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    مقدِّمة  -أوًال  
، بشــأن دور مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية ٥٦/١١٩قرَّرت اجلمعية العامة يف قرارها   -١

وتواترها ومدَّهتا، أن تســــــبق كل مؤمتر اجتماعات إقليمية حتضــــــريية،  تهاومعاملة املجرمني ومهم
  .رمية والعدالة اجلنائيةقرَّرت أن ُتسمِّي املؤمترات القادمة مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجل  كما
ــدروس املســــــتخلصــــــــة من مؤمترات و  -٢ ــال ــدويل املعين ب ــاقش فريق اخلرباء احلكومي ال ن

ماعه املعقود يف بانكوك يف الفترة من  األمم ية، يف اجت لة اجلنائ عدا إىل  ١٥املتحدة ملنع اجلرمية وال
. لتحضــري للمؤمترات، كيفية إدماج الشــواغل واملنظورات اإلقليمية يف ا٢٠٠٦آب/أغســطس  ١٨

وشدَّد فريق اخلرباء على أمهية االجتماعات اإلقليمية التحضريية كأداة حتضريية أساسية للمؤمترات، 
لدى  تما زال فإنه كما الحظ أنَّه رغم العوملة وتزايد الطابع العابر للحدود الذي يتَّســم به اإلجرام

ذ بعني االعتبار على النحو املناســـب لدى مناطق شـــتَّى من العامل شـــواغل خمتلفة ترغب يف أن ُتؤخ
  .)٢٣، الفقرة E/CN.15/2007/6(نظر املؤمترات يف طائفة متنوعة من املواضيع 

ر تنظيم االجتماعات  ٧٢/١٩٢طلبت اجلمعية العامة يف قرارها و  -٣ إىل األمني العام أن ييســــِّ
اإلقليمية التحضـــريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشـــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وأن يوفِّر املوارد 

املؤمتر الرابع عشــــــر نفســــــه، وفقًا  االجتماعات ويفالالزمة ملشــــــاركة أقل البلدان منوًّا يف تلك 
وشــجَّعت اجلمعية العامة، يف القرار . وبالتشــاور مع الدول األعضــاء ،الســابق للممارســة املتَّبعة يف

صــــــة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات  نفســــــه، برامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصــــــِّ
عاون مع  ية، على الت ية األخرى املعن ية واملنظمات املهن ية واملنظمات غري احلكوم لدول ية ا احلكوم

  .املكتب) يف التحضري للمؤمتر الرابع عشر(م املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية مكتب األم
طلبت اجلمعية العامة، يف القرار نفســـــــه، إىل األمني العام أن ُيعدَّ، بالتعاون مع معاهد و  -٤

ية شـــبكة برنامج األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية والعدالة اجلنائية، دليل مناقشـــة لالجتماعات اإلقليم
التحضــريية للمؤمتر الرابع عشــر وللمؤمتر نفســه، يف الوقت املناســب، ودعت الدول األعضــاء إىل 

  .املشاركة بنشاط يف تلك العملية
سابعة والعشرين ،نظرت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةو  -٥ يف مشروع دليل  ،يف دورهتا ال

، مبشـروع دليل املناقشـة، ٧٣/١٨٤يف قرارها وأحاطت اجلمعية العامة علمًا مع التقدير، . املناقشـة
وطلبت إىل األمني العام أن يضعه يف صيغته النهائية يف الوقت املناسب، مع مراعاة توصيات اللجنة 
وكذلك التعليقات واآلراء اإلضـــافية الواردة من الدول األعضـــاء، لكي يتســـىن عقد االجتماعات 

وقد صدرت الصيغة . ٢٠١٩أقرب وقت ممكن يف عام  اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الرابع عشر يف
  .٢٠١٨) يف أيلول/سبتمرب A/CONF.234/PM.1(النهائية لدليل املناقشة 

احلكومات على االضـــــطالع باألعمال ، ٧٢/١٩٢شـــــجَّعت اجلمعية العامة، يف قرارها و  -٦
شر يف مرحلة مبكِّرة  شاء جلان والتحضريية للمؤمتر الرابع ع سبة، مبا يف ذلك إن سائل املنا جبميع الو

، يف ذلك القرار ويف قراراها أيضـــــــًا وحثَّت اجلمعية العامة. حتضــــــريية وطنية، عند االقتضـــــــاء
، املشــاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضــريية على دراســة البنود املوضــوعية جلدول ٧٣/١٨٤
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أعمال املؤمتر الرابع عشـــر ومواضـــيع حلقات العمل اليت ســـُتعقد يف إطاره وتقدمي توصـــيات ذات 
  . التوصيات واالستنتاجات لكي ينظر فيها املؤمتر منحى عملي ُيستَند إليها يف إعداد مشاريع

    
    االستنتاجات والتوصيات  -ثانيًا  

أشــــارت أمينة اجتماع آســــيا واملحيط اهلادئ اإلقليمي التحضــــريي إىل أنَّ جلنة منع اجلرمية   -٧
والعدالة اجلنائية حدَّدت بعناية املوضــوع الرئيســي للمؤمتر الرابع عشــر وبنود جدول أعماله وحلقات 

االجتماع  العمل اليت ســــُتعقد يف إطاره، واعتمدهتا اجلمعية العامة. ويف هذا الصــــدد، ســــلَّطت أمينة
، ٧١/٢٠٦الضــــوء على أنَّه باالســــتفادة من جناح املؤمتر الثالث عشــــر، وعمًال بقرار اجلمعية العامة 

ُبذلت قصارى اجلهود لضمان تبسيط املوضوع العام للمؤمتر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات 
إطاره. وذكَّرت أمينة االجتماع املشــاركني بأنَّه نظرًا ألنَّ املوضــوع الرئيســي  العمل اليت ســُتعقد يف

مِّم حبيث يكون شـــــامال للبنود املوضـــــوعية جلدول األعمال ومواضـــــيع حلقات العمل  للمؤمتر صـــــُ
وللمناقشــــات اليت ســــتجري يف إطارها أثناء املؤمتر، فإنَّهم مدعوون إىل إجراء مناقشــــة عامة تطلعية 

عالقة بني املوضــــوع الرئيســــي للمؤمتر والبنود املوضــــوعية جلدول أعماله، وكذلك اآلثار بشــــأن ال
الســياســاتية لتلك العالقة. وأوضــحت أمينة االجتماع أنَّه، بغية تيســري اإلعداد لالجتماعات اإلقليمية 

بني  اجلمعشــة دليل املناق  يف  التحضــريية واملناقشــات اليت ســُتعقد يف إطارها ويف إطار املؤمتر نفســه، مت
مواضــــيع حلقات العمل ذات وبنود جدول األعمال اليت تتناول مســــائل ذات أمهية واســــعة وعاملية 

الصلة، على أن يكون مفهومًا أنَّ حلقات العمل املذكورة هتدف إىل أن تتناول مواضيع أكثر حتديدًا 
  .وإىل االستفادة من التجارب والنُُّهج العملية

املوضــوع الرئيســي للمؤمتر والبنود املوضــوعية  حولقدَّم ممثلو األمانة عروضــًا إيضــاحية و  -٨
  .جلدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت سُتعقد يف إطاره

التالية، ملخص املداوالت الوارد أدناه وحتديد التوصـــيات  ومت على ضـــوء االجتماع إعداد  -٩
  .املشاركون بشأهنااليت مل يتفاوض 

    
اجلنائية  والعدالة املوضوع الرئيسي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية  -لفأ  

القانون: حنو حتقيق خطة التنمية  "النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة
      "٢٠٣٠املستدامة لعام 

    ملخَّص املداوالت    
دِّد على العالقة التعاضـــــدية املتبادلة بني ســـــيادة القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   -١٠ شـــــُ

ــــــتدامة، كما  من أهداف التنمية  ١٦تجلى بصــــــفة خاصــــــة يف الترابط بني اهلدف توالتنمية املس
اف أهد وال سيمااملستدامة وسائر أهداف وغايات التنمية املستدامة ذات الصلة الواردة يف اخلطة، 

  .١٧و ١١و ١٠و ٨و ٥و ٤ التنمية املستدامة
وسلَّم االجتماع بأنَّ املوضوع الرئيسي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة   -١١

إعالن الدوحة ’اجلنائية سيستند إىل اإلجنازات اليت حقَّقها املؤمتر الثالث عشر ووثيقته اخلتامية املعنونة 
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جلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوســع من أجل التصــدِّي بشــأن إدماج منع ا
للتحدِّيات االجتماعية واالقتصــادية وتعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطين والدويل ومشــاركة 

ولوحظ أنَّه منذ اعتماد إعالن الدوحة صــــار هناك فهم متزايد للترابط بني ســــيادة . ‘عموم اجلمهور
وشدَّد االجتماع على أنَّ املؤمتر الرابع عشر يقدِّم فرصة  .٢٠٣٠القانون وخطة التنمية املستدامة لعام 

فريدة للدول األعضــــــاء الســــــتعراض جهودها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من حيث تعزيز 
بني أهداف التنمية ومع التســــــليم بالتكامل . جهودها الرامية إىل تنفيذ أهداف التنمية املســــــتدامة

املســــــتدامة وجدول أعمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ُأعرب عن قلق من أنَّ الربط بني جدول 
األعمال املذكور وخطة التنمية املســــتدامة بأســــرها ميكن أن ينطوي على خطر حتويل تركيز جدول 

  . أعمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية حنو شواغل التنمية بقدٍر مفرط
الرئيسية  اإلجنازاتباإلضافة إىل ذلك، لوحظ أنَّه منذ اعتماد إعالن الدوحة حتقَّق عدد من و  -١٢

، والوثيقة اخلتامية ٢٠٣٠على الصــــــعيد املتعدد األطراف، مثل اعتماد خطة التنمية املســــــتدامة لعام 
لتصدي ملشكلة املخدِّرات العاملية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثني، املعنونة "التزامنا املشترك با

  ومواجهتها على حنو فعَّال"، واالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظَّمة والنظامية.
    

