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    األحداث اخلاصة الرفيعة املستوى    

 أثنــاء مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، نظَّــم مكتــب      -١
حـدثاً خاصـا    ١١بالتعاون مـع جهـات معنيـة أخـرى،      حدة املعين باملخدِّرات واجلرميةاألمم املت

  .٢٠١٥/أبريل نيسان ١٥و ١٣ املمتدة بنيرفيع املستوى، يف الفترة 
    

  صملخَّ
، نظَّم مكتب املخـدِّرات واجلرميـة، بالتشـارك مـع الفريـق      ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣يف   -٢

الدائمتني لـدى األمـم املتحـدة،    التنسيقي واملرجعي املعين بسيادة القانون وبعثيت إيطاليا وتايلند 
التنميـة ملـا بعـد عـام      "سيادة القانون وحقوق اإلنسان وخطـة  بشأنحدثاً خاصا رفيع املستوى 

"النــهوض  شخصــيات قياديــة لكــي تنــاقش كيــف أنَّهــذا احلــدث إطــار ". والتقــت يف ٢٠١٥
بسـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل، مبـا يف ذلـك مـن خـالل آليـات منـع اجلرميــة             

ــق      ــه لتحقي ــر ال غــىن عن ــة، أم ــة اجلنائي ــة املســتدامة املطَّــ   والعدال ردين النمــو االقتصــادي والتنمي
والشاملني للجميع، واإلعمال التام لكافة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية، مبـا فيهـا احلـق      

  )١(ز بدورها سيادة القانون."يف التنمية، وهي كلها أمور تعزِّ
ونــاقش رئــيس الــدورة التاســعة والســتني للجمعيــة العامــة ورئــيس اجمللــس االقتصــادي     -٣

تايلنـد وموظفـون    يفإيطاليـا ووزيـر العـدل     يفيـر العـدل   واالجتماعي ووزير خارجية قطر ووز
واجلرميــة ومكتــب ســيادة القــانون واملؤسســات األمنيــة يف إدارة  كبــار مــن مكتــب املخــدِّرات  

حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحـدة  السامية عمليات حفظ السالم ومفوضية األمم املتحدة 
شـريف بسـيوين، االجتاهـات السـائدة      السـيد  دين،املـ اإلمنائي، وكذلك اخلبري يف شـؤون اجملتمـع   

───────────────── 
 .٦٨/١٩٣انظر قرار اجلمعية العامة  )١(  
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طوا الضـوء  دة وسـلَّ املمارسـات اجليِّـ   تبـادلوا والتحديات القائمـة يف تطبيـق سـيادة القـانون. كمـا      
علــى اجملــاالت الــيت ميكــن فيهــا أن تتكامــل جهــودهم لــدعم اجملتمــع الــدويل يف ســعيه إىل توطيــد  

توصـيات بشـأن الكيفيـة الـيت ميكـن       شاركون فيهـا أعضاء حلقة النقاش واملم سيادة القانون. وقدَّ
اجملتمـع  علـى أحسـن وجـه    للـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة واجملتمـع املـدين أن يسـاعدوا        هبا 

، قبل انعقـاد مـؤمتر   ٢٠١٥الدويل على النظر يف اخلطوات القادمة بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 
  .٢٠١٥القمة املعين بذلك يف أيلول/سبتمرب 

أيضاً، نظَّـم مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة، بالتشـارك مـع        ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣ويف   -٤
أمانــة اتفاقيــة التجــارة الدوليــة بــأنواع احليوانــات والنباتــات الربيَّــة املهــدَّدة بــاالنقراض وســائر    

يـة  ضـد احليوانـات والنباتـات الربيَّـة، وهـم املنظمـة الدول      شركاء االحتاد الدويل ملكافحة اجلرميـة  
اجلرميـة  " بشـأن حدثاً رفيع املسـتوى  ، والبنك الدويل واملنظمة العاملية للجماركللشرطة اجلنائية 

