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      مشروع التقرير    

      (التفيا) أوسكالنِه : سينتيااملقرِّرة العامة
      إضافة    
التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الشاملة ملنع     

اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين 
      املاثلة يف هذا اجملالالوطين والدويل ودعم التنمية املستدامة والتحديات 

    الوقائع    
، وجلسـته  ٢٠١٥ نيسـان/أبريل  ١٤نظر املؤمتر أثناء جلسته العامة السابعة، املعقـودة يف    -١

ــودة يف   ــة، املعق ــد نيســان/أبريل ١٥الثامن ــون "التجــارب     ٣، يف البن ــال، املعن ــن جــدول األعم م
رمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الشاملة ملنع اجل

سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ودعم التنمية املستدامة والتحـديات املاثلـة يف هـذا    
  على املؤمتر للنظر يف هذا البند الوثائق التالية: وكان معروضاً .اجملال"

اتيجيات الشـاملة  تقرير األمني العام عن متابعة إعـالن سـلفادور بشـأن االسـتر      (أ)  
ملواجهـــة التحـــدِّيات العامليـــة: نظـــم منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة وتطوُّرهـــا يف عـــامل متغيِّـــر 

(A/CONF.222/3)؛  
ــى         (ب)   ــة عل ــة اجلنائي ــة والعدال ــة اجلرمي ــام عــن حال ــر األمــني الع ــامل  نطــاقتقري الع

)A/CONF.222/4(؛  
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مــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع  تقريــر املــدير التنفيــذي عــن مســامهة مــؤمتر األ   (ج)  
 ٢٠١٥لتنميــــة ملــــا بعــــد عــــام    اخطــــة  بشــــأناجلرميــــة والعدالــــة اجلنائيــــة يف املناقشــــات    

)A/CONF.222/5(؛ 

التجــارب الناجحــة يف تنفيــذ السياســات   عــناألمانــة  مــن إعــدادورقــة عمــل   (د)  
ة القــانون علــى واالســتراتيجيات الشــاملة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل تعزيــز ســياد  

ــال         ــذا اجملـ ــة يف هـ ــدِّيات املاثلـ ــتدامة والتحـ ــة املسـ ــم التنميـ ــدويل ودعـ ــوطين والـ ــعيدين الـ الصـ
)A/CONF.222/6(؛  

ــجناء       ) (ه   ــة السـ ــدنيا ملعاملـ ــة الـ ــد النموذجيـ ــين بالقواعـ ــرباء املعـ ــق اخلـ ــر فريـ تقريـ
)A/CONF.222/14(؛  

ــة وال      (و)   ــع اجلرميــ ــر ملنــ ــث عشــ ــؤمتر الثالــ ــة للمــ ــل املناقشــ ــة  دليــ ــة اجلنائيــ عدالــ
(A/CONF.222/PM.1).  

وترأس اجللسـة العامـة السـابعة خالـد مشعـة (مصـر)، نائـب رئـيس املـؤمتر. وقـدَّم ممثلـو              -٢
لشـؤون سـيادة    هبذا الشأن األمني العـام املسـاعد  . وألقى كلمة ٣األمانة عرضا استهالليا للبند 

كلَّـم أيضـا ممثلـو تايلنـد واجلزائـر      القانون واملؤسسات األمنية، بإدارة عمليات حفظ السالم. وت
وكندا والنمسـا والصـني وسـلوفينيا وفييـت نـام واملكسـيك وباكسـتان والنـرويج. وقـدَّم مـدير           

"دور معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها املتعلقــة مبنــع اجلرميــة  بشــأن، ١مناقشــات حلقــة العمــل 
فة ُتراعــى فيهــا االعتبــارات  والعدالــة اجلنائيــة يف دعــم إرســاء نظــم عدالــة جنائيــة فعالــة ومنصــ  

ــة احلاجــات الفريــدة      اإلنســانية وختضــع للمســاءلة: اخلــربات والــدروس املســتفادة يف جمــال تلبي
للنســاء واألطفــال، وخباصــة معاملــة اجملــرمني وإعــادة إدمــاجهم اجتماعيــا"، إىل اجللســة العامــة   

