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

، حتضــــــرييةإقليمية ومعاملة املجرمني ومهمَّتها وتواترها ومدَّهتا، أن تســــــبق كلَّ مؤمتر اجتماعات 
  مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية. القادمةقرَّرت أن تسمي املؤمترات   كما
مي الدويل املعين بالدروس املســـتفادة من مؤمترات األمم املتحدة وناقش فريق اخلرباء احلكو  -٢

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

سية للمؤمترات، التحضريية اإلقليمية جتماعات شدد الفريق على أمهية االكما  سا كأداة حتضريية أ
مناطق شىت  لدى أشار إىل أنَّه رغم العوملة وتزايد الطابع العابر للحدود للنشاط اإلجرامي، ما زالو

يف خمتلف املؤمترات لدى نظر على النحو املناســــب أن ُتراعى  ترغب يفمن العامل شــــواغل خمتلفة، 
  ). ٢٣، الفقرة E/CN.15/2007/6واضيع (امل
ر تنظيم االجتماعات ٧٢/١٩٢وطلبت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٣ ، إىل األمني العام أن ييســــــِّ

ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأن يوفِّر املوارد  التحضــــــرييةاإلقليمية 
ملشــاركة أقل البلدان منوًّا يف تلك االجتماعات ويف املؤمتر الرابع عشــر نفســه، وفقًا للممارســة  الالزمة

برامج العامة معية املتَّبعة يف الســـابق، وبالتشـــاور مع الدول األعضـــاء. ويف القرار نفســـه، شـــجَّعت اجل
صــــة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية   األمم املتحدة ذات الصــــلة والوكاالت املتخصــــِّ

الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصــــــلة، وكذلك املنظمات املهنية األخرى، على التعاون مع 
  التحضري للمؤمتر الرابع عشر.مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف 

ويف القرار نفسه، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن ُيعدَّ، بالتعاون مع معاهد شبكة   -٤
 اإلقليمية التحضـــرييةبرنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، دليل مناقشـــة لالجتماعات 

ت املناســـب، ودعت الدول األعضـــاء إىل املشـــاركة للمؤمتر الرابع عشـــر وللمؤمتر نفســـه، يف الوق
  بنشاط يف تلك العملية. 

ونظرت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، خالل دورهتا الســابعة والعشــرين، يف مشــروع دليل   -٥
، مبشــــروع دليل املناقشــــة، ٧٣/١٨٤املناقشــــة. وأحاطت اجلمعية العامة علمًا مع التقدير، يف قرارها 

 اللجنة وطلبت إىل األمني العام أن يضـــعه يف صـــيغته النهائية يف الوقت املناســـب، مع مراعاة توصـــيات
واملالحظات والتعليقات اإلضــافية الواردة من الدول األعضــاء، لكي يتســنَّى البدء يف عقد االجتماعات 

يغة   . وقد٢٠١٩ع عشــر يف أقرب وقت ممكن من عام للمؤمتر الراب اإلقليمية التحضــريية صــدرت الصــِّ
  .٢٠١٨) يف أيلول/سبتمرب A/CONF.234/PM.1النهائية لدليل املناقشة (

، احلكومات على االضــــــطالع باألعمال ٧٢/١٩٢ ، يف قرارهااجلمعية العامة وشــــــجعت  -٦
التحضريية للمؤمتر الرابع عشر يف مرحلة مبكِّرة جبميع الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك إنشاء جلان حتضريية 

، املشــــــاركني يف ٧٣/١٨٤  وطنية عند االقتضــــــاء. كما حثَّت اجلمعية العامة، يف ذلك القرار وقرارها
على دراســــة البنود املوضــــوعية جلدول أعمال املؤمتر الرابع عشــــر  اإلقليمية التحضــــرييةاالجتماعات 

ومواضيع حلقات العمل اليت سُتعقد يف إطاره وتقدمي توصيات ذات منحى عملي ُيسَتند إليها يف إعداد 
  ريع التوصيات واالستنتاجات اليت سينظر فيها املؤمتر. مشا
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  االستنتاجات والتوصيات   -ثانيًا  
شارت   -٧ االجتماع إىل أنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية قد حددت على حنو دقيق  أمينةأ

قد يف املوضوع الرئيسي للمؤمتر الرابع عشر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت ستع
، يف هذا الصــــدد، أنَّه قد ُبذل كل جهد ممكن األمينةإطاره، وأقرت اجلمعية العامة ذلك. وأكدت 

لضمان تبسيط املوضوع العام للمؤمتر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات عمله، وذلك حرصًا 
. ٧١/٢٠٦على مواصـــلة النجاح الذي حتقق يف املؤمتر الثالث عشـــر وإعماال لقرار اجلمعية العامة 

شاملة للبنود املوضوعية يف جدول  ُصمِّم ليكون مظلة  سي  شاركني بأنَّ املوضوع الرئي وذكَّرت امل
األعمال وملواضــيع حلقات العمل واملناقشــات اليت ســتجري يف إطارها أثناء املؤمتر، ودعتهم، بناء 

والبنود  على ذلك، إىل إجراء مناقشـــة عامة طموحة حول العالقة بني املوضـــوع الرئيســـي للمؤمتر
املوضوعية يف جدول أعماله، وما يترتب على تلك العالقة من تبعات سياساتية. وأوضحت أنَّه من 

وللمؤمتر نفســـه واملناقشـــات اليت  اإلقليمية التحضـــرييةباب تيســـري أعمال التحضـــري لالجتماعات 
ــــ ــــة بني بنود جدول األعمال، اليت تتناول مس ــــُتجرى خالهلما، فقد مجع دليل املناقش ائل حتظى س

ــــع النطاق، ومواضــــيع حلقات العمل ذات الصــــلة، على أن يكون مفهومًا أنَّ  باهتمام عاملي واس
  حلقات العمل هذه مصممة لتعاجل مواضيع أكثر حتديدا وتستند إىل جتارب وُنُهج عملية.

وقدَّم ممثلو األمانة عروضا إيضاحية بشأن املوضوع الرئيسي والبنود املوضوعية يف جدول   -٨
  أعمال املؤمتر ومواضيع حلقات العمل اليت ستعقد يف إطاره.

ددت توصــــــيات دون عد املوجز التايل للمداوالت وُحوبناء على وقائع هذا االجتماع، ُأ  -٩
  مفاوضات بني املشاركني.

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

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

  ملخَّص املداوالت    
هي التزام مجاعي للمجتمع  ٢٠٣٠ذكر العديد من املشــاركني أنَّ خطة التنمية املســتدامة لعام   -١٠

ــــتويات الوطنية واإلقليمية  ــــتركة الدويل ينبغي تنفيذه على مجيع املس والعاملية، وأبرزوا أمهية التدابري املش
املتخذة، مبا يف ذلك يف املنطقة األفريقية، من أجل حتقيق أهداف اخلطة وغاياهتا، ومنها القضــــــاء على 
الفقر، واحلد من أوجه عدم املساواة، وتعزيز النمو االقتصادي، وضمان تكافؤ فرص وصول اجلميع إىل 

صحية وإىل العدالة، ساء  اخلدمات ال ضعفني، ومنهم الن ست صة ألفراد املجتمع امل وتلبية االحتياجات اخلا
شباب واألطفال وذوو االحتياجات اخلاصة،  ثقافة احترام القانون، وكفالة أال يتخلَّف عن وترسيخ وال

  ، مع مراعاة اخلصوصيات الوطنية لبلدان املنطقة.أحد الركب
ام للمؤمتر الرابع عشـــــر (النهوض مبنع اجلرمية ب العديد من املشـــــاركني باملوضـــــوع العورحَّ  -١١

االجتماعات ب) وكذلك ٢٠٣٠والعدالة اجلنائية وسيادة القانون: حنو حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
اليت تعقد يف مجيع مناطق العامل. وُأكِّد على أنَّ املوضــوع العام للمؤمتر الرابع عشــر  اإلقليمية التحضــريية
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ليط الضــوء على أمهية ضــمان العدالة االجتماعية وبناء نظم فعَّالة ملنع اجلرمية وللعدالة مهم للغاية يف تســ
بل الوصـــول إىل العدالة  اجلنائية تتســـم بالقوة وباحترام ســـيادة القانون وحقوق اإلنســـان، مما يكفل ســـُ

  للجميع. وأشري أيضًا إىل أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب.
الدوحة بشــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم وُأبرزت أمهية إعالن   -١٢

املتحدة األوســــع من أجل التصــــدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصــــادية وتعزيز ســــيادة القانون على 
ــــر ملنع  ــــاركة اجلمهور، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عش الصــــعيدين الوطين والدويل ومش

ــــــاركني معلومات عن اجلهود املحددة الرامية لتنفيذ اجلرمية و العدالة اجلنائية، وتبادل العديد من املش
إعالن الدوحة. وأبرز عدد من املشــاركني الدور اهلام الذي تضــطلع به جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

من أهداف  ١٦  ســــيما ما يتعلق باهلدف ، وال٢٠٣٠يف تقدمي مدخالت أســــاســــية لعملية خطة عام 
  التنمية املستدامة، وسلموا بالعالقة بني سيادة القانون والتنمية املستدامة.