الـدورة التاسـعة والسـتني     رئـيسُ  . وافتـتح احلـدثَ  "غابـات: جرميـة خطـرية   ضد احليـاة الربيَّـة وال  
 األمـني العـام  املدير التنفيذي ملكتب املخـدِّرات واجلرميـة و   واشترك يف استضافتهللجمعية العامة 

 ١٤م احليوانــات والنباتــات الربيَّــة املهــدَّدة بــاالنقراض. وقــدَّ   التفاقيــة التجــارة الدوليــة بــأنواع 
غري حكومية ومؤسسـات ماليـة   منظمات لون حكومات ومنظمات حكومية دولية وميثِّمتكلماً 

د . وأكَّـ غابـات لحول حجم وأثـر اجلـرائم املرتكبـة ضـد احليـاة الربيَّـة وا       دولية عروضاً إيضاحيةً
متثــل أحــد أشــكال اجلــرائم املنظمــة    غابــاتضــد احليــاة الربيَّــة وال اجلرميــة  املتكلمــون جمــدَّداً أنَّ

ســتلزم حتمُّــل مســؤولية مشــتركة واتبــاع هنــج متــوازن يف معاجلــة   ت الــيت، رية عــرب الوطنيــةطــاخل
اجعــة اُألطــر مســائل العــرض والطلــب ومصــادر الــرزق. وأبــرز املتكلمــون أيضــاً احلاجــة إىل مر

، واحلاجـة  ضـد احليـاة الربيِّـة والغابـات     التشريعية وتدعيمها من أجل التصـدي خلطـورة اجلرميـة   
ــى         ــاً عل ــة العمــل مع ــة والقضــاء، وأمهي ــة العام ــانون والنياب ــاذ الق ــدرات أجهــزة إنف ــز ق إىل تعزي

حـة اجلرميـة   التصدي هلذه اجلرمية. وُشدِّد علـى أمهيـة إقامـة شـراكات مثـل االحتـاد الـدويل ملكاف       
اجملتمـع املـدين.    مـن ة، وكـذلك علـى احلاجـة إىل التمـاس الـدعم      ضد احليوانات والنباتات الربيِّـ 

فيه من إشارات إىل اجلرمية ضـد  ب املتكلمون باعتماد إعالن الدوحة، وخصوصاً ما ورد ورحَّ
ة اجلنائيـة  ، أبرزت خطـورة هـذه اجلرميـة وضـرورة أن يوليهـا نظـام العدالـ       غاباتاحلياة الربية وال

  كله نفس القَْدر من االهتمام الذي يوليه لسائر اجلرائم اخلطرية.
، نظَّم مكتب املخدِّرات واجلرمية وجملس إدارة صـندوق  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٤ويف   -٥

األمم املتحدة االستئماين للتربعات لضحايا االجتار باألشخاص حدثاً رفيع املسـتوى لعـرض مـا    
حتـديات بعـد مخـس سـنوات علـى      جهـه مـن   ايو ماين مـن إجنـازات ومـا   قه الصندوق االسـتئ حقَّ

الصــندوق االســتئماين، الــذي   أنَّملكتــب املخــدِّرات واجلرميــة  . وأبــرز املــدير التنفيــذي  إنشــائه
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ل جـزءاً  والـذي ميثِّـ   ،٢٠١٠متوز/يوليـه   ٣٠املؤرَّخ  ٦٤/٢٩٣قرارها  أنشأته اجلمعية العامة يف
منظمـة   ٢٨مليـون دوالر لــ    ١,٧م ة االجتـار باألشـخاص، قـدَّ   من خطة العمـل العامليـة ملكافحـ   

ــة يف  ــبلــداً. وذَ ٢٥غــري حكومي ــة قــدَّ  ١١هنــاك  ر أنَّكَ مت، علــى مــدى منظمــة غــري حكومي
شـخص مـن ضـحايا     ٢ ٠٠٠صـة مباشـرة إىل حنـو    السنوات الـثالث املاضـية، مسـاعدة متخصِّ   