    نتائج املداوالت    
  :بشأهنا املشاركون اليت مل يتفاوض ،ُحدِّدت التوصيات التالية  -١٣

إيالء أولوية للعناصــــر األســــاســــية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واليت ُتعدُّ   أ)(  
عن طريق االستثمار يف املهارات،  ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  للمضي ُقدمًا يفالزمة 

ري يف نطاق نظام العدالة اجلنائية، مع التفككامل  علىوحتديدًا من خالل تعزيز قدرات املمارســــني 
القانون وإنفاذه، مبا يف  لســـــيادةاحترام عموم اجلمهور  تعزيزهبدف  ،الوقت نفســـــه يف األثر الناتج
  التعاون بني املمارسني؛ توطدذلك عن طريق اتِّخاذ تدابري 

ترويج هنج متكامل وشــامل ويســتوعب اجلميع، مع التركيز على الناس، وخصــوصــًا   (ب)  
األطفال والشباب، ومبا يشمل السياسات القائمة على املجتمع املحلي، عمال على تعزيز سيادة القانون 

   ثقافة احترام القانون؛ وترسيخ
 مؤسساتمبا يف ذلك توطيد التعاون بني السلطات احلكومية واجلهات املعنية األخرى،   (ج)  

يؤدي إىل اتِّباع هنج   األمم املتحدة وسائر املنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخلاص واملجتمع املدين، مبا
  ؛٢٠٣٠مشترك بني القطاعات ومتعدد التخصُّصات إزاء تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

املتحدة   اخلتامية ملؤمترات األمم واصلة دوره يف "تفعيل" الوثائقملتقدمي الدعم للمكتب   (د)  
 يفملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مع مراعاة دور جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بصــفتها اهليئة الرئيســية 

العمل على تنفيذ   الســـــياســـــات يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ويف بصـــــنعاألمم املتحدة املعنية 
صلة عن طريق تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات وعن طريق تيسري أهداف التنمية املستدا مة ذات ال

  تبادل املمارسات اجليدة والتجارب يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
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املناقشـــات بشـــأن  تنشـــيطتعزيز دور جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف مواصـــلة   (ه)  
، مبا يف ٢٠٣٠العالقة بني ســـيادة القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وخطة التنمية املســـتدامة لعام 

طريق مواصــــلة مســــامهاهتا املوضــــوعية يف االســــتعراض املواضــــيعي لتنفيذ أهداف التنمية   ذلك عن
  التنمية املستدامة؛ املستدامة الذي يضطلع به املنتدى السياسي الرفيع املستوى بشأن

إيالء أولوية لتقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء يف االضطالع مبسؤوليتها عن ضمان   (و)  
  سالمة مواطنيها، وعن حتديد القوانني اجلنائية وإنفاذها، وعن تعزيز الوصول إىل العدالة وسيادة القانون؛

ألمم املتحدة ملنع اجلرمية توطيد التعاون مع املعاهد األعضـــــاء يف شـــــبكة برنامج ا  ز)(  
والعدالة اجلنائية من أجل مواصــــلة تعزيز البحوث يف جماالت ســــيادة القانون ومنع اجلرمية والعدالة 
اجلنائية والصــالت بني هذه املجاالت والتنمية املســتدامة، بغية تدعيم تبادل املعلومات واملمارســات 

صلة باجلرمية، فضًال عن ُسبل ووسائل تات املاجليدة والدروس املستفادة بشأن التهديدات والتحدي
  .التصدي هلا على حنو فعَّال

    
      البنود املوضوعية وحلقات العمل  -باء  

  واالقتصادية  االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية  -١  
االستفادة من اإلحصاءات  ومنع اجلرمية باالستناد إىل األدلة: من جدول األعمال)؛ ٣(البند 

  )١(حلقة العمل  يف دعم املمارسات الناجحة  واملؤشرات والتقييم
  

    ملخَّص املداوالت    
ُسلِّم بأنَّ املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية هم اجلهات الفاعلة األساسية يف جهود منع اجلرمية   -١٤

وشدَّد االجتماع على أنَّ املؤمتر املقبل ينبغي . املستدامةوالعدالة اجلنائية الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية 
  الصدد.  أن يركِّز على التدابري العملية اليت يضطلع هبا املمارسون يف جمال العدالة اجلنائية يف هذا

لِّم أيضــــًا بأنَّ املؤمتر الرابع عشــــر ينبغي أن يناقش دور املواطنني يف جمال منع اجلرمية و  -١٥ ســــُ
  . واألدوار األخرى اليت قد يضطلعون هبا ،اجلنائيةوالعدالة 

لِّم كذلك بأنَّ نظم العدالة اجلنائية واملؤســـســـات املكوِّنة هلا تقوم بدور حاســـم يف تعزيز   -١٦ وســـُ
ولكي يعمل ذلك اهليكل األســــاســــي على حنو فعَّال، أســــند االجتماع أولوية عالية  ســــيادة القانون؛

وبناء قدراهتم، ومن بينهم املدَّعون العامون وضــباط الشــرطة وضــباط لالســتثمار يف تدريب املمارســني 
وأشري إىل أن التعاون والتنسيق فيما بني أولئك . اإلفراج حتت املراقبة وموظفو اإلصالحيات والسجون

املمارســـــني ضـــــروري للتصـــــدي للجرمية، مبا فيها اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، على املســـــتوى الوطين 
  والدويل.واإلقليمي 

وشــدَّد االجتماع على أمهية إدماج مراعاة املنظور اجلنســاين يف تدابري وســياســات منع اجلرمية   -١٧
  . والعدالة اجلنائية

، اليت ميكن أن تؤدي دورًا رئيسيا املجتمعيةاخلفارة  منهجية وعالوة على ذلك، ُأشري إىل أمهية  -١٨
وال ميكن االضـــــطالع بتلك اخلفارة دون  املحلي. يف تعزيز اســـــتراتيجيات منع اجلرمية على املســـــتوى
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مشــاركة املجتمع، وخصــوصــًا مشــاركة الشــباب يف أنشــطة مشــتركة مع الشــرطة، األمر الذي بدوره 
  . يعزز ثقة اجلمهور يف سلطات إنفاذ القانون وتعاونه معها

دِّد على أنَّه ينبغي و  -١٩ ــُ ــتخدامش جهود  لدفعليس فقط تدابري تعليمية واجتماعية وصــحية  اس
دِّد على أنَّ للتعليم دور  وفضــال عن. اإلجرام ملعاجلة بعض أســباب بل أيضــًامنع اجلرمية  ذلك، شــُ

اجلهود  دفعويف هذا الصــدد، شــدَّد االجتماع على احلاجة إىل . املتكاملة ملنع اجلرمية النُُّهجحمفِّز يف 
ــــــتفادة من الربامج الرياضــــــية يف متكني الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إىل تعزيز التعليم واال س

  . عوامل للتغيري اإلجيايببصفتهم  اليت يؤدوهنا بطبيعتهمدوار األاألطفال والشباب من االضطالع ب
ضوء على أمهية ثقافة احترام القانون اليت و  -٢٠ سلَّط بعض املشاركني ال سياق منع اجلرمية،  يف 

لِّم بــأنَّ اخلطط . هلمــا واحترامــه انون وإنفــاذهلقــيف ااجلمهور  عموم ثقــة تعزيزتركِّز على  ــــــُ وس
  .متعلقة باألسرة قد أسهمت يف تعزيز منع اجلرميةوتعليمية  ُنُهجاشمل تاالستراتيجية الوطنية اليت 

من  ابالعصـــــابات وغريه ةلعنف املرتبطضـــــروب ال التطورالطبيعة الدائمة  وُأشـــــري إىل أنَّ  -٢١
صــــة وحمدَّدة األهداف يف جمال منع اجلرمية،  ُنُهجأشــــكال اجلرمية احلضــــرية تتطلَّب اتِّباع  متخصــــِّ

اجلرائم، مبا يف ذلك جتنيدهم يف  وهذهوخصـــــوصـــــًا هبدف منع إشـــــراك الشـــــباب يف هذا العنف 
 حتليل أن يدعم الدول األعضـــــــاء يف ميكن اجلماعات اإلجرامية واإلرهابية املنظَّمة، وأنَّ املكتب

لعنف املرتبط بالعصــــابات واجلرمية احلضــــرية واملمارســــات اجليدة يف ااالجتاهات األخرية يف جمال 
  . هلماالتصدي 

ُسلِّط الضوء على أمهية اتِّباع هنج يركِّز   -٢٢ وفيما يتعلَّق مبنع االتِّجار باألشخاص والتصدي له، 
ويف هذا الصدد، ُشدِّد على أمهية إيالء أولوية . ئيةعلى الضحايا بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنا

  لكرامة ضحايا اجلرمية والناجني منها وحقوق اإلنسان اخلاصة هبم وسالمتهم ورفاههم.
وُأشري إىل . إىل األدلة، مبا يف ذلك تعزيز مجع البيانات املستندُشدِّد على أمهية منع اجلرمية و  -٢٣

املحلي بغية ضمان التنفيذ السليم لسياسات  التشريعوفقًا ملقتضيات  يتمأنَّ مجع البيانات ينبغي أن 
  . منع اجلرمية

تســليط الضــوء على املمارســات لاملؤمتر الرابع عشــر  يســتفاد من ينبغي أن هُأشــري إىل أنَّو  -٢٤
  .االبتكارية واإلبداعية يف تصميم وتنفيذ برامج متكاملة ومتنوِّعة يف جمال منع اجلرمية

من  ،أنَّ هناك حاجة إىل النظر يف التحوُّل إىل منوذج جديد لعمليات إنفاذ القانون ُذكرو  -٢٥
اقُترح يف هذا الصــــدد أن يدرس املؤمتر و. الشــــرطة" اتخدم"منوذج الشــــرطة" إىل  ات"قومنوذج 
 علىالنهج مبزيد من التفصـــيل هبدف مســـاعدة الدول األعضـــاء واملجتمع املدين  هذاعشـــر  الرابع

