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

املجرمني ومهمتها وتواترها ومدَّهتا، أن تســــــبق كل مؤمتر اجتماعات إقليمية حتضــــــريية، ومعاملة 
  قرَّرت أن ُتسمِّي املؤمترات القادمة مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.  كما
حدة املت من مؤمترات األمماملســـتفادة وناقش فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالدروس   -٢

ــة،  ــائي ــة اجلن ــدال ــاء ملنع اجلرميــة والع ــذي عقــد اجتمــاعــه أثن ــانكوك يف الفترة من ال إىل  ١٥يف ب
الشــواغل واملنظورات اإلقليمية يف التحضــري للمؤمترات. مراعاة ، كيفية ٢٠٠٦آب/أغســطس   ١٨

سية للمؤمتالشدَّد كما  سا رات، فريق على أمهية االجتماعات اإلقليمية التحضريية كأداة حتضريية أ
ـــــار إىل  لدى مناطق  ما زالللنشـــــاط اإلجرامي، أنَّه رغم العوملة وتزايد الطابع العابر للحدود وأش

على النحو املناســـــب لدى نظر املؤمترات يف تراعى شـــــتَّى من العامل شـــــواغل خمتلفة ترغب يف أن 
  ).٢٣، الفقرة E/CN.15/2007/6املواضيع (خمتلف 

ر تنظيم االجتماعات  ٧٢/١٩٢وطلبت اجلمعية العامة يف قرارها   -٣ إىل األمني العام أن ييســــِّ
د وأن يوفِّر املوار ،اإلقليمية التحضــريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

الالزمة ملشــــــاركة أقل البلدان منوًّا يف تلك االجتماعات ويف املؤمتر الرابع عشــــــر نفســــــه، وفقًا 
ذات برامج األمم املتحدة  شــجَّعت اجلمعية العامة ،يف القرار نفســهوللممارســة املتَّبعة يف الســابق. 

صة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات الصلة  احلكومية الدولية واملنظمات والوكاالت املتخصِّ
ية األخرى ، وكذلكاحلكومية غري ، على التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين واملنظمات املهن

  باملخدِّرات واجلرمية (املكتب) يف التحضري للمؤمتر الرابع عشر.
أن ُيعدَّ، بالتعاون مع معاهد شبكة  طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العامويف القرار نفسه،   -٤

اجلرمية والعدالة اجلنائية، دليل مناقشـــة لالجتماعات اإلقليمية التحضـــريية ملنع برنامج األمم املتحدة 
للمؤمتر الرابع عشـــر وللمؤمتر نفســـه، يف الوقت املناســـب، ودعت الدول األعضـــاء إىل املشـــاركة 

  بنشاط يف تلك العملية. 
سابعة والعشرين، يف مشروع دليل ونظرت جلنة منع ا  -٥ جلرمية والعدالة اجلنائية، يف دورهتا ال

، مبشـروع دليل املناقشـة، ٧٣/١٨٤املناقشـة. وأحاطت اجلمعية العامة علمًا مع التقدير، يف قرارها 
يف الوقت املناسب، مع مراعاة توصيات اللجنة  وطلبت إىل األمني العام أن يضعه يف صيغته النهائية

عقد البدء يف التعليقات اإلضـــــــافية الواردة من الدول األعضـــــــاء، لكي يتســــــىن واملالحظات و
قد . و٢٠١٩االجتماعات اإلقليمية التحضــــريية للمؤمتر الرابع عشــــر يف أقرب وقت ممكن يف عام 

  .٢٠١٨) يف أيلول/سبتمرب A/CONF.234/PM.1صدرت الصيغة النهائية لدليل املناقشة (
، احلكومات على االضـــــطالع باألعمال ٧٢/١٩٢وشـــــجَّعت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٦

ع الوســائل املناســبة، مبا يف ذلك إنشــاء جلان التحضــريية للمؤمتر الرابع عشــر يف مرحلة مبكِّرة جبمي
حثَّت اجلمعية ، ٧٣/١٨٤قرار ، وكذلك يف الأيضًايف ذلك القرار حتضريية وطنية عند االقتضاء. و

سة البنود املوضوعي العامة املشاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضريية ة جلدول أعمال على درا
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ـــُتعقد يف إطاره وتقدمي توصـــيات ذات منحى  املؤمتر الرابع عشـــر ومواضـــيع حلقات العمل اليت س
  عملي ُيستَند إليها يف إعداد مشاريع التوصيات واالستنتاجات لكي ينظر فيها املؤمتر. 

    
  االستنتاجات والتوصيات  -ثانيًا  

ـــيا اإلقليمي   -٧ ـــارت أمينة اجتماع غرب آس التحضـــريي إىل أن جلنة منع اجلرمية والعدالة أش
اجلنائية حددت على حنو دقيق املوضــــــوع الرئيســــــي للمؤمتر الرابع عشــــــر وبنود جدول أعماله 
ــــُتعقد يف إطاره، وأقرت اجلمعية العامة ذلك. ويف هذا الصــــدد،  ــــيع حلقات العمل اليت س ومواض

ضوء على أنَّه ادة من جناح املؤمتر الثالث عشر، وعمًال بقرار باالستف متَّ، سلَّطت أمينة االجتماع ال
، ُبذلت قصـــارى اجلهود لضـــمان تبســـيط املوضـــوع العام للمؤمتر وبنود ٧١/٢٠٦اجلمعية العامة 

سُتعقد يف إطاره. وذكَّرت أمينة االجتماع امل ضيع حلقات العمل اليت  شاركني جدول أعماله وموا
مِّم حبيث يكون شــــامال للبنود املوضــــوعية جلدول  بأنَّه نظرًا ألنَّ املوضــــوع الرئيســــي للمؤمتر صــــُ
األعمال ومواضيع حلقات العمل وللمناقشات اليت ستجري يف إطارها أثناء املؤمتر فإنَّهم مدعوون 

والبنود املوضـــوعية إىل إجراء مناقشـــة عامة تطلعية بشـــأن العالقة بني املوضـــوع الرئيســـي للمؤمتر 
جلدول أعماله، وكذلك اآلثار السياساتية لتلك العالقة. وأوضحت أمينة االجتماع أنَّه، بغية تيسري 
اإلعداد لالجتماعات اإلقليمية التحضريية واملناقشات اليت سُتعقد يف إطارها ويف إطار املؤمتر نفسه، 

ناول مســـائل ذات أمهية واســـعة وعاملية مع مت يف دليل املناقشـــة جتميع بنود جدول األعمال اليت تت
مواضــيع حلقات العمل ذات الصــلة، على أن يكون مفهومًا أنَّ حلقات العمل املذكورة هتدف إىل 

  تناول مواضيع أكثر حتديدًا وإىل االستفادة من التجارب والنُُّهج العملية.
مؤمتر والبنود املوضــوعية حول املوضــوع الرئيســي لل إيضــاحيةوقدَّم ممثلو األمانة عروضــًا   -٨

  جلدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت سُتعقد يف إطاره.
ومت على ضـــوء االجتماع إعداد ملخص املداوالت الوارد أدناه وحتديد التوصـــيات التالية،   -٩

  اليت مل يتفاوض بشأهنا املشاركون.
    

اجلرمية والعدالة اجلنائية املوضوع الرئيسي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع   -ألف  
"النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة القانون: حنو حتقيق خطة التنمية 

  "٢٠٣٠املستدامة لعام 
  ملخَّص املداوالت    

ــــــيادة القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   -١٠ أكد االجتماع على عالقة التعاضــــــد بني س
مة، وهو ما يتجلى يف الترابط بني اهلدف  تدا ــــــ مة  ١٦والتنمية املس تدا ــــــ من أهداف التنمية املس

. ويف هذا الصدد، ٢٠٣٠واألهداف والغايات األخرى ذات الصلة من خطة التنمية املستدامة لعام 
ملشــــــاركون عن اجلهود الوطنية والدولية لبلداهنم يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، اليت أفاد ا

  تنفيذ هذا البعد الكامل للخطة.  أيضًاتدعم بدورها 
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وُأشـــري إىل أنه، بالنظر إىل الطابع املترابط خلطة التنمية املســـتدامة، ال ميكن أن تكون هناك   -١١
إىل أنه، من  أيضـــًاملجتمع من مجيع أشـــكال اجلرمية والعنف. وُأشـــري تنمية من دون قوانني حتمي ا

أجل منع اجلرمية، توجد حاجة ماســـة إىل توطيد التعاون الدويل والشـــراكات الدولية لكي يتســـىن 
  تنفيذ اخلطة على حنو كلي ومتعدد األبعاد.

