



  








مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
فيينا

م�ؤمتر الأمم املتحدة الثالث ع�شر
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
الدوحة 14 - 12 ،ني�سان�/أبريل 2015

�إعالن الدوحة
ب�ش�أن �إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
يف جدول �أعمال الأمم املتحدة الأو�سع من �أجل
الت�صدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقت�صادية
وتعزيز �سيادة القانون على ال�صعيدين الوطني
والدويل وم�شاركة اجلمهور

الأمم املتحدة
نيويورك2015 ,

© الأمم املتحدة ،متوز/يوليه  .2015جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ضمّنها على الإعراب عن
�أيِّ ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو
منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

ت�صدير
اع ُتم ��د �إعالن الدوحة بالتزكي ��ة يف امل�ؤمتر الثالث ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية الذي عُ قد
يف الدوحة ،بقطر ،يف ني�سان�/أبريل .2015
ومي ِّث ��ل ه ��ذا الإعالن �إجناز ًا مهمًّا يف هذا الوقت الذي يجتمع فيه العامل ب�أ�سره لالحتفاء بالذكرى
ال�سبع�ي�ن مليالد منظمة الأمم املتحدة ول�صوغ جدول �أعمال للتنمية ملا بعد عام  2015يكون مب�شِّ ر ًا
بتغيريات ملمو�سة.
ويف الإع�ل�ان� ،س َّلم ��ت الدول الأع�ضاء ،ب� ��أنَّ التنمية امل�ستدامة و�سيادة القان ��ون مرتابطان ترابط ًا
وثيق ًا ومتداعمان.
و�أ َّك ��دت الدول الأع�ضاء جمدَّد ًا التزامها امل�شرتك "بدعم �سي ��ادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام
بكل �أ�شكاله ومظاهره" و�شدَّدت على �أهمية م�شاركة اجلمهور يف هذه اجلهود.
ودع ��ا الإعالنُ �أي�ض ًا ال ��دول �إىل �أن ت�ستعمل على نحو �أجنع �أُطُ ر ًا متَّفق� � ًا عليها عامليًّا ،مثل اتفاقية
الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية املنظَّ مة ع�ب�ر الوطنية وبروتوكوالتها الثالث ��ة ،واتفاقية مكافحة
الف�س ��اد ،واالتفاقي ��ات الدولية ملراقبة املخ ��دِّ رات ،وال�صكوك القانونية العاملي ��ة ملكافحة الإرهاب
ومعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
�إنَّ ه ��ذا الإعالنَ الإجرائيَّ املنحَ ��ى ميكن �أن ي�ساعد على زيادة تعزي ��ز اجلهود اجلماعية املبذولة
يف جم ��ال منع اجلرمي ��ة والعدالة اجلنائي ��ة و�أن يوطِّ د �سيادة القانون وي�ساه ��م يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة.
ويظ ُّل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية عاقد ًا العزم على الوقوف مع الدول الأع�ضاء
حتى تفي بااللتزامات التي تعهَّدت بها يف الدوحة ،وعلى ترويج ثقافة قوامها ال�شرعية ،و�ضمان "اتِّباع
نُهج �شمولية وجامعة يف مواجهة الإجرام والعنف والف�ساد والإرهاب بكل �أ�شكالها ومظاهرها".
و�إين لأو ُّد �أي�ض� � ًا �أن �أنته ��ز هذه الفر�ص ��ة لكي �أتوجَّ ه بال�شكر حلكومة قطر عل ��ى ما �أبدته من تفانٍ
تو�صل الدول الأع�ضاء �إىل االتِّفاق على
وكرم �ضيافة كلَّال امل�ؤمتر الثالث ع�شر بالنجاح و�ساهما يف ُّ
هذا الإعالن التاريخي.

يوري فيدوتوف
الأمني العام
م�ؤمتر الأمم املتحدة الثالث ع�شر
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

املدير التنفيذي
مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدِّ رات واجلرمية
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�إع�ل�ان الدوح ��ة ب�ش� ��أن �إدم ��اج منع اجلرمي ��ة والعدال ��ة اجلنائي ��ة يف جدول
�أعم ��ال الأمم املتح ��دة الأو�س ��ع م ��ن �أج ��ل الت�ص� �دِّي للتح ِّدي ��ات االجتماعية
واالقت�صادي ��ة وتعزي ��ز �سي ��ادة القان ��ون عل ��ى ال�صعيدي ��ن الوطن ��ي والدويل
وم�شاركة اجلمهور
نحن ،ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات ووزراء وممثِّلي الدول الأع�ضاء،
وق ��د اجتمعنا يف م�ؤمتر الأمم املتحدة الثالث ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،املنعقد
يف الدوح ��ة ،م ��ن � 12إىل  19ني�سان�/أبريل  ،2015من �أجل �إعادة ت�أكي ��د التزامنا امل�شرتك بدعم
�سي ��ادة القان ��ون ومنع ومكافحة الإجرام بكل �أ�شكاله ومظاهره ،عل ��ى ال�صعيدين املحلي والدويل،
وبالعمل على �أن تكون ُن ُظمنا املعنية بالعدالة اجلنائية فعَّالة ومن�صفة و�إن�سانية وخا�ضعة للم�ساءلة،
وبتوف�ي�ر �سب ��ل الو�صول �إىل العدال ��ة للجميع ،وببناء م�ؤ�س�س ��ات فعَّالة وخا�ضع ��ة للم�ساءلة ونـزيهة
و�شامل ��ة للجميع على جميع امل�ستويات ،وبالتم�سك مبب ��د�أ كرامة الإن�سان ومبراعاة واحرتام جميع
حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية يف كل الأحوال،
وحتقيق ًا لهذه الغاية ،نعلن ما يلي:
 -1نعرب عن عرفاننا وتقديرنا لإرث م�ؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
املمت ��د من ��ذ � 60سنة ،ولدوره ��ا املهم امل�ستمر ،ب�صفتها م ��ن �أكرب املحافل الدولي ��ة و�أكرثها تنوُّع ًا
م ��ن حيث تبادل الآراء والتجارب يف جماالت البحوث وتطوي ��ر القوانني وال�سيا�سات والربامج بني
والتخ�ص�صات،
ُّ
ال ��دول واملنظمات احلكومية الدولية واخلرباء الأفراد الذين ميثلون خمتلف املهن
به ��دف ا�ستبانة االجتاهات وامل�سائل امل�ستجدة يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية .ونعرتف
مب ��ا قدمته تلك امل�ؤمترات من م�ساهمات فريدة ومهمة يف تطوير القوانني وال�سيا�سات ،وكذلك يف
ا�ستبانة االجتاهات وامل�سائل امل�ستجدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
 -2ن�ؤ ِّك ��د جم ��دد ًا ما تتَّ�سم به م�سائل منع اجلرمية والعدال ��ة اجلنائية من طابع �شامل ملختلف
القطاع ��ات ،وما ي�ستتبع ��ه ذلك من حاجة �إىل �إدماج تلك امل�سائل يف ج ��دول �أعمال الأمم املتحدة
الأو�س ��ع نطاق� �اً ،من �أجل تعزيز التن�سيق عل ��ى نطاق املنظومة .ونتطلع �إىل م ��ا �ستقدِّ مه جلنة منع
اجلرمي ��ة والعدال ��ة اجلنائي ��ة يف امل�ستقبل م ��ن م�ساهمات فيما يتعل ��ق ب�صوغ وتنفي ��ذ ال�سيا�سات
والربامج الوطنية والدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية� ،آخذ ًة يف اعتبارها تو�صيات
امل�ؤمترات ومرتكِ ز ًة عليها.
 -3ن ��درك ما لفعالية نظم منع اجلرمي ��ة والعدالة اجلنائية وامل�ؤ�س�س ��ات املكوِّنة لها واتِّ�سامها
بالإن�ص ��اف والإن�سانية واخل�ضوع للم�ساءلة من �أهمية كعن�صر حم ��وري يف �إر�ساء �سيادة القانون.
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ونلت ��زم باتِّباع ُن ُه ��ج �شمولية وجامعة يف مواجهة الإجرام والعنف والف�س ��اد والإرهاب بكل �أ�شكالها
ومظاهره ��ا ،وبالعمل على تنفيذ تدابري املواجهة تلك عل ��ى نحو من�سَّ ق ومتما�سك ،جنب ًا �إىل جنب
م ��ع برامج �أو تدابري �أو�س ��ع للتنمية االجتماعية واالقت�صادية والق�ض ��اء على الفقر واحرتام التنوع
الثقايف وحتقيق ال�سلم االجتماعي و�إ�شراك جميع فئات املجتمع.
