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  منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةجلنة 
  والعشرونالثالثة الدورة 

  ٢٠١٤مايو / أيار١٦-١٢فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٨َّالبند 

 متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية
  والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة

        رمية والعدالة اجلنائيةالثالث عشر ملنع اجل
 نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية متابعة    

واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية 
    والعدالة اجلنائية

      تقرير األمني العام    
  ملخَّص  

 ملـــؤمتر  واملقبلـــةألعمـــال التحـــضريية اجلاريـــة عـــن امـــوجزةً  حملـــةًم هـــذا التقريـــُرقـــدِّي  
 تنظــيم االجتماعــات املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك    األمــم

أجــل مــن شروع دليــل للمناقــشة  الــصيغة النهائيــة ملــ  وضــع للمــؤمتر، والتحــضريية اإلقليميــة  
اإلجـراء  معلومـات عـن     أيضاً  ن التقرير   ويتضمَّ .نفسهملؤمتر  ااالجتماعات التحضريية اإلقليمية و   

  .املطلوب من اللجنة بغرض استعراض التحضريات للمؤمتر الثالث عشر
      

                                                         
 * E/CN.15/2014/1.  



 

2 V.14-01091 
 

E/CN.15/2014/6  

    مقدِّمة  -أوالً  
متابعـة نتـائج مـؤمتر      "املعنـون   ،  ٦٨/١٨٥عمالً بقرار اجلمعية العامـة      مقدَّم  هذا التقرير     -١

ــة اجلنائ     ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــشر ملنـ ــاين عـ ــدة الثـ ــم املتحـ ــؤمتر   األمـ ــضريية ملـ ــال التحـ ــة واألعمـ يـ
 إىل   العامـة  ، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة        "املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة        األمم

جلنـة  هبـذا الـشأن مـن خـالل     ريـراً  تق  وأن يقدِّم إليهـا للقراراألمني العام أن يكفل املتابعة الوافية    
  .والعشرينثالثة المنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا 

    
    اخللفية  -ثانياً  
    دهيعا ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومواملؤمتر الثالث عشرانعقاد مكان   - ألف  

استــضافة مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة   قطــر عــرض حكومــةوفقــاً ل  -٢
ــة  ــة اجلنائي ــرَّوالعدال ــة، يف قرارهــا  رت ، ق ــة العام ــد املــ ، ٦٨/١٨٥اجلمعي ؤمتر الثالــث عــشر  عق

للمــــؤمتر عقـــد املــــشاورات الـــسابقة    و٢٠١٥أبريـــل  / نيــــسان١٩ إىل ١٢الدوحـــة مـــن    يف
املـؤمتر  رت اجلمعية العامة عقد اجلزء الرفيع املستوى مـن          كما قرَّ . ٢٠١٥أبريل  /نيسان ١١ يف

ء ى لرؤســاء الــدول أو احلكومــات والــوزرا الثالــث عــشر أثنــاء اليــومني األولــني للمــؤمتر ليتــسنَّ  
      .وإبداء آراء مفيدة يف هذا الشأن )١(احلكوميني التركيز على املوضوع الرئيسي للمؤمتر

    ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية الثالث عشرنتائج املؤمتر   - باء  
، يعتمـد كـل مـؤمتر    ٥٦/١١٩مـن قـرار اجلمعيـة العامـة       ) ح( ٢عمالً بالفقرة الفرعيـة       -٣

رت اجلمعيــة العامــة، يف كمــا قــرَّ. دالــة اجلنائيــة إعالنــاً وحيــداًلألمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والع
داً يـ ، إعالنـاً وح   ٥٦/١١٩وفقـاً لقرارهـا      ، بـأن يعتمـد املـؤمتر الثالـث عـشر،          ٦٨/١٨٥قرارها  
د مـداوالت اجلـزء الرفيـع املـستوى ومناقـشة بنـود جـدول        ن التوصيات الرئيسية اليت جتسِّ    يتضمَّ

وُيقـدَّم اإلعـالن إىل اللجنـة لكـي تنظـر فيـه يف دورهتـا                . نـها األعمال وحلقـات العمـل وتنبثـق م       
  .٢٠١٥الرابعة والعشرين يف عام 