ات غـري احلكوميـة سـوف يبـدأ تنفيـذها يف      مشـروعاً تابعـاً ملنظمـ    ١٧هناك  االجتار سنويا، وأنَّ
املشاركون مبـا تؤديـه املنظمـات غـري احلكوميـة مـن دور أساسـي يف مسـاعدة          هذه السنة. وأقرَّ

الضــحايا ودعــم جهــود احلكومــات مــن أجــل صــوغ تشــريعات ملكافحــة االجتــار وتنفيــذ تلــك 
ــرز   ــثِّالتشــريعات. وأب ــال     مم ــا ونيب ــن نيجريي ــوميتني م ــري حك ــتني غ ــاال منظم ــه منحــة   م أحدثت

ــاة الضــحايا    ــارق يف حي ــراد    .الصــندوق االســتئماين مــن ف ــدَّما عرضــاً حلكايــات بعــض األف وقَ
نتهم تلك املسـاعدة مـن اسـترجاع أملـهم وكرامتـهم البشـرية ومـن احلصـول         الناجني الذين مكَّ

تعلــق املعــوِّق الرئيســي للعمــل امل علــى مــوارد إلعــادة بنــاء حيــاهتم. وشــدَّد املتكلمــون علــى أنَّ 
مـن اجملتمـع الـدويل إىل    م مبساعدة الضحايا هو قلة التمويل املتاح، ودعوا إىل زيادة الدعم املقدَّ

  الصندوق االستئماين.
وترأَّســه النائــب العــام  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٤ويف حــدث رفيــع املســتوى، ُعقــد يف   -٦

ميـة وإدارة عمليـات   لدولة قطـر، قـدَّم مسـؤولون رفيعـو املسـتوى مـن مكتـب املخـدِّرات واجلر        
حلقـوق اإلنسـان    السـامية  حفظ السالم وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة

لتقــدمي مســاعدات أكثــر فعاليــة واتســاقاً إىل عرضــاً ملــا تبذلــه األمــم املتحــدة حاليــا مــن جهــود  
يق العـاملي ألنشـطة   ، من خالل مركـز التنسـ  نزاعاتأو اخلارجة من  نزاعاتالبلدان اليت تواجه 

الـة  الشرطة والقضاء واإلصالحيات، مع التركيز على إعادة بناء نظم عدالة جنائيـة منصـفة وفعَّ  
افة ميكـن للنـاس أن   ن آليات مشروعة وشـفَّ همني والضحايا وتتضمَّحتترم احلقوق اإلنسانية للمتَّ

  يلتمسوا لديها العدل واإلنصاف.
الـدول اعترفـت مـراراً وتكـراراً      خدِّرات واجلرميـة أنَّ وأوضح املدير التنفيذي ملكتب امل  -٧

له املخدِّرات واجلرمية والفساد واإلرهاب مـن خطـر علـى التنميـة العامليـة والسـلم واألمـن        مبا متثِّ
ه قـد  أنَّـ شدَّد على و .باحلاجة إىل تعزيز التعاون الدويل على مواجهة هذه التحدياتوالعامليني، 

احلسـنة إىل أفعـال، ولالسـتثمار يف جهـود مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة         آن األوان لترمجة النوايا
يف  املشـاركة اجلرمية املنظمة واإلرهاب وتعزيز سيادة القـانون، بوسـائل منـها    من أجل مواجهة 

امليدانية املوجـودة يف بلـدان ومنـاطق رئيسـية. وقـدَّم       يف الربامجمركز التنسيق العاملي، وكذلك 
ــام املســاع  ــات حفــظ    األمــني الع ــة يف إدارة عملي ــانون واملؤسســات األمني د لشــؤون ســيادة الق

بنـاء   أنَّالسالم أمثلة حلاالت أحدث فيها مركز التنسيق العاملي فارقاً ملحوظـاً. وأوضـح أيضـاً    
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مؤسســات مشــروعة ُتعــىن بســيادة القــانون هــو عمليــة بطيئــة وعســرية، ولكنــها ضــرورية متامــاً  
حقـوق   وضح األمني العام املساعد لشؤون حقـوق اإلنسـان أنَّ  والعنف. وأ زاع النلكسر دورة 