 -4ن�س ِّل ��م ب� ��أنَّ التنمية امل�ستدامة و�سي ��ادة القانون مرتابطان ترابط ًا �شدي ��د ًا ويعزز كل منهما
الآخ ��ر .ولذلك ،نرحِّ ب ب�إر�ساء عملية �شفافة و�شامل ��ة للجميع على ال�صعيد احلكومي الدويل فيما
يخ� ��ص خطة التنمي ��ة ملا بعد عام  ،2015التي ته ��دف �إىل و�ضع �أهداف عاملي ��ة للتنمية امل�ستدامة
تواف ��ق عليها اجلمعي ��ة العامة ،و ُنق ُِّر ب�أنَّ مقرتحات الفريق العامل املفت ��وح املعني ب�أهداف التنمية
امل�ستدام ��ة ،التابع للجمعي ��ة العامة ،هي الأ�سا� ��س الرئي�سي لإدماج �أه ��داف التنمية امل�ستدامة يف
خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015مع ت�سليمنا ب�أنه �سيُنظر �أي�ض ًا يف م�ساهمات �أخرى .ون�ؤكِّد جمدد ًا
يف ه ��ذا ال�سي ��اق �أنَّ الرتوي ��ج ملجتمعات م�ساملة وخالية م ��ن الف�ساد وم�شرِ كة للجمي ��ع ذو �أهمية يف
التنمي ��ة امل�ستدام ��ة ،م ��ع الت�شديد على اتِّباع نهج متمح ��ور حول النا�س يوفر �سب ��ل العدالة للجميع
ويبني م�ؤ�س�سات فعَّالة وخا�ضعة للم�ساءلة و�شاملة للجميع على جميع امل�ستويات.
 -5ن�ؤكِّد جمدد ًا التزامنا بدعم فعالية نظم العدالة اجلنائية وامل�ؤ�س�سات املكوِّنة لها واتِّ�سامها
بالإن�ص ��اف والإن�ساني ��ة واخل�ضوع للم�ساءلة وعزمن ��ا ال�سيا�سي القوي على القي ��ام بذلك ،ون�شجِّ ع
م�شارك ��ة جمي ��ع قطاعات املجتمع و�إ�شراكه ��ا فعليًّا ،ممَّ ا يهيِّئ الظروف الالزم ��ة للنهو�ض بجدول
�أعم ��ال الأمم املتح ��دة الأو�س ��ع ،مع املراع ��اة التامة ملب ��د�أَيْ �سيادة ال ��دول و�سالمته ��ا الإقليمية،
والت�سليم مب�س�ؤولية الدول الأع�ضاء عن مراعاة كرامة الإن�سان وجميع احلقوق الإن�سانية واحلريات
الأ�سا�سي ��ة لكل الب�شر ،وخ�صو�ص� � ًا املت�أثِّرين باجلرمية والذين قد يكون ��ون على احتكاك مع نظام
العدالة اجلنائية ،مبن فيهم امل�ست�ضعفون من �أفراد املجتمع ،ب�صرف النظر عن و�ضعيتهم ،الذين
قد يتعر�ضون لأ�شكال متييز متعدِّ دة و�شديدة ،وعن منع ومكافحة اجلرائم املدفوعة بعدم الت�سامح
�أو التمييز� ،أيًّا كان �شكله .وحتقيقا لتلك الغاية ،نعتزم ما يلي:
(�أ)  اعتم ��اد �سيا�س ��ات وبرامج وطني ��ة يف جمال منع اجلرمية والعدال ��ة اجلنائية تتَّ�سم
بال�شمولي ��ة وب�إ�ش ��راك اجلميع ،وت�أخ ��ذ بعني االعتبار الكامل ما يوجد م ��ن �أدلة ومن عوامل �أخرى
ذات �صل ��ة ،مبا فيه ��ا الأ�سباب اجلذرية للإج ��رام والظروف امل�ساعدة على حدوث ��ه ،والقيام ،مبا
يتواف ��ق مع التزاماتن ��ا مبقت�ضى القانون الدويل ،وم ��ع مراعاة ما يت�صل بذل ��ك من معايري الأمم
املتح ��دة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدال ��ة اجلنائية ،ب�ضمان التدريب املالئم للموظفني
املكلفني بتدعيم �سيادة القانون وحماية حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية؛
(ب) �ضمان حق كل فرد يف حماكمة من�صفة ،دون �إبطاء ال داعي له� ،أمام هيئة خمت�صة
تي�سر �سبل الو�صول �إىل العدالة على قدم امل�ساواة،
وم�ستقلة وحمايدة قائمة مبقت�ضى القانون ،ويف ُّ
وتي�سر اال�ستعانة مبحام ومبرتجم �شفوي �إذا لزم الأمر،
م ��ع �ضمانات مبراعاة الأ�صول الإجرائيةُّ ،
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و�ضم ��ان ما تن�ص عليه اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية( )1من حقوق ذات �صلة؛ وتَوخِّ ي احلر�ص
الواج ��ب ملنع �أفعال العنف ومكافحتها؛ واتِّخاذ تداب�ي�ر ت�شريعية و�إدارية وق�ضائية فعَّالة ملنع جميع
�أ�ش ��كال التعذيب وغريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقوب ��ة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وملالحقة
مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم ،وللق�ضاء على �إمكانية الإفالت من العقاب؛
(ج) مراجع ��ة و�إ�ص�ل�اح �سيا�س ��ات امل�ساع ��دة القانونية ،من �أجل تو�سي ��ع �سبل احل�صول
عل ��ى م�ساعدة قانونية فعَّال ��ة يف الإجراءات اجلنائية ملن ال ميتلك م ��وارد كافية �أو عندما تقت�ضي
ذل ��ك م�صلح ��ة العدال ��ة ،بو�سائل منها و�ضع خطط وطني ��ة يف هذا املج ��ال �إذا اقت�ضت ال�ضرورة،
وبناء قدرات لتوفري و�ضمان �سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية الفعَّالة بكل �أ�شكالها يف جميع
ال�ش�ؤون ،مع مراعاة مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ش�أن �سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية
()2
يف نظم العدالة اجلنائية؛
(د) ب ��ذل ق�ص ��ارى اجلهود ملن ��ع الف�ساد ومكافحت ��ه ،ولتنفيذ تدابري ته ��دف �إىل تعزيز
ال�شفافي ��ة يف الإدارة العمومية و�إىل ت�شجيع النزاهة وامل�ساءلة يف نظمنا املعنية بالعدالة اجلنائية،
()3
مبا يتوافق مع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد؛
(ﻫ) �إدم ��اج امل�سائ ��ل املتعلقة بالأطف ��ال وال�شب ��اب يف جهودنا الرامي ��ة �إىل �إ�صالح نظم
العدالة اجلنائية� ،إدراك ًا منا لأهمية حماية الأطفال من جميع �أ�شكال العنف واال�ستغالل والتعدِّ ي،
مب ��ا يتَّ�سق مع التزام ��ات الأطراف مبقت�ضى ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،مبا فيها اتفاقية حقوق
الطف ��ل( )4وبروتوكوليه ��ا االختياري�ي�ن )5(،ومع مراعاة م ��ا يت�صل بذلك من �أح ��كام ا�سرتاتيجيات
الأمم املتح ��دة وتدابريه ��ا العملي ��ة النموذجي ��ة للق�ضاء عل ��ى العنف �ضد الأطف ��ال يف جمال منع
اجلرمي ��ة والعدالة اجلنائي ��ة؛( )6و�صوغ وتطبيق �سيا�سات يف جمال العدالة تكون �شاملة ومكيَّفة مع
احتياج ��ات الطفل وتركز على م ��ا يحقق م�صلحته الف�ضلى ،مبا يتوافق م ��ع مبد�أ عدم اللجوء �إىل
حرمان الأطفال من حريتهم �إ َّال كمالذ �أخري ولأق�صر مدة منا�سبة ممكنة ،حلماية الأطفال الذين
ه ��م عل ��ى احتكاك بنظام العدالة اجلنائي ��ة وكذلك الأطفال الذين ه ��م يف �أيِّ حالة �أخرى تتطلب
�إج ��راءات قانوني ��ة ،خ�صو�ص ًا فيما يتعل ��ق بعالجهم و�إعادة �إدماجه ��م يف املجتمع .ونتطلع يف هذا
املجردين من حريتهم؛
ال�صدد �إىل نتائج الدرا�سة العاملية عن الأطفال َّ
(و) �إدراج منظ ��ور جن�س ��اين يف �صميم نظمنا املعنية بالعدال ��ة اجلنائية ،ب�صوغ وتنفيذ
ا�سرتاتيجي ��ات وخط ��ط وطنية لت�شجيع احلماية التامة للن�ساء والفتي ��ات من جميع �أ�شكال العنف،
مبا فيها قتل الن�ساء والفتيات بدافع جن�ساين ،مبا يتوافق مع التزامات الأطراف مبقت�ضى اتفاقية
( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،596الرقم .8638
( )2مرفق قرار اجلمعية العامة .187/67
( )3الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2349الرقم .42146
( )4املرجع نف�سه ،املجلد  ،1577الرقم .27531
( )5املرجع نف�سه ،املجلدان  2171و ،2173الرقم .27531
( )6مرفق قرار اجلمعية العامة .194/69
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الق�ض ��اء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة( )7وبروتوكوله ��ا االختياري )8(،ومع مراعاة ال�صيغة
املح َّدث ��ة لال�سرتاتيجي ��ات النموذجية والتداب�ي�ر العملية للق�ضاء على العن ��ف �ضد املر�أة يف جمال
من ��ع اجلرمية والعدال ��ة اجلنائية( )9وقرارات اجلمعي ��ة العامة ب�ش�أن قتل الن�س ��اء والفتيات بدافع
جن�ساين؛
(ز) الرتوي ��ج لتدابري تراع ��ي حتديد ًا املنظور اجلن�ساين كجزء ال يتج� � َّز�أ من �سيا�ساتنا