    
    الوثائق  - جيم  

، إىل األمـني العـام أن يـضع خطـة إلعـداد             ٦٨/١٨٥ اجلمعية العامة، يف قرارهـا       تطلب  -٤
علـى ذلـك،   وبنـاًء   .عالوثائق الالزمة للمـؤمتر الثالـث عـشر بالتـشاور مـع مكتـب اللجنـة املوسَّـ              

                                                         
إدماج منع "، أن يكون املوضوع الرئيسي للمؤمتر الثالث عشر ٦٧/١٨٤قرَّرت اجلمعية العامة يف قرارها  )1(  

يات االجتماعية ي للتحدِّاجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّ
  ".يادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهورواالقتصادية وتعزيز س
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 .عـشر الثالـث  تـة للمـؤمتر   عات الوثائق املؤقَّع توقُّعت األمانة العامة على مكتب اللجنة املوسَّ  وزَّ
  :عات كما يليوقد كانت التوقُّ

  :يةالوثائق األساس  )أ(  
  عشر؛ث تقارير عن االجتماعات التحضريية اإلقليمية األربعة للمؤمتر الثال  ‘١‘  
بنـود املوضـوعية املدرجـة يف جـدول األعمـال           ورقات عمـل حـول كـل مـن ال           ‘٢‘  

  )٢(ت للمؤمتر الثالث عشر؛املؤقَّ
ورقــات عمــل حــول كــل مــن مواضــيع حلقــات العمــل الــيت ســُتعقد يف إطــار   ‘٣‘  

  )٣(املؤمتر الثالث عشر؛

                                                         
ت التايل للمؤمتر الثالث عشر الذي ، على جدول األعمال املؤق٦٧/١٨٤َّوافقت اجلمعية العامة، يف قرارها  )2(  

  :وضعته اللجنة يف صيغته النهائية يف دورهتا احلادية والعشرين
  .افتتاح املؤمتر  -١   
  .تنظيميةاملسائل ال  -٢   
التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من   -٣    

يات املاثلة أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ودعم التنمية املستدامة والتحدِّ
  .اجملال يف هذا

  .مة العابرة للحدود الوطنيةلى الصعيد اإلقليمي، ملكافحة اجلرمية املنظَّالتعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون ع  -٤    
ة للجرمية العابرة للحدود الوطنية هج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة ومستجدَّالنُّ  -٥    

  .مالئم ي هلا على حنووالتصدِّ
  .اجلنائية مية والعدالةهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور يف تعزيز منع اجلرالنُّ  -٦    
  .اعتماد تقرير املؤمتر  -٧    

إطار اليت ُتنظَّم يف عمل الُينظر يف املسائل التالية يف حلقات  أن ،٦٧/١٨٤ يف قرارها ،قرَّرت اجلمعية العامة )3(  
  :املؤمتر الثالث عشر

ائية يف دعم إرساء نظم دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلن  )أ(      
اخلربات والدروس املستفادة : الة منصفة خاضعة للمساءلة تراعى فيها االعتبارات اإلنسانيةعدالة جنائية فعَّ

ا؛يف جمال تلبية االحتياجات الفريدة للنساء واألطفال، وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعي  
ل التجارب الناجحة يف جمال التجرمي ويف تباُد:  املهاجرينجار باألشخاص وهتريباالتِّ  )ب(      

  اجملال؛ يات املاثلة يف هذاالة والتحدِّجار بصورة فعَّاملساعدة القانونية ويف محاية الشهود وضحايا االتِّ
 رة للجرمية، مثل اجلرائمي لألشكال املتطوِّتعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّ  )ج(      

  الدويل؛ جار باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاوناإللكترونية واالتِّ
  .املستفادة اخلربات والدروس: إسهام اجلمهور يف منع اجلرمية والتوعية بالعدالة اجلنائية  )د(      
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  :األساسيةوثائق املعلومات   )ب(  
ــود جــدول األعمــال        ‘١‘   ــل املناقــشة بــشأن بن ــدلي ع مواضــيت املوضــوعية واملؤقَّ

