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      مقدِّمة  -أوالً  
    خلفية املوضوع  - ألف  

 كــانون ٢٠، املــؤرَّخ ٦٧/١٨٤أُعــدَّ دليــلُ املناقــشة هــذا عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة    -١
، الذي طُلب فيه إىل األمـني العـام أن ُيعـدَّ، بالتعـاون مـع معاهـد شـبكة                    ٢٠١٢سمرب  دي/األول

ــشٍة لالجتماعــات        ــلَ مناق ــة، دلي ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــامج األم ــة برن اإلقليمي
 ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف الوقـت املناسـب،          التحضريية

  .٢٠١٤كي يتسىن عقد تلك االجتماعات يف أقرب موعد ممكن يف عام ل
 أيــضاً أن يكــون املوضــوع الرئيــسي ٦٧/١٨٤ قرارهــا اجلمعيــة العامــة يف قــرَّرتوقــد   -٢

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

  ".الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور
ويف القرار نفسه، وافقت اجلمعيةُ أيضاً على جدول األعمال املؤقَّت التايل للمـؤمتر الثالـث                 -٣

  :حلادية والعشرينعشر، الذي َوضعت صيغَته النهائية جلنةُ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا ا
  .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
  .جملالوالدويل ودعم التنمية املستدامة والتحديات املاثلة يف هذا ا

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

النهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديـدة ومـستجدة للجرميـة العـابرة                -٥  
  .للحدود الوطنية والتصدي هلا على حنو مالئم

  .ة مبشاركة اجلمهور يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةالنهج الوطنية املتعلق  -٦  
  .اعتماد تقرير املؤمتر  -٧  

وقرَّرت اجلمعية أيضاً أن ُينظَر يف املسائل التالية يف حلقات العمـل الـيت ُتـنظَّم يف إطـار         -٤
  :املؤمتر الثالث عشر
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العدالـة اجلنائيـة يف   دور معايري األمم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة مبنـع اجلرميـة و        )أ(  
دعــم إرســاء نظــم عدالــة جنائيــة فعالــة ومنــصفة وخاضــعة للمــساءلة وتراعــى فيهــا االعتبــارات  

اخلربات والدروس املستفادة يف جمـال تلبيـة االحتياجـات الفريـدة للنـساء واألطفـال،                : اإلنسانية
  وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعيا؛

التجـارب الناجحـة يف جمـال التجـرمي         : وهتريـب املهـاجرين   االجتار باألشخاص     )ب(  
 االجتار بصورة فعالة والتحـديات املاثلـة   شهود وضحاياويف تبادل املساعدة القانونية ويف محاية  

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

ونية واالجتار باملمتلكات الثقافية، مبـا يف ذلـك الـدروس املـستفادة             للجرمية، مثل اجلرائم اإللكتر   
  والتعاون الدويل؛

اخلـربات والـدروس    : إسهام اجلمهور يف منع اجلرمية والتوعية بالعدالـة اجلنائيـة           )د(  
  .املستفادة

    
    اجلوانب املوضوعية  - باء  

ميـة وتـشكِّل خطـراً يهـدد        من املسلَّم به منذ عهـد طويـل أنَّ اجلرميـة تعرقـل عمليـة التن                 -٥
كمـا أنَّ مـن األفكـار الـيت     ). ٤٦/١٥٢انظر قـرار اجلمعيـة العامـة    (احلفاظ على سيادة القانون     

تعزيـز سـيادة القـانون يف أيِّ بلـد أن يـدعم             من شـأن    أنَّ  هو  أصبحت مقبولة على نطاق واسع      
 املــستوى للجمعيــة وقــد شــدَّدت الــدول األعــضاء، يف إعــالن االجتمــاع الرفيــع. تنميتــه إمجــاالً

، )٦٧/١القـرار   (العامة املعين بسيادة القانون على الصعيدين الـوطين والـدويل، الـصادر حـديثاً               
  على أنَّ سيادة القـانون والتنميـة أمـران مترابطـان بـشكل وثيـق يعـزِّز كـلٌّ منـهما اآلخـر، وأنـه                         

وألول مـرة، سـلَّمت   . ٢٠١٥ال بدَّ من النظر يف هذا الترابط يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام        
املؤسسات والكيانـات، العامـة منـها واخلاصـة، مبـا فيهـا             والدولُ األعضاء بأنَّ مجيع األشخاص      

ــدولُ نفــسها، جيــب أن   ــبواال ــة ونزيهــة وُمنــصفة،   ُيحاَس ــاً لقــوانني عادل وهلــم احلــق يف أن   وفق
امني ذلـك اإلعـالن تـشمل       كمـا أنَّ مـض    .  حبماية القانون على قدم املـساواة دومنـا متييـز          يتمتعوا

خمتلف جوانـب النقـاش اجلـاري حاليـاً بـشأن مـسألة سـيادة القـانون، بـدءاً مـن أمهيـة اسـتقالل                       
السلطة القضائية وحىت نظم العدالة غري الرمسية والعدالـة االنتقاليـة وتـدابري املكافحـة الفعالـة يف                 

ــساد واإل     ــة والف ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم ــصدِّي للجرمي رهــاب، وكــذلك التجــارة   الت
وأعــادت الــدولُ األعــضاء التأكيــَد أيــضاً يف اإلعــالن علــى أنَّ ســيادة القــانون شــرط   . الدوليــة
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أساسي ال غىن عنه لصون السلم واألمن، وكـذلك لتحقيـق التنميـة املـستدامة واحتـرام حقـوق             
  .اإلنسان

أ متعدد اجلوانـب مـن     وعالوةً على ذلك، سيكون مبدأ سيادة القانون، حبكم طبيعته كمبد           -٦
مبــادئ احلوكمــة، موضــوعاً مركزيــاً يف ســياق املــشاورة املواضــيعية العامليــة بــشأن احلوكمــة وإطــار 

  ).www.worldwewant2015.org/governanceانظر املوقع الشبكي  (٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
ك السياق، يربز نظام العدالة اجلنائية أكثر فأكثر باعتبـاره واحـداً مـن األركـان                ويف ذل   -٧

ــا أ     ــانون، كمــ ــيادة القــ ــا ســ ــز عليهــ ــيت ترتكــ ــة الــ ــسألة  نَّاحملوريــ ــن مــ ــز األمــ    دوره يف تعزيــ
ــرا كــبريا بــوترية - وال يــزال -وهــذا ُيعــزى أيــضاً إىل أنَّ العــامل قــد تغيَّــر  . ال جــدال فيهــا  تغّي

أوالً، : ق هلـا مثيـل، وذلـك يف اجتاهـات رئيـسية ثالثـة علـى أقـلّ تقـدير، وهـي                     متسارعة مل يسب  
ظهور أشكال جديدة ومعقَّدة من اجلرمية باتت مواجهتها تتطلـب تـدابري أكثـر فعاليـة يف إطـار                 
ــة          ــة والثقافي ــة االجتماعي ــسبب البيئ ــستجدَّة ب ــور حتــدِّيات م ــاً، ظه ــة؛ ثاني ــة اجلنائي ــام العدال نظ

ئمة التغري أمام سلطات العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون، مع ما يعقـب ذلـك مـن     واالقتصادية الدا 
تغيُّرات شديدة يف النهج املتَّبع جتاه اإلجرام التقليدي واملعهود وكذلك يف تأثريه؛ ثالثـاً، ظهـور            
طائفة واسعة مـن الفـرص اجلديـدة املتاحـة الرتكـاب أنـواع جديـدة مـن اجلـرائم بفعـل انتـشار                        

ــا ــة        تكنولوجي ــابر للحــدود الوطني ــابع الع ــامي الط ــع تن ــة، م ــصاالت احلديث ــات واالت ت املعلوم
  .لألنشطة اإلجرامية ذات الصلة بتلك التكنولوجيات

وبالنظر إىل ما ورد أعاله، أخذت أوساط املـساعدة اإلمنائيـة تـدرك تـدرجيياً أنَّ الطريـق                    -٨
وقد وصل النقاش حـول هـذه       . لة اجلنائية صوب التعزيز الفعَّال لسيادة القانون مير عرب نظام العدا        

املسألة إىل مرحلة حامسـة، مـع ازديـاد الفهـم الواضـح لـضرورة العنايـة باحتياجـات نظـام العدالـة                
: وجيرى هـذا النقـاش علـى أسـاس اعتبـارين رئيـسيني ومهـا              . اجلنائية بأسلوب كُلّي وطويل األمد    

 ركنـاً مركزيـاً يف بنيـان سـيادة القـانون؛      إرساء نظام العدالة اجلنائية على أسـس راسـخة باعتبـاره         
يف  وإدراك الــدور اجلــوهري لنظــام عدالــة جنائيــة منــصف وفعَّــال وُمــراع لالعتبــارات اإلنــسانية  

وقد مت التأكيـد علـى احلاجـة إىل هنـج كُلّـي يف إصـالح نظـام العدالـة اجلنائيـة، إىل                . عملية التنمية 
إصالح العدالة اجلنائيـة، وكـذلك احلاجـة إىل     جانب عنصرين آخرين مها االتساق والتماسك يف        

  .تعزيز قدرة نظام العدالة اجلنائية على التصدِّي ألشكال اجلرمية اجلديدة واألكثر تعقيدا
ويتوافق انعقاد املؤمتر الثالث عشر مع الذكرى الـسنوية الـستني ملـؤمترات األمـم املتحـدة                   -٩

ر من نصف قرن، أدَّت هـذه املـؤمترات إىل تـشكيل    فطيلة أكث. بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    
السياسات العامة الدولية والداخليـة يف ميـدان منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وأسـهمت يف نـشوء            
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أساليب تفكري وهنوج مستحَدثة يف التطرق إىل املسائل املعقَّدة اليت تكمن يف صـميم واحـدة مـن                
  ).A/CONF.203/15(أْي نظام العدالة اجلنائية املؤسسات الرئيسية يف الدولة احلديثة، 

وبالنظر إىل ما تقدَّم وإىل عقد املـؤمتر الثالـث عـشر عـشية وضـع خطـة األمـم املتحـدة                        -١٠
 وبدء تنفيذها، فإنَّ هذا املـؤمتر يتـيح فرصـة فريـدة إلبـراز دور نظـام           ٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام     

انظـر قـرار اجلمعيـة      (أجـل دعـم التنميـة املـستدامة         العدالة اجلنائية يف تعزيـز سـيادة القـانون مـن            
  :، وكذلك لبلوغ هذه األهداف لألسباب التالية)٦٧/١٨٦العامة 

ــذا         )أ(   ــد يف ه ــسي الوحي ــم املتحــدة الرئي ــؤمتر األم ــه، أي بوصــفه م حبكــم طبيعت
امليــدان، وكــذلك بوصــفه أكــرب امللتقيــات وأكثرهــا تنوُّعــاً مــن حيــث اجلمــع بــني مقــرري           

العامة واالختـصاصيني املمارسـني يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مبـشاركة                  السياسات  
  برملانيني وخرباء من األوساط اجلامعية وممثلي هيئات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم؛

مــا لنتائجــه مــن داللــة وأمهيــة سياســيتني يف جمــال وضــع املعــايري والــسياسات      )ب(  
  شأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛العامة على الصعيد الدويل ب

املوضوع احملوري العام للمؤمتر الثالث عشر، وكذلك جدول أعمالـه املؤقـت              )ج(  
الــشامل، حــسبما قررهتمــا اجلمعيــة العامــة، مبــا يــشمل طائفــة واســعة مــن مــسائل منــع اجلرميــة   

ن النقـاش الـسياسي حـول       والعدالة اجلنائية، ومبا ميكِّن، من ثَمَّ، من التحفيز على إجراء مزيد م           
  .أمهية تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل

إنَّ مــسائل منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة متــّس كــل جوانــب التنميــة، مبــا يف ذلــك أبعادهــا   -١١
فعلـى سـبيل املثـال، ُتعـّد جـرائم الفـساد           . االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وكذلك استدامة التنميـة      

وغريها من اجلرائم االقتصادية عائقا خطريا أمام تعبئة املوارد وتوزيعها على حنو فعَّال، ألهنـا حتـرِّف              
للقــضاء علــى الفقــر ومكافحــة اجلــوع  مــسار املــوارد عــن األنــشطة الــيت ال بــد مــن االضــطالع هبــا 

ماعـات اإلجراميـة    كمـا أنَّ اجل   ). ٥٢، الفقـرة    ٦٥/١قرار اجلمعية العامـة     (وحتقيق التنمية املستدامة    
يف  املنظمة تتاجر على الصعيد العاملي باألشخاص واملخـدِّرات واألسـلحة الناريـة، كمـا أهنـا ضـالعة                 

وممـا  . أشكال أخرى من اجلرمية، مبا يف ذلك بعض اجلرائم الـيت هلـا تـأثري شـديد الوطـأة علـى البيئـة                      
سالمة واألمـن واحلكـم الرشـيد والتنميـة         ُيسلَّم به أنَّ اجلرميـة املنظَّمـة متثّـل خطـراً يهـدد الـصحة والـ                

وبغيـة مواجهـة هـذه التحـدِّيات، حتتـاج الـدول            ). ٢٠/٤قرار اللجنة   (املستدامة يف الدول األعضاء     
ــة، وإىل      ــة والفعاليـ ــسؤولية واألخالقيـ ــصاف واملـ ــة يتـــصف باإلنـ ــة جنائيـ ــم عدالـ ــضاء إىل نظـ األعـ

  )١(.تصادية واالجتماعية املستدامةاالقاستراتيجيات بشأن منع اجلرمية تسهم يف حتقيق التنمية 
                                                         

  .٢٠٠٢/١٣ وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٥٥/٥٩قرار اجلمعية العامة  )1(  
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وقد قدَّمت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إّبان دورهتـا احلاديـة والعـشرين املـستأنفة،                  -١٢
 ٢٠١٥، مسامهتها بشأن خطة التنمية ملـا بعـد عـام    ٢٠١٢ديسمرب /اليت عقدت يف كانون األول 

). Corr.1 وE/CN.7/2012/CRP.11-E/CN.15/2012/CRP.9(إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  
وُيتيح املؤمتر الثالث عشر للمجتمع الدويل فرصةً مثالية لتقييم دور منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                  
يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع، وينبغي للمؤمتر أن ينظر، مبراعاة التقـدُّم احملـرز يف وضـع       

، يف ُسبل حمدَّدة تستطيع نظُم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      ٢٠١٥خطة التنمية العاملية ملا بعد عام       
وينطوي هذا النهج   . بواسطتها مواجهة التحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون       

علـى إمكانــات الســتبانة الثغــرات والعقبــات العمليــة احملتمــل وجودهــا، والقيــام يف الوقــت نفــسه  
ــُسبل الكفي ــهاباستكــشاف ال ــة بإزالت ــاع هنــج    . ل وميكــن ملثــل هــذه اجلهــود أن متهِّــد الطريــق التب

استراتيجي أكثر مشوالً ومتاسكاً يف إنشاء نظم منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أو إعـادة إنـشائها أو         
تعزيزها على حنو جيعلها نظماً ميكن أن تصلح لتكون إطاَر عمـلٍ أساسـياً وُتتخـذ قاعـدة أساسـية          

  .املساعدة التقنية والتثقيف بشأن العدالة اجلنائيةصلبة لتقدمي 
    

    اجلوانب اإلجرائية  - جيم  
ــرَّرت  -١٣ ، أن يتــضمَّن املــؤمتر الثالــث عــشر، وفقــاً     ٦٧/١٨٤ اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا   ق

يكون ممثلوها فيه على أعلـى مـستوى         أن ، جزءاً رفيع املستوى ُتدعى الدول إىل      ٥٦/١١٩لقرارها  
عـدل، وُتتـاح فيـه للمـثِّلني فرصـة          ثل رؤساء دول أو حكومـات أو وزراء أو وزراء           م ممكن، وذلك 

مواضيع املؤمتر؛ وقرَّرت أيـضاً أن يعتمـد املـؤمتر الثالـث عـشر، وفقـاً لقرارهـا                   اإلدالء ببيانات بشأن  
تـضمن  ، إعالناً وحيداً ُيقدَّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة لكـي تنظـر فيـه، وأنْ ي                   ٥٦/١١٩

د املـداوالت الــيت جتـرى يف اجلـزء الرفيــع املـستوى واملناقــشات الـيت جــرت      ّساإلعـالن توصـيات جتــ  
ــةُ املــشاركني يف االجتماعــات       ــود جــدول األعمــال ويف حلقــات العمــل؛ وحثّــت اجلمعي ــشأن بن ب

 علـى دراسـة البنـود املوضـوعية جلـدول أعمـال املـؤمتر الثالـث عـشر ومواضـيع                     اإلقليمية التحـضريية  
  .لقات العمل اليت ستعقد يف إطاره وتقدمي توصيات ذات منحى عملي لكي ينظر فيها املؤمترح
، تـوفِّر مـؤمتراُت األمـم    ٤٦/١٥٢قـرار   الويف ذلك السياق، ينبغي التذكري بأنه، مبقتضى          -١٤

 املتحدة، باعتبارهـا هيئـة استـشارية لربنـامج األمـم املتحـدة بـشأن منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،                      
  :حمفالً ملا يلي

ــري       )أ(   ــات غـ ــة واملنظمـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــادل اآلراء بـــني الـ تبـ
  احلكومية، واخلرباء من خمتلف املهن والتخصصات؛
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  تبادل اخلربات يف جماالت البحوث والقانون ووضع السياسات؛  )ب(  
  لة اجلنائية؛حتديد االجتاهات واملسائل املستجدة يف جمال منع اجلرمية والعدا  )ج(  
تزويد جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة باملـشورة والتعليقـات بـشأن مـسائل                    )د(  

  خمتارة تعرضها عليها اللجنة؛
تقدمي مقترحـات بـشأن موضـوعات ميكـن إدراجهـا يف برنـامج العمـل، لكـي                    )هـ(  

  .تنظر فيها اللجنة
    

   ملنع اجلرمية لث عشرالبنود املوضوعية ملؤمتر األمم املتحدة الثا  -ثانياً  
      والعدالة اجلنائية

التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات   -  من جدول األعمال٣البند     
واالستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية 

والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة 
القانون على الصعيدين الوطين والدويل 

ودعم التنمية املستدامة والتحدِّيات 
   هذا اجملالاملاثلة يف

    خلفية املوضوع  - ألف  
 والسلم واألمن والتنميـة باتـت اآلن مـن األمـور            )٢(الروابط القائمة بني سيادة القانون،      -١٥

وقــد أعلنــت الــدول األعــضاء، يف اإلعــالن الــصادر عــن االجتمــاع الرفيــع    . املــسلَّم هبــا دوليــاً 
  :الوطين والدويل، ما يلياملستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين 

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

 مبا يف ذلك الدولة ة،العامة واخلاص مبدأ للحكم يكون فيه مجيع األشخاص واملؤسسات والكيانات    
ذاهتا، مسؤولني أمام قوانني صادرة علناً، وتطّبق على اجلميع بالتساوي وُيحتكم يف إطارها إىل 

ويقتضي هذا املبدأ كذلك اختاذ . قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 واملساءلة أمام القانون، والعدل ،أمام القانون واملساواة ،تدابري لكفالة االلتزام مببادئ سيادة القانون

يف تطبيق القانون، والفصل بني السلطات، واملشاركة يف صنع القرار، واليقني القانوين، وجتّنب 
  .التعّسف، والشفافية اإلجرائية والقانونية

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

فسيادة القانون تضمن محاية . اخلاضعني لواليتها، وتكفل أن يسود العدل اجملتمع يف كل مستوياته
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إننا مقتنعون بأنَّ سيادة القانون والتنمية أمران مترابطان بشكل وثيق يعزِّز كـل منـهما              
ومـن ثَـمَّ، فإننـا مقتنعـون بأنـه ال بـد مـن النظـر يف هـذا التـرابط يف إطـار                         [...] اآلخر  

  .٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 
ــشأن االســتراتيجيات ا   ــة  ويف إعــالن ســلفادور ب ــشاملة ملواجهــة التحــدِّيات العاملي ــع  : ل نظــم من

اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطوُّرها يف عامل متغيِّر، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عـشر                
 ١٩ إىل ١٢ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، الــذي ُعقــد يف ســلفادور بالربازيــل، يف الفتــرة مــن  

، أقرَّت الـدول األعـضاء بـأنَّ        ٦٥/٢٣٠معيةُ العامة يف قرارها     ، وأيَّدته اجل  ٢٠١٠أبريل  /نيسان
نظام منع اجلرمية والعدالة اجلنائية هو لبُّ سيادة القانون وبـأنَّ التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة                 
املستدامة ألمد طويل وإرساء نظـام عدالـة جنائيـة نـاجع وفعَّـال ويراعـي االعتبـارات اإلنـسانية                    

  .ؤثر كلٌّ منهما يف اآلخر تأثرياً إجيابياًويتسم بالكفاءة ي
وقُّدم، يف إطار املناقشات الدائرة عن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وإطـار التنميـة ملـا بعـد          -١٦
. ، عدٌد من املقترحات اليت تدعو إىل إدراج هدف متعلق باألمن يف اإلطار اجلديـد              ٢٠١٥عام  

مم املتحـدة بـشأن خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة             وقد حدَّدت فرقةُ العمل على نطاق منظومة األ       
 قضية السلم واألمن باعتبارهـا مـن التحـدِّيات املـستجدة، ورأت أنـه ميكـن                 ٢٠١٥ملا بعد عام    

 علــى أســاس أربعــة أبعــاد شــديدة  ٢٠١٥حتديــد األهــداف اخلاصــة خبطــة العمــل ملــا بعــد عــام  
يــة االجتماعيــة الــشاملة للجميــع، التنميــة االقتــصادية الــشاملة للجميــع، والتنم: التــرابط، وهــي

: واالســتدامة البيئيــة، والــسلم واألمــن، وينبغــي أن تتمحــور حــول ثالثــة مبــادئ أساســية، هــي 
كما أّيد املنتدى الرفيـع املـستوى الرابـع بـشأن     . احترام حقوق اإلنسان، واملساواة، واالستدامة   

نـوفمرب إىل   / تـشرين الثـاين    ٢٩ن  تعزيز فعالية املعونة، الذي ُعقد يف بوسان جبمهورية كوريا، م         
، االتفـاق اجلديـد بـشأن االخنـراط الـدويل يف مـساعدة الـدول           ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١

 وُوضع خالل منتدى احلـوار الـدويل بـشأن          )٣(، +٧الـاهلّشة، الذي دعت إىل مناصرته جمموعة       
───────────────── 

حقوق اإلنسان بكامل نطاقها، وتوفّر للمواطنني وغري املواطنني على حد سواء، سبالً مشروعة 
 . سلمية وعادلةبطرقالنتصاف يف حاالت إساءة استعمال السلطة، وتتيح تسوية املنازعات ل

وسيادة القانون إمنا تكفلها املؤسسات الوطنية اليت ميكنها سن وتنفيذ قوانني واضحة وعامة وعادلة، 
ويشجِّع . وتوفر خدمات عامة نزيهة ومنصفة وختضع للمساءلة، للناس كافة على قدم املساواة

تعزيز سيادة القانون هتيئة بيئة تيسِّر حتقيق التنمية البشرية املستدامة ومحاية ومتكني املرأة والطفل 
  .والفئات الضعيفة، من قبيل املشردين داخلياً وعدميي اجلنسية والالجئني واملهاجرين

ة واإلبالغ ّش تواجهها الدول اهلهي آلية عمل متلكها وتقودها بلدان لرصد التحدِّيات الفريدة اليت + ٧جمموعة الـ  )3(  
 ، بابوا غينيا اجلديدة،أفغانستان: وهي تشمل البلدان التالية). /www.g7plus.org(عنها وتوجيه االنتباه إليها 

 مجهورية ، مجهورية أفريقيا الوسطى، جزر سليمان،)منصب الرئاسة (ي ليشت- تيمور، توغو، تشاد،بوروندي
  . هاييت، ليربيا، كوت ديفوار،بيساو- غينيا، غينيا، الصومال، سرياليون،السودانجنوب  ،الكونغو الدميقراطية
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) ز أمــن األشــخاصإرســاء وتعزيــ(ويــشمل االتفــاق اجلديــد األمــَن . بنــاء الــسالم وبنــاء الــدول
ضـمن أهدافـه اخلمـسة اخلاصـة     ) رفـع الظلـم وزيـادة سـبل احتكـام النـاس إىل العدالـة          (والعدالةَ  

ببناء السالم وبناء الدول، اليت اتفق الـشركاء علـى اعتمادهـا أساسـاً هامـاً للـتمكني مـن حتقيـق                  
ة واملتـضررة مـن   تقدُّم صوب بلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ولتوجيـه العمـل يف الـدول اهلـشّ            

يف االتفــاق اجلديــد املــذكور بالعمــل علــى املراعــاة التامــة + ٧الـــوتعهَّــدت جمموعــة . زاعــات الــن
 الالحــق لألهــداف ٢٠١٥ألهــداف بنــاء الــسالم وبنــاء الــدول يف إطــار التنميــة ملــا بعــد عــام    

ــا إعـــالن جنيـــف بـــشأن العنـــف املـــسلح والتنميـــ   . اإلمنائيـــة لأللفيـــة ــافةً إىل ذلـــك، دعـ ة وإضـ
)A/63/494 (    ــن زاعــات  وكــذلك شــركاء آخــرون بقــوة إىل إدراج أهــداف تتعلــق باحلــّد مــن ال

  )٤(.التنمية اجلديداملسلّحة ومنعها يف إطار 
 بليــون شــخص يعيــشون يف منــاطق متــضّررة مــن أوضــاع اهلــشاشة أو ١,٥وُيقـدَّر أنَّ    -١٧

اجلرمية املنظَّمـة واالجتـار غـري        –كما ظهرت خماطر جديدة     . النـزاع أو العنف اإلجرامي املنظَّم    
 إضـافة  -املشروع، واالضطرابات املدنية الناجتة عـن الـصدمات االقتـصادية العامليـة واإلرهـاب           

ومـن ثَـمَّ، فـإنَّ الرسـالة        . احلروب التقليدية بـني البلـدان ويف داخلـها         إىل الشواغل املستمرة إزاء   
 املؤسسات ذات الشرعية واحلوكمة بغيـة تـوفري         احملورية اليت ُتوجَّه يف هذا الصدد هي أنَّ تعزيز        

  )٥(.األمن والعدالة والعمل للمواطنني عامل حاسم يف اخلروج من دوامة العنف
، الدولَ األعضاء بأن تّتبع، مبـا يتفـق         ٦٦/١٨١وقد أوصت اجلمعية العامة، يف قرارها         -١٨

جلرمية وإصالح العدالة اجلنائيـة،     مع السياق الوطين لكلٍ منها، هنجاً شامالً ومتكامالً إزاء منع ا          
اســتناداً إىل تقييمــات أوليــة والبيانــات الــيت مت مجعهــا، مــع التركيــز علــى مجيــع قطاعــات نظــام   

فمـن شـأن اتبـاع هنـج      . العدالة، وأن تضع سياسات واستراتيجيات وبرامج كفيلـة مبنـع اجلرميـة           
ء يف أيِّ بلـد، مبـا يف ذلـك اجلرميـة      مراعاة األبعـاد املتعـددة الـيت تتـسم هبـا اجلرميـة واإليـذا               شامل