ــية والعملياتية اليت تبذل على   -١٣ وتبادل املشــاركون معلومات بشــأن اجلهود التشــريعية واملؤســس
ها دعم تنفيذ خطة ال ية، ومن لة اجلنائ عدا جمال منع اجلرمية وال تنمية الصــــــعيدين الوطين واإلقليمي يف 

، مبا يف ذلك عن طريق آليات التنســــيق املشــــتركة بني عدة قطاعات لضــــمان ٢٠٣٠املســــتدامة لعام 
مشــــاركة مجيع اجلهات املعنية ذات الصــــلة؛ وتعزيز املؤســــســــات العاملة يف جمال منع اجلرمية والعدالة 

مرة واملســـتجدة، مثل زاع؛ والتصـــدي للتحديات املســـتاجلنائية، مبا يف ذلك يف حاالت ما بعد انتهاء الن
اجلرمية الســـــيربانية واجلرائم املتعلقة باألحياء الربِّية والفســـــاد واإلرهاب واالتِّجار باألســـــلحة واالتِّجار 
باألشخاص وهتريب املهاجرين وغسل األموال والتدفُّقات املالية غري املشروعة وإساءة استغالل املوارد 

واالتِّجار غري املشــروع باملعادن الثمينة واملمتلكات الثقافية. وأثين الوطنية وتغري املناخ والتحديات البيئية 
  على املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية ملا قدمه من دعم للمنطقة.

توفر إطارًا للتصدِّي للتحدِّيات  ٢٠٣٠وأبرز بعض املشاركني أنَّ خطة التنمية املستدامة لعام   -١٤
جلنائية يف سياق أوسع نطاقًا يتعلق بتعزيز التنمية املستدامة. وأشري إىل أمهية املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة ا

مشــاركة الدول األعضــاء يف اجتماع املنتدى الســياســي الرفيع املســتوى املعين بالتنمية املســتدامة، املقرر 
  .٢٠١٩عقده يف متوز/يوليه 

دة القانون ومنع اجلرمية والعدالة وأبرز العديد من املشـــاركني عالقة التعاضـــد القائمة بني ســـيا  -١٥
من أهداف التنمية املســتدامة  ١٦اجلنائية والتنمية املســتدامة. وشــدَّد املشــاركون على أنَّ حتقيق اهلدف 

ُتكمِّل اجلهود اليت يبذهلا  ٢٠٣٠إىل أنَّ خطة عام  . وأشــري أيضــًا٢٠٣٠أمر أســاســي لتنفيذ خطة عام 
دي للجرمية، ومن ذلك اإلطار الدويل امللزم قانونًا للتعاون الدويل ا من أجل التصـــــاملجتمع الدويل حاليًّ

يف املســـــائل اجلنائية، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
 جمال املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا. وأبرزت بعض الوفود أمهية مواءمة التشــريعات يف

  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف املنطقة هبدف تعزيز التعاون القضائي ودعم التدابري املشتركة يف املنطقة.
وشـدَّد عدد من املشـاركني على أمهية تعزيز التعاون الدويل والشـراكات الدولية، وتعزيز توفري   -١٦

. وباإلضافة ٢٠٣٠لتنفيذ الشامل خلطة عام املساعدة التقنية وبناء القدرات يف املنطقة من أجل ضمان ا
د عدة مشــاركني على أمهية التعاون بني الوكاالت، وشــجعوا مجيع اجلهات املعنية ذات إىل ذلك، شــدَّ
الوطين واإلقليمي والعاملي، يف إطار واليتها، على االنضــــمام إىل اجلهود  كل من الصــــعيدالصــــلة على 
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عام  مبا ٢٠٣٠الرامية إىل تنفيذ خطة  ية ،  لدول ية، واملنظمات ا يشــــــمل كيانات األمم املتحدة املعن
  واإلقليمية، ومؤسسات القطاعني العام واخلاص، واألوساط األكادميية، واملجتمع املدين.

    
  نتائج املداوالت    

  ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض املشاركون بشأهنا:  -١٧
ألهداف والغايات الواردة يف خطة اتنفيذ العمل على تشــــجيع بلدان املنطقة على   (أ)  

من أهداف التنمية املستدامة، مع ضمان مسامهة مجيع اجلهات  ١٦، وال سيما اهلدف ٢٠٣٠  عام
  املعنية ذات الصلة، ومراعاة اخلصوصيات الوطنية لبلدان املنطقة؛

 املساعدة التأكيد على أمهية التعاون الدويل والشراكات الدولية، والتوسُّع يف توفري  (ب)  
التقنية وبناء القدرات لفائدة املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية، ويشمل ذلك تدريب موظفي إنفاذ 

  وإعالن كيوتو؛ ٢٠٣٠القانون يف بلدان املنطقة من أجل ضمان التنفيذ العملي خلطة عام 
، وتعزيز اتباع هنج شـــــامل يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وســـــيادة القانون  (ج)  

املؤســســات العمومية ودور اجلمهور العام وترســيخ ثقافة احترام القانون كنهج لتعزيز ثقة اجلمهور 
  القانونية؛  العام يف القانون واحترامه وإنفاذه، وتعزيز إمكانية الوصول إىل العدالة من خالل املساعدة

ــــــيد هذا ، و٢٠٣٠التأكيد على اجلانب املتمحور حول الناس من خطة عام   (د)   جتس
ــــــات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف املنطقة، مع إيالء االعتبار الواجب ملختلف  ــــــياس النهج يف س

ــاِر كة، ومنها الشــرطة وأعضــاء النيابة العامة وممثلو الدفاع والقضــاة والضــحايا اجلهات املعنية املش
  والشهود، واملجتمع ككل؛

الوطين واإلقليمي والدويل من  كل من الصـــعيدالتأكيد على أمهية جهود التنفيذ على   (ه)  
خالل توحيد جهود مجيع اجلهات املعنية ذات الصــــــلة، ومنها كيانات األمم املتحدة املعنية واملنظمات 
الدولية واإلقليمية ومؤســـســـات القطاعني العام واخلاص واألوســـاط األكادميية واملجتمع املدين، وخلق 

  هتا؛أوجه للتآزر بينها، يف إطار واليا
عام   (و)   يذ خطة  قدم امللموس املحرز يف تنف ياس الت ، والنظر يف ٢٠٣٠إبراز أمهية ق

اختاذ خطوات يف اجتاه مواءمة اجلهود الوطنية املبذولة يف املنطقة، مبا يف ذلك من خالل اســــــتخدام 
  اآلليات اإلقليمية القائمة؛

واخلاص يف جمال العمل على  التأكيد على أمهية تعزيز الشــــراكات بني القطاعني العام  (ز)  
بُنُهج للعمل مع جهات متعددة من أصــــــحاب املصــــــلحة، وتعزيز التعاون بني  واألخذمنع اجلرمية 

املمارســني يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واملجتمع املدين، واجلمهور، خاصــة من خالل تقصــي 
  الوكاالت.   العام واخلاص والتعاون بنيالُسبل املبتكرة والفعَّالة إلبرام شراكات بني القطاعني
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  البنود املوضوعية وحلقات العمل  -باء  
  االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية   -١  

  من جدول األعمال)؛ ومنع اجلرمية باالستناد إىل األدلة: االستفادة من  ٣(البند 
  ) ١اإلحصاءات واملؤشرات والتقييم يف دعم املمارسات الناجحة (حلقة العمل 

  ملخَّص املداوالت    
أقرَّ املشــــاركون بأن الفقر واجلوع والبطالة وعدم املســــاواة، مبا يف ذلك عدم املســــاواة بني   -١٨

ي أن تتضـــمن اجلنســـني، هي األســـباب اجلذرية للجرمية والعنف وبأنَّ اســـتراتيجيات منع اجلرمية ينبغ
تدابري موجهة حتديدًا ملعاجلة هذه األســــباب. وأكد العديد من املشـــــاركني على أنَّ التدابري التعليمية 
واالجتماعية والصحية تشكل أدوات هامة لتعزيز اجلهود املبذولة من أجل منع اجلرمية وملعاجلة بعض 