نه يســتفيد من إإذ ورحب االجتماع باملوضــوع العام للمؤمتر الرابع عشــر وبتوقيته الفريد،   -١٢
املوضــــوع العام إلعالن الدوحة الذي اعُتمد يف املؤمتر الثالث عشــــر. ولوحظ يف هذا الصــــدد أن 
سيادة القانون لتنفيذ  ستمر اآلن حول أمهية  املؤمتر الثالث عشر أتاح إجراء حوار متعمق جيب أن ي

  خطة التنمية املستدامة.
مؤمتر الرابع عشر ضروري يف تسليط الضوء على أمهية على أن املوضوع العام لل أيضًاوُأكِّد   -١٣

  اإلنسان.  بناء نظم فعالة ملنع اجلرمية وللعدالة اجلنائية تتسم باملتانة وباحترام سيادة القانون وحقوق
    

  نتائج املداوالت    
  :بشأهنا ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض املشاركون  -١٤

إيالء االعتبار ألمهية ضـــمان أن يأيت إعالن كيوتو برســـالة ســـياســـية شـــاملة قوية   (أ)  
ــــــتدامة. وأوصــــــى  جتســــــد، يف مجلة أمور، التزامات املجتمع الدويل إزاء تنفيذ خطة التنمية املس

بأن تضـــع الدول األعضـــاء يف اعتبارها، أثناء التفاوض بشـــأن إعالن كيوتو، أن  أيضـــًااالجتماع 
أولويات الدول األعضــــاء، فضــــال عن احتياجات البلدان جتســــد تابعته ينبغي أن عملية تنفيذه وم

بدأ  هتا ويتوافق مع م قدا ها ومعت بادئ عارض مع م ية والتحديات اليت تواجهها، على حنو ال يت نام ال
  املسؤولية املشتركة للدول عن تعزيز برامج التنمية البشرية؛

ــــــني املعنيني  (ب)   ــــــتثمار يف تدريب املمارس مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، هبدف  االس
حتســــــني معارفهم وقدراهتم لكي يتمكنوا من أداء وظائفهم وواجباهتم بكفاءة، وتبادل املعلومات 
واخلربات بني هؤالء املمارســــــني، وتعزيز التعاون الدويل، على أن ُيراعى يف هذا الشــــــأن أن هذه 

  ستدامة؛األمور هي عناصر رئيسية لتنفيذ خطة التنمية امل
ــــــيادة القانون التقليدية بنهوج شــــــاملة تركز على الناس،   (ج)   ــــــتكمال هنوج س اس
األطفال والشــباب، من أجل بناء الثقة واالحترام بني عامة اجلمهور جتاه القانون وإنفاذه،  والســيما

  مبا يعزز ثقافة احترام القانون؛
م واخلاص يف جهود منع التأكيد على أمهية تعزيز الشــــــراكات بني القطاعني العا  (د)  

اجلرمية وأمهية تنفيذ النهوج القائمة على العمل مع أصــحاب املصــلحة املتعددين واليت تشــمل طائفة 
ــــــعــة من اإلجراءات على الصــــــعيــد الوطين، مبــا يف ذلــك يف قطــاعــات التعليم والصــــــحــة  واس

  االجتماعية؛ والرعاية
ية  (ه)   لة اجلنائ لكي تواصـــــــل النهوض بوظيفتها  توطيد دور جلنة منع اجلرمية والعدا

باعتبارها اجلهاز الرئيســي لصــنع الســياســات يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الذي يوفر منربًا 
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للحوار للممارسني وسائر أصحاب املصلحة من أجل النهوض بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية 
  وبناء الشراكات.

    
  العملالبنود املوضوعية وحلقات   -باء  

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

  ) ١واملؤشرات والتقييم يف دعم املمارسات الناجحة (حلقة العمل 
  

  ملخَّص املداوالت    
ــــــتراتيجيات املتعددة اجلوانب ملنع اجلرمية بالغة األمهية يف منع اجلرمية والعنف  بأنَُّأقرَّ   -١٥ االس

. وأكَّد االجتماع يف هذا الصــــدد على أن توفري برامج ٢٠٣٠وتنفيذ خطة التنمية املســــتدامة لعام 
ـــرمالتدريب وبناء القدرات للم ـــني، مبا يشـــمل أعضـــاء النيابة العامة وضـــباط الش طة واملراقبة ارس

واملؤســــســــات اإلصــــالحية، ضــــروري لضــــمان تعزيز التنســــيق والتعاون بني هؤالء املمارســــني، 
  ذلك على الصعيد اإلقليمي.  يف  مبا
وكان من بني املســـائل اليت ناقشـــها املشـــاركون يف االجتماع باســـتفاضـــة وقاية األطفال   -١٦

، وكذلك اســتخدام التدابري التعليمية والشــباب من الضــلوع يف اجلرمية وبناء قدرهتم على الصــمود
ــــية، لتعزيز جهود العمل على منع  والتربوية واالجتماعية والصــــحية، فضــــال عن املبادرات الرياض
اجلرمية. وُأكِّد يف هذا الصـدد على أمهية االسـتثمار يف االسـتراتيجيات اليت هتدف إىل منع اسـتغالل 

  األطفال ألغراض االجتار واإلرهاب.
أمهية اإلجراءات والتدخالت املتعددة األبعاد، اليت جتمع بني  أيضــــــًااملشــــــاركون وناقش   -١٧

جهود كل من األسرة وأجهزة محاية الطفل واملمارسني وأخصائيي الصحة والتعليم لضمان اتباع 
  هنج متمحور حول الطفل إزاء جهود منع اجلرمية وتعزيز العدالة اجلنائية.

هنوج كلية إزاء منع اجلرمية تشــمل تدخالت يف إطار األســرة  وأشــري إىل احلاجة إىل اتباع  -١٨
  واملجتمع املحلي واملدرسة.

وأكد املشـــاركون على أمهية التمكني االقتصـــادي للشـــباب، مبا يف ذلك من خالل إجياد   -١٩
ــــــتهالل وتنفيذ خمتلف الربامج  فرص العمل هلم، هبدف تشــــــجيعهم على تويل دور قيادي يف اس

يف هذا الشأن على أمهية الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.  أيضًاة. وُشدِّد واألنشطة املبتكر
  وذكر أحد املشاركني أمهية التنمية البديلة يف هذا الصدد.

وُأشري إىل أن جهود منع اجلرمية ال ميكن أن تنجح دون إشراك املجتمع ككل ودون العمل   -٢٠
لتغيري اإلجيايب، األمر الذي من شأنه بدوره أن يعزز مع الشباب هبدف متكينهم باعتبارهم من قوى ا

  ثقة اجلمهور يف أجهزة إنفاذ القوانني وتعاونه معها، ومن مث يعزز ثقافة احترام القانون.
وأشـــــار املشـــــاركون إىل أمهية مفهوم اخلفارة املجتمعية، مؤكدين على احلاجة إىل منوذج   -٢١

  رطة" إىل مفهوم "خدمات الشرطة".جديد قائم على التحول من مفهوم "قوات الش



A/CONF.234/RPM.2/1
 

6/19 V.19-02384 
 

وشــــدد املشــــاركون على أمهية مراعاة االحتياجات اخلاصــــة للنســــاء والفتيات يف برامج   -٢٢
  وتدخالت منع اجلرمية.