العــابرة للحــدود الوطنيــة، وذلــك اســتناداً إىل تقيــيم دقيــق باســتخدام أدوات مثــل الدراســات     
كمـا أنَّ ذلـك النـهج يـشمل مجيـع املؤسـسات             . االستقصائية بشأن اإليذاء وإحصاءات اجلرميـة     

باحتياجات فئات معينة من اجلُنـاة      ذات الصلة واجملتمع املدين، ويتضمَّن تدابري ترمي إىل العناية          
ويتــضمن معظــم النــهوج الــشاملة تــدابري التــصدِّي اخلاصــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة   . أو الــضحايا

                                                         
 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 العاصمة،  (الصراع واألمن والتنمية:  عن التنمية يف العامل٢٠١١تقرير عام البنك الدويل،   )5(  

  .٢ و١الصفحتان 
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 هذه النهوج ُتعتمد يف كثري مـن األحيـان علـى أعلـى مـستوى                نَّكما أ . ية على حد سواء   اجلنائ
 التنميـة، فينبغـي أن ينـدرج    أمَّـا يف سـياق  . سياسي بعد إعدادها من خالل اتباع هنـج تـشاركي    

منع اجلرمية وإصالح العدالـة اجلنائيـة يف إطـار اخلطـط الوطنيـة لتعزيـز سـيادة القـانون والتنميـة،              
  .وكذلك برامج املساعدة الدولية

    
    املسائل الرئيسية واملواضيع احملورية  - باء  

ثالـث عـشر لكـي متـضي        لعلَّ الدول األعضاء تودُّ اغتنام الفرصـة الـيت يتيحهـا املـؤمتر ال               -١٩
جلهـود   قُُدماً يف تعريف دور منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائيـة ضـمن اإلطـار األوسـع نطاقـا                 

وميكـن حتديـد العوامـل الـيت تـسهم يف جنـاح النـهوج         . تعزيز سيادة القانون واألهـداف اإلمنائيـة      
  .الشاملة إزاء منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ء أن تنظـر يف اسـتراتيجيات شـاملة بـشأن منـع اجلرميـة وإصـالح                 وميكن للدول األعضا    -٢٠
العدالة اجلنائية، من حيث كيفية إعدادها واعتمادهـا ومتويلـها وتنفيـذها، والـشركاء املـسامهني                 

وميكن أن يشمل هذا أيضاً اسـتعراَض أمثلـٍة اعُتـربت فيهـا عناصـر منـع                 . يف تصميمها وتنفيذها  
ولعـلَّ الـدول    . ئية أو كليهما معاً جزءاً من خطط التنمية الوطنية        اجلرمية أو إصالح العدالة اجلنا    

األعضاء تودُّ إطالع بعضها البعض على جتارهبـا يف اعتمـاد هنـوج تـشاركية يف تـصميم وتنفيـذ                    
ــيري        ــد التغ ــها يف ضــمان اســتدامتها بع ــيت واجهت ــذه االســتراتيجيات، وكــذلك التحــدِّيات ال ه

ــسياسي ــو  . ال ــدول األعــضاء ت ــل    ولعــلَّ ال ــوفري متوي ــك، أن توّضــح كيــف مت ت دُّ، إضــافة إىل ذل
  .مستدام لتنفيذ هنوج شاملة، وخصوصاً يف أوقات األزمات املالية

وميكن أيضاً أن تركِّز الدولُ األعضاء علـى العناصـر األساسـية يف جنـاح أو إخفـاق النـهوج                      -٢١
. على اجلرمية وسيادة القانون والتنمية    الشاملة إزاء منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وكذلك على تأثريها          

ويف هذا الصدد، ميكن أن يشكِّل املؤمتر منتدى للمناقشة حـول اخليـارات املتاحـة بـشأن قيـاس تـأثري                     
وميكـن إيـضاح خمتلـف      . النهوج الشاملة إزاء منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وحـول جتارهبـا الناجحـة               

حتديد املؤشرات استناداً إىل إحصاءات عامة عن اجلرمية، أو         اخليارات املتاحة والدروس املستفادة من      
 ولعلَّ الـدول األعـضاء تـودُّ        )٦(.معدَّالت معاودة اإلجرام، أو غري ذلك من املؤشرات اخلاصة بالتنمية         

                                                         
  )6(  The United Nations Rule of Law Indicators: Implementation Guide and Project Tools ،) منشورات األمم

: على العنوان التايل، )E.11.I.13 املتحدة، رقم املبيع
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).  
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إطالع بعضها البعض على جتارهبا يف استخدام البيانات اإلحصائية والدراسـات االستقـصائية لوضـع               
فعلـى سـبيل املثـال، ميكـن أن تتـضمن الدراسـات             . نع اجلرمية ورصـد تنفيـذها     سياسات عامة بشأن م   

االستقصائية عن اإليذاء والسجالت اإلحصائية اخلاصـة بـذلك لـدى الـشرطة أو سـلطات الـسجون                  
معلومات قّيمة وتفصيلية عن ضحايا اجلرمية وعن اجلُناة، وكذلك عن الـسياقات الظرفيـة املؤديـة إىل                 

للبلدان اليت أعدَّت ونفَّذت مبادرات بشأن منع اجلرميـة وإصـالح العدالـة اجلنائيـة                كما ميكن . اجلرمية
ضمن اإلطار األوسع نطاقا خلطط إصالح سيادة القانون أو خطط التنمية أو كلتيهما معاً، أن تطلـع        

حـدة  وباعتبار تركيز منظومة األمم املت. بعضها البعض على جتارهبا الناجحة والتحدِّيات اليت واجهتها  
علــى تــوفري املــساعدة بــشأن ســيادة القــانون إىل اجملتمعــات يف مرحلــة مــا بعــد النـــزاع أو يف املراحــل  

 فإنَّ التجارب والتحدِّيات يف تقدمي املساعدة التقنية بشأن منـع اجلرميـة وإصـالح العدالـة                 )٧(االنتقالية،
وميكـن أيـضاً أن   . كيز يف املناقـشة اجلنائية يف تلك البيئات، ميكن أن تكون جماالً آخر من جماالت التر      

يسلِّط هذا التبادل الضوء على الدروس املستفادة من تنفيذ هنج قطاعي وتوفري املساعدة ضـمن إطـار                 
ويف هذا الصدد، ُتعـّد جتربـة البلـدان الـشريكة عنـصراً             . تدابري االستجابة املتكاملة لدى األمم املتحدة     

ماشى مع إعالن باريس بـشأن فعاليـة املعونـات، وخطـة عمـل              أساسياً يف تقييم جناح املساعدة، مبا يت      
كمـا ميكـن تـسليط الـضوء علـى جتـارب تنفيـذ االتفـاق         . أكرا، وشراكة بوسان لتعـاون إمنـائي فعـال        

  .ة يف البلدان التجريبيةّشأن االخنراط يف مساعدة الدول اهلاجلديد بش
ددة الـيت قـد تكـون ذات    وميكن أيضاً أن تستعرض الدولُ األعـضاء بعـض املـسائل احملـ        -٢٢

  :صلة هبذا اخلصوص وشاملة جلوانب متعددة يف هذه املناقشة، ومنها
ــة املــستدامة وســيادة       )أ(   التحــدِّيات واألخطــار الــيت يطرحهــا الفــساد أمــام التنمي
ومن املسائل اهلامة اليت قد تتواصل دراستها أثناء املؤمتر الثالث عشر ما يتعلـق بتعمـيم                . القانون
التنميـة، وإدمـاج االتفاقيـة يف        باعتبارها مـن ضـمانات     )٨(ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد،    اتفاقي

بــرامج املــساعدة اإلمنائيــة، والــيت قــد تــشمل أيــضاً يف مكوِّناهتــا عناصــر خاصــة بــسيادة القــانون 
 وإصالح العدالة اجلنائية، وكذلك تعزيز احلوكمـة مـن خـالل تنفيـذ االتفاقيـة بفعاليـة، اعتمـاداً                  
على النتائج املستخلََصة مـن آليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، والـيت سـوف يـشمل نطاقهـا كـل                       

وذلــك ألنَّ اتفاقيــة مكافحــة الفــساد، . فــصول هــذا الــصك يف األعــوام الــيت تلــي انعقــاد املــؤمتر
ــذي        ــشأن مكافحــة الفــساد ال ــاملي ب ــصعيد الع ــى ال ــاً عل ــزِم قانون ــد املُل باعتبارهــا الــصك الوحي

                                                         
 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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، )٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٤ دولـة طرفـاً حـىت        ١٦٤(ليه مجيـع الـدول تقريبـا        انضمت إ 
ــثالً حتــسني         ــها م ــة األساســية، ومن ــبعض التحــدِّيات التنموي ــصدِّي ل ــداً يف الت حتقــق زمخــاً جدي
احلوكمة وتعزيز املساءلة والشفافية، وحفز األطر املؤسسية، والتقليل من قابلية الوقـوع عرضـة              

إضـــافةً إىل ذلـــك، فـــإنَّ االتفاقيـــة تتـــضمن فـــصالً مـــستقالً عـــن اســـترداد   و. ملخـــاطر الفـــساد
وهذا إجناز كبري، إذا ما ُوضع يف االعتبار أنَّ ميدان استرداد املوجودات هو جمـال               . املوجودات

  )٩(موجودات عمومية؛  اليت ُنهبت فيهاله تأثري كبري على التنمية املستدامة يف البلدان
اثلــة فيمــا يتعلــق باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة    تنطبــق اعتبــارات مم  )ب(  

  )١٠(؛ هبااملنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
ــة      )ج(   باعتبــار ارتفــاع نــسبة األطفــال والــشباب يف كــثري مــن البلــدان، وظــاهرة بطال

ة، سوف يكـون مـن       والتسليم بأنَّ االستثمار يف الشباب عامل رئيسي يف التنمي         )١١(الشباب العاملية، 
املفيد التركيز يف املناقشة على التجارب الناجحة والتحدِّيات املطروحة يف االستراتيجيات واخلطـط             
الشاملة بشأن األطفال والشباب، وذلك بالنـسبة إىل تـدابري منـع اجلرميـة وإىل إصـالح العدالـة علـى                   

للــسياسات الدوليــة الــيت وهــذا مــن شــأنه أن يكــون متماشــياً مــع التوجيهــات اجلديــدة . حــد ســواء
 كمـا سـلّم األمـني العـام باألمهيـة احلامسـة الـيت تتـسم هبـا                  )١٢(.٢٠١١اقترحها البنك الدويل يف عـام       

  ؛)A/67/257 (٢٠١٥بطالة الشباب، وذلك يف معرض تطرُّقه إىل خطة التنمية ملا بعد عام 
                                                         

كما أنَّ الصلة بني استرداد املوجودات .  الصادرين عن مؤمتر الدول األطراف٤/٤ و٣/٣انظر القرارين  )9(  
، اليت أُطلقت )StAR(ز يف عمل املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة والتنمية هي حمور التركي

  .باالشتراك بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية والبنك الدويل
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )10( 
 )11( World Youth Report 2011: Youth Employment — Youth Perspectives on the Pursuit of Decent Work in 

Changing Times،  على العنوان التايلمتاح: http://social.un.org/index/WorldYouthReport/2011.aspx.  
  :ما يلي)  من النص اإلنكليزي٢٧٤ و٢٦٨يف الصفحتني  (٢٠١١يرد يف التقرير عن التنمية يف العامل،  )12( 

ر األمن والعدالة وفرص العمل للمواطنني، فِّفاملساعدة الدولية لتقوية املؤسسات الوطنية واحلوكمة اليت تو  
. ضها، حامسة لكسر دوامات العنف املتكررة املوصوفة يف هذا التقريرّوف من العوامل اليت تقفِّواليت خت
وهذا . ي ملخاطر العنف يف القرن احلادي والعشريندِّصلتا أقدر علىب نظاماً دولياً لَّ هذا األمر يتطنَّولك

يعين إعادة تركيز املساعدة على الوقاية من العنف اإلجرامي والسياسي من خالل مساندة أكرب وأكثر 
 على مستوى التدخلتكامالً لألمن والعدالة وتوفري فرص العمل، وإصالح إجراءات الوكاالت الدولية، و

. [...] األقل دخالً والبلدان املتوسطة الدخل واألعلى دخالًالبلدان عاون بني إقليمي، وجتديد جهود الت
 َري دوّووللوقاية من العنف، هناك أيضاً صلة بني قضايا فرص العمل والعدالة واهلوية؛ فالربامج اليت تق

ماعية االجت األنشطة إجياد فرص العمل إىل جانبأعضاء يف اجملتمع وتشجع بوصفهم  املهّمشنيالشباب 
  .ومزيداً من التقييموالثقافية تستحق االستثمار 
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الـرغم مـن   لدى استعراض األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أصـبح واضـحاً أنـه علـى                )د(  
 مــن األهــداف ٣اهلــدف (إحــراز بعــض التقــدُّم يف حتقيــق قــدر أكــرب مــن املــساواة بــني اجلنــسني   

وتـؤدي آفـة العنـف جتـاه النـساء      . ، ال تزال املرأة مستضعفة يف كثري من اجملـاالت    )اإلمنائية لأللفية 
دُّم حنـو حتقيـق     زاعـات، إىل تعطيـل مـسرية التقـ          والفتيات، مبا يف ذلك العنف اجلنـسي املـرتبط بـالن          

أمَّا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ففي حـني          ). A/67/257(مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية     
أنَّ املرأة ال تـزال متثـل نـسبة ضـئيلة مـن اجلنـاة، فـإنَّ تلـك النـسبة آخـذة يف االزديـاد، وكـثرياً مـا                    

ة للخطر واالستضعاف سواء أكانـت مـن        تواجه املرأة عدداً من العوامل اخلاصة اليت جتعلها عرض        
ــاة    ــة    . ضــمن الــضحايا أم كانــت مــن ضــمن اجلُن وقــد أدى اعتمــاد قواعــد األمــم املتحــدة ملعامل

قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ) (قواعـــد بـــانكوك(الـــسجينات والتـــدابري غـــري االحتجازيـــة للمجرمـــات 
ة للقضاء على العنـف ضـد       لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملي    والصيغة احملّدثة ) ٦٥/٢٢٩

إىل زيادة بروز هذه القضية للعيـان       ) ٦٥/٢٢٨القرار  (املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية        
غري أنه ليس هنالك سوى أمثلة حمدودة على استراتيجيات وسياسات عامة     . على الصعيد الدويل  

  الة اجلنائية؛شاملة للتصدِّي للقضايا اجلنسانية يف نظم منع اجلرمية والعد
  فإنـه   )١٣(بالنظر إىل أمهية دور نظـم العدالـة غـري الرمسيـة يف كـثري مـن البلـدان،                    )هـ(  

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

يص املمارسـات اجليِّـدة واالسـتراتيجيات       أخرياً، لعلَّ الدول األعضاء تودُّ متحـ        )و(  
الناجحة اليت تربط بني تدابري التصدِّي للجرمية على الصعيد احمللـي والـوطين واإلقليمـي والعـابر                 
ــة، علــى حنــو شــامل، وكــذلك اســتعراض تأثريهــا علــى ســيادة القــانون علــى        للحــدود الوطني

  .الصعيدين الوطين والدويل على حد سواء
    

    اقشةمسائل للمن  - جيم  
، وكـذلك املـشاركني يف املـؤمتر        اإلقليميـة التحـضريية   لعلَّ املـشاركني يف االجتماعـات         -٢٣

  :الثالث عشر، يوّدون النظر يف األسئلة التالية من أجل إجراء املزيد من املناقشات بشأهنا

                                                         
 United Nations Development Programme, United Nations Children’s Fund and United Nations انظر  )13( 

Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, Informal Justice Systems: Charting a 

Course for Human Rights-Based Engagement (New York, 2012) .على العنوان التايل :
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43043&Cr=rule+of+law&Cr1=.  
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ــة          )أ(   ــذ سياســات عام ــدان يف وضــع وتنفي ــيت خاضــتها البل ــا هــي التجــارب ال م
   بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؟واستراتيجيات شاملة

ما هي التحدِّيات الرئيسية اليت ُووجهت يف وضع وتنفيذ هذه االستراتيجيات؟             )ب(  
  وكيف جرى قياس مدى النجاح يف هذا الصدد؟ وما هي العوامل الرئيسية للنجاح؟

نـع  هل أدرجـت البلـدانُ الـسياسات العامـة واالسـتراتيجيات الوطنيـة املعنيـة مب                 )ج(  
اجلرمية والعدالة اجلنائية ضمن خططها اإلمنائية الوطنية؟ ومـا هـي التحـدِّيات الـيت ُووجهـت يف                  

  القيام بذلك؟ وكيف مت تأمني التمويل؟ وماذا كان تأثري ذلك على التنمية وسيادة القانون؟
هل هنالك جتربة ناجحة يف إدراج الـسياسات العامـة واالسـتراتيجيات املعنيـة                )د(  
رمية والعدالة اجلنائية ضمن خطط قطاعية أوسع نطاقاً بشأن سـيادة القـانون أو إصـالح                مبنع اجل 

  قطاع األمن؟ كيف مت احلفاظ على التوازن املناسب بني هنوج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؟
كيــف متكَّنــت البلــدان مــن ضــمان اســتمرارية الــسياسات العامــة بــشأن منــع      )هـ(  

  ئية بعد التغيري السياسي؟اجلرمية والعدالة اجلنا
كيف جـرى إدمـاج قـضايا األطفـال والـشباب باعتبارهـا حمـور تركيـزٍ ضـمن                     )و(  

االســتراتيجيات والــسياسات العامــة املعنيــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة؟ ومــا هــي الــدروس     
  املستفادة من ذلك؟

شأن منـع اجلرميـة   هل هنالك أيُّ أمثلة على استراتيجيات وسياسات عامة وطنية ب      )ز(  
ــسياسات العامــة        ــأثري تلــك ال ــا هــي نتيجــة أو ت ــاً؟ وم ــسانياً قوي ــة تتــضمن ُبعــداً جن ــة اجلنائي والعدال

  واالستراتيجيات؟ كيف مت تأمني الدعم من مقرِّري السياسات العامة ومن عامة اجلمهور؟
كيـــف أُدجمـــت األبعـــاد اإلقليميـــة والدوليـــة للجرميـــة ضـــمن االســـتراتيجيات    )ح(  

لسياسات العامة الشاملة؟ وما هي الصعوبات اليت ُصودفت؟ وكيـف كـان تـأثري ذلـك علـى                  وا
  سيادة القانون وطنياً ودولياً؟

هل هنالك أيُّ أمثلة على سياسات عامة واسـتراتيجيات شـاملة وطنيـة بـشأن                 )ط(  
 نظــم أو أقامــت روابــط بــني/منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة تــضمَّنت نظــَم عدالــٍة غــري رمسيــة و 

  العدالة الرمسية منها وغري الرمسية؟
هل هنالك بلـدان اختـذت تـدابري للتـصدِّي لتـأثري الفـساد علـى خطـط التنميـة                      )ي(  

الوطنيــة وإصــالحات ســيادة القــانون؟ وكيــف يــستطيع املــاحنون ومقــدِّمو املــساعدة التقنيــة أن   
  الفساد؟ د من إمكانياتيعززوا التنسيق فيما بينهم وكذلك مع البلدان املستفيدة بغية احل
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هــل هنالــك بلــدان أجــرت مــؤخراً دراســات استقــصائية عــن ظــاهرة اإليــذاء؟   )ك(  
وهل تصدر بانتظام بيانات تفصيلية عاليـة اجلـودة عـن الـشرطة والقـضاء وسـلطات الـسجون؟                   

حتديداً مـن أجـل وضـع سياسـات عامـة            حتليللبيانات وما يتعلق هبا من      وكيف ُتستخدم تلك ا   
  اجلرمية ورصد تنفيذها؟بشأن منع 

    
التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون   - من جدول األعمال٤البند     

على الصعيد اإلقليمي، ملكافحة اجلرمية 
      املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية

    خلفية املوضوع  - ألف  
بـــادرت اجلماعـــات اإلجراميـــة الـــيت تنفـــذ أنـــشطتها عـــرب احلـــدود إىل تلقُّـــف العوملـــة   -٢٤

 ومـن . وتكنولوجيات االتصاالت لكي توسِّع مـدى تغلغلـها وتأثريهـا لتجـاوز احلـدود الوطنيـة               
مة العابر للحدود وازديـاد حـراك اجلُنـاة الفـاّرين الـذين ينتقلـون مـن                 ظَّثَمَّ، فإنَّ طابع اجلرمية املن    

عـامالن  واليٍة قضائية إىل أخرى اجتناباً للعقاب وملواصلة الـضلوع يف نـشاطهم اإلجرامـي مهـا             
يستدعيان على حنو عاجل توسيع نطاق التعاون الدويل، حيـث ثبـت اآلن أكثـر مـن أيِّ وقـٍت                    
  مــضى أنَّ التحقيقــات واملالحقــة القــضائية ومكافحــة اجلرميــة مــن أجــل صــون ســيادة القــانون    

ومــن غــري النــادر أن يتبــّين    . ال ميكــن بعــد اآلن أن تكــون حمــصورة داخــل احلــدود الوطنيــة      
ــدان أخــرى، وأنَّ        للمحققــني أنَّ ــا ضــحايا يف بل ــداهنم هل ــا داخــل بل ــون فيه ــيت حيقق ــة ال  اجلرمي

الشخص اجلاري التحقيق بشأنه ينتمـي إىل مجاعـة إجراميـة يتـوّزع أعـضاؤها يف اخلـارج، وأنَّ                   
ومـن ثَـمَّ، فـإنَّ      . العائدات املتأتية من اجلرميـة قـد ُخّبئـت أو اسـُتثمرت يف واليـة قـضائية أخـرى                  

ذ القانون واملؤسسات القـضائية تـسعى جاهـدةً ملواكبـة أسـاليب العمـل الدائمـة                 مؤسسات إنفا 
  .التطور لدى الشبكات اإلجرامية املنظمة

عالوةً على ذلك، فإنَّ اجلماعات اإلجرامية تستغل مـا تتيحـه العوملـة مـن فوائـد، مثـل                     -٢٥
ليـة وختفـيض    تسهيل االتصاالت وتـسريعها، وتـسارع حركـة األمـوال، وتبـسيط األسـفار الدو              

تكلفتها، وذلك من أجل تعزيز أنشطتها اإلجرامية، وإخفـاء منـشأ عائـدات اجلرميـة، والتـهرُّب              
ــنظم       ــها اســتغالل الفجــوات والثغــرات ومــواطن الــضعف يف ال ــة، بطرائــق من ــة العدال مــن طائل

  .القانونية والرقابية
ل حامسةً يف تعزيز فعالية     ولذلك ُيعّد توسيُع نطاق التعاون الدويل وتعزيزه وحتسينه عوام          -٢٦

ومن أجل بلـوغ هـذا اهلـدف        . اجلهود الرامية إىل مكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية        
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املنشود، يلزم بذل جهود أكثر اتساقاً مبا يكفل استحداث وتـرويج اسـتراتيجيات وآليـات عمـل                 
طلوبني واملساعدة القانونيـة املتبادلـة   يف كامل جماالت التعاون الدويل كاملةً، مبا يف ذلك تسليم امل 

ونقل األشخاص احملكوم عليهم ونقل اإلجراءات اجلنائيـة، والتعـاون الـدويل ألغـراض املـصادرة،           
أن إىل  مـضى وباتت احلاجـة ماسـة اليـوم أكثـر مـن أيِّ يـوم              . والتعاون الدويل على إنفاذ القانون    

ملعاهـدات الدوليـة أو اإلقليميـة أو كلتيهمـا،          تتعاون الـدول بفعاليـة فيمـا بينـها علـى أسـاسٍ مـن ا               
والتعاونُ الدويل مسة بارزة يف الصكوك القانونية الدولية        . وكذلك االتفاقات أو الترتيبات الثنائية    

املربمة بغية منع ومكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة وكـل مظاهرهـا، ومـن تلـك                       
ت واملؤثرات العقلية   ة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّرا      الصكوك مثالً اتفاقية األمم املتحد    

وهـذه االتفاقيـة    . واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة                )١٤(،١٩٨٨لعام  
األخــرية، علــى وجــه اخلــصوص، تتــضمَّن أحكامــاً حمــددة بــشأن خمتلــف أشــكال التعــاون الــدويل 

ــسا  ( ــوبني، وامل ــسليم املطل ــات     ت ــصادرة، والتحقيق ــراض امل ــاون ألغ ــة، والتع ــة املتبادل عدة القانوني
املشتركة، والتعاون على اسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة، ونقـل اإلجـراءات اجلنائيـة، ونقـل                   

 ١٧٣لكـي تـستخدمها الـدول األطـراف البـالغ عـددها             ) السجناء، والتعاون علـى إنفـاذ القـانون       
  . آليات التعاون الدويل لديهادولة، الساعية إىل تعزيز فعالية

فاملـادة  . وُتنِشئ اتفاقيةُ اجلرمية املنظَّمة نظاماً صـلباً للتعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة                 -٢٧
 من االتفاقية حتّدد معيارا أساسيا ُيعّد حداً أدىن لتعزيز الكفـاءة يف آليـات تـسليم املطلـوبني                   ١٦

فاقيـةُ والربوتوكـوالت املكمِّلـة هلـا؛ كمـا تـشّجع املـادةُ              فيما يتعلق باجلرائم اليت تنص عليها االت      
الــدولَ األطــراف علــى توســيع نطــاق شــبكتها اخلاصــة بتــسليم املطلــوبني بــإبرام معاهــدات أو    

وإضــافةً إىل ذلــك، . اتفاقــات ثنائيــة أو إقليميــة ميكــن أن تتجــاوز إطــار ذلــك املعيــار األساســي 
ــدولَ األطــراف الــيت تــش ١٦متكّــن املــادةُ  مــن اختــاذ  ترط وجــود معاهــدة لتــسليم املطلــوبني  ال

كـذلك فـإنَّ مجيـع اجلـرائم        . االتفاقية أساساً قانونياً للتسليم يف عالقاهتا بسائر الـدول األطـراف          
الـيت ُيعاقَـب عليهـا    " اجلـرائم اخلطـرية  "اليت نـصت عليهـا االتفاقيـةُ وبروتوكوالهتـا، مبـا يف ذلـك         

حـسبما هـو حمـدد يف املـادة         (ن أربع سنوات أو بعقوبـٍة أشـّد         باحلرمان من احلرية ملّدة ال تقلّ ع      
، ُتعترب هي أيضاً جرائم مسوغة للتسليم مبقتـضى املعاهـدات القائمـة بـني               )من االتفاقية ) ب (٢

التفاوض على اتفاقات ثنائية خاصة بتسليم املطلـوبني         وتنتفي هبذا احلاجة إىل   . الدول األطراف 
  .لالزمة لذلكوإبرامها وإىل حتمل التكاليف ا

                                                         
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد ات املعاهدجمموعةاألمم املتحدة،  )14( 
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عالوةً على ذلك، فإنَّ الدولَ األطراف اليت ال جتعـل تـسليم املطلـوبني مـشروطاً بوجـود                  -٢٨
 بعـّدة   ،معاهدة ُمَربمة ُمطالبةٌ باعتماد آليات عمل ُمصمَّمة بقصد تبسيط إجراءات عملية التـسليم            

