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      الفصل األول
    القرارات اليت اعتمدها املؤمتر    

  :نيالتالي القراريناعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   -١
  

    ١القرار     
يف جدول أعمال  إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية 
     وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور

 ي الدول األعضاء،  ممثِّلحنن، رؤساء الدول واحلكومات ووزراء و  

يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، املنعقـد    وقد اجتمعنا  
، مــن أجــل إعــادة تأكيــد التزامنــا املشــترك  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩إىل  ١٢يف الدوحــة، مــن 

عيدين احمللـي  بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحـة اإلجـرام بكـل أشـكاله ومظـاهره، علـى الصـ       
ــة       ــة اجلنائي ــة بالعدال ــا املعني ــى أن تكــون ُنظُمن ــدويل، وبالعمــل عل ــوال ة ومنصــفة وإنســانية  فعَّال

ــاء مؤسســات         ــع، وببن ــة للجمي ــبل الوصــول إىل العدال ــوفري س ــاءلة، وبت ة فعَّالــوخاضــعة للمس
 وخاضعة للمسـاءلة ونــزيهة وشـاملة للجميـع علـى مجيـع املسـتويات، وبالتمسـك مببـدأ كرامـة          

  اإلنسان ومبراعاة واحترام مجيع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف كل األحوال،
  وحتقيقاً هلذه الغاية، نعلن ما يلي:  
نعــرب عــن عرفاننــا وتقــديرنا إلرث مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة           -١  

احملافــل  بصــفتها مــن أكــرب ولــدورها املهــم املســتمر،  ســنة،  ٦٠والعدالــة اجلنائيــة، املمتــد منــذ  
الدولية وأكثرها تنوُّعاً من حيث تبادل اآلراء والتجارب يف جماالت البحوث وتطـوير القـوانني   
والسياسات والربامج بـني الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واخلـرباء األفـراد الـذين ميثلـون          

ــدان ســتجدةخمتلــف املهــن والتخصُّصــات، هبــدف اســتبانة االجتاهــات واملســائل امل     ــع  يف مي من
اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة. ونعتـرف مبـا قدمتـه تلـك املـؤمترات مـن مسـامهات فريـدة ومهمـة يف            

يف جمـال منـع    سـتجدة تطوير القوانني والسياسات، وكـذلك يف اسـتبانة االجتاهـات واملسـائل امل    
  اجلرمية والعدالة اجلنائية.

اجلنائيـة مـن طـابع شـامل      به مسائل منع اجلرمية والعدالة تتَّسمنؤكِّد جمدداً ما   -٢  
ملختلف القطاعات، وما يستتبعه ذلـك مـن حاجـة إىل إدمـاج تلـك املسـائل يف جـدول أعمـال         
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األمــم املتحــدة األوســع نطاقــاً، مــن أجــل تعزيــز التنســيق علــى نطــاق املنظومــة. ونتطلــع إىل مــا 
تعلـق بصـوغ وتنفيـذ    ستقدِّمه جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف املستقبل من مسامهات فيما ي

السياسات والربامج الوطنية والدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، آخـذةً يف اعتبارهـا     
  توصيات املؤمترات ومرتِكزةً عليها.

ندرك مـا لفعاليـة نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واملؤسسـات املكوِّنـة هلـا             -٣  
ضوع للمساءلة من أمهية كعنصر حموري يف إرسـاء سـيادة   سامها باإلنصاف واإلنسانية واخلواتِّ

ج مشوليـة وجامعـة يف مواجهـة اإلجـرام والعنـف والفسـاد واإلرهـاب        باع ُنُهالقانون. ونلتزم باتِّ
بكـــل أشـــكاهلا ومظاهرهـــا، وبالعمـــل علـــى تنفيـــذ تـــدابري املواجهـــة تلـــك علـــى حنـــو منسَّـــق   

ع للتنمية االجتماعية واالقتصادية والقضـاء  ومتماسك، جنباً إىل جنب مع برامج أو تدابري أوس
  على الفقر واحترام التنوع الثقايف وحتقيق السلم االجتماعي وإشراك مجيع فئات اجملتمع.

نسلِّم بـأنَّ التنميـة املسـتدامة وسـيادة القـانون مترابطـان ترابطـاً شـديداً ويعـزز            -٤  
ــة شــفافة وشــام     ــذلك، نرحِّــب بإرســاء عملي ــهما اآلخــر. ول ــع علــى الصــعيد  كــل من لة للجمي

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

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

د جمــدداً يف هــذا الســياق أنَّ التــرويج جملتمعــات مســاملة وخاليــة مــن   مســامهات أخــرى. ونؤكِّــ
بـاع هنـج متمحـور    علـى اتِّ  الفساد ومشرِكة للجميع ذو أمهية يف التنمية املستدامة، مع التشـديد 

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

نؤكِّد جمدداً التزامنا بدعم فعاليـة نظـم العدالـة اجلنائيـة واملؤسسـات املكوِّنـة هلـا          -٥  
اءلة وعزمنا السياسي القوي علـى القيـام بـذلك،    سامها باإلنصاف واإلنسانية واخلضوع للمسواتِّ

ئ الظـروف الالزمـة للنـهوض    ا يهيِّـ ، ممَّـ يـا ع مشاركة مجيع قطاعات اجملتمـع وإشـراكها فعل  ونشجِّ
سيادة الدول وسالمتها اإلقليميـة،   ْيجبدول أعمال األمم املتحدة األوسع، مع املراعاة التامة ملبدأَ

عن مراعاة كرامة اإلنسان ومجيع احلقوق اإلنسانية واحلريات  والتسليم مبسؤولية الدول األعضاء
رين باجلرميـة والـذين قـد يكونـون علـى احتكـاك مـع نظـام         األساسية لكل البشر، وخصوصاً املتأثِّ

العدالة اجلنائية، مبن فيهم املستضعفون من أفراد اجملتمع، بصرف النظر عن وضـعيتهم، الـذين قـد    
دة وشديدة، وعن منع ومكافحة اجلرائم املدفوعة بعدم التسـامح أو  يتعرضون ألشكال متييز متعدِّ

ا كان شكله. وحتقيقا لتلك الغاية، نعتزم ما يلي:التمييز، أي  
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 تتَّسـم اعتماد سياسات وبـرامج وطنيـة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة          (أ)  
جــد مــن أدلــة ومــن عوامــل بالشــمولية وبإشــراك اجلميــع، وتأخــذ بعــني االعتبــار الكامــل مــا يو

ــه،       ــة لإلجــرام والظــروف املســاعدة علــى حدوث أخــرى ذات صــلة، مبــا فيهــا األســباب اجلذري
مــا يتصـل بــذلك مــن   ومـع مراعــاة توافـق مــع التزاماتنــا مبقتضـى القــانون الــدويل،   والقيـام، مبــا ي 

لتـدريب املالئـم   ضـمان ا بمعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة،  
  للموظفني املكلفني بتدعيم سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛

ضمان حق كل فرد يف حماكمـة منصـفة، دون إبطـاء ال داعـي لـه، أمـام هيئـة          (ب)  
خمتصة ومستقلة وحمايدة قائمة مبقتضى القانون، ويف تيسُّر سبل الوصـول إىل العدالـة علـى قـدم     

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

ــوخِّ ــها؛ و   وَت ــع أفعــال العنــف ومكافحت ــة   اتِّخــاذي احلــرص الواجــب ملن ــدابري تشــريعية وإداري ت
ملنـع مجيـع أشـكال التعـذيب وغـريه مـن أشـكال املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو            ةفعَّالـ وقضائية 

ــة         ــى إمكاني ــهم، وللقضــاء عل ــال ومعاقبت ــذه األفع ــرتكيب ه ــة م ــة، وملالحق الالإنســانية أو املهين
  اإلفالت من العقاب؛

مراجعـــة وإصـــالح سياســـات املســـاعدة القانونيـــة، مـــن أجـــل توســـيع ســـبل    (ج)  
ة يف اإلجراءات اجلنائية ملن ال ميتلك موارد كافيـة أو عنـدما   فعَّالنونية احلصول على مساعدة قا

تقتضــي ذلــك مصــلحة العدالــة، بوســائل منــها وضــع خطــط وطنيــة يف هــذا اجملــال إذا اقتضــت  
ة بكـل  فعَّالـ الضرورة، وبنـاء قـدرات لتـوفري وضـمان سـبل احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة ال         

اعاة مبـادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بشـأن سـبل احلصـول        أشكاهلا يف مجيع الشؤون، مع مر
  )٢(على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية؛

بذل قصارى اجلهود ملنع الفساد ومكافحته، ولتنفيـذ تـدابري هتـدف إىل تعزيـز       (د)  
عدالـة اجلنائيـة،   زاهـة واملسـاءلة يف نظمنـا املعنيـة بال     الشفافية يف اإلدارة العمومية وإىل تشجيع الن

  )٣(مبا يتوافق مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
إدماج املسائل املتعلقة باألطفال والشباب يف جهودنـا الراميـة إىل إصـالح نظـم       (ه)  

ي، العدالة اجلنائية، إدراكاً منا ألمهية محاية األطفال من مجيع أشكال العنف واالسـتغالل والتعـدِّ  
                                                         

 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  

  .٦٧/١٨٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتتحدة، األمم امل  )٣(  
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لتزامات األطراف مبقتضـى الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، مبـا فيهـا اتفاقيـة حقـوق         مبا يتَّسق مع ا
ومـع مراعـاة مـا يتصـل بـذلك مـن أحكـام اسـتراتيجيات          )٥(وبروتوكوليها االختياريني، )٤(الطفل

األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منـع اجلرميـة   
وصــوغ وتطبيــق سياســات يف جمــال العدالــة تكــون شــاملة ومكيَّفــة مــع         )٦(نائيــة؛والعدالــة اجل

احتياجات الطفل وتركز على ما حيقق مصلحته الفضـلى، مبـا يتوافـق مـع مبـدأ عـدم اللجـوء إىل        
كمالذ أخري وألقصر مدة مناسبة ممكنة، حلمايـة األطفـال الـذين    إالَّ حرمان األطفال من حريتهم 

حالـة أخـرى تتطلـب    أيِّ  العدالة اجلنائية وكذلك األطفال الـذين هـم يف   هم على احتكاك بنظام
إجراءات قانونية، خصوصاً فيمـا يتعلـق بعالجهـم وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع. ونتطلـع يف هـذا         

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

استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع احلماية التامة للنساء والفتيات من مجيع أشكال العنف، مبا فيها 
قتل النساء والفتيات بدافع جنساين، مبا يتوافق مع التزامـات األطـراف مبقتضـى اتفاقيـة القضـاء علـى       

ــا االختيـــاري،وبروتو )٧(مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة  ومـــع مراعـــاة الصـــيغة احملدَّثـــة   )٨(كوهلـ
لالســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة يف جمــال منــع اجلرميــة   

  وقرارات اجلمعية العامة بشأن قتل النساء والفتيات بدافع جنساين؛ )٩(والعدالة اجلنائية
أ من سياساتنا املتعلقة كجزء ال يتجزَّ ملنظور اجلنساينتراعي حتديداً االترويج لتدابري   (ز)  

مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومعاملة اجلناة، مبا يف ذلـك إعـادة تأهيـل اجلانيـات وإعـادة إدمـاجهن يف       
اجملتمع، مع مراعـاة قواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة السـجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات           

  )١٠((قواعد بانكوك)؛
ة لالرتقـاء بوضـعية   فعَّالـ صوغ وتنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة مالئمـة و      (ح)  

  املرأة يف نظم ومؤسسات العدالة اجلنائية على صعيد املراتب القيادية واإلدارية وغريها؛
                                                         

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللدان   )٥(  
  .٦٩/١٩٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٦(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١رجع نفسه، اجمللد امل  )٨(  
  .٦٥/٢٢٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )٩(  
  .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٠(
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ــني           (ط)   ــك املســاواة ب ــا يف ذل ــانون، مب ــام الق ــع األشــخاص أم ــز تســاوي مجي تعزي
بـاع هنـج شـامل    بوسائل منها اتِّ ،قليات وألهايل البلدان األصلينياجلنسني، لألفراد املنتمني إىل أ

بالتعـاون مـع سـائر قطاعـات احلكومـة وأعضــاء اجملتمـع املـدين ذوي الصـلة ووسـائط اإلعــالم،          
  وتشجيع توظيف األفراد املنتمني لتلك الفئات لدى مؤسسات العدالة اجلنائية؛

ُتركِّــز علــى التعلــيم والعمــل  تنفيــذ وتعزيــز سياســات بشــأن نـــزالء الســجون     (ي)  
ة اإلجـرام؛ والنظـر يف   دوالرعاية الطبية وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع ومنـع معـاو       

تطوير وتدعيم السياسات الرامية إىل دعم أسـر السـجناء؛ وكـذلك تـرويج وتشـجيع اسـتخدام       
ــا كــان   ــجن حيثم ــدائل السَّ ــك ب ــا   ذل ــة أو إصــالح إجراءاتن ــة   مناســباً، ومراجع اخلاصــة بالعدال

  التصاحلية وغريها من اإلجراءات دعماً لنجاح عملية إعادة اإلدماج؛
تكثيف جهودنا الرامية إىل مواجهة التحـدي املتمثـل يف اكتظـاظ السـجون مـن        (ك)  

خالل إصالحات مناسبة لنظم العدالة اجلنائية، تشمل، عند االقتضاء، إجراء مراجعة للسياسـات  
دابري عملية للحد من االحتجاز السـابق للمحاكمـة وتعزيـز اسـتخدام اجلـزاءات      ت اتِّخاذالعقابية و

  غري االحتجازية وحتسني سبل احلصول على املساعدة القانونية إىل أقصى مدى ممكن؛
ة للتعرُّف على الضـحايا والشـهود ومحايتـهم وتقـدمي الـدعم      فعَّالاعتماد تدابري   (ل)  

الـة اجلنائيـة الـيت تسـتهدف التصـدي جلميـع اجلـرائم، مبـا         واملساعدة هلم ضمن إطـار تـدابري العد  
فيها الفساد واإلرهاب، مبا يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصـلة ومـع مراعـاة معـايري األمـم      

  املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
 تِّجـار ال االتنفيذ َنهج موجَّه حنو الضحايا يهـدف إىل منـع ومكافحـة مجيـع أشـك       (م)  

باألشخاص ألغراض االستغالل، مبا فيه استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االسـتغالل اجلنسـي،   
ـــزع        ــتعباد أو ن ــالرق، أو االس ــرق أو املمارســات الشــبيهة ب ــة القســرية، أو ال أو الســخرة أو اخلدم

 تِّجـار اقبـة اال األعضاء، وذلك مبا يتوافـق مـع األحكـام ذات الصـلة مـن بروتوكـول منـع وقمـع ومع        
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب     

والعمـل   )١٢(باألشخاص؛ تِّجارومع مراعاة خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة اال )١١(الوطنية،
حسـب االقتضـاء، علـى تـذليل العقبـات      مع املنظمات اإلقليمية والدولية ومنظمات اجملتمـع املـدين،   

  ؛تِّجاراليت قد تعوق توصيل املساعدة االجتماعية والقانونية إىل ضحايا اال

                                                         
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١١(
  .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة   )١٢(
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ة حلمايــة احلقــوق اإلنســانية للمهــاجرين املهــرَّبني، ال ســيما  فعَّالــتنفيــذ تــدابري   (ن)  
ت األطــراف النســاء واألطفــال، واألطفــال املهــاجرين غــري املصــاَحبني، مبــا يتوافــق مــع التزامــا   

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

لفعـل التـهريب،   املهاجرون ُعرضة للمالحقة اجلنائيـة يف إطـار الربوتوكـول جملـرد كـوهنم هـدفاً       
ومبقتضى سـائر الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة؛ وبـذل قصـارى اجلهـود ملنـع فقـدان املزيـد مـن            

  األرواح وجللب اجلناة للمثول أمام العدالة؛
ة للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد مجيـــع املهـــاجرين والعمـــال  فعَّالـــتنفيـــذ تـــدابري   (س)  

اريـة الالزمـة ملنـع ومكافحـة اجلـرائم      كل اخلطـوات القانونيـة واإلد   اتِّخاذاملهاجرين وأسرهم، و
  املنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات؛

ا إجراء مزيـد مـن البحـوث حـول اإليـذاء اإلجرامـي املرتكـب بـدوافع متييزيـة، أيـ            (ع)  
ة فعَّالـ كان نوعها، ومجع بيانات عنه، وتبادل التجارب واملعلومات املتعلقة بـالقوانني والسياسـات ال  

  أن متنع وقوع تلك اجلرائم، وجلب اجلناة للمثول أمام العدالة، وتقدمي الدعم للضحايا؛اليت ميكن 
النظر يف تزويد العاملني يف جمال العدالة اجلنائية بتدريب متخصِّص لتعزيز قـدرهتم    (ف)  

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

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

وع اجلـنس، بوسـائل منـها تعزيـز     العنصرية والتعصُّب الديين وكره األجانب والتمييز املتعلـق بنـ  
الوعي وإعداد مواد وبرامج تثقيفية، والنظر، حيثما اقتضى األمـر، يف صـوغ وإنفـاذ تشـريعات     

  مناهضة للتمييز؛
العمل، من خالل إجراءات حملية مناسبة الستبانة القضايا ومعاجلتـها يف الوقـت     (ق)  

اق واليتنا القضائية واملوجَّهـة ضـد   املناسب، على منع ومكافحة أفعال العنف املندرجة ضمن نط
الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم، الـذين جتعلـهم واجبـاهتم املهنيـة معرَّضـني بوجـه خـاص        
للترهيــب واملضــايقة والعنــف، خصوصــاً مــن جانــب اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة واإلرهــابيني   

                                                         
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٣(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد   )١٤(
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لة من خالل حتقيقـات نــزيهة   زاعات، وضمان اخلضوع للمساء زاعات وما بعد الن ظروف الن ويف
  ة، مبا يتوافق مع التشريعات الوطنية وأحكام القانون الدويل املنطبقة؛فعَّالوسريعة و
تدعيم استحداث واستخدام األدوات والطرائق الرامية إىل زيادة توافر املعلومـات    (ر)  

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

  أفضل وتعزيز فعالية برامج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.
النموذجيـة الـدنيا    القواعـد بنرحب بالعمل الذي اضطلع به فريـق اخلـرباء املعـين      -٦  

ثة لتلك القواعد، الذي أجنزه فريـق اخلـرباء يف   ملعاملة السجناء، وحنيط علماً مبشروع الصيغة احملدَّ
، ٢٠١٥آذار/مــارس  ٥إىل  ٢اجتماعــه املعقــود يف كيــب تــاون، جنــوب أفريقيــا، يف الفتــرة مــن 
  ها إجراًء بشأنه.اتِّخاذاملنقَّح و ونتطلع إىل نظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف هذا املشروع

ُنشدِّد على أنَّ توفري التعليم جلميع األطفال والشباب، مبا يف ذلك القضاء علـى    -٧  
اُألمِّية، هو ضرورة أساسية ملنع اجلرمية والفساد ولترويج ثقافة قائمة على االمتثال للقانون تـدعم  

ت الثقافية. وُنشدِّد أيضـاً يف هـذا الصـدد علـى     ياسيادة القانون وحقوق اإلنسان، مع مراعاة اهلوِّ
  الدور األساسي ملشاركة الشباب يف جهود منع اجلرمية. ولذلك، نعتزم ما يلي:

باألمــان واإلجيابيــة واألمــن، مدعومــة مــن   تتَّســمتــوفري بيئــة تعلُّــم يف املــدارس   (أ)  
املضــايقة والبلطجــة اجملتمــع احمللــي، بوســائل منــها محايــة األطفــال مــن مجيــع أشــكال العنــف و   

  والتعدي اجلنسي وتعاطي املخدِّرات، مبا يتوافق مع القوانني الداخلية؛
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
الشـباب، مـع إيـالء     مج االجتماعية واالقتصادية ذات الصـلة، وخصوصـاً تلـك الـيت متـسُّ     والربا

  ز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغني اليافعني؛اهتمام خاص للربامج اليت تركِّ
توفري إمكانية حصول اجلميع على التعليم، مبـا فيـه اكتسـاب املهـارات التقنيـة        (د)  

  تعزيز مهارات التعلُّم ِطوال احلياة لدى اجلميع.واملهنية، وكذلك 
يف جهودنـا الراميـة إىل    يانسعى إىل توطيد التعاون الدويل بصـفته ركنـاً أساسـ     -٨  

ام نظمنا املعنية بالعدالـة اجلنائيـة بالفعاليـة واإلنصـاف واإلنسـانية      اتِّستعزيز منع اجلرمية وضمان 
حة مجيع اجلرائم يف هناية املطاف. ونشـجِّع الـدول   واخلضوع للمساءلة، وصوالً إىل منع ومكاف
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األطراف على تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة والربوتوكـوالت   
امللحقـــة هبـــا واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد واالتفاقيـــات الدوليـــة الـــثالث ملراقبـــة 

ت الدوليـة املتعلقـة مبكافحـة اإلرهـاب، وعلـى االسـتفادة       املخدِّرات واالتفاقيات والربوتوكـوال 
مــن تلــك الصــكوك اســتفادة أجنــع؛ وحنــث مجيــع الــدول األعضــاء الــيت مل تصــدِّق علــى تلــك     
 الصكوك أو مل تنضم إليها بعُد على النظر يف فعـل ذلـك. ونشـدِّد علـى وجـوب أن تكـون أيُّ      

زاماتنا مبقتضى القانون الدويل. ونعتزم املضـي يف  خذ ملكافحة اإلرهاب ممتثلةً جلميع التتَّتدابري ُت
تعزيز التعاون الدويل على وقف االستغالل املنهجي ألعداد كبرية مـن األفـراد الـذين ُيكَرهـون     

  وُيقَسرون على العيش حتت وطأة التعدي واملهانة. ولذلك نسعى جاهدين إىل:
 تطـوير قـدرات نظـم    تعزيز وتوطيد التعاون الدويل واإلقليمـي علـى املضـي يف     (أ)  

العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود لتحــديث التشــريعات الوطنيــة وتــدعيمها   
حسب االقتضاء، وكذلك االشتراك معاً يف تدريب مـوظفي أجهـزة العدالـة اجلنائيـة يف بلـداننا      

ــة و       ــة قوي ــز نشــوء ســلطات مركزي ــاراهتم، خصوصــاً مــن أجــل تعزي ــاء مبه ــواالرتق عــىن ة ُتفعَّال
بالتعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك يف جمــال تســليم املطلــوبني وتبــادل املســاعدة 
القانونيــة ونقــل اإلجــراءات اجلنائيــة ونقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم؛ وإبــرام اتفاقــات تعــاون 

ون ثنائية وإقليمية عند االقتضاء، ومواصلة إنشاء شبكات متخصِّصة تضم سـلطات إنفـاذ القـان   
ــدفاع ومقــدمي املســاعدة       ــة والقضــاة وحمــامي ال ــات العام ــة وأعضــاء النياب والســلطات املركزي
القانونية، من أجل تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة واخلربات الفنية، بوسائل تشـمل، عنـد   
ــني          ــن أجــل تطــوير االتصــال املباشــر ب ــة، م ــرويج إلنشــاء شــبكة افتراضــية عاملي االقتضــاء، الت

املختصة، حيثما أمكن ذلك، تعزيـزاً لتقاسـم املعلومـات وتبـادل املسـاعدة القانونيـة،       السلطات 
  باستخدام منصات املعلومات واالتصاالت على أفضل وجه؛

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

وحرياتــه األساســية، وعلــى حنــو يشــمل التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة ومتويــل اإلرهــاب   
واستخدام اإلنترنت ألغراض إرهابية وتدمري اإلرهابيني للتراث الثقـايف واالختطـاف للحصـول    

ــى انتشــا          ــيت تســاعد عل ــى معاجلــة الظــروف ال ــزاز، وكــذلك عل ــرض االبت ــة أو بغ ــى فدي ر عل
اإلرهاب؛ والتعاون على استبانة جماالت مناسـبة للعمـل املشـترك، وكـذلك علـى معاجلـة تلـك        
اجملــاالت ومواصــلة حتليلــها، بوســائل منــها تبــادل املعلومــات وتقاُســم التجــارب واملمارســات    
الفضلى على حنو فعَّال، من أجل مواجهة مـا يوجـد يف بعـض األحيـان مـن صـالت متناميـة أو        

رميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة واألنشـطة غـري املشـروعة املتصـلة باملخـدِّرات وأنشـطة           حمتملة بني اجل
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غسل األموال ومتويل اإلرهاب، بغية تعزيز ما تتخذه نظم العدالة اجلنائيـة مـن تـدابري للتصـدي     
  لتلك اجلرائم؛

اعتماد تدابري فعَّالة، على الصعيدين الوطين والدويل، هتدف إىل احليلولـة دون    (ج)  
  نتفاع اجلماعات اإلرهابية مببالغ الفدية؛ا

توطيد التعاون علـى الصـعيد الـدويل واإلقليمـي ودون اإلقليمـي والثنـائي مـن          (د)  
ــز تقاســم املعلومــات       ــها تعزي أجــل مواجهــة خطــر املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب، بوســائل من

وأنشــطة بنــاء   العملياتيــة يف الوقــت املناســب وتقــدمي الــدعم اللوجســيت، حســب االقتضــاء،       
القدرات، كتلك اليت يوفِّرها مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، هبـدف تقاسـم       
ــع        ــب، ومن ــابيني األجان ــاتلني اإلره ــة أولئــك املق ــد هوي واعتمــاد املمارســات الفضــلى يف حتدي

مهم؛ سفرهم من الدول األعضاء أو إليها أو عربها، ومنع متويلهم وحشـدهم وجتنيـدهم وتنظـي   
ومواجهة التطرُّف املقترن بالعنف ونشر األفكـار الراديكاليـة اجلاحنـة إىل العنـف، اللـذين ميكـن       
ــات       ــة التوجُّهـ ــرامج ملكافحـ ــذ بـ ــة إىل تنفيـ ــا الراميـ ــز جهودنـ ــاب؛ وتعزيـ ــيا إىل اإلرهـ أن يفضـ

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

  الدويل، وكذلك أحكام القانون الداخلي املنطبقة؛
تنفيذ تدابري فعَّالة لكشف ومنع ومكافحة الفساد، وكـذلك نقـل املوجـودات      (ه)  

عـاون الـدويل واملسـاعدة املقدَّمـة إىل الـدول      املتأتية من الفساد إىل اخلارج وغسلها؛ وتـدعيم الت 
األعضاء يف جمال التعرُّف على تلك املوجودات وجتميدها أو حجزهـا، وكـذلك اسـتردادها أو    
إعادهتــا، وفقــاً ألحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، وخصوصــاً فصــلها اخلــامس؛   

لتحسـني تبـادل املسـاعدة القانونيـة     والعمل يف هذا الصدد على مواصلة مناقشة طرائـق مبتكـرة   
من أجل تسريع إجراءات استرداد املوجودات وزيادة فرص جناحهـا، مـع االسـتفادة أيضـاً مـن      
التجارب واملعـارف املكتسـبة مـن خـالل تنفيـذ مبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة، التابعـة           

  ؛ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية والبنك الدويل
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،   
  ة؛وكذلك اجلرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً يف جوانبها عرب الوطنية ذات الصل

تدعيم اإلجراءات القائمـة، أو اعتمـاد إجـراءات جديـدة عنـد االقتضـاء، ملنـع          (ز)  
غســل األمـــوال ومكافحتـــه علــى حنـــو أجنـــع، وتعزيـــز التــدابري الراميـــة إىل كشـــف العائـــدات    
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اإلجرامية، مبا فيها األموال وسائر املوجودات اليت ال ُيعَرف منشـؤها والـيت توجـد يف مـالذات     
تلـــك األمـــوال واملوجـــودات وجتميـــدها وحجزهـــا واســـتردادها، بغـــرض   آمنـــة، واقتفـــاء أثـــر

مصادرهتا يف هناية املطاف، مبا يف ذلك مصادرهتا بدون االستناد إىل إدانة، عنـد االقتضـاء، ومبـا    
  يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرُّف يف العائدات املصادرة؛

ــات مناســبة إل    (ح)   ــذ آلي دة أو احملجــوزة أو دارة املوجــودات اجملمَّــ اســتحداث وتنفي
املصادرة الـيت هـي عائـدات إجراميـة وللحفـاظ علـى قيمـة تلـك املوجـودات وحالتـها، وكـذلك            
توطيد التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية واستكشاف ُسبل تقدمي الدول، بعضها إىل بعض، قدراً 

  ليت تستهدف مصادرة تلك املوجودات؛مماثالً من العون يف اإلجراءات املدنية واإلدارية ا
باألشخاص وهتريب املهاجرين، مـع   تِّجارتدابري مالئمة ملنع ومكافحة اال اتِّخاذ  (ط)  

كـل مـا يلـزم مـن      اتِّخـاذ محاية الضحايا وأولئك الذين كانوا هدفاً هلـذين النـوعني مـن اجلـرائم، ب    
لة، حسـب االقتضـاء، وتوطيـد    خطوات قانونيـة وإداريـة وفقـاً ألحكـام الربوتوكـولني ذوي الصـ      

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

باألشـخاص   تِّجـار النظر يف القيام، بالتزامن مع التحرِّي عن اجلرائم املتعلقـة باال   (ي)  
حرِّيات مالية هبدف اقتفاء وجتميد ومصـادرة العائـدات   وهتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها، بت

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

نـع ومكافحـة صـنع    القيام، حسب االقتضاء، باسـتحداث واعتمـاد تـدابري فعَّالـة مل      (ك)  
هبــا بصــورة غــري  تِّجــاراألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية، وكــذلك املتفجــرات، واال

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

هبـا بصـورة غـري مشـروعة،      تِّجـار مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والـذخرية واال 
علـى تـدعيم تنفيـذ ذلـك      )١٥(املكمِّل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة،       
يها تكنولوجيات الوسـم وحفـظ   الربوتوكول بوسائل منها النظر يف استخدام األدوات املتاحة، مبا ف

الســجالت، تســهيالً القتفــاء أثــر األســلحة الناريــة، وكــذلك أجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية حيثمــا   
غري املشـروع باألسـلحة الناريـة؛     تِّجارأمكن ذلك، من أجل تعزيز التحقيقات اجلنائية يف جرائم اال

األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة بكـل      غـري املشـروع ب   تِّجـار ودعم تنفيذ برنامج العمل ملنع اال
                                                         

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦املرجع نفسه، اجمللد   )١٥(
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والتنويه مبا قدَّمته الصكوك املوجودة بشـأن هـذه    )١٦(والقضاء عليه؛ تِّجارجوانبه ومكافحة ذلك اال
  املسألة، وبشأن املسائل املتصلة هبا، من مسامهات على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛

رات العامليـة، باالسـتناد إىل مبـدأ    تكثيف جهودنا الرامية إىل معاجلـة مشـكلة املخـدِّ     (ل)  
املسؤولية العامة واملشتركة وباتِّباع هنج شـامل ومتـوازن، بوسـائل منـها تعزيـز فعاليـة التعـاون الثنـائي         
واإلقليمي والدويل فيما بني السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القـانون، مـن أجـل مكافحـة ضـلوع      

به بصورة غري مشروعة وما يتصـل بـذلك    تِّجارخدِّرات واالاجلماعات اإلجرامية املنظَّمة يف إنتاج امل
  باملخدِّرات؛ تِّجارخطوات للحدِّ من العنف املصاحب لال اتِّخاذمن أنشطة إجرامية، و

مواصلة استكشاف مجيع اخليارات املتعلقة بإنشاء آلية أو آليات مالئمة وفعَّالـة    (م)  
حــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة علــى   ملســاعدة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املت 

  استعراض تنفيذ تلك االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا على حنو فعَّال وناجع؛
دعـوة الــدول األعضــاء إىل االسـتفادة مــن معاهــدات األمـم املتحــدة النموذجيــة      (ن)  

قات مع دول أخرى، واضعةً يف بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية عند النظر يف صوغ اتفا
اعتبارها قيمة تلك املعاهدات كأدوات مهمة للنهوض بالتعاون الدويل، ودعوة جلنة منـع اجلرميـة   
والعدالة اجلنائية إىل مواصلة مبادرهتا الرامية إىل استبانة معاهدات األمـم املتحـدة النموذجيـة الـيت     

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

. ونـدرك  سـتجدة قوة إجيابية تعزِّز جهودنا الراميـة إىل منـع ومكافحـة أشـكال اإلجـرام اجلديـدة وامل      
 مسـتجدة رائم مـن أخطـار   مسؤوليتنا املتمثلة يف التصدِّي على النحـو املناسـب ملـا تطرحـه تلـك اجلـ      

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

تشــمل تــدعيم قــدرات أجهزتنــا القضــائية ومؤسســاتنا املعنيــة بإنفــاذ القــانون؛ والقيــام عنــد االقتضــاء  
علـى   ةتطـوِّر وامل سـتجدة ومكافحـة أشـكال اإلجـرام اجلديـدة وامل     باعتماد تدابري تشريعية وإدارية ملنع

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

                                                         
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بكل جوانبه،  تِّجارتقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باال  )١٦(

  .٢٤)، الفصل الرابع، الفقرة A/CONF.192/15( ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٠‐٩نيويورك، 
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كشاف تدابري خاصة هتدف إىل توفري بيئـة سـيربانية آمنـة ومتينـة؛ وإىل منـع      است  (ب)  
ومكافحــة األنشــطة اإلجراميــة الــيت تنفَّــذ عــرب اإلنترنــت، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لســرقة اهلويــة  

باألشخاص وحلمايـة األطفـال مـن االسـتغالل والتعـدِّي عـرب اإلنترنـت؛         تِّجاروالتجنيد لغرض اال
 أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطين والدويل، ألغراض منها التعـرُّف  وتوطيد التعاون بني

على الضحايا ومحايتهم بوسـائل منـها إزالـة املـواد اإلباحيـة املتعلقـة باألطفـال، وخصوصـاً صـور          
التعدِّي اجلنسي على األطفال، مـن اإلنترنـت؛ وتعزيـز أمـن الشـبكات احلاسـوبية وصـون سـالمة         

ت الصلة؛ والسعي إىل تقدمي مساعدة تقنية طويلة األمـد وخـدمات لبنـاء قـدرات     البىن التحتية ذا
السلطات الوطنية من أجل تدعيم قدرهتا على التصدِّي للجرائم السيربانية، مبا يف ذلـك منـع كـل    
أشــكال تلــك اجلــرائم وكشــفها والتحــرِّي عنــها ومالحقــة مرتكبيهــا. وننــوِّه، إىل جانــب ذلــك، 

ء احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة عـن مشـكلة       بأنشطة فريق اخلربا
اجلرميــة الســيربانية وتــدابري التصــدِّي هلــا مــن جانــب الــدول األعضــاء واجملتمــع الــدويل والقطــاع    
اخلاص؛ وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة إىل النظـر يف إصـدار توصـية بـأن يواصـل فريـق        

ــة واملمارســات الفضــلى      اخلــرباء، مســتنِ  ــات عــن التشــريعات الوطني ــادل املعلوم ــه، تب داً إىل عمل
واملساعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية دراسة اخليارات املتاحة لتـدعيم التـدابري القانونيـة أو غـري     

ابري القانونية املتخذة حاليا على الصعيدين الوطين والدويل ملواجهة اجلرميـة السـيربانية واقتـراح تـد    
  جديدة هلذا الغرض؛

تــدعيم وتنفيــذ تــدابري شــاملة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل     (ج)  
غـري املشـروع باملمتلكـات الثقافيـة، بغيـة تـوفري أوسـع قـدر ممكـن مـن التعـاون             تِّجارالتصدِّي لال

لراميـة إىل مكافحـة   الدويل على التصدِّي لتلك اجلرمية؛ ومراجعـة وتـدعيم التشـريعات الداخليـة ا    
باملمتلكــات الثقافيــة، حيثمــا اقتضــى األمــر، مبــا يتوافــق مــع التزاماتنــا مبقتضــى الصــكوك  تِّجــاراال

الدولية، مبا فيها، حسب االقتضاء، االتفاقية املتعلقة بالوسائل اليت تسـتخدم حلظـر ومنـع اسـترياد     
، ومــع مراعــاة ١٩٧٠لعــام  )١٧(وتصــدير ونقــل ملكيــة املمتلكــات الثقافيــة بطرائــق غــري مشــروعة

ــق باال         ــا يتعل ــة فيم ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــدابري من ــة بشــأن ت ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــاراملب  تِّج
ومواصــلة مجــع وتقاســم املعلومــات   )١٨(باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتصــل بــه مــن جــرائم أخــرى؛  

الـذي َتضـلُع فيـه     تِّجـار االباملمتلكات الثقافية، وخصوصـاً عـن    تِّجاروالبيانات اإلحصائية عن اال
مجاعات إجرامية منظَّمة أو تنظيمات إرهابية؛ ومواصلة النظر يف إمكانية االستفادة مـن املعاهـدة   

                                                         
  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٧(
 .٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٨(
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 )١٩(،النموذجية ملنع جرائم انتهاك التـراث الثقـايف للشـعوب املـوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة       
إمكانية إدخال حتسينات عليها، بالتعاون واملعايري والقواعد الدولية املوجودة يف هذا امليدان، ويف 

الوثيق مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة وسـائر       
  املنظمات الدولية املختصة، ضماناً لتنسيق اجلهود يف سبيل الوفاء بوالية كل منها؛

ة احلضــرية وغريهــا مــن إجــراء مزيــد مــن البحــوث حــول الصــالت بــني اجلرميــ    (د)  
مظاهر اجلرمية املنظَّمة يف بعض البلدان واملناطق، مبا فيها اجلرائم اليت ترتكبها العصابات، وتبـادل  
ــة، وكــذلك         ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة ملن ــرامج وسياســات فعَّال ــذ ب اخلــربات املكتســبة يف تنفي

دول األعضـاء وبينـها وبـني املنظمـات     املعلومات املتعلقة بتلك الربامج والسياسـات، فيمـا بـني الـ    
الدولية واإلقليمية ذات الصلة، من أجل معاجلة تأثري اجلرمية احلضرية والعنف املرتبط بالعصـابات  

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

اعتماد تدابري فعَّالة ملنع ومكافحـة املشـكلة اخلطـرية املتمثِّلـة يف اجلـرائم الـيت تـؤثِّر          (ه)  
باألحياء الربية، مبا فيها النباتات واحليوانات احملمية باتفاقية التجارة الدوليـة   تِّجارعلى البيئة، مثل اال

واخلشـب واملنتجـات اخلشـبية والنفايـات      )٢٠(دة بـاالنقراض، بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهدَّ
ــاء       ــدويل وبن ــدعيم التشــريعات والتعــاون ال اخلطــرة، وكــذلك الصــيد غــري املشــروع، مــن خــالل ت
القدرات وتدابري العدالة اجلنائية وجهود إنفاذ القانون اليت تسـتهدف، ضـمن مجلـة أمـور، التصـدِّي      

  ة والفساد وغسل األموال املرتبطة بذلك النوع من اجلرائم؛ألنشطة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطني
ضــمان امــتالك مؤسســاتنا املعنيــة بإنفــاذ القــانون والعدالــة اجلنائيــة مــا يلــزم مــن   (و)  

هـذه، يف تعـاون وتنسـيق     سـتجدة دراية فنية وقدرات تقنية ملواجهة أشكال اإلجـرام اجلديـدة وامل  
  بالدعم املايل واهليكلي الالزم؛ وثيقني فيما بينها، وتزويد تلك املؤسسات

حتليـل وتبـادل املعلومـات واملمارسـات املتعلقـة بأشـكال ناشـئة أخـرى          ةمواصل  (ز)  
للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية ذات تأثريات متباينة على الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي، هبـدف منـع      

ن تشــمل هــذه األشــكال، اجلرميــة ومكافحتــها علــى حنــو أجنــع وتــدعيم ســيادة القــانون. وميكــن أ
باملعادن واألحجار الثمينة، والتعـدين   تِّجارحسب مقتضى احلال، هتريب البترول ومشتقاته، واال

                                                         
: ١٩٩٠أيلول/سبتمرب  ٧ ‐ آب/أغسطس  ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،   )١٩(

، ١- )، الفصل األول، الباب باءA.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  العامة ةاألمان من إعدادتقرير 
 املرفق.

  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٠(
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ــلع ذات العالمــات التجاريــة، واال      ــري املشــروع، وتزييــف الس ــارغ بأعضــاء اإلنســان وَدِمــه    تِّج
  )٢١(.وأنسجته، والقرصنة واجلرائم املنظَّمة عرب الوطنية املرتكبة يف البحر

نــدعم اســتحداث وتنفيــذ عمليــة تشــاورية وتشــاركية يف جمــال منــع اجلرميــة           - ١٠  
والعدالة اجلنائية من أجل إشراك مجيع أعضاء اجملتمع، مبن فيهم أولئك املعرَّضـون خلطـر اإلجـرام    

 واستثارة ثقة الناس يف نظم العدالـة اجلنائيـة. ونـدرك    واإليذاء، جلعل جهودنا الوقائية أكثر فعاليةً
دورنا القيادي ومسؤوليتنا على مجيـع املسـتويات يف جمـال اسـتحداث وتنفيـذ اسـتراتيجيات ملنـع        
اجلرمية وسياسات للعدالة اجلنائية على الصعيدين الـوطين ودون الـوطين. ونـدرك أيضـاً أنَّ تعزيـز      

م اجملتمـع  تـدابري لضـمان إسـها    اتِّخـاذ امها باإلنصاف يتطلَّب منا اتِّسفعالية تلك االستراتيجيات و
املدين والقطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية، مبا فيها شـبكة املعاهـد املنتسـبة إىل برنـامج األمـم      
ــة ذات      ــة، وكــذلك وســائط اإلعــالم وســائر اجلهــات املعني ــة اجلنائي املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال

  يلي:  املصلحة، يف صوغ وتنفيذ سياسات منع اجلرمية. ولذلك نسعى إىل ما
 -شـــاملة تعــــزز التنميـــة االجتماعيــــة    ختطـــيط وتنفيــــذ سياســـات وبــــرامج    (أ)  

االقتصادية، مع التركيز على منع اجلرمية، مبا فيها اجلرمية احلضـرية والعنـف، وتقـدمي الـدعم إىل     
ــرض، خصوصــاً مــن خــالل تبــادل           ــة هلــذا الغ ــاعيها املبذول ــدول األعضــاء األخــرى يف مس ال

السياسـات والـربامج الـيت جنحـت يف احلـدِّ مـن اإلجـرام        التجارب واملعلومات ذات الصـلة عـن   
  والعنف من خالل السياسات االجتماعية؛

ــة لتوصــيل القــيم األساســية، تســتند إىل ســيادة القــانون،      (ب)   ــرامج توعي اســتحداث ب
وُتدَعم بربامج تثقيفية، وُتشـفَع بسياسـات اقتصـادية واجتماعيـة تعـزِّز املسـاواة والتضـامن والعـدل،         

  العون إىل الشباب بغية االستفادة منهم كعناصر مساعدة على التغيري اإلجيايب؛ ومد يد
التــرويج لثقافــة ِعماُدهــا االمتثــال للقــانون تقــوم علــى محايــة حقــوق اإلنســان    (ج)  

وســيادة القــانون وتراعــي يف الوقــت نفســه اهلويــة الثقافيــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لألطفــال   
ع املــدين، وتكثيــف جهودنــا وتــدابرينا الوقائيــة الــيت تســتهدف والشــباب، والتمــاس دعــم اجملتمــ

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

ــن  (د)   ــرويج إلدارة الـ ــوار وآليـــات   زاع االجت التـ ــويته مـــن خـــالل احلـ ــاعي وتسـ مـ
املشاركة اجملتمعية، بوسـائل منـها توعيـة النـاس ومنـع اإليـذاء وزيـادة التعـاون بـني عامـة النـاس            

  والسلطات املختصة واجلمعيات األهلية وتشجيع العدالة التصاحلية؛
                                                         

 .٢٢/٦حسبما عرَّفتها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف قرارها   )٢١(
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تعزيــز ثقــة النــاس يف نظــم العدالــة اجلنائيــة مــن خــالل منــع الفســاد والتــرويج     (ه)  
حلماية حقوق اإلنسان، وكذلك تعزيز الكفاءة املهنية والرقابة يف مجيع قطاعـات نظـام العدالـة    

  اجلنائية، مما يكفل تيسُّر الوصول إليه وتلبيته الحتياجات مجيع األفراد وحقوقهم؛
استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت التقليديـة      (و)  

ت وبرامج لتدعيم نظم منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، ألغـراض منـها     واجلديدة يف صوغ سياسا
  استبانة املسائل املتعلقة بسالمة الناس وتعزيز مشاركتهم؛

ــة      (ز)   ــة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال التــرويج لتحســني نظــم احلكومــة اإللكتروني
ــات اجل      ــاس، وتشــجيع اســتخدام التكنولوجي ــز مشــاركة الن ــة تعزي ــة، بغي ــدة لتســهيل  اجلنائي دي

التعاون وإقامة الشراكات بني أفراد الشرطة واجملتمعات احمللية الـيت خيـدموهنا، وكـذلك تقاُسـم     
  املمارسات اجليدة وتبادل املعلومات عن اخلفارة اجملتمعية؛

تــدعيم الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف جمــال منــع ومكافحــة           (ح)  
  اإلجرام بكل أشكاله ومظاهره؛

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

إرساء ممارسات وتدابري لتشجيع الناس، ال سـيما الضـحايا، علـى التبليـغ عـن        (ي)  
ارسات والتـدابري املوجـودة   احلوادث اإلجرامية والفساد ومتابعة ما جيري بشأهنا، أو تدعيم املم
  هبذا الشأن، واستحداث وتنفيذ تدابري حلماية املبلِّغني والشهود؛

النظر يف التشارك مع املبادرات اجملتمعية ودعمها، وتعزيـز مشـاركة املـواطنني      (ك)  
ة يف ضــمان ُســبل الوصــول إىل العدالــة للجميــع، مبــا يف ذلــك وعــيهم حبقــوقهم،    فعَّالــبصــورة 

م يف منع اجلرمية ومعاملة اجلناة، بوسـائل منـها تـوفري فـرص للخدمـة اجملتمعيـة       وكذلك إشراكه
ودعــم إعــادة إدمــاج اجلنــاة يف اجملتمــع وإعــادة تأهيلــهم؛ والعمــل يف هــذا الشــأن علــى تشــجيع 
تقاُسم املمارسات الفضلى وتبادل املعلومات عن سياسات وبرامج إعادة اإلدمـاج االجتمـاعي   

  صل بذلك من شراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ا يتَّذات الصلة وعمَّ
ة يف منـع اجلرميـة، وكـذلك يف بـرامج     فعَّالـ تشجيع مشاركة القطـاع اخلـاص ال    (ل)  

اإلشراك االجتماعي وخمططات تعزيز فرص احلصـول علـى عمـل أمـام أفـراد اجملتمـع الضـعفاء،        
  مبا فيهم الضحايا واملطلَق سراحهم من السجون؛
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لقـــدرات الالزمـــة لدراســـة ظـــاهرة اإلجـــرام، وكـــذلك علـــوم بنـــاء وصـــون ا  (م)  
االســتدالل اجلنــائي وإصــالح اجلــاحنني، واالســتفادة مــن اخلــربات العلميــة املعاصــرة يف صــوغ    

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

تعاون الدويل والتمسُّك بسيادة القانون والتكفُّل بأن تكون نظمنا املعنية مبنع اجلرمية والعدالـة  ال
ــة  ــاجلنائي ــة وجــود سياســات      فعَّال ة ومنصــفة وإنســانية وخاضــعة للمســاءلة، نؤكــد جمــدَّداً أمهي

القـدرات.  ة لتقدمي املساعدة التقنيـة وبنـاء   فعَّالوبرامج وافية بالغرض وطويلة األمد ومستدامة و
  ولذلك، نسعى جاهدين إىل:

مواصلة تقدمي متويل كاٍف وثابت وقابل للتنبؤ به دعماً لصوغ وتنفيـذ بـرامج     (أ)  
ة ملنع ومكافحة اإلجرام بكل أشكاله ومظاهره، بناًء على طلب الدول األعضاء، واسـتناداً  فعَّال

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  وثيــق مــع ال بالتعــاونإىل تقيــيم الحتياجاهتــا وأولوياهتــا اخلاصــة،  
  باملخدِّرات واجلرمية؛

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

تواصــل، لــدى أداء مهــام واليتــها، التنســيق  واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة إىل أن
ة للتصـدي للتحـدِّيات املواَجهـة علـى     فعَّالـ تـدابري   اتِّخـاذ والتعاون مع الدول األعضاء من أجـل  

الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي، وكــذلك تــدعيم فعاليــة مشــاركة النــاس يف شــؤون منــع    
  ات وصوغ الربامج وتنفيذها.اجلرمية والعدالة اجلنائية، بوسائل منها إعداد الدراس

شـريكاً   نؤكِّد جمدَّداً أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة يظـلُّ    -١٢  
  لتحقيق تطلعاتنا يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ولتنفيذ أحكام هذا اإلعالن. ياأساس

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

نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومةً، ملـا أبدتـه مـن حفـاوة وكـرم        -١٤  
  ضيافة، وما وفَّرته للمؤمتر الثالث عشر من مرافق ممتازة.
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    ٢القرار     
ني لدى مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية مثِّلملوثائق تفويض ا
   والعدالة اجلنائية

  مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،   إنَّ  
  )٢٢(،يف تقرير جلنة وثائق التفويضوقد نظر   
  على تقرير جلنة وثائق التفويض. يوافق  

    
    الفصل الثاين

   عن املؤمتر واألعمال التحضريية له أساسيةمعلومات 
ُعِقد مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية مبقتضـى الفقـرة (د)     -١

)، الـيت تـنصُّ علـى عقـد مـؤمتر دويل يف هـذا اجملـال        ٥-(د ٤١٥من مرفق قرار اجلمعيـة العامـة   
ــة      ــرار اجلمعي ــق ق ــا ٤٦/١٥٢كــل مخــس ســنوات، وكــذلك عمــالً مبرف  ٥٦/١١٩، وبقراراهت

  .٦٤/١٨٠و ٦٣/١٩٣و ٦٢/١٧٣و
قد رحَّبت مع التقدير بعرض حكومة قطـر   ٦٥/٢٣٠وكانت اجلمعية العامة يف قرارها   -٢

أن يكون املوضـوع الرئيسـي    ٦٧/١٨٤استضافةَ املؤمتر الثالث عشر. وقرَّرت اجلمعية يف قرارها 
ــة     ــة يف جــدول أعمــال األمــم للمــؤمتر الثالــث عشــر "إدمــاج منــع اجلرميــة والعدال املتحــدة  اجلنائي

ــز ســيادة القــانون علــى       ــة واالقتصــادية وتعزي األوســع مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات االجتماعي
عقــد  ٦٨/١٨٥الصــعيدين الــوطين والــدويل ومشــاركة اجلمهــور". وقــرَّرت اجلمعيــة يف قرارهــا  

مــع عقــد   ،٢٠١٥أبريل نيســان/ ١٩إىل  ١٢املــؤمتر الثالــث عشــر يف الدوحــة يف الفتــرة مــن      
، كما قرَّرت عقد اجلـزء الرفيـع املسـتوى مـن     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١١مشاورات سابقة له يف 

املــؤمتر أثنــاء اليــومني األوَّلــني للمــؤمتر ليتســنَّى لرؤســاء الــدول أو احلكومــات والــوزراء التركيــز 
ذا الشــأن. وكــرَّرت علــى املواضــيع الرئيســية للمــؤمتر وتعزيــز إمكانيــة إبــداء آراء مفيــدة يف هــ  

اجلمعيــة يف القــرار نفســه دعوهتــا الــدولَ األعضــاء إىل أن ُتمثَّــل علــى أعلــى مســتوى ممكــن يف    
 املؤمتر الثالث عشر وأن ُتشارِك فيه مشاركةً نشيطةً.

