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

ومعاملة املجرمني ومهمَّتها وتواترها ومدَّهتا، أن تسبق كلَّ مؤمتر اجتماعاٌت إقليميٌة حتضرييٌة، كما 
  قرَّرت أن ُتسمِّي املؤمترات القادمة مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

دروس املســـتفادة من مؤمترات األمم املتحدة ناقش فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالو  -٢
  آب/ ١٨إىل  ١٥ملنع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة، أثنــاء اجتمــاعــه الــذي عقــده يف بــانكوك من 

شـــدَّد والشـــواغل واملنظورات اإلقليمية يف التحضـــري للمؤمترات.  إدماج، كيفية ٢٠٠٦أغســـطس 
كما أســاســية للمؤمترات، حتضــريية على أمهية االجتماعات اإلقليمية التحضــريية كأداة  اخلرباء فريق
لدى  تما زال فإنه اإلجرام الذي يتســــــم بهأنه رغم العوملة وتزايد الطابع العابر للحدود  الحظ

على النحو املناســـب لدى  تؤخذ بعني االعتبارمناطق شـــتَّى من العامل شـــواغل خمتلفة ترغب يف أن 
  ).٢٣، الفقرة E/CN.15/2007/6املواضيع ( طائفة متنوعة مناملؤمترات يف نظر 
تنظيم  يشـــرع يفإىل األمني العام أن طلبها ، ٧٣/١٨٤اجلمعية العامة، يف قرارها  وكررت  -٣

اجتماعات إقليمية حتضريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأن ة أربع
، ذاتهيوفر املوارد الالزمة ملشـــــاركة أقل البلدان منوًّا يف تلك االجتماعات ويف املؤمتر الرابع عشـــــر 

التحضـــريي اإلقليمي ع ا لتنظيم االجتمااملعهودة، وكذلك أن يبذل جهدًا خاصـــًّ وفقًا للممارســـة 
. ويف القرار نفســــه، شــــجَّعت اجلمعية للدول األوروبية والدول األخرى لالســــتفادة من مدخالهتا

صـــــــة  مرة أخرى العامة لدولية والوكاالت املتخصــــــِّ برامج األمم املتحدة واملنظمات احلكومية ا
ة على التعاون مع مكتب املنظمات املهنية املعنيذات الصلة وكذلك سائر واملنظمات غري احلكومية 

  للمؤمتر الرابع عشر. يةتحضريعمال اليف األ(املكتب) األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
 ، أن ُيِعدَّ، بالتعاون مع معاهد٧٢/١٩٢ هايف قرار ،طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العامو  -٤

ــــــة لالجتماعات ــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، دليل مناقش  اإلقليمية ش
للمؤمتر الرابع عشـــر وللمؤمتر نفســـه يف الوقت املناســـب؛ ودعت الدوَل األعضـــاء إىل التحضـــريية 

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

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

وكذلك التعليقات واآلراء اإلضــــــافية الواردة من الدول األعضــــــاء، لكي يتســــــنَّى البدء يف عقد 
. ٢٠١٩االجتماعات اإلقليمية التحضــــــريية للمؤمتر الرابع عشــــــر يف أقرب وقت ممكن من عام 

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

سبة، مبا يف ذلك إ سائل املنا شر يف مرحلة مبكِّرة وجبميع الو شاء جلان التحضريية للمؤمتر الرابع ع ن
، حثَّت اجلمعية ٧٣/١٨٤حتضريية وطنية عند االقتضاء. ويف ذلك القرار أيضًا، وكذلك يف القرار 

سة البنود املوضوعية جلدول أعمال  العامة املشاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضريية على درا
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ـــتعقد 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 

شارت أمينة اجتماع أوروبا اإلقليمي التحضريي إىل أنَّ جلنة منع اجلرمية   -٧ والعدالة اجلنائية أ
حلقات العمل اليت و هوبنود جدول أعمال حددت بدقة املوضــــوع الرئيســــي للمؤمتر الرابع عشــــر

يف هذا الصــــدد، أنه بناًء على جناح  ،األمينة وأكدتاعتمدهتا اجلمعية العامة. و، ســــتعقد يف إطاره
، ُبذلت مجيع اجلهود لضمان التواؤم بني ٧١/٢٠٦املؤمتر الثالث عشر، ووفقًا لقرار اجلمعية العامة 

املوضوع العام وبنود جدول األعمال ومواضيع حلقات العمل. وذكَّرت أمينة االجتماع املشاركني 
مِّم حبيث يكون مبثابة مظلة للبنود املوضـــوعية جلدول األعمال  ،بأنه مبا أنَّ املوضـــوع الرئيســـي صـــُ

لقات العمل وللمناقشــــات اليت ســــتجري يف إطارها أثناء املؤمتر، فإهنم مدُعوُّون إىل ومواضــــيع ح
فيما خيص العالقة بني املوضـــوع الرئيســـي للمؤمتر والبنود املوضـــوعية  تطلعيةإجراء مناقشـــة عامة 

 السياساتية لتلك العالقة. وأوضحت أمينة االجتماع أنَّه، بغية تيسري اآلثارجلدول أعماله، وكذلك 
اإلعداد لالجتماعات اإلقليمية التحضريية واملناقشات اليت سُتعقد يف إطارها ويف إطار املؤمتر نفسه، 

يف جدول األعمال اليت تتناول مســــائل ذات أمهية واســــعة وعاملية  بنود جتميعاملناقشــــة  دليل مت يف
قات العمل هذه مع مواضــيع حلقات العمل ذات الصــلة، على أن يكون مفهومًا أنَّ حلجمموعات 

  عملية.الُهج نُّالتجارب واالستفادة من الإىل ومواضيع أكثر حتديدًا  لتناولمصمَّمة 
ـــــي والبنود  من أجل التعريفوقدم ممثلو األمانة عروضـــــًا إيضـــــاحية   -٨ باملوضـــــوع الرئيس

  املوضوعية جلدول األعمال ومواضيع حلقات العمل.
الت الوارد أدناه وحتديد التوصـــيات التالية، ومت على ضـــوء االجتماع إعداد ملخص املداو  -٩

  .بشأهنا املشاركون اليت مل يتفاوض
    

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

    "٢٠٣٠املستدامة لعام 
    ملخَّص املداوالت   

االجتماع أنَّه منذ املشــاركون يف ، الحظ املاضــي تأمل بشــأن بعمليةيف ســياق االضــطالع   -١٠
عام  بان، يف  يا حدة الرابع يف كيوتو، ال قاد مؤمتر األمم املت لدويل  اضــــــطلع، ١٩٧٠انع املجتمع ا

نة ومعزَّزةهوده جب يف جلهود اعتماد معايري وقواعد هامة نع اجلرمية ومكافحتها. ومشلت هذه امل حمســَّ
ــــــريانمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وكذلك بدء جمال  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري  س

عام  ية ل ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ، ١٩٨٨املشــــــروع يف املخدِّرات واملؤثرات العقل فاق وات
صكوك مكافحة اإلرهاب،  ،املتحدة ملكافحة الفساد واتفاقية األمم ،املنظَّمة عرب الوطنية وعدد من 

على التقدُّم املحرز  تشـــهدوتنفيذ هذه االتفاقيات والصـــكوك. وعلى الرغم من أنَّ هذه التطورات 
على مر الســــــنني يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ما زالت اجلرمية واإلرهاب والعنف ظواهر 
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الضــوء على أنَّه بالرغم من اجلهود  املشــاركونعاما. وســلَّط  ٥٠ار بعد قائمة ومســتمرة يف االزده
 اليت بذهلا املجتمع الدويل ملنع اجلرمية ومكافحتها منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الرابع ملنع اجلرمية

قد ية ف بب طرائق عمل املنظمات اإلجرام ظاهرة يف التطوُّر بســــــ هذه ال ــــــتمرت  اليت كثريًا  ،اس
  ف املؤسسات الضعيفة من أجل القيام بعملياهتا يف مأمن من العقاب.تستهد ما
املعنية وســاط األاليت تواجه  القضــاياوجود أوجه تشــابه بني مســألة أن  املشــاركونوناقش   -١١
نع اجلرمية والعدالة اجلنائية على الصـــعيد الدويل جيعل املؤمتر الرابع عشـــر منتدى مناســـبا ملناقشـــة مب

نة ومعزَّزة يف جمال العدالة تصـــــد فر تدابري اوالتدرجيية الرامية إىل ضـــــمان تواحللول املبتكرة  حمســـــَّ
  اجلنائية حتترم مبادئ سيادة القانون والعدالة والقانون الدويل وحقوق اإلنسان.