املتعلق ��ة مبن ��ع اجلرمية والعدال ��ة اجلنائية ومعاملة اجلن ��اة ،مبا يف ذلك �إع ��ادة ت�أهيل اجلانيات
و�إع ��ادة �إدماجه ��ن يف املجتمع ،مع مراعاة قواعد الأمم املتحدة ملعامل ��ة ال�سجينات والتدابري غري
()10
االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛
(ح) �صوغ وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وخطط وطنية مالئمة وفعَّالة لالرتقاء بو�ضعية املر�أة يف
نظم وم�ؤ�س�سات العدالة اجلنائية على �صعيد املراتب القيادية والإدارية وغريها؛
(ط) تعزي ��ز ت�ساوي جميع الأ�شخا�ص �أمام القانون ،مب ��ا يف ذلك امل�ساواة بني اجلن�سني،
للأفراد املنتمني �إىل �أقليات ولأهايل البلدان الأ�صليني ،بو�سائل منها اتِّباع نهج �شامل بالتعاون مع
�سائ ��ر قطاعات احلكومة و�أع�ضاء املجتمع امل ��دين ذوي ال�صلة وو�سائط الإعالم ،وت�شجيع توظيف
الأفراد املنتمني لتلك الفئات لدى م�ؤ�س�سات العدالة اجلنائية؛
(ي) تنفي ��ذ وتعزيز �سيا�سات ب�ش� ��أن نـزالء ال�سجون تُركِّز عل ��ى التعليم والعمل والرعاية
الطبية و�إعادة الت�أهيل و�إعادة الإدماج يف املجتمع ومنع معاودة الإجرام؛ والنظر يف تطوير وتدعيم
ال�سيا�سات الرامية �إىل دعم �أ�سر ال�سجناء؛ وكذلك ترويج وت�شجيع ا�ستخدام بدائل ال�سَّ جن حيثما
كان ذل ��ك منا�سب� �اً ،ومراجع ��ة �أو �إ�ص�ل�اح �إجراءاتنا اخلا�ص ��ة بالعدالة الت�صاحلي ��ة وغريها من
الإجراءات دعم ًا لنجاح عملية �إعادة الإدماج؛
(ك) تكثي ��ف جهودنا الرامية �إىل مواجهة التحدي املتمثل يف اكتظاظ ال�سجون من خالل
�إ�صالح ��ات منا�سبة لنظ ��م العدالة اجلنائية ،ت�شمل ،عن ��د االقت�ضاء� ،إج ��راء مراجعة لل�سيا�سات
العقابي ��ة واتِّخاذ تدابري عملية للحد من االحتج ��از ال�سابق للمحاكمة وتعزيز ا�ستخدام اجلزاءات
غري االحتجازية وحت�سني �سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية �إىل �أق�صى مدى ممكن؛
(ل) اعتم ��اد تداب�ي�ر فعَّالة للتع� �رُّف على ال�ضحاي ��ا وال�شهود وحمايته ��م وتقدمي الدعم
وامل�ساع ��دة لهم �ضمن �إطار تدابري العدالة اجلنائية التي ت�ستهدف الت�صدي جلميع اجلرائم ،مبا
فيه ��ا الف�س ��اد والإرهاب ،مبا يتوافق م ��ع ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة وم ��ع مراعاة معايري الأمم
املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
( )7الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1249الرقم .20378
( )8املرجع نف�سه ،املجلد  ،2131الرقم .20378
( )9مرفق قرار اجلمعية العامة .228/65
( )10مرفق قرار اجلمعية العامة .229/65
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(م) تنفي ��ذ َنه ��ج موجَّ ه نح ��و ال�ضحايا يهدف �إىل من ��ع ومكافحة جميع �أ�ش ��كال االتجِّ ار
بالأ�شخا� ��ص لأغرا� ��ض اال�ستغ�ل�ال ،مبا في ��ه ا�ستغالل دع ��ارة الغ�ي�ر �أو �سائر �أ�ش ��كال اال�ستغالل
اجلن�س ��ي� ،أو ال�سخ ��رة �أو اخلدمة الق�سرية� ،أو الرق �أو املمار�س ��ات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد �أو
نـ ��زع الأع�ضاء ،وذلك مبا يتوافق مع الأحكام ذات ال�صلة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجِّ ار
بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطف ��ال ،املكمِّل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
()12
ع�ب�ر الوطنية )11(،ومع مراعاة خطة عمل الأمم املتح ��دة العاملية ملكافحة االتجِّ ار بالأ�شخا�ص؛
والعم ��ل مع املنظمات الإقليمي ��ة والدولية ومنظمات املجتمع املدين ،ح�س ��ب االقت�ضاء ،على تذليل
العقبات التي قد تعوق تو�صيل امل�ساعدة االجتماعية والقانونية �إىل �ضحايا االتجِّ ار؛
(ن) تنفي ��ذ تدابري فعَّالة حلماية احلقوق الإن�سانية للمهاجرين املهرَّبني ،ال �سيما الن�ساء
والأطف ��ال ،والأطف ��ال املهاجرين غ�ي�ر امل�صاحَ بني ،مب ��ا يتوافق مع التزام ��ات الأطراف مبقت�ضى
اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية املنظم ��ة عرب الوطنية( )13وبروتوكوله ��ا املتعلق مبكافحة
تهري ��ب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو )14(،والتي تت�ضمن االلتزام ب�أ َّال ي�صبح املهاجرون
عُ ر�ضة للمالحقة اجلنائية يف �إطار الربوتوكول ملجرد كونهم هدف ًا لفعل التهريب ،ومبقت�ضى �سائر
ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة؛ وبذل ق�صارى اجلهود ملنع فقدان املزيد من الأرواح وجللب اجلناة
للمثول �أمام العدالة؛
(�س) تنفي ��ذ تدابري فعَّال ��ة للق�ضاء على العنف �ضد جميع املهاجري ��ن والعمال املهاجرين
و�أ�سره ��م ،واتِّخاذ كل اخلطوات القانونية والإداري ��ة الالزمة ملنع ومكافحة اجلرائم املنطوية على
ا�ستعمال العنف �ضد تلك الفئات؛
(ع) �إج ��راء مزيد من البحوث حول الإيذاء الإجرام ��ي املرتكب بدوافع متييزية� ،أيًّا كان
نوعه ��ا ،وجمع بيانات عنه ،وتبادل التجارب واملعلومات املتعلقة بالقوانني وال�سيا�سات الفعَّالة التي
ميكن �أن متنع وقوع تلك اجلرائم ،وجلب اجلناة للمثول �أمام العدالة ،وتقدمي الدعم لل�ضحايا؛
متخ�ص�ص لتعزيز
ِّ
(ف) النظ ��ر يف تزوي ��د العاملني يف جم ��ال العدالة اجلنائية بتدري ��ب
قدرته ��م على التعرف على جرائ ��م الكراهية املرتكبة بدوافع متييزية� ،أ ًّي ��ا كان نوعها ،وعلى فهم
تل ��ك اجلرائم وقمعها والتح ��ري عنها ،وم�ساعدتهم على االنخراط بفعالي ��ة يف �أو�ساط ال�ضحايا،
وبناء ثقة النا�س وتعاونهم مع �أجهزة العدالة اجلنائية؛
(�ص) تكثي ��ف جهودن ��ا الوطني ��ة والدولي ��ة للق�ضاء على جمي ��ع �أ�شكال التميي ��ز ،مبا فيها
والتع�صب الدين ��ي وكره الأجانب والتميي ��ز املتعلق بنوع اجلن� ��س ،بو�سائل منها تعزيز
ُّ
العن�صري ��ة
( )11الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2237الرقم .39574
( )12قرار اجلمعية العامة .293/64
( )13الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574
( )14املرجع نف�سه ،املجلد  ،2241الرقم .39574
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الوع ��ي و�إع ��داد مواد وبرامج تثقيفي ��ة ،والنظر ،حيثما اقت�ض ��ى الأمر ،يف �ص ��وغ و�إنفاذ ت�شريعات
مناه�ضة للتمييز؛
(ق) العم ��ل ،من خالل �إجراءات حملية منا�سب ��ة ال�ستبانة الق�ضايا ومعاجلتها يف الوقت
املنا�س ��ب ،على من ��ع ومكافحة �أفعال العنف املندرجة �ضمن نطاق واليتن ��ا الق�ضائية واملوجَّ هة �ضد
ال�صحفيني والعامل�ي�ن يف و�سائط الإعالم ،الذين جتعلهم واجباتهم املهنية معرَّ�ضني بوجه خا�ص
للرتهي ��ب وامل�ضايق ��ة والعنف ،خ�صو�ص ًا م ��ن جانب اجلماع ��ات الإجرامية املنظم ��ة والإرهابيني
ويف ظ ��روف النزاعات وما بعد النزاعات ،و�ضمان اخل�ض ��وع للم�ساءلة من خالل حتقيقات نـزيهة
و�سريعة وفعَّالة ،مبا يتوافق مع الت�شريعات الوطنية و�أحكام القانون الدويل املنطبقة؛
(ر) تدعي ��م ا�ستحداث وا�ستخدام الأدوات والطرائق الرامية �إىل زيادة توافر املعلومات
الإح�صائي ��ة والدرا�س ��ات التحليلي ��ة املتعلقة بالإج ��رام والعدال ��ة اجلنائية عل ��ى ال�صعيد الدويل
وحت�س�ي�ن نوعية تلك املعلومات والدرا�سات ،م ��ن �أجل قيا�س �أثر تدابري الت�صدي للإجرام وتقييمه
عل ��ى نح ��و �أف�ضل وتعزي ��ز فعالية برامج من ��ع اجلرمية والعدال ��ة اجلنائية عل ��ى ال�صعيد الوطني
والإقليمي والدويل.