  أسباهبا اجلذرية.
ُهج املتكاملة يف إطار النُّ احتفيزيًّ ًا للتعليم دوروشــدَّد العديد من املشــاركني كذلك على أنَّ  -١٩

ملنع اجلرمية. وشدَّد عدد منهم على ضرورة املضي ُقُدمًا يف تعزيز اجلهود املحلية والوطنية واإلقليمية 
والدولية الرامية إىل نشــر التعليم بغية تزويد الناس، ال ســيما األطفال والشــباب، بالقدرات الالزمة 

بدورهم املنشـود كعوامل للتغيري اإلجيايب. وأشـري يف هذا الصـدد إىل مشـاركة الشـباب لالضـطالع 
  األحداث الكربى، مثل املنتدى الدويل للشباب. يف
ــــــياق منع اجلرمية،   -٢٠ ــــــدَّد عدة مشــــــاركني على أمهية تعزيز ثقافة احترام القانون يف س وش
   احترامه وإنفاذه.التركيز على تعزيز الثقة لدى اجلمهور يف القانون ويف مع
وأشــار العديد من املشــاركني إىل أنَّ الشــباب واألطفال يشــكلون عناصــر فاعلة رئيســية   -٢١
مبادرات منع اجلرمية، وإىل أنَّ املؤمتر املقبل ينبغي له، ضـــــمن أمور أخرى، التركيز على التدابري  يف

  العملية اليت متنع جتنيد األطفال والشباب وتوريطهم يف اجلرمية.
وأشــار عدد من املشــاركني أيضــًا إىل أمهية اخلفارة املجتمعية يف منع اجلرمية على الصــعيد   -٢٢

املحلي. وأشري إىل أنَّ من غري املمكن التصدي للتطرف دون تعاون املجتمعات املحلية مع الشرطة، 
  مما يعزز بدوره ثقة اجلمهور يف سلطات إنفاذ القانون.

مهية إدماج املنظور اجلنســـاين يف تدابري وســـياســـات منع اجلرمية د عدة مشـــاركني على أوأكَّ  -٢٣
والعــدالـة اجلنــائيــة، والتــأكـد من أنَّ االحتيــاجـات املحــددة للنســـــــاء تؤخـذ بعني االعتبــار يف مجيع 

  استراتيجيات منع اجلرمية.
ــــــرية  -٢٤ لِّم بأنَّ توفري اخلدمات العمومية واملوارد الكافية، مبا يف ذلك املوارد البش ــــــُ ، أمر وس

  أساسي يف ضمان فعَّالية نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
وشــــــدَّد املشــــــاركون على أمهية االســــــتثمار يف برامج التدريب وبناء القدرات املوجهة   -٢٥

عن   للممارسني، ومنهم أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة واملراقبة واملؤسسات اإلصالحية، فضًال
اون والتنســـيق بني املمارســـني يف جمال العدالة اجلنائية من أجل التصـــدي بفعَّالية احلاجة إىل تعزيز التع

  والدويل.  للجرمية، مبا يشمل اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي



A/CONF.234/RPM.4/1 
 

V.19-02705 7/20 
 

ئم وأشري إىل أنَّ الطابع املتطور للعنف املتصل بالعصابات والتحديات األخرى املتعلقة باجلرا  -٢٦
احلضــرية أمران يتطلبان اتباع ُنُهج متخصــصــة وحمددة األهداف ملنع اجلرمية، ال ســيما من أجل منع 
تورط الشـــــباب، وإىل أنَّ بإمكان املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية دعم الدول األعضـــــاء يف حتليل 

  احلضرية. اجلرائماالجتاهات احلديثة واملمارسات اجليدة بغية التصدي للعنف املتصل بالعصابات و
يات مجع   -٢٧ تدعيم عمل مل  مبا يشــــــ لة،  مة على األد قائ وُأكِّد على أمهية ُنُهج منع اجلرمية ال

البيانات. وأبرز العديد من املشـــــاركني احلاجة إىل رصـــــد وتقدير وتقييم أثر برامج منع اجلرمية حىت 
شـــــاركني احلاجة إىل وجود تكون تدابري التصـــــدي هلا أكثر اســـــتنارة يف املســـــتقبل. وأبرز بعض امل

إحصــــاءات موثوقة بشــــأن اجلرمية وإجراءات العدالة، مبا يف ذلك ألغراض البحث من أجل وضــــع 
  سياسات ترمي إىل منع اجلرمية ومعاودة اإلجرام.

وُذكر أنَّ تغري املناخ يؤثر على اجلرمية والعنف، وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار يف استراتيجيات   -٢٨
  جلرمية.وسياسات منع ا

    
  نتائج املداوالت    

  ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض املشاركون بشأهنا:  -٢٩
النظر يف الصــــالت املوجودة بني الفقر واجلرمية وأثرها على التنمية املســــتدامة عند   (أ)  

الرامية إىل وضـــع االســـتراتيجيات أو خطط العمل الشـــاملة يف جمال منع اجلرمية بغرض تنفيذ التدابري 
ــــــاواة املؤدية إىل اجلرمية، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات أفراد املجتمع  احلد من أوجه عدم املس

  األكثر ضعفًا؛
تعزيز العمــالــة، مبــا يف ذلــك من خالل اختــاذ تــدابري مثــل فرص العمــل االنتقــاليــة   (ب)  

بل حصـــول اجلميع على واالئتمانات الصـــغرى، وحتســـني األحوال املعيشـــية والســـكنية، وتعزيز ســـ
اخلدمات العمومية والتعليم واإلنترنت والتكنولوجيات اجلديدة بغية احلد من أوجه عدم املســــــاواة 

  وزيادة القدرة على التصدي للجرمية؛
توفري برامج للتدريب املهين، وبرامج هتدف إىل منع تعاطي املخدِّرات والتصــــــدي   (ج)  

  إلصالحية؛زعات الراديكالية داخل املؤسسات اللن
إذكاء الوعي بشــأن مكافحة مجيع أشــكال التطرف وكراهية األجانب والعنصــرية   (د)  

والكراهية، مع تشــجيع احلوار الديين والفهم املتبادل، فضــًال عن اســتخدام وســائط اإلعالم العصــرية 
  من أجل زيادة التوعية؛

تعزيز التعاون بني الســــــلطات املختصـــــــة من أجل توفري برامج تعليمية لألطفال   (ه)  
ا يلزم من معارف وقيم ومهارات حىت يســامهوا يف بناء جمتمعات ســلمية وعادلة تزودهم مبوالشــباب 

  وشاملة للجميع؛
ت ثقافة احترام القانون من أجل منع اجلرمية، وتعزيز ممارســا زتعزتعزيز التدابري اليت   (و)  

  اخلفارة املجتمعية الفعَّالة بغية توطيد الثقة والتعاون بني املواطنني والشرطة؛
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معاجلة آثار االقتصــادات غري الرمسية على اجلرمية وتعزيز التعاون مع القطاع اخلاص   (ز)  
واملجتمع املدين، مبا يف ذلك من خالل توطيد الشــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال منع 

  ة والتصدي هلا؛اجلرمي
شاملة ومتكاملة ملنع اجلرمية وتنفيذها وتعزيزها، وجعل التدابري   (ح)   وضع استراتيجيات 

  املراعية لالعتبارات اجلنسانية جزءا ال يتجزأ منها؛
توفري الدعم التقين للممارسني وموظفي إنفاذ القانون والقضاة لضمان توفري احلماية   (ط)  

  الكاملة لألطفال وحقوقهم؛
تدريب،   (ي)   ية من خالل ال لة اجلنائ عدا قانون وموظفي ال فاذ ال قدرة موظفي إن تعزيز 

ا يف التصـدي للجرمية على الصـعيد الوطين وتعزيز التعاون بني املمارسـني على باعتباره عنصـرًا رئيسـيًّ
املســـاعدة الصـــعيدين اإلقليمي والدويل؛ ومواصـــلة دعوة املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية إىل تقدمي 

  التقنية بناء على الطلب؛
حتســــــني مجع البيانات وتعزيز التعاون يف جمال إحصــــــاءات اجلرمية من أجل تعزيز   (ك)  

قدرات الدول األعضاء على مجع وحتليل البيانات املتعلقة باجلرمية، بُسبل منها توفري الدعم من املكتب 
لعدالة للتصـــــدي هلا يف إطار انع اجلرمية وتدابري املعين باملخدِّرات واجلرمية، واعتماد اســـــتراتيجيات مل

  إىل أدلة. تكون مستندة، اجلنائية
    

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

  ص املداوالتملخَّ    
أبرز عدة مشـــاركني أمهية اتباع هنج متمحور حول الضـــحايا يف تدابري العدالة اجلنائية، ُيعطي   -٣٠

