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  *املؤقَّت من جدول األعمال ٦و ٥و ٤و ٣البنود 
التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات 

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

  التنمية املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال
ويل، مبا يف ذلك التعاون على الصعيد التعاون الد

اإلقليمي، ملكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود 
  الوطنية

النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة 
ومستجِدَّة للجرمية العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي 

  هلا على حنوٍ مالئم
يف تعزيز منع  املتعلقة مبشاركة اجلمهور الوطنيةالنُُّهج 

  اجلرمية والعدالة اجلنائية
      

  إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مشروع
  يدِّيف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التص

  االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون  ياتدِّللتح
 الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور على
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  الدول األعضاء،   وممثليحنن، رؤساء الدول واحلكومات ووزراء   
يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، املنعقـد    اجتمعناوقد   

، مــن أجــل إعــادة تأكيــد التزامنــا املشــترك  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩إىل  ١٢يف الدوحــة، مــن 
إلجـرام بكـل أشـكاله ومظـاهره، علـى الصـعيدين احمللـي        بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحـة ا 

والدويل؛ وبالعمل على أن تكون نظمنا املعنية بالعدالة اجلنائية فعالـة ومنصـفة وإنسـانية وقابلـة     
ــة وخاضــعة          ــاء مؤسســات فعال ــع؛ وببن ــة للجمي ــبل الوصــول إىل العدال ــوفري س ــاءلة؛ وبت للمس

ســتويات؛ وبالتمســك مببــدأ كرامــة اإلنســان للمســاءلة ونـــزيهة وشــاملة للجميــع علــى مجيــع امل
  ،ومبراعاة واحترام مجيع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف كل األحوال

  وحتقيقاً هلذه الغاية، نعلن ما يلي:  
إلرث مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة     وتقــديرنا نعــرب عــن عرفاننــا     -١  

أكـرب احملافـل الدوليـة وأكثرهـا تنوُّعـاً مـن        مـن  بصـفتها سـنة،   ٦٠والعدالة اجلنائية، املمتـد منـذ   
حيث تبادل اآلراء والتجارب يف جماالت البحوث وتطوير القـوانني والسياسـات والـربامج بـني     

األفراد الذين ميثلون خمتلـف املهـن والتخصصـات،    الدول واملنظمات احلكومية الدولية واخلرباء 
دان منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وعــن هبــدف اســتبانة االجتاهــات واملســائل املســتجدة يف ميــ 

تقديرنا لدورها املهم املستمر. ونعترف مبا قدمته تلك املـؤمترات مـن مسـامهات فريـدة ومهمـة      
يف تطــوير القــوانني والسياســات، وكــذلك يف اســتبانة االجتاهــات واملســائل املســتجدة يف جمــال 

  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
مـن طـابع شـامل    تتسم به مسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة   د جمدداً ماكِّنؤ  -٢  

يستتبعه ذلـك مـن حاجـة إىل إدمـاج تلـك املسـائل يف جـدول أعمـال          وماملختلف القطاعات، 
األمــم املتحــدة األوســع نطاقــاً، مــن أجــل تعزيــز التنســيق علــى نطــاق املنظومــة. ونتطلــع إىل مــا 

صـوغ وتنفيـذ   ب فيما يتعلـق ئية يف املستقبل من مسامهات ستقدمه جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنا
السياسات والربامج الوطنية والدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، آخـذةً يف اعتبارهـا     

  توصيات املؤمترات ومرتِكزةً عليها.
واملؤسسـات املكوِّنـة هلـا     ندرك مـا لفعاليـة نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         -٣  

ة كعنصر حموري يف إرسـاء سـيادة   يلمساءلة من أمهلها باإلنصاف واإلنسانية واخلضوع مّتساوا
القانون. ونلتزم باتباع ُنهج مشوليـة وجامعـة يف مواجهـة اإلجـرام والعنـف والفسـاد واإلرهـاب        

وبالعمـــل علـــى تنفيـــذ تـــدابري املواجهـــة تلـــك علـــى حنـــو منســـق   ،بكـــل أشـــكاهلا ومظاهرهـــا
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جنب مع برامج أو تدابري أوسع للتنمية االجتماعية واالقتصادية والقضـاء   ومتماسك، جنباً إىل
  لم االجتماعي وإشراك مجيع فئات اجملتمع.ترام التنوع الثقايف وحتقيق السعلى الفقر واح

ويعـزز  التنميـة املسـتدامة وسـيادة القـانون مترابطـان ترابطـاً شـديداً         نَّأبـ  نسلِّم  -٤  
ــذلك، نر   ــهما اآلخــر. ول ــكــل من ــع علــى الصــعيد    حِّ ــة شــفافة وشــاملة للجمي ب بإرســاء عملي

، الـيت هتـدف إىل وضـع أهـداف     ٢٠١٥احلكومي الدويل فيما خيص خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     
العامة، وُنِقرُّ بأن مقترحات الفريق العامـل املفتـوح   ستدامة توافق عليها اجلمعية عاملية للتنمية امل

لتابع للجمعية العامة، هي األساس الرئيسـي إلدمـاج أهـداف    املعين بأهداف التنمية املستدامة، ا
ــا بعــد عــام      ــة مل ــة املســتدامة يف خطــة التنمي ــه ســيُ  ٢٠١٥التنمي نظر أيضــاً يف ، مــع تســليمنا بأن

التــرويج جملتمعــات مســاملة وخاليــة مــن   مســامهات أخــرى. ونؤكــد جمــدداً يف هــذا الســياق أنَّ 
متمحـور  ة املستدامة، مع التشـديد علـى اتبـاع هنـج     الفساد ومشرِكة للجميع ذو أمهية يف التنمي

حــول النــاس يــوفر ســبل العدالــة للجميــع ويــبين مؤسســات فعالــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة  
  للجميع على مجيع املستويات.

دعم فعاليـة نظـم العدالـة اجلنائيـة واملؤسسـات املكوِّنـة هلـا        بد جمدداً التزامنا كِّنؤ  -٥  
، القيـام بـذلك  وعزمنا السياسي القوي علـى   سانية واخلضوع للمساءلةواّتسامها باإلنصاف واإلن

ونشجع مشاركة مجيع قطاعات اجملتمـع وإشـراكها فعليـاً، ممـا يهيـئ الظـروف الالزمـة للنـهوض         
 وســالمتهاجبــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع، مــع إيــالء مراعــاة تامــة ملبــدأي ســيادة الــدول 

دول األعضاء عن مراعاة كرامة اإلنسان ومجيع احلقوق اإلنسـانية  اإلقليمية، والتسليم مبسؤولية ال
 احتكـاك باجلرمية والـذين قـد يكونـون علـى      املتأثرينواحلريات األساسية لكل البشر، وخصوصاً 

مع نظام العدالة اجلنائية، مبن فيهم املستضعفون من أفراد اجملتمع، بصـرف النظـر عـن وضـعيتهم،     
عـة بعـدم   ييز متعددة وشديدة، وعـن منـع ومكافحـة اجلـرائم املدفو    الذين قد يتعرضون ألشكال مت

  :نعتزم ما يليتلك الغاية، وحتقيقا لكان شكله.  التسامح أو التمييز، أيا
اعتماد سياسات وبـرامج وطنيـة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة تتسـم           (أ)  

