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 اجلنائيةجلنة منع اجلرمية والعدالة 
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨-١٤فيينا، 
 **من جدول األعمال املؤقَّت ٩البند 

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

  نع اجلرمية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر مل
  والعدالة اجلنائية

   
متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية     

  ملنع اجلرمية  واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر
 والعدالة اجلنائية

  
 تقرير األمني العام    

  

  ملخَّص 
رات واجلرمية املعين باملخدِّم هذا التقرير ملحة موجزة عن أعمال مكتب األمم املتحدة يقدِّ  

ن مَّيف ســـــياق متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشـــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ويتضـــــ
اجلنائية،  معلومات عن التحضـــــريات اجلارية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشـــــر ملنع اجلرمية والعدالة

ــــة لالجتما  مبا ــــروع دليل املناقش ــــه. يف ذلك وضــــع مش عات التحضــــريية اإلقليمية وللمؤمتر نفس
، على املوضـــــوع ٧٢/١٩٢يتضـــــمَّن التقرير معلومات عن موافقة اجلمعية العامة، يف قرارها   كما

  ه.العام للمؤمتر الرابع عشر، وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت سُتعقد يف إطار
  

    
__________ 

  .٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٧ُأعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف   *  
  **  E/CN.15/2018/1. 
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 مةمقدِّ  -أوًال  
 
، املعنون "متابعة نتائج مؤمتر األمم ٧٢/١٩٢بقرار اجلمعية العامة  عمًال ُمقدَّم هذا التقرير  -١

املتحدة الثالث عشــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضــــريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع 
عشــــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، الذي طلبت فيه اجلمعية إىل األمني العام أن يكفل املتابعة 

عن ذلـك إىل اجلمعيــة العــامـة عن طريق جلنــة منع اجلرميـة  تقريرًا مالقرار وأن يقــدِّ لـذلـكالوافيــة 
 والعدالة اجلنائية يف دورهتا السابعة والعشرين.

  
 متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   -ثانيًا  

 
يف أعقاب اعتماد إعالن الدوحة بشـــــــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول   -٢

أعمال األمم املتحدة األوســع من أجل التصــدي للتحديات االجتماعية واالقتصــادية وتعزيز ســيادة 
القانون على الصــــــعيدين الوطين والدويل، واملشــــــاركة العامة من جانب اجلمعية العامة يف قرارها 

رات واجلرمية، بدعم من حكومة دولة قطر، ، أطلق مكتب األمم املتحدة املعين باملخد٧٠/١٧٤ِّ
الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة: صوب ترسيخ ثقافة احترام القانون. وتوفر األنشطة املقترحة 

رًا لألعمال التشـــغيلية والتشـــريعية والســـياســـاتية اليت حتتاجها مبوجب الربنامج العاملي دعمًا مباشـــ
الدول األعضاء من أجل إحراز التقدُّم والنجاح يف بلوغ األهداف والغايات املدرجة ضمن أهداف 

 .٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

ومنع ويشــمل هذا الربنامج العاملي أربعة عناصــر حمدَّدة ومترابطة هي: تعزيز نزاهة القضــاء   -٣
م العدالة؛ وتعزيز إعادة تأهيل الســـــجناء وإدماجهم يف املجتمع؛ ومنع اجلرمية لدى االفســـــاد يف نظ

ستحداث مواد  ضة؛ ومبادرة بعنوان "التعليم من أجل العدالة"، هتدف إىل ا شباب من خالل الريا ال
ــبة لســنِّ املتعلمني وبرامج تتناول مواضــيع منع اجلرمية والعدالة اجل نائية، بغية مســاعدة تعليمية مناس
 الدول األعضاء يف إدراج تلك الربامج يف املناهج التعليمية ملدارسها وجامعاهتا. 