املسائل األربع اليت ستنظر فيهـا حلقـات    ٦٧/١٨٤وحدَّدت اجلمعية العامة يف قرارها   -٣
ر املــؤمتر الثالــث عشــر، وأكَّــدت علــى أمهيــة حلقــات العمــل تلــك، العمــل الــيت ســُتعقد يف إطــا

                                                         
)٢٢(  A/CONF.222/L.5. 
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ودعت الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وسـائر اجلهـات   
املعنية إىل أن توفِّر دعماً ماليا وتنظيميا وتقنيا ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة     

رنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل التحضـري حللقـات        ومعاهد شبكة ب
  العمل، مبا يف ذلك إعداد وثائق املعلومات اخللفية ذات الصلة وتوزيعها.

، بالتعاون مع احلكومات املستضيفة وجلـان األمـم املتحـدة    ٢٠١٤وقد ُعقدت يف عام   -٤
د شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة        االقتصادية واالجتماعيـة اإلقليميـة ومعاهـ   

ــة حتضــريية للمــؤمتر الثالــث عشــر، هــي: (أ) اجتمــاع آســيا      اجلنائيــة، أربعــة اجتماعــات إقليمي
ــن      ــانكوك مـ ــد يف بـ ــذي ُعِقـ ــريي، الـ ــي التحضـ ــادئ اإلقليمـ ــيط اهلـ ــانون  ٢٤إىل  ٢٢واحملـ كـ

تحضـريي، الـذي ُعِقـد يف الدوحـة     اجتماع غرب آسـيا اإلقليمـي ال  و؛ (ب) ٢٠١٤الثاين/يناير 
ــا الالتينيـــة والكاريبــــي اإلقليمـــي  و؛ (ج) ٢٠١٤شـــباط/فرباير  ٥إىل  ٣مـــن  اجتمـــاع أمريكـ

اجتمـاع  و؛ (د) ٢٠١٤شـباط/فرباير   ٢١إىل  ١٩التحضريي، الذي ُعِقد يف سان خوسيه مـن  
  .٢٠١٤ريل نيسان/أب ١١إىل  ٩أفريقيا اإلقليمي التحضريي، الذي ُعِقد يف أديس أبابا من 

    
    الفصل الثالث

      احلضور وتنظيم األعمال    
    موعد انعقاد املؤمتر ومكانه  - ألف  

إىل  ١٢ُعِقد مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف الدوحـة، مـن      - ٥
  .٦٨/١٨٥و ٦٧/١٨٤و ٦٥/٢٣٠، عمالً بقرارات اجلمعية العامة ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٩
    

    املشاورات السابقة للمؤمتر  - باء  
وفقـــاً للممارســـة املتَّبعـــة يف مـــؤمترات األمـــم املتحـــدة اخلاصـــة، ولقـــرار اجلمعيـــة العامـــة     - ٦
مشاورات غري رمسية سابقة للمـؤمتر. وكـان بـاب     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١١، ُعقدت يف ٥٦/١١٩

ــاء  املشــاركة يف تلــك املشــاورات مفتوحــاً أمــام ممثِّلــي مجيــع الــدول املــد    عوَّة إىل املــؤمتر. واتُِّفــق أثن
  ).A/CONF.222/L.1املشاورات على عدد من التوصيات بشأن تنظيم أعمال املؤمتر (انظر الوثيقة 

    



 

V.15-02927 21 
 

A/CONF.222/17 

    احلضور  - جيم  
االحتـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، األرجنـتني،      يف املـؤمتر:   ثَّلةممكانت الدول التالية   -٧

انيا، أسـتراليا، إسـتونيا، أفغانسـتان، إكـوادور، أملانيـا، اإلمـارات       األردن، أرمينيا، إريتريا،* إسب
ــة        ــران (مجهوري ــا،* إي ــدا، أوكراني ــواي، أوغن ــوال، أوروغ ــيا، أنغ ــة املتحــدة،* إندونيس -العربي

اإلســالمية)، أيرلنــدا، إيطاليــا، بــاراغواي، باكســتان، البحــرين، الربازيــل، الربتغــال، بــروين دار  
بنمـــا، بـــنن،* بوتـــان، بوتســـوانا، بوركينـــا فاســـو،  *بـــنغالديش، الســـالم، بلجيكـــا، بلغاريـــا،

بورونــدي، البوســنة واهلرســك، بولنــدا، بــريو،* بــيالروس، تايلنــد، تركمانســتان،* تركيــا،         
ترينيــداد وتوبــاغو، تشــاد،* تــونس، اجلزائــر، جــزر القمــر،* جــزر ســليمان، مجهوريــة أفريقيــا    

يا املتحـدة، اجلمهوريـة الدومينيكيـة،* مجهوريـة     زان الوسطى،* اجلمهورية التشيكية، مجهورية تن
كوريا، مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة،* مجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية،* مجهوريـة         

، مجهوريــة مولــدوفا، جنــوب أفريقيــا،* جورجيــا،* جيبــويت،      اًســابقمقــدونيا اليوغوســالفية  
ــا، ال    ــري النكـ ــابوي، سـ ــا، زمبـ ــا، زامبيـ ــدامنرك، رومانيـ ــلوفينيا،  الـ ــلوفاكيا، سـ ــلفادور، سـ سـ

ســـنغافورة، الســـنغال،* ســـوازيلند،* الســـودان، ســـورينام،* الســـويد، سويســـرا، ســـرياليون،   
ــا،*       ــان، غامبيـ ــراق، عمـ ــتان، العـ ــني، طاجيكسـ ــومال، الصـ ــربيا، الصـ ــيلي، صـ ــيل،* شـ سيشـ

ر، البوليفاريــة)،* فنلنــدا، فييــت نــام، قطــ    -زــويال (مجهوريــة  غواتيمــاال، فرنســا، الفلــبني، فــن   
فريدي، كازاخستان، الكـامريون، كرواتيـا، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا،         كابو

كولومبيا،* الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسـمربغ، ليربيـا،* ليبيـا،* ليختنشـتاين، ليسـوتو،      
ــة الســعودية، اململكــة املتحــدة        ــديف، اململكــة العربي ــا، مصــر، املغــرب،* املكســيك، مل ماليزي

يــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، منغوليــا، موريتانيــا،* موريشــيوس، موزامبيــق،* ميامنــار، لربيطان
ــا،*       ــد، هنغاري ــا،* نيكــاراغوا، هــاييت، اهلن ــال، النيجــر،* نيجريي ــرويج، النمســا، نيب ــا، الن ناميبي

  .هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن،* اليونان*
  ني مبراقبني: الكرسي الرسويل، دولة فلسطني.لممثَّوكان الكيانان التاليان   -٨
 ة مبـراقبني: لـ ممثَّوكانت وحـدات األمانـة العامـة وأجهـزة األمـم املتحـدة األخـرى التاليـة           - ٩

املكتب التنفيذي لألمني العام؛ اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي؛ اجلمعيـة العامـة؛ اللجنـة الفرعيـة      
ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة التابعـة للجنـة    ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعامل

باألشـخاص،   تِّجـار مناهضة التعذيب؛ صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للتربعـات لضـحايا اال      
                                                         

ريثما ُتستلم وثائق تفويضها (انظر  تةًمؤقَّ نة وثائق التفويض يف تقريرها مشاركة هذه الدول مشاركةًقبلت جل    *  
 أدناه). ١٥٠و ١٤٩الفقرتني 
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وخباصــة النســاء واألطفــال؛ املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب؛ إدارة عمليــات حفــظ    
ة بتنفيذ تدابري مكافحـة اإلرهـاب؛ مكتـب األمـم املتحـدة املعـين       السالم؛ مكتب فرقة العمل املعني

األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان؛ برنــامج األمــم املتحــدة  مفوَّضــيةباملخــدِّرات واجلرميــة، 
ضية األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجـئني؛      اإلمنائي؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ مكتب مفوَّ

فاً؛ املقــرِّر عــين حبــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعسُّــ   املقــرِّر اخلــاص امل
  جار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛ جامعة األمم املتحدة.اخلاص املعين باالتِّ

وحضر أيضا مراقبون عن معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة وعـن    -١٠
سـبة لربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة التاليـة: املعهـد           املعاهد اإلقليمية واملنت

األســترايل لعلــم اجلرميــة، املعهــد األفريقــي ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملــرمني، معهــد آســيا والشــرق 
األقصـى ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملـرمني، معهــد أمريكــا الالتينيــة ملنـع اجلرميــة ومعاملــة اجملــرمني،    

هــد األورويب ملنــع اجلرميــة ومكافحتــها، املركــز الــدويل إلصــالح القــانون اجلنــائي ولسياســة  املع
العدالة اجلنائية، املركز الدويل ملنع اجلرمية، املعهـد الـدويل للدراسـات العليـا يف العلـوم اجلنائيـة،       

عــة اجمللــس االستشــاري الــدويل للشــؤون العلميــة والفنيــة، املعهــد الكــوري لعلــم اإلجــرام، جام 
  نايف العربية للعلوم األمنية، معهد راؤول فالينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين.

وحضــر مراقبــون عــن الوكــالتني املتخصِّصــتني التــاليتني: منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة   -١١
  والعلم والثقافة، منظمة الصحة العاملية.

لية: جلنـة االحتـاد األفريقـي، جملـس     وحضر مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التا  -١٢
أمانــة اجلماعــة الكاريبيــة، أمانــة الكومنولــث، مــؤمتر وزراء العــدل يف   وزراء الداخليــة العــرب،

األمريكيـة، أمانـة اتفاقيـة التجـارة الدوليـة بـأنواع احليوانـات والنباتـات الربيـة          -البلدان األيبرييـة 
األورويب، االحتاد األورويب، جملـس التعـاون    املهدَّدة باالنقراض، جملس أوروبا، مكتب الشرطة

لدول اخلليج العربيـة، مركـز املعلومـات اجلنائيـة ملكافحـة املخـدِّرات، مصـرف التنميـة للبلـدان          
األمريكية، األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، املنظمة الدوليـة  

ــة، اجمل   ــدول العربي ــة ال ــهجرة، جامع ــدان الشــمال األورويب، منظمــة األمــن    لل ــوزاري لبل لــس ال
األمريكيـــة للمســـاعدة -والتعـــاون يف أوروبـــا، منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي، الشـــبكة األيبرييـــة

  القانونية، منظمة اجلمارك العاملية.
االحتـاد الـدويل    وحضر مراقبون عن الكيانني التاليني: اللجنة الدولية للصـليب األمحـر،    -١٣

  صليب األمحر واهلالل األمحر.جلمعيات ال
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وحضر مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التاليـة: اجمللـس األكـادميي املعـين مبنظومـة        -١٤
ــة البشــرية؛       ــة؛ املركــز األفريقــي للــدعوة والتنمي ــة اجلنائي ــوم العدال ــة عل األمــم املتحــدة؛ أكادميي

اآلسـيوية ملنـع اجلرميـة؛ الرابطـة      الرابطة اإلصالحية األمريكيـة؛ منظمـة العفـو الدوليـة؛ املؤسسـة     
الوطنيــة ملصــنِّعي األســلحة والــذخائر لالســتعماالت الرياضــية واملدنيــة؛ املنظمــة الدوليــة لــربامج 
املساعدة علـى مكافحـة اجلرميـة؛ منظمـة أخصـائيي علـم اإلجـرام بـال حـدود؛ احلركـة الدوليـة            

وبية اآلسيوية لتخفيـف األضـرار،   للدفاع عن األطفال؛ وكالة التحقيقات البيئية؛ الشبكة األور
بــاملرأة؛ هيومــان رايــتس  تِّجــارجلنــة األصــدقاء العامليــة للتشــاور، التحــالف العــاملي ملكافحــة اال  

ووتش؛ الرابطة الدولية لقانون العقوبات؛ االحتاد الدويل املعين بسياسات مكافحـة املخـدِّرات؛   
األحـداث، املنظمـة الدوليـة ملسـاعدة      الصندوق الدويل للرفق بـاحليوان؛ املرصـد الـدويل لقضـاء    

ــة للــدفاع االجتمــاعي مــن أجــل      الضــحايا؛ الرابطــة الدوليــة للتحليــل النفســي؛ اجلمعيــة الدولي
سياسة جنائية إنسانية؛ أكادمييـة جانـا أوتـان براتيسـتان للرقـي العـام؛ االحتـاد اليابـاين لرابطـات          

املافيـا، أمساؤهـا وأعـدادها؛ مؤسسـة      احملامني، منظمـة رصـد القيـادة؛ الرابطـات احلـرة ملكافحـة      
أوميغــا للبحــوث، مؤسســة اجملتمــع املفتــوح، الرابطــة الدوليــة إلصــالح قــوانني العقوبــات، منــرب 

قني؛ منظمــة أيــادي اخلــري حنــو آســيا، مجعيــة حتقيــق التعــاون الــدويل بشــأن املهــاجرين غــري املــوثَّ
احملبــة، رابطــة طلبــة كليــات احلقــوق   التنميــة ومتكــني اجملتمــع احمللــي، الرابطــة الدوليــة ألخــوات 

األوروبيــة، املؤسســة القانونيــة الدوليــة؛ مؤسســة املــرأة والــذاكرة؛ املؤسســة العامليــة حلمايــة          
  احليوان؛ اجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة بالضحايا؛ الصندوق العاملي للطبيعة.

غـري احلكوميـة املعـين    وحضر أيضاً مراقبـون عـن املؤسسـات التاليـة: حتـالف املنظمـات         -١٥
مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ مؤسسة التشاور والتقييم والتثقيف؛ مؤسسـة احملاكمـات العادلـة؛    
املبادرة العاملية ملناهضة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة؛ معهـد اإلجـراءات اجلنائيـة؛ املركـز الـدويل       

منظمـة السـمكة السـوداء؛ ائـتالف     لألمن الرياضي؛ الدراسـة االستقصـائية لألسـلحة الصـغرية؛     
  اجملتمع املدين املناصر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

  من فرادى اخلرباء يف املؤمتر الثالث عشر بصفة مراقب. ٦٠٠وشارك أكثر من   -١٦
    

    افتتاح املؤمتر  - دال  
جلنائيــة رمسيــا يــوري افَتــَتَح مــؤمتَر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة ا    -١٧

فيدوتوف، األمني العام للمؤمتر واملدير التنفيذي للمكتب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، حبضـور     
  صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاين، أمري قطر.
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وأدىل رئيس املؤمتر الثالث عشر، الشيخ عبد اهللا بن ناصر بـن خليفـة آل ثـاين، رئـيس       -١٨
ر داخلية قطر، بعد انتخابه، بكلمة أمـام املـؤمتر. فرحَّـب جبميـع املشـاركني      جملس الوزراء ووزي

وتوجَّه بالشكر إىل األمانة على ما قامت به من أعمال للتحضري للمؤمتر الثالـث عشـر. وشـدَّد    
على ما أفضت إليه اجلرمية وانعدام األمن مـن زيـادة يف العنـف والفسـاد يف مجيـع أحنـاء العـامل،        

تنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة. وأبـرز الصـالت بـني التنميـة املسـتدامة وتـدابري منـع           ممَّا أعاق ال
اإلقليمـي والـدويل، وحـثَّ    اجلرمية والعدالة اجلنائية. وشـدَّد علـى أمهيـة التعـاون علـى املسـتويني       

الــدول علــى اعتمــاد سياســات ومعــايري واضــحة حلمايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية.   
ــى أ  ــد عل ــة الشــراكات بــني احلكومــات والقطــاع اخلــاص ومنظمــات اجملتمــع املــدين يف      وأكَّ مهي

التصـدِّي الفعَّــال للتحــدِّيات املتصــلة باجلرميــة. ودعــا إىل إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف  
ودعــا أيضــاً إىل  .٢٠١٥جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع ويف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 

ي اجلرمية، ونوَّه مع التقدير بالدعم الذي يقدِّمه األمني العام لألمم املتحـدة مـن   وضع حدٍّ لتفشِّ
أجل الترويج لالتفاقيات واالتفاقات الدولية املتعلقة مبنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة. وأعلـن عـن      
مبادرة جديدة لقطر، وهي إنشـاء صـندوق للتعلـيم والتطـوير املهـين لصـاحل األطفـال والشـباب         

زاعــات يف املنطقــة. وأخــرياً، حــثَّ الــدول علــى أن تنظــر إىل إعــالن    نــازحني مــن ضــحايا الــن ال
الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن    
ــى الصــعيدين       ــانون عل ــز ســيادة الق ــة واالقتصــادية وتعزي أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات االجتماعي

لدويل ومشـاركة اجلمهـور علـى أنـه نـداء مجـاعي مـن املـؤمتر لوضـع معـايري عاليـة يف            الوطين وا
  جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية والتنمية املستدامة.

وأدىل األمني العام لألمم املتحدة بكلمة أمـام املـؤمتر، فنـوَّه بأمهيـة مـؤمترات منـع اجلرميـة          -١٩
التجمُّعـات العامليـة للحكومـات واجملتمـع املـدين واألوسـاط        والعدالة اجلنائية باعتبارها أكرب وأهم

األكادميية واخلرباء يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة. وأشـار يف هـذا الصـدد إىل أنَّ مـؤمترات      
عامــاً علـى حتديــد معـامل سياســات العدالـة اجلنائيــة وعلـى تعزيــز      ٦٠األمـم املتحـدة تســاعد منـذ    

فحة التهديد العاملي الذي متثِّله اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة. وشـدَّد علـى    التعاون الدويل على مكا
أنَّ اجلرمية هتدِّد السالم واألمن وتعيق التنميـة وتنتـهك حقـوق اإلنسـان وتفسـح جمـاالً أكـرب أمـام         
تفشِّي الفسـاد وتقـوِّض احلوكمـة الرشـيدة وسـيادة القـانون، وتـدمِّر األفـراد واجملتمعـات، وتـؤثِّر           
بصفة خاصة على اجملموعات الضعيفة واملعرَّضة للخطر يف اجملتمع. وأكَّـد علـى أنَّ خطـة التنميـة     

تستدعي االعتـراف بأمهيـة سـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان بالنسـبة للتنميـة          ٢٠١٥ملا بعد عام 
لة وعلى املستدامة. وأشار إىل أنَّ التنمية وحقوق اإلنسان تعتمدان على األطر القانونية ذات الص

احلكومات اليت ُتْعلي القانون. وأشار من جهة أخرى إىل التعاون والتنسيق علـى الصـعيد الـدويل    
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باعتبارمها عنصرين رئيسيني يف تدابري التصدِّي الفعَّالة، وخاصةً يف جمال مكافحة اجلرميـة املنظَّمـة   
عضاء اليت مل تصـدِّق بعـد   عرب الوطنية واإلرهاب ومعاجلة الروابط فيما بينهما. وشجَّع الدول األ

على الصكوك الدولية املتعلقة مبكافحة املخدِّرات واجلرمية والفساد واإلرهاب على القيـام بـذلك   
وعلى دعم املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية يف جهوده الرامية إىل تقدمي املساعدة يف تنفيذ هذه 

ت جتارةً تـدرُّ ماليـني الـدوالرات سـنويا مـن      الصكوك. وأشار إىل أنَّ اجلرمية السيربانية قد أصبح
أعمال االحتيال على اإلنترنت وسرقة اهلوية ومن فقدان ممتلكات فكريـة، ودعـا إىل بـذل املزيـد     
من اجلهود للتصدِّي هلا. وأشار كذلك إىل خطة عمل األمم املتحدة بشأن منع التطرُّف العنيـف  

ــة التصــدِّي    وإىل املناقشــة املواضــيعية الرفيعــة املســتوى   ــة العامــة الــيت ســُتعقَد بشــأن كيفي للجمعي
  للتطرُّف واإلرهاب العنيفني املتزايدين.

وقُدِّم للمشاركني يف املؤمتر عرض وثائقي عن منتدى الدوحة للشـباب. وقـد ُعِقـد هـذا       - ٢٠
، وذلــك للمــرة األوىل يف ســياق مــؤمترات  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٩إىل  ٧املنتــدى يف الفتــرة مــن  

املتحـدة ملنـع اجلرميـة، ونظَّمتـه مؤسسـة قطـر حتـت رعايـة وزارة داخليـة قطـر. ومجـع هـذا             األمم 
  جنسية. ٣٠طالباً من خلفيات وختصُّصات متنوِّعة للغاية ميثِّلون أكثر من  ١٢٣املنتدى 

وقدَّم ثالثة مشاركني يف منتـدى الدوحـة للشـباب بيـان املنتـدى للمـؤمتر، وتضـمَّن هـذا           - ٢١
تدابري على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين. واسـتلم األمـني العـام     اتِّخاذبشأن البيان توصيات 

  لألمم املتحدة البيان من املشاركني الثالثة يف املنتدى وقدَّمه إىل رئيس املؤمتر الثالث عشر.
د وقدَّم األمني العام للمؤمتر الثالث عشر فيلماً وثائقيا عن الـذكرى السـنوية السـتني لعقـ      -٢٢

أوَّل مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرميـة. وعـرض هـذا الفـيلم حملـةً تارخييـةً وجيـزةً عـن املـؤمترات          
االثين عشر السابقة ومسامهة كل منها يف حتديد معامل السياسات ووضع املعايري الدولية يف جمـال  

  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
    

    ينانتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخر  - هاء  
نيسـان/   ١٢انتخب املؤمتر الثالث عشر بالتزكية يف جلسته العامة األوىل، املعقـودة يف    -٢٣

، الشــيخ عبــد اهللا بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثــاين، رئــيس جملــس الــوزراء ووزيــر    ٢٠١٥أبريــل 
 الداخلية يف قطر، رئيساً للمؤمتر.

رافائيــل كامبــا ســيفريان  ويف اجللســة نفســها، انتخــب املــؤمتر بالتزكيــة أيضــاً روبريتــو   -٢٤
ي ممثِّلــ(املكســيك) رئيســاً للجنــة األوىل، ومــايت تابــاين يوتســن (فنلنــدا) رئيســاً للجنــة الثانيــة، و 

الدول التالية نوَّاباً للرئيس: تـونس، اجلزائـر، جنـوب أفريقيـا، مصـر، املغـرب، ناميبيـا، نيجرييـا         
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لبنــان، اليابــان (دول آســيا واحملــيط (الــدول األفريقيــة)؛ إندونيســيا، تايلنــد، الصــني، الكويــت، 
اهلادئ)؛ أذربيجان، كرواتيا، التفيا (دول أوروبا الشرقية)؛ إكوادور، السـلفادور، غواتيمـاال،   
كوستاريكا، املكسـيك (دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي)؛ أسـتراليا، أملانيـا، إيطاليـا، فنلنـدا،         

ــة ودول أخــرى).      ــا الغربي ــدا (دول أوروب ــدا، هولن ــيوكولو    كن ــف س ــو جوزي ــب تيبوغ وانُتِخ
 (جنوب أفريقيا) نائباً أوَّل للرئيس وسينتيا أوسكالنِه (التفيا) مقرِّرة عامةً.

نيســان/أبريل،  ١٣وانتخبــت اللجنــة األوىل بالتزكيــة يف جلســتها األوىل، املعقــودة يف    -٢٥
  رِّرةً هلا.مارك روخترس فان دير لوف (هولندا) نائباً لرئيسها وجان مراد (لبنان) مق

نيســان/أبريل،  ١٤وانتخبــت اللجنــة الثانيــة بالتزكيــة يف جلســتها األوىل، املعقــودة يف    -٢٦
أنطونيــو روبريتــو كاســتيالنوس لــوبيس (غواتيمــاال) نائبــاً لرئيســها ونــاوكي ســوغانو (اليابــان) 

  مقرِّراً هلا.
    

    إقرار جدول األعمال  - واو  
نيسـان/أبريل، جـدول األعمـال     ١٢ألوىل، املعقـودة يف  أقرَّ املؤمتر، يف جلسـته العامـة ا    -٢٧

ــا   A/CONF.222/1املؤقَّــــت ( ــة يف قرارهــ ــة العامــ ــا اجلمعيــ ــيغته الــــيت أقرَّهتــ . ٦٧/١٨٤)، بصــ
 جدول األعمال كما يلي:  وكان

 
  افتتاح املؤمتر.  -١  
  املسائل التنظيمية.  -٢  
  انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين؛  (أ)    
  نظام الداخلي؛اعتماد ال  (ب)    
  إقرار جدول األعمال؛  (ج)    
  تنظيم األعمال؛  (د)    
  وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر:  (ه)    
  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  ‘١‘      
  تقرير جلنة وثائق التفويض.  ‘٢‘      
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التجــارب الناجحــة يف تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات الشــاملة ملنــع اجلرميــة   -٣    
لة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصـعيدين الـوطين والـدويل    والعدا

  .ودعم التنمية املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال
التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون علـى الصـعيد اإلقليمـي، ملكافحـة اجلرميـة        -٤  

  املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية.
للجرميـة العـابرة    مسـتجدة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديـدة و النُُّهج الشاملة   -٥  

  للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم.
  .النُُّهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  -٦  
  اعتماد تقرير املؤمتر.  -٧  

    
    تنظيم األعمال  - زاي  

نيســـان/أبريل، تنظـــيم أعمالـــه وفقـــاً  ١٢يف جلســـته العامـــة األوىل، املعقـــودة يف  أقـــرَّ املـــؤمتر  - ٢٨
نيســــان/أبريل  ١١للتوصــــيات الصــــادرة يف إطــــار املشــــاورات الســــابقة للمــــؤمتر الــــيت ُعقــــدت يف  

)A/CONF.222/L.1.(  
    

    اعتماد النظام الداخلي  - حاء  
نيســان/أبريل، بتوافــق اآلراء  ١٢اعتمــد املــؤمتر يف جلســته العامــة األوىل، املعقــودة يف    -٢٩

  ).A/CONF.222/2نظامه الداخلي (
    

    وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر، وتعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  - طاء  
مـن   ٤نيسان/أبريل، وفقاً للمـادة   ١٢قرَّر املؤمتر يف جلسته العامة األوىل، املعقودة يف   -٣٠

ي الـدول التاليـة أعضـاء يف جلنـة وثـائق      ممثِّلـ الـرئيس، تعـيني   نظامه الداخلي، وبناء علـى اقتـراح   
التفويض: االحتاد الروسي، الربازيل، بنغالديش، جامايكا، الدامنرك، السنغال، الصني، ناميبيـا،  

  الواليات املتحدة.
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    الفصل الرابع
    اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر

إىل  ١٢جلسـات عامـة يف الفتـرة املمتـدة مـن      ُعِقد اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر يف   -٣١
  مسؤوالً رفيع املستوى. ٩٦. وأدىل بكلمات يف إطاره ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٤

    
    الكلمات اليت أُديل هبا أثناء اجلزء الرفيع املستوى  -ألف  

نيسـان/أبريل، رئـيس    ١٢س اجللسة األوىل من اجلزء الرفيـع املسـتوى، املعقـودة يف    ترأَّ  -٣٢
  ، وأدىل أثناءها بكلمات املسؤولون الرفيعو املستوى التالية أمساؤهم:املؤمتر

  سام كوتيسا
  رئيس اجلمعية العامة

  مارتن ساجديك
  رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  إيفاندرو دي سامبايو ديدونيت
  )والصني ٧٧ها الدائم لدى األمم املتحدة (فيينا) (نيابة عن جمموعة الـممثِّلسفري الربازيل و

  آديالكون آبيل أيوكو
  ها الدائم لدى األمم املتحدة (فيينا) (نيابة عن جمموعة الدول األفريقية)ممثِّلسفري نيجرييا و

  بسام مسري التلهوين
  وزير العدل يف األردن (نيابة عن جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ)

نيســان/أبريل،  ١٢يف  ســت اجللســة الثانيــة مــن اجلــزء الرفيــع املســتوى، املعقــودة   وترأَّ  -٣٣
األمرية باجراكيتياهبـا ماهيـدول (تايلنـد)، وأدىل أثناءهـا بكلمـات املسـؤولون الرفيعـو املسـتوى         

  التالية أمساؤهم:
  غلوريا دل كارمن يونغ شيزمار

تها الدائمة لدى األمم املتحدة (فيينا) (نيابة عن جمموعـة دول أمريكـا   ممثِّلسفرية بنما و
  )ي الالتينية والكاريب

  جيورجي مارتن زانايت
ه الدائم لدى األمم املتحدة (فيينـا) (نيابـة عـن االحتـاد     ممثِّلسفري وفد االحتاد األورويب و

  األورويب)
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  كوتارو أوهنو
  رئيس النيابة العامة يف اليابان

  إيفيكا داتيتش
  النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية يف صربيا

  صباح الدين أوزتورك
  الداخلية يف تركياوزير 

  أندريا أورالندو
  وزير العدل يف إيطاليا

  روبرت بيليكان
  وزير العدل يف اجلمهورية التشيكية

  يو آينغ
  وزير العدل يف الصني

  توماش بوريتش
  وزير العدل يف سلوفاكيا

  عبد امللك بن عبد اهللا بن علي اخلليلي
  وزير العدل يف ُعمان
  مورغان يوهانسن
  ة يف السويدوزير العدل واهلجر

  فيليكس براس
  وزير العدل يف لكسمربغ

  فيكرات مامادوف
  وزير العدل يف أذربيجان

  ناتاليا غريمان
  نائبة رئيس جملس الوزراء ووزيرة اخلارجية والتكامل األورويب يف مجهورية مولدوفا

  ولفغانغ براندشتيتر
  وزير العدل يف النمسا

  حممد باقر ألفت
  يف مجهورية إيران اإلسالمية نائب رئيس السلطة القضائية
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  بايبون كومشايا
  وزير العدل يف تايلند

  كريستينا رامرييس كافاريا
  وزيرة العدل والسلم يف كوستاريكا

  عبد القادر بلوج
  الوزير االحتادي للواليات واملناطق احلدودية يف باكستان

نيســان/أبريل،  ١٣ســت اجللســة الثالثــة مــن اجلــزء الرفيــع املســتوى، املعقــودة يف    وترأَّ  -٣٤
كريستينا رامرييس كافاريا (كوستاريكا)، وأدىل أثناءها بكلمات املسؤولون الرفيعـو املسـتوى   

  التالية أمساؤهم:
  أورسات ميلينيتش

  وزير العدل يف كرواتيا
  روي جورج كارنريو مانغيريا

  وزير العدل وحقوق اإلنسان يف أنغوال
  صامويل سانتوس لوبيس

  كاراغواوزير اخلارجية يف ني
  غالو شرييبوغا سامربانو

  رئيس النيابة العامة يف إكوادور
  أشرف ريفي

  وزير العدل يف لبنان
  تيا تسولوكياين

  وزيرة العدل يف جورجيا
  مامادو غنينيما كوليبايل

  وزير العدل وحقوق اإلنسان واحلريات املدنية يف كوت ديفوار
  هنري أوكيلو أورمي

  نداوزير اخلارجية بالوكالة يف أوغ
  حممد بشارة دوسة

  وزير العدل يف السودان
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  سيد يوسف حليم
  وزير العدل بالوكالة يف أفغانستان

  غامن بن فضل البوعينني
  اب يف البحرينوزير شؤون جملسي الشورى والنوَّ

  حممد صاحل بن عيسى
  وزير العدل يف تونس

  الطيب لوح
  وزير العدل يف اجلزائر

  مويتوي-بيلونومي فنسن
  ية والتعاون الدويل يف بوتسواناوزير اخلارج

  تيلما إسبريانسا ألدانا هرينانديس
  رئيسة النيابة العامة يف غواتيماال

  يعقوب عبد احملسن الصانع
  وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويت

ــودة يف        -٣٥ ــع املســتوى، املعق ــن اجلــزء الرفي ــة م ــرأس اجللســة الرابع نيســان/أبريل،  ١٣وت
وب عبـد احملسـن الصـانع (الكويـت)، وأدىل أثناءهـا بكلمـات املسـؤولون الرفيعـو املسـتوى          يعق

  التالية أمساؤهم:
  ساداناندا جودا

  وزير القانون والعدل يف اهلند
  إبراهيم اجلعفري

  وزير اخلارجية يف العراق
  مصطفى رميد

  وزير العدل واحلريات يف املغرب
  خوسيه إدواردو أيو برادو

  حمكمة العدل العليا يف بنما القاضي ورئيس
  غارفن إدوارد تيموثي نيكوالس

  رئيس النيابة العامة يف ترينيداد وتوباغو
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  بام ديف غوتام
  نائب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية يف نيبال

  ديفيس مويال
  وزير الداخلية يف زامبيا

  عمر ناصر
  وزير الداخلية يف ملديف

  أمينو بشري وايل
   نيجريياوزير اخلارجية يف

  غايه- نينه ماكدوال
  وزيرة اخلارجية يف غامبيا
  فاطمة عبد احلبيب فريجيي
  زانيا املتحدة وزيرة الدولة يف مجهورية تن

  عبد اهللا أمحد جامع
  وزير العدل يف الصومال

  فالنتني ريباكوف
  نائب وزير اخلارجية يف بيالروس
  روبريتو رافائيل كامبا سيفريان  

  قاية ومشاركة املواطنني يف وزارة الداخلية يف املكسيك  وكيل وزارة لشؤون الو
  أوريا رولدان مارتن

  وكيلة وزير يف وزارة العدل يف إسبانيا
  كيم يو هيون

  نائب وزير العدل يف مجهورية كوريا
  جون جيفري

  نائب وزير العدل والتطوير املؤسسي يف جنوب أفريقيا
  حممد عبد الغين العويوي

  لسطنيالنائب العام لدولة ف
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نيسـان/أبريل، أورسـات    ١٣س اجللسة اخلامسة من اجلزء الرفيع املستوى، املعقـودة يف  وترأَّ  - ٣٦
  ميلينيتش (كرواتيا)، وأدىل أثناءها بكلمات املسؤولون الرفيعو املستوى التالية أمساؤهم:

  تينا أستوال
  األمينة الدائمة يف وزارة العدل يف فنلندا

  بيتو فاسكونسيلوس
  وطين لشؤون العدل يف الربازيل  األمني ال

  إيفان سيمونوفيتش
  السامية حلقوق اإلنسان فوَّضيةاألمني العام املساعد حلقوق اإلنسان، امل

  تسوغو أوغانغرييل
  نائب وزير العدل يف منغوليا

  لويس أرياغا
  اخلاص لوزير خارجية الواليات املتحدة   مثِّلنائب وكيل وزارة رئيسي وامل

  أشوت هوفاكيميان
  نائب وزير اخلارجية يف أرمينيا
  سعيد بن عبد اهللا القحطاين

  مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات يف اململكة العربية السعودية
  بول البورد-جان

  األمني العام املساعد واملدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب
  كارلوس ألفريدو كاستانيدا مانيانا

  اخلارجية والتكامل والنهوض االقتصادي يف السلفادورنائب وزير 
  سوزان لوجون داليغريشيك

يرلنـدا الشـمالية لـدى    أة الدائمـة للمملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و     مثِّلـ السفرية وامل
  األمم املتحدة (فيينا)
  دراغانا كيربيانوفسكا

  ة سابقاًنائبة الوزير، وزارة اخلارجية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفي
  كريستوف بايو

  سفري بلجيكا لدى قطر
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  عدنان بن عبد الرمحن
  نائب األمني العام يف ماليزيا

  موتوين كيماين
  كبري نواب النائب العام، مكتب النائب العام يف كينيا

  خان نيوك نغويني  
  نائب وزير العدل يف فييت نام

  لوسي أجنيه
ــة يف    ــات اخلارجي ــديرة العالق ــة وم ــائي،    املستشــارة العام ــانون اجلن قســم سياســات الق

  وزارة العدل يف كندا
  مانسا أونتانا

  سفري بوركينا فاسو لدى اململكة العربية السعودية
  إيرنيستو بالسينسيا

  سفري كوبا لدى قطر
  رينالدو كاتابانغ

  املدير التنفيذي إلدارة الشؤون اخلارجية يف الفلبني
  يغكريستني جين

  اجمللس البابوي للعدل والسلم، الكرسي الرسويل مسؤولة عن شؤون حقوق اإلنسان،
نيســان/أبريل، غــالو  ١٤س اجللســة السادســة مــن اجلــزء الرفيــع املســتوى، املعقــودة يف وتــرأَّ  - ٣٧

  شرييبوغا سامربانو (إكوادور)، وأدىل أثناءها بكلمات املسؤولون الرفيعو املستوى التالية أمساؤهم:
  كريستيان أوديغارد
  لبعثة الدائمة للنرويج لدى األمم املتحدة (فيينا)مستشار وزاري، ا

  ألكسندر سافينكوف
  نائب وزير الداخلية يف االحتاد الروسي

  أنطونيو دا كوستا مورا
  وزير الدولة لشؤون العدل يف الربتغال

  خالد عبد الرمحن مشعة
  الدائم ملصر لدى األمم املتحدة (فيينا) مثِّلالسفري وامل
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  كونراد ماكس شارينغر
  الدائم ألملانيا لدى األمم املتحدة (فيينا) مثِّلالسفري وامل

  ماريون باراداس
  ة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة (فيينا)مثِّلالسفرية وامل

  إيفيت فان إيشود
  سفرية هولندا لدى قطر

  بريناردو ستاديلمان
  نائب مدير اإلدارة االحتادية للعدل والشرطة يف سويسرا

  رامشات بودميان
  الدائم إلندونيسيا لدى األمم املتحدة (فيينا) مثِّلالسفري وامل
  جودي ليند

ــة األســترالية      ــة لشــؤون االســتراتيجيات والقــدرات التخصصــية، اللجن املــديرة التنفيذي
  ملكافحة اجلرمية

  سيمون ماجومو ماروتا
  الدائم لناميبيا لدى األمم املتحدة (فيينا) مثِّلالسفري وامل

  مارتينيسفيليكس مورينو 
  زويال البوليفارية لدى األمم املتحدة (فيينا) القائم بأعمال البعثة الدائمة جلمهورية فن

  عيسى عبد اهللا
  وكيل وزارة العدل يف ليبيا

  سليمان- جمدي مارتينيس
األمني العام املسـاعد، واملـدير املسـاعد، ومـدير مكتـب دعـم السياسـات والـربامج يف مكتـب          

  ياألمم املتحدة اإلمنائ
  خوسيه بونيفاسيو بورغيس دي أندرادا

عني العـامني  النائب العام االحتادي املعاون، الرئاسة احلالية لالجتمـاع املتخصِّـص للمـدَّ   
  يف السوق اجلنوبية املشتركة

  أليكسي ليزينكوف
  مدير إدارة التهديدات عرب الوطنية يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
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  مارتن كروتنر
  ية الدولية ملكافحة الفساد وأمينها التنفيذي  عميد األكادمي

  عفاف حمفوظ شريين ومايكل بالتزر
  .حتالف املنظمات غري احلكومية املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

    
    ملخَّص املناقشة العامة أثناء اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر  -باء  

ــا بعــد عــام     أشــار األمــني العــام للمــؤمتر إىل املفاوضــات    -٣٨ ــة مل ــة بشــأن خطــة التنمي اجلاري
، وشدَّد على الفرصة الفريدة الساحنة للمؤمتر لإلسـهام يف تلـك العمليـة اهلامـة بالتشـجيع      ٢٠١٥
باع هنج شامل يدمج التدابري الفعَّالة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال األمـم     على اتِّ

 العمــل املتعلــق حبقــوق اإلنســان واملســاواة بــني اجلنســني  املتحــدة األوســع نطاقــاً، مبــا يف ذلــك يف
 اقةًعاماً، وكانت سبَّ ٦٠على مدى  ْتَدِقومحاية األطفال. وشدَّد على أنَّ مؤمترات اجلرمية قد ُع

يف حتديد معامل السياسات ووضع املعايري وتعزيـز التعـاون الـدويل، عـن طريـق اجلمـع بـني طائفـة         
أجــل مناقشــة التحــديات واألولويــات يف جمــال منــع اجلرميــة  واســعة مــن أصــحاب املصــلحة مــن  

والعدالة اجلنائية. وشدَّد على أنَّ املؤمتر يتيح فرصة للوقوف علـى الوضـع الـراهن واالتفـاق علـى      
باألشــخاص  تِّجــارإجــراءات قويــة للتصــدي للجرميــة جبميــع أشــكاهلا، مبــا يف ذلــك الفســاد واال   

باحلياة الربية واجلرائم السـيربانية واجلـرائم العنيفـة. فهـذه      يت متسُّباملخدِّرات واجلرائم ال تِّجارواال
األخطار اليت هتدد التنمية املسـتدامة وتـؤثر علـى     بعض أكثر التحديات إحلاحاً وأشداجلرائم متثل 

اجلميع، وال سيما الضعفاء والفقراء. وأشار إىل انتشار العنـف يف البلـدان املتدنيـة الـدخل، ودعـا      
نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل ضمان تعزيز فعالية عمـل الشـرطة واحملـاكم     إىل تطوير

والسجون. وأشار أيضاً إىل التقرير التجميعي املقدَّم مـن األمـني العـام بعنـوان الطريـق إىل العـيش       
: القضــاء علــى الفقــر وتغــيري حيــاة اجلميــع ومحايــة كوكــب األرض، ٢٠٣٠بكرامــة حبلــول عــام 

الفريـق العامـل املفتـوح املعـين بأهـداف التنميـة املسـتدامة، والعديـد مـن قـرارات اجلمعيــة           وتقريـر  
العامة، اليت أكدَّت مجيعها على أمهية تعزيز سيادة القانون على الصـعيدين الـوطين والـدويل، مـن     
نَّ أجل ضمان العدالة للجميع وتعزيز اجملتمعات السلمية والتنمية املستدامة. وشدَّد كذلك على أ

الصكوك الدولية بشأن اجلرمية املنظمة والفساد واملخدِّرات واإلرهاب توفِّر أساسـاً متينـاً وإطـاراً    
قانونيــا ملواجهــة التحــديات املتعلقــة باجلرميــة. وبفضــل املــدخالت اهلامــة ملــؤمترات األمــم املتحــدة 

جوانب منع اجلرمية والعدالة املتعلقة باجلرمية، اعُتِمدت معايري وقواعد األمم املتحدة بشأن خمتلف 
اجلنائية لتسترشد هبا الدول األعضاء يف تنفيذ التدابري والسياسات ذات الصـلة. وأقـرَّ بـأنَّ إعـالن     

ويف املضي قُُدماً يف العمل على  ٢٠١٥الدوحة ميكن أن يسهم يف تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 
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ر، ولألعمال احلكومية الدولية املستقبلية، مبـا يف  الصعيد العاملي. وأكَّد دعم املكتب ألعمال املؤمت
ذلك الدورة القادمـة للجنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة. وأخـرياً، شـكر الـدولَ األعضـاَء علـى            

ي اجملتمــع املــدين الــذين حيضــرون أعمــال املــؤمتر،   مثِّلــمشــاركتها النشــيطة يف املــؤمتر، ورحَّــب مب 
  عملها وتفانيها يف اإلعداد للمؤمتر وضيافة املشاركني فيه. وأعرب عن امتنانه حلكومة قطر على

وبناء على دعوة الرئيس، اعتمد املؤمتر بالتزكية إعالن الدوحـة. (لالطـالع علـى نـص       -٣٩
  اإلعالن، انظر الفصل األول.)  

وأشار رئيس اجلمعية العامة، سام كوتيسا، إىل أنَّ املوضوع الرئيسي للمـؤمتر مناسـب     -٤٠
ومهم لسببني. أوهلما أنه يتيح الفرصة لوضع معامل جدول أعمال األمـم املتحـدة فيمـا    التوقيت 

يتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة. وثانيهمـا أنَّ املـؤمتر سيسـاهم يف العمليـة احلكوميـة الدوليـة        
جيـا  . وأقـرَّ بالفوائـد الـيت تعـود هبـا ثـورة تكنولو      ٢٠١٥اجلارية لوضع خطة التنمية ملا بعد عام 

املعلومــات، لكنــه حــذَّر مــن تزايــد أخطــار إســاءة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات مــن جانــب 
ــى الضــعفاء         ــة عل ــر الســليب للجرمي ــى األث ــة املنظَّمــة. وشــدَّد عل اجملــرمني واجلماعــات اإلجرامي
والفقراء، وعلى ظهور أشكال جديدة من اجلرمية، مبا يف ذلـك جـرائم احليـاة الربيـة والغابـات.      

ا يف منــع أساســي عنصــراً د علــى أنَّ احلوكمــة الرشــيدة، مبــا يف ذلــك ســيادة القــانون، تعــدُّوشــدَّ
اجلرميــة وحتقيــق التنميــة املســتدامة. وأشــار إىل أنَّ اجلهــود الراميــة إىل تشــجيع اســتثمار القطــاع 
اخلــاص جيــب أن تأخــذ يف االعتبــار احلوكمــة الرشــيدة وإقامــة مؤسســات عموميــة قويــة ومنــع  

. وشــدَّد علــى أمهيــة إنفــاذ القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل، مبــا يف ذلــك بنــاء الفســاد
القدرات يف جمال كشف اجلرمية ومنعها، وتبادل املعلومـات االسـتخبارية والبيانـات والتحاليـل     

املقترح من أهداف التنميـة املسـتدامة وعالقتـه باملناقشـات الـيت       ١٦اجلنائية. وأشار إىل اهلدف 
يف املؤمتر. وقدَّم أخرياً معلومات عن املناقشة املواضيعية للجمعية العامـة بشـأن إدمـاج     ستجري

ــام        ــد عـ ــا بعـ ــة ملـ ــة التنميـ ــة يف خطـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــت يف  ٢٠١٥منـ ــيت أُجريـ ، الـ
، وشدَّد على الطابع التعاضدي ملنع اجلرميـة والتنميـة املسـتدامة، وأقـرَّ     ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٥

  ة إىل مشاركة اجلمهور يف وضع وتنفيذ استراتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.باحلاج
وأشار رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي، مارتن ساجديك، إىل أمهية توقيت انعقاد   -٤١

املؤمتر كعالمة بارزة يف سنة َحرِجة للتنمية الدوليـة. وشـدَّد علـى أمهيـة املناقشـات اجلاريـة حـول        
، مبـا فيهـا مناقشـات املنتـدى السياسـي الـدويل الرفيـع املسـتوى         ٢٠١٥تنمية ملا بعـد عـام   خطة ال

بشأن التنمية املستدامة، الذي سُيعقد قريباً حتت رعاية اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي؛ واملـؤمتر    
ا بعـد  الدويل الثالث لتمويل التنمية؛ ومؤمتر قمة اجلمعية العامة الذي سُتعتمد فيه خطـة التنميـة ملـ   

بالبشــر  تِّجــارب اال؛ ومــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بتغيُّــر املنــاخ. وذَكــر كيــف يتســبَّ ٢٠١٥عــام 
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باملخـــدِّرات وهتريـــب املهـــاجرين والعنـــف ضـــد املـــرأة واجلرميـــة الســـيربانية والفســـاد   تِّجـــارواال
يـة واإلرهـاب   ة الربِّوالتدفقات املالية غري املشروعة والقرصنة البحرية واجلرائم املرتكبـة حبـق احليـا   

 ١٦يف إضعاف املؤسسات العمومية وتقويض دعائم السلم واألمـن. وأشـار إىل اهلـدف املقتـرح     
ــتدامة  ــة املسـ ــة    مـــن أهـــداف التنميـ ــة إىل منـــع اجلرميـ ــود الراميـ ــة يف اجلهـ ــة بالغـ ــاره ذا أمهيـ باعتبـ

طفـال، وتعزيـز   ومكافحتها، مبا يف ذلك مـا ينـدرج يف إطـاره مـن غايـات حمـدَّدة بشـأن محايـة األ        
سيادة القانون وسـبل الوصـول إىل العدالـة، واحلـد مـن تـدفقات املـال والسـالح غـري املشـروعة،           
وتقليص حجم الفساد والرشوة بكل أشكاهلما تقليصاً شديداً. وفيما يتعلق ببناء القدرات، ذكر 

، وأنـه ميكـن   ١٦دف أنه يلزم توفري املزيد من املوارد واخلربات الفنية ملساعدة الدول يف إطـار اهلـ  
ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يؤدي دوراً حموريا يف تقدمي املسـاعدة التقنيـة.   

يتوقـف علـى كيفيـة تنفيـذها، وأنـه       ٢٠١٥وشدَّد على أنَّ مفتاح جناح خطة التنمية ملا بعد عـام  
   ا يف التنسـيق وتـوفري التوجيهـات    ميكن للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي أن يـؤدي دوراً أساسـي

السياساتية يف جمـال رصـد التقـدُّم صـوب حتقيـق تلـك اخلطـة. ونـوَّه أيضـاً بأمهيـة دور اجمللـس يف            
  تشجيع إقامة شراكة عاملية بني اجلهات ذات املصلحة يف هذا الشأن.