ومــن عوامــل  أدلــةيوجــد مــن  وتأخــذ بعــني االعتبــار الكامــل مــابالشــمولية وبإشــراك اجلميــع، 
ــه،      أخــرى ــة لإلجــرام والظــروف املســاعدة علــى حدوث ذات صــلة، مبــا فيهــا األســباب اجلذري

معــايري األمــم مــن وتتوافــق مــع التزاماتنــا مبقتضــى القــانون الــدويل، وتراعــي مــا يتصــل بــذلك    
م للمـوظفني  املتحدة وقواعدها يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وضـمان التـدريب املالئـ       

  وحرياته األساسية؛املكلفني بتدعيم سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان 
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ضمان حق كل فرد يف حماكمـة منصـفة، دون إبطـاء ال داعـي لـه، أمـام هيئـة          (ب)  
ــدةخمتصــة ومســتقلة   ــدم      وحماي ــة علــى ق ــر ســبل الوصــول إىل العدال ــانون، ويف تيسُّ حيــددها الق

األصول اإلجرائية، وتيسُّر االسـتعانة مبحـام ومبتـرجم شـفوي إذا     مع ضمانات مبراعاة  ،املساواة
مـن حقـوق ذات صـلة؛     )١(اتفاقيـة فيينـا للعالقـات القنصـلية     عليـه  مـا تـنص   وضـمان لزم األمر، 

ــة          ــدابري تشــريعية وإداري ــها؛ واختــاذ ت ــف ومكافحت ــال العن ــع أفع ــوّخي احلــرص الواجــب ملن وَت
يــع أشــكال التعــذيب وغــريه مــن أشــكال املعاملــة أو وقضــائية فعالــة ملنــع ومالحقــة ومعاقبــة مج

  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وللقضاء على إمكانية اإلفالت من العقاب؛
سياسات املساعدة القانونية من أجل توسـيع سـبل احلصـول    وإصالح مراجعة   (ج)  

موارد كافية أو عنـدما تقتضـي   على مساعدة قانونية فعالة يف اإلجراءات اجلنائية، ملن ال ميتلك 
ال إذا اقتضـت الضـرورة،   ذلك مصلحة العدالة، بوسائل منها وضـع خطـط وطنيـة يف هـذا اجملـ     

قــدرات لتــوفري وضــمان ســبل احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة بكــل أشــكاهلا يف مجيــع وبنــاء 
ســاعدة الشــؤون، مــع مراعــاة مبــادئ األمــم املتحــدة وتوجيهاهتــا بشــأن ســبل احلصــول علــى امل 

  )٢(القانونية يف نظم العدالة اجلنائية؛
بذل قصارى اجلهود ملنع الفساد ومكافحته، ولتنفيـذ تـدابري هتـدف إىل تعزيـز       (د)  

العمومية وإىل تشجيع النـزاهة واملسـاءلة يف نظمنـا املعنيـة بالعدالـة اجلنائيـة،      الشفافية يف اإلدارة 
  )٣(الفساد؛ مبا يتوافق مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة

األطفال والشباب يف جهودنـا الراميـة إىل إصـالح نظـم     املتعلقة بسائل املإدماج   (ه)  
واالسـتغالل والتعـّدي،   العدالة اجلنائية، إدراكاً منا ألمهية محاية األطفال من مجيع أشكال العنف 

فاقيـة حقـوق   مبا يتَّسق مع التزامات األطراف مبقتضـى الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، مبـا فيهـا ات      
ومـع مراعـاة مـا يتصـل بـذلك مـن أحكـام اسـتراتيجيات          )٥(،يها االختيارينيوبروتوكول )٤(الطفل

األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منـع اجلرميـة   
سسـة ملشـاعر   وصوغ وتطبيق سياسات يف جمـال العدالـة تكـون شـاملة ومتح     )٦(والعدالة اجلنائية؛

                                                         
  .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
  .٦٧/١٨٧مرفق قرار اجلمعية العامة  )٢(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد  )٤(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللدان  )٥(  
  .٦٩/١٩٤ ةمرفق قرار اجلمعية العام )٦(  
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الطفل وتركز على ما حيقق مصلحة الطفل على الوجه األفضل، مبا يتوافق مع مبدأ عـدم اللجـوء   
ممكنـة، حلمايـة األطفـال    مناسـبة  إىل حرمان األطفال من حريتهم إال كمـالذ أخـري وألقصـر مـدة     

خـرى  بنظام العدالـة اجلنائيـة وكـذلك األطفـال الـذين هـم يف أي حالـة أ        الذين هم على احتكاك
ونتطلـع يف   .الجهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمعتتطلب إجراءات قانونية، خصوصاً فيما يتعلق بع

  هذا الصدد إىل نتائج الدراسة العاملية عن األطفال اجملرَّدين من حريتهم؛
إدراج منظــور جنســاين يف صــميم نظمنــا املعنيــة بالعدالــة اجلنائيــة، بصــوغ وتنفيــذ    (و)  

للنساء والفتيات من مجيع أشكال العنف، مبا فيها نية لتشجيع احلماية التامة استراتيجيات وخطط وط
، مبا يتوافق مـع التزامـات األطـراف مبقتضـى اتفاقيـة      تتعلق بنوع اجلنسقتل النساء والفتيات ألسباب 

ومــع مراعــاة الصــيغة  )٨(ا االختيــاري،وبروتوكوهلــ )٧(القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
ثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرميـة  احملدَّ

  ؛ألسباب تتعلق بنوع اجلنسوقرارات اجلمعية العامة بشأن قتل النساء والفتيات  )٩(والعدالة اجلنائية
قــة مبنــع التــرويج لتــدابري خاصــة بنــوع اجلــنس كجــزء ال يتجــزأ مــن سياســاتنا املتعل  (ز)  

اجلرمية والعدالة اجلنائية ومعاملة اجلناة، مبا يف ذلك إعادة تأهيل اجلانيات وإعادة إدماجهن يف اجملتمع، 
  )١٠(؛حتجازية للمجرماتمع مراعاة قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري اال

بوضـعية  صوغ وتنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة مالئمـة وفعالـة لالرتقـاء         (ح)  
  القيادية واإلدارية وغريها؛ املراتبيف نظم ومؤسسات العدالة اجلنائية على صعيد  املرأة

ــني           (ط)   ــك املســاواة ب ــا يف ذل ــانون، مب ــام الق ــع األشــخاص أم ــز تســاوي مجي تعزي
اجلنسني، لألفراد املنتمني إىل أقليات وألهايل البلدان األصليني بوسـائل منـها اتبـاع هنـج شـامل      

الصـلة ووسـائط اإلعــالم،    ذوياجملتمـع املـدين    ة وأعضــاءمـع سـائر قطاعـات احلكومـ    بالتعـاون  
  مؤسسات العدالة اجلنائية؛ لدىتوظيف األفراد املنتمني لتلك الفئات وتشجيع 
تنفيــذ وتعزيــز سياســات بشــأن نـــزالء الســجون ُتركِّــز علــى التعلــيم والعمــل      (ي)  