  لوقائع احللقة. صاًعرضا ملخَّ
ــة، امل     -٣ ــة الثامن ــة العام ــرأس اجللس ــودة يف وت ــة  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٥عق ــد مشع ، خال

(مصر)، نائب رئيس املؤمتر. وتكلم يف اجللسة ممثلو الواليات املتحدة ومصر وأملانيا وسويسـرا  
زويال البوليفاريـــة وإندونيســـيا والعـــراق وليبيـــا والكويـــت والســـودان  واملغـــرب ومجهوريـــة فـــن

املراقبـون عـن االحتـاد     أيضـاً نيـا. وتكلـم   وبوروندي ومجهورية إيران اإلسالمية ونيكاراغوا وكي
واملنظمـة الدوليـة ملسـاعدة الضـحايا ومنظمـة العفـو الدوليـة         خدِّراتالدويل املعين بسياسات امل

  واحللف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء.
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    املناقشة العامة    
قـائع احللقـة،   لو صـاً ملخَّ إىل اجللسـة العامـة عرضـاً    ١قدَّم مدير مناقشات حلقة العمـل    -٤

قواعـد األمـم املتحـدة     ركَّز فيه على أمهية التنفيذ التام للمعايري والقواعد املوجـودة، وخصوصـاً  
ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) واستراتيجيات األمـم  

ال منـع اجلرميـة   املتحدة وتدابريها العمليـة النموذجيـة للقضـاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف جمـ        
. وخلصـت حلقـة   مؤخَّراً) اليت اعتمدت ٦٩/١٩٤اجلمعية العامة  قرار والعدالة اجلنائية (مرفق

يلزم املضي يف وضـعها موضـع    ،العمل إىل أنه على الرغم من إحراز تقدم دائم يف تنفيذ املعايري
أنـه يـتعني تنفيـذ املعـايري      رزت أمهية تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين. وذُكِـ  التطبيق العملي. وأُبرِ

والربامج اليت تتناول االحتياجات اخلاصة للمرأة يف نظم العدالـة اجلنائيـة، بتـوفري بـرامج خاصـة      
إلعادة تأهيل السجينات واجلانيات. وفيما يتعلق باألطفال، مثـة حاجـة إىل حتسـني فعاليـة نظـم      

بــني نظــم محايــة  يــق التعــاونوإىل توثالعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل التصــدي للعنــف ضــد األطفــال 
ر أنـه قــد أبـدي تأييــد للتوصـيات املنبثقــة مـن االجتمــاع     ِكــاألطفـال ونظـم العدالــة اجلنائيـة. وذُ   

ــة    ــد النموذجيـ ــرباء املعـــين بالقواعـ ــق اخلـ ــع لفريـ ــة   الرابـ ــر الوثيقـ ــجناء (انظـ ــة السـ ــدنيا ملعاملـ الـ
E/CN.15/2015/17 .(      ســـيادة القـــانون   وتكلـــم يف اجللســـة األمـــني العـــام املســـاعد لشـــؤون

يف املائــة فقــط مــن جممــوع  ٥٠واملؤسســات األمنيــة بــإدارة عمليــات حفــظ الســالم، فــأبرز أنَّ 
البالغني على نطاق العامل أعربوا عن ثقتهم يف الـنظم القضـائية لبلـداهنم. كمـا أوضـح أنَّ نظـام       

 القـانون   جمال سـيادة األخري، وأنَّ األخطاء املرتكبة يف املالذالعدالة اجلنائية ينبغي أن يكون هو 
ــدول األعضــاء         ــم املتحــدة وال ــا األم ــدوليني. ودع ــن ال ــدِّد الســلم واألم تتحــول إىل أخطــار ُته
واملنظمات اإلقليمية والباحثني واجملتمع املدين إىل اغتنام الفرصـة لتصـعيد اجلهـود اجلماعيـة مـن      

ات. وذَكر مـا تبذلـه   عزا نات وما بعد الزاع نأجل تعزيز سيادة القانون، وخصوصا يف ظروف ال
التنسـيق العـاملي الـذي أُنشـئ لـدعم      وكاالت األمم املتحدة من جهود يف إطار ترتيبـات مركـز   