األولوية لكرامة الضــحايا وحقوقهم اإلنســانية وأماهنم ورفاههم. وأبرز كثري من املشــاركني أمهية محاية 
ا بلدان املنطقة لضــمان اتباع هنج حقوق الضــحايا، وعرضــوا اجلهود الوطنية امللموســة اليت اضــطلعت هب

دِّد يف هذا الســياق على احتياجات النســاء واألطفال بصــفتهم ضــحايا  متمحور حول الضــحايا. وشــُ
  بوجه خاص لإلجرام، وكذلك على اجلهود الوطنية الرامية إىل القضاء على العنف ضدهم. ضعفاء
محاية الشــــباب واألطفال. وفيما يتعلق وأبرز كثري من املشــــاركني أيضــــًا أمهية التركيز على   -٣١

فيها   د عدد من املشاركني على أمهية توفري املساعدة القانونية وبدائل السجن، مباجبنوح األحداث، شدَّ
التعريف   مبــادرات إعــادة اإلدمــاج يف املجتمع وإعــادة التــأهيــل من خالل برامج تعليميــة. وجرى

شاء حماكم تراعي احتي شأن إن شراك حمققني مبمارسات جيدة ب اجات األحداث أو األطفال، وكذلك إ
ا، ملواءمة إجراءات العدالة اجلنائية مع احتياجات األطفال والشــــباب املاثلني أمام مدربني تدريبًا خاصــــًّ 

  العدالة اجلنائية. 
ونوقشـــــت جهود ترمي إىل التصـــــدي للعنف ضـــــد األطفال، مبا فيه العنف املرتكب من   -٣٢

ياء واألشخاص الذين يتولون رعاية األطفال، وكذلك التصدي الستغالل جانب الوالدين واألوص
ـــــيا، مع تقدمي معلومات عن عدد من املبادرات الوطنية، مبا فيها اجلهود  األطفال اقتصـــــاديا وجنس

  املركزة على التصدي الختطاف األطفال وتوفري تدابري احلماية االجتماعية. 
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تصدي للعنف ضد النساء يف املنطقة، وأبلغوا، ضمن مجلة وأبرز كثري من املشاركني أمهية ال  -٣٣
أمور، عن اجلهود الوطنية املبذولة لتجرمي مجيع أشكال العنف والتعدي، وتوفري تدابري احلماية والدعم 
املحدَّدة اهلدف، وضمان تيسُّر الوصول إىل العدالة أمام ضحايا العنف. وذكر أحد الوفود أنَّ تصنيف 

معاجلة كافية يف املنطقة،  عفة يف املجتمع يعين ضمنًا أنَّ التمييز ضد املرأة ال ُيعاَجلالنساء كفئة مستض
دِّد  مما يربز أمهية التنفيذ التام لاللتزامات الدولية القائمة، مبا فيها إعالن بيجني. وإىل جانب ذلك، شـــُ

ضـــد املرأة. وُأبرز يف هذا على أمهية اســـتعراض التشـــريعات الوطنية لضـــمان أالَّ تكون القوانني مميِّزة 
  السياق دور املنظمات غري احلكومية. 

وأبرز عدد من املشـــــاركني أمهية مراعاة االحتياجات اخلاصـــــة للنســـــاء، مبن فيهن احلوامل   -٣٤
لِّط الضــوء يف هذا الصــدد على أمهية تنفيذ املعايري والقواعد الدولية،  واملرضــعات، يف الســجون، وســُ

لســــــون مانديال)، يملتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الســــــجناء (قواعد نوخصــــــوصــــــًا قواعد األمم ا
األمم املتحدة ملعاملة الســــــجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)،   وقواعد

  وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو).
الة الرامية إىل منع معاودة اإلجرام، مع تسليط الضوء التدابري الفعَّوناقش املشاركون كذلك   -٣٥

على أمهية تقييم املخاطر واالحتياجات اخلاصــة باجلناة بشــكل مناســب، وعرضــوا املمارســات اجليدة 
اليت تتعلق ببدائل الســـجن والعدالة اإلصـــالحية، واليت ال تعاجل التحدي املتمثل يف اكتظاظ الســـجون 

تؤدي أيضــًا، عندما تكون مصــحوبة بربامج مالئمة إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، فحســب ولكنها 
رضـــت جتارب فيما يتعلق باســـتخدام معدات إىل خفض نســـبة معاودة اإلجرام. ويف هذا الصـــدد، ُع

  املراقبة اإللكترونية وتوفري خدمات العمل االجتماعي خارج السجون.
الوطين واإلقليمي كل من الصــعيد التعاون والتنســيق على وأبرز العديد من املشــاركني أمهية   -٣٦

والدويل وعلى مجيع املســــــتويات، مبا يف ذلك من خالل الشــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص، 
وتعزيز مشــــــاركة املجتمعات املحلية يف التصــــــدي ملعاودة اإلجرام. ورئي أنَّ توفري التدريب املهين 

أهيل، مبا يف ذلك احلصول على اخلدمات االجتماعية والطبية وفرص وبرامج إعادة اإلدماج وإعادة الت
اإلســــــكان بعد اخلروج من الســــــجن، أمور تفضــــــي إىل إجناح عملية إعادة اإلدماج. وأبرز بعض 
املشـــاركني أمهية تصـــميم جهود إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي وفقا الحتياجات األفراد، 

  االجتماعية. الشخصي وحالتهم العقلية وبيئتهم األسرية وعالقاهتممبا يف ذلك بدراسة تارخيهم 
    

  نتائج املداوالت    
  ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض املشاركون بشأهنا:  -٣٧

ية،   (أ)   لة اجلنائ يا يف نظام العدا التشــــــجيع على اتباع هنج متمحور حول الضــــــحا
سبة للجرائم اليت يكون فيها ك  سيما  ال شكال بالن ضحايا للعنف، ومجيع أ ساء واألطفال  ل من الن

  ؛الضعفاءاالستغالل اليت تستهدف النساء واألطفال وأفراد املجتمع 
  تنقيح القوانني والسياسات اليت متيز ضد املرأة؛  (ب)  
النظر يف استخدام بدائل السجن، مما قد يقلل إىل أدىن حد من األضرار اليت تلحق   (ج)  

  العيش، وهو ما حيد بدوره من نسبة معاودة اإلجرام؛باألسر وُسبل 



A/CONF.234/RPM.4/1
 

10/20 V.19-02705 
 

زيادة اجلهود الرامية إىل معاجلة مســـألة اكتظاظ الســـجون، مبا يف ذلك من خالل   (د)  
تفعيل بدائل الســجن، بطرائق منها العدالة اجلنائية واإلصــالحات التشــريعية من أجل توســيع نطاق 

ستخدام التدابري غري االحتجازية يف النظم الق انونية الوطنية؛ وتعزيز القدرات التقنية من أجل تنفيذ ا
  التدابري غري االحتجازية فيما يتعلق ببعض اجلرائم؛

تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل والتنســـيق بني الســـلطات املعنية، والتشـــجيع على   (ه)  
مبا يف  هبدف منع اجلرمية يف املنطقة،  لدويل واإلقليمي  عاون ا يات الت ــــــتخدام آل ذلك االتِّجار اس

  باألشخاص وهتريب املهاجرين، والتصدي هلا؛
قة مبنع اجلرمية   (و)   ية املتعل لدول عد ا عايري والقوا يذ امل تعزيز العمل يف املنطقة على تنف

والعدالة اجلنائية، ال ســـيما قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الســـجناء (قواعد نيلســـون 
املتحــدة ملعــاملــة الســــــجينــات والتــدابري غري االحتجــازيــة للمجرمــات  مــانــديال)، وقواعــد األمم

  بانكوك)، وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)؛  (قواعد
تعزيز التعاون بني مؤســــســــات العدالة اجلنائية واملنظمات األخرى ذات الصــــلة،   (ز)  

 العام واخلاص ومشــــــاركة املجتمعات املحلية، بغية تعزيز ثقافة وتعزيز الشــــــراكات بني القطاعني
  احترام القانون وتيسري إعادة إدماج اجلناة يف املجتمع ومنع معاودة اإلجرام؛

تعزيز اجلهود الرامية إىل منع معاودة اإلجرام، من خالل استبانة املمارسات اجليدة   (ح)  
ة بكل جمرم، مبا يف ذلك تارخيه الشخصي وحالته العقلية يف جمال تقييم املخاطر واالحتياجات املتعلق

  وبيئته األسرية وعالقاته االجتماعية، عند تصميم خطط إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف املجتمع؛
النظر يف وضـــــع مؤشـــــرات لقياس التقدم املحرز على الصـــــعيد الوطين يف تنفيذ   (ط)  

  ك فيما يتعلق حبقوق املرأة؛االلتزامات الدولية املتعهد هبا، مبا يف ذل
ية ودعوة   (ي)   لة اجلنائ عدا ئدة موظفي ال فا قدرات ل ناء ال ية وب تعزيز املســـــــاعدة التقن

املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية وغريه من مقدِّمي املساعدة على الصعيدين الدويل واإلقليمي إىل 
  مواصلة تعزيز املساعدة التقنية املقدمة بناء على الطلب.