ــــــري   -٢٣ وُأكِّد على أمهية منع اجلرمية القائم على األدلة، مبا يف ذلك تدعيم مجع البيانات. وُأش
  فقا ملقتضيات التشريعات الوطنية، بغية ضمان سالمة تنفيذه.إىل أن مجع البيانات ينبغي أن يتم و

    
  نتائج املداوالت    

  :بشأهنا ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض املشاركون  -٢٤
إدراج منع اجلرمية يف مجيع الســــياســــات والربامج االجتماعية واالقتصــــادية ذات   (أ)  

مع إيالء اهتمام خاص للربامج اليت تركز على زيادة الصــلة، والســيما ما يؤثر منها على الشــباب، 
  فرص الشباب يف التعليم والترفيه والتوظيف؛

لدعم التقين   (ب)   ية حقوقهم وتوفري ا لة لألطفال ورعا كام ية ال مان توفري احلما ضــــــ
ستند إىل  شاملة ملنع اجلرمية ت ستراتيجيات  ضاة من خالل ا للممارسني وموظفي إنفاذ القوانني والق

  لة وتقوم على املمارسات والتجارب اجليدة؛األد
ية، وتوثيق الترابط االجتماعي،   (ج)   تعزيز منع اجلرمية املســــــتند إىل املجتمعات املحل

يف ذلك باســـتحداث آليات للتنســـيق على الصـــعيد املحلي تشـــجع على املشـــاركة النشـــطة من   مبا
فاذ القوانني واملهنيني الصــحيني جانب منظمات املجتمع املدين واملؤســســات التعليمية وســلطات إن

  وخمططي املدن واألخصائيني االجتماعيني؛
رطية   (د)   شُّ ترويج املمارسات الفعالة ذات املنحى املجتمعي والعملي يف املمارسات ال

املتوافقة مع املعايري والقواعد الدولية، هبدف توطيد الثقة بني املواطنني والشـــرطة وتعزيز جهود منع 
  مل؛اجلرمية الشا

تطوير آليات التنســـيق بني الوكاالت من أجل وضـــع اســـتراتيجيات وطنية فعالة   (ه)  
وشـــاملة ملنع اجلرمية تشـــارك فيها مجيع اجلهات املعنية يف املجتمع (املؤســـســـات التعليمية واملجتمع 
املحلي وأجهزة الشـــرطة والنيابة العامة والقضـــاء وما إليها)، على صـــعيد الدولة وعلى املســـتويات 
املحلية، اســــــتنادا إىل البحوث االجتماعية واجلنائية؛ والعمل، عند القيام بذلك، على زيادة اجلهود 
الراميـة إىل خفض معـدالت اجلرميـة والعنف، وترويج هنج قـائم على حقوق اإلنســـــــان إزاء منع 

  اجلرمية، مع التركيز على الشباب بصفة خاصة؛ 
واســــتراتيجيات منع اجلرمية، مبا فيها  إدراج تعزيز ســــيادة القانون يف ســــياســــات  (و)  

  جهود تثقيف الشباب وتوعيتهم، األمر الذي يعزز ثقافة احترام القانون؛
الترويج لنهوج منع اجلرمية اليت تشــتمل على التنمية االجتماعية واالقتصــادية، مثل   (ز)  

ية امل باب، والوقا ية لدى الشــــــ لدية واملهارات احليات جتمعية من خالل برامج تنمية املهارات الوا
املشــــــاركة اإلجيابية من جانب اجلهات املعنية يف املجتمع املحلي، واحلد من فرص ارتكاب اجلرمية 
من خالل التصــــميم البيئي وتوفري املعلومات للضــــحايا املحتَملني، ومنع معاودة اإلجرام من خالل 

  مع املحلي؛توفري برامج إعادة اإلدماج يف املجتمع للجناة يف السجون ويف املجت
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منع جتنيد األطفال واســـتغالهلم وإيذائهم من جانب اجلماعات اإلجرامية، مبا فيها   (ح)  
مجاعات اجلرمية املنظمة واجلماعات املتطرفة واإلرهابية، واســـــتحداث تدابري للتصـــــدي له؛ وإيالء 

ة عوامل اخلطر االعتبار لدى القيام بذلك لألوضاع والتجارب املتباينة اليت يعيشها الشباب، ومعاجل
  اليت يتعرضون هلا وتلبية احتياجاهتم؛

رات واجلرمية يف مواصلة االضطالع بدوره دعم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ  (ط)  
الرئيســي يف توفري اخلربات واملســاعدة التقنية للدول األعضــاء يف جمال منع اجلرمية من خالل خمتلف 

ية، مبا فيها الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، والربامج األخرى الربامج العاملية واإلقليمية اجلار
  ذات الصلة املتعلقة باخلفارة املجتمعية والتنمية البديلة وسبل العيش املستدامة؛

نات حول نظم منع اجلرمية   (ي)   يا بادل املعلومات والب بذولة جلمع وت زيادة اجلهود امل
سي شأن منع اجلرمية واحلد من معدالت والعدالة اجلنائية من أجل دعم ال سات القائمة على األدلة ب ا

  اإلجرام والعنف، وكذلك حتسني إمكانية الوصول إىل العدالة ومكافحة الفساد؛
تبادل البيانات واملمارســـات واخلربات املتاحة بشـــأن مســـائل منع اجلرمية والعدالة   (ك)  

تعلقة بالبيانات، وجتنب االزدواجية بني اجلنائية ذات الصـــــلة، وحتســـــني التنســـــيق يف األنشـــــطة امل
  املبادرات الرامية إىل مجع البيانات؛

حصـــر االحتياجات القائمة واســـتحداث مبادرات حبثية مشـــتركة من أجل زيادة   (ل)  
  فهم نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

جهــا تقــدمي الــدعم إىل البلــدان من أجــل زيــادة قــدرهتــا على مجع البيــانــات وإنتــا  (م)  
وتبادهلا، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ التصـــــنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصـــــائية ومن خالل 
إجراء دراسات استقصائية عن اإليذاء، وكذلك دراسات استقصائية عن الفساد، مع إيالء االعتبار 
ــة من  ــة اإلحصــــــــاءات وجتميعهــا وفقــا لإلطــار القــانوين لكــل دول الواجــب للحــاجــة إىل هيكل

  األعضاء؛ لالدو
ــــتحداث منهجيات جديدة   (ن)   دعوة الدول األعضــــاء إىل تبادل اخلربات يف جمال اس

  جلمع البيانات الالزمة لقياس اجلزء اخلفي من اجلرمية.
    

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

  
  ملخَّص املداوالت    

أشــار املشــاركون يف االجتماع إىل أمهية معاجلة حقوق واحتياجات ضــحايا مجيع أشــكال   -٢٥
اجلرمية، مبا يشــــمل احلاالت العابرة للحدود واحلاالت املتعلقة بالشــــباب والنســــاء. وقدم عدد من 

عن اجلهود اليت تبذهلا بلداهنم لتوفري جرب الضــرر ورد احلق للضــحايا، وذلك، املشــاركني معلومات 
ملثال، من خالل إنشــاء صــناديق اســتئمانية لصــاحل الضــحايا. كما أبرزوا أمهية ضــمان اعلى ســبيل 

  الوصول إىل العدالة.
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دِّد على احلاجة إىل اتباع ُنُهج شــــاملة ومتوازنة لوضــــع الســــياســــات املتعلقة   -٢٦ مبعاملة وشــــُ
ـــار املشـــاركون إىل أنَّه، باإلضـــافة إىل طبيعة اجلرم وخطورته، ينبغي أن توضـــع يف  املجرمني. وأش
االعتبار اخللفية الفردية للجاين، مثل اإلعاقة، ونوع اجلنس، والســـن، واملســـتوى التعليمي واخللفية 

. ويف هذا الصــــــدد، الثقافية، من أجل ضــــــمان أن ُتصــــــمَّم الربامج بطريقة تليب احتياجات اجلناة
ُعرضت معلومات عن اجلهود الوطنية ذات الطابع التشريعي والربناجمي على حد سواء املوجهة إىل 

  اجلناة من األطفال والشباب، مثل اجلهود املبذولة من خالل التثقيف والتدريب املهين.
الســجون شــري إىل أمهية مجع اإلحصــاءات وإجراء الدراســات االســتقصــائية عن تشــغيل ُأو  -٢٧

وعن إعادة تأهيل اجلناة السابقني، يف إطار صوغ إصالحات السجون، هبدف ضمان إعادة إدماج 
  السجناء بعد أن يقضوا مدة عقوبتهم.