حضــور األمــم املتحــدة امليــداين. وتشــمل هــذه اجلهــود تقــدمي املســاعدة يف املالحقــة القضــائية    
التأهيـل الـيت   إعـادة   أوامـر للضباط العسكريني املتهمني بارتكاب جـرائم ضـد املـدنيني؛ وتنفيـذ     

  ُتصدرها احملاكم وُتنفَّذ يف السجون؛ وتدريب موظفي أجهزة إنفاذ القانون.
متكلمون التأكيد على وجود صـالت بـني سـيادة القـانون والتنميـة املسـتدامة.       وعاود   -٥

د املتكلمـون  ر أنَّ سيادة القانون هي يف الوقت نفسه نِتاٌج للتنمية وشرط ممكِّـن هلـا. وشـدَّ   فَذُِك
وجود حاجة ماسة إىل إدراج مسأليت سيادة القانون وتدعيم نظم العدالة يف خطة التنميـة   على

. وإىل جانب ذلك، ذكر املتكلمون أنَّ تدابري منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    ٢٠١٥ملا بعد عام 
 وإمكانيـة التنبـؤ   النظـام القـانوين  تسهم يف أمان اجملتمعات احمللية وتساعد علـى ضـمان اسـتقرار    
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، وُتشجِّع االستثمار والتنمية االقتصـادية، وتسـاعد علـى ضـمان عـدم َتسـرُّب منـافع التنميـة         به
العامـل املفتـوح بـاب العضـوية التـابع      الفريق بتقرير  إىل أيدي اجملرمني. وأحاط املتكلمون علماً

رحني )، وخصوصـا اهلـدفني املقتـ   A/68/970للجمعية العامة واملعين بأهـداف التنميـة املسـتدامة (   
، وحثوا الدول األعضاء على االمتناع عن إعادة فـتح بـاب التفـاوض بشـأن األهـداف      ١٦و ٥

والغايات املتَّفق عليها ضمن إطـار تلـك العمليـة احلكوميـة الدوليـة. وذكـر أحـد املـتكلمني أنـه          
ة إدماج سيادة القانون يف ُصـلب أهـداف التنميـة املسـتدامة األخـرى. وأوصـى عـدَّ        ينبغي أيضاً

القانونيــة مــتكلمني باعتمــاد هنــج إمنــائي يتمحــور حــول النــاس وال يقتصــر علــى حتســني الــنظم  
ز الترويج حلقوق اإلنسان ومحايتها ومتكني مجيـع النـاس، ويسـاعد علـى     ونظم احلوكمة بل يعزِّ

ضــمان املســاواة وعــدم التمييــز واملشــاركة واملســاءلة، مــع التــرويج يف الوقــت نفســه الحتــرام    
  سان.حقوق اإلن

لتجــارب بلــداهنم يف جمــال تنفيــذ إعــالن ســلفادور بشــأن  وقــدَّم عــدة مــتكلمني عرضــاً  -٦
االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية: نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف عـامل       

  متغيِّر.
 أجـل  مـن  وحتليلـها  البيانـات  جلمـع  النوعيـة  عاليـة  نظم إنشاء أمهية على متكلمون وشدَّد  -٧

 األدلـة  علـى  قائمـة  سياسـات  إىل حاجـة  هناك إنَّ وقالوا اجلنائية. والعدالة اجلرمية منع برامج تعزيز
 علـى  البيانـات،  فجمـع  التحـدِّيات.  واسـتبانة  فعَّـاالً  اسـتخداماً  املـوارد  اسـتخدام  أجـل  من العملية

 تنفيـذ  لرصـد  إحصـائية  تمؤشـرا  لتحديـد  متينـاً  أساساً يوفِّر أن ميكن والدويل، الوطين الصعيدين
 يف واجلرميـة  املخـدِّرات  مكتـب  خـربة  أنَّ على وُشدِّد قريباً. سُتحدَّد اليت املستدامة التنمية أهداف
 التنميـة  أهـداف  رصـد  لـدعم  ُمهمـة  ركيـزة  متثـل  اجلنائيـة  العدالـة  ونظـم  اجلـرائم  عن البيانات مجع