متر يف اجلمـع بـني   والصني، فنوَّه بأمهية املؤ ٧٧عن جمموعة الـ ل الربازيل نيابةًم ممثِّوتكلَّ  -٤٢
ي احلكومات واملنظمات الدوليـة وسـائر اجلهـات املعنيـة مـن أجـل تقـدمي مشـورة قيِّمـة إىل          ممثِّل

الدول األعضاء بشأن سياسات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. وشدَّد أيضاً علـى أنَّ املـؤمتر يتـيح    
يـر السياسـات، وخصوصـاً    للدول األعضاء فرصة لتوفري توجُّهات استراتيجية لسائر أجهزة تقر

ــة اجلنائيــة، بشــأن التطــورات واالجتاهــات املتعلقــة باجلرميــة، وبشــأن      جلنــة منــع اجلرميــة والعدال
األدوات الالزمــة ملنعهــا والتحــري عنــها ومالحقــة مرتكبيهــا ومعاقبتــهم. وشــدَّد علــى وجــود   

ود الراميـة إىل إدمـاج   عالقة تعاضدية بني سيادة القانون والتنمية املستدامة، وأحاط علماً بـاجله 
. وأحـاط علمـاً بعـدد الـدول الـيت صـدَّقت       ٢٠١٥سيادة القانون يف خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     

ت إليهمـا، وشـجَّع الـدول    مـة والفسـاد أو انضـمَّ   ن باجلرميـة املنظَّ ْين املتعلقَـ ْين الدوليَّْيعلى الصكَّ
كمــا أحــاط علمــاً بآليــة   علــى التصــديق علــى هــاتني االتفــاقيتني إن مل تكــن قــد فعلــت ذلــك.  

اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد وبقُــرب إطــالق الــدورة الثانيــة هلــذه    
اآللية، ودعا إىل إنشاء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب      

جــار . وفيمــا يتعلــق باالتِّمــن أجــل مســاعدة الــدول األطــراف علــى تنفيــذ االتفاقيــة )٢٣(الوطنيــة
باألشخاص، شـدَّد علـى ضـرورة أن تكـون السياسـات ذات الصـلة متكاملـة وشـاملة وتراعـي          

ــاذاً     ــانون إنف ــاذ الق ــة وإىل إنف ــاالًاحلاجــة إىل الوقاي ، وكــذلك احلاجــة إىل مســاعدة ضــحايا   فعَّ
                                                         

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٣(
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وأمهيـة   )٢٤(الفسـاد،  اجلرمية. وأشار إىل أمهية الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة  
اســتبانة املوجــودات املســروقة وحجزهــا وإعادهتــا إىل أصــحاهبا، مــن خــالل التعــاون الــدويل،     

ــ ــؤمتر يف معاجلــة أشــكال اإلجــرام          اممَّ ــة امل ــى أمهي ــا. وشــدَّد أيضــاً عل ــا إجيابي ــراً إمنائي ســيترك أث
صــل بــه مــن قافيــة ومــا يتَّغــري املشــروع باملمتلكــات الث تِّجــار، مبــا فيهــا االســتجدةووســائطه امل

ــة املنظَّ     ــني اجلرمي ــة وســائر أشــكال األنشــطة     جــرائم. وســلَّم بوجــود صــالت ب ــة عــرب الوطني م
باملخدِّرات وغسـل األمـوال، واإلرهـاب يف بعـض احلـاالت، ودعـا        تِّجاراإلجرامية، مبا فيها اال

. وأعـرب عـن   فعَّـاالً ياً ي هلـذه الصـالت تصـدِّ   إىل زيادة تعزيز التعاون الـدويل مـن أجـل التصـدِّ    
قلقه من ازدياد نشاط اجلماعات اإلجرامية املنظمة الضالعة يف اإلرهاب، مبـا فيـه تـدمري املواقـع     
الدينية والثقافية، ودعا الـدول األعضـاء إىل تـدعيم جهودهـا يف هـذا الشـأن. كمـا أعـرب عـن          

على عمل فريق اخلـرباء   بريةًك قلقه بشأن اجلرمية السيربانية. وقال إنه يعلِّق يف هذا الصدد أمهيةً
احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بإجراء دراسة شاملة ملشـكلة اجلرميـة السـيربانية، الـذي     
ُعقد وفقـاً إلعـالن سـلفادور بشـأن االسـتراتيجيات الشـاملة ملواجهـة التحـديات العامليـة: نظـم           

ورحَّب بالدراسة الشاملة عن مشـكلة   )٢٥(منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري،
اجلرمية السيربانية اليت متخض عنـها عمـل ذلـك الفريـق، ودعـا الـدول األعضـاء إىل استكشـاف         

ي هلـذه الظـاهرة. وأشـار    تدابري قانونية جديدة على الصعيدين الوطين والدويل من أجل التصـدِّ 
ة، ودعـا إىل مزيـد   يـ احليـاة الربِّ لبيئة ومن اجلرائم املرتكبة حبق ا ستجدةإىل األشكال اجلديدة وامل

من االهتمام الدويل دون ازدواج مع ما ُيضطلع به على الصـعيد الـدويل مـن أعمـال أخـرى يف      
هذا الشأن. ودعا الدول األعضاء إىل إدراك أمهية تنفيذ معايري األمم املتحدة وقواعـدها، دعمـاً   

نسـانية واخلضـوع للمسـاءلة، خصوصـاً فيمـا      بالفعالية واإلنصاف واإل تتَّسملنظم عدالة جنائية 
يتعلــق بالنســاء واألطفــال، وأشــار إىل قواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الســجينات والتــدابري غــري   
االحتجازية للمجرمات (قواعد بـانكوك) وإىل اسـتراتيجيات األمـم املتحـدة وتـدابريها العمليـة       

الـيت   )٢٦(اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،   النموذجية للقضـاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف جمـال منـع        
ـــ     والصــني للتنقــيح اجلــاري للقواعــد    ٧٧اعُتمــدت مــؤخراً. وأشــار أيضــاً إىل دعــم جمموعــة ال

النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء. وأعــرب عــن إدانتــه الشــديدة جلميــع أشــكال العنــف ضــد   
تمع الدويل إىل معاقبـة اجلنـاة   املرأة، مبا يف ذلك قتل النساء والفتيات بدوافع جنسانية، ودعا اجمل

وفقاً للتشريعات الداخلية وإىل متكني الضحايا مـن الوصـول إىل العدالـة وتـوفري سـبل انتصـاف       
                                                         

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )٢٤(

 .٦٥/٢٣٠امة مرفق قرار اجلمعية الع  )٢٥(

 .٦٩/١٩٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٦(
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ــ ـــ  فعَّال والصــني الشــديدة للعنــف ضــد املهــاجرين   ٧٧ة هلــم. كمــا أعــرب عــن إدانــة جمموعــة ال
م معاملتهم كمجـرمني  والعمال املهاجرين وأُسرهم، وأكَّد على أمهية محاية حقوقهم وعلى عد

وفقاً اللتزامات األطراف مبوجب اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا. ودعا الـدول األعضـاء   
إىل زيادة تربعاهتا غري املشروطة إىل الشرحية العامة الغرض من صـندوق مكتـب األمـم املتحـدة     

ة وناجعـة إىل  فعَّالـ تقنيـة   املعين باملخدِّرات واجلرمية، من أجل تعزيز قدرته علـى تقـدمي مسـاعدة   
ب وضـع ترتيـب للـدول    الدول األعضاء، تبعاً للحاجة. ودعا الدول واملنظمات الدولية إىل جتنُّـ 

تدابري وفرض عقوبات من جانب واحد مـن شـأهنا أن تضـعف إطـار التعـاون       اتِّخاذاألعضاء و
  الدويل وقدرة الدول األطراف على مكافحة اجلرمية.

نيجرييا نيابةً عن جمموعة الدول األفريقية فأبدى تأييده للكلمـة الـيت ألقيـت     ممثِّل تكلَّمو  -٤٣
والصــني، وأعــرب عــن قلقــه إزاء تصــاعد اإلرهــاب يف كــثري مــن أحنــاء  ٧٧نيابـة عــن جمموعــة الـــ 

العامل، وعن ضرورة االقتصاص من اجلناة مع مراعاة حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية. ونـوَّه      
ي يؤديــه فـرع منــع اإلرهــاب، التـابع ملكتــب املخـدِّرات واجلرميــة، يف تقــدمي    إىل أمهيـة الــدور الـذ  

املساعدة التقنية الالزمـة بشـأن املسـائل املتصـلة بـذلك. ودعـا الـدول إىل تعزيـز التعـاون الـدويل،           
 بوسائل منها التشريعات الداخلية، مبا يف ذلك عن طريق جترمي دفع الفدية يف تشريعاهتا الداخلية،

كافحة متويل اإلرهـاب ومنـع اإلرهـابيني مـن االنتفـاع بالفديـة الـيت ُتـدفع يف حـاالت          من أجل م
تدابري ملكافحة الفساد ومنـع نقـل املوجـودات املسـروقة      اتِّخاذاالختطاف. ودعا الدولَ أيضاً إىل 

إىل اخلارج، وإىل تسهيل استبانة املوجودات املسروقة وجتميدها وحجزها وإعادهتا إىل أصحاهبا، 
قاً ألحكام الفصـل اخلـامس مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد. وأهـاب جبميـع الـدول األعضـاء أن           وف

تعزِّز التعاون الدويل، وذلك على وجه اخلصوص من خالل تبسـيط اإلجـراءات القانونيـة لتيسـري     
إعادة املوجودات املكتسبة علـى حنـو غـري مشـروع إىل بلـداهنا األصـلية علـى حنـو غـري مشـروط.           

تنفيذ التام التفاقية مكافحة الفساد، مبا فيها التدابري الكفيلة مبنع الفساد، ونوَّه يف هـذا  ودعا إىل ال
الــذي اعتمــده مــؤمتر الــدول األطــراف يف تلــك االتفاقيــة واملعنــون "متابعــة   ٥/٤الصــدد بــالقرار 

إعالن مرَّاكش بشـأن منـع الفسـاد". وشـدَّد علـى أمهيـة محايـة األطفـال والشـباب، خصوصـاً يف           
لبلدان اخلارجة من نزاعات، وعلى أمهية مجع البيانات عن الصلة بـني الشـباب واإلجـرام، سـعياً     ا

إىل استبانة األسباب اجلذرية لإلجرام ومعاجلتها؛ كما شدَّد على احلاجة إىل تنفيذ اتفاقية حقـوق  
نـف  وما يتصل هبا من معايري وقواعد. وأعـرب عـن إدانتـه الشـديدة جلميـع أشـكال الع       )٢٧(الطفل

ضد العمال املهاجرين وأُسرهم، مبا يف ذلك احتجازهم دون مسوِّغ، وشدَّد على أمهية التصديق 
على االتفاقيات واملعايري الدولية ذات الصلة وتنفيذها من أجـل محايـة حقـوق العمـال املهـاجرين      

                                                         
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٧(
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ذلـك  حقـوقهم، مبـا يف    محايـة ة ملنـع هتريـب املهـاجرين، مـع كفالـة      فعَّالـ وأسرهم، ووضـع تـدابري   
حقهم يف اللجوء إىل نظام العدالة، بصرف النظر عن وضعيتهم فيمـا خيـص اهلجـرة أو جنسـيتهم     

ثــين أو ِســنِّهم أو ديانتــهم. ودعــا الــدول إىل إنشــاء نظــم عدالــة  أو نــوع جنســهم أو انتمــائهم اال
 عى علـيهم جنائية منصفة وعادلة وشـفافة، بوسـائل منـها توسـيع نطـاق املسـاعدة القانونيـة للمـدَّ        

املعوزين وتنفيذ مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املسـاعدة القانونيـة يف   
 تِّجـار نظم العدالة اجلنائية. وشدَّد على احلاجة العاجلة إىل تعزيز التعاون الدويل على مكافحـة اال 

تتطلـب   خطـريةً  ل ظـاهرةً غري املشروع باملمتلكـات الثقافيـة. وأشـار إىل أنَّ اجلرميـة السـيربانية متثِّـ      
معاجلتها على وجه عاجل وجود صك قانوين ُملزِم دوليا. وأكَّد علـى أمهيـة وضـع صـك قـانوين      

غري املشروع باملمتلكات الثقافيـة. وسـلَّط الضـوء علـى      تِّجارضمن إطار األمم املتحدة ملعاجلة اال
غــري  تِّجــارري املشــروع واالاملناقشــات اجلاريــة، خصوصــاً يف أفريقيــا، بشــأن مســأليت التعــدين غــ  

مزيد مـن التـدابري يف هـذا الصـدد، ورحَّـب مبـا تبذلـه         اتِّخاذاملشروع بالفلزات الثمينة، ودعا إىل 
جنــوب أفريقيــا ومعهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة مــن جهــود لصــوغ     

نية إضـافية، عنـد الطلـب وتبعـاً     وترويج استراتيجية دولية هبذا الشأن. ودعا إىل تقدمي مساعدة تق
الحتياجات البلدان الطالبة، من أجل مواجهة التحديات املتعلقة باإلرهاب واجلرميـة املنظمـة عـرب    

باملخدِّرات، مع االعتراف باملسؤولية املشـتركة املتمثلـة يف إعـالء مبـدأ الكرامـة       تِّجارالوطنية واال
للجميع. ودعـا إىل االحتـرام التـام لسـيادة مجيـع      اإلنسانية، وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

  والدينية. الثقافيةالدول وسالمتها اإلقليمية وقوانينها الوطنية وخصوصياهتا االجتماعية 
األردن نيابة عن جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ، فنوَّه بأمهية عمل املـؤمتر   ممثِّل تكلَّمو  -٤٤

مـن أجـل إبـراز أمهيـة منـع       ٢٠١٥ميـة ملـا بعـد عـام     يف ما جيري من مفاوضـات بشـأن خطـة التن   
اجلرمية والعدالة اجلنائية يف حتقيق التنمية املستدامة. واستذكر أنَّ إعالن سلفادور يعترف مبا لنظم 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من دور حموري يف سـيادة القـانون، وأنَّ هنـاك ترابطـاً وتعاضـداً بـني       

ن ُحبسْـ  يتَّسـم جتماعية املستدامة الطويلة األمـد وإقامـة نظـام عدالـة جنائيـة      التنمية االقتصادية واال
األداء والنجاعة والفعالية ومراعاة االعتبارات اإلنسانية. وشدَّد على التحديات اليت متثلها اجلرائم 

مصادر رزق املرتكبة حبق البيئة واحلياة الربِّية، بصفتها أخطاراً جسيمة َتَتهدَّد التنمية االقتصادية و
باع هنج شامل، جيمع بني التعاون الـدويل وبنـاء القـدرات، ملواجهـة     اجملتمعات احمللية، ودعا إىل اتِّ

تلك التحديات. كما أشـار إىل أمهيـة التصـدي للجـرائم املتعلقـة باجلرميـة السـيربانية واملمتلكـات         
تـدابري مثـل    اتِّخـاذ ، بفعَّـال ى حنـو  الثقافية، مبا فيه استبانة املمتلكات الثقافية املسروقة وإعادهتا علـ 

تعزيز اإلجراءات القانونية واملؤسسية ملواجهة ما يرتبط بـذلك مـن أنشـطة إجراميـة. ورحَّـب يف      
هذا الصدد باعتماد املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق 
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صـكوك  عـدَّة   وأشار إىل وجود )٢٨(به من جرائم أخرى. باملمتلكات الثقافية وما يتصل تِّجارباال
ي هلـا، منـها اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة        قانونية دولية ملكافحة تلـك اجلـرائم والتصـدِّ   

املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املكمِّلة هلا واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، وشـدَّد       
علقــة بتســليم اجملــرمني وتبــادل املســاعدة القانونيــة وكشــف املوجــودات   علــى أمهيــة األحكــام املت

املســروقة واســتردادها وإعادهتــا إىل بلــدها األصــلي. ودعــا إىل إيــالء مزيــد مــن االهتمــام للفئــات  
احملتاجة إىل مساعدة، وخصوصاً الشباب واألشخاص الذين يعيشون يف جمتمعات تشهد نزاعات 

على احلاجـة إىل أن ُتـدِمج الـدول األعضـاء يف سياسـاهتا الوطنيـة       أو خارجة من نزاعات. وشدَّد 
  املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية هنوجاً قائمة على احلقوق وتراعي االعتبارات اجلنسانية.

يـ فـأبرزت احلاجـة إىل     لة بنما نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبت ممثِّتكلَّمو  - ٤٥
املنظـــورات اجلنســـانية وجوانـــب الضـــعف لـــدى فئـــات معينـــة، مثـــل األطفـــال   سياســـات تراعـــي

واملــراهقني وكبــار الســن واألقليــات اإلثنيــة وأوســاط املثليــات واملثلــيني جنســيا ومزدوجــي امليــول    
لني جنسيا واملزدوجي اجلنس. وأحاطت علمـاً مبـا للتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية      اجلنسية واملتحوِّ

ت مبـا  . وأقـرَّ يـا باإلنصـاف واإلنسـانية مـن تـأثري إجيـايب ومعـزِّز تبادل       يتَّسمعدالة جنائية  وإقامة نظام
ملكتــب املخــدِّرات واجلرميــة مــن دور أساســي يف ضــمان تالُحــم وتنســيق األنشــطة الراميــة إىل منــع 

هــذه  اجلرميــة ومكافحتــها. وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، أشــارت إىل قلــق جمموعــة   
الــدول مــن عــدم توصُّــل مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب     

، إىل اتفـاق بشـأن إنشـاء آليـة     ٢٠١٤الوطنية يف دورته السابعة، املعقـودة يف تشـرين األول/أكتـوبر    
ــتعراض. وحثَّــ  ــتعراض موضــوعية        اس ــراف علــى الســعي إىل وضــع آليــة اس ــدول األط ت مجيــع ال

غري املصحوبني الـذين هـم    حيادية. وأشارت بقلق بالغ إىل هتريب املهاجرين، وخصوصاً األطفالو
ي والعنف واهلَْجر، وحثَّت اجملتمع الدويل علـى وضـع واعتمـاد    معرَّضون بوجه خاص ملخاطر التعدِّ

ة بصـنع  يات املتعلقـ سياسات لتزويد أولئك الضحايا باملسـاعدة الالزمـة. وأشـارت أيضـاً إىل التحـدِّ     
تدابري تتيح تعقُّب تلـك املـواد وحتديـد     اتِّخاذهبا، ودعت إىل  تِّجاررات واالاألسلحة النارية واملتفجِّ

أماكنها والتعرُّف عليها وحجزها. وأشـارت كـذلك يف هـذا الصـدد إىل معاهـدة جتـارة األسـلحة،        
ميـة السـيربانية،   . وسـلطت الضـوء علـى اجلر   ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٢٤اليت بـدأ نفاذهـا يف   

غــري املشــروع باملمتلكــات الثقافيــة، واجلرميــة البيئيــة (مبــا فيهــا التعــدين غــري املشــروع)،      تِّجــارواال
لإلجـرام   مسـتجدة بأعضاء البشر، وهتريب املهاجرين، وتفاقم اجلرمية احلضرية، كأشكال  تِّجارواال

ن قلقها بشأن مظـاهر اجلرميـة املنظمـة يف    تتطلب تعاوناً دوليا أفضل وأُطراً قانونية متينة. وأعربت ع
 ا يتطلـب تـدابري مضـادة مجاعيـة تضـمُّ     املنطقة، وخصوصاً أنشطة العصابات املكوَّنة من الشباب، ممَّـ 

                                                         
 .٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٨(
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مجيــع اجلهــات املعنيــة، مبــا فيهــا القطــاع اخلــاص. وشــدَّدت علــى أمهيــة اســتخدام بــدائل احلــبس يف  
  احلاالت املناسبة.

اد األورويب إىل مــا يؤديــه منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن دور  ة االحتــممثِّلــوأشــارت   -٤٦
مهم يف التنمية املستدامة واحلد من الفقر. وقد حظي منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مبكانة بـارزة  

، مبـا يف ذلـك مـن حيـث املسـاواة بـني اجلنسـني        ٢٠١٥لدى وضـع خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       
بنـوع اجلـنس والتـرويج جملتمعـات ضـامَّة للجميـع. وأعربـت عـن          والقضاء على العنف املـرتبط 

هـة ضـد مجيـع الشـعوب والبلـدان وتراثهـا       إدانتها الشـديدة للـهجمات اإلرهابيـة األخـرية املوجَّ    
الثقايف، وشدَّدت على أمهية التعاون الدويل والعمل اجلمـاعي ملواجهـة هـذه األخطـار. ودعـت      

باإلنصـاف والعـدل واإلنسـانية، مبـا      تتَّسـم الة جنائية الدول األعضاء إىل ضمان وجود نظم عد
يتوافق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. وذكـرت أنَّ االحتـاد األورويب يعتـرب عقوبـة اإلعـدام      

، وأنه ال توجد أدلـة قاطعـة علـى قيمتـها الرَّدعيـة. ورحبـت مبـا        ومهينةً وقاسيةً الإنسانيةً عقوبةً
مــن خطــوات للحــد مــن عــدد اجلــرائم الــيت جيــوز فــرض عقوبــة اختذتــه بعــض الــدول األعضــاء 

اإلعدام بشأهنا، وكذلك مبا اتُّخذ من خطوات للحد من تطبيـق تلـك العقوبـة. ودعـت الـدول      
األعضاء إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام يف كـل الظـروف. ونوَّهـت إىل أمهيـة مكافحـة العنـف ضـد           

ي. وأدانـت  ارسات ملواجهة هذا التحـدِّ النساء والفتيات، ودعت الدول إىل تنفيذ سياسات ومم
أيضاً مجيع أشكال العنف ضـد األطفـال، ودعـت الـدول إىل االنضـمام إىل االتفاقيـات الدوليـة        
ذات الصلة وإىل اعتماد سياسات ملكافحة العنـف ضـد األطفـال. وذكَـرت كـذلك أنَّ االحتـاد       

ي واهلويـة اجلنسـانية كذريعـة    األورويب يساوره قلق بـالغ مـن اسـتمرار اسـتخدام التوجُّـه اجلنسـ      
الرتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف خمتلف أحناء العامل، وأعربت عـن التـزام االحتـاد    
األورويب حبمايـــة احلقـــوق اإلنســـانية للمثليـــات واملثلـــيني جنســـيا ومزدوجـــي امليـــول اجلنســـية  

 تِّجـار فحة الفسـاد واال واملتحولني جنسيا واملزدوجي اجلنس. وأشارت كذلك إىل ضرورة مكا
. ودعــت كــذلك الــدول الربِّيــةباألشــخاص وهتريــب املهــاجرين واجلــرائم املرتكبــة حبــق احليــاة  

ة ملنع التزييف ومكافحته، مبا يف ذلـك األدويـة املغشوشـة.    فعَّالتدابري وطنية  اتِّخاذاألعضاء إىل 
ء على اتفاقية جملـس أوروبـا   وأشارت إىل التحديات املرتبطة باجلرمية السيربانية، وسلطت الضو

كإطــار للتعــاون الــدويل. ودعــت إىل ترســيخ ثقافــة قائمــة علــى   )٢٩(املتعلقــة باجلرميــة الســيربانية
االمتثال للقـانون مـن خـالل مراعـاة حقـوق اإلنسـان واحتـرام سـيادة القـانون، وحثَّـت الـدول            

يـة ووسـائط اإلعـالم    األعضاء على إشراك اجملتمع املدين والقطاع اخلـاص واملؤسسـات األكادمي  
   يف صوغ وتنفيذ ورصد سياسات منع اجلرمية.فعَّاالًو اائر اجلهات املعنية إشراكاً تاموس

                                                         
 .١٨٥، الرقم جمموعة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،   )٢٩(
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ون عن امتناهنم حلكومة قطر ملا أبدته من حفـاوة، وملـا بذلتـه مـن جهـود      متكلِّموأعرب   -٤٧
كتـب املخـدِّرات   ون عن شكر حكوماهتم ملمتكلِّمإلجناح تنظيم املؤمتر الثالث عشر. كما أعرب 

  واجلرمية، بصفته أمانة املؤمتر، لتولِّيه مهام التحضري للمؤمتر وتنظيمه، وكذلك جلودة وثائقه.
ون إىل ما تؤديه مؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن        متكلِّموأشار   -٤٨

نة االجتاهـات واملخـاطر   دور مهم، حيث إهنا تتيح فرصـة ملناقشـة التحـديات واألولويـات واسـتبا     
وتقاسم املمارسات والتجارب اجليدة بشأن منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة بـني طائفـة واسـعة مـن       
ــة واملؤسســات       ــة الدولي ــدول األعضــاء واملنظمــات احلكومي ــا فيهــا ال اجلهــات ذات املصــلحة، مب

سيه املؤمتر الثالث عشـر مـن   ون مبا يكتمتكلِّمنوَّه األكادميية واخلرباء املتخصصون وعامة الناس. و
ــة باجلرميــة،       ــذكرى الســنوية الســتني ملــؤمترات األمــم املتحــدة املعني ــة خاصــة، إذ يصــادف ال أمهي

ون أيضـاً عـن دعمهـم    متكلِّمـ وكذلك الذكرى السنوية السبعني لتأسيس األمم املتحدة. وأعرب 
  ة والعدالة اجلنائية.ألعمال متابعة املؤمتر الثالث عشر اليت ستضطلع هبا جلنة منع اجلرمي

ون بـإعالن الدوحـة بوصـفه منطلقـاً لألعمـال ذات الصـلة، ودعـوا إىل        متكلِّمـ ورحَّب   -٤٩
ــة وســيادة القــانون وحقــوق       ــة اجلنائي تنفيــذه لــدعم وتعزيــز الصــالت بــني منــع اجلرميــة والعدال

تنفيــذ إجــراءات مشــتركة لــدعم   اتِّخــاذون مجيــع الــدول إىل متكلِّمــاإلنســان والتنميــة. ودعــا  
يات املتعلقـة  ي للتحدِّإعالن الدوحة وما ورد فيه من استجابات حكومية دولية أساسية للتصدِّ

مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من خالل تعزيز الشبكات والتعاون علـى الصـعيد الـدويل. وأشـار     
ــة والسياســات واالســتراتيجيات ذات  تكلِّمأحــد املــ ــة اجلنائي الصــلة  ني إىل أنَّ مؤسســات العدال

ينبغــــي أن تســــتجيب لالحتياجــــات اخلاصــــة للمجتمعــــات وأن تراعــــي قيمهــــا االقتصــــادية  
ني بتركيــز اإلعــالن بشــكل خــاص علــى  تكلِّمواالجتماعيــة والثقافيــة. ورحَّــب العديــد مــن املــ  

حقوق املرأة والطفل، وشدَّدوا على احلاجة إىل التصدي جلميع أشكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا     
ني عـن خيبـة أملـه    تكلِّمتل النساء والفتيـات بـدافع جنسـاين. وأعـرب أحـد املـ      يف ذلك جرائم ق

ــةً للعنــف الــذي يســتهدف املثليــات واملثلــيني جنســيا ومزدوجــي      ألنَّ اإلعــالن مل يتضــمن إدان
لني جنسيا واملزدوجي اجلـنس. وُدعـي إىل وقـف العمـل بعقوبـة اإلعـدام       امليول اجلنسية واملتحوِّ

  املطاف. وإلغائها يف هناية
ون إىل الصـــالت اهلامـــة بـــني منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة والتنميـــة متكلِّمـــوأشــار    -٥٠

. ٢٠١٥املستدامة، ودعوا إىل إدراج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     
ز سـيادة القـانون   ا يعـزِّ ني إىل تأسـيس ثقافـة قائمـة علـى االمتثـال للقـانون، ممَّـ       متكلِّمة ودعا عدَّ

وميكِّــن اجلميــع مــن اللجــوء إىل القضــاء بغــرض بنــاء ثقــة املــواطنني يف القــانون واحتــرامهم لــه. 
لتان يف مجيـع الثقافـات   ني أيضاً أنَّ سيادة القانون والسالم قيمتان متأصِّتكلِّمواستذكر بعض امل
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يـة االقتصـادية واالجتماعيـة    واحلضارات واألديان. وذكر أنَّ سيادة القانون ومنع اجلرميـة والتنم 
املســتدامة تــرتبط ببعضــها الــبعض وتعــزز كــل منــها األخــرى علــى الصــعيد احمللــي واإلقليمــي     

ني على ضرورة تدعيم االلتزام بسيادة القانون من خـالل احتـرام   تكلِّموالدويل. وشدَّد بعض امل
النظـر عـن امليـل اجلنسـي     القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسـان، الـيت ينبغـي مراعاهتـا بغـض      

لألشخاص وهويتهم اجلنسية، ودعمها بنهج شاملة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة. وُشـدِّد أيضـاً     
على الصالت بني التنمية املستدامة وسيادة القانون من ناحية، واحلد من الفقر وتوليـد الفـرص   

لعـام واخلـاص يزدهـر بشـكل     التعليمية وفرص العمل مـن ناحيـة أخـرى. وذُِكـر أنَّ االسـتثمار ا     
  ألمن والعدالة واحلوكمة الرشيدة.أفضل يف ظل بيئة من ا

ــد مــن املــ    - ٥١ ــد العدي ــى احلاجــة إىل االســتثمار يف اســتراتيجيات ومؤسســات    تكلِّموأكَّ ني عل
متوازنــة وشــاملة ومنسَّــقة ملنــع اجلرميــة علــى الصــعيدين الــوطين واحمللــي. وُشــدِّد علــى دور اجملتمــع    

ون أيضاً أمهية مشاركة اجلمهـور العـام وإشـراك    متكلِّماذ القانون يف هذا الصدد. وأبرز وأجهزة إنف
طائفـة عريضـة مـن أصــحاب املصـلحة، منـهم منظمـات اجملتمــع املـدين والقطـاع اخلـاص والشــباب          
والنساء يف إعداد وتنفيذ استراتيجيات وتدابري وبرامج يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة. كمـا      

دوا على احلاجة إىل تعزيز وضمان املساواة بني اجلنسني وحقـوق األطفـال والشـباب. ويف هـذا     شدَّ
ني مبنتدى الدوحة للشباب، ورحبوا بالبيـان والتوصـيات الصـادرين عنـه،     متكلِّمعدَّة  السياق، أشاد

  تدابري لدعم وتعزيز مشاركة الشباب يف مجيع جوانب منع اجلرمية. اتِّخاذودعوا إىل 
ني إىل أمهيـة تـوفري فـرص شـاملة يف جمـال التثقيـف والتوعيـة        تكلِّموأشار العديد مـن املـ    -٥٢

العامة كأداة ضرورية ملنع اجلرمية يف سياق جهود كفالة السالم واالسـتقرار والتنميـة املسـتدامة    
ون بقيمـة البحـوث واملؤسسـات التعليميـة     متكلِّمـ على املـدى الطويـل لألجيـال القادمـة. ونـوَّه      

  معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.   ممثِّلولية، ومنهم الد
ــع    مــتكلِّمة ودعــا عــدَّ   -٥٣ ــاح للجمي ــة مت ــة اجلنائي بالعــدل  يتَّســمني إىل وضــع نظــام للعدال

والفعالية واإلنصاف واملساءلة واإلنسانية، ليكون عامـل الـتمكني األساسـي للتنميـة املسـتدامة.      
ني اجلهـود املبذولـة لتحقيـق اإلصـالح الشـامل للعدالـة اجلنائيـة، مبـا يف         تكلِّمز العديد من املوأبر

ذلك تدابري زيادة فعالية اجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة وضمان استقالليتها، واحلـد مـن   
ا استخدام السجن عن طريق اللجوء إىل بدائل احلبس وخدمات مراقبـة السـلوك احملسَّـنة. ودعـ    

ني إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام يف مجيـع الظـروف. وأُشـري إىل أمهيـة محايـة الضـحايا          تكلِّمبعض امل
والشهود يف إطار اإلجراءات اجلنائية، وخباصـة عنـدما يشـارك فيهـا األطفـال، وإتاحـة الفرصـة        

ني علــى مــتكلِّم عــدَّةلالســتماع إىل الضــحايا يف املراحــل ذات الصــلة مــن اإلجــراءات. وشــدَّد 
مهيـة وجـود جهـاز قضـائي مسـتقل لصـون سـيادة القـانون وضـمان إمكانيـة جلـوء اجلميــع إىل            أ
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القضاء. كما أُبرزت مزايـا اللجـوء إىل الطرائـق البديلـة لتسـوية املنازعـات والوسـاطة كطرائـق         
  اءة لتفادي اللجوء إىل نظام العدالة الرمسي.  بنَّ

جانب مكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة،     ني على أنه يتعيَّن، إىلتكلِّموشدَّد بعض امل  - ٥٤
ينبغـي  تدابري لتعزيز حق الشعوب يف التنمية. وبغيـة مكافحـة األنشـطة اإلجراميـة بفعاليـة،       اتِّخاذ
  يستند التعاون إىل احترام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية للدول األعضاء. أن
ذنبني وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع هبـدف     وأُشري إىل احلاجة إىل ضمان إعادة تأهيل املـ   -٥٥

احلد من معاودة ارتكاهبم للجرمية، مبا يف ذلك عـن طريـق تزويـدهم بـالتعليم والتـدريب املهـين       
املالئم، باإلضافة إىل توفري املشورة واملعاجلة البدنية والعقلية هلم. وُشـدِّد علـى ضـرورة التوسـع     

اقبـة السـلوك واسـتخدام املراقبـة اإللكترونيـة      يف حبث بدائل احلبس، ومن ذلـك نظـام شـامل ملر   
وإخالء السبيل املشروط قبل احملاكمة. وُشدِّد على قضاء األحداث وتعظيم املـوارد واخلـدمات   
لضــمان تقــدمي التعلــيم والتــدريب لألحــداث اجلــاحنني وإعــادة تأهيلــهم وإدمــاجهم يف اجملتمــع    

ني مبــادئ مــتكلِّم عــدَّة. واســتذكر ون إىل تنفيــذ قواعــد بــانكوكمتكلِّمــبشــكل كامــل. ودعــا 
األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالـة اجلنائيـة،   

ون آخــرون باعتمــاد اســتراتيجيات األمــم  متكلِّمــب وأبــرزوا اجلهــود املبذولــة لتنفيــذها. ورحَّــ 
ضـد األطفـال يف جمـال منـع اجلرميـة       املتحدة وتدابريها العمليـة النموذجيـة للقضـاء علـى العنـف     

والعدالــة اجلنائيــة، وأبــرزوا اجلهــود املبذولــة لضــمان إمكانيــة جلــوء األطفــال املخــالفني للقــانون 
  وضحايا اجلرمية والشهود عليها إىل القضاء.

عوا على تصديق كل دول العامل علـى  ون إىل أمهية مكافحة الفساد، وشجَّمتكلِّموأشار   -٥٦
ــة مكافحــ  ــق     اتفاقي ــا يف ذلــك عــن طري ــا، مب ــذاً تام ــذها تنفي ــدابري لضــبط   اتِّخــاذة الفســاد وتنفي ت

ني إىل مـا  تكلِّماملوجودات املسروقة وجتميدها ومصادرهتا وإعادهتا إىل أصحاهبا. وأشار بعـض املـ  
قد يكون للفسـاد مـن أثـر سـليب علـى التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة، وعلـى إمكانيـة تقويضـه            

ــة. وأشــار   للتنميــة اال ون آخــرون إىل إضــرار متكلِّمــقتصــادية والثقــة يف مؤسســات قطــاع العدال
الفســاد بالعالقــة بــني املــواطنني وحكومتــهم وباالمتثــال لســيادة القــانون. وأُشــري إىل تأســيس          

  األكادميية الدولية ملكافحة الفساد.
. وُوصفت مثـل هـذه   وأشري إىل التحديات املتعلقة باجلرمية عرب الوطنية العابرة للحدود  -٥٧

ــة االســتثمار يف          ــا إعاق ــن واالســتقرار. فمــن آثاره ــدِّد األم ــا يه ــل خطــراً عاملي ــا متث ــة بأهن اجلرمي
ون متكلِّمـ القطاعني العام واخلاص وتقويض االستقرار وهتميش األعمال التجارية احمللية. ودعـا  

ت امللحقـة هبـا وتنفيـذها    إىل تصديق كل دول العامل على اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة والربوتوكـوال    
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ني إىل تكلِّمتنفيذاً تاما، وخباصـة األحكـام املتعلقـة بالتعـاون الـدويل واإلقليمـي. ودعـا بعـض املـ         
إنشاء آلية الستعراض االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا علـى أسـاس منـوذج آليـة اسـتعراض      

  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
ني بشدة تفشِّي اإلرهاب والتطرف العنيـف، ودعـوا الـدول إىل    تكلِّمعديد من املوأدان ال  -٥٨

تبسيط التشريعات الوطنية والتعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك يف جمال إنفـاذ  
القانون وتبـادل البيانـات االسـتخبارية بغـرض مكافحـة اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره، مـع           

نسان الدولية وحظر التعذيب. وُشدِّد علـى الـدور احملـوري للمـرأة يف التصـدي      احترام حقوق اإل
لإلرهــاب والتطــرف العنيــف. وُرحِّــب باســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب،    
وأعمال فرع منع اإلرهـاب التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة (املكتـب).          

اجلماعات اإلرهابية حتصل على متويل كبري عن طريق ارتكـاب جـرائم االختطـاف     وأشري إىل أنَّ
فة وغري ذلك من األنشـطة غـري   بالنفط واملوارد الطبيعية واملستحضرات الصيدالنية املزيَّ تِّجارواال

نيـد  تدابري معزَّزة ملكافحة متويل اإلرهاب وأنشطة التج اتِّخاذني إىل تكلِّمالقانونية. ودعا بعض امل
عرب شبكة اإلنترنت، باإلضافة إىل منع جتنيـد املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب وسـفرهم إىل منـاطق       

ني إىل إجـراء مناقشـة بشـأن وضـع صـك قـانوين دويل جديـد ملكافحـة         تكلِّمالقتال. ودعا أحد امل
ــرز أحــد املــ  ــه املنتــدى العــاملي ملكافحــة اإلرهــا   تكلِّماإلرهــاب. وأب ب ني الــدور الــذي اضــطلع ب

باإلشــارة إىل اجتمــاع قمــة جملــس األمــن الرفيــع املســتوى بشــأن موضــوع املقــاتلني اإلرهــابيني     
 ٢١٩٥، وكــذلك قــرار جملــس األمــن  ٢٠١٤األجانــب، املعقــود يف نيويــورك يف أيلول/ســبتمرب  

إجـراءات   اتِّخـاذ ، الذي دعا فيه اجمللـس إىل  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩) املؤرخ ٢٠١٤(
آخـر أمهيـة    مـتكلِّم الصـالت بـني اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة. وأبـرز         دولية لتفكيك 

  تدابري وقائية، مثل تعزيز احلوار مع الطوائف الدينية والتعاون على الصعيد احمللي. اتِّخاذ
باألشخاص وهتريب املهاجرين باعتبارمهـا   تِّجارني إىل القضاء على االمتكلِّمعدَّة  وأشار  -٥٩

ه هج املوجَّـ ني إىل زيـادة االهتمـام بـالنَّ   تكلِّمويات الوطنية والدولية العليا. ودعـا بعـض املـ   من األول
إىل القضاء،  تِّجارحنو الضحايا يف هذا اجملال، وخباصة احلاجة إىل ضمان إمكانية جلوء ضحايا اال

تعلـق بالشـباب   سـيما فيمـا ي   باإلضافة إىل توفري مـا يلـزم مـن تـدابري احلمايـة واإلقامـة اآلمنـة، وال       
ون إىل أمهية تعزيـز اجلهـود املتعلقـة بـإدارة احلـدود ومراقبتـها، وكـذلك        متكلِّماملهاجرين. وأشار 

زاعــات الطويلــة األمــد وأثــر   ني ضــرورة تســوية الــنتكلِّمالتفتــيش علــى احلــدود. وأبــرز بعــض املــ 
عم لصندوق األمم املتحـدة  زاعات احلالية على تدفق املهاجرين دوليا وإقليميا. وأُعرب عن الد الن

ــتئماين لضــحايا اال  ــاراالس ــى       تِّج ــال، وكــذلك للتصــديق عل ــاء واألطف ــيما النس ــر، وال س بالبش
باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه، املكمِّـل         تِّجـار بروتوكول منع وقمع اال
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تفاقيـــة حقـــوق الطفـــل وا )٣٠(التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة، 
والربوتوكول االختياري امللحق هبـا بشـأن بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد         

ني على الـدور اهلـام لعمليـة بـايل وعملـها، باعتبارهـا أكـرب        تكلِّموشدَّد القليل من امل )٣١(اإلباحية.
هبــم واجلــرائم عــرب  تِّجــارواالآليــة إقليميــة ثبتــت فعاليتــها يف معاجلــة مشــكلة هتريــب األشــخاص   

ني عـن قلقـه إزاء عـدم كفايـة مسـتوى التصـديق علـى        تكلِّمالوطنية ذات الصلة. وأعرب أحد املـ 
الربوتوكول املتعلق مبكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة           

الـدول األعضـاء إىل تعزيـز التعـاون      ودعـا  )٣٢(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، 
  الدويل على مكافحة هتريب املهاجرين.

باألشـخاص وهتريـب املهــاجرين    تِّجــارني أنـه ينبغــي مـدُّ ضـحايا اال   مـتكلِّم عـدَّة   ورأى  -٦٠
  باملساعدة والدعم وعدم معاملتهم باعتبارهم جمرمني.

ــوأشــار   -٦١ ــة التصــدي لال متكلِّم ــة    باملمتلكــات تِّجــارون إىل أمهي ــة والقطــع األثري الثقافي
ني باعتمـاد املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة بشـأن تـدابري منـع اجلرميـة         مـتكلِّم عدَّة  التارخيية. ورحَّب

باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم أخـرى،          تِّجـار والعدالة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باال   
فيــذها يف هــذا اجملــال. وأعــرب    ني إىل وضــع معــايري دوليــة إضــافية وتن   تكلِّمودعــا بعــض املــ  

  ون عن أسفهم لقيام مجاعات إرهابية مؤخراً بتدمري مواقع للتراث الثقايف والديين.  متكلِّم
ــة التصــدي لتحــديات اجلرميــة الســيربانية، ومنــها االحتيــال    مــتكلِّمعــدَّة  وأبــرز  -٦٢ ني أمهي

، واالســتغالل اجلنســي االقتصــادي، وهتديــد اخلصوصــية، والتزييــف، واجلــرائم املتصــلة باهلويــة  
لألطفال على اإلنترنت، ونقاط الضعف املتعلقة حبماية البيانات، ودعوا إىل املزيـد مـن التعـاون    

ني إىل وضـع إطـار   تكلِّمالدويل وتبادل املمارسات اجليـدة يف هـذا الصـدد. كمـا دعـا بعـض املـ       
ا يـؤدي  السـيرباين، ممَّـ   قانوين دويل جديد للتصدي للجرمية السيربانية ومكافحتها وتعزيز األمان

ــرام           ــوق اإلنســان، وخباصــة احلــق يف احت ــانون وحق ــاذ الق ــود إنف ــني جه ــوازن ب ــق الت إىل حتقي
  اخلصوصية، يف حني أبرز آخرون احلاجة إىل تنفيذ الصكوك القائمة.  

مــن مصــادر القلــق   ني أنَّ جتــارة املخــدِّرات غــري املشــروعة تعــدُّ مــتكلِّمعــدَّة  وأوضــح  -٦٣
تـدابري لتعزيـز منعهـا     اتِّخـاذ يت هتـدِّد التنميـة وسـيادة القـانون. وأشـري إىل احلاجـة إىل       الرئيسية ال

ون أيضــاً املســؤولية املشــتركة لبلــدان املقصــد يف تلــك  متكلِّمــوخفــض اإلنتــاج، يف حــني أبــرز 
                                                         

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٠(
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )٣١(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد   )٣٢(
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 ون إجيابيا على املسـاعدة التقنيـة الـيت يقـدِّمها املكتـب فيمـا يتعلـق جبهـود        متكلِّماجلهود. وعلق 
ون الـدول إىل التصـديق علـى    متكلِّمـ هبـا. كمـا دعـا     تِّجارمكافحة إنتاج املخدِّرات وبيعها واال

  مجيع اتفاقيات املخدِّرات الدولية ذات الصلة وتنفيذها.  
ني إىل أمهية التدابري املتخذة ملنع غسل األمـوال والكشـف عنـه،    تكلِّموأشار العديد من امل  -٦٤

الصلة مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد واتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، كجـزء         وتدابري تنفيذ األحكام ذات 
مــن اســتراتيجية عامــة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل مكافحــة الفســاد واجلرميــة املنظمــة  

ــة يف هــذا       تِّجــارواال ــاإلجراءات املالي ــة ب ــة العمــل املعني ــدور فرق ــوِّه ب باملخــدِّرات واإلرهــاب. وُن
ني بفعاليـة أدوات االسـتخبارات املاليـة، ومنـها نظـام براجميـة مكافحـة        تكلِّمحد املالسياق. وأفاد أ

قات املاليــة غــري املشــروعة للشــبكات اإلجراميــة،     ب التــدفُّ"، يف تعقُّــgoAMLغســل األمــوال " 
تـوفري هـذه الرباجميـة إىل الـدول األعضـاء       ةوشجَّع املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية على مواصـل 

  لبها.  اليت تط
ون علــى أمهيــة فعاليــة التعــاون الــدويل وكفاءتــه يف مكافحــة اجلرميــة،  متكلِّمــوشــدَّد   - ٦٥

ــة           ــرب الوطني ــة ع ــة املنظم ــني اجلرمي ــة ب ــروابط املتنامي ــه اخلصــوص، يف التصــدي لل ــى وج وعل
يف بعض احلاالت، وكذلك تذليل العقبـات القائمـة الـيت     واإلرهاب والفساد وغسل األموال

ومنها التأخري واإلجراءات املعقَّدة، وعدم تسليم املواطنني، والصـعوبات الـيت    تعوق التعاون،
تواجه عمليات التحقيق عرب احلدود بسـبب اخـتالف األحكـام واللـوائح القانونيـة يف الـدول       

ني إىل املزايــا الكامنــة يف قــرار الــدول أن تشــارك يف أنشــطة  تكلِّماألعضــاء. وأشــار بعــض املــ
ســاعدة القانونيــة املتبادلــة، حــىت يف غيــاب معاهــدات ثنائيــة مــع الــدول    التعــاون الــدويل وامل

ون آخـرون علـى أمهيـة التعـاون لتيسـري اسـترداد املوجـودات. وشـجَّع         متكلِّمالطالبة. وشدَّد 
ني على تعزيز التعـاون يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة املتعلقـة بقضـايا الفسـاد.        تكلِّمأحد امل
ن على أمهية النهج االستشرايف فيما يتعلق بوضـع أطـر قانونيـة منسَّـقة     ون آخرومتكلِّموأكَّد 

عني على الصعيد احمللي وتعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك من خالل شـبكات إقليميـة للمـدَّ   
ما أمكن مـن خـربات األوسـاط األكادمييـة واملنظمـات الدوليـة يف       العموميني، واالستفادة كلَّ
، ومنـها القرصـنة وصـيد األمسـاك وقطـع األشـجار       سـتجدة الية واملمواجهة أشكال اجلرمية احل
والفلزات والنفايـات اخلطـرة واألعضـاء     الربِّيةمبنتجات احلياة  تِّجارعلى حنو غري قانوين، واال

ني علـى أن تراعـى يف هـذا التعـاون ضـرورة      تكلِّمالبشرية وتزييف املنتجات. وشدَّد بعض املـ 
  أراضيها.  احترام سيادة الدول وسالمة 

ــرض عــدَّة    - ٦٦ ــا يتعلــق بتنفيــذ تــدابري منــع اجلــرائم       مــتكلِّموع ني جتــارهبم الوطنيــة فيم
والتحقيق فيها. ومن ذلك تـدابري لزيـادة ثقـة اجلمهـور يف نظـام احملـاكم والقضـاء، وإصـالح         
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السجون، واإلصالحات املستكملة أو املخطط هلا للقانون اجلنائي املوضوعي، وتدابري تعزيز 
الة اجلنائية، مثل تدابري محايـة الشـهود ومبـادرات تعزيـز قضـاء األحـداث ومحايـة الطفـل         العد

وإنفاذ القانون واستخدام بدائل غري احتجازية للعقوبات، وتدابري مكافحـة الفسـاد، وتـدابري    
منــع الفســاد وكشــفه، باإلضــافة إىل تــدابري تعزيــز التعــاون الــدويل علــى الصــعيدين اإلقليمــي 

ني إىل وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة ملنع اجلرميـة  تكلِّما أشار بعض املوالعاملي. كم
  والعدالة اجلنائية.

ني عـن مشـاركة بلـداهنم يف تقـدمي املسـاعدة اإلمنائيـة وتنفيـذ بـرامج         مـتكلِّم وأفاد عدَّة   -٦٧
ألمــم ون آخــرون علــى الــدور احملــوري لمتكلِّمــبنــاء القــدرات لتعزيــز ســيادة القــانون. وشــدَّد  

املتحــدة، وخباصــة املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، يف تزويــد الــدول األعضــاء باملســاعدة    
التقنيــة الالزمــة لتنفيــذ االتفاقيــات والربوتوكــوالت وغريهــا مــن املعــايري الدوليــة ذات الصــلة.    

ليمـي  وأُوصي مبواصلة وضع وتنفيذ التدابري ذات الصلة يف جمـال منـع اجلرميـة علـى الصـعيد اإلق     
والوطين واحمللي، وأشري إىل أنَّ املكتب يقدِّم الـدعم واخلـربة علـى حنـو منـتظم يف هـذا الصـدد.        

ني إىل حتويــل نســبة مئويــة مــن عائــدات اجلرميــة أو املمتلكــات املصــادرة يف تكلِّمودعــا أحــد املــ
  البلدان املتقدِّمة إىل البلدان النامية لدعم برامج منع اجلرمية.