بغيـة تيـسري تنفيـذ املـادة        ُسبل منها َسّن أو حتديث التشريعات الداخلية اخلاصة بتسليم املطلوبني،           
بشأن تبادل املـساعدة القانونيـة،كلَّ    " معاهدة مصغَّرة "، اليت ُتعترب    ١٨وتتناول املادة   .  بفعالية ١٦

جانب من جوانب املساعدة القانونية املتبادلة، مبـا ُيبـّين بوضـوح التطـّور الكـبري الـذي طـرأ علـى          
ة للتعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظَّمة اليت تعد إحدى األدوات الرئيسي  هذا املفهوم وآليته  

 لـبعض ، ُتلـَزم الـدول األطـراف بـأن تقـّدم بعـضها              ١٨فبمقتـضى املـادة     . العابرة للحدود الوطنيـة   
أكَرب قدرٍ ممكن من املساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقـات واإلجـراءات القـضائية               

  )١٥(.فاقية وبروتوكوالهتافيما يتصل باجلرائم املشمولة باالت
وباملثــل، تــرد يف االتفاقيــة أحكــام عامــة تتــيح اجملــال للمرونــة يف التعــاون علــى الــصعيد      -٢٩

، والتـصرُّف يف عائـدات   )١٣املادة (الدويل، وذلك فيما خيص التعاون الدويل ألغراض املصادرة     
املـادة  (ص احملكـوم علـيهم     ، ونقـل األشـخا    )١٤املـادة   (اجلرائم املـصادرة أو املمتلكـات املـصادرة         

، والتعــاون علــى اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة  )١٩املــادة (، والتحقيقــات املــشتركة )١٧
  ).٢٧املادة (، والتعاون يف جمال إنفاذ القانون )٢١املادة (، ونقل اإلجراءات اجلنائية )٢٠املادة (

 العـابرة للحـدود الوطنيـة الـيت     ومن اجلدير باإلشارة، فيما خيّص قـضايا اجلرميـة املنظَّمـة      -٣٠
تنطوي على ارتكاب جرائم الفساد، أنَّ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد تتـضمن أيـضاً                   

وتــستند تلــك األحكــام عمومــاً إىل اتفاقيــة اجلرميــة  . أحكامــاً مستفيــضة بــشأن التعــاون الــدويل
  .ته بشأن استرداد املوجوداتاملنظَّمة، وتتجاوزها أحياناً، وتتضمن كذلك فصالً مستقالً بذا

وعلى الرغم من األهداف النبيلة اليت ترمي إليهـا اتفاقيـةُ اجلرميـة املنظَّمـة ومـن اجلهـود                      -٣١
ــف         ــصادفون خمتل ــون ي ــصاصيون املهني ــزال االخت ــذها، ال ي ــذلت حــىت اآلن صــوب تنفي ــيت ُب ال

ومـن ثَـمَّ، فـال بـّد        . ود الوطنيـة  العقبات يف التعاون بفعالية ملكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة للحد        
ــة عــدم إفــالت         ــة كفال ــيت تعــوق التعــاون بغي ــول للمــشاكل ال ــزام بإجيــاد احلل ــدول مــن االلت لل

  .اجلماعات اإلجرامية املنظمة من العقاب
                                                         

بني وتبادل املساعدة القانونية وغري ذلك من أشكال لالطّالع على فهرس يتضمَّن أمثلة على حاالت تسليم املطلو  )15( 
التعاون القانوين الدويل القائمة على أساس اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، انظر املعلومات اليت قُدِّمت إىل مؤمتر الدول 

عين انظر أيضاً تقرير اجتماع الفريق العامل امل). Corr.1 وCTOC/COP/2010/CRP.5(األطراف يف دورته اخلامسة 
، )CTOC/COP/WG.3/2010/1 (٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١ و٢٠بالتعاون الدويل، الذي ُعقد يف فيينا يف يومي 

 Digest of Organized Crime (خالصة لقضايا اجلرمية املنظَّمةومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، 

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
ملعنيني بالتعاون الدويل فرصاً ملناقشة املشاكل املشتركة مـع نظـرائهم           لالختصاصيني املمارسني ا  

وتقوية عالقاهتم يف العمل من خالل التفاهم والثقة املتبادلة، وحتقيـق تقـدُّم يف القـضايا العالقـة،            
وإذكاء الوعي باإلمكانات اليت تتيحها الصكوك العاملية، اليت توفِّر أساساً قانونياً صلباً للتعـاون              

وضـمن اإلطـار املؤسـسي الـذي وضـعته االتفاقيـةُ ملـساعدة الـدول                . دويل يف املـسائل اجلنائيـة     ال
مــؤمتر (األطــراف علــى حتــسني قــدرهتا علــى مكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة 

 ، َتربُز مكانـةُ أحكـامِ التعـاون الـدويل يف          )الدول األطراف وفريقه العامل املعين بالتعاون الدويل      
  .كفيلة بإجناز هذا اهلدف املنشوداملناقشات عن أفضل الُسبل ال

 أمَّا على الصعيد اإلقليمي، فما زال التعاون الدويل منذ سنني ضمن اجملـاالت الرئيـسية                -٣٣
وكـان االجتـاه املتَّبـع يف       . للدراسة والعمل بغية مكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة للحـدود الوطنيـة          

 )١٦(ام وتنفيذ صكوك إقليمية خمصَّصة بشأن خمتلـف أشـكال التعـاون الـدويل             هذا الصدد هو إبر   
  )١٧(.أو غري ذلك من صكوك مكافحة اجلرمية اليت حتتوي على أحكام بشأن التعاون الدويل

ومن التطورات احلديثة العهـد يف ميـدان التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة، وخباصـٍة                     -٣٤
مـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، املمارسـةُ املتَّبعـة بـشأن االعتـراف                من أجل مكافحـة اجلرميـة املنظَّ      
                                                         

) ١٩٥٧( االتفاقية األوروبية بشأن تسليم املطلوبني ، إطار جملس أوروبايفعلى سبيل املثال، انظر  )16( 
؛ واالتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل )١٩٧٨ و١٩٧٥(والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا 

؛ واالتفاقية األوروبية املتعلقة بنقل )٢٠٠١ و١٩٧٨(لربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا ، وا)١٩٥٩(اجلنائية 
والربوتوكول ) ١٩٨٣(؛ واالتفاقية األوروبية بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم )١٩٧٢(الدعاوى اجلنائية 

األمريكية بشأن استقاء اتفاقية البلدان : ؛ 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 
 خطة الكومنولث لتسليم اجملرمني الفارين ، دول الكومنولثارويف إط؛ )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 
 االتفاقيتان ، إطار اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيايف؛ و)١٩٥٢(اتفاقية تسليم اجملرمني  ،الدول العربية

 إطار يف؛ و)، على التوايل١٩٩٤ و١٩٩٢( واملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية املطلوبنياخلاصتان بتسليم 
 واملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل بنياملطلو الربوتوكوالن بشأن تسليم ،اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

 اتفاقية املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية ، إطار االحتاد األورويبيف؛ و)٢٠٠٢ع عليهما يف عام املوقَّ(اجلنائية 
 معاهدة تبادل ،؛ ويف إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا)٢٠٠٠(بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب 

  ).٢٠٠٤(اعدة القانونية يف القضايا اجلنائية املس
 االتفاقية اخلاصة بغسل العائدات املتأتية من اجلرمية والبحث عنها ، إطار جملس أوروبايفعلى سبيل املثال، انظر  )17( 

 إطار رابطة جنوب آسيا يف؛ و)٢٠٠١ (اإللكترونية، واالتفاقية املتعلقة باجلرمية )١٩٩٠ (ومصادرهتاوضبطها 
  .قمع اإلرهابل االتفاقية اإلقليمية ،عاون اإلقليميللت
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ــنظم         ــد وال ــدان ذات التقالي ــني البل ــا ب ــصعيد اإلقليمــي وفيم ــى ال ــف، عل ــأوامر التوقي ــادل ب املتب
 أو أوامــر )١٨(القانونيــة املتــشاهبة، ســواء تعلــق األمــر بــأوامر التوقيــف لتــسليم املطلــوبني الفــارين 

 اتفقت بلدان الشمال األورويب، ومن بينها دولتان مـن غـري    ٢٠٠٥ عام    ويف )١٩(.استقاء األدلّة 
األعضاء يف االحتاد األورويب، على أمر التوقيف اخلاص ببلدان الشمال األورويب، كما أبرمـت              

 دولـة، معاهـدة أمـر التوقيـف اخلـاص         ١٥الدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبيـة، البـالغ عـددها           
وينـسجم هـذا النـوع مـن االتفاقـات مـع معاهـدات األمـم               . ٢٠٠٨م  باجلماعة الكاريبية يف عـا    

املتحدة اخلاصة باملخدِّرات واجلرمية، اليت ال يقتضي أيٌّ منـها مراجعـة أدلـة اإلثبـات أو توزيعـا                   
معيَّنــاً للمــسؤولية بــني الــسلطة القــضائية والــسلطة التنفيذيــة إلصــدار أمــر بالتــسليم، مــا دامــت  

  .لية مرعيةضمانات حقوق اإلنسان الدو
ــة         -٣٥ ــسِّر إقام ــيت تي ــشبكات واملؤســسات ال ــبل الوصــول إىل خمتلــف ال ــوافر ُس ــا أنَّ ت كم

وهنالـك عـدة شـبكات    . العالقات الشبكية ذو أمهية جوهرية يف تلقِّي اسـتجابة فوريـة وشـاملة       
 ومـع أنَّ معظـم تلـك الـشبكات غـري            )٢٠(.إقليمية ميكنها تقدمي خدماهتا علـى الـصعيد اإلقليمـي         

ي، فإنَّ جهات االتصال ميكنها تقدمي معلومات قّيمة عن النظم القانونية وبيانـات االتـصال               رمس
  )٢١(.اخلاصة بالسلطات املختصة، مما يسهِّل إحالة طلبات تبادل املساعدة القانونية

    
    املسائل الرئيسية واملواضيع احملورية  - باء  

ــد    -٣٦ ــضى البن ــشاركني   ٤مبقت ــلَّ امل ــال، لع ــن جــدول األعم ــة  يف االجتماعــات  م اإلقليمي
  :، وكذلك املشاركني يف املؤمتر الثالث عشر، يوّدون مناقشة املسائل التاليةالتحضريية

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

  .تسليم املطلوبني بني الدول األعضاء
 بغرضاألدلة أمر استقاء ن الصادر عن جملس االحتاد األورويب بشأ) JHA/2008/978 (اإلطاريالقرار  )19( 

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

ومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية وتسليم للتعاون القضائي الدويل، والشبكة القارية لتبادل املعل
  .املطلوبني التابعة ملنظمة الدول األمريكية

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

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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البحث عن هنوج عملية إلزالـة العقبـات الـيت تعرقـل اسـتخدام اتفاقيـة اجلرميـة                    )أ(  
د، بالقـدر   وكـذلك اتفاقيـة مكافحـة الفـسا       (املنظَّمة استخداما فعـاال وتنفيـذها تنفيـذا صـحيحا           

، باعتبارهـا أساسـاً قانونيـاً للتعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة يف                 )الضروري واملفيد للمناقـشة   
ومالحقـة  ) وكـذلك اجلـرائم املرتبطـة هبـا       (التحقيق يف اجلرائم املنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة           

  مرتكبيها قضائياً؛
يقهــا، مبــا يف ذلــك اخلــربة تــأثري النــهوج العمليــة األخــرى ومــدى فائــدهتا وتطب  )ب(  

املكتسبة يف جمال نقل املعلومـات تلقائيـاً يف حـال عـدم وجـود طلـب مقـدَّم؛ وإقامـة اتـصاالت                        
مباشــرة بــني االختــصاصيني املمارســني، ودور الــسلطات املركزيــة يف تيــسري تلــك االتــصاالت   

ــديو للحــصول علــى      ــة باالئتمــار بالفي ــا والتحــدِّيات املتعلق ــشهود  املباشــرة؛ واملزاي شــهادات ال
وإفادات اخلرباء؛ واخلربات واملمارسات يف جمال القيام بالتحقيقات املشتركة يف قـضايا اجلرميـة              
املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية؛ واخلربات املتراكمة لدى الـشبكات القـضائية اإلقليميـة، ودور              

  ة عاملية ودعمها؛قامة شبكة قضائياملكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية يف الترويج إل
التــسليم أو "خبــصوص مــسألة تــسليم اجملــرمني، إجــراء نقــاش عــام بــشأن مبــدأ     )ج(  
وتبعاتــه علــى الــدول يف ســياق جنــائي يتزايــد عوملــةً؛ وتفــسري وتطبيــق مبــدأ ازدواجيــة  " املقاضــاة

تاحـة  التجرمي؛ واألسباب اليت ُيستند إليها يف رفض طلبـات تـسليم املطلـوبني، وبـدائل التـسليم امل                 
الجتناب اإلفالت من العقاب يف حاالت عدم املوافقـة علـى التـسليم؛ وطـول إجـراءات التـسليم                
واملمارســات اخلاصــة بتبــسيط تلــك اإلجــراءات؛ وتبــاين معــايري اإلثبــات ومتطلّباتــه يف إجــراءات 

  تسليم املطلوبني؛
اون إمكانات استخدام صكوك قانونية دولية هاّمة أخـرى مـن أجـل تعزيـز التعـ                 )د(  

الدويل، مبا يف ذلك تبادل املساعدة القانونية وتسليم املطلوبني، للتصدِّي للجرميـة املنظمـة العـابرة           
اتفاقيــة عــام (للحــدود الوطنيــة واألســاليب احملــّددة اخلاصــة هبــا، مبــا يف ذلــك االجتــار باملخــدِّرات 

ويف ســياق . يــة، وكــذلك لألشــكال املــستجدة مــن اجلرميــة العــابرة للحــدود الوطن ) مــثال١٩٨٨ً
مماثل، متحـيص التكامـل فيمـا بـني الـصكوك الدوليـة واإلقليميـة الـيت حتتـوي علـى أحكـام بـشأن                         
  التعاون الدويل، واالستفادة يف التعاون فيما بني الدول من توافر عدة خيارات تعاهدية متاحة؛

العــابرة اســتخدام املــصادرة باعتبارهــا أداةً فعالــة يف مكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة     )هـ(  
ومل حيـدث إالّ يف اآلونـة األخـرية نـسبياً أن بـدأت االتفاقـات الدوليـة حتتـوي                 . للحدود الوطنية 

على أحكام بشأن املساعدة على كشف عائدات اجلرمية واقتفاء أثرهـا وجتميـدها أو االسـتيالء             
ملـساعدة  مما ميكن اعتباره شكالً خاصاً مـن أشـكال ا         (عليها ألغراض املصادرة يف هناية املطاف       
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  من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، اليت تـنص علـى أنَّ          ١٣ من املادة    ٣ انظر الفقرة    –القانونية املتبادلة   
أحكام االتفاقية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة ُتطّبق، مع مراعاة ما يقتـضيه اخـتالف احلـال،         

ى خمتلـف الـنظم القانونيـة       تقيـيم األمثلـة علـ     ). على حاالت التعـاون الـدويل ألغـراض املـصادرة         
  اخلاصة بتيسري املصادرة، واستبانة مزاياها ومساوئها، وتبادل أفضل املمارسات املّتبعة؛

ــة أو ترتيبــات مؤســسية أو كليهمــا معــاً مــن أجــل       )و(   البحــث عــن حلــول عملي
ك حتسني فعالية خمططات نقل السجناء مبقتضى اتفاقية اجلرمية املنظَّمة أو غري ذلـك مـن الـصكو                

  أو االتفاقات املخصصة؛ وتقدمي مقترحات وتبادل أمثلة على أفضل املمارسات املتبعة؛
إعــادة النظــر يف معاهــدات األمــم املتحــدة النموذجيــة بــشأن تــسليم املطلــوبني    )ز(  

وتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية، وذلك على ضوء اتفاقية اجلرمية املنظَّمـة واتفاقيـة مكافحـة            
لك التطورات األخرية يف ميدان التعـاون الـدويل علـى الـصعيد اإلقليمـي، بغـرض            الفساد، وكذ 

  .حتديثها وتدعيمها
 يف وضع قواعد معيارية ميكـن تطبيقهـا          ملنع اجلرمية  مؤمترات األمم املتحدة  وقد جنحت     -٣٧

، "قواعــد قانونيــة غــري ملزِمــة "ومعظــم تلــك النــصوص هــي عبــارة عــن  . يف مجيــع أحنــاء العــامل
. ت أو اعُتمدت من خالل قرارات صادرة عن هيئات تشريعية معنية تابعة لألمـم املتحـدة               وأُقرَّ

وأصــبح بعــُض تلــك النــصوص ُيــدمج أكثــر فــأكثر يف الــصيغ اللغويــة للمعاهــدات أو القــانون    
كما أنَّ املعاهدات النموذجية بشأن التعاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة، ومنـها               . الدويل العريف 

 ٤٥/١١٧قـرارا اجلمعيـة العامـة    (اهدة النموذجية لتبـادل املـساعدة يف املـسائل اجلنائيـة        مثالً املع 
القــــرار (واملعاهــــدة النموذجيــــة بــــشأن نقــــل اإلجــــراءات يف املــــسائل اجلنائيــــة ) ٥٣/١١٢و

للمحكمـة اجلنائيـة     ، ُوضعت يف االعتبـار أيـضاً أثنـاء صـياغة نظـام رومـا األساسـي                )٤٥/١١٨
 أشكال أخـرى   ("٩٣واملادة  ") تقدمي األشخاص إىل احملكمة    ("٨٩ملادة   وتتضمن ا  )٢٢(.الدولية
من نظـام رومـا األساسـي الكـثري مـن أحكـام تلـك الـصكوك مـع تكييفهـا لتتناسـب                       ") للتعاون

وتتضمن معاهـدات مثـل     . وسياَق التعاون بني دولة ومنظمة دولية بدالً من التعاون بني دولتني          
ــة املنظَّمــة   ــة اجلرمي ــو(اتفاقي ــساد  ) ١٨-١٦ و١٣اد امل ــة مكافحــة الف ــواد (واتفاقي ) ٤٦-٤٤امل

أحكاماً بشأن تسليم املطلوبني للعدالة ونقل احملكوم عليهم واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة جتـّسد               
 ٤٥/١١٦القـراران  (عن كثب كثرياً من النهوج املتبعة يف املعاهدة النموذجية لتـسليم اجملـرمني       

  .ية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائيةواملعاهدة النموذج) ٥٢/٨٨و

                                                         
  .٣٨٥٤٤م ، الرق٢١٨٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )22( 
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وقد انقضت عـدة سـنوات منـذ بـدء سـريان اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة واتفاقيـة مكافحـة                   -٣٨
فـأطول عهـداً، مـع مـا يـستتبعه ذلـك مـن تـراكم خـربة أوسـع                     ١٩٨٨أمَّا اتفاقية سنة    . الفساد

وكل هذه الصكوك توشـك     . لدويللدى البلدان، وخباصٍة يف تنفيذ أحكامها اخلاصة بالتعاون ا        
علــى حتقيــق عامليــة االنــضمام، ممــا جيعلــها متثّــل أحــدث مــا مت التوّصــل إليــه مــن معــايري يف هــذا  

ولعلَّ املؤمتر الثالث عـشر يتـيح، باختـاذ اخلـربة واملعرفـة املكتـسبتني مـن اسـتخدام هـذه                     . الصدد
ة بنطـاق تطبيـق كـلٍ منـها، منتـدى           الصكوك أساساً قانونياً للتعاون الدويل يف القـضايا املـشمول         

مفيداً ملناقشة وحتديد اجملاالت واملسائل اليت قـد تتطلـب النظـر فيهـا جمـدداً يف إطـار املعاهـدات                      
ــة ــسياق   .النموذجي ــذا ال ــد مــن      وميكــن اختــاذه إطــارا يف ه ــد أي حاجــة إىل إجــراء املزي لتحدي

دة يف ميـدان التعـاون الـدويل        للتطـورات اجلديـ    التعديالت يف نص األحكام النموذجية، مراعـاةً      
يف املسائل اجلنائية املنبثقة من تنفيذ الصكوك املتعددة األطـراف الـسابق ذكرهـا، وكـذلك مـن                  

  .التطبيق العملي للصكوك اجلديدة، على الصعيد اإلقليمي
    

    مسائل للمناقشة  - جيم  
ني يف املـؤمتر    ، وكـذلك املـشارك    اإلقليميـة التحـضريية   لعلَّ املـشاركني يف االجتماعـات         -٣٩

  :الثالث عشر، يوّدون النظر يف األسئلة التالية من أجل إجراء املزيد من املناقشات بشأهنا
ما هي العقبات الرئيسية أمام ازدياد استخدام اتفاقية اجلرمية املنظَّمة وتنفيـذها              )أ(  

) ناقـشة وكـذلك اتفاقيـة مكافحـة الفـساد، بالقـدر الـضروري واملفيـد للم              (على النحو املناسب    
باعتبارها أساسا قانونيا للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؟ وما الذي ميكـن فعلـه للتـرويج هلـذا          

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

ــٍة مــا، ومــا هــي الــدروس املــستفادة يف هــذا الــصدد؟ وهــل    تــسليم املطلــوبني مــن مــواطين   دول
ُتــستخدم إجــراءات تــسليم املــواطنني علــى حنــو مؤقَّــت إىل الدولــة الطالبــة بــدالً مــن تــسليمهم   

  املطلوب ألغراض املالحقة القضائية؟
ــسيط          )ج(   ــة هتــدف إىل تب ــشريعية أو تعاهدي ــراءات ت ــى إج ــة عل ــك أمثل ــل هنال ه

  وبني أو التخفيف من عبء اإلثبات أو كليهما يف هذه اإلجراءات؟إجراءات تسليم املطل
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؟
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باملساعدة القانونية املتبادلة، وخباصـٍة فيمـا        ملتاحة للتعجيل ما هي اإلمكانيات ا     )هـ(  
يكــون احلــصول  يتعلــق باجلرميــة الــسيربانية، وغــسل األمــوال، وغــري ذلــك مــن اجلــرائم، حيــث 

  الفوري على األدلة ذا أمهية كربى؟
مــا هــي املــسائل املطروحــة فيمــا يتعلــق بــاألدوار والواجبــات الــيت تؤديهــا            )و(  

 يف الدول األعضاء، وخباصٍة يف األحـوال الـيت تتـدخل فيهـا سـلطات خمتلفـة                  السلطات املركزية 
  ؟١٩٨٨مبوجب كلٍ من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة أو اتفاقية مكافحة الفساد أو اتفاقية عام 

كيــف ميكــن تعزيــز دور قــضاة االتــصال واملــدَّعني العــامني وضــباط الــشرطة      )ز(  
 لتـسهيل االتـصاالت واجتنـاب وقـوع حـاالت مـن سـوء           املعيَّنني يف مراكز يف اخلـارج، وذلـك       

تـشاركت مـع    أن  التفاهم بني النظم القانونية؟ وهل سبق لواليات قضائية ذات موارد حمـدودة             
   الصعيد اإلقليمي؟تصال علىاال موظفي واليات قضائية أخرى يف استخدام نفس

تــب املــدَّعني مــا هــي منــافع إنــشاء شــبكات إقليميــة مــن الــسلطات املركزيــة ومكا   )ح(  
العــامني، ومــا هــي مــواطن ضــعفها؟ ومــا هــي الــدروس العامــة املــستفادة خبــصوص كيفيــة قيــام هــذه 

 واتفاقيـة اجلرميـة   ١٩٨٨الشبكات بتسهيل استخدام األحكام اخلاصة بالتعاون الدويل يف اتفاقية عـام      
  ي واملفيد للمناقشة؟املنظَّمة مبزيد من الفعالية، وكذلك اتفاقية مكافحة الفساد، بالقدر الضرور

ما هي العقبات الرئيسية اليت تعرقل الفعالية يف مـصادرة العائـدات املتأتيـة مـن                 )ط(  
 اجلرائم؟ وما هـي التـدابري الـيت ثبتـت فعاليتـها يف التغلّـب علـى هـذه املعّوقـات؟ ومـا هـي مزايـا             

فيـذ األحكـام    خمتلف منـاذج املـصادرة والتحـدِّيات أمامهـا؟ ومـا هـي الـدروس املـستفادة مـن تن                   
اخلاصة باملساعدة القانونيـة املتبادلـة فيمـا يتعلـق بـالتعّرف علـى عائـدات اجلـرائم واقتفـاء أثرهـا                      
وجتميــدها أو ضــبطها بغــرض مــصادرهتا يف هنايــة املطــاف؟ مــا هــي جوانــب حقــوق اإلنــسان     

  صادرة؟الرئيسية اليت ينبغي النظر إليها بعني االعتبار يف اإلجراءات القانونية اخلاصة بامل
ما هي العقبات والتحدِّيات الرئيسية يف جمال نقل األشخاص احملكوم علـيهم؟              )ي(  

مبواجهـة هـذه التحـدِّيات؟       وهل اإلطار القانوين الدويل املوجود حالياً يفي بالغرض فيما يتعلـق          
وما هي الدروس املستفادة من إنشاء آليات خاصة بنقـل الـسجناء، ومـا الـذي ميكـن فعلـه مـن               

   من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة؟١٧سينها؟ وكيف تؤثر التشريعات الوطنية يف تنفيذ املادة أجل حت
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النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور   - من جدول األعمال٥البند     
أشكال جديدة ومستجدَّة للجرمية 

العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا 
      على حنو مالئم

    خلفية املوضوع  - ألف  
مـن اجلرميـة يف أدبيـات علـم      " اجلديدة واملـستجدَّة  "كثرياً ما ترد إشارات إىل األشكال         -٤٠

ويف . اإلجــرام، وكــذلك يف األعمــال الــصادرة عــن هيئــات حكوميــة دوليــة ومنظمــات دوليــة  
إعالن سلفادور، شجَّعت الدولُ األعضاء اليت اعتمدته، مالحظةً بقلـق ظهـوَر أشـكال جديـدة        

ة العــابرة للحــدود الوطنيــة، الــدولَ األعــضاء علــى تــدعيم تــشريعاهتا        ومــستجدة مــن اجلرميــ  
وسياساهتا وممارساهتا الوطنية املتعلقة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف مكافحـة هـذه األشـكال                   
املستجدَّة من اجلرمية، ومنها مثالً اجلرائم اليت هلـا تـأثٌري كـبٌري علـى البيئـة، واالجتـار باملمتلكـات                     

ــ . ة، وجــرائم االحتيــال االقتــصادي واجلــرائم ذات الــصلة باهلويــة، واجلرميــة الــسيربانية       الثقافي
وخــالل اجلــزء الرفيــع املــستوى الــذي ُعقــد أثنــاء الــدورة اخلامــسة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة    

ــام    ــة يف ع ــة املنظَّم ــشريعية       ٢٠١٠اجلرمي ــصٍد ت ــدابري ت ــة وضــع ت ــى أمهي ــون عل ــدَّد املتكلم ، ش
أشكال اجلرمية املـستجدة أو الـيت تعـاود الظهـور، مبـا          ئمة من أجل منع ومكافحة    وعملياتية مال 