ــاء العــدل      ــة إىل إعــادة بن ــة حتــتالن موقــع الصــدارة يف اجلهــود الرامي ــة االنتقالي اإلنســان والعدال
وأوضح املدير املساعد لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي    .نزاعاتوالسلم يف البلدان اخلارجة من 
سيادة القـانون هـي عنصـر أساسـي يف نوعيـة حيـاة        لربامج أنَّومدير مكتب السياسات ودعم ا

فحيثمـا كانـت القـوانني حتمـي املـرأة       سي يف جناح جهود التنمية الوطنيـة. الشعوب وعامل أسا
ر أساسـاً لتمكينـها التـام اجتماعيـا     من العنف والتمييز تتحسن حياهتا بدرجة ال تقـاس، ممـا يـوفِّ   

ن العادي عارفـاً حبقوقـه وقـادراً علـى التمـاس العـدل واحلصـول        واقتصاديا. وحيثما كان املواط
عليه قلَّ التمييز وقلَّت انتهاكات حقوق اإلنسان. وحيثمـا كانـت اجملتمعـات احملليـة خاليـة مـن       
خماوف العنف والترهيب املُوِهَنة أمكن للتنمية االقتصادية املسـتدامة والشـاملة للجميـع أن تبـدأ     

  يف إتيان مثارها.
ــع املســتوى بشــأن     ويف  -٨ ــدو  إطــار احلــدث الرفي ــوطين وال ــاون ال ــد التع ــع توطي يل يف من

كيـف  نـاقش املشـاركون   ، ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٤، الذي ُعقـد يف  ومكافحة متويل اإلرهاب
مـا   واستعرضـوا ميكن ملكافحة متويل اإلرهاب أن يسهم يف منـع األنشـطة اإلرهابيـة وتعطيلـها.     

ــدول األعضــاء واملنظمــ    ــه ال ــوم ب ــل      تق ــال يف جمــال مكافحــة متوي ــن أعم ــا م ات الرئيســية حالي
إمكانيـة إعـداد بـرامج     وافيها ثغرات، واستكشفاجملاالت اليت ال تزال توجد  وااإلرهاب، فأبرز

جتـــارب لبنـــاء القـــدرات. وتركـــزت املناقشـــات علـــى جتـــارب الـــدول األعضـــاء، وخصوصـــاً  
يقيا، يف صـوغ وتنفيـذ اسـتراتيجيات    مشال أفرمنطقة أفغانستان ودول منطقة الشرق األوسط و

ز تزايــد الصــالت بــني اجلماعــات  برِاجلديــدة لتمويــل اإلرهــاب، فــأُ بشــأن مكافحــة األشــكال  
اإلرهابية واجلرمية املنظمة، وكذلك استخدام األنشـطة اإلجراميـة كمصـدر لتمويـل اإلرهـاب،      

ف للحصـول  اطـ تخال، وااالجتار باملخدِّرات واألسلحة واملمتلكـات الثقافيـة والـنفط    إىل جانب
ــاع إىل أنَّ     ــزاز. وخلــص االجتم ــرض االبت ــة أو لغ ــى فدي ــة    عل ــدفقات املالي ــل الت ــة تعطي املرتبط

ــزال ميثِّــ   ــاع هنــج شــامل   ب اتِّياً رئيســيا، ويتطلَّــ ل حتــدِّباإلرهــاب ال ي ــل َيطــالُ وب ــع  متكام مجي
للتعـاون الـدويل أمهيـة     القطاعات واجلهات الفاعلة املعنية، اخلاصة منـها والعامـة. كمـا رئـي أنَّ    

ــم املتحــدة ذات الصــلة          ــى صــكوك األم ــذه اجملــاالت، شــأنه شــأن التصــديق عل أساســية يف ه
  مبكافحة اإلرهاب ووسائل متويله، وتنفيذ تلك الصكوك تنفيذاً تاما.