 -6نرح ��ب بالعمل الذي ا�ضطلع به فري ��ق اخلرباء املعني بالقواعد النموذجي ��ة الدنيا ملعاملة
ال�سجن ��اء ،ونحي ��ط علم ًا مب�شروع ال�صيغ ��ة املحدَّثة لتلك القواعد ،ال ��ذي �أجنزه فريق اخلرباء يف
اجتماع ��ه املعقود يف كيب تاون ،جنوب �أفريقيا ،يف الفرتة من � 2إىل � 5آذار/مار�س  ،2015ونتطلع
�إىل نظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف هذا امل�شروع املنقَّح واتِّخاذها �إجرا ًء ب�ش�أنه.
 -7نُ�شدِّ د على �أنَّ توفري التعليم جلميع الأطفال وال�شباب ،مبا يف ذلك الق�ضاء على الأُمِّ ية ،هو
�ض ��رورة �أ�سا�سية ملنع اجلرمي ��ة والف�ساد ولرتويج ثقافة قائمة على االمتث ��ال للقانون تدعم �سيادة
القان ��ون وحقوق الإن�سان ،مع مراع ��اة الهوِّيات الثقافية .ونُ�شدِّ د �أي�ض� � ًا يف هذا ال�صدد على الدور
الأ�سا�سي مل�شاركة ال�شباب يف جهود منع اجلرمية .ولذلك ،نعتزم ما يلي:
(�أ) توفري بيئة تعلُّ ��م يف املدار�س تتَّ�سم بالأمان والإيجابية والأمن ،مدعومة من املجتمع
املحل ��ي ،بو�سائ ��ل منها حماي ��ة الأطفال من جمي ��ع �أ�شكال العن ��ف وامل�ضايقة والبلطج ��ة والتعدي
اجلن�سي وتعاطي املخدِّ رات ،مبا يتوافق مع القوانني الداخلية؛
(ب) �إدم ��اج من ��ع اجلرمي ��ة والعدالة اجلنائي ��ة و�سائر جوانب �سي ��ادة القانون يف نظمنا
التعليمية املحلية؛
(ج) �إدم ��اج ا�سرتاتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جميع ال�سيا�سات والربامج
مت�س ال�شباب ،مع �إيالء اهتمام خا�ص
االجتماعية واالقت�صادية ذات ال�صلة ،وخ�صو�ص ًا تلك التي ُّ
للربامج التي تركِّز على زيادة فر�ص التعليم والعمل لل�شباب والبالغني اليافعني؛
(د) توف�ي�ر �إمكاني ��ة ح�ص ��ول اجلميع عل ��ى التعليم ،مبا في ��ه اكت�ساب امله ��ارات التقنية
واملهنية ،وكذلك تعزيز مهارات التعلُّم طِ وال احلياة لدى اجلميع.
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 -8ن�سع ��ى �إىل توطيد التعاون الدويل ب�صفته ركن ًا �أ�سا�س ّي� � ًا يف جهودنا الرامية �إىل تعزيز منع
اجلرمية و�ضمان اتِّ�سام نظمنا املعنية بالعدالة اجلنائية بالفعالية والإن�صاف والإن�سانية واخل�ضوع
للم�ساءلة ،و�صو ًال �إىل منع ومكافحة جميع اجلرائم يف نهاية املطاف .ون�شجِّ ع الدول الأطراف على
تنفي ��ذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية املنظمة عرب الوطني ��ة والربوتوكوالت امللحقة بها
واتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ رات واالتفاقيات
والربوتوك ��والت الدولية املتعلقة مبكافح ��ة الإرهاب ،وعلى اال�ستفادة من تل ��ك ال�صكوك ا�ستفادة
�أجن ��ع؛ ونح ��ث جميع ال ��دول الأع�ضاء الت ��ي مل ت�صدِّ ق على تل ��ك ال�صكوك �أو مل تن�ض ��م �إليها بع ُد
عل ��ى النظ ��ر يف فعل ذلك .ون�شدِّ د على وج ��وب �أن تكون �أيُّ تدابري ُت َّتخ ��ذ ملكافحة الإرهاب ممتثل ًة
جلمي ��ع التزاماتن ��ا مبقت�ضى القانون الدويل .ونعت ��زم امل�ضي يف تعزيز التع ��اون الدويل على وقف
اال�ستغ�ل�ال املنهج ��ي لأعداد كبرية من الأفراد الذي ��ن يُكرَهون ويُق�سَ رون عل ��ى العي�ش حتت وط�أة
التعدي واملهانة .ولذلك ن�سعى جاهدين �إىل:
(�أ) تعزي ��ز وتوطي ��د التع ��اون ال ��دويل والإقليم ��ي عل ��ى امل�ض ��ي يف تطوير ق ��درات نظم
العدال ��ة اجلنائية الوطنية ،بو�سائل منها بذل جهود لتحديث الت�شريعات الوطنية وتدعيمها ح�سب
االقت�ض ��اء ،وكذلك اال�شرتاك مع ًا يف تدري ��ب موظفي �أجهزة العدالة اجلنائية يف بلداننا واالرتقاء
مبهاراته ��م ،خ�صو�ص� � ًا من �أجل تعزيز ن�ش ��وء �سلطات مركزية قوية وفعَّالة تُعن ��ى بالتعاون الدويل
يف امل�سائ ��ل اجلنائي ��ة ،مب ��ا يف ذلك يف جم ��ال ت�سليم املطلوبني وتب ��ادل امل�ساع ��دة القانونية ونقل
الإج ��راءات اجلنائية ونقل الأ�شخا�ص املحكوم عليه ��م؛ و�إبرام اتفاقات تعاون ثنائية و�إقليمية عند
متخ�ص�صة ت�ضم �سلطات �إنف ��اذ القانون وال�سلطات املركزية
ِّ
االقت�ض ��اء ،وموا�صل ��ة �إن�شاء �شبكات
و�أع�ض ��اء النياب ��ات العامة والق�ضاة وحمامي الدفاع ومقدمي امل�ساع ��دة القانونية ،من �أجل تبادل
املعلومات واملمار�س ��ات اجليدة واخلربات الفنية ،بو�سائل ت�شمل ،عن ��د االقت�ضاء ،الرتويج لإن�شاء
�شبك ��ة افرتا�ضية عاملية ،من �أج ��ل تطوير االت�صال املبا�شر بني ال�سلط ��ات املخت�صة ،حيثما �أمكن
ذل ��ك ،تعزي ��ز ًا لتقا�س ��م املعلومات وتب ��ادل امل�ساع ��دة القانوني ��ة ،با�ستخدام من�ص ��ات املعلومات
واالت�صاالت على �أف�ضل وجه؛
(ب) موا�صلة دعم تنفيذ برامج بناء القدرات ،وتدريب موظفي �أجهزة العدالة اجلنائية
عل ��ى من ��ع ومكافح ��ة الإرهاب ب ��كل �أ�شكال ��ه ومظاهره ،مب ��ا يتوافق مع حق ��وق الإن�س ��ان وحرياته
الأ�سا�سي ��ة ،وعل ��ى نح ��و ي�شمل التعاون ال ��دويل يف امل�سائ ��ل اجلنائية ومتويل الإره ��اب وا�ستخدام
الإنرتن ��ت لأغرا�ض �إرهابية وتدمري الإرهابي�ي�ن للرتاث الثقايف واالختطاف للح�صول على فدية �أو
بغر� ��ض االبتزاز ،وكذل ��ك على معاجلة الظروف التي ت�ساعد على انت�ش ��ار الإرهاب؛ والتعاون على
ا�ستبان ��ة جماالت منا�سبة للعم ��ل امل�شرتك ،وكذلك على معاجلة تلك املج ��االت وموا�صلة حتليلها،
بو�سائ ��ل منه ��ا تبادل املعلوم ��ات وتقا�سُ م التج ��ارب واملمار�سات الف�ضلى على نح ��و فعَّال ،من �أجل
