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      مشروع التقرير    

      (التفيا) أوسكالنِه : سينتيااملقرِّرة العامة
    معلومات خلفية عن املؤمتر واألعمال التحضريية له  - أوالً  

عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية مبقتضـى الفقـرة (د)    الثالثد مؤمتر األمم املتحدة ُعِق  -١
علـى عقـد مـؤمتر دويل يف هـذا اجملـال       تـنصُّ  )، الـيت ٥-(د ٤١٥من مرفق قرار اجلمعيـة العامـة   

ــة   كــل مخــس ســنوات، وكــذلك عمــالً    ــرار اجلمعي ــق ق ــا ٤٦/١٥٢مبرف  ٥٦/١١٩، وبقراراهت
 .٦٤/١٨٠و ٦٣/١٩٣و ٦٢/١٧٣و

 قطـر عرض حكومة رحَّبت مع التقدير بقد  ٦٥/٢٣٠وكانت اجلمعية العامة يف قرارها   -٢
أن يكون املوضوع الرئيسـي   ٦٧/١٨٤ة يف قرارها عشر. وقرَّرت اجلمعي الثالثاستضافةَ املؤمتر 

ــة اجلنائيــة   الثالــثللمــؤمتر  املتحــدة  يف جــدول أعمــال األمــم  عشــر "إدمــاج منــع اجلرميــة والعدال
ــز ســيادة القــانون   األوســع مــن أجــل التصــدِّي  ــة واالقتصــادية وتعزي علــى  للتحــدِّيات االجتماعي

عقــد  ٦٨/١٨٥قرارهــا رت اجلمعيــة يف الصــعيدين الــوطين والــدويل ومشــاركة اجلمهــور". وقــرَّ 
مــع عقــد   ،٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩إىل  ١٢يف الفتــرة مــن   الدوحــةعشــر يف  الثالــثاملــؤمتر 

رت عقد اجلـزء الرفيـع املسـتوى مـن     ، كما قر٢٠١٥َّنيسان/أبريل  ١١مشاورات سابقة له يف 
الدول أو احلكومات والـوزراء  ى لرؤساء لني للمؤمتر ليتسنَّعشر أثناء اليومني األوَّ الثالثاملؤمتر 

ــز علــى املو  ــدة يف هــذا الشــأن.     ةع الرئيســييضــاالتركي ــداء آراء مفي ــة إب ــز إمكاني للمــؤمتر وتعزي
دعوهتــا الــدولَ األعضــاء إىل أن ُتمثَّــل علــى أعلــى مســتوى   نفســهرت اجلمعيــة يف القــرار وكــرَّ

  .طةًينش مشاركةً هعشر وأن ُتشارِك في الثالثممكن يف املؤمتر 
اليت ستنظر فيهـا حلقـات    األربعاملسائل  ٦٧/١٨٤حدَّدت اجلمعية العامة يف قرارها و  -٣

 ،وأكَّــدت علــى أمهيــة حلقــات العمــل تلــك ،عشــر الثالــثعقد يف إطــار املــؤمتر العمــل الــيت ســُت
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ودعت الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وسـائر اجلهـات   
رات واجلرميـة  ا ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّ   ا وتقنيا وتنظيميمالي ر دعماًوفِّإىل أن ت املعنية

ومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل التحضـري حللقـات        
  العمل، مبا يف ذلك إعداد وثائق املعلومات اخللفية ذات الصلة وتوزيعها.

بالتعاون مع احلكومات املستضيفة وجلـان األمـم املتحـدة    ، ٢٠١٤ عام وقد ُعقدت يف  -٤
االقتصادية واالجتماعيـة اإلقليميـة ومعاهـد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة           

ــة حتضــريية للمــؤمتر    اجتمــاع آســيا  عشــر، هــي: (أ) الثالــثاجلنائيــة، أربعــة اجتماعــات إقليمي
ــي   ــادئ اإلقليمـ ــيط اهلـ ـــ واحملـ ــذي ُعِق ــريي، الـ ــن  التحضـ ــانكوك مـ ــانون  ٢٤إىل  ٢٢د يف بـ كـ

د يف الدوحـة  اجتمـاع غـرب آسـيا اإلقليمـي التحضـريي، الـذي ُعقِـ       (ب)  ؛٢٠١٤الثاين/يناير 
ــن  ــباط/فرباير  ٥إىل  ٣مـ ــة والكاريبـــ  ا) ج(؛ ٢٠١٤شـ ــا الالتينيـ ــاع أمريكـ ــي ـجتمـ ي اإلقليمـ

؛ (د) اجتمـاع  ٢٠١٤ط/فرباير شـبا  ٢١إىل  ١٩د يف سـان خوسـيه مـن    التحضريي، الذي ُعِق
  .٢٠١٤ نيسان/أبريل ١١إىل  ٩من  أديس أباباد يف أفريقيا اإلقليمي التحضريي، الذي ُعِق