؛ والنظـر يف  معـادوة اإلجـرام  اج يف اجملتمـع ومنـع   اإلدمـ والرعاية الطبية وإعـادة التأهيـل وإعـادة    
تطوير وتدعيم السياسات الرامية إىل دعم أسـر السـجناء؛ وكـذلك تـرويج وتشـجيع اسـتخدام       

                                                         
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٧(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد  )٨(  
  .٦٥/٢٢٨فق قرار اجلمعية العامة مر )٩(  
  .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٠(
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بالعدالـة التصـاحلية   بدائل السَّجن حيثمـا كـان مناسـباً، ومراجعـة أو إصـالح إجراءاتنـا اخلاصـة        
  دماج؛جراءات دعماً لنجاح عملية إعادة اإلوغريها من اإل

مـن  تكثيف جهودنا الرامية إىل مواجهة التحـدي املتمثـل يف اكتظـاظ السـجون       (ك)  
نظم العدالة اجلنائية، تشمل، عند االقتضاء، إجراء مراجعة للسياسـات  لإصالحات مناسبة  خالل

العقابية واختاذ تدابري عملية للحد مـن االحتجـاز السـابق للمحاكمـة وتعزيـز اسـتخدام اجلـزاءات        
  حتجازية وحتسني سبل احلصول على املساعدة القانونية إىل أقصى مدى ممكن؛غري اال

وتقـدمي الـدعم   اعتماد تدابري فعالة للتعرُّف على الضـحايا والشـهود ومحايتـهم      (ل)  
ضمن إطـار تـدابري العدالـة اجلنائيـة الـيت تسـتهدف التصـدي جلميـع اجلـرائم، مبـا            واملساعدة هلم

توافق مع الصكوك الدولية ذات الصـلة ومـع مراعـاة معـايري األمـم      فيها الفساد واإلرهاب، مبا ي
  املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

تنفيذ َنهج موجَّه حنـو الضـحايا يهـدف إىل منـع ومكافحـة مجيـع أشـكال االجتـار           (م)  
ل االسـتغالل اجلنسـي،   أشكا باألشخاص ألغراض االستغالل، مبا فيه استغالل دعارة الغري أو سائر

ــة القســرية، أو الــ  أو الســ ــالرق،   خرة أو اخلدم ـــزع  أرق أو املمارســات الشــبيهة ب ــتعباد أو ن و االس
منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار      بروتوكـول مـن  مبـا يتوافـق مـع األحكـام ذات الصـلة      ذلـك  واألعضاء، 

كافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب     ل التفاقية األمم املتحدة ملباألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّ
والعمـل   )١٢(ومع مراعاة خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشـخاص؛  )١١(الوطنية،

مع املنظمات اإلقليمية والدولية ومنظمات اجملتمـع املـدين، حسـب االقتضـاء، علـى تـذليل العقبـات        
   ضحايا االجتار؛اليت قد تعوق توصيل املساعدة االجتماعية والقانونية إىل

تنفيــذ تــدابري فعالــة حلمايــة احلقــوق اإلنســانية للمهــاجرين املهــرَّبني، ال ســيما     (ن)  
النســاء واألطفــال، واألطفــال املهــاجرين غــري املصــاَحبني، مبــا يتوافــق مــع التزامــات األطــراف     

ا املتعلــق وبروتوكوهلــ )١٣(مبقتضــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة 
 االلتـزام بـأال يصـبح   والـيت تتضـمن    )١٤(مبكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،

الربوتوكـول جملـرد كـوهنم هـدفاً لفعـل التـهريب،        يف إطـار ُعرضة للمالحقة اجلنائيـة   نواملهاجر

                                                         
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١١(
  .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة   )١٢(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٣(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد   )١٤(
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ن ومبقتضى سـائر الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة؛ وبـذل قصـارى اجلهـود ملنـع فقـدان املزيـد مـ           
  لب اجلناة للمثول أمام العدالة؛جلاألرواح و
تنفيـــذ تـــدابري فعالـــة للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد مجيـــع املهـــاجرين والعمـــال    (س)  

مكافحـة اجلـرائم   ملنـع و املهاجرين وأسرهم، واختـاذ كـل اخلطـوات القانونيـة واإلداريـة الالزمـة       
  ؛الفئاتاملنطوية على استعمال العنف ضد تلك 

 أيـا  ،البحـوث حـول اإليـذاء اإلجرامـي املرتكـب بـدوافع متييزيـة        إجراء مزيـد مـن    (ع)  
كان نوعها، ومجع بيانات عنه، وتبادل التجارب واملعلومات املتعلقة بـالقوانني والسياسـات الفعالـة    

  لضحايا؛لدعم تقدمي الاليت ميكن أن متنع وقوع تلك اجلرائم، وجلب اجلناة للمثول أمام العدالة، و
ص لتعزيز قـدرهتم  يد العاملني يف جمال العدالة اجلنائية بتدريب متخصِّالنظر يف تزو  (ف)  

وعلى فهم تلـك اجلـرائم    كان نوعها، أيا ،التعرف على جرائم الكراهية املرتكبة بدوافع متييزية على
يف أوسـاط الضـحايا، وبنـاء ثقـة النـاس      بفعاليـة  ومساعدهتم علـى االخنـراط    وقمعها والتحري عنها،

  جهزة العدالة اجلنائية؛وتعاوهنم مع أ
تكثيف جهودنا الوطنية والدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز، مبـا فيهـا       (ص)  

األجانب والتمييز املتعلـق بنـوع اجلـنس، بوسـائل منـها تعزيـز        وكرهالعنصرية والتعصُّب الديين 
مييــز، تتشــريعات مناهضــة لل وإنفــاذ صــوغ الــوعي وإعــداد مــواد وبــرامج تثقيفيــة، والنظــر يف 

  حيثما اقتضى األمر؛
العمل، من خالل إجراءات حملية مناسبة الستبانة القضايا ومعاجلتـها يف الوقـت     (ق)  

املناسب، على منع ومكافحة أفعال العنف املندرجة ضمن نطاق واليتنا القضائية واملوجَّهـة ضـد   
وجـه خـاص   بمعرَّضـني  علـهم واجبـاهتم املهنيـة    الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم، الـذين جت 

للترهيب واملضايقة والعنف، خصوصاً من جانب اجلماعات اإلجراميـة املنظمـة واإلرهـابيني ويف    
حتقيقـات نــزيهة   للمسـاءلة مـن خـالل     وضـمان اخلضـوع  ، زاعـات  الـن وما بعـد   زاعات النظروف 

  قة؛وسريعة وفعالة، مبا يتوافق مع التشريعات الوطنية وأحكام القانون الدويل املنطب
تدعيم استحداث واستخدام األدوات والطرائق الرامية إىل زيادة توافر املعلومـات    (ر)  

اإلحصائية والدراسات التحليليـة املتعلقـة بـاإلجرام والعدالـة اجلنائيـة علـى الصـعيد الـدويل وحتسـني          
و نوعية تلك املعلومات والدراسات، من أجل قياس أثـر تـدابري التصـدي لإلجـرام وتقييمـه علـى حنـ       

  والدويل.أفضل وتعزيز فعالية برامج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على الصعيد الوطين واإلقليمي 
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نرحب بالعمل الذي اضطلع به فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضـوية    -٦  
ثة لتلك املعين بتنقيح القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وحنيط علماً مبشروع الصيغة احملد