وعرض عدد من املشــــاركني ممارســــات جيدة وخربات بشــــأن بدائل الســــجن. وســــلَّم   -٢٨
دنيا للتدابري غري االحتجازية املشــــــاركون بأن اســــــتخدام وتنفيذ قواعد األمم املتحدة النموذجية ال

  (قواعد طوكيو) ميثل أداة مفيدة وهامة ملعاجلة اكتظاظ السجون.
وُأشــــري إىل احلاجة إىل بناء قدرات دوائر اإلفراج حتت املراقبة، اليت هلا دور أســــاســــي يف   -٢٩

لدعم املتواصـــــــل للجناة يف املجتمع املحلي، بالتنســــــيق مع ســـــــائر الكيانات احلكومية  تقدمي ا
  احلكومية ذات الصلة.  وغري
ــــــري إىل أن دور املجتمع والدعم الذي يقدمه، مبا يف ذلك الدعم الذي يقدمه األقران   -٣٠ وُأش

ا يف كفالة إعادة إدماج اجلناة الســابقني يف لبعضــهم البعض وإشــراك الشــباب، ميثل عنصــرًا أســاســيًّ
دِّد على أمهية التعاون بني الو كاالت احلكومية على مجيع املســتويات املجتمع. ويف هذا الصــدد، شــُ

 أيضـــًاوالتعاون مع القطاع اخلاص، وذلك على ســـبيل املثال من خالل ضـــمان فرص العمل. وُأقرَّ 
بأن الفهم من جانب اجلمهور وتعاون املجتمع املحلي عنصـــــران رئيســـــيان يف إعادة تأهيل اجلناة 

اجة إىل القيام بأنشـــطة توعوية شـــاملة وإعادة إدماجهم يف املجتمع. وأشـــري يف هذا الصـــدد إىل احل
ختاطب خمتلف الفئات املستهدفة وتستخدم اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي لنشر املعلومات 

  وإجراء االتصاالت التفاعلية على أوسع نطاق ممكن.
ــــتحداث العالمات التجارية ملنتجات   -٣١ ــــري إىل أن وضــــع الربامج املتصــــلة بالعمل واس وُأش

مها وســيلتان إلدرار الدخل للســجناء وأســرهم ولزيادة أهلية الســجناء لاللتحاق بالعمل الســجون 
  عند اإلفراج عنهم، وبصفة أعم تعزيز الصورة اإلجيابية عن السجناء يف إطار املجتمع. 

ات الوطنية الرامية إىل مكافحة الفســاد، وســلَّط املشــاركون الضــوء يوُأبلغ عن االســتراتيج  -٣٢
التقنية اليت تقدمها األمم املتحدة واملؤســـســـات املنضـــوية إىل شـــبكة معاهد برنامج  على املســـاعدة

  األمم املتحدة ملواجهة هذه التحديات.
  

  نتائج املداوالت    
  :بشأهنا ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض املشاركون  -٣٣
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احترام حقوق النظر يف إصالح القوانني والسياسات واملمارسات من أجل ضمان   (أ)  
واحتياجات ضــحايا اجلرائم جبميع أنواعها، مبا يف ذلك بذل اجلهود الســتحداث برامج وصــناديق 
لتعويض الضــــحايا وجرب األضــــرار اليت تقع عليهم، وكفالة محاية الضــــحايا من الوصــــم والتمييز، 

  ومحاية اُملبلِّغني عن ارتكاب اجلرائم عندما ُيبِلغوا عنها؛
  ز نظم قضاء األحداث العادلة واملراعية الحتياجات األطفال؛إنشاء أو تعزي  (ب)  
حدة   (ج)   عد األمم املت حة لقوا غة املنقَّ مار يف ترويج التطبيق العملي للصــــــي ــــــتث االس

النموذجية الدنيا ملعاملة الســـجناء (قواعد نيلســـون مانديال)، باالعتماد على ما يتيحه املكتب املعين 
  إرشادية تقنية وخدمات استشارية؛باملخدِّرات واجلرمية من مواد 

وضـــــع برامج إلعادة التأهيل يف الســـــجون هتدف إىل زيادة مهارات الســـــجناء،   (د)  
والترويج للعالمــات التجــاريــة ملنتجــات الســــــجون، والتركيز على مجلــة أمور من بينهــا التعليم 

ضمان النجاح يف إعادة إدماج السجناء يف املجتمع واحلد من  والتدريب املهين وفرص العمل، ُبغية 
  معاودة اإلجرام؛

ختصــيص املوارد الكافية الســتكشــاف اســتخدام تكنولوجيا املعلومات الفعَّال من   (ه)  
حيث التكلفة لعرض التجارب واملمارسات اجليِّدة يف جمال احلد من معاودة اإلجرام وإعادة إدماج 

  اجلناة يف املجتمع؛
لتعاون بني الوكاالت والشـراكة بني القطاعني اسـتكشـاف التدابري العملية لتعزيز ا  (و)  

سابقني يف  صعيد الوطين واإلقليمي واملحلي، يف مسعى إلعادة إدماج اجلناة ال العام واخلاص على ال
املجتمع، وذلك مثًال من خالل دعم توظيف اجلناة الســــابقني وإشــــراك الشــــباب يف إعادة إدماج 

  اجلناة الشباب يف املجتمع؛
املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصـــل جهوده الرامية إىل تقدمي الطلب إىل   (ز)  

املساعدة التقنية للدول األعضاء، بناًء على طلبها، من أجل تعزيز املساءلة والكفاءة يف نظام العدالة 
  زاهة القضاء، التابعة للمكتب.اجلنائية، وال سيما من خالل الشبكة العاملية لن

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

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

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

  )٣عنصرين أساسيني يف تعزيز صمود املجتمعات يف وجه اجلرمية (حلقة العمل 
  

  ملخَّص املداوالت    
تماع على أنَّ املؤسسات الفعَّالة وغري املنحازة والشاملة للجميع شدَّد املشاركون يف االج  -٣٤

سية  سا شري  ١٦سيادة القانون وحتقيق اهلدف لتعزيز هي عناصر أ من أهداف التنمية املستدامة. وُأ
ـــلمية وعادلة، تؤدي الشـــراكات بني احلكومات واملجتمع املدين  إىل أنَّه، من أجل بناء جمتمعات س
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ا يف احلد من مجيع أشــكال العنف وتعزيز إمكانية وصــول اجلميع إىل ًا رئيســيًّوالقطاع اخلاص دور
  العدالة، مع التركيز بوجه خاص على أفراد املجتمع الضعفاء.

لداهنم لتعزيز نظم منع اجلرمية   -٣٥ بذهلا ب ماع عن اجلهود اليت ت فاد املشـــــــاركون يف االجت وأ
سامها باإل ضمان ات سانية، مع التركيز بوجه خاص والعدالة اجلنائية فيها وإىل  صاف والعدل واإلن ن

على األطفال والنساء. كما أبلغوا عما تتخذه بلداهنم من تدابري الستخدام التثقيف كعنصر رئيسي 
  يف جهود الوقاية، وعن التدابري االجتماعية واالقتصادية األخرى لتمكني الشباب.