    
    احلضور وتنظيم األعمال  - ثانياً  
    موعد انعقاد املؤمتر ومكانه  - ألف  

إىل  ١٢، مـن  الدوحـة عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف   الثالثد مؤمتر األمم املتحدة ُعِق  - ٥
  .٦٨/١٨٥و ٦٧/١٨٤و ٦٥/٢٣٠بقرارات اجلمعية العامة  ، عمال٢٠١٥ًنيسان/أبريل  ١٩
    

    املشاورات السابقة للمؤمتر  - باء  
بعـــة يف مـــؤمترات األمـــم املتحـــدة اخلاصـــة، ولقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  للممارســـة املتَّ وفقـــاً  - ٦
ية سابقة للمؤمتر. وكـان بـاب   مشاورات غري رمس ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١١، ُعقدت يف ٥٦/١١٩

ــلــي مجيــع الــدول املــدعوَّ أمــام ممثِّ املشــاركة يف تلــك املشــاورات مفتوحــاً  ق أثنــاء ة إىل املــؤمتر. واتُِّف
  ).A/CONF.222/L.1املشاورات على عدد من التوصيات بشأن تنظيم أعمال املؤمتر (انظر الوثيقة 

    
    احلضور  - جيم  

[...]  
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    افتتاح املؤمتر  - دال  
ا األمـني العـام   عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية رمسيـ  الثالثافَتَتَح مؤمتَر األمم املتحدة   -٧

ــدوتوف    و للمــؤمتر ــوري في ــة، ي ــذي للمكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرمي ــدير التنفي ، حبضــور امل
  ، أمري قطر.صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاين

عبد اهللا بن ناصر بـن خليفـة آل ثـاين، رئـيس جملـس       وأدىل رئيس املؤمتر الثالث عشر،  -٨
ــع          ــؤمتر. فرحَّــب جبمي ــام امل ــة أم ــه، بكلم ــد انتخاب ــة قطــر، بع ــة يف دول ــر الداخلي ــوزراء ووزي ال
املشاركني وتوجَّه بالشكر إىل األمانة علـى مـا قامـت بـه مـن أعمـال للتحضـري للمـؤمتر الثالـث          

رمية وانعدام األمن من زيـادة يف العنـف والفسـاد يف مجيـع     عشر. وشدَّد على ما أفضت إليه اجل
ا أعـاق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة. وأبـرز الصـالت بـني التنميـة املسـتدامة          أحناء العامل، ممَّ

ــة التعــاون علــى املســتويني       ــة. وشــدَّد علــى أمهي ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــدابري من اإلقليمــي وت
اعتماد سياسات ومعايري واضحة حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات   والدويل، وحثَّ الدول على

األساســية. وأكَّــد علــى أمهيــة الشــراكات بــني احلكومــات والقطــاع اخلــاص ومنظمــات اجملتمــع   
ي الفعَّــال للتحــدِّيات املتصــلة باجلرميــة. ودعــا إىل إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة   املــدين يف التصــدِّ

ودعـا   .٢٠١٥مـم املتحـدة األوسـع ويف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام         اجلنائية يف جدول أعمـال األ 
ي اجلرمية، ونوَّه مع التقدير بالدعم الذي يقدِّمه األمني العام مـن أجـل   لتفشِّ أيضاً إىل وضع حدٍّ

الترويج لالتفاقيات واالتفاقات الدولية املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية. وأعلن عـن مبـادرة   
، وهي إنشاء صندوق للتعليم والتطوير املهين لصاحل األطفـال والشـباب النـازحني    جديدة لقطر
حـثَّ الـدول علـى أن تنظـر إىل إعـالن الدوحـة علـى         ،زاعات يف املنطقة. وأخرياً من ضحايا الن

أنه نداء مجاعي من املـؤمتر لوضـع معـايري عاليـة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والتنميـة           
  ة.املستدام

منـع اجلرميـة    العام لألمم املتحدة بكلمة أمـام املـؤمتر، فنـوَّه بأمهيـة مـؤمترات     األمني وأدىل   - ٩
عـات العامليـة للحكومـات واجملتمـع املـدين واألوسـاط       والعدالة اجلنائية باعتبارها أكرب وأهم التجمُّ

الصـدد إىل أنَّ مـؤمترات    األكادميية واخلرباء يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة. وأشـار يف هـذا   
عامـاً علـى حتديـد معـامل سياسـات العدالـة اجلنائيـة وعلـى تعزيـز           ٦٠األمم املتحـدة تسـاعد منـذ    

له اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة. وشـدَّد علـى    التعاون الدويل على مكافحة التهديد العاملي الذي متثِّ
تـهك حقـوق اإلنسـان وتفسـح جمـاالً أكـرب أمـام        أنَّ اجلرمية هتدِّد السالم واألمن وتعيق التنميـة وتن 

ر األفـراد واجملتمعـات، وتـؤثِّر    ي الفسـاد وتقـوِّض احلوكمـة الرشـيدة وسـيادة القـانون، وتـدمِّ       تفشِّ
وأكَّـد علـى أنَّ خطـة التنميـة     بصفة خاصة على اجملموعات الضعيفة واملعرَّضة للخطر يف اجملتمع. 