يف اآلراء على أنَّ ســــيادة القانون هي األســــاس الالزم  ًامتزايد ًاوُأشــــري إىل أنَّ هناك توافق  -١٢
يف  ضروريةهياكل أساسية  هيستدامة، وأنَّ ُنظم العدالة اجلنائية واملؤسسات املكوِّنة هلا لتنمية املل

 ١٦، وخصــوصــًا اهلدف ٢٠٣٠حتقيق األهداف والغايات املحدَّدة يف خطة التنمية املســتدامة لعام 
ــار بعض املشــاركني إىل أنَّ ب ــبيل املثال ال احلصــر. وأش ــتدامة، على س عض من أهداف التنمية املس

شواغل اهلامة املتعلقة بالعدالة اجلنائية مل ُتدرج يف خطة التنمية املستدامة لعام  أنَّ  وارتأوا، ٢٠٣٠ال
يادة إطارًا تكميليًّ متثلطة تلك اخل ــــــ ية وس لة اجلنائ ا. وينبغي أن ُيعترب النهوض مبنع اجلرمية والعدا

  .تطورًاالقانون قيمة يف حد ذاته، حىت يف أكثر املجتمعات 
ســـيادة القانون، وكذلك من أجل بناء  هتيمنلكي من الضـــروري، وُأشـــري أيضـــا إىل أن   -١٣

جتاه القانون وإنفاذه  ناسال ةماعمســــــاملة وعادلة وآمنة، إرســــــاء الثقة والطمأنينة لدى  جمتمعات
وترســــيخ ثقافة احترام القانون. وُذكرت أيضــــا أمهية إشــــراك مجيع اجلهات املعنية ذات الصــــلة، 

  ل املؤسسات احلكومية.اعمأ تكميلذلك املجتمع املدين، من أجل  يف  مبا
العدالة اجلنائية. ب املعنيونن واملمارســـاليت يضـــطلع هبا ل اعماألوُأكِّدت أمهية التركيز على   -١٤

التدريب املناسب للممارسني وتعزيز وومن هذا املنطلق، ُحدِّد توفري املوارد الالزمة وبناء القدرات 
يف النهوض مبنع اجلرمية األمهية  بالغي نيا عاملالدويل على مســــــتوى املمارســــــني باعتبارمهالتعاون 

ـــياق خطة التنمية املســـتدامة لعام  . وُذكرت أيضـــا أمهية ٢٠٣٠والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك يف س
  تعزيز مجع البيانات املتعلقة باجلرمية وتبادل املعلومات.

دور املكتب بصفته شريكا أساسيا يف تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء  وُشدِّد على أمهية  -١٥
ية،  لة اجلنائ عدا مية وال جمال منع اجلر مية  وعلىيف  ندة إىل جلنة منع اجلر ية املســــــ ــــــ الوالية الرئيس

  اجلنائية. والعدالة
    

    نتائج املداوالت    
  :بشأهنا وناملشاركُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض   -١٦

ــُتجرى يف إطار املؤمتر الرابع عشــر على أكثر التهديدات   (أ)   تركيز املناقشــات اليت س
العدالة اجلنائية، وفقا لتجربة املمارســـــني واألوســـــاط األكادميية و يف جماالت اجلرمية واألمنإحلاحا 

احترام  يف املواجهة، النظر يف التحديات اإلطارهذا  ويف. على الصــــــعيد الوطين واملجتمع املدين
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صا  سالم والعدالة، وخصو سان وال سيادة القانون وحقوق اإلن هتديدات عندما تواجه ذلك مبادئ 
  اجلرمية والعنف والفساد واإلرهاب جبميع أشكاهلا ومظاهرها؛

عاون بني احلكومات، وكذلك بني الســــــلطات احلكومية   (ب)   تعزيز التنســــــيق والت
 ها، مبا فيصـــاحبة املصـــلحة لدولية، واجلهات األخرىاملتحدة وســـائر املنظمات احلكومية ا واألمم

 أصحاب املصلحة املتعددين قائم على مشاركةالقطاع اخلاص واملجتمع املدين، لضمان اتباع هنج 
يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك يف تنفيذ األهداف والغايات ذات الصــــــلة من خطة 

  ؛٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 
العمل على تعزيز التعاون بني املمارسني املعنيني بالعدالة اجلنائية واجلهات املعنية   (ج)  

ذات الصــــــلة، وتعزيز الشــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جهود منع اجلرمية. ويف هذا 
دد على دور الشــــراكات باعتباره عنصــــرًا رئيســــيًّ ا يف كفالة اتباع هنج قائم على الصــــدد، شــــُ

ب املصــلحة املتعددين يشــمل القطاعات غري التقليدية يف جمال العدالة اجلنائية، مشــاركة أصــحا
مثل قطاعات التعليم والصـــحة والرعاية االجتماعية. وباإلضـــافة إىل ذلك، اعُترب أنَّ الشـــراكات 
مع املجتمعات املحلية والقطاع اخلاص مهمة يف تدعيم تأييد اجلمهور لالضــــــطالع مببادرات 

  الية بشأن منع اجلرمية؛حكومية أكثر فع
يف دعم الدول  هوزيادة تعزيز يتقدمي الدعم للمكتب يف مواصــــــلة دوره القياد  (د)  

األعضــــــاء يف جمال تنفيذ االلتزامات املتعهَّد هبا يف الوثائق اخلتامية ملؤمترات منع اجلرمية والقرارات 
االســــتفادة  ومن خاللقدرات ذات الصــــلة، مبا يف ذلك من خالل توفري املســــاعدة التقنية وبناء ال

على توفري منرب للحوار بني املمارســـــني هبدف تعزيز التعاون الدويل يف املســـــائل  ة املكتبقدر من
املســـــائل املتعلقة باجلرمية، مبا يف ذلك البيانات  عناجلنائية ويف تعميم املعارف املســـــتندة إىل األدلة 

  اإلحصائية املقارَنة.
    

    وحلقات العملالبنود املوضوعية   -باء 
 ٣  االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية (البند  -١ 

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

    املداوالتملخَّص     
ة املوضوعيالبنود ارتياحهم لالهتمام املكرَّس ملنع اجلرمية يف  أعرب عدد من املشاركني عن  -١٧
  ملؤمتر الرابع عشر.اجدول أعمال  يف
شاملة ملنع اجلرمية  وأكَّد املشاركون يف االجتماع أنَّ  -١٨ ستراتيجية   رئيسيعنصر هو وضع ا

األســــباب اجلذرية وعوامل  خمتلفدية. وذكر املشــــاركون يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصــــا
يف تصميم استراتيجيات منع اجلرمية، وخصوصا فيما يتعلق  أن توضع يف االعتبارنبغي ياخلطر اليت 

 التعليم، والفقر، واملشــاكل األســرية، واملشــاكل الصــحية العقلية وعدماجلناة، مثل الســن،  اتخبلفي
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل  أوســــاطإىل االنتماء البدنية، واالنتماء إىل األقليات، مبا يف ذلك و

  اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية.
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وضـــع اســـتراتيجيات منع اجلرمية التركيز بوجه لدى وأكَّد عدد من املشـــاركني أنَّه ينبغي   -١٩
وفردي يف  األهدافا ينبغي اتباع هنج حمدَّد خاص على األطفال والشـــباب املعرَّضـــني للخطر، كم

شري إىل  ضعفهم. وُأ سلوك املائل  أنمعاجلة  من التدابري املفيدة يف هذا الصدد الكشف املبكر عن ال
  وإشراك األسر يف معاملة الشباب اجلاحنني. ،إىل ارتكاب اجلرائم

االعتبارات اجلنســــانية. احلاجة إىل اتباع هنج يراعي مســــألة وأثار العديد من املشــــاركني   -٢٠
ـــــري إىل أنَّ متكني املرأة أمر  ـــــيوُأش ـــــي والعنف القائم على نوع اجلنس  رئيس يف منع العنف اجلنس

ذلك، ُذكرت أمهية مشـــــاركة النســـــاء يف مجيع مســـــتويات نظام على  وفضـــــالزيل. والعنف املن
  اجلنائية. العدالة
شري إىل منع اجلرائم البيئية و  -٢١ لربية، اليت حترم املستخدمني الشرعيني ا ءياحاألضد رائم اجلوُأ

عقبات أمام حتقيق التنمية املســــــتدامة، باعتباره  تشــــــكِّلواملجتمعات املحلية من املوارد وميكن أن 
ينبغي أن ُتطبَّق بشــــأنه اســــتراتيجيات شــــاملة، واقُترح أن ُتعقد أثناء املؤمتر الرابع  جهدمثاال على 

ــت حولعشــر حلقة عمل  الكيفية اليت ند إىل األدلة ميكن أن ُتســتكشــف يف إطارها منع اجلرمية املس
 هاذه اجلرائم، مبا فيهب املعنيةلجهات الفاعلة املحتملة لتندة إىل األدلة ســــاملعلومات امل هبا توفري ميكن

بيع وشــــراء املنتجات املتأتية لن، اليت قد ال تدرك الطابع اإلجرامي واملجتمعات املحلية واملســــتهلك
  ائم.من هذه اجلر

وُذكرت احلاجة إىل وضع استراتيجية شاملة ملنع الفساد، بالنظر إىل أن الفساد ُيعترب عقبة   -٢٢
  رئيسية أمام حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية واحترام حقوق اإلنسان.