  .١٦ املقترح باهلدف يتعلق فيما وخصوصاً املستدامة،
 سـياق  ضـمن  عاليـة  كأولويـة  املـرأة  ضـد  للعنـف  التصـدي  ضـرورة  مـتكلمني  عـدة  أَبرزو  -٨

ــة  املتحــدة األمــم الســتراتيجيات العملــي التطبيــق خــالل مــن القــانون، وســيادة املســتدامة التنمي
 اجلنائيـة.  والعدالـة  اجلرميـة  منع جمال يف املرأة ضد العنف على للقضاء النموذجية العملية وتدابريها
 يعمـل  سـاخن،  هـاتفي  خـط  إنشـاء  ،مـثالً  تشـمل،  املـرأة  ضـد  للعنـف  التصـدي  تدابري نَّأ وذكروا
 ومكافحــة مبنــع املتعلقــة أوروبــا جملــس اتفاقيــة عــن الناشــئة االلتزامــات إطــار ضــمن لغــات، بعــدة
 يف اجلنسـاين  املنظـور  إدمـاج  أمهيـة  علـى  أيضـاً  املتكلمون دوشدَّ زيل. املن والعنف املرأة ضد العنف
 جهــازي يف العــامالت النســاء نســبة لزيــادة خــذةاملتَّ التــدابري إىل وأشــاروا اجلنائيــة، عدالــةال نظــام

  الفساد. مكافحة يف املرأة دور أمهية املتكلمني أحد وأبرز والقضاء. الشرطة
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 اجلنائيـة،  العدالـة  نظـام  يف األطفـال  احتياجـات  مراعـاة  أمهيـة  علـى  مـتكلمني  ةعدَّ دوشدَّ  -٩
 العنـف  علـى  للقضـاء  النموذجيـة  العمليـة  وتـدابريها  املتحـدة  األمـم  اتيجياتاسـتر  بتنفيذ خصوصا

 مكتـب  بـني  املشـترك  العـاملي  الربنـامج  وبـدعم  اجلنائية، والعدالة اجلرمية منع جمال يف األطفال ضد
 منــع جمــال يف األطفــال ضــد العنــف بشــأن للطفولــة املتحــدة األمــم ومنظمــة واجلرميــة خــدِّراتامل

 قضـاء  نظـم  جلعـل  بلـداهنم  يف املبذولـة  للجهـود  شـرحاً  املتكلمـون  وقـدَّم  اجلنائيـة.  والعدالة اجلرمية
 والتفـاعالت  والوقايـة،  التجنيـب،  اسـتخدام  منـها  بوسـائل  الدوليـة،  املعـايري  مع متوافقة األحداث
 وبـرامج  واملدرسـية،  الصـحية  واخلدمات األطفال رعاية ونظام العدالة نظام بني اجلوانب املتعددة
  اجملتمع. يف اإلدماج إعادة
 واإلصـالحات  القـوانني  إصـالح  لتنفيـذ  املبذولـة  للجهـود  مـوجزاً  عرضاً املتكلمون وقدَّم  -١٠

 اســتقاللية وضــمان العدالــة نظــم حتــديث علــى زيــالترك مــع بلــداهنم، يف اجلنائيــة للعدالــة الشــاملة
 وجـه  علـى  ركِـ وذُ السـجون.  إصـالح  وتنفيـذ  بالـدعم  الضـحايا  وتزويد القدرات وتدعيم القضاء

 يف اجلنـاة  إدمـاج  وإعـادة  والتجنيـب  السـجن  بـدائل  اسـتعمال  لزيـادة  تـدابري  اختذت أنه اخلصوص
 وتيسـري  العموميـة  الدفاع خدمات أمهية إىل أيضا املتكلمون وأشار .اإلجرام معاودة ومنع اجملتمع
 لتنفيـذ  املتخـذة  واتاخلطـ  أمهيـة  وإىل والتنميـة،  القـانون  سـيادة  تعزيز يف العدالة إىل الوصول سبل

 العدالـة  نظـم  يف قانونيـة ال املسـاعدة  علـى  احلصـول  سـبل  بشـأن  وتوجيهاهتـا  املتحـدة  األمم مبادئ
  اجلنائية.