يف ذلك اجلرمية السيربانية واجلرميـة ذات الـصلة باهلويـة واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة والقرصـنة         
  ).CTOC/COP/2010/17(واالجتار باملوارد الطبيعية، وباألدوية املزيفة واألعضاء البشرية 

" األشـكال واجلوانـب اجلديـدة    "، عبـارة    ٦/١تخدم مؤمتر األطـراف، يف قـراره        وقد اس   -٤١
ــشطة           ــى كــون أن ــضوء عل ــسلّط ال ــارة ت ــي عب ــة، وه ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم للجرمي
اجلماعات اإلجرامية كثرياً ما تكون متنوعة، حيث تتبع هذه اجلماعات أساليب عمـل جديـدة               

  .بات األسواق الناشئة الرمادية منها والسوداءحسبما تتطلبه األحوال، وتستغلّ طل
 من جدول األعمال يتمحـور حـول هنـج شـامل ومتـوازن بـشأن             ٥ومن ثَمَّ، فإنَّ البند       -٤٢

ــيت حتــدثها          ــدة ال ــرص اإلجــرام اجلدي ــن ف ــة م ــة متنوع ــة إزاء طائف ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي من
كمــا أنَّ التحــّوالت الــيت .  احلــديثوتــستغلها اجلماعــات اإلجراميــة وكــذلك األفــراد يف العــامل

ُتعــزى لعمليــة العوملــة اجلاريــة، والنمــو اهلائــل يف حجــم التجــارة الدوليــة وحركــة البــضائع           
واألشخاص، والتطور الكبري يف املوصوليَّة اإللكترونية على الصعيد العاملي، كلـها عوامـل تعـين     

وال يـزال قطـاع   . ة للحدود الوطنيـة   اجلديدة باتت ذات طبيعة عابر     أنَّ كثرياً من فرص اإلجرام    
اخلدمات املالية هدفاً جذاباً جداً للمحتالني بـسبب ضـخامة املبـالغ النقديـة واملوجـودات املاليـة                  
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ومـن ناحيـة ثانيـة،    . والبيانات احلساسة اخلاصة بالزبـائن، وكـذلك بـسبب طبيعـة هـذا القطـاع          
جتار غـري املـشروع باحليوانـات والنباتـات     فإنَّ تدفُّقات االجتار غري املشروع، ومن ذلك مثالً اال        

أمَّـا شـبكة    . للسلع املـشروعة   الربية وأخشاب األشجار، تتداخل مع التدفقات التجارية الدولية       
اإلنترنــت النقالــة فتــربط صــالت افتراضــية بــني الــضحايا احملــتملني ومــرتكيب اجلــرائم الــسيربانية  

، والذين كـثرياً مـا يكونـون ضـالعني يف تزويـر      املوجودين شخصياً يف أيِّ مكان تقريباً يف العامل    
كمــا أنَّ النمــو يف التجــارة الدوليــة  . هويــة ضــحاياهم وإســاءة اســتخدامها يف أنــشطة إجراميــة 

باملستحضرات الصيدالنية واألدوية، وخصوصاً بواسطة السماِسرة ويف مناطق للتجـارة احلـرة،            
كـذلك فـإنَّ   . ل التجـارة باألدويـة املزيَّفـة   حيث يكون التنظيم الرقايب ضـعيفاً أو معـدوماً، يـسهِّ          

 التالعب بنتائج املباريات الرياضية قد وصل إىل مستويات جديـدة مـن التعقيـد، حيـث تتـورط                 
 إىل الطـابع العـابر للحـدود الوطنيـة          –  بـدوره  –فيه خمتلف اجلهات عرب عدة بلـدان، ممـا يـشري            

  .ألمناط اجلرمية املنظَّمة املرتكبة
 مســة التعقُّــد يف الفــرص اجلديــدة املتاحــة لألنــشطة اإلجراميــة وطبيعتــها    ولــذلك، فــإنَّ  -٤٣

ونتيجــةً . والتنظــيم) اللوجــسيت(عم اإلمــدادي ود تتطلبــان درجــةً معيَّنــة مــن الــد العــابرة للحــد
ُيرتكب على يد مجاعـات      لذلك، فإنَّ كثرياً من اجلرائم اجلديدة واملستجّدة، إنْ مل يكن كلها،          

وقـد تـؤدي    . ف اجلماعة اإلجراميـة املنظمـة الـوارد يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة              ينطبق عليها تعري  
طائفة متنوعة من العوامل والـضغوط إىل اخنـراط تلـك اجلماعـات يف أنـشطة إجراميـة جديـدة،                  

. وكذلك إىل ما ينتج عنها من نشوء أشكال وأبعـاد جديـدة للجرميـة العـابرة للحـدود الوطنيـة                   
إنفاذ القانون يف األسواق اإلجراميـة التقليديـة؛ وإنـشاء روابـط        نافس أو ويشمل ذلك ازدياد الت   

بــني اجلماعــات املنخرطــة يف أنــشطة إجراميــة كانــت يف الــسابق منفــصلة بعــضها عــن بعــض؛    
ــد          ــدة وجتني ــا جدي ــوير تكنولوجي ــوال؛ وتط ــسل األم ــد لغ ــتخدام خمططــات شــديدة التعقي واس

رمية املنظَّمـة؛ وازديـاد اختـراق أوسـاط اجلرميـة           جماالت معينة يف عصابات اجل     يف" اختصاصيني"
للمؤسسات اخلاصة واحلكومية من خـالل اسـتخدام أسـاليب الفـساد؛ وإنـشاء أسـواق                 املنظَّمة

إجرامية، ومنـها مـثالً تركيـب     إجرامية داخلية متخصصة لتأجري املعدات املستخدمة يف أغراض     
  .و اإلمداد بتلك املعداتقارئ مزيف للبطاقات املصرفية على الصراف اآليل، أ

مـن اجلرميـة العـابرة للحـدود الوطنيـة مثـرة            " اجلديـدة "وقد يكون الكـثري مـن األشـكال           -٤٤
 وعلـى النقـيض مـن ذلـك، فـإنَّ هنالـك أشـكاالً أخـرى مــن         .إبـداع حقيقـي مل يـسبق لـه مثيـل     

ت معروفـة سـابقا مث   اجلرمية، ومنها مثالً القرصنة البحرية واالجتار باملمتلكات الثقافية، رمبا كان     
وباإلمجال، تعمل اجلماعـات اإلجراميـة      . عادت إىل الظهور أو كُيِّفت حبسب الظروف املتغّيرة       

يف إطــار حتالفــات مــتغرية أو انقــسامات وتنفــذ طائفــة مــن األنــشطة اإلجراميــة املختلفــة، تبعــاً    
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اره، وتبعـاً  حلاالت القـبض علـى أعـضائها أو إيـداعهم يف الـسجون، ولتعـاظم نفوذهـا أو احنـس                   
  .لتطور األسواق غري املشروعة واحلوافز واملخاطر أو تضاؤهلا

    
    املسائل الرئيسية واملواضيع احملورية  - باء  

ــد    -٤٥ ــشاركني يف االجتماعــات     ٥يف إطــار البن ــلَّ امل ــال، لع ــن جــدول األعم ــة  م اإلقليمي
لكيفيـة الـيت يتـسىن هبـا     ، وكذلك املشاركني يف املؤمتر الثالث عشر، يوّدون مناقـشة ا      التحضريية

للبلدان وضع هنج فعـال بـشأن منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ُيتَّبـع يف منـع ومكافحـة األشـكال                 
وميكن أن تشمل تلك األشكال، علـى       . اجلديدة واملستجدَّة من اجلرمية العابرة للحدود الوطنية      

ــة، والتالعــ      ــة باهلوي ــة املتعلق ــسيربانية، واجلرمي ــة ال ــل، اجلرمي ــات الرياضــية،   األق ــائج املباري ب بنت
واملراهنات غـري القانونيـة، والقرصـنة البحريـة، واجلـرائم البيئيـة، مبـا يف ذلـك االجتـار بالنباتـات                      

  .واحليوانات الربية واالجتار باملمتلكات الثقافية واألعضاء البشرية واألدوية املزيفة
معاجلـة جمـزأة، مـع تبـاين        وال يزال العديد من هذه الظواهر غـري معـروف أو موضـوع                -٤٦

ومـن ثَـمَّ، فـإنَّ احتمـال ظهـور          . تدابري التـصدِّي الوطنيـة اخلاصـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة              
أشكال جديدة من اجلرميـة علـى الـصعيد العـاملي وتـسببها بأضـرار أو خـسائر جـسيمة يف فتـرة                

زن فعـال بـني منـع       الدول يف إقامـة تـوا      قصرية من الزمن، يطرح صعوبات من نوع خاص على        
للجــرائم  كمــا أنَّ احلاجــة إىل التــصدي. اجلرميـة ومكافحتــها مــن خــالل تــدابري العدالــة اجلنائيــة 

املـستجدَّة قـد تـؤدي إىل اختـاذ تـدابري تــشريعية تـستتبع وضـع أحكـام جتـرمي عامـة وصــالحيات           
د، ويف هــذا الــصد. واتبــاع هنــج أمــين حبــت حتقيــق تقــوم علــى أســاس حتديــد ِســمات املخــاطر 

تتطلب تدابري التصدِّي التشريعية ضوابط وموازين مناسبة، مبا فيهـا مـا هـو ُمـستمد مـن قـانون                    
حقوق اإلنسان الدويل، إىل جانب القيام مببادرات طويلة األمد بـشأن منـع اجلرميـة، تـستهدف                 

  .االجتماعية ووراء حالة االستضعاف-األسباب اجلذرية االقتصادية
  :امل ومتوازن قد يستوجب التركيز على احلاجة إىل ما يليولذلك فإنَّ وضع هنج ش  -٤٧

هنوج مشتركة السـتبانة األشـكال واألبعـاد اجلديـدة للجرميـة العـابرة للحـدود                )أ(  
الوطنيــة وحتديــد خصائــصها، وكــذلك طرائــق حبــث مــن أجــل التحديــد الكّمــي لطبيعــة تلــك    

تويات األضـرار املباشـرة وغـري       اجلرائم ومداها، وأعداد مرتكيب اجلرائم ودرجة تنظيمهم، ومس       
  املباشرة الواقعة، وحجم التدفُّقات املالية غري املشروعة املستمدة من اجلرمية؛

زيادة الفهم على املستويني الدويل واإلقليمي للعوامل األساسـية وراء أشـكال              )ب(  
ــانون وقلـــة     ــابع احملـــدود لـــسيادة القـ ــثالً الطـ الفـــرص اجلرميـــة اجلديـــدة واملـــستجدَّة، ومنـــها مـ
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ــة واجلرميــة البيئيــة؛ وســهولة احلــصول علــى     -االقتــصادية ــة القرصــنة البحري ــة يف حال االجتماعي
املعلومات املالية والشخصية نـسبيا يف حالـة بعـض أشـكال اجلرميـة الـسيربانية واجلـرائم املتعلقـة                    

ــال الرعا        ــالغرض يف جم ــة ب ــة الوافي ــوائح التنظيمي ــشريعات والل ــصان الت ــر ونق ــة؛ والفق ــة باهلوي ي
الصحية يف حالة االجتار باألعضاء البشرية، وتباين اللوائح التنظيمية الوطنيـة اخلاصـة باملقـامرة،               
وكذلك عدم جتانس طبيعة سوق املقامرة، مما جيعل املراهنة وسـيلة مـثرية لالهتمـام فيمـا خيـص                   

  غسل األموال؛ ودور هذه العوامل يف تصميم برامج فعالة ملنع اجلرمية؛
ــر وا  )ج(   ــكال    أُطـ ــر األشـ ــدد عناصـ ــوطين حتـ ــائي الـ ــانون اجلنـ ــفَّافة للقـ ضـــحة وشـ

وصـالحيات حتقيـق     واجلوانب اجلديدة للجرمية العابرة للحدود الوطنية، والنص علـى عقوبـات          
مناسبة، بغيـة كفالـة تـدابري تـصٍد مناسـبة يف نظـام العدالـة اجلنائيـة، وتيـسري التعـاون الـدويل يف                         

  األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم ملالذات آمنة؛  إجياداملسائل اجلنائية، واحليلولة دون
ــدة          )د(   ــرائم اجلدي ــف أشــكال اجل ــني خمتل ــروابط ب ــى ال ــشكل أدق عل ــوف ب الوق

واملستجدَّة العابرة للحدود الوطنية، مبا يف ذلـك مـا خيـص طبيعـة وهويـة اجلماعـات اإلجراميـة                     
فاســدة املتبعــة؛ واســتخدام هــذه  املنظمــة الــضالعة فيهــا، وكــذلك مــدى انتــشار املمارســات ال  

املعلومات يف وضع هنج قائم على االستخبارات يف حتقيقات أجهزة إنفاذ القـانون، مـن خـالل                 
  عدة سبل منها تعزيز التعاون بني تلك األجهزة؛

ــة           )هـ(   ــة والعدال ــع اجلرمي ــني من ــوارد ب ــوازن يف ختــصيص امل ــة ت ــل إقام ــات تكف آلي
 للتـصدي لإلجـرام علـى حنـو كُلّـي، مـن خـالل الـردع بواسـطة                  اجلنائية، واختاذ تدابري متكاملـة    

القانون اجلنائي وتعزيز البيئات املواتية لعدم ارتكاب اجلرائم وإىل إعـادة تأهيـل مرتكبيهـا علـى                 
  حد سواء؛

اللجوء، حيثما تقتضي الضرورة، إىل تكييف أشـكال مـن التعـاون الـدويل يف                 )و(  
صيات األشكال واألبعاد اجلديـدة للجرميـة العـابرة للحـدود           املسائل اجلنائية مبا يتالءم مع خصو     

الوطنية، ومن ذلك مثالً احلاجة إىل اإلسراع بالتعاون يف األحوال الـيت قـد ال توجـد فيهـا أدلـة                     
  ذات أمهية إال لفترة قصرية من الزمن أو قد تتعرض فيها للضياع أو التلف بسهولة؛

تقيُّد هبا يف منع األشكال واألبعاد اجلديـدة        زيادة فهم معايري سيادة القانون وال       )ز(  
  .للجرمية العابرة للحدود الوطنية ومكافحتها
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    مسائل للمناقشة  - جيم  
، وكـذلك املـشاركني يف املـؤمتر        اإلقليميـة التحـضريية   لعلَّ املـشاركني يف االجتماعـات         -٤٨

  :ناقشات بشأهناالثالث عشر، يوّدون النظر يف األسئلة التالية من أجل املزيد من امل
لألشــكال اجلديــدة واملــستجدَّة مــن اجلرميــة العــابرة    مــا هــي األســباب اجلذريــة   )أ(  

 مشتركة، أم أنَّ كلَّ شكلٍ منها يقتـرن بعوامـل خطـر         للحدود الوطنية؟ وهل ميكن حتديد عوامل     
  مسببات معينة؟ وكيف ميكن استخدام تلك املعلومات يف تصميم برامج فعالة ملنع اجلرمية؟و

ــدة         )ب(   ــكال جديـ ــراف أشـ ــة يف اقتـ ــة املنظمـ ــات اإلجراميـ ــو دور اجلماعـ ــا هـ مـ
ومستجدة من اجلرمية العابرة للحدود الوطنية؟ وهل تقترِف مجاعاٌت إجراميـة متمـايزة بعـضها               
عــن بعــض خمتلــف أشــكال اجلــرائم املــستجّدة؟ أو أنَّ بعــض اجلماعــات تقتــرن بــأنواع متعــددة 

كن استبانة خمتلـف األدوار الـيت يؤديهـا أفـراد أو مجاعـات يف      جديدة من اجلرائم؟ وهل من املم    
  ارتكاب أشكال جديدة ومستجدَّة معيَّنة من اجلرائم العابرة للحدود الوطنية عموماً؟

هل أُطر التجرمي الوطنية املوجودة كافية لكي تشمل كل ما هو معـروف مـن                 )ج(  
 أُطر القانون اجلنائي الوطنية يـؤدي إىل إجيـاد          أنَّ التباين يف   أشكال اجلرمية وأبعادها اجلديدة؟ أم    

مالذات آمنة للمجرمني الضالعني يف بعض األفعال املعيَّنـة؟ وهـل األطـر القانونيـة مرِنـة مبـا فيـه                     
الكفاية ملواجهة ما ميكن أن يتفتق عنه الذهن اإلجرامي يف املستقبل أو ظهـور أشـكال جديـدة                  

  من السلوك اإلجرامي؟
اجـات مـن حيـث القـدرات والتـدريب الالزمـة ملـوظفي أجهـزة                ما هي االحتي    )د(  

إنفاذ القـانون واجلمـارك واالختـصاصيني العـاملني يف مهـن العدالـة اجلنائيـة مـن أجـل التـصدِّي             
لألشــكال اجلديــدة واملــستجدَّة للجرميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة؟ ومــا هــي العناصــر الرئيــسية   

  الالزمة للتدريب املناسب يف هذا الصدد؟
ما هي الربامج واملبادرات القائمة من أجل تقدمي املساعدة لـضحايا األشـكال               )هـ(  

اجلديدة واملستجدَّة من اجلرائم العابرة للحدود الوطنية والشهود عليها وتوفري الـدعم واحلمايـة              
هلــم؟ وعلــى وجــه اخلــصوص، هــل توجــد روابــط فعالــة بــني نظــم العدالــة اجلنائيــة وغريهــا مــن 

ومـشغلي الـسفن    عنية، ومنها مثالً نظم الرعاية الصحية ومقـدِّمي اخلـدمات املاليـة    املؤسسات امل 
جرائم مثـل االجتـار باألعـضاء البـشرية وباألدويـة املزيَّفـة        ومقدِّمي خدمات التأمني، يف حاالت    
  واجلرمية السيربانية والقرصنة البحرية؟



 

30 V.13-85365 

 

A/CONF.222/PM.1

ن أجـل تيـسري     كيف ينبغي للحكومات أن تقيم شراكة مع القطاع اخلـاص مـ             )و(  
  استبانة وكشف األشكال اجلديدة واملستجدَّة من اجلرمية العابرة للحدود الوطنية؟

هــل اآلليــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة اخلاصــة بالتعــاون الــدويل املوجــودة حاليــاً    )ز(  
ــابرة        ــة الع ــستجدَّة مــن اجلرمي ــدة وامل ــا األشــكال اجلدي ــيت تطرحه ــة التحــديات ال ــة ملواجه كافي

طنية؟ وهل تشكِّل أساساً وافياً بالغرض اللتماس املساعدة مـن بلـدان أخـرى وهـل                للحدود الو 
الوضوح الـُسبل الـيت ميكـن التمـاس املـساعدة بواسـطتها؟ ومـا هـي أوجـه               تبّين بقدرٍ كاٍف من   

للتعـاون الـيت قـد تـدعو      القصور يف اآلليـات املوجـودة، ومـا هـي اآلليـات أو الطرائـق اإلضـافية         
  احلاجة إليها؟

    
النُُّهج الوطنية املتعلقة مبشاركة   - من جدول األعمال٦البند     

  اجلمهور يف تعزيز منع اجلرمية 
      والعدالة اجلنائية

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

 اآلن يف هذا الصدد، علـى احلاجـة إىل إدراك   ملشاكل اجلرمية، وكذلك من اخلربة املكتسبة حىت  
ــل         ــتناد يف إجــراءات العم ــار، وإىل االس ــا بعــني االعتب ــة والنظــر إليهم ــد احمللي ــشاكل والتقالي امل
والربامج إىل املعارف املستمّدة من أدوات مجع البيانـات، ومنـها مـثالً الدراسـات االستقـصائية                 

مة احملليـة، والدراسـات االستقـصائية الـيت يبلَّـغ           حلاالت اإليذاء، وعمليات مراجعة تدابري الـسال      
 وإىل التشاور مع اجملتمعات احمللية بشأن مشاكل اجلرميـة والعمـل معهـا    ،فيها عن اجلرائم تلقائيا  

والــشباب هــم الفئــة املعّرضــة أكثــر ملخــاطر اجلرميــة واإليــذاء، . علــى وضــع احللــول الالزمــة هلــا
ومـن الـالزم أن   .  تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت  وخباصٍة يف هذا العصر الذي تنتشر فيه      

ــشباب يف عمليــات تــشاركية وتــشاورية      يعمــد مقــرِّرو الــسياسات العامــة إىل االخنــراط مــع ال
وللـشرطة علـى وجـه    . حقيقية، وإىل النظـر إىل الـشباب باعتبـارهم مـن عوامـل التغـيري اإلجيـايب             

اجلنائية، دور رئيسي عليهـا أن تؤديـه وهـو          اخلصوص، من بني اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة         
كما أنَّ احملاكم ميكنها أيـضاً أن تـؤدي دوراً هامـاً    . العمل مع اجملتمعات احمللية على منع اجلرمية     

من خـالل عمليـات العدالـة التـصاحلية ومـن خـالل وظيفتـها التثقيفيـة والوقائيـة، وكـذلك مـن                       
  .خالل التعريف بالعقوبات املفروضة
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اليت تنهض جبهود التخفيـف مـن الفقـر         " اإلمنائية" برامج الوقاية االجتماعية أو      كما أنَّ   -٥٠
وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، واليت تعترف بالتنوع الثقايف وحتترمـه، هـي عبـارة عـن                
استثمارات هامـة وفعالـة مـن حيـث تكلفتـها، وينبغـي إقامـة التـوازن بينـها وبـني تـدابري الـردع                     

العــبء العــاملي للعنــف املــسلح لــسنة وتبــيِّن األدلــة املقدَّمــة يف التقريــر املعنــون . قــانونوإنفــاذ ال
ــاج       )٢٣(،٢٠١١ ــى اإلدم ــدخل وعل ــساواة يف ال ــدام امل ــز ظــاهرة انع ــى عــدم تركُّ  أنَّ العمــل عل

خمططات حمددة األهداف لتوفري فرص التعليم والعمالة للـشباب،          االجتماعي االستباقي ووضع  
  .له تأثري إجيايب على مسببات ظهور العنف واستمراره ودينامياته ميكن أن يكون

ويف إعالن سلفادور، سلَّمت الدول األعضاء بأنَّ املسؤوليةَ عـن وضـع سياسـات ملنـع                  -٥١
اجلرميــة واعتمــاد تلــك الــسياسات ورصــدها وتقييمهــا تقــُع علــى عــاتق الــدول، وأعربــت عــن   

د إىل هنــج متكامــل قــائم علــى املــشاركة والتعــاون  اعتقادهــا بــأنَّ تلــك اجلهــود ينبغــي أن تــستن 
  .يشمل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم أصحاب املصلحة من اجملتمع املدين

وقــد أخــذت احلكومــات تــستفيد أكثــر فــأكثر مــن النــهوج والطرائــق الراميــة إىل منــع    -٥٢
وهــي تــشمل طائفــة . كاجلرميــة واحلــد منــها علــى أســاس املعــارف املكتــسبة والتــشاور والتــشار

واسعة من عالقـات الـشراكة واملـشاورات مـع مجيـع قطاعـات اجملتمـع، مبـا يف ذلـك املنظمـات            
غري احلكومية واألوساط األكادميية وقطاع األعمال التجارية اخلـاص، مـن أجـل وضـع وتنفيـذ                 

 يف اســتراتيجيات وطنيــة وحمليــة بــشأن منــع اجلرميــة وتوطيــد األمــن، وكــذلك املــشاركة املدنيــة 
عمليات إصالح العدالة اجلنائية والرقابة والرصد املـدنيني ملـدى كفـاءة نظـم العدالـة وإنـصافها                  

  .واحترامها حلقوق اإلنسان
وقد اتسعت يف السنوات األخـرية جمموعـة التجـارب اإلجيابيـة، انعكاسـاً للتـسليم بـأنَّ                    -٥٣

إىل خفـض اجلرميـة واإليـذاء       جذور مشاكل اجلرمية كثرية ومعقّدة، وبأنه من الضروري، سـعياً           
ومـــن ثَـــمَّ فـــإنَّ . ومنعهمـــا، أن تتعـــاون مجيـــع قطاعـــات احلكومـــة واجملتمـــع يف هـــذا املـــسعى  

  احلكومــات باتــت تلجــأ أكثــر فــأكثر إىل التــشارك مــع املنظمــات غــري احلكوميــة ملنــع اجلرميــة     
اجملتمـع تعرُّضـاً   ملا لديها من دراية باملشاكل احملليـة ومـن قـدرة علـى الوصـول إىل أكثـر شـرائح           

ولدى أوساط األعمال التجاريـة وغريهـا مـن اجلهـات صـاحبة املـصلحة يف القطـاع                  . للمخاطر

                                                         
نشرت أمانةُ إعالن جنيف بشأن العنف املسلَّح والتنمية هذا التقريَر؛ وهو يأخذ بنهج متكامل إزاء ديناميات  )23( 

 ١٠٠ويف إعالن جنيف، الذي أيَّده أكثر من . العنف املسلح يف مجيع أحناء العامل مبا تتسم به من تعقيد وتقلب
 للقياس يف العبء العاملي للعنف املسلح وحتسينات ملموسة يف األمن بلد، تتعهَّد الدول بتحقيق ختفيضات قابلة

  )./www.genevadeclaration.orgانظر املوقع الشبكي  (٢٠١٥البشري حبلول عام 
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اخلاص الكثري مما ميكنـها تقدميـه فيمـا يتعلـق بأشـكال معيَّنـة مـن النـشاط اإلجرامـي مـن حيـث                         
  .مكافحة اجلرمية والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون من أجل حتقيق هذا الغرض

    
    املسائل الرئيسية واملواضيع احملورية  - باء  

هنالك أمثلة كثرية على النهوج الوطنية اخلاصة مبشاركة اجلمهور يف تعزيـز منـع اجلرميـة              -٥٤
والعدالة اجلنائيـة بـالتركيز علـى خمتلـف أبعـاد اجلرميـة وللتـصدي لتحـديات اجلرميـة علـى الـصعيد                      

ن جدول األعمال، ُيقتـرح التركيـز يف املناقـشة       م ٦وباعتبار اتساع نطاق البند     . الوطين أو احمللي  
  . واملؤمتر الثالث عشر على املواضيع الواردة أدناهاإلقليمية التحضرييةخالل االجتماعات 

    
    دور شبكات التواصل االجتماعي وتكنولوجيات االتصاالت اجلديدة  - ١  

ذلك ملنــع  إنَّ دور وســائط التواصــل االجتمــاعي واســتعماهلا بغــرض التواصــل، وكــ        -٥٥
اجلرمية والعدالة االجتماعية مـن جانـب احلكومـات، مـسألة أخـذت حتظـى باالنتبـاه املتزايـد يف                    

ــسنوات األخــرية  فهنالــك، مــن جهــة، نقــاش جــارٍ خبــصوص اســتعمال شــبكات التواصــل     . ال
 ومــن أجــل ،االجتمــاعي علــى اإلنترنــت مــن أجــل التحــريض علــى العنــف والكراهيــة والتمييــز

ــال إ  ــابرة للحــدود      التخطــيط ألفع ــة املنظَّمــة الع ــشطة اجلرمي ــك أن ــا يف ذل ــا، مب ــة وارتكاهب جرامي
ومن جهة ثانية، يزداد استعمال هذه التكنولوجيا ذاهتا يف خمتلف مراحل تطورهـا مـن               . الوطنية