مواجه ��ة م ��ا يوجد يف بع� ��ض الأحيان من �ص�ل�ات متنامي ��ة �أو حمتملة بني اجلرمي ��ة املنظَّ مة عرب
الوطنية والأن�شطة غري امل�شروعة املت�صلة باملخدِّ رات و�أن�شطة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،بغية
تعزيز ما تتخذه نظم العدالة اجلنائية من تدابري للت�صدي لتلك اجلرائم؛
(ج) اعتم ��اد تداب�ي�ر فعَّالة ،على ال�صعيدين الوطني وال ��دويل ،تهدف �إىل احليلولة دون
انتفاع اجلماعات الإرهابية مببالغ الفدية؛
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(د) توطي ��د التع ��اون على ال�صعيد ال ��دويل والإقليمي ودون الإقليم ��ي والثنائي من �أجل
مواجه ��ة خطر املقاتل�ي�ن الإرهابيني الأجانب ،بو�سائل منها تعزيز تقا�س ��م املعلومات العملياتية يف
الوق ��ت املنا�سب وتق ��دمي الدعم اللوج�ستي ،ح�س ��ب االقت�ضاء ،و�أن�شطة بناء الق ��درات ،كتلك التي
يوفِّره ��ا مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخ ��دِّ رات واجلرمية ،به ��دف تقا�سم واعتم ��اد املمار�سات
الف�ضلى يف حتديد هوية �أولئك املقاتلني الإرهابيني الأجانب ،ومنع �سفرهم من الدول الأع�ضاء �أو
�إليها �أو عربها ،ومنع متويلهم وح�شدهم وجتنيدهم وتنظيمهم؛ ومواجهة التطرُّف املقرتن بالعنف
ون�ش ��ر الأف ��كار الراديكالية اجلانح ��ة �إىل العنف ،اللذين ميك ��ن �أن يف�ضي ��ا �إىل الإرهاب؛ وتعزيز
جهودنا الرامية �إىل تنفيذ برامج ملكافحة التوجُّ هات الراديكالية ،والعمل على �أن يقدَّم �إىل العدالة
�أيُّ �شخ� ��ص ي�ش ��ارك يف متويل �أفع ��ال �إرهابية �أو التخطي ��ط �أو الإعداد له ��ا �أو ارتكابها �أو دعمها،
امتثا ًال لاللتزامات التي يق�ضي بها القانون الدويل ،وكذلك �أحكام القانون الداخلي املنطبقة؛
(ﻫ) تنفي ��ذ تداب�ي�ر فعَّالة لك�شف ومنع ومكافحة الف�ساد ،وكذلك نقل املوجودات املت�أتية
م ��ن الف�ساد �إىل اخلارج وغ�سلها؛ وتدعيم التعاون الدويل وامل�ساع ��دة املقدَّمة �إىل الدول الأع�ضاء
يف جم ��ال التع� �رُّف على تلك املوج ��ودات وجتميدها �أو حجزه ��ا ،وكذلك ا�سرتداده ��ا �أو �إعادتها،
وفق� � ًا لأحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح ��ة الف�ساد ،وخ�صو�ص ًا ف�صلها اخلام�س؛ والعمل يف هذا
ال�ص ��دد على موا�صل ��ة مناق�شة طرائق مبتكرة لتح�سني تبادل امل�ساع ��دة القانونية من �أجل ت�سريع
�إج ��راءات ا�سرتداد املوجودات وزيادة فر�ص جناحها ،م ��ع اال�ستفادة �أي�ض ًا من التجارب واملعارف
املكت�سبة من خالل تنفيذ مبادرة ا�سرتداد املوجودات امل�سروقة ،التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدِّ رات واجلرمية والبنك الدويل؛
(و) ا�ستحداث ا�سرتاتيجيات ملنع ومكافحة جميع التدفُّقات املالية غري امل�شروعة ،وت�أكيد
احلاجة العاجلة �إىل اعتماد تدابري �أجنع ملكافحة اجلرائم االقت�صادية واملالية ،مبا فيها االحتيال،
وكذلك اجلرائم ال�ضريبية وجرائم ال�شركات ،خ�صو�ص ًا يف جوانبها عرب الوطنية ذات ال�صلة؛
(ز) تدعي ��م الإج ��راءات القائمة� ،أو اعتماد �إجراءات جدي ��دة عند االقت�ضاء ،ملنع غ�سل
الأم ��وال ومكافحت ��ه على نحو �أجنع ،وتعزيز التدابري الرامية �إىل ك�ش ��ف العائدات الإجرامية ،مبا
فيه ��ا الأم ��وال و�سائر املوجودات التي ال ُيع َرف من�ش�ؤها والتي توج ��د يف مالذات �آمنة ،واقتفاء �أثر
تل ��ك الأموال واملوجودات وجتميدها وحجزها وا�سرتداده ��ا ،بغر�ض م�صادرتها يف نهاية املطاف،
مبا يف ذلك م�صادرتها بدون اال�ستناد �إىل �إدانة ،عند االقت�ضاء ،ومبا يتوافق مع القانون الداخلي،
و�ضمان ًا ل�شفافية الت�صرُّف يف العائدات امل�صادرة؛
(ح) ا�ستحداث وتنفيذ �آليات منا�سبة لإدارة املوجودات املجمَّدة �أو املحجوزة �أو امل�صادرة
الت ��ي هي عائدات �إجرامية وللحفاظ عل ��ى قيمة تلك املوجودات وحالته ��ا ،وكذلك توطيد التعاون
ال ��دويل يف امل�سائ ��ل اجلنائية وا�ستك�شاف �سُ بل تقدمي الدول ،بع�ضه ��ا �إىل بع�ض ،قدر ًا مماث ًال من
العون يف الإجراءات املدنية والإدارية التي ت�ستهدف م�صادرة تلك املوجودات؛
(ط) ا ِّتخ ��اذ تدابري مالئمة ملن ��ع ومكافحة االتجِّ ار بالأ�شخا� ��ص وتهريب املهاجرين ،مع
حماي ��ة ال�ضحاي ��ا و�أولئك الذين كانوا هدف ًا لهذين النوعني من اجلرائ ��م ،باتِّخاذ كل ما يلزم من
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خطوات قانونية و�إدارية وفق ًا لأحكام الربوتوكولني ذوي ال�صلة ،ح�سب االقت�ضاء ،وتوطيد التعاون
والتن�سيق فيما بني الأجهزة على ال�صعيد الوطني ،وكذلك توثيق التعاون الثنائي والإقليمي واملتعدِّ د
الأطراف؛
(ي) النظ ��ر يف القيام ،بالتزامن مع التحرِّي ع ��ن اجلرائم املتعلقة باالتجِّ ار بالأ�شخا�ص
وتهريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها ،بتحرِّيات مالية بهدف اقتفاء وجتميد وم�صادرة العائدات
املت�أتية من تلك اجلرائم ،ويف اعتبار تلك الأفعال جرائم �أ�صلية ممهِّدة لغ�سل الأموال ،وكذلك يف
تعزيز التن�سيق وتقا�سم املعلومات بني الأجهزة ذات ال�صلة؛
(ك) القي ��ام ،ح�س ��ب االقت�ضاء ،با�ستح ��داث واعتماد تدابري فعَّالة ملن ��ع ومكافحة �صنع
الأ�سلح ��ة الناري ��ة و�أجزائها ومكوِّناتها والذخ�ي�رة ،وكذلك املتفجرات ،واالتجِّ ��ار بها ب�صورة غري
م�شروع ��ة ،بو�سائل منها تنظيم حم�ل�ات توعية تهدف �إىل الق�ضاء عل ��ى اال�ستخدام غري امل�شروع