وُأشــري إىل املبادئ التوجيهية للتعاون واملســاعدة التقنية يف ميدان منع اجلرمية يف املدن، اليت   -٢٣
 تتصــــــرف، وُذكر أنَّه منذ ذلك احلني ١٩٩٥اعتمدها املجلس االقتصــــــادي واالجتماعي يف عام 

هناك ف اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة عرب الوطنية، ومن مثَّ كما تتصـــرفالعصـــابات على حنو متزايد 
لتهديدات اليت تشــكلها ولســائر احاجة إىل ُنُهج متخصــصــة وحمدَّدة األهداف للتصــدي للعصــابات 

، وإعادة تأهيل وإشـــراكهماجلرائم احلضـــرية األخرى، وبوجه خاص للحيلولة دون جتنيد الشـــباب 
اجلديدة  الجتاهاتل التصديأفراد العصابات كأعضاء بنَّائني يف املجتمع. وُذكرت أيضا احلاجة إىل 

 حلقاتقبل أن تتسبَّب يف نشوء  ،يف االجتار باملخدرات وضرورة منع اجلرائم املرتكبة بدافع التحيُّز
  من الكراهية والعنف أو تثري حتديات أمنية أوسع نطاقا.

على أنَّه ينبغي تكييف اســـتراتيجيات منع اجلرمية وتنفيذها على مجيع  املشـــاركونوشـــدَّد   -٢٤
. وســلَّط العديد من املشــاركني الضــوء على واملحلي الوطين ينديصــعالعلى ذلك ، مبا يف األصــعدة

ة واملمارســــات اجليدة ذدور املجتمعات املحلية احليوي يف منع اجلرمية، وأشــــاروا إىل التدابري املتَّخ
صعيد املجتمعات املحلية،   اجلهود الرامية إىلمن الربامج التعليمية  واليت ميتد نطاقهااملستحدثة على 

التضــــامن بني املنظمات اإلجرامية واملواطنني. وذكر املشــــاركون أنَّ اجلهود اليت  القضــــاء علىإىل 
ـــــيخ ثقافة احترام القانون من أجل تعزيز ثقة اجلمهور يف القانون و إنفاذه يف تبذهلا احلكومات لترس

  ع اجلرمية.ميكن أن تسهم يف منع اجلرمية. وُأشري يف هذا الصدد إىل املبادئ التوجيهية ملن
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من جانب مؤسسات إنفاذ  الأيضا على احلاجة إىل املشاركة والتعاون،  املشاركونوشدَّد   -٢٥
القانون والعدالة اجلنائية فحســب بل أيضــا من جانب اجلهات املعنية ذات الصــلة مثل املؤســســات 

يني واملنظمات التعليمية وقطاع الرعاية الصــحية وقطاع الرعاية االجتماعية واألخصــائيني االجتماع
  الدينية والشركات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية.

أن تســتند إىل األدلة.  يتعنيوأشــار العديد من املشــاركني إىل أنَّ اســتراتيجيات منع اجلرمية   -٢٦
وُذكر التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية بوصفه أداة مفيدة استحدثتها جلنة منع اجلرمية 

شري إىل عدد من  وضعائية واللجنة اإلحصائية لتيسري والعدالة اجلن قة جلمع البيانات. وُأ معايري منسَّ
ذلك، ُذكر  وعالوة على. الوطنيةلتشريعات ل وفقًاالتحديات اليت تواجه استخدام هذه التصنيفات 

ملخدِّرات يف أنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ميكن أن تســتفيد من اخلربات اليت اكتســبتها جلنة ا
مجع املعلومات يف إطار متابعة الدورة االســتثنائية الثالثني للجمعية العامة بشــأن مشــكلة املخدِّرات 

  .٢٠١٦يف عام  املعقودةالعاملية، 
لط الضــــوء أيضــــا على أمهية تبادل املعلومات وحتديد األدوات اإلحصــــائية املتعلقة   -٢٧ وســــُ

ه اخلصوص االجتار بالبشر لغرض االستغالل اجلنسي والعنف باجلرائم اجلنائية، مبا يف ذلك على وج
  ضد املرأة.

    
    ملخَّص املداوالت    

  :بشأهنا املشاركون ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض  -٢٨
وضــع اســتراتيجيات شــاملة ملنع اجلرمية تســتند إىل فهم األســباب اجلذرية للجرمية   (أ)  

التعليم واخللفية األســـرية واملالية للجناة، والتصـــدي  وعدموعوامل اخلطر املتصـــلة هبا، مثل الســـن 
قة  مل بطري لك العوا يةلت مبا فيمشول لة،  ية ذات الصــــــ عاون الوثيق مع مجيع اجلهات املعن بالت  ها، 

  عات املحلية واملجتمع املدين؛املجتم
املتصــلة بنوع إيالء االعتبار الواجب يف وضــع اســتراتيجيات منع اجلرمية للمســائل   (ب)  
  األطفال والشباب املعرضني للخطر؛ وهشاشة اجلنس

 ،تعزيز دور املجتمعات املحلية يف وضع وتنفيذ االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية  (ج)  
مثل اخلفارة املجتمعية وترســــيخ ثقافة احترام القانون، مبا يف ذلك عن طريق  عن طريق اختاذ تدابري

شباب   والقضاء علىإنفاذه، يف اجلمهور يف القانون و جهود التوعية الرامية إىل تعزيز ثقةوتثقيف ال
  التضامن بني املنظمات اإلجرامية واملواطنني؛

يع اجلهات املعنية ذات الصــــــلة، تعزيز التعاون بني اجلهات الفاعلة احلكومية ومج  (د)  
ن واملؤســــســــات التعليمية وقطاع الرعاية الصــــحية وقطاع الرعاية االجتماعية واألخصــــائي هافي  مبا

  ن واملنظمات الدينية والشركات اخلاصة واألوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية؛واالجتماعي
 بشــــأنيدين الوطين والدويل ج اســــتراتيجية جديدة على الصــــعُهالنظر يف اتباع ُن  )(ه  

ــــــات الفضــــــلى يف جمال منع ومكافحة  ها اجلرائم بين من ظواهرحتليل االجتاهات األخرية واملمارس
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اجلرائم احلضـــــرية،  تشـــــكلهاالبيئية وجرائم احلياة الربية والعصـــــابات وغريها من التهديدات اليت 
  التحيُّز؛ إىل ارتكاهبا اليت يدفعاالجتاهات اجلديدة يف االجتار باملخدرات واجلرائم و

لتحديات اليت تواجهها سلطات حدث ادعوة املكتب إىل إيالء االعتبار الواجب أل  (و)  
  التصدي بنجاح لالجتاهات اجلديدة للجرمية؛ علىمساعدة الدول األعضاء إىل إنفاذ القانون و

تعزيز عمــل جلنــة منع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلق جبمع   (ز)  
البيانات وحتليلها، وزيادة اجلهود الوطنية الرامية إىل مجع وتبادل البيانات املصــــــنَّفة حســــــب نوع 

اجلرمية، دعم التدابري املستندة إىل األدلة ملنع  بغية ،بشأن اجلرمية وُنظم العدالة اجلنائية والسناجلنس 
ضد  مبا يف ذلك من خالل رصد اإلدانات النامجة عن خمتلف أشكال االجتار غري املشروع والعنف 

  .عن تلك اإلداناتوتبادل املعلومات ، املرأة
    

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

    ملخَّص املداوالت   
اليت تواجه نظام العدالة اجلنائية، واليت تتطلَّب  تبادل املشــــــاركون اآلراء حول التحديات  -٢٩
والدويل،  الوطينالوكاالت والســــلطات على الصــــعيدين  خمتلف متعدد التخصــــصــــات بني ًاتعاون

أمهية للتصــــدي هلذه التحديات. وناقش من تعميم املمارســــات اجليدة ما لوســــلَّطوا الضــــوء على 
احلاجة إىل إدماج جهود سلطات وضرورة حتسني االتصاالت داخل الوكاالت املعنية، املشاركون 

سلطات القضائية مع جهود  االت التعليم العامة األخرى، مبا يف ذلك يف جم الدوائرإنفاذ القانون وال
  والصحة واحلماية االجتماعية.

