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   الثالث عشرة مؤمتر األمم املتحد
 ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

        ٢٠١٥أبريل / نيسان١٩- ١٢الدوحة، 
اجتماع غريب آسيا اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة تقرير     

   يف الدوحة عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود الثالث
      ٢٠١٤فرباير / شباط٥ إىل ٣من 

    مقدِّمة  -والًأ  
، بــشأن دور مــؤمترات األمــم املتحــدة ٥٦/١١٩قــرَّرت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا   - ١

اجلرميــة ومعاملــة اجملــرمني ومهمَّتــها وتواترهــا ومــدَّهتا، أن تــسبق كــلَّ مــؤمتر اجتماعــاٌت   ملنــع
  .إقليمية حتضريية

  فادة مــن مــؤمترات وقــد شــدَّد فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املعــين بالــدروس املــست     -٢
/  آب١٨ إىل ١٥األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـذي اجتمـع يف بـانكوك مــن          

، علــى أمهيــة االجتماعــات اإلقليميــة التحــضريية كــأداة حتــضريية أساســية        ٢٠٠٦أغــسطس 
لفريـق  كما أشـار ا   . للمؤمترات وكوسيلة ملراعاة الشواغل واملنظورات اإلقليمية يف التحضري هلا        

 منـاطق شـتَّى مـن العـامل          لـدى  زال العابر للحدود، مـا    اإلجرام    طابع إىل أنَّه رغم العوملة وتزايد    
شواغل ترغب يف أن تؤخذ بعني االعتبار على النحو املناسـب لـدى نظـر املـؤمترات يف خمتلـف                    

  ).٢٣، الفقرة E/CN.15/2007/6(املواضيع 
، إىل األمـــني العـــام أن ييـــسِّر تنظـــيم ٦٧/١٨٤وطلبـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا   -٣

ــة        ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة الثالــث عــشر ملن ــؤمتر األم ــة التحــضريية مل االجتماعــات اإلقليمي
اجلنائية، وأن يوفِّر املوارد الضرورية ملشاركة أقل البلدان منوا يف تلـك االجتماعـات ويف املـؤمتر       
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ــة     ــة املتَّبع ــاً للممارس ــسه، وفق ــشر نف ــث ع ــضاء    الثال ــدول األع ــع ال ــشاور م ــسابق، وبالت .  يف ال
وشجَّعت اجلمعيةُ برامَج األمم املتحـدة والوكـاالت املتخصِّـصة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة                  
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، وكـذلك املنظمـات املهنيـة              

ملعــين باملخــدِّرات واجلرميــة يف التحــضري   األخــرى، علــى التعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة ا   
  .للمؤمتر الثالث عشر

ويف القرار نفسه، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن ُيعـدَّ، بالتعـاون مـع معاهـد                     -٤
شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، دليـل مناقـشة لالجتماعـات اإلقليميـة                

 األعـضاء  الث عشر وللمؤمتر نفـسه، يف الوقـت املناسـب، ودعـت الـدولَ             التحضريية للمؤمتر الث  
ونظرت جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة خـالل دورهتـا     . إىل املشاركة بنشاط يف تلك العملية     

وأحاطـت اجلمعيـة العامـة علمـاً مـع التقـدير، يف           . والعـشرين يف مـشروع لـدليل املناقـشة         الثانية
ــضعه يف صــيغته      ، مبــشروع٦٨/١٨٥ قرارهــا ــام أن ي ــشة، وطلبــت إىل األمــني الع ــل املناق  دلي

املالحظــات والتعليقــات اإلضــافية  و توصــيات اللجنــةمــع مراعــاةالنهائيــة يف الوقــت املناســب، 
الــواردة مــن الــدول األعــضاء، لكــي يتــسنَّى البــدء يف عقــد االجتماعــات اإلقليميــة التحــضريية   

وقــد صــدرت الــصِّيغة النهائيــة . ٢٠١٤مــن عــام  ممكــنوقــت أقــرب للمــؤمتر الثالــث عــشر يف 
  .٢٠١٣يوليه /يف متوز) A/CONF.222/PM.1(دليل املناقشة ل
ــت  -٥ ــة وكانـ ــة العامـ ــجَّعت،  اجلمعيـ ــد شـ ــا  قـ ــى  ،٦٧/١٨٤ يف قرارهـ ــات علـ  احلكومـ

االضــطالع باألعمــال التحــضريية للمــؤمتر الثالــث عــشر يف مرحلــة مبكِّــرة جبميــع الوســائل         
 املــشاركني يف وحثَّــت. ريية وطنيــة عنــد االقتــضاء  ك إنــشاء جلــان حتــض  املناســبة، مبــا يف ذلــ  

االجتماعات اإلقليمية التحضريية على دراسة البنود املوضوعية جلدول أعمال املؤمتر ومواضـيع            
حلقات العمل اليت سُتعقد يف إطاره وعلى تقدمي توصـيات ذات منحـى عملـي ُيـسَتند إليهـا يف                

وحثَّــْت اجلمعيــة العامــة،  . تنتاجات لكــي ينظــر فيهــا املــؤمتر إعــداد مــشاريع التوصــيات واالســ 
ــا يف ــا إىل ٦٨/١٨٥ قرارهـ ــال   ، احلكومـــات علـــى دعـــوة ممثِّليهـ ــود جـــدول األعمـ ــة بنـ دراسـ

املــشاركة بنــشاط يف و تقــدمي توصــيات ذات منحــى عملــي علــى ومواضــيع حلقــات العمــل و 
  . عند االقتضاء،االجتماعات اإلقليمية التحضريية

    
    االستنتاجات والتوصيات  -ثانياً  

اتَّفق اجتماع غريب آسيا اإلقليمـي التحـضريي ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع               -٦
اجلرمية والعدالة اجلنائية على أنَّه ينبغي، لدى إعداد مشروع اإلعالن الـذي سـُيقدَّم إىل املـؤمتر،                 

  .بِّرة عن منظور منطقة غريب آسياأن ُينظر يف التوصيات العملية املنحى املعروضة أدناه واملع
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    البنود املوضوعية وحلقات العمل  - ألف  
  التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات:  من جدول أعمال املؤمتر٣البند   - ١  

    الشاملة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانونواالستراتيجيات
    مية املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملالعلى الصعيدين الوطين والدويل ودعم التن

أكَّد االجتماع على أمهيـة سـيادة القـانون بالنـسبة لألمـن والعدالـة وحقـوق اإلنـسان،                     -٧
 ينــصبُّ يف صــميم النمــو االقــانون باعتبارهــا شــرطاً متكينيــوشــدَّد علــى الــدور احلاســم لــسيادة 

جتماع علمـاً مـع التقـدير حبـوار بـانكوك بـشأن             ، أحاط اال  هذا الصدد ويف  . املستدام واملنصف 
، وشــدَّد علــى ضــرورة ٢٠١٣نــوفمرب / الــذي نظَّمتــه تايلنــد يف تــشرين الثــاين ،ســيادة القــانون

إدراج سيادة القانون، وبصفة خاصة عناصر منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف العمليـة اجلاريـة                   
ــة ملــا بعــد عــام    ــ. ٢٠١٥لــصياغة خطــة التنمي ضاً مبنتــدى الــشباب الــذي اقترحــت  ورحَّــب أي