كن االضـــطالع هبا لضـــمان أن نظام العدالة على التدابري اليت مي أيضـــًاوركَّزت املناقشـــات   -٣٦
ىل أن إصالح نظام العدالة اجلنائية إاجلنائية يفي مبسؤولياته املتعددة بشأن املساءلة، وأشار املشاركون 

سيادة القانون. وناقش االجتماع  شكل العمود الفقري ل ساءلة، الذي ي جيب أن يكون مقترنًا مببدأ امل
التعليق على مبادئ بنغالور ءلة والكفاءة املهنية يف اجلهاز القضائي واستخدام زاهة واملساأمهية تعزيز الن

بوصـــفهما من األدوات واملراجع اهلامة اليت تدعم جهاز القضـــاء. ورحَّب بشـــأن الســـلوك القضـــائي 
زاهة القضاء ومبا اضطلعت به من أعمال حىت اآلن. وأشري بتأسيس الشبكة العاملية لن أيضًااالجتماع 

  أن يعزز ثقافة احترام القانون.  أيضًاذا الصدد إىل أنَّ تعزيز املساءلة يف نظام العدالة اجلنائية ميكن يف ه
وأفاد املشــاركون يف االجتماع عن جهود بلداهنم وممارســاهتا اجليدة وخرباهتا املســتفادة يف   -٣٧

لة اجلنائية فيها. وشـــدَّد تعزيز ســـبل الوصـــول إىل العدالة للجميع ويف تعزيز نظم منع اجلرمية والعدا
االجتماع على أمهية تعزيز سيادة القانون من خالل آليات قانونية وتقنية تدعم توفري سبل الوصول 
إىل العدالة للجميع، مبا يف ذلك إمكانية االســــــتعانة مبحامي دفاع، ومحاية الشــــــهود واملبلِّغني عن 

  ن التدابري.اجلرائم، واحلق يف حماكمة منصفة وجمانية، وغري ذلك م
دِّد على أن املؤمتر الرابع عشــــر يتيح فرصــــة لتهيئة منرب ملناقشــــة النهوج اليت تتخذها   -٣٨ وشــــُ

احلكومات وتساهم يف بناء ثقافة احترام القانون بني عموم اجلمهور يف سياق تعزيز سيادة القانون، 
يف بناء الثقة واحترام  ويف هذا الصــدد، أشــري إىل أن بناء قدرات مؤســســات العدالة اجلنائية يســهم

القانون وإنفاذه لدى اجلمهور، ولذلك ميكن أن يكون من التدابري اهلامة اليت تســــــهم يف بناء ثقافة 
  احترام القانون.

ثقافة احترام القانون وتعزيزها من خالل الربامج ترســـــيخ وســـــلَّم املشـــــاركون بإمكانية   -٣٩
هارات واملعارف بني األطفال والشباب من أجل منع واألنشطة التعليمية الرامية إىل غرس القيم وامل
إىل أنَّ الرياضة أداة قوية تساعد على بناء القدرة  أيضًاالعنف واجلرمية والفساد واإلرهاب. وُأشري 

شار املشاركون إىل العمل اهلام املنجز  شباب. وأ سلوكيات اإلجرامية لدى ال على الصمود ومنع ال
جل العدالة ومبادرة منع اجلرمية يف أوساط الشباب من خالل الرياضة، يف إطار مبادرة التعليم من أ

  إىل املنتدى الدويل للشباب. أيضًااملنفذتني يف إطار الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة. وأشري 
ولدى مناقشــــة أمهية متكني الشــــباب وبناء قدرهتم على الصــــمود، أعرب البلد املضــــيف   -٤٠

جمدَّدًا اعتزامه تنظيم منتدى للشـــــباب، وعرض مواضـــــيع املناقشـــــة، وهي: للمؤمتر الرابع عشـــــر 
(ب) تثقيف الشــــباب لتعزيز ثقافة احترام  ؛مشــــاركة الشــــباب يف منع اجلرمية وإعادة اإلدماج  (أ)

  القانون؛ (ج) التزام الشباب بإقامة جمتمع معلومات آمن.
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راك الشــباب يف مؤمترات منع اجلرمية وســلَّم املشــاركون بأن هذه املبادرات الرامية إىل إشــ  -٤١
ســـتكون هنجًا واعدًا لتعزيز ثقافة احترام القانون من خالل تثقيف الشـــباب ومتكينهم يف جمال منع 

  اجلرمية والعدالة اجلنائية.
  

  نتائج املداوالت    
  :شأهناب ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض املشاركون  -٤٢

ستراتيجيات   (أ)   سات وبرامج مالئمة وشاملة إلصالح نظم منع اجلرمية تنفيذ ا وسيا
والعدالة اجلنائية بغية كفالة إمكانية احلصول على مساعدة قانونية فعَّالة وذات مصداقية ومستدامة 
ومتاحة للجميع دون متييز يف كل مراحل إجراءات العدالة اجلنائية، ودعم تبادل املمارســات اجليدة 

  ى األدلة؛واملبادرات القائمة عل
تيسري وصول األطفال إىل العدالة، من خالل تعزيز استجابات نظام العدالة اجلنائية   (ب)  

  لألطفال تدابري عادلة ومنصفة وفعَّالة تراعي احتياجاهتم؛ يوفرأن ميكن يف هذا الصدد وضمان أنه 
 مســـاعدة الدول األعضـــاء على وضـــع وتنفيذ تدابري لتيســـري الوصـــول إىل العدالة  (ج)  

  للضحايا من النساء وكذلك املجرمات والسجينات؛
تعزيز التنسيق بني مؤسسات العدالة اجلنائية وقطاعات التعليم يف صوغ سياسات   (د)  

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وســــائر الســــياســــات املتعلقة بســــيادة القانون على الصــــعيد الوطين 
  واإلقليمي والدويل؛

طة التثقيف والتوعية اجليدة، مثل منتديات الشــباب، اليت كفالة وتعزيز توفري أنشــ  (ه)  
ن  تزود األطفال والشــباب باملعارف واملهارات اليت متكنهم من ترســيخ ثقافة احترام القانون وحتســِّ

  تصورهم لسيادة القانون، مبا حيد من خمالفة القانون؛
ــــــ  (و)   ــــــليم باحلاجة إىل تعزيز التدابري الوقائية يف التصــــــدي لألش كال اجلديدة التس

واملســــتجدة للجرمية، مبا يف ذلك من خالل توفري التثقيف وخمتلف أنشــــطة التوعية جلميع املعنيني، 
  ومن بينهم الشباب واملجتمع املدين والقطاع اخلاص؛

العمل على وضع منهج تعليمي متصل بالقانون يف املراحل املبكرة يف املدارس، أو   (ز)  
التعليم، مع التركيز بوجه خاص على تدريس القيم األســـاســـية  إدماج موضـــوع ســـيادة القانون يف

  لسيادة القانون، بغية ترسيخ ثقافة احترام القانون يف أوساط عموم اجلمهور؛
دعم تبادل املمارســــات اجليدة بني الدول األعضــــاء، وتعزيز التنســــيق بينها وبني   (ح)  

ــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية اليت لديها اخلربات والتجارب  معاهد ش
  املناسبة يف جمال املساعدة التقنية ومشاريع بناء القدرات اليت تسهم يف ترسيخ ثقافة احترام القانون؛

تشجيع الدول األعضاء على اتباع هنج كلي متعدد األبعاد، مع النظر، عند القيام   (ط)  
ة ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع خالصــــة وافيبذلك، يف اســــتخدام املنشــــور املعنون 

، واملبادئ األســـــاســـــية الســـــتقالل الســـــلطة القضـــــائية، ومبادئ بانغالور اجلرمية والعدالة اجلنائية
ســلوك اجلهاز القضــائي، فضــًال عن أدوات وبرامج مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  بشــأن
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زاهة القضــاء، ومبادرة التعليم من أجل العدالة، ومبادرة منع نواجلرمية، مبا يف ذلك الشــبكة العاملية ل
  اجلرمية يف أوساط الشباب من خالل الرياضة، وتعزيز االستفادة من كل هذه املوارد.

  
التعاون الدويل وتقدمي املساعدة التقنية من أجل منع اجلرائم جبميع أشكاهلا والتصدي هلا:   -٤  

 ٦اته؛ و(ب) أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة (البند اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلي  (أ)
جدول األعمال)؛ واالجتاهات الراهنة للجرمية، والتطورات األخرية واحللول املستجدة،   من
التكنولوجيات اجلديدة بوصفها وسائل الرتكاب اجلرمية وأدوات ملكافحتها   سيما  ال

  )٤العمل   (حلقة
  

  ملخَّص املداوالت    
املشــــــاركون يف االجتماع الدور املحوري الذي يؤديه التعاون اإلقليمي والدويل بني أبرز   -٤٣

املمارســني وصــناع الســياســات من خالل تعزيز اآلليات الثنائية واإلقليمية والدولية اليت تتيح تبادل 
  احللول العملية واملمارسات اجليدة املتعلقة بالتصدي للتحديات اليت تقوض التعاون الفعال.