  ؛)A/CONF.222/PM.1(عشر الثالث حلقات العمل فيما خيص املؤمتر 
  مة من احلكومات؛ورقات وتقارير وطنية مقدَّ  ‘٢‘  
صة، تقارير مقدَّمة من هيئات منظومة األمم املتحدة، مبا فيها الوكاالت املتخصِّ            ‘٣‘  

  املتحدة؛ ممومن املعاهد اإلقليمية ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املنتسبة إىل األ
الـيت  تقارير مقدَّمة من املنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                ‘٤‘  

مـــة مقدَّمـــسامهات  ومركـــز استـــشاري لـــدى اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي،هلـــا 
ــن ــرادى خــرباء  م ــة ا  ف ــى قائم ــدرجني عل ــة،  م ــة العام ــاول ألمان ــدَّ تتن ــسائل حم دة يف م

  .اهتمامهم جماالت
    

    نظام الداخليال  - دال  
والعدالـة   مـن النظـام الـداخلي ملـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة                  ٦٣ القاعـدة    تنصُّ  -٥

  :على ما يلياجلنائية 
م جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة إىل اجمللـس االقتـصادي             بعد انتهاء كل مؤمتر، تقدِّ    "  

  ".تعديالت هلذا النظام من واالجتماعي توصيات مناسبة بشأن ما قد تراه ضرورياً
ويف حــال . لجنــة يف دورهتــا الثالثــة والعــشرينالمتاحــاً أمــام  النظــام الــداخلي ســيكونو  -٦

ــداخلي      عــدم وجــود أيِّ  ــسيَّر أعمــال املــؤمتر الثالــث عــشر وفــق النظــام ال  تعــديالت، ســوف ُت
 .٥٦/١١٩العامة  من قرار اجلمعية ٢مستكَمال باملبادئ التوجيهية الواردة يف الفقرة  )٤(احلايل،

 
    االجتماعات التحضريية اإلقليمية للمؤمتر الثالث عشر -ثالثاً 

يــشرع يف تنظــيم إىل األمــني العــام أن ، ٦٨/١٨٥ يف قرارهــا ،طلبــت اجلمعيــة العامــة  -٧
ــة األ   ــوفِّ   االجتماعــات التحــضريية اإلقليمي ــث عــشر وأن ي ــؤمتر الثال ــة للم ــوارد اربع ــة ر امل لالزم

  . يف تلك االجتماعات، وفقاً للممارسة املتبعة سابقاً منواملشاركة أقل البلدان
ــ -٨ ــا    وحثَّ ــضاً يف قراره ــة العامــة، أي ــى أن تــشارك   ٦٨/١٨٥ت اجلمعي ، احلكومــات عل

ليهـا  تـدعو ممثِّ  على أنْ   بنشاط يف االجتماعات التحضريية اإلقليمية حيثما يكون ذلك مناسباً، و         
                                                         

  . األعمال املؤقَّتمن جدول) ب( ٢املقرَّر أنْ يعتمده املؤمتر الثالث عشر يف إطار البند من  )4(  
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جدول أعمـال املـؤمتر الثالـث عـشر ومواضـيع حلقـات             إىل دراسة البنود املوضوعية املدرجة يف       
  .عقد يف إطاره وإىل تقدمي توصيات عملية املنحى لكي ينظر فيها املؤمترالعمل اليت سُت

ن ا كـــان االجتماعـــان التحـــضرييان اإلقليميـــان التاليـــويف وقــت تقـــدمي هـــذا التقريـــر،   -٩
  :ُعقدا قد

ي اإلقليمـي، املنعقـد يف بـانكوك        اجتماع منطقة آسيا واحمليط اهلادئ التحضري       )أ(  
  ؛٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٤ إىل ٢٢ من

 إىل ٣اجتمــاع غــريب آســيا التحــضريي اإلقليمــي، املنعقــد يف الدوحــة مــن          )ب(  
  .٢٠١٤فرباير /شباط ٥
 االجتمـــاعني التحــــضرييني  ر عقــــدويف وقـــت تقــــدمي هـــذا التقريــــر، كـــان قــــد تقـــرَّ      -١٠

  :التاليني اإلقليميني
اإلقليمي، املزمـع عقـده يف سـان      ي التحضريي   ماع أمريكا الالتينية والكاريب   اجت  )أ(  