  يف هذا الصدد. تبادل البحوث واملمارسات اجليدة والدروس املستخلصة
    

    نتائج املداوالت    
  :بشأهنااملشاركون ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض   -٢٦

أوصــــــى االجتماع قد و. تعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون عن طريق التدريب  أ)(  
سيًا ليس  سا تلبية االحتياجات على املستوى الوطين بل أيضًا فقط لهبذا التدريب باعتباره عنصرًا أ
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تشــــجيع التعاون بني املمارســــني على املســــتويني اإلقليمي والدويل، وكذلك من أجل التصــــدي ل
  ال تكنولوجيا املعلومات؛العمل اجلديدة اليت تتَّبعها اجلماعات اإلجرامية والتطورات يف جم ألساليب
ُبل  وصــولملعاجلة قضــايا وتطوير هنج شــامل ومتكامل  تعزيز  ب)(   املرأة إىل العدالة وســُ

التدابري اليت تراعي االعتبارات  وجعلاالنتصــــــاف، وحتســــــني متثيل املرأة يف نظام العدالة اجلنائية، 
  ؛لة اجلنائيةمنع اجلرمية والعدا بشأنأي سياسة  من جزءًا ال يتجزأاجلنسانية 
سات اجليدة يف جمال منع االتِّجار باألشخاص ا سبلالنظر يف   ج)(   ستفادة من املمار ال

  ومكافحته؛
ة من أجل توفري برامج تعليمية ورياضـــــية  تعزيز التعاون  د)(   بني الســـــلطات املختصـــــَّ

 ســلميةتمعات يف بناء جم ملســامهتهم الالزمةلألطفال والشــباب تزوِّدهم باملعارف والقيم واملهارات 
وقد ُأوصــي باســتخدام الربامج التعليمية . من أجل حتقيق التنمية املســتدامةللجميع وعادلة وشــاملة 

  ممارسة جيدة يف جمال منع اجلرمية والعنف؛ ذلك باعتبار
ــــــتجابات الوطنية الفعَّالة وتوطيد التعاون الدويل من أجل التصــــــدي   (ه)   تعزيز االس

  املتعلقة مبشكلة املخدِّرات العاملية؛ واملاضية يف التطورللتهديدات املستمرة 
الناحية النوعية، من  وكذلكمنهجيات مجع البيانات، من الناحية الكمية  حتســــني  و)(  

ــــــتحداث طر هبدف تعميق املقدرة  ،ق جديدة لتوطيد التعاون يف جمال إحصــــــاءات اجلرميةائواس
عاملية للجرمية وتعزيز قدرة الدول األعضـــــاء على اجلماعية للدول األعضـــــاء على فهم االجتاهات ال

  . مجع وحتليل البيانات املتعلقة باجلرمية، مبا يف ذلك من خالل الدعم املقدَّم من املكتب
    

 من جدول األعمال)؛ ٤النُُّهج املتكاملة للتصدي للتحديات اليت تواجه نظام العدالة اجلنائية (البند   -٢  
  )٢استبانة املخاطر وإجياد احللول (حلقة العمل واحلد من معاودة اإلجرام: 

  
    ملخَّص املداوالت    

 احلفاظ علىأمهية حامسة يف  ذاتالعدالة اجلنائية املستقلة والشفَّافة  مؤسساتأنَّ  شري إىلُأ  -٢٧
العدالة اليت توفري ذلك فإنَّ خدمات إنفاذ القانون و وفضـــال عن ســـيادة القانون ومكافحة الفســـاد؛

  .واالستقرار ةالرشيد ةكموللح ضروريةتتَّسم بالفعالية وختضع للمساءلة 
أ) تعزيز (: ما يلي يف جمال العدالة اجلنائية تســـتند إىل متكاملة ُنُهجاتِّباع  ائدةفُأشـــري إىل و  -٢٨

وفيما بينها، وتوطيد التعاون الرمسي وغري الرمسي األجهزة املعنية التعاون من أجل بناء الثقة داخل 
التعاون  تعزيزج) ( ب) وضــــع إجراءات وُنُظم داخلية لتبادل املعلومات؛( ؛املســــتوياتعلى مجيع 

ية  لة اجلنائ عدا فاعلة اخلارجية، وبني أجهزة الشــــــرطة وال هااجلهات ال اخلدمات  ومقدِّم ومن بين
  .اإلعالم واملجتمع املدين املجتمعية وخرباء مجع البيانات ووسائل

مؤســســات العدالة اجلنائية، الالزمة لدى  توافر القدراتشــدَّد بعض املشــاركني على أنَّ و  -٢٩
سيما  معاودةتدابري فعَّالة للتصدي خلطر  للتوصل إىلأو السجون، شرط مسبق اإلصالحيات  وال 
سائر  .اإلجرام سم التعاون بني مؤسسات العدالة اجلنائية و والتعاون مع القطاع األجهزة املعنية ويتَّ
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أو اإلصــــــالحيات ولوحظ أنَّ التدريب املهين يف  .يف هذا الصــــــدد اخلاص بنفس القدر من األمهية
توفري فرص عمل يف الوقت املناســـب  واعُترب أن .عادة إدماج املجرمني يف املجتمعإلالســـجون هام 

 هذه جمديًالن يكون توفري فرص العمل و للمجرمني بعد اإلفراج عنهم ضــــروري إلعادة إدماجهم؛
ممارســات عن شــاركون امل وأبلغ .ســابقنيال املجرمنين لتوظيف وأرباب عمل مســتعد هدعم إال إذا

تعاونني" وضباط التعاون مع ما ُيعرف باسم "أرباب العمل امل متتد منوطنية جيدة يف هذا الصدد، 
شــاركة الشــباب والشــراكات يف جهود إعادة م التشــجيع علىإىل املراقبة املتطوعني اإلفراج حتت 

  .السابقني يف املجتمع وإعادة تأهيلهم املجرمنيإدماج 
 النُُّهجأنَّ حلقة العمل ذات الصلة اليت سُتعقد يف إطار املؤمتر ستتيح فرصة ملناقشة  ولوحظ  -٣٠

ومن مثَّ  املجرمني.بشـــأن مســـألة إعادة تأهيل املتعددة املتبعة اجلهات املعنية  القائمة على مشـــاركة
ــــيكون من املفيد تكريس املزيد من اجلهود  ضــــمان وجود خربات من جمموعات إقليمية خمتلفة لس

  أكثر فائدة.واملمارسات اجليدة  واخلرباتتبادل املعلومات  لكي يكون
لط الضــوء على أمهية َدو  -٣١ ور شــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف ســُ

  .تدعم إعادة التأهيل يف السجون ويف املجتمعات املحلية اليت النُُّهج ترويج

ولوحظ أنَّه قد يتعني إيالء االعتبار املناســــب للظروف واخللفيات املعيَّنة للمجرمني املعرَّضــــني   -٣٢
عاقني، خلطر التخلف عن الركب، مثل النساء واألطفال، واملنحدرين من البيئات الفقرية واملهمَّشة، وامل

 Handbook on Prisoners with special needsوالســــجناء األجانب، على النحو املبني يف الدليل املعنون 
  . الصادر عن املكتب

الصادر عن املكتب  Handbook on Restorative Justice Programmesأنَّ الدليل املعنون  ورُئي  -٣٣
  قد حيتاج إىل حتديث.

    
    نتائج املداوالت    

  :بشأهنااملشاركون يتفاوض اليت مل  ،التالية التوصياتُحدِّدت   -٣٤
هنج  عن طريقحبث املمارســـات الُفضـــلى يف جمال مكافحة االتِّجار باألشـــخاص   أ)(  

يركِّز على الضحايا، والنظر يف طرائق تطبيق هذه املمارسات الُفضلى من أجل محاية مجيع ضحايا 
وكرامتهم، وتوفري األســاس  اخلاصــة هبم ل حلقوق اإلنســانكامالحترام الاجلرمية ومســاعدهتم، مع ا

  ل الضحايا إىل ناجني؛تحوُّلالالزم 
إدماجهم يف املجتمع باالســتناد إىل إعادة عادة تأهيل املجرمني وإلتصــميم خطط   ب)(  

تقييم احتياجاهتم واملخاطر اليت قد يواجهوهنا، مبا يف ذلك تارخيهم الشــــــخصــــــي وحالتهم العقلية 
  ؛لديهم االجتماعية الصالتاألسرية وتوافر  وبيئتهم

املتحدة  معايري األمم املتحدة وقواعدها، مبا يف ذلك قواعد األمم تنفيذ فعالية زيادة  ج)(  
قواعد نيلســون مانديال)، وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية (النموذجية الدنيا ملعاملة الســجناء 

يو)، وقواعد األمم املتحدة ملعاملة الســــــجينات والتدابري غري قواعد طوك(للتدابري غري االحتجازية 
ــــــتراتيجيــات األمم املتحــدة وتــدابريهــا العمليــة (االحتجــازيــة للمجرمــات  قواعــد بــانكوك)، واس
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هبدف وذلك النموذجية للقضـــــاء على العنف ضـــــد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع اليت تتمحور حول اإلنســان وتراعي املنظور  ترويج

  ؛تدابري العدالة التصاحلية هااجلنساين، باإلضافة إىل استخدام التدابري غري االحتجازية، مبا في
 اســتكشــاف التدابري العملية بشــأن مشــاركة املواطنني يف املجتمعات املحلية مشــاركة  (د)  

  نشطة يف تقدمي املساعدة إىل املجرمني السابقني؛
املثول إىل من العودة تبادل املمارســات الُفضــلى الرامية إىل منع الشــباب والبالغني   (ه)  

املمارســـــات الُفضـــــلى القائمة على  ونشـــــر، ابتداء من املثول أمامهانظام العدالة اجلنائية، أو أمام 
بغية احلد من  ،التعليمية وتوفري فرص العمل داخل الســــــجون األدلة، مثل التدريب املهين والربامج