ومنذ بدء تنفيذ هذا الربنامج العاملي، اســـتفاد من األنشـــطة املضـــطلع هبا يف إطاره ما يزيد   -٤
شــــخص من أصــــحاب املصــــلحة، معظمهم قضــــاة وممارســــون عاملون يف  ٩ ٧٠٠جمموعه على 

سجون وأكادمييون ومعلمون ومدرِّبون رياضيون وممثلون ملنظمات غري حكومية ذات صلة وعدد ال
شــــخص من  ٤ ٠٠٠بلدًا. واســــتفاد أكثر من  ١٥٨متزايد من األطفال والشــــباب، يف أكثر من 

بلدًا من العديد من أنشـــــطة بناء القدرات، مبا يف ذلك املؤمترات  ١٢١أصـــــحاب املصـــــلحة من 
 لدورات التدريبية.وحلقات العمل وا

طائفة من املنتجات املعرفية واألدوات املبتكرة جلمهور متنوع  وأنتج الربنامج العاملي أيضــًا  -٥
احلركة بركة: دليل املدربني، تدريب على املهارات احلياتية من خالل من املمارســـني، مبا يف ذلك "

وخريطة الطريق من أجل وضـــــع رات؛ الرياضـــــة هبدف الوقاية من اإلجرام والعنف وتعاطي املخدِّ
"، و"دليل مرجعي لتنظيم مؤمترات حماكاة منوذج األمم املتحدة برامج إعادة التأهيل يف الســــــجون

 يتناول منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسائر جوانب سيادة القانون".
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ويســــــتمر تنفيذ الربنامج العاملي بوترية متزايدة، وهناك مبادرات مقبلة عديدة، ال ســــــيما   -٦
 .٢٠١٨زاهة القضاء يف نيسان/أبريل إطالق الشبكة العاملية لن

  
  األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية   -ثالثًا  

 والعدالة اجلنائية
  

 املكان واملدة  -ألف  
 
قدير، يف قرارها   -٧ مة مع الت عا ية ال بالعرض املقدَّم من حكومة ٧٠/١٧٤رحَّبت اجلمع  ،

اليابان الســتضــافة مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي ســُيعقد يف 
 .٢٠٢٠عام 

تتجاوز مدة انعقاد املؤمتر الرابع عشر مثانية  أالَّ ٧٢/١٩٢امة يف قرارها رت اجلمعية العوقرَّ  -٨
أيام، مبا يشـــمل املشـــاورات الســـابقة له. وســـتقرر اللجنة يف دورهتا الســـابعة والعشـــرين التواريخ 

لمؤمتر وتوقيتها ومدة اجلزء الرفيع املســتوى املحددة للمؤمتر، وكذلك تاريخ املشــاورات الســابقة ل
 أدناه). ٣٠املؤمتر (انظر الفقرة من 

  
 الرئيسي املوضوع  -باء  

 
أن يكون املوضــــوع الرئيســــي للمؤمتر الرابع  ٧٢/١٩٢رت اجلمعية العامة يف قرارها قرَّ  -٩

اجلرمية والعدالة اجلنائية وســـيادة القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املســـتدامة النهوض مبنع "عشـــر 
 ."٢٠٣٠لعام 

  
 جدول األعمال املؤقَّت  -جيم  

 
ت التايل للمؤمتر قَّ، على جدول األعمال املؤ٧٢/١٩٢وافقت اجلمعية العامة، يف قرارها   -١٠
 بع عشر، الذي وضعته اللجنة يف صيغته النهائية يف دورهتا السادسة والعشرين:الرا

 افتتاح املؤمتر.  -١  

 املسائل التنظيمية.  -٢  

 االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.  -٣  

 عدالة اجلنائية.النُُّهج املتكاملة للتصدي للتحديات اليت تواجه نظام ال  -٤  

ــــيادة القانون من   -٥   النُُّهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل تعزيز س
خالل أمور منها توفري سبل الوصول إىل العدالة للجميع؛ وإقامة مؤسسات فعالة 
ونزيهة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة للجميع؛ والنظر يف وضـــع تدابري اجتماعية 

خرى ذات صـــلة، منها تدابري تســـتهدف ترســـيخ ثقافة احترام وتعليمية وتدابري أ
 القانون مع احترام اهلويات الثقافية، وفقًا إلعالن الدوحة.

http://undocs.org/ar/A/RES/70/174
http://undocs.org/ar/A/RES/70/174
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ية من أجل منع اجلرائم جبميع أشــــــكاهلا   -٦   التعاون الدويل وتقدمي املســـــــاعدة التقن
 والتصدي هلا:

 اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته؛   (أ)    

 أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة.   (ب)    

 اعتماد تقرير املؤمتر.  -٧  
  

 حلقات العمل  -دال  
 

ر يف املســــــائل التالية يف حلقات عمل نَظُيأن  ٧٢/١٩٢رت اجلمعية العامة يف قرارها قرَّ  -١١
 د يف إطار املؤمتر الرابع عشر:عَقُت

منع اجلرمية باالســتناد إىل األدلة: االســتفادة من اإلحصــاءات واملؤشــرات والتقييم   (أ)  
 يف دعم املمارسات الناجحة؛

 احلد من معاودة اإلجرام: استبانة املخاطر وإجياد احللول؛  (ب)  

التعليم ومشاركة الشباب باعتبارمها عنصرين أساسيني يف تعزيز صمود املجتمعات   (ج)  
 يف وجه اجلرمية؛

ــــــيما   (د)   االجتاهات الراهنة للجرمية، والتطورات األخرية واحللول املســــــتجدة، ال س
 .تهاوأدوات ملكافح الرتكاب اجلرمية التكنولوجيات اجلديدة بوصفها وسائل

ـــدَّ  -١٢ ـــتعقد يف إطار ويف القرار نفســـه، ش دت اجلمعية العامة على أمهية حلقات العمل اليت س
ول األعضــاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املؤمتر الرابع عشــر، ودعت الد

والكيــانــات املعنيــة األخرى إىل توفري الــدعم املــايل والتنظيمي والتقين ملكتــب األمم املتحــدة املعين 
باملخدِّرات واجلرمية ومعاهد شــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتحضــــــري 

 .األساسية املناسبة يف هذا الشأن عمل، مبا يف ذلك إعداد وتعميم املعلوماتحللقات ال

بشأن من دليل املناقشة  ذات الصلة حبلقات العمل جزاءاألوسامهت املعاهد التالية يف صوغ   -١٣
األعمال التحضريية حللقات العمل ذاهتا: املركز الدويل إلصالح  كما سامهت يفملؤمتر الرابع عشر، ا

حلقة العمل األوىل)؛ معهد آســيا والشــرق األقصــى بشــأن ن اجلنائي ولســياســة العدالة اجلنائية (القانو
حلقة العمل الثانية)؛ معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث بشــــــأن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني (

 لقة العمل الرابعة).حبشأن حلقة العمل الثالثة)؛ املعهد الكوري لعلم اجلرمية (بشأن اجلرمية والعدالة (
  

 ههيكل املؤمتر وتنظيم  -هاء  
 

الدول األعضــــــاء إىل أن يكون ممثلوها يف املؤمتر  ٧٢/١٩٢دعت اجلمعية العامة يف القرار   -١٤
أو رؤســــاء الرابع عشــــر على أعلى مســــتوى ممكن، مثل رؤســــاء الدول أو احلكومات أو الوزراء 

النيابات العامة، وإىل اإلدالء ببيانات بشــــأن املوضــــوع الرئيســــي للمؤمتر ومواضــــيعه الفرعية وإىل 
 .ة بنشاط يف اجلزء الرفيع املستوىاملشارك

http://undocs.org/ar/A/RES/72/192
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وطلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن ييســــــر تنظيم اجتماعات فرعية للمنظمات غري   -١٥
ـــارك ـــابق، احلكومية واملنظمات املهنية املش ـــة املتبعة يف الس ـــر، وفقًا للممارس ة يف املؤمتر الرابع عش

واجتماعات للمجموعات املهنية واجلغرافية املهتمة، وأن يتخذ تدابري مناســـبة لتشـــجيع األوســـاط 
عت الدول األعضــاء على املشــاركة بنشــاط يف جاألكادميية والبحثية على املشــاركة يف املؤمتر، وشــ

ه، حيث إهنا تتيح الفرصـــــة إلقامة شـــــراكات قوية مع القطاع اخلاص االجتماعات املذكورة أعال
 .شراكاتومنظمات املجتمع املدين وصون تلك ال

وتعتزم اللجنة، يف معرض هنوضــــــها بالوظيفة املوكلة إليها باعتبارها اهليئة التحضــــــريية   -١٦
التنظيمية الناجحة للمؤمترات، وبدعم من األمانة، االســتفادة من األعمال التحضــريية املوضــوعية و

 للمؤمتر الثالث عشر ومن إدارته ونتائجه. 
  