تستدعي االعتـراف بأمهيـة سـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان بالنسـبة للتنميـة          ٢٠١٥ملا بعد عام 
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املستدامة. وأشار إىل أنَّ التنمية وحقوق اإلنسان تعتمدان على األطر القانونية ذات الصلة وعلى 
لتعاون والتنسيق علـى الصـعيد الـدويل    لي القانون. وأشار من جهة أخرى إىل اْعاحلكومات اليت ُت

يف جمال مكافحة اجلرميـة املنظَّمـة    ي الفعَّالة، وخاصةًباعتبارمها عنصرين رئيسيني يف تدابري التصدِّ
عرب الوطنية واإلرهاب ومعاجلة الروابط فيما بينهما. وشجَّع الدول األعضاء اليت مل تصـدِّق بعـد   

املخدِّرات واجلرمية والفساد واإلرهاب على القيـام بـذلك   على الصكوك الدولية املتعلقة مبكافحة 
وعلى دعم املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية يف جهوده الرامية إىل تقدمي املساعدة يف تنفيذ هذه 

مـن   ماليـني الـدوالرات سـنويا    تدرُّ الصكوك. وأشار إىل أنَّ اجلرمية السيربانية قد أصبحت جتارةً
اإلنترنت وسرقة اهلوية ومن فقدان ممتلكات فكريـة، ودعـا إىل بـذل املزيـد      أعمال االحتيال على
ف العنيـف  ي هلا. وأشار كذلك إىل خطة عمل األمم املتحدة بشأن منع التطرُّمن اجلهود للتصدِّ

ي الــيت ســُتعقَد بشــأن كيفيــة التصــدِّ   ملناقشــة املواضــيعية الرفيعــة املســتوى للجمعيــة العامــة  وإىل ا
  رهاب العنيفني املتزايدين.ف واإلللتطرُّ
وقُدِّم للمشاركني يف املؤمتر عرض وثائقي عن منتدى الدوحة للشـباب. وقـد ُعِقـد هـذا       -١٠

وذلـك للمـرة األوىل يف سـياق مـؤمترات     ، ٢٠١٥أبريـل   نيسـان/  ٩إىل  ٧املنتدى يف الفتـرة مـن   
هـذا   ومجـع ر داخلية قطر. ونظَّمته مؤسسة قطر حتت رعاية معايل وزياألمم املتحدة ملنع اجلرمية، 

  .جنسية ٣٠لون أكثر من عة للغاية ميثِّطالباً من خلفيات وختصُّصات متنوِّ ١٢٣املنتدى 
ن هـذا  وقدَّم ثالثة مشاركني يف منتـدى الدوحـة للشـباب بيـان املنتـدى للمـؤمتر، وتضـمَّ         -١١

واسـتلم األمـني العـام     البيان توصيات بشأن اختاذ تدابري على الصعيد العاملي واإلقليمي والـوطين. 
  لألمم املتحدة البيان من املشاركني الثالثة يف املنتدى وقدَّمه إىل رئيس املؤمتر الثالث عشر.

عن الـذكرى السـنوية السـتني لعقـد      مؤمتر الثالث عشر فيلماً وثائقياوقدَّم األمني العام لل  - ١٢
عـن املـؤمترات    وجيـزةً  تارخييـةً  لم حملـةً ل مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرميـة. وعـرض هـذا الفـي    أوَّ

االثين عشر السابقة ومسامهة كل منها يف حتديد معامل السياسات ووضع املعايري الدولية يف جمـال  
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

    
  انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين  - هاء 

 
 نيسـان/  ١٢األوىل، املعقـودة يف   بالتزكية يف جلسته العامة الثالث عشر انتخب املؤمتر  -١٣

الشــيخ عبــد اهللا بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثــاين، رئــيس جملــس الــوزراء ووزيــر    ، ٢٠١٥أبريــل 
 ، رئيساً للمؤمتر.الداخلية يف قطر
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روبريتــو رافاييــل كامبــا ســيفريان  أيضــاً ، انتخــب املــؤمتر بالتزكيــة نفســهاويف اجللســة   -١٤
، والـدولَ  للجنـة الثانيـة   اًرئيسـ  )فنلنـدا مـايت تابـاين يوتسـن (   و، للجنـة األوىل  اًرئيسـ  )املكسيك(

اباً للرئيس: تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيـا، مصـر، املغـرب، ناميبيـا، نيجرييـا (الـدول       التالية نوَّ
األفريقية)؛ إندونيسيا، تايلنـد، الصـني، الكويـت، لبنـان، اليابـان (دول آسـيا واحملـيط اهلـادئ)؛         

ــان، كرواتيـــ  ــاال،     أذربيجـ ــلفادور، غواتيمـ ــوادور، السـ ــرقية)؛ إكـ ــا الشـ ــا (دول أوروبـ ا، التفيـ
كوستاريكا، املكسـيك (دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي)؛ أسـتراليا، أملانيـا، إيطاليـا، فنلنـدا،         

ــة ودول أخــرى).     ــا الغربي ــدا (دول أوروب ــدا، هولن ــب كن ــيوكولو   وانُتِخ ــف س ــو جوزي  تيبوغ
  .ةًعام ةمقرِّر )التفيا(أوسكالنِه سينتيا للرئيس ووَّل أ اًنائب )جنوب أفريقيا(

نيســان/أبريل،  ١٣، املعقــودة يف األوىل ابالتزكيــة يف جلســته ت اللجنــة األوىلوانتخبــ  -١٥
  هلا. ةًمقرِّر )لبنانجان مراد (لرئيسها و اًنائبفان دير لوف (هولندا)  سمارك روختر

أبريل، نيســان/ ١٤األوىل، املعقــودة يف وانتخبــت اللجنــة الثانيــة بالتزكيــة يف جلســتها    -١٦
 نــاوكي ســوغانو (اليابــان)ولرئيســها  اًنائبــ أنطونيــو روبريتــو كاســتيالنوس لــوبيس (غواتيمــاال)

  هلا. اًمقرِّر
    

  إقرار جدول األعمال  - واو 
 

نيسـان/أبريل، جـدول األعمـال     ١٢املؤمتر، يف جلسـته العامـة األوىل، املعقـودة يف     أقرَّ  -١٧
ــ ــيغته الــــيت أقرَّ)A/CONF.222/1(ت املؤقَّــ ــا  ، بصــ ــة يف قرارهــ ــة العامــ ــا اجلمعيــ . ٦٧/١٨٤هتــ
 جدول األعمال كما يلي:  وكان

  
  افتتاح املؤمتر.  -١
  املسائل التنظيمية.  -٢

  انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين؛  (أ)  
  اعتماد النظام الداخلي؛  (ب)  
  إقرار جدول األعمال؛  (ج)  
  تنظيم األعمال؛  (د)  
  وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر:  )(ه  
  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  ‘١‘    
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  تقرير جلنة وثائق التفويض.  ‘٢‘    
التجـارب الناجحـة يف تنفيــذ السياسـات واالســتراتيجيات الشـاملة ملنــع اجلرميـة والعدالــة        -٣

عـم التنميـة   اجلنائية مـن أجـل تعزيـز سـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل ود         
  .املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعـاون علـى الصـعيد اإلقليمـي، ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة          -٤
  العابرة للحدود الوطنية.

دَّة للجرميـة العـابرة للحـدود    جِالنُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة ومسـت   -٥
  ية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم.الوطن

  .يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية النُُّهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور  -٦
  اعتماد تقرير املؤمتر.  -٧
    

    تنظيم األعمال  - زاي  
نيســـان/أبريل، تنظـــيم أعمالـــه وفقـــاً  ١٢املـــؤمتر يف جلســـته العامـــة األوىل، املعقـــودة يف  أقـــرَّ  - ١٨
  .)A/CONF.222/L.1نيسان/أبريل ( ١١املشاورات السابقة للمؤمتر اليت ُعقدت يف يف إطار  لتوصياتل

    
    اعتماد النظام الداخلي  - حاء  

نيســان/أبريل،  ١٢اعتمــد املــؤمتر بتوافــق اآلراء يف جلســته العامــة األوىل، املعقــودة يف    -١٩
  ).A/CONF.222/2نظامه الداخلي (

    
    لني لدى املؤمتر، وتعيني أعضاء جلنة وثائق التفويضمثِّوثائق تفويض امل  - طاء  

مـن   ٤نيسان/أبريل، وفقاً للمـادة   ١٢ر املؤمتر يف جلسته العامة األوىل، املعقودة يف قرَّ  -٢٠
بناء على اقتراح الـرئيس، تعـيني الـدول التاليـة أعضـاء يف      و)، A/CONF.222/2نظامه الداخلي (

 ،الســنغال ،الــدامنرك، جامايكــا ،بــنغالديش ،الربازيــل ،لروســيجلنــة وثــائق التفــويض: االحتــاد ا
  الواليات املتحدة األمريكية. ،ناميبيا ،الصني

  