 يف الفتـرة  ، جنـوب أفريقيـا،  القواعد، الذي أجنزه فريق اخلرباء يف اجتماعه املعقود يف كيب تـاون 
، ونتطلــع إىل نظــر جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف هــذا  ٢٠١٥آذار/مــارس  ٥إىل  ٢مــن 

  واختاذها إجراًء بشأنه. حاملشروع املنقَّ
ميع األطفال والشباب، مبا يف ذلك القضاء علـى  جلتعليم توفري ال ُنشدِّد على أنَّ  -٧  

تـدعم   االمتثال للقانوناُألمِّية، هو ضرورة أساسية ملنع اجلرمية والفساد ولترويج ثقافة قائمة على 
سيادة القانون وحقوق اإلنسان، مع مراعاة اهلّويات الثقافية. وُنشدِّد أيضـاً يف هـذا الصـدد علـى     

  :نعتزم ما يليرمية. ولذلك، ب يف جهود منع اجلالدور األساسي ملشاركة الشبا
تــوفري بيئــة تعلُّــم يف املــدارس تتســم باألمــان واإلجيابيــة واألمــن، مدعومــة مــن     (أ)  

محايــة األطفــال مــن مجيــع أشــكال العنــف واملضــايقة والبلطجــة    بوســائل منــهااجملتمــع احمللــي، 
   الداخلية؛والتعدي اجلنسي وتعاطي املخدِّرات، مبا يتوافق مع القوانني

إدماج منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وسـائر جوانـب سـيادة القـانون يف نظمنـا          (ب)  
  التعليمية احمللية؛

ــع السياســـات      (ج)   ــة يف مجيـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــتراتيجيات منـ إدمـــاج اسـ
ء والربامج االجتماعية واالقتصادية ذات الصـلة، وخصوصـاً تلـك الـيت متـس الشـباب، مـع إيـال        
  اهتمام خاص للربامج اليت تركز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغني اليافعني؛

توفري إمكانية حصول اجلميع على التعليم، مبـا فيـه اكتسـاب املهـارات التقنيـة        (د)  
  م ِطوال احلياة لدى اجلميع.وكذلك تعزيز مهارات التعلُّ ،واملهنية

بصـفته ركنـاً أساسـياً يف جهودنـا الراميـة إىل تعزيـز منـع        توطيـد التعـاون الـدويل     نعتزم  -٨
واخلضـوع  نائية بالفعاليـة واإلنصـاف واإلنسـانية    اجلدالة وضمان اتسام نظمنا املعنية بالعاجلرمية 

ع الـدول األطـراف   للمساءلة، وصوالً إىل منع ومكافحة مجيع اجلرائم يف هناية املطـاف. ونشـجِّ  
دة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة       على تنفيذ اتفاقية األمم املتح

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد و    ــةتفاقيــات االهبــا واتفاقي ــة املخــدِّرات   الدولي ــثالث ملراقب ال
واالتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب، وعلــى االســتفادة مــن تلــك 

مجيع الدول األعضاء اليت مل تصـدِّق علـى تلـك الصـكوك أو مل      ؛ وحنثاستفادة أجنعالصكوك 
د علـى وجـوب أن تكـون أي تـدابري تتخـذ      تنضم إليهـا بعـُد علـى النظـر يف فعـل ذلـك. ونشـدِّ       

املضــي يف تعزيــز  نعتــزمملكافحــة اإلرهــاب ممتثلــةً جلميــع التزاماتنــا مبقتضــى القــانون الــدويل. و  
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نــهجي ألعــداد كــبرية مــن األفــراد الــذين ُيكَرهــون   التعــاون الــدويل علــى وقــف االســتغالل امل  
  ين إىل:دوُيقَسرون على العيش حتت وطأة التعدي واملهانة. ولذلك نسعى جاه

تعزيز وتوطيد التعاون الدويل واإلقليمـي علـى املضـي يف تطـوير قـدرات نظـم         (أ)  
وتــدعيمها  العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود لتحــديث التشــريعات الوطنيــة  

حسب االقتضاء، وكذلك االشتراك معاً يف تدريب مـوظفي أجهـزة العدالـة اجلنائيـة يف بلـداننا      
ــة       ــز نشــوء ســلطات مركزي ــاراهتم، خصوصــاً مــن أجــل تعزي ــاء مبه ــة ُتعــىن  واالرتق ــة وفعال قوي

نيـة  بالتعاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك تسـليم املطلـوبني وتبـادل املسـاعدة القانو         
ــة         ــاون ثنائي ــات تع ــرام اتفاق ــيهم؛ وإب ــة ونقــل األشــخاص احملكــوم عل ونقــل اإلجــراءات اجلنائي

تضــم ســلطات إنفــاذ القــانون   ضــاء، ومواصــلة إنشــاء شــبكات متخصصــة  وإقليميــة عنــد االقت
ــدفاع ومقــدمي املســاعدة       ــة والقضــاة وحمــامي ال ــات العام ــة وأعضــاء النياب والســلطات املركزي

واخلــربات الفنيــة، بوســائل بــادل املعلومــات وتقاُســم املمارســات اجليــدة  القانونيــة، مــن أجــل ت
االتصـال املباشـر    تطوير، من أجل ويج إلنشاء شبكة افتراضية عاملية، الترتشمل، عند االقتضاء

ــادل املســاعدة         ــزاً لتقاســم املعلومــات وتب ــك، تعزي ــا أمكــن ذل ــني الســلطات املختصــة، حيثم ب
  علومات واالتصاالت على أفضل وجه؛القانونية، باستخدام منصات امل

مواصـلة دعــم تنفيـذ بــرامج بنـاء القــدرات، وتـدريب مــوظفي أجهـزة العدالــة        (ب)  
اجلنائية على منع ومكافحة اإلرهاب بكـل أشـكاله ومظـاهره، مبـا يتوافـق مـع حقـوق اإلنسـان         

ومتويـل اإلرهـاب    يف املسائل اجلنائيةالتعاون الدويل يتعلق بما مبا يف ذلك ووحرياته األساسية، 
واستخدام اإلنترنت ألغراض إرهابية وتدمري اإلرهابيني للتراث الثقـايف واالختطـاف للحصـول    
على فدية أو بغرض االبتـزاز، وكـذلك معاجلـة الظـروف الـيت تسـاعد علـى انتشـار اإلرهـاب؛          

جمــاالت مناســبة للعمــل املشــترك، وكــذلك يف معاجلــة تلــك اجملــاالت    والتعــاون علــى اســتبانة  
حتليلها، بوسائل منها تبادل املعلومات وتقاُسم التجـارب واملمارسـات الفضـلى علـى      ومواصلة

بـني  أو حمتملـة  حنو فعَّال، مـن أجـل مواجهـة مـا يوجـد يف بعـض األحيـان مـن صـالت متناميـة           
اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية واألنشطة غري املشروعة املتصلة باملخدِّرات وأنشـطة غسـل األمـوال    

  تلك اجلرائم؛ل للتصديالعدالة اجلنائية من تدابري نظم ويل اإلرهاب، بغية تعزيز ما تتخذه ومت
هتدف إىل احليلولـة دون  اعتماد تدابري فعَّالة، على الصعيدين الوطين والدويل،   (ج)  