 الناتج  -واو  
 

يتضــــــمن  وحيدًا إعالنًاأن يعتمد كل مؤمتر  ٥٦/١١٩رت اجلمعية العامة يف قرارها قرَّ  -١٧
ىل إم التوصيات املنبثقة من مداوالت اجلزء الرفيع املستوى واملوائد املستديرة وحلقات العمل، ويقدَّ

م إىل اللجنة يقدَّ وحيدًا اللجنة لكي تنظر فيه. وبناء على ذلك، ســـيعتمد املؤمتر الرابع عشـــر إعالنًا
 .٢٠٢٠ عام لكي تنظر فيه يف دورهتا التاسعة والعشرين يف

، يف إجراء مشـــاورات ٢٠١٩ا الثامنة والعشـــرين يف عام تشـــرع اللجنة، خالل دورهتوســـ  -١٨
، هبدف تكرار املمارسة ف جيدًاداد مشروع إعالن أويل منظم ومعرَّمركزة وشاملة بغية تيسري إع

 الناجحة اليت اتبعت يف املؤمتر الثالث عشر واملتمثلة يف اعتماد اإلعالن يف اجلزء الرفيع املستوى.
  

 ختصيص املوارد  -زاي  
 

إىل األمني العام أن ييســــــر تنظيم االجتماعات  ٧٢/١٩٢طلبت اجلمعية العامة يف قرارها   -١٩
ا يف تلك اإلقليمية التحضــريية للمؤمتر الرابع عشــر وأن يوفر املوارد الالزمة ملشــاركة أقل البلدان منوًّ

 .سابق وبالتشاور مع الدول األعضاءللممارسة املتبعة يف ال ماعات ويف املؤمتر نفسه، وفقًااالجت

اجلمعية العامة باعتباره  ح للجنة الذي اعتمدته الحقًاويف البيان املايل بشأن مشروع القرار املنقَّ  -٢٠
االحتياجات من املوارد لتغطية تكاليف األنشطة التالية سيجري استعراضها  ، ُذكر أن٧٢/١٩٢القرار 

 ، وفقًا إلجراءات امليزانية املتبعة:٢٠١٩-٢٠١٨اجمية يف فترة السنتني يف سياق امليزانية الربن

املســـاعدة يف التحضـــري وإعداد الوثائق وتقدمي اخلدمات لالجتماعات التحضـــريية   (أ)  
 الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وللمؤمتر نفسه؛ ملؤمتر األمم املتحدة 

اخلربة املتخصــصــة من أجل إعداد ورقات البحوث الفنية بشــأن البنود املوضــوعية   (ب)  
 جلدول األعمال ومواضيع حلقات العمل اليت ستعقد يف إطار املؤمتر الرابع عشر؛ 

ا يف االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الرابع عشر مشاركة أقل البلدان منوًّ  (ج)  
 ويف املؤمتر نفسه؛ 
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ســــفر املوظفني لتقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات اإلقليمية التحضــــريية للمؤمتر   (د)  
 الرابع عشر.

مة على امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الســنتني ، وافقت اجلمعية العا٧٢/٢٦٣ويف القرار   -٢١
رات واجلرميــة على النحو الوارد يف الوثيقــة ملكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّ ٢٠١٩-٢٠١٨
A/72/6  ١٦(الباب .( 

ــــنتني   -٢٢ ــــري تنظيم االجتماعات  ٢٠١٩-٢٠١٨وقد أتيحت املوارد يف ميزانية فترة الس لتيس
، يف أمريكا الالتينية ومنطقة ٢٠١٩ر عقدها يف عام اإلقليمية التحضــريية للمؤمتر الرابع عشــر، املقرَّ

صـــتي، وغرب آســـيا، وآســـيا واملحيط اهلادئ، وأفريقيا. كما البحر الكاريب املوارد الالزمة  ُخصـــِّ
 ا.وًّخلدمة االجتماعات وسفر املشاركني من أقل البلدان من