  ؛٢٠١٤فرباير / شباط٢١ إىل ١٩يه من سخو
 إىل  ٩ مـن    يف أديس أبابا  التحضريي اإلقليمي، املزمع عقده      االجتماع األفريقي   )ب(  

  .٢٠١٤أبريل / نيسان١١
ي اإلقليمي، واجتماع غـريب آسـيا       اجتماع منطقة آسيا واحمليط اهلادئ التحضري     فق  واتَّ  -١١

ــة املنحــى ســوف ُينظــر فيهــا عنــد      مــشروع إعــداد التحــضريي اإلقليمــي علــى توصــيات عملي
أنَّ علـى  هذين االجتمـاعني    د املشاركون يف    وأكَّ. اإلعالن املزمع تقدميه إىل املؤمتر الثالث عشر      

 واإلقليمـي والـدويل، بغيـة       قةً على الصعيد دون اإلقليمي    ب إجراءات منسَّ  تلك التوصيات تتطلَّ  
 نياالجتمـــاع تقريــرا  رضُيعــ و .تــدعيم التعــاون بــشأن سياســات العدالـــة اجلنائيــة وإجراءاهتــا      

. الثالثـة والعـشرين  على جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دورهتـا              )٥(ينيالتحضري  نيياإلقليم
يني اإلقليميني املـشار إليهمـا يف       ع احلصول على نتائج مماثلة من االجتماعني التحضري       ومن املتوقَّ 

 )٦(. من هذا التقرير٩الفقرة 
 

                                                         
  )5( A/CONF.222/RPM.1/1و A/CONF.222/RPM.2/1.  
   A/CONF.222/RPM.3/1 الرمز  يف وثيقتني حتمالن يصدر تقريرا هذين االجتماعنيمن املقرَّر أن )6(  

  .A/CONF.222/RPM.4/1والرمز 
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    واملؤمتر الثالث عشراإلقليمية  دليل املناقشة لالجتماعات التحضريية -رابعاً 
 النهائيــة وضــع الــصيغةإىل األمــني العــام  ،٦٨/١٨٥ يف قرارهــا ،طلبــت اجلمعيــة العامــة -١٢

ــشة   ــدليل املناق ــةاة توصــيات مــع مراعــ يف الوقــت املناســب،  ل ــة   جلن ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال  من
لـدول األعـضاء، لكـي يتـسنَّى عقـد االجتماعـات       الـواردة مـن ا  اإلضـافية   والتعقيبـات   والتعليقات  

  .٢٠١٤من عام وقت ممكن أبكر التحضريية اإلقليمية للمؤمتر الثالث عشر يف 
نيـة والعـشرين، واسـتناداً    وبعد عرض مشروع دليل املناقشة على اللجنـة يف دورهتـا الثا          -١٣

مة، وضعت األمانة الصيغة النهائية حملتوى الـدليل، وترمجتـه إىل مجيـع لغـات            إىل التعليقات املقدَّ  
 كجـزء  الجتماعات التحضريية اإلقليميـة للمـؤمتر الثالـث عـشر       األمم املتحدة الرمسية، وأتاحته ل    

 ).A/CONF.222/PM.1 ( تلك االجتماعاتمن وثائق
   

    رتيبات حتضريية موضوعية وإجرائية أخرى للمؤمتر الثالث عشرت -خامساً 
ــة العامــة، يف قرارهــا   -١٤ ــاًأن يعــيِّ، إىل األمــني العــام ٦٨/١٨٥طلبــت اجلمعي ا  عامــن أمين

همـا مبقتـضى    يـان مهامَّ  ، يؤدِّ بعـة سـابقاً    للممارسـة املتَّ   ا للمؤمتر الثالـث عـشر، وفقـاً        تنفيذي وأميناً
بعـة يف    ووفقاً للممارسة املتَّ   . ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية    مترات األمم املتحدة  النظام الداخلي ملؤ  

 أمينـاً  املدير التنفيذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة      املؤمترات السابقة، ُعني  
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين        يف  ، مدير شـعبة شـؤون املعاهـدات         جيساند للمؤمتر، وجون    عاما