    
  ُهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل تعزيز سيادة القانون من خالل النُّ  -٣  

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

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

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

ملشاركون بأنَّ وجود مؤسسات قوية وفعَّالة وخاضعة للمساءلة، وتوفري ُسبل الوصول إىل أقرَّ ا  -٣٨
سيادة القانون.  ضرورية لتعزيز  العدالة للجميع، وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى اجلمهور العام أمور 

ــلَّ لوطنية هبدف ط املشــاركون الضــوء على اجلهود الرامية إىل إصــالح اإلدارات واألطر التشــريعية اوس
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تعزيز شــفافية وكفاءة املؤســســات احلكومية. وجرى تبادل للمعلومات بشــأن إنشــاء ســلطات رقابية 
  مستقلة، فضًال عن خطوط لالتصال املباشر من أجل اإلبالغ عن اجلرائم مبختلف أشكاهلا. 

دالة وســـلَّطت بعض الوفود الضـــوء على أمهية كفالة املســـاعدة القانونية والوصـــول إىل الع  -٣٩
للجميع. وأشـــــري إىل أنَّ تيســـــري الوصـــــول إىل العدالة ينبغي أن يراعي أيضـــــًا توفري تدابري للعدالة 

  اإلصالحية، وال سيما بالنسبة لألطفال والشباب، باإلضافة إىل تدابري العدالة اجلنائية التقليدية.
، ميكن للحكومات أن وأشار املشاركون إىل أنَّه، من أجل تعزيز سيادة القانون يف املجتمع  -٤٠

بل والوســـــــائل الكفيلة بتعزيز معرفة اجلمهور العام بالقانون وإنفاذه  ــــــُ تنظر يف التركيز على الس
واحترامه هلما. ويف هذا الصدد، أشار املشاركون إىل اجلهود الوطنية املبذولة من أجل تعزيز الوعي 

القانونية وخدمات املساعدة القانونية، العام يف املجتمعات املحلية بوجود القوانني وُسبل االنتصاف 
  مبا يف ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا احلديثة، مثل وسائط التواصل االجتماعي.

وأبلغ املشــــــاركون عن املمارســــــات اجليدة والتجارب والتحديات املتعلقة بتعزيز القابلية   -٤١
صالحية، وتعزيز املساعدة القانونية، للمساءلة لدى مؤسسات العدالة اجلنائية، واستخدام العدالة اإل

مبا يشـــمل توفريها يف املناطق الريفية وداخل املجتمعات املحلية، وتيســـري احلصـــول على املســـاعدة 
  القانونية بالنسبة للفئات املعوزة واملستضعفة، مثل املهاجرين وضحايا االتِّجار بالبشر. 

ني واســـــتراتيجيات ملكافحة الفســـــاد وأشـــــار عدد من املشـــــاركني إىل أمهية اعتماد قوان  -٤٢
ــاءلة لدى املؤســســات  ــيخها وتنفيذها على حنو فعَّال من أجل تعزيز الشــفافية والقابلية للمس وترس

  العمومية وبناء الثقة لدى اجلمهور العام.
وأشـــري أيضـــا إىل أمهية تشـــجيع اســـتخدام تكنولوجيا املعلومات ألغراض تثقيف اجلمهور   -٤٣

  اد مواد وأدوات تعليمية من أجل األطفال والشباب.العام، ال سيما إعد
وأشري بصفة خاصة إىل دور منتديات الشباب، ومنها منتدى الشباب الذي سيعقد وشيكًا   -٤٤

يف إطار املؤمتر الرابع عشر، بوصفها منابر لتعزيز مشاركة الشباب ومتكينهم باعتبارهم قوى للتغيري 
  رمية والعدالة اجلنائية.اإلجيايب يف املستقبل يف جمال منع اجل

    
  نتائج املداوالت    

  ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض املشاركون بشأهنا:  -٤٥
إعداد محالت واستراتيجيات وطنية للتثقيف تشمل مجيع قطاعات املجتمع املعنية   (أ)  

  لدى اجلمهور العام؛من أجل زيادة الوعي واملعرفة بسيادة القانون وترسيخ ثقافة احترام القانون 
ثقافة احترام القانون وإذكاء الوعي هبا يف أوســاط األطفال والشــباب من  ترســيخ  (ب)  

ستحداث  صدام مع القانون، مبا يف ذلك با سيادة القانون، واحلد من حاالت ال أجل تعزيز فهمهم ل
رمية والعدالة منهج دراســــي يف البيئات التعليمية، والنظر يف تنظيم منتديات للشــــباب حول منع اجل

  العاملي واإلقليمي والوطين؛  كل من الصعيداجلنائية وسيادة القانون على 
ال اعتماد قوانني واســــتراتيجيات ملكافحة الفســــاد وتوطيدها وتنفيذها على حنو فعَّ  (ج)  

  ؛العام  من أجل تعزيز الشفافية والقابلية للمساءلة لدى املؤسسات العمومية وبناء الثقة لدى اجلمهور
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تعزيز االســتفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت من أجل ترســيخ ســيادة   (د)  
وتدعيم اســــتخداماهتا يف هذا الشــــأن، ووضــــع آليات لتيســــري حصــــول املواطنني على  ،القانون

املعلومات املتعلقة باخلدمات العمومية واألطر التشــــريعية ذات الصــــلة، وكفالة الشــــفافية والقابلية 
دى املؤســــســــات لتمكني اجلمهور العام من اإلبالغ عن اجلرائم أو تقدمي الشــــكاوى للمســــاءلة ل

  املناسب؛ املتعلقة هبا يف الوقت
حتسني وتوسيع نطاق حصول اجلمهور العام على املعلومات القانونية، مبا يشمل   (ه)  

اجلميع اســـــتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت يف هذا الشـــــأن، من أجل كفالة وصـــــول 
  العدالة؛  إىل

اختاذ التدابري الالزمة لزيادة فرص الوصــــــول إىل العدالة أمام ضــــــحايا اجلرمية،   (و)  
ــر، مع العمل أيضــا على توفري خدمات  وال ــيما املســتضــعفني منهم، مثل ضــحايا االتِّجار بالبش س

  الترمجة الشفوية من أجل هؤالء الضحايا؛
امج مالئمة وشــــاملة إلنشــــاء خدمات اعتماد اســــتراتيجيات وســــياســــات وبر  (ز)  

للمساعدة القانونية، وكفالة ُسبل احلصول على املساعدة القانونية يف مجيع مراحل إجراءات العدالة 
ستدامتها،  ضمان فعَّاليتها ومصداقيتها وا ُسبًالاجلنائية مع  على املساعدة  حلصول املعوزين مبا يوفر 

  القانونية املجانية. 
    

ويل وتقدمي املساعدة التقنية من أجل منع اجلرائم جبميع أشكاهلا والتصدي هلا: التعاون الد  -٤  
 ٦اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته؛ و(ب) أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة (البند   (أ)
جدول األعمال)؛ واالجتاهات الراهنة للجرمية والتطورات األخرية واحللول املستجدة،   من
اجلديدة بوصفها وسائل الرتكاب اجلرمية وأدوات ملكافحتها  التكنولوجيات  سيما  ال

  )٤  العمل  (حلقة
  ملخَّص املداوالت    

ـــكاهلا   -٤٦ أبرز املشـــاركون الدور البالغ األمهية للتعاون الدويل يف التصـــدي للجرمية جبميع أش
ــــــخاص واملخ ــــــيما اإلرهاب واجلرمية عرب الوطنية، ومنها االتِّجار باألش دِّرات ومعاجلتها، وال س

واملمتلكات الثقافية واألســـلحة النارية، وهتريب املهاجرين، والصـــيد غري املشـــروع، والتعدين غري 
املشــروع واالتِّجار غري املشــروع باملعادن الثمينة، وصــيد األمساك غري القانوين وغري املبلَّغ عنه وغري 

سيربانية سيارات عرب احلدود، واجلرائم ال سرقة ال ، وغسل األموال. ورئي أنَّ تعزيز املنظَّم، وجرمية 
الشــــــراكات الثنائية واملتعددة األطراف بني الســــــلطات املعنية أمر بالغ األمهية يف جمال منع اجلرمية 

  املنظَّمة عرب الوطنية.
وأبرز كثري من املشـــــاركني أمهية التعاون والتنســـــيق اإلقليميني بني املمارســـــني وصـــــناع   -٤٧

يمية لتبادل املمارســات اجليدة والعمل على إجياد حلول مشــتركة. الســياســات من خالل آليات إقل
وأشـــري إىل أنَّ البلدان ال تعمل مبعزل عن بعضـــها البعض، وأنَّ تبادل املعلومات بصـــورة فعَّالة ويف 
الوقت املناســب، فضــًال عن تعزيز املســاعدة التقنية وبناء القدرات، أمور ضــرورية للتصــدي بفعَّالية 
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. ويف هذا الصدد، جرى تبادل املعلومات املتعلقة بعمل اآلليات ذات الصلة، ومنها لتلك التحديات
  مجعية املدَّعني العامني يف أفريقيا.