  انتفاع اجلماعات اإلرهابية مببالغ الفدية؛
اإلقليمـي والثنـائي مـن     توطيد التعاون علـى الصـعيد الـدويل واإلقليمـي ودون      (د)  

ــها أجــل مواجهــة خطــر املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب،     ــز تقاســم املعلومــات   بوســائل من تعزي
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الــدعم اللوجســيت، حســب االقتضــاء، وأنشــطة بنــاء      تقــدمي العملياتيــة يف الوقــت املناســب و  
تقاسـم  دف القدرات، كتلك اليت يوفِّرها مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، هبـ     

ومنـع سـفرهم   األجانب ية أولئك املقاتلني اإلرهابيني واعتماد املمارسات الفضلى يف حتديد هو
وحشــدهم وجتنيــدهم وتنظــيمهم؛    هم ومنــع متويلــ  الــدول األعضــاء أو إليهــا أو عربهــا،    مــن 

 ومواجهة التطرُّف املقترن بالعنف ونشر األفكـار الراديكاليـة اجلاحنـة إىل العنـف، اللـذين ميكـن      
ــاب  ــيا إىل اإلرهـ ــات      ؛أن يفضـ ــة التوجُّهـ ــرامج ملكافحـ ــذ بـ ــة إىل تنفيـ ــا الراميـ ــز جهودنـ وتعزيـ

الراديكالية، والعمل على أن يقـدَّم إىل العدالـة أي شـخص يشـارك يف متويـل أفعـال إرهابيـة أو        
زامــات الــيت يقضــي هبــا القــانون  التخطــيط أو اإلعــداد هلــا أو ارتكاهبــا أو دعمهــا، امتثــاالً لاللت 

  قة؛بالدويل، وكذلك أحكام القانون الداخلي املنط
الفساد، وكـذلك نقـل املوجـودات    ومنع ومكافحة تنفيذ تدابري فعَّالة لكشف   (ه)  
الـدول  املقدَّمـة إىل  سـاعدة  املالتعـاون الـدويل و   وتـدعيم الفساد إىل اخلارج وغسلها؛  مناملتأتية 

على تلك املوجودات وجتميدها أو حجزهـا، وكـذلك اسـتردادها أو    رُّف يف جمال التعاألعضاء 
 ؛اخلــامس هااتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، وخصوصــاً فصــل ألحكــام إعادهتــا، وفقــاً 

مناقشة طرائـق مبتكـرة لتحسـني تبـادل املسـاعدة القانونيـة        على مواصلة يف هذا الصدد والعمل
جناحهـا، مـع االسـتفادة أيضـاً مـن      ملوجودات وزيادة فرص من أجل تسريع إجراءات استرداد ا

، التابعـة  التجارب واملعـارف املكتسـبة مـن خـالل تنفيـذ مبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة         
  ؛ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية

ــة غــري املشــروعة      (و)   ــدفُّقات املالي ، اســتحداث اســتراتيجيات ملنــع ومكافحــة مجيــع الت
وتأكيد احلاجة العاجلة إىل اعتماد تدابري أجنع ملكافحة اجلرائم االقتصادية واملالية، مبا فيهـا االحتيـال،   

  وكذلك اجلرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً يف جوانبها عرب الوطنية ذات الصلة؛
تدعيم اإلجراءات القائمـة، أو اعتمـاد إجـراءات جديـدة عنـد االقتضـاء، ملنـع          (ز)  

غســل األمـــوال ومكافحتـــه علــى حنـــو أجنـــع، وتعزيـــز التــدابري الراميـــة إىل كشـــف العائـــدات    
يف مـالذات   اليت ال ُيعَرف منشـؤها والـيت توجـد   اإلجرامية، مبا فيها األموال وسائر املوجودات 

وحجزهـــا واســـتردادها، بغـــرض  وجتميـــدها تلـــك األمـــوال واملوجـــودات آمنـــة، واقتفـــاء أثـــر
ومبـا   ،عنـد االقتضـاء   ،ملطاف، مبا يف ذلك مصادرهتا بدون االستناد إىل إدانةمصادرهتا يف هناية ا

  يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرُّف يف العائدات املصادرة؛
ــات مناســبة إلدارة املوجــودات اجملمــدة أو احملجــوزة أو       (ح)   ــذ آلي اســتحداث وتنفي

ظ علـى قيمـة تلـك املوجـودات وحالتـها، وكـذلك       املصادرة الـيت هـي عائـدات إجراميـة وللحفـا     
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بعضها إىل بعض، قدراً  تقدمي الدول،ُسبل توطيد التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية واستكشاف 
  ليت تستهدف مصادرة تلك املوجودات؛مماثالً من العون يف اإلجراءات املدنية واإلدارية ا

باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين، مـع      اختاذ تدابري مالئمة ملنع ومكافحة االجتـار   (ط)  
محاية الضحايا وأولئك الذين كـانوا هـدفاً هلـذين النـوعني مـن اجلـرائم، باختـاذ كـل مـا يلـزم مـن            
خطوات قانونيـة وإداريـة وفقـاً ألحكـام الربوتوكـولني ذوي الصـلة، حسـب االقتضـاء، وتوطيـد          

ــوطين، وكــذلك       ــى الصــعيد ال ــاون والتنســيق فيمــا بــني األجهــزة عل ــائي  التع ــاون الثن ــق التع توثي
  واإلقليمي واملتعدِّد األطراف؛

النظر يف القيام، بالتزامن مع التحرِّي عـن اجلـرائم املتعلقـة باالجتـار باألشـخاص        (ي)  
وهتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها، بتحرِّيات مالية هبدف اقتفاء وجتميد ومصـادرة العائـدات   

تلك األفعال جرائم أصلية ممهِّدة لغسل األموال، وكـذلك يف  ويف اعتبار  ،املتأتية من تلك اجلرائم
  تعزيز التنسيق وتقاسم املعلومات بني األجهزة ذات الصلة؛

القيام، حسب االقتضاء، باسـتحداث واعتمـاد تـدابري فعَّالـة ملنـع ومكافحـة صـنع          (ك)  
ر هبــا بصــورة غــري األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية، وكــذلك املتفجــرات، واالجتــا  

مشــروعة، بوســائل منــها تنظــيم محــالت توعيــة هتــدف إىل القضــاء علــى االســتخدام غــري املشــروع  
لألسلحة النارية وصنع املتفجرات بصورة غري مشروعة؛ وتشـجيع الـدول األطـراف يف بروتوكـول     

 مشـروعة،  مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائهـا ومكوِّناهتـا والـذخرية واالجتـار هبـا بصـورة غـري       
ذلـك  علـى تـدعيم تنفيـذ     )١٥(املكمِّل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة،       

الربوتوكول بوسائل منها النظر يف استخدام األدوات املتاحة، مبا فيها تكنولوجيات الوسـم وحفـظ   
ناهتــا والــذخرية حيثمــا الســجالت، تســهيالً القتفــاء أثــر األســلحة الناريــة، وكــذلك أجزائهــا ومكوِّ 