  معدَّالت معاودة اإلجرام؛
بني خمتلف اإلدارات  املشترك للعمل جُهبُن لالضطالعاستكشاف املمارسات الُفضلى   (و)  

حتليــل أحــدث البحوث بشـــــــأن ‘ ١’احلــد من معــاودة اإلجرام عن طريق مــا يلي:  علىاحلكوميــة  
املمارســـات اإلصـــالحية القائمة على األدلة واليت تســـاعد الســـجناء على العودة إىل املجتمعات املحلية 

تبادل األمثلة على الربامج اليت تدعم إعادة تأهيل الســــجناء ‘ ٢’كمواطنني منتجني وملتزمني بالقانون؛ 
توطيد التعاون ‘ ٣’املجتمع املحلي على حد ســواء؛ وإعادة إدماجهم يف املجتمع، داخل الســجون ويف 

احلكومية واملجتمع املدين واملنظمات املجتمعية هبدف  جهزةالسجون وسائر األواإلصالحيات  نظمبني 
النظر ‘ ٤’معاجلة طائفة من العوامل االجتماعية واالقتصـــــادية اليت تؤثر على معدالت معاودة اإلجرام؛ 

ُبل حتســني التدريب وب ناء القدرات للموظفني على مجيع املســتويات يف الُنظم اإلصــالحية أو ُنظم يف ســُ
السجون، مبا يشمل مسؤويل اإلدارة العامة والتنظيم، هبدف إدارة شؤون املجرمني ودعم إعادة التأهيل 

  وإعادة اإلدماج؛
تبادل التجارب واملمارســــات الُفضــــلى بشــــأن اســــتخدام بدائل احلبس يف مجيع   ز)(  
  . راءات العدالة اجلنائية، مع محاية سالمة املجتمعمراحل إج

    
النُُّهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات بشأن تعزيز سيادة القانون من خالل أمور منها   -٣  

وإقامة مؤسسات فعالة ونزيهة وخاضعة للمساءلة  توفري سبل الوصول إىل العدالة للجميع؛
تدابري اجتماعية وتعليمية وتدابري أخرى ذات صلة، والنظر يف وضع  وشاملة للجميع؛

تدابري تستهدف ترسيخ ثقافة احترام القانون مع احترام اهلويات الثقافية، وفقًا إلعالن  منها
والتعليم ومشاركة الشباب باعتبارمها عنصرين  من جدول األعمال)؛ ٥الدوحة (البند 

  )٣(حلقة العمل  تعزيز صمود املجتمعات يف وجه اجلرميةأساسيني يف 
  

    ملخَّص املداوالت    
ر أ) (ما يلي:  من بينهامجلة أمور،  على ُذكر أنَّ تعزيز ســـيادة القانون يعتمد  -٣٥ وصـــول تيســـُّ

وشـــاملة ونزيهة مؤســـســـات عدالة جنائية فعَّالة وخاضـــعة للمســـاءلة  بناءب) ( اجلميع إىل العدالة؛
ـــيخ ثقافة احترام القانونج) تعزيز التدابري االجتماعية ( للجميع؛ وناقش . والتعليمية الرامية إىل ترس

صات والقطاعات  النُُّهج ترويجاالجتماع ُسبل ووسائل  منع اجلرمية  بشأناملتعدِّدة األبعاد والتخصُّ
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الوطين  املستوىلتدعيم سيادة القانون على ضرورية شاملة ال النُُّهج أنوُشدِّد على . والعدالة اجلنائية
  . مي والدويلواإلقلي
الشراكات مع اجلهات املعنية ذات الصلة، مبا يشمل التعاون مع القطاع  إقامةأنَّ  ولوحظ  -٣٦

ولوحظ أيضًا أنَّ هذه . املتعدِّدة األبعاد لتعزيز سيادة القانون النُُّهجاخلاص، متثِّل عنصرًا أساسيًا يف 
العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك تصــدي ابري الشــراكات ميكن أن توفر حلوًال فعَّالة ومبتكرة لتحســني تد

  .من خالل استخدام التكنولوجيات اجلديدة
وأشار االجتماع إىل احلاجة إىل دعم جمتمعي واسع النطاق من أجل التصدي ملشاركة الشباب   -٣٧

القانون يف ولوحظ أنَّه ينبغي إيالء أولوية للمسائل التالية املتعلقة بالتدخالت اخلاصة بسيادة . يف اجلرمية
بل اســـــتبانة األطفال املعرَّضـــــني للخطر؛ (ب) حتديد  جمال منع جرائم الشـــــباب ومكافحتها: (أ) ســـــُ

 املؤشــرات القائمة على األدلة املتعلقة جبرائم الشــباب (ومنها على ســبيل املثال االنتماء إىل العصــابات)؛
مارســــــات اجليدة املتعلقة ببدائل (ج) املمارســــــات اجليدة يف جمال اإلدماج االجتماعي، مبا يف ذلك امل

(د) إقامة الشــــراكات بني ســــلطات إنفاذ القانون واملجتمعات املحلية من أجل دعم الشــــباب  احلبس؛
  املعرَّضني للخطر.

العمل على تيســــــري وأبلغ املشــــــاركون عن املمارســــــات اجليدة والتجارب والتحديات يف   -٣٨
وشــدَّدوا على ضــرورة ما يلي: (أ) توســيع . لقانونيةالعدالة وحتســني نوعية املســاعدة االوصــول إىل 

(ب) كفالة التنسيق بني السلطات املشاِركة يف تلك  نطاق املستفيدين من برامج املساعدة القانونية؛
بل احلصــول على املســاعدة القانونية يف  ذلك عن طريق نقاط االتِّصــال؛  يف الربامج، مبا (ج) تعزيز ســُ

  . (د) توطيد التعاون الدويل يف جمال املساعدة القانونية ة، وكذلك للمعاقني؛املناطق واملجتمعات الريفي
املســـاعدة التقنية، مبا يف ذلك تقدمي اجة إىل إيالء أولوية لتعزيز احل إىلأشـــار املشـــاركون و  -٣٩

دعمًا جلهودها الرامية إىل بناء مؤســـســـات عدالة جنائية فعَّالة وخاضـــعة للمســـاءلة  ،النامية للبلدان
  .ويف هذا الصدد، ُأكِّدت أمهية العمل الذي يقوم به املكتب. وشاملة للجميعونزيهة 

التقنية اليت تقدمها مؤســســات مثل فريق آســيا واملحيط اهلادئ  املســاعدةفوائد  شــري إىلوُأ  -٤٠
  . املعين بغسل األموال

 ،لوئام بني البشــــــرلوحظ تنوُّع الطرائق اليت تعزِّز هبا املجتمعات والثقافات الســــــالم واو  -٤١
  . عنصرًا يتعيَّن النظر فيه يف سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ميثِّل التنوع باعتبار أنَّ ذلك

شرلوحظ أنَّ املؤمتر الرابع و  -٤٢ شة  ع سهم تاليت تتَّبعها احلكومات واليت  النُُّهجميثِّل حمفًال ملناق
ور وُأشـــري بصـــفة خاصـــة إىل َد. ســـيادة القانونيف ترســـيخ ثقافة احترام القانون يف ســـياق تعزيز 

شباب، مبا في شباب الذي  هامنتديات ال املؤمتر الرابع عشر، بوصفها منصات  سُيعقد قبلمنتدى ال
وُأشري أيضًا إىل أنَّ تعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون يسهم . ُتسهم يف تعزيز مشاركة الشباب

قة واالحترام  ناء الث فاذه، ومن مثَّ لدى يف ب قانون وإن ما خيص ال حد  ميكن أناجلمهور في يكون أ
  .التدابري اهلامة اليت ُتسهم يف ترسيخ ثقافة احترام القانون

من أجل تعزيز ســـيادة القانون يف  ،أنَّه ميكن للحكومات إىل املشـــاركنيعدد من  وأشـــار  -٤٣
بل ووســـائل  عموم  لدىتعزيز الثقة واالحترام املجتمع بأســـره، أن تنظر أيضـــًا يف التركيز على ســـُ
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ـــــباب يف توفري ويف هذا الصـــــدد، ُذكر . اجلمهور فيما خيص القانون وإنفاذه التعليم لألطفال والش
لِّط الضــوء على . مجيع املراحل بوصــفه عنصــرًا حامسًا يف تعزيز اجلهود املتَّصــلة بســيادة القانون وســُ

إطار املناهج الدراســـــية  ة عنارجاخلذلك األنشـــــطة  تعليمية، مبا يفالدوات األو النُُّهجشـــــىت أمهية 
  .ومحالت التوعية يف املجتمعات املحلية

    
    نتائج املداوالت    

  :بشأهنااملشاركون يتفاوض اليت مل  ،التالية التوصياتُحدِّدت   -٤٤
ـــتراتيجيات وطنية   أ)(   ـــتحداث آليات للتعاون بني الوكاالت هتدف إىل وضـــع اس اس

واملجتمعات  ،قطاع التعليم(مجيع القطاعات ذات الصلة يف املجتمع  تضمفعَّالة وشاملة ملنع اجلرمية 
)، مبا يؤدي إىل زيادة يهاوما إل ،وســـــلطات إنفاذ القانون ،ومؤســـــســـــات العدالة اجلنائية ،املحلية

  رامية إىل احلد من اجلرمية والعنف، مع التركيز بوجه خاص على الشباب؛اجلهود ال
إنشاء حمافل تعاونية تيسِّر تبادل األفكار املبتكرة والتوصيات واملمارسات اجليدة،   ب)(  

   الشراكات لدعم التدابري اليت تسهم يف النهوض بسيادة القانون؛ بناءإىل جانب 
تدابري املجتمعية   ج)(   ماســـــــك االجتماعي، تعزيز ال الرامية إىل منع اجلرمية وحتقيق الت

ذلك من خالل استحداث آليات للتنسيق على املستوى املحلي تشجِّع املشاركة النشطة من  يف  مبا
  جانب املؤسسات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين واألفراد؛