. أجل التواصـل بـني النـاس واحلكومـات واجلمهـور عمومـاً بغيـة إجيـاد جمتمعـات أكثـر انفتاحـاً                    
ــا، مبــا فيهــا    كــذلك أخــذت أجهــزة إنفــاذ   القــانون واالســتخبارات تــستعمل هــذه التكنولوجي

وسائط التواصل االجتماعي، من أجـل فهـم أمنـاط اجلـرائم اجلديـدة وكـشف اجلـرائم املرَتكبـة                    
  .باستعمال النظم التكنولوجية الرقمية والتحقيق يف تلك اجلرائم

مـاعي أجرهتـا الرابطـةُ    ووفقاً ملا ورد يف دراسة استقـصائية عـن وسـائط التواصـل االجت              -٥٦
، ُتعد الشبكات االجتماعيـة الـشكل األكثـر شـيوعاً           ٢٠١٢ يف عام    )٢٤(الدولية لرؤساء الشرطة  

من وسائط التواصل االجتماعي اليت تستعملها أوسـاط أجهـزة إنفـاذ القـانون، حيـث ذكـر مـا                    
ويـشيع  ". سبوكفيـ " يف املائة تقريباً من األجهـزة املـستجوبة أنَّ لـديها حاليـاً صـفحة                 ٩٠نسبته  

ــصفة خاصــة     ــة ب ــشبكة العمالق ــذه ال ــسماة     -اســتعمال ه ــا امل ــشبيهة هب ــشبكة ال ــل ال ــدرٍ أق    وبق
ــة       -" مــاي ســبيس " ــد تكلف ــا تكّب ــسهولة، ودومن ــا ب ــة، وميكــن فيه ــع اجلرمي ــدى وحــدات من  ل

التركيب، إنشاء صفحة يستطيع فيها األشخاص املهتمون قراءة آخر األخبار ونـشر التعليقـات             
                                                         

  .www.iacpsocialmedia.org/Portals/1/documents/2012SurveyResults.pdf: متاحة على املوقع الشبكي )24( 
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وُتــستعمل أيـضاً اهلواتـُف الذكّيـة بقــدر متزايـد لـدى أجهــزة      .  يف منتـديات املناقـشة  واملـشاركة 
  )٢٥(.الشرطة يف خمتلف البلدان لبعث رسائل متعلقة باملسائل األمنية

وإضافةً إىل النهوج املتبعة حبسب األحوال املختلفـة، الـيت متكّـن مـن احلـد مـن الفـرص                    -٥٧
قال مرتكيب اجلرائم، هنالك إمكانات متزايـدة السـتعمال         اعت الساحنة للجرمية وزيادة إمكانيات   

أْي مــوارد شخــصية يتيحهــا  (شــبكات التواصــل االجتمــاعي مــن أجــل تكــوين رصــيد فــردي   
أْي قدرة األشـخاص علـى االسـتفادة مـن الـروابط       (ورصيد اجتماعي   ) أعضاء اجملتمعات احمللية  

ئّية هامة لتنميـة القـدرة علـى مواجهـة          ، ما يشكِّل عوامل محا    )الشخصية داخل اجملتمعات احمللية   
تـستعمل   وقد باتت احلكومـات وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة          . اجلرمية، وخصوصاً لدى الشباب   

شبكات التواصل االجتماعي وتكنولوجيات االتصال اجلديدة من أجل تيـسري نـشر املعلومـات              
للمعــارف، عــن ُســبل احلــصول علــى خــدمات الــصحة والتعلــيم واإلســكان، وإقامــة شــبكات   

  .بشأن املسائل األمنية والتحاور مع اجملتمعات احمللية
ويف املقابل، قد تؤدي التدابري التكنولوجية اجلديدة ملنع اجلرائم إىل نتائج عكـسية غـري                 -٥٨

وهــي تــشمل احتمــاالت إحــداث مفعــول إجرامــي نــاتج عــن مناقــشة مــا مل تــسبق    . مقــصودة
  .استبانتُه من فرص ساحنة للجرمية

من ثَمَّ، ميكن االستفادة من املؤمتر الثالث عشر باعتبـاره فرصـة للـدول األعـضاء مـن                  و  -٥٩
ــشبكات       ــة اســتخدام هــذه ال ــشأن كيفي ــدروس املــستفادة ب ــسبة وال ــادل اخلــربات املكت أجــل تب
االجتماعية وتكنولوجيات االتصاالت اجلديـدة يف خمتلـف الواليـات القـضائية مـن أجـل زيـادة                  

يـز منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـع احلـرص يف الوقـت نفـسه علـى                مشاركة اجلمهـور يف تعز    
  .عدم إتاحة فرص جديدة لإلجرام

    
    دور مشاركة اجلمهور على الصعيدين الوطين واحمللي  - ٢  

على الصعيد الوطين، ميكن اللجوء إىل إشراك اجلمهور يف وضع االستراتيجيات وخطط      -٦٠
ة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وكــذلك يف املــشاركة   العمــل والتــشريعات الوطنيــة ذات الــصل 

الفاعلة يف تسيري عمل نظام العدالة اجلنائية، وذلك علـى سـبيل املثـال مـن خـالل اختيـار القـضاة                      

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

لتمكني املواطنني من إبالغ السلطات احمللية يف البلد عن املسائل غري العاجلة، ومنها مثالً مشاكل اإلضاءة يف 
و غري قانوين وصيانة الطرق الشوارع وجماري الصرف والكتابة والرسم على اجلدران وإلقاء القمامة على حن

  .وممرات املشاة، مما يساعد على حتسني أوضاع اجملتمع احمللي
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احمللَّفــني، والنــهوج الــيت تعتمــد علــى مــشاركة اجلمهــور، ومنــها مــثالً املتطوعــون يف    وأداء مهــام
  .اإلفراج عنهم من السجون ساندة األشخاص بعدالشرطة ولزيارة السجون وأنشطة م

ــسبما  -٦١ ــرة  وحـ ــرد يف الفقـ ــة   ١٤يـ ــع اجلرميـ ــة ملنـ ــادئ التوجيهيـ ــن املبـ ــرار اجمللـــس ( مـ قـ
  ):٢٠٠٢/١٣االقتصادي واالجتماعي 

ينبغــي أن تــويل اســتراتيجياُت منــع اجلرميــة االعتبــاَر، عنــد االقتــضاء، لالحتياجــات           
تنظــر يف االحتياجــات اخلاصــة بــأفراد اجملتمــع     املختلفــة لــدى الرجــال والنــساء وأن    

  .املستضعفني
وقد باتت احلكومات تسلِّم علـى حنـو متزايـد بـضرورة إشـراك الفئـات املهمَّـشة أو املستـضعفة           
اجتماعيــاً، ومنــها مــثالً النــاس الــذين يــسكنون يف أحيــاء عــشوائية أو يــشتغلون يف القطــاع          

املنتميـــة إىل الـــشعوب األصـــلية واألقليـــات االقتـــصادي غـــري النظـــامي والـــشباب واجلماعـــات 
ودائمــا مــا يعتــرب تــأثري هــذه الفئــات الــسكانية ضــئيال جــداً علــى ممارســة منــع اجلرميــة   . العرقيــة

  .والعدالة اجلنائية، على الرغم من أهنا كثرياً ما تكون على متاسٍ مع نظام العدالة اجلنائية
    

    املبادرات املتخذة على الصعيد احمللي  )أ(  
ُيالَحــظ، علــى الــصعيد احمللــي، أنَّ مــشاركة اجلمهــور يف تعزيــز منــع اجلرميــة والعدالــة     -٦٢

 وقـد أصـبح     )٢٦(.اجلنائية هلا تـاريخ طويـل حافـل باإلجنـازات يف كـثري مـن البلـدان حـول العـامل                    
إشــراك اجملتمــع احمللــي مكوِّنــاً أساســياً يف جهــود منــع اجلرميــة يف إطــار عالقــات الــشراكة بكــل  

ــاأنواعهــا ــصحية       ، مب ــر اخلــدمات ال ــدارس ودوائ ــشرطة وامل ــة وأجهــزة ال ــدوائر البلدي ــشمل ال ي
وبغية التشجيع على مشاركة اجملتمع احمللي، يوفِّر بعض البلـدان          . واالجتماعية والقطاع اخلاص  

بــرامج مكافــآت ماليــة وغــري ماليــة، ُتــستبان فيهــا الــربامج الناجحــة والواعــدة يف منــع اجلرميــة     
  )٢٧(.معات احمللية، وُيثىن عليها، وُيقدَّم هلا الدعممبشاركة اجملت

    
                                                         

 األمن يف لضبط" كوبان"تشمل األمثلة مشاركة املواطنني يف برامج أمن املواطن يف أمريكا الالتينية، ونظام  )26( 
وتقدمي املساعدة لضحاياها يف جنوب أفريقيا، منع اجلرمية  اليت تركِّز على اجملتمعات احمللية يف ربامجالاليابان، و

تدابري إىل  على وجه اخلصوص وجتدر اإلشارة. لعمل مع الشباب وإدماجهم يف اجملتمعل واملبادرات األوروبية
، ومنها حلقات إصدار )مثالً يف أستراليا وكندا(العدالة االبتكارية اليت ُتستخدم لدى مجاعات الشعوب األصلية 

واستناداً إىل القانون التقليدي يف كثري من احلاالت، تتمحور هذه املبادرات حول إشراك اجملتمع . حكام مثالًاأل
  . العدالةإىل من اجملتمعات احمللية اجلناة تقدمي يف ككل

  اجلرميةلربامج احلد من اليت ُتمنحوالعنف،  نع اجلرميةمل ة األسترالياجلوائزواحد من األمثلة على ذلك  )27( 
  .يف أسترالياوالعنف 
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    عات احمللية ومنع معاودة اإلجراماجملتم  )ب(  
باعتبار ارتفاع مستويات معاودة اإلجرام يف مجيع البلـدان تقريبـا، بـصرف النظـر عـن                    -٦٣

 األمهيـة مشاركة اجملتمـع املـدين متزايـدة         مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها، أصبحت     
واهلدف الرئيسي املنشود من جهـود إعـادة إدمـاج اجلُنـاة يف اجملتمـع هـو تـوفري                 . يف هذا الصدد  

الــدعم واملــساعدة واإلشــراف هلــم ممــا مــن شــأنه أن يــساعدهم علــى اتبــاع مــسلك خــال مــن    
ولكـْن، لكـي يكـون هلـذه الـربامج تـأثري إجيـايب، ال بـدَّ         . اإلجرام يف العـيش بعـد اإلفـراج عنـهم       

الــدليل اخلــاص مبعاجلــة معــاودة  وحيتــوي . هــذا املــسعى جتمــع احمللــي مــن أن يتجــاوب مــع للم
، الـذي أعـدَّه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات        اإلجرام وإعادة إدماج اجلناة يف اجملتمـع     

واجلرمية، على ممارسات وطنية واعدة هتدف إىل احلدِّ من حاالت معـاودة اإلجـرام وذلـك مـن                  
وقـد أخـذت   . دِّي لتحـديات العـودة إىل االنـدماج يف اجملتمـع الـيت يواجههـا اجلنـاة           خالل التـص  

بلدان كثرية بإشراك اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين يف جهود إعادة إدمـاج اجلُنـاة يف                
اجملتمع، وذلك بطرائق منها على سبيل املثال بـرامج املـساندة يف إطـار اجملتمعـات احملليـة، والـيت           

كّــن الــسجناء مــن العمــل مــع أشــخاص خــارج الــسجن أو حلــساب أولئــك األشــخاص، ويف مت
  )٢٨(.إطار برامج العدالة التصاحلية

    
    هنج مسامهة اجملتمعات احمللية يف ضبط األمن وغريه من النهوج املشاهبة  )ج(  

ــاون مــع كــل قطاعــات اجملتمــع        -٦٤ ــة بالتع ــع اجلرمي ــسي يف من ــشرطة دور رئي . ألجهــزة ال
مَّن اجلهود اليت ُتبذل يف هذا الصدد طائفة متنوعـة مـن خطـط العمـل والنـهوج املتبعـة يف                    وتتض

. منع اجلرمية على صعيد اجملتمعات احمللية، من أجل توثيق ُعرى التعاون بني الشرطة واجلمهـور              
لألمن، وغريها مـن النـهوج املـشاهبة، إىل        اجملتمعات احمللية  وقد أدت النهوج القائمة على ضبط     

واجملـالس األمنيـة احملليـة، الـيت        . اوب اجلمهور وخفض معدالت اجلرمية يف كثري من األحـوال         جت
يشارك فيهـا مواطنـون بالتعـاون مـع الـشرطة، والـيت تـسعى إىل حتديـد مـشاكل اجلرميـة وإجيـاد                        

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

ويستند املشروع إىل هنج العدالة .  االجتماعيني للجناةدماجاإلتأهيل والاملعروف أيضاً باسم مشروع إعادة 
 جرب األضرار اليت بغرضني اجلُناة والضحايا واجملتمعات احمللية  بواملصاحلةيشدِّد على الوساطة الذي التصاحلية 

ن والشرطة و الدينيوالزعماء الربنامج رؤساء اجملالس احمللية وقادة العشائر وعادة ما يشارك يف. تسببها اجلرمية
 ج االجتماعيني للجناةواإلدماتأهيل ال من اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين العاملة يف جماالت إعادة وأفراد

 Introductory Handbook on the Prevention ofانظر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، (

Recidivism and the Social Reintegration of Offenders، ٢٠١٢(العدالة اجلنائية ب جمموعة األدلة املتعلقة( ،
  ]).من النص اإلنكليزي [٥٥الصفحة 
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احللول هلا، إمنا هي واحدة من املمارسات الكثرية اليت تزيد مـن مـشاركة اجلمهـور يف اجلهـود                   
وهنالـك مثـال آخـر هـو التعـاون بـني الـشرطة           . ة إىل تعزيـز منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           الرامي

ــابع لوحــدات شــرطة     . ومعاهــد األحبــاث  ــال، يتعــاون القطــاع االجتمــاعي الت ــى ســبيل املث فعل
مع معاهد أحباث مثل معهد إيغارابيـه علـى          التهدئة وإشاعة السلم يف ريو دي جانريو بالربازيل       

لوجيا ترمي إىل االرتقاء مبستوى االستجابة األمنية يف البيئـات احلـضرية ضـمن              استحداث تكنو 
  .إطار التعاون بني بلدان اجلنوب

    
    مشاركة اجلمهور يف املساعدة القانونية  )د(  

 عنــصر أساســي يف كفالــة اإلنــصاف يف نظــم العدالــة اجلنائيــة   املــساعدة القانونيــة هــي  -٦٥
كمـا أنَّ مبـادئ     . وعملها بكفاءة ومراعاهتا لالعتبارات اإلنسانية واستنادها إىل سـيادة القـانون          

األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن ُسبل احلصول على املـساعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة اجلنائيـة         
ــة  ( ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــامني   ) ٦٧/١٨٧قـ ــهام رابطـــات احملـ ــأن تعتـــرف الـــدول بإسـ توصـــي بـ

واجلامعات واجملتمع املـدين وغريهـا مـن اجملموعـات واملؤسـسات يف تقـدمي املـساعدة القانونيـة،                   
وأنْ تــشجِّع ذلــك اإلســهام، وتوصــي أيــضا بإرســاء شــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص      

ومـن  . قانونيـة، حـسب مقتـضى احلـال       وغريها من أشكال الشراكة لتوسـيع نطـاق املـساعدة ال          
احملليـة يف تـوفري      ملختلـف اجملموعـات     يدلّ على االعتراف باملشاركة املتزايدة     ١٤ثَمَّ، فإنَّ املبدأ    

 اليت تشمل كال من املشورة واملساعدة والتمثيل والتثقيف يف اجملـال القـانوين              ،خمتلف اخلدمات 
 مـن اخلـدمات الـيت ُتـوفّر لألشـخاص مـن             وسبل احلصول على املعلومات القانونيـة وغـري ذلـك         

الـدول أن    ولـئن كـان علـى     . خالل آليات بديلة لتسوية املنازعات وإجراءات العدالة التصاحلية       
تعترب توفري املساعدة القانونية من واجبـها ومـن مـسؤولياهتا، فإهنـا ُتـشجَّع أيـضاً علـى االعتمـاد                     

حتياجـات مواطنيهـا، وخـصوصاً أولئـك        على األطراف الفاعلة غري احلكوميـة مـن أجـل تلبيـة ا            
وهذا جانب حيوي ألولئك الذين لـيس مبـستطاعهم         . الذين ينتمون إىل أكثر الفئات استضعافاً     

احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة املموَّلــة مــن احلكومــة والــذين لــيس لــديهم مــوارد شخــصية   
 ينبغـي النظـر بعـني       كمـا . للحصول علـى متثيـل قـانوين واف بـالغرض أو مـشورة قانونيـة وافيـة                

االعتبار إىل مسألة هامة يف هذا اخلصوص وهي كيف ميكن تشجيع أو تيسري الربامج مـن هـذا             
  .النوع من أجل التركيز على أكثر االحتياجات إحلاحاً
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    دور وسائل اإلعالم  )هـ(  
للمؤســسات اإلعالميــة دور حمــوري يف تعريــف اجلمهــور باملنــافع الطويلــة األمــد الــيت     -٦٦
 تتــضمنها الــربامج التثقيفيــة تــأتى مــن أنــشطة منــع اجلرميــة ويف إيــصال الرســائل اإلعالميــة الــيتت

وإحـدى  . هة إىل اجلمهور بقصد تنبيه املواطنني إىل خمـاطر اجلرميـة اجلديـدة منـها واملـتغرية                ّجاملو
ــز          ــرض تعزي ــة بغ ــاألجهزة اإلعالمي ــة ب ــة إجيابي ــة عالق ــى إقام ــشجيع عل ــة يف الت اخلطــوات اهلام

شاركة اجلمهور يف نظام العدالة اجلنائية هي اإلسـراع بإشـراكها بفاعليـة يف عمليـة التخطـيط        م
وهبذه الطريقة ميكن أن تستفيد احلكومـات مـن اخلـربة    . ملبادرات التسويق االجتماعي وإجنازها  

 واملهارات الفنية لدى وسـائل اإلعـالم يف املهمـة الـصعبة املتمثلـة يف إيـصال الرسـائل اإلعالميـة               
  )٢٩(.اخلاصة مبنع اجلرمية والترويج للمشاركة يف إطار نظام العدالة اجلنائية

ــز        -٦٧ ــع اجلرميــة وتعزي ومــن اجلوانــب اهلامــة األخــرى يف مــشاركة وســائل اإلعــالم يف من
ــصحفيني         ــن ال ــة أم ــات يف كفال ــا احلكوم ــيت تواجهه ــق بالتحــدِّيات ال ــا يتعل ــة م ــة اجلنائي العدال

ضررة من ارتفاع مستويات اجلرمية والعنـف فيهـا، وكـذلك كفالـة             وخصوصاً يف اجملتمعات املت   
 صــحفي وعامــل يف ٦٠٠فقــد قُتــل يف الــسنوات العــشر األخــرية أكثــر مــن   . حريــة الــصحافة

 صـحفيا واحـدا يف املتوسـط يفقـد حياتـه يف             نَّوبعبـارة أخـرى، ميكـن القـول إ        . الموسائل اإلع 
وبغيـة إهنـاء العنـف جتـاه الـصحفيني      . مهـور كل أسـبوع أثنـاء نقـل األخبـار واملعلومـات إىل اجل          

ومكافحة اإلفـالت مـن العقـاب، أقـرَّ جملـُس الرؤسـاء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم املتحـدة املعـين                       
، أولَ خطـِة عمـلٍ لألمـم املتحـدة بـشأن سـالمة الـصحفيني        ٢٠١٢أبريـل  /بالتنسيق، يف نيـسان  

ــة قادهتــا منظ   ــة والعلــم   ومــسألة اإلفــالت مــن العقــاب، يف إطــار عملي مــة األمــم املتحــدة للتربي
 وسيتيح املؤمتر الثالث عشر فرصة جيـدة لكـي تتبـادل الـدولُ األعـضاء املعلومـات                 )٣٠(.والثقافة

وأفضل املمارسـات خبـصوص جهودهـا الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف جتـاه الـصحفيني لكـي                      
  .معلومات موثوقةيتمكَّنوا من القيام بعملهم ومن إحقاق حق كل املواطنني يف تلقِّي 

    

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

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.  
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    دور الضحايا يف منع اجلرمية  - ٣  
ز نظم العدالة اجلنائية احلديثة علـى التحقيقـات يف القـضايا اجلنائيـة وعلـى            كّعادة ما تر    -٦٨

وقـد أخـذت أجهـزة العدالـة        . املالحقة القضائية للُجناة وإصدار األحكام يف حقهـم ومعاقبتـهم         
زايـد مـن البلـدان، مهمـةَ كفالـِة محايـة ضـحايا اجلرميـة،                اجلنائية على عاتقها مؤخرا، يف عدد مت      

وقـد صـيغت يف البـدء معـايري دوليـة بـشأن        . باعتبارها هدفاً إضافياً يف سـياق العدالـة التـصاحلية         
متكني الضحايا يف شكل معايري وقواعد قانونية غري إلزامية بشأن منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة،                

دل األساســية املتعلقــة بــضحايا اإلجــرام والتعــّسف يف اســتعمال ومنــها مــثالً إعــالن مبــادئ العــ
  )٣١(.السلطة، الصادر عن األمم املتحدة

كما أنَّ االهتمام املتجّدد لـدى اجملتمـع الـدويل بقـضايا الـضحايا قـد تأكَّـد أيـضا علـى                       -٦٩
ة املستوى املعياري من خالل اعتماد صكوك دولية حتتوي على أحكام حمـدَّدة هتـدف إىل كفالـ       

احتــرام حقــوق ضــحايا اجلــرائم ووضــعهم القــانوين، ومنــها علــى ســبيل املثــال اتفاقيــة اجلرميــة    
  .املنظَّمة وبروتوكوالهتا واتفاقية مكافحة الفساد

وُتبذل جهود كـذلك يف جمـايل العدالـة التـصاحلية والتـداول يف إطـار اجملتمعـات احملليـة                      -٧٠
وهتـدف هـذه العمليـات    . ناسـبة للتـصدِّي للجرميـة   من أجل إشراك الضحايا يف حتديد التدابري امل   

إىل إجياد حلول ملشاكل اجلرمية بالتركيز على جرب الضرر الواقع على الضحايا، وحماسـبة اجلُنـاة    
وأخـرياً ميكـن االسـتفادة ممـا يفيـد بـه            . على أفعاهلم وإشراك اجملتمع احمللـي يف تـسوية املنازعـات          

  .تدابري فعالة وحمددة األهداف بشأن منع اجلرميةالضحايا من جتارب يف إعداد معلومات و
    

    مسائل للمناقشة  - جيم  
، وكـذلك املـشاركني يف املـؤمتر        اإلقليميـة التحـضريية   لعلَّ املـشاركني يف االجتماعـات         -٧١

  :الثالث عشر، يوّدون النظر يف املسائل التالية من أجل إجراء املزيد من املناقشات بشأهنا
سات اجليِّدة يف وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وخطـط وبـرامج             استعراض املمار   )أ(  

  ملنع اجلرمية تكفل إشراك كل قطاعات اجملتمع يف هذا الصدد؛
استعراض املمارسات اجليِّدة اليت تيسِّر إشراك كل قطاعـات اجملتمـع يف تعزيـز                )ب(  

  أداء نظم العدالة اجلنائية واخلدمات اليت توفِّرها للمجتمعات احمللية؛
                                                         

جيهية بشأن احلق يف االنتصاف  وانظر أيضاً املبادئ األساسية واملبادئ التو؛٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة  انظر )31( 
واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل 

  ).٦٠/١٤٧قرار ال(
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استكشاف الطريقة الـيت ميكـن لوسـائط التواصـل االجتمـاعي وتكنولوجيـات                )ج(  
االتصاالت اجلديدة أن تساعد هبـا الـسلطات الوطنيـة علـى زيـادة مـشاركة اجلمهـور يف تعزيـز                     

  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
تقييم أفضل الـسبل الكفيلـة مبواجهـة التحـدِّيات الـيت تفرزهـا وسـائط التواصـل                    )د(  

  ماعي وتكنولوجيات االتصاالت حينما ُتستعمل للتحريض على العنف والتمييز واجلرمية؛االجت
ــة،       )هـ(   ــع اجلرميــة ويف ســالمة اجملتمعــات احمللي ــة إســهام وســائل اإلعــالم يف من كفال

  وكذلك قيام احلكومات بالعناية بقضايا حرية التعبري وأمن الصحفيني على حنو واف بالغرض؛
ــشاور    )و(   ــة الت ــيت     كفال ــع اجلرميــة ال ــدابري من ــة وإشــراكهم يف ت مــع ضــحايا اجلرمي

  .تعتمدها احلكومات والقطاعات املعنية واجملتمعات احمللية
    

دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع   -حلقة العمل األوىل    
اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دعم إرساء نظم 

ساءلة عدالة جنائية فعالة منصفة خاضعة للم
اخلربات : ُتراعى فيها االعتباراُت اإلنسانية

والدروس املستفادة يف جمال تلبية االحتياجات 
الفريدة للنساء واألطفال، وخباصة معاملة 

      اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياً
    النطاق  - ألف  

 دأبت األمم املتحدة منذ تأسيسها على العمل بنشاط علـى صـوغ مبـادئ معَتـرف هبـا                   -٧٢
وقـد تكّونـت، علـى مـدى الـسنني،          . دولياً يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والتـرويج هلـا             

بفضل الزخم املتولد عن مؤمترات األمم املتحدة بـشأن منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، جمموعـةٌ                   
جلرميـة  كبرية من املعايري والقواعد اليت تـستوعب طائفـةً متنوعـة مـن املـسائل ذات الـصلة مبنـع ا                     

ــة لألطفــال، وضــحايا       ــوفري العدال ــة الــسجناء، وت ــها مــثالً مــسائل معامل ــة، ومن ــة اجلنائي والعدال
  )٣٢(.اجلرمية، والعنف جتاه املرأة، ومنع اجلرمية

                                                         
كتب ، اليت نشرها مخالصة وافية ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية :انظر )32( 

: متاحة يف املوقع الشبكي. ٢٠٠٦املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف عام  األمم
www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar.pdf.  
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وتشكِّل اجملموعةُ املوجودة حاليـاً مـن معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف ميـدان منـع                      -٧٣
 لقيـاس وتقيـيم مـدى إنـصاف نظـم العدالـة اجلنائيـة الوطنيـة         اجلرمية والعدالة اجلنائيـة آليـةَ عمـلٍ       

ومــن ثَــمَّ، فقــد ســاعدت طيلــة هــذه الــسنني علــى  . وكفاءهتــا ومراعاهتــا لالعتبــارات اإلنــسانية
ــع اجلرميــة وعلــى إقامــة        ــةً ملن ــر فعالي التــشجيع علــى وضــع سياســات عامــة واســتراتيجيات أكث

  .ةمؤسسات أكثر فعالية ونزاهةً للعدالة اجلنائي
ــأثري قواعــد األمــم املتحــدة       -٧٤ ــدولُ األعــضاء بقيمــة وت ويف إعــالن ســلفادور، ســلَّمت ال