على أمهية تعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون وغريهم من موظفي  أيضًاوأكَّد املشاركون   -٤٤
العدالة اجلنائية، وشــــددوا على أن تســــريع التعاون الدويل هو حجر الزاوية يف مكافحة األشــــكال 

خلاصــــــة ااجلديدة واملســــــتجدة للجرمية. وُأويل أثناء االجتماع اهتمام خاص للمنتديات اإلقليمية 
ــــــني ب التبادل املنتظم للمعلومات العملية والتنفيذية، فضــــــال عن التعلُّم املتبادل فيما بني املمارس

  بني املؤسسات يف جمال العدالة اجلنائية. وفيما
لة والقرارات اليت   -٤٥ وشـــــــدد االجتماع على أن تنفيذ اتفاقيات األمم املتحدة ذات الصــــــ

عن املعاهدات اإلقليمية والثنائية، مهم يف التصــــدي  اعتمدهتا اجلمعية العامة وجملس األمن، فضــــال
بفعالية للتهديدات املتنامية اليت تشكلها اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية واإلرهاب. ويف هذا 

رات، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الصـــدد، أشـــري إىل أن االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ
ة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، اجلرمية املنظم

والصكوك التسعة عشر ملكافحة اإلرهاب، متثل أدوات ناجعة ملكافحة األشكال التقليدية واجلديدة 
  للجرمية بنجاح.

نائ  -٤٦ ية والث قات اإلقليم فا ية يف إبرام االت بادل املشـــــــاركون خرباهتم الوطن ناول وت ية اليت تت
كيفية تضرر  أيضًااألشكال اجلديدة من اجلرمية، مبا فيها إزالة األعضاء والقرصنة البحرية. وناقشوا 

  بلداهنم من اجلرائم اجلديدة والناشئة، مبا فيها االجتار باملمتلكات الثقافية.
شار عدد من املشاركني إىل احلاجة إىل إطار قانوين جديد للتصدي للجرمي  -٤٧ سيربانية، وأ ة ال

باإلضـــافة إىل الصـــكوك القائمة، مبا فيها اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية اإللكترونية واالتفاقية 
العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات. وأشـــــار أحد املتكلمني إىل الفجوة اليت ما زالت قائمة بني 

شأن اجلرمية السيربانية، والحظ أن فريق مواقف الدول األعضاء حول هذا الصك القانوين اجلديد ب
ــــــيربانية  حمفال لتبادل اخلربات العملية  يهيئاخلرباء املعين بإجراء دراســــــة شــــــاملة عن اجلرمية الس

  واجلوانب التقنية األخرى املتصلة بتلك الظاهرة، وعرب عن ترحيبه خبطة عمل فريق اخلرباء.
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هابيني ومنظماهتم للتكنولوجيات العصــرية إســاءة اســتعمال اإلر أيضــًاوناقش املشــاركون   -٤٨
ــــاروا إىل أن هذه  ــــائل التواصــــل االجتماعي، وأش للمعلومات واالتصــــاالت، مثل اإلنترنت ووس
ر ونشـــر الدعاية والتجنيد  التكنولوجيات يســـاء اســـتعماهلا لغرض تلقني األفكار للشـــباب والقصـــَّ

  والتمويل والتدريب.
ا أشــكاله ومظاهره، وأشــاروا إىل أنه ال ميثل هتديدًا أمنيًّوأدان املشــاركون اإلرهاب جبميع   -٤٩

ضًاللمجتمع الدويل فحسب بل ميثل  شاركون أن تعزيز احلوار هتديدًا إيديولوجيًّ أي ا له. والحظ امل
والتســــــامح، فضــــــال عن تفعيل دور املجتمع لدعم حكوماهتم، ضــــــروري ملنع اجلرائم اليت تعزز 

ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب، وكذلك التحديات  ضــــًاأيالكراهية والعنصــــرية. ونوقشــــت 
املعقدة اليت تواجهها احلكومات، وال سيما التحديات املتعلقة باستحداث تدابري عدالة جنائية فعالة 
ملكافحة التهديدات اإلرهابية، مبا يف ذلك تدابري التصدي للتهديدات اليت يشكلها من يطلق عليهم 

  ". دينالذئاب املنفراسم "
وتبادل املشــــــاركون املعلومات عن اجلهود الوطنية الرامية إىل مكافحة اإلرهاب واجلرمية   -٥٠

املنظمة العابرة للحدود الوطنية، من قبيل إدارة مراقبة احلدود وآليات التنســــــيق الوطنية اليت هتدف 
  إىل الكشف عن الوثائق املزورة.

ريعات الوطنية بانتظام من أجل التصـــدي وشـــدد املشـــاركون على أمهية اســـتعراض التشـــ  -٥١
بفعالية لإلرهاب والفســــاد وأشــــكال اإلجرام اجلديدة واملســــتجدة، مثل غســــل األموال واجلرمية 

إىل أن من املمارسات اجليدة إنشاء جلان وطنية ملكافحة اإلرهاب واالجتار  أيضًاالسيربانية. وأشري 
  باألشخاص وهتريب املهاجرين.

ون إىل احلاجة إىل جعل القوانني الوطنية ممتثلة للصكوك الدولية املتعلقة بغسل وأشار املشارك  -٥٢
األموال، من أجل دعم استبانة التدفقات املالية غري املشروعة ومكافحتها. ويف هذا الصدد، أشري إىل 

تبُّع ا لتالتعاون اإلقليمي والدويل مع الدول األخرى ومع املؤســــــســــــات املالية باعتباره تدبريًا هامًّ
  التدفقات املالية غري املشروعة ولتجميد وحجز واسترداد املوجودات املتأتية من األنشطة اإلجرامية. 

وشـــــدد االجتماع على احلاجة إىل االســـــتفادة من اســـــتخدام أوجه التقدم يف تكنولوجيا   -٥٣
ال مكافحة املعلومات واالتصــاالت لصــاحل أجهزة إنفاذ القانون ومؤســســات العدالة اجلنائية يف جم

اجلرمية. ومن الناحية األخرى الحظ االجتماع، عند النظر يف الكيفية اليت تؤدي هبا أوجه التقدم 
ــــــاءة  هذه إىل تيســــــري اجلرمية، وجود حاجة إىل بذل جهود معزَّزة ومتضــــــافرة ملنع ومكافحة إس

  ة. استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل العمالت املشفرة، ألغراض إجرامي
وأقرَّ االجتماع بأن ما يقدمه املكتب من مســــــاعدة تقنية وبناء قدرات يف جمال التعاون   -٥٤

صرًا متكينيًّ شئة املتعلقة باجلرمية ا هامًّالدويل ميثل عن ا يف مواجهة ومكافحة اإلرهاب والتحديات النا
  الربية.السيربانية واالجتار باملمتلكات الثقافية واجلرائم املرتكبة ضد احلياة 

وتبادل املشــــاركون خالل االجتماع املمارســــات اجليدة يف جمال التعاون بني الســــلطات   -٥٥
الوطنية وجملس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية واملنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية 
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نامج وغريها من اجلهات الفاعلة. وشـــدد أحد املشـــاركني على فائدة التعاون مع معاهد شـــبكة بر
  األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية. 