على أمهية إقامة توازن بني حقوق الضــــحايا واملشــــتبه فيهم واجلناة  املشــــاركونوشــــدَّد   -٣٠
اليت تشـــمل كفالة هتيئة بيئة جمتمعية آمنة وتوفري نظام عدالة جنائية فعَّال. وأبرز  ،ومصـــاحل املجتمع

لضــحايا وتســتنري باملعارف الالزمة للتعامل مع الصــدمات هج اليت تركز على ااملشــاركون أمهية النُّ
وتتضــمَّن آليات للتعويض وجرب األضــرار، واملشــاركة يف اإلجراءات اجلنائية، وتقدمي املســاعدة إىل 

على على اخلدمات املتاحة و الســــــريعحصــــــول هلم للمكانية اإلإتاحة  من قبيلضــــــحايا اجلرمية، 
ــــــهولة على الســــــلطات أو اخلدمات معلومات واضــــــحة متكِّنهم من التعرُّ . وناقش املعنيةف بس

تقدمي الدعم لضــــــحايا اجلرمية يف احلاالت العابرة للحدود، يف التحديات اليت تواجه  املشــــــاركون
الدروس املستفادة أشري إىل أن واحلاجة إىل ضمان محاية حقوقهم يف الواليات القضائية املختلفة. و

يف تقدمي الدعم لضـــحايا  هام ضـــحايا االجتار بالبشـــر ميكن تطبيقمن اخلربات املتراكمة يف جمال دع
تتيح فرصــة ملشــاركة  هااجلرائم. وُأشــري أيضــا إىل برامج العدالة التصــاحلية باعتبارأخرى من أنواع 

  املجتمعات املحلية.ملشاركة الضحايا، وحسب االقتضاء 
أنَّه ينبغي  رأوابه السجن، الذي  وأشار بعض املشاركني إىل الطابع االستثنائي الذي يتَّسم  -٣١

ستخدم احلاجة إىل زيادة  وحبثواكمالذ أخري، وخصوصًا يف حالة األطفال املخالفني للقانون،  أن ُي
ضوء على  سلَّطوا ال سبة، و ستخدام التدابري غري االحتجازية يف احلاالت املنا حاجة إلشراك  وجودا

صدي لعوامل اخلطر، وخصوصًا بعد اخلروج من خدمات الرعاية االجتماعية والتعليم من أجل الت
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 ،الســــجن. وُحدِّدت إمكانية حتوُّل الســــجناء إىل التطرُّف وكيفية التعامل مع املحتجزين املتطرفني
  تعمق.باعتبارمها من املسائل اجلديدة اليت تستحق مزيدًا من االهتمام امل

تعليمية الربامج الام، مبا يف ذلك فيدة للحد من معاودة اإلجراملربامج الوناقش املشـــاركون   -٣٢
الشـــباب هبدف منع دخوهلم اجلناة لتدريب املهين، وشـــدَّدوا على احلاجة إىل التركيز على اوبرامج 

  إىل نظام العدالة اجلنائية.
على فائدة وضع آليات تسمح حبجز عائدات اجلرمية ومصادرهتا  وشدَّد املشاركون أيضا  -٣٣

إىل أنَّه يف اجلرائم  ، مشــريينقتضــاء، املصــادرة غري املســتندة إىل اإلدانةالحقا، مبا يف ذلك، عند اال
. وشـــــدَّد هتاعرب الوطنية ينبغي أن تكون مصـــــادرة املوجودات مصـــــحوبة، عند االقتضـــــاء، بإعاد

  املشاركون كذلك على أمهية تشجيع استخدام املوجودات املصاَدرة لألغراض العامة واالجتماعية. 
ــــاركون أنَّ مجع وحتليل البياناتواعترب   -٣٤ حســــب نوع  مع تصــــنيفها ،منهجية بطريقة املش

سياسات والربامج املستندة إىل األدلةيف  لالسترشاد هبا والسن،اجلنس  أمر أساسي.  هو ،وضع ال
وشدَّد عدَّة متكلمني على أمهية التعاون مع املجتمع املدين يف ختطيط الربامج الرامية إىل إحداث أثر 

ــــــبيل املثال الربامج الرامية إىل إعادة إدماج اجتم يف املجتمع  اجلناةاعي وتنفيذها، ومنها على س
  ومحاية حقوق الضحايا.

اج املنظورات اجلنســانية يف مجيع قطاعات نظام رالضــوء على أمهية إد املشــاركونوســلَّط   -٣٥
  قانون والسلطات القضائية. يف تدريب موظفي سلطات إنفاذ الإدراجها العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك 

    
    نتائج املداوالت    

  :بشأهنا املشاركونُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض   -٣٦
تعزيز اآلليات القائمة للتعاون املتعدد التخصـــصـــات  وأاســـتحداث آليات جديدة   (أ)  

ــــــراكاملشــــــترك بني الوكاالت فيما بني قطاعات نظام العدالة اجلنائية،  قطاعات املجتمع  مع إش
  ذات الصلة حسب االقتضاء؛األخرى 
تعزيز السياسات واالستراتيجيات اليت تركز على الضحايا، مبا يف ذلك فيما يتعلق   (ب)  

بالتصـدي للجرائم العابرة للحدود، وتعزيز تبادل املمارسـات اجليدة بني الوكاالت على الصـعيدين 
  الوطين والدويل؛ 

ــــائل ملاملجتمع املحلي زة على املرتكهود اجلتعزيز   (ج)   نع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بوس
ها إرســـاء آليات للتنســـيق على الصـــعيد املحلي تشـــجِّع على املشـــاركة النشـــطة من جانب بين من

منظمات املجتمع املدين واملؤســــــســــــات التعليمية وســــــلطات إنفاذ القانون واملهنيني الصــــــحيني 
  واألخصائيني االجتماعيني؛

إنفاذ القانون ب املعنينيالتعاون وتبادل املعلومات بني املمارســـــني على تشـــــجيع ال  (د)  
  والعدالة اجلنائية، وكذلك مقدمي اخلدمات األخرى ذات الصلة؛ 
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هج اليت تعزز اســتخدام املوجودات املصــاَدرة لألغراض العامة النظر يف تشــجيع النُّ  )(ه  
  اجلرمية؛  للتصدي املحلي املجتمعى املرتكزة علالتدابري  مبا يعززأو االجتماعية، 

وســــياســــات وبرامج مالئمة وشــــاملة يف جمال منع اجلرمية  تنفيذ اســــتراتيجيات  )(و  
مثل النســــاء واألطفال واملســــنني وذوي  ،والعدالة اجلنائية تضــــمن معاملة أفراد املجتمع الضــــعفاء

  دون متييز أو حتيُّز؛ ،اإلعاقة البدنية والعقلية
تغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك التصدي لالس  (ز)  

  استخدام شبكة اإلنترنت اخلفية يف ارتكاب جرائم الكراهية؛
تعرضــن للعنف نســاء ب املتعلقةتعزيز قدرات املمارســني على التعامل مع احلاالت   (ح)  

الضــحايا على جمموعة  حصــول إتاحة، وضــمان زيلاملنوأطفال تعرَّضــوا للعنف، مبا يف ذلك العنف 
  شاملة من اخلدمات األساسية؛

 املتعلقةوضـــع برامج العدالة التصـــاحلية وتنفيذها، وخصـــوصـــا الربامج  تشـــجيع  (ط)  
  يف نظم قضاء األحداث؛ املندرجنياألطفال الضحايا أو ب

إىل الدول األعضــــاء، املعين باملخدرات واجلرمية تعزيز الدعم الذي يقدمه املكتب   (ي)  
ناء على طلبها، يف وضـــع وتنفيذ ســـياســـات وبرامج شـــاملة هتدف إىل احلد من معاودة اإلجرام ب

ها تبادل املمارســات اجليدة بين وتعزيز إعادة تأهيل اجلناة وإعادة إدماجهم يف املجتمع، بوســائل من
  واملبادرات املستندة إىل األدلة.

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

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

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

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

وخاضعة للمساءلة ونزيهة ملنع اجلرمية شدَّد املشاركون يف االجتماع على أمهية بناء ُنظم فعَّالة   -٣٧
والعدالة اجلنائية على مجيع املســـتويات، وعلى أمهية تقدمي املســـاعدة التقنية وبناء القدرات للممارســـني 

  هلا.  العاملني يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بغية تعزيز تلك النظم واملؤسسات املكوِّنة
لِّط الضــوء على أنَّ إمك  -٣٨ انية احلصــول الســريع على املعونة القانونية واملســاعدة القانونية وســُ

، من بني فئات أخرى، النســـاء واألطفال واملســـنني. وُأشـــري إىل يشـــملللجميع، مبا  تتاحينبغي أن 
ــــبل احلصــــول على املســــاعدة القانونية يف نظم العدالة  مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشــــأن س

  كوك واملبادرات اإلقليمية ذات الصلة.اجلنائية، وكذلك إىل الص
األطفال والشـــــباب املعرَّضـــــني للخطر  علىاملبكر  التعرفأمهية على وأكَّد املشـــــاركون   -٣٩

ــــــلَّط يفواالتصــــــال هبم هبدف احليلولة دون دخوهلم   نظام العدالة اجلنائية. ويف هذا الصــــــدد، س
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مية ينبغي أن يستكشف املمارسات الُفضلى الضوء على أنَّ املؤمتر الرابع عشر ملنع اجلر املشاركون
أن يبتعدوا عن الســلوك اإلجرامي  علىالرامية إىل مســاعدة الشــباب املحتكني بنظام العدالة اجلنائية 

  ويصبحوا مواطنني ملتزمني بالقانون.
لِّط الضـــوء على الشـــراكات مع مجيع اجلهات املعنية ذات الصـــلة والدعم املجتمعي   -٤٠ وســـُ

يف جماهبة إيذاء األطفال واحليلولة دون مشاركة الشباب  أمرين أساسينيباعتبارمها  ،قالواسع النطا
 املتعلقةعرض وحتليل املمارســـات اجليدة أمهية الضـــوء أيضـــا على  املشـــاركونيف اجلرمية. وســـلَّط 

واملجتمع  ،وســـلطات إنفاذ القانون ،لشـــبابل اتدمبتوفري اخلالتعليم واملعنية بســـلطات املحلية بال
  واُألَسر.  ،ومنظمات املجتمع املحلي واملنظمات الدينية ،املدين
وشــدَّد املشــاركون على أمهية احترام ســيادة القانون وحقوق اإلنســان يف جمال منع اجلرمية   -٤١

  والعدالة اجلنائية. 
وطنية الضـــوء على أنَّ ثقافة احترام القانون أمر أســـاســـي يف اجلهود ال املشـــاركونوســـلَّط   -٤٢

  الرامية إىل منع ومكافحة اجلرمية املنظمة والفساد والعنف.
    