أمكن ذلك، من أجل تعزيز التحقيقات اجلنائية يف جرائم االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الناريـة؛      
ودعم تنفيذ برنامج العمـل ملنـع االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة بكـل           

لصـكوك املوجـودة بشـأن هـذه     قدَّمته اوالتنويه مبا  )١٦(جوانبه ومكافحة ذلك االجتار والقضاء عليه؛
  املسائل املتصلة هبا، من مسامهات على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛املسألة، وبشأن 

تكثيف جهودنا الرامية إىل معاجلـة مشـكلة املخـدِّرات العامليـة، باالسـتناد إىل مبـدأ         (ل)  
منـها تعزيـز فعاليـة التعـاون الثنـائي      املسؤولية العامة واملشتركة وباتِّباع هنج شـامل ومتـوازن، بوسـائل    

                                                         
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦املرجع نفسه، اجمللد   )١٥(
تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه،   )١٦(

  .٢٤)، الفصل الرابع، الفقرة A/CONF.192/15( ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٠‐٩نيويورك، 
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واإلقليمي والدويل فيما بني السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القـانون، مـن أجـل مكافحـة ضـلوع      
اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة يف إنتاج املخدِّرات واالجتار به بصورة غري مشـروعة ومـا يتصـل بـذلك     

  ف املصاحب لالجتار باملخدِّرات؛من أنشطة إجرامية، واختاذ خطوات للحدِّ من العن
مواصلة استكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بإنشاء آلية أو آليات مالئمة وفعَّالـة    (م)  

ملســاعدة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة علــى    
  ى حنو فعَّال وناجع؛استعراض تنفيذ تلك االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا عل

إىل االسـتفادة مــن معاهــدات األمـم املتحــدة النموذجيــة   دعـوة الــدول األعضــاء    (ن)  
بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية عند النظر يف صوغ اتفاقات مع دول أخرى، واضعةً يف 

نـع اجلرميـة   اعتبارها قيمة تلك املعاهدات كأدوات مهمة لتطـوير التعـاون الـدويل، ودعـوة جلنـة م     
والعدالة اجلنائية إىل مواصلة مبادرهتا الرامية إىل استبانة معاهدات األمـم املتحـدة النموذجيـة الـيت     

  قد حتتاج إىل حتديث، باالستناد إىل املسامهات الواردة من الدول األعضاء.
نسعى إىل التكفُّل بأن تصبح منافع التقدُّم االقتصادي واالجتماعي والتكنولـوجي    - ٩  

. الناشـئة و وة إجيابية تعزِّز جهودنا الرامية إىل منع ومكافحـة أشـكال اإلجـرام اجلديـدة واملسـتجدة     ق
تلـك اجلـرائم مـن أخطــار    تطرحـه  يف التصـدِّي علـى النحـو املناسـب ملـا      املتمثلـة  ونـدرك مسـؤوليتنا   

  . ولذلك نسعى جاهدين إىل:وناشئةمستجدة 
ى صـعيد منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،      استحداث وتنفيذ تدابري مضادة شاملة علـ   (أ)  

تشــمل تــدعيم قــدرات أجهزتنــا القضــائية ومؤسســاتنا املعنيــة بإنفــاذ القــانون؛ والقيــام عنــد االقتضــاء  
املسـتجدة والناشـئة علـى    اجلديـدة و باعتماد تدابري تشـريعية وإداريـة ملنـع ومكافحـة أشـكال اإلجـرام       

عني االعتبار نطاق انطباق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، آخذين ب
  مبا يتوافق مع التشريعات الوطنية؛وذلك اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية فيما خيص "اجلرائم اخلطرية"، 

استكشاف تدابري خاصة هتدف إىل توفري بيئـة سـيربانية آمنـة ومتينـة؛ وإىل منـع        (ب)  
 تنفَّــذ عــرب اإلنترنــت، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لســرقة اهلويــة ومكافحــة األنشــطة اإلجراميــة الــيت

والتجنيد لغرض االجتـار باألشـخاص وحلمايـة األطفـال مـن االسـتغالل والتعـدِّي عـرب اإلنترنـت؛          
وتوطيد التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطين والدويل، ألغراض منها التعـرُّف  

، وخصوصـاً صـور   املتعلقـة باألطفـال   منها إزالة  املـواد اخلالعيـة   على الضحايا ومحايتهم بوسائل
التعدِّي اجلنسي على األطفال، مـن اإلنترنـت؛ وتعزيـز أمـن الشـبكات احلاسـوبية وصـون سـالمة         
البىن التحتية ذات الصلة؛ والسعي إىل تقدمي مساعدة تقنية طويلة األمـد وخـدمات لبنـاء قـدرات     

قدرهتا على التصدِّي للجرائم السيربانية، مبا يف ذلـك منـع كـل     السلطات الوطنية من أجل تدعيم
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أشــكال تلــك اجلــرائم وكشــفها والتحــرِّي عنــها ومالحقــة مرتكبيهــا. وننــوِّه، إىل جانــب ذلــك، 
بأنشطة فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة عـن مشـكلة       

صــدِّي هلــا مــن جانــب الــدول األعضــاء واجملتمــع الــدويل والقطــاع   اجلرميــة الســيربانية وتــدابري الت
اخلاص؛ وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة إىل النظـر يف إصـدار توصـية بـأن يواصـل فريـق        

ــها  ــة واملمارســات الفضــلى    اخلــرباء، مســتنِداً إىل عمل ــادل املعلومــات عــن التشــريعات الوطني ، تب
لدويل، بغية دراسة اخليارات املتاحة لتـدعيم التـدابري القانونيـة أو غـري     واملساعدة التقنية والتعاون ا

القانونية املتخذة حاليا على الصعيدين الوطين والدويل ملواجهة اجلرميـة السـيربانية واقتـراح تـدابري     
  جديدة هلذا الغرض.

ل تــدعيم وتنفيــذ تــدابري شــاملة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــ    (ج)  
التصــدِّي لالجتــار غــري املشــروع باملمتلكــات الثقافيــة، بغيــة تــوفري أوســع قــدر ممكــن مــن التعــاون 
الدويل على التصدِّي لتلك اجلرمية؛ ومراجعـة وتـدعيم التشـريعات الداخليـة الراميـة إىل مكافحـة       

لصــكوك االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، حيثمــا اقتضــى األمــر، مبــا يتوافــق مــع التزاماتنــا مبقتضــى ا  
الدولية، مبا فيها، حسب االقتضاء، االتفاقية املتعلقة بالوسائل اليت تسـتخدم حلظـر ومنـع اسـترياد     

، ومــع مراعــاة ١٩٧٠لعــام  )١٧(ةغــري مشــروع بطرائــقوتصــدير ونقــل ملكيــة املمتلكــات الثقافيــة 
باالجتــار املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق           

ومواصــلة مجــع وتقاســم املعلومــات   )١٨(باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتصــل بــه مــن جــرائم أخــرى؛  
والبيانات اإلحصائية عـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، وخصوصـاً عـن االجتـار الـذي َتضـلُع فيـه           

املعاهـدة  مجاعات إجرامية منظَّمة أو تنظيمات إرهابية؛ ومواصلة النظر يف إمكانية االستفادة مـن  
 )١٩(النموذجية ملنع جـرائم انتـهاك التـراث الثقـايف للشـعوب املـوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة         