حكومة قطـر تنظيمـه قبـل انعقـاد املـؤمتر الثالـث عـشر بغيـة ضـمان مراعـاة منظـور الـشباب يف                 
  .أعمال املؤمتر

قضايا منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بالنسبة لسيادة القـانون،         لوأقرَّ االجتماع باألمهية احملورية       -٨
 أنَّ مثـة    رأى االجتمـاع   ذلـك الـسياق،     االجتماعيـة واالقتـصادية، ويف     للتنميـة بالنسبة  ومن ثَمَّ أمهيتها    

 ،٢٠١٥ضــرورةً للتنــسيق املناســب بــني شــتَّى العمليــات القائمــة املتَّــصلة خبطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  
وسلَّط االجتمـاع الـضوء     .  لعقد املؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية        واألعمال التحضريية 

حلاجة إىل مشاركة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية مشاركة كاملة يف األعمال على ا
 يتمتَّع به من خربة يف إعداد املؤشِّرات        إىل ما اجلارية ذات الصلة، وذلك على وجه اخلصوص بالنظر         

وأكَّـد  . جلنائيـة ورصد الوضع فيما يتعلق بسيادة القانون واحلوكمـة والعنـف ومنـع اجلرميـة والعدالـة ا                
أيضاً علـى دور املؤسـسات األكادمييـة يف مجـع وحتليـل البيانـات عـن اجلرميـة وأثرهـا علـى                       االجتماع  

  .التنمية
 وأشــار االجتمــاع إىل أنَّ حفــظ الــسِّلم والنظــام وحقــوق اإلنــسان وصــوهنا ينبغــي أنْ    -٩
هـد مـن أجـل منـع      ينبغـي بـذل قـصارى اجل    أنـه  الـصدد هـذا  يفالحـظ  و.  أولويـة أساسـية    عترباُي

زاعــات  زاعــات العنيفــة، بــُسبلٍ منــها آليــات اإلنــذار املبكّــر، والوســاطة، وتــسوية الــن نــشوب الــن
وعلى وجـه اخلـصوص، يلـزم إيـالء اهتمـام خـاص             . واحلوار، بروح يسودها التضامن والتفاهم    

. لــة اجلنائيــةزاع لــدى معاجلــة مــسائل ســيادة القــانون ومنــع اجلرميــة والعدا للمنــاطق املتــأثِّرة بــالن
وطُلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يستمرَّ يف دعم البلدان واملنـاطق               

  .زاعات بغية تعزيز سيادة القانون فيها زاع أو املارة بأوضاع الحقة لن املعرَّضة للن



 

4 V.14-00964 

 

A/CONF.222/RPM.2/1  

ــيم، ال    -١٠ ــادة التأكيــد علــى دور التعل ــ وأوصــى االجتمــاع بزي رة للتعلــيم يف املرحلــة املبكِّ
االبتدائي فحسب، وإنَّما أيـضاً يف مرحلـة التعلـيم الثـانوي ومـا بعـدها، مـن أجـل غـرس القـيم                        

  .املشتركة بشأن أمهية سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان واملسامهة يف منع اجلرمية
ة وأوصى االجتماع بأنْ ُتـْدَرج عناصـر مـن سياسـات واسـتراتيجيات منـع اجلرميـة والعدالـ                    -١١

اجلنائية الرامية لتعزيز سـيادة القـانون يف التقييمـات القُطريـة املـشتركة لألمـم املتحـدة، وإطـار عمـل            
ذات الـصلة، وورقـات اسـتراتيجية        وخططهـا اإلجرائيـة والعمليـة      املتحدة للمساعدة اإلمنائية،   األمم

يــضا، نظــراً للــرابط وأوصــى االجتمــاع أ. احلــدِّ مــن الفقــر، ويف أيِّ إطــار آخــر للمــساعدة اإلمنائيــة
الوثيق بني منع اجلرمية والعدالة اجلنائية والتنمية املستدامة، بـإدراج مؤشـرات بـشأن األمـن والعدالـة                  

  .يف دليل التنمية البشرية من أجل تشجيع الدول على تعزيز ما تبذله من جهود يف ذلك الصدد
ضاً بــأن تعــدَّ الــدول   وإقــراراً بأمهيــة مجــع البيانــات وحتليلــها، أوصــى االجتمــاع أيــ         -١٢

ــة         ــة وإصــالح العدال ــع اجلرمي ــانون ومن ــسيادة الق ــة ل ــى األدل اســتراتيجيات إصــالحية قائمــة عل
اجلنائيــة، باالســتفادة مــن البيانــات واإلحــصاءات الوطنيــة اخلاصــة بــاجلرائم واإليــذاء واملــصنَّفة   

ة وامليزانيـات  حبسب نوع اجلنس والسن، وإدراج هذه االستراتيجيات يف خطط التنميـة الوطنيـ         
ي اجلـرائم   الوطنية، وذلك بتحديد أهداف وغايات معيَّنة لتقليل اإلجرام، وإعادة إدماج مـرتكب          

ــة   ــع اجلرمي ــة     . وضــحاياها يف اجملتمــع، ومن ــى أنَّ الغاي ــدِّد عل وفيمــا خيــص ضــحايا اإلجــرام، ُش
ســيما  هتم، والاملتوخَّــاة مــن منــع اجلرميــة ينبغــي أن تكــون تقليــل إيــذاء ضــحايا اجلرميــة ومعانــا  

ــضحايا اإلجــرام         ــة ب ــدل األساســية املتعلق ــادئ الع ــاً إلعــالن مب ــك وفق ــال، وذل ــساء واألطف الن
  .١٩٨٥لعام  والتعسُّف يف استعمال السلطة،

ــة، أنْ        -١٣ ــها الوطني ــة وأحكــام قوانين ــا الدولي ــاً اللتزاماهت ــدان، وفق وأخــرياً، طُلــب إىل البل
 املـسائل اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة تـدابري ترمـي إىل        ُتْدرِج يف خططهـا الوطنيـة بـشأن مراعـاة         

  .نظام العدالة اجلنائية معاجلة مسائل جلوء املرأة إىل القضاء والتمثيل الكايف للمرأة يف
    

دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة   - ١حلقة العمل     
ة فعَّالة ُمْنِصفة خاضعة دعم إرساء نظم عدالة جنائي  اجلنائية يف

اخلربات والدروس : االعتبارات اإلنسانية  للمساءلة ُتراعى فيها
املستفادة يف جمال تلبية االحتياجات الفريدة للنساء واألطفال، 

    وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياً
دة املتعلقـة باملـشاريع     شجَّع االجتماع البلدان على تباُدل املعلومـات واملمارسـات اجليِّـ            -١٤

ــَب إىل  . الواعــدة إلعــادة إدمــاج الــسُّجناء يف اجملتمــع   مــم ألمكتــب اويف ذلــك اخلــصوص، طُِل
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م، وفقًـا لواليتـه، مزيـداً مـن املـساعدة التقنيـة الفعالـة          دِّرات واجلرمية أن يقـ    دِّاملتحدة املعين باملخ  
وُشـجِّعت جلنـة   . ة البالغـة األمهيـة   على طلب الدول األعضاء، بشأن تلـك املـسأل     ًءوالشاملة، بنا 