    نتائج املداوالت    
  :بشأهنا املشاركون ُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض  -٤٣

ــــــســــــات عدالة جنائية فعَّالة   (أ)   التركيز على األولوية امللحة املتمثلة يف إقامة مؤس
  ها تعزيز تقدمي املساعدة التقنية؛بين ملة للجميع، بوسائل منوشا ري منحازةغووخاضعة للمساءلة 

 وغري منحازةإدماج اهلدف املتمثل يف إقامة مؤســســات فعَّالة وخاضــعة للمســاءلة   (ب)  
الثنائية، وكذلك يف برامج املكتب العاملية واإلقليمية و ةوشـــاملة للجميع يف جهود املســـاعدة الوطني

  دة التقنية؛ املساعاخلاصة بتقدمي  والقطرية
إتاحة فرصــــة عادلة ومتســــاوية تيســــري احللول العملية الرامية إىل  حتديد وترويج  (ج)  

  إىل العدالة؛ للجميع للوصول
تعزيز تبادل املمارســــات اجليِّدة واخلربات يف جمال منع إيذاء األطفال والشــــباب،   (د)  

الربامج اليت تيسِّر االتصال املبكر بني ها تعزيز بين يف اجلرمية، بوسائل من ضلوعهموكذلك يف منع 
  مسؤويل إنفاذ القانون املحليني والشباب؛

يف تنفيذ املعايري  الوطينتقدمي حتديثات منتظمة عن التقدم املحرز على الصــــــعيد   )(ه  
يف جمــال منع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة، مبــا يف ذلــك، يف مجلــة أمور، قواعــد  العــامليــةوالقواعــد 

ــــون مانديال)، اليت تتضــــمن أحكاما امل األمم ــــجناء (قواعد نيلس تحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الس
ومتتعهم لى العدالة عصــول املشــتبه فيهم حضــمان يف هذا الصــدد ترمي إىل ومعايري دنيا ذات صــلة 

  قوقهم اإلجرائية؛ حب



A/CONF.234/RPM.5/1

 

12/21 V.19-02888 
 

ب، الشــبا للجناةببدائل الســجن، وخصــوصــا  املتعلقةتعزيز املمارســات الفضــلى   (و)  
احلـد من معــاودة  معودعم الربامج اليت أثبتــت فعــاليتهــا يف احلفــاظ على أمن املجتمعــات املحليــة 

  اُألَسر؛إحداث اختالل يف من ممكن اإلجرام والتقليل إىل أدىن حد 
لمؤمتر لتحضريات لا أثناء ،مناقشة العالقة بني سيادة القانون وثقافة احترام القانون  (ز)  

ثقافة احترام القانون  حولتلك العالقة، وكذلك  حول جمٍد إجراء حوار فيزحت، هبدف الرابع عشـــر
  باعتبارها مفهوما هاما يف سياق منع اجلرمية. 

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

   ٦و(ب) أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة (البند  اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته؛ (أ)
واالجتاهات الراهنة للجرمية، والتطورات األخرية واحللول املستجدة،  من جدول األعمال)؛

  سيما التكنولوجيات اجلديدة بوصفها وسائل الرتكاب اجلرمية وأدوات ملكافحتها  ال
      )٤ (حلقة العمل

    ملخَّص املداوالت    
اليت ال ميكن التصدي هلا دون  العصريةالتهديدات والتحديات اإلجرامية  املشاركونناقش   -٤٤

ش ضا ختصيص املوارد لبناء قدرات موظفي  وازيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل، وناق أي
ســلطات إنفاذ القانون والســلطات القضــائية وســائر اجلهات املعنية ذات الصــلة. وذكر املشــاركون 

شــــأن اجة إىل حتســــني مجع املمارســــات اجليدة يف جمال التعاون الدويل وتعميمها، مبا يف ذلك باحل
نقل األشــخاص املحكوم عليهم، ونقل اإلجراءات القضــائية، واالعتراف باألحكام من قبيل طرائق 

اليب األجنبية، والتعاون يف جمال إنفاذ القانون، مبا يف ذلك أفرقة التحقيق املشــتركة واســتخدام أســ
التحري اخلاصـــــــة. وُذكر عدد من األدوات املبتكرة على الصــــــعيد اإلقليمي، مثل أمر التوقيف 

لتبادل بني جهات االتصــــــال الوطنية، مثل لنصــــــات الرمسية املاألورويب وأمر التحقيق األورويب، و
ــــبكة القضــــائية األوروبية ، وحدة التعاون القضــــائي التابعة لالحتاد األورويب (يوروجســــت) والش

  ومكتب املدعي العام األورويب الذي ُأنشئ مؤخرا، باعتبارها أمثلة على املمارسات اجليدة.
وســــلَّط املشــــاركون الضــــوء على أمهية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب    -٤٥

اقيــات الوطنيــة والربوتوكوالت امللحقــة هبــا، واتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة الفســـــــاد، واالتفــ
والربوتوكوالت الدولية ملكافحة اإلرهاب، واالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّرات، وبوجه 
خــاص اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة االجتــار غري املشــــــروع يف املخــدِّرات واملؤثرات العقليــة 

ليم املطلوبني قانونية للتعاون الدويل، وخصـــوصـــا فيما يتعلق بتســـ ، باعتبارها أســـســـًا١٩٨٨ لعام
أنَّ اتســاع نطاق تطبيق  ارتئيواملســاعدة القانونية املتبادلة واســترداد املوجودات. ويف هذا الصــدد، 

التصـــدي ألشـــكال  على تعزيز التعاون الدويلل هاتفاقية اجلرمية املنظَّمة ميكن حتســـني االســـتفادة من
على أمهية بناء الثقة فيما بني  اركوناملشـــاجلرمية اجلديدة واملســـتجدَّة. وباإلضـــافة إىل ذلك، شـــدَّد 

  معاجلة القضايا اليت تنطوي على تعاون دويل.النجاح يف النظراء من أجل 
لِّط   -٤٦ وشــــدَّد املشــــاركون بقوة على أمهية مكافحة اإلرهاب جبميع أشــــكاله وجتلياته. وســــُ

املعلومات اليت الضوء على التعاون مع مقدمي خدمات االتصاالت باعتباره أمرا أساسيا يف كشف 
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من شــــبكة اإلنترنت. وســــلَّط تلك املعلومات ميكن أن حترِّض على ارتكاب أعمال إرهابية وإزالة 
التطرُّف من إذكاء نزعة  الوقايةاالجتماع الضــوء أيضــا على احلاجة إىل مناقشــة التدابري الرامية إىل 

صــات، مع التركيز على هنج متعدد التخصــترويج عنه، وما يتصــل بذلك من املبكر الكشــف إىل و
الشــــــباب. وُذكرت عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب باعتبارها حقيقة جديدة تثري حتديات أمام 

اهلجمات  أمام اهلشاشةإنفاذ القانون. وُأبرزت أمهية محاية املواطنني والبىن التحتية واحلد من  أجهزة
الرب واجلو والبحر. يف رة مراقبة احلدود ها تعزيز القدرات يف جمال إدابين اإلرهابية، بوســـــــائل من

وُأبرزت أيضـــا أمهية تقدمي اإلرهابيني إىل العدالة ومالحقتهم قضـــائيا. وُأشـــري إىل ضـــرورة معاجلة 
  بني اإلرهاب واجلرمية على الصعيد العاملي. ةالصل
أجهزة الضوء على األمهية األساسية الستهداف عائدات اجلرمية من ِقبل  وسلَّط املشاركون  -٤٧

التحقيق واألجهزة القضــائية، مبا يف ذلك باســتخدام الوســائل املتاحة حلجز املوجودات غري املشــروعة 
ومصــادرهتا وإعادهتا، باعتبار ذلك من وســائل كشــف اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة واجلماعات ذات 

ة وغريها من أشــكال الصــلة باإلرهاب وتعطيل أنشــطتها. وُأشــري إىل أنَّ اســتخدام العمالت املشــفَّر
العمالت البديلة واالفتراضـــــية ميثل حتديات جديدة أمام كشـــــف ومكافحة غســـــل األموال ومتويل 