وعقب اعتماد مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سـبل احلصـول علـى املسـاعدة يف       - ٩
جنــوب أفريقيــا ومؤسســة  مجهوريــة ، استضــافت حكومــة ٢٠١٢ائيــة يف عــام نظــم العدالــة اجلن

جنوب أفريقيا للمساعدة القانونية، جنباً إىل جنـب مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب        
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، وبالتعـاون مـع مبـادرة العدالـة يف اجملتمـع املفتـوح       واملؤسسة القانونية الدولية املخدِّرات واجلرمية
، أول مــؤمتر دويل ملواجهــة ٢٠١٤وجامعــة ويتووترســراند، يف حزيران/يونيــه  وجامعــة بريتوريــا
على خدمات مساعدة قانونية جنائيـة   الفقراء حصولالقائمة أمام ضمان سبل التحديات العاملية 

علــى املــؤمتر التحــديات الشــائعة أمــام تــوفري ســبل احلصــول ذلــك جيــدة. ونــاقش املشــاركون يف 
ويف إعــالن جوهانســربغ الــة، واقترحــوا حلــوالً عمليــة وقابلــة للتحقيــق.  املســاعدة القانونيــة الفعَّ

الصادر عن ذلك املؤمتر بشأن تنفيذ مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشـأن سـبل احلصـول علـى     
إىل مــا تكتســيه  املســاعدة القانونيــة يف نظــم العدالــة اجلنائيــة، أشــار املشــاركون يف ذلــك املــؤمتر   

مي املسـاعدة القانونيـة واجملتمـع    الـدول ومقـدِّ   ودعـوا الـة مـن أمهيـة بالغـة،     املساعدة القانونيـة الفعَّ 
  نقاطاً للعمل عليها. وادالدويل إىل ضمان تنفيذ مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا، وحدَّ

ــادئ ا      -١٠ ــذ مب ــع املســتوى بشــأن "تنفي ــاول املتكلمــون يف احلــدث الرفي ألمــم املتحــدة  وتن
وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالـة اجلنائيـة: متابعـة إعـالن     

، خمتلف جوانـب ذلـك اإلعـالن وتلـك     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٤جوهانسربغ"، الذي ُعقد يف 
ــادئ والتوجيهــات، فــأقروا بأمهيــة املســاعدة القانونيــة لضــمان احتــرام حقــوق اإلنســان،          املب

 وإلحـداث تغيُّـر قـانوين واجتمـاعي. وُسـلِّم بـأنَّ      إصـالحاً فعَّـاالً   وإلصالح نظم العدالة اجلنائيـة  
وميكن تقدميها من خالل مناذج خمتلفة ومـن جانـب جهـات     مفعوالً حتويلياللمساعدة القانونية 

ا يف املســاعدة القانونيــة ميكــن أن متثــل عــامالً أساســي   خمتلفــة. وذُكــر علــى وجــه اخلصــوص أنَّ 
عنـد حماولـة ترسـيخ ثقـة النـاس يف النظـام القـانوين، وينبغـي أال          اخلارجة من نزاعاتتمعات اجمل

ُينســـى دورهـــا يف بنـــاء قـــدرات اجلهـــات الفاعلـــة يف جمـــال العدالـــة (الشـــرطة والنيابـــة العامـــة 
والقضاء)، لكي تتاح سبل جمدية للوصول إىل العدالـة. ومـن مث، ينبغـي للحكومـات أن تكفـل      

ويالً مستداماً للمساعدة القانونية. وأخرياً، أُوصي بأن تستخدم الدول مجـع البيانـات وإجـراء    مت
التقييمــات يف إثــراء سياســات املســاعدة القانونيــة وحتســني نوعيــة اخلــدمات وتقاُســم التجــارب 

  والدروس املستفادة فيما بينها.
مفوضـية  ة، بالتعاون مع ، نظَّم مكتب املخدِّرات واجلرمي٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥ويف   -١١

، حلقـة نقـاش   والنمسـا حكومـات تايلنـد والنـرويج    حلقوق اإلنسان ومع السامية األمم املتحدة 
أ هـذا  . وهيَّـ العنـف ضـد األطفـال يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         بشـأن رفيعة املستوى 

