاب. و مــن اجلرمي ــا بأنَّنفتخــر ن ــن ــدانل منثِّ  اًبل
  ثقافات ووجهات نظر وآراء خمتلفة.و

ع إىل االعتماد علـى نظـام العدالـة اجلنائيـة لـيحفظ سـالمتنا       نا نتطلَّوباعتبارنا شباب اجملتمع، فإنَّ
أن نتعـاون مـع   مـن   بـدَّ  الحتقيـق التنميـة املسـتدامة،    يف سـبيل  ه وحيافظ على النظام. ونـدرك أنـ  

ــة     ــدين واملؤسســات التعليمي ــع امل ــات واجملتم ــداننا احلكوم ــة بســيادة    يف بل ــا للتوعي ونعمــل معه
ــة. ونســلِّ  واملســائل املتعلقــةالقــانون وحقــوق اإلنســان   ــة اجلنائي خــاذ م بضــرورة اتِّبنظــام العدال

جــار والعنــف لالتِّ  ختفيــف العوامــل الــيت جتعــل األشــخاص عرضــةً تعزيــز التــدابري الراميــة إىل أو
 ،ف وانعـدام تكـافؤ الفـرص. ونسـعى مـن خـالل هـذا البيـان        رات والفقر والتخلُّوتعاطي املخدِّ

توثيـق  الثقـة و وتعزيـز  احلد مـن اجلرميـة   دعم العمل على إىل  ،خاذ إجراءاتوهذه التوصيات باتِّ
  يسهم يف دعم التماسك االجتماعي.على حنو لة اجلنائية، العالقات بني الشباب ونظام العدا

إىل عقـد منتـدى للشـباب    على مبادرهتا إىل الدعوة كومة قطر عن تقديرنا البالغ حل ُبنا نعروإنَّ
، وعـن  للمرة األوىل قبل انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      

ــاد   ــا احلــار بتلــك املب ــيت  . ويف هــذا الصــدد، نشــجِّ رةترحيبن ــدان ال ــؤمتر يف  سع البل تستضــيف امل
االسـتماع إىل أصـوات الشـباب يف مجيـع     ليتسـنَّى  املستقبل على عقـد منتـديات مماثلـة للشـباب     

يات الــيت تواجــه منــع اجلرميــة  للتحــدِّللتصــدِّي أحنــاء العــامل، وتقــدمي حلــول مبتكــرة وجوهريــة  
  ستقبل.امليف احلاضر ووالعدالة اجلنائية 

 ،اجملتمعني يف الدوحـة للمشـاركة يف املـؤمتر الثالـث عشـر      ،ميع أصحاب املصلحةهنيُب جبنا إنَّو
يف توصـياتنا يف إطـار املـؤمتر وغـريه مـن املنتـديات املالئمـة، ومـن ضـمنها االحتفـال           أن ينظروا 

                                                         
  .هذا التقرير صادر دون حترير رمسي *  
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اجلمعيـة   ر أن يعقـده رئـيس  بالذكرى السـنوية العشـرين لربنـامج العمـل العـاملي للشـباب، املقـرَّ       
  .٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩ العامة يف

العدالـة اجلنائيـة   تتَّسـم ُنظُـم   يات منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، وضـمان أن   ي لتحدِّلتصدِّبغية او
، يوصــي ٢٠١٥مــا بعــد عــام فتــرة الوصــول إليهــا، يف  يســرباإلنصــاف والعدالــة والشــفافية و

  مبا يلي:للشباب منتدى الدوحة 
    

    التوصيات    
    نتديات الشباب العاملية واإلقليميةم    

دوليــة أو إقليميــة معنيــة مبنــع اجلرميــة  شــبابية علــى عقــد منتــديات   ع احلكومــاتنشــجِّ  -١
  .بغية تعزيز سيادة القانون ودعم التنمية املستدامة والعدالة اجلنائية

ب وينبغـي أن يكــون بوســع الشــباب مــن مجيــع أحنــاء العــامل املشــاركة يف منتــديات الشــبا   
لي احلكومـات  هذه، وأن تكون مبثابة منرب لتمكني الشباب من التفاعل بشكل بناء مع ممثِّ

اجملتمـع الـدويل   الـيت يبـذهلا   هود اجلر الفرصة الستعراض ا يوفِّومجيع أصحاب املصلحة، ممَّ
  يف تعزيز مؤسسات العدالة اجلنائية وحتسني إمكانية جلوء اجلميع إىل العدالة.