وأشـــــري إىل أنَّ اإلرهاب جبميع أشـــــكاله وجتلياته يشـــــكل هتديدًا خطريًا لألمن ويتجاوز   -٤٨
الرئيســـية اليت تتطلب تدابري شـــاملة الثقافات واحلدود اجلغرافية، وأنه بالتايل من التحديات الدولية 

للتصدي هلا. وأشري إىل املخاطر املتصلة باألشكال املستجدَّة من اإلرهاب، مثل اإلرهاب الكيميائي 
  والبيولوجي واإلشعاعي والنووي. 

وتتيح إســـاءة اســـتعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت جمموعة واســـعة من األنشـــطة   -٤٩
ا متويل اإلرهاب والتحريض والتجنيد والتدريب ونشــــــر املواد الدعائية. املتصــــــلة باإلرهاب، منه

وأشــــري أيضــــًا إىل أنشــــطة إجرامية، من قبيل أخذ الرهائن واالختطاف واالتِّجار باملخدِّرات، اليت 
هتدف إىل مجع األموال لألنشــــطة اإلرهابية. وعرض املشــــاركون عدة جهود بذلت على الصــــعيد 

  سباب اجلذرية لإلرهاب وطريقة عمله.الوطين هبدف التصدي لأل
ط الضــــوء على إســــاءة وتناول املشــــاركون ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب، مما ســــلَّ  -٥٠

صل االجتماعي، ألغراض التجنيد، وأبلغوا عن  سائل التوا شبكة اإلنترنت، مبا يف ذلك و ستخدام  ا
ــــــتبانة املجرمني وجهود إعادة اإلدم اج االجتماعي للمقاتلني اإلرهابيني التحديات املتصــــــلة باس

  األجانب عند عودهتم إىل بلداهنم.
ية، وُأ  -٥١ مة عرب الوطن حة اجلرمية املنظَّ كاف حدة مل ية األمم املت فاق يذ أحكام ات برزت أمهية تنف

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، واالتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب، وقرارات جملس 
  . )٢٠٠١( ١٣٧٢الصلة، ومنها قرار جملس األمن األمن ذات 

وشــدد املشــاركون على أنَّ تعزيز قدرات العاملني يف جمال إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية،   -٥٢
ــــ ــــية الالزمة للتصــــدي لألش ــــاس كال اجلديدة فضــــًال عن توطيد التعاون الدويل، من األمور األس

ــــــتخدام املنصــــــات اإلقليمية للتبادل املنتظم للمعلومات العملية واملســــــتجدة للجرمية. واعُت رب اس
دِّد على أمهية  والعملياتية بني املمارســـني واملؤســـســـات يف جمال العدالة اجلنائية من األولويات. وشـــُ

شبكات تعزيز التعاون بني الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات  الدولية ومؤسسات 
الربامج واملجتمع املدين، وأثىن العديد من املشاركني على املساعدة التقنية اليت يقدمها املكتب املعين 

  باملخدِّرات واجلرمية يف خمتلف املجاالت. 
ا على األمن وأشــــار عدد من املشــــاركني إىل أنَّ اجلرمية الســــيربانية تشــــكل خطرًا حقيقيًّ  -٥٣

عام. وأشري إىل أنَّ هذه اجلرائم مل تعد افتراضية فحسب وإمنا مادية أيضًا عندما تستهدف والنظام ال
ــــــري إىل أمهية العمل الذي اضــــــطلع به فريق  البنية التحتية املادية مثل حمطات توليد الكهرباء. وأش

أهداف منها  اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باجلرمية السيربانية، وذلك لتحقيق عدة
  مناقشة وسائل تعزيز التعاون الدويل وإجياد حلول دولية ملكافحة اجلرمية السيربانية. 

ــية للمؤســســات املالية   -٥٤ ــيربانية هي أيضــًا أحد الشــواغل الرئيس دِّد على أنَّ اجلرمية الس ــُ وش
ــاء ــتخدام التجارة  واألجهزة الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون على الصــعيد العاملي، إذ كثريًا ما يس اس

اتية لغســـل األموال ومتويل ؤبيئة م يئاإللكترونية والعمالت املشـــفَّرة يف أنشـــطة غري قانونية، مما يه
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ئي أنَّ التعاون مع القطاع اخلاص من األمور األســــــاســــــية الالزمة للتصــــــدي لتلك اإلرهاب. وُر
  بنجاح. اجلرائم
يف االبتكارات التكنولوجية، وشـــددوا وأحاط املشـــاركون علمًا بالتســـارع غري املســـبوق   -٥٥

كب أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة اجلنائية التطورات التكنولوجية لكي اعلى أمهية أن تو
ة للتصدي للجرائم جبميع أشكاهلا وجتلياهتا على حنو فعَّال، والتصدي للتحديات املتعلقة أتكون مهي

ضخمة، وأمتتة العمليات اآللية،  بالتكنولوجيات اجلديدة، من قبيل الذكاء االصطناعي، والبيانات ال
دِّد يف هذا الســياق على أمهية الشــراكات بني ال قطاعني والواقع االفتراضــي، وشــبكة اإلنترنت. وشــُ

  العام واخلاص. 
نات   -٥٦ بأنواع احليوا مبا يف ذلك االتِّجار  ية،  باألحياء الربِّ وذكر املشـــــــاركون أنَّ االتِّجار 

والنباتات الربِّية املهددة باالنقراض واملعادن الثمينة، وكذلك الصـــيد غري املشـــروع وصـــيد األمساك 
ين غري القــانوين، لــه تــأثري خطري على البيئــة غري القــانوين وغري املبلَّغ عنــه وغري املنظَّم والتعــد

ويستوجب تدابري شاملة وعاجلة للتصدي له تراعي الصالت باجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والفساد 
  وغسل األموال.

    
  نتائج املداوالت    

  ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض املشاركون بشأهنا:  -٥٧
ُهج املمكنة ملواصــــلة تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال دراســــة أفضــــل النُّ  (أ)  

العدالة اجلنائية بني املمارســـني، وال ســـيما بني املمارســـني العاملني يف الســـلطات املركزية، وذلك 
  ؛اجلناةلتحقيق عدة أهداف منها تعزيز املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني ونقل 

فعَّال ألحكام االتفاقيات الدولية الثالث املتعلقة مبراقبة املخدِّرات، ضمان التنفيذ ال  (ب)  
ية  فاق ية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وات ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطن فاق وات

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب؛
قدمي املزيد من املســـاعدة التقنية، مبا يف ذلك توفري املعدات التقنية وبناء القدرات ت  (ج)  

لفائدة املؤسسات واملمارسني يف جمال العدالة اجلنائية، وتعزيز التعاون بني الدول األعضاء وكيانات 
ــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجل رمية األمم املتحدة ذات الصــــــلة واملنظمات الدولية ومعاهد ش

والعدالة اجلنائية، ودعوة املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية وســـائر مقدمي املســـاعدة ذات الصـــلة 
على الصــــــعيدين الدويل واإلقليمي، مثل اآلليات ذات الصــــــلة، ومنها مجعية املدَّعني العامني يف 

  أفريقيا، ملواصلة تقدمي املساعدة التقنية لبلدان املنطقة وبناء قدراهتا؛ 
الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي للتصــــدي  كل من الصــــعيدتعزيز التعاون على   (د)  

املتعلقة باملقاتلني اإلرهابيني األجانب وأخذ  تلك للتهديدات اليت يشــــــكلها اإلرهاب، مبا يف ذلك
الرهائن طلبًا للفدية ومتويل اإلرهاب، وتعزيز تبادل املعلومات والتنســـــيق يف الوقت املناســـــب بني 