  . رات واجلرمية، أميناً تنفيذياباملخدِّ
فربايـر  / شـباط ٤رمسيـاً يف     )٧(وأُطلق املوقع الشبكي للبلـد املـضيف للمـؤمتر الثالـث عـشر             -١٥

 واإلجرائيـــة واللوجـــستية عـــن املـــؤمتر، املوضـــوعيةن املوقـــع مجيـــع املعلومـــات ويتـــضمَّ. ٢٠١٤
  .مة مع اقتراب احلدثوسيجري حتديثه بصورة منتظ

املخـصَُّص للمـؤمتر     )٨(رات واجلرميـة   الشبكي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ          واملوقُع -١٦
  .بشكل كامل، وُتعرض به الوثائق ذات الصلة فور إتاحتهاالثالث عشر يعمل 

ع، يف اجتماعــه املنعقــد خــالل الــدورة الثانيــة والعــشرين  املكتــب املوسَّــوُعــرض علــى  -١٧
بـشأن حالـة أعمـال التحـضري للمـؤمتر الثالـث عـشر              مـوجٌز   للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،      

                                                         
  )7( www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha.  
  )8( www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/13-crime-congress.html.  

www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/13-crime-congress.html
www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha
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ــة اتِّ    ــن اللجن ــوب م ــراء املطل ــشرين    واإلج ــة والع ــا الثالث ــصدد يف دورهت ــذا ال ــا خــاذه يف ه ؛ كم
  . املنعقد خالل الدورة الثالثة والعشرينه يف اجتماعسُيعرض عليه موجٌز آخر

مــوجٌز  ٢٠١٣أكتــوبر /يف تــشرين األول الدائمــة البعثــاترض علــى ُعــويف نيويــورك   -١٨
لني مـت األمانـة احلـدث، باالشـتراك مـع ممـثِّ       ونظَّ.بشأن أعمال التحـضري للمـؤمتر الثالـث عـشر     

ص لنظـر اللجنـة الثالثـة للجمعيـة العامـة يف بنـد جـدول                عن البلد املضيف، أثناء الوقـت املخـصَّ       
  .عدالة اجلنائيةاألعمال املعين مبنع اجلرمية وال

    
     لألمانةةاملقبلاإلجراءات  -سادساً 

مبقتــضى عــرض حكومــة قطــر استــضافة املــؤمتر الثالــث عــشر، ســوف يــضطلع مكتــب  -١٩
وســيكون . ٢٠١٤يونيــه /رات واجلرميــة ببعثــة ختطــيط يف حزيــراناألمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ

ل وجهـات   ة يف البلد املضيف، وتبـادُ     إقامة اتصال بالسلطات املختصَّ   الغرض من بعثة التخطيط     
 فعاليــةمــن الناحيــة العمليــة وأجنعهــا مــن حيــث التكــاليف لــضمان  بل أفــضل الــسُّالنظــر بــشأن 

د زيارة املكان املقتـرح النعقـاد املـؤمتر والتأكُّـ         ؛ و للمؤمتر) الفنية والتنظيمية (األعمال التحضريية   
اجــات املــؤمتر؛ وتزويــد ســلطات البلــد مــن كيفيــة اســتخدام املرافــق علــى حنــو كفــؤ لتلبيــة احتي

 عـن   املضيف مبعلومات عن سياسات األمم املتحدة وممارسـاهتا يف جمـال تنظـيم املـؤمترات بعيـداً                
  .املقار الثابتة هليئات األمم املتحدة؛ واستعراض الترتيبات األخرى الالزمة للمؤمتر

بــني احلكومــة املــضيفة املــشاورات  ٢٠١٤يوليــه /ُتــستكمل يف متــوزى أن ومــن املتــوخَّ -٢٠
ــة    ــصيغة النهائي ــشأن وضــع ال ــاملؤمتر الثالــث عــشر    تِّالواملكتــب ب ــد املــضيف اخلــاص ب فــاق البل

ن ترتيبـات    وسوف ينص االتفاق على اإلطار القانوين، ويتـضمَّ        .ومرفقاته، وتوقيع هذه الوثائق   
رة للحـدث،    املقـدَّ  لة بشأن املؤمتر، مبا يف ذلك فـارق التكلفـة         ومتطلبات إدارية ولوجستية مفصَّ   