للأ�سلح ��ة النارية و�صنع املتفجرات ب�صورة غري م�شروع ��ة؛ وت�شجيع الدول الأطراف يف بروتوكول
مكافح ��ة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوِّناتها والذخرية واالتجِّ ار بها ب�صورة غري م�شروعة،
املكمِّ ��ل التفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية املنظَّ مة ع�ب�ر الوطنية )15(،عل ��ى تدعيم تنفيذ
ذل ��ك الربوتوكول بو�سائل منها النظر يف ا�ستخ ��دام الأدوات املتاحة ،مبا فيها تكنولوجيات الو�سم
وحف ��ظ ال�سجالت ،ت�سهي ًال القتف ��اء �أثر الأ�سلحة الناري ��ة ،وكذلك �أجزائه ��ا ومكوِّناتها والذخرية
حيثم ��ا �أمكن ذلك ،م ��ن �أجل تعزيز التحقيقات اجلنائية يف جرائم االتجِّ ار غري امل�شروع بالأ�سلحة
الناري ��ة؛ ودع ��م تنفي ��ذ برنامج العم ��ل ملنع االتجِّ ار غ�ي�ر امل�ش ��روع بالأ�سلحة ال�صغ�ي�رة والأ�سلحة
اخلفيف ��ة بكل جوانب ��ه ومكافحة ذلك االتجِّ ��ار والق�ضاء علي ��ه؛( )16والتنويه مب ��ا قدَّمته ال�صكوك
املوج ��ودة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،وب�ش�أن امل�سائل املت�صلة بها ،من م�ساهمات على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل؛
(ل) تكثي ��ف جهودنا الرامي ��ة �إىل معاجلة م�شكلة املخدِّ رات العاملية ،باال�ستناد �إىل مبد أ�
امل�س�ؤولية العامة وامل�شرتكة وباتِّباع نهج �شامل ومتوازن ،بو�سائل منها تعزيز فعالية التعاون الثنائي
والإقليم ��ي والدويل فيما بني ال�سلط ��ات الق�ضائية و�سلطات �إنفاذ القانون ،من �أجل مكافحة �ضلوع
اجلماع ��ات الإجرامي ��ة املنظَّ مة يف �إنتاج املخ ��دِّ رات واالتجِّ ار به ب�صورة غ�ي�ر م�شروعة وما يت�صل
بذلك من �أن�شطة �إجرامية ،واتِّخاذ خطوات للحدِّ من العنف امل�صاحب لالتجِّ ار باملخدِّ رات؛
(م) موا�صل ��ة ا�ستك�شاف جميع اخلي ��ارات املتعلقة ب�إن�شاء �آلي ��ة �أو �آليات مالئمة وفعَّالة
مل�ساع ��دة م�ؤمتر الأط ��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي ��ة املنظَّ مة عرب الوطنية على
ا�ستعرا�ض تنفيذ تلك االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها على نحو فعَّال وناجع؛
( )15املرجع نف�سه ،املجلد  ،2326الرقم .39574
( )16تقري ��ر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني باالتجِّ ار غري امل�شروع بالأ�سلح ��ة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة بكل جوانبه،
نيويورك 20-9 ،متوز/يوليه  ،)A/CONF.192/15( 2001الف�صل الرابع ،الفقرة .24
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(ن) دع ��وة ال ��دول الأع�ض ��اء �إىل اال�ستف ��ادة من معاه ��دات الأمم املتح ��دة النموذجية
ب�ش� ��أن التعاون ال ��دويل يف امل�سائل اجلنائية عند النظر يف �صوغ اتفاقات مع دول �أخرى ،وا�ضع ًة يف
اعتباره ��ا قيمة تلك املعاهدات ك�أدوات مهمة للنهو�ض بالتعاون الدويل ،ودعوة جلنة منع اجلرمية
والعدال ��ة اجلنائية �إىل موا�صلة مبادرتها الرامية �إىل ا�ستبانة معاهدات الأمم املتحدة النموذجية
التي قد حتتاج �إىل حتديث ،باال�ستناد �إىل امل�ساهمات الواردة من الدول الأع�ضاء.
 -9ن�سع ��ى �إىل التك ُّف ��ل ب�أن ت�صب ��ح منافع التق� �دُّم االقت�صادي واالجتماع ��ي والتكنولوجي قوة
�إيجابي ��ة تعزِّ ز جهودن ��ا الرامية �إىل منع ومكافح ��ة �أ�شكال الإجرام اجلدي ��دة وامل�ستجدة .وندرك
م�س�ؤوليتن ��ا املتمثلة يف الت�صدِّ ي على النح ��و املنا�سب ملا تطرحه تلك اجلرائم من �أخطار م�ستجدة
ونا�شئة .ولذلك ن�سعى جاهدين �إىل:
(�أ)  ا�ستح ��داث وتنفي ��ذ تداب�ي�ر م�ض ��ادة �شامل ��ة عل ��ى �صعيد من ��ع اجلرمي ��ة والعدالة
اجلنائي ��ة ،ت�شمل تدعي ��م قدرات �أجهزتنا الق�ضائي ��ة وم�ؤ�س�ساتنا املعنية ب�إنف ��اذ القانون؛ والقيام
عند االقت�ضاء باعتماد تدابري ت�شريعية و�إدارية ملنع ومكافحة �أ�شكال الإجرام اجلديدة وامل�ستجدة
واملتط� �وِّرة على ال�صعيد الوطن ��ي والإقليمي والدويل� ،آخذين بعني االعتب ��ار نطاق انطباق اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ مة عرب الوطنية فيما يخ�ص "اجلرائم اخلطرية" ،وذلك مبا
يتوافق مع الت�شريعات الوطنية؛
(ب) ا�ستك�ش ��اف تدابري خا�صة ته ��دف �إىل توفري بيئة �سيربانية �آمن ��ة ومتينة؛ و�إىل منع
ومكافح ��ة الأن�شط ��ة الإجرامية الت ��ي تنفَّذ عرب الإنرتنت ،م ��ع �إيالء اهتمام خا� ��ص ل�سرقة الهوية
والتجني ��د لغر�ض االتجِّ ��ار بالأ�شخا�ص وحلماي ��ة الأطفال من اال�ستغالل والتع ��دِّ ي عرب الإنرتنت؛
وتوطيد التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون على ال�صعيدين الوطني والدويل ،لأغرا�ض منها التعرُّف
عل ��ى ال�ضحاي ��ا وحمايتهم بو�سائل منها �إزالة امل ��واد الإباحية املتعلقة بالأطف ��ال ،وخ�صو�ص ًا �صور
التع ��دِّ ي اجلن�سي عل ��ى الأطفال ،من الإنرتنت؛ وتعزي ��ز �أمن ال�شبكات احلا�سوبي ��ة و�صون �سالمة
البن ��ى التحتية ذات ال�صلة؛ وال�سعي �إىل تقدمي م�ساعدة تقنية طويلة الأمد وخدمات لبناء قدرات
ال�سلط ��ات الوطنية من �أجل تدعي ��م قدرتها على الت�صدِّ ي للجرائ ��م ال�سيربانية ،مبا يف ذلك منع
كل �أ�ش ��كال تل ��ك اجلرائم وك�شفها والتح� �رِّي عنها ومالحق ��ة مرتكبيها .ونن� �وِّه� ،إىل جانب ذلك،
ب�أن�شط ��ة فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح الع�ضوية املعني ب�إجراء درا�سة �شاملة عن م�شكلة
الت�صدي لها م ��ن جانب الدول الأع�ضاء واملجتم ��ع الدويل والقطاع