على الدور اهلام الذي تضطلع  اإلرهاب وغريمها من اجلرائم املالية. ويف هذا السياق، شدَّد املشاركون
شروعة، وكذلك أمهية االستفادة به وحدات االستخبارات املالية يف التصدي للتدفقات املالية غري ا مل

  جراءات املالية والكيانات اإلقليمية املعنية.إلمن عمل املحافل األخرى، مثل فرقة العمل املعنية با
ــــاركون على   -٤٨ ــــدَّد املش ــــاد ومكافحته بفعالية.  احلاجة إىلوش أن من املهم  ورئيمنع الفس

يف استعراضات  اليت ُحددتت الفضلى االستفادة على أفضل وجه ممكن من التوصيات واملمارسا
  يف إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. املنفذةاألقران 

من  بذلكالتشــريعات الوطنية وما يتصــل  تعزيزوشــدَّد املشــاركون أيضــا على احلاجة إىل   -٤٩
مية الضالعة يف االجتار باملخدِّرات تعاون دويل بشأن التحديات اجلديدة اليت متثلها اجلماعات اإلجرا

ـــة، ويف غســـل األموال  والبشـــر واألســـلحة النارية واملمتلكات الثقافية واملنتجات الطبية املغشـــوش
ــــــاب واملنتجات   الغابيةواجلرائم البيئية، مبا يف ذلك االجتار غري املشــــــروع باألحياء الربية واألخش

وذكر  غري مشـــــروعة.بصـــــفة وصـــــيد األمساك  والنفايات غري املشـــــروعة، ويف عمليات التعدين
املشــاركون أيضــا ضــرورة املكافحة الفعَّالة لالســتغالل اجلنســي لألطفال واالعتداء عليهم جنســيًّا، 

ــــــتغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات   مبا يف ذلك عند ارتكاب تلك اجلرائم عن طريق االس
البلدان بطريقة منسَّقة للتهديدات اجلديدة عن احلاجة إىل تصدي  املشاركونوأعرب  واالتصاالت.

دِّد على أمهية تعزيز مكافحة هتريب املهاجرين، بوســائل من اليت متثلها شــبكة اإلنترنت اخلفية.  وشــُ
  اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة اليت تيسِّر اهلجرة غري النظامية. أنشطةها تعطيل بين
ي أن يزيد من التنســـيق الدويل من أجل الوفاء أن املؤمتر ينبغ إىل بعض املشـــاركني وأشـــار  -٥٠

 يضمنالتنمية املستدامة، وأن  أهدافاملتعهَّد هبا يف سياق وبااللتزامات املتعلقة باالجتار باألشخاص 
مكافحة االجتار باألشـــخاص الرامية إىل أن ُتعطي احلكومات والوكاالت الدولية أولوية للتدخالت 

  .هلذا الغرض الالزمةاملوارد لتوفري و ودعم الضحايا



A/CONF.234/RPM.5/1

 

14/21 V.19-02888 
 

شاملة  الفينبالعمل  املشاركونورحَّب   -٥١ سة  ضطلع به فريق اخلرباء املعين بإجراء درا الذي ا
. ٢٠٢١-٢٠١٨إىل تنفيذ خطة عمله للفترة  وأعربوا عن تطلعهمملشــــــكلة اجلرمية الســــــيربانية، 

ني املعنيني من أجل لمســـؤوللقدرات البناء توفري على ضـــرورة إعطاء أولوية ل املشـــاركونوشـــدَّد 
تعزيز التصــدي للجرمية الســيربانية. ويف هذا الصــدد، شــدَّد املشــاركون على أمهية الدور الرئيســي 

مبا في نات اإلقليمية،  به املكتب وكذلك الكيا لذي يضــــــطلع  لدول  هاا با ومنظمة ا جملس أورو
  األمريكية، يف توفري بناء القدرات عند الطلب.

اجلهود الدولية لتعزيز االنضـــمام إىل الصـــكوك  تكريسبعض املشـــاركني أنَّه ينبغي  وذكر  -٥٢
الدولية القائمة وتنفيذها، مبا يف ذلك املعاهدات املتعددة األطراف، مثل تلك املشــــــمولة برعاية 

ــا،  ــااالحتــاد األورويب وجملس أوروب ــة  ومن بينه ــاجلرمي ــة ب ــة املتعلق ــاقي ــةاالتف ــة  اإللكتروني ــاقي (اتف
اجلرمية السيربانية  يف جماالتأن اإلطار القانوين الدويل احلايل  ارتئيذلك،  وعالوة علىدابست). بو

ــــتحداث تدابري  وجرائم احلياة الربية ليس كافيا، وأن هناك حاجة إىل وغري قانونية تصــــٍد دولية اس
  يف هذا الصدد. قانونية
ـــديدة  -٥٣ ـــاركني عن معارضـــتهم الش ـــألة ،وأعرب بعض املش ـــتخدام عقوبة  ،بدأم كمس الس

در كرامة اإلنسان، وأنه ال توجد أدلة قاطعة هت اأهن يرونهنم ألاإلعدام، يف أي ظرف من الظروف، 
ال ميكن تدارك أو تصــــــحيح أي خطأ يف تطبيق أحكام العدالة يفضــــــي  هعلى قيمتها الردعية، وأن

  فرضها. إىل
والدفاع عن كامل  ةعلى ضــرورة احترام حقوق اإلنســان العاملي وشــدَّد بعض املشــاركني  -٥٤

احلقوق املنصــوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســان ويف املعاهدات الدولية حلقوق جمموعة 
العهد ذلك، شــدَّد بعض املشــاركني على دور عن  وفضــًالاإلنســان اليت بلداهنم دول أطراف فيها. 

مل باحلقوق ا لدويل اخلاص  يةا ــــــ ياس ــــــ ية والس ية و  دن باحلقوق االقتصـــــــاد لدويل اخلاص  العهد ا
  .والثقافية واالجتماعية

صمَّمة وفقا لالحتياجات واليت هتدف إىل   -٥٥ ساعدة التقنية امل شاركون تعزيز برامج امل وأيَّد امل
للتحديات تعزيز خربات ســلطات العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون وقدراهتا التقنية من أجل التصــدي 

جِّع على إقامة الشــــــراكات مع القطاع اخلاص  املعقَّدة اليت تثريها اجلرمية. ويف هذا الصــــــدد، شــــــُ
لمكتب لواألوســـاط األكادميية واملنظمات غري احلكومية. وشـــدَّد املشـــاركون على الدور القيادي 

ــــــاعدة التقنية يف هذه اجلهود، وكذلك أمهية بناء أوجه ــــــائر  باعتباره جهة تقدِّم املس التآزر مع س
  اجلهود وازدواجها. جتزُّؤكيانات األمم املتحدة واملنظمات الدولية ذات الصلة، من أجل جتنُّب 

    
    نتائج املداوالت    

  :بشأهنا املشاركونُحدِّدت التوصيات التالية، اليت مل يتفاوض   -٥٦
غري املشــــــروع يف التنفيذ الفعَّال ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار   (أ)  
نة  املخدِّرات ــــــ ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب ١٩٨٨واملؤثِّرات العقلية لس

الوطنيــة والربوتوكوالت امللحقــة هبــا، واتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة الفســـــــاد، واالتفــاقيــات 
الدويل، مبا يف ذلك فيما يتعلق والربوتوكوالت الدولية ملكافحة اإلرهاب، من أجل توطيد التعاون 
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باســترداد املوجودات. وتشــجيع الدول األعضــاء اليت مل تصــبح بعُد أطرافا يف هذه االتفاقيات على 
  يف القيام بذلك؛ النظر

ضاء، هبدف تعزيز تنفيذ   (ب)   ستعراض اُألطر القانونية الوطنية وتعزيزها، حسب االقت ا
األمم املتحدة وســـــائر االتفاقات الدولية ذات الصـــــلة، االلتزامات املنصـــــوص عليها يف اتفاقيات 

  ؛طلبات التعاون الدويلل االستجابة يفواالستفادة الكاملة من إمكاناهتا 
الســلطات املركزية املســؤولة عن التعامل مع طلبات وعمل مواصــلة دعم إنشــاء   (ج)  

على طلبها، من أجل تعزيز التعاون الدويل، وتقدمي املســــــاعدة التقنية إىل الدول األعضــــــاء، بناء 
  قدرات املمارسني على التعامل الفعَّال والسريع مع طلبات التعاون الدويل؛

شـــبكات إنفاذ القانون والتعاون أو تعزيز إنشـــاء  علىمســـاعدة الدول األعضـــاء   (د)  
صعيدين اإلقليمي  ضائي على ال  ، باعتبارها حمافل لتطوير وتعميم املعارف املتخصصةواألقاليميالق

بشــــأن أشــــكال اجلرمية اجلديدة واملســــتجدَّة وتيســــري التبادل الرمسي وغري الرمسي للمعلومات بني 
  السلطات املعنية؛