من النظـام الـداخلي. وأدىل    ٢٢تركيا بكلمة، ممارساً حق الرد مبوجب املادة  لممثِّوأدىل   -٦٨
أذربيجـان بكلمـة، ممارسـاً     ممثِّـل أرمينيا أيضاً بكلمة، ممارساً هـذا احلـق نفسـه. وباملثـل، أدىل      ممثِّل

مـن النظـام الـداخلي. وُنشـرت هـذه الكلمـات علـى املوقـع الشـبكي           ٢٢حق الرد مبوجب املادة 
  ملعين باملخدِّرات واجلرمية.  للمكتب ا

أرمينيا بكلمة أخرى، ممارساً حلق الرد أيضاً، أعرب فيها عن خيبة أمـل بلـده    ممثِّلوأدىل   - ٦٩
اإلعالن مل يتضمن إشارة إىل أحكام ميثاق األمـم املتحـدة. كمـا أعـرب عـن أسـفه للطريقـة         ألنَّ

ويـة خاصـة علـى أغـراض ميثـاق      اليت صـيغت هبـا بعـض املبـادئ يف اإلعـالن حبيـث تكـون هلـا أول        
أرمينيــا إىل أنَّ مجيــع املبــادئ  ممثِّــلاألمــم املتحــدة والقــانون الــدويل ومبادئهمــا األخــرى. وأشــار   

  الواردة يف ميثاق األمم املتحدة هلا نفس األمهية بالنسبة للدول األعضاء.
ينيـا أعـرب مـراراً    أذربيجان، ممارساً أيضا حق الرد، عن أسفه ألنَّ وفـد أرم  ممثِّلوأعرب   - ٧٠

عن عدم رضاه على إعالن الدوحة املعتمد، الـذي ميثـل نتيجـة لتوافـق واسـع يف اآلراء بـني مجيـع        
  الوفود، مبا فيها وفد أذربيجان.

ــع اجلرميــة         -٧١ ــع عشــر ملن ــان استضــافة مــؤمتر األمــم املتحــدة الراب وعرضــت حكومــة الياب
  .٢٠٢٠والعدالة اجلنائية، املقرَّر عقده يف عام 
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    الذي اتُِّخذ يف اجلزء الرفيع املستوى اإلجراء  -جيم  
اعتمـــد املـــؤمتر، يف اجللســـة األوىل مـــن جلســـات اجلـــزء الرفيـــع املســـتوى، املعقـــودة يف    - ٧٢
، إعالن الدوحة بشـأن إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف جـدول        ٢٠١٥نيسان/أبريل   ١٢

للتحــدِّيات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز  أعمــال األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التصــدِّي   
). A/CONF.222/L.6ســـيادة القـــانون علـــى الصـــعيدين الـــوطين والـــدويل ومشـــاركة اجلمهـــور ( 

  .)١(لالطالع على نص اإلعالن، انظر الفصل األول، القرار 
    
   الفصل اخلامس

    جدول األعمال يف اجللسات العامة النظر يف بنود    
ة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية التجارب الناجح  - ألف  

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

    الوقائع    
، وجلسـته  ٢٠١٥يسـان/أبريل  ن ١٤نظر املؤمتر أثناء جلسته العامة السابعة، املعقـودة يف    -٧٣

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

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

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

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

)A/CONF.222/4؛(  
تقريــر املــدير التنفيــذي عــن مســامهة مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع      (ج)  

 ٢٠١٥م اجلرميــــة والعدالــــة اجلنائيــــة يف املناقشــــات بشــــأن خطــــة التنميــــة ملــــا بعــــد عــــا        
)A/CONF.222/5؛(  
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ورقــة عمــل مــن إعــداد األمانــة عــن التجــارب الناجحــة يف تنفيــذ السياســات     (د)  
واالســتراتيجيات الشــاملة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل تعزيــز ســيادة القــانون علــى   
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؛( 

مذكِّرة من األمانة بشأن تقرير فريق اخلرباء املعـين بالقواعـد النموذجيـة الـدنيا       ) (ه  
  )؛A/CONF.222/14ملعاملة السجناء عن اجتماعه الرابع (

دليل املناقشة ملؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           (و)  
)A/CONF.222/PM.1.(  

و ممثِّلـ س اجللسـة العامـة السـابعة خالـد مشعـة (مصـر)، نائـب رئـيس املـؤمتر. وقـدَّم           ترأَّو  -٧٤
، وألقى كلمة هبذا الشأن األمني العـام املسـاعد لشـؤون سـيادة     ٣األمانة عرضاً استهالليا للبند 

ة عـن  و تايلنـد، واجلزائـر، وكنـدا، والنمسـا (نيابـ     ممثِّلـ القانون واملؤسسات األمنية. وتكلَّم أيضا 
شبكة األمن البشري)، والصني، وسـلوفينيا، وفييـت نـام، واملكسـيك، وباكسـتان، والنـرويج.       

، بشأن "دور معايري األمم املتحدة وقواعـدها املتعلقـة مبنـع    ١وقدَّم مدير مناقشات حلقة العمل 
ة ومنصـــفة ُتراعـــى فيهـــا فعَّالـــاجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة يف دعـــم إرســـاء نظـــم عدالـــة جنائيـــة 

االعتبارات اإلنسانية وختضع للمساءلة: اخلـربات والـدروس املسـتفادة يف جمـال تلبيـة احلاجـات       
ا"، إىل اجللسـة  الفريدة للنسـاء واألطفـال، وخباصـة معاملـة اجملـرمني وإعـادة إدمـاجهم اجتماعيـ        

  العامة عرضا ملخَّصاً لوقائع احللقة.
ــرأَّ  -٧٥ ــودة يف    وت ــة، املعق ــة الثامن ــة العام ــة  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٥س اجللس ــد مشع ، خال

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

أيضـاً املراقبـون عـن االحتـاد      تكلَّـم وبوروندي ومجهورية إيران اإلسالمية ونيكاراغوا وكينيـا. و 
الدويل املعين بسياسات املخدِّرات واملنظمـة الدوليـة ملسـاعدة الضـحايا ومنظمـة العفـو الدوليـة        

  بالنساء. تِّجارواحللف العاملي ملكافحة اال
    

    املناقشة العامة    
ائع احللقـة،  إىل اجللسـة العامـة عرضـاً ملخَّصـاً لوقـ      ١قدَّم مـدير مناقشـات حلقـة العمـل       - ٧٦

ركَّـــز فيـــه علـــى أمهيـــة التنفيـــذ التـــام للمعـــايري والقواعـــد القائمـــة، وخصوصـــاً قواعـــد بـــانكوك 
واستراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضـاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف      
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 أنـه علـى   جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة الـيت اعتمـدت مـؤخَّراً. وخلصـت حلقـة العمـل إىل          
الرغم من إحـراز تقـدم دائـم يف تنفيـذ املعـايري، يلـزم املضـي يف وضـعها موضـع التطبيـق العملـي.            
وأُبرِزت أمهية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين. وذُِكر أنه يتعني تنفيذ املعايري والربامج الـيت تتنـاول   

خاصـــة إلعـــادة تأهيـــل  االحتياجـــات اخلاصـــة للمـــرأة يف نظـــم العدالـــة اجلنائيـــة، بتـــوفري بـــرامج
السجينات واجلانيات. وفيما يتعلق باألطفال، مثة حاجـة إىل حتسـني فعاليـة نظـم العدالـة اجلنائيـة       
من أجل التصدي للعنف ضد األطفال وإىل توثيق التعاون بني نظم محاية األطفال ونظـم العدالـة   

ع الرابـع لفريـق اخلـرباء املعـين     اجلنائية. وذُِكر أنه قد أبـدي تأييـد للتوصـيات املنبثقـة مـن االجتمـا      
يف اجللسـة   تكلَّـم ). وE/CN.15/2015/17بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (انظر الوثيقـة  

يف املائـة فقـط مـن     ٥٠األمني العام املساعد لشؤون سيادة القانون واملؤسسات األمنية، فأبرز أنَّ 
القضـائية لبلـداهنم. كمـا أوضـح أنَّ      الـنُّظُم تهم يف جمموع البالغني على نطاق العامل أعربوا عن ثق

نظام العدالـة اجلنائيـة ينبغـي أن يكـون هـو املـالذ األخـري، وأنَّ األخطـاء املرتكبـة يف جمـال سـيادة            
القانون تتحول إىل أخطار ُتهدِّد السلم واألمن الـدوليني. ودعـا األمـم املتحـدة والـدول األعضـاء       

ني واجملتمـع املـدين إىل اغتنـام الفرصـة لتصـعيد اجلهـود اجلماعيـة مـن         واملنظمات اإلقليمية والباحث
زاعـات. وذَكـر مـا تبذلـه      زاعات وما بعـد الـن   أجل تعزيز سيادة القانون، وخصوصا يف ظروف الن

وكاالت األمم املتحـدة مـن جهـود يف إطـار ترتيبـات مركـز التنسـيق العـاملي الـذي أُنشـئ لـدعم            
ــداين   ــم املتحــدة املي ــة القضــائية     حضــور األم ــدمي املســاعدة يف املالحق ــود تق . وتشــمل هــذه اجله

همني بارتكــاب جــرائم ضــد املــدنيني؛ وتنفيــذ أوامــر إعــادة التأهيــل الــيت اط العســكريني املــتَّللضــبَّ
  ُتصدرها احملاكم وُتنفَّذ يف السجون؛ وتدريب موظفي أجهزة إنفاذ القانون.

بـني سـيادة القـانون والتنميـة املسـتدامة.      ون التأكيد على وجود صـالت  متكلِّموعاود   -٧٧
ون تكلِّمـ فَذُِكر أنَّ سيادة القانون هي يف الوقت نفسه نِتاٌج للتنمية وشرط ممكِّـن هلـا. وشـدَّد امل   

على وجود حاجة ماسة إىل إدراج مسأليت سيادة القانون وتدعيم نظم العدالة يف خطة التنميـة  
ون أنَّ تدابري منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    تكلِّم. وإىل جانب ذلك، ذكر امل٢٠١٥ملا بعد عام 

ــة          ــانوين وإمكاني ــام الق ــى ضــمان اســتقرار النظ ــة وتســاعد عل ــات احمللي ــان اجملتمع تســهم يف أم
بـه، وُتشـجِّع االسـتثمار والتنميـة االقتصـادية، وتسـاعد علـى ضـمان عـدم َتسـرُّب منـافع             التنبؤ

ون علماً بتقرير الفريق العامل املفتـوح بـاب العضـوية    متكلِّالتنمية إىل أيدي اجملرمني. وأحاط امل
)، وخصوصــا اهلــدفني   A/68/970التــابع للجمعيــة العامــة املعــين بأهــداف التنميــة املســتدامة (      

، وحثوا الدول األعضاء على االمتناع عن إعـادة فـتح بـاب التفـاوض بشـأن      ١٦و ٥املقترحني 
لــك العمليــة احلكوميــة الدوليــة. وذكــر أحــد   األهــداف والغايــات املتَّفــق عليهــا ضــمن إطــار ت  

ني أنه ينبغي أيضاً إدماج سـيادة القـانون يف ُصـلب أهـداف التنميـة املسـتدامة األخـرى.        تكلِّمامل
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 الـنُّظُم ني باعتماد هنج إمنائي يتمحور حول الناس وال يقتصـر علـى حتسـني    متكلِّموأوصى عدَّة 
قـوق اإلنسـان ومحايتـها ولـتمكني مجيـع النـاس،       القانونية ونظـم احلوكمـة بـل يعـزِّز التـرويج حل     

ويساعد على ضمان املساواة وعدم التمييز واملشاركة واملساءلة، مع التـرويج يف الوقـت نفسـه    
  الحترام حقوق اإلنسان.

ني إىل أنــه ينبغــي النظــر إىل ســيادة القــانون يف الســياق األوســع   تكلِّموأشــار بعــض املــ   -٧٨
يف صـوغ سياسـات واسـتراتيجيات     ىنمية. كما ينبغي أن ُتراعـ يف الت للحوكمة الرشيدة واحلق

منــع اجلرميــة والعدالــة االجتماعيــة، لكــي تتكلــل بالنجــاح، احلساســيات الثقافيــة واالحتياجــات 
  اخلاصة للمجتمعات. وينبغي يف هذا الصدد أن تكون العقوبات متناسبة مع طبيعة اجلرمية.  

  ب بلداهنم يف جمال تنفيذ إعالن سلفادور.ني عرضاً لتجارمتكلِّمعدَّة  وقدَّم  -٧٩
 أجـل  مـن  وحتليلـها  البيانـات  جلمـع  النوعيـة  عاليـة  نظم إنشاء أمهية على ونمتكلِّم وشدَّد  -٨٠
 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  مؤشـرات  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  ماجلـرائ  عن البيانات مجع

  .١٦ املقترح باهلدف يتعلق فيما وخصوصاً املستدامة،
 سـياق  ضـمن  عاليـة  كأولويـة  املـرأة  ضـد  للعنـف  التصـدي  ضـرورة  نيمـتكلِّم  عـدَّة  وأَبرز  -٨١

 االسـتراتيجيات  مـن  احملدَّثـة  للصـيغة  العملـي  التطبيـق  خالل من القانون، وسيادة املستدامة التنمية
 والعدالــة اجلرميــة منــع جمــال يف املــرأة ضــد العنــف علــى للقضــاء النموذجيــة العمليــة والتــدابري
 هــاتفي خــط إنشــاء مــثالً، تشــمل، املــرأة ضــد للعنــف التصــدي تــدابري أنَّ وذكــروا) ٣٣(اجلنائيــة.
 مبنـع  املتعلقـة  أوروبـا  لـس جم اتفاقيـة  عن الناشئة االلتزامات إطار ضمن لغات، بعدة يعمل ساخن،

 املنظـور  إدمـاج  أمهيـة  على أيضاً ونتكلِّمامل وشدَّد )٣٤(زيل. املن والعنف املرأة ضد العنف ومكافحة
 يف العـامالت  النسـاء  نسـبة  لزيـادة  املتَّخـذة  التـدابري  إىل وأشاروا اجلنائية، العدالة نظام يف اجلنساين
  الفساد. مكافحة يف املرأة دور أمهية نيتكلِّمامل أحد وأبرز والقضاء. الشرطة جهازي

                                                         
 .٦٥/٢٢٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣٣(

 .٢١٠، الرقم جمموعة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،   )٣٤(
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 اجلنائيـة،  العدالـة  نظـام  يف األطفـال  احتياجـات  مراعـاة  أمهيـة  علـى  نيمـتكلِّم  عدَّة وشدَّد  -٨٢
 العنـف  علـى  للقضـاء  النموذجيـة  العمليـة  وتـدابريها  املتحـدة  األمـم  اسـتراتيجيات  بتنفيذ خصوصا

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

 قضـاء  نظـم  جلعـل  بلـداهنم  يف املبذولـة  للجهـود  شـرحاً  ونمتكلِّمـ  وقـدَّم  اجلنائيـة.  والعدالـة  اجلرمية
 القضـائي،  النظـام  خارج إىل اإلحالة استخدام منها وسائلب الدولية، املعايري مع متوافقةً األحداث
ــة نظــام بــني اجلوانــب املتعــددة والتفــاعالت والوقايــة، ــة ونظــام العدال  واخلــدمات األطفــال رعاي
  اجملتمع. يف اإلدماج إعادة وبرامج واملدرسية، الصحية

 واإلصــالحات نيالقــوان إصــالح لتنفيــذ املبذولــة للجهــود مــوجزاً عرضــاً ونمتكلِّمــ وقــدَّم  - ٨٣
 القضـاء  اسـتقاللية  وضـمان  العدالة نظم حتديث على التركيز مع بلداهنم، يف اجلنائية للعدالة الشاملة
 اخلصـوص  وجـه  علـى  وذُِكـر  السـجون.  إصـالح  وتنفيذ بالدعم الضحايا وتزويد القدرات وتدعيم

 وإعــادة القضــائي مالنظــا خــارج إىل اإلحالــةو الســجن بــدائل اســتعمال لزيــادة تــدابري خــذتاتُّ أنــه
 الـدفاع  خـدمات  أمهيـة  إىل أيضـا  ونتكلِّمـ امل وأشـار  اإلجـرام.  معـاودة  ومنع اجملتمع يف اجلناة إدماج

 اخلطـوات  أمهيـة  وإىل والتنميـة،  القـانون  سـيادة  تعزيـز  يف العدالة إىل الوصول سبل وتيسري العمومية
 يف القانونيـة  املسـاعدة  علـى  صـول احل سـبل  بشـأن  وتوجيهاهتـا  املتحـدة  األمـم  مبـادئ  لتنفيذ املتخذة
  اجلنائية. العدالة نظم
 منـع  وبـرامج  وتـدابري  اسـتراتيجيات  تـدعيم  أمهيـة  بشـأن  تعليقات أيضاً ونمتكلِّم وأبدى  -٨٤

 تنفيـــذ خـــالل مـــن اآلن حـــىت هبـــا املضـــطلع للجهـــود شـــرحاً نيتكلِّماملـــ بعـــض وقـــدَّم اجلرميـــة.
 واألمـن  األوليـة  الوقايـة  وبـرامج  احلياتيـة  املهـارات  علـى  التـدريب  وبرامج الوطنية االستراتيجيات

  شديدة. ملخاطر ضةاملعرَّ للفئات خاصة عناية إيالء مع اجملتمعي،
 اجلرميـة  مكافحـة  جمـال  يف الـدويل  التعـاون  خطـى  دفـع  إىل الدويل اجملتمع ونمتكلِّم ودعا  -٨٥

 املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحـة  حـدة املت األمـم  اتفاقية تنفيذ الستعراض آلية باعتماد وخصوصاً املنظمة،
 املطلـوبني.  وتسـليم  املتبادلـة  القانونيـة  املسـاعدة  أمهيـة  إىل آخـرون  ونمتكلِّمـ  وأشـار  الوطنية. عرب

 تســليم بشــأن قانونــاً ملــزم جديــد دويل صــك إعــداد املتحــدة األمــم إىل نيتكلِّماملــ أحــد وطلــب
 بالبشـر  تِّجـار اال مثـل  احمللـي،  الصـعيد  علـى  خاصة تركيز جماالت نيمتكلِّم عدَّة وذكر املطلوبني.
  الثقافية. باملمتلكات تِّجارواال املشروعة غري املخدِّرات وعرض وطلب املهاجرين وهتريب
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 وسـلطوا  القـانون،  وسـيادة  التنمية أمام شديداً عائقاً ميثل الفساد أنَّ إىل ونمتكلِّم وأشار  -٨٦
 املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  لتنفيـذ  لتيسـري  وطنيـة  وبـرامج  قـوانني  مـن  بلـداهنم  اعتمدتـه  مـا  على الضوء
  الفساد. ملكافحة

 وعلـى  بلـداهنم  علـى  اإلرهـاب  يشـكله  الذي اخلطر من الشديد قلقهم عن ونمتكلِّم وأعرب  - ٨٧
 وبإشـراك  اجملتمـع،  مسـتويات  مجيـع  علـى  اتُّخـذ  ملـا  مـوجزاً  عرضاً نيمتكلِّم عدَّة وقدَّم الدويل، اجملتمع

  التطرُّف. من الشباب وقاية أجل من اجلرمية، ملنع تدابري من احلاالت، عضب يف الدينية السلطات
 واالحتـرام  الـدول  شـؤون  يف التـدخُّل  عـدم  مبـادئ  احتـرام  ضرورة نيتكلِّمامل أحد وأبرز  -٨٨
 اجلرميــة منــع نظـم  فعاليــة يف حموريــةً عناصـر  كلــها لمتثِّـ  والــيت وســيادهتا، اإلقليميـة  لســالمتها التـام 

  نائية.اجل والعدالة
ــه اضــطلع الــذي بالعمــل نيمــتكلِّم عــدَّة ورحَّــب  -٨٩  لتقــدمي واجلرميــة املخــدِّرات مكتــب ب

 بعمـل  ونتكلِّمـ امل أشـاد  كمـا  اجلنائيـة.  والعدالـة  اجلرميـة  منع جمال يف األعضاء الدول إىل املساعدة
 ســبيل يف مــةمه خطــوة بصــفته الســجناء، ملعاملــة 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  املنقَّحة الصيغة

  لسجناء".ا ملعاملة الدنيا النموذجية املتحدة األمم "قواعد اسم حتت العتمادها
    

التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون على الصعيد اإلقليمي، ملكافحة اجلرمية   - باء  
  املنظمة العابرة للحدود الوطنية

 
    الوقائع    

نيســان/أبريل  ١٦نظــر املــؤمتر، يف جلســتيه العــامتني التاســعة والعاشــرة، املعقــودتني يف   -٩٠
"التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك التعـاون علـى       من جـدول األعمـال املعنـون     ٤، يف البند ٢٠١٥

الصــعيد اإلقليمــي، ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة". وكــان معروضــاً علــى   
  املؤمتر للنظر يف هذا البند من جدول األعمال الوثيقتان التاليتان:

يد ورقة عمل من إعداد األمانـة عـن التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك علـى الصـع          (أ)  
  )؛A/CONF.222/7كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (ملاإلقليمي، 
دليل املناقشة ملؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           (ب)  

)A/CONF.222/PM.1.(  
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س اجللســة العامــة التاســعة رئــيس املــؤمتر، وصــادق معــريف (الكويــت)، نائــب   وتــرأَّ  - ٩١
لألمانـة عرضـاً اسـتهالليا هلـذا البنـد مـن جـدول األعمـال، وقـدَّم           ممثِّـل قـدَّم  رئيس املؤمتر. و

، بشأن "االتِّجار باألشخاص وهتريـب املهـاجرين: التجـارب    ٢مدير مناقشات حلقة العمل 
الناجحة يف جمال التجرمي ويف تبادل املساعدة القانونية ويف محاية الشهود وضـحايا االتِّجـار   

تحـدِّيات املاثلـة يف هـذا اجملـال"، إىل اجللسـة العامـة عرضـاً ملخَّصـاً لوقـائع          بصورة فعَّالة وال
و أملانيــا واليابــان وتايلنــد والنــرويج وكنــدا وأســتراليا واجلزائــر  ممثِّلــاحللقــة. وأدىل بكلمــات 

زـويال البوليفاريـة وأذربيجـان والصـني      والسودان والعراق وفييت نام ورومانيا ومجهورية فـن 
  تونس ومصر.وإندونيسيا و

س اجللسة العامـة العاشـرة صـادق معـريف (الكويـت)، نائـب رئـيس املـؤمتر. وأدىل         وترأَّ  -٩٢
و األرجنتني واهلند واملغرب والكويت وُعمان وإسـبانيا وبـريو والواليـات املتحـدة     ممثِّلبكلمات 

ون عـن  وكوبا وسويسرا وباكسـتان وفرنسـا ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية. وتكلَّـم أيضـاً املراقبـ        
األمريكيـة للمسـاعدة القانونيـة ومـؤمتر وزراء العـدل      -جامعة الدول العربية، والشـبكة اإليبرييـة  

  األمريكية.-يف البلدان اإليبريية
    

    املناقشة العامة    
ون على أمهية اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة   متكلِّمشدَّد   -٩٣

وين مـتني للتعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة، ودعـوا مجيـع الـدول األعضـاء          يف توفري إطار قـان 
ني علـى  تكلِّماليت مل تصبح بعُد أطرافاً يف هذه الصكوك إىل القيام بذلك. وأكَّد العديـد مـن املـ   

ــار           ــذا الصــدد، أش ــات. ويف ه ــذه االتفاقي ــذ ه ــة تنفي ــة إىل كفال ــود الرامي ــز اجله ضــرورة تعزي
دابري التشريعية احملليـة يف بلـداهنم، وإىل اإلصـالحات القانونيـة واملؤسسـية الـيت       ون إىل التمتكلِّم

هتدف إىل ضمان االمتثال ملعايري التعاون الدويل املنصوص عليها يف تلك االتفاقيـات. ويف هـذا   
ــدويل، وكــذلك إىل       ــة بشــأن التعــاون ال ــة أمــور إىل ســن تشــريعات حملي الصــدد، أُشــري يف مجل

باألشــخاص والفســاد  تِّجــارلة بأشــكال حمــدَّدة مــن أشــكال اجلرميــة، مثــل اال التشــريعات املتصــ
واجلرائم السيربانية وغريها من اجلرائم اليت تستغل التكنولوجيات احلديثـة، مبـا يف ذلـك اجلرميـة     

  املنظمة واإلرهاب.
علـى  ني اعتماد معايري متَّسـقة بشـأن التجـرمي مـن أجـل التغلُّـب       تكلِّموحبَّذ عدد من امل  -٩٤

املشــاكل الناشــئة عــن التطبيــق الصــارم الشــتراط ازدواجيــة التجــرمي يف ســياق التعــاون الــدويل. 
ــدما ال تنطــوي هــذه       ــة التجــرمي عن ــدهم لتقــدمي املســاعدة يف غيــاب ازدواجي ــوا عــن تأيي وأعرب

  املساعدة على تدابري قسرية.
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سـتخدام طائفـة أوسـع    يسـمح با  ني األخذ بنهج أكثر مرونـةً تكلِّمواقترح العديد من امل  -٩٥
مـن األسـس القانونيـة مـن أجـل التعـاون الـدويل، مثـل التشـريعات احملليـة ومبـدأ املعاملـة باملثـل              
ــات اخلاصــة بكــل حالــة علــى حــدة. وأشــاروا، إضــافة إىل ذلــك، إىل إبــرام وتنفيــذ           والترتيب

 املسـائل  معاهدات واتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية تغطـي خمتلـف طرائـق التعـاون الـدويل يف     
اجلنائيــة مثــل تســليم املطلــوبني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون علــى إنفــاذ القــوانني           

  والتحقيقات املشتركة واسترداد املوجودات.
ني عـن تأييـدهم إلطـار التعـاون الـدويل مبقتضـى اتفاقيـات        تكلِّموأعرب العديـد مـن املـ     -٩٦

عدالــة اجلنائيــة، وعــن تفضــيلهم لتعزيــز اســتخدام هــذه   األمــم املتحــدة املتعلقــة مبنــع اجلرميــة وال 
االتفاقيات كأساس قانوين هلذا التعاون، ألغـراض مـن بينـها مكافحـة أشـكال اجلرميـة اجلديـدة        

. وأشـار أحـد   الربِّيةباملمتلكات الثقافية أو األحياء  تِّجار، مثل اجلرائم السيربانية واالستجدةوامل
األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة قـد اسـُتخِدمت يف        ني إىل أنَّ اتفاقيةتكلِّمامل

حالة كأساس قانوين لتسليم املطلـوبني وتبـادل املسـاعدة القانونيـة. وأشـار       ٢٥٠بلده يف زهاء 
ني إىل اإلمكانات الكبرية اليت ينطوي عليها النطـاق الواسـع لتطبيـق هـذه االتفاقيـة      تكلِّمأحد امل

ــة طائفـــ  ــوارد يف       يف معاجلـ ــرية" الـ ــة اخلطـ ــف "اجلرميـ ــالنظر إىل تعريـ ــرائم، بـ ــن اجلـ ــع مـ ة أوسـ
ني على توخي احلذر إزاء استخدام االتفاقيـة مـن أجـل    تكلِّم(ب) منها. وحثَّ أحد امل ٢ املادة

  من اجلرمية. ستجدةتعزيز التعاون الدويل على مكافحة األشكال اجلديدة وامل
ق واسـع بأمهيـة إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة و/أو       وعالوة على ذلك، أُقـرَّ علـى نطـا     - ٩٧

إقليميــة مــن أجــل التنفيــذ العملــي لألحكــام املتعلقــة بالتعــاون الــدويل مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة     
  ني إىل ضرورة توخي احلذر يف هذا الصدد.تكلِّمواتفاقية مكافحة الفساد. وأشار أحد امل

ني إىل الدور احملوري آلليـة اسـتعراض تنفيـذ    تكلِّممن امل وعلى صعيد التنفيذ، أشار العديد  - ٩٨
اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، حيـث ُينظـر يف سـياق الـدورة األوىل هلـذه اآلليـة يف مجلـة           

ني إىل مـتكلِّم أمور منها تنفيذ الفصـل الرابـع مـن االتفاقيـة، املتعلـق بالتعـاون الـدويل. وأشـار عـدَّة          
ني علـى أمهيـة   تكلِّممية األخرى لصكوك مكافحة الفساد. وأكَّد العديد مـن املـ  آليات الرصد اإلقلي

وضـــع آليـــة الســـتعراض تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة    
ني علــى أمهيــة الفريــق العامــل املعــين بالتعــاون   تكلِّموالربوتوكــوالت امللحقــة هبــا. وشــدَّد أحــد املــ  

أُنشئ يف إطار مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب    الدويل، الذي 
  الوطنية، وأشار إىل احلاجة إىل مواصلة النظر يف تواتر اجتماعات هذا الفريق العامل.
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ني معلومات عن التحديات اليت ُتصاَدف يف املمارسة العمليـة وتعيـق   متكلِّمعدَّة  وقدَّم  -٩٩
بـني   فعَّـال ات التعاون الدويل يف الوقـت املناسـب، ومـن ذلـك االفتقـار إىل التنسـيق ال      تنفيذ طلب

السلطات املختصة، واللوائح التنظيمية املتعلقـة بالسـرية املصـرفية، وحمدوديـة قـدرات املـوظفني       
القضــائيني، وســلطات إنفــاذ القــانون، وانعــدام أو حمدوديــة خــربة املمارســني يف االســتفادة مــن 

القانونيـة، واحلـواجز اللغويـة،     الـنُّظُم تعاون الدويل القائمـة، واالختالفـات القائمـة بـني     آليات ال
  واالفتقار إىل املوارد املالية والبشرية.

بـاع  ويف سياق املقترحات املقدَّمة للتغلب على هذه التحديات، أُشري إىل احلاجـة إىل اتِّ   -١٠٠
طلبـات التعـاون الـدويل. وذكـر العديـد مـن        ُنُهج مرنة وعملية لضمان زيادة كفـاءة الـرد علـى   

ني أنَّ الرد السريع على طلبات التعاون الدويل ميكن أن ُييسَّر مـن خـالل ممارسـات مـن     تكلِّمامل
إىل إرســال املعلومــات قبــل تقــدمي الطلبــات الرمسيــة للمســاعدة القانونيــة     يــاقبيــل املبــادرة تلقائ

يس فقط ألغراض التعاون بني أجهزة الشـرطة، بـل   املتبادلة، واستخدام قنوات اتصال مباشرة ل
عني العـامني واملمارسـني والسـلطات املركزيـة. وأشـار      وكذلك ألغراض التعاون فيما بـني املـدَّ  

ني إىل ضــرورة حتديــد أولويــة الطلبــات، والقيــام عنــد االقتضــاء بتأجيــل أو رفــض  تكلِّمأحــد املــ
ائم أقـل خطـورة. فهـذه األسـاليب ميكـن أن      طلبات تتعلق بأمور متدنيـة األمهيـة أو متعلقـة جبـر    

ختفِّف من عبء حجم القضايا يف جمال املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. وُسـلِّم علـى نطـاق واسـع        
بأنَّ استخدام اجملرمني املتزايد لتكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت يزيـد بـدوره مـن ضـرورة       

  ها التداول الفيديوي.التعجيل يف تلبية طلبات التعاون الدويل، بطرائق من
ني استرداد املوجودات باعتباره أحد أهم جمـاالت التعـاون الـدويل    تكلِّموحدَّد بعض امل  -١٠١

وأكثرها تطلُّبـاً. وُشـدِّد علـى ضـرورة جتـاوز العقبـات القانونيـة والعمليـة وغريهـا مـن العقبـات            
روح التعاونيـة. وأكَّـد أحـد    أمام استرداد املوجودات من خالل بناء الثقـة املتبادلـة والتحلـي بـال    

ني على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون ومراعاة األصول القانونية وحقـوق اإلنسـان   تكلِّمامل
  األساسية يف إجراءات التعاون الدويل، مبا يف ذلك يف قضايا استرداد املوجودات.

لـدان الناميـة مـن أجـل     ني علـى أمهيـة تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل الب     مـتكلِّم وشدَّد عدَّة   -١٠٢
دعم وتعزيز أطرها القانونية الوطنية بشأن التعاون الدويل يف املسـائل اجلنائيـة، وتعزيـز قـدرات     

عني العامني والقضاة واملسؤولني عن إنفاذ القـانون فيهـا علـى التصـدي بفعاليـة      املمارسني واملدَّ
ا تنــامي الصــالت الــيت قــد للتحــديات الــيت يفرضــها الطــابع العــابر للحــدود للجرميــة، وال ســيم 

  توجد بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب.
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ني عـن دعمهـم لعمـل املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف        تكلِّموأعرب عدد من امل  -١٠٣
تزويــد الــدول األعضــاء باملســاعدة التقنيــة، مبــا يف ذلــك املســاعدة التشــريعية، وبــرامج تــدريب  

ملركزية، من أجـل تنفيـذ أحكـام التعـاون الـدويل مـن اتفاقيـات األمـم         وبناء قدرات السلطات ا
. وأشـاروا يف هـذا السـياق حتديـداً إىل     فعَّـاالً املتحدة املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية تنفيـذاً  

األدوات الــيت اســتحدثها املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة لتيســري جتميــع املعــارف وتبــادل    
عن التشريعات الوطنية والسوابق القضـائية ذات الصـلة بالتعـاون الـدويل يف املسـائل      املعلومات 

ابـة املـوارد اإللكترونيـة والقـوانني املتعلقـة      اجلنائية، مثـل دليـل السـلطات الوطنيـة املختصـة، وبوَّ     
ــةباجلرميــة املنظمــة ( ــة، واألد    بوَّاب ــة املتبادل ــة طلبــات املســاعدة القانوني ــة شــريلوك)، وأداة كتاب ل

ني على ضـرورة املثـابرة علـى حتـديث املعلومـات الـواردة يف هـذه        متكلِّمالتشريعية. وأكَّد عدَّة 
  األدوات، ودعوا الدول األعضاء إىل دعم املكتب يف هذا املسعى.

الضوء على أمهية إنشاء قـدرة مؤسسـية وتنفيذيـة للسـلطات الوطنيـة       ونمتكلِّموسلَّط   -١٠٤
ت املختصة بالتعاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة و/أو تعزيـز القـائم      املركزية وغريها من السلطا
ني يف هـذا الصـدد علـى القيمـة املضـافة لآلليـات املشـتركة بـني         تكلِّممنها. وشدَّد العديد من امل

الوكاالت القائمة على الصعيد احمللي واملكلَّفة بالعمل والتنسيق مـع السـلطات املركزيـة هبـدف     
  قت املناسب إىل السلطات األجنبية النظرية.تقدمي ردود يف الو

ــد مــن املــ    -١٠٥ ــة للمســاعدة يف تنســيق    تكلِّموشــدَّد العدي ــة الشــبكات اإلقليمي ني علــى أمهي
وتنفيذ الطلبات يف إطار التعاون الدويل، والتغلُّب على الصـعوبات الـيت يطرحهـا تنـوع املعـايري      

ــة، ب   ــة املســتخدمة يف التحقيقــات عــرب الوطني ــ وصــفها وســيلةً القانوني ــادة   ةًفعَّال مــن وســائل زي
الكفاءة والفعالية يف عمليات التعـاون الـدويل. وأُشـري إىل عـدد مـن تلـك الشـبكات اإلقليميـة،         
ــاد األورويب       ــة لالحتـ ــائي التابعـ ــاون القضـ ــدة التعـ ــها وحـ ــيق، ومنـ ــم للتنسـ ــات أو نظـ وإىل آليـ

هبـم   تِّجارريب األشخاص واال(يوروجست) والشبكة القضائية األوروبية وعملية بايل بشأن هت
وما يتصل بذلك من جرائم عرب وطنية. وباإلضافة إىل ذلـك، أُطِلـع املـؤمتر علـى عمـل الشـبكة       

األمريكيـة.  -األمريكية للمسـاعدة القانونيـة ومـؤمتر وزراء العـدل يف البلـدان اإليبرييـة      -اإليبريية
اإلقليميــة ومــع غريهــا مــن وُشــدِّد علــى احلاجــة إىل ضــمان إقامــة صــالت بــني هــذه الشــبكات 

الشبكات، مبا يف ذلك من خالل تعزيز مذكرات التفاهم املربمة بينها والـدعم املؤسسـي الـذي    
ني إىل أدوات مثــل املبــادئ تكلِّميقدِّمــه املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة. وأشــار بعــض املــ  

ــوبني      ــة أو تســليم املطل ــة املتبادل ــة بشــأن املســاعدة القانوني ــى الصــعيد    التوجيهي املســتخدمة عل
كامــِدن املشــتركة بــني الوكــاالت الســترداد  آخــر علــى عمــل شــبكة مــتكلِّماإلقليمــي. وشــدَّد 
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بالتنسـيق ألغـراض    معنيـةً  تعاونيـةً  غري رمسية لالتصـاالت وجمموعـةً   املوجودات باعتبارها شبكةً
  مصادرة عائدات اجلرمية أو املمتلكات واسترداد املوجودات.

ني إىل تـأثري اجلـزاءات واإلجـراءات االنفراديـة يف التعـاون الـدويل.       تكلِّمحد املوأشار أ  -١٠٦
واقترح أن ُيتناول تأثري هذه اجلزاءات يف التعاون الـدويل باملزيـد مـن الدراسـة وأن ُيعـالَج علـى       

  النحو املناسب يف إطار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
    

للجرمية العابرة  مستجدةملنع ظهور أشكال جديدة و ةالنُُّهج الشاملة املتوازن  - جيم  
   للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم

    الوقائع    
نظـــر املـــؤمتر، يف جلســـتيه العـــامتني احلاديـــة عشـــرة والثانيـــة عشـــرة، املعقـــودتني يف          -١٠٧
ملة املتوازنـة ملنـع   من جدول األعمـال املعنـون "الـنُُّهج الشـا     ٥، يف البند ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧

للجرمية العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم".  مستجدةظهور أشكال جديدة و
  وكان معروضاً على املؤمتر للنظر يف هذا البند من جدول األعمال الوثيقتان التاليتان:

ظهـور أشـكال   ورقة عمل من إعـداد األمانـة عـن الـنُُّهج الشـاملة املتوازنـة ملنـع          (أ)  
للجرميــــة العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة والتصــــدِّي هلــــا علــــى حنــــو مالئــــم   مســــتجدةجديــــدة و

)A/CONF.222/8؛(  
دليــل املناقشــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   (ب)  

)A/CONF.222/PM.1.(  
، غازي مجعـة  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧ س اجللسة العامة احلادية عشرة، املعقودة يفوترأَّ  -١٠٨

لألمانـة عرضـاً اسـتهالليا لبنـد جـدول األعمـال، وقـدَّم         ممثِّـل (تونس)، نائب رئيس املؤمتر. وقدَّم 
، املعنونــة "تعزيــز تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة  ٣مــدير املناقشــات العلميــة يف إطــار حلقــة العمــل  

ة، مثــل اجلــرائم اإللكترونيــة واالتِّجــار باملمتلكــات  اجلنائيــة للتصــدِّي لألشــكال املتطــوِّرة للجرميــ 
الثقافية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل"، إىل اجللسـة العامـة عرضـاً ملخَّصـاً عـن      

ــ تكلَّــموقــائع احللقــة. و و اليابــان وسويســرا وفييــت نــام والربازيــل وأملانيــا والنــرويج وتايلنــد   ممثِّل
ــدا ومصــر  ــر والســودان      وأســتراليا وهولن ــونس وإندونيســيا واجلزائ ــراق وت وهــاييت والصــني والع

  واملغرب واهلند وفرنسا واالحتاد الروسي وبريو.
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، أيضـاً السـيد   ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٧وترأس اجللسة العامة الثانية عشرة، املعقـودة يف    -١٠٩
مية وإسبانيا والكويـت  مان وكندا ومجهورية إيران اإلسالو إكوادور وُعممثِّل تكلَّمغازي مجعة. و

والواليات املتحدة والسلفادور وباكسـتان واململكـة العربيـة السـعودية وإيطاليـا وجنـوب أفريقيـا        
أيضــاً املراقبــون عــن االحتــاد األورويب ومنظمــة التعــاون اإلســالمي وجملــس وزراء  تكلَّــموقطــر. و

  الداخلية العرب وجملس أوروبا ووكالة التحقيقات البيئية.
    

    اقشة العامةاملن    
 ٦٥/٢٣٠ألمانة بكلمة استهاللية استذكرت فيهـا قـرارات اجلمعيـة العامـة     لة ممثِّلأدلت   -١١٠

، كمـــا اســـتذكرت إعـــالن ســـلفادور، الـــذي أُشـــري فيـــه إىل عـــدد مـــن ٦٦/١٨١و ٦٥/٢٣٢و
للجرميــة الــيت تــثري شــواغل بصــفة خاصــة لــدى الــدول األعضــاء.   ســتجدةاألشــكال اجلديــدة وامل

كـبري   للجرميـة يتيسَّـر إىل حـدٍّ    سـتجدة ىل أنَّ ارتكاب العديد من األشكال اجلديدة واملوأشارت إ
نتيجة لتطور تكنولوجيا املعلومات، وأنَّ الفقر وضعف سيادة القانون والفساد هي عوامـل هامـة   

ز على ارتكاب هذه اجلـرائم. وأكَّـدت علـى أمهيـة اعتمـاد الـدول األعضـاء ألحكـام التجـرمي          حتفِّ
ت الصلة بغيـة تيسـري التحقيقـات واملالحقـات القضـائية، وكـذلك التعـاون الـدويل. وأشـارت          ذا

أيضاً إىل أنَّ املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية يقدِّم املساعدة إىل الدول األعضاء يف هذا الصـدد  
  ة.للجرمي ستجدةمن خالل براجمه العاملية وأدواته املتصلة مبختلف األشكال اجلديدة وامل

ني إىل أنَّ تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت متكِّـن علـى حنـو مطـرد       متكلِّمعدَّة  وأشار  -١١١
للجرمية أو تيسِّر ارتكاهبـا. لكـن لـوحظ يف     ستجدةمن ارتكاب العديد من األشكال اجلديدة وامل

ن اجلـرائم.  الوقت نفسه أنَّ لتلك التكنولوجيـات دوراً بـالغ األمهيـة يف التصـدي هلـذه األنـواع مـ       
ويف هــذا الصــدد، ُرئــي أنَّ مــن املهــم تعزيــز القــدرات التقنيــة لســلطات إنفــاذ القــانون مــن أجــل  

للجرمية، وال سيما فيما يتعلق مبعاجلـة األدلـة    ستجدةلألشكال اجلديدة وامل فعَّالي بشكل التصدِّ
لرمسيـة املتعلقـة باملسـاعدة    واجليد التوقيت علـى الطلبـات الرمسيـة وغـري ا     فعَّالاإللكترونية والرد ال

ــدويل. وأشــار امل    ــة وســائر أشــكال التعــاون ال ــة املتبادل ــد اســتعانة  تكلِّمــالقانوني ون أيضــاً إىل فوائ
ي اخلاصة والعمليات املشـتركة. وأُبـرِزت كـذلك    املوظفني املعنيني بإنفاذ القانون بأساليب التحرِّ

وطين والدويل. وفيما يتعلق بسوء اسـتخدام  احلاجة إىل تكثيف تبادل املعلومات على املستويني ال
تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت واإلنترنــت، أُشــري أيضــاً إىل ضــرورة حتقيــق التــوازن بــني   

ــدابري التصــدي ال ــت ــرام حقــوق اإلنســان. وُرحِّــب مبــا ورد يف إعــالن الدوحــة بشــأن    فعَّال ة واحت
  للجرمية. ستجدةاألشكال اجلديدة وامل
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ون إىل أنَّ اجلرمية املنظمة تترعـرع يف البيئـات الـيت يعتريهـا الفقـر وضـعف       لِّممتكوأشار   -١١٢
سيادة القانون، وإىل ما هلا من تأثري ضار على سلطة الدولة واألمـن واالسـتقرار الـوطنيني وعلـى     

ا. وأُشـري أيضـاً إىل ضـرورة التصـدي    قدرة البلدان على حتقيق األهداف اإلمنائية املتَّفق عليها دولي 
للجرمية يف سـياق اجلهـود املبذولـة لتحقيـق      ستجدةللتحديات اليت تطرحها األشكال اجلديدة وامل

ني إىل الصالت املتزايدة اليت قـد  تكلِّمالتنمية املستدامة وترسيخ سيادة القانون. وأشار عدد من امل
عــرب الوطنيــة، للجرميــة وســائر أشــكال اجلرميــة املنظمــة  ســتجدةتقــوم بــني األشــكال اجلديــدة وامل

ــوال، واال     ــاد، وغســل األم ــه، والفس ــاب ومتويل ــلحة الناريــة،     تِّجــارواإلره غــري املشــروع باألس
  باألشخاص، وهتريب املهاجرين. تِّجارواال
ني على الدور األساسي التفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب      تكلِّموشدَّد العديد من امل  -١١٣

الوطنية واتفاقية مكافحة الفسـاد واالتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات، وغريهـا مـن الصـكوك         
للجرميـة. وسـلَّم كـثريون بضـرورة      سـتجدة الدولية ذات الصلة، يف معاجلة األشـكال اجلديـدة وامل  

لتشريعات الوطنية، وال سيما أحكام التجرمي واإلجراءات اجلنائية، من حتديث وتعزيز القوانني وا
علـى   فعَّـال للجرمية، والتمكني مـن التعـاون ال   ستجدةأجل التصدي بفعالية لألشكال اجلديدة وامل

ون أيضاً أنه ميكن تطبيق اتفاقية اجلرمية املنظمة للتصدي للعديد من متكلِّمالصعيد الدويل. ورأى 
للجرمية. وُشدِّد أيضاً على ضرورة األخذ بنهج قائم على التناسـب   ستجدةديدة واملاألشكال اجل

 .ستجدةملعاجلة األبعاد املتباينة ألشكال اجلرمية اجلديدة وامل

وُرئي على نطاق واسع أنَّ التنمية وتقدمي املساعدة التقنية وتنفيـذ أنشـطة بنـاء القـدرات       -١١٤
أساسية يف عملية التصـدي علـى الصـعيد العـاملي لألشـكال اجلديـدة       والتعاون الدويل متثل عناصر 

ني عن اجلهود الـيت تبـذهلا   تكلِّمللجرمية العابرة للحدود الوطنية. وحتدث العديد من امل ستجدةوامل
حكومـات بلــداهنم مـن أجــل تنفيــذ الصـكوك الدوليــة، مثـل اتفاقيــة اجلرميــة املنظمـة عــرب الوطنيــة      

 اد، وتنفيـذ أنشـطة التعـاون علـى الصـعيد الثنـائي واإلقليمـي والـدويل، مـع         واتفاقية مكافحة الفس
جهات منها املنظمات احلكومية الدولية، مثل املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة واملنظمـة      عدَّة 

  الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ني على الدور البالغ األمهية الستراتيجيات الوقاية والتوعية على تكلِّمأكَّد العديد من املو  -١١٥

للجرميـة العـابرة للحـدود     سـتجدة مل مع األشكال اجلديـدة وامل الصعيدين الوطين والدويل يف التعا
مجيع الوطنية. وأشري إىل أنَّ هذه االستراتيجيات ينبغي أن تشمل مشاركة أصحاب املصلحة من 

قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك من خالل الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص. وأُبـرز يف هـذا      
ة فعَّالــالصــدد أيضــاً الــدور املهــم الــذي تؤديــه البحــوث وأنشــطة مجــع البيانــات يف وضــع تــدابري   

  .ستجدةللتصدي لألخطار اجلديدة وامل
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مية السيربانية جرمية عابرة للحدود بطبيعتها وأهنـا  ني إىل أنَّ اجلرتكلِّموأشار العديد من امل  -١١٦
تتزايد تعقيداً، وتشارك فيها مجاعات إجرامية منظمـة قـادرة علـى التكيُّـف مـع الظـروف املتغيِّـرة        

ني إىل تكلِّمبوترية أسرع بكثري من وتـرية تكيُّـف سـلطات إنفـاذ القـانون معهـا. وأشـار بعـض املـ         
ة ومقدِّمي خدمات اإلنترنت يف التصـدي للجـرائم السـيربانية.    أمهية التعاون بني السلطات الوطني

ــن املــ   ــل م ــاقش قلي ــب      تكلِّمون ــابع ملكت ــة الســيربانية الت ــين باجلرمي ــاملي املع ــامج الع ني أنشــطة الربن
ــامج. وأشــار بعــض         ــداهنم املســتمر للربن ــات بل ــوا عــن دعــم حكوم ــة، وأعرب املخــدِّرات واجلرمي

اخلـرباء احلكــومي الـدويل املعــين بـإجراء دراســة شـاملة ملشــكلة      ني أيضــاً إىل أعمـال فريــق تكلِّماملـ 
  اجلرمية السيربانية، وإىل ما ورد يف إعالن الدوحة فيما يتعلق مبتابعة أعمال فريق اخلرباء هذا.

ني إىل أنَّ إعـداد صـك دويل جديـد ملـزم قانونـاً بشـأن اجلرميـة        تكلِّموأشار عـدد مـن املـ     -١١٧
املتحدة الزم من أجل سد الثغرات اليت تشوب التشـريعات القائمـة، مبـا     السيربانية يف إطار األمم

يف ذلك فيما يتعلق بالتجرمي، ومن أجل حتسني تـدابري التصـدي للجرميـة السـيربانية علـى الصـعيد       
ني على أنَّ هذا الصك ينبغي أن يركِّـز علـى املسـائل اإلجرائيـة، مثـل      تكلِّمالعاملي. وشدَّد أحد امل

ون آخـرون  متكلِّمـ باملساعدة القانونية املتبادلة أو بالتعاون على مجـع األدلـة. وأشـار     تلك املتعلقة
من جهة أخرى إىل عدم ضـرورة هـذا الصـك، ألنَّ الصـكوك القائمـة، وال سـيما اتفاقيـة جملـس         
 أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية، اليت فُِتح باب التوقيع والتصديق عليها أمام البلـدان مـن خـارج   

  أوروبا، كافية للتصدي بفعالية للتحديات اليت تطرحها اجلرمية السيربانية.
الطـابع  ني إىل احلاجة إىل تثبيط االجتاهات الراهنـة املتمثلـة يف إضـفاء    تكلِّموأشار أحد امل  -١١٨

أيضاً علـى احلاجـة إىل    تكلِّمالقانوين على خمدِّرات غري مشروعة يف بعض أحناء العامل. وشدَّد امل
زيـــز اإلجـــراءات الداخليـــة اخلاصـــة مبنـــع أعمـــال العنـــف واملضـــايقة املرتكبـــة إزاء املـــوظفني تع

احلكوميني الذين جتعلهم واجباهتم املهنية معرَّضـني بوجـه خـاص للترهيـب واملضـايقة والعنـف،       
  خصوصاً من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة واإلرهابيني، ومبعاقبة مرتكيب هذه األعمال.  