وذجيـة للقضـاء   احلدث فرصة لتقدمي عرض الستراتيجيات األمم املتحدة وتـدابريها العمليـة النم  
على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ولزيادة الوعي هبا، وحلشد دعـم  

لتعميم هذه اجملموعة اجلديدة من املعايري والقواعد الدولية وتوسـيع   سياسي من الدول األعضاء
ومواجهة العنـف   نطاق تنفيذها. وتركزت املناقشة على ضرورة الترويج لتدابري هتدف إىل منع
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مــع نظــام العدالــة، ســواء كضــحايا أم شــهود أم ُجنــاة ضــد األطفــال الــذين هــم علــى احتكــاك 
خدِّرات واجلرمية لقيامه بصوغ برنـامج عـاملي   مزعومني. وأثنت الدول األعضاء على مكتب امل

مشــترك بــني املكتــب واليونيســيف بشــأن العنــف ضــد األطفــال يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة  
رئيسـية   كلمـةً  تنائية، ودعـت اجملتمـع الـدويل إىل تـوفري الـدعم لتنفيـذ هـذا الربنـامج. وألقـ         اجل

  .)النمسافيسلبريغر (-تيخي وإليزابيثاألمرية باجراكيتييابا ماهيدول، من تايلند، 
ــم يف   -١٢ ــدويل لألمــن الرياضــي،    ٢٠١٥ نيســان/أبريل ١٥وُنظِّ ــع املركــز ال ــاون م ، بالتع

يف  والتقاضـي التحقيقـات   عامليـا مـن أجـل تسـهيل    البيانـات   تبـادل شـأن  حدث رفيع املستوى ب
ــات:    ــائج املباري ــاذ  مــن مســتوى الالعــبني إىل مســتوى املســؤولني عــن   قضــايا التالعــب بنت إنف

التنفيــذي ملكتــب املخــدِّرات واجلرميــة واألمــني العــام للمــؤمتر   املــديُر . وافتــتح احلــدثَالقــوانني
الــدويل لألمــن الرياضــي، حبضــور رئــيس وزراء قطــر ووزيــر        الثالــث عشــر ورئــيس املركــز   

رة تفاهم بني مكتب املخـدِّرات واجلرميـة واملركـز الـدويل     برمت أثناء احلدث مذكِّداخليتها. وأُ
منظمات دولية، وكذلك خرباء وطنـيني وأكـادمييني   من  خرباَء لألمن الرياضي. وَجَمع احلدثُ

ملراهنـات الرياضـية. وكـان اهلـدف مـن هـذا احلـدث        وخرباء من الوسط الرياضي ومن ميـدان ا 
تعزيــز احلــوار حــول ضــرورة اســتحداث هنــوج متعــددة اجلهــات ذات املصــلحة هبــدف تعزيــز    

البيانات، من أجـل محايـة الرياضـة مـن      تبادلالتعاون على الصعيدين احمللي والدويل، مبا يشمل 
  التالعب بالنتائج ومن املراهنة غري املشروعة.

هناك تفاعالً متناميـاً بـني مصـاحل املؤسسـات الرياضـية       على أنَّآراء املتكلمني  واتفقت  -١٣
ومصــاحل اجملتمــع والدولــة (املصــلحة العامــة)، ومــن مث يلــزم تــدعيم إطــار يضــم أوجــه التكامــل  
واملســؤوليات املشــتركة بينــها. وجــرى نقــاش حــول الصــالت املوجــودة بــني التالعــب بنتــائج   

ــات وســائر األنشــطة  ــا متثِّــ    املباري ــيت ذُكــر أهن ــة، وال ــام احملققــني   اإلجرامي ل حتــديات إضــافية أم
وسلطات إنفاذ القانون. وُشدِّد على أنه يلـزم التصـدي لـذلك التالعـب باختـاذ تـدابري تشـريعية        