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على االنتهاء من تنقيح القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسُّجناء،      
  .وفقاً للواليات القائمة

وأقــرَّ االجتمــاع بــأنَّ إدارات الــسجون يف العديــد مــن البلــدان تواجــه حتــدِّيات تتعلــق     -١٥
 احلوامـــل أو الـــسَّجينات ذوات األطفـــال الـــصغار، وُدعيـــت الـــدول بالـــسَّجينات، مبـــن فـــيهن

املتحــدة بــشأن معاملــة  األعــضاء إىل اعتمــاد سياســات وتــدابري ذات صــلة طبقــاً لقواعــد األمــم 
وإقراراً مبشكلة الـسَّجينات    ). قواعد بانكوك (السَّجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات      

 مستضعفات بصفة خاصة نظراً لعدٍد من األسباب حيـث          األجنبيات على وجه التحديد، وهن    
 األســرة ودعمــاً أقــلَّ مــن األقــارب، وقــد يــواجهن  أفــراديــتلقَّني عــادةً عــدداً أقــلَّ مــن زيــارات  

، وإقراراً أيضاً بالوضـع األصـعب الـذي قـد            احمللية صعوبات يف فهم اللغة أو التكيُّف مع الثقافة       
اليت تقــع علــى كاهلــهنَّ مهــامُّ رعايــة األقــارب املــسنِّني أو  متــرُّ بــه النــساء ذوات األطفــال أو الــ

يكنَّ على علم، قبل احملاكمة أو أثناء قضاء مدَّة احلكـم يف اخلـارج،               أالَّ العاجزين، حيث ميكن  
دَّ الــدول األعــضاء توجيهــات سياســاتية، حــسب بأوضــاع أســرهن، أوصــى االجتمــاع بــأنْ ُتِعــ

  .لقضايا وفقاً لقواعد بانكوكاالقتضاء، بشأن أسلوب معاجلة هذه ا
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                     
غـي أنْ ُيـستخَدم سـوى كمـالٍذ     للمبدأ الذي مفاده أنَّ تدبري حرمـان األطفـال مـن احلريـة ال ينب          

أخـري وألقــصر مـدَّة زمنيــة مالئمـة ممكنــة، باإلضـافة إىل جتنُّــب احتجـاز األطفــال قبـل احملاكمــة       
حيثما أمكن ذلك، وتوفري الدعم واخلدمات لألطفال الذين حيرمـون مـن حريتـهم قبـل إطـالق              

  .سراحهم وبعده من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع
ى ذلــك، دعــا االجتمــاع الــدول األعــضاء ووكــاالت األمــم املتحــدة ذات وعــالوة علــ  -١٧

لقـانون اجلنـائي، أو     ُيـزعم انتـهاكهم ل    الصلة إىل مجع املعلومات ذات الصلة عن األطفال الذين          
، حريتـهم  ومنهم بـصفة خاصـة األطفـال احملرومـون مـن             ُيتَّهمون بذلك، أو َيثُبت عليهم ذلك،     

ذلـك الـصدد، طُلـب إىل مكتـب املخـدِّرات          ويف. إقامـة العـدل بـشأهنم     وذلك من أجل حتسني     
واجلرمية أن جيري، بالتعاون مع الشركاء املعنيني، دراسةً عامليةً عن أوضـاع األطفـال احملـرومني         

 هبدف تعريـف واضـعي الـسياسات علـى الـصعيدين الـدويل والـوطين باالتِّجاهـات                  حريتهممن  
  .ع هذه الظاهرة وخصائصها ولوضع التدابري املالئمة وتنفيذهاواألمناط العاملية ملدى اتِّسا
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التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون على الصعيد :  من جدول أعمال املؤمتر٤البند   - ٢  
    اإلقليمي، ملكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية

ء إىل اعتمـاد ُنُهـجٍ مرنـة        أوصى االجتماع بـأن يـدعو املـؤمتر الثالـث عـشر الـدول األعـضا                 -١٨
املطلـوبني واملـساعدة     وعملية، وفقا اللتزاماهتا الدولية وتـشريعاهتا الوطنيـة، عنـد التعـاون يف تـسليم              

ــة،         ــة املنظَّمــة عــرب الوطني ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــاً ألحكــام اتفاقي ــة، وفق ــة املتبادل القانوني
 األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، واســتذكر أمهيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، وألحكــام اتفاقيــة

  .هاتني االتفاقيتني يف تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
التعاون الدويل يف املـسائل اجلنائيـة، وُشـجِّعت الـسلطات الوطنيـة              وُشدِّد على ضرورة    -١٩

الـدول األعـضاء،    وأُوصي على وجه اخلصوص بأن تـستخدم        . على تبادل املعلومات فيما بينها    
حسب االقتضاء، االتفاق النموذجي بشأن نقل السُّجناء األجانب والتوصيات املتعلقـة مبعاملـة             

  .السُّجناء األجانب لضمان إعادة إدماجهم يف اجملتمع بشكل أفضل
ل إىل اتفـاق علـى      صُّـ  الدول األعضاء بذل جهودها للتو     وأوصى االجتماع بأن تواِصلَ     -٢٠

ــة الســتعراض  ــة اجلرميــة املنظَّمــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا   وضــع آلي وأوصــى .  تنفيــذ اتفاقي
االجتماع أيضاً باسـتطالع أنـسب الطرائـق مـن أجـل تنقـيح وحتـديث إعـالن نـابويل الـسياسي                  

، مـع مراعـاة األبعـاد املتغيِّـرة         ١٩٩٤وخطة العمـل ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة لعـام                
  . عرب الوطنية وكذلك التقدُّم املُحرز يف مكافحتهاةاجلرمية املنظَّم لظاهرة
وأوصى االجتماع بأنْ تدرس الدول األعضاء الروابط القائمـة بـني اجلرميـة املنظَّمـة عـرب                    -٢١

الوطنية والفساد واإلرهـاب وسـائر أشـكال اجلـرائم اخلطـرية، مبـا يف ذلـك االتِّجـار باملخـدِّرات،                    
انية، واجلرائم املالية واالقتـصادية، واالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة،           واجلرائم البيئية، واجلرمية السيرب   

ويف ذلــك الــصدد، أبــرز االجتمــاع أوجــه التكامــل بــني  . وهتريــب املهــاجرين، واالتِّجــار بالبــشر
اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد،   

  .رات العقليةثِّ األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشروع باملخدِّرات واملؤوكذلك اتفاقية
ــوفري         -٢٢ ــه، ت ــا لواليت ــة، وفق ــأن يواصــل مكتــب املخــدِّرات واجلرمي وأوصــى االجتمــاع ب

ــا   ــدان املنطقــة، بن ــة لبل ــة    ًءاملــساعدة التقني ــسلطات املركزي ــادة قــدرات ال ــة زي ــها، بغي  علــى طلب
سـيما يف جمـال      هـاراهتم يف جمـال التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة، وال              واملمارسني وتعزيـز م   

، بوســائل منــها تنظــيم اجتماعــات إقليميــة ودون  تــسليم املطلــوبني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة 
إقليمية، من قبيـل االجتمـاع بـشأن التعـاون القـضائي الـدويل يف اخللـيج علـى مكافحـة اجلرميـة                       