  لطات املعنية، والدعم اللوجسيت وبناء القدرات للممارسني يف هذا املجال؛الس
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وتوفري التدريب للممارســـني يف جمال العدالة  املســـتوياتتعزيز التعاون على مجيع   (ه)  
اجلنائية فيما يتعلق بتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت والتكنولوجيات اجلديدة، مثل الذكاء 

  نات الضخمة، للتصدي إلساءة استخدامها؛االصطناعي والبيا
دعم التدريب واملســــــاعدة التقنية لبناء املهارات يف جمال األمن الســــــيرباين داخل   (و)  

مؤسسات العدالة اجلنائية بغية الوصول إىل فهم أفضل ألنشطة مرتكيب اجلرائم السيربانية والتمكُّن 
  ات اليت تسمح بإساءة استخدام اإلنترنت؛من مواكبة التطورات املتعلقة باملعدات والتكنولوجي

التشــــجيع على زيادة التعاون على الصــــعيدين املحلي والدويل للتصــــدي للجرمية   (ز)  
الســــــيربانية، مبا يف ذلك تبادل البيانات بني الســــــلطات احلكومية، وكذلك مع القطاع اخلاص 

  واملجتمع املدين؛
حلكومي الدويل املفتوح باب العضــوية النظر يف االســتفادة من عمل فريق اخلرباء ا  (ح)  

سيربانية، بغية تعزيز التعاون الدويل وإجياد تدابري  شكلة اجلرمية ال شاملة عن م سة  املتعلق بإجراء درا
  الة على الصعيد الدويل؛تصدي فعَّ
 اختاذ تدابري فعَّالة ملنع ومكافحة اجلرائم البيئية، مثل االتِّجار باألحياء الربِّية، مبا يف  (ط)  

ية املهددة باالنقراض وكذلك الصــــيد غري املشــــروع وصــــيد ذلك أنواع احليوانات والنباتات الربِّ
األمساك غري القانوين وغري املبلَّغ عنه وغري املنظَّم، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز التشــــريعات وجهود 

  إنفاذ القانون وتدابري العدالة اجلنائية والتعاون الدويل وبناء القدرات.
    

      مسائل عامة  -جيم  
  ملخَّص املداوالت    

أشــار عدد من املشــاركني إىل أمهية مراعاة اإلجياز واالختصــار يف إعالن كيوتو، من أجل   -٥٨
توجيه رسالة سياسية قوية تتناول املوضوع العام للمؤمتر، فضًال عن جتسيد التحديات واألولويات 

ئي أنَّ باإلمكان استكمال بيان سياسي قصري يصدره املمثلون الرفيعو واخلصوصيات اإلقليمية. وُر
  املستوى بوثيقة عملية املنحى تتضمن توصيات سياساتية عملية. 

ط املشــاركون الضــوء على الدور الرئيســي الذي تضــطلع به جلنة منع اجلرمية والعدالة وســلَّ  -٥٩
اجلنــائيــة، إذ تتنــاول مجيع اجلوانــب املتعلقــة مبنع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة، وتوفر منتــدى لتبــادل 
املمارســـات اجليدة والدروس املســـتفادة والتحديات يف جماالت خمتلفة، منها تنفيذ أهداف وغايات 

  التنمية املستدامة ذات الصلة. 
    

  املداوالتنتائج     

  ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض املشاركون بشأهنا:  -٦٠
ئي أنَّ إعالن كيوتو ينبغي أن يوجه رسالة سياسية قوية ويكون موجزًا وخمتصرًا ُر  (أ)  

الدويل بتنفيذ خطة التنمية  بقدر اإلمكان، ويتناول مجلة قضــــــايا منها االلتزام املشــــــترك للمجتمع
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، وأن جيســــد، اســــتنادًا إىل مبدأ املســــؤولية العامة واملشــــتركة، األولويات ٢٠٣٠املســــتدامة لعام 
الرئيســـية للمنطقة، ومنها أمهية تعزيز التعاون يف التصـــدي للتحديات املســـتمرة واملســـتجدة، مثل 

واإلرهاب واالتِّجار باألســـلحة واالتِّجار  األحياء الربِّية والفســـادضـــد اجلرمية الســـيربانية واجلرائم 
باألشــخاص وهتريب املهاجرين وغســل األموال والتدفقات املالية غري املشــروعة واســتغالل املوارد 

  ر املناخ والتحديات البيئية واالتِّجار غري املشروع باملعادن الثمينة واملمتلكات الثقافية؛الوطنية وتغيُّ
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، هبدف كفالة املتابعة الشاملة  مواصلة تعزيز دور جلنة  (ب)  

داخــل اللجنــة لنتــائج مؤمترات األمم املتحــدة املتعلقــة بــاجلرميــة، مبــا يف ذلــك التركيز على تبــادل 
املمارســات اجليدة والدروس املســتفادة بني أصــحاب املصــلحة املعنيني، ومن مث العمل أيضــًا على 

  ني أهداف وغايات التنمية املستدامة ذات الصلة.معاجلة أوجه الترابط ب
    

  احلضور وتنظيم األعمال  -ثالثًا  
  

    موعد االجتماع ومكان انعقاده  -ألف  
التحضــــــريي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــــــر ملنع اجلرمية اإلقليمي ُعِقَد اجتماع أفريقيا   -٦١

  .٢٠١٩نيسان/أبريل  ١١إىل  ٩والعدالة اجلنائية يف أديس أبابا يف الفترة من 
    

  احلضور  -باء  
كانت الدول التالية األعضـــــاء يف اللجنة االقتصـــــادية ألفريقيا ممثَّلة يف االجتماع: إثيوبيا،   -٦٢

ــــــو، بوروندي، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، زمبابوي، الســــــودان، غامبيا، غانا،  بوركينا فاس
  وي، ناميبيا، نيجرييا.الكونغو، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مصر، املغرب، مال

  وحضر مراقبون عن اليابان.   -٦٣
وُمثِّلــت مبراقبني هيئــات األمم املتحــدة التــاليــة: اللجنــة االقتصـــــــاديــة ألفريقيــا (اإليكــا)،   -٦٤

األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)،   منظمة
  املعين باملخدِّرات واجلرمية.ومكتب األمم املتحدة 

وُمثِّلت مبراقبني املعاهد التالية من معاهد شـــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة   -٦٥
اجلنائية: املجلس االســـــتشـــــاري الدويل للشـــــؤون العلمية والفنية، معهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية 

  . والعدالة معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرميةومعاملة املجرمني يف آسيا والشرق األقصى، 
وُمثِّلـــت مبراقبني املنظمـــات احلكوميـــة الـــدوليـــة التـــاليـــة: بعثـــة االحتـــاد األفريقي لـــدى   -٦٦
األفريقية، اللجنة الدولية للصــليب األمحر،  - املتحدة، املنظمة االســتشــارية القانونية اآلســيوية األمم

  ة اجلنائية (اإلنتربول)، جامعة الدول العربية.املنظمة الدولية للشرط
ــــــاري لدى املجلس   -٦٧ ــــــتش وُمثِّلت مبراقبني املنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز االس

)، منظمة AJED-Congoاالقتصادي واالجتماعي: منظمة العمل الشبايب من أجل التنمية بالكونغو (
ســة املجتمع املفتوح،  املراقبني الدوليني حلقوق اإلنســان، الرابطة الدولية لقســاوســة الســجون، مؤســَّ
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املنظمة الدولية للفرانكفونية، املنظمة الدولية إلصـــالح القانون اجلنائي، اجلمعية العاملية للدراســـات 
  املتعلقة بالضحايا.