زين هبــدف ف مــن شــباب متميِّــء جملــس عــاملي مســتقل للشــباب يتــألَّنــدعو إىل إنشــا  - ٢
والـيت ينبغـي مراعاهتـا عنـد وضـع       ،ية يف جمتمعـاهتم احملليـة  يات املتفشِّـ مناقشة املشاكل والتحدِّ

إىل حلـول عـن طريـق    التوصُّـل  تدابري مالئمة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والتعاون من أجل 
  مشاريع.إعداد 

لمجلــس العــاملي للشــباب ملناقشــة مقترحــات   أن تعقــد اجتماعــات منتظمــة ل ينبغــي و  
  ة يف األمم املتحدة للنظر فيه.املشاريع وإعداد تقرير لتقدميه إىل اهليئة املختصَّ

ونوصي بالنظر يف تعيني سفراء من الشباب لكل دولـة مـن الـدول األعضـاء، يقومـون        
وبتقدمي تقارير عنها وعـن التقـدُّم   دالة اجلنائية بتجميع املشاريع املتعلقة مبنع اجلرمية والع

  .راهنة ياتيواجهها من حتدِّاحملرز فيها وما 
    

    نيالتثقيف العاموالتوعية     
ي للمسـائل  التربية االجتماعية والتكنولوجية واألكادميية ضـرورية للتصـدِّ   م بأنَّإذ نسلِّ  -٣

فـق مـع   محلـة توعيـة عامليـة تتَّ    تنظـيم ع علـى  نشجِّ ناذات الصلة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، فإنَّ
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علـى  وتعزيـز املعرفـة هبـا    حقـوق اإلنسـان   احترام وتعزيز إرساء إىل الرامية جهود األمم املتحدة 
  .الصعيد العاملي

ونوصــي بإشــراك طائفــة واســعة مــن أصــحاب املصــلحة يف اجملتمــع يف احلملــة، ومنــهم   
تسـخري  بارس والشـباب واملؤسسـات الدينيـة، و   على سبيل املثال ال احلصر األسر واملـد 

قوة وسـائل اإلعـالم لتحقيـق هـذه الغايـة، مبـا يف ذلـك شـبكات التواصـل االجتمـاعي           
  لة.والوحدات والعيادات املتنقِّ

ذ بــرامج تعلــيم نظاميــة وغــري نظاميــة يف املــدارس االبتدائيــة  فِّــنتأن احلكومــات ب هنيــُب  -٤
  .به وتعزيز املعرفة ض رفع الوعي العام بالنظام القضائيوالثانوية، وكذلك يف اجملتمع، بغر

لتثقيــف اجلمهــور يف جمــال القــانون، يزيــد مــن الــوعي العــام    بوضــع برنــامج ونوصــي   
ز املعرفــة بالنظــام  حبقــوق اإلنســان واحلقــوق يف إطــار نظــام العدالــة اجلنائيــة، ويعــزِّ       

  تثقيف اجملتمعية.القضائي، مبا يف ذلك من خالل احملاكمات الصورية وبرامج ال
التوعيـة  ، مبا يف ذلك ةالقانونيبإدراج برامج للتوعية ونوصي بأن تقوم وزارات التعليم   
جـار باألشـخاص وسـائر أشـكال اجلرميـة، ضـمن املنـاهج        لها االتِّيات اليت يشـكِّ التحدِّب

ــة  برنــامج تعليمــي بشــأن  الدراســية الوطنيــة، واســتحداث   القــوانني يف املــدارس االبتدائي
 يســتهدف الطــالب حتــت ســن وعــام يف جمــال القــانون التثقيــف ال يرمــي إىل لثانويــة،وا

  .الثامنة عشرة
ه حنو تعزيز مبادرات احلكومات ملنـع اجلرميـة والعدالـة    ندعم بقوة العمل التعاوين املوجَّ  -٥

د حملـدَّ مع اجملتمع املدين واملنظمات الدولية. ومن أمثلـة هـذا العمـل التعـاوين ا    بالتشارك اجلنائية، 
ــرحلتني      االتِّ ــاهج الدراســية يف امل ــة يف املن ــامج للمعلومــات الرقمي جــاه واهلــدف اســتحداث برن

  االبتدائية والثانوية.
ــة مجيــع أفــراد اجملتمــع       باملســائل املتعلقــة ونوصــي باســتخدام مثــل هــذا الربنــامج لتوعي

رقميــة، وحقــوق ومســؤوليات مســتخدمي البيئــة الباســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة يف 
ــا      ــة مــن إســاءة اســتعمال تكنولوجي ــة، وكــذلك احلماي ــا الرقمي اإلنترنــت والتكنولوجي

ــة املعلومــات ــامج  . وينبغــي أن تتضــمَّألغــراض إجرامي ن األهــداف الرئيســية هلــذا الربن
"، "التواصـل الرقمـي  و "وتعزيز "حمو األمية الرقميةمن الوسائل الرقمية جلميع استفادة ا

وضــمان ســالمة وأمــن االتصــاالت يف البيئــة الرقميــة، وتعزيــز ضــمانات أمــن التجــارة  
اإللكترونية، وضمان محاية حقـوق اإلنسـان، وخاصـة احلـق يف اخلصوصـية، واحلمايـة       