، ٢٠١٣يونيـــه / حزيـــران٢٦ إىل ٢٤طنيـــة، الـــذي عقـــد يف أبـــو ظـــيب مـــن  املنظَّمـــة عـــرب الو
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واالجتماع اإلقليمي بشأن إقامة سلطات مركزية فعالة مـن أجـل التعـاون القـضائي الـدويل يف                  
ينـــاير / كــانون الثــاين  ٢٤ إىل ٢٢قــضايا اإلرهــاب، الــذي عقــد يف مــراكش بــاملغرب، مــن        

 واإلقليمـي علـى مكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب       ، واملؤمتر اإلقليمي بشأن التعاون الـدويل    ٢٠١٤
 إىل ٢٥الوطنية يف منطقـة الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا املزمـع عقـده يف القـاهرة مبـصر مـن                   

  .٢٠١٤فرباير / شباط٢٧
مـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،      ظَّ اجلرميـة املن    مكافحـة  اليـة تنفيـذ اتفاقيـة     وبغية تعزيز فع    -٢٣

حـدة ملكافحـة الفـساد، وكـذلك اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االتِّجـار غــري          واتفاقيـة األمـم املت  
ــة عــشر ملكافحــة       ــة الثماني ــة العاملي ــصكوك القانوني ــة، وال ــؤثرات العقلي املــشروع باملخــدِّرات وامل
اإلرهاب، أوصى االجتمـاع بـأن تـستعرض الـدول األعـضاء األطـر القانونيـة الوطنيـة واملمارسـة                    

، هبــدف مواءمــة تلــك القــوانني مــع  املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وتــسليم املطلــوبني  املتَّبعــة يف جمــال
الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة وإنــشاء ســلطات مركزيــة وطنيــة خمتــصَّة يتــوفر هلــا مــا يكفــي مــن 

املطلـوبني وتبـادل املـساعدة القانونيـة والـرد       التمويل واملـوظفني مـن أجـل صـياغة طلبـات تـسليم           
  .عليها بفعالية

وُدِعيــت الــدول أيــضاً إىل دعــم وتعزيــز الــشبكات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة    -٢٤
اليت ترمـي إىل تيـسري التعـاون اإلقليمـي واألقـاليمي، واضـعةً يف اعتبارهـا أمهيـة طرائـق التعـاون                       

  وأقــرَّ االجتمــاع أيــضاً بأمهيــة التعــاون اإلقليمــي   . الرمسيــة وغــري الرمسيــة هبــدف تعزيــز كفاءهتــا 
يف الــتمكني مــن تبــاُدل املعلومــات واخلــربات بــصورة مباشــرة وفعَّالــة بــني الــسلطات القــضائية   

وعالوةً على ذلك، أوصـى االجتمـاع بـأنْ تنظـر الـدول، يف سـياق تلـك                  . والسلطات املركزية 
الـــشبكات، يف اســـتخدام التـــداول الفيـــديوي وســـائر التكنولوجيـــات ذات الـــصلة مـــن أجـــل  

  .شهود واخلرباءاحلصول على إفادات ال
وعالوةً على ذلك، أوصـى االجتمـاع بدراسـة إمكانيـة تنقـيح معاهـدة األمـم املتحـدة                     -٢٥

ــسائل         ــة يف امل ــة املتباَدل ــساعدة القانوني ــة للم ــدة النموذجي ــسليم اجملــرمني، واملعاه ــة لت النموذجي
 األدلـة  كمـا أوصـى االجتمـاع بتحـديث    . اجلنائية، وذلك ملواكبة التحـدِّيات اجلديـدة والناشـئة     

وأدوات املساعدة التقنية ذات الصلة، مبا يف ذلـك قواعـد بيانـات الـسلطات الوطنيـة ولوائحهـا             
التنظيمية، حسب االقتضاء، لكي جتسِّد أحدث التطورات يف جمال التعـاون الـدويل يف املـسائل            

  .اجلنائية وتضمن التعاون على حنو أكثر فعالية
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التجارب الناجحة يف جمال :  وهتريب املهاجريناالتِّجار باألشخاص  - ٢حلقة العمل     
 ويف تباُدل املساعدة القانونية ويف محاية شهود وضحايا التجرمي

    االتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال
شجَّع االجتماع على مواصلة التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي، مبـا يف ذلـك يف إطـار                   -٢٦

لعربيــة وجملــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة يف جمــال العمــل علــى مكافحــة     جامعــة الــدول ا
وأُبـرز مبـدأ املـسؤولية املـشتركة، مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل                . االتِّجار بالبشر وهتريـب املهـاجرين     

  .تباُدل املعلومات وتقدمي املساعدة إىل بلدان املصدر ملنع التدفُّقات غري املشروعة من البشر
الجتماع بأمهيـة اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة وبروتوكوليهـا اإلضـافيني بـشأن هتريـب                 وأقرَّ ا   -٢٧

املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو وبروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص،                   
يف التــصدِّي للظــاهرة اإلجراميــة املتمثِّلــة يف االتِّجــار بالبــشر وهتريــب املهــاجرين، فــدعا الــدول  

تنـضم إليهـا بعـُد إىل أن تبـادر إىل     مل يت مل ُتـصدِّق علـى هـذه الـصكوك القانونيـة أو           األعضاء ال 
وأوصــى االجتمــاع أيــضاً الــدول األعــضاء بــأنْ تواصــل اســتعراض تــشريعاهتا الوطنيــة،   . ذلــك

وتعزيزها عند االقتضاء، مبا يف ذلـك التـشريعات اجلنائيـة، وأن جتـرِّم األفعـال الـيت يـنص عليهـا                      
يــب املهــاجرين وبروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص واتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة،        بروتوكــول هتر

  .بطرائق منها فرض جزاءات تتناسب مع طبيعة اجلرمية املعنية وخطورهتا
وبـــيَّن االجتمـــاع كـــذلك أنَّـــه رغـــم وجـــود بعـــض الـــسمات املـــشتركة بـــني هتريـــب   -٢٨

األعـضاء أن تنظـر إىل     وصـيت الـدول   فقد أ  املهاجرين واالتِّجار باألشخاص يف بعض األحيان،     
ــضاء،    ــهما علــى حــدة وأن تعتمــد، حــسب االقت ــة وسياســاتية   كــلّ من ــة وعملياتي ردوداً قانوني

مــستقلة بــشأهنما، باالســتناد إىل التزاماهتــا الــواردة يف األحكــام ذات الــصلة مــن الربوتوكــولني   
  .مةظَّاملعنيني التفاقية اجلرمية املن

 مـن   ٢٠ادة   بـأن تـستفيد الـدول األعـضاء، عمـالً بأحكـام املـ              وأوصى االجتماع أيضاً    -٢٩
مـة، ووفقـاً للتـشريعات الوطنيـة، مـن أسـاليب التحـرِّي اخلاصـة يف القـضايا                ظَّاتفاقية اجلرميـة املن   

باالتِّجار باألشخاص، باعتبارها وسـيلة فعَّالـة يف مجـع املعلومـات             املتعلقة بتهريب املهاجرين أو   
  .االستخباراتية واألدلة