الة، خصوصاً بالنظر إىل تـرابط تلـك   هلذا الغرض وختويل احملققني سلطات فعَّمة خصيصاً مصمَّ
للعمـل االسـتخباري    ظمة والفساد وغسل األموال. وُشدِّد أيضاً علـى أنَّ األفعال مع اجلرمية املن

لجماعــات اإلجراميــة الناجعــة لكافحــة املأساســية يف ومجــع البيانــات وتقاُســم املعلومــات أمهيــة 
املنظمة عرب الوطنية، اليت ُتنوِّع أنشـطتها علـى حنـو متزايـد وتنخـرط يف أفعـال التالعـب بنتـائج         

  ين األرباح و/أو غسل األموال.املباريات ألغراض ج
عنـوان  حتـت   ٢٠١٥ نيسـان/أبريل  ١٥وأثناء احلـدث الرفيـع املسـتوى الـذي ُعقـد يف        -١٤

الذكرى السـنوية الثالثـون إلعـالن مبـادئ العـدل األساسـية املتعلقـة         "ملاذا يهمنا أمر الضحايا؟
ــة اجل      ــيس احملكم ــل رئ ــة  بضــحايا اإلجــرام والتعســف يف اســتعمال الســلطة"، احتف ــة الدولي نائي
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(بواسـطة رسـالة مرئيـة) ومسـؤولون حكوميـون مــن أسـتراليا والسـويد وكنـدا وممثلـون رفيعــو          
حلقـوق اإلنسـان وبرنـامج     السـامية  املستوى ملكتب املخدِّرات واجلرمية ومفوضية األمم املتحدة

ــة للد  األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة   ــة العاملي ــة، وكــذلك ممثلــو اجلمعي راســات الصــحة العاملي
املتعلقة بالضحايا واملنظمة الدولية ملساعدة الضحايا واملعهـد الـدويل لعلـم الضـحايا، بالـذكرى      

ف يف الســنوية الــثالثني إلعــالن مبــادئ العــدل األساســية املتعلقــة بضــحايا اإلجــرام والتعسُّــ         
الـذين   ٤٠٠ووقف احلاضرون دقيقة صمت تكرمياً لـذكرى املهـاجرين الــ    )٢(استعمال السلطة.

للعنــف بــني  ِقبالــة الســاحل اللــييب، وكــذلك ذكــرى مــن ميوتــون نتيجــةً    مــؤخَّراً لقــوا حــتفهم
  .شخص يوميا ١ ٤٠٠األشخاص، والذين يتجاوز عددهم 

مبـــادئ العـــدل األساســـية املتعلقـــة بضـــحايا اإلجـــرام  إعـــالن  وأَوضـــح املناِقشـــون أنَّ  -١٥
اعتمـاد نظـام رومـا    تطـورات أخـرى مثـل    هلَم كان نصا َمْعلَِميا أَ والتعسف يف استعمال السلطة

واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب   )٣(للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة األساســي
ى اإلعـالن  الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. كمـا أدَّ 

أصــبح فقــد لضــحايا علــى الصــعيدين الــدويل واحمللــي.  إىل حتســني املعــايري والقواعــد املتعلقــة با 
دماً أن تكــون للضـحايا صــوت. ولكـْن ال يــزال يلـزم فعــل الكــثري. فمـن الضــروري للمضـي قُــ     

سقف واحد وأن يستمر التنبُّه إىل ضرورة التأكد مـن عـدم ضـياع    مجيع اخلدمات متاحة حتت 
جهـود إضـافية،   اء التـزامهم ببـذل   حقوق الضحايا يف غَْمرة التركيز على اجلناة. وأبدى الشرك

وضـحايا العنـف اجلنسـي والعنـف املـرتبط       زاعات النخصوصاً لتقدمي الدعم واملساعدة لضحايا 
بتنفيذ مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة بشـأن العدالـة       وذلك بنوع اجلنس وللضحايا األطفال، 

ة ممارسـات جيـدة يف خمتلـف    يف األمور املتعلقة باألطفـال ضـحايا اجلرميـة والشـهود عليهـا. ومثـ      
ــأن تكــون حقــوق الضــحايا مــن حقــوق        ــدويل أن يتكفَّــل ب أحنــاء العــامل، وميكــن للمجتمــع ال