  من خمتلف مظاهر اجلرائم السيربانية وأنواعها.
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    العمل اجملتمعي واإلبالغ عن اجلرائم من خالل الوسائل التكنولوجية    
، بدعم من األمم املتحـدة والقطـاع اخلـاص، تـدابري لتعزيـز      أن تتَّخذ احلكوماتهنيُب ب  -٦

كـون  ت الاستخدام التكنولوجيا بغرض تيسـري اإلبـالغ عـن اجلـرائم، وخباصـة يف احلـاالت الـيت        
  ة.ث إىل السلطات املختصَّسبب من األسباب، على التحدُّ ، أليِّةفيها الضحية قادر

اجلمهـور  أفـراد  الة يسـتهدف  لألجهزة النقَّ ) تطبيقاً(أهذه التكنولوجيا: وميكن أن تشمل   
) تتـوافر يف  جنـدة خاصية استغاثة (  )(باستخدام اهلواتف الذكية)؛  م(الذين يتاح هل العام

؛ مسـبقاً  الة ميكن استخدامها من خالل الضغط على "زر" أو رمز معدٍّمجيع األجهزة النقَّ
ا بغـــرض تـــوفري املعلومـــات ا وإقليميـــدار حمليـــســـاخنة ُتـــ هاتفيـــة اًمراكـــز وخطوطـــ  )(ج

  واملساعدة بشأن اإلبالغ عن اجلرائم.
ع احلكومات على االستفادة من التكنولوجيا املتاحة يف تأسيس مجاعـات رصـد   نشجِّو  -٧

جلمهـور، وردع النشـاط اإلجرامـي، والعمـل     علـى ا املعلومـات   تعمـيم جمتمعية ودعمهـا هبـدف   
  .السكنية والدعم يف األحياءاملعرفية ملوارد اتوفري كشبكة ل

    
    السجون وإعادة إدماج اجملرمني    

مع املنظمـات غـري احلكوميـة، األولويـة لـربامج       التشارك، بأن تعطي احلكوماتهنيُب ب  -٨
، هـا وخارج إعادة التأهيل املتاحة جلميع األشخاص املسـجونني، داخـل املؤسسـات اإلصـالحية    

  ادة إدماجهم يف اجملتمع.هبدف حتسني عملية إع
صـني  والعقليـة املتخصِّ البدنية وتشمل هذه الربامج استشارات مع املهنيني يف جمال الصحة   

 ،صني على اكتسـاب املهـارات  يف إعادة تأهيل السجناء، باإلضافة إىل تدريب من متخصِّ
  رامي.إجياد فرص عمل دون أن يعاودوا نشاطهم اإلجوالعودة إىل اجملتمع لتمكينهم من 

مـن األحـداث الـيت ميكـن مـن       ذلـك  فري فرص لعقد مناقشات عامة وغريع على توونشجِّ  
هم يإىل الشباب بغرض ثنالتحدُّث عيد تأهيلهم بالكامل خالهلا للمدانني السابقني الذين أُ

  أنشطة إجرامية.الضلوع يف عن 
    

    التنمية االقتصادية وفرص العمل    
 الفــرص ملــن ريز وتــوفيــتعزأن تقــوم علــى حنــوٍ فعَّــال ب كيانــات القطــاع اخلــاصهنيــُب ب  -٩

ضة للجرمية، وخباصة الشباب، للمشـاركة  مناطق معرَّيف ضهم للخطر ويعيشون يف أوضاع تعرِّ
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، ة طويلـة األمـد  ن الداخلي أو التدريب هبدف احلصول على فرص عمل مستقرَّيف برامج للتمرُّ
  .ام إىل هذه الدعوةع احلكومات واألمم املتحدة على االنضمونشجِّ

علـى  لكـي يركِّـزوا   ونوصي بتقـدمي مثـل هـذه الـربامج كحـوافز لألشـخاص احملـرومني          
  من األنشطة اإلجرامية. األنشطة املنتجة اليت تفيد اجملتمع بدالً

ن ص كيانــات القطــاع اخلــاص نســبة مئويــة ثابتــة مــن فــرص التمــرُّ نوصــي بــأن ختصِّــو  
  .املسعى للمسامهة يف هذا الداخلي والتوظيف

 مثل - رعاية جمموعة من األنشطة اجملتمعية أن تقوم بكيانات القطاع اخلاص بكذلك هنيُب   - ١٠
ف بطريقـة مسـؤولة يف املـواد    الشـوارع، والتصـرُّ  يف املناسبات الرياضية، وتركيب أعمدة إنارة 

ــة احملفوظــة غــري   ــى  الغذائي ــا عل ــة بتوزيعه ــيت تعــىن املبيع ــاجني  املنظمــات ال ــ -باحملت دف ردع هب
  األنشطة اإلجرامية ومنعها.