ضحايا هتريـب املهـاجرين    وأخرياً، شجَّع االجتماع الدول األعضاء على النظر يف منح   -٣٠
وضحايا االتِّجار أهلية االستفادة من الربامج احملليـة حلمايـة الـشهود مـن أجـل تـشجيعهم علـى                   
ــق مــع اجملــرمني       ــاداهتم، وكــذلك مــن أجــل تيــسري جنــاح عمليــات التحقي التعــاون واإلدالء بإف

ــهم  ــهموحماكمت ــة      . وإدانت ــدرات املمارســني يف جمــال العدال ــاء ق ــد بن ــه ينبغــي، عن وأُشــري إىل أنَّ
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اجلنائية، توعيتهم بأنَّ املهـاجرين املهـرَّبني رمبـا يكونـون قـد وقعـوا ضـحية لالسـتغالل وجلـرائم                     
  .أخرى، وأهنم رمبا يصبحون ضحايا لالجتار باألشخاص يف البلدان اليت يقصدوهنا

يدعى األعضاء يف فريق التنسيق املشترك بني الوكـاالت يف جمـال         تماع أن وطلب االج   -٣١
، لكي يتبادلوا جتـارهبم ا يف جمـال         ٢مكافحة االتِّجار باألشخاص إىل املشاركة يف حلقة العمل         

  .االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين
    

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

اسـتبان االجتمـاع، علـى ســبيل األولويـة بالنـسبة ملنطقـة غــريب آسـيا، ثالثـة مـن األشــكال            -٣٢
ار باملمتلكـات  اجلديدة واملستجدة للجرمية العابرة للحدود الوطنية، وهي اجلرمية الـسيربانية، واالتِّجـ      

ــزع أعــضائهم     ــشرية واالتِّجــار باألشــخاص بغــرض ن ــة، واالتِّجــار باألعــضاء الب ذلــك  ويف. الثقافي
ــأن تتعــاون الــدول األعــضاء مــع مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة إلعــداد البحــوث       الــصدد، أُوصــَي ب

م البيئيـة، بغيـة   واملنهجيات اجلنائية فيمـا يتعلـق باألشـكال اجلديـدة مـن اجلـرائم، مبـا يف ذلـك اجلـرائ            
االقتـصادية والبنيويـة هلـذه األشـكال        -استبانة طبيعة اجلناة ومساهتم األساسـية، والـدوافع االجتماعيـة         

  .من اجلرائم، ومدى إسهام الفساد يف تسهيل ارتكاب اجلرائم بأشكاهلا اجلديدة واملستجدة
ا مبوجــب وأوصــى االجتمــاع أيــضاً بــأن تــستعرض الــدول األعــضاء، وفقــا اللتزاماهتــ     -٣٣

الــصكوك الدوليــة، األطــر الوطنيــة للقــوانني التجرمييــة واإلجرائيــة املتعلقــة بــالتحقيق واملالحقــة   
القضائية فيما يتعلق باألشكال اجلديدة واملستجدة للجرمية العابرة للحـدود الوطنيـة، وال سـيما        

رثيـة علـى اجملتمـع وعلـى     اجلرائم االقتصادية واملالية، وكذلك اجلرائم البيئية، نظراً لنتائجها الكا    
وأُوصــَي ببــذل جهــود للحيلولــة دون إفــالت أصــحاب هــذا الــسلوك اإلجرامــي مــن  . كوكبنــا

العقاب والقضاء على مالذاهتم اآلمنة، وحتقيق توازن فعَّـال بـني الـردع واملنـع، وتـوفري التعـاون                   
  .الدويل املالئم يف الوقت املناسب

له اجلرمية السيربانية   كّاء زيادة التهديد الذي تش    غلها إز وأعربت الدول األعضاء عن شوا      -٣٤
مبا يف ذلك اهلجمـات الـسيربانية علـى املؤسـسات الوطنيـة والقطـاع اخلـاص واسـتخدام اجملـرمني                     

". العملـة االفتراضـية   "وإبرامهم الصفقات باستخدام    " دارك نت "الشبكات اخلفية على اإلنترنت     
حلمايـة األطفـال مـن االسـتغالل واإليـذاء اجلنـسيني عـرب           نَّه ينبغي إيالء اهتمام خـاص       أوأُشري إىل   
  .وأوصى االجتماع كذلك بوضع اتفاقية دولية ملكافحة اجلرمية السيربانية. اإلنترنت
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ــسنّ     -٣٥ ــأن ت ــاع ب ــا مبوجــب      وأوصــى االجتم ــا اللتزاماهت ــشريعات خاصــة، وفق ــدول ت ال
، مبـا يف ذلـك معاقبـة املتـاجرين،         الصكوك الدولية ملنع االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة ومكافحتـه          

الـصدد طُِلـب إىل مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة أن             ذلـك  ويف. وفقاً للصكوك الدولية واإلقليمية   
حيــدِّث املعاهــدة النموذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك التــراث الثقــايف للــشعوب املــوروث يف شــكل    

  .ممتلكات منقولة
رات واجلرميــة، جبمــع دِّع مكتــب املخــالتعــاون مــوأُوصــَي كــذلك بــأن تقــوم الــدول، ب  -٣٦

وحتليل البيانـات واملعلومـات عـن األمنـاط الوطنيـة لالجتـار باألعـضاء البـشرية وكـذلك لالجتـار                  
م الــدول مــدى معاجلــة أطرهــا التــشريعية وأُصــَي بــأن تقــيِّ. باألشــخاص بغــرض نــزع أعــضائهم

جـار باألشـخاص بغـرض نـزع        الوطنية القائمة ملـسألة االتِّجـار باألعـضاء البـشرية وكـذلك االتِّ            
ــدابريه   ــز ت ــز  ا اخلاصــة بالتــصدِّي هلــذا االجتــار  أعــضائهم، وأن تنظــر يف تعزي ــها تعزي ــسبل من ، ب

  .التعاون فيما بني نظامي العدالة والرعاية الصحية
ــ  -٣٧ ــة بــشأن تــدابري منــع     ورحَّ ــة يف وضــع املبــادئ التوجيهي ب االجتمــاع بــاجلهود املبذول

ية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية واجلـرائم األخـرى ذات الـصلة،             اجلرمية والعدالة اجلنائ  
  .اليت من املتوقع اعتمادها يف الدورة الثالثة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

    
تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي لألشكال   - ٣حلقة العمل     

 مثل اجلرائم اإللكترونية واالتِّجار باملمتلكات املتطوِّرة للجرمية،
    مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل الثقافية،

أوصــى االجتمــاع بــأن تعــزز الــدول األعــضاء التعــاون الــدويل علــى مكافحــة االتِّجــار       -٣٨
األحكـام   مبوجـب باملمتلكات الثقافية، بسبل منها االشتراك يف إجراء التحقيقات وفقاً اللتزاماهتا           

وينبغي للـدول األعـضاء أن تـضع وتنفـذ تـدابري            . مة يف هذا الصدد   ظَّالواردة يف اتفاقية اجلرمية املن    
شاملة للتصدِّي ملشكلة االتِّجار غري املشروع باملمتلكات الثقافية، من أجل االستمرار يف ترسيخ             

وال سـيما الـدول   . مـا خيـصها  منع هذه اجلرائم، وكـذلك تعزيـز التحقيـق واملالحقـة واملقاضـاة في           
  .زاعات أو االضطرابات األمنية الن اليت متّر يف ظروف استثنائية، مبا يف ذلك