ومعايريها بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وذكرت أهنا مـا فتئـت تـسعى إىل االسـتفادة مـن                   
ــة         ــذ سياســاهتا العام ــداد وتنفي ــة يف إع ــادئ التوجيهي ــن املب ــا م ــايري باعتباره تلــك القواعــد واملع

وعالوةً علـى ذلـك،     . انينها وإجراءاهتا وبراجمها الوطنية اخلاصة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية        وقو
وبغية حتقيق فعاليتها، أُوصي ببذل اجلهود الالزمة من أجل الترويج لتطبيقها على أوسع نطـاق               
ومن أجل زيادة الـوعي بـشأهنا لـدى الـسلطات واهليئـات املـسؤولة عـن تطبيقهـا علـى الـصعيد                  

ويف هذا الصدد، جيدر التذكري أيضاً بأنَّ اجلمعيـة العامـة كـررت دعوهتـا مجيـع الـدول                   . الوطين
 يف  أالّ تـألو جهـداً     بشأن حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العـدل،          ٦٧/١٦٦األعضاء، يف قرارها    

يـة  توفري اآلليات واإلجراءات التشريعية الفعالة وغريها من اآلليـات واإلجـراءات واملـوارد الكاف           
  .لكفالة استيفاء تلك املعايري على حنو تام

أمَّا معايري األمم املتحدة وقواعدها اليت ُتعـىن باجلوانـب ذات الـصلة مبعاملـة اجلنـاة مـن                     -٧٥
  :النساء واألطفال وإعادة إدماجهم يف اجملتمع فتشمل

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

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

لقة حبماية مجيـع األشـخاص الـذين يتعرَّضـون أليِّ شـكل             جمموعة املبادئ املتع    )د(  
  ؛)١٩٨٨(من أشكال االحتجاز أو السجن 

  ؛)١٩٩٠(املبادئ األساسية ملعاملة السجناء   )هـ(  
  ؛)١٩٩٠(قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملرَّدين من حريتهم   )و(  
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ــة للتــدابري        )ز(   ــد األمــم املتحــدة الــدنيا النموذجي ــري االحتجازيــة  قواع 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 السجون 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(  
ــة        )م(   ــسائل اجلنائيـ ــصاحلية يف املـ ــة التـ ــرامج العدالـ ــتخدام بـ ــية السـ ــادئ األساسـ املبـ

  ؛)٢٠٠٢(
ة السجينات والتدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات      قواعد األمم املتحدة ملعامل     )ن(  

  ).٢٠١٠) (قواعد بانكوك(
وُتعــّد نــسبةُ النــساء مــن جممــوع نــزالء الــسجون عمومــاً نــسبةً صــغرية يف مجيــع أحنــاء     -٧٦
غري أنَّ أعدادهن ما فتئت تتزايد بتـوازٍ مـع االزديـاد يف إمجـايل نـزالء الـسجون يف كـثري                      . العامل

ة إىل أنّ دراســـات أُجريـــت يف بعـــض البلـــدان قـــد أظهـــرت أنَّ عـــدد  مـــن البلـــدان، باإلضـــاف
وعلــى الــرغم مــن ذلــك .  يف التزايــد مبعــدَّل أســرع مــن تزايــد عــدد الــسجناء ذالــسجينات آخــ

االجتاه حنو التـصاعد، فـإنَّ مرافـق الـسجن احلاليـة وممارسـات إدارة الـسجون املتَّبعـة يف الوقـت                      
 املقـام األول خصيـصا للـسجناء مـن الـذكور، ولـذلك فـإنَّ        الراهن يف العـامل قاطبـة ُمـصمَّمة يف        

 اخلاصة بالـسجينات ال ُتوضـع يف أكثـر األحيـان يف احلـسبان يف ممارسـات                  ةاالحتياجات احملدد 
  .إدارة السجون وبرامج إعادة تأهيل السجناء

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

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

 ُتعــىن باالحتياجــات احملــددة اخلاصــة بالنــساء، والرعايــة الــصحية  إعــادة تأهيــل الــسجينات الــيت
مبراعاة الفوارق بني اجلنسني، ورعاية األطفال املوجـودين يف الـسجون مـع أمهـاهتم، واإلعـداد                 
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وميتــد نطــاق هــذه القواعــد ليــشمل أيــضاً  .  الالحقــةرعايــةملرحلــة اإلفــراج عــن الــسجينات وال
  .ية املتاحة للجانياتالتدابري واجلزاءات غري االحتجاز

ويف إعالن سلفادور، سلَّمت الدول األعضاء بأمهية منع جرائم الـشباب ودعـم إعـادة                 -٧٨
تأهيــل اجلُنــاة مــن الــشباب وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع، ومحايــة األطفــال مــن ضــحايا اجلرميــة  

ة، والعنايـة  والشهود عليها، مبا يف ذلك اجلهود الراميـة إىل منـع تكـرار وقـوعهم ضـحيةً للجرميـ                  
ــة ا وذُكــرت ضــرورة مراعــاة حقــوق األطفــال   .  أطفــال الــسجناء والــسجينات حتياجــاتبتلبي

ــل            ــوق الطف ــة حق ــه اتفاقي ــدعو إلي ــا ت ــا مل ــدابري، وفق ــذه الت ــا يف ه ــصلحتهم العلي ــشباب وم وال
ــان،  ــم املتحــدة وقواعــدها     )٣٣(وبروتوكوالهــا االختياري ــايري األم ــق احلــال، ويف مع  حيثمــا ينطب

وعلـى الـرغم مـن أنَّ اتفاقيـة حقـوق           .  حسب االقتـضاء   اث،ات الصلة بقضاء األحد   األخرى ذ 
الطفل وغريها من املعايري والقواعد الدولية تنص على أنَّـه ينبغـي أال ُيحـرم األطفـال املخـالفون                   

 ُيقـدَّر أنَّ مليونـاً علـى    )٣٤( أخـري وألقـصر فتـرة زمنيـة مناسـبة،       كملجـأ للقانون مـن حريتـهم إال       
 ولـذلك  )٣٥(. يف العـامل قاطبـة يف أيِّ فتـرة زمنيـة معّينـة          حريتـهم األطفال ُيحرمون من    األقل من   

فإنَّ من األمهية مبكان أن يكون لدى البلدان تدابري سليمة مطبَّقـة مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات                    
ــصحية        ــة ال ــق خبــدمات الرعاي ــهم، وخــصوصاً فيمــا يتعل احملــددة لألطفــال احملــرومني مــن حريت

 الـصحية البيئيـة، والتثقيـف، واإلرشـاد األساسـي والتـدريب       قفة الصحية، واملرافـ   ووسائل النظا 
  .املهين، وبرامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع

وال تكون أيُّ استراتيجية بشأن منع اجلرمية أو إصـالح العدالـة اجلنائيـة تامـة مـن دون                     -٧٩
 ومــن ثَــمَّ، فمــن البــديهي أنَّ أيَّ اســتراتيجية  .تــدابري فعالــة للتــصدِّي ملــشكلة معــاودة اإلجــرام 

 ددشاملة يف هذا اخلصوص ال بدَّ من أن تضع يف احلسبان أنَّ سالمة اجلمهور تتأثر بارتفـاع عـ         
 اجلرائم اليت يرتكبها أفراد فُرضت عليهم مـن قبـلُ عقوبـات ولكنـهم مل يرتـدعوا عـن ارتكـاب                    

. ظل واردا ما مل تكن هنالك تـدّخالت فعَّالـة         لذا فإن احتمال معاودة اإلجرام ي     . جرائم أخرى 
ومن الالزم املبادرة على حنو عاجل إىل توفري برامج فعالة إلدماج اجلناة أو إعـادة إدمـاجهم يف                  

                                                         
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣ و٢١٧١ و١٥٧٧اجمللدات جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  )33( 
  .بكني من قواعد ١-١٣طفل، والقاعدة من اتفاقية حقوق ال) ب (٣٧انظر املادة  )34( 
  Geert Cappelaere and Anne Grandjean, Enfants privés de liberté : droits et réalitésانظر )35( 

(Liège, Editions Jeunesse et Droit, 2000).  
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اجملتمع، ألهنا وسائل أساسية يف منع معـاودة اإلجـرام ويف زيـادة الـسالمة العامـة، ومهـا هـدفان               
  )٣٦(.جتماعية يف كل البلدانهامان جداً من أهداف السياسة العامة اال

وتبيِّن املعايري والقواعد الدولية أنَّ إعادة تأهيل اجلناة وإعادة إدمـاجهم يف اجملتمـع احمللـي                  -٨٠
وهـي تؤكِّـد أمهيـة      . بنجاح مها من ضمن األهـداف األساسـية املنـشودة يف نظـام العدالـة اجلنائيـة                

 املزيـد مـن     تكـاب مع باعتبارها وسيلة ملنـع ار     التدخُّالت من أجل دعم إعادة إدماج اجلناة يف اجملت        
وال تقتصر اجلهود املبذولة حالياً لتنقيح معايري األمـم املتحـدة وقواعـدها             . اجلرائم وحلماية اجملتمع  

ملعاملة السجناء، بعد انقضاء أكثر من نصف قرن على إصدارها من جانب مؤمتر األمـم املتحـدة                
 بـل يـشمل أيـضاً جعلـها      الباليـة  على حتديث صـيغتها اللغويـة        األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني،    

  .متماشيةً مع القانون الدويل ومع أفضل املمارسات يف الوقت الراهن
وميكــن، يف احلــاالت الــيت توجــد فيهــا مــوارد ميكــن حــشدها يف الــسجون واجملتمعــات      -٨١

الية من أجل احلد مـن احتمـاالت        احمللية، إدارة عملية إعادة إدماج اجلناة يف اجملتمع مبزيد من الفع          
وميكــن إعــداد بــرامج للــربط بــني تــدخالت نظــام العدالــة اجلنائيــة أو الــسجون . معــاودة اإلجــرام

واهلـدف الرئيـسي    .  اجملتمعات احمللية بواسطة خمتلف اهليئات احلكومية وغري احلكوميـة         توتدخال
 التغلُّب على اإلحساس بوصـمة     املتوخى من هذه التدخُّالت هو مّد يد املساعدة للجناة من أجل          

 يـدة العار املترتبة على اإلدانة اجلنائية وعلى اآلثار الضارة الناجتة عـن احلـبس وعلـى العقبـات العد                 
  .اليت يواجهوهنا يف سعيهم إىل معاودة االندماج يف اجملتمع احمللي

    
    األهداف  - باء  

  :يليسوف تكون األهداف املنشودة من حلقة العمل األوىل كما   -٨٢
استبانة املمارسات اجليِّدة املستمدَّة من معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها ذات                )أ(  

الصلة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لتلبية االحتياجـات الـيت ينفـرد هبـا األطفـال والنـساء            
  فيما يتعلق مبعاملتهم باعتبارهم سجناء؛

 فيمــا يتعلــق بالنجــاح يف إعــادة إدمــاج اســتبانة املمارســات والتجــارب اجليِّــدة  )ب(  
  اجلناة من النساء واألطفال يف اجملتمع ومنع معاودة اإلجرام لديهم؛

                                                         
  )رامدليل متهيدي بشأن منع معاودة اإلج(مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  )36( 

Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism, p. 1.  
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استبانة الثغرات والتحدِّيات املوجـودة حاليـاً يف جمـال تلبيـة االحتياجـات الـيت                  )ج(  
  يف اجملتمع؛ينفرد هبا األطفال والنساء فيما يتعلق مبعاملتهم باعتبارهم سجناء وإعادة إدماجهم 

عــرض أفــضل املمارســات املتَّبعــة يف تعبئــة اجملتمــع املــدين وحــشد املــوارد مــن     )د(  
  .إدماج اجلناة من النساء واألطفال أجل دعم برامج ومبادرات إعادة

    
    مسائل للمناقشة  - جيم  

حلقــة  ، وكــذلك املــشاركني يفاإلقليميــة التحــضرييةلعــلَّ املــشاركني يف االجتماعــات   -٨٣
  : األوىل يف إطار املؤمتر الثالث عشر، يوّدون النظر يف األسئلة التاليةالعمل

ما هي آليات العمل القائمة جلمع البيانات واإلحصاءات عن أعداد وأوضـاع              )أ(  
األطفال الذين هم على احتكاك بالقانون، وخصوصاً أوضاع األطفال احملرومني مـن حريتـهم،          

ــد االحتجــاز؟    ــال ممــن هــم قي ــات     ومســات األطف ــات العمــل القائمــة جلمــع البيان ــا هــي آلي  وم
   السجينات؟ومساتواإلحصاءات عن أعداد وأوضاع 

  ما هي آليات العمل الـيت ثبـت جناحهـا يف مجـع البيانـات عـن أمنـاط اإلجـرام،                 )ب(  
  مبا يف ذلك معاودة اإلجرام؟ وكذلك يف تصنيف تلك البيانات وفقاً لفئات اجلناة؟

ات مكتـسبة ودروس مـستفادة بـشأن مجـع البيانـات، مـن              هل هنالك أيُّ خرب     )ج(  
خالل عدة وسائل ومنها تقارير التقصِّي االجتماعي، عن خلفية اجلنـاة مـن النـساء واألطفـال،                 
وعن كيفية االستفادة من تلك البيانات يف استراتيجيات منع اجلرمية والسياسات العامـة بـشأن                

   اجملتمع؟ إعادة اإلدماج يفبرامجأو /إصدار األحكام و
ــة عــن        )د(   ــدابري بديل ــوفري ت ــدة خبــصوص ت هــل جــرت اســتبانة أيِّ ممارســات جيِّ

ــة   ــة الرمسي ــراءات القانوني ــن        اإلج ــم ع ــدائل هل ــوفري ب ــذلك ت ــانون؟ وك ــال املخــالفني للق لألطف
  قبل احملاكمة؟ االحتجاز والسجن

اذ ما هـي اخليـارات املتاحـة خصيـصا للـسجينات والـيت ثبتـت جـدواها يف اختـ             )هـ(  
تــضع يف االعتبــار هــي  تــدابري خــارج نظــام العدالــة اجلنائيــة وإتاحــة بــدائل عــن الــسجن؟ وهــل

 وكـذلك كـوهنن ال      ، الرعايـة لـدى الكـثري منـهن        ومـسؤوليات  ضحايا من قبـل   وقوع اجلانيات   
   اجملتمع؟علىميثِّلن يف كثري من األحيان خطورة 
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دعم مـن اجملتمـع احمللـي مـن         ما هي السُّبل اليت ثبت جناحها يف كفالة حشد الـ            )و(  
أْي الوضع حتـت املراقبـة، اإلفـراج       (أجل بدائل السجن؟ وما هي أشكال إشراف اجملتمع احمللي          

  اليت ثبتت فعاليتها، وملاذا؟) املشروط
ما هي التدابري اليت اسـُتخدمت مـن أجـل التخفيـف مـن تـأثري فـصل األطفـال                      )ز(  

  ء االحتجاز وفقاً لنهج يتمحور حوهلم؟عن البالغني، ومن أجل معاملة األطفال أثنا
ما هي التـدابري الـيت ثبتـت فعاليتـها يف كفالـة تزويـد األطفـال أثنـاء االحتجـاز                       )ح(  

خبدمات الرعاية الصحية والنظافة الصحية واملرافـق الـصحية البيئيـة والتربيـة والتعلـيم األساسـي                 
ادهلا فيما يتعلق بإعـداد بـرامج حمـددة         والتدريب املهين؟ وما هي املمارسات اجليِّدة اليت ميكن تب        

 فئات من األطفال املعرَّضني للمخاطر أكثـر مـن غريهـم، ومنـها مـثالً فئـات املـصابني           خبصوص
  باأليدز وفريوسه ومتعاطي املخدِّرات وغريهم؟

ــسبل         )ط(   ــات احملَتجــزات ب ــد الفتي ــة تزوي ــدة لكفال ــك أيُّ ممارســات جيِّ هــل هنال
 والتــدريب املهــين واألنــشطة التروحييــة علــى قــدم املــساواة مــع احلــصول علــى خــدمات التعلــيم

نظرائهن من الذكور احملتجزين، وكذلك سبل االستفادة من بـرامج وخـدمات معـّدة خّصيـصا                
  هلن ومناسبة لسّنهن؟

ــة االحتياجــات احملــددة          )ي(   ــة تلبي ــيت اتُّخــذت لكفال ــدابري الناجحــة ال ــي الت ــا ه م
 بنوعية الـسجن؛ والنظافـة الـصحية الشخـصية؛ وخـدمات            للمحتجزات، وخصوصاً فيما يتعلق   

الرعاية الصحية؛ وخدمات الرعايـة الـصحية املخصـصة لإلنـاث؛ والوقايـة مـن فـريوس األيـدز،               
 ومساندهتم؛ وبرامج معاجلة تعاطي مـواد اإلدمـان؛ والوقايـة مـن             مومعاجلة املصابني به ورعايته   

مـن؛ وعمليـات التفتـيش؛ والتأديـب والعقـاب؛          االنتحار وإحلاق األذى بالذات؛ والـسالمة واأل      
  ووسائل الضبط؛ واالتصال بالعامل اخلارجي؟

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(
 هنالك أيُّ ممارسات جيِّدة يف معاملة الفئات املستضعفة مـن الـسجينات،             هل  )ل(  

  مبن فيهن السجينات من فئات املرضى عقلياً والرعايا األجانب واألقليات والشعوب األصلية؟
ما هي العناصر الرئيسية اليت ينبغي توافرهـا إلجنـاح أيِّ برنـامج ُيعـىن مبنـع أيِّ                    )م(  

   النساء واألطفال، وخباصٍة الفتيات، يف مرافق االحتجاز؟شكل من أشكال العنف جتاه
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ــر الــسجون علــى        )ن(   ــأثري عمليــات التفتــيش املنتظمــة ملؤســسات ودوائ ــا هــو ت م
  معاملة السجناء من النساء واألطفال؟ وهل ثبتت فعالية نظم االستجابة لشكاواهن؟

ت على حنو متواصـل     هل اسُتبينت ممارسات جيِّدة يف كفالة توفري الدعم واخلدما          )س(  
لألطفال احملرومني من حريتهم أثناء احتجازهم وما قبـل اإلفـراج عنـهم ومـا بعـده مـن أجـل تعزيـز                      

  إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم على حنو تام يف اجملتمع احمللي؟ وكذلك من أجل اجلانيات؟
بــت مـا هـي بــرامج إعـادة التأهيــل وإعـادة اإلدمــاج لألطفـال احملتجــزين الـيت ث        )ع(  

  جناحها أكثر من غريها، وملاذا؟ وما هي التحدِّيات الرئيسية يف هذا اخلصوص؟
هل هنالك أمثلة على برامج ناجحة إلعادة تأهيل اجلانيات وإعـادة إدمـاجهن               )ف(  

يف اجملتمع؟ وهل ُعنيت باملشاكل الشائعة اليت تؤدي إىل جعل النساء حتـت طائلـة نظـم العدالـة                   
ــار عوامــل معيَّنــة، مثــل نــوع اجلــرائم الــيت ترتكبــها النــساء،    اجلنائيــة، وهــل وضــعت يف   االعتب

 اجلانيات، وغري ذلك؟ وما هي التحدِّيات الرئيسية أمام برامج إعادة تأهيـل             يِّزوالصفات اليت مت  
  اجلانيات وإعادة إدماجهن يف اجملتمع؟

لها هل جرت استبانة أيِّ ممارسات جيِّدة يف تقـدير مـدى املخـاطر الـيت تـشكّ                  )ص(  
ظاهرة اجلناة من النـساء واألطفـال، وكـذلك تقـدير احتياجـاهتم، باعتبـار ذلـك شـرطاً أساسـياً              

  لوضع برامج املعاجلة وإعادة اإلدماج يف اجملتمع على أساس كل حالة على حدة؟
ما هي أُطُر التعاون، اجلامعة بني جهـات خمتلفـة حكوميـة وغـري حكوميـة مـن          )ق(  

اليت ثبتـت فعاليتـها يف تـوفري الرعايـة املتواصـلة للجنـاة، مبـا يف ذلـك           أصحاب املصلحة املعنيني،    
إتاحــة بــرامج إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي يف الــسجون ويف إطــار اجملتمــع احمللــي بعــد اإلفــراج    

   تلك األطر واستمر العمل هبا؟شئتعنهم؟ وكيف أن
يـل وإعـادة    ما هو نوع نظم الرصد املوجودة من أجل تقييم برامج إعادة التأه             )ر(  

اإلدماج االجتماعي املتاحة للجنـاة، وخـصوصاً النـساء واألطفـال منـهم، وكيـف ُتقـاس فعاليـة              
  هذه الربامج بواسطة النظم املشار إليها؟

ما هي الدروس املستفادة من املبادرات الرامية إىل تقدمي املساعدة للجنـاة مـن                )ش(  
ب علـى آثـار التعـرُّض للتنمـيط والتحيُّـز           النساء واألطفال املفَرج عنهم، وذلـك مـن أجـل التغلُّـ           

والتمييز ووصـمة العـار يف اجملتمـع، وكـذلك إىل احلفـاظ علـى الـروابط االجتماعيـة القائمـة أو                      
إقامتها من جديد؟ وما هي التدابري اليت تبيَّن أهنا فعَّالة أكثر من غريها، وإىل أيِّ مـدى تـشتمل                    

  للمجتمعات احمللية؟هذه التدابري على أنشطة التوعية الفاعلة 
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التجارب : االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين  -حلقة العمل الثانية    
الناجحة يف جمال التجرمي ويف تبادل املساعدة 

 االجتار شهود وضحاياالقانونية ويف محاية 
      بصورة فعالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

    النطاق  - ألف  
ث االجتار باألشخاص وهتريـب املهـاجرين يف إطـار ظـاهرة اهلجـرة              يف أكثر األحيان حيد     -٨٤

كان أكثر حركات اهلجرة يتم بوسائل شرعية، فإنّ مـا تتـراوح             ولئن. املعقّدة واملتعددة اجلوانب  
 يف املائـة مـن املهـاجرين حـسب التقـديرات هـم يف أوضـاع غـري نظاميـة يف                      ٢٠ و ١٠نسبته بـني    
مــا يــصعب معرفــة نــسبة املهــاجرين الــذين جلــأوا إىل خــدمات وكــثرياً .  املقــصودةجهــةبلــدان الو
وينبغي، عند االعتراف بالتأثريات اإلجيابيـة املتعـددة للـهجرة، التـسليم أيـضا بـأنَّ األمـر                  . املهّربني

ففــي كــثري مــن األحيــان يتعــّرض املهــاجرون بــشدة . يتعلــق بــأفراد يبحثــون عــن الــسالمة واألمــن
  .الستغالل اإلجراميني، وخباصٍة يف حاالت اهلجرة غري النظامية من االنتهاك وامتعّددةألشكال 

ومــن جــراء . وال يــزال عــدد املهــاجرين علــى الــصعيد الــدويل يتنــامى يف العــامل قاطبــة    -٨٥
 مـن احملتمـل أن يـزداد الطلـب          ،األقل منـوا   التنامي املتسارع يف القوة العاملة يف كثري من البلدان        

 ت بلـدان العـامل املتقدمـة النمـو، ويف عـدد متزايـد مـن االقتـصادا                 على اليـد العاملـة املهـاجرة يف       
ويف . املتوسطة الدخل، وكـذلك حـال الطلـب علـى اليـد العاملـة املـاهرة علـى الـصعيد العـاملي                      

الوقت نفسه، قد يؤدِّي االضطراب واالنتكـاس االقتـصاديان إىل تـدفُّقات جديـدة غـري متوقّعـة                
وهـذا هـو الـسياق      . اجروا حبثاً عن فـرص اقتـصادية أفـضل        للمهاجرين حيثما يقرر الناس أن يه     

 أن يتواصـل فيـه ازديـاد هتريـب املهـاجرين واالجتـار باألشـخاص يف املـستقبل                   املتوقَّـع الذي مـن    
بـون الـذين خيـدعون ضـحاياهم إىل اسـتغالل تـدفقات هجـرة األيـدي                 رِّوقد يعمد امله  . القريب

  .خدمات التهريب الومهيةالعاملة مبا يعرضونه عليهم من فرص العمل أو 
كذلك ال تزال توجد ثغرات كبرية يف السياسات العامـة ويف املمارسـات املتَّبعـة علـى                   -٨٦

حــد ســواء فيمــا خيــّص التــصدِّي للمخــاطر الــيت ميثّلــها املتَّجِــرون بالبــشر ومهرِّبــو املهــاجرين،     
وقـد جعـل   . املهرَّبنيوخباصة فيما يتعلق حبماية ضحايا االجتار باألشخاص، وحقوق املهاجرين         

 منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، وبروتوكـول          توكـول برو
مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو، املكّملــني التفاقيــة األمــم املتحــدة    
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ــة،   ــني، اللــ  )٣٧(ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطني ــا   مــن هــاتني اجلــرميتني اخلطريت تني كــثرياً م
ومنـذ ذلـك احلـني     .  انتهاكات حلقوق اإلنسان، حمور اهتمام على الصعيد العـاملي         علىتنطويان  

ــها     ــة قوانينـ ــعيها إىل مواءمـ وتـــصديق الـــدول أو انـــضمامها إىل هـــذه الـــصكوك، وكـــذلك سـ
ــاد     ــدة، يف ازدي ــة اجلدي ــايري الدولي ــع املع ــن     )٣٨(.وممارســاهتا م ــك عــدد م ــزال هنال ــه ال ي  غــري أن

  .حدِّيات الكربى يف هذا الصددالت
ولئن كان اجملتمع الدويل يتقدَّم خبطى مطّردة صوب حتقيق السمة العامليـة يف التـصديق                 -٨٧

ــضمام إىل        ــسمة نفــسها يف االن ــق ال ــراب حتقي ــع اقت ــى بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، وم عل
يــث املمارســة بروتوكــول هتريــب املهــاجرين، فــإنَّ تنفيــذ هــذين الــصكني يظــلّ متفاوتــا مــن ح  

ففيمــا يتعلــق باالجتــار بالبــشر، علــى ســبيل .  يف كــثري مــن األحيــانمواصــلتهالعمليــة وال ميكــن 
ــة حمــدَّدة خــالل العقــد املاضــي، غــري أنّ معــدَّل        ــشريعات جنائي ــدول ت ــال، وضــع معظــم ال املث

قص يف املالحقات القضائية واإلدانات اجلنائية يظل منخفضاً على الـصعيد العـاملي، بـل إنـه يتنـا       
 نفـسه، ال ُتعـىن معظـم األنـشطة الوطنيـة املنفـذة يف إطـار اجلهـود                   قـت  ويف الو  .كثري من الدول  

الدولية ملكافحة هتريب املهاجرين سوى مبراقبة احلـدود وبغـري ذلـك مـن تـدابري إنفـاذ القـانون،                    
عتـرب جـزءا ال   يف حني أنَّ التدابري الراميـة إىل محايـة حقـوق املهـرَّبني تظـلّ حمـدودة، ونـادراً مـا ت               

  . للتصدِّي الشاملجيتجزأ من أيِّ هن
وعالوةً على ذلك فإنَّ الربوتوكولني ليسا أداتني قـائمتني بـذاهتما، بـل إهنمـا جـزء مـن                  -٨٨