  اإلنسان وبأن حيصل الضحايا على االنتصاف وجرب األضرار والتعويض.
أيضــاً حــدث حتــت عنــوان "صــوب تنفيــذ عــاملي    ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٥وُنظِّــم يف   -١٦

ملكافحــة الفســاد: مبــادرة الرتاهــة املؤسســية وآليــة اســتعراض التنفيــذ".  التفاقيــة األمــم املتحــدة
تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد على صعيد مؤسسات األمم املتحدة وعلـى  وتناولت هذه اجللسة 

الصــعيد الــوطين يف الــدول األطــراف. وأعلــن املــدير التنفيــذي ملكتــب املخــدِّرات واجلرميــة عــن 
املؤسســية، الــذي تضــمَّن ممارســات جيــدة وتوصــيات أساســية    زاهــة صــدور تقريــر مبــادرة الــن 

───────────────── 
 .٤٠/٣٤فق قرار اجلمعية العامة مر )٢(  

 .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(  
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ألعضاء أسرة األمم املتحدة الراغبني يف حتسـني ممارسـاهتم اخلاصـة بالرتاهـة. وتنـاول املناِقشـون       
أيضاً ما تبذله األمانة العامة لألمم املتحدة وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واألكادمييـة الدوليـة      

د لتـدعيم الرتاهــة املؤسســية داخــل مؤسسـاهتم. وقــدَّم ممثلــو مكتــب   ملكافحـة الفســاد مــن جهــو 
املخدِّرات واجلرمية ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي وجمموعـة الـدول املناهضـة        
للفساد التابعة جمللس أوروبا عروضاً إيضاحية عن سري عمل آليـات اسـتعراض التنفيـذ ملختلـف     

  ولية وعن نتائج تلك اآلليات وتأثريها.اتفاقيات مكافحة الفساد الد
ــة       -١٧ ــاملي ملكافحــة اجلــرائم البحري ــامج الع ــم الربن ــب املخــدِّرات    وأخــرياً، نظَّ ــابع ملكت الت

ن يف عـرض  ويرياالجتـار بـاهل   بشأن، حدثاً رفيع املستوى ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥، يف واجلرمية
النِّقـاش وزيـر العـدل يف سـري النكـا       . وضـمَّ فريـق املناقشـة الـذي قـاد     البحر يف احمليط اهلنـدي 

ووزيــر الشــؤون الداخليــة يف سيشــيل ونائــب قائــد القــوات البحريــة املوحَّــدة، وكــذلك املــدير  
ــيس     ــة ورئ ــب املخــدِّرات واجلرمي ــذي ملكت ــزت    التنفي ــة. وركَّ ــامج مكافحــة اجلــرائم البحري برن

يف اجلنويب مـن شـاطئ مـاكران    وين يف املسار املالحي رياملناقشات على سرعة تزايد االجتار باهل
إىل شرق أفريقيا وجنوب آسيا، وعلـى مـا قامـت بـه     مجهورية إيران اإلسالمية إىل باكستان مث 

كشــف عــن ذلــك القــوات البحريــة املوحَّــدة، بنــاء علــى معلومــات اســتخبارية، مــن عمليــات   
مسـألة عـدم   ويف عرض البحر. ونوقشت أيضاً معوِّقات إنفاذ القـانون يف عـرض البحـر     االجتار

لربنــامج مكافحــة اجلــرائم اجلديــدة  باملبــادرة. وأُبــدي ترحيــب تــوفُّر تــدابري للحمايــة يف املنطقــة
اة "منتدى احملـيط اهلنـدي بشـأن اجلـرائم البحريـة"، بصـفتها آليـة أساسـية لتطـوير          املسمَّالبحرية 

اجلـرائم البحريـة    التعاون اإلقليمي وتقاُسم املعلومات بني دول احمليط اهلندي من أجل مكافحـة 
  عرب الوطنية.

  
  