ني إىل الوضع الراهن يف العراق واجلمهورية العربية السورية فيما تكلِّمشار عدد من املوأ  -١١٩
). وأشـار عـدد   ٢٠١٥( ٢١٩٩بوا باعتماد قرار جملـس األمـن   يتعلق بتدمري التراث الثقايف، ورحَّ

باملمتلكـات   تِّجـار ني إىل ضرورة وضع صك دويل جديد ملزِم قانونـاً فيمـا يتعلـق باال   تكلِّممن امل
ون متكلِّمـ الثقافية من أجـل التصـدي بفعاليـة هلـذه اجلرميـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بينمـا أشـار           

آخرون إىل أنَّ الصكوك القائمة، مثل االتفاقية بشأن الوسائل اليت ُتستخَدم حلظـر ومنـع اسـترياد    
ظمـة عـرب   واتفاقيـة اجلرميـة املن   )٣٥(وتصدير ونقـل ملكيـة املمتلكـات الثقافيـة بطـرق غـري مشـروعة       

                                                         
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٥(
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ني إىل تعزيــز التنســيق بــني املنظمــات تكلِّمالوطنيــة، كافيــة يف هــذا الصــدد. ودعــا العديــد مــن املــ 
الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة واليونسـكو واملنظمـة الدوليـة     

باملمتلكات الثقافيـة   رتِّجاللشرطة اجلنائية، يف مساعدة الدول األعضاء يف أمور منها التصدي لال
والتنقيب عنها وهنبها بصورة غري مشروعة، وكذلك إعادهتـا، واسـتعادهتا، وردِّهـا إىل أصـحاهبا.     

ني باعتماد اجلمعية العامة مؤخراً للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري تكلِّمورحَّب كثري من امل
باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتَّصـل بـه مـن جـرائم        منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلـق باالتِّجـار   

ني أنه ينبغي تنـاول املعاهـدة   تكلِّمأخرى، وشجَّعوا على تطبيقها تطبيقاً كامالً. ورأى قليل من امل
 )٣٦(النموذجية ملنع جـرائم انتـهاك التـراث الثقـايف للشـعوب املـوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة         

  باملزيد من التقييم والتنقيح.
ني االنتباه إىل اخلطر املتزايد الذي تطرحه اجلرائم البيئيـة، مبـا يف ذلـك    متكلِّمت عدَّة ولف  -١٢٠

والعــاج وخشــب الــورد وخشــب األبنــوس   الربِّيــةالتجــارة غــري املشــروعة باحليوانــات والنباتــات  
ــ بالنفايـــات اخلطـــرة، الـــيت تضـــرُّ  تِّجـــاروجـــرائم الغابـــات والقـــنص غـــري املشـــروع واال   النُّظُمبـ

ني عـن شـواغل   تكلِّمولوجية على الصعيد الوطين واإلقليمي والعـاملي. وأعـرب قليـل مـن املـ     اإليك
بشأن الصيد غري املشـروع أيضـاً. وأُبـرِزت يف هـذا السـياق أمهيـة تنفيـذ اتفاقيـة التجـارة الدوليـة           

اجمللـس  وأُشري يف هـذا الصـدد إىل قـرار     )٣٧(بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهدَّدة باالنقراض،
 تِّجـار ، وإعـالن مـؤمتر قمـة شـرق آسـيا بشـأن مكافحـة اال       ٢٠١٣/٤٠االقتصادي واالجتمـاعي  

، وبيـان مـؤمتر   الربِّيـة باألحياء الربية، وإعالن مؤمتر لنـدن بشـأن التجـارة غـري املشـروعة باألحيـاء       
بتطوير نظم تتبُّع ني أيضاً تكلِّم. وأفاد بعض املالربِّيةكاسان بشأن التجارة غري املشروعة باألحياء 

، واحلــد مــن طلــب املســتهلكني، وأشــاروا إىل ضــرورة  الربِّيــةمــن أجــل اســتبانة مصــادر األحيــاء 
 تِّجـــارة يف مكافحـــة االفعَّالـــبرمتـــها، باعتبـــار ذلـــك مـــن التـــدابري ال تِّجـــارالتصــدي لسلســـلة اال 
انوين دويل جديــد ني إىل لــزوم وضــع صــك قــتكلِّم. وأشــار أحــد املــالربِّيــةباحليوانــات والنباتــات 
ــاة   ــةيتعلــق جبرميــة احلي ــاة   . وُرحِّــب الربِّي ــة اخلاصــة جبــرائم احلي ــةمبجموعــة األدوات التحليلي  الربِّي

  اليت أعدَّها االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية. والغابات
صيد األمساك وما لـذلك مـن    ني مع القلق إىل تزايد اجلرمية يف صناعةتكلِّموأشار أحد امل  -١٢١

املزيـد مـن اخلطـوات العمليـة مـن أجـل        اتِّخاذأثر سليب على البيئة واالقتصاد، وحثَّ الدول على 
                                                         

سبتمرب  أيلول/ ٧ ‐آب/أغسطس  ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،   )٣٦(
)، الفصل األول، الباب A.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  األمانة العامة من إعداد: تقرير ١٩٩٠

 ، املرفق.١-باء

 .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، اجمللد اهداتجمموعة املعاألمم املتحدة،   )٣٧(
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ني إىل أنَّ الصـكوك القانونيـة القائمـة مثـل اتفاقيـة      تكلِّممكافحة هذه اجلرمية. وأشار قليـل مـن املـ   
مالئمـاً للتعامـل مـع هـذا النـوع مـن األنشـطة         توفِّر بالفعل إطاراً )٣٨(األمم املتحدة لقانون البحار

  غري املشروعة، وحثوا الدول األعضاء على التصديق على هذه الصكوك وتنفيذها.
ني عـن شـواغل بشـأن إعـداد املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة         تكلِّموأعرب بعض املـ   -١٢٢

راً علـى الصـحة العامـة،    ألحكام تشـريعية منوذجيـة ملكافحـة األدويـة املغشوشـة الـيت تشـكِّل خطـ        
وأشاروا إىل عدم وجود تعريف متَّفق عليه دوليا لـ"األدوية املغشوشة"، مبـا يف ذلـك مـا إذا كـان     
هذا املصطلح يتضمن عنصر النية اجلرمية. وأُشري أيضاً إىل مشـكلة ازدواجيـة اجلهـود املبذولـة يف     

م وجود والية صرحية للمكتب يف جمال إطار منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية، وعد
وضع األحكـام، وإىل ضـرورة التشـاور عـن كثـب مـع الـدول األعضـاء يف هـذا الصـدد. ولفـت            

ني االنتبــاه إىل تزايـد ضــلوع اجلماعـات اإلجراميــة املنظمـة عــرب الوطنيـة يف تزييــف     تكلِّمبعـض املـ  
لسلع املزيَّفة علـى صـحة عامـة النـاس     السلع، مبا يف ذلك األدوية، وإىل اخلطر املتزايد الذي متثله ا

إىل تزييـف السـلع ذات العالمـات التجاريـة،      وسالمتهم. ورحَّبوا بتضمني إعالن الدوحة إشـارةً 
وأعربوا عن دعمهم للجهود اليت يبذهلا املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة لتنفيـذ قـرار جلنـة منـع      

ــة   ــة اجلنائي ــدابري التصــدي   تكلِّم. وشــدَّد أحــد املــ ٢٠/٦اجلرميــة والعدال ــز ت ني علــى ضــرورة تعزي
جوانبه يف إطار نظم منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك يف قطـاع اإلنتـاج          بكلِّللتزييف 

  الزراعي الصناعي.
ــد أحــد املــ    -١٢٣ ــؤمتر      تكلِّموأكَّ ــات ملســاعدة م ــة أو آلي ــى احلاجــة إىل إنشــاء آلي ني جمــدَّداً عل

مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة يف اسـتعراض تنفيـذ تلـك       األطراف يف اتفاقية األ
  ,٥/٥االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وفقاً لألحكام الواردة يف قرار املؤمتر 

ني إىل اخلطر املتنـامي الـذي يطرحـه املقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب،       تكلِّموأشار أحد امل  -١٢٤
  ك الظاهرة.وإىل ضرورة التصدي لتل

ني إىل ضــرورة النظـر يف اعتمـاد مصــطلحات موحَّـدة عنـد مناقشــة     تكلِّموأشـار أحـد املـ     -١٢٥
ــة العامــة مــؤخراً     ســتجدةاألشــكال اجلديــدة وامل للجرميــة عــرب الوطنيــة، ورحَّــب باعتمــاد اجلمعي

فـال يف  الستراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجيـة للقضـاء علـى العنـف ضـد األط     
  جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

                                                         
 .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣املرجع نفسه، اجمللد   )٣٨(
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ني عــن قلقــه بشــأن إضــفاء الطــابع القــانوين علــى خمــدِّرات غــري     تكلِّموأعــرب أحــد املــ   -١٢٦
ــذين         ــوظفني احلكــوميني ال ــة للم ــة كافي ــوفري محاي ــامل. وُدعــي إىل ت ــاء الع مشــروعة يف بعــض أحن

  تستهدفهم اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 
ون بصفة خاصة إىل أشكال أخرى مـن اجلرميـة، ومنـها اسـتغالل األطفـال      لِّممتكوأشار   -١٢٧

  باألعضاء البشرية، وهتريب النفط ومشتقاته. تِّجارجنسيا عرب اإلنترنت، واال
    

  ج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور يف تعزيز منع اجلرمية النُُّه  - دال  
   والعدالة اجلنائية

    الوقائع    
، يف ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٨ر، يف جلسته العامة الثالثة عشرة، املعقـودة يف  نظر املؤمت  -١٢٨
من جدول األعمال، املعنون "النُّهج الوطنيـة املتعلقـة مبشـاركة اجلمهـور يف تعزيـز منـع        ٦البند 

  اجلرمية والعدالة اجلنائية". وكان معروضاً على املؤمتر للنظر يف هذا البند الوثيقتان التاليتان:
رقة عمل من إعداد األمانة عن النُّهج الوطنية املتعلقـة مبشـاركة اجلمهـور يف    و  (أ)  

  )؛A/CONF.222/9تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (
دليل املناقشة ملؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           (ب)  

)A/CONF.222/PM.1.(  
ة عشــرة ميتســورو كيتــانو (اليابــان)، نائــب رئــيس املــؤمتر. اجللســة العامــة الثالثــ وتــرأس  -١٢٩
، ٤لألمانة عرضاً استهالليا لبند جدول األعمال، وقدَّم مدير مناقشات حلقة العمـل   ممثِّلوقدَّم 

املعنونـــة "إســـهام اجلمهـــور يف منـــع اجلرميـــة والتوعيـــة بالعدالـــة اجلنائيـــة: اخلـــربات والـــدروس    
و تايلند وأملانيا واليابان والنـرويج وكنـدا واجلزائـر    ممثِّلاحللقة. وتكلَّم املستفادة"، ملخَّصاً لوقائع 

ــن       ــة ف ــا وإندونيســيا وقطــر ومجهوري ــات املتحــدة وفرنســا وليبي ــل والصــني والوالي زويال  والربازي
  البوليفارية والسلفادور والسودان واملكسيك.

    
    املناقشة العامة    

يف تعزيز منع اجلرمية والعدالـة   بالغةً ملشاركة اجلمهور أمهيةً ني بأنَّتكلِّمأقرَّ العديد من امل  - ١٣٠
ــدَّة         ــها ومســاءلتها. ورأى ع ــن مراقبت ــه م ــة ومتكين ــور يف نظــم العدال ــة اجلمه ــادة ثق ــة وزي اجلنائي

ني أنَّ مشاركة اجلمهور ُمهمَّة لتكوين ثقافة قائمة علـى االمتثـال للقـانون واحتـرام سـيادة      متكلِّم
إذا اقتصـرت علـى    ني أنَّ مكافحـة اإلجـرام ال ميكـن أن تكـون فعَّالـةً     تكلِّمامل القانون. وذكر أحد



 

68V.15-02927 

 

A/CONF.222/17

 إنفاذ القانون وتدابري العدالة؛ إذ إنَّ لُنُهج املنع القائمة على املعرفة ومشاركة اجملتمـع املـدين أمهيـةً   
ط املـواطنني  آخر انتبـاه املشـاركني إىل أنَّ اإلجـراءات الراميـة إىل دعـم اخنـرا       متكلِّمبالغة. ولفت 

  يلزم أن ُتواَءم مع البيئة اليت ستطبَّق فيها، وأنَّه ليس هناك منوذج واحد مناسب للجميع.
ني أمثلـة لعمليـات تشـاورية وتشـاركية، جـرت علـى الصـعيد        تكلِّموقدَّم العديد من امل  -١٣١

اكز عدالـة  احمللي يف كثري من األحيان، واتَّخذت أشكاالً مثل جلان وقائية وشراكات أمنية ومر
جمتمعية، وكذلك برامج خاصة إلشراك الناس كمتطوعني يف جمال منع اجلرميـة وإقامـة العـدل،    
مبا يف ذلك كقضاة ُعرفيِّني أو متطوعني معاونني للشرطة أو ضـباط مراقبـة أو أعضـاء يف جلـان     

احمللــي ني ضــرورة بنــاء الثقــة بــني الشــرطة واجملتمــع   تكلِّمعدالــة شــبابية. وأبــرز العديــد مــن املــ  
وتشجيع املزيد من الشراكات التعاونية، وكذلك تذليل ما ُيواَجه من حتدِّيات يف هـذا الشـأن.   
وأُشري مراراً إىل أنَّ اخلفارة ذات التوجُّه اجملتمعي متثِّل منوذجاً واعـداً لضـبط األمـن، إذ تسـاعد     

ني تكلِّموأشـار أحـد املـ   إجراءات استباقية هبـدف منـع اجلرميـة.     اتِّخاذأجهزة إنفاذ القانون على 
إىل اجملالس الشَُّرطية كنموذج آخـر للشـراكة مـع اجملتمعـات احملليـة؛ إذ تتـيح شـكالً رمسيـا مـن          
التعــاون بــني الشــرطة احملليــة والســلطات البلديــة. وتــدل التجربــة علــى أنَّ وجــود اتفــاق كتــايب 

واضـحة لالجتماعـات،    شامل بشأن أهداف حمدَّدة ونتائج متوقَّعة، إىل جانب جـداول أعمـال  
  هو أمر مهم لنجاح تلك اجملالس.

ني علــى أمهيــة دور الضــحايا يف نظــام العدالــة اجلنائيــة، وعلــى أمهيــة مــتكلِّموشــدَّد عــدَّة   - ١٣٢
تــدابري تشــريعية وتــوفري خــدمات مناســبة. ومشلــت    اتِّخــاذدعــم ضــحايا اجلرميــة، بوســائل منــها  

السـياق مبـادرات العدالـة التصـاحلية وخـدمات املشـورة        ون يف هـذا تكلِّماملبادرات اليت ذكرها امل
القانونية اجملانية، وكذلك سائر أشكال خدمات املساعدة القانونية املموَّلة مـن الـدول مبـا يتوافـق     
مع مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظـم العدالـة   

يف احلـاالت الـيت    ني إىل أنَّ مبادرات العدالة التصاحلية ال تكون مناسبةًلِّمتكاجلنائية. وَنبَّه أحد امل
قد يتعرَّض فيها الضحايا أو أُسـرهم مـرة أخـرى للخطـر أو الصـدمة العصـبية أو قـد يعـانون مـن          
معــاودة إيــذائهم نتيجــة لتكــرُّر احتكــاكهم باجلنــاة. وفيمــا يتعلــق بتــوفري املســاعدة القانونيــة           

فــيهم أولئــك الــذين يواجهــون صــعوبات ماليــة، وكــذلك لفئــات خاصــة مثــل     للمــواطنني، مبــن
  املسنِّني واملعوَّقني والعمَّال املهاجرين، اقُترِح أن تتبادل البلدان املعلومات عن ُنُهجها وجتارهبا.

ني إىل الدعم اجملتمعي إلعادة تأهيـل اجلنـاة وإعـادة إدمـاجهم     تكلِّموأشار العديد من امل  -١٣٣
مع، بوسائل منها استخدام تدابري بديلـة للسَّـجن، مـن خـالل مسـاعدة اجلنـاة يف العثـور        يف اجملت

على عمل وَمْسكن وتيسـري حصـوهلم علـى اخلـدمات العموميـة. ويف هـذا الصـدد، ذكـر أحـد          
ني أنَّ استخدام ضباط مراقبة متطوعني هو أداة فعَّالـة ملنـع معـاودة اإلجـرام. ويف سـياق      تكلِّمامل
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ني إىل تنقـيح القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء،       تكلِّمني، أشار أحـد املـ  إصالح القوان
  وقال إنَّه يتطلع إىل نظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف القواعد املنقَّحة واعتمادها هلا.

ني إىل وســــائط التواصــــل االجتمــــاعي وتكنولوجيــــات تكلِّموأشــــار العديــــد مــــن املــــ  - ١٣٤
م إلشراك اجلمهـور يف منـع   ستخَداجلديدة، وكيف أنَّ هذه التكنولوجيات ميكن أن ُتاالتصاالت 

اجلرمية والعدالة اجلنائية، وخصوصـاً بواسـطة إنفـاذ القـانون مـن خـالل تبـادل املعلومـات وتعزيـز          
ني أنَّ وسائط التواصل االجتمـاعي ميكـن أن   تكلِّمالوعي بشؤون اإلجرام والعنف. وذكر أحد امل

لتوفري مزيد من املعلومات عن نظام العدالة، وهذا أمـر بـالغ األمهيـة يف زمـن يتزايـد فيـه       ُتستخدم 
عدد املتهمني الـذين لـيس هلـم ُمحـامٍ ميثلـهم. وفيمـا يتعلـق بـاخلطر الـذي متثلـه وسـائط التواصـل             
ــى العنــف        ــة اســتخدامها يف احلــضِّ عل ــدة مــن حيــث إمكاني ــات اجلدي االجتمــاعي والتكنولوجي

  ني على ضرورة منع "البلطجة" السيربانية.تكلِّمرائم، شدَّد أحد املوارتكاب اجل
ني إىل دور وســائط اإلعــالم يف تعزيــز منــع اجلرميــة والعدالــة  تكلِّموأشــار عــدد مــن املــ   -١٣٥

اجلنائية. وُشدِّد على أنَّ وجود وسائط إعالم حسنة األداء ومتنوعـة وذات َتوجُّـه نقـدي ميكـن     
ؤون اإلجــرام وأن يرســي أساســاً ملناقشــة حتســني جهــود الشــرطة. أن يســاعد علــى التوعيــة بشــ

ــة التعــبري بصــفتهما    تكلِّموأشــار أحــد املــ  ــة وســائط اإلعــالم وحري ني يف هــذا الســياق إىل حري
تني للمجتمعات الدميقراطيـة، وأداتـني أساسـيتني حلمايـة حقـوق اإلنسـان. وذكـر        دعامتني ُمهمَّ

فيهــا اإلذاعــة والتلفــزة، تســاعد يف تــوفري معلومــات عــن آخــر أنَّ وســائط اإلعــالم، مبــا  مــتكلِّم
  زاعات احمللية بني املواطنني. بالبشر ويف معاجلة الن تِّجاراال

اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، ني مبشــاركة املــواطنني يف أنشــطة منــع مــتكلِّمورحَّــب عــدَّة   -١٣٦
يميـة مناسـبة. وذُكـر أيضـاً     هم ذَكروا أنَّ مشاركة اجلمهور ينبغي أن جتري ضـمن أطـر تنظ  لكنَّ

  أنَّ مشاركة اجلمهور ينبغي أن تكون مكمِّلة جلهود الدولة يف التصدِّي لإلجرام واإليذاء.
ني بأنَّ مشاركة اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف صوغ السياسـات  متكلِّموَسلَّم عدَّة   -١٣٧

ليــة تلــك السياســات. وفيمــا احلكوميــة وتنفيــذها وتقييمهــا ميثــل عنصــراً أساســيا يف ضــمان فعا 
ني عرضاً موجزاً للجهـود الراميـة   تكلِّميتعلق بعمليات إصالح نظم العدالة اجلنائية، قدَّم أحد امل

إىل إشــراك اجلمهــور يف دعــم االنتقــال إىل نظــام عدالــة اختصــامي، مبــا يف ذلــك وضــع مبــادئ  
  توجيهية تكفل إمكانية اطّالع اجلمهور على العملية ونتائجها.

ــة املنظمــة عــرب    تكلِّموأشــار أحــد املــ   -١٣٨ ــة اإلجــرام ودور اجلماعــات اإلجرامي ني إىل َعومل
آخر عن تأييده إلشراك اجملتمع املـدين يف األفرقـة العاملـة الـيت      متكلِّمالوطنية يف ذلك. وأعرب 

  أنشئت مبقتضى اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد.
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ني إىل وضــع تكلِّممنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، أشـار أحـد املـ       وفيمـا يتعلـق بالشـباب و     - ١٣٩
بل الكفيلـة جبعـل هـذه القـوانني     قوانني وإجراءات تسري على مرتكيب اجلرائم الشباب، وإىل السُّ

واإلجــراءات تــؤدي إىل حــدوث اخنفــاض يف حــاالت االهتــام واحلرمــان مــن احلريــة. وُســلِّم بــأنَّ  
املهنيني يف جمال الصحة والتعليم يضـطلعون بـدور بـالغ األمهيـة يف منـع      اجملتمعات احمللية واألسر و

ني علــى أنَّ الشــباب، وال ســيما الشــباب   تكلِّمجــرائم الشــباب والتصــدي هلــا. وشــدَّد أحــد املــ   
يتعـيَّن أخـذها يف االعتبـار يف املبـادرات      ةًهامَّـ  لـون جمموعـةً  ضني خلطـر ارتكـاب اجلـرائم، ميثِّ   املعرَّ

قيق التعايش السلمي واحلد من اجلرمية. وأُشري حتديـداً إىل ظـاهرة اجلرميـة احلضـرية،     الرامية إىل حت
  مبا يف ذلك اجلرمية اليت ترتكبها العصابات، واليت تتطلب وضع ُنُهج جديدة ملنعها.

ون أنَّ التصـــدي لنشـــر اجلماعـــات اإلرهابيـــة لألفكـــار الراديكاليـــة متكلِّمـــواســـتذكر   -١٤٠
مــن األولويــة يف جــدول األعمــال  عاليــةً ن مرتبــةًد عــرب اإلنترنــت حيــتالَّتقــوم بــه مــن جتنيــ ومــا

ــاتلني. وأشــار أحــد          ــك اجلماعــات كمق ــك مســألة التحــاق الشــباب بتل ــا يف ذل السياســي، مب
ني إىل أحد التدابري املتَّخذة يف هذا اجملال، والذي يتمثل يف زيادة حضـور الشـرطة علـى    تكلِّمامل

ة النشــيطة يف املناقشــات، وال ســيما علــى املواقــع الشــبكية الــيت اإلنترنــت، مــن خــالل املشــارك
 تروِّج لألفكار الراديكالية والتطرُّف العنيف.

ــرَّ بــأنَّ منتــدى الدوحــة للشــباب يعــدُّ    -١٤١ ــ وأُِق علــى إشــراك الشــباب يف   اداً جــدمثــاالً جيِّ
ي. وأُشـري إىل أنـه ينبغـي عقـد     املناقشات املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية على الصعيد العـامل 

 منتديات شبابية مماثلة يف املؤمترات املقبلة.

ني إىل ضـرورة زيـادة تبـادل املمارسـات والـدروس املسـتفادة بشـأن        مـتكلِّم وأشار عـدَّة    - ١٤٢
يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك        فعَّالبل الكفيلة بإشراك اجلمهور بشكل السُّ

قشــات علــى الصــعيد الــدويل، ومــن مثَّ جــرى الترحيــب بتنــاول املــؤمتر الثالــث عشــر هلــذا   يف املنا
ني عــن اهتمامـه اخلــاص بتبـادل املمارســات الفضـلى والــدروس    تكلِّماملوضـوع. وأعـرب أحــد املـ   

املستفادة بني الدول األعضاء فيمـا يتعلـق بتنفيـذ االسـتراتيجيات يف اجملتمعـات احملليـة الـيت ترتفـع         
ويات اجلرمية. وأُعرِب عن التقـدير للـدور الـذي يضـطلع بـه املكتـب املعـين باملخـدِّرات         فيها مست

ني عـن أملـه يف أن تقـدِّم األمانـة     تكلِّمواجلرمية يف تعزيز تبادل األفكار واخلربات. وأعرب أحد امل
اجلرميـة  مزيداً من املعلومات عن نطاق املبادئ التوجيهية املتعلقة مبشاركة اجلمهور يف تعزيز منـع  

  من جدول األعمال. ٦والعدالة اجلنائية، على النحو املقترح يف ورقة العمل املتعلقة بالبند 
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   تقرير جلنة وثائق التفويض  - هاء  
نيســـان/أبريل  ١٢َعــيَّن املــؤمتُر الثالـــث عشــر يف جلســته العامـــة األوىل، املعقــودة يف        -١٤٣

ي الـدول  ممثِّلـ لوثـائق التفـويض مكوَّنـة مـن     مـن نظامـه الـداخلي، جلنـةً      ٤، وفقاً للمادة ٢٠١٥
التالية: االحتاد الروسي والربازيل وبـنغالديش وجامايكـا والـدامنرك والسـنغال والصـني وناميبيـا       

  والواليات املتحدة.
  ,٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٨و ١٣وعقدت جلنة وثائق التفويض جلسات يومي   -١٤٤
  دة) باإلمجاع رئيسةً للجنة.وانُتخبت كريستني كالين (الواليات املتح  -١٤٥
، عـن  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٨وُعرضت على اللجنة مذكِّرة من أمينة املؤمتر، مؤرَّخة   -١٤٦

  ي الدول احلاضرة يف املؤمتر.ممثِّلحالة وثائق تفويض 
نيســان/أبريل  ١٨مــن تلــك املــذكِّرة، الحظــت اللجنــة أنَّ يف    ١وكمــا ذُِكــر يف الفقــرة    -١٤٧
التالية قـد قـدَّمت إىل أمينـة مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع           ١٠١الـ كانت الدول ٢٠١٥

يها لدى املؤمتر، وثائق تفويض صادرة عـن رئـيس الدولـة أو    ممثِّلاجلرمية والعدالة اجلنائية، خبصوص 
االحتـاد   مـن النظـام الـداخلي:    ٣احلكومة أو عن وزير الشؤون اخلارجية، حسبما تنص عليه املادة 

ي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنـتني، األردن، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا، أفغانسـتان،       الروس
يرلنـدا،  أ اإلسـالمية)، -إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغـواي، أوغنـدا، إيـران (مجهوريـة    

ــروين دار الســالم، ب       ــال، ب ــل، الربتغ ــتان، البحــرين، الربازي ــاراغواي، باكس ــا، ب ــا، إيطالي لجيك
ــا، بنمــا، بوتــان، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، البوســنة واهلرســك، بولنــدا،          بلغاري
بــيالروس، تايلنــد، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، اجلزائــر، جــزر ســليمان، اجلمهوريــة التشــيكية،   

زانيــا املتحــدة، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة مولــدوفا، جيبــويت، الــدامنرك، رومانيــا،  مجهوريــة تــن
امبيــا، زمبــابوي، ســـري النكــا، الســلفادور، ســـلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الســـودان،       ز

السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصني، طاجيكستان، العراق، عمان، غواتيمـاال،  
فرنســا، الفلــبني، فنلنــدا، فييــت نــام، قطــر، كازاخســتان، الكــامريون، كرواتيــا، كنــدا، كوبــا،  

اريكا، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليختنشـتاين، ليسـوتو،   كوت ديفوار، كوست
مصر، املكسيك، ملديف، اململكة العربيـة السـعودية، اململكـة املتحـدة، منغوليـا، موريشـيوس،       

  ميامنار، النرويج، النمسا، نيبال، نيكاراغوا، هاييت، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان.
، قـدَّمت الــدول التاليـة وثـائق تفويضـها      ١٤٧ الـدول املـذكورة يف الفقـرة    وإضافة إىل  -١٤٨

ــل    ــام االجتمــاع وقب ــة مقــدونيا  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٣٠األصــلية بعــد اختت ــونس، مجهوري : ت
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فأصـبح جممـوع عـدد الـدول الـيت       اليوغسالفية سابقاً، سرياليون، كابو فريدي، ماليزيا، ناميبيا.
  دول. ١٠٧من النظام الداخلي  ٣للمادة  قدَّمت وثائق التفويض وفقاً

وأرســلت الــدول العشــر التاليــة إىل أمينــة املــؤمتر نســخة إلكترونيــة مــن وثــائق التفــويض     - ١٤٩
من النظام الـداخلي: أوكرانيـا، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، مجهوريـة الو       ٣اخلاصة هبا وفقاً للمادة 

  يل، كولومبيا، املغرب، نيجرييا، اليونان.الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، سيش
، الحظــت ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٨مــن املــذكِّرة املؤرخــة   ٣وكمــا ذُِكــر يف الفقــرة    -١٥٠

التالية قد أبلغت أمينة املؤمتر مبعلومـات تتعلـق بتشـكيل وفودهـا      ٢٤اللجنة كذلك أنَّ الدول الـ
االتصــال اإللكترونيــة، أو يف شــكل  إىل املــؤمتر بواســطة التصــوير الربقــي (الفــاكس) أو وســائل

رســائل أو مــذكّرات شــفوية صــادرة عــن وزارات تلــك الــدول أو ســفاراهتا أو بعثاهتــا الدائمــة  
لدى األمم املتحدة أو عن مكاتب أو هيئات حكومية تابعة هلـا، أو مـن خـالل مكاتـب األمـم      

ن، بـريو، تركمانسـتان، تشـاد،    املتحدة احمللية: إريتريا، اإلمارات العربية املتحدة، بنغالديش، بن
ــة الســورية،     ــة العربي ــا الوســطى، اجلمهوري ــة أفريقي ــا   )٣٩(جــزر القمــر، مجهوري ــة كوري مجهوري

البوليفاريـة)،  -زـويال (مجهوريـة   الشعبية الدميقراطية، السنغال، سـوازيلند، سـورينام، غامبيـا، فـن    
  اليمن. ليربيا، ليبيا، موريتانيا، موزامبيق، النيجر، هندوراس، هنغاريا،

  واقترحت الرئيسة أن تعتمد اللجنة مشروع القرار التايل:  -١٥١
  إنَّ جلنة وثائق التفويض،"    
ني لدى مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر     مثِّلوثائق تفويض امل وقد فحصت"    

  )٤٠(من هذا التقرير، ٧و ٦و ٥ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املشار إليها يف الفقرات 
  ؛٥ي الدول املشار إليها يف الفقرة ممثِّلوثائق تفويض  لتقب  -١"    
بصــفة  ٦ي الــدول املشــار إليهــا يف الفقــرة  ممثِّلــمشــاركة  تقبــل أيضــاً  -٢"    

  مؤقَّتة إىل حني تلقِّي أصول وثائق تفويضهم؛
بصـفة   ٧ي الـدول املشـار إليهـا يف الفقـرة     ممثِّلـ مشـاركة   تقبل كذلك  -٣"    

  ثائق تفويضهم؛مؤقَّتة إىل حني تلقِّي و

                                                         
الدائم للجمهورية العربية السورية لدى األمم املتحدة (نيويورك)،  مثِّلاستناداً إىل معلومات الحقة قدَّمها امل  )٣٩(

 أعاله). ٧لفقرة ة يف املؤمتر (انظر المثَّاجلمهورية العربية السورية ليست بني الدول امل

)٤٠(  A/CONF.222/L.5. 
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  بأن يوافق املؤمتر على تقرير جلنة وثائق التفويض." توصي  -٤"    
  واعتمدت اللجنة مشروع القرار الذي اقترحته الرئيسة دون تصويت.  -١٥٢
وعقب ذلك، اقترحـت الرئيسـة أن توصـي اللجنـةُ املـؤمتَر باعتمـاد مشـروع قـرار هبـذا            -١٥٣

  تصويت. الشأن. وأقرَّت اللجنة ذلك االقتراح دون
    

    اإلجراء الذي اتَّخذه املؤمتر    
نيسان/أبريل، مشـروع   ١٩اعتمد املؤمتر، يف جلسته الرابعة عشرة واخلتامية املعقودة يف   - ١٥٤

ني لدى مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة   مثِّلالقرار املعنون "وثائق تفويض امل
ــائق    ــة وثـ ــذي أوصـــت جلنـ ــة"، الـ ــا ( اجلنائيـ ــاده يف تقريرهـ ــويض باعتمـ ، A/CONF.222/L.5التفـ

  .)  ٢). (لالطالع على نص القرار، انظر الفصل األول، القرار ١٢  الفقرة
    
  الفصل السادس

  
     حلقات العمل املعقودة أثناء املؤمتر    

حلقة العمل بشأن دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية   -ألف  
دعم إرساء ُنظُم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة ُتراعى فيها  نائية يفوالعدالة اجل

االعتبارات اإلنسانية وختضع للمساءلة: اخلربات والدروس املستفادة يف جمال 
تلبية االحتياجات الفريدة للنساء واألطفال، وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة 

    إدماجهم اجتماعيا
    الوقائع 
نيسـان/أبريل   ١٢الثالث عشـر بالتزكيـة، يف جلسـته األوىل املعقـودة يف      انتخب املؤمتر  -١٥٥

، روبرتــو رافائيــل كامبــا ســيفريان (املكســيك) رئيســا للجنــة األوىل. وانتخبــت اللجنــة ٢٠١٥
، مارك روختـرس فـان   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣األوىل بالتزكية، يف جلستها األوىل املعقودة يف 

  رة.يس، وجان مراد (لبنان) مقرِّدير لوف (هولندا)، نائبا للرئ
 ١٤و ١٣الثالثـة، املعقـودة يـومي    والثانيـة و  وأجرت اللجنة األوىل، يف جلساهتا األوىل  -١٥٦

من جدول األعمال. وكانـت الوثـائق التاليـة     ٣، مناقشة عامة بشأن البند ٢٠١٥نيسان/أبريل 
  معروضة على اللجنة األوىل للنظر يف هذا البند:



 

74V.15-02927 

 

A/CONF.222/17

، عــن دور معــايري األمــم املتحــدة ١مــات أساســية بشــأن حلقــة العمــل ورقــة معلو  (أ)  
وقواعدها املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دعـم إرسـاء ُنظُـم عدالـة جنائيـة فعَّالـة ومنصـفة             
ُتراعــى فيهــا االعتبــارات اإلنســانية وختضــع للمســاءلة: اخلــربات والــدروس املســتفادة يف جمــال تلبيــة 

فريــدة للنســاء واألطفــال، وخباصــة معاملــة اجملــرمني وإعــادة إدمــاجهم اجتماعيــا         االحتياجــات ال
)A/CONF.222/10؛(  

الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        ةناقشة ملؤمتر األمـم املتحـد  املدليل   (ب)  
)A/CONF.222/PM.1؛(  

 A/CONF.222/RPM.1/1تقارير االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثالث عشر (  (ج)  
  ).A/CONF.222/RPM.4/1و A/CONF.222/RPM.3/1و A/CONF.222/RPM.2/1و

وأدار املناقشــات، يف إطــار حلقــة العمــل بشــأن دور معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها    -١٥٧
املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف دعـم إرسـاء ُنظُـم عدالـة جنائيـة فعَّالـة ومنصـفة ُتراعـى           

ــا ــة        فيه ــدروس املســتفادة يف جمــال تلبي ــارات اإلنســانية وختضــع للمســاءلة: اخلــربات وال االعتب
االحتياجات الفريدة للنسـاء واألطفـال، وخباصـة معاملـة اجملـرمني وإعـادة إدمـاجهم اجتماعيـا،         
ــائي          ــانون اجلن ــدويل إلصــالح الق ــدم يف املركــز ال ــاون أق ــل وخــبري مع ــد، زمي ــون داندوران إيف

لة اجلنائية. وألقـت األمـرية باجراكيتياهبـا ماهيـدول مـن تايلنـد، ومارتـا سـانتوس         ولسياسة العدا
عــرب رســالة  رئيســيةً بــايس، املمثِّلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف ضــد األطفــال، كلمــةً 

إيضــاحية: هيــثم شــبلي، الرابطــة   مســجَّلة بالفيــديو. وقــدَّم املنــاظرون التاليــة أمســاؤهم عروضــاً  
صالح قوانني العقوبات؛ وكيتيبونغ كيتاياراك، معهد العدالة التايلندي؛ وماريا نويـل  الدولية إل

رودريغيس، مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة؛ وأوجـو أغومـو، مبـادرة إعـادة         
التأهيــل والرعايــة يف الســجون يف نيجرييــا؛ وكيلــي بالنشــيت، فــرع الصــحة العقليــة يف دائــرة   

عي العـام يف  ا؛ وساندرا فرنانديس، األكادميية اإلقليمية للسـجون، ومكتـب املـدَّ   السجون بكند
اجلمهورية الدومينيكيـة؛ وسـارة روبنسـون، الـدائرة الوطنيـة املعنيـة مبراقبـة السـلوك يف اململكـة          
ــم       ــارتنس، مكتــب األم ــان؛ وألكســندرا م ــاتوري، وزارة العــدل يف الياب املتحــدة؛ وماســاكو ن

املخدِّرات واجلرمية؛ وجاو بينغزهي، جامعة بيجني لتأهيـل املعلمـني؛ وكـارلوس    املتحدة املعين ب
تيفر، معهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة اجملـرمني؛ وهـوراس شاشـا، مؤسسـة شيكوسـا      
ــالينربغ       ــة؛ وكريســتيان راهنــامي، معهــد راؤول ف ــرة الســجون الكيني بورســتال اإلصــالحية، دائ

  نون اإلنساين؛ وحممد حسن السراء، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.حلقوق اإلنسان والقا
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نيســان/أبريل، روبرتــو  ١٤و ١٣ س اجللســتني األوىل والثالثــة، املعقــودتني يــومي وتــرأَّ  -١٥٨
نيســان/  ١٣املعقــودة يف  ،س اجللسـة الثانيــة رافائيـل كامبــا ســيفريان (املكسـيك)، يف حــني تــرأَّ  

  دير لوف (هولندا). مارك روخترس فان ،أبريل
ــد راؤول        -١٥٩ ــدير معه ــة، وم ــل لألمان ويف اجللســة األوىل، أدىل مبالحظــات اســتهاللية ممثِّ

فالينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، ومدير معهد آسيا والشـرق األقصـى ملنـع اإلجـرام     
  ومعاملة اجملرمني.

ملتحـدة وأذربيجـان وكنـدا واململكـة     وألقى كلمات يف اجللسة الثانيـة ممثِّلـو الواليـات ا     -١٦٠
العربية السعودية وسويسرا وتايلند وتركيا وباراغواي وباكستان وإندونيسيا وجنـوب أفريقيـا.   
وأدىل بكلمات أيضا املراقبـون عـن مكتـب كـويكر لألمـم املتحـدة والرابطـة الدوليـة إلصـالح          

  قوانني العقوبات، فضال عن خبريين.
الثة ممثِّلـو سـلوفينيا وكنـدا وتايلنـد والواليـات املتحـدة وموريتانيـا        يف اجللسة الث تكلَّمو  -١٦١

  وإسبانيا. كما ألقى ممثِّل االحتاد األورويب كلمة.
    

    ملخَّص الرئيس    
أشــار املتحــدث الرئيســي، لــدى افتتــاح حلقــة النقــاش حــول "املــرأة: معاملــة اجملرمــات      -١٦٢

ىل خمتلـف معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها الـيت       وإعادة تأهيلهن وإعـادة إدمـاجهن يف اجملتمـع"، إ   
ات الدولية األخرية يف ُوضعت على مرِّ السنني، ال سيما تلك املتصلة مبعاملة السجناء، واملستجدَّ

جمال تعزيز احلقوق األساسية للسجينات، مبا يف ذلـك اعتمـاد قواعـد بـانكوك. وأشـري إىل احلالـة       
ايري على الصعيد الوطين، ولـوحظ أنَّ حالـة التنفيـذ ختتلـف مـن      الراهنة فيما يتعلق بتنفيذ تلك املع

بلد إىل آخر. وُشدِّد أيضاً على أمهية املعاملة املنصـفة واإلنسـانية واملراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية      
  إلعادة تأهيل السجينات واجملرمات من أجل إعادة إدماجهن بنجاح يف اجملتمع.

دراسات االستقصائية اليت أجرهتا الرابطة الدوليـة إلصـالح   وعرض املناظر األول نتائج ال  - ١٦٣
قوانني العقوبات يف عدد من البلدان بشأن خصائص السجينات واجملرمـات وتـأثري السـجن علـى     
النساء. وأشري إىل جمموعة أدوات املسـاعدة التقنيـة الـيت ُوضـعت ملسـاعدة البلـدان يف تنفيـذ هنـج         

رمـات والسـجينات. وأوضـح املنـاظر الثـاين تـأثري السـجن        متكامل من أجـل تلبيـة احتياجـات اجمل   
علــى األمهــات الســجينات وأطفــاهلن، وعــرض جتربــة تايلنــد يف تعزيــز العالقــات بــني األمهــات     
وأطفاهلن، وتوفري الرعاية الطبية والظروف املعيشية للحوامل واملرضـعات والنسـاء اللـوايت يعشـن     

. وشـدَّد علـى ضـرورة وضـع قـوانني وسياسـات       مع أطفاهلن يف السجن، والسجينات األجنبيات
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وطنية مراعية للمنظور اجلنساين، وتعزيز املمارسـات اإلصـالحية القائمـة علـى حقـوق اإلنسـان،       
ــة املتصــلة بالســجينات واجملرمــات.       وكــذلك ضــرورة ضــمان دعــم اجلمهــور للسياســات اجلنائي

يف تنفيــذ قواعــد بــانكوك يف أمريكــا أُشــري يف حلقــة النقــاش إىل معلومــات عــن التقــدُّم احملــرز  مَّثُــ
ــة للمنظــور اجلنســاين مــن خمتلــف      ــة عــن السياســات واملمارســات املراعي الالتينيــة. وســيقت أمثل
البلــدان يف تلــك املنطقــة. وتنــاول املنــاظر الرابــع بالتحليــل حالــة النســاء يف الســجن أو يف حالــة    

بري العملية الراميـة إىل حتسـني معاملـة    االحتجاز رهن احملاكمة يف أفريقيا، فسلَّط الضوء على التدا
السجينات ومحايتهن يف البلدان النامية. وقُدِّمت يف إطـار العـرض اإليضـاحي اخلـامس معلومـات      
عــن اخلــربات املكتســبة مــن نظــام اإلصــالحيات االحتــادي يف كنــدا يف جمــال معاملــة الســجينات   

ــور اجلن      ــي املنظ ــرامج وسياســات تراع ــك ب ــا يف ذل ــات، مب ــات   واجملرم ــتنادا إىل التقييم ســاين، اس
ــد تصــميمها وفــق       ــة للمنظــور اجلنســاين ومرافــق ســجون أعي اجلنســانية، ومنــاذج توظيــف مراعي
املنظـور نفســه، فضـال عــن بـرامج إصــالحية واجتماعيـة لعــالج حـاالت الصــحة العقليـة للمــرأة.       

ســيما براجمهــا  القُــدِّمت معلومــات عـن منــوذج إدارة الســجون يف اجلمهوريـة الدومينيكيــة، و   مَّثُـ 
اخلاصة املتعلقة مبعاملة السجينات واإلعداد إلعادة إدمـاج السـجينات يف اجملتمـع. وقُـدِّمت أيضـاً      
معلومات عن اخلربات اليت اكتسبتها دوائر مراقبـة السـلوك يف إنكلتـرا وويلـز يف جمـال اإلشـراف       

اعـي املنظـور اجلنسـاين    على اجملرمـات يف اجملتمـع احمللـي، حيـث يتـاح عـدد مـن اخلـدمات الـيت تر         
إلدارة اجملرمات وإعـادة إدمـاجهن يف اجملتمـع، علـى أسـاس هنـج مشـترك بـني وكـاالت متعـددة.           
وتناول العرض األخري حالة اجملرمات وسجون النساء وموظفـات سـجون النسـاء يف اليابـان، إىل     

سـتقر ملوظفـات   خذت للتصدي للزيادة يف عدد السجينات، وتـوفري عمـل م  جانب التدابري اليت اتُّ
  السجون، وبناء قدراهتن وحتسني بيئة عملهن.

ني أفكــارهم بشــأن حالــة النســاء يف الســجون يف  مــتكلِّمعــدَّة  وأثنــاء املناقشــة، طــرح   -١٦٤
خمتلف أحنـاء العـامل والتحـديات الـيت تعترضـهن يف هـذا الصـدد، وعرضـوا خـرباهتم الوطنيـة يف           

أنَّ عدد النساء يف السجون يتزايـد مبعـدل أعلـى مـن     التعامل مع السجينات واجملرمات. وُسلِّم ب
ات والســجناء معــدل الســجناء الــذكور. وســلِّط الضــوء علــى احلالــة الفريــدة للســجينات املســنَّ

 تِّجـار ذوي اإلعاقة. ولـوحظ أنَّ النسـاء ُيـودعن السـجَن يف الغالـب بسـبب جـرائم متصـلة باال        
رَّضــن ســابقا لإليــذاء، ال ســيما العنـــف.     باملخــدِّرات وجــرائم بســيطة وأنَّ العديــد منــهن تع     

املشـــاركون التحـــديات املتعلقـــة بالنســـاء يف الســـجون، وأشـــاروا يف هـــذا الصـــدد إىل   وذكـــر
الصعوبات اليت تالقيها النساء ذوات األطفال يف احلفاظ على عالقاهتن بأطفـاهلن، األمـر الـذي    

املشــاركون علــى أمهيــة قواعــد  يزيــد مــن معانــاهتن ويــؤثر تــأثرياً كــبرياً علــى األطفــال. واتفــق    
باع هنـج شـامل، مقـرون باسـتراتيجية     بانكوك لتحسني وضع املرأة، وشدَّدوا على احلاجة إىل اتِّ
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ُتشرك مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم اجملتمعـات احملليـة. وتبـادل املشـاركون أفضـل      
اج املراعية للمنظور اجلنسـاين هلـا   املمارسات واتفقوا على أنَّ برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدم

تــأثري أكــرب علــى املــرأة، وأنَّ هــذه الــربامج ال بــد أن تقــوم علــى أدلــة علميــة وتكيَّــف ملالءمــة     
االحتياجــات اخلاصــة للمــرأة، اســتنادا إىل التقيــيم ومجــع البيانــات بصــورة مســتمرة. وأبــرز         

ب الرصـد ضـماناً الحتـرام    مشاركون آخرون أمهية الشـفافية واالنفتـاح يف السـجون، إىل جانـ    
احلقوق. وميكن تبادل جتارب ناجحة بشأن كيفية استخدام وسائط اإلعالم على حنـو يفيـد يف   

  تغيري الوصمة اليت ما زالت تعاين منها السجينات.
وافتتحت ممثِّلة األمني العام اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد األطفـال حلقـة النقـاش حـول           -١٦٥

اجملــرمني وإعــادة تأهيلــهم وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع"، وألقــت   موضــوع "األطفــال: معاملــة
كلمة رئيسية بواسطة وصلة فيديو. وأشارت إىل أهـمِّ املعـايري والقواعـد ذات الصـلة باألطفـال      
املخالفني للقانون، والحظت استمرار وجود فجوة خطرية على مسـتوى احلوكمـة بـني األطـر     

نفيذها. وأشارت أيضـا إىل حالـة األطفـال الـذين يعيشـون      املعيارية النابعة من هذه الصكوك وت
يف ظروف عنيفة، واألطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقليـة واحملـرومني مـن حريتـهم     

بــه اســتراتيجيات األمــم املتحــدة   تتَّســموالفتيــات احملرومــات مــن حريتــهن، مشــدِّدة علــى مــا   
ضـد األطفـال يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة        وتدابريها العملية النموذجية للقضـاء علـى العنـف   

  اجلنائية، اليت اعتمدت يف اآلونة األخرية، من أمهية يف محاية حقوق هؤالء األطفال.
وركَّـــز العـــرض األول يف حلقـــة النقـــاش علـــى األحكـــام الـــواردة يف االســـتراتيجيات   -١٦٦

 باملخـدِّرات واجلرميـة مـن أجـل     النموذجية والتدابري العملية والعمل الذي يقوم به املكتب املعين
دعم تنفيذ ذلـك الصـك اجلديـد، مبـا يف ذلـك الربنـامج العـاملي بشـأن العنـف ضـد األطفـال يف            
جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املشترك بني املكتب واليونيسيف. وركَّز العرض الثاين علـى  

نفيـذ االسـتراتيجيات النموذجيـة    فِّذت حـديثاً مـن أجـل مسـاعدة البلـدان علـى ت      األنشطة اليت ُن
قائمة املكتـب املرجعيـة لتيسـري عمليـات التقيـيم والتـدابري الراميـة إىل         والتدابري العملية، وخاصةً

ضـمان امتثــال نظــم العدالــة للصــك القــانوين اجلديــد. مث قُــدِّمت معلومــات عــن املبــادرات الــيت  
قـانون، والـيت تشـدِّد علـى دور اُألسـرة      اختذهتا الصني من أجل التعامل مع األطفال املخالفني لل

ــوانني والسياســات واملمارســات ذات الصــلة       ــة وإصــالح الق ــدارس واملنظمــات االجتماعي وامل
العرض الرابع فتمحور حول املمارسات اجليدة فيمـا  أمَّا  استنادا إىل الصكوك واملعايري الدولية.