جمموعـة كــبرية مــن الـصكوك القانونيــة الدوليــة املكمِّلـة، الــيت يركِّــز بعـضها علــى قمــع اجلرميــة     
، والــيت ميكــن اســتعماهلا للتــصدِّي للتحــديات  وبعــضها اآلخــر علــى حقــوق اإلنــسان واحلمايــة 

وتتــضمَّن تلــك الــصكوك   .  األبعــاد الــيت ميثّلــها االجتــار بالبــشر وهتريــب املهــاجرين      ةاملتعــدد
واألنظمــة القانونيــة أحكامــاً مــن القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل    

 غـري أنـه لـيس هنـاك         .مل والقـانون اجلنـائي     وقانون اهلجرة وقانون الع    لالجئنيوالقانون الدويل   
 يف التـصدِّي لالجتـار      قـانون الـدويل هـذه     ال مـصادر  ما يدلّ حقيقـةً علـى االسـتفادة العمليـة مـن           

  .بالبشر أو لتهريب املهاجرين

                                                         
  .، على التوايل٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١ و٢٢٣٧ ناجمللداجمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  )37( 
 دولةً عضواً أطرافاً يف بروتوكول االجتار باألشخاص، ١٥٤، أصبحت ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٤حىت  )38( 

  . عضواً أطرافاً يف بروتوكول هتريب املهاجرين دولة١٣٥ًو
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وال تـــزال هنالـــك ثغـــرات معرفيـــة فيمـــا خيـــص نطـــاق هـــاتني اجلـــرميتني وطبيعتـــهما      -٨٩
للتـصدِّي   التدابري املتَّخـذة   أو الدويل، وكذلك فيما خيص     وسياقهما، سواء على املستوى احمللي    

  .هلما من جانب خمتلف اجلهات الفاعلة اليت كثرياً ما تفتقر إىل التنسيق فيما بينها
    

    األهداف  - باء  
مثـــة هنـــج شـــائع يـــستند إىل األهـــداف املبيَّنـــة يف بروتوكـــول االجتـــار باألشـــخاص          -٩٠

لسعي إىل التصدِّي الشامل أليٍّ من هاتني اجلـرميتني، علـى         وبروتوكول هتريب املهاجرين، هو ا    
حنــو يــشتمل علــى املكوِّنــات الثالثــة املعتــرف هبــا دوليــاً واملتمثلــة يف املنــع واحلمايــة واملالحقــة    

علـى شـكل عالقـة تنـسيق وتعـاون            وكذلك على إقرار مبدأ جامع متمثل يف الشراكة        ائيةالقض
 اهلـدف العـام حللقـة العمـل الثانيـة هـو       نَّومـن مث، فـإ  . ويل واإلقليمـي والـد  على الصعيد الـوطين  

تناول عناصـر فرعيـة حمـددة للمكونـات املتمثلـة يف املالحقـة القـضائية واحلمايـة والـشراكة مـن                      
شــهود   والــدويل، مبــا يف ذلــك التجــرمي واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة ومحايــة يناملنظــورين الــوط

  .  االجتار بصورة فعالةوضحايا
وباعتبار التعقيدات اليت تنفـرد هبـا هاتـان اجلرميتـان، وأوجـه االخـتالف والـشبه بينـهما،                     -٩١

وكذلك االختالفات يف تدابري التصدِّي هلما على الصعيد الوطين، ُيقتـرح أن حتـدِّد حلقـة العمـل                  
  .انياًموضوعا حموريا لكلٍ من جلساهتا، يتمثل يف االجتار بالبشر أوالً، ويف هتريب املهاجرين ث

وســوف تنظــر حلقــة العمــل بعــني االعتبــار أيــضاً إىل مجيــع الــصكوك الدوليــة، إضــافةً إىل       -٩٢
 بروتوكول االجتار باألشخاص وبروتوكول هتريب املهاجرين، مما هو وثيق الصلة باملكافحـة الـشاملة             

  .رَّبنيللجرميتني، مع احلرص أيضاً على محاية ضحايا االجتار باألشخاص وحقوق املهاجرين امله
أن تنظر فيها الدول مـن أجـل محايـة           ويقترح الربوتوكوالن خمتلف اخليارات اليت جيوز       -٩٣

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

 باحلماية، تبعاً لوضعية الضحية أو املهاجر، ومنها مـثالً االلتزامـات املتعلقـة بالنـازحني                تزاماتال
داخليــاً، والالجــئني، واألشــخاص العــدميي اجلنــسية، واألشــخاص مــن غــري احملــاربني، والنــساء   

وسوف تتناول حلقة العمل مسألة مدى إمكانية تطبيـق بعـض األنظمـة والـصكوك                . واألطفال
 واملعايري األخرى اخلاصة باحلمايـة علـى املهـاجرين املهـرَّبني أو علـى ضـحايا االجتـار                   مواألحكا

باألشخاص، وكذلك مـدى إمكانيـة اسـتفادهتم مـن احلمايـة املتاحـة مـن خـالل أنظمـة قانونيـة               
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وسـوف تتنـاول احللقـة أيـضاً الثغـرات الـيت قـد تـشوب نظـم                  . أخرى، وطبيعة الفـوارق بينـهما     
  . االجتار باألشخاص واملهاجرين املهرَّبنيضحاياتاحة لاحلماية امل

وعلى الصعيد الدويل، جرى تناول قضية االجتار بالبشر يف سـياق االسـتغالل اجلنـسي                 -٩٤
. أساسا، يف حني أنَّ مسألة االجتار بغرض االستغالل يف العمل حظيت بقدر أقل مـن االهتمـام             

د إىل احتمـال حـدوث زيـادة سـريعة يف احلـاالت             ولكن اخلرباء والباحثني يـشريون بقـدر متزايـ        
املستبانة من االجتار باألشخاص بغرض االستغالل يف العمل، وكذلك إىل عدم املعرفـة الكافيـة               

ولذلك ُيقتـرح أن تركِّـز حلقـة العمـل، يف مناقـشة مـسألة       . حاليا بكيفية مواجهة هذه احلاالت 
طني يف االجتـــار باألشـــخاص بغـــرض االجتـــار باألشـــخاص، علـــى املالحقـــة القـــضائية للمتـــور 

 ضحايا هذا االجتار، وعالقات الشراكة القائمـة فيمـا بـني خمتلـف              يةاالستغالل يف العمل، ومحا   
  .السلطات املختصة للحد من هذا الشكل من أشكال اجلرمية

أمَّا فيمـا خيـصُّ هتريـب املهـاجرين، فـإنَّ تـدابري التـصدِّي لـه علـى الـصعيد الـدويل أقـل                           -٩٥
مـع إحـراز    العناصـر املكّونـة هلـذه التـدابري مبزيـد مـن االتـساق             اً، وتبعاً لذلك جرى تناول    تعقيد

 ويف بعـض احلـاالت، تعـّززت تلـك التـدابري بوضـع واسـتخدام             .بعض النجاح يف منـاطق معينـة      
 ولذلك ُيقترح أن تركِّز حلقة العمل، يف مناقـشة هتريـب            . وآليات عمل ثنائية وإقليمية    تيباتتر

ــاجري ــن        امله ــك م ــري ذل ــرَّبني، وغ ــاجرين امله ــة امله ــضائية، ومحاي ــة الق ــسائل املالحق ــى م ن، عل
  .التحدِّيات وتدابري التصدِّي املشتركة، وخصوصاً على الصعيد اإلقليمي

    
    مسائل للمناقشة  - جيم  

، وكــذلك املــشاركني يف حلقــة اإلقليميــة التحــضرييةلعــلَّ املــشاركني يف االجتماعــات   -٩٦
 يف إطار املؤمتر الثالث عشر، يوّدون النظر يف األسئلة التالية من أجل إجـراء املزيـد        العمل الثانية 

  :من املناقشات بشأهنا
ما هي املمارسـات الـيت اّتبعتـها الـدول خبـصوص محايـة الـشهود، سـواء علـى                      )أ(  

 خــالل التعــاون مــع دول أخــرى؟ وكيــف جيــري التغلُّــب علــى العقبــات  ومــنالــصعيد الــوطين 
الثقافية عند االستعانة بالشهود يف التحقيقـات ذات الـصلة؟ ومـا هـي التحـدِّيات الـيت                  اللغوية و 

   إجراءات العدالة اجلنائية وما بعدها؟ثناءتطرحها محاية الشهود أ
عملية يف جمال التعاون الـدويل علـى منـع ومكافحـة             أمثلة و هل هنالك جتارب    )ب(  

حمــددة وُوجهــت فيمــا يتــصل   عقبــات االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين؟ وهــل هنالــك 
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بذلك من حتقيقات؟ وكيف ميكن أن تتشاطر الدول املوارد واخلربات لتطوير التعـاون الـدويل؟        
   تبادل املعلومات بني الواليات القضائية؟وصممارسات خبص وهل هنالك

    
     باألشخاصاالجتار    

ــسية يف ســياق تعريــف الــسخرة     )ج(   الســتغالل يف أو ا/و مــا هــي التحــدِّيات الرئي
العمــل علــى الــصعيد الــوطين؟ ومــا هــي التحــدِّيات الرئيــسية يف التفريــق بــني حــاالت االجتــار     
ــة؟ مــىت وكيــف        ــسخرة مــن حيــث املمارســة العملي ــسخرة وحــاالت ال باألشــخاص بغــرض ال

 وإىل أيِّ مدى ُيعّد اّتباع هنج كُلّي بقـدر أكـرب يف             رسات؟جرَّمت الوالياُت القضائية هذه املما    
د من املمارسـات القـسرية واالسـتغاللية شـرطاً أساسـياً الزمـاً لتحقيـق حـصيلة نتـائج أكثـر                      احل

  فعالية يف مكافحة االجتار باألشخاص بغرض االستغالل يف العمل؟
مــا هــي العقبــات الرئيــسية يف اســتبانة حــاالت االجتــار باألشــخاص؟ وكيــف     )د(  

ليت توفَّر للجهات الفاعلـة الرئيـسية يف        ُتستخدم مؤشِّرات االستغالل؟ وما هي فرص التدريب ا       
  جمايل العمل والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ما خيص املمارسات املتبعة يف اإلحالة؟

جتارب وأمثلة عملية فيمـا خيـص التحقيقـات اجلنائيـة واملالحقـات              هل هنالك   )هـ(  
 مــن االجتــار القــضائية بــشأن هــذه احلــاالت؟ وكيــف تقــوم الــدول بــالتحقيق يف هــذه احلــاالت 

باألشخاص عرب احلدود، وبالتغلُّب على العقبات يف جمال التعاون الدويل؟ وما الـذي مييِّـز هـذه           
   مما يتعلق بأشكال أخرى من االجتار بالبشر؟االتحقيقات عن غريه

مــا هــو الــدور املــسند لألطــراف الفاعلــة الرئيــسية يف جمــال العمــل، وخباصــٍة       )و(  
العمـل  عمـل، يف منـع االجتـار باألشـخاص بغـرض االسـتغالل يف               وكاالت التوظيـف وأربـاب ال     
  والتصدِّي له على حد سواء؟

ــا هــي االحتياجــات احملــدَّدة    )ز(   لألشــخاص املتَّجــر هبــم بغــرض االســتغالل يف    م
العمل؟ وهل التدابري املوجودة حالياً يف هذا اخلصوص وافيـة بـالغرض وحمـدَّدة األهـداف بقـدرٍ                 

تقــدمي املــساعدة إىل الــضحايا األنــسب لــضحايا االجتــار باألشــخاص   كــاٍف؟ ومــا هــي تــدابري  
  عمل؟بغرض االستغالل يف ال

ما هي االحتياجات احملدَّدة اخلاصة باحلمايـة يف هـذه احلـاالت؟ وهـل احلاجـة                  )ح(  
إىل التعويل على شهادة الضحايا يف هذه احلاالت أقل مما هي يف حـاالت االسـتغالل اجلنـسي؟             

  ات الرئيسية فيما خيص الشهود يف هذه احلاالت؟وما هي التحدِّي
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     املهاجرينهتريب    
ــل       )ط(   ــاجرين؟ وهـ ــة هتريـــب املهـ ــة ملكافحـ ــراً قانونيـ ــدول أُطـ ــشأت الـ كيـــف أنـ

اســُتخدمت أحكــام جنائيــة عامــة أخــرى يف هــذا اخلــصوص؟ ومــا هــي إجــراءات العمــل الــيت    
ن وجرائم االجتـار بالبـشر، وكـذلك     اتُّخذت لكفالة التمييز بوضوح بني جرائم هتريب املهاجري       

 كــانوا موضــوع التــهريب؟ ومــا هــي التحــدِّيات أمــام  وهنملعــدم جتــرمي املهــاجرين املهــرَّبني لكــ 
ــدابري         ــاجرين والت ــهريب امله ــصدِّي لت ــا خيــص الت ــة فيم ــانون واملمارســة العملي ــني الق ــق ب التوفي

  األخرى للتصدِّي للهجرة غري النظامية؟
يب فعاليـةً يف وقـف هتريـب املهـاجرين، مـع احلـرص أيـضاً                ما هي أكثر األسال     )ي(  

اعتـراض   مقبولـة عنـد   أدلـة  على محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني؟ وكيف ميكـن احلـصول علـى      
عمليات هتريب املهاجرين دومنا تعريض حياة املهاجرين املهرَّبني وسـالمتهم للخطـر؟ ومـا هـي                

  ه احلاالت؟ فيما خيص الشهود يف هذسيةالتحدِّيات الرئي
ما هي أهـم التحـدِّيات يف الوفـاء بالتزامـات احلمايـة املـذكورة يف بروتوكـول                    )ك(  

هتريب املهاجرين؟ وكيف تتعـاون الـدول يف جمـال تقـدمي املـساعدة للمهـاجرين املهـرَّبني الـذين           
 تكون حياهتم أو سالمتهم عرضةً للخطر يف أثناء عمليـة هتريبـهم؟ ومـا هـي املمارسـات املتَّبعـة                   
يف اإلحالة وغري ذلك من التدابري اليت تطبِّقهـا الـدول مـن أجـل تقـدمي املـساعدة إىل املهـاجرين                      

  املهرَّبني الذين هم ضحايا جرائم أخرى أو الذين هم يف حاجة إىل محاية خاصة؟
    

تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   -حلقة العمل الثالثة    
   للجرمية، مثل للتصدِّي لألشكال املتطوِّرة

اجلرائم اإللكترونية واالجتار باملمتلكات الثقافية، 
      مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل

    النطاق  - ألف  
أثناء مؤمتر األمم املتحدة الثاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـذي ُعقـد يف عـام                        -٩٧

لسيربانية ببعض التفصيل، وقرَّرت أن تدعو جلنة       ، ناقشت الدول األعضاء مسألة اجلرمية ا      ٢٠١٠
 مـن   ةمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل عقد اجتماع لفريـق خـرباء حكـومي دويل مفتـوح العـضوي                 
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 وقـد أُجريـت   )٣٩(.أجل إجراء دراسة شاملة عـن مـشكلة اجلرميـة الـسيربانية وتـدابري التـصدِّي هلـا            
، فمحَّصت بدقـة مـشكلة اجلرميـة الـسيربانية وتـدابري       من إعالن سلفادور٤٢الدراسة تبعاً للفقرة    

التصدِّي هلـا مـن جانـب الـدول األعـضاء واجملتمـع الـدويل والقطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك تبـادل                   
املعلومــات عــن التــشريعات الوطنيــة، وأفــضل املمارســات املتَّبعــة، واملــساعدة التقنيــة، والتعــاون    

عزيز التدابري القانونيـة أو غريهـا مـن التـدابري القائمـة علـى               الدويل، بغية دراسة اخليارات املتاحة لت     
  . يف هذا الشأنجديدةالصعيدين الوطين والدويل للتصدِّي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري 

وقد حدَّد مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمـة، يف دورتـه اخلامـسة الـيت ُعقـدت يف         -٩٨
ــة    ، طائفــة مــن اجلــر ٢٠١٠عــام  ــسيربانية وجرميــة االجتــار باملمتلكــات الثقافي ــها اجلرميــة ال ائم من

 من ديدةويؤدِّي ظهور هذه األنواع اجل. بوصفهما من اجلرائم اجلديدة واملستجدة اليت تثري القلق
  . لذلكوفقاًاجلرائم إىل نشوء احلاجة إىل أن تكيِّف أجهزة إنفاذ القانون جهودها وقدراهتا 

كني يف حلقة العمل الثالثة يوّدون االسـتناد إىل النتـائج الـيت أُحـرزت حـىت          ولعلَّ املشار   -٩٩
ــواردة يف الدراســة،         ــل التوصــيات ال ــة لتفعي ــق العملي ــى الطرائ ــز عل اآلن لكــي يواصــلوا التركي
وخــصوصاً بغيــة وضــع اســتراتيجيات وسياســات عامــة فعَّالــة ملنــع هــذه األشــكال مــن اجلرميــة   

ولعلَّهم يوّدون أيضاً النظر يف منهجيات مـن أجـل دعـم            . عاقبتهم قضائياً وم  تكبيهاومالحقة مر 
مكافحـة اجلرميـة الـسيربانية، حـسبما هـو موصـى بـه يف إعـالن            برامج فعَّالة لبناء القدرات على    

وتشمل املنهجيات اليت ميكن النظر فيها توفري هنج شامل ومـنظم وطويـل األمـد ويف         . سلفادور
جدَّة ُيعـىن بتلبيـة متطلبـات التطـوير ذات الـصلة ببنـاء القـدرات،                 اجلرمية املـست   خطارالتصدِّي أل 

وطرائـق   واملنع، ودعـم أُطـر العمـل، والتعـاون، وكـذلك مـا يلـزم مـن أدوات املـساعدة التقنيـة                     
  .حتسينها لتطوير املعايري األساسية

ن وباملثل، حثّ إعالن سلفادور الدول األعضاء الـيت مل تـضع بعـُد تـشريعات فعَّالـة مـ                    -١٠٠
أجل منع االجتار باملمتلكات الثقافيـة ومقاضـاة املتجـرين ومعاقبتـهم ومـن أجـل تعزيـز التعـاون                    

 لـى الدويل واملساعدة التقنية يف هذا اجملال، مبا يف ذلك استرداد املمتلكـات الثقافيـة وإعادهتـا، ع        
لة، أن تفعــل ذلــك، واضــعةً يف اعتبارهــا، عنــد االقتــضاء، الــصكوك الدوليــة القائمــة ذات الــص  

  .ومن بينها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة
ــاعي       -١٠١ ــصادي واالجتم ــس االقت ــراري اجملل ــالً بق ، َعقــد ٢٠١٠/١٩ و٢٠٠٨/٢٣وعم

فريــُق خــرباء حكــومي دويل مفتــوح العــضوية معــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة   
                                                         

 اإلقليمية التحضرييةمن املتوقَّع أن تستكمل الدراسة الشاملة عن اجلرمية السيربانية قبل انعقاد االجتماعات  )39( 
  .٢٠١٤يف عام 
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لَّ املشاركني يف حلقـة العمـل الثالثـة يـوّدون           ولع. ٢٠١٢ و ٢٠٠٩اجتماعني يف فيينا يف عامي      
االستناد إىل األعمال املضطلع هبا يف اجتماعي فريـق اخلـرباء لكـي يواصـلوا مناقـشة مقترحـات                   
عمليــة مــن أجــل تنفيــذ التوصــيات الــيت قــدَّمها الفريــق بــشأن احلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات  

 النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـهاك التـراث الثقـايف       الثقافية، وخباصٍة فيما يتعلق باستعراض املعاهـدة      
 ممتلكـات منقولـة؛ واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن التـدابري املتخـذة يف                كلللشعوب املـوروث يف شـ     

جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل التـصدِّي لالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة؛ واملقترحـات                 
يق اخلرباء، مع إيالء االهتمام الواجـب جلوانـب التجـرمي           العملية لتنفيذ التوصيات اليت قدَّمها فر     

  . مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلةدويل،والتعاون ال
وأحد القواسم املشتركة اهلامة بني اجلرميتني هو أهنما، يف أغلب احلاالت، تتسمان بطبيعـة                -١٠٢

ة التطــورات احلاصــلة يف العوملــة  عــابرة للحــدود الوطنيــة وُيعتمــد كــثريا يف ارتكاهبمــا علــى مواكبــ   
 ذات الــصلة اياأمَّــا بالنــسبة إىل اجلرميــة الــسيربانية، فــإنَّ تزايــد عــدد القــض  . وتكنولوجيــا املعلومــات

يعـّد، بدرجـة كـبرية، عـابرا         باإلنترنت له تأثري كبري على عمل احملقِّقني، ألنَّ هذا النوع من اجلـرائم            
للتــصميم الرقمــي األساســي لإلنترنــت، وكــذلك لتــوافر    ونتيجــةً. للحــدود الوطنيــة حبكــم طبيعتــه 

االجتار باملمتلكـات     الرغم من أن   علىو. للجرمية السيربانية ُبعد دويل    خدماته عامليا، كثرياً ما يكون    
الثقافية ليس ظاهرة حديثة العهد، فقد أخذ يتطوَّر أيضاً وبات يستفيد من آثار العوملة، ومنـها مـثالً          

وإضـافةً إىل   . عة حركـة انتقـال الـسلع، سـعياً إىل دعـم األنـشطة اإلجراميـة               سهولة االتصاالت وسر  
 باملخـدِّرات واجلرميـة، فقـد أخـذت هـذه اجلرميـة             ذلك، وكما الحـظ مكتـب األمـم املتحـدة املعـين           

 لـذلك، وفيمـا     )٤٠(.تزداد ارتباطاً باجلرميـة املنظَّمـة وأصـبحت مـصدراً هامـاً لغـسل عائـدات اجلرميـة                 
الدويل على مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية، دعا فريُق اخلرباء احلكـومي الـدويل             يتعلق بالتعاون   

، إىل النظـر يف مـسألة     ٢٠١٢ يف اجتماعـه الثـاين املنعقـد يف عـام            عـضاء، املفتوح العضوية الـدولَ األ    
م االجتـار   تعزيز التعاون بني أجهزهتا إلنفاذ القانون والعدالة اجلنائية املـسؤولة عـن التحقيـق يف جـرائ                

للممتلكــات  باملمتلكــات الثقافيــة واملالحقــة القــضائية ملرتكبيهــا، وكــشف التــداول غــري املــشروع   
إنــشاء  وميكــن أن يــشمل هــذا. الثقافيــة، ومكافحــة التجــارة غــري املــشروعة يف املمتلكــات الثقافيــة  

فاقيـة اجلرميـة   هيئات حتقيق مشتركة واّتباع أسـاليب حتـرٍٍ خاصـة، وفقـاً ملـا هـو منـصوص عليـه يف ات         
وإضــــافةً إىل ذلــــك، أعــــاد مــــؤمتُر )). ب (٩، الفقــــرة UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4(املنظَّمــــة 

، علـى أنَّ هـذه االتفاقيـة متثِّـل أداة فعَّالـة      ٥/٧ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة التأكيـد، يف قـراره      األطراف يف 
  .فيةللتعاون الدويل على مكافحة اجلرائم اليت تطال املمتلكات الثقا

                                                         
 )40( United Nations Office on Drugs and Crime, “Thematic Programme: Action against Transnational 

Organized Crime and Illicit Trafficking, Including Drug Trafficking (2011-2013)”, p. 20.  
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، عقـد   )٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٩-١٥(وأثناء دورة مؤمتر األطراف السادسة        -١٠٣
 العامل املؤقَّت املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية والفريـُق العامـل            احلكومينيفريُق اخلرباء   

 عـن  وقـد انبثقـت   . املعين بالتعاون الدويل مناقـشة مـشتركة بـشأن موضـوع املمتلكـات الثقافيـة              
 املشتركة توصـيات حمـدَّدة خبـصوص مجلـة أمـور منـها تقـدمي بيانـات إىل مكتـب األمـم                     ملناقشةا

املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية عن االجتار باملمتلكات الثقافيـة، تتـضمَّن مـثالً الـصالت بـني              
 غـري   مـوال ات لأل االجتار باملمتلكات الثقافية واجلرمية املنظَّمة العـابرة للحـدود الوطنيـة، وتقـدير            

املشروعة املتأتية من هذه األنشطة، واملمارسات اجليِّدة املتَّبعة يف مكافحة ومنـع هـذه األنـشطة                
  ).CTOC/COP/WG.3/2012/5(والتحدِّيات اليت ُتواَجه يف هذا الصدد 

مـن   الدويل املفتوح العضوية املعـين باحلمايـة         احلكوميوُعقد االجتماع الثاين لفريق اخلرباء        -١٠٤
ويواصــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين     . ٢٠١٢يونيــه /االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة يف حزيــران   

 وجيهيـة باملخدِّرات واجلرمية، بتشاور وثيق مع الـدول، العمـل علـى وضـع الـصيغة النهائيـة ملبـادئ ت        
 باالجتـار باملمتلكـات     حمدَّدة بشأن تدابري التصدِّي اليت ُتتَّخذ يف جمال منع اجلرمية والعدالة فيما يتعلق            

 _www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.1_2012/Draft(الثقافيـــة 

Guidelines_24_April_2012.pdf.(  
وحيتوي مـشروع املبـادئ التوجيهيـة علـى فـصلٍ عـن الـسياسات العامـة بـشأن العدالـة                   -١٠٥

 ك الدولية املوجـودة حاليـاً، وجتـرمي أفعـال    اجلنائية، يتضمَّن مبادئ توجيهية بشأن تطبيق الصكو      
أو إنفاذ ما هو جمرَّم منـها فعـال، وطبيعـة ومـدى شـدة اجلـزاءات الـيت                   /إدارية جديدة و   و جنائية
مــسؤولية اهليئــات االعتباريــة عــن اجلــرائم الــيت تطــال        أو إنفــاذ/و فرضــها، وإحــداث  زجيــو

فحــة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة،  املمتلكــات الثقافيــة، وتــدابري الــضبط واملــصادرة بــشأن مكا 
  .الدويل  سواء على الصعيد الوطين أو،وحتسني فعالية التحقيقات

ُيـستند إليهـا يف اختــاذ    البيانـات الـيت ينبغـي أن    وُيالَحـظ منـذ وقـت طويـل االفتقـاُر إىل       -١٠٦
 حـد سـواء، أو   قرارات برناجمية بشأن اجلرمية السيربانية وجرمية االجتار باملمتلكات الثقافية على      

 ظيـان  هـذين املوضـوعني أصـبحا حي    نَّغـري أ  . حمدودّية القدرة على مجع هذه البيانات على األقل       
وظهـر عـدد متنـامٍ مـن الدراسـات، واألهـم مـن ذلـك             . متزايد خـالل الـسنوات األخـرية       بانتباه

يف حلقـة   ولعـلَّ املـشاركني     . جديدة من البيانات، الـيت ُتعـىن هبـاتني املـسألتني           صدور جمموعات 
 جديـدة العمل الثالثة يوّدون أن يستعرضوا بعنايٍة هذه األحباث وأن حيدِّدوا جماالت أو جوانـب               