اجلرمي ��ة ال�سيرباني ��ة وتدابري
ِّ
اخلا� ��ص؛ وندع ��و جلنة منع اجلرمية والعدال ��ة اجلنائية �إىل النظر يف �إ�ص ��دار تو�صية ب�أن يوا�صل
فري ��ق اخلرباء ،م�ستنِد ًا �إىل عمله ،تبادل املعلومات ع ��ن الت�شريعات الوطنية واملمار�سات الف�ضلى
وامل�ساع ��دة التقني ��ة والتعاون الدويل ،بغي ��ة درا�سة اخلي ��ارات املتاحة لتدعيم التداب�ي�ر القانونية
�أو غ�ي�ر القانوني ��ة املتخ ��ذة حال ّي ًا على ال�صعيدي ��ن الوطني والدويل ملواجهة اجلرمي ��ة ال�سيربانية
واقرتاح تدابري جديدة لهذا الغر�ض؛
(ج) تدعي ��م وتنفي ��ذ تدابري �شامل ��ة يف جمال منع اجلرمية والعدال ��ة اجلنائية من �أجل
الت�ص � ِّ�دي لالتجِّ ار غ�ي�ر امل�شروع باملمتل ��كات الثقافية ،بغي ��ة توفري �أو�سع قدر ممك ��ن من التعاون
ال ��دويل على الت�صدِّ ي لتلك اجلرمية؛ ومراجعة وتدعيم الت�شريعات الداخلية الرامية �إىل مكافحة
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االتجِّ ��ار باملمتلكات الثقافية ،حيثم ��ا اقت�ضى الأمر ،مبا يتوافق م ��ع التزاماتنا مبقت�ضى ال�صكوك
الدولية ،مبا فيها ،ح�سب االقت�ضاء ،االتفاقية املتعلقة بالو�سائل التي ت�ستخدم حلظر ومنع ا�سترياد
وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرائق غري م�شروعة( )17لعام  ،1970ومع مراعاة املبادئ
التوجيهي ��ة الدولية ب�ش�أن تداب�ي�ر منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعل ��ق باالتجِّ ار باملمتلكات
الثقافية وما يت�صل به من جرائم �أخرى؛( )18وموا�صلة جمع وتقا�سم املعلومات والبيانات الإح�صائية
عن االتجِّ ار باملمتلكات الثقافية ،وخ�صو�ص ًا عن االتجِّ ار الذي تَ�ضلُع فيه جماعات �إجرامية منظَّ مة
�أو تنظيم ��ات �إرهابية؛ وموا�صلة النظر يف �إمكانية اال�ستفادة م ��ن املعاهدة النموذجية ملنع جرائم
انته ��اك الرتاث الثقايف لل�شعوب املوروث يف �شكل ممتلكات منقولة )19(،واملعايري والقواعد الدولية
املوج ��ودة يف ه ��ذا امليدان ،ويف �إمكانية �إدخال حت�سينات عليه ��ا ،بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم
املتح ��دة للرتبية والعل ��م والثقافة واملنظم ��ة الدولية لل�شرط ��ة اجلنائية و�سائر املنظم ��ات الدولية
املخت�صة� ،ضمان ًا لتن�سيق اجلهود يف �سبيل الوفاء بوالية كل منها؛
(د) �إجراء مزيد من البحوث حول ال�صالت بني اجلرمية احل�ضرية وغريها من مظاهر
اجلرمي ��ة املنظَّ مة يف بع�ض البلدان واملناطق ،مبا فيها اجلرائ ��م التي ترتكبها الع�صابات ،وتبادل
اخل�ب�رات املكت�سب ��ة يف تنفيذ برامج و�سيا�س ��ات فعَّالة ملن ��ع اجلرمية والعدال ��ة اجلنائية ،وكذلك
املعلوم ��ات املتعلق ��ة بتلك الربام ��ج وال�سيا�سات ،فيما بني ال ��دول الأع�ضاء وبينه ��ا وبني املنظمات
الدولي ��ة والإقليمي ��ة ذات ال�صل ��ة ،م ��ن �أجل معاجل ��ة ت�أثري اجلرمي ��ة احل�ضرية والعن ��ف املرتبط
بالع�صاب ��ات على فئ ��ات �سكانية و�أماكن معيَّنة ،من خالل نهوج مبتك ��رة تعزِّ ز �إ�شراك جميع فئات
املجتمع وتزيد من فر�ص العمل وت�سهِّل �إعادة �إدماج املراهقني وال�شباب يف املجتمع؛
(ﻫ) اعتماد تدابري فعَّالة ملنع ومكافحة امل�شكلة اخلطرية املتمثِّلة يف اجلرائم التي ت�ؤثِّر على
البيئة ،مثل االتجِّ ار بالأحياء الربية ،مبا فيها النباتات واحليوانات املحمية باتفاقية التجارة الدولية
ب�أن ��واع احليوانات والنباتات الربية املهدَّدة باالنقرا�ض )20(،واخل�شب واملنتجات اخل�شبية والنفايات
اخلطرة ،وكذلك ال�صيد غري امل�شروع ،من خالل تدعيم الت�شريعات والتعاون الدويل وبناء القدرات
وتداب�ي�ر العدالة اجلنائية وجهود �إنفاذ القانون التي ت�ستهدف� ،ضمن جملة �أمور ،الت�صدِّ ي لأن�شطة
اجلرمية املنظَّ مة عرب الوطنية والف�ساد وغ�سل الأموال املرتبطة بذلك النوع من اجلرائم؛
(و) �ضم ��ان امت�ل�اك م�ؤ�س�ساتنا املعنية ب�إنف ��اذ القانون والعدال ��ة اجلنائية ما يلزم من
دراي ��ة فنية وق ��درات تقنية ملواجهة �أ�شكال الإج ��رام اجلديدة وامل�ستجدة ه ��ذه ،يف تعاون وتن�سيق
وثيقني فيما بينها ،وتزويد تلك امل�ؤ�س�سات بالدعم املايل والهيكلي الالزم؛
( )17الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،823الرقم .11806
( )18مرفق قرار اجلمعية العامة .196/69
( )19م�ؤمت ��ر الأمم املتح ��دة الثامن ملنع اجلرمي ��ة ومعاملة املجرمني ،هافان ��ا� 27 ،آب�/أغ�سط�س � 7 -أيلول�/سبتمرب
 :1990تقري ��ر م ��ن �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل الأول ،الباب باء،1-
املرفق.
( )20الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،993الرقم .14537
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(ز) موا�صلة حتليل وتبادل املعلومات واملمار�سات املتعلقة ب�أ�شكال نا�شئة �أخرى للجرمية
املنظَّ مة عرب الوطنية ذات ت�أثريات متباينة على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي ،بهدف منع اجلرمية
ومكافحتها على نحو �أجنع وتدعيم �سيادة القانون .وميكن �أن ت�شمل هذه الأ�شكال ،ح�سب مقت�ضى
احل ��ال ،تهريب البرتول وم�شتقات ��ه ،واالتجِّ ار باملعادن والأحجار الثمين ��ة ،والتعدين غري امل�شروع،
وتزيي ��ف ال�سل ��ع ذات العالمات التجارية ،واالتجِّ ��ار ب�أع�ضاء الإن�سان ودَمِ ��ه و�أن�سجته ،والقر�صنة
()21
واجلرائم املنظَّ مة عرب الوطنية املرتكبة يف البحر.