  
  نتائج املداوالت    

  :بشأهنا ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض املشاركون  -٥٦
دراســـة أفضـــل النُُّهج املمكنة لزيادة تعزيز التعاون الدويل بني املمارســـني املعنيني   (أ)  

يف السلطات املركزية، واستكشاف النهوج الفعالة لبناء قدرات بالعدالة اجلنائية، وال سيما العاملني 
  مؤسسات العدالة اجلنائية واملمارسني؛

مبا يف ذلك   (ب)   لدويل الرمسية وغري الرمسية،  عاون ا التشــــــجيع على تعزيز قنوات الت
قاتلني هبدف تدعيم التعاون بشأن اإلرهاب من أجل معاجلة مجلة أمور من بينها احلاالت املتعلقة بامل

اإلرهابيني األجانب، وذلك، على ســبيل املثال، من خالل فرقة العمل املشــتركة بني عدة وكاالت 
  ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، اليت أنشئت بدعم من املكتب؛

حتديد وتقييم خماطر متويل اإلرهاب يف إطار االقتصــــادات الوطنية، مبا فيها خماطر   (ج)  
ــــــتخدام أموال  املنظمات غري الرحبية واخلريية من أجل متويل اإلرهاب، واختاذ التدابري إســــــاءة اس

  املالئمة للتصدي هلذه املخاطر؛
تعزيز التعـاون األقـاليمي على كشــــــف واعتراض حتركـات املقـاتلني اإلرهـابيني   (د)  

القانون  املرتكزة على سيادة والفعالةاألجانب عرب األقاليم وإجراء التحقيقات واملالحقات القضائية 
  يف قضايا اإلرهاب؛

رات، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة تنفيذ أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّ  (ه)  
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، 

لتعاون الدويل. ودعوة الدول اليت وصـــــكوك مكافحة اإلرهاب التســـــعة عشـــــر، من أجل تعزيز ا
  تصبح بعد أطرافًا يف تلك االتفاقيات إىل النظر يف أن تصبح أطرافًا فيها؛ مل

اســـتكشـــاف الســـبل والوســـائل اليت متكِّن املمارســـني املعنيني بالعدالة اجلنائية من   (و)  
لذكاء االصـطناعي اسـتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت املاضـية يف التطور، مبا يف ذلك ا

والبيانات الضـــخمة، يف مكافحة املجرمني والعصـــابات اإلجرامية اليت تســـتفيد اســـتفادة كاملة من 
  هذه االبتكارات؛

عاون   (ز)   ية املســــــؤولني عن الت لة اجلنائ عدا قانون وال فاذ ال قدرات موظفي إن تعزيز 
  الدويل، وتعزيز استخدام املنابر لتبادل املعلومات؛

شاء  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّالطلب إىل  (ح)   صل دعم إن رات واجلرمية أن يوا
وعمل السلطات املركزية املسؤولة عن معاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وتقدمي املساعدة 
التقنية إىل الدول األعضــــــاء، بناء على طلبها، من أجل تعزيز قدرات املمارســــــني املتعلقة باملعاجلة 

  الة والسريعة هلذه الطلبات؛الفعَّ



A/CONF.234/RPM.2/1 
 

V.19-02384 15/19 
 

رات واجلرمية يف توفري املســـــــاعدة تعزيز دور مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ  (ط)  
التقنية وبناء القدرات للدول األعضــــــاء، بناء على طلبها، مبا يف ذلك من خالل برناجميه العامليني 

  املتعلقني باجلرمية السيربانية ومبكافحة اإلرهاب؛
ع فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية، الذي أنشئ تشجِّ  (ي)  

ــــــك ٦٥/٢٣٠عمال بقرار اجلمعية العامة  ، على التعجيل، وفقا لواليته، بعمله الالزم لوضــــــع ص
االعتبار لطلب الدول األعضــاء يف املنطقة وضــع  ، مع إيالءالســيربانيةرائم اجلقانوين دويل ملكافحة 

  هذا الصك؛
ــتحدثها املكتب، مثل القوانني   (ك)   ــتفادة من األدوات اليت اس ــبل االس ــتكشــاف س اس

النموذجية وأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، من أجل تعزيز التعاون الدويل يف املسائل 
  عرب الوطنية.اجلنائية والتصدي الفعال للجرمية 

    
  احلضور وتنظيم األعمال  -ثالثًا  
  موعد االجتماع ومكان انعقاده  -ألف  

ُعِقَد اجتماع غرب آســيا اإلقليمي التحضــريي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــر ملنع اجلرمية   -٥٧
  .٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨إىل  ٢٦والعدالة اجلنائية يف بريوت يف الفترة من 

    
  احلضور  -باء  

ُمثِّلت يف االجتماع الدول التالية األعضــاء يف اللجنة االقتصــادية واالجتماعية لغريب آســيا:   -٥٨
تونس، اجلمهورية العربية الســـورية، العراق، قطر، الكويت، لبنان، مصـــر، املغرب، اململكة العربية 

  السعودية، اليمن.
  وُمثِّلت اليابان مبراقب.  -٥٩
ــات األمم املتحــدة  -٦٠ ــان ــت كي ــة  وُمثِّل ــائي، وجلن ــامج األمم املتحــدة اإلمن ــة مبراقبني: برن ــالي الت
  املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية.  األمم
وُمثِّل مبراقبني املعهدان التاليان من معاهد شـــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة   -٦١
ية: املجلس االســــتشــــاري الدويل للشــــؤون العلمية والفنية، ومعهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية اجلنائ

  ومعاملة املجرمني يف آسيا والشرق األقصى. 
وُمثِّلت مبراقبني املنظمات احلكومية الدولية التالية: جملس وزراء الداخلية العرب، وجملس   -٦٢

  ربملانية للبحر األبيض املتوسط.التعاون لدول اخلليج العربية، واجلمعية ال
وُمثِّلت مبراقبني املنظمتان غري احلكوميتني التاليتان ذواتا املركز االســـتشـــاري لدى املجلس   -٦٣

  االقتصادي واالجتماعي: مؤسسة لوس ماريا، ومؤسسة أرض اإلنسان.
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  افتتاح االجتماع  -جيم  
األمم املتحدة الرابع عشــــر ملنع  افتتحت اجتماع غرب آســــيا اإلقليمي التحضــــريي ملؤمتر  -٦٤

  أمينة االجتماع.  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٦اجلرمية والعدالة اجلنائية يف 
شر، نيابة عن املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة   -٦٥ وتكلم األمني التنفيذي للمؤمتر الرابع ع

ة ملنع اجلرمية والعدالة املعين باملخدِّرات واجلرمية، فســـــلط الضـــــوء على أمهية مؤمترات األمم املتحد
اجلنائية بصفتها منتديات ذات أمهية حيوية لبحث وتقييم مدى االستعداد ملجاهبة التحديات وجماهبة 
التهديدات املســتجدة، وإلجراء اســتعراض دوري للمعايري والقواعد املتعلقة باجلرمية. وأشــار إىل أنَّ 

عامًا املؤمتر الرابع، والذي كان  ٥٠ُعقد قبل  املؤمتر الرابع عشـــر ســـُيعقد يف كيوتو، اليابان، حيث
أول مؤمتر يسبق انعقاده عقد اجتماعات إقليمية حتضريية. وتؤدي االجتماعات اإلقليمية التحضريية 
ضيع حلقات العمل،  سة البنود املوضوعية جلدول األعمال وموا منذ ذلك احلني دورًا مفيدًا يف درا

إىل الدعم الذي  أيضــــًابثقة من منظور إقليمي. وأشــــار ويف تقدمي توصــــيات ذات منحى عملي من
وفره البلد املضـــــيف ألعمال التحضـــــري واملتابعة للمؤمتر الثالث عشـــــر، الذي عقد يف الدوحة يف 

. وشـــدد على أن املؤمتر الثالث عشـــر ركز على العالقة التعاضـــدية بني ســـيادة القانون ٢٠١٥  عام
من أهداف التنمية  ١٦ية جتســـدت بوضـــوح يف اهلدف والتنمية املســـتدامة، وأن نتائجه الســـياســـ

املســتدامة. وقال إن املؤمتر الرابع عشــر، الذي ســُيعقد بعد مرور مخس ســنوات على اعتماد خطة 
، ســـوف يوفر فرصـــة لدراســـة اإلجراءات الالزمة لدعم املجتمعات ٢٠٣٠التنمية املســـتدامة لعام 

  ذية هبذا الشأن. املساملة والعادلة، وصياغة توصيات عملية وتنفي
املكتب اإلقليمي للشـــــرق األوســـــط ومشال أفريقيا وممثل مكتب منطقة  ةوقدم كل من ممثل  -٦٦

جملس التعاون لدول اخلليج العربية التابعني ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية معلومات 
عن الربامج اجلارية وأنشــــــطة بناء القدرات اليت يضــــــطلع هبا مكتب كل منهما يف منطقته لدعم 

  اجلنائية.  ر اجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف خمتلف جماالت منع اجلرمية وتعزيز العدالةاملمارسني وسائ
لذي يدعم ترمجة   -٦٧ لدوحة، ا عاملي لتنفيذ إعالن ا نة كلمة عن الربنامج ال وألقى ممثل لألما

شار  يل إىل أن إعالن الدوحة يلفت انتباه املجتمع الدو أيضًاإعالن الدوحة إىل أنشطة ملموسة. وأ
جمددًا إىل أمهية بناء ثقافة احترام القانون، وهو مفهوم اســـــُتحدث أوًال يف املبادئ اإلرشـــــادية ملنع 
اجلرمية. وأشـــــار إىل إجنازات الربجمة املتكاملة واالســـــتراتيجية اليت حتققت من خالل ذلك الربنامج 

مشلت املنظمات  العاملي الذي كفل بناء شــراكات مع طائفة واســعة من اجلهات صــاحبة املصــلحة،
  الدولية وجهات املجتمع املدين الفاعلة واملعلمني واألطفال والشباب.