منع ومكافحة اجلرائم اليت يتيح الفضــــاء  علىالتشــــديد على أمهية التعاون الدويل   )(ه  
يف تعزيز ومحاية شــــبكة ة اجلنائيدور أجهزة إنفاذ القانون والعدالة أمهية ارتكاهبا، وعلى  الســــيرباين

احلرية  من قبيلوموثوقة ومأمونة وتدعم القيم املشــــتركة  املتبادلإنترنت مفتوحة وقابلة للتشــــغيل 
  األسواق واخلصوصية؛حرية الفردية وحرية التعبري و

النظر يف الكيفية اليت يؤثر هبا االســــــتغالل اإلجرامي لتكنولوجيات االتصــــــاالت   (و)  
يغيِّر هذه األشــــكال، مبا فيها غســــل األموال ويف األشــــكال التقليدية للجرمية واملعلومات اجلديدة 

واجلرائم املالية واالجتار باملخدرات والبشــر، واختاذ ما يلزم من إجراءات ملكافحة إســاءة اســتغالل 
  هذه التكنولوجيات؛

من جانب لتكنولوجيات اجلديدة امناقشـــة املمارســـات اجليدة يف جمال اســـتخدام   (ز)  
ــــــ ــــــفــافيــة جمــال يف و ،مرتكبيهــا ومالحقــةلتحقيق يف اجلرائم للطــات إنفــاذ القــانون س تعزيز الش

  واالتصاالت مع املجتمع املحلي؛
ية يف ميدان التعاون الدويل، ودعم دور   (ح)   لة اجلنائ تعزيز عمل جلنة منع اجلرمية والعدا

املكتب باعتباره جهة رائدة يف جمال تقدمي املساعدة التقنية، وتشجيعه على مواصلة بناء أوجه التآزر مع 
  ود وازدواجها. سائر كيانات األمم املتحدة واملنظمات الدولية ذات الصلة، من أجل جتنُّب جتزُّؤ اجله

    
    مسائل أخرى  -جيم  

، واملتعلقة هبيكل ومضــمون بشــأهنا املشــاركونُحدِّدت التوصــيات التالية، اليت مل يتفاوض   -٥٧
  :إعالن كيوتو املقبل

املفاوضـــات اجلارية يف فيينا  إكمالاســـتمرار التجربة الناجحة املتمثلة يف  ضـــمان  (أ)  
اعتماده يف اجللســـــة االفتتاحية للمؤمتر الرابع عشـــــر. وُرئي أن من أجل إعالن كيوتو املقبل  حول
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العملية التحضــريية لصــياغة إعالن كيوتو املقبل ينبغي أن ُتنفَّذ يف الوقت املناســب، وأن ُتعمَّم خطة 
  عمل وجدول زمين للمفاوضات مسبقا؛

سية تبعث رسالة سيا ومقتضبةصياغة إعالن كيوتو املقبل يف شكل وثيقة قصرية   (ب)  
ستويات و حبيث تْثبتقوية،  ضاء على أعلى امل سامهات تالتزام الدول األع ضوعيةبيِّن امل املقدَّمة  املو

  من اخلرباء التقنيني يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
االســــتفادة من االلتزامات املجســــدة يف إعالن الدوحة بشــــأن إدماج منع اجلرمية   (ج)  

دول أعمال األمم املتحدة األوســـع من أجل التصـــدِّي للتحدِّيات االجتماعية والعدالة اجلنائية يف ج
واالقتصــادية وتعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطين والدويل ومشــاركة اجلمهور، ومواصــلة 

  العمل على الوفاء بتلك االلتزامات؛
املوضوع  علىعالن كيوتو املقبل، ميكن أن ُيبىن إل هيكل موضوعي واضح وضع  (د)  

  العام للمؤمتر الرابع عشر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل اليت تعقد يف إطاره؛
التأكيد إعادة ‘ ١’مثل احلاجة إىل ما يلي:  ، يف عناصر إعالن كيوتو املقبلريالتفك  )(ه  

سيادية عن محاية مواطنيه تقع على عاتقهاعلى أنَّ كل دولة من الدول األعضاء  ا، وسنِّ مسؤولية 
فاذها،  ية وإن ية حقوق اإلنســـــــانوالقوانني اجلنائ ية الوصــــــول إىل  ها،وتعزيز محا تاحة إمكان وإ

التركيز على الشــــــراكات بني القطاعني العام ‘ ٣’التعاون الدويل عرب احلدود؛  تدعيم‘ ٢’العدالة؛ 
ثقافة احترام ترســـيخ لواخلاص يف ســـياق منع اجلرمية، وتشـــجيع الدول األعضـــاء على اختاذ تدابري 

 املعنينيتســليط الضــوء على دور ســلطات إنفاذ القانون الوطنية واملمارســني الوطنيني ‘ ٤’القانون؛ 
منع اجلرمية  بشـــــأنالعاملية  ةلســـــياســـــالالزمة لعلومات املتوفري املســـــاعدة على العدالة اجلنائية يف ب

  والعدالة اجلنائية؛
جلنائية يف العمل على تنفيذ الوثائق اخلتامية تعزيز دور جلنة منع اجلرمية والعدالة ا  (و)  

 بشـــأنلتبادل املعلومات  حمفلملؤمترات اجلرمية، وخصـــوصـــًا إعالن كيوتو املقبل، عن طريق توفري 
والدروس املســـــتفادة يف تنفيذ الوثائق اخلتامية  املواجهةاملمارســـــات اجليدة والتجارب والتحديات 

ملتابعة إعالن كيوتو  ختصــصعقد اجتماعات بني الدورات  ملؤمترات اجلرمية، مبا يف ذلك عن طريق
ـــأن املقبل، وكذلك  ـــتدامة بش ـــياق خطة التنمية املس ـــبل تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك يف س س

  ؛٢٠٣٠ لعام
ـــة اجليدة املتمثلة يف تنظيم اجتماعات إقليمية حتضـــريية ملؤمترات   (ز)   مواصـــلة املمارس

بغية كفالة مراعاة منظور إقليمي  ،ء يف اللجنة االقتصــــــادية ألوروبااجلرمية املقبلة للدول األعضــــــا
ــة، متوازن  ــة التحضــــــريي ــاجــات  والنظر يف إدراجيف العملي خــدمــات إدارة املؤمترات  إىلاالحتي

  ميزانيات مؤمترات اجلرمية املقبلة. يف
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    احلضور وتنظيم األعمال  -ثالثًا  
    موعد االجتماع ومكان انعقاده  -ألف  

ُعقد اجتماع أوروبا اإلقليمي التحضــــــريي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــــــر ملنع اجلرمية   -٥٨
  .٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٥إىل  ٢٣والعدالة اجلنائية يف فيينا من 

    
    احلضور  -باء  

ماع:   -٥٩ لًة يف االجت با ممثَّ ية ألورو ية األعضـــــــاء يف اللجنة االقتصـــــــاد تال لدول ال نت ا كا
، إيطاليا، أيرلندا، أوكرانيا، أملانيا، ألبانيا، إســــرائيل، إســــبانيا، أرمينيا، ربيجانأذ، الروســــي  االحتاد
، اجلبل األســود، تشــيكيا، تركيا، بيالروس، بولندا، البوســنة واهلرســك، بلغاريا، بلجيكا، الربتغال

، فنلندا، فرنســا، صــربيا، ســويســرا، الســويد، ســلوفاكيا، ســان مارينو، رومانيا، مجهورية مولدوفا
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ، مقدونيا الشـــــمالية، مالطة، ليتوانيا، لكســـــمربغ، كندا، قربص

  اليونان.، مريكيةالواليات املتحدة األ، هولنداهنغاريا، ، النمسا، النرويج، وأيرلندا الشمالية
ــل مبراقبني كــلٌّ  -٦٠ ــل أيضــــــــا مبراقبني  وُمثِّ ــان. وُمثِّ ــاب ــــــرياليون وقطر والي كــلٌّ من من س

  األورويب والكرسي الرسويل.  االحتاد
ن  -٦١ ي انوُمثِّل مبراقبني الكيا تال ع انال تاب حدة: انال ية للهجرة ملنظومة األمم املت لدول  املنظمة ا
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب).و

ــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجل  -٦٢ رمية والعدالة اجلنائية التالية: وُمثِّلت مبراقبني معاهد ش
املركز الدويل ملنع اجلرمية، واملجلس االســـتشـــاري الدويل للشـــؤون العلمية والفنية، ومعهد آســـيا 

  والشرق األقصى ملنع اإلجرام ومعاملة املجرمني.
امعة وُمثِّلت مبراقبني املنظمتان احلكوميتان الدوليتان التاليتان: املحكمة اجلنائية الدولية وج  -٦٣

  الدول العربية.
ــــــاري لدى املجلس نيراقبمب وُمثلت  -٦٤ ــــــتش  املنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز االس