    
  افتتاح االجتماع  -جيم  

التحضـــــريي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشـــــر ملنع اإلقليمي اجتماع أفريقيا  أمينةافتتحت   -٦٨
  . ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٩اجلرمية والعدالة اجلنائية االجتماع يف 

وتكلم ممثِّل املكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا التابع للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية، نيابة   -٦٩
ت األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة عن املدير التنفيذي للمكتب، فســلَّط الضــوء على أمهية مؤمترا

ــــــتعداد ملجاهبة التحديات والتهديدات  اجلنائية بصــــــفتها منتديات حيوية لتقدير وتقييم مدى االس
ــع، الذي  ــار إىل املؤمتر التاس ــتعراض دوري للمعايري والقواعد اجلنائية. وأش املســتجدة، وإلجراء اس

ع اليت ركَّز عليها التعاون الدويل واملســاعدة التقنية ، ومشلت املواضــي١٩٩٥ُعقد يف القاهرة يف عام 
لتدعيم ســيادة القانون، وهو موضــوع ال يزال حيتل موقع الصــدارة يف جدول األعمال الدويل وله 
شر  شار كذلك إىل أنَّ املؤمتر الرابع ع شر. وأ ضحة باملوضوع العام للمؤمتر الرابع ع صلة وا ضًا  أي

ــــــُيعقد يف كيوتو، اليابان، حيث ــــــبقه  ٥٠ُعقد، منذ  س عامًا، املؤمتر الرابع، وهو أول مؤمتر تس
دور مفيد  اإلقليمية التحضـــرييةحتضـــريية. ومنذ ذلك احلني، كان لالجتماعات إقليمية اجتماعات 

يف دراســة البنود املوضــوعية جلدول األعمال ومواضــيع حلقات العمل، ويف تقدمي توصــيات عملية 
تغرس النتائج اليت يتوصـــل إليها االجتماع بذور إعالن كيوتو املنحى من منظور إقليمي. وســـوف 

. ونوَّه بالدعم الذي قدَّمه لعملية املتابعة البلُد املضــــــيف للمؤمتر ٢٠٢٠الذي ســــــيصــــــدر يف عام 
. وشدَّد على أنَّ املؤمتر الثالث عشر ركَّز على ٢٠١٥عشر، الذي ُعقد يف الدوحة، يف عام   الثالث

ائمة بني ســيادة القانون والتنمية املســتدامة، وأنَّ نتائجه الســياســية قد ظهرت العالقة التعاضــدية الق
من أهداف التنمية املســتدامة. وســيتيح املؤمتر الرابع عشــر، الذي ســُيعقد بعد  ١٦جليًّا يف اهلدف 

، فرصــة لتقييم اجلهود املبذولة ٢٠٣٠مرور مخس ســنوات على اعتماد خطة التنمية املســتدامة لعام 
  بناء جمتمعات مساملة عادلة وصوغ توصيات عملية وتنفيذية داعمة للعمل هبذا الشأن.  من أجل

سلَّط ممثٌِّل  -٧٠ ضوء  و ملكتب الربامج التابع للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية يف أديس أبابا ال
ــــر للبلدان األفريقية، وقدَّم معلومات عن برامج املكتب احل الية واجلهود على أمهية املؤمتر الرابع عش

اليت يبذهلا يف جمال بناء القدرات، واليت تدعم املمارســــني وســــائر اجلهات املعنية يف خمتلف جماالت 
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

، أعرب ٢٠١٩آذار/مارس  ١٠ويف أعقاب حادث حتطم طائرة اخلطوط اجلوية اإلثيوبية يف   -٧١
ثيوبيا، وكذلك ألسر الضحايا. والتزم االجتماع أيضًا املشاركون عن عميق تعازيهم حلكومة وشعب إ

دقيقة صمت حدادًا على وفاة دميتري فالسيس، رئيس فرع الفساد واجلرمية االقتصادية باملكتب املعين 
ـــاد العديد من املشـــاركني على حنو خاص بالســـيد فالســـيس ملا متيز به على  باملخدِّرات واجلرمية. وأش

، فضــًال عن عمله املميز طوال حياته املهنية الطويلة والغنية، وقدموا التعازي الصــعيدين اإلنســاين واملهين
  ه املقربني وأعضاء املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية، وهم أسرته الثانية.ئألسرته وأصدقا
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  انتخاب أعضاء املكتب  -دال  
، بالتزكية أعضاَء ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٩انَتخَب االجتماع، يف جلسته األوىل املعقودة يف   -٧٢

  املكتب التالية أمساؤهم:
  فيفيان ن. أوكيكه (نيجرييا)  :الرئيسة  
  نبيل حطايل (اجلزائر)  :نائب الرئيسة  
  لونغا بينغو (جنوب أفريقيا)  :املقرِّر  

    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء  

)، A/CONF.234/RPM.4/L.1املؤقَّت (اعتمد االجتماع، يف جلسته األوىل أيضًا، جدول أعماله   -٧٣
  وَنصُّه كما يلي:

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

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

  سُتعقد يف إطاره: 
االســــــتراتيجيات الشــــــاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية   (أ)    

من جدول األعمال)؛ ومنع اجلرمية باالســـــتناد إىل  ٣القتصـــــادية (البند وا
األدلة: االستفادة من اإلحصاءات واملؤشرات والتقييم يف دعم املمارسات 

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

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

ُهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل تعزيز ســيادة القانون النُّ  (ج)    
قامة  لة للجميع؛ وإ بل الوصــــــول إىل العدا من خالل أمور منها توفري ســــــُ

ملة للجميع؛ والنظر يف مؤســـســـات فعَّالة ونزيهة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــا
تدابري   وضــــــع تدابري اجتماعية وتعليمية وتدابري أخرى ذات صــــــلة، منها

ـــــيخ ثقافة احترام القانون مع احترام اهلويات الثقافية، وفقًا  ـــــتهدف ترس تس
من جدول األعمال)؛ والتعليم ومشــاركة الشــباب  ٥إلعالن الدوحة (البند 

د املجتمعات يف وجه اجلرمية باعتبارمها عنصــرين أســاســيني يف تعزيز صــمو
  )؛٣(حلقة العمل 
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جل منع اجلرائم جبميع   (د)     ية من أ عدة التقن قدمي املســـــــا لدويل وت عاون ا الت
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)
مية، والتطورات األخرية واحللول املســــــتجدة، واالجتاهات الراهنة للجر

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

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

وترد قائمة بالوثائق املعروضـــــة على ويف اجللســـــة نفســـــها، أقرَّ االجتماع تنظيم أعماله.   -٧٤
  االجتماع يف مرفق هذا التقرير.

    
  مسائل أخرى   -واو  

ـــاركني إحاطة مشلت عرضـــًا   -٧٥ ـــر، للمش قدَّم ممثل اليابان، البلد املضـــيف للمؤمتر الرابع عش
ـــر وملنتدى  ـــأن األعمال التحضـــريية التنظيمية واملوضـــوعية للمؤمتر الرابع عش ـــطة الفيديو بش بواس
الشــباب الذي ســيســبقه. وقدَّم بعض املعلومات عن مدينة كيوتو، اليت ســتســتضــيف املؤمتر الرابع 

وعرض أيضًا ملحة عامة عن مداوالت ونتائج املؤمتر الرابع الذي استضافته املدينة نفسها يف عشر. 
  ، والذي أفضى إىل اعتماد إعالن سياسي ألول مرة. ١٩٧٠عام 
وتكلَّم املراقب عن معهد منع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف آســيا والشــرق األقصــى، وقدَّم   -٧٦

املضـــطلع هبا من أجل حلقات العمل واألنشـــطة املقرَّر تنظيمها معلومات عن األعمال التحضـــريية 
خالل املؤمتر الرابع عشر. وشجَّع الدول األعضاء على النظر يف أن ُتشرك يف عضوية وفودها خرباء 
ميكنهم املسامهة خبرباهتم املوضوعية يف املداوالت اليت ستعقد خالل حلقة العمل. وأشار كذلك إىل 

شبكة دولية من خرجييه، وشجَّع اخلرجيني من خمتلف الواليات  اجلهود اليت يبذهلا املعهد هبدف بناء 
  القضائية، مبا يف ذلك من أفريقيا، على املشاركة بنشاط يف املؤمتر الرابع عشر. 

وقدَّم املراقب عن املجلس االستشاري الدويل للشؤون العلمية والفنية عرضًا إيضاحيًّا عن   -٧٧
  االجتماعات اجلانبية اليت سُتعقد أثناء املؤمتر الرابع عشر.الترتيبات اخلاصة ب

    
  اعتماد تقرير االجتماع واختتام االجتماع  -رابعًا  

سادسة، املعقودة يف   -٧٨ سته ال ، يف تقريره واعتمده ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١١نظر االجتماع، يف جل
)A/CONF.234/RPM.4/L.2، وA/CONF.234/RPM.4/L.2/Add.1، وA/CONF.234/RPM.4/L.2/Add.2، 
  ). A/CONF.234/RPM.4/L.2/Add.4و ،A/CONF.234/RPM.4/L.2/Add.3و
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      املرفق
  قائمة الوثائق    

A/CONF.234/PM.1  دليل املناقشة  
A/CONF.234/RPM.4/L.1  جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
A/CONF.234/RPM.4/L.2، 

 ،A/CONF.234/RPM.4/L.2/Add.1و
 ،A/CONF.234/RPM.4/L.2/Add.2و
 ،A/CONF.234/RPM.4/L.2/Add.3و
  A/CONF.234/RPM.4/L.2/Add.4و

  مشروع التقرير

A/CONF.234/RPM.4/INF/2/Rev.1 قائمة املشاركني  
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road map"  
  