الدوحـة يف   إىل    ختطـيط ثانيـةٌ    بعثـةُ وسـتوفَد، عنـد االقتـضاء،       . لـه احلكومـة   والذي سـوف تتحمَّ   
  .٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول

اخلاصـة    على ورقـات العمـل     ٢٠١٤وسوف تعمل األمانة خالل النصف الثاين من عام           -٢١
  .إطار املؤمتر عمل املنعقدة يفت ومواضيع حلقات البكل بند من بنود جدول األعمال املؤقَّ

 /وســوف تبــدأ مــشاورات غــري رمسيــة لــصياغة مــشروع نــص إعــالن يف تــشرين األول  -٢٢
ع للجنـة منـع     ، قبل انعقاد املؤمتر الثالث عشر، بالتعاون الوثيق مع املكتب املوسَّ          ٢٠١٤أكتوبر  

ــة املــضيفة يف ف     ــة للحكوم ــسيق التابع ــة وجهــة التن ــة اجلنائي ــااجلرميــة والعدال كمــا ســتجري  . يين
مشاورات مع منظمات وهيئـات أخـرى للحـصول علـى دعمهـا بغـرض تعزيـز أهـداف املـؤمتر                     
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ومنــها (ومــن هــذه املنظمــات واهليئــات هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة    . الثالــث عــشر
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان، ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، ومنظمـة                  

؛ وأوسـاط   )الشؤون السياسية التابعة لألمانة، وجلنة بناء الـسالم       إدارة  ملتحدة للطفولة، و  األمم ا 
جمتمع املساعدة اإلمنائية، ومنـها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي؛ واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة          
ــة العاملــة يف جمــاالت ذات صــلة باجملــاالت الــيت ســُتناقش يف املــؤمتر؛      واملنظمــات غــري احلكومي

  .ومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ــاين   -٢٣ ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ــدول    ٢٠١٤ن ــع ال ، ســوف ُيرســل تعمــيم إعالمــي إىل مجي

ــامج          ــبكة برن ــد ش ــة ومعاه ــري احلكومي ــات غ ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــضاء واملنظم األع
 وجــدول هومكــان انعقــادمواعيــد املــؤمتر ن ئيــة يتــضمَّاملتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنا األمــم

  .٢٠١٥يناير /ُترسل الدعوات الرمسية يف كانون الثاينسوف و. تأعماله املؤقَّ
    

    االستنتاجات والتوصيات، مبا يف ذلك اإلجراء املطلوب من اللجنة اتِّخاذه -اًبعسا 
الثالثـة    ُتخـصِّص يف دورهتـا  ، إىل اللجنة أن٦٨/١٨٥طلبت اجلمعية العامة، يف قرارها     -٢٤

م احملــرز يف األعمــال التحــضريية للمــؤمتر الثالــث عــشر  الســتعراض التقــدُّ كافيــاًوالعــشرين وقتــاً
 توصـياهتا م   وأن تقـدِّ   ناسـب املوقـت   ية يف ال  املتبقِّمجيع الترتيبات التنظيمية والفنية      من   تنتهي وأنْ

  .جتماعياجمللس االقتصادي واالمن خالل إىل اجلمعية العامة 
  : اإلجراءات التاليةخاذرجى من اللجنة اتِّويف هذا الصدد، ُي -٢٥

  ؛أعاله ٣يف الفقرة املذكورة املوافقة على وثائق املؤمتر الثالث عشر   )أ(  
  عشر؛  للمؤمتر الثالثتعديل النظام الداخليمدى احلاجة إىل البّت يف   )ب(  
الــيت  الثالــث عـشر  اصــة بـاملؤمتر تقـدمي توصــيات بـشأن األنــشطة اإلعالميـة اخل     )ج(  

كفــل أن تكــون احلكومــات والوكــاالت علــى حنــو يينبغــي االضــطالع هبــا يف الوقــت املناســب 
ــ ــة واملتخصِّ ــات صة املعني ــة     هيئ ــة واملنظمــات املهني ــة الدولي ــم املتحــدة واملنظمــات احلكومي األم

  . وأن تشارك فيها بشؤون املؤمتر وأعماله التحضرييةومنظمات اجملتمع املدين على وعي تام
  