 رابطة املحامني ملدينة نيويورك، والرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي، االقتصــــــادي واالجتماعي:
ومنظمة املراقبني الدوليني حلقوق االحتاد الدويل للمشــــــتغالت باألعمال التجارية واملهن احلرة، و

ســـة املجتمع املفتوحاإلنســـان،  والرابطة الدولية  ،والرابطة الدولية لقســـاوســـة الســـجون، ومؤســـَّ
  واالحتاد النسائي الدويل للسالم العاملي. ،ألخوات املحبة

    
    افتتاح االجتماع  -جيم  

افتتحت أمينة اجتماع أوروبا اإلقليمي التحضـــــريي ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشـــــر ملنع   -٦٥
  . ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٣اجلرمية والعدالة اجلنائية االجتماع يف 

ــــــلَّط األمني التنفيذي للمؤمتر الرابع عشــــــر، متكلِّمًا نيابة عن املدير التنفيذي   -٦٦ كتب ملوس
باملخاملتحدة  األمم دِّرات واجلرمية، الضــــــوء على أمهية مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية املعين 
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تقييم مدى االســــــتعداد ملجاهبة التحديات لبحث وبصــــــفتها منتدى بالغ األمهية  ،والعدالة اجلنائية
والتهديدات املستجدة، وإلجراء استعراض دوري للمعايري والقواعد املتصلة باجلرمية. وأشار إىل أن 

عامًا املؤمتر الرابع الذي كان أول  ٥٠لرابع عشر سُيعقد يف كيوتو، اليابان، حيث ُعقد قبل املؤمتر ا
الجتماعات اإلقليمية التحضريية ا أدتمؤمتر ُيسبق باجتماعات إقليمية حتضريية. ومنذ ذلك احلني، 

تقدمي يف دراســـة البنود املوضـــوعية جلدول األعمال ومواضـــيع حلقات العمل، ويف  اأســـاســـيًّ ًادور
، بذلت األمانة ٧٣/١٨٤توصـــــيات عملية املنحى من منظور إقليمي. وعمال بقرار اجلمعية العامة 

جهودا خاصة لتيسري تنظيم اجتماع أوروبا اإلقليمي التحضريي، وهو االجتماع األول الذي ُيعقد 
اليت خيُلص إليها هذا االجتماع لبنات إعالن كيوتو الذي . وســـوف تضـــع النتائج ١٩٩٥منذ عام 
قدَّمه البلُد املضـيف للمؤمتر الثالث عشـر، الذي ُعقد يف الدوحة مبا . ونوَّه ٢٠٢٠ر يف عام سـيصـُد
ــــــدَّد على أن املؤمتر الثالث عشــــــر ركز على العالقة ، من ٢٠١٥يف عام  دعم لعملية املتابعة. وش

يف  جتســـدت بوضـــوحون والتنمية املســـتدامة، وأن نتائجه الســـياســـية التعاضـــدية بني ســـيادة القان
من أهداف التنمية املســــتدامة. وقال إن املؤمتر الرابع عشــــر، الذي ســــُيعقد بعد مرور  ١٦ اهلدف

 لدراســــة، ســــوف يوفر فرصــــة ٢٠٣٠مخس ســــنوات على اعتماد خطة التنمية املســــتدامة لعام 
  .اوصياغة توصيات عملية وتنفيذية بشأهن ،والعادلة ميةالسللدعم املجتمعات  الالزمةاإلجراءات 

ناء املشـــــــاركونالتزم و   -٦٧ مي أث مت تكر قة صــــــ ماع دقي تاح االجت يد ل ًاافت ــــــ ذكرى الس
  فالسيس.  دميتري

    
    انتخاب أعضاء املكتب  -دال  

، ٢٠١٩نيســــــان/أبريل  ٢٣بالتزكية، يف جلســــــته األوىل املعقودة يف  اْنَتخَب االجتماع  -٦٨
  املكتب التالية أمساؤهم: أعضاَء

  ألينا كوبتشينا (بيالروس)     :سةالرئي  
  لوسي أجنيه (كندا)   :سةنائبة الرئي  
  لوجيي ريبامونيت (إيطاليا)    :راملقرِّ  

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء  

ــمـــاع، يف جــلســــــــتـــه األوىل أيضـــــــــًا، جـــدول أعــمـــالـــه املــؤقَّت   -٦٩ ــمـــد االجــت اعــت
)A/CONF.234/RPM.5/L.1:وَنصُّه كما يلي ،(  

  .افتتاح االجتماع  -١  
  انتخاب أعضاء املكتب.  -٢  
  خرى.األتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و  -٣  
والعدالة اجلنائية املوضــــوع الرئيســــي للمؤمتر الرابع عشــــر: "النهوض مبنع اجلرمية   -٤  

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

االســـــتراتيجيات الشـــــاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية   (أ)    
ــــتناد إىل  ٣ة (البند واالقتصــــادي من جدول األعمال)؛ ومنع اجلرمية باالس

األدلة: االستفادة من اإلحصاءات واملؤشرات والتقييم يف دعم املمارسات 
  )؛١الناجحة (حلقة العمل 

ية   (ب)     لة اجلنائ عدا ظام ال جه ن لة للتصـــــــدي للتحديات اليت توا كام النُُّهج املت
حلد من ٤ (البنـد جدول األعمـال)؛ وا نة  من  ــــــتبـا معـاودة اإلجرام: اس

  )؛٢املخاطر وإجياد احللول (حلقة العمل 
يادة   (ج)     ــــــ عاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل تعزيز س عددة األب النُُّهج املت

ـــــبل الوصـــــول إىل العدالة للجميع؛  القانون من خالل أمور منها توفري س
ع؛ وإقامة مؤســـســـات فعَّالة ونزيهة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة للجمي

صلة، منها  والنظر يف وضع تدابري اجتماعية وتعليمية وتدابري أخرى ذات 
تدابري تســتهدف ترســيخ ثقافة احترام القانون مع احترام اهلويات الثقافية، 

من جدول األعمال)؛ والتعليم ومشـــــاركة  ٥وفقًا إلعالن الدوحة (البند 
ات يف وجه الشباب باعتبارمها عنصرين أساسيني يف تعزيز صمود املجتمع

  )؛٣اجلرمية (حلقة العمل 
جل منع اجلرائم جبميع   (د)     عدة التقنيـة من أ لدويل وتقـدمي املســـــــا التعـاون ا

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

نة للجرمية، والت طورات األخرية واحللول املســــــتجدة، واالجتاهات الراه
ســــــيما التكنولوجيات اجلديدة بوصــــــفها وســــــائل الرتكاب اجلرمية   ال

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

ئمة الوثائق املعروضــــــة على ويف اجللســــــة نفســــــها، َأَقرَّ االجتماع تنظيم أعماله. وترد قا  -٧٠
  االجتماع يف مرفق هذا التقرير.

    
    الوقائع    

 يوميواخلامســــة والســــادســــة، املعقودة  ترأســــت الســــيدة كوبتشــــينا اجللســــات األوىل  -٧١
ـــــات الثانية إىل الرابعة، املعقودة يومي   ٢٥و  ٢٣ ـــــيدة أجنيه اجللس ـــــت الس ـــــان/أبريل، وترأس نيس
  نيسان/أبريل.  ٢٤و  ٢٣
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    مسائل أخرى  -واو  
قدَّم ممثٌل لليابان، البلد املضـــيف للمؤمتر الرابع عشـــر، إحاطة للمشـــاركني مشلت عرضـــًا   -٧٢

بواســـطة الفيديو بشـــأن األعمال التحضـــريية التنظيمية واملوضـــوعية للمؤمتر الرابع عشـــر  إيضـــاحيًّا
س سبقه. وقدَّم بعض املعلومات عن مدينة كيوتو، اليت  سي شباب الذي  ضيف املؤمتر وملنتدى ال ست ت

ضا ملحة عامة عن مداوالت ونتائج املؤمتر الرابع، الذي ُعقد يف املدينة نفسها  وقدمالرابع عشر.  أي
  أفضى إىل اعتماد إعالن سياسي ألول مرة.و ١٩٧٠  يف عام
قدَّم ف ،وتكلم املراقب عن معهد آســــيا والشــــرق األقصــــى ملنع اإلجرام ومعاملة املجرمني  -٧٣

لقات العمل واألنشـــطة املقرر تنظيمها خالل حلمعلومات عن التحضـــريات اليت اضـــطلع هبا املعهد 
 توفريع الدول األعضــاء على أن تنظر يف أن تضــم وفودها خرباء ميكنهم املؤمتر الرابع عشــر. وشــجَّ

ة من خرجييه، فنية للمداوالت خالل حلقات العمل. وأشار إىل جهود املعهد لبناء شبكة دولي دراية
  اخلرجيني من خمتلف البلدان. من جانباملشاركة النشطة على وشجَّع 

ا وقدَّم املراقب عن املجلس االســـتشـــاري الدويل للشـــؤون العلمية والفنية عرضـــًا إيضـــاحيًّ  -٧٤
  بشأن الترتيبات لالجتماعