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  مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

       ٢٠١٥أبريل / نيسان١٩-١٢الدوحة، 
  تقرير اجتماع آسيا واحمليط اهلادئ اإلقليمي التحضريي     

  األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  ملؤمتر
      ٢٠١٤يناير /ينا كانون الث٢٤ إىل ٢٢املعقود يف بانكوك من 

      مقدِّمة  -أوالً  
، بشأن دور مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرميـة         ٥٦/١١٩قرَّرت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١

كمـا   حتـضريية؛  هتا، أن تسبق كـلَّ مـؤمتر اجتماعـاٌت إقليميـةٌ          ومعاملة اجملرمني ومهمَّتها وتواترها ومدَّ    
  .مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةسمِّي املؤمترات القادمة قرَّرت أن ُت

وقد شدَّد فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالدروس املستفادة مـن مـؤمترات األمـم                 -٢
أغـسطس  / آب ١٨ إىل   ١٥املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي اجتمع يف بانكوك، مـن            

ــة االجتماعــات اإلقليميــ  ٢٠٠٦ ــى أمهي ة التحــضريية كــأداة حتــضريية أساســية للمــؤمترات    ، عل
ه أشـار الفريـق إىل أنــ  مـا  ك. تحـضري هلـا  وكوسـيلة ملراعـاة الـشواغل واملنظـورات اإلقليميـة يف ال     

ى مـن العـامل شـواغل    رغم العوملة وتزايد طابع اإلجرام العابر للحدود، ما زال لدى منـاطق شـتَّ       
و املناسـب لـدى نظـر املـؤمترات يف خمتلـف      خمتلفة ترغب يف أن تؤخذ بعـني االعتبـار علـى النحـ     

  ).٢٣، الفقرة E/CN.15/2007/6(املواضيع 
ــا     -٣ ــة، يف قرارهـ ــة العامـ ــسِّ ٦٧/١٨٤وطلبـــت اجلمعيـ ــام أن ييـ ــني العـ ــيم ، إىل األمـ ر تنظـ

االجتماعات اإلقليمية التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                  
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املـوارد الـضرورية ملـشاركة أقـل البلـدان منـواً يف تلـك االجتماعـات ويف املـؤمتر الثالـث                   وأن يوفِّر   
وشجَّعت اجلمعيـة   . عشر نفسه، وفقاً للممارسة املّتبعة يف السابق، وبالتشاور مع الدول األعضاء          

نظمـات  صة التابعة ملنظومة األمم املتحدة وامل      برامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصِّ     العامة أيضاً 
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، وكذلك املنظمات املهنية األخرى، على            

  .التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف التحضري للمؤمتر الثالث عشر
ــة العامــة إىل األمــني العــام أن يعــدَّ، بالتعــاو      -٤ ن مــع ويف القــرار نفــسه، طلبــت اجلمعي

معاهـــد شـــبكة برنـــامج األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة، دليـــل مناقـــشة 
 يف الوقـت املناسـب،      ،لالجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثالث عشر وللمؤمتر نفـسه        

  .ودعت الدول األعضاء إىل املشاركة بنشاط يف تلك العملية
اجلنائية خالل دورهتا الثانية والعشرين يف مشروع لدليل        ونظرت جلنة منع اجلرمية والعدالة        -٥

، مبـشروع دليـل املناقـشة،       ٦٨/١٨٥وأحاطت اجلمعية العامة علماً مع التقدير، يف قرارها         . املناقشة
وطلبت إىل األمني العام أن يضعه يف صيغته النهائية يف الوقت املناسب، مع مراعاة توصيات اللجنـة     

اإلضــافية الــواردة مــن الــدول األعــضاء، لكــي يتــسنَّى البــدء يف عقــد         واملالحظــات والتعليقــات  
وقـد  . ٢٠١٤االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثالث عشر يف أقرب وقت ممكن من عـام              

  .٢٠١٣يوليه /يف متوز) A/CONF.222/PM.1(صدرت الصيغة النهائية لدليل املناقشة 
 االضطالع على، احلكومــات ٦٧/١٨٤قرارهــا وكانــت اجلمعيــة العامــة قــد شــجَّعت، يف    -٦

 إنشاء ذلك يف مبا ،املناسبة الوسائل جبميع مبكرة   مرحلة يف عشر الثالث للمؤمتر التحضرييةباألعمال  
ــ. االقتضاء عند ،وطنية حتضريية جلان ــة االجتماعات يف املشاركنيت وحثَّــ  على التحضريية اإلقليميــ
 يف الـيت سـُتعقَد      لــ العم اتـحلق اضيعومو عشر الثالث املؤمتر أعمال جلدول   املوضوعية البنود دراسة

ـــإليه ُيـــستند يـــــعمل منحى ذات توصيات تقدمي علـــىو ارهــــإط ـــم دادـــــإع يف اــ  التوصيات شاريعــ
، احلكومات على ٦٨/١٨٥وحثَّّت اجلمعية العامة، يف قرارها      . املؤمتر فيها لكي ينظر    واالستنتاجات

قـات العمـل وعلـى تقـدمي توصـيات ذات           دعوة ممثليها إىل دراسة بنود جدول األعمال ومواضيع حل        
  .منحى عملي واملشاركة بنشاط يف االجتماعات اإلقليمية التحضريية، عند االقتضاء

    
    االستنتاجات والتوصيات  -ثانياً  

اتفق اجتماع آسيا واحمليط اهلادئ اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الثالـث عـشر                -٧
 لـدى إعـداد مـشروع اإلعـالن الـذي سـيقدَّم إىل               ينبغـي،   علـى أنـه    ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة    
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املؤمتر الثالث عشر، أن ُينظر يف التوصيات العملية املنحى املعروضـة أدنـاه واملُعبِّـرة عـن منظـور               
  .منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

    
    البنود املوضوعية وحلقات العمل  - ألف  

حة يف تنفيذ السياسات التجارب الناج:  من جدول أعمال املؤمتر٣البند   - ١  
واالستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانون 

    على الصعيدين الوطين والدويل ودعم التنمية املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال
وق اإلنـسان،   أكَّد االجتماع على أمهيـة سـيادة القـانون بالنـسبة لألمـن والعدالـة وحقـ                  -٨

 ينــصبُّ يف صــميم النمــو  متكينيــاوشــدَّد علــى الــدور احلاســم لــسيادة القــانون باعتبارهــا شــرطا
ويف هذا الصدد، أحاط االجتمـاع علمـاً مـع التقـدير حبـوار بـانكوك بـشأن          . املستدام واملنصف 

ة ، وشــدَّد علــى ضــرور٢٠١٣نــوفمرب /ســيادة القــانون، الــذي نظَّمتــه تايلنــد يف تــشرين الثــاين 
إدراج سيادة القانون، وبصفة خاصة عناصر منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف العمليـة اجلاريـة                   

  .٢٠١٥لصياغة خطة التنمية ملا بعد عام 
وأقرَّ االجتماع باألمهية احملوريـة لقـضايا منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة بالنـسبة لـسيادة                     -٩

ويف هــذا الــسياق، رأى . يــة االجتماعيــة واالقتــصادية القــانون، ومــن ثَــمَّ أمهيتــها بالنــسبة للتنم 
االجتماع أنَّ مثة ضرورة للتنسيق املناسب بني شتَّى العمليات القائمـة املتـصلة خبطـة التنميـة ملـا                   

وسلَّط االجتمـاع   . ، واألعمال التحضريية لعقد مؤمتر منع اجلرمية الثالث عشر        ٢٠١٥بعد عام   
ــى احلاجــة إىل مــشاركة مكتــب    ــضوء عل ــة يف األعمــال   املخــدِّراتال ــة مــشاركة كامل  واجلرمي

رات ورصــد اجلاريــة ذات الــصلة، ال ســيما بــالنظر إىل مــا يتمتَّــع بــه مــن خــربة يف إعــداد املؤشِّــ
  . الوضع فيما يتعلق بسيادة القانون واحلوكمة والعنف ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ــا       -١٠ ــن سياس ــْدَرج عناصــر م ــأنْ ُت ــاع ب ــة   وأوصــى االجتم ــع اجلرمي ــتراتيجيات من ت واس
والعدالة اجلنائية الرامية لتعزيز سـيادة القـانون يف التقييمـات القُطريـة املـشتركة لألمـم املتحـدة،                   
وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وما يشمله من خطط إجرائية وعمليـة وورقـات             

  . خر للمساعدة اإلمنائيةاالستراتيجية القطرية للحدِّ من الفقر، ويف أيِّ إطار آ
 بأمهية مجع البيانات وحتليلها، أوصى االجتماع بوضع اسـتراتيجيات إصـالحية            اًوإقرار  -١١

قائمة على األدلة لسيادة القانون ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وإدراج هـذه االسـتراتيجيات              
نـة لتقليـل     وغايـات معيَّ   يف خطط التنميـة الوطنيـة وامليزانيـات الوطنيـة، وذلـك بتحديـد أهـداف               

واقتـــرح . اإلجـــرام، وإعـــادة إدمـــاج مـــرتكيب اجلـــرائم وضـــحاياها يف اجملتمـــع، ومنـــع اجلرميـــة 
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ــصادية          ــسياسات االقت ــة لل ــيم املخــاطر احملتمل ــاً لتقي ــضاء نظم ــدول األع ــضع ال ــاع أن ت االجتم
  .واالجتماعية على األمن العام قبل تنفيذ تلك السياسات

رَّ االجتماع بـضرورة أن تـدمج الـدول األعـضاء قـضايا األطفـال               وعالوة على ذلك، أق     -١٢
يف اجلهود الشاملة الـيت تبـذهلا يف جمـال سـيادة القـانون، وأن تـويل اهتمامـاً خاصـاً ملـسألة قـضاء                   
األحداث ومراعاة معايري األمم املتحدة وقواعدها السارية يف جمال معاملة األطفال الـذين ُيـزعم               

ائي، أو ُيتَّهمون بذلك، أو َيثُبت عليهم ذلـك، وال سـيما األطفـال الـذين                انتهاكُهم للقانون اجلن  
فيمــا ُحرِمــوا مــن حريتــهم، واألطفــال ضــحايا اجلرميــة والــشهود عليهــا، علــى أن ُتراعــى أيــضاً    

وأُوصـَي بـأن تـضع    . االعتبارات اجلنسانية والظروف االجتماعية واالحتياجات اإلمنائيـة      خيصهم  
  .سياسة شاملة تتناول قضاء األحداث، مع ختصيص املوارد الكافية هلاالدول األعضاء وتنفّذ 

ــاة املــسائل          -١٣ ــشأن مراع ــة ب ــْدرِج يف خططهــا الوطني ــدان إىل أنْ ُت ــاُع البل ــا االجتم ودع
نتـصافها،  ا مـسائل جلـوء املـرأة إىل القـضاء و          اجلنسانية والنهوض باملرأة تدابَري ترمـي إىل معاجلـة        

ــرأة يف ن   ــل امل ــارات       وكــذلك متثي ــي االعتب ــيت تراع ــدابري ال ــل الت ــة، وأنْ جتع ــة اجلنائي ــام العدال ظ
  . اجلنسانية يف صلب أي سياسة تتناول منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 املكلَّفــني بإنفــاذ القــانون علــى التــصدي  وإقــراراً باحلاجــة إىل تعزيــز قــدرات املــوظفني   -١٤
 الـيت تتبعهــا اجلماعـات اإلجراميــة، وإبــرازاً   للجرميـة بأشــكاهلا اجلديـدة وطرائــق العمـل اجلديــدة   

للحاجة إىل حتسني التدابري املتخذة يف جمال إنفـاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة، أوصـى االجتمـاع                   
بتنفيــذ معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك مدونــة قواعــد الــسلوك           

، واملبـادئ األساسـية   )٣٤/١٦٩معيـة العامـة   مرفق قـرار اجل   (إنفاذ القانون   بللموظفني املكلفني   
مرفـق  (بشأن استخدام القوة واألسـلحة الناريـة مـن جانـب املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني                    

  ).٦٥/٢٢٩قرار اجلمعية العامة 
 دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة - ١حلقة العمل     

ظم عدالة جنائية فعَّالة ُمْنِصفة خاضعة للمساءلة ُتراعى فيها اجلنائية يف دعم إرساء ن
اخلربات والدروس املستفادة يف جمال تلبية االحتياجات الفريدة : االعتباراُت اإلنسانية
    وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياً للنساء واألطفال،

ــد    -١٥ ــسجون يف العدي ــأنَّ إدارات ال ــرَّ االجتمــاع ب ــق   أق ــدان تواجــه حتــدِّيات تتعل  مــن البل
وُدعيـــت الـــدول . بالـــسَّجينات، مبـــن فـــيهن احلوامـــل أو الـــسَّجينات ذوات األطفـــال الـــصغار

األعــضاء إىل اعتمــاد سياســات وتــدابري ذات صــلة طبقــاً لقواعــد األمــم املتحــدة بــشأن معاملــة  
راراً مبـشكلة الـسَّجينات   وإق). قواعد بانكوك(السَّجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات     
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ظراً لعدٍد من األسـباب حيـث   األجنبيات على وجه التحديد، وهن مستضعفات بصفة خاصة ن     
ني عــادةً عــدداً أقــلَّ مــن زيــارات أفــراد األســرة ودعمــاً أقــلَّ مــن األقــارب، وقــد يــواجهن   يــتلقَ

يـضاً بالوضـع األصـعب      صعوبات يف فهـم اللغـة احملليـة أو التكيُّـف مـع الثقافـة احملليـة، وإقـراراً أ                   
الــذي قــد متــرُّ بــه النــساء ذوات األطفــال أو الــاليت تقــع علــى كاهلــهنَّ مهــامُّ رعايــة األقــارب    

تكــنَّ علــى علــم، قبــل احملاكمــة أو أثنــاء قــضاء مــدَّة  ال املــسنِّني أو العــاجزين، حيــث ميكــن أن 
عـضاء توجيهـات    احلكم يف اخلـارج، بأوضـاع أسـرهن، أوصـى االجتمـاع بـأنْ ُتعـدَّ الـدول األ                  

  .سياساتية بشأن أسلوب معاجلة هذه القضايا وفقاً لقواعد بانكوك
ودعا االجتماع الدول األعضاء إىل تعزيز اسـتخدام التـدابري البديلـة، مثـل اإلحالـة إىل                    -١٦

برامج إصالح خـارج نظـام العدالـة اجلنائيـة واللجـوء إىل العدالـة التـصاحلية، وضـمان االمتثـال                     
اده أنَّ تدبري حرمـان األطفـال مـن احلريـة ال ينبغـي أنْ ُيـستخَدم سـوى كمـالٍذ                  للمبدأ الذي مف  

أخـري وألقــصر مــدَّة زمنيــة مالئمــة ممكنــة، باإلضــافة إىل جتنُّــب احتجــاز األطفــال قبــل احملاكمــة  
حيثما أمكن ذلك، وتوفري الدعم واخلدمات لألطفال الذين حيرمـون مـن حريتـهم قبـل إطـالق                  

  .  تعزيز إعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمعسراحهم وبعده من أجل
وعالوة على ذلك، دعا االجتماع الدول األعضاء إىل مجـع املعلومـات ذات الـصلة عـن                   -١٧

األطفال الذين ُيزعم انتهاكُهم للقانون اجلنائي، أو ُيتَّهمون بذلك، أو َيثُبت عليهم ذلك، ومنـهم          
  . ذلك من أجل حتسني إقامة العدل بشأهنمبصفة خاصة األطفال احملرومون من حريَّتهم، و

    
مبا يف ذلك التعاون على الصعيد  التعاون الدويل،:  من جدول أعمال املؤمتر٤البند   - ٢  

    ملكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية  اإلقليمي،
 ،د التعـاون أوصى االجتماع بأن يدعو املؤمتر الدول األعـضاء إىل اعتمـاد ُنُهـجٍ مرنـة عنـ              -١٨

املــساعدة القانونيــة، وفقــاً ألحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة   تبــادل  تــسليم املطلــوبني وومــن ذلــك
ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، والربوتوكوالت امللحقة هبا، وألحكام اتفاقية األمم املتحـدة             

  . ن الدويل يف املسائل اجلنائيةملكافحة الفساد، واستذكر أمهية هاتني االتفاقيتني يف تعزيز التعاو
وأوصـى االجتمـاع بــأنْ تـدرس الــدول األعـضاء الــروابط القائمـة بــني اجلرميـة املنظَّمــة         -١٩

 تِّجـــارعـــرب الوطنيـــة والفـــساد واإلرهـــاب وســـائر أشـــكال اجلـــرائم اخلطـــرية، مبـــا يف ذلـــك اال
 باملنتجـات املقلَّـدة،    تِّجـار ، واجلرميـة البيئيـة، وقرصـنة وسـائط اإلعـالم الرقميـة، واال             املخدِّراتب

ويف هــذا .  لألنــشطة املتــصلة بتلــك األفعــال اإلجراميــةاملتدنيــة لألربــاح العاليــة واملخــاطر نظــراً
الصدد، أبرز االجتماع أوجه التكامل بني اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب                    
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املتحـدة ملكافحـة الفـساد، وكـذلك اتفاقيـة          الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، واتفاقية األمم       
وأوصى االجتمـاع   .  واملؤثرات العقلية  املخدِّرات غري املشروع ب   تِّجاراألمم املتحدة ملكافحة اال   

بأن تواِصلَ الدول األعضاء بذل جهودها للتوصل إىل اتفاق على وضع آليـة السـتعراض تنفيـذ     
د علـى ضـرورة     الربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، وشـدَّ       اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية و      

تنقيح وحتديث إعالن نابويل السياسي وخطة العمل ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة لعـام                 
مــع مراعــاة األبعــاد املتغيِّــرة هلــذه الظــاهرة وكــذلك  ) ٤٩/١٥٩قــرار اجلمعيــة العامــة  (١٩٩٤

  .رز يف مكافحتهاالتقدُّم املُح
يز فعالية تنفيذ اتفاقية مكافحة اجلرميـة املنظمـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،               وبغية تعز   -٢٠

أوصى االجتماع بأن تـستعرض الـدول األعـضاء األطـر القانونيـة الوطنيـة واملمارسـة املتَّبعـة يف                    
جمال املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني، هبدف تعزيز تلك القـوانني وإنـشاء سـلطات               

وطنية خمتصَّة يتـوفر هلـا مـا يكفـي مـن التمويـل واملـوظفني مـن أجـل االضـطالع مبهـام                        مركزية  
  . التنسيق وإسداء املشورة فيما يتصل بتسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية

وُدِعيــت الــدول أيــضاً إىل دعــم وتعزيــز الــشبكات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة    -٢١
تعـاون اإلقليمـي واألقــاليمي، واضـعةً يف اعتبارهـا أمهيــة طرائـق التعــاون      الـيت ترمـي إىل تيــسري ال  

 مـع التقـدير     ويف هذا الصدد، أحاط االجتماع علماً     . الرمسية وغري الرمسية هبدف تعزيز كفاءهتا     
 باألشـخاص ومـا     تِّجـار باآلليات اإلقليمية القائمة، ال سيما عملية بايل بشأن هتريب النـاس واال           

وأقـرَّ االجتمـاع بأمهيـة التعـاون اإلقليمـي يف           . ائم عـابرة للحـدود الوطنيـة      يتصل بذلك مـن جـر     
جمال بنـاء القـدرات لتحـسني فهـم خمتلـف نظـم العدالـة اجلنائيـة، وحتـديث وتعزيـز التـشريعات                       

وعـالوة علـى    . ذات الصلة ملعاجلة املشاكل اليت تعترض سـبيل التعـاون الـدويل والتغلـب عليهـا               
تنظر الدول يف االسـتفادة مـن الـشبكات القائمـة لدراسـة القـضايا               ذلك، أوصى االجتماع بأن     

الناشئة يف التعاون الدويل، بطرائق منها استخدام التداول بالفيديو وسـائر التكنولوجيـات ذات              
 الــيت القــضاياالــصلة للحــصول علــى إفــادات الــشهود واخلــرباء، فــضال عــن التعــاون الــدويل يف  

  . تتطلّب احلصول على أدلة رقمية
 واجلرميــة مواصــلة دعــم إقامــة  املخــدِّراتوأوصــى االجتمــاع بــأن ُيطلَــَب إىل مكتــب    -٢٢

اتصاالت مباشرة واإلبقاء عليهـا بـني الـسلطات املركزيـة واملـدَّعني العـامِّني، مبـا يف ذلـك علـى                      
الــصعيد العــاملي، فــضال عــن مجــع ونــشر املعلومــات عــن األطــر املؤســسية الوطنيــة واملتطلبــات   

 واجلرمية إىل دراسـة الـسبل والوسـائل    املخدِّراتوينبغي دعوة مكتب  . لتعاون الدويل القانونية ل 
إنشاء قنوات اتصال فيمـا بـني الـسلطات املركزيـة وتبـادل املعلومـات فيمـا بـني                   تيسري  الكفيلة ب 

  . الدول املعنية
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ــة       -٢٣ ــة تنقــيح املعاهــدة النموذجي وعــالوةً علــى ذلــك، أوصــى االجتمــاع بدراســة إمكاني
ــس ــساعدة يف املــسائل اجلنائيــة      لت كمــا أوصــى  . ليم اجملــرمني، واملعاهــدة النموذجيــة لتبــادل امل

االجتماع بتحديث األدلة وأدوات املساعدة التقنية ذات الصلة، حسب االقتضاء، لكي جتـسِّد             
  . جمال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية أحدث التطورات يف

    
  التجارب الناجحة : وهتريب املهاجرين اص باألشختِّجار اال- ٢حلقة العمل     

   تِّجاريف جمال التجرمي ويف تباُدل املساعدة القانونية ويف محاية شهود وضحايا اال
    لتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملالوا بصورة فعَّالة

تفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة وبروتوكوهلـا بـشأن       الأقرَّ االجتمـاع بالـدور املركـزي        -٢٤
ــع و ــة اال من ــع ومعاقب ــشأن     تِّجــارقم ــا ب ــال، وبروتوكوهل ــساء واألطف  باألشــخاص، وخباصــة الن

مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو يف التصدِّي للظـاهرة اإلجراميـة املتمثِّلـة              
 الــيت مل ُتــصدِّق علــى هــذه     األعــضاَء بالبــشر وهتريــب املهــاجرين، فــدعا الــدولَ    تِّجــاريف اال

وأوصـى االجتمـاع بـأن تواصـل     . انونية أو تنضم إليها بعـُد إىل أن تبـادر إىل ذلـك        الصكوك الق 
االقتــضاء، مبــا يف ذلــك حــسب  ، وتعزيزهــاراف اســتعراض تــشريعاهتا ذات الــصلةالــدول األطــ

ــاجرين        ــول هتريـــب املهـ ــا بروتوكـ ــنّص عليهـ ــيت يـ ــال الـ ــرِّم األفعـ ــة وأن جتـ ــشريعات اجلنائيـ التـ
ص واتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، بطرائــق منــها فــرض جــزاءات       األشــخاب تِّجــاروبروتوكــول اال

  .طبيعة اجلرمية املعنية وخطورهتاتتناسب مع 
ــاجرين          -٢٥ ــب امله ــني هتري ــشتركة ب ــسمات امل ــة وجــود بعــض ال ــاع بإمكاني ــرَّ االجتم وأق
الـدول األعـضاء جـرميتني     تعتربمهـا   غري أنه أوصى بأن     .  باألشخاص يف بعض احلاالت    تِّجارواال

  .تني تتطلبان اختاذ تدابري قانونية وعملياتية وسياساتية مستقلةمنفصل
 مـن اتفاقيـة   ٢٠وأوصى االجتماع بأن تستفيد الدول األعـضاء، عمـالً بأحكـام املـادة         -٢٦

اجلرمية املنظمة، ووفقاً للتشريعات الوطنية، من جمموعة من أساليب التحـرِّي اخلاصـة يف قـضايا      
ــاجرين و  ــب امله ــضايا ا/هتري ــع ضــرورات التحــّري،     تِّجــارالأو ق ــا يتناســب م  باألشــخاص، مب

  . باعتبارها وسيلة فعَّالة يف مجع املعلومات االستخباراتية واألدلة
 االجتماع بأمهية التعاون مع منظمـات اجملتمـع املـدين يف تقـدمي املـساعدة والـدعم                  وأقرَّ  -٢٧

  .تِّجار باألشخاصلضحايا اال
 علـى مواجهـة التحـديات الـيت          األعـضاءَ   الـدولَ  تمـاعُ ع االج وعالوة على ذلـك، شـجَّ       -٢٨

 باألشـــخاص وهتريـــب تِّجـــارحتـــول دون املالحقـــة القـــضائية الفعالـــة يف القـــضايا املتعلقـــة باال 
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 أهلية االسـتفادة مـن   تِّجاراملهاجرين، بطرائق منها النظر يف منح املهاجرين املهرَّبني وضحايا اال      
ــة مــن أجــل    ــشهود الفعال ــة ال ــدابري محاي ــسري    ت ــاداهتم وتي ــاون واإلدالء بإف ــى التع ــشجيعهم عل  ت

  . عمليات التحقيق مع اجملرمني وحماكمتهم وإدانتهم
    

النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة :  من جدول أعمال املؤمتر٥البند   - ٣  
    ومستجِدَّة للجرمية العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم 

األشـكال اجلديـدة واملـستجدة للجرميـة        شـىت   بغية تعزيز فهم الصالت القائمة فيما بني          -٢٩
عرب الوطنية، مبا يف ذلك اجلرمية البيئيـة، شـجَّع االجتمـاع البلـدان علـى أن تواصـل، بـدعم مـن                       

 واجلرميـــة، حـــسب االقتـــضاء، إعـــداد طرائـــق حبـــث بغيـــة اســـتبانة طبيعـــة  املخـــدِّراتمكتـــب 
االجتماعيـة  " الـدوافع "وحتديـد هويتـها، و    يف تلك اجلرائم    مة الضالعة   ية املنظَّ اجلماعات اإلجرام 

ويـــة هلـــذه اجلـــرائم، ومـــدى إســـهام الفـــساد يف تـــسهيل ارتكـــاب اجلـــرائم  ياالقتـــصادية والبنو
املستجدة، ومستويات األضـرار املباشـرة وغـري املباشـرة الواقعـة، وحجـم التـدفُّقات املاليـة غـري                    

  . نهااملشروعة النامجة ع
 على حتليل األطر الوطنية للقوانني التجرمييـة واإلجرائيـة املتعلقـة            وُشجِّعت الدول أيضاً    -٣٠

ة للجرميــة العــابرة  بــالتحقيق واملالحقــة القــضائية فيمــا يتعلــق باألشــكال اجلديــدة واملــستجدَّ       
للحــدود الوطنيــة، مــن أجــل تــضييق املــالذات اآلمنــة الــيت يــستخدمها أصــحاب هــذا الــسلوك    

جرامي، وكفالة مرونة القوانني مبا يكفي ملواجهة مـا ميكـن أن يتفتـق عنـه الـذهن اإلجرامـي                    اإل
لتعـاون  يف املستقبل، وحتقيق توازن فعَّال بـني الـردع ومنـع اجلرميـة يف القـانون اجلنـائي وتـوفري ا                    

  .الدويل يف الوقت املناسب
    

رة ي لألشكال املتطوِّية للتصدِّ تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائ- ٣حلقة العمل     
 باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك الدروس تِّجارللجرمية، مثل اجلرائم اإللكترونية واال

    املستفادة والتعاون الدويل 
ب االجتماع بوضع الصيغة النهائيـة للمبـادئ التوجيهيـة بـشأن تـدابري منـع اجلرميـة                  رحَّ  -٣١

 باملمتلكـات الثقافيـة الـيت اعتمـدها فريـق اخلـرباء             تِّجـار الافحـة ا  الراميـة إىل مك   والعدالة اجلنائيـة    
 باملمتلكـات الثقافيـة يف اجتماعـه    تِّجـار احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باحلماية مـن اال   

  . ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٧ إىل ١٥املعقود يف فيينا من 
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ــ  -٣٢ رباء احلكوميــة الدوليــة التابعــة لألمــم  د االجتمــاع تقــديره ملــا تقــوم بــه أفرقــة اخلــ  وأكَّ
 باملمتلكـات الثقافيـة،    تِّجـار املتحدة من أعمال هامة يف جمال اجلرائم السيربانية واحلمايـة مـن اال            

  . وأوصى بأن تواصل أفرقة اخلرباء أعماهلا تلك
 غـري  تِّجـار ودعا االجتماع الدول إىل النظر يف تنفيذ تدابري شاملة للتـصدي ملـشكلة اال             -٣٣

تـشمل املبـادئ   أن املشروع باملمتلكات الثقافية، مع مراعاة مواءمـة األطـر الوطنيـة، الـيت ميكـن              
 باملمتلكـات   تِّجـار الالراميـة إىل مكافحـة ا     التوجيهية بشأن تدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة            

 عـن عمليـات التحقيـق واملالحقـة         ، مـن أجـل تعزيـز منـع اجلرميـة فـضالً             أو تـستند إليهـا     الثقافية
  . واملقاضاة وتعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية فيما يتعلق باألفعال اإلجرامية

ــة ملكافحــة غــسل األمــوال واجلرميــة     وشــدَّ  -٣٤ د االجتمــاع علــى أمهيــة اختــاذ إجــراءات فعال
 السبل املناسـبة لتحـسني      ويف هذا الصدد، أوصى االجتماع بأن يلتمس اجملتمع الدويل        . السيربانية

وأوصـى االجتمـاع   . طرائق تصديه لتلك األشكال من اجلرمية وتعزيز التعـاون الـدويل ذي الـصلة     
ــدول األعــضاء يف حتــسني قــدرهتا علــى مجــع البيانــات ذات الــصلة باالتِّجــار      أيــضاً ــأن تنظــر ال  ب

ضلع فيــه اجلماعــات  ســيما البيانــات ذات الــصلة باالتِّجــار الــذي تــ      باملمتلكــات الثقافيــة، وال 
اإلجرامية املنظمـة، وأن تتبـادل هـذه البيانـات مـع مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة مـن أجـل حتليلـها                        
واإلبالغ عما خيلص إليه هـذا التحليـل مـن نتـائج، وذلـك لتعزيـز التـصدي الـدويل لالتِّجـار غـري                        

أن ملخـدِّرات واجلرميـة   وُدعيت الدول إىل تأكيد طلبها إىل مكتب ا       . املشروع باملمتلكات الثقافية  
 استعراض املعاهـدة النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـهاك التـراث الثقـايف للـشعوب املـوروث يف                     يواصل

  . شكل ممتلكات منقولة، مع مراعاة آراء الدول األعضاء وتعليقاهتا يف هذا اخلصوص
ــدول األعــضاء يف اســتبانة أفــضل        -٣٥ ــأن تنظــر ال ــك، أوصــى االجتمــاع ب وإضــافة إىل ذل
ملمارســـات الكفيلـــة بتحـــسني التنـــسيق يف وضـــع اســـتجابة شـــاملة تتنـــاول مـــشكلة اجلرميـــة    ا

الـسيربانية، مــع احتــرام ســيادهتا الوطنيــة ومراعــاة تــشريعاهتا الوطنيــة املتعلقــة باجلرميــة الــسيربانية  
ونظـر االجتمـاع يف أمهيـة تعزيـز قـدرة         . والتعاون الـدويل القـائم يف مكافحـة اجلرميـة الـسيربانية           

دول األعضاء على تعقب أنشطة اجلرمية السيربانية ومنعها، بسبل منـها علـى وجـه اخلـصوص      ال
ويف هـذا  . توفري الوسائل التعليمية وتنظيم محالت التوعية العامة ذات الصلة باجلرميـة الـسيربانية          

 واجلرميـة مـساعدهتا يف    املخـدِّرات الصدد، ُشجِّعت الدول على النظر يف أن تطلـب إىل مكتـب             
يق محالت التوعية تلك بغية توفري الدعم يف منـع اجلرميـة الـسيربانية وفهـم موضـوع سـالمة               تنس

اإلنترنت، وعلى النظـر يف أن تطلـب إىل املكتـب اسـتحداث أدوات وبـرامج مـن شـأهنا تيـسري                      
  . التوعية باجلرمية السيربانية ومنعها
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  لقة مبشاركة اجلمهور يف تعزيز النُُّهج الوطنية املتع: املؤمتر  من جدول أعمال٦البند   - ٤  
    والعدالة اجلنائية  منع اجلرمية

د، بوجه خاص، أمهيـة  أقرَّ االجتماع بأمهية مشاركة اجلمهور يف تعزيز منع اجلرمية، وأكَّ    -٣٦
 ،زيادة محالت التوعية العامة، ومنـع اإليـذاء وزيـادة التعـاون بـني اجلمهـور والـسلطات املختـصة                   

  .عمل نظام العدالة اجلنائيةمن خالل تعزيز كفاءة  العدالة اجلنائية وزيادة ثقة اجلمهور يف
ــة   إمكانيــة وأبــرز االجتمــاع   -٣٧ حتــسني مــشاركة اجلمهــور يف تعزيــز منــع اجلرميــة والعدال

نظم احلكومة اإللكترونية الـيت يـستطيع املواطنـون مـن      االرتقاء ب من خالل   حتسيناً كبرياً   اجلنائية  
لــسلطات املختــصة وجهــات نظــرهم بــشأن مــسائل األمــن والعدالــة الــيت خالهلــا أن ينقلــوا إىل ا

  .متسهم، وأن حيصلوا على املعلومات واخلدمات
مبــادرات جمتمعيــة بــشأن منــع اجلرميــة تــوفري ســبل اختــاذ وشــدَّد االجتمــاع علــى أمهيــة   -٣٨

األعمـال،  وإعادة تأهيل اجلناة ودجمهم اجتماعياً واملشاركة يف تلك املبادرات، وتشجيع قطاع            
بوســائل منــها منحــه مزايــا ضــريبية أو حــوافز أخــرى للــشركات، علــى املــشاركة النــشيطة يف    
برامج اإلدماج االجتماعي وخطط تشغيل أفراد اجملتمع الضعفاء واألشـخاص املطلـق سـراحهم              

  . من السجون
 بتعـرض شـهود اجلرميـة يف كـثري مـن األحيـان للترهيـب والتهديـد اجلـسدي أو                     اًوإقرار  -٣٩

حىت القتل، أوصى االجتماع بتعزيز برامج محاية الشهود، حـسب االقتـضاء، كتـدبري لتـشجيع                
 إىل حتـسني فعاليـة مكافحـة اجلرميـة          ا يـؤدي أيـضاً    مبالشهود على االمتثال لواجبهم يف اإلبالغ،       

  . نفسهاملنظمة وتعزيز مشاركة اجلمهور يف نظام العدالة اجلنائية يف الوقت 
ع بأمهية تعزيز قدرات دوائر الـشرطة علـى أداء وظائفهـا كـشرطة أحيـاء             وأقرَّ االجتما   -٤٠

وشـرطة جمتمعيــة تعمــل بالتنـسيق الوثيــق مــع املـواطنني علــى إجيــاد حلـول ملنــع اجلرميــة والعنــف     
وقــد اعُتبِــر هــذا األمــر بــالغ األمهيــة بوجــه خــاص يف  . خــصوصاً يف اجملتمعــات احملليــة الــضعيفة

يد الدولــة والــشرطة ثقــة اجملتمعــات احملليــة كمــا هــو احلــال يف   احلــاالت الــيت تقتــضي أن تــستع 
  .من اجلرائم مثل اجلرمية املنظمةاجملتمعات املتضررة باألشكال اخلطرية 

 واجلرميـة تقـدمي     املخـدِّرات وعالوة على ذلك، أوصـى االجتمـاع بـأن يواصـل مكتـب                -٤١
ء دراسـات مستفيـضة يف علـوم        املساعدة التقنيـة إىل الـدول األعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، إلجـرا               

اجلرمية واستخدام أدوات التشخيص من قبيل عمليـات مراجعـة تـدابري الـسالمة احملليـة وإجـراء                  
املــستنرية الدراســات االستقــصائية عــن اإليــذاء الــيت يــشترك فيهــا اجلمهــور وتــوفري املعلومــات    
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زيـز سـبل التـصدي    من أجل صـياغة الـسياسات والـربامج وتنفيـذها وتقييمهـا بغيـة تع             باملعارف  
  . نظام منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةيف إطار للجرمية 

    
اخلربات :  إسهام اجلمهور يف منع اجلرمية والتوعية بالعدالة اجلنائية- ٤حلقة العمل     

    والدروس املستفادة 
 االجتمــاع الــسياسات االقتــصادية واالجتماعيــة الــيت تعــزز املــساواة والعدالــة يف   أبــرز  -٤٢

  .، وأقرت بأمهيتهااستراتيجيات وبرامج فعالة ملنع اجلرميةوضع 
 اإلعــالم لوأوصــى االجتمــاع بــأن تقــّر الــدول األعــضاء بالــدور الــذي تــضطلع بــه وســائ    -٤٣

يف وضــع سياســات وبــرامج تعــزز منــع اجلرميــة والعدالــة ) مثــل فيــسبوك وتــويتر(التقليديــة واحلديثــة 
عت البلـدان أيـضاً علـى وضـع اسـتراتيجيات تعـىن بالنتـائج          وُشـجِّ . اجلنائية، وبأن تقـيِّم ذلـك الـدور       

  .نتائج سلبية حمتملةا يستتبعه من اإلجيابية لتزايد استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتصدِّي مل
 إىل النظــر يف اعتمــاد اســتراتيجيات وبــرامج تعــزز      األعــضاَءودعــا االجتمــاُع الــدولَ    -٤٤

ات يف جمال العدالة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك بـرامج يـشارك            مشاركة اجلمهور يف استحداث إصالح    
 ملراقبة سلوك املُفَرج عنهم، مـن        متطوعون فيها قضاة مساعدون ومساعدون قانونيون وموظفون     

  . أجل االستفادة القصوى من املوارد املتاحة هلا وزيادة ثقة اجلمهور يف نظام العدالة اجلنائية
 إىل تبـادل أفـضل املمارسـات وتبـادل املعلومـات            عـضاءَ  األ كما دعا االجتمـاُع الـدولَ       -٤٥

بــشأن مــشاركة القطــاع اخلــاص يف أنــشطة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وطلــب إىل األمــم     
 واجلرميـة، تطـوير أدوات املـساعدة التقنيـة إلسـداء املـشورة              املخدِّراتاملتحدة، وخباصة مكتب    

ور واالسـتفادة منـها يف أنـشطة منـع اجلرميـة             كيفية التشجيع على مـشاركة اجلمهـ       بشأنللدول  
والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك، علـى سـبيل املثـال، وضـع جمموعـة مـن األمثلـة علـى املمارسـات                       

  . اجليدة املتعلقة بإشراك القطاع اخلاص
د االجتماع على أمهية وضع برامج تدريبية تثقيفية بشأن سيادة القانون وحقـوق             وشدَّ  -٤٦

ى بأن تواصل الدول األعضاء تشجيع هذه الربامج وتعزيزها، بغية زيادة وعـي             اإلنسان، وأوص 
  .بإنصافاجلمهور وكفالة وضع الثقة الكاملة يف سيادة القانون وإقامة العدل 

    
    مسائل أخرى  - باء  

جرام ومعاملـة اجملـرمني حملـة عامـة     قدَّم املراقب عن معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اإل        -٤٧
 تنظـيم حلقـة      إىل طريقـة    علـى وجـه اخلـصوص      وتطـرق . ١ت لعقد حلقة العمـل      عن التحضريا 
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املمارســات اجليــدة وممارســات الــيت ستــساعد علــى اســتبانة العمــل املكرســة ملعاملــة اجملرمــات، 
  . لقواعد بانكوكاًمعاملة اجملرمات وفقجمال يف بفعالية العمل 
لــث عــشر ملنــع اجلرميــة، عرضــاً   وقــدَّم املراقــب عــن قطــر، البلــد املــضيف للمــؤمتر الثا     -٤٨

إيــضاحياً عــن مــدى التقــدُّم احملــرز بــشأن مجيــع األعمــال الالزمــة للتحــضري الفعَّــال واملناســب     
وقدَّم على وجه اخلصوص شـرحاً للـصفحة الـشبكية املخصَّـصة            . التوقيت من أجل عقد املؤمتر    

  .٢٠١٤فرباير / يف مطلع شباطاًيت ستطلقها قطر رمسيللمؤمتر، ال
قدَّم املراقب عن اجمللس االستشاري الدويل للشؤون العلميـة والفنيـة عرضـاً إيـضاحياً               و  -٤٩

عن الترتيبات املراد اختاذها واملرافق الالزم إتاحتها من أجل تنظيم االجتماعات اجلانبيـة خـالل               
  . املؤمتر الثالث عشر

    
    احلضور وتنظيم األعمال   -ثالثاً  
    ده موعد االجتماع ومكان انعقا  - ألف  

ُعِقَد اجتماع آسـيا واحملـيط اهلـادئ اإلقليمـي التحـضريي ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث                      -٥٠
  . ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٤ إىل ٢٢عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف بانكوك من 

    
    احلضور  - باء  

ية واالجتماعيـة  حضر االجتماع ممثلون عن الدول التالية األعـضاء يف اللجنـة االقتـصاد             -٥١
 مجهوريــة الو ، توفــالو، تايلنــد، إندونيــسيا، أســتراليا،االحتــاد الروســي: آلســيا واحملــيط اهلــادئ

  . اليابان، منغوليا، فرنسا، فانواتو، الصني، ساموا،الدميقراطية الشعبية
  . وُمثِّلَت قطر يف االجتماع بوفٍد مراقبٍ  -٥٢
مكتـب األمـم املتحـدة      : لتابعان ملنظومـة األمـم املتحـدة      وُمثِّل مبراقبني الكيانان التاليان ا      -٥٣
  .  واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائياملخدِّرات باملعين
ن لــشبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة   ان التابعــان التاليــاوُمثِّــل مبــراقبني املعهــد   -٥٤

 والفنيـة ومعهـد آسـيا والـشرق         اجمللـس االستـشاري الـدويل للـشؤون العلميـة         : والعدالة اجلنائيـة  
  . جرام ومعاملة اجملرمنياألقصى ملنع اإل

ــة    -٥٥ ــة التالي ــة الدولي ــة  : وُمثِّلــت مبراقــبٍ املنظمــةُ احلكومي ــة للــشرطة اجلنائي املنظمــة الدولي
  ). اإلنتربول(
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وُمثِّلت مبراقبني املنظمات غري احلكوميـة التاليـة ذات املركـز االستـشاري لـدى اجمللـس                 -٥٦
 بالنـساء، والرابطـة الدوليـة ألعـضاء         تِّجـار احللف العـاملي ملكافحـة اال     : تصادي واالجتماعي االق

  . النيابات العامة، والصندوق العاملي للطبيعة
  .A/CONF.222/RPM.1/INF/2: وثيقةالوقد ُوزِّعت قائمة بأمساء املشاركني يف االجتماع يف   -٥٧
    

    افتتاح االجتماع   - جيم  
ينـاير  / كـانون الثـاين   ٢٢ة التايلندية باجراكيتياهبـا ماهيـدول االجتمـاع يف           األمري تافتتح  -٥٨

، واستذكرت، عقب ترحيبها باملشاركني، جتربة تايلند يف استضافة مـؤمتر األمـم املتحـدة        ٢٠١٤
ــام      ــة، يف ع ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة   ٢٠٠٥احلــادي عــشر ملن ــى األمهي ــضوء عل ، وســلطت ال

اجلرميــة والــدور الــذي تــضطلع بــه يف صــياغة سياســات واســتراتيجيات  الــسياسية ملــؤمترات منــع 
اجلرمية ويف وضع معايري وقواعـد دوليـة جديـدة يف جمـال           تطرحها  ملواجهة التحديات اليت    جديدة  

 موعــد انعقــاد مــؤمتر اجلرميــة الثالــث عــشر   أنَّواســتذكرت أيــضاً. منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة
تني لبــدء انعقــاد املــؤمترات املعنيــة باجلرميــة وكــذلك الــذكرى   سيــصادف الــذكرى الــسنوية الــس 
دت علــى التــرابط الوثيــق بــني ســيادة ويف هــذا الــصدد، شــدَّ. الــسنوية لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

يف تعزيـز الـسالم واألمـن       وأساسـية   القانون والتنمية وأبرزت ما لـسيادة القـانون مـن أمهيـة بالغـة               
وعالوة على ذلك، دعـت االجتمـاع إىل التركيـز علـى اسـتبانة              . انوالتنمية ومحاية حقوق اإلنس   

الراميـة  هـود  اجليف تنفيذ سياسات العدالة اجلنائية يف إطار واسع مـن   املواجهة  التحديات الرئيسية   
ــانون و إىل ترســيخ  ــق ســيادة الق ــدة    حتقي ــة بأشــكاهلا اجلدي ــصدي للجرمي ــة، والت األهــداف اإلمنائي

تتم اجتماع آسيا واحمليط اهلادئ اإلقليمي التحضريي أعمالـه بتقـدمي           واملستجدة بغية ضمان أن خي    
  .مؤمتر اجلرمية الثالث عشر وإعالنه اخلتاميمن أجل توصيات عملية وقابلة للتطبيق 

 واجلرمية بالنيابة عـن املـدير التنفيـذي للمكتـب، فأشـاد             املخدِّراتث ممثل مكتب    وحتدَّ  -٥٩
مــسائل ســيادة القــانون، الــذي أفــضى إىل قيــام جلنــة منــع   حبكومــة تايلنــد لــدورها القيــادي يف  

اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف دورهتا الثانية والعـشرين، بتوصـية اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                
اجلمعية العامة بشأن سيادة القـانون ومنـع اجلرميـة والعدالـة            لتعتمده  باملوافقة على مشروع قرار     
، وإىل تنظـيم حـوار بـانكوك بـشأن     ٢٠١٥ة للتنميـة ملـا بعـد عـام       اجلنائية يف خطة األمم املتحد    

  .٢٠١٣نوفمرب /ون يف تشرين الثاينسيادة القان
التنميـة ملـا بعـد عـام        خطـة    اجملتمع الدويل يزيد من تركيزه علـى         د ممثل املكتب أنَّ   وأكَّ  -٦٠

قــانون ضــعف ســيادة الملــا يــستتبعه إدراك متزايــد علــى الــصعيد الــدويل  وأنــه يوجــد ، ٢٠١٥
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وتقـويض  لتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية    مـن هتديـد رئيـسي ل    واجلرمية العابرة للحدود الوطنيـة      
ويف هـذا اإلطـار، أُبـرَِز أن    . قدرة الدول على إحراز تقدم يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        ل

ــسنوات األخــرية شــهدت حتــوالً     ــائي   يف ال ــتفكري يف اجملــال اإلمن ــيط وال ــد أنالتخط ــا، فبع   كان
ــشكل رئيــ    ــديا وب ــزان تقلي ــال   يرك ــصاد والعم ــى مؤشــرات االقت ــة   سي عل ــى جمــاالت البيئ  وعل

 سـيادة القـانون هـي مـن نـواتج التنميـة وعواملـها               االعتراف بـأنَّ  يزداد اليوم   والصحة والتعليم،   
  .يف الوقت نفسهالتمكينية 

ــة النامجــة ســنوياً      -٦١ ــدفقات األمــوال العاملي ــة املنظمــة عــرب   عــن اجلوأُشــَري إىل حجــم ت رمي
اجلماعـات اإلجراميـة    تواصـل اسـتغالل      دوالر، وإىل    بليـون  ٨٧٠الوطنية، واليت قُـدِّرت بنحـو       

منطقـة شـرق   وفيمـا خيـص   . لقوى اإلجيابية للعوملة والتكامل بغية زيادة أنشطتها غري املشروعة   ل
 قيمـة مـا تــدّره    إىل أنَّ التقـديرات املتحفظـة تـشري   ، ُشـدَِّد علــى أنَّ  حتديـداً آسـيا واحملـيط اهلـادئ   

ويف هـــذا اإلطـــار، .  دوالر يف الـــسنةبليـــون ٩٠أنـــشطة اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظمـــة تبلـــغ 
 واجلرميــة وأنــشطته الراميــة إىل مــساعدة الــدول األعــضاء  املخــدِّراتاســُتذِكَرت واليــة مكتــب 

علـى الربنـامج      وُشدَِّد بـشكل خـاص     ،على التصدي للتحديات املتصلة بسيادة القانون واجلرمية      
، اسـتناداً إىل     املكتـب مـؤخراً    استهله الذي   ٢٠١٧-٢٠١٤ آسيا للفترة    اإلقليمي جلنوب شرق  

  . هنج متكامل يعمِّم مسائل اجلرمية والعدالة يف خطة التنمية
ويف اخلتام، استذكر املتكلم الدور التارخيي الـذي تـضطلع بـه املـؤمترات املعنيـة باجلرميـة يف                     -٦٢

بشأن التحديات الراهنة، فضال عن إتاحة الفرصة للـدول ملناقـشة املعـايري والـسياسات               قيادة النقاش   
 املـؤمتر الثالـث     ويف هذا السياق، أبرز املتكلم كيف أنَّ      . الدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      

ط يف  عشر واجتماعاتـه اإلقليميـة التحـضريية سـتتيح فرصـة فريـدة للـدول األعـضاء للمـسامهة بنـشا                    
، وكـذلك ملناقـشة تـدابري شـاملة ومتوازنـة مـن شـأهنا منـع اجلرميـة                   ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عـام       

  .حتديات يف جمال العدالة اجلنائيةملا تستتبعه من تصدي البأشكاهلا اجلديدة واملستجدة و
ــدقيق لل واســتذكر أمــني االجتمــاع    - ٦٣ ــار ال ــة االختي ؤمتر اجلرميــة احملــوري ملــ موضــوع عملي
 واعتمادهـا مـن جانـب       يف إطـاره  الـيت سـُتعقَد     ثالث عشر وبنود جدول أعماله وحلقات العمل        ال

خطــة األمــم ومناقــشاته يف املــداوالت العامــة بــشأن  أعمــال املــؤمتر بغيــة إدمــاج اجلمعيــة العامــة 
ئل ، بـالنظر إىل أنـه املـؤمتر العـاملي الوحيـد املعـين مبـسا               ٢٠١٥املتحدة الشاملة للتنمية ملا بعد عـام        

لمـؤمتر  حملـوري ل  وضوع ا املالوثيق بني   الترابط  ويف هذا الصدد، أبرز     . منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   
يـستفيد كـل مـن      يف إطاره، حبيـث     اليت سُتعقد   حلقات العمل   ووالبنود املوضوعية جلدول أعماله     
وضـوعية جلـدول    بـني البنـود امل    إبراز هذه الصلة الوثيقة     وبغية  . هذه العناصر من العناصر األخرى    

  : على النحو التايلجتميع املناقشات األعمال ومواضيع حلقات العمل، اقُترِح 
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التجـارب الناجحـة يف تنفيـذ الـسياسات     (" مـن جـدول أعمـال املـؤمتر      ٣البند    )أ(  
واالســتراتيجيات الــشاملة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل تعزيــز ســيادة القــانون علــى   

مــع  ") والــدويل ودعــم التنميــة املــستدامة والتحــدِّيات املاثلــة يف هــذا اجملــال   الــصعيدين الــوطين
دور معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة                  ("١حلقة العمل   موضوع  

اجلنائيــة يف دعــم إرســاء نظــم عدالــة جنائيــة فعَّالــة ُمْنــِصفة خاضــعة للمــساءلة ُتراعــى فيهــا            
اخلربات والدروس املستفادة يف جمـال تلبيـة االحتياجـات الفريـدة للنـساء              :  اإلنسانية االعتباراُت

  ؛ ")واألطفال، وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياً
التعاون الدويل، مبا يف ذلـك التعـاون علـى          (" من جدول أعمال املؤمتر      ٤البند    )ب(  

موضـوع حلقـة العمـل      مـع    )مة العابرة للحدود الوطنيـة    الصعيد اإلقليمي، ملكافحة اجلرمية املنظَّ    
التجـارب الناجحـة يف جمـال التجـرمي ويف تبـاُدل            : االتِّجار باألشخاص وهتريـب املهـاجرين      ("٢

املساعدة القانونية ويف محاية شهود وضحايا االتِّجـار بـصورة فعَّالـة والتحـدِّيات املاثلـة يف هـذا            
  ؛ ")اجملال

املتوازنة ملنع ظهـور أشـكال    النُُّهج الشاملة ("ن جدول أعمال املؤمتر      م ٥البند    )ج(  
ــة    ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــدة ومــستجدَّة للجرمي ــم   جدي ــى حنــو مالئ ــا عل ــصدِّي هل مــع  ")والت

ــة العمــل   ــصدي لألشــكال      ("٣موضــوع حلق ــة للت ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــدابري من ــز ت تعزي
 باملمتلكات الثقافيـة، مبـا يف ذلـك الـدروس       تِّجارجلرائم اإللكترونية واال  رة للجرمية، مثل ا   املتطوِّ

  ؛ ")املستفادة والتعاون الدويل
املتعلقـة مبـشاركة اجلمهـور       الـنُُّهج الوطنيـة   ("املؤمتر   من جدول أعمال     ٦البند    )د(  

 جلمهـور يف منـع    إسـهام ا   ("٤موضوع حلقة العمل    مع   ")يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية     
  "). اخلربات والدروس املستفادة: اجلرمية والتوعية بالعدالة اجلنائية

    
    انتخاب أعضاء املكتب   - دال  

ــودة يف   ، يفاْنَتخــَب االجتمــاع   -٦٤ ــسته األوىل املعق ــاين ٢٢جل ــاير / كــانون الث ، ٢٠١٤ين
  : أمساؤهم بالتزكية أعضاَء املكتب التالية

  )تايلند(تياهبا ماهيدول األمرية باجراكي   :ةالرئيس  
  )االحتاد الروسي(مشانوفسكايا . داريا و  :ة الرئيسةنائب  
  )إندونيسيا( توتوهاتونيوا .سبيكا أ    :ةراملقرِّ  
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - هاء  
 /A/CONF.222(ت ، جــدول أعمالــه املؤقَّــ اعتمــد االجتمــاع، يف جلــسته األوىل أيــضاً   -٦٥

RPM.1/L.1(، ونصُّه كما يلي:  
  . افتتاح االجتماع  -١  
  . انتخاب أعضاء املكتب  -٢  
  . إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٣  
  : البنود املوضوعية جلدول أعمال املؤمتر الثالث عشر  -٤  
تنفيــذ الــسياسات واالســتراتيجيات الــشاملة ملنــع   التجــارب الناجحــة يف  )أ(    

جلنائية مـن أجـل تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين               اجلرمية والعدالة ا  
  الوطين والدويل ودعم التنمية املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال؛

التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون على الصعيد اإلقليمـي، ملكافحـة              )ب(    
  اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية؛ 

 املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة ومستجدَّة للجرميـة         النُُّهج الشاملة   )ج(    
  العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنو مالئم؛ 

الـــنُُّهج الوطنيـــة املتعلقـــة مبـــشاركة اجلمهـــور يف تعزيـــز منـــع اجلرميـــة    )د(    
  . والعدالة اجلنائية

  :املؤمتر الثالث عشراملقرَّر أن تنظر فيها حلقات العمل يف إطار  املواضيع اليت من  -٥  
ــة         )أ(     ــة والعدال ــع اجلرمي ــة مبن ــدها املتعلق ــم املتحــدة وقواع ــايري األم دور مع

اجلنائيــة يف دعــم إرســاء نظــم عدالــة جنائيــة فعَّالــة ُمْنــِصفة خاضــعة         
ــاراُت اإلنـــسانية  ــا االعتبـ اخلـــربات والـــدروس  :للمـــساءلة ُتراعـــى فيهـ

 للنساء واألطفال، وخباصة  املستفادة يف جمال تلبية االحتياجات الفريدة       
  معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

التجـارب الناجحـة يف جمـال       :  باألشخاص وهتريب املهاجرين   تِّجاراال  )ب(    
ــة شــهود وضــحايا       ــة ويف محاي ــساعدة القانوني ــاُدل امل التجــرمي ويف تب

  اجملال؛   بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذاتِّجاراال
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تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي لألشـكال املتطـوِّرة             )ج(    
 باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا       تِّجـار للجرمية، مثل اجلرائم اإللكترونيـة واال     

  يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل؛ 
اخلــربات : إســهام اجلمهــور يف منــع اجلرميــة والتوعيــة بالعدالــة اجلنائيــة  )د(    

  . والدروس املستفادة
  . عشر التوصيات املعروضة على املؤمتر الثالث  -٦  
  . اعتماد تقرير االجتماع  -٧  

وتـرد قائمـة بالوثـائق املعروضـة علـى         . ويف اجللسة نفسها، أقرَّ االجتماع تنظيم أعماله        -٦٦
  . االجتماع يف املرفق األوَّل هبذا التقرير

  
  الجتماع اعتماد التقرير واختتام ا  -رابعاً  

 
، يف  ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٤نظر االجتماع، يف جلسته اخلامـسة، املعقـودة يف            -٦٧

  .شفوياًواعتمده بصيغته املعدَّلة ) A/CONF.222/RPM.1/L.2(تقريره 
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  املرفق األول
  

  قائمة الوثائق    
  

A/CONF.222/PM.1    دليل املناقشة  
A/CONF.222/RPM.1/L.1  َّت املشروحجدول األعمال املؤق  
A/CONF.222/RPM.1/L.2  مشروع التقرير  

 