 ملواصــلة العمــل يف هــذا امليــدان، وخــصوصاً فيمــا يتعلــق بــاملواد الــيت تــستند إىل األدلــة الالزمــة 
  .لتبيان نطاق اجلرائم قيد املناقشة ولوصف أمناطها
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    األهداف  - باء  
لَّــب اجلرميــةُ الــسيربانية وجرميــةُ االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة اعتمــاَد وتنفيــذ تــدابري   تتط  -١٠٧

ومـن ثَـمَّ،    . تصدٍّ شاملة، ال تقتصر على أوساط العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون الوطنيـة وحـدها             
ة ينبغي مواجهة التحدِّيات اليت تطرحها هاتان اجلرميتـان علـى مـستوى سـلطات العدالـة اجلنائيـ                 

 التبـاع هنـج متعـدد    ملحَّـة م بـه وجـود حاجـة    لَّمـن املـس    غـري أنَّ  . وإنفاذ القانون يف بادئ األمر    
 مبـا يـشمل هيئـات حكوميـة أخـرى           ،مـصلحة متعـدِّدين    اجلوانب قائم على مـشاركة أصـحابِ      

ومنظمـات دوليـة، وكـذلك هيئـات اجملتمـع املـدين ومؤسـسات              ) معظمها مكلَّف مبهام وقائية   (
. ، وتتضافر جهود هذه اجلهـات يف إطـاره للتـصدي هلـذه األشـكال مـن اجلرميـة              اخلاص طاعالق

كما أنَّ التنسيق فيما بني خمتلف اجلهات الفاعلة قد يـؤدي إىل عالقـات شـراكة ابتكاريـة وإىل                   
وعالوةً على ذلك، ميكن أن تركِّـز هـذه         . تشاطر املسؤوليات فيما بني القطاعني العام واخلاص      

ابري التصدِّي هلـذه اجلـرائم فحـسب، بـل كـذلك علـى منـع حـدوثها مـن                     على تد  الالشراكات  
  .خالل التوعية اجملتمعية والعناية بتدّبر مواجهة املخاطر

  :وسوف تكون األهداف املنشودة من حلقة العمل الثالثة كما يلي  -١٠٨
اســـتبانة االجتاهـــات الـــسائدة يف اجلـــرائم املـــستجدة مثـــل اجلرميـــة الـــسيربانية    )أ(  
  م االجتار باملمتلكات الثقافية؛وجرائ

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

  صالهتا بأفعال إجرامية كالفساد وغسل األموال؛
 ميكن أن يّتبعها قطاُع العدالة اجلنائية وهيئـاُت القطـاع           استكشاف الُسبل اليت    )ج(  

  العام ذات الصلة يف منع هذه اجلرائم ومكافحتها على حنو أفضل؛
استبانة أفضل الُسبل ملواصلة تعزيز التعاون الدويل على مكافحة هـذه اجلـرائم               )د(  

اجليـــدة، وإتاحـــة الفرصـــة لتبـــادل وجهـــات النظـــر واخلـــربات، وكـــذلك تـــشاطر املمارســـات 
  خبصوص استخدام اتفاقية اجلرمية املنظَّمة بغية تعزيز هذا التعاون؛

الوقوف على طبيعـة عالقـات الـشراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف منـع                     )هـ(  
  هذه اجلرائم أو التصدِّي هلا؛

  اإلحاطة باألحباث املوجودة اليت توفِّر معلومات عن طبيعة هذه اجلرائم ومداها؛  )و(  
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اســتعراض األدلــة أو الدراســات التقييميــة املتاحــة خبــصوص النــهوج املتَّبعــة يف   )ز(  
  منع كلٍّ من اجلرمية السيربانية واالجتار باملمتلكات الثقافية؛

مناقشة دور التنسيق الداخلي فيما بني أجهزة إنفـاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة                 )ح(  
  .ه اجلرائموغريها من سلطات الدولة املشاركة يف مكافحة هذ

    
    مسائل للمناقشة  - جيم  

، وكــذلك املــشاركني يف حلقــة اإلقليميــة التحــضرييةلعــلَّ املــشاركني يف االجتماعــات   -١٠٩
العمل الثالثة يف إطار املؤمتر الثالث عشر، يوّدون النظر يف األسئلة التالية من أجل إجـراء املزيـد             

  :من املناقشات بشأهنا
 خلصت إليها األحباث بشأن اجلرمية السيربانية وجرميـة         ما هي أهم النتائج اليت      )أ(  

االجتار باملمتلكات الثقافية، وما هـي أنـواع األحبـاث الالزمـة يف اخلمـس سـنوات املقبلـة؟ ومـا                     
  هي أهم املسائل اليت قد تطرح نتيجة لتلك األحباث؟

كيـــف ميكـــن لـــسلطات إنفـــاذ القـــانون أن تـــشجِّع علـــى توعيـــة مـــستعِملي     )ب(  
 نت بأفضل املمارسـات املتبعـة يف جمـال األمـن الـسيرباين، وإبـالغ سـلطات إنفـاذ القـانون                    اإلنتر

باجلرائم السيربانية؟ وكيف ميكن لسلطات إنفاذ القـانون أن تـشجِّع مـستعِملي اإلنترنـت علـى                 
ــسؤوليتهم الشخــصي   ــل م ــضاء     ةحتّم ــل يف الف ــشتَرك املتمث ــوجي امل  يف اســتعمال النظــام اإليكول

  ان؟السيرباين بأم
كيــف ميكــن لــسلطات العدالــة اجلنائيــة وســلطات إنفــاذ القــانون أن تتــصدَّى     )ج(  

بفعالية جلرائم مستجدة كاجلرمية السيربانية وجرمية االجتار باملمتلكات الثقافية؟ وما هـو الـدور              
مبـا يف ذلـك الـسلطات املركزيـة املعيَّنـة           (الذي ميكن أن تؤدِّيه هيئاٌت أخرى مـن القطـاع العـام             

  يف تدابري التصدِّي هذه؟)  من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة١٨ من املادة ١٣ الفقرةتضى مبق
ما هو الدور الذي ميكـن أن يؤدِّيـه القطـاع اخلـاص، بطرائـق منـها دخولـه يف                      )د(  

عالقات شراكة مع القطاع العام، يف التصدِّي للجرائم املـستجدة كاجلرميـة الـسيربانية وجـرائم                
للمعلومـات بـني     ات الثقافية؟ وما هي العراقيـل الـيت حتـول دون التبـادل الفعـال              االجتار باملمتلك 

ابتكاريـة تـشمل     أمثلـة أو هنـوج     القطاعني العام واخلاص بشأن اجلرمية السيربانية؟ وهـل هنالـك         
  القطاع اخلاص وتتعلق مبنع هذه اجلرائم وقمعها؟
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تـها أو خـضعت للتقيـيم       هل هنالك أيُّ ممارسات جيِّـدة أو واعـدة ثبتـت فعالي             )هـ(  
يف اجملاالت قيد املناقشة؟ وكيف ميكن أن تعمل سـلطات إنفـاذ القـانون والقطـاع اخلـاص معـاً                    
  على التشجيع على احلفاظ على األدلة مع احلرص على محاية خصوصية مستعِملي اإلنترنت؟

مــا هــي العقبــات والعراقيــل الــيت تعــوق التعــاون الــدويل علــى مكافحــة هــذه      )و(  
ئم؟ وكيف يتسىن للدول والقطاع اخلاص كفالة التعاون الفعَّال يف هـذا الـصدد؟ وإىل أيِّ          اجلرا

مــدى تــسري الــدول األعــضاء يف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة بــشأن منــع االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة   
 حــسب االقتــضاء، املعاهــدةُ النموذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك التــراث   فيهــا،ومكافحتــه، تراعــى 

  لشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة؟الثقايف ل
ما هي االحتياجات واألولويات الرئيسية اخلاصة باملساعدة التقنية فيما يتعلـق             )ز(  

  ببناء القدرات الالزمة للتصدِّي هلذه اجلرائم؟
ــم       )ح(   ــادة فهـ ــاً علـــى زيـ ــام واخلـــاص معـ ــان العـ ــل القطاعـ ــن أن يعمـ كيـــف ميكـ

  اليت قد ُيساء استعماهلا الرتكاب جرائم سيربانية؟التكنولوجيات اجلديدة واملستجدَّة 
ما هو أنـسب دور تؤدِّيـه املنظمـات الدوليـة سـواء يف منـع اجلـرائم املـستجدة                      )ط(  

  كاجلرمية السيربانية وجرمية االجتار باملمتلكات الثقافية أو يف التصدِّي هلا؟
    

ية بالعدالة إسهام اجلمهور يف منع اجلرمية والتوع  -حلقة العمل الرابعة    
      اخلربات والدروس املستفادة: اجلنائية

    النطاق  - ألف  
ــع أحنــاء العــامل، ولكــن هــذه الظــاهرة حتــدث        -١١٠ ــذاء يف مجي هنــاك ضــحايا للجرميــة واإلي

  .بأشكال ومعدالت خمتلفة باختالف اجملتمعات احمللية واجلماعات السكانية عرب مناطق العامل
السكانية واألماكن اليت هي أشّد عرضـةً ملخـاطر اإليـذاء           وهنالك، يف حالة اجلماعات       -١١١

أو اجلــرائم، عوامــل خطــر متعــددة علــى املــستوى الفــردي واُألَســري واحمللــي، ال ُتعــّد مــن     /و
  .اختصاص قطاع بعينه، بل تتطلب تدابري تصٍد متكاملة تستند إىل أدلة

تــوافر فيهــا تــدخُّالت  وُتطــرح مــشكلة كــربى يف جمــال احلوكمــة يف األحــوال الــيت ال ت    -١١٢
مؤسسية ملنع اجلرمية على املستوى احمللي تفضي إىل اختاذ إجراءات قائمة علـى التعـاون بـني عـدة          

وحسبما هو ُمبـيَّن    . قطاعات بشأن تقدير ومعاجلة مسائل اجلرمية واإليذاء واألمن على حنو سليم          
 بعمليـة ختطـيط صـارمة تـشمل          املبادئ التوجيهية ملنـع اجلرميـة، مـن األمهيـة مبكـان االضـطالع              يف
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إجراء حتليل منهجي ملـشاكل اجلرميـة وأسـباهبا واحتمـاالت وقوعهـا وعواقبـها، وخـصوصاً علـى                   
أمَّا الغرض من إضفاء الطـابع املؤسـسي علـى جهـود منـع اجلرميـة علـى املـستوى                    . املستوى احمللي 

حتقيـق األمـان لكـي      احمللي فهو كفالة تـضافر جهـود القطاعـات ذات املـسؤولية عـن اإلسـهام يف                  
  . منها مبا عليه، مما يتيح اجملال إلشراك اجملتمع املدين فعليا يف هذا الشأنكلٌّيقوم 
ولــئن كانــت املبــادئ التوجيهيــة تــنّص علــى أنَّ للحكومــات دوراً قياديــاً يف وضــع           -١١٣

ــشراكة شــرطان        ــاون وعالقــات ال ــضاً علــى أنَّ التع ــنّص أي ــع اجلرميــة، فهــي ت اســتراتيجيات من
منظمـات اجملتمعـات احملليـة       أساسيان لتحقيق فعالية جهود منع اجلرمية، وعلـى أن يـشمل ذلـك            

ومـن مـصلحة    .  وقطاع األعمال التجارية وكـل املـواطنني علـى حـدة           كوميةواملنظمات غري احل  
  .املواطنني وواجبهم اإلسهام يف منع اجلرمية وإجراءات العدالة اجلنائية

يــة عالقــات الـشراكة بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف إعــالن  وقـد اعُتــرف جمــدداً بأمه   -١١٤
سلفادور، الذي ذُكر فيـه أنَّ بوسـع احلكومـات ودوائـر األعمـال أن تتـوىل، عـن طريـق تبـادل                       
املعلومات واملعارف واخلربات على حنو فعَّال واختاذ إجراءات مشتركة ومنـسَّقة، وضـَع تـدابري               

ها ومعاقبتهم، مبا يف ذلك مواجهـة التحـدِّيات املـستجدَّة           ترمي إىل منع اجلرمية ومقاضاة مرتكبي     
  .واملتغيِّرة، وحتسني نوعية تلك التدابري وتنفيذها

وفيما يتعلق بالترويج ملشاركة اجلمهور يف تعزيز جهود منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،                 -١١٥
ــصلة بغ     ــدخُّالت ذات ال ــدار هبــا الت ــة الــيت ُت ــضا النظــر يف الطريق ــة اجتنــاب حــاالت  ينبغــي أي ي

ويــشمل ذلــك . القــصور اهليكلــي الــيت كــثرياً مــا تعــرِّض فئــات ســكانية معيَّنــة لعواقــب وخيمــة
 السكان األصليني واألقليـات واألطفـال، أكثـر مـن غريهـا، لإليـذاء أو االحتكـاك             فئاتتعّرض  

صـــة املـــصابني بــأمراض عقليـــة يف اإلصــالحيات اخلا   بنظــام العدالـــة اجلنائيــة، وارتفـــاع نــسبة   
وال بــدَّ أليِّ اســتراتيجية متماســكة للعدالــة اجلنائيــة ومنــع اجلرميــة مــن أن  . بالــشباب والبــالغني

  . يف احلسبان بكلّ وضوحواقعتضع هذا ال
وتتيح استراتيجيات املنـع فرصـةً لعمـل اجملتمـع املـدين والفئـات املعنيـة معـاً علـى زيـادة               -١١٦
م الثقـة بـني أوسـاط إنفـاذ القـانون واجملتمـع       وهو تعاون مـن شـأنه كـسر حـواجز انعـدا       . األمان

  .املدين يف بعض الدول
أسـلوب ارتكـاب اجلـرائم بـشدة نتيجـة للتكنولوجيـات             وعالوةً على ذلك، فقـد تغيَّـر        -١١٧

ومن الالزم التصدِّي ملختلـف األشـكال اجلديـدة مـن     . السريعة التطّور والنتشار اجلرمية املنظَّمة 
 ةصيني وشركاء جـدد يف التـصدِّي لألمنـاط الدائمـة التغيُّـر يف اجلرميـ            اجلرمية، واالستعانة باختصا  

  .على الصعيدين احمللي والعاملي
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وهنالك على الـصعيد العـاملي اهتمـاٌم متزايـد باملبـادرات الـيت تـشرِِك اجلمهـور يف منـع                       -١١٨
 هـذا   ويف. اجلرمية وإصالح نظام العدالـة اجلنائيـة؛ ويوجـد عـدد متزايـد مـن األمثلـة علـى ذلـك                    

 من جدول األعمال، الذي سوف يركَّـز فيـه علـى دور           ٦السياق، وباعتبار اتساع نطاق البند      
احلكومــات يف كفالــة مــشاركة اجلمهــور، ُيقتــَرح أن تكــون املناقــشة يف حلقــة العمــل الرابعــة    
ــة       ــةً للمــداوالت بــشأن هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، وأن تركِّــز علــى جهــات فاعل مكمِّل

  .أن تشمل املوضوعات اإلضافية املسائل املذكورة أدناهوميكن . أخرى
    

    دور وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي وتكنولوجيات االتصال اجلديدة  - ١  
مــن املهــم فهــم كيفيــة االســتفادة املثلــى مــن اجلوانــب اإلجيابيــة مــن التغطيــة اإلعالميــة    -١١٩

للجوانـب الـسلبية مـن       ظيم الرقايب الـذايت تفاديـاً     لتدابري منع اجلرمية، مع احلرص على كفالة التن       
 هيئـات محايـة املـستهلكني يف        نَّفعلى سـبيل املثـال، ُيـذكر أ       ). مثل جانب الوصم  (تلك التغطية   

بعض البلدان تشارك، يف إطار اجلهود العاملية ملكافحة عمليات االحتيال الواسعة النطـاق علـى               
سـنة ملـدة شـهر بغيـة إذكـاء الـوعي هبـذه املـشكلة                املستهلكني، يف أنشطة ملنع الغـش تقـام كـل           

  .وإسداء املشورة إىل املستهلكني عن كيفية جتّنب وقوعهم ضحايا لالحتيال
ومن ثَمَّ، ينبغي عدم التقليل من أمهية االستعمال املتزايد لوسائل التواصـل االجتمـاعي                -١٢٠

ــةباعتبارهــا أدوات اتــصال عمومــاً، وكــذلك يف إطــار منــع اجلرميــة وا    ــة اجلنائي وهنالــك . لعدال
إمكانــات ينطــوي عليهــا اســتعمال شــبكات التواصــل االجتمــاعي بغيــة تكــوين رصــيد فــردي    

 خصوصاً لدى الـشباب، عـاملني هـامني مـن عوامـل احلمايـة مـن اجلرميـة                   الن،واجتماعي يشكِّ 
كمـا جيـري اسـتعمال شـبكات التواصـل االجتمـاعي مـن        . بتعزيز قدرهتم على الـصمود أمامهـا    

 إذكـاء الـوعي وتبـادل املعلومـات لزيـادة إمكانيـات االطـالع علـى معلومـات وممارسـات                     أجل
 أكثــر علــى نظــام العدالــة اجلنائيــة وكيفيــة التعامــل معــه  ففعالــة يف جمــال منــع اجلرميــة، والتعــرّ 

وأحـد األمثلـة الوثيقـة الـصلة بـذلك هـو تطبيـق عمليـات التـسويق االجتمـاعي                   . بطريقة إجيابيـة  
  )٤١(:ةعلى منع اجلرمي

اهلــدف مــن هــذه العمليــة هــو محــل الفئــات املــستهَدفة الرئيــسية علــى ترمجــة معــارف      
ممارســات فعالــة حبيــث يتــسىن هلــا تعــديل ســلوكها ســعياً إىل    مــستنِدة إىل أدلــة بــشأن

  .حتقيق أفضل النتائج املمكنة
    

                                                         
  .Homel and Carroll, Moving knowledge into actionانظر  )41( 



 

V.13-85365 61 
 

A/CONF.222/PM.1 

     الشعبيةاملبادرات املتخذة على مستوى القاعدة: مشاركة اجلمهور على الصعيد احمللي  - ٢  
تشمل هذه املـسألة املبـادرات املتمرِكـزة علـى اجملتمعـات احملليـة والنـهوج الـيت ُتتَّبـع يف              -١٢١

احملليـة، ودور    إشراك اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلـك املنظمـات القائمـة يف إطـار هـذه اجملتمعـات                 
، ومبـادرات العدالـة    هذه اجملتمعات يف منع معاودة اإلجرام، بوسائل منها االستعانة بـاملتطوعني          

اجملتمعية، واملشاركة يف العدالة التصاحلية، وبدائل السجن، ومشاركة اجلمهور يف كفالـة سـبل              
وغــري ذلــك مــن   ) مــن خــالل التوعيــة القانونيــة واملــساعدة القانونيــة     (االحتكــام إىل العدالــة  

 اراالت يف إطـ املبادرات اليت ُبوشرت على الصعيد احمللـي، واعتمـدهتا احلكومـات يف بعـض احلـ            
قـانونيني يف    مبـساعدين  ومن األمثلة على ذلك يف جمال العدالة اجلنائيـة االسـتعانة          . استراتيجياهتا

. عدة بلدان يف أفريقيا من أجـل تقـدمي املـساعدة إىل اجملتمعـات احملليـة حيـث ال يوجـد حمـامون                   
ديـة علـى الـصعيد احمللـي         الرقابة الوال  أوويف جمال منع اجلرمية، ُبوشرت أساليب حراسة األحياء         

يف كثري من البلدان يف أحنـاء مـن العـامل، وأصـبحت تـدرجيياً يف بعـض األمـاكن جـزءاً مـن هنـج              
  . على الصعيد احمللياجلرميةاحلكومات املتكامل املتَّبع يف منع 

    
    دور أوساط األعمال التجارية من القطاع اخلاص يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  - ٣  

تــدابري راميــة إىل منــع اجلرميــة وإجيــاد  ارك قطــاع األعمــال التجاريــة بقــوة يف اختــاذيــش  -١٢٢
احللول ملشاكلها من خالل العمل على استحداث حلول تكنولوجية بـشأن األشـكال اجلديـدة               
مــن اجلرميــة املقترنــة بــالنمو احلاصــل يف التجــارة اإللكترونيــة وارتكــاب اجلرميــة املنظَّمــة العــابرة 

ومن ثَمَّ، فـإنَّ هـذا القطـاع سـوف يواصـل            . نية باستغالل التكنولوجيات اجلديدة    الوط دودللح
ــة      ــرائم التجاريـ ــة الـــيت تـــستهدف اجلـ ــود منـــع اجلرميـ ــهام يف جهـ ــؤثِّر يف اإلسـ ــام بـــدور مـ القيـ

  .واالقتصادية واحلاسوبية
ضاء ، الـدولَ األعـ    ١٩/١وقد شجَّعت جلنـةُ منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف قرارهـا                  -١٢٣

علــى التعــاون مــع القطــاع اخلــاص، وفقــاً لألولويــات والتــشريعات الوطنيــة، طواعيــةً وضــمن     
جمــاالت اختــصاص كــل منــها، وبــروح مــن الــشراكة والثقــة املتبادلــة، مــن أجــل جماهبــة اجلرميــة  

  .جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك االجتار باملخدِّرات واإلرهاب
تعاون فيما بني قطـاع األعمـال التجاريـة واحلكومـات         وهنالك أمثلة بالغة الداللة على ال       -١٢٤

وتوجـد أمثلـة علـى    . واجملتمعات احمللية يف جمال منع اجلرميـة ويف تفعيـل إجـراءات العدالـة اجلنائيـة      
 لالسلكيةترتيبات تعاون ناجحة جداً، ومنها التدابري اليت اختذهتا شركات االتصاالت السلكية وا           

شبكي ألجهزة اهلواتف اجلوالة املسروقة؛ وحتقيـق تقـدُّم يف احلـّد            من أجل تقييد إعادة التوصيل ال     
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من سرقة السيارات من خالل هيئـات مـشتركة مثـل اجمللـس الـوطين األسـترايل للحـد مـن سـرقة                      
وهو أسلوب يف التعاون يف العمـل بـني شـركات صـنع الـسيارات وشـركات التـأمني                   (السيارات  
بني املؤسسات املالية واهليئات احلكومية من أجل منـع     ؛ والتعاون على الصعيد الدويل      )واحلكومة

جدل وخـالف    وهنالك أيضا أمثلة ما زالت جوانب اجلدوى والفعالية منها مثار         . غسل األموال 
  .وميكن مواصلة مناقشتها يف حلقة العمل

    
    األهداف  - باء  

  :سوف تكون األهداف املنشودة من حلقة العمل الرابعة كما يلي  -١٢٥
ــسية يف إطــار      وضــع  )أ(   ــصلحة الرئي ــة وصــاحبة امل ــشأن اجلهــات الفاعل ــصور ب  ت

يف اإلســهام يف منــع اجلرميــة وإذكــاء الــوعي بــإجراءات العدالــة  اجملتمــع املــدين الــيت هلــا مــصلحة
  اجلنائية أو قدرة على ذلك اإلسهام، ومناقشة املنافع اليت تعود هبا هذه املشاركة؛

وعة املتزايدة من النـهوج واملبـادرات املتخـذة      استبانة ونشر معلومات عن اجملم      )ب(  
  على صعيد اجملتمعات احمللية بشأن منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية؛

اكتساب فهم أفضل للـدور اهلـام لوسـائل اإلعـالم وقطـاع األعمـال التجاريـة                 )ج(  
يـة والفــرص  وفئـات الـشباب وضـحايا اجلرميـة يف أداء مهمـة إذكــاء الـوعي بنظـام العدالـة اجلنائ        

  املتاحة ملنع اجلرمية؛
مناقـشة التحـدِّيات واملنـافع ذات الـصلة بتنـسيق مـشاركة اجلمهـور مـن أجــل           )د(  

  بني عدة قطاعات لتلبية احتياجات اجملتمعات احمللية بكفاءٍة؛ كفالة التعاون
مناقــشة بعــض األمثلــة املــثرية للجــدل واخلــالف علــى التعــاون فيمــا بــني قطــاع    )هـ(  
التجارية واحلكومات واجملتمع احمللـي يف جمـال منـع اجلرميـة ويف تفعيـل إجـراءات العدالـة          األعمال  
  اجلنائية؛
ــدى         )و(   ــة ل ــهوج املتَّبع ــسياقات واُألطــر ووســائل اإلعــالم والن اســتبانة خمتلــف ال

اجملتمع املدين وغريه من اجلهات الفاعلـة غـري احلكوميـة مـن أجـل تعزيـز منـع اجلرميـة وإصـالح                       
اجلنائية، ومن أجل إقناع احلكومـات باعتمـاد هنـوج حمورهـا اجملتمـع احمللـي، واكتـساب          العدالة  

   واألطر والوسائل والنهوج؛السياقاتفهم أفضل لتلك 
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التشجيع على حتسني التدريب وبناء القدرات فيما خيّص الطائفة املتنوِّعـة مـن               )ز(  
يف اإلسـهام يف   ين الـيت هلـا مـصلحة   اجلهات الفاعلـة وصـاحبة املـصلحة الرئيـسية يف اجملتمـع املـد       

  .منع اجلرمية وإذكاء الوعي بإجراءات العدالة اجلنائية أو القدرة على ذلك اإلسهام
    

     للمناقشةمسائل  - جيم  
ُيشجَّع املـشاركون يف حلقـة العمـل الرابعـة يف إطـار املـؤمتر الثالـث عـشر علـى عـرض                         -١٢٦

قـت جناحـاً، أو ميكـن اسـتخالص دروس مفيـدة            أمثلة على مشاريع أو استراتيجيات حمدَّدة حقَّ      
منها، مع حتديد العوامـل الرئيـسية املؤدِّيـة للنجـاح أو لإلخفـاق، وكيـف طُبِّقـت أو مت التغلُّـب                      

  :عليها من حيث عالقتها مبا يلي
استعراض املمارسات اجليِّدة فيما يتعلق مبشاركة اجلمهور يف تعزيـز أداء نظـم             )أ(  

  للمجتمعات احمللية؛ دمات اليت توفِّرهاالعدالة اجلنائية واخل
مناقشة سبل تعزيز مشاركة اجلمهور على مستوى القاعدة الـشعبية يف بـرامج        )ب(  

  وهنوج العدالة اجلنائية املبتكرة املعنية مبنع اجلرمية؛
ة، وتقليـل   ليـ احملاستبانة وتعظيم منافع مبادرات منع اجلرمية يف إطار اجملتمعـات             )ج(  

   املقصودة؛النتائج غري
اســتعراض املمارســات اجليِّــدة يف تطبيــق أســاليب وســائل اإلعــالم وشــبكات     )د(  

  التواصل االجتماعي على منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية؛
مناقشة أفضل الـسُّبل يف مواجهـة التحـدِّيات الـيت تطرحهـا شـبكات التواصـل                 )هـ(  

   للتحريض على العنف والتمييز واجلرمية؛االجتماعي وتكنولوجيات االتصال حينما ُتستعَمل
تسخري املـوارد املاليـة والفكريـة لـدى أوسـاط األعمـال التجاريـة مـن القطـاع                     )و(  

  اخلاص ملنع اجلرمية واحلّد من اجلرائم؛
مناقشة خمتلـف التجـارب يف إشـراك القطـاع اخلـاص يف منـع اجلرميـة والعدالـة                     )ز(  

  .والكفاءة، واستبانة األمثلة الناجحةاجلنائية، فيما يتعلق جبانيب اجلدوى 
 