األحــداث يف كوســتاريكا، مبــا يف يتعلـق ببــدائل اإلجــراءات القضـائية انطالقــا مــن نظــام قضـاء    
ذلـك إسـقاط العقوبـة، والتفـاوض لتخفيــف العقوبـة، ورد الـدعوى وإغـالق ملفـات القضــايا،         
وعمليات املصاحلة، ووقف اإلجراءات وجرب األضرار. وعرض املنـاظر اخلـامس خـربات كينيـا     
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اإلصـالحية،  يف التعامل مع األطفال املخالفني للقانون، وال سـيما مؤسسـة شيكوسـا بورسـتال     
اليت توفِّر برامج لضمان إعداد اجلناة حليـاة خاليـة مـن اجلرميـة عنـد إطـالق سـراحهم والسـماح         
بإعادة إدماجهم بُيسر يف اجملتمـع. وخـالل حلقـة النقـاش، أُطِلـع املشـاركون علـى النتـائج الـيت          

لينربغ انتهت إليها دراسة أساسية حديثة بشأن نظم قضاء األحـداث، أجراهـا معهـد راؤول فـا    
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف منطقـة رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا. وكشـفت هـذه         
الدراسة النقاب عن االجتاهات العامة واملمارسات الفضلى والتحديات الرئيسية يف مجيع أحنـاء  
املنطقة يف جمال معاملـة اجلنـاة األحـداث وإعـادة تأهيلـهم وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع. وركَّـز          
العرض السابع على خـربة اململكـة العربيـة السـعودية يف جمـال إعـادة تأهيـل األطفـال املخـالفني          
للقانون وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وتناول بالتحليل عوامل اخلطر احملدق باألطفال املخـالفني  

أمَّــا  للقـانون، مث قــدَّم حملــة عامــة عــن خمتلــف آليــات الرعايــة وإعــادة التأهيــل املتاحــة للمجتمــع. 
العرض األخري، الذي ركَّز على معاملة اجملرمات الشابات، فقد أوضـح الفلسـفة الـيت يسترشـد     
هبا نظام السجون السويدي يف استخدام السجن كمالذ أخري هلذا النوع من اجلنـاة، وهـو هنـج    

  يعدُّ من أجنع التدابري املتخذة لتسهيل التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع.
ــدَّم  -١٦٧ ــة         وق ــدنيا ملعامل ــة ال ــد النموذجي ــيح القواع ــة عــن تنق ــات حمدَّث ــة معلوم ــل لألمان ممثِّ

  .٢٠١٠السجناء اليت صدر هبا تكليف من اجلمعية العامة يف عام 
هبـا اسـتراتيجيات    تتَّسـم واتَّفق املشاركون عموما خالل املناقشة على القيمـة الكـربى الـيت      - ١٦٨

لعمليـة للقضـاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف جمـال منـع اجلرميـة          األمم املتحدة النموذجية والتدابري ا
والعدالة اجلنائية، مـن حيـث أهنـا أداة قويـة تسـتعني هبـا الـدول األعضـاء يف محايـة حقـوق األطفـال            

ني باملكتـب  تكلِّمني بنظام العدالة ومنع حوادث العنف والتصدي هلـا بفعاليـة. وأشـاد أحـد املـ     احملتكِّ
باالشتراك مع منظمة األمم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)،     ،الذي وضعاجلرمية املعين باملخدِّرات و

برناجمــا عامليــا بشــأن العنــف ضــد األطفــال يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وشــجَّع الــدول   
الصدد. وأشار املندوبون إىل التقـدُّم الـذي أحرزتـه احلكومـات      ااألعضاء على تقدمي التمويل يف هذ

عـدَّة   طنية حىت اآلن يف تعزيز حقوق األطفال املخالفني للقـانون ومحايتـهم مـن العنـف. وأعـرب     الو
ني عن تأييدهم لنتائج عملية تنقيح قواعد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء،       متكلِّم

املعقـود يف   اليت كان قـد وضـع صـيغتها النهائيـة فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل يف اجتماعـه الرابـع          
، وأوصـوا بـأن تقـرَّ جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة        ٢٠١٥كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف آذار/مـارس  

  اجلنائية جمموعة القواعد املنقَّحة يف دورهتا الرابعة والعشرين.
  ودعا الرئيس، يف ملخَّصه للمناقشة، املشاركني إىل النظر فيما يلي:  - ١٦٩
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ــدول األعضــاء     (أ)   ــجِّعت ال ــديل التشــريعات والسياســات    ُش ــاد أو تع ــى اعتم عل
ــم املتحــدة         ــايري األم ــع مع ــانون متاشــيا م ــال املخــالفني للق ــات واألطف ــدابري اخلاصــة باجملرم والت

  وقواعدها ذات الصلة وعلى توفري التمويل الكايف لتنفيذها؛
ُدعيــت الــدول األعضــاء إىل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف نظــم العدالــة    (ب)  

نائية مع وضع برامج تراعي تاريخ اجملرمـات، مبـا يف ذلـك تـاريخ اإليـذاء ومـا يتصـل بـذلك         اجل
  من مسائل الصحة العقلية؛

ــة ذات الصــلة       (ج)   ــى اســتعراض التشــريعات الوطني ــدول األعضــاء عل ُشــجِّعت ال
والسياسات واإلجراءات واملمارسات من أجل العمل بفعالية على منـع ومواجهـة العنـف ضـد     

  ل الذين يدعى أهنم مرتكبو جرائم أو ضحاياها أو شهود عليها؛األطفا
ــة         (د)   ــام العدالـ ــل أدوار نظـ ــراف بتكامـ ــى االعتـ ــاء علـ ــدول األعضـ ــجِّعت الـ ُشـ

وقطاعات محاية الطفل والرعاية االجتماعية والصحة والتعليم، وذلـك مـن أجـل حتسـني فعاليـة      
  ة من العنف ضد األطفال؛نظام العدالة اجلنائية يف منع ومواجهة األشكال اخلطري

ُشــجِّعت الــدول األعضــاء علــى تعزيــز اســتخدام تــدابري بديلــة لإلجــراءات           (ه)  
القضائية، فيما خيص النساء واألطفال علـى السـواء. وينبغـي احتـرام مبـدأ عـدم جـواز حرمـان         

عضـاء  كمالٍذ أخري وألقصر مدَّة زمنية مالئمة. كما ُشـجِّعت الـدول األ  إالَّ األطفال من احلرية 
  على تفادي اللجوء إىل احتجاز األطفال رهن احملاكمة كلما أمكن ذلك؛

ُدعيــت الــدول األعضــاء إىل تــوفري خدمــة للرعايــة الصــحية مراعيــة للمنظــور      (و)  
يف اعتبارهــــا األمــــراض املنقولــــة باالتصــــال اجلنســــي؛  اجلنســــاين داخــــل الســــجون، آخــــذةً

ة، مبا يف ذلـك خطـر االنتحـار وإيـذاء الـنفس؛      واالحتياجات من الرعاية اخلاصة بالصحة العقلي
وحــاالت احلمــل ومــا يتصــل هبــا مــن مســائل الصــحة اإلجنابيــة؛ وحــاالت إدمــان املخــدِّرات؛    

  واالعتداء اجلنسي وغريه من أشكال العنف؛
ُشجِّعت الدول األعضاء على وضع تدابري مناسبة لتلبيـة االحتياجـات اخلاصـة      (ز)  

  هم، وخصوصا فيما يتعلق خبدمات الرعاية الصحية والنظافة؛لألطفال احملرومني من حريت
ُدعيت الدول األعضاء إىل وضع وتنفيذ برامج وتدخالت قائمـة علـى املعرفـة      (ح)  

  بأبعاد الصدمات من أجل السجينات واألطفال املخالفني للقانون؛
 ُشــجِّعت الــدول األعضــاء علــى التقليــل إىل أدىن حــدٍّ مــن اللجــوء إىل َســجن    (ط)  

النســاء احلوامــل واألمهــات اللــوايت لــديهن أطفــال صــغار. وُدعيــت الــدول األعضــاء، إذا كــان  
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من السجن، إىل توفري خدمات مثـل دور احلضـانة، ووحـدات اجلمـع بـني األم والطفـل،        بدَّ ال
ــيم الرمســي ألطفــال الســجينات، وُشــجِّع علــى التعــاون مــع املنظمــات ذات      والتمــريض والتعل

  املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع احمللي؛الصلة، مبا فيها 
ُدعيت الدول األعضاء إىل النظر يف مشكلة أطفال األشخاص احملتجـزين وإىل    (ي)  

مواصــلة مناقشــة وتبــادل املمارســات اجليــدة بالتعــاون مــع املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة   
  ؛اإلنساناملتحدة السامية حلقوق األمم  مفوَّضيةومنظمة األمم املتحدة للطفولة و

ُشجِّعت الدول األعضاء على وضـع بـرامج عـالج مراعيـة للمنظـور اجلنسـاين         (ك)  
بشأن التأهيل وإعادة اإلدماج، يف املؤسسـات ويف اجملتمـع، مبـا يف ذلـك خـالل مرحلـة الرعايـة        

ــاطي        ــاة حــاالت تع ــة خاصــة، ملراع ــاة احتياجــات النســاء إىل معامل ــع مراع ــة، م ــواد  الالحق م
  اإلدمان، وعدم كفاية التعليم، وتاريخ اإليذاء؛

ُدعيت الدول األعضاء إىل تـوفري الـدعم والـربامج واخلـدمات لألطفـال احملـرومني         (ل)  
  من حريتهم قبل إطالق سراحهم وبعده من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

ج إلعـادة تأهيـل وإدمـاج السـجينات     ُشجِّعت الدول األعضاء على تنفيذ برام  (م)  
واألطفال احملرومني مـن حريتـهم بالتنسـيق مـع املنظمـات غـري احلكوميـة ذات الصـلة والقطـاع          

  اخلاص واجملتمع احمللي؛
ُدعيت الدول األعضاء إىل وضع توجيهات يف جمـال السياسـات بشـأن كيفيـة       (ن)  

  جنبيات والنساء من الشعوب األصلية؛التعامل مع اجملرمات من األقليات، مبن فيهن الرعايا األ
ُشجِّعت الدول األعضاء على تعزيز استخدام البحوث القائمة على أدلـة علميـة     (س)  

يف تنفيذ االسـتراتيجيات ذات الصـلة باجملرمـات واألطفـال املخـالفني للقـانون. وُشـجِّعت الـدول         
ءاهتا املتعلقــة بالعدالــة األعضــاء علــى وجــه اخلصــوص علــى إدراج املــتغريات اجلنســانية يف إحصــا  

اجلنائية ووضع قواعد بيانـات إلدارة ملفـات القضـايا تشـتمل علـى البيانـات اجلنسـانية. وعـالوة         
علــى ذلــك، ُدعيــت هــذه الــدول إىل وضــع نظــام جلمــع وإبــالغ البيانــات واإلحصــاءات املتعلقــة  

واملسـامهة يف إجـراء   بقضاء األحداث، وخباصة فيما يتعلق حبالة األطفال احملـرومني مـن حريتـهم،    
  ؛٦٩/١٥٧دراسة متعمقة عن األطفال احملرومني من حريتهم، متشيا مع قرار اجلمعية العامة 

ُدعيت الدول األعضاء إىل تنمية الوعي بالصكوك واملعـايري والقواعـد الدوليـة      (ع)  
ــة        ــدابريها العملي ــم املتحــدة وت ــانكوك واســتراتيجيات األم ــد ب ــك قواع ــا يف ذل  ذات الصــلة، مب
النموذجية للقضاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، والعمـل           



 

V.15-02927 81 
 

A/CONF.222/17 

على نشر هذه الصكوك واملعايري على مجيع موظفي العدالة اجلنائيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة     
  ذات الصلة واجملتمعات احمللية؛

ــة دعــم ومشــاركة اجل     (ف)   ــالنظر إىل أمهي ــدول األعضــاء، ب مهــور يف وضــع  ُدعيــت ال
السياسات واالستراتيجيات والربامج اجلنائية املتعلقة بالسـجينات واألطفـال املخـالفني للقـانون، إىل     

  بذل اجلهود لكفالة هذا الدعم وهذه املشاركة؛
ُشجِّعت الـدول األعضـاء علـى تعزيـز أنشـطة تـدريب وبنـاء قـدرات مـوظفي            (ص)  

  ملعايري والقواعد الدولية ذات الصلة؛العدالة اجلنائية، استناداً إىل الصكوك وا
ة لترقيـة موظفـات   فعَّالـ ُدعيت الدول األعضاء إىل وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة      (ق)  

  اإلصالحيات إىل مستوى األدوار القيادية واإلدارية يف معاملة اجملرمات؛
ُشجِّعت الدول األعضاء على تعزيز تبادل املمارسات اجليـدة يف جمـال معاملـة      (ر)  

رمــــات واألطفــــال املخــــالفني للقــــانون وإعــــادة إدمــــاجهم يف اجملتمــــع علــــى الصــــعيدين   اجمل
  والدويل؛  اإلقليمي
إىل مواصـلة تقـدمي املسـاعدة والـدعم      املعين باملخدِّرات واجلرميـة  ُدعي املكتب  (ش)  

إىل البلــدان، بنــاًء علــى طلبــها، مــن أجــل تنفيــذ قواعــد بــانكوك واســتراتيجيات األمــم املتحــدة  
ها العملية النموذجية للقضـاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة          وتدابري

  اجلنائية. وُدعيت الدول األعضاء إىل االستفادة الكاملة من األدوات اليت استحدثها املكتب؛
ُشجِّعت الدول األعضاء علـى تـوفري املـوارد املاليـة وغريهـا مـن املـوارد مـن أجـل            (ت)  

كتب على تقدمي املسـاعدة التقنيـة لتلبيـة احتياجـات السـجينات واجملرمـات، وكـذلك        تعزيز قدرة امل
ون بنظام العدالة من العنف، مبا يف ذلك مـن خـالل تنفيـذ الربنـامج     محاية مجيع األطفال الذين حيتكُّ

ــني        ــترك بـ ــة، املشـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــال منـ ــال يف جمـ ــد األطفـ ــأن العنـــف ضـ ــاملي بشـ العـ
  ليونيسيف؛وا املكتب

ــرار الصــيغة املنقَّحــة         (ث)   ــة إىل النظــر يف إق ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ُدعيــت جلن
للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وفقا لواليتها احلالية، لكي تعتمد اجلمعية العامة جمموعـة  

  القواعد املنقَّحة يف هناية املطاف.
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ر باألشخاص وهتريب املهاجرين: التجارب الناجحة حلقة العمل بشأن االتِّجا  - باء  
تبادل املساعدة القانونية ويف محاية الشهود وضحايا  يف جمال التجرمي ويف

     االتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال
    الوقائع     

ــودة يف      -١٧٠ ــة األوىل املعقـ ــته العامـ ــة، يف جلسـ ــؤمتر بالتزكيـ ــ ١٢انتخـــب املـ ان/أبريل نيسـ
ــة، يف       ٢٠١٥ ــة بالتزكي ــة الثاني ــة. وانتخبــت اللجن ــة الثاني ــدا) رئيســاً للجن ــايت يوتســن (فنلن ، م

، أنطونيـو روبريتـو كاسـتيالنوس لـوبيس     ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٤جلستها األوىل املعقـودة يف  
  (غواتيماال) نائباً لرئيسها وناوكي سوغانو (اليابان) مقرِّراً هلا.

ــة  -١٧١ ــومي    وَعقـــدت اللجنـ ــودة يـ ــة املعقـ ــة والثالثـ ــاهتا األوىل والثانيـ ــة، يف جلسـ  ١٤الثانيـ
ــان/أبريل  ١٥و ــاجرين:     ٢٠١٥نيسـ ــخاص وهتريـــب املهـ ــار باألشـ ــن االتِّجـ ــل عـ ــة عمـ ، حلقـ

التجارب الناجحة يف جمال التجرمي ويف تبـادل املسـاعدة القانونيـة ويف محايـة الشـهود وضـحايا       
ملاثلة يف هذا اجملال. وقد ساعد املعهـد األورويب ملنـع اجلرميـة    االتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات ا

ومكافحتها، املنتسب إىل األمم املتحدة والذي هو جزء من شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع      
اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف التحضري حللقة العمل وتنظيمهـا. وكانـت الوثـائُق التاليـة معروضـةً      

  على اللجنة:
بشــأن االتِّجــار باألشــخاص    ٢معلومــات أساســية عــن حلقــة العمــل      ورقــة  (أ)  

وهتريب املهاجرين: التجارب الناجحة يف جمال التجرمي ويف تبادل املساعدة القانونيـة ويف محايـة   
  )؛A/CONF.222/11ة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال (فعَّالشهود وضحايا االتِّجار بصورة 

ر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         دليل املناقشة ملؤمت  (ب)  
)A/CONF.222/PM.1؛(  

 تقــــــارير االجتماعــــــات اإلقليميــــــة التحضــــــريية للمــــــؤمتر الثالــــــث عشــــــر   (ج)  
)A/CONF.222/RPM.1/1 وA/CONF.222/RPM.2/1 وA/CONF.222/RPM.3/1 وA/CONF.222/RPM.4/1.(  

ــة الثانيــ   -١٧٢ ــة   ١٤ة، املعقــودة يف ويف اجللســة األوىل للجن نيســان/أبريل، أدىل رئــيس اللجن
ببيان استهاليل. وأدار الرئيس حلقـة النقـاش الرفيعـة املسـتوى املعنيـة بالقضـايا الشـاملة وقادهـا         
ــة أمســاؤهم: يــوري فيــدوتوف (املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين       ــاِظرون التالي املن

األمـم املتحـدة    مفوَّضـية جنوب أفريقيـا)، مـىن رمشـاوي (   باملخدِّرات واجلرمية)، جون جيفري (
الســامية حلقــوق اإلنســان)، برينــد هيمنغــواي (املنظمــة الدوليــة للــهجرة)، مادينــا ياربوســينوفا    
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(منظمة األمن والتعاون يف أوروبا). وقاد حلقـة النقـاش التقنيـة املعنيـة بالقضـايا الشـاملة إليـاس        
ين باملخدِّرات واجلرمية) وجـون موريسـون (معهـد حقـوق     تشاتزيس (مكتب األمم املتحدة املع

  اإلنسان واألعمال التجارية).
و ممثِّلـ  تكلَّـم وأدىل بكلمة وزير العدل يف إيطاليا ووزير العدل يف مجهوريـة مولـدوفا. و    -١٧٣

ــة الســعودية وتــونس واجلزائــر      سويســرا واملكســيك واململكــة املتحــدة وفنلنــدا واململكــة العربي
  ايلند وأذربيجان.واملغرب وت

نيســان/أبريل، أدىل رئــيس اللجنــة   ١٤ويف اجللســة الثانيــة للجنــة الثانيــة، املعقــودة يف     -١٧٤
بكلمة استهاللية. وألقت الكلمة الرئيسية يف حلقـة العمـل ماريـا غراسـيا جيامارينـارو (مقـرِّرة       

طفـال). وأدار الـرئيس   األمم املتحدة اخلاصة املعنية باالتِّجار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واأل   
حلقة النقـاش املتعلقـة باالتِّجـار باألشـخاص وقادهـا املنـاِظرون التاليـة أمسـاؤهم: ماريـا غراسـيا           
ــة)،         ــين باملخــدِّرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــبونتا (مكت ــتينا كانغاس ــارو، كريس جيامارين

ديبيلـومي (املركـز األفريقـي    فان هاوفريمايرن (بلجيكا)، دارلني باجاريتو (الفلـبني)، بـول أ   بيتر
  للدعوة والتنمية البشرية)، باندانا باتانايك (احللف العاملي ملكافحة االتِّجار بالنساء).

و السودان والنرويج والواليات املتحدة والربازيل والصومال وكندا وتايلنـد  ممثِّل تكلَّمو  -١٧٥
املراقـب عـن    تكلَّمائر واهلند. كما واملكسيك وتركيا وإندونيسيا واليابان وفرنسا وكينيا واجلز
  االحتاد األورويب واملراقب عن جملس وزراء الداخلية العرب.

ــة للجنــة الثانيــة، املعقــودة يف     -١٧٦ ــة   ١٥ويف اجللســة الثالث نيســان/أبريل، أدىل رئــيس اللجن
رون بكلمــة اســتهاللية. وأدار الــرئيس حلقــة النقــاش املتعلقــة بتــهريب املهــاجرين وقادهــا املنــاظِ 

التالية أمساؤهم: ميشـيل لوفـوا (منـرب التعـاون الـدويل بشـأن املهـاجرين غـري املـوثقني)، خوسـيه           
ــا غونســـالس (املكســـيك)، ســـومبل ريتـــزيف     ــا ليثارغـ ــاير (الواليـــات املتحـــدة)، أدريانـ مونتيمـ

  األمم املتحدة لشؤون الالجئني). مفوَّضية(
ادور والواليـات املتحـدة ومصـر ومجهوريـة     و الصني واجلزائر وقطر والسـلف ممثِّل تكلَّمو  -١٧٧

  زانيا املتحدة واليمن واالحتاد الروسي وبلجيكا والنرويج وكينيا واململكة املتحدة. تن
    

    ملخَّص الرئيس    
ُشدِّد يف إطار حلقة النقاش الرفيعـة املسـتوى املعنيـة بالقضـايا الشـاملة علـى أنَّ جـرائم          -١٧٨

اجرين من اجلرائم اخلطـرية الـيت ُتسـَتغل فيهـا الفئـات الضـعيفة       االتِّجار باألشخاص وهتريب امله
وغالباً ما تنطوي على انتـهاكات جسـيمة حلقـوق اإلنسـان. وأشـار املنـاِظرون إىل خطـة عمـل         
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األمم املتحدة العامليـة ملكافحـة االتِّجـار باألشـخاص، الـيت أُقـرَّ فيهـا بـأنَّ الفقـر والبطالـة وعـدم            
االقتصادية والعنف اجلنساين والتمييز والتهميش هي من بني العوامـل  -توفُّر الفرص االجتماعية

اليت تسهم يف جعل األشخاص عرضةً لالتِّجار. وأشار املناِظرون أيضاً إىل أنَّ املهـاجرين كـثريا   
زاعات والتمييز والفقر وتدهور البيئـة، أو بسـبب    يضطرون إىل التنقل بسبب االضطهاد والن ما

على عمل الئق وعدم توفُّر الرعايـة الصـحية املناسـبة والتعلـيم والسـكن.      انعدام فرص احلصول 
ــة الضــالعة يف االتِّجــار بالبشــر وهتريــب املهــاجرين      ــاِظرون أنَّ اجلماعــات اإلجرامي والحــظ املن
أصبحت أقدر على استغالل تلك العوامل ودخول قطاعات اقتصادية جديـدة، سـواء القانونيـة    

شري أيضاً إىل الصـالت  ستخدام اإلنترنت ألغراض إجرامية متنوعة. وأُمنها أو غري القانونية، وا
القائمة بـني االتِّجـار بالبشـر وهتريـب املهـاجرين ومتويـل اإلرهـاب وغسـل األمـوال. وُشـدِّد يف           
إطار حلقة النقاش على احلاجة إىل املزيد من اإلجراءات املتضـافرة وتعزيـز التعـاون علـى مجيـع      

ــيت        املســتويات، وأُشــري إىل  ــن اجلــرائم ال ــوا املســؤولية ع ــي أالَّ يتحمل أنَّ ضــحايا االتِّجــار ينبغ
  يرتكبوهنا نتيجة عمليات االتِّجار هبم أو أثناء تلك العمليات.

وأُشري يف إطار حلقة النقاش التقنية املعنية بالقضايا الشاملة إىل اإلطار القـانوين الـدويل     -١٧٩
االتِّجــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين. وأُشــري إىل   املــتني القــائم يف جمــال التصــدي جلــرائم   

املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان: تنفيذ إطار األمـم املتحـدة املعنـون    
وُبيِّنــــت التحــــديات املرتبطــــة بتحميــــل األشــــخاص   )٤١("احلمايــــة واالحتــــرام واإلنصــــاف"،

ية االعتداءات واالستغالل، سـواء كـان ذلـك    االعتباريني، وال سيما األعمال التجارية، مسؤول
يف بلد املنشأ أو بلد املقصد. وأُشـري أيضـاً إىل واجـب الـدول يف جمـال محايـة حقـوق اإلنسـان،         
ــوفري ســبل االنتصــاف         ــوق، وضــرورة ضــمان ت ــذه احلق ــرام ه ومســؤولية الشــركات عــن احت

  لضحايا االعتداءات واالستغالل.
منـاِظرين علـى ضـرورة    عدَّة  باالتِّجار باألشخاص، شدَّدوخالل حلقة النقاش املتعلقة   -١٨٠

هبــم كــأدوات يف  تَّجــربــاع هنــج قــائم علــى حقــوق اإلنســان، فكــثرياً مــا ُيعاَمــل األشــخاص املاتِّ
التحقيق اجلنائي، بدالً من أن يعاملوا كضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان، يكـون مـن حقهـم    

صـاف املالئمـة. ونـاقش املشـاركون أيضـاً التحـديات       احلصول على احلماية املناسبة وسبل االنت
القائمــة يف األخــذ هبــذا النــهج، ومنــها عــدم تــوفُّر اإلرادة السياســية أو القــدرات أو املــوارد أو   
ــاإلدالء بشــهاداهتم؛        ــاعهم ب ــرِزت الصــعوبات املرتبطــة باســتبانة الضــحايا وإقن املعلومــات. وأُب

علقـــة بقــوانني التقــادم وشـــروط احلصــول علـــى    وذُكــرت أيضــاً يف هـــذا الســياق املســائل املت    
                                                         

  .A/HRC/17/31مرفق الوثيقة   )٤١(
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الصـادر عـن مكتـب     ٢٠١٤العاملي عن االتِّجار باألشخاص لعـام   التقريراملساعدة. وأُشري إىل 
األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، وذُِكر أنَّ لربوتوكول االتِّجار باألشخاص أثـراً كـبرياً   

  عدد اإلدانات ال يزال منخفضاً. يف جترمي الضالعني باالتِّجار، وإن كان
أنــه إالَّ ضــون لالســتغالل اجلنســي، ولــوحظ أنَّ غالبيــة ضــحايا االتِّجــار املســتبانني يتعرَّ  -١٨١

ــل االتِّجــار ألغــراض السُّــ       ــن االســتغالل، مث ــد اكتشــاف أشــكال أخــرى م ــزع يتزاي خرة أو ن
شـي العمـل املـدرَّبني علـى     فتِّاألعضاء. وُشدِّد على أمهية التعاون بني مـوظفي إنفـاذ القـانون وم   

  كشف حاالت االتِّجار واستبانة الضحايا.
وأثناء حلقة النقاش املتعلقة بتهريب املهاجرين، أشار املناِظرون إىل انتشار التـهريب عـرب     -١٨٢

زاعـات   دروب اهلجرة وعدم وجود قنوات للهجرة النظامية ممـا يـؤدي، يف عـامل يشـهد تزايـد الـن      
ضـاع الالجـئني، إىل هتريـب املهـاجرين. وأشـار أحـد املنـاِظرين إىل أنـه، نظـراً          املسلحة وتفاقم أو

مو خـدمات اهلجـرة غـري    لتعزيز مراقبة احلدود وعدم وجود قنوات آمنة للهجرة، بات اليوم مقـدِّ 
تنظيم أو محاية هلؤالء املهاجرين. أيِّ  رون للمهاجرين عبور احلدود، دونالقانونية هم الذين ييسِّ

مناِظر آخر أنَّ احلـدَّ مـن أعـداد املهـاجرين غـري القـانونيني يقتضـي تـوفري قنـوات هجـرة            واستنتج
ــة،    ومرونــةً أكثــر إنصــافاً وحتســني املمارســات القانونيــة واإلداريــة، وحتســني الوصــول إىل العدال

ــي معاجلــة          ــة. فينبغ ــانونيني لتســوية أوضــاعهم القانوني ــاجرين غــري الق ــام امله وإتاحــة الفرصــة أم
جات األطفال املهاجرين، مبن فيهم األطفال غري املصحوبني بذويهم، مبـا يشـمل املـراهقني،    احتيا
 ، مع إيالء االعتبار الواجب حلماية مصاحل الطفل الفضلى. وتبـادل املنـاِظرون أمثلـةً   شاملةً معاجلةً

عن حاالت التعاون على تفكيك مجاعات إجرامية منظمـة ضـالعة يف هتريـب املهـاجرين، كانـت      
على صعيد األمن الوطين والسالمة العامة وختلق أزمات إنسانية. وتطرَّق املناِظرون  كِّل خطراًتش

إىل أنـــواع اجلماعـــات الضـــالعة يف التـــهريب وخمتلـــف أدوار األفـــراد داخـــل تلـــك اجلماعـــات.  
ونوقشـــت أمثلـــة علـــى وســـائل العنـــف الـــيت تســـتخدمها تلـــك اجلماعـــات، كأخـــذ الرهـــائن،   

از، واالعتــداءات البدنيــة واجلنســية. وأُشــري إىل أنَّ هــذه اجلــرائم كــثرياً مــا   واالختطــاف، واالبتــز
تكون مرتبطـة بسـرقة اهلويـة، وتزويـر املسـتندات واالحتيـال للحصـول علـى اسـتحقاقات الغـري،           

  واالتِّجار باألسلحة النارية واملخدِّرات، وغسل األموال، واالتِّجار باألشخاص.
إىل أمهيـة تقاسـم املسـؤولية يف معاجلـة املسـائل املتعلقـة باالتِّجـار        ني متكلِّمعدَّة  وأشار  -١٨٣

ون علــى أمهيــة التعــاون علــى التصــدِّي جلــرائم متكلِّمــباألشــخاص وهتريــب املهــاجرين. وشــدَّد 
االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين فيما بـني مجيـع أصـحاب املصـلحة ذوي الصـلة، مبـا يف       

ــات األ   ــدول األعضــاء وكيان ــك ال ــدين      ذل ــة واجملتمــع امل ــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكومي م
  واجلماعات الدينية.
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ني إىل اإلجراءات التشريعية والتدابري السياسـاتية وغريهـا مـن    تكلِّموأشار العديد من امل  -١٨٤
اجلهود اليت ُبذلت مؤخراً على الصعيد الـوطين للتصـدي جلـرائم االتِّجـار باألشـخاص وهتريـب       

ني علـى ضـرورة تشـجيع التصـديق علـى اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة         مـتكلِّم د عـدَّة  املهاجرين. وأكَّ
وبروتوكــويل االتِّجــار باألشـــخاص وهتريــب املهــاجرين وتنفيـــذها وإدراجهــا يف التشـــريعات      
ــاهيم ذات       ــى توضــيح املف ــة. وأُشــري يف هــذا الصــدد إىل احلاجــة إىل مواصــلة العمــل عل الوطني

مــن  ٦مــن املــادة  ٤والفقــرة  ٥عــاة التــوازن الــدقيق بــني املــادة الصــلة، وأُشــري إىل ضــرورة مرا
  بروتوكول هتريب املهاجرين، واحلفاظ على هذا التوازن.

ني أمهية املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني، كما أبـرزوا أمهيـة   متكلِّموأبرز عدَّة   -١٨٥
ة اخلاصـة للقـوانني واللـوائح    اخلطوات اليت تتخذها احلكومات لكفالة امتثـال املنشـآت التجاريـ   

  التنظيمية القائمة.
ني علــى احلاجــة إىل تنفيــذ أنشــطة وقائيــة، مثــل محــالت التوعيــة.  مــتكلِّمعــدَّة  وشــدَّد  -١٨٦

ــا يف ذلــك التحــدِّيات املرتبطــة        ــى التحــديات املتصــلة باســتبانة ضــحايا االتِّجــار، مب ــدِّد عل وُش
  ن بأنفسهم على أهنم ضحايا.بالتحقُّق من مصداقية األشخاص الذين يعرِّفو

ي اخلاصــة والتحقيقــات املاليــة وُشــدِّد أيضــاً علــى أمهيــة االســتفادة مــن أســاليب التحــرِّ  -١٨٧
  وتبادل املعلومات االستخبارية بني األجهزة الوطنية، على الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل.

  ر فيما يلي:ودعا الرئيس، يف ملخَّصه للمناقشات، املشاركني إىل النظ  -١٨٨
مثــة حاجــة إىل وضــع تــدابري شــاملة ومتعــدِّدة التخصُّصــات وقائمــة علــى أدلــة    (أ)  

ملكافحة االتِّجار باألشخاص وهتريب املهـاجرين باعتبارمهـا جـرميتني متمـايزتني. وتشـمل هـذه       
ــرص           ــن الف ــد م ــق املزي ــها خل ــائل من ــاتني اجلــرميتني بوس ــة هل ــباب اجلذري ــدابري معاجلــة األس الت

دية يف بلـــدان املنشـــأ؛ وتعزيـــز ممارســـات التوظيـــف املنصـــفة واألخالقيـــة، ومســـؤولية االقتصـــا
املنشــآت التجاريــة يف أن تعمــل مــع تــوخِّي العنايــة الواجبــة واحتــرام حقــوق اإلنســان؛ وزيــادة  
الوعي يف بلدان املنشأ والعبور واملقصـد؛ وفـتح املزيـد مـن القنـوات للـهجرة املشـروعة وإعـادة         

ل العمالة، وخباصة من أجـل الالجـئني. وُشـدِّد علـى أمهيـة      ططات بشأن تنقُّالتوطني؛ ووضع خم
احلوارات اجلارية بشأن تأشريات السفر، يف إطـار إنفـاذ القـانون والتـدابري األخـرى الـيت يـتعني        

  تنفيذها لرفع اشتراط احلصول على تأشريات الدخول لفترات اإلقامة القصرية األجل؛
ــذل امل   (ب)   ــة حاجــة إىل ب ــد مــن اجلهــود الســتبانة ضــحايا االتِّجــار؛ وإجــراء     مث زي

بني؛ وتــوفري تــدابري احلمايــة الالزمــة؛  عمليــات البحــث واإلنقــاذ بغــرض إنقــاذ املهــاجرين املهــرَّ 
يب املهــاجرين، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التحقيقــات املاليــة،  ين بالبشــر ومهــرِّمتَّجــروالتصــدِّي لل
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يل؛ ويلــزم يف الوقــت نفســه التصــدِّي للطلــب علــى  ومصــادرة عائــدات اجلرميــة والتعــاون الــدو 
العمالـة الرخيصـة. وينبغـي أن تكـون هـذه التـدابري        العمالة غـري املنظمـة وغـري احملميـة، وخاصـةً     

للمنظــور اجلنســاين والســن، وأن ُيحَصــل يف إطارهــا يف  علــى احلقــوق ومراعيــةً الشــاملة قائمــةً
  بني؛جر هبم واملهاجرين املهرَّاحلاالت املثلى على تعقيبات من األشخاص املتَّ

ينبغي وضع سياسات وبرامج شاملة، تراعي مبدأ توخي العنايـة الواجبـة، مـن      (ج)  
فـق مـع االلتزامـات    ، مبـا يتَّ ةًفعَّال أجل مكافحة االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين مكافحةً

االتِّجـار باألشـخاص    الدولية ذات الصلة، ومنها على سبيل املثـال تلـك الـواردة يف بروتوكـول    
ــلة. وينبغـــي      ــة ذات الصـ ــة الدوليـ ــكوك القانونيـ ــائر الصـ ــاجرين وسـ ــول هتريـــب املهـ وبروتوكـ
التشجيع، يف سياق التصـدي لتلـك اجلـرائم، علـى إقامـة عالقـات تعـاون وتنسـيق رمسيـة وغـري           

سـليم  ة علـى الصـعيد الـوطين والثنـائي واإلقليمـي والـدويل، وال سـيما فيمـا يتعلـق بت         فعَّالرمسية 
  املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية؛

ينبغـــي وضـــع تشـــريعات ملكافحـــة اجلـــرميتني املتمـــايزتني املتمثلـــتني يف االتِّجـــار     (د)  
باألشخاص وهتريب املهاجرين، أو تعزيز التشريعات القائمة يف هذين اجملالني، لضـمان جتـرمي مجيـع    

ي أن تكفــل هــذه التشــريعات أيضــاً أن   أشــكال االتِّجــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين. وينبغــ   
تســتهدف اجلهــود تفكيــَك اجلماعــات اإلجراميــة وســائر مجاعــات اجلنــاة الضــالعني يف هتريـــب          

بني؛ املهاجرين واالتِّجار باألشخاص؛ ومحاية حقوق ضحايا االتِّجار باألشـخاص واملهـاجرين املهـرَّ   
  اء وطلب االنتصاف واحلصول عليه؛والتكفُّل بتمكني مجيع ضحايا اجلرمية من اللجوء إىل القض

ينبغــي تنــاول األســباب اجلذريــة لالتِّجــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين           (ه)  
وتعزيــز اجلهــود يف جمــال الوقايــة، مبــا يف ذلــك التوعيــة هبــذه املســائل يف بلــدان املنشــأ والعبــور    

شـخاص. وينبغـي   واملقصد. وينبغي عـدم التشـجيع علـى املطالبـات الـيت تسـهم يف االتِّجـار باأل       
اإلقرار، عند معاجلـة األسـباب اجلذريـة لالتِّجـار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين، بالصـلة بـني          

زاع والتمييـز والفقـر والتـدهور البيئـي وانعـدام فـرص احلصـول علـى العمـل           اجلرمية والقمع والن
  الالئق والرعاية الصحية املالئمة والتعليم والسكن؛

شـراكات املتعـدِّدة التخصصـات والتعـاون، ال يف أوسـاط      ينبغي تيسري إقامة ال  (و)  
ــل        ــة ذات الصــلة أيضــاً، مث ــدى ســائر األطــراف الفاعل ــل ل ــة فحســب ب ــة اجلنائي أجهــزة العدال
السلطات املعنية بالرعاية االجتماعية والعمالـة والنقابـات والقطـاع اخلـاص وكـذلك منظمـات       

  قاية واحلماية واملالحقة القضائية؛ة للوفعَّالتدابري  اتِّخاذاجملتمع املدين، لضمان 
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بغـرض االسـتغالل يف العمـل     ةينبغي تناول منع االتِّجـار باألشـخاص، وخباصـ     (ز)  
واستغالل العمال املهاجرين، عن طريق تعزيز الشراكات مع القطاع اخلاص، مبـا يف ذلـك عـن    

ــة وحقــوق        ــة بشــأن األعمــال التجاري ــم املتحــدة التوجيهي ــادئ األم ــذ مب ــق تنفي اإلنســان. طري
هذا السياق، ينبغي وضع معايري خبصوص املقاولني واملقـاولني مـن البـاطن ملنـع االسـتغالل       ويف

  واحلفاظ على حقوق العمال، مبا يشمل قطاع االشتراء العمومي.
    

حلقة العمل بشأن تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي لألشكال   - جيم  
ثل اجلرائم اإللكترونية (السيربانية) واالتِّجار باملمتلكات ة للجرمية، متطوِّرامل

   الثقافية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل
    الوقائع    

 ١٦و ١٥عقدت اللجنة األوىل، يف جلساهتا الرابعة واخلامسـة والسادسـة املعقـودة يف      -١٨٩
رميـة والعدالـة اجلنائيـة للتصـدِّي     حلقـة عمـل بشـأن تعزيـز تـدابري منـع اجل      ، ٢٠١٥نيسان/أبريل 

رة للجرمية، مثل اجلرمية السـيربانية واالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا يف ذلـك       لألشكال املتطوِّ
الدروس املستفادة والتعاون الدويل. وقد ساعدت املعاهـد التاليـة التابعـة لشـبكة برنـامج األمـم       

التحضري حللقة العمل وتنظيمها: املعهـد الـوطين للعدالـة    يف  اجلنائيةاملتحدة ملنع اجلرمية والعدالة 
التابع لوزارة العدل بالواليات املتحدة، واجمللس االستشـاري الـدويل للشـؤون العلميـة والفنيـة،      
واملعهد الكوري لعلم اإلجرام، واملعهد األورويب ملنـع اجلرميـة ومكافحتـها، املنتسـب إىل األمـم      

  قة العمل الوثائق التالية:املتحدة. وكان معروضاً على حل
بشـأن تعزيـز تـدابري منـع اجلرميـة       ٣ورقة معلومات أساسية عـن حلقـة العمـل      (أ)  

والعدالــة اجلنائيــة للتصــدِّي لألشــكال املتطــوِّرة للجرميــة، مثــل اجلــرائم اإللكترونيــة (الســيربانية) 
ن الـــــدويل واالتِّجـــــار باملمتلكـــــات الثقافيـــــة، مبـــــا يف ذلـــــك الـــــدروس املســـــتفادة والتعـــــاو

)A/CONF.222/12؛(  
ملؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة          املناقشةدليل   )ب(  

)A/CONF.222/PM.1؛(  
ــر        (ج)   ــث عشــــ ــؤمتر الثالــــ ــريية للمــــ ــة التحضــــ ــات اإلقليميــــ ــارير االجتماعــــ تقــــ

)A/CONF.222/RPM.1/1 وA/CONF.222/RPM.2/1 وA/CONF.222/RPM.3/1 وA/CONF.222/RPM.4/1.(  
وتوىل إدارة حلقة العمـل جـاي ألبـانيزي، وهـو أخصـائي يف علـم اإلجـرام وأسـتاذ يف           -١٩٠

ــة أمســاؤهم:      ــاِظرون التالي ــا كومنولــث (الواليــات املتحــدة). وقــدَّم عروضــاً املن جامعــة فريجيني



 

V.15-02927 89 
 

A/CONF.222/17 

املعهـد الكـوري لعلـم اإلجـرام؛ فرانشيسـكا بوسـكو، معهـد األمـم املتحـدة          كيون كيم، -هان
األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة؛ ريتشارد فرانك، املركز الـدويل لبحـوث اجلرميـة السـيربانية،     
جامعـــة ســـيمون فريـــزر (كنـــدا)؛ خالـــد هـــاد املهنـــدي، مركـــز املعلومـــات اجلنائيـــة ملكافحـــة 

جمللس التعاون لدول اخلليج العربية؛ دنكان شابل، جامعة سـيدين (أسـتراليا)؛ مـارك     املخدِّرات
أنـدري  -سلس إي ماغرانز، كلية جون جاي للعدالة اجلنائية، جامعة مدينة نيويورك؛ مـارك بال

رونو، جامعة جنيف؛ زنغزين هو، اجلامعة الصينية للعلوم السياسـية والقـانون؛ روزا فاسـكيس    
أوروزكو، البعثة الدائمـة إلكـوادور لـدى األمـم املتحـدة (فيينـا)؛ سـتيفانو مانـاكوردا، اجمللـس          

الدويل للشؤون العلمية والفنية التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة         ياالستشار
اجلنائية؛ جيونغ شونغ، حمـام أقـدم بالبنـك الـدويل؛ إيهـاب السـنباطي، جهـاز قطـر لالسـتثمار؛          

ة ثِّلـ ممجيانبينغ لو، جامعة بيجني النظامية؛ ماريا بولنر، املنظمـة العامليـة للجمـارك؛ أّنـا بـاوليين،      
ــيمن؛       ــة وال ــيج العربي ــة (اليونســكو) يف دول اخلل ــم والثقاف ــة والعل منظمــة األمــم املتحــدة للتربي
جوسيبِّي شون كوبوال، البعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة (فيينا)؛ لويس ألفونسـو دي  

  الدائم للمكسيك لدى األمم املتحدة (فيينا). مثِّلألبا، امل
لسة الرابعة روبرتو رافائيل كامبا سيفريان (املكسيك). وتـوىل رئاسـة   وتوىل رئاسة اجل  -١٩١

  (املكسيك). ألبالويس ألفونسو دي اجللستني اخلامسة والسادسة 
و كنـدا وأملانيـا والواليـات املتحـدة وجنـوب أفريقيـا ورومانيـا        ممثِّلـ وتكلَّم يف اجللسة الرابعـة    - ١٩٢

كوبا وفرنسا وتايلند ونيجرييا (بالنيابة عن جمموعة الـدول  والصني واالحتاد الروسي واجلزائر واهلند و
  وتكلَّم أيضاً املراقبان عن االحتاد األورويب وجملس أوروبا.األفريقية) والربتغال وعمان ومصر. 

الواليات املتحدة واململكـة العربيـة السـعودية واجلزائـر     و ممثِّلوتكلَّم يف اجللسة اخلامسة   -١٩٣
وتركيـا ومصـر وباكسـتان وفرنسـا      النيابة عـن جمموعـة الـدول األفريقيـة)    (بوسويسرا ونيجرييا 

  والصني وكندا واليابان واملكسيك ومجهورية إيران اإلسالمية.
ــة     -١٩٤ ــم يف اجللســة السادس ــوتكلَّ ــان     ممثِّل ــل واملكســيك والياب ــا والربازي و باكســتان وأملاني

دا واجلزائــر والواليــات املتحــدة وجنــوب أفريقيــا ونيجرييــا وأســتراليا وهولنــدا وسويســرا وكنــ 
  وجيبويت وإندونيسيا والسودان واالحتاد الروسي والصني.

    
    ملخَّص الرئيس    

ــة         -١٩٥ ــارات العام ــة بعــض االعتب ــدير املناقشــات العلمي ــاول م ــاش األوىل، تن ــة النق يف حلق
ــة الســيربانية واال      ــك اجلرمي ــا يف ذل ــة، مب ــة باألشــكال املتطــوِّرة للجرمي باملمتلكــات  ارتِّجــاملتعلق
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الثقافية، وألقى الضوء على الصالت بني هذه اجلرائم واإلجرام التقليدي املنطوي علـى اجلرميـة   
املنظمــة والفســاد. وأكَّــد يف عرضــه علــى أمهيــة التركيــز علــى التنفيــذ الكامــل التفاقيــة اجلرميــة   

ــيت تتخــذها احلكومــات بشــأن ا      ــر اإلجــراءات ال ــيم أث ألنشــطة املنظمــة، وكــذلك دراســة وتقي
اإلجرامية املنظمة عرب الوطنية. وُرئي أنَّ حتويل تركيـز البحـوث والسياسـات واملمارسـات مـن      

إىل األسـواق وتـدفقات املوجـودات هـو وسـيلة       -األفراد واجملموعات  أْي -األطراف الفاعلة 
تبارهـا مـن   ة مبكراً، وكذلك لتقييم خماطرها املقارنة، باعتطوِّرواعدة الستبانة أشكال اجلرمية امل

  األشكال اجلديدة للجرمية.
ر للجرميـة، حتــدَّث  حلقـة النقـاش الثانيـة، املعنيــة باجلرميـة السـيربانية كشــكل متطـوِّ       ويف  -١٩٦

أربعــة منــاِظرين عــن كيفيــة تطــوُّر هــذا النــوع مــن اجلرميــة يف العقــود األخــرية ومــا يــثريه مــن      
حــد املنــاِظرين بالتحليــل كيــف أدَّى  حتــديات، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــق بتقيــيم أثــره. وتنــاول أ  

ظهور الفضاء السيرباين إىل إجياد فُرص جديـدة للقيـام بأنشـطة إجراميـة مرحبـة جـدا، ووصـف        
دة ُتســَتخدم يف ارتكاهبــا أســاليب جديــدة. وشــدَّد علــى أنَّ اجلرميــة الســيربانية بأهنــا جرميــة معقَّــ

ة، يفيــد أيضــاً يف تعزيــز تصــدِّي ســلطات االبتكــار التكنولــوجي، الــذي ييسِّــر اجلرميــة الســيرباني
إنفاذ القانون هلا، والحـظ أنَّ معـدل اإليقـاع اإلجرامـي بالضـحايا يف سـياق اجلرميـة السـيربانية         
يتجاوز بكثري مثيله ألنواع اجلرمية املنظمة األخرى. وأبرز أنَّ التعاون الـدويل واإلقليمـي، فيمـا    

ت والسياسـات املتعلقـة باجلرميـة السـيربانية، أمـر      يتعلق بـالبحوث واملمارسـات وتبـادل املعلومـا    
  أساسي لتعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

وحتدَّث أحد املناِظرين عن كيفية استخدام اجملموعات اإلجراميـة املنظمـة، يف أشـكاهلا      -١٩٧
ــدة علــى الســواء، الفضــاء الســيرباين علــى نطــاق واســع وإســهامها مــن       ــة واجلدي مثَّ يف التقليدي

ــاِظر أنَّ األدوات الالزمــة الرتكــاب      الطبيعــة العــابرة للحــدود للجرميــة الســيربانية. والحــظ املن
اجلرميــة الســيربانية مل تعــد تتطلــب مهــارات تقنيــة شــديدة التخصــص مــن جانــب مــرتكيب هــذه 
اجلرائم، وأن البيئات الفقرية عامل خطـر مـن شـأنه أن يـدفع الشـباب العـاطلني عـن العمـل إىل         

النضمام إىل اجملموعات اإلجرامية املنظمة. والحظ املناِظر عالوة على ذلك أنَّ من املهـم، إىل  ا
ــدة للتصــدي للجرميــة الســيربانية، إنفــاذ القــوانني       ــة جدي ــة ســنِّ تشــريعات وطني جانــب إمكاني

ه ينبغـي  والصكوك القانونية الدولية القائمة، وال سيما اتفاقية اجلرمية املنظمـة. وأكَّـد املنـاِظر أنـ    
استكمال تـدابري إنفـاذ القـانون املعـززة بإذكـاء الـوعي وإقامـة الشـراكات بـني القطـاعني العـام            

  واخلاص ومحاية حقوق اإلنسان.
ــاس بيانــات اجلرميــة الســيربانية وتتبُّعهــا ومجعهــا،        -١٩٨ ــاِظرين إىل طرائــق لقي وأشــار أحــد املن

يف ذلك من خالل استخدام بيانات حتديد باستخدام استغالل األطفال عرب اإلنترنت كمثال، مبا 
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). وذكر كيـف أدَّى سـوء اسـتخدام    WHOISاألماكن وبروتوكول اإلجابة على االستفسارات (
اإلنترنت إىل زيادة نطاق وتعقيد إنتـاج مـواد اسـتغالل األطفـال وتوزيعهـا. والحـظ أنَّ الطرائـق        

شـمل التعـاون مـع سـلطات إنفـاذ      املمكنة للتصرف بناًء على املعلومات املسـتمدة مـن البحـوث ت   
يعـين   القانون يف االضطالع بعمليات التوقيف وإغالق اخلوادمي، وإن كان هذا اإلجراء األخري ال

بالضرورة أنَّ حمتواها قد أُزيل. وقد أظهر التحديد اجلغرايف ملواد استغالل األطفال كيـف ُيمكـن   
يات قضائية ملهامجـة الشـبكات الضـالعة    بدالً من ذلك استخدام االستراتيجيات الشاملة لعدة وال

يف تناول مواد استغالل األطفال وإزالة احملتوى ذي الصلة. وبيَّنت البحوث، على األقل يف حالـة  
  واحدة، أنَّ القوانني الوطنية، حىت وإن كانت قوية، ال تكفي لردع األنشطة اإلجرامية.