 -10ندعم ا�ستحداث وتنفيذ عملية ت�شاورية وت�شاركية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
م ��ن �أج ��ل �إ�شراك جميع �أع�ض ��اء املجتمع ،مبن فيهم �أولئ ��ك املعرَّ�ضون خلطر الإج ��رام والإيذاء،
جلع ��ل جهودن ��ا الوقائية �أكرث فعالي ًة وا�ستثارة ثقة النا�س يف نظ ��م العدالة اجلنائية .وندرك دورنا
القي ��ادي وم�س�ؤوليتنا على جميع امل�ستويات يف جمال ا�ستحداث وتنفيذ ا�سرتاتيجيات ملنع اجلرمية
و�سيا�س ��ات للعدالة اجلنائية على ال�صعيدين الوطني ودون الوطني .وندرك �أي�ض ًا �أنَّ تعزيز فعالية
تل ��ك اال�سرتاتيجيات واتِّ�سامها بالإن�صاف يتطلَّب منا اتِّخاذ تدابري ل�ضمان �إ�سهام املجتمع املدين
والقطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،مبا فيها �شبكة املعاهد املنت�سبة �إىل برنامج الأمم املتحدة
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وكذلك و�سائط الإعالم و�سائر اجلهات املعنية ذات امل�صلحة ،يف
�صوغ وتنفيذ �سيا�سات منع اجلرمية .ولذلك ن�سعى �إىل ما يلي:
(�أ) تخطي ��ط وتنفيذ �سيا�سات وبرامج �شاملة تع ��زز التنمية االجتماعية  -االقت�صادية،
م ��ع الرتكي ��ز على منع اجلرمية ،مبا فيه ��ا اجلرمية احل�ضرية والعنف ،وتق ��دمي الدعم �إىل الدول
الأع�ض ��اء الأخ ��رى يف م�ساعيه ��ا املبذول ��ة له ��ذا الغر� ��ض ،خ�صو�ص ًا م ��ن خالل تب ��ادل التجارب
واملعلوم ��ات ذات ال�صلة ع ��ن ال�سيا�سات والربامج التي جنحت يف احلدِّ م ��ن الإجرام والعنف من
خالل ال�سيا�سات االجتماعية؛
(ب) ا�ستحداث برامج توعية لتو�صيل القيم الأ�سا�سية ،ت�ستند �إىل �سيادة القانون ،وتُدعَ م
بربامج تثقيفية ،وتُ�شفَع ب�سيا�سات اقت�صادية واجتماعية تعزِّ ز امل�ساواة والت�ضامن والعدل ،ومد يد
العون �إىل ال�شباب بغية اال�ستفادة منهم كعنا�صر م�ساعدة على التغيري الإيجابي؛
(ج) الرتوي ��ج لثقاف ��ة عِ مادُها االمتثال للقانون تقوم على حماي ��ة حقوق الإن�سان و�سيادة
القان ��ون وتراع ��ي يف الوقت نف�سه الهوي ��ة الثقافية ،مع �إي�ل�اء اهتمام خا�ص للأطف ��ال وال�شباب،
والتما� ��س دعم املجتمع املدين ،وتكثي ��ف جهودنا وتدابرينا الوقائية التي ت�ستهدف الأ�سر واملدار�س
وامل�ؤ�س�س ��ات الدينية والثقافية واملنظمات املجتمعية والقط ��اع اخلا�ص وت�ستغل كامل �إمكاناتها من
�أجل معاجلة الأ�سباب اجلذرية االجتماعية واالقت�صادية لظاهرة الإجرام؛
(د) الرتوي ��ج لإدارة الن ��زاع االجتماع ��ي وت�سويت ��ه من خ�ل�ال احلوار و�آلي ��ات امل�شاركة
املجتمعي ��ة ،بو�سائ ��ل منها توعية النا�س ومن ��ع الإيذاء وزيادة التعاون بني عام ��ة النا�س وال�سلطات
املخت�صة واجلمعيات الأهلية وت�شجيع العدالة الت�صاحلية؛
( )21ح�سبما عرَّفتها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف قرارها .6/22
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(ﻫ) تعزيز ثقة النا�س يف نظم العدالة اجلنائية من خالل منع الف�ساد والرتويج حلماية
حق ��وق الإن�سان ،وكذلك تعزيز الكفاءة املهنية والرقابة يف جميع قطاعات نظام العدالة اجلنائية،
تي�سر الو�صول �إليه وتلبيته الحتياجات جميع الأفراد وحقوقهم؛
مما يكفل ُّ
(و) ا�ستك�ش ��اف �إمكاني ��ة ا�ستخ ��دام تكنولوجي ��ات املعلوم ��ات واالت�ص ��االت التقليدي ��ة
واجلدي ��دة يف �صوغ �سيا�سات وبرامج لتدعيم نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،لأغرا�ض منها
ا�ستبانة امل�سائل املتعلقة ب�سالمة النا�س وتعزيز م�شاركتهم؛
(ز) الرتوي ��ج لتح�س�ي�ن نظ ��م احلكوم ��ة الإلكرتوني ��ة يف جم ��ال منع اجلرمي ��ة والعدالة
اجلنائي ��ة ،بغية تعزيز م�شاركة النا�س ،وت�شجيع ا�ستخدام التكنولوجيات اجلديدة لت�سهيل التعاون
و�إقامة ال�شراكات بني �أفراد ال�شرطة واملجتمعات املحلية التي يخدمونها ،وكذلك تقا�سُ م املمار�سات
اجليدة وتبادل املعلومات عن اخلفارة املجتمعية؛
(ح) تدعي ��م ال�شراكات بني القطاعني الع ��ام واخلا�ص يف جمال منع ومكافحة الإجرام
بكل �أ�شكاله ومظاهره؛
(ط) التك ُّف ��ل ب� ��أن يك ��ون االطالع عل ��ى حمتوى القان ��ون متي�سِّ ر ًا لعام ��ة النا�س ،وتعزيز
�شفافية املحاكمات اجلنائية ح�سبما يكون منا�سباً؛
(ي) �إر�س ��اء ممار�س ��ات وتداب�ي�ر لت�شجيع النا� ��س ،ال �سيما ال�ضحايا ،عل ��ى التبليغ عن
احل ��وادث الإجرامية والف�ساد ومتابعة ما يجري ب�ش�أنه ��ا� ،أو تدعيم املمار�سات والتدابري املوجودة
بهذا ال�ش�أن ،وا�ستحداث وتنفيذ تدابري حلماية املبلِّغني وال�شهود؛
(ك) النظ ��ر يف الت�ش ��ارك مع املب ��ادرات املجتمعية ودعمها ،وتعزي ��ز م�شاركة املواطنني
ب�ص ��ورة فعَّالة يف �ضم ��ان �سُ بل الو�صول �إىل العدالة للجميع ،مبا يف ذلك وعيهم بحقوقهم ،وكذلك
�إ�شراكه ��م يف منع اجلرمية ومعاملة اجلن ��اة ،بو�سائل منها توفري فر� ��ص للخدمة املجتمعية ودعم
�إع ��ادة �إدم ��اج اجلن ��اة يف املجتمع و�إع ��ادة ت�أهيله ��م؛ والعمل يف ه ��ذا ال�ش�أن على ت�شجي ��ع تقا�سُ م
املمار�س ��ات الف�ضلى وتبادل املعلومات عن �سيا�سات وبرامج �إعادة الإدماج االجتماعي ذات ال�صلة
وعمَّا يتَّ�صل بذلك من �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص؛
(ل) ت�شجي ��ع م�شارك ��ة القط ��اع اخلا� ��ص الفعَّال ��ة يف من ��ع اجلرمية ،وكذل ��ك يف برامج
الإ�ش ��راك االجتماعي وخمططات تعزيز فر�ص احل�ص ��ول على عمل �أمام �أفراد املجتمع ال�ضعفاء،
مبا فيهم ال�ضحايا واملطلَق �سراحهم من ال�سجون؛
(م) بن ��اء و�ص ��ون القدرات الالزم ��ة لدرا�سة ظاهرة الإج ��رام ،وكذلك علوم اال�ستدالل
اجلنائ ��ي و�إ�ص�ل�اح اجلانح�ي�ن ،واال�ستفادة م ��ن اخلربات العلمي ��ة املعا�صرة يف �ص ��وغ ال�سيا�سات
والربامج وامل�شاريع ذات ال�صلة وتنفيذها.
� -11إذ نوا�ص ��ل جهودن ��ا الرامية �إىل حتقي ��ق الأهداف الواردة يف هذا الإع�ل�ان وتعزيز التعاون
الدويل والتم�سُّ ك ب�سيادة القانون والتكفُّل ب�أن تكون نظمنا املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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فعَّال ��ة ومن�صفة و�إن�سانية وخا�ضع ��ة للم�ساءلة ،ن�ؤكد جمدَّد ًا �أهمية وج ��ود �سيا�سات وبرامج وافية
بالغر� ��ض وطويلة الأمد وم�ستدام ��ة وفعَّالة لتقدمي امل�ساعدة التقنية وبناء القدرات .ولذلك ،ن�سعى
جاهدين �إىل:
كاف وثابت وقاب ��ل للتنب�ؤ به دعم ًا ل�صوغ وتنفيذ برامج فعَّالة
(�أ) موا�صل ��ة تقدمي متويل ٍ
ملن ��ع ومكافح ��ة الإجرام ب ��كل �أ�شكاله ومظاهره ،بن ��ا ًء على طلب ال ��دول الأع�ض ��اء ،وا�ستناد ًا �إىل
تقيي ��م الحتياجاتها و�أولوياتها اخلا�صة ،بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات
واجلرمية؛
(ب) دع ��وة مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية و�شبكة املعاهد املنت�سبة �إىل
برنام ��ج الأمم املتحدة ملنع اجلرمي ��ة والعدالة اجلنائية وجميع كيان ��ات الأمم املتحدة واملنظمات
الدولية والإقليمية ذات ال�صلة �إىل �أن توا�صل ،لدى �أداء مهام واليتها ،التن�سيق والتعاون مع الدول
الأع�ضاء من �أجل اتِّخاذ تدابري فعَّالة للت�صدي للتحدِّ يات املواجَ هة على ال�صعيد الوطني والإقليمي
والعامل ��ي ،وكذلك تدعيم فعالية م�شاركة النا�س يف �ش�ؤون منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،بو�سائل
منها �إعداد الدرا�سات و�صوغ الربامج وتنفيذها.
 -12ن�ؤ ِّك ��د جم� �دَّد ًا �أنَّ مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخ ��دِّ رات واجلرمية يظ ُّل �شري ��ك ًا �أ�سا�سيًّا
لتحقيق تطلعاتنا يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،ولتنفيذ �أحكام هذا الإعالن.
 -13نرحِّ ��ب مع التقدي ��ر بالعر�ض املقدَّم من حكوم ��ة اليابان ال�ست�ضافة م�ؤمت ��ر الأمم املتحدة
الرابع ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،الذي �سيُعقد يف عام .2020
 -14نع ��رب ع ��ن امتناننا العميق لقطر� ،شعب� � ًا وحكومةً ،ملا �أبدته من حف ��اوة وكرم �ضيافة ،وما
وفَّرته للم�ؤمتر الثالث ع�شر من مرافق ممتازة.
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