ر وصـــول األطفال إىل العدالة، عن ط  (د)   ـــُّ ـــتجابات اتِّخاذ تدابري لزيادة تيس ريق تعزيز اس
  الة تراعي احتياجاهتم؛نظام العدالة اجلنائية وضمان قدرته على أن يوفِّر لألطفال استجابات منصفة وفعَّ

ستراتيجيات الرامية إىل  ترويج  (ه)   سات واال سيا سسات العدالة  حتسنيال قدرات مؤ
   إىل تعزيز سيادة القانون؛ اهلادفةاجلنائية من أجل دعم اجلهود 

ضمان قدرهتا على االضطالع   (و)   دعم النهوض بُنظم العدالة اجلنائية ومؤسساهتا هبدف 
باملســـؤوليات العديدة املســـندة إليها، وكذلك ضـــمان أن تكون خاضـــعة للمســـاءلة، دون متييز من أي 

  نوع، أمام الذين يسعون إىل احلصول على اإلنصاف يف إدارة شؤون العدالة ويف توفريها؛
اتيجيات وســــياســــات وبرامج مالئمة وشــــاملة يف جمال منع اجلرمية تنفيذ اســــتر  ز)(  

إتاحة هبدف ضـــمان إمكانية  ،وتعزيز قدرات مقدِّمي خدمات املســـاعدة القانونية ،والعدالة اجلنائية
املساعدة القانونية يف مجيع مراحل إجراءات العدالة اجلنائية وأن تكون تلك املساعدة  احلصول على

مثل  ،ومســـتدامة ومتاحة للمعوزين وســـائر أفراد املجتمع الضـــعفاء وذات مصـــداقيةالقانونية فعَّالة 
   ذوي اإلعاقة البدنية أو العقلية، دون متييز أو حتيُّز؛والنساء واألطفال واملسنني 

بار  إيالءمع   ح)(   ية ملنع لاالعت بادئ التوجيه مية،لم مية اليت  ُنُهجتعزيز  )١(اجلر منع اجلر
 وتوفريتشــــمل التنمية االجتماعية واالقتصــــادية، مثل تزويد الشــــباب باملهارات الوالدية واحلياتية، 

 من خالل املشـــاركة النشـــطة من جانب اجلهات املعنية يف املجتمع يف إطار املجتمع املحليالوقاية 
__________ 

 .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي   )١(  
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 ومنعت للضــــــحايا املحتملني، اجلرمية من خالل توفري املعلوما ارتكاب، واحلد من فرص املحلي
ــــــبــاب يف عن طريق توفري العودة إىل اإلجرام  برامج إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي للمجرمني الش

  املجتمعات املحلية؛يف السجون و
إدماج منظورات منع اجلرمية يف السياسات والربامج االجتماعية واالقتصادية ذات   ط)(  

فرص توافر ع إيالء اهتمام خاص للربامج اليت تزيد من الصلة، وخصوصًا تلك اليت متسُّ الشباب، م
  التعليم والترفيه والعمل للشباب؛

من خالل  ،يف تكنولوجيا املعلومات لصـــــاحل التعليم أوجه التقدماالســـــتفادة من   ي)(  
   موارد وأدوات تعليمية لألطفال والشباب؛ استحداث
ســــــاعدة التقنية إىل الدول املكتب أن يواصــــــل جهوده يف تقدمي املمن طلب أن ُي  ك)(  

األعضــاء، بناء على طلبها، هبدف تعزيز املســاءلة والكفاءة يف نظام العدالة اجلنائية، وخصــوصــًا من 
شبكة العاملية لرتاهة القضاء التابعة للمكتب،   التثقيف بشأنجهوده الرامية إىل تعزيز  ودفعخالل ال
   الة؛سيادة القانون من خالل مبادرة التعليم من أجل العد

وضـــع وتنفيذ ســـياســـات لاملكتب إىل الدول األعضـــاء  الذي يقدمهتعزيز الدعم   ل)(  
إىل العدالة للجميع، مبا يف ذلك من خالل تبادل  الوصــــول ســــبلزيادة وبرامج شــــاملة هتدف إىل 

  .املمارسات اجليدة واملبادرات القائمة على األدلة
    

من أجل منع اجلرائم جبميع أشكاهلا والتصدي هلا: التعاون الدويل وتقدمي املساعدة التقنية   -٤  
من  ٦(ب) أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة (البند  اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته؛  (أ)

سيما   والتطورات األخرية واحللول املستجدة، ال للجرمية واالجتاهات الراهنة األعمال)؛  جدول
  )٤العمل  اجلرمية وأدوات ملكافحتها (حلقة التكنولوجيات اجلديدة بوصفها وسائل الرتكاب

  
    ملخَّص املداوالت    

. اإلرهاب جبميع أشـــــكاله وجتلياته يشـــــكلهاالتهديدات والتحديات اليت  االجتماعناقش   -٤٥
دويل، مبا يف ذلك يف جمال بناء القدرات، من التعاون إىل تعزيز الشاملة و ُنُهجاجة إىل شري إىل احلُأو

دِّد على أمهية . جهود مكافحة اإلرهاب والعمل املتضــــافر يف هذا الشــــأن دفعأجل مواصــــلة  وشــــُ
ية ملال قات ا ية التحقي عال مبا يف ذلك من خالل تعزيز ف وُأكِّدت أمهية . مكافحة متويل اإلرهاب، 

التعاون الدويل من أجل اســــتهداف عائدات اجلرائم كخطوة هامة حنو الكشــــف عن الشــــبكات 
وُذكر أيضــًا اســتخدام املجرمني لالتصــاالت املشــفَّرة يف . تعطيلها وتفكيكهااإلجرامية واإلرهابية و

ــــــهيل األنشــــــطة اإلرهابية آخر يبعث على قلق متزايد  جماًالباعتبار ذلك  ،البيئة الرقمية هبدف تس
  . له تصديلل تدابري مركَّزةاختاذ يتطلَّب االهتمام وو

غ اســتراتيجيات هتدف إىل معاجلة الظروف أنَّ الدول األعضــاء ينبغي أن تصــو شــري إىلوُأ  -٤٦
يطول أمدها املؤدِّية إىل انتشــار اإلرهاب، ومن بينها، على ســبيل املثال ال احلصــر، الصــراعات اليت 

ضــحايا اإلرهاب جبميع أشــكاله وجتلياته، وغياب ســيادة القانون،  واالنتقاص من آدمية، دون حل
االنتماء العرقي والوطين والديين، واالســــتبعاد وانتهاكات حقوق اإلنســــان، والتمييز على أســــاس 
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سياسي، والتهميش االجتماعي ، مع االعتراف يف الوقت احلوكمة الرشيدة وغياباالقتصادي، -ال
صفح عنها أو نفسه بأن أعمال اإلرهاب ال جيوز  ضًا . األوضاع هذهبأي من  هاتربيرال ولوحظ أي

ختلف مل العشوائي ستهدافالومنع ا ،التسامح رويجوت ،احلوار بني املجموعات السكانية تعزيزأنَّ 
ــــزاعات اليت  يسهم يف  من شأنه أن بعد، حلُت ملالديانات والثقافات، ومعاجلة املسائل اإلمنائية والنـ

  . من أهم العناصر يف مكافحة اإلرهاب والتطرُّف هوالذي  ،التعاون الدويل
  .الفساد ملكافحةاحلاجة إىل اعتماد تدابري وسياسات فعَّالة إىل أيضًا  وُأشري  -٤٧
إىل أنَّ إعالن الدوحة حدَّد التهديدات اليت متثلها أشكال اجلرمية اجلديدة  االجتماعأشار و  -٤٨

وُشدِّد على أمهية التعاون . يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الرابع عشر بياهناأيضًا  يتعني هواملستجدَّة، وأنَّ
  . لتلك اجلرائم املتطورالطابع  ال سيما يف ضوءويل واملساعدة التقنية، الد
ماعأكَّد و  -٤٩ جمال منع اجلرمية  االجت ية يف  لدول هدات ا عا قانوين" إلطار امل أمهية "اهليكل ال

  .والعدالة اجلنائية
الربوتوكوالت ُشدِّد على أمهية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وو  -٥٠

امللحقة هبا، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد، واالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ملكافحة 
قانونية للتعاون الدويل، وخصــــوصــــًا فيما يتعلق بتســــليم املطلوبني  ًااإلرهاب، بوصــــفها أســــســــ

  . واملساعدة القانونية املتبادلة واسترداد املوجودات
دِّد على و  -٥١ اســـتخدام االتفاقيات املتعددة األطراف كأســـس قانونية لتوطيد التعاون  أمهيةشـــُ

الصــدد، ُذكر أنَّ الزخم املتَّصــل بوجود آليتني  هذاويف . الدويل يف املســائل اجلنائية، عند االقتضــاء
فرصــة لالضــطالع  ميثلالســتعراض اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا واتفاقية مكافحة الفســاد 

زيد من العمل املشــــــترك وبذل اجلهود املتضــــــافرة بغية احلد من اجلرمية، بتجلياهتا املختلفة، على مب
  .املستوى الدويل، مع مراعاة املبادئ التوجيهية املتعلقة بكٍل من اآلليتني وخصائصهما

هداتلوحظ أنَّ و  -٥٢ عا ما  امل ية، حيث نائ بات الث قات أو الترتي فا بدأ تأو االت نطبق، وكذلك م
ميكن أن ُتســتخدم لتوطيد إمنا هي أدوات ثنائية، الصــكوك هذه الاملعاملة باملثل يف حال عدم وجود 

بل توطيده. التعاون الدويل لِّط الضـــــوء على وجه و. وُأشـــــري إىل فائدة التعاون اإلقليمي وســـــُ ســـــُ
ــيا واملحيط اهلادئ، على أنَّ معاهدة ــيا  التحديد، فيما يتعلق مبنطقة آس رابطة أمم جنوب شــرق آس

لتوطيد التعاون بني الدول فعالة أداة  أهنابشــأن املســاعدة القانونية املتبادلة يف املســائل اجلنائية أثبتت 
  . األطراف فيها