ن الــدول األعــضاء قــدرهتا علــى مجــع البيانــات ذات الــصلة باالتِّجــار  وأُوصــَي بــأن حتــسِّ  -٣٩
ماعــات  جلباملمتلكــات الثقافيــة، وال ســيما البيانــات ذات الــصلة باالتِّجــار الــذي تــضلع فيــه ا         

مــة، وأن تتبــادل هــذه البيانــات مــع مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة مــن أجــل حتليلــها ظَّاإلجراميــة املن
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ــدويل لالجتــار          ــصدِّي ال ــز الت ــائج، وذلــك لتعزي ــن نت ــل م ــذا التحلي ــه ه ــا خيلــص إلي ــالغ عم واإلب
  .اث الثقايفإزاء محاية التر زاعات وأُبرِز التحدِّي اخلاص الذي تشكله الن. باملمتلكات الثقافية

وينبغــي للــدول األعــضاء أن تــستبني أفــضل املمارســات الكفيلــة بتحــسني التنــسيق يف     -٤٠
، مــع إمكانيــة مراعــاة مواءمــة  )الــسيربانية(وضــع اســتجابة شــاملة ملــشكلة اجلرميــة اإللكترونيــة  

 يل يفالقــوانني الوطنيــة لتعزيــز التحقيــق واملالحقــة يف قــضايا اجلرميــة الــسيربانية، والتعــاون الــدو 
ــصدد  ــك ال ــة       . ذل ــوده يف جمــال اجلرمي ــى مواصــلة جه ــة عل ــب املخــدِّرات واجلرمي ــجِّع مكت وُش

  .السيربانية مبا يف ذلك استغالل األطفال جنسياً عرب اإلنترنت
ب اجلرميـة الـسيربانية     الـدول األعـضاء بـأن حتـسِّن قـدرهتا علـى تعقُّـ              وأوصى االجتماع   -٤١

استحداث األدوات التعليمية وتنظيم محـالت التوعيـة        ومنعها، بسبل منها على وجه اخلصوص       
  .العامة، بدعم من مكتب املخدِّرات واجلرمية

دول  وطلب االجتمـاع إىل مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة أن يقـدِّم املـساعدة التقنيـة إىل                   -٤٢
املنطقة، بناء علـى طلبـها، لـدعم الـربامج الوطنيـة وفقـاً للـصكوك الدوليـة، مـن أجـل التـصدِّي                        

  .لجرمية بأشكاهلا اجلديدة واملتطورةل
    

النُُّهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور يف تعزيز :  من جدول أعمال املؤمتر٦البند   - ٤  
      اجلرمية والعدالة اجلنائية  منع
أقرَّ االجتماع بأمهية تعزيز قدرات دوائر الشرطة علـى أداء وظائفهـا كـشرطة جمتمعيـة                -٤٣

ــسيق الوثيــ   ــة والعنــف خــصوصاً يف       تعمــل بالتن ــع اجلرمي ــول ملن ــى إجيــاد حل ــواطنني عل ــع امل ق م
  .اجملتمعات احمللية الضعيفة

ن نظم احلكومة اإللكترونيـة الـيت يـستطيع         ّسى االجتماع بأن تنشئ الدول أو حت      وأوص  -٤٤
املواطنون من خالهلـا أن ينقلـوا إىل الـسلطات املختـصة وجهـات نظـرهم بـشأن مـسائل األمـن                      

  .يت متسهم، وأن حيصلوا على املعلومات واخلدماتوالعدالة ال
ــدول األعــضاء إىل اســتعراض املمارســات اجليِّــ      -٤٥ ــا االجتمــاع ال دة يف جمــال وضــع  ودع

وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج فعَّالة ملنع اجلرمية تكفـل إشـراك كـل قطاعـات اجملتمـع يف                  
ــة اجلنائيــة، وكــذلك اخلــدمات الــيت     ــة  تعزيــز أداء نظــم العدال ينبغــي أن توفرهــا جملتمعاهتــا احمللي

كمـا دعــا يف ذلـك الــصدد إىل إيـالء اهتمـام خــاص لـدور الــشباب يف منـع اجلرميــة، ال       . املعنيـة 
  .بوضع برامج تثقيفية مناسبة هلم فحسب، بل بإشراكهم وتعزيز مشاركتهم النشطة أيضاً
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ــب املخـــ   -٤٦ ــات املد دِّوطُلـــب إىل مكتـ ــدعم اجملتمعـ ــة أن يـ ــة،  رات واجلرميـ ــة يف املنطقـ نيـ
وخــصوصاً املنظمــات الــشبابية، لتعزيــز مــشاركتها يف منــع اجلرميــة، وأن يــوفِّر التــدريب لتلــك   

  .مةظَّمات يف جمال مكافحة اجلرمية املناملنظ
وشدَّد االجتمـاع أيـضاً علـى أمهيـة طـرح مبـادرات جمتمعيـة بـشأن منـع اجلرميـة وإعـادة                         -٤٧

ركة يف تلـك املبـادرات، وتـشجيع قطـاع األعمـال، بوسـائل             تأهيل ودمج اجلناة اجتماعياً واملـشا     
منها منحه مزايا ضريبية أو حوافز أخرى للشركات، على املشاركة النـشيطة يف بـرامج اإلدمـاج                 

  .االجتماعي وخطط تشغيل أفراد اجملتمع الضعفاء واألشخاص املطلق سراحهم من السجون
 التقنيـة   رات واجلرميـة تقـدمي املـساعدة      مكتب املخـدِّ   وأوصى االجتماع أيضاً بأن يواصل      -٤٨

  . منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على طلبها، يف جمال مشاركة اجلمهور يفًءإىل الدول األعضاء، بنا
    

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

ــدول األعــ   -٤٩ ــشأن    ُشــجِّعت ال ــادل املعلومــات ب ــادل أفــضل املمارســات وتب ضاء علــى تب
ــة اجلنائيــة وبــشأن الــدور األساســي للتوعيــة      مــشاركة القطــاع اخلــاص يف منــع اجلرميــة والعدال

  .ومشاركة الشباب
 الدول األعضاء بالـدور الـذي تـضطلع بـه وسـائل اإلعـالم               وأوصى االجتماع بأن تقرَّ     -٥٠

م ات وبــرامج تعـزز منـع اجلرميــة والعدالـة اجلنائيــة وبـأن ُتقــيِّ    التقليديـة واحلديثـة يف وضــع سياسـ   
وُشـجِّعت البلـدان أيـضاً علـى وضـع اسـتراتيجيات تعـىن بالنتـائج اإلجيابيـة لتزايـد                   . ذلك الـدور  

  .استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتصدِّي لنتائجها السلبية احملتملة
    

    مسائل أخرى  - باء  
د املضيف للمـؤمتر الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة، عرضـاً إيـضاحياً عـن                  قدَّم ممثل قطر، البل     -٥١

مدى التقدُّم احملرز بشأن مجيع األعمال الالزمة للتحـضري الفعَّـال واملناسـب التوقيـت مـن أجـل                  
يف  وقدَّم على وجه اخلصوص شـرحاً بـشأن الـصفحة الـشبكية املخصَّـصة للمـؤمتر               . عقد املؤمتر 