وخاطب نائب األمينة التنفيذية للجنة االقتصـــادية واالجتماعية لغريب آســـيا االجتماَع، فشـــدد   -٦٨
متر الرابع على أمهية املنظور اإلقليمي لغريب آسيا، الذي ينبغي أن يوضع يف االعتبار يف التحضريات للمؤ

احلاجة املاســة إىل معاجلة األســباب اجلذرية للجرمية  أيضــًاعشــر واملناقشــات اليت تدور يف إطاره. وأبرز 
واإلرهاب يف املنطقة من أجل التصــــــدي بفعالية وكفاءة للدائرة املفرغة اليت هتدد النمو والرخاء يف 

  ا تضررًا من اجلرمية واإلرهاب.املنطقة، مع مراعاة أن الشباب هم أكثر الفئات هشاشة وأكثره
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  انتخاب أعضاء املكتب  -دال  
، أعضاَء ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٦َتخَب االجتماع بالتزكية، يف جلسته األوىل املعقودة يف ان  -٦٩

  املكتب التالية أمساؤهم:
  زكريا األنصاري (الكويت)  :الرئيس  
  إلياس عيد (لبنان)  نائب الرئيس:  
  األنصاري (اململكة العربية السعودية)عبد اهللا   :املقرر  

    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء  

ــمـــاع، يف جــلســــــــتـــه األوىل   -٧٠ ــمـــد االجــت ، جـــدول أعــمـــالـــه املــؤقَّت أيضـــــــــًااعــت
)A/CONF.234/RPM.2/L.1 ،(ه كما يليصُّون:  

  .االجتماعافتتاح   -١  
  انتخاب أعضاء املكتب.  -٢  
  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  -٣  
املوضــــوع الرئيســــي للمؤمتر الرابع عشــــر: "النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   -٤  

  ".٢٠٣٠وسيادة القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
املؤمتر الرابع عشــر ومواضــيع حلقات العمل اليت  البنود املوضــوعية جلدول أعمال  -٥  

  سُتعقد يف إطاره: 
االســــتراتيجيات الشــــاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية   (أ)    

من جدول األعمال)؛ ومنع اجلرمية باالســـتناد إىل  ٣واالقتصـــادية (البند 
ــــــرات والتقييم يف د فادة من اإلحصـــــــاءات واملؤش ــــــت لة: االس عم األد

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

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

يادة   (ج)     ــــــ النُُّهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل تعزيز س
القانون من خالل أمور منها توفري ســــبل الوصــــول إىل العدالة للجميع؛ 
وإقامة مؤســـســـات فعالة ونزيهة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة للجميع؛ 
والنظر يف وضع تدابري اجتماعية وتعليمية وتدابري أخرى ذات صلة، منها 

ابري تستهدف ترسيخ ثقافة احترام القانون مع احترام اهلويات الثقافية، تد
من جدول األعمال)؛ والتعليم ومشـــاركة  ٥وفقًا إلعالن الدوحة (البند 
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الشــباب باعتبارمها عنصــرين أســاســيني يف تعزيز صــمود املجتمعات يف 
  )؛٣وجه اجلرمية (حلقة العمل 

عدة   (د)     قدمي املســـــــا لدويل وت عاون ا جل منع اجلرائم جبميع الت ية من أ التقن
ته؛  يا له وجتل كا ــــــ هلا: (أ) اإلرهاب جبميع أش هلا والتصـــــــدي  كا ــــــ أش

من جدول األعمال)؛  ٦أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة (البند  و(ب)
واالجتاهات الراهنة للجرمية، والتطورات األخرية واحللول املســــــتجدة، 

ئل الرتكاب اجلرمية ســــــيما التكنولوجيات اجلديدة بوصــــــفها وســــــا  ال
  ).٤وأدوات ملكافحتها (حلقة العمل 

  التوصيات املعروضة على املؤمتر الرابع عشر.  -٦  
  .اعتماد تقرير االجتماع  -٧  

الوثائق املعروضـــــة على بويف اجللســـــة نفســـــها، أقرَّ االجتماع تنظيم أعماله. وترد قائمة   -٧١
  .يف مرفق هذا التقرير االجتماع

    
  ىمسائل أخر  -واو  

ــــــاركني عن األعمال   -٧٢ قدم ممثل لليابان، البلد املضــــــيف للمؤمتر الرابع عشــــــر، تعريفًا للمش
التحضـــريية التنظيمية واملوضـــوعية للمؤمتر الرابع عشـــر وملنتدى الشـــباب الذي ســـوف يســـبقه. ومشل 

تو، اليت بالصوت والصورة. وقدَّم بعض املعلومات عن مدينة كيو إيضاحيًاالتعريف الذي قدمه عرضًا 
ســـتســـتضـــيف املؤمتر الرابع عشـــر. كما عرض ملحة تارخيية عن مداوالت املؤمتر الرابع، الذي ُعقد يف 

  سياسي. ، ونتائج ذلك املؤمتر، الذي أفضى ألول مرة إىل اعتماد إعالن١٩٧٠نفس املدينة يف عام 
األقصـــى كلمة، وألقى املراقب عن معهد منع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف آســـيا والشـــرق   -٧٣

مقدمًا معلومات عن التحضــريات اليت اضــطلع هبا املعهد من أجل حلقات العمل واألنشــطة املقرر 
تنظيمها خالل املؤمتر الرابع عشـــر. وشـــجَّع الدول األعضـــاء على النظر يف أن ُتشـــرك يف عضـــوية 

الل حلقة العمل. وفودها خرباء ميكنهم املســـامهة خبرباهتم املوضـــوعية يف املداوالت اليت ســـتعقد خ
ــــجَّع اخلرجيني من خمتلف  ــــبكة دولية من خرجييه، وش ــــار إىل اجلهود اليت يبذهلا املعهد لبناء ش وأش

  الواليات القضائية، مبا فيها غريب آسيا، على املشاركة النشطة يف املؤمتر الرابع عشر.
 إيضــاحيًاضــًا وقدم املراقب عن املجلس االســتشــاري الدويل للشــؤون العلمية والفنية عر  -٧٤
  عن الترتيبات اخلاصة باالجتماعات اجلانبية اليت ستعقد أثناء املؤمتر الرابع عشر. أيضًا

    
  اعتماد التقرير واختتام االجتماع  -رابعًا  

، يف تقريره واعتمده ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨نظر االجتماع، يف جلسته السادسة، املعقودة يف   -٧٥
)A/CONF.234/RPM.2/L.2 وA/CONF.234/RPM.2/L.2/Add.1 وA/CONF.234/RPM.2/L.2/Add.2 
    ). A/CONF.234/RPM.2/L.2/Add.4و A/CONF.234/RPM.2/L.2/Add.3و
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  املرفق األول
  قائمة الوثائق    

  
A/CONF.234/PM.1  دليل املناقشة  

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

A/CONF.234/RPM.2/L.2 وAdd.1  إىلAdd.4 مشروع التقرير  

A/CONF.234/RPM.2/INF/2/rev.1 قائمة املشاركني  

A/CONF.234/PM/CRP.1 " مذكِّرة من األمانة بعنوان From policy 

directives to concrete results: a quinquennial 

strategic operational road map"  
 