ــــــترداد و  -٥٣ ية اس عال جل تعزيز ف يد من العمل من أ جة لالضــــــطالع مبز حا ُذكر أنَّ هناك 
  .الثقافية املوجودات ومكافحة االتِّجار باملمتلكات

على السياق التنفيذي للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، ُأشري إىل التعاون  التركيزويف إطار   -٥٤
ــاء أجهزة الشــرطة  بني وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال إنفاذ القانون (اليوروبول) وهيئة رؤس
. التابعة لرابطة أمم جنوب شــرق آســيا من أجل التصــدي لالحتيال الذي يتم بواســطة بطاقات الدفع

ضاء، هتدف إىل و سة جيدة ومنوذجًا حمتمًال ملبادرات مماثلة، عند االقت ُحدِّد ذلك التعاون باعتباره ممار
ـــفَّرة ـــتغالل اإلجرامي للعمالت املش وُذكرت أيضـــًا أمثلة على . التصـــدي للتحديات اليت ميثلها االس
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اإلنتربول) وشركاء أجانب التعاون بني السلطات الوطنية واملكتب واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (
آخرين من أجل مكافحة خمتلف أشكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وخصوصًا من خالل العمليات 

وبوجــه عــام، أعطى االجتمــاع أولويــة للجوانــب العمليــة للتعــاون الــدويل، . التعــاونيــة على احلــدود
  راهتم.وخصوصًا اجلوانب املتعلقة بتخويل السلطات للممارسني وحتسني مها

، أعرب االجتماع عن شــواغل بشــأن تزايد اســتخدام جرائم الفضــاء اإللكتروينيف جمال و  -٥٥
ئة الرقمية ألغراض إجرامية،  ــــــبكة اخلفية إىل المن االتِّجار باملخدِّرات على  متتدالبي هاكش  االنت

املعلومات يف جمال تكنولوجيات اجلديدة الألطفال عن طريق إساءة استعمال لنسي اجلستغالل الوا
واملراهنات غري القانونية على اإلنترنت إىل  اتواالتصــــاالت، ومن اجلرائم املتَّصــــلة باهلوية واملقامر

  .االستعمال اإلجرامي للعمالت املشفَّرة ألغراض غسل األموال
ــــــتغلون نظـــام الربيـــد الـــدويل واألدوات  املتَّجرينأنَّ  وُذكر  -٥٦  املرتبطـــةبـــاملخـــدِّرات يس
شـــبكة اخلفية المبا يف ذلك اإلنترنت و - املعلومات واالتصـــاالتيف جمال ات اجلديدة تكنولوجيالب

  . نع التقليديةامللتجنُّب طرائق الكشف و -مالت املشفَّرة والُع
بعض املشــاركني إىل أنَّه ميكن وضــع صــكوك دولية جديدة تتناول التحديات  أشــاريف حني و  -٥٧

املتعلقة جبرائم الفضـــاء اإللكتروين واالتِّجار باملمتلكات الثقافية وجرائم احلياة الربية، أشـــار آخرون إىل 
  . أنَّ توسيع إطار املعاهدات الدولية القائم ليس ضروريًا للتصدي هلذه اجلرائم والتحديات

عن تقديرهم للعمل الذي يقوم به فريق اخلرباء املعين بإجراء دراســــة  املشــــاركونأعرب و  -٥٨
الســياق، شــدَّدوا على أمهية ضــمان أن يواصــل فريق اخلرباء  هذاويف . شــاملة عن اجلرمية الســيربانية

لقة املسـائل املوضـوعية املتع حولمنتدى إلجراء مزيد من املناقشـات  القيام بدورعمله وأن يواصـل 
  . املتَّفق عليها هباجلرمية السيربانية، وفقًا لواليته وخطة عمل

لتكنولوجيا، أيَّد املشـــاركون تعزيز برامج لثر اإلجيايب األالقصـــوى من  االســـتفادةهبدف و  -٥٩
ساعدة التقنية وبناء القدرات املصمَّمة  سلطات  لالحتياجات وفقًاامل واليت هتدف إىل تعزيز خربات 

العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون وقدراهتا التقنية من أجل التصـــــــدي للتحديات املعقَّدة اليت تثريها 
جِّع على إقامة الشــــراكات مع القطاع اخلاص، وكذلك. اجلرمية بني  التآزر ويف هذا الصــــدد، شــــُ

  تها.جتزؤ اجلهود أو ازدواجياملكتب وسائر املنظمات الدولية من أجل جتنُّب 
تســــــريع اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية الرامية إىل التصــــــدي ملشــــــكلة  ينبغيوُذكر أنَّه   -٦٠

املخدِّرات العاملية ومواجهتها، اســـــتنادًا إىل مبدأ املســـــؤولية العامة واملشـــــتركة، مبا يتســـــق مع أحكام 
، وباالسترشاد بنهج شامل ومتوازن ومتكامل يضم اجلهات االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات

املعنية املتعددة ويســــتند إىل األدلة العلمية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز اجلهود الرامية إىل القضــــاء على 
كل مما يلي أو احلد منه بدرجة كبرية وقابلة للقياس: (أ) الزراعة غري املشــــــروعة خلشــــــخاش األفيون 

جرية الكوكا  واملؤثِّرات العقلية،  العقاقري املخدِّرة(ب) الطلب غري املشــــــروع على  القنَّب؛ نبتةووشــــــُ
(ج) إنتاج املؤثِّرات العقلية، مبا فيها العقاقري  واملخاطر الصــــحية واالجتماعية ذات الصــــلة باملخدِّرات؛

ا، بصــــفة غري االصــــطناعية واملؤثرات النفســــانية اجلديدة، وصــــنعها وتســــويقها وتوزيعها واالتِّجار هب
غســل (ه)  تســريب الســالئف واالتِّجار غري املشــروع هبا والطلب غري املشــروع عليها؛  (د) مشــروعة؛
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وباإلضــافة إىل ذلك، ينبغي زيادة نطاق تغطية مرافق الوقاية . األموال املتَّصــل باملخدِّرات غري املشــروعة
وباإلضــافة . لألطفال والشــباب والنســاءوالعالج والنقاهة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، وخصــوصــًا 

من اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية  ٣٦إىل اإلشارة إىل الفقرة 
متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدِّرات العاملية، ُأشري أيضًا إىل الطابع التكاملي والتعاضدي جلميع 

وقد نشـــــأت . املتوخى أن تنفذ جمتمعةمن دى العقد املاضـــــي، واليت كان االلتزامات املتعهَّد هبا على م
  هذه املناقشة يف سياق املعطيات اجلديدة، مبا يف ذلك االتِّجار باملخدِّرات الذي تيسِّره التكنولوجيا.

    
    نتائج املداوالت    

  :بشأهنااملشاركون يتفاوض اليت مل  ،التوصيات التالية ُحدِّدت  -٦١
التنفيذ الفعَّال ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشــــــروع يف   أ)(  

ــــــنة   ،واتفاقية اجلرمية املنظَّمة والربوتوكوالت امللحقة هبا ،١٩٨٨املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لس
توطيد  من أجل ،واالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ملكافحة اإلرهاب ،واتفاقية مكافحة الفســـاد

جِّعت الدول األعضــــــاء اليت . التعاون الدويل، مبا يف ذلك فيما يتعلق باســــــترداد املوجودات وشــــــُ
  ؛أن تصبح أطرافًا فيهاتصبح بعد أطرافًا يف تلك املعاهدات على النظر يف  مل

اســــــتعراض القوانني الوطنية وتعزيزها، حســــــب االقتضــــــاء، هبدف تعزيز تنفيذ   ب)(  
ــــــع اتفاقيات األمم املتح دة واالتفاقات الدولية األخرى وإتاحة املرونة أو إمكانية التفســــــري الواس

  ؛للمتطلبات القانونية، مثل ازدواجية التجرمي، لدى التعامل مع طلبات التعاون الدويل
رفع قدرات موظفي العدالة اجلنائية املســـؤولني عن التعاون الدويل، وتقوية آليات   ج)(  

  فرص احلصول على التدريب؛تبادل املعلومات، وتعزيز 
مواصلة دعم إنشاء السلطات املركزية املسؤولة عن التعامل مع طلبات املساعدة   د)(  

القانونية املتباَدلة ودعم عمل تلك السلطات، وتقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، بناء على 
ســــــريع مع طلبات املســــــاعدة لافعَّال والطلبها، من أجل تعزيز قدرات املمارســــــني على التعاُمل 

  املتباَدلة؛ القانونية
إنشـــاء و/أو تدعيم شـــبكات تعاون إقليمي وعرب  علىمســـاعدة الدول األعضـــاء   (ه)  
  دعم عملهم بفعالية؛على وظفي العدالة اجلنائية وملإقليمي 

صــة   و)(    واملالحقة القضــائيةســلطات التحقيق  داخلالنظر يف إنشــاء وحدات متخصــِّ
  بالتعامل مع األشكال اجلديدة واملستجدة من اجلرمية؛ تعىن

دور الســلطات التشــريعية يف منع الفســاد ومكافحته، مبا يف ذلك من خالل  تعزيز  )ز(  
من تشــريعات مكافحة الفســاد وتدعيمها، وممارســة الرقابة  ومراجعةإذكاء الوعي لدى اجلمهور، 

  ؛الوطينوتدعيم املؤسسات على الصعيد  السلطات التشريعية، وتعزيز سيادة القانون، جانب
ــتفادة من املمارســات القائمة يف مناطق أخرى، اســتكشــاف   ح)(   إنشــاء  جدوىاالس

كيانات مركزية إقليمية مكلَّفة مبهمة تيســــــري االتصــــــاالت والتنســــــيق عند التعامل مع طلبات 
  ؛الدويل التعاون
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ت املكتب يف املســـــاعدة التقنية خربا هااالســـــتخدام األمثل للموارد املتاحة، مبا في  ط)(  
واألدوات اليت طوَّرها، من أجل زيادة كفاءة وفعالية السلطات املركزية وسائر السلطات املختصَّة 