رات يربانية علـى انتشـار املخـدِّرات واملـؤثِّ    وقدَّم أحد املناِظرين عرضاً عن أثر اجلرمية السـ   -١٩٩
. وأشار إىل اجلهود اإلقليمية لس التعاون لدول اخلليج العربيةالعقلية اجلديدة، يف احلالة احملدَّدة جمل

من خالل تعزيـز عمليـات تبـادل املعلومـات      باملخدِّرات عرب اإلنترنت، وخاصةً تِّجارملكافحة اال
مهية التعـاون الـتقين، مبـا يف ذلـك تـوفري التـدريب واألدوات للبلـدان        ومجع البيانات. وأكَّد على أ

ذات القدرات التقنية احملدودة من أجـل مكافحـة اجلرميـة السـيربانية. وأشـار إىل أنَّ االتِّجـار غـري        
العقاقري االصـطناعية، عـرب اإلنترنـت يـثري القلـق بشـكل خـاص لـدى          املشروع بالعقاقري، وخاصةً

وأكَّــد أنَّ مواءمــة التشــريعات علــى الصــعيد اإلقليمــي ضــرورية ملكافحــة     دول جملــس التعــاون.
غــري املشــروع بالعقــاقري، وكــذلك إنشــاء نظــام لإلنــذار املبكــر للمســاعدة علــى اســتبانة   تِّجــاراال

  الصيغ اجلديدة لصنع العقاقري االصطناعية يف الوقت املناسب.
قدَّمة خالل حلقة النقاش الثانيـة، أشـار   ويف املناقشة اليت أعقبت العروض اإليضاحية امل  -٢٠٠
إىل التحــديات الــيت تثريهــا أمــام ســلطات إنفــاذ القــانون األحجــام الكــبرية مــن األدلــة      مــتكلِّم

الرقميــة الــيت ُتجمــع، واقتــرح خيــارات ممكنــة إلدارة هــذه األدلــة بفعاليــة، منــها إســناد أعمــال   
ني ضـرورة وضـع صـك    متكلِّمة جلهات خارجية وإنشاء وحدات شرطة متخصصة. وأكَّد عدَّ

دويل جديد ُملزم قانوناً بشـأن اجلرميـة السـيربانية، يف إطـار األمـم املتحـدة، مـن أجـل التصـدِّي          
بفعالية للثغرات التشريعية واملتعلقة بـالتجرمي وتعزيـز التصـدِّي للجرميـة السـيربانية علـى الصـعيد        

ثــل هــذا الصــك، وذلــك بــالنظر إىل أنَّ  ني آخــرين أنــه ال حاجــة ملمــتكلِّمالعــاملي. وأكَّــد عــدَّة 
صــكوكاً قائمــةً، مثــل اتفاقيــة جملــس أوروبــا املتعلقــة باجلرميــة الســيربانية، املفتــوح بــاب التوقيــع 
والتصديق عليهـا أمـام األطـراف مـن خـارج املنطقـة، تكفـي للتصـدِّي بفعاليـة للتحـديات الـيت            

ني على أمهية تنفيذ األحكام ذات الصـلة مـن   متكلِّتثريها اجلرمية السيربانية. وشدَّد العديد من امل
اتفاقية اجلرمية املنظمة املتعلقة بالتعاون الدويل واملساعدة القانونيـة املتبادلـة، والحظـوا أنَّ األمـر     

ني أيضاً عن شواغل بشـأن  تكلِّمحيتاج إىل إنفاذ القوانني والتشريعات القائمة. وأعرب بعض امل
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السـيربانية ومرتكبيهـا والصـالت بينـها وبـني وسـائر اجلـرائم، مثـل         ة اجلرمية مشكلة حتديد ماهيَّ
ني أيضــاً أمهيــة محــالت إذكــاء الــوعي تكلِّمباملخــدِّرات أو اإلرهــاب. وأبــرز بعــض املــ تِّجــاراال

  وأنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات يف سياق التصدِّي للجرمية السيربانية.
الثقافيـة باعتبـاره    باملمتلكـات  تِّجـار سـة منـاِظرين اال  حلقة النقاش الثالثة، ناقش مخ ويف  -٢٠١

للجرمية. ويف حني أشار عدَّة مناِظرين إىل العدد املتزايـد مـن احلـاالت املعروفـة      اشكالً مستجد
من التدمري والسرقة والنهب والتزييـف وتصـدير األعمـال الفنيـة واآلثـار واسـتريادها علـى حنـو         

ــاِظرون آخــر    تِّجــارون علــى الصــعوبات الــيت تكتنــف تقــدير أبعــاد اال  غــري مشــروع، شــدَّد من
 باملمتلكات الثقافيـة وأثـره، بسـبب عـدم مجـع اإلحصـاءات اجلنائيـة بطريقـة منهجيـة، وخاصـةً          

ية أو السرقة وعمليات البيـع اخلاصـة واخـتالط القطـع األثريـة      فيما يتعلق بأعمال التنقيب السرِّ
ــد حنــو اللجــوء إىل   بســلع أخــرى يف الســوق املشــروعة. وذكــر بعــض     ــاِظرين االجتــاه املتزاي املن

التكنولوجيــات اجلديــدة، ومنــها معــامالت التجــارة اإللكترونيــة، ألغــراض هتريــب وبيــع ســلع   
  مريبة املصادر يف السوق الدولية.

ويف حــني أشــار بعــض املنــاِظرين إىل ضــلوع جمموعــات اجلرميــة املنظمــة املتزايــد يف           -٢٠٢
قافية، أكَّد أحد املنـاِظرين أمهيـة إجـراء املزيـد مـن البحـوث بشـأن هـذه         االتِّجار باملمتلكات الث

الصالت. وُسـلِّم بأمهيـة حتسـني مجـع البيانـات واإلحصـاءات وحتليلـها. وأبـرز بعـض املنـاِظرين           
العالقة بني ذلك الشكل من اجلرمية وغسل األموال. وأكَّـد املنـاِظرون أمهيـة تعزيـز التشـريعات      

باملمتلكات الثقافية واجلرائم ذات الصـلة جرميـةً خطـريةً، مـن      تِّجارعل االالوطنية، وال سيما ج
أجـل السـماح بتطبيــق اتفاقيـة اجلرميــة املنظمـة. وقــدَّم بعـض املنــاِظرين أمثلـة علــى نظـم قانونيــة        

، والتحــديات الــيت تواجــه الســلطات الوطنيــة،  الصــنيو وطنيــة، وخاصــة يف إكــوادور وإيطاليــا 
حيتاج إىل تكييـف النـهوج الدوليـة تبعـاً للحقـائق احملليـة، وأنَّ هنـاك حاجـة         موضِّحني أنَّ األمر 

  عاجلة لتعزيز التعاون الدويل بشأن املسائل اجلنائية يف هذا اجملال.
ووجَّــه املنــاِظرون االنتبــاه إىل أمهيــة أن تصــبح البلــدان أطرافــاً يف اتفاقيــات اليونســكو      -٢٠٣

ص (اليونيـدروا) ذات الصـلة، وكـذلك يف اتفاقيـة اجلرميـة      واملعهد الدويل لتوحيـد القـانون اخلـا   
بـه القـوانني الوطنيـة املتعلقـة بتـدابري العدالـة اجلنائيـة         تتَّسماملنظمة. وأشار أحد املناِظرين إىل ما 

الرامية إىل التصدِّي لالتِّجار باملمتلكات الثقافية من تعقيد وتنوع وديناميـة، وشـدَّد علـى أمهيـة     
ى الصعيد الدويل عـن طريـق تعزيـز هنـج العدالـة اجلنائيـة، وأضـاف أنَّ املبـادئ         تنسيق العمل عل

التوجيهية الدولية بشأن تـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باالتِّجـار باملمتلكـات          
الثقافية وما يتَّصل به من جـرائم أخـرى ينبغـي أن تـؤدي دوراً مركزيـا يف هـذا الصـدد. وأبـرز         

  آخر أنَّ املبادئ التوجيهية تكمِّل اإلطار القانوين القائم. مناِظر
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ني مجيـع الـدول علـى أن تتخـذ     تكلِّموأثناء املناقشة اليت أعقبـت ذلـك، شـجَّع أحـد املـ       -٢٠٤
اخلطــوات املناســبة ملنــع االتِّجــار غــري املشــروع باملمتلكــات الثقافيــة العراقيــة والســورية، عمــالً   

). وأعـرب املشـاركون عـن قلقهـم     ٢٠١٥( ٢١٩٩) و٢٠٠٣( ١٤٨٣بقراري جملـس األمـن   
ــأثِّ    ــة يف خمتلــف الــدول املت ــالغ إزاء هنــب وتــدمري املواقــع الثقافي ــالنالب ــرز بعــض   رة ب زاعــات. وأب

ــ ــدويل يف جمــال مكافحــة االتِّجــار باملمتلكــات        تكلِّمامل ني التحــدِّيات الــيت تعتــرض التعــاون ال
ســـترداد املمتلكـــات الثقافيـــة وردِّهـــا إىل أصـــحاهبا، الثقافيـــة، مبـــا يف ذلـــك القضـــايا املتعلقـــة با

وشجَّعوا على إجراء املزيد من البحوث وعلى مجع املزيد من البيانـات يف هـذا اجملـال. وُشـجِّع     
علــى تعزيــز التعــاون بــني املنظمــات احلكوميــة الدوليــة ذات الصــلة، وال ســيما بــني اإلنتربــول    

خــدِّرات واجلرميــة واملنظمــة العامليــة للجمــارك،   واليونســكو ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  
ــة واملتقدمــة.      وخاصــةً ــدان النامي ــة املناســبة لصــاحل البل مــن أجــل وضــع أدوات املســاعدة التقني

ني باعتمـاد املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة بشـأن تـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة          مـتكلِّم ورحَّب عـدَّة  
كــات الثقافيــة ومــا يتَّصــل بــه مــن جــرائم أخــرى مــؤخراً،  اجلنائيــة فيمــا يتعلــق باالتِّجــار باملمتل

ني علـى إجـراء مزيـد مــن    تكلِّموشـجَّعوا علـى تطبيقهـا تطبيقـاً كــامالً؛ يف حـني شـجَّع أحـد املــ       
رها املكتب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة بـني الـدول األعضـاء بشـأن اجلهـود         املناقشات اليت ييسِّ

جيهيـة، بوسـائل منـها اسـتبانة املمارسـات اجليـدة. ويف حـني        الرامية إىل تطبيق تلك املبادئ التو
، ني عـــن رأي مفـــاده أنَّ اإلطـــار القـــانوين الـــدويل القـــائم لـــيس كافيـــاًتكلِّمأعـــرب بعـــض املـــ

إعداد صك جديد ملزم قانوناً حتت رعاية األمم املتحدة يعدُّ خطوة ضرورية، رأى بعـض   وأنَّ
علــى التنفيــذ الكامــل للصــكوك القائمــة، مبــا يف ذلــك   ني اآلخــرين أنــه ينبغــي التركيــز  تكلِّماملــ

االتفاقية بشـأن الوسـائل الـيت ُتسـتخَدم حلظـر ومنـع اسـترياد وتصـدير ونقـل ملكيـة املمتلكـات            
ني الـدول األعضـاء إىل   تكلِّمالثقافية بطرق غري مشروعة، واتفاقية اجلرمية املنظمة. ودعا أحد امل

ني أن تكلِّم. واقتــرح أحــد املــخطــريةً كــات الثقافيــة جرميــةًاعتبــار االتِّجــار غــري املشــروع باملمتل
يزيــد املكتــب األنشــطة الــيت يضــطلع هبــا يف جمــال التصــدِّي لالتِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة، مــع   
التركيز على اسـتحداث األدوات الالزمـة هلـذا الغـرض. ورأت بعـض الـدول أنـه ينبغـي تنـاول          

التـراث الثقـايف للشـعوب املـوروث يف شـكل ممتلكـات       املعاهدة النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـهاك     
  منقولة باملزيد من التقييم والتنقيح.  

رة للجرميــة حلقــة النقــاش الرابعــة، حتــدَّث ســتة خــرباء عــن منــع األشــكال املتطــوِّ    ويف  -٢٠٥
ومكافحتـــها. وعـــرض أحـــد املنـــاِظرين مشـــروع البنـــك الـــدويل ملكافحـــة اجلرميـــة الســـيربانية  

ن أدوات وتدابري لبناء القدرات يف االقتصادات الناشئة. وأشـار إىل أنَّ البنـك   ينطوي عليه م مبا
الــدويل يســعى إىل تعزيــز بنــاء القــدرات يف جمــال األمــن الســيرباين ويف قطــاع العدالــة اجلنائيــة،  
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بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة ذات الصــلة، وأشــار كــذلك إىل أنَّ املشــروع ســُينفَّذ علــى ســبيل 
ا ُيتَّخذ يف املنطقة العربية مـن مبـادرات   عمَّ عامةً لدان خمتارة. وقدَّم مناِظر آخر حملةًالتجربة يف ب

ــانون مكافحــة        ــال علــى ذلــك ق تشــريعية ترمــي إىل مكافحــة اجلــرائم الســيربانية، وســاق كمث
ــة مشــاركة       ــاِظر جمــدَّداً علــى أمهي ــه قطــر مــؤخراً. وأكَّــد املن ــة الــذي اعتمدت اجلــرائم اإللكتروني

ق أيضـاً إىل القـانون النمـوذجي    اخلاص والتعاون الدويل ومحالت التوعية العامة. وتطـرَّ  القطاع
واملبادئ التوجيهية اليت أعدَّها االحتاد الدويل لالتصاالت وجامعة الـدول العربيـة. وشـدَّد علـى     

اء أنه ينبغي للبلدان أن تسعى إىل استخدام الصكوك الدولية القائمة، وأن تنظر يف إمكانية إنشـ 
سلطات مركزية وطنية من أجل مكافحة اجلرمية السيربانية. وأشـار أحـد املنـاِظرين إىل اجلهـود     
املبذولة يف الصني لتعزيز التعاون الوطين والدويل على مكافحة اجلرمية السيربانية. وأكَّد املنـاِظر  

 وليـة، فضـالً  أيضاً على ضرورة تعزيـز التعـاون وتبـادل املعلومـات مـع املنظمـات اإلقليميـة والد       
  عن النهوض بالبحوث يف هذا اجملال.

ــدوائر اجلمركيــة يف           -٢٠٦ ــه ال ــذي تضــطلع ب ــدور ال ــل ال ــاِظرة أخــرى بالتحلي ــت من وتناول
مكافحة االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة، وقـدَّمت حملـة عامـة عـن التحـديات الـيت تواجههـا هـذه            

عامليـة باسـتخدامها حلمايـة التـراث     الدوائر واألدوات والصكوك اليت أوصت منظمة اجلمـارك ال 
الثقايف ومنع تصديره أو استرياده بدون ترخيص. وقدَّمت معلومات عن األنشطة الـيت تضـطلع   
هبا منظمة اجلمارك العاملية حاليا يف هذا الصدد، مبا يف ذلك أنشطة شبكة مكاتـب االتصـاالت   

ــة (     ــو" لالتصــاالت اآلني ــة ومنصــة "أركي ). وحتــدَّثت أيضــاً عــن   Archeoاالســتخبارية اإلقليمي
  ).٢٠١٥( ٢١٩٩اجلهود الدولية الرامية إىل املساعدة على تنفيذ قرار جملس األمن 

وحتدَّثت مناِظرة أخرى عن التعاون اإلقليمـي مـن أجـل محايـة املمتلكـات الثقافيـة مـن          -٢٠٧
ك الدوليـة  االتِّجار هبا وعن الدور الذي تضطلع به اليونسكو يف هذا اجملـال. وعرضـت الصـكو   

علـى عملـها بالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـات الدوليـة األخـرى،          دها اليونسـكو وأمثلـةً  اليت تتعهَّـ 
يف ذلك اإلنتربول واملتاحف ودور املـزادات، لـيس فقـط للتصـدي لالتِّجـار غـري املشـروع،         مبا

التِّجـار  بل وكذلك من أجل تيسري التوعية وبناء القدرات وإقامة الشبكات. وأشارت إىل أنَّ ا
باملمتلكات الثقافية هو من أشـكال اجلرميـة اآلخـذة يف التطـور والـيت تـزداد صـلتها باإلرهـاب،         

ــرار      )، وذكــرت أنَّ ٢٠١٥( ٢١٩٩وســلَّطت الضــوء علــى اعتمــاد جملــس األمــن مــؤخراً للق
اليونسكو تعمل مع اجلمهورية العربيـة السـورية والعـراق وليبيـا فيمـا يتعلـق حبمايـة املمتلكـات         

  زاع. ثقافية يف أوقات النال
وحتــدَّث منــاِظران عــن املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة      -٢٠٨

اجلنائيــة فيمــا يتعلــق باالتِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّصــل بــه مــن جــرائم أخــرى. وأشــار    
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بل الـيت ميكـن هبـا لألمـم املتحـدة أن      أحدمها إىل أنَّ املبادئ التوجيهية تعدُّ مثاالً جيداً علـى السُّـ  
تقدِّم أدوات ملموسة للتصدي لالتِّجار باملمتلكات الثقافية، وأهنا توفِّر إطاراً للتعاون القضـائي  
ميكن أن يكمِّل أحكام اتفاقية اجلرمية املنظمة. وشدَّد على أنَّ الدول ينبغـي أن تركِّـز جهودهـا    

القائمــة، واســتذكر الــدور املهــم لــألدوات الــيت      علــى تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة والصــكوك     
استحدثها املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية ومعاهد شبكة برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة     
 والعدالة اجلنائية يف هذا الصدد. وأشـار املنـاِظر اآلخـر إىل أنَّ املبـادئ التوجيهيـة جـاءت نتيجـةً       

ــة مواصــلة املناقشــات   للجهــود املكثَّفــة الــيت بذلتــها الــد   ول األعضــاء. وأشــار أيضــاً إىل إمكاني
املتعلقة بضرورة وضع صك دويل جديد بشـأن االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة يف سـياق الـدورة       

  الرابعة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
ني النقـاط الـيت أُثـريت    متكلِّوأثناء املناقشة العامة اليت أعقبت ذلك، كرَّر العديد من املـ   -٢٠٩

خــالل املناقشــات الــيت تلــت حلقــة النقــاش الثانيــة بشــأن اســتحداث صــكني دولــيني جديــدين   
ملزمني قانوناً يف جمـال مكافحـة اجلرميـة السـيربانية واالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة، مشـريين إىل         

ني حتديـداً  تكلِّمر أحـد املـ  أنَّ التوافق يف اآلراء ليس شرطاً مسبقاً إلعداد صكوك جديدة. وأشـا 
إىل أنَّ الصك اجلديد املتوخى بشـأن اجلرميـة السـيربانية ينبغـي أن يركِّـز علـى مسـائل املسـاعدة         

ــة. وذكــر     ــة ومجــع األدل ــة املتبادل ــالقانوني ــل تلــك    متكلِّم ون آخــرون أنَّ املفاوضــات بشــأن مث
ال يوجـد يف الوقـت الـراهن    االتفاقية سـتتطلب عمليـة مطولـة تسـتلزم كـثرياً مـن املـوارد، وأنـه         

ني نـص إعـالن الدوحـة الـذي يشـري      تكلِّمتوافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة. واستذكر أحد املـ 
إىل فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة عـن مشـكلة            

 املبادرات األخـرية يف جمـال   ون آخرون إىلمتكلِّماجلرمية السيربانية وتدابري التصدِّي هلا. وأشار 
مكافحة اجلرمية السيربانية، مثل املؤمتر العاملي املعـين بالفضـاء السـيرباين ومنتـدى جنيـف إلدارة      

ــوَّه أحــد املــ   ــة     تكلِّماإلنترنــت. ون ــاملي املعــين باجلرمي ــامج الع ــذة يف إطــار الربن ني باألنشــطة املنفَّ
واجلرميــة يف تعزيــز القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة  الســيربانية التــابع للمكتــب املعــين باملخــدِّرات  

ملكافحة اجلرمية السيربانية، وقال إنه يتطلع إىل تقدمي مزيد من الدعم للربنـامج. وأعـرب بعـض    
ني عــن قلقهــم إزاء عــدم وجــود أســاس قــانوين عــاملي للنــهوض ببنــاء القــدرات وتعزيــز  تكلِّماملــ

شاروا إىل أنَّ هذا األساس القانوين ينبغـي أن يقـوم   أنشطة املساعدة التقنية يف إطار الربنامج، وأ
  على مبادئ القانون الدويل، وال سيما مبدأ السيادة.

ني علــى أمهيــة تعزيــز األطــر القانونيــة الوطنيــة لضــمان فعاليــة محايــة  مــتكلِّموشــدَّد عــدَّة   - ٢١٠
ظـر يف تقـدمي معلومـات    ني الـدول األعضـاء إىل الن  تكلِّماملمتلكات الثقافية وإعادهتا. ودعا أحد امل

واضحة بشأن تلك األطـر إىل الـدول األعضـاء األخـرى، الـيت قـد تكـون دول عبـور أو مقصـد،          
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ني تكلِّمبغية تيسـري التعـاون الـدويل علـى مكافحـة االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة. وشـدَّد أحـد املـ           
تعزيـز آليـات ردِّ   ت وطنية وقوائم جرد للممتلكات الثقافيـة مـن أجـل    على ضرورة إنشاء سجالَّ
آخر االنتباه إىل األثر السـليب الطويـل املـدى لالتِّجـار باملمتلكـات       متكلِّمهذه املمتلكات. ولفت 

ني بـدور اليونسـكو يف   تكلِّمالثقافية، الذي حيرم األجيال املقبلة من تراثها الثقـايف. وأقـرَّ بعـض املـ    
ني إىل أنـه يتعـذَّر تنفيـذ املبـادئ     تكلِّمملـ مساعدة البلدان على محاية التـراث الثقـايف. وأشـار أحـد ا    

التوجيهيــة تنفيــذاً كــامالً يف مجيــع الواليــات القضــائية بســبب االختالفــات يف نظمهــا، لكنــه أقــرَّ  
ة ازدواجيـة التجـرمي يف سـياق    بأمهية هذه املبادئ، وال سيما يف توفري فهم أساسـي لتحديـد ماهيَّـ   

ني عـن شـواغل بشـأن مـا إذا كـان ميكـن اعتبـار        تكلِّماملـ  املساعدة القانونية املتبادلة. وأعرب أحد
  املبادئ التوجيهية مكملة للصكوك امللزمة قانوناً القائمة مبقتضى القانون الدويل.

  
  ودعا الرئيس، يف ملخَّصه للمناقشة، املشاركني إىل النظر فيما يلي:  -٢١١

عديـدة، وكـذلك االتِّجـار    مثة اتفاق عام على أنَّ اجلرمية السـيربانية بأشـكاهلا ال    (أ)  
مـن  إالَّ باملمتلكات الثقافية، مها من بـني التهديـدات العامليـة الـيت ال ميكـن التصـدِّي هلـا بفعاليـة         

اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، وال ســيما أحكامهــا املتعلقــة بالتعــاون    خــالل التعــاون الــدويل. وتعــدُّ 
يف مكافحـــة اجلرميـــة الســـيربانية واالتِّجـــار  مفيـــدةً الـــدويل واملســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة، أداةً

  ؛فعَّالباملمتلكات الثقافية على حنو 
لوحظ تزايد الصالت القائمـة بـني اجلرميـة السـيربانية وسـائر أشـكال اجلرميـة،          (ب)  

يف ذلــك اإلرهــاب واالتِّجــار باملخــدِّرات. فثمــة حاجــة إىل االضــطالع بأنشــطة للمســاعدة  مبــا
 البلدان النامية واملتقدِّمـة، وإىل تعزيـز التعـاون والتنسـيق علـى الصـعيد       التقنية وبناء القدرات يف

  الدويل، هبدف تعزيز التصدِّي للجرمية السيربانية؛
ني إىل النظــر علــى ســبيل مــتكلِّمُدعيــت الــدول األعضــاء يف مــداخالت عــدَّة    (ج)  

حلظــر ومنــع اســترياد  األولويــة يف أن تصــبح أطرافــاً يف االتفاقيــة بشــأن الوســائل الــيت ُتســتخَدم 
وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غـري مشـروعة، واتفاقيـة املعهـد الـدويل لتوحيـد       

الـيت   )٤٢(،القانون اخلاص املتعلقة باملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة بطـرق غـري مشـروعة   
ذها تنفيـذاً تامـا، ويف أن   ، واتفاقية اجلرميـة املنظمـة، ويف أن تنفـ   ١٩٩٥اعتمدها اليونيدروا عام 

ــة فيمــا يتعلــق        ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــدابري من ــة بشــأن ت ــة الدولي ــادئ التوجيهي تســتخدم املب
  باالتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى؛

                                                         
  .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٢(
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هلذا الغرض، ُشجِّعت الدول األعضاء على استعراض وتعزيز تشريعاهتا احملليـة    (د)  
االتِّجار باملمتلكات الثقافية، عند االقتضاء، مبا يف ذلك من خالل جتـرمي هـذه األفعـال     ملكافحة

مـن   ٢يف تشريعاهتا باعتبارها جرائم خطرية، حسب التعريف الوارد يف الفقرة (ب) من املـادة  
اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة. وُشـدِّد علـى ضـرورة زيـادة املسـاعدة التقنيـة يف إطـار تـدابري التصـدي             

  التِّجار باملمتلكات الثقافية؛ل
أُبـــرِزت أمهيـــة اســـتمرار الـــدول األعضـــاء يف حتســـني عمليـــة مجـــع البيانـــات    (د)  

ة للجرميــة، تطــوِّرواإلســهام يف إجــراء مزيــد مــن البحــوث لتحســني فهــم ديناميــات األشــكال امل
دما تشـارك يف  يف ذلك اجلرائم السيربانية وجرائم االتِّجار باملمتلكـات الثقافيـة، وخاصـة عنـ     مبا

ون جمـدَّداً الـدور الـذي    متكلِّمـ هذه اجلرائم مجاعات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية. وأكَّـد  
تضــطلع بــه املنظمــات الدوليــة املعنيــة يف اجملــاالت املندرجــة ضــمن والياهتــا، وأمهيــة العمــل مــع  

  اجملتمع املدين.
    

التوعية بالعدالة اجلنائية: حلقة العمل بشأن إسهام اجلمهور يف منع اجلرمية و  - دال  
   اخلربات والدروس املستفادة

    الوقائع     
ــومي       - ٢١٢ ــودة يـ ــة، املعقـ ــة والسادسـ ــة واخلامسـ ــاهتا الرابعـ ــة، يف جلسـ ــة الثانيـ عقـــدت اللجنـ
، حلقــة العمــل بشــأن إســهام اجلمهــور يف منــع اجلرميــة والتوعيــة   ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٧و  ١٦

ــدرو   ــة: اخلــربات وال ــة اجلنائي ــة،      بالعدال ــم اجلرمي ــد األســترايل لعل ــد ســاعد املعه س املســتفادة. وق
املنتسب إىل األمم املتحدة والذي هو جزء من شبكة برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة     

  اجلنائية، يف التحضري حللقة العمل وتنظيمها. وكانت الوثائُق التالية معروضةً على اللجنة:
ــة معلومــات أساســية عــن    (أ)   ــع     ورق ــة العمــل بشــأن إســهام اجلمهــور يف من حلق

  )؛A/CONF.222/13اجلرمية والتوعية بالعدالة اجلنائية: اخلربات والدروس املستفادة (
دليل املناقشة ملؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           (ب)  

)A/CONF.222/PM.1؛(  
ريية للمــــــؤمتر الثالــــــث عشــــــر   تقــــــارير االجتماعــــــات اإلقليميــــــة التحضــــــ     (ج)  

)A/CONF.222/RPM.1/1 وA/CONF.222/RPM.2/1 وA/CONF.222/RPM.3/1 وA/CONF.222/RPM.4/1.(  
وأدار مناقشـــات حلقـــة العمـــل آدم توميســـن، مـــدير املعهـــد األســـترايل لعلـــم اجلرميـــة   -٢١٣

  واملسؤول التنفيذي األول فيه.
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ن/أبريل، أدىل رئــيس اللجنــة الثانيــة بكلمــة نيســا ١٦ويف اجللســة الرابعــة، املعقــودة يف   -٢١٤
استهاللية. وقدَّم ممثِّل لألمانة بعد ذلك عرضاً استهالليا موجزاً هلذا البند من جدول األعمـال.  
وقاد حلقة النقاش بشأن دور وسائط اإلعـالم وشـبكات التواصـل االجتمـاعي وتكنولوجيـات      

وراي يل، جامعــة ســيدين (أســتراليا)؛ أدريــان  االتصــال اجلديــدة املنــاِظرون التاليــة أمســاؤهم: مــ 
فرانكو، املعهد الـوطين لإلحصـاء واجلغرافيـا (املكسـيك)؛ بيتـر هومـل، املعهـد األسـترايل لعلـم          
اجلرمية. وقاد حلقة النقاش بشأن مشاركة اجلمهور على الصـعيد احمللـي: املبـادرات الراميـة إىل     

، اجلزء األول: إعادة التفكري يف املشـكلة، املنـاِظرون   تعزيز منع اجلرمية والتوعية بالعدالة اجلنائية
التالية أمسـاؤهم: مـاثيو تورجييـان (كنـدا)؛ نيـك كـروفتس، جامعـة ملبـورن (أسـتراليا)؛ فاطمـة           

  عيتاوي، مركز جنيف لإلشراف الدميقراطي على القوات املسلحة.
ر والنــرويج واملغــرب و الكويــت واالحتــاد الروســي وتركيــا وكنــدا واجلزائــممثِّلــوتكلَّــم   -٢١٥

  والواليات املتحدة وباكستان وُعمان وفنلندا.
نيسـان/أبريل، قـاد حلقـة النقـاش بشـأن مشـاركة        ١٦ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف   - ٢١٦

 -  اجلمهور على الصعيد احمللي: املبادرات الرامية إىل تعزيز منع اجلرمية والتوعيـة بالعدالـة اجلنائيـة   
، املنــاِظرون التاليــة أمســاؤهم: مــرمي  )جُهاالســتراتيجيات والــنُّ :صــول إىل العدالــةالو( اجلــزء الثــاين

خالــدي، حمــامون بــال حــدود؛ مارتينــا غريــدلر، الرابطــة الدوليــة ألخــوات احملبــة؛ نيكــوالس           
ــاد        ــان). وق ــافوكو (الياب ــة للتشــاور (كــويكرز)؛ شــوجي إمي ــة األصــدقاء العاملي ــاكجورج، جلن م

مـن حلقـة النقـاش بشـأن املبـادرات اإلقليميـة املنـاِظرون التاليـة أمسـاؤهم:          مناقشات اجلزء الثالث 
ــة        ــد كــاغوا، اللجن ــة اجملــرمني؛ مي ــع اجلرميــة ومعامل ــة ملن دوغــالس دوران، معهــد أمريكــا الالتيني
األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب؛ شني تيـت، املنتـدى األفريقـي لإلشـراف املـدين علـى       

  للشباب.  منتدى الدوحة ممثِّلنور تشيموجس (أوغندا). كما تكلَّم أعمال الشرطة، إلي
ــة    ممثِّلــوتكلَّــم   -٢١٧ ــدا والصــني والواليــات املتحــدة واململكــة العربي ــان وكن و الكويــت ولبن

  السعودية واالحتاد الروسي وجنوب أفريقيا. وتكلَّم أيضاً املراقب عن االحتاد األورويب.
نيســان/أبريل، قــاد حلقــة النقــاش بشــأن دور   ١٧قــودة يف ويف اجللســة السادســة، املع  -٢١٨

ــة      ــة اجلنائيــة، املنــاِظرون التالي املنشــآت التجاريــة للقطــاع اخلــاص يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال
أمساؤهم: مارتن كرويتنر، األكادميية الدولية ملكافحـة الفسـاد؛ مارغريـت شـو، املركـز الـدويل       

  روع "كايكسا سيغورادورا" لتعبري الشباب.ي، مش ملنع اجلرمية؛ أليس سكارتيزين
و جنــوب أفريقيــا ومجهوريــة إيــران اإلســالمية والواليــات املتحــدة وتايلنــد  ممثِّلــوتكلَّــم   -٢١٩

  وشيلي وكندا واالحتاد الروسي واليابان وبوركينا فاسو واهلند وباكستان.
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    ملخَّص الرئيس    
التكنولوجيـات اجلديـدة ووسـائط التواصـل      الحظ املناِظرون يف حلقة النقـاش األوىل أنَّ   - ٢٢٠

االجتماعي يسَّرت إحداث تغيريات غري مسبوقة يف الوسائل املسـتخدمة يف نشـر املعلومـات ويف    
ــع أنَّ تلـــك       ــة. ومـ ــع اجلرميـ ــور يف منـ ــاركة اجلمهـ ــى مشـ ــر علـ ــه أثـ ــان لـ ــا كـ ــها، ممَّـ ــرعة نقلـ سـ

ا أتاحـت أيضـاً فرصـاً لكشـف     أهنـ إالَّ التكنولوجيات أتاحت فرصاً جديـدة لألنشـطة اإلجراميـة،    
اجلرائم ومنعها وضـبطها، واحلـد مـن خماطرهـا علـى سـالمة اجملتمعـات احملليـة. وذُكـر أنَّ أجهـزة           
الشرطة يف وضع يؤهِّلها أكثر من غريها لالستفادة من هـذه املزايـا، مـن خـالل االتصـال املباشـر       

بـالغ عـن اجلـرائم. وتتمثَّـل األداة     باجلمهور وتعزيز الشفافية وبناء الثقة باملؤسسات وتشـجيع اإل 
األخرى ملنع اجلرمية يف هنج التسويق االجتماعي، فهي تؤثِّر على السـلوك التطـوعي لألفـراد، مبـن     
فيهم مرتكبـو جـرائم حمـددة أو ضـحاياهم احملتملـون. وشـدَّد املنـاِظرون علـى أنَّ االسـتراتيجيات          

  سيما يف التواصل مع الشباب. القائمة على األدلة تضمن فعالية هذه األدوات، وال
وأشار املناِظرون يف حلقة النقاش الثانية إىل أنـه ال بـد للمبـادرات احملليـة، إذا أريـد هلـا         -٢٢١

النجاح، أن تكون شاملة ومتعـددة القطاعـات وقائمـة علـى أدلـة ومسـتدامة. وقـدَّم املنـاِظرون         
معـات ورفاههـا مـن خـالل القيـادة      وصفاً لنماذج الشـرطة اجملتمعيـة الالزمـة لتحسـني أمـن اجملت     

علــى مســتوى اجملتمعــات احملليــة، والتــدابري والشــراكات املتعــددة القطاعــات، وتبــادل املعــارف  
واملعلومات، والتجارب القائمة على األدلة والتقيـيم، والتـدابري املسـتدامة وتنـوع وسـائل تعـبري       

ت بـني أجهـزة الشـرطة واجملتمعـات     املواطنني. وقُدِّمت أمثلة عن اخلربات املكتسبة من الشراكا
احمللية يف التصدي لفريوس نقص املناعة البشـرية، وقيـل إنَّ مشـاركة أجهـزة الشـرطة يف العمـل       
مــع اجملتمعــات احملليــة املعرضــة للخطــر ُمهمــة يف الوقايــة مــن اإلصــابة بــالفريوس، وزيــادة ثقــة     

ة ملنـع اجلرميـة مـع مقـدِّمي     فعَّالـ اجلمهور يف الشرطة. كما ُعرضـت جتـارب يف إقامـة شـراكات     
  اخلدمات األمنية الرمسية وغري الرمسية كنموذج من مناذج منع اجلرمية القائمة على التشارك.

وتناولــت حلقــة النقــاش الثالثــة دور خمتلــف اجلهــات الفاعلــة علــى مســتوى اجملتمعــات   -٢٢٢
 إعـادة تأهيـل اجلنـاة.    احمللية يف تعزيز الوصـول إىل العدالـة ودعـم الضـحايا وتقـدمي املسـاعدة يف      

فوصــــف املنــــاِظر األول مشــــاركة اجلمهــــور يف تقــــدمي املســــاعدة القانونيــــة، وأشــــار إىل أنَّ 
زاعــات  للمجتمعــات احملليــة الــيت تواجــه اشــتداد خمــاطر اجلرميــة دوراً رئيســيا يف منــع نشــوب الــن

كيـف أنَّ اخلـدمات الـيت     وحلها. وركَّز مناِظر آخر على متكني املرأة يف جمال منع اجلرمية وبيَّن
تقدِّمها منظمات اجملتمـع املـدين تنـدمج يف نظـام العدالـة املؤسسـية. وقـال إنَّ منظمـات اجملتمـع          
املــدين ميكنــها أن تســاعد ضــحايا اجلرميــة، ال ســيما ضــحايا العنــف اجلنســاين. وأشــري إىل دور   

معـاودة اإلجـرام وتسـوية    عني يف عمليات العدالـة التصـاحلية والوسـاطة يف تقلـيص نسـبة      املتطوِّ
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عني، شـدَّد أحـد املنـاِظرين علـى     املنازعات احمللية. وفيمـا يتعلـق مبـوظفي مراقبـة السـلوك املتطـوِّ      
مزايــاهم املتمثلــة يف انتمــائهم للمنطقــة ويف معرفتــهم بــاجملتمع احمللــي وتواصــلهم الشخصــي مــع 

  اجلناة ودعمهم املتواصل هلم.
لنقاش الرابعة اخلربات املكتسبة يف أمريكا الالتينيـة وأفريقيـا.   وتبادل املناِظرون يف حلقة ا  - ٢٢٣

خـذت مـؤخراً   فبيَّن املناِظر األول اجتاهات العنف واجلرمية يف أمريكا الالتينية، واملبـادرات الـيت اتُّ  
هبدف تشجيع اجلمهـور علـى املشـاركة يف منـع اجلرميـة والعدالـة التصـاحلية، والـيت ركَّـزت علـى           

وأشار إىل أنَّ برامج إعادة التأهيل بالغة األمهية للمسـتوى الثالـث مـن أنشـطة      مشاركة الشباب.
لفئــات معينــة، مثــل الســكان األصــليني، يف جهــود منــع    املنــع، وأنــه ينبغــي إيــالء اهتمــام كــافٍ  

مناِظرين عن جتارهبم يف أفريقيـا يف جمـال مشـاركة اجملتمعـات احملليـة يف وضـع       عدَّة  اجلرمية. وأبلغ
وحتديد املعايري، وقدَّموا معلومـات بشـأن معـايري إقليميـة جديـدة يف جمـال االحتجـاز.         السياسات

وا بإســـهاب عـــن عمـــل املســـاعدين القـــانونيني املتأصـــل يف اجملتمعـــات احملليـــة يف ســـياق تكلَّمـــو
االحتجاز قبل احملاكمـة. وخلصـوا إىل أنَّ التحـدي املاثـل يف هـذا الصـدد يتمثـل يف ترسـيخ هـذه          

باع هنج إقليمـي شـامل. ويف اخلتـام، عـرض أحـد      تفعيلها، وأنَّ أفضل سبيل لذلك هو اتِّاملعايري و
املناِظرين توصـيات منتـدى الدوحـة للشـباب، الـذي أتـاح الفرصـة لالسـتماع لصـوت الشـباب.           

  ومشلت تلك التوصيات تعزيز توعية اجلمهور العام وتثقيفه مبسائل اجلرمية والعنف.
ــاِظرون يف   -٢٢٤ ــرز املن ــه القطــاع      وأب ــدور الــذي يضــطلع ب ــة ال حلقــة النقــاش اخلامســة أمهي

ــاد. وتبــادلوا        ــع اجلــرائم ومنــها الفس ــاه اجملتمــع يف من ــدَّة  اخلــاص ومســؤوليته جت أمثلــة عــن  ع
املمارسات اجليدة يف خمتلف البلدان، وعرضـوا الـدروس املسـتفادة مـن املبـادرات املبتكـرة الـيت        

ــز     ــة وشــباب وأجه ــا شــركات حملي ــل    شــاركت فيه ــالوا إنَّ العوام ــانون. وق ــاذ الق ــة بإنف ة معني
االقتصادية املتغرية تعيق قدرات السلطات على متويل برامج منـع اجلرميـة؛ وإنَّ إقامـة شـراكات     

ر كـثرياً يف ضـمان   بني القطاع العام والقطاع اخلاص لـدعم أنشـطة تلـك الـربامج ميكـن أن يـؤثِّ      
ن حيـث التكلفـة يف تنفيـذ مشـاريع مـن قبيـل       استدامتها، حيث ثبتت فعالية هذه الشـراكات مـ  

  تثقيف الشباب ودعم األسر، والتجديد احلضري ومسائل اإلسكان.
ني بفوائـد التطـورات التكنولوجيـة يف منـع اجلرميـة،      مـتكلِّم عـدَّة   وأثناء املناقشات، أقـرَّ   -٢٢٥

ط اإلعـالم  وال سيما من حيـث اسـتخدام أجهـزة إنفـاذ القـانون هلـا. وُشـدِّد علـى فعاليـة وسـائ          
بـــها وإتاحـــة فرصـــة املشـــاركة يف وضـــع  اجلديـــدة يف تعريـــف اجلمهـــور باملخـــاطر وســـبل جتنُّ 

م يف سـتخدَ السياسات احمللية. وأشري إىل أنَّ هذه األدوات تنطوي أيضـا علـى حتـديات عنـدما تُ    
ون أنَّ مــن الضــروري تــوافر أنظمــة وأطــر مؤسســية مناســبة.    متكلِّمــارتكــاب اجلرميــة. ورأى 

ون أيضــا إىل احلاجــة إىل تعزيــز التعــاون الــدويل وتبــادل املمارســات واخلــربات.  متكلِّمــوأشــار 
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ة فعَّالـ وُشدِّد على ضرورة بناء القدرات من أجل ضمان استخدام البيانات واملعلومات بطريقـة  
من أجـل متكـني اجملتمعـات احملليـة مـن حتديـد احتياجاهتـا يف جمـال السـالمة، وتقـدمي الـدعم هلـا             

ني معلومــات عــن الــنُُّهج الوطنيــة املتَّبعــة يف معاجلــة تكلِّمع اجلرميــة. وتبــادل بعــض املــبغــرض منــ
قضايا من قبيل البلطجة السـيربانية واالسـتغالل اجلنسـي لألطفـال عـرب اإلنترنـت. وأشـاروا إىل        
ــة       ــة، وإىل ضــرورة كشــف األنشــطة اإلجرامي القيمــة املضــافة الــيت تســهم هبــا الشــرطة اجملتمعي

لتصــدي هلــا، وتشــجيع التعــاون فيمــا بــني األجهــزة املعنيــة واجملتمعــات احملليــة، ومــع   ومنعهــا وا
القطاع اخلاص. ولوحظ أنَّ العديد من قوات الشرطة قد أنشـأت صـفحات شـبكية وخطوطـاً     

  هاتفية ساخنة مكرسة هلذا الغرض، مبستويات موارد متباينة.
اجملتمــع املــدين ينبغــي أن تــتم حتــت ني إىل أنَّ مشــاركة منظمــات تكلِّموأشــار بعــض املــ  -٢٢٦

اإلشــراف املناســب ضــمن إطــار تنظيمــي يتفــق مــع التشــريعات الوطنيــة وبالتنســيق مــع هيئــات 
ــع        ــة متت ــع اجلرميــة، مــع احلــرص يف الوقــت نفســه علــى كفال ــة املختصــة، مثــل جمــالس من الرقاب

أنشـطة يقـوم     أنَّ أيَّني إىلتكلِّماملنظمات باملهارات واملعارف الالزمة ملهامها. وأشـار أحـد املـ   
هبا اجملتمع املـدين ينبغـي أن تكـون خاضـعة إلشـراف وتوجيـه احلكومـات، وأنَّ املنظمـات غـري          
احلكومية احمللية ميكن أن تنشر أفكارا أو منظومـات ِقـيمٍ غريبـة علـى بعـض البلـدان، وأنَّ تلـك        

ــة       ــيم االقتصــادية والثقافي ــرم الق ــة ينبغــي أن حتت ــة  املنظمــات غــري احلكومي ــة والديني واالجتماعي
ني إىل ضرورة إشاعة روح الثقة والشـفافية يف هـذا الصـدد.    تكلِّمللمجتمعات. وأشار بعض امل

ــادرات مبتكــرة و  ــوأشــري إىل احلاجــة إىل مب ــة،   فعَّال ة مــن حيــث التكلفــة يف ســياق القيــود املالي
 وكذلك أمهية ضمان استدامة اجلهود واستمراريتها.

ني عــن تأييــدهم ملشــاركة اجملتمــع املــدين يف إطــار اتفاقيــة اجلرميــة متكلِّوأعــرب بعــض املــ  -٢٢٧
ون آخرون على ضرورة احلفاظ علـى الطـابع   متكلِّماملنظمة واتفاقية مكافحة الفساد، بينما شدَّد 

ني إىل أنَّ مشــاركة تكلِّمبــه عمــل تلــك اهليئــات. وأشــار أحــد املــ  يتَّســماحلكــومي الــدويل الــذي 
  نبغي أن ُتفهم يف سياق املنظمات الشعبية أو املنظمات غري احلكومية احمللية.اجملتمع املدين هذه ي

ون أنَّ املشاركة الفعَّالـة تقتضـي إتاحـة سـبل احلصـول علـى املعلومـات        متكلِّموالحظ   -٢٢٨
عن القانون والتعريف به، مبا يف ذلـك بـني املـوظفني العمـوميني والعمـال واملـزارعني الشـباب.        

ــأنَّ ال  ــلِّم ب ــةً     وُس ــب سياس ــة تتطل ــات احمللي ــة إىل متكــني اجملتمع ــات الرامي ــامل،  واضــحةَ عملي املع
والوقوف على مواطن الضعف، مبا يتماشى مع القوانني الوطنية ويتالءم مع الظروف الوطنيـة.  

ني أيضاً بأمهية مسامهات الشباب يف املناقشـات املتعلقـة بالسياسـات العامـة،     تكلِّموأقرَّ بعض امل
يف إطــار منتــديات الشــباب الــيت تقــام أثنــاء مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة     مبــا يف ذلــك
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والعدالــة اجلنائيــة. وُرئــي أخــرياً أنَّ الــنُُّهج املتعلقــة مبشــاركة اجلمهــور يف منــع اجلرميــة والعدالــة   
  اجلنائية ينبغي أن ُتدرج يف عمل املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية يف هذا اجملال.

ني مبســامهة الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف التصــدي تكلِّمونــوَّه بعــض املــ  -٢٢٩
للفساد ومواجهة عنف الشباب. وأشـري إىل أنَّ املنشـآت التجاريـة تقـع علـى عاتقهـا مسـؤولية        
اجتماعيــة، وأنَّ خربهتــا يف جمــاالت حمــدَّدة، مثــل القطــاع املصــريف أو األمــن اخلــاص، ميكــن أن  

ــدِّم إســهاما  ــادل    تق ــانون. وتب ــاذ الق ــود إنف ــة يف جه ــة   متكلِّمــت قيِّم ــن األمثل ــات ع ون املعلوم
ات أنَّ مشــاركة اجلمهــور ضــرورية لتعزيــز ثقافــة املشــروعية تكلِّمــالوطنيــة، فــذكرت إحــدى امل

ت احلــي التجاريــة كمالجــئ مؤقتــة القانونيــة، وأشــارت إىل برنــامج يف بلــدها الســتخدام حمــالَّ
ني إىل صـــعوبة تنفيـــذ تكلِّم حـــاالت الطـــوارئ. وأشـــار بعـــض املـــ للنســـاء ضـــحايا اإليـــذاء يف

الشراكات يف بعض األحيان، وخباصـة فيمـا يتعلـق بالرصـد والتقيـيم. ويف هـذا السـياق، أشـار         
ني إىل ضرورة ممارسة الرقابة املناسبة نظرا إىل أنَّ الشركات قد تنخـرط يف أنشـطة   تكلِّمأحد امل

اإلنسان والفساد. وأشري إىل العمل الذي ُيضـطلع بـه ضـمن    غري قانونية مثل انتهاكات حقوق 
األطر املناسـبة األخـرى مـن أجـل وضـع صـك ملـزم قانونـاً بشـأن الشـركات العـابرة للحـدود             

  الوطنية وغريها من املنشآت التجارية.
وأشري إىل القيمة املضافة اليت ُتسهم هبا الشرطة اجملتمعية، وكذلك إىل ضرورة كشـف    -٢٣٠

اإلجرامية ومنعها والتصدي هلـا، وتشـجيع التعـاون بـني الوكـاالت واجملتمعـات احملليـة        األنشطة 
  املعنية، ومع القطاع اخلاص.

ــن البشــري          -٢٣١ ــاش بشــأن األم ــة النق ــة يف حلق ــروض املقدَّم ــارة إىل الع ــرض اإلش ويف مع
تعـاريف   ني علـى تـوخِّي احلـذر، نظـراً لعـدم وجـود      تكلِّموتقليل خماطر اإليذاء، حـثَّ بعـض املـ   

ني أنَّ اسـتخدام العـالج اإلبـدايل للمخـدِّرات     تكلِّممتفق عليها هلذين املفهومني. وذكر أحـد املـ  
  ال حيظى باعتراف عاملي كوسيلة للعالج من تعاطي املخدِّرات.