واملعــايري والقواعــد الدوليــة املوجــودة يف هــذا امليــدان، ويف إمكانيــة إدخــال حتســينات عليهــا، يف   
لشـرطة اجلنائيـة   تعاون وثيق مع منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة واملنظمـة الدوليـة ل       

  وسائر املنظمات الدولية املختصة، ضماناً لتنسيق اجلهود يف سبيل الوفاء بوالية كل منها؛
إجــراء مزيــد مــن البحــوث حــول الصــالت بــني اجلرميــة احلضــرية وغريهــا مــن      (د)  

تبـادل  مظاهر اجلرمية املنظَّمة يف بعض البلدان واملناطق، مبا فيها اجلرائم اليت ترتكبها العصابات، و
ــة، وكــذلك      ــة اجلنائي ــة ملنــع اجلرميــة والعدال ــرامج وسياســات فعَّال التجــارب املكتســبة يف تنفيــذ ب

                                                         
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتة، األمم املتحد  )١٧(

 .٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٨(

: ١٩٩٠أيلول/سبتمرب  ٧ –آب/أغسطس  ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،   )١٩(
  ، املرفق.١- )، الفصل األول، الباب باءA.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  تقرير أعدَّته األمانة العامة
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املعلومات املتعلقة بتلك الربامج والسياسـات، فيمـا بـني الـدول األعضـاء وبينـها وبـني املنظمـات         
تبط بالعصـابات  الدولية واإلقليمية ذات الصلة، من أجل معاجلة تأثري اجلرمية احلضرية والعنف املر

على فئات سـكانية وأمـاكن معينـة، مـن خـالل هنـوج مبتكـرة تعـزِّز إشـراك مجيـع فئـات اجملتمـع             
  وتزيد من فرص العمل وتسهِّل إعادة إدماج املراهقني والشباب يف اجملتمع؛

اعتماد تدابري فعَّالة ملنع ومكافحـة املشـكلة اخلطـرية املتمثِّلـة يف اجلـرائم الـيت تـؤثِّر          (ه)  
ى البيئة، مثل االجتار باألحياء الربية، مبا فيها النباتات واحليوانات احملمية باتفاقيـة التجـارة الدوليـة    عل

واخلشـب واملنتجـات اخلشـبية والنفايـات      )٢٠(بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهدَّدة بـاالنقراض، 
ــدعيم التشــريعات والتعــ     ــاء اخلطــرة، وكــذلك الصــيد غــري املشــروع، مــن خــالل ت ــدويل وبن اون ال

إنفاذ القانون اليت تسـتهدف، ضـمن مجلـة أمـور، التصـدِّي      القدرات وتدابري العدالة اجلنائية وجهود 
  ألنشطة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والفساد وغسل األموال املرتبطة بذلك النوع من اجلرائم؛

جلنائيــة مــا يلــزم مــن ضــمان امــتالك مؤسســاتنا املعنيــة بإنفــاذ القــانون والعدالــة ا  (و)  
خربات فنية وقدرات تقنية ملواجهة أشكال اإلجرام اجلديدة واملستجدة هذه، يف تعـاون وتنسـيق   

  وثيقني فيما بينها، وتزويد تلك املؤسسات بالدعم املايل واهليكلي الالزم؛
مواصـل حتليـل وتبــادل املعلومـات واملمارســات املتعلقـة بأشــكال ناشـئة أخــرى        (ز)  
عرب الوطنية ذات تأثريات متباينة على الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي، هبـدف منـع      ة نظَّمللجرمية امل

اجلرميــة ومكافحتــها علــى حنــو أجنــع وتــدعيم ســيادة القــانون. وميكــن أن تشــمل هــذه األشــكال، 
حسب مقتضى احلال، هتريب البترول ومشتقاته، واالجتار باملعادن واألحجـار الثمينـة، والتعـدين    

وع، وتزييـــف الســـلع ذات العالمـــات التجاريـــة، واالجتـــار بأعضـــاء اإلنســـان وَدِمـــه غـــري املشـــر
  )٢١(البحر. يفوأنسجته، والقرصنة واجلرائم املنظَّمة عرب الوطنية املرتكبة 

ــة        -١٠   ــع اجلرمي ــة تشــاورية وتشــاركية يف جمــال من ــذ عملي ــدعم اســتحداث وتنفي ن
تمــع، مبــن فــيهم أولئــك املعرَّضــون خلطــر  والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل إشــراك مجيــع أعضــاء اجمل  

عــل جهودنــا الوقائيــة أكثــر فعاليــة واســتثارة ثقــة النــاس يف نظــم العدالــة    جلاإلجــرام واإليــذاء، 
اجلنائية. وندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا علـى مجيـع املسـتويات يف جمـال اسـتحداث وتنفيـذ       

ى الصــعيدين الــوطين ودون الــوطين. اســتراتيجيات ملنــع اجلرميــة وسياســات للعدالــة اجلنائيــة علــ
وندرك أيضاً أنَّ تعزيز فعالية تلك االستراتيجيات واتسامها باإلنصاف يتطلَّب منا اختـاذ تـدابري   

 كادمييـة، مبـا فيهـا شـبكة املعاهـد     لضمان إسهام اجملتمع املدين والقطاع اخلـاص واملؤسسـات األ  
                                                         

 .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٠(

 .٢٢/٦حسبما عرَّفتها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف قرارها   )٢١(
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لعدالة اجلنائية، وكذلك وسائط اإلعالم وسـائر  إىل برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية وااملنتسبة 
  اجلهات املعنية ذات املصلحة، يف صوغ وتنفيذ سياسات منع اجلرمية. ولذلك نسعى إىل:

 –وتنفيـــذ سياســـات وبـــرامج شـــاملة تعـــزز التنميـــة االجتماعيـــة        طختطـــي  (أ)  
، وتقـدمي الـدعم إىل   االقتصادية، مع التركيز على منع اجلرمية، مبا فيها اجلرمية احلضـرية والعنـف  

ــرض، خصوصــاً مــن خــالل تبــادل           ــة هلــذا الغ ــاعيها املبذول ــدول األعضــاء األخــرى يف مس ال
التجارب واملعلومات ذات الصـلة عـن السياسـات والـربامج الـيت جنحـت يف احلـدِّ مـن اإلجـرام          

  والعنف من خالل السياسات االجتماعية؛
ــة لتوصــيل القــيم األساســية    (ب)   ــرامج توعي ، تســتند إىل ســيادة القــانون،  اســتحداث ب

وُتدَعم بربامج تثقيفية، وُتشـفَع بسياسـات اقتصـادية واجتماعيـة تعـزِّز املسـاواة والتضـامن والعـدل،         
  يد العون إىل الشباب بغية االستفادة منهم كعناصر مساعدة على التغيري اإلجيايب؛ ومد

ايــة حقــوق اإلنســان التــرويج لثقافــة ِعماُدهــا االمتثــال للقــانون تقــوم علــى مح   (ج)  
وســيادة القــانون وتراعــي يف الوقــت نفســه اهلويــة الثقافيــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لألطفــال   
والشــباب، والتمــاس دعــم اجملتمــع املــدين، وتكثيــف جهودنــا وتــدابرينا الوقائيــة الــيت تســتهدف 