 منـع  وبـرامج  وتـدابري  اسـتراتيجيات  تـدعيم  أمهيـة  بشأن تعليقات أيضاً املتكلمون وأبدى  -١١
 تنفيـــذ خـــالل مـــن آلنا حـــىت هبـــا املضـــطلع للجهـــود شـــرحاً كلمنيتاملـــ بعـــض وقـــدَّم اجلرميـــة.

 واألمـن  األوليـة  الوقايـة  وبـرامج  احلياتيـة  املهـارات  علـى  التـدريب  وبرامج الوطنية االستراتيجيات
  شديدة. ملخاطر املعرضة للفئات خاصة عناية إيالء مع اجملتمعي،

 اجلرميـة  مكافحـة  جمـال  يف الـدويل  التعـاون  خطـى  دفع إىل الدويل اجملتمع املتكلمون ودعا  -١٢
 املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقية تنفيذ الستعراض آلية باعتماد وخصوصاً ة،املنظم
 .املطلـوبني  وتسـليم  املتبادلـة  القانونيـة  املسـاعدة  أمهيـة  إىل آخـرون  متكلمـون  وأشـار  الوطنية. عرب

 التسـليم.  بشـأن  قانونـاً  ملـزم  جديـد  دويل صـك  إعـداد  املتحـدة  األمـم  مـن  املتكلمني أحد وطلب
 وهتريـب  بالبشـر  االجتـار  مثـل  احمللـي،  الصـعيد  علـى  خاصـة  تركيـز  جمـاالت  مـتكلمني  عـدة  وذكـر 

  الثقافية. باملمتلكات واالجتار املشروعة غري خدِّراتامل وعرض وطلب املهاجرين
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 وسـلطوا  القـانون،  سيادةو التنمية أمام شديداً عائقاً ميثل الفساد أنَّ إىل املتكلمون وأشار  -١٣
 املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  لتنفيـذ  تسـهيال  وطنيـة  وبـرامج  قـوانني  مـن  بلـداهنم  اعتمدتـه  ما على الضوء
  الفساد. ملكافحة

 بلـداهنم  علـى  اإلرهـاب  يشـكله  الـذي  اخلطـر  مـن  الشـديد  قلقهم عن املتكلمون وأعرب  -١٤
 تمـع، اجمل مسـتويات  مجيـع  علـى  اتُّخـذ  ملا موجزاً عرضاً متكلمني ةعدَّ موقدَّ الدويل، اجملتمع وعلى

 مـن  الشـباب  وقايـة  أجل من اجلرمية، ملنع تدابري من احلاالت، بعض يف الدينية السلطات وبإشراك
  التطرُّف. براثن
 واالحتـرام  الـدول  شـؤون  يف التـدخُّل  عـدم  مبـادئ  احتـرام  ضرورة املتكلمني أحد وأبرز  -١٥
 اجلرميــة منــع نظــم فعاليــة يف يــارحمو عنصــرا كلــها متثــل والــيت وســيادهتا، اإلقليميــة لســالمتها التــام

  اجلنائية. والعدالة
ــ  -١٦ ــه اضــطلع الــذي بالعمــل مــتكلمني عــدة بورحَّ  لتقــدمي واجلرميــة خــدِّراتامل مكتــب ب

 بعمـل  املتكلمـون  أشـاد  كمـا  اجلنائيـة.  والعدالـة  اجلرميـة  منع جمال يف األعضاء الدول إىل املساعدة
 ســبيل يف مهمــة خطــوة بصــفته الســجناء، عاملــةمل الــدنيا النموذجيــة باملعــايري املعــين اخلــرباء فريــق
 بإحالـة  اجلنائيـة  والعدالـة  اجلرميـة  منـع  جلنـة  لقيـام  التأييـد  عـن  أيضـاً  وأُعـرب  اجلناة. معاملة حتسني
 العامـة  اجلمعيـة  إىل واالجتمـاعي،  االقتصـادي  اجمللـس  طريـق  عـن  القواعـد،  لتلـك  املنقحة الصيغة

  السجناء". ملعاملة الدنيا النموذجية املتحدة األمم "قواعد اسم حتت العتمادها
 

 