  ؛يف التعامل مع طلبات التعاون الدويل
سائل، مبا   ي)(   سبل والو ستكشاف ال ساعدة التقنية، لتمكني املمارسني  فيها تقدميا امل

ــــــتخدامئية وإنفاذ القانون من تبادل املعلومات والتجارب يف جمال العدالة اجلنا التكنولوجيات  واس
املتطورة، مثل الذكاء االصطناعي وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، هبدف التصدي لألنشطة 

  .اإلجرامية املتطورة واملعقدة
    

    مسائل أخرى  -جيم  
فيما يتعلق هبيكل إعالن كيوتو املقبل ُحددت التوصــــــيات التالية، املنبثقة من املداوالت،   -٦٢

  ومضمونه:
ــــــتنادًا إىل التجربة الناجحة للمؤمتر الثالث عشــــــر، ينبغي أن تكون العملية   أ)(   اس

ومفتوحة، وأن ُتجرى املداوالت للجميع التحضــريية الرامية إىل صــياغة إعالن كيوتو املقبل شــاملة 
املداوالت بشــــأن إعالن  يف اليت اتبعتيدة ارســــة اجلمذات الصــــلة يف الوقت املناســــب، وفقًا للم

افتتاح املؤمتر الرابع عشـــر أثناء  لدىالدوحة، بغية تيســـري املفاوضـــات واعتماد إعالن كيوتو املقبل 
   اجلزء الرفيع املستوى؛

د رســالة ســياســية   (ب)   صــياغة إعالن كيوتو املقبل يف شــكل وثيقة قصــرية وموجزة جتســِّ
كيوتو املقبل إىل ســد الفجوة بني االلتزامات الســياســية والتنفيذ الفعَّال قوية، وضــمان أن يهدف إعالن 

على أرض الواقع، ليس فيما يتعلق بالتصدي للتحديات اليت تثريها اجلرائم اجلديدة واملستجدة فحسب 
 بل أيضــــًا فيما يتعلق بالتصــــدي للتهديدات التقليدية والتحديات املســــتمرة اليت تثريها اجلرمية، مبا فيها

ــــــاد ولوحظ أنَّ التحقيقات واملالحقة القضــــــائية يف اجلرائم أخذا . اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والفس
   دًا بسبب الطابع عرب الوطين للجرمية وألوجه التقدُّم يف تكنولوجيا املعلومات؛يصبحان أكثر تعقُّ

وعلى . املقبل العمل على احلفاظ على االســتمرارية بني إعالن الدوحة وإعالن كيوتو  (ج)  
حنو أكثر حتديدًا، ميكن أن يســتند إعالن كيوتو املقبل إىل إعالن الدوحة كمنطلق، وأن يتشــكل حول 

ويف هذا الصدد، تعزيز دور املكتب . توصيات والتزامات حمدَّدة األهداف وتنفيذية وذات منحى عملي
للدول األعضـــاء يف تنفيذ نتائج يف حتويل التوجيهات الســـياســـاتية إىل إجراءات من خالل تقدمي الدعم 

  مؤمتر منع اجلرمية؛
الســــياســــات يف  صــــنع هيئةتدعيم دور جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بصــــفتها   (د)  

املتحدة اليت تتحمل املســـؤولية الرئيســـية عن مســـائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف العمل على   األمم
اجلرمية، وخصـــوصـــًا إعالن كيوتو املقبل، عن طريق توفري منتدى لتبادل تنفيذ الوثائق اخلتامية ملؤمترات 

التجارب والدروس املســتفادة واملمارســات اجليدة بشــأن حتويل التوجيهات الســياســاتية الواردة يف تلك 
  الوثائق اخلتامية إىل إجراءات جمدية على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل.
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بصفة يعملوا  لكيممارسني  على وفودها اشتمالاألعضاء على النظر يف  الدولُشجِّعت و  -٦٣
  .يف حلقات العمل وأعضاء أفرقة نقاشخرباء 

    
      احلضور وتنظيم األعمال  -ثالثًا  
    موعد االجتماع ومكان انعقاده  -ألف  

اهلادئ اإلقليمي التحضـــريي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشـــر  واملحيط ُعقد اجتماع آســـيا  -٦٤
  .٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ٢٤إىل  ٢٢ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف بانكوك يف الفترة من 

    
    احلضور  -باء  

الدول التالية األعضـــــاء يف اللجنة االقتصـــــادية واالجتماعية آلســـــيا  االجتماع يف وُمثِّلت  -٦٥
، بنغالديش، باكســتان، اإلســالمية) -مجهورية (إيران ، أســتراليا، واملحيط اهلادئ: االحتاد الروســي

، الصـــــني، ســـــنغافورة، مجهورية الو الدميقراطية الشـــــعبية، مجهورية كوريا، تركيا، تايلند، بوتان
سا، فانواتو ، اهلند، نيبال، ميامنار، منغوليا، ملديف، كرييباس، كازاخستان، فييت نام، لفلبنيا، فرن

  .اليابان، الواليات املتحدة االمريكية
  . مبراقبني قطر ولبنان واململكة العربية السعودية ونيجرييا وُمثِّلت  -٦٦
برنامج األمم املتحدة للبيئة وُمثِّل مبراقبني الكيانان التاليان التابعان ملنظومة األمم املتحدة:   -٦٧

  ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب).
ــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية التالية:  وُمثِّلت  -٦٨ مبراقبني معاهد ش

آســيا والشــرق املجلس االســتشــاري الدويل للشــؤون العلمية والفنية، ومعهد تايلند للعدالة، ومعهد 
  . األقصى ملنع اإلجرام ومعاملة املجرمني

ــــــتشــــــاري لدى املجلس   -٦٩ وُمثِّلت مبراقبني املنظمة غري احلكومية التالية اليت تتمتَّع مبركز اس
  االقتصادي واالجتماعي: االحتاد الياباين لرابطات املحامني.

    
    افتتاح االجتماع  -جيم  

اهلادئ اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع  واملحيطاجتماع آسيا  أمينة افتتحت  -٧٠
  . ٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ٢٢يف  االجتماع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ملكتب الضـــوء، متكلِّمًا بالنيابة عن املدير التنفيذي، على أمهية مؤمترات عن اوســـلَّط ممثٌل   -٧١
ــــــتعداد األمم املتحدة ملنع اجلرمية و العدالة اجلنائية باعتبارها منتدى حيويًا لبحث وتقييم مدى االس

للتصــدي للتحديات وللتهديدات املســتجدة، وإلجراء اســتعراض دوري للمعايري والقواعد املتَّصــلة 
وُأشــري إىل أنَّ املؤمتر الرابع عشــر ســُيعقد يف كيوتو، اليابان، حيث ُعقد املؤمتر الرابع قبل . باجلرمية
ومنذ ذلك . مًا، والذي كان أول مؤمتر يســــــبق انعقاده عقد اجتماعات إقليمية حتضــــــرييةعا ٥٠

احلني، تؤدي االجتماعات التحضــــريية اإلقليمية دورًا مفيدًا يف دراســــة البنود املوضــــوعية جلدول 
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األعمال ومواضــــــيع حلقات العمل، ويف تقدمي توصــــــيات ذات منحى عملي منبثقة من منظور 
ع النتائج اليت خيُلص إليها هذا االجتماع لبنات إعالن كيوتو الذي سيصدر يف وسوف تض. إقليمي

ـــاد ممثِّل املكتب بالدور الذي اضـــطلعت به تايلند يف مؤمترات األمم املتحدة ملنع . ٢٠٢٠عام  وأش
وسلَّط الضوء أيضًا على العمل الذي . اجلرمية والعدالة اجلنائية منذ استضافتها للمؤمتر احلادي عشر

وشدَّد على أنَّ . ضطلع به املكتب اإلقليمي جلنوب شرق آسيا واملحيط اهلادئ التابع للــــــــمكتبا
ــــيادة القانون والتنمية  املؤمتر الثالث عشــــر ملنع اجلرمية ركَّز على العالقة التعاضــــدية املتبادلة بني س

. تنمية املستدامةمن أهداف ال ١٦املستدامة، وأنَّ نتائجه السياسية ُجسدت بصورة جيدة يف اهلدف 
وقال إن املؤمتر الرابع عشـــــر، الذي ســـــُيعقد بعد مرور مخس ســـــنوات على اعتماد خطة التنمية 

، ســــوف يوفر فرصــــة لتقييم وصــــياغة توصــــيات عملية وتنفيذية بشــــأن ٢٠٣٠املســــتدامة لعام 
  . اإلجراءات املطلوب اتِّخاذها لدعم املجتمعات املساملة والعادلة

تايلندي االجتماع سرئينائب  وخاطب  -٧٢ بان  ،الوزراء ال يا قديره حلكومة ال وأعرب عن ت
ضطلعت به من  سامهة وسَ . ٢٠٢٠يف إطار التحضري ملؤمتر عام  أعمالعلى ما ا ضوء على امل لَّط ال

سيا واملحيط اهلادئ إىل املؤمتر، بالنظر إىل تنوُّع النظم القانونية  القيِّمة اليت ميكن أن تقدمها منطقة آ
وشـــدَّد على أنَّ عوامل عديدة أثَّرت يف أمناط اجلرائم داخل املنطقة، . والثقافات اإلدارية يف املنطقة
ــــــخاص، وغري ذلك من  متتد منوأنَّ املنطقة تواجه حتديات  العنف ضــــــد املرأة إىل االتِّجار باألش

ساد واجلرمية البيئية،  شكال اجلرمية املنظَّمة والف صدى هلا بلدان املنطوأ شار  .ق مبتكرةائقة بطرتت وأ
 هذه األطر إىل ُأُطر التعاون الدويل القائمة يف املنطقة، مثل رابطة أمم جنوب شــرق آســيا، وإىل أنَّ

ـــتحدث أدوات جديدة يف هذا  ـــلط الضـــوء على. الصـــددتس أنَّ بلدان املنطقة تعمل معًا على  وس
مية والعدالة اجلنائية وســـيادة القانون بني منع اجلر ةالصـــلوقال إن . حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة

أمهية تلك  هالذي ُأكِّدت في ،يف املوضوع الرئيسي للمؤمتر الرابع عشر ُجسدتوالتنمية املستدامة 
أنَّه  وشـــدَّد على. ٢٠٣٠املجاالت بوصـــفها عناصـــر متكينية لتحقيق خطة التنمية املســـتدامة لعام 

فإنَّ البلدان يف وضع  انعقادًا التحضريية ماعات اإلقليميةهذا االجتماع هو أول االجت بالنظر إىل أنَّ
  .من وضع منوذج مفيد تستند إليه املفاوضات بشأن إعالن كيوتو يف مرحلة الحقة للتمكنممتاز 

    
    انتخاب أعضاء املكتب  -دال  

 بالتزكية ،٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ٢٢يف جلســـــته األوىل املعقودة يف  االجتماعانتخب   -٧٣
  املكتب التالية أمساؤهم: أعضاَء

   تايلند)(أت -ويسيت ويسيتسورا    :الرئيس  
   أستراليا)(كريان بتلر   :نائب الرئيس  
  باكستان)(جواد علي     :املقرر  

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء  

)، A/CONF.234/RPM.1/L.1اعتمد االجتماع، يف جلسته األوىل أيضًا، جدول أعماله املؤقَّت (  -٧٤
  وَنصُّه كما يلي:
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  .افتتاح االجتماع  -١  
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -٣  
"النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  :لمؤمتر الرابع عشــــرلاملوضــــوع الرئيســــي   -٤  

  ."٢٠٣٠وسيادة القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
   لمؤمتر الرابع عشر:لعمال ومواضيع حلقات العمل األالبنود املوضوعية جلدول   -٥  
 االســـــتراتيجيات الشـــــاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية  أ)(    

ومنع اجلرمية باالســـتناد إىل  من جدول األعمال)؛ ٣البند (ادية واالقتصـــ
ــــــرات والتقييم يف دعم  فادة من اإلحصـــــــاءات واملؤش ــــــت لة: االس األد

  )؛١حلقة العمل (املمارسات الناجحة 
ية  النُُّهج  ب)(     لة اجلنائ عدا املتكاملة للتصـــــــدي للتحديات اليت تواجه نظام ال

ند( مال)؛ ٤ الب جدول األع حلد من  نة  وا با ــــــت عاودة اإلجرام: اس من م
  )؛٢حلقة العمل (املخاطر وإجياد احللول 

يادة  املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من النُُّهج  ج)(     ــــــ أجل تعزيز س
 القانون من خالل أمور منها توفري ســــبل الوصــــول إىل العدالة للجميع؛

 للجميع؛وإقامة مؤســـســـات فعالة ونزيهة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة 
والنظر يف وضع تدابري اجتماعية وتعليمية وتدابري أخرى ذات صلة، منها 
تدابري تستهدف ترسيخ ثقافة احترام القانون مع احترام اهلويات الثقافية، 

والتعليم ومشـــاركة  من جدول األعمال)؛ ٥البند (وفقًا إلعالن الدوحة 
جتمعات يف الشــباب باعتبارمها عنصــرين أســاســيني يف تعزيز صــمود امل

  )؛٣حلقة العمل (وجه اجلرمية 
جل منع اجلرائم جبميع   د)(     ية من أ عدة التقن قدمي املســـــــا لدويل وت عاون ا الت

هلا هلا والتصـــــــدي  كا ــــــ ته؛( :أش يا له وجتل كا ــــــ  أ) اإلرهاب جبميع أش
 من جدول األعمال)؛ ٦البند (أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة  ب)(و

والتطورات األخرية واحللول املســــــتجدة،  واالجتاهات الراهنة للجرمية،
ســــــيما التكنولوجيات اجلديدة بوصــــــفها وســــــائل الرتكاب اجلرمية   ال

  .)٤حلقة العمل (وأدوات ملكافحتها 
  .التوصيات املعروضة على املؤمتر الرابع عشر  -٦  
  .اعتماد تقرير االجتماع  -٧  

قائمة بالوثائق املعروضـــــة على وترد . يف اجللســـــة نفســـــها، أقرَّ االجتماع تنظيم أعمالهو  -٧٥
  .االجتماع يف مرفق هذا التقرير
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    الوقائع   
 ٢٤إىل  ٢٢ترأس اجللســة األوىل واجللســات الثالثة إىل الســادســة، املعقودة يف الفترة من   -٧٦

 كانون الثاين/ ٢٢أت، وترأس اجللســة الثانية، املعقودة يف -كانون الثاين/يناير، الســيد ويســيتســورا
  يناير، السيد بتلر.

    
    مسائل أخرى  -واو  

األعمال  عنلمشــــاركني ل موجزًاممثٌل لليابان، البلد املضــــيف للمؤمتر الرابع عشــــر،  مقدَّ  -٧٧
املضــطلع هبا على املســتويني التنظيمي واملوضــوعي للتحضــري للمؤمتر الرابع عشــر ومنتدى الشــباب 

بعض املعلومات عن مدينة كيوتو، حيث  وقدَّم. بالصــوت والصــورة ًاعرضــ مشلالذي ســيســبقه، 
كما عرض ملحة تارخيية عن مداوالت ونتائج املؤمتر الرابع الذي ُعقد . ســـُيعقد املؤمتر الرابع عشـــر

سي١٩٧٠يف نفس املدينة يف عام  سيا وقدَّم املراقب  .، والذي نتج عنه للمرة األوىل اعتماد إعالن 
ــــؤون العلمي ــــاري الدويل للش ــــتش ــــأن الترتيبات عن املجلس االس ة والفنية عرضــــًا إيضــــاحيًا بش

  .الجتماعات اجلانبية املزمع عقدها خالل املؤمتر الرابع عشرل
وألقى املراقب عن معهد تايلند للعدالة كلمة أبرز فيها أمهية املوضـــــوع الرئيســـــي للمؤمتر   -٧٨

ت ذات الصــلة د على اســتعداد املعهد لتقدمي إســهامات موضــوعية يف املداوالوشــدَّ. الرابع عشــر
شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والحظ . بوصفه، للمرة األوىل، عضوًا يف 

ئد يف تاريخ مؤمترات اجلرمية، بالنظر إىل أنَّه نظر للمرة األوىل يف  أنَّ املؤمتر الرابع كان له دور را
لى اإلطار الذي توفره أهداف التنمية وســــــلَّط املراقب الضــــــوء ع. الصــــــالت بني اجلرمية والتنمية

املســتدامة، والذي ميكن أن يدعم هنجًا يقوم على التنمية، إىل جانب ضــرورة التصــدي للتحديات 
اليت تواجه نظام العدالة اجلنائية عن طريق معاجلة األســباب اجلذرية للجرمية ومن خالل الشــراكات 

ستثمار يف الشباب وتعزيز اجلهود الوطنية والدولية وشدَّد على أمهية اال. الشاملة املتعددة القطاعات
  . يف هذا الشأن هبدف ترويج التعليم الذي يرسِّخ ثقافة احترام القانون

ويف هذا الصــدد، ُأشــري إىل أنَّ املقصــود من مفهوم منع اجلرمية القائم على التنمية ومفهوم   -٧٩
شامل العدالة اجلنائية القائمة على التنمية هو أن يكونا أد اتني نظريتني لتسليط الضوء على الطابع ال

لِّط الضــــوء على أنَّه، يف جمال منع . لعدة قطاعات الذي تتَّســــم به أهداف التنمية املســــتدامة ــــُ وس
ــــــون منذ وقت طويل أمهية اتِّباع هنج متعدد القطاعات، وأنَّ أهداف التنمية  اجلرمية، أدرك املمارس

وفضــــال عن ذلك فإنَّ املمارســــني ملزمون، يف جمال العدالة . لكاملســــتدامة توفر إطارًا مناســــبًا لذ
اجلنائية، بإطار حتدده القوانني والســـياســـات واملمارســـات، ولكن لديهم يف كثري من األحيان جمال 

وينبغي أن ُيشجَّع املمارسون، لدى ممارستهم تلك . الستخدام السلطة التقديرية يف اتِّخاذ القرارات
اســــتكشــــافهم اخليارات املتاحة، على النظر يف الكيفية اليت ميكن هبا أن يكون الســــلطة التقديرية و

لقراراهتم أثر أوسع نطاقًا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى، والكيفية اليت ميكن هبا للُنُهج 
  القائمة على إشراك اجلهات املعنية املتعددة أن تساعد على حتقيق ذلك.
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ألقى ممثل حكومة كازاخســتان كلمة أبلغ فيها االجتماع باســتعداد حكومته الســتضــافة و  -٨٠
سـتكون املرة األوىل اليت ُيعقد فيها  تلك وذكر أنَّ. يف أسـتانا ٢٠٢٥، عاماملؤمتر اخلامس عشـر يف 

  . أحد مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف آسيا الوسطى
    

    اعتماد التقرير واختتام االجتماع  -رابعًا  
، يف تقريره ٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ٢٤نظر االجتماع، يف جلسته السادسة املعقودة يف   -٨١

)A/CONF.234/RPM.1/L.2 وAdd.1 وAdd.2واعتمده بصيغته املعدَّلة شفويًّا ( .  
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   املرفق

    ئققائمة الوثا  
A/CONF.234/PM.1 دليل املناقشة  

A/CONF.234/RPM.1/L.1 جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
A/CONF.234/RPM.1/L.2 وAdd.1 وAdd.2 مشروع التقرير  

A/CONF.234/RPM.1/INF/2 قائمة املشاركني  
A/CONF.234/PM/CRP.1 رة من األمانة بعنوان "كِّمذ From policy 

directives to concrete results: a quinquennial

strategic operational roadmap"  
A/CONF.234/RPM.1/CRP.1 نامج ورقة اجتماع قدَّمتها معاهد شبكة بر

  املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية األمم
 