وتسـتغل   األسر واملدارس واملؤسسـات الدينيـة والثقافيـة واملنظمـات اجملتمعيـة والقطـاع اخلـاص       
  كامل إمكاناهتا من أجل معاجلة األسباب االجتماعية واالقتصادية واجلذرية لظاهرة اإلجرام؛

ــرويج إلدارة   (د)   ــنالتـ ــاعي  زاع الـ ــويتهاالجتمـ ــوار وآليـــات   وتسـ مـــن خـــالل احلـ
املشاركة اجملتمعية، بوسـائل منـها توعيـة النـاس ومنـع اإليـذاء وزيـادة التعـاون بـني عامـة النـاس            

  املختصة واجلمعيات األهلية وتشجيع العدالة التصاحلية؛ والسلطات
منــع الفســاد والتــرويج مــن خــالل تعزيــز ثقــة النــاس يف نظــم العدالــة اجلنائيــة    (ه)  

حلماية حقوق اإلنسان، وكذلك تعزيز الكفاءة املهنية والرقابة يف مجيع قطاعـات نظـام العدالـة    
  ه الحتياجات مجيع األفراد وحقوقهم؛اجلنائية، مما يكفل تيسُّر الوصول إليه وتلبيت

استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت التقليديـة      (و)  
واجلديدة يف صوغ سياسات وبرامج لتدعيم نظم منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، ألغـراض منـها     

  استبانة املسائل املتعلقة بسالمة الناس وتعزيز مشاركتهم؛
ــة     التــرويج  (ز)   ــة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال لتحســني نظــم احلكومــة اإللكتروني

ــدة لتســهيل        ــات اجلدي ــاس، وتشــجيع اســتخدام التكنولوجي ــز مشــاركة الن ــة تعزي ــة، بغي اجلنائي
التعاون وإقامة الشراكات بني أفراد الشرطة واجملتمعات احمللية الـيت خيـدموهنا، وكـذلك تقاُسـم     

  ؛ةاجملتمعي اخلفارةومات عن املمارسات اجليدة وتبادل املعل
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العــام واخلــاص يف جمــال منــع ومكافحــة      تــدعيم الشــراكات بــني القطــاعني     (ح)  
  اإلجرام بكل أشكاله ومظاهره؛

التكفُّل بأن يكون االطالع على حمتوى القانون متيسِّراً لعامـة النـاس، وتعزيـز      (ط)  
  شفافية احملاكمات اجلنائية حسبما يكون مناسباً؛

ممارسات وتدابري لتشجيع الناس، ال سـيما الضـحايا، علـى التبليـغ عـن       إرساء  (ي)  
احلوادث اإلجرامية والفساد ومتابعة ما جيري بشأهنا، أو تدعيم املمارسات والتـدابري املوجـودة   

  هبذا الشأن، واستحداث وتنفيذ تدابري حلماية املبلِّغني والشهود؛
ة ودعمها، وتعزيـز مشـاركة املـواطنني    النظر يف التشارك مع املبادرات اجملتمعي  (ك)  

بصــورة فعالــة يف ضــمان ُســبل الوصــول إىل العدالــة للجميــع، مبــا يف ذلــك وعــيهم حبقــوقهم،     
وكذلك إشراكهم يف منع اجلرمية ومعاملة اجلناة، بوسـائل منـها تـوفري فـرص للخدمـة اجملتمعيـة       

هــذا الشــأن علــى تشــجيع  ودعــم إعــادة إدمــاج اجلنــاة يف اجملتمــع وإعــادة تأهيلــهم؛ والعمــل يف
الفضلى وتبادل املعلومات عن سياسات وبرامج إعادة اإلدمـاج االجتمـاعي   تقاُسم املمارسات 

  العام واخلاص؛ ذات الصلة وعما يتصل بذلك من شراكات بني القطاعني
تشجيع مشاركة القطـاع اخلـاص الفعالـة يف منـع اجلرميـة، وكـذلك يف بـرامج          (ل)  

ططات تعزيز فرص احلصـول علـى عمـل أمـام أفـراد اجملتمـع الضـعفاء،        اإلشراك االجتماعي وخم
  مبا فيهم الضحايا واملطلَق سراحهم من السجون؛

بنـــاء وصـــون القـــدرات الالزمـــة لدراســـة ظـــاهرة اإلجـــرام، وكـــذلك علـــوم   (م)  
االســتدالل اجلنــائي وإصــالح اجلــاحنني، واالســتفادة مــن اخلــربات العلميــة املعاصــرة يف صــوغ    

  والربامج واملشاريع ذات الصلة وتنفيذها.السياسات 
إذ نواصل جهودنا الرامية إىل حتقيق األهداف الواردة يف هذا اإلعالن وتعزيـز    -١١  

التعاون الدويل والتمسُّك بسيادة القانون والتكفُّل بأن تكون نظمنا املعنية مبنع اجلرمية والعدالـة  
ــة ومنصــفة وإنســانية وخاضــعة للمســاءل    ــة فعال ــة وجــود سياســات    اجلنائي ة، نؤكــد جمــدَّداً أمهي

وبرامج وافية بالغرض وطويلة األمد ومستدامة وفعالة لتقدمي املساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات.    
  ولذلك، نسعى جاهدين إىل:

دعماً لصوغ وتنفيـذ بـرامج    به مواصلة تقدمي متويل كاٍف وثابت وقابل للتنبؤ  (أ)  
اله ومظاهره، بناًء على طلب الدول األعضاء، واسـتناداً  فعالة ملنع ومكافحة اإلجرام بكل أشك
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ــيم الحتياجاهتــا وأولوياهتــا اخلاصــة، يف تعــاوٍن وثيــق مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       إىل تقي
  باملخدِّرات واجلرمية؛

دعــوة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة وشــبكة املعاهــد           (ب)  
املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ومجيـع كيانـات األمـم املتحـدة          املنتسبة إىل برنامج األمم 

واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة إىل أن تواصــل، لــدى أداء مهــام واليتــها، التنســيق  
والتعاون مع الدول األعضـاء مـن أجـل اختـاذ تـدابري فعالـة للتصـدي للتحـدِّيات املواَجهـة علـى           

ي والعــاملي، وكــذلك تــدعيم فعاليــة مشــاركة النــاس يف شــؤون منــع   الصــعيد الــوطين واإلقليمــ
  اجلرمية والعدالة اجلنائية، بوسائل منها إعداد الدراسات وصوغ الربامج وتنفيذها.

نؤكِّد جمدَّداً أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة يظـل شـريكاً      -١٢  
  رمية والعدالة اجلنائية، ولتنفيذ أحكام هذا اإلعالن.أساسياً لتحقيق تطلعاتنا يف ميدان منع اجل

مـؤمتر األمـم   نرحِّب مع التقدير بالعرض املقدَّم من حكومة اليابـان الستضـافة     -١٣  
  .٢٠٢٠املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي سُيعقد يف عام 

ا أبدَّتـه مـن حفـاوة وكـرم     العميق لقطر، شعباً وحكومةً، ملـ  امتناننانعرب عن   -١٤  
  ضيافة، وما وفَّرته للمؤمتر الثالث عشر من مرافق ممتازة.

 