ني إىل عــدم وجــود مــتكلِّمعــدَّة  وأثنــاء املناقشــات يف إطــار حلقــة النقــاش الثالثــة، أشــار   - ٢٣٢
مليــا للمجموعــات املعرضــة للخطــر، وإىل وجــود ُنُهــج إقليميــة خمتلفــة يف    تعريــف معتــرف بــه عا 

  الشأن.  هذا
  ودعا الرئيس، يف ملخَّصه للمناقشات، املشاركني إىل النظر فيما يلي:  -٢٣٣

ــوُّ  (أ)   ــبكات      إنَّ التطـ ــالم والشـ ــائط اإلعـ ــى وسـ ــرأت علـ ــيت طـ ــريعة الـ رات السـ
سـيما يف   لى اجملتمع بفوائـد ال ُتنكـر، وال  االجتماعية وتكنولوجيات االتصال اجلديدة عادت ع

جمال إنفاذ القانون، لكوهنا وسيلةً لنشر املعلومات، والتشجيع على إبـالغ السـلطات والتعـاون    
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معها، وإشاعة روح الثقة، وكشف املخاطر على اجملتمـع وتقـدمي إرشـادات السـالمة. كمـا أنَّ      
ور املهمـة للتصـدي للتحـديات املشـتركة     تبادل اآلراء واملمارسات الفضلى بني الدول من األمـ 

رات اجلديدة، مثل األشكال اجلديدة من اجلرميـة واإليـذاء واألثـر السـليب     الناشئة عن هذه التطوُّ
  لوسائط اإلعالم؛ وبناء القدرات الوطنية واحمللية على توليد البيانات ذات الصلة وحتليلها؛

ع نطــاق اجلهــود الراميــة إىل إىل توســيميكــن أن تــؤدي مشــاركة اجلمهــور إنَّ   (ب)  
منع اجلرمية وتقدمي اخلدمات يف جمال العدالة اجلنائيـة، وإىل تعزيـز تلـك اجلهـود. وينبغـي وضـع       
ُنُهج متعدِّدة القطاعات بشأن مشاركة اجلمهور لكـي تكـون فعَّالـة وشـاملة وقائمـة علـى أدلـة        

ن هنـج العمـل "مـن القمـة إىل     ومستدامة، متشيا مع القوانني والظروف الوطنية. وينبغي أن يقتـر 
القاعدة" يف جمال تشـجيع مشـاركة اجلمهـور بنـهج العمـل "مـن القاعـدة إىل القمـة" مـن أجـل           

  ضمان مراعاة شواغل اجملتمع احمللي على النحو املناسب؛
مشـاركة اجلمهـور يف تعزيــز الوصـول إىل العدالـة مفيــدة يف إذكـاء الــوعي      إنَّ   (ج)  

 النساء واألطفال وسائر أفـراد اجملتمـع، وال سـيما أفـراد اجملتمـع      وتوسيع نطاق التواصل ومتكني
ــوطين، وحســب         ــانون ال ــع الق ــراد اجملتمــع، متاشــيا م ــهض أف ــرف بضــعفهم. وميكــن أن ين املعت
االقتضــاء، بــدور هــام يف نظــم العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة، كــأن يســامهوا، علــى ســبيل املثــال، يف  

التصــاحلية، واملســاعدة القانونيــة، ومراقبــة ســلوك املفــرج مســاندة الضــحايا ويف بــرامج العدالــة 
  عنهم، وإعادة إدماج اجملرمني يف اجملتمع؛

ــة     إنَّ ا  (د)   لشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال
أن تعود بفوائد على سبيل املثال يف جمـال منـع الفسـاد، ومتكـني اجملتمعـات احملليـة       ميكن اجلنائية 

  من املشاركة يف مبادرات منع اجلرمية اليت هتدف إىل حتسني رفاه اجملتمعات احمللية إمجاالً؛
اهليكل التنظيمي واملؤسسي املناسب القائم على سياسـات واضـحة املعـامل    إنَّ   (ه)  

إطاراً ملشاركة اجلمهور، وميكن استكماله بتدابري ترمي إىل ضمان متتُّـع  يوفِّر وحمدَّدة األهداف 
الثقــة  ظمــات اجملتمــع املــدين باملهــارات واملعــارف املناســبة، فضــالً عــن تــدابري إلشــاعة جــوِّ    من

  وضمان الشفافية ومنع الفساد.
    
    الفصل السابع

   األحداث اخلاصة الرفيعة املستوى    
ــم املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، بالتعــاون مــع         -٢٣٤ ــؤمتر الثالــث عشــر، نظَّ ــاء امل أثن

ــة  ــات معني ــني       ١١أخــرى،  جه ــدة ب ــرة املمت ــع املســتوى، يف الفت ــا رفي ١٥و ١٣حــدثاً خاص 
  .٢٠١٥نيسان/أبريل 
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    ملخَّص    
، نظَّم مكتب املخـدِّرات واجلرميـة، بالتشـارك مـع الفريـق      ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣يف   -٢٣٥

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

". والتقــت يف إطــار هــذا احلــدث شخصــيات قياديــة لكــي تنــاقش كيــف أنَّ "النــهوض  ٢٠١٥
، بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، بطرق منها آلية منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة   

أمــر ال غــىن عنــه لتحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة املســتدامة املطــردين والشــاملني للجميــع،  
حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية، مبـا فيهـا احلـق يف التنميـة، وكلـها           لكـلِّ واإلحقاق التام 

  )٤٣(."أمور تعزِّز بدورها سيادة القانون
العامــة ورئــيس اجمللــس االقتصــادي ونــاقش رئــيس الــدورة التاســعة والســتني للجمعيــة    -٢٣٦

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

برنامج األمم املتحـدة  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و مفوَّضيةعمليات حفظ السالم و
املـدين، السـيد شـريف بسـيوين، االجتاهـات السـائدة       اإلمنائي، وكذلك اخلبري يف شـؤون اجملتمـع   

والتحديات القائمـة يف تطبيـق سـيادة القـانون. كمـا تبـادلوا املمارسـات اجليِّـدة وسـلَّطوا الضـوء           
 يف ســعيه إىل توطيــد علــى اجملــاالت الــيت ميكــن فيهــا أن تتكامــل جهــودهم لــدعم اجملتمــع الــدويل 

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

، 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   -٢٣٧
ة املهــدَّدة بــاالنقراض وســائر  يــنواع احليوانــات والنباتــات الربِّأمانــة اتفاقيــة التجــارة الدوليــة بــأ 

، وهـم املنظمـة الدوليـة    ربِّيـة كافحة اجلرميـة ضـد احليوانـات والنباتـات ال    شركاء االحتاد الدويل مل
للشرطة اجلنائية والبنك الدويل واملنظمة العاملية للجمارك، حدثاً رفيع املسـتوى بشـأن "اجلرميـة    

والغابـات: جرميـة خطـرية". وافتـتح احلـدثَ رئـيُس الـدورة التاسـعة والسـتني           ربِّيـة ضد احليـاة ال 
مة واشترك يف استضافته املدير التنفيذي ملكتب املخـدِّرات واجلرميـة واألمـني العـام     للجمعية العا

ــأنواع احليوانـــات والنباتـــات ال   ــة بـ ــارة الدوليـ ــة التجـ ــة اتفاقيـ ــةألمانـ ــاالنقراض.  ربِّيـ ــدَّدة بـ املهـ
                                                         

  .٦٨/١٩٣انظر قرار اجلمعية العامة   )٤٣(
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ــدَّم ــ ١٤ وق ــة      متكلِّم ــة ومنظمــات غــري حكومي ــة دولي ــات ومنظمــات حكومي ــون حكوم اً ميثِّل
 ربِّيـة دولية عروضاً إيضاحيةً حول حجـم وأثـر اجلـرائم املرتكبـة ضـد احليـاة ال      ومؤسسات مالية 
ة والغابــات متثــل أحــد أشــكال يــأنَّ اجلرميــة ضــد احليــاة الربِّ ون جمــدَّداًمتكلِّمــوالغابــات. وأكَّــد 

بـاع هنـج متـوازن    اجلرائم املنظمة اخلطرية عرب الوطنية، اليت تستلزم حتمُّل مسـؤولية مشـتركة واتِّ  
ون أيضـاً احلاجـة إىل مراجعـة    متكلِّمـ معاجلة مسائل العرض والطلب ومصادر الرزق. وأبرز  يف

والغابــات؛  الربِّيــةاُألطــر التشــريعية وتــدعيمها مــن أجــل التصــدي خلطــورة اجلرميــة ضــد احليــاة  
واحلاجة إىل تعزيـز قـدرات أجهـزة إنفـاذ القـانون والنيابـة العامـة والقضـاء؛ وأمهيـة العمـل معـاً            

ي هلــذه اجلرميــة. وُشــدِّد علــى أمهيــة إقامــة شــراكات مثــل االحتــاد الــدويل ملكافحــة التصــدِّعلــى 
، وكـذلك علـى احلاجـة إىل التمـاس الـدعم مـن اجملتمـع        الربِّيـة اجلرمية ضد احليوانات والنباتـات  

ون باعتمـاد إعـالن الدوحـة، وخصوصـاً مـا ورد فيـه مـن إشـارات إىل         تكلِّمـ املدين. ورحَّـب امل 
ضد احلياة الربية والغابات إلبراز خطورة هذه اجلرمية وضـرورة أن يوليهـا نظـام العدالـة      اجلرمية

  اجلنائية كله نفس القَْدر من االهتمام الذي يوليه لسائر اجلرائم اخلطرية.
، نظَّــــم مكتــــب املخــــدِّرات واجلرميــــة وجملــــس إدارة  ٢٠١٤نيســــان/أبريل  ١٤ويف   -٢٣٨

باألشـخاص، وال سـيما النسـاء     تِّجـار للتربعـات لضـحايا اال   صندوق األمم املتحـدة االسـتئماين  
واجهـه   واألطفال، حدثاً رفيع املستوى لعرض ما حقَّقه الصندوق االستئماين من إجنازات ومـا 

ــب          ــذي ملكت ــدير التنفي ــرز امل ــذ إنشــائه. وأب ــاء الســنوات اخلمــس املنقضــية من مــن حتــديات أثن
 ٦٤/٢٩٣اين، الذي أنشأته اجلمعية العامة يف قرارهـا  املخدِّرات واجلرمية أنَّ الصندوق االستئم

ــؤرَّخ  ــه  ٣٠امل ــة      ٢٠١٠متوز/يولي ــم املتحــدة العاملي ــل جــزءاً مــن خطــة عمــل األم ــذي ميثِّ ، وال
 ٢٥منظمــة غــري حكوميــة يف   ٢٨مليــون دوالر لـــ  ١،٧باألشــخاص، قــدَّم  تِّجــارملكافحــة اال

مت، علـى مـدى السـنوات الـثالث املاضـية،      منظمة غري حكومية قـدَّ  ١١بلداً. وذَكَر أنَّ هناك 
سـنويا، وأنَّ هنـاك    تِّجـار شـخص مـن ضـحايا اال    ٢ ٠٠٠مساعدة متخصِّصة مباشـرة إىل حنـو   

مشروعاً تابعاً ملنظمات غري حكومية سوف يبدأ تنفيذها يف هذه السـنة. وأقـرَّ املشـاركون     ١٧
ة الضــحايا ودعــم جهــود   مبــا تؤديــه املنظمــات غــري احلكوميــة مــن دور أساســي يف مســاعد       

وتنفيـذ تلـك التشـريعات. وأبـرز ممـثِّال       تِّجـار احلكومات من أجل صوغ تشريعات ملكافحـة اال 
أحدثتـه منحـة الصـندوق االسـتئماين مـن فـارق        منظمتني غري حكوميتني من نيبال ونيجرييا مـا 

ــذين مكَّنتــ         ــاجني ال ــراد الن ــات بعــض األف ــدَّما عرضــاً حلكاي ــة الضــحايا. وقَ هم تلــك يف معيش
ــاء       املســاعدة مــن اســترجاع أملــهم وكرامتــهم البشــرية ومــن احلصــول علــى مــوارد إلعــادة بن

ون علـى أنَّ املعـوِّق الرئيسـي للعمـل املتعلـق مبسـاعدة الضـحايا هـو قلـة          متكلِّمـ حياهتم. وشـدَّد  
  ين.التمويل املتاح، ودعوا إىل زيادة الدعم املقدَّم من اجملتمع الدويل إىل الصندوق االستئما
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، وترأَّسـه النائـب العـام    ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٤ويف حدث رفيـع املسـتوى، ُعقـد يف      -٢٣٩
لدولة قطـر، قـدَّم مسـؤولون رفيعـو املسـتوى مـن مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة وإدارة عمليـات           

األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان     مفوَّضيةحفظ السالم وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و
اقاً إىل اتِّســملــا تبذلــه األمــم املتحــدة حاليــا مــن جهــود لتقــدمي مســاعدات أكثــر فعاليــة و  عرضــاً

البلدان اليت تواجه نزاعات أو اخلارجة من نزاعات، من خالل مركـز التنسـيق العـاملي ألنشـطة     
زاعــات ويف  الشــرطة والقضــاء واإلصــالحيات يف جمــال ســيادة القــانون يف احلــاالت الالحقــة لــن 

رى، مـن خـالل التركيـز علـى إعـادة بنـاء نظـم عدالـة جنائيـة منصـفة وفعَّالـة حتتـرم             أزمات أخـ 
ــاس أن       ــات مشــروعة وشــفَّافة ميكــن للن احلقــوق اإلنســانية للمــتَّهمني والضــحايا وتتضــمَّن آلي

  يلتمسوا لديها العدل واإلنصاف.
مراراً وتكـراراً مبـا   وأوضح املدير التنفيذي ملكتب املخدِّرات واجلرمية أنَّ الدول اعترفت   - ٢٤٠

متثِّلــه املخــدِّرات واجلرميــة والفســاد واإلرهــاب مــن خطــر علــى التنميــة العامليــة والســلم واألمــن     
العامليني، وباحلاجة إىل تعزيز التعاون الدويل على مواجهة هـذه التحـديات. وشـدَّد علـى أنَّـه قـد       

ود مكتب املخـدِّرات واجلرميـة مـن    آن األوان لترمجة النوايا احلسنة إىل أفعال، ولالستثمار يف جه
أجل مواجهة اجلرمية املنظمة واإلرهاب وتعزيز سيادة القانون، بوسائل منها املشـاركة يف مبـادرة   
مركز التنسيق العاملي، وكذلك من خالل الربامج امليدانيـة املوجـودة يف بلـدان ومنـاطق رئيسـية.      

املؤسسات األمنية أمثلة حلـاالت أحـدث فيهـا    وقدَّم األمني العام املساعد لشؤون سيادة القانون و
مركز التنسيق العـاملي فارقـاً ملحوظـاً. وأوضـح أيضـاً أنَّ بنـاء مؤسسـات مشـروعة ُتعـىن بسـيادة           

زاع والعنـف. وأوضـح    القانون هو عملية بطيئة وعسرية، ولكنـها ضـرورية متامـاً لكسـر دورة الـن     
قوق اإلنسان والعدالة االنتقاليـة حتـتالن موقـع    األمني العام املساعد لشؤون حقوق اإلنسان أنَّ ح

ــدان اخلارجــة مــن نزاعــات.        ــاء العــدل والســلم يف البل ــة إىل إعــادة بن الصــدارة يف اجلهــود الرامي
وأوضح املدير املساعد لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ومـدير مكتـب السياسـات ودعـم الـربامج        

يـاة الشـعوب وعامـل أساسـي يف جنـاح جهـود       أنَّ سيادة القانون هي عنصر أساسـي يف نوعيـة ح  
التنمية الوطنية. فحيثما كانت القوانني حتمـي املـرأة مـن العنـف والتمييـز تتحسـن حياهتـا بدرجـة         

تقاس، مما يوفِّر أساساً لتمكينها التام اجتماعيا واقتصاديا. وحيثما كان املواطن العـادي عارفـاً    ال
حلصول عليه قلَّ التمييز وقلَّـت انتـهاكات حقـوق اإلنسـان.     حبقوقه وقادراً على التماس العدل وا

ــة        ــة أمكــن للتنمي ــة مــن خمــاوف العنــف والترهيــب املُوِهَن ــة خالي وحيثمــا كانــت اجملتمعــات احمللي
  االقتصادية املستدامة والشاملة للجميع أن تبدأ يف إتيان مثارها.

ــاون الــ       -٢٤١ ــد التع ــع املســتوى بشــأن توطي ــع  ويف إطــار احلــدث الرفي ــدويل يف من وطين وال
، نـاقش املشـاركون كيـف    ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٤ومكافحة متويل اإلرهاب، الذي ُعقـد يف  
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ميكــن ملكافحــة متويــل اإلرهــاب أن تســهم يف منــع األنشــطة اإلرهابيــة وتعطيلــها. واستعرضــوا   
ل تقــوم بــه الــدول األعضــاء واملنظمــات الرئيســية حاليــا مــن أعمــال يف جمــال مكافحــة متويــ   مــا

اإلرهاب، فأبرزوا اجملاالت اليت ال تزال توجد فيها ثغرات، واستكشفوا إمكانيـة إعـداد بـرامج    
لبنـــاء القـــدرات. وتركـــزت املناقشـــات علـــى جتـــارب الـــدول األعضـــاء، وخصوصـــاً جتـــارب  
أفغانستان ودول منطقة الشرق األوسط ومنطقة مشال أفريقيا، يف صـوغ وتنفيـذ اسـتراتيجيات    

كال اجلديــدة لتمويــل اإلرهــاب، فــأُبرِز تزايــد الصــالت بــني اجلماعــات   بشــأن مكافحــة األشــ 
اإلرهابية واجلرمية املنظمة، وكذلك استخدام األنشـطة اإلجراميـة كمصـدر لتمويـل اإلرهـاب،      

باملخدِّرات واألسلحة واملمتلكات الثقافية والنفط، واالختطاف للحصـول   تِّجارمبا يف ذلك اال
ــزاز   ــرض االبت ــة أو لغ ــى فدي ــة     عل ــة املرتبط ــدفقات املالي ــل الت ــاع إىل أنَّ تعطي . وخلــص االجتم

ــع          ــل َيطــالُ مجي ــاع هنــج شــامل ومتكام ــب اتِّب ــل حتــدِّياً رئيســيا، ويتطلَّ ــزال ميثِّ باإلرهــاب ال ي
 ئـي أنَّ للتعـاون الـدويل أمهيـةً    القطاعات واجلهات الفاعلة املعنية، اخلاصة منـها والعامـة. كمـا رُ   

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

وعقب اعتماد مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سـبل احلصـول علـى املسـاعدة يف       - ٢٤٢
جنــوب أفريقيــا ومؤسســة   ، استضــافت حكومــة مجهوريــة ٢٠١٢نظــم العدالــة اجلنائيــة يف عــام  

جنوب أفريقيا للمساعدة القانونية، جنباً إىل جنـب مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب        
املخدِّرات واجلرمية واملؤسسة القانونية الدولية، وبالتعـاون مـع مبـادرة العدالـة يف اجملتمـع املفتـوح       

، أول مــؤمتر دويل ملواجهــة ٢٠١٤وجامعــة بريتوريــا وجامعــة ويتووترســراند، يف حزيران/يونيــه  
التحــديات العامليــة القائمــة أمــام ضــمان ســبل حصــول الفقــراء علــى خــدمات مســاعدة قانونيــة    
جنائية جيدة. وناقش املشـاركون يف ذلـك املـؤمتر التحـديات الشـائعة أمـام تـوفري سـبل احلصـول          

قيق. ويف إعـالن جوهانسـربغ   على املساعدة القانونية الفعَّالة، واقترحوا حلوالً عملية وقابلة للتح
الصادر عن ذلك املؤمتر بشأن تنفيذ مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشـأن سـبل احلصـول علـى     
ــة اجلنائيــة، أشــار املشــاركون يف ذلــك املــؤمتر إىل مــا تكتســيه      املســاعدة القانونيــة يف نظــم العدال

قـدِّمي املسـاعدة القانونيـة واجملتمـع     املساعدة القانونيـة الفعَّالـة مـن أمهيـة بالغـة، ودعـوا الـدول وم       
  الدويل إىل ضمان تنفيذ مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا، وحدَّدوا نقاطاً للعمل عليها.

ــاول   -٢٤٣ ــادئ األمــم املتحــدة     متكلِّمــوتن ــذ مب ــع املســتوى بشــأن "تنفي ون يف احلــدث الرفي
دالـة اجلنائيـة: متابعـة إعـالن     وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم الع

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



 

108V.15-02927 

 

A/CONF.222/17

اعي. وُسـلِّم بـأنَّ   وإلصالح نظم العدالة اجلنائيـة إصـالحاً فعَّـاالً وإلحـداث تغيُّـر قـانوين واجتمـ       
للمساعدة القانونية مفعوالً حتويليـا وبأنـه ميكـن تقـدميها مـن خـالل منـاذج خمتلفـة ومـن جانـب           
جهات خمتلفة. وذُكر على وجه اخلصوص أنَّ املساعدة القانونيـة ميكـن أن متثـل عـامالً أساسـيا      

ظـام القـانوين، وينبغـي    يف اجملتمعات اخلارجة من نزاعـات عنـد حماولـة ترسـيخ ثقـة النـاس يف الن      
ــة (الشــرطة والنيابــة العامــة      أالَّ ُينســى دورهــا يف بنــاء قــدرات اجلهــات الفاعلــة يف جمــال العدال

والقضاء)، لكي تتاح سبل جمدية للوصول إىل العدالـة. ومـن مث، ينبغـي للحكومـات أن تكفـل      
مجـع البيانـات وإجـراء     متويالً مستداماً للمساعدة القانونية. وأخرياً، أُوصي بأن تستخدم الدول

التقييمــات يف إثــراء سياســات املســاعدة القانونيــة وحتســني نوعيــة اخلــدمات وتقاُســم التجــارب 
  والدروس املستفادة فيما بينها.

 مفوَّضـية ، نظَّم مكتب املخـدِّرات واجلرميـة، بالتعـاون مـع     ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥ويف   - ٢٤٤
حكومـات تايلنـد والنـرويج والنمسـا، حلقـة نقـاش       األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنسـان ومـع    

رفيعــة املســتوى بشــأن العنــف ضــد األطفــال يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة. وهيَّــأ هــذا   
احلدث فرصة لتقدمي عرض السـتراتيجيات األمـم املتحـدة وتـدابريها العمليـة النموذجيـة للقضـاء        

عدالة اجلنائية ولزيـادة الـوعي هبـا، وحلشـد دعـم      على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية وال
سياسي من الدول األعضاء لتعميم هذه اجملموعة اجلديدة مـن املعـايري والقواعـد الدوليـة وتوسـيع      
نطاق تنفيذها. وتركزت املناقشة على ضرورة الترويج لتـدابري هتـدف إىل منـع ومواجهـة العنـف      

دالــة، ســواء كضــحايا أم شــهود أم ُجنــاة  ضــد األطفــال الــذين هــم علــى احتكــاك مــع نظــام الع  
مزعومني. وأثنت الدول األعضاء على مكتب املخـدِّرات واجلرميـة لقيامـه بصـوغ برنـامج عـاملي       
مشترك بينه وبني اليونيسيف بشأن العنف ضـد األطفـال يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،        

ــذ هــذا الرب    ــدعم لتنفي ــوفري ال ــدويل إىل ت ــامج. وألقــت كلمــةً رئيســية األمــرية   ودعــت اجملتمــع ال ن
  فيسلبريغر (النمسا).- باجراكيتياهبا ماهيدول، من تايلند، وإليزابيث تيخي

ــم يف   -٢٤٥ ــدويل لألمــن الرياضــي،    ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٥وُنظِّ ــع املركــز ال ــاون م ، بالتع
ي يف حدث رفيع املستوى بشـأن تبـادل البيانـات عامليـا مـن أجـل تسـهيل التحقيقـات والتقاضـ         

ــاذ       ــات: مــن مســتوى الالعــبني إىل مســتوى املســؤولني عــن إنف ــائج املباري قضــايا التالعــب بنت
القــوانني. وافتــتح احلــدثَ املــديُر التنفيــذي ملكتــب املخــدِّرات واجلرميــة واألمــني العــام للمــؤمتر   
الثالــث عشــر ورئــيس املركــز الــدويل لألمــن الرياضــي، حبضــور رئــيس وزراء قطــر ووزيــر           

وأُبرمت أثناء احلدث مذكِّرة تفاهم بني مكتب املخـدِّرات واجلرميـة واملركـز الـدويل     داخليتها. 
لألمن الرياضي. وَجَمع احلدثُ خرباَء من منظمات دولية، وكذلك خرباء وطنـيني وأكـادمييني   
وخرباء من الوسط الرياضي ومن ميـدان املراهنـات الرياضـية. وكـان اهلـدف مـن هـذا احلـدث         
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ضــرورة اســتحداث هنــوج متعــددة اجلهــات ذات املصــلحة هبــدف تعزيــز   تعزيــز احلــوار حــول  
التعاون، مبا يشمل تبادل البيانات، على الصعيدين احمللي والدويل، من أجل محاية الرياضـة مـن   

  التالعب بالنتائج ومن املراهنة غري املشروعة.
املؤسسـات الرياضـية    ني على أنَّ هناك تفاعالً متناميـاً بـني مصـاحل   تكلِّمواتفقت آراء امل  -٢٤٦

ومصــاحل اجملتمــع والدولــة (املصــلحة العامــة)، ومــن مث يلــزم تــدعيم إطــار يضــم أوجــه التكامــل  
واملســؤوليات املشــتركة بينــها. وجــرى نقــاش حــول الصــالت املوجــودة بــني التالعــب بنتــائج   

ــام احمل        ــل حتــديات إضــافية أم ــا متثِّ ــيت ذُكــر أهن ــة، وال ــات وســائر األنشــطة اإلجرامي ققــني املباري
تـدابري تشـريعية    اتِّخـاذ وسلطات إنفاذ القانون. وُشدِّد على أنه يلزم التصدي لـذلك التالعـب ب  

مصــمَّمة خصيصــاً هلــذا الغــرض وختويــل احملققــني ســلطات فعَّالــة، خصوصــاً بــالنظر إىل ارتبــاط 
ى أنَّ التالعــب بنتــائج املباريــات باجلرميــة املنظمــة والفســاد وغســل األمــوال. وُشــدِّد أيضــاً علــ   

ــةً     ــم املعلومــات أمهي ــات وتقاُس ــاجع   أساســيةً للعمــل االســتخباري ومجــع البيان يف التصــدِّي الن
للجماعات اإلجرامية املنظمة عـرب الوطنيـة، الـيت ُتنـوِّع أنشـطتها علـى حنـو متزايـد وتنخـرط يف          

  أفعال التالعب بنتائج املباريات ألغراض جين األرباح و/أو غسل األموال.
حتـت عنـوان    ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٥احلـدث الرفيـع املسـتوى الـذي ُعقـد يف      وأثناء   -٢٤٧

"ملاذا يهمنا أمر الضحايا؟ الذكرى السـنوية الثالثـون إلعـالن مبـادئ العـدل األساسـية املتعلقـة        
ــفبضــحايا اإلجــرام وال  ــة      تعسُّ ــة الدولي ــة اجلنائي ــيس احملكم ــل رئ يف اســتعمال الســلطة"، احتف

ون رفيعــو ممثِّلـ ؤولون حكوميـون مــن أسـتراليا والسـويد وكنـدا و    (بواسـطة رسـالة مرئيـة) ومسـ    
األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان وبرنـامج      مفوَّضيةاملستوى ملكتب املخدِّرات واجلرمية و

ــة، وكــذلك     ــة للدراســات  ممثِّلــاألمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة الصــحة العاملي ــة العاملي و اجلمعي
الدوليـة ملسـاعدة الضـحايا ومعهـد تيلبـورغ الـدويل لعلـم الضـحايا،          املتعلقة بالضحايا واملنظمة

بالــذكرى الســنوية الــثالثني إلعــالن األمــم املتحــدة ملبــادئ العــدل األساســية املتعلقــة بضــحايا     
ووقـف احلاضـرون دقيقـة صـمت تكرميـاً لـذكرى        )٤٤(اإلجرام والتعسُّف يف اسـتعمال السـلطة.  

مؤخَّراً ِقبالة الساحل اللييب، وكذلك ذكـرى مـن ميوتـون    الذين لقوا حتفهم  ٤٠٠املهاجرين الـ
  شخص يوميا. ١ ٤٠٠نتيجةً للعنف بني األشخاص، والذين يتجاوز عددهم 

 تعسُّـف وأَوضح املناِظرون أنَّ إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجـرام وال   - ٢٤٨
ورات أخـرى مثـل اعتمـاد نظـام رومـا األساسـي       يف استعمال السلطة كـان نصـا َمْعلَِميـا أَهلـَم تطـ     

                                                         
 .٤٠/٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤٤(
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واتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت    )٤٥(للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة
امللحقــة هبــا واتفاقيــة مكافحــة الفســاد. كمــا أدَّى اإلعــالن إىل حتســني املعــايري والقواعــد املتعلقــة  

د أصبح للضحايا صوت. ولكْن ال يزال يلـزم فعـل   بالضحايا على الصعيدين الوطين والدويل. فق
ــُدماً أن تكــون مجيــع اخلــدمات متاحــةً     حتــت ســقف واحــد   الكــثري. فمــن الضــروري للمضــي قُ

التنبُّــه إىل ضــرورة التأكــد مــن عــدم إمهــال حقــوق الضــحايا يف غَْمــرة التركيــز علــى   يســتمرَّ وأن
ــود إضــافية، خصو     ــذل جه ــزامهم بب ــدى الشــركاء الت ــاة. وأب ــدعم واملســاعدة   اجلن ــدمي ال صــاً لتق

زاعـات وضـحايا العنـف اجلنسـي والعنـف املـرتبط بنـوع اجلـنس وللضـحايا األطفـال،            لضحايا الن
وذلك بتنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشـأن العدالـة يف األمـور املتعلقـة باألطفـال ضـحايا       

امل، وميكـن للمجتمـع الـدويل أن    اجلرمية والشهود عليها. ومثة ممارسات جيدة يف خمتلف أحناء العـ 
  يتكفَّل حبقوق الضحايا وحبصوهلم على االنتصاف وجرب األضرار والتعويض.

أيضــاً حــدث حتــت عنــوان "صــوب تنفيــذ عــاملي    ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٥وُنظِّــم يف   -٢٤٩
 زاهـة املؤسسـية وآليـة اسـتعراض التنفيــذ".     التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد: مبـادرة الـن       

وتناولت هذه اجللسة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد على صعيد مؤسسات األمم املتحدة وعلـى  
الصعيد الوطين يف الـدول األطـراف. وقـدَّم املـدير التنفيـذي ملكتـب املخـدِّرات واجلرميـة تقريـر          

دة وتوصيات أساسية ألعضاء أسـرة األمـم   زاهة املؤسسية، الذي تضمَّن ممارسات جيِّ مبادرة الن
زاهة. وتناول املناِظرون أيضاً مـا تبذلـه األمانـة     املتحدة الراغبني يف حتسني ممارساهتم اخلاصة بالن

زاهـة   وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد مـن جهـود لتـدعيم الـن    
التعـاون والتنميـة   و مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة ومنظمـة     ممثِّلـ املؤسسية داخل مؤسساهتم. وقدَّم 

يف امليدان االقتصادي وجمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة جمللـس أوروبـا عروضـاً إيضـاحية     
عن سري عمل آليات استعراض التنفيذ ملختلف اتفاقيـات مكافحـة الفسـاد الدوليـة وعـن نتـائج       

  تلك اآلليات وتأثريها.
ــاملي ملكافحــة اجلــر      -٢٥٠ ــامج الع ــم الربن ــب املخــدِّرات   وأخــرياً، نظَّ ــابع ملكت ــة الت ائم البحري

باهلريوين يف عـرض   تِّجار، حدثاً رفيع املستوى بشأن اال٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥واجلرمية، يف 
البحر يف احمليط اهلنـدي. وضـمَّ فريـق املناقشـة الـذي قـاد النِّقـاش وزيـر العـدل يف سـري النكـا            

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

بـاهلريوين يف املسـار املالحـي اجلنـويب مـن شـاطئ مـاكران         تِّجاراملناقشات على سرعة تزايد اال
                                                         

 .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٥(
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وجنوب آسـيا، وعلـى مـا قامـت     يف مجهورية إيران اإلسالمية إىل باكستان مث إىل شرق أفريقيا 
به القوات البحرية املوحَّدة، بنـاء علـى معلومـات اسـتخبارية، مـن عمليـات كشـف عـن ذلـك          

يف عرض البحر. ونوقشت أيضاً معوِّقات إنفاذ القانون يف عرض البحـر ومسـألة عـدم     تِّجاراال
امج مكافحــة اجلــرائم تــوفُّر تــدابري للحمايــة يف املنطقــة. وأُبــدي ترحيــب باملبــادرة اجلديــدة لربنــ

البحرية املسمَّاة "منتدى احملـيط اهلنـدي بشـأن اجلـرائم البحريـة"، بصـفتها آليـة أساسـية لتطـوير          
التعاون اإلقليمي وتقاُسم املعلومات بني دول احمليط اهلندي من أجل مكافحـة اجلـرائم البحريـة    

  عرب الوطنية.
    
    الفصل الثامن

   االجتماعات الفرعية    
أثناء املؤمتر الثالـث عشـر، فتجـاوز عـددها ضـعف       يااجتماعاً فرع ١٩٥ما جمموعه ُعِقد   - ٢٥١

عدد االجتماعـات املعقـودة أثنـاء أيٍّ مـن املـؤمترات السـابقة. وكـان مـن بـني هـذه االجتماعـات            
حـدثاً رفيـع املسـتوى     ١٢حدثاً ُعِقدت برعاية كيانات األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك      ٣٠الفرعية 

ــاء املــؤمتر،      نظَّمهــا املك تــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، وتناولــت مواضــيع رئيســية نوِقشــت أثن
؛ واحليــاة الربيــة ٢٠١٥ومنــها: ســيادة القــانون، وحقــوق اإلنســان وخطــة التنميــة ملــا بعــد عــام    

باألشـخاص،   تِّجـار وجرائم الغابات؛ وصـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للتربعـات لضـحايا اال      
واألطفــال؛ واملســاعدات الــيت تقــدِّمها األمــم املتحــدة يف جمــال ســيادة القــانون يف وخباصــة النســاء 

زــاع؛ وتعزيــز التعــاون الــوطين والــدويل علــى منــع ومكافحــة متويــل   زــاع ومــا بعــد الــن حــاالت الــن
اإلرهـاب؛ ومبـادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بشـأن سـبل احلصـول علـى املسـاعدة القانونيــة يف           

ــة اجلن  ــة؛ والعنــف نظــم العدال ــادل       ائي ــة؛ وتب ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــال يف جمــال من ضــد األطف
ــات؛       ــائج املباري ــا مــن أجــل تســهيل التحقيقــات والتقاضــي يف قضــايا التالعــب بنت البيانــات عاملي

يف اســتعمال الســلطة؛   تعسُّــفوإعــالن مبــادئ العــدل األساســية املتعلقــة بضــحايا اإلجــرام وال      
زاهـة املؤسسـية؛    ية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ومبادرة األمم املتحـدة للـن  واستعراض تنفيذ اتفاق

باملخـدِّرات يف عـرض احملـيط     تِّجاروالترويج ملعايري مناهضة الفساد وسيادة القانون؛ ومكافحة اال
  حدثاً برعاية الدول األعضاء أو برعاية مشتركة بينها وبني جهات أخرى. ٧٥اهلندي. وُعِقد 

ت االجتماعـــات الفرعيـــة علـــى مـــا توليـــه املنظمـــات غـــري احلكوميـــة مـــن اهتمـــام  ودلَّـــ  - ٢٥٢
مبسـائل منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وكـذلك مـا تنطـوي عليـه مشـاركتها يف إجـراءات              شديد

أكثــر تنســيقاً مــن إمكانــات كــبرية لصــوغ ُنُهــج شــاملة ومتعــدِّدة اجلوانــب إزاء التحــديات الــيت    
  يطرحها اإلجرام.
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      التاسع الفصل
   اعتماد تقرير املؤمتر واختتام املؤمتر    

، ٢٠١٥نيســــان/أبريل  ١٩نظــــر املــــؤمتر، يف جلســــته الرابعــــة عشــــرة املعقــــودة يف    -٢٥٣
، الـــيت أعـــدَّهتا Add.5إىل  Add.1و A/CONF.222/L.2مشـــروع تقريـــره الـــوارد يف الوثـــائق   يف

واعتمــد مشــروع التقريــر هــذا بصــيغته  مــن النظــام الــداخلي، ٥٢املقــرِّرة العامــة عمــالً باملــادة 
  املعدَّلة شفويا.

ــائق         -٢٥٤ ــة وث ــة وجلن ــة الثاني ــة األوىل واللجن ــارير اللجن ــؤمتر تق ــرَّ امل ويف اجللســة نفســها، أق
ــائق       ــان يف الوثــ ــك اللجــ ــاء تلــ ــدَّمها رؤســ ــيت قــ ــويض، الــ ، Add.1و A/CONF.222/L.3التفــ

تها املعدَّلة شفويا، وكذلك ملخَّـص  ، بصيغA/CONF.222/L.5، وAdd.1و A/CONF.222/L.4و
  .A/CONF.222/L.7األحداث الرفيعة املستوى الوارد يف الوثيقة 

 نيســان/ ١٢واعتمــد املــؤمتر يف جلســته األوىل، عنــد افتتــاح اجلــزء الرفيــع املســتوى يف   -٢٥٥
لـة  أبريل، وبنـاء علـى دعـوة رئيسـه، بالتزكيـة إعـالن الدوحـة بشـأن إدمـاج منـع اجلرميـة والعدا           

اجلنائيــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات االجتماعيــة   
ــور          ــاركة اجلمه ــدويل ومش ــوطين وال ــى الصــعيدين ال ــانون عل ــيادة الق ــز س واالقتصــادية وتعزي

)A/CONF.222/L.6.(  
ن لـدى األمـم   ويف جلسة املـؤمتر اخلتاميـة، قـدَّم ميتسـورو كيتـانو، املمثِّـل الـدائم لليابـا          -٢٥٦

املتحدة (فيينا)، هتانيه حلكومة قطـر علـى اختتـام املـؤمتر بنجـاح، وأعـرب عـن تقـديره اخلـالص          
لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية القطري لدوره القيادي يف دعم املؤمتر. وأكَّد أنَّ اليابـان  

شـرين للجنـة منـع اجلرميـة     تتطلَّع إىل متابعة املناقشات حول نتائج املؤمتر يف الـدورة الرابعـة والع  
  والعدالة اجلنائية.

اليابان، خاطَب وزير العدل الياباين املؤمتَر الثالـث عشـر عـرب     ممثِّلوإثر الكلمة اليت أدىل هبا   - ٢٥٧
  ,٢٠٢٠َوْصلة فيديو، فدعا املشاركني إىل اليابان حلضور املؤمتر الرابع عشر، الذي سُيعقد يف عام 

ذي ملكتـب املخـدِّرات واجلرميـة واألمـني العـام للمـؤمتر الثالـث عشـر أنَّ         وأكَّد املدير التنفيـ   - ٢٥٨
املؤمتر وفَّر ُمرتكزاً صلباً العتـراف اجملتمـع الـدويل بالصـالت امللموسـة بـني سـيادة القـانون والتنميـة          
 املستدامة. وشدَّد يف هذا الصدد على أنه يتعيَّن على اجملتمع الدويل أن َيبين على هذه الصالت عنـد 

. وأشـار إىل أنَّ املـؤمتر الثالـث عشـر حضـره      ٢٠١٥وضع اإلطار اخلاص خبطة التنمية ملـا بعـد عـام    
اجتماعــاً فرعيــا  ١٩٥ن مــن عقــد زهــاء عــدد غــري مســبوق مــن املشــاركني، وأنَّــه وفَّــر إطــاراً مكَّــ  



 

V.15-02927 113 
 

A/CONF.222/17 

لعامة، ورئيس وحدثاً جانبيا، وكان أول مؤمتر حيضره األمني العام لألمم املتحدة، ورئيس اجلمعية ا
ســنة،  ٦٠اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي. وكــان أيضــاً أول مــؤمتر، يف تــاريخ املــؤمترات املمتــد   

يعتمد جدول أعماله مبكراً ويسبقه ملتقى شبايب دينـامي ويعتمـد إعالنـه عنـد افتتـاح اجلـزء الرفيـع        
ل بياناً سياسيا قويـا يشـدِّد   املستوى، يف اليوم األول من انعقاده. وأكَّد كذلك أنَّ إعالن الدوحة ميثِّ

على التـزام الـدول األعضـاء بتنفيـذ اسـتراتيجيات شـاملة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، بغيـة تعزيـز             
سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وعزمهـا السياسـي علـى فعـل ذلـك، ومـن مث ينبغـي        

  اعتبار تنفيذه مسألة ذات أولوية.
يس املؤمتر كلمة يف اجللسة اخلتامية للمؤمتر، أشار فيهـا إىل أمهيـة إعـالن الدوحـة     وألقى رئ  - ٢٥٩

بصفته الناتج الرئيسي للمؤمتر الثالث عشر، وإىل أمهية صوغ برامج وسياسات شاملة على الصـعيد  
ر الوطين واإلقليمي والدويل لتحقيق التطلُّعات الواردة يف اإلعالن. وأكَّد يف هـذا الصـدد التـزام قطـ    

بالعمل مع املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية على تنفيذ إعالن الدوحة. وعالوةً علـى ذلـك، أشـار    
إىل املبــادرة الــيت أطلقتــها قطــر عنــد افتتــاح املــؤمتر والــيت هتــدف إىل إنشــاء صــندوق إقليمــي لتعلــيم  

  وتدريب األطفال والِفْتية النازحني والالجئني.
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      املرفق
عروضة على مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع قائمة الوثائق امل    

    اجلرمية والعدالة اجلنائية
 رمز الوثيقة

بند جدول
 العنوان أو الوصف األعمال

A/CONF.222/1 جدول األعمال املؤقَّت وشروحه ١ 

A/CONF.222/2 والعدالة اجلنائية النظام الداخلي ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية ٢ 

A/CONF.222/3 تقرير األمني العام عن متابعة إعالن سلفادور بشأن  ٣
االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية: نظم منع 

 اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغيِّر

A/CONF.222/4 تقرير األمني العام عن حالة اجلرمية والعدالة اجلنائية على نطاق  ٣
 العامل

A/CONF.222/5 تقرير املدير التنفيذي عن مسامهة مؤمتر األمم املتحدة الثالث  ٣
عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف املناقشات بشأن خطة 

 ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

A/CONF.222/6 ورقة عمل من إعداد األمانة عن التجارب الناجحة يف تنفيذ  ٣
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  السياسات واالستراتيجيات الشاملة

على الصعيدين الوطين والدويل  من أجل تعزيز سيادة القانون
 والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال، ودعم التنمية املستدامة

A/CONF.222/7 ورقة عمل من إعداد األمانة عن التعاون الدويل، مبا يف ذلك  ٤
رمية املنظَّمة العابرة التعاون على الصعيد اإلقليمي، ملكافحة اجل

 للحدود الوطنية

A/CONF.222/8 ورقة عمل من إعداد األمانة عن النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع  ٥
للجرمية العابرة للحدود  مستجدةظهور أشكال جديدة و

  الوطنية والتصدِّي هلا على حنو مالئم

A/CONF.222/9 الوطنية املتعلقة مبشاركة  ورقة عمل من إعداد األمانة عن النُُّهج ٦
 اجلمهور يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

A/CONF.222/10 دور معايري األمم ١ورقة معلومات أساسية بشأن حلقة العمل  ٣ :
مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دعم  املتحدة وقواعدها املتعلقة

فيها االعتبارات  إرساء ُنظُم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة ُتراعى
اإلنسانية وختضع للمساءلة: اخلربات والدروس املستفادة يف جمال 

تلبية االحتياجات الفريدة للنساء واألطفال، وخباصة معاملة 
 اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعيا
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A/CONF.222/11 االتِّجار ٢ورقة معلومات أساسية بشأن حلقة العمل  ٤ :
رين: التجارب الناجحة يف جمال باألشخاص وهتريب املهاج

التجرمي ويف تبادل املساعدة القانونية ويف محاية شهود وضحايا 
 االتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

A/CONF.222/12 تعزيز تدابري منع ٣ورقة معلومات أساسية بشأن حلقة العمل  ٥ :
شكال املتطوِّرة للجرمية، اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي لأل

باملمتلكات  تِّجارمثل اجلرائم اإللكترونية (السيربانية) واال
 الثقافية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل

A/CONF.222/13 إسهام اجلمهور ٤ورقة معلومات أساسية بشأن حلقة العمل  ٦ :
ات والدروس يف منع اجلرمية والتوعية بالعدالة اجلنائية: اخلرب

 املستفادة

A/CONF.222/14 مذكِّرة من األمانة بشأن تقرير فريق اخلرباء املعين بالقواعد  ٣
 النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء عن اجتماعه الرابع

A/CONF.222/15 مذكِّرة من األمانة بشأن امللخَّص الرئاسي للمناقشة املواضيعية  ٣
ة بشأن إدماج منع اجلرمية الرفيعة املستوى للجمعية العام

، اليت ٢٠١٥والعدالة اجلنائية يف خطة التنمية ملا بعد عام 
 ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٥عقدت يف نيويورك يف 

A/CONF.222/16 موجَّهة إىل أمانة  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٩مذكِّرة شفوية مؤرَّخة  ٣
ة مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائي

 من البعثة الدائمة لقطر لدى األمم املتحدة (فيينا)

A/CONF.222/L.1   تقرير عن املشاورات السابقة للمؤمتر اليت أُجريت يف مركز قطر
 ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١١الوطين للمؤمترات يف الدوحة يف 

A/CONF.222/L.2   تقرير يتضمن معلومات خلفية عن املؤمتر واألعمال التحضريية له 

A/CONF.222/L.2/Add.1  تقرير عن اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر 

A/CONF.222/L.2/Add.2 التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات  عنمشروع التقرير  ٣
واالستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل 

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ودعم 
 ية املستدامة والتحديات املاثلة يف هذا اجملالالتنم

A/CONF.222/L.2/Add.3 التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون على  عنمشروع التقرير  ٤
 الصعيد اإلقليمي، ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية
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A/CONF.222/L.2/Add.4 ملنع ظهور أشكال  النُُّهج الشاملة املتوازنة عنمشروع التقرير  ٥
للجرمية العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا  مستجدةجديدة و

  على حنوٍ مالئم

A/CONF.222/L.2/Add.5 النُّهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور يف  عنمشروع التقرير  ٦
 تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

A/CONF.222/L.3 دور معايري األمم املتحدة  -١لقة العمل تقرير اللجنة األوىل: ح ٣
وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دعم إرساء 

ُنظُم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة ُتراعى فيها االعتبارات 
اإلنسانية وختضع للمساءلة: اخلربات والدروس املستفادة يف 

ل، وخباصة جمال تلبية االحتياجات الفريدة للنساء واألطفا
 معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعيا

A/CONF.222/L.3/Add.1 حلقة العمل بشأن تعزيز  - ٣تقرير اللجنة األوىل: حلقة العمل  ٥
ة تطوِّرتدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي لألشكال امل
املمتلكات للجرمية، مثل اجلرائم اإللكترونية (السيربانية) واالتِّجار ب
 الثقافية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل

A/CONF.222/L.4 االتِّجار باألشخاص  -٢تقرير اللجنة الثانية: حلقة العمل  ٤
وهتريب املهاجرين: التجارب الناجحة يف جمال التجرمي ويف 
تباُدل املساعدة القانونية ويف محاية الشهود وضحايا االتِّجار 

 فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال بصورة

A/CONF.222/L.4/Add.1 حلقة العمل بشأن إسهام  -٤تقرير اللجنة الثانية: حلقة العمل  ٦
اجلمهور يف منع اجلرمية والتوعية بالعدالة اجلنائية: اخلربات 

 والدروس املستفادة

A/CONF.222/L.5   رئيسة اللجنة، السيدة تقرير جلنة وثائق التفويض، ُمقدَّم من
 كريستني كالين (الواليات املتحدة األمريكية)

A/CONF.222/L.6   مشروع إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل 

التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة 
 دين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهورعلى الصعي القانون

A/CONF.222/L.7  األحداث اخلاصة الرفيعة املستوى 

A/CONF.222/PM.1  ملنع اجلرمية  دليل املناقشة ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر
 والعدالة اجلنائية
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A/CONF.222/RPM.1/1  ملؤمتر تقرير اجتماع آسيا واحمليط اهلادئ اإلقليمي التحضريي 
األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود 

 ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢٤إىل  ٢٢يف بانكوك من 

A/CONF.222/RPM.2/1   تقرير اجتماع غريب آسيا اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم
املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف 

 ٢٠١٤شباط/فرباير  ٥إىل  ٣من  الدوحة

A/CONF.222/RPM.3/1  تقرير اجتماع أمريكا الالتينية والكاريبـي اإلقليمي التحضريي 

ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
 ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢١إىل  ١٩املعقود يف سان خوسيه من 

A/CONF.222/RPM.4/1  ع أفريقيا اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة تقرير اجتما
الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف أديس أبابا 

 ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١١إىل  ٩من 

A/CONF.222/G/ARM ٥ Statement submitted by the Government of Armenia 

A/CONF.222/G/AZE ٥ Statement submitted by the Government of Azerbaijan 

A/CONF.222/G/AZE/1 ٥ Statement submitted by the Government of Azerbaijan 

A/CONF.222/G/JPN  Statement submitted by the Government of Japan 

A/CONF.222/G/USA  Statement submitted by the Government of the United 

States of America 

A/CONF.222/G/ZAF  Statement submitted by the Government of South Africa 

A/CONF.222/NGO/1  Statement submitted by Defence for Children 

International 

A/CONF.222/NGO/2  Statement submitted by the International Organization for 

Victim Assistance 

A/CONF.222/NGO/3  Statement submitted by the Alliance of NGOs on crime 

prevention and criminal justice 

A/CONF.222/NGO/4 ٥ Statement submitted by the Environmental Investigation 

Agency 

A/CONF.222/CRP.1  Written statement by Miguel de Serpa Soares, Under-

Secretary-General for Legal Affairs and United Nations 

Legal Counsel 

A/CONF.222/INF/1  معلومات للمشاركني 
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A/CONF.222/INF/2/Rev.2  List of participants 

CONF.222/IE/1  إىل
CONF.222/IE/9 

 Background documents received from individual experts 
 من فرادى اخلرباء) (وثائق معلومات خلفية واردة

  
 