املوارد اإلضــافية املطلوبة للتحضــري  ٢٠٢٠وســوف ُتدرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٢٣
 ا فيه.ن منوًّللمؤمتر نفسه، وكذلك ملشاركة أقل البلداووإعداد الوثائق وتقدمي اخلدمات لالجتماعات 

  
 ية التحضريية للمؤمتر الرابع عشراالجتماعات اإلقليم  -رابعًا  

 
 ٧٢/١٩٢إىل األمني العام يف قرارها طلبت اجلمعية العامة أعاله،  ١٩ورد يف الفقرة  مثلما  -٢٤

 أيضـــــًا اجلمعية تأن ييســـــر تنظيم االجتماعات اإلقليمية التحضـــــريية للمؤمتر الرابع عشـــــر. وحثَّ
سة البنود املوضوعية جلدول أعمال املؤمتر املشاركني يف االجتماعات اإلقليمي ة التحضريية على درا

الرابع عشـــر ومواضـــيع حلقات العمل اليت ســـتعقد يف إطاره وتقدمي توصـــيات ذات منحى عملي 
 .كي ينظر فيها املؤمتر الرابع عشرُيستَند إليها يف إعداد مشاريع التوصيات واالستنتاجات، ل

ية حتضــــريية للمؤمتر الرابع عشــــر للمناطق التالية: آســــيا وســــتعقد أربعة اجتماعات إقليم  -٢٥
ي وأفريقيا. ومن املتوقع عقد واملحيط اهلادئ، وغرب آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب

 . ٢٠١٩تلك االجتماعات خالل النصف األول من عام 
  

 الرابع عشرالجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر لدليل املناقشة   -خامسًا  
 

أن يعد، بالتعاون مع معاهد  ٧٢/١٩٢طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام يف قرارها   -٢٦
شـــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، دليل مناقشـــــة لالجتماعات اإلقليمية 

الرابع عشـــر وللمؤمتر نفســـه، يف الوقت املناســـب، لكي يتســـىن عقد تلك التحضـــريية للمؤمتر 
 املشاركة بنشاط ، ودعت الدول األعضاء إىل٢٠١٩االجتماعات يف أقرب موعد ممكن يف عام 

 .يف تلك العملية

عامة مشـــروع دليل املناقشـــة لالجتماعات ت األمانة ال، أعد٧٢/١٩٢َّمع القرار  ومتاشـــيًا  -٢٧
اإلقليمية التحضــــريية وللمؤمتر. وســــيتاح مشــــروع نص دليل املناقشــــة للجنة يف دورهتا الســــابعة 
والعشــــرين، بغرض إتاحة الفرصــــة للدول األعضــــاء لتقدمي تعقيبات أو تعليقات على مضــــمونه. 

رئيســـية لتوجيه املداوالت يف وســـيســـتخدم دليل املناقشـــة، يف شـــكله النهائي، كوثيقة موضـــوعية 
 االجتماعات اإلقليمية التحضريية ويف املؤمتر نفسه. 
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ــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية  ١٣وكما ذكر يف الفقرة   -٢٨ أعاله، قدمت معاهد ش
والعدالة اجلنائية مدخالت إىل دليل املناقشــة فيما يتعلق باألجزاء املتعلقة حبلقات العمل اليت ســتعقد 

 يف إطار املؤمتر الرابع عشر. 
  

 االستنتاجات والتوصيات  -سادسًا  
 
مة   -٢٩ عا ية ال بت اجلمع قدُّم املحَرز يف تســــــتعرض اللجنة أن  إىل ،٧٢/١٩٢ هايف قرارطل الت

 ،عن طريق املجلس االقتصادي واالجتماعي ،إليهاالرابع عشر وأن تقدِّم األعمال التحضريية للمؤمتر 
ــــــأن مجيع الترتيبات التنظيمية والفنية املتبقية، مبا يف ذلك مواعيد انعقاد اجلزء الرفيع  توصــــــياهتا بش
املتبعة يف املاضي، يف  على إجناز هذه املسائل. وقد أنظر، وفقًا للممارسةاللجنة أحث  وأين. املستوى
  طلبت الدول األعضاء مين ذلك. ما إذاللمؤمتر الرابع عشر،  يوأمني تنفيذ م أمني عاتعيني
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