  .اء خالل االجتماعقطر، اليت أطلقها رئيس الوزر
وعرض املمثِّـل عـن منظمـة الـصحة العامليـة أحكـام االتفاقيـة اإلطاريـة بـشأن مكافحـة                       -٥٢

التبـغ وبروتوكـول القــضاء علـى االجتــار غـري املـشروع مبنتجــات التبـغ إضــافة إىل نظـام الرصــد        
  .القائم مبوجبهما
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 والفنيـة عرضـاً إيـضاحياً       وقدَّم املراقب عن اجمللس االستشاري الدويل للشؤون العلميـة          -٥٣
بشأن الترتيبـات املـراد اختاذهـا واملرافـق الـالزم إتاحتـها مـن أجـل تنظـيم االجتماعـات اجلانبيـة                       

  .خالل املؤمتر الثالث عشر
    

      احلضور وتنظيم األعمال  -ثالثاً  
    موعد االجتماع ومكان انعقاده  - ألف  

ر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع         ُعِقَد اجتماع غريب آسيا اإلقليمـي التحـضريي ملـؤمت           -٥٤
  .٢٠١٤فرباير / شباط٥ إىل ٣اجلرمية والعدالة اجلنائية يف الدوحة من 

    
    احلضور  - باء  

الدول األعضاء يف اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا التاليـة ممثَّلـةً يف          كانت    -٥٥
مصر، املغرب، اململكـة العربيـة      البحرين، العراق، ُعمان، فلسطني، قطر، الكويت،       : االجتماع

  .السعودية، اليمن
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات          : وُمثِّلت هيئات األمم املتحدة التالية مبراقبني       -٥٦

  .واجلرمية، منظمة الصحة العاملية
ــة       -٥٧ ــة اجلنائي وُمثِّلــت مبــراقبني معاهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية واجمللس االستشاري الدويل للشؤون العلميـة والفنيـة             : ليةالتا

  .التابع لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ــة      -٥٨ ــة التالي ــة الدولي ــراقبني املنظمــات احلكومي ــرب،   : وُمثِّلــت مب ــة الع جملــس وزراء الداخلي

  .، جامعة الدول العربية)اإلنتربول(جلنائية املنظمة الدولية للشرطة ا
حكوميـة   وهي منظمـة غـري     وُمثِّلت مبراقب اجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة بالضحايا        -٥٩

تتمتَّع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي كما ُمثِّلت مبـراقبني املنظمـات غـري               
ــة  ــة التالي ــيم : احلكومي ــة للتعل ــة اجملتمــع، ومر املؤســسة القطري ــوم وتنمي ــانون   والعل كــز ســيادة الق
  .ومكافحة الفساد

ــة       -٦٠ ــاع يف الوثيقــــــ ــشاركني يف االجتمــــــ ــاء املــــــ ــة بأمســــــ ــت قائمــــــ ــد ُوزِّعــــــ وقــــــ
A/CONF.222/RPM.2/INF/2.  
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    افتتاح االجتماع  - جيم  
افتتح اجتماع غريب آسيا اإلقليمي التحضريي ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع                    -٦١
عبـد اهللا يوسـف املـال، املستـشار القـانوين            ٢٠١٤فربايـر   / شـباط  ٣رمية والعدالة اجلنائيـة يف      اجل

 وألقى كلمـةً افتتاحيـةً املـدير التنفيـذي للمـؤمتر، وأمـني            . لرئيس وزراء ووزير داخلية دولة قطر     
ريقيـا  رات واجلرمية ملنطقة الـشرق األوسـط ومشـال أف         دِّاالجتماع، واملمثِّل اإلقليمي ملكتب املخ    

  .جملس التعاون لدول اخلليج العربية املكتب لدى بلدان وممثِّل
ــوتك  -٦٢ ــب املخــ       لَّ ــذي ملكت ــدير التنفي ــن امل ــة ع ــؤمتر، بالنياب ــذي للم ــني التنفي رات دِّم األم

ــة، فأشــار إىل أ  ــاء       نَّواجلرمي ــع الزعم ــة م ــة لأللفي ــلٍ يف األهــداف اإلمنائي ــة تأمُّ ــر مبرحل ــامل مي  الع
 هناك وعيـا متزايـدا      وأوضح أنَّ . عمال التجارية والعاملني يف اجملال اإلمنائي     السياسيني وقادة األ  

مبا تشكله اجلرمية العابرة للحدود الوطنية واجلرمية املنظمة اخلطرية وضـعف سـيادة القـانون مـن               
 أحناء العامل، ومبـا تـسّببه مـن إعاقـة وعرقلـة             مجيعهتديد كبري للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف       

د وشـدَّ . م يف حتقيـق تلـك األهـداف       دُّظم احلوكمة لدى الدول ولقدرة الدول على إحراز تقـ         لن
  عنــصراً باعتبارهــا االعتــراف بــسيادة القــانون ســواء باعتبارهــا أحــد نــواتج التنميــة أم  علــى أنَّ
ا من عناصرها سوف ميثل خطوة كبرية إىل األمام على طريق التنميةمتكيني.  
بع هنجـا متكـامال مـن خـالل     رات واجلرمية يتَّ  دِّ مكتب املخ  نَّنفيذي أ ضح األمني الت  وأو  -٦٣

شــبكته املؤلفــة مــن املكاتــب امليدانيــة املنتــشرة يف خمتلــف املنــاطق والبلــدان حــول العــامل، األمــر 
وُسـلِّط الـضوء علـى      . الذي يساعد أيضا على إدماج مـسائل اجلرميـة والعدالـة يف خطـة التنميـة               

 لكــي تتمحــور حــول   املناقــشات دفــعطلع بــه مــؤمتر اجلرميــة يف   الــدور الرئيــسي الــذي يــض   
ــسياسات       ــداول يف املعــايري وال ــدول لكــي تت ــه الفرصــة لل ــة، إضــافة إىل إتاحت التحــديات الراهن

 األمـني التنفيـذي شخـصيا علـى         ىنويف اخلتـام، أثـ    . الدولية املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة       
ماع اإلقليمي التحضريي واملؤمتر نفـسه وحلـسن ختطيطهـا          حكومة قطر لعرضها استضافة االجت    

  .املسبق يف سبيل أن يتكلل املؤمتر الثالث عشر بالنجاح
ــدقيق للموضــوع          -٦٤ ــار ال ــة االختي ــي التحــضريي عملي ــاع اإلقليم ــني االجتم ــتذكر أم واس

إطـاره  احملوري ملؤمتر اجلرمية الثالث عشر وبنود جـدول أعمالـه وحلقـات العمـل الـيت سـُتعقد يف                    
واعتمادها من جانب اجلمعية العامة بغية إدماج أعمال املؤمتر ومناقشاته يف خطـة األمـم املتحـدة                 

، بـالنظر إىل أنَّـه املـؤمتر    ٢٠١٥التنميـة ملـا بعـد عـام      العامة للتنمية واملداوالت العامة بـشأن خطـة   
ذلـك الـصدد علـى التـرابط         وشـدَّد يف  . العاملي الوحيد املعين مبسائل منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة         

الوثيق بني املوضوع احملوري للمؤمتر والبنـود املوضـوعية جلـدول أعمالـه وحلقـات عملـه، حبيـث                   
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وبغيـة إبـراز هـذه الـصلة الوثيقـة بـني البنـود              . يستفيد كل من هذه العناصر من العناصر األخـرى        
  : التايلاملوضوعية ومواضيع حلقات العمل، اقُترح جتميع املناقشات على النحو