    
    جار بالبشراالتِّ    

نوصي الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص وأصـحاب املصـلحة     -١١
  .والنهوض هبا جار بالبشر باعتماد سياسات شاملةاالتِّمكافحة طني يف جمال ياآلخرين النش

جار بالبشر، وتوفري املسـاعدة  ية إىل منع االتِّوينبغي أن تدعم هذه السياسات التدابري الرام  
 همونـوع جنسـ   همضهم لتكرار اإليذاء، مع مراعاة سنجار ومحايتهم من تعرُّلضحايا االتِّ
  اخلاصة. مواحتياجاهت

نــدعو بقــوة إىل تأســيس مبــادرات مشــتركة تــدعم إنشــاء مراكــز حبــوث للتوعيــة بــاألثر    - ١٢
يات النامجـة عنـه، وتوليـد وتبـادل معلومـات وبيانـات       حـدِّ التبجـار باألشـخاص و  الذي حيدثه االتِّ

  منعه ومكافحته.إىل بل وطنية ونشر املعارف بشأن أفضل السُّالتدابري معلومات عن الإحصائية و
    

    سرقة اهلوية    
يف الوقـت   ياتال حتـدِّ أن ميـثِّ و اًرا فرصبإمكان اإلنترنت والتكنولوجيا أن يوفِّ ندرك أنَّ  -١٣
احلكومات وشركات شـبكات التواصـل االجتمـاعي ومجيـع     هنيُب بتنا، محاية هويَّ بغية. ونفسه

  مجيع التدابري الالزمة ملنع سرقة اهلوية واملعاقبة عليها. يتَّخذواأن أصحاب املصلحة املعنيني 
تشريعات صارمة ملنـع ومكافحـة سـرقة اهلويـة وتعزيـز التـدابري        ن هذه التدابري سنَّوتتضمَّ  

  عية املواطنني وإعالمهم هبذه اجلرمية وعواقبها.الوقائية لتو
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ــدابري هبــدف         وينبغــي أن تقــوم شــركات شــبكات التواصــل االجتمــاعي بوضــع هــذه الت
ال حلــاالت االحتيــال وغريهــا مــن  التعــاون مــع الســلطات الوطنيــة ملمارســة الرصــد الفعَّــ  

  املمارسات املتعلقة باجلرائم السيربانية.
    

    ةاجلرائم املستجدَّريها من غاجلرمية السيربانية و    
نوصي بأن تقوم احلكومات بتشجيع وتعزيز الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص       -١٤

مي طة ملقـدِّ ية املشـاركة النشـ  بشـدَّ  د أيضـاً لة يف اجلرمية السيربانية. ونؤيِّيات املتمثِّملواجهة التحدِّ
مـن خـالل إبـالغ سـلطات التحقيـق      خدمات اإلنترنت يف مكافحة اجلرمية السيربانية، وخباصـة  

  ة عن أي سلوك مشبوه.املختصَّ
ــدِّ       -١٥ ــنح مق ــة مت ــد معياري ــوائح وقواع ــاد ل مي خــدمات شــبكات التواصــل   نوصــي باعتم

ــاعي ( ــل االجتمـ ــبوك ومثـ ــوغفيسـ ــة    غـ ــات اخلاصـ ــول إىل املعلومـ ــق يف الوصـ ــا) احلـ ل وغريمهـ
 والصور، من بني أمور أخـرى، مـع   باملستخدمني، مثل تاريخ امليالد واملنشأ والربيد اإللكتروين

  حظر استخدامها أو بيعها.
بـة  ة الرقميـة واآلثـار املترتِّ  ر البيئـ نوصي بإنشاء كيان للبحث يقوم بدراسة أسباب تطـوُّ   -١٦
  معيشة املواطنني. فيما خيصُّ عليه
شـبكة اإلنترنــت يف أشـكال خمتلفــة   اخلاصـة ب بتقــدمي األحكـام والشــروط   نوصـي أيضـاً    -١٧

فيديو قصـري علـى سـبيل املثـال) بغـرض التقليـل       شكل (يف على املستخدم أوضح وأيسر  جتعلها
  من خماطر االستغالل.

    
    راتجار باملخدِّاالتِّ    

ز د بقوة املبادرات املشتركة بني البلدان على الصعيدين اإلقليمي والدويل الـيت تركِّـ  نؤيِّ  -١٨
  رات ومراقبة احلدود.على عمليات ضبط املخدِّ

ز هذه املبادرات على تعزيز التعاون بني بلدان املنشأ واملقصـد بغـرض منـع    بغي أن تركِّوين  
رات، وحتسني رصد حاويات الشحن وتفتيشها يف نقاط العبور جار باملخدِّومكافحة االتِّ

  الرئيسية وبلدان املقصد.
 