التجــارب الناجحــة يف تنفيــذ الــسياسات واالســتراتيجيات الــشاملة ملنــع  (٣البنــد   )أ(  
اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ودعـم التنميـة                

ري األمـم املتحـدة   دور معاي (١حلقة العمل موضوع ، مع )املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال  
وقواعــدها املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دعــم إرســاء نظــم عدالــة جنائيــة فعَّالــة ُمْنــِصفة  

اخلــربات والــدروس املــستفادة يف جمــال تلبيــة : خاضــعة للمــساءلة ُتراعــى فيهــا االعتبــاراُت اإلنــسانية
  ؛)رمني وإعادة إدماجهم اجتماعياًاالحتياجات الفريدة للنساء واألطفال، وخباصة معاملة اجمل

التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك التعـاون علـى الـصعيد اإلقليمـي، ملكافحـة                 (٤ البند  )ب(  
ــة   ــابرة للحــدود الوطني ــة املنظَّمــة الع ــة العمــل   موضــوع، مــع)اجلرمي االتِّجــار باألشــخاص   (٢ حلق

 املـساعدة القانونيـة ويف محايـة        التجـارب الناجحـة يف جمـال التجـرمي ويف تبـاُدل           : وهتريب املهـاجرين  
  ؛)شهود وضحايا االتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

النُُّهج الـشاملة املتوازنـة ملنـع ظهـور أشـكال جديـدة ومـستجِدَّة للجرميـة                  (٥البند    )ج(  
تعزيـز تـدابري   ( ٣ل  حلقـة العمـ   موضـوع ، مع )العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم       

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي لألشكال املتطوِّرة للجرمية، مثل اجلرائم اإللكترونية واالتِّجـار             
  ؛)باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل

ــد   )د(   ــع       (٦البن ــز من ــور يف تعزي ــشاركة اجلمه ــة مب ــة املتعلق ــنُُّهج الوطني ــة ال اجلرمي
إســهام اجلمهــور يف منــع اجلرميــة والتوعيــة   (٤ حلقــة العمــل  موضــوع، مــع)ئيــةوالعدالــة اجلنا
  ).اخلربات والدروس املستفادة: بالعدالة اجلنائية

رات واجلرمية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيـا        دِّدَّم املمثل اإلقليمي ملكتب املخ    وق  -٦٥
ومنع اجلرمية وإصالح العدالـة اجلنائيـة يف الـدول           ة املخدِّرات عرضاً عن الربنامج اإلقليمي ملراقب    

 وعما أُجنـز حـىت اآلن علـى صـعيد تنفيـذ براجمـه الفرعيـة الثالثـة                   ٢٠١٥-٢٠١٠العربية للفترة   
زاهـة وبنـاء      مـة واإلرهـاب وتعزيـز الـن       ظَّجـار غـري املـشروع واجلرميـة املن        اليت تشمل مكافحة االتِّ   

وبيَّن ممثل املكتب لبلدان جملس التعـاون لـدول        . رات والصحة دِّ املخ العدالة والوقاية من تعاطي   
ــيع نطـــاق الـــشراكات      ــاً لتوسـ ــة واجلهـــود الـــيت تبـــذل حاليـ ــادرات القائمـ ــة املبـ اخللـــيج العربيـ

ومع أمانة اجمللس هبـدف بنـاء القـدرات الوطنيـة وتعزيـز التعـاون                اخلليج االستراتيجية مع بلدان  
  .مة وإصالح العدالة اجلنائيةظَّرات ومكافحة اجلرمية املندِّخة املالدويل يف جماالت مراقب
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    انتخاب أعضاء املكتب  - دال  
، بالتزكيــة ٢٠١٤فربايــر / شــباط٣اْنَتخــَب االجتمــاع، يف جلــسته األوىل املعقــودة يف   -٦٦

  :أعضاَء املكتب التالية أمساؤهم
  )قطر(عبد اهللا يوسف املال    :الرئيس  
  )اململكة العربية السعودية( بن فخري األنصاري عبد اهللا  :نائب الرئيس  
  )اليمن(ي  عبد اللطيف حممد حممد الدريب    :املقرِّر  

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - هاء  

  :، وَنصُّه كما يلياعتمد االجتماع، يف جلسته األوىل أيضاً، جدول أعماله املؤقَّت  -٦٧
  .افتتاح االجتماع  -١  
  .ضاء املكتبانتخاب أع  -٢  
  .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٣  
  :أعمال املؤمتر الثالث عشرالبنود املوضوعية جلدول   -٤  

التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الـشاملة ملنـع            )أ(     
ــى      ــانون علـ ــيادة القـ ــز سـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــة مـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ اجلرميـ

 والدويل ودعم التنمية املـستدامة والتحـدِّيات املاثلـة    الصعيدين الوطين 
  يف هذا اجملال؛

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

النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة ومستجِدَّة للجرميـة            )ج(     
  لعابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم؛ا

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

املواضـــيع الـــيت مـــن املقـــرَّر أن تنظـــر فيهـــا حلقـــات العمـــل يف إطـــار املـــؤمتر     -٥   
  :عشر الثالث
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ــة   دور معــايري األمــم املتحــدة   )أ(       وقواعــدها املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدال
ــِصفة خاضــعة       ــة ُمْن ــة فعَّال ــة جنائي ــة يف دعــم إرســاء نظــم عدال اجلنائي

اخلــربات والــدروس   : للمــساءلة ُتراعــى فيهــا االعتبــاراُت اإلنــسانية    
املـــستفادة يف جمـــال تلبيـــة االحتياجـــات الفريـــدة للنـــساء واألطفـــال، 

  اجهم اجتماعياً؛وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدم
التجـارب الناجحـة يف جمـال       : االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين     )ب(     

ــة شــهود وضــحايا       ــة ويف محاي ــساعدة القانوني ــاُدل امل التجــرمي ويف تب
  االتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال؛

صدِّي لألشـكال املتطـوِّرة     تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للت        )ج(     
ــة،      ــة واالتِّجــار باملمتلكــات الثقافي ــل اجلــرائم اإللكتروني ــة، مث   للجرمي

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

  .والدروس املستفادة
  .ؤمتر الثالث عشرالتوصيات املعروضة على امل  -٦  
  .اعتماد تقرير االجتماع  -٧  

وتـرد قائمـة بالوثـائق املعروضـة علـى      . ويف اجللسة نفسها، أقرَّ االجتماع تنظيم أعماله        -٦٨
  .االجتماع يف املرفق األوَّل هبذا التقرير

    
    اعتماد التقرير واختتام االجتماع  -رابعاً  

 ، يف تقريـره   ٢٠١٤فربايـر   / شـباط  ٥ة يف   نظر االجتماع، يف جلسته السادسة، املعقـود        -٦٩
  .واعتمده بصيغته املعدَّلة شفويا
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      رفقامل
      قائمة الوثائق   

A/CONF.222/PM.1   دليل املناقشة 

A/CONF.222/RPM.2/L.1   جدول األعمال املؤقَّت املشروح 

A/CONF.222/RPM.2/L.2   مشروع التقرير 

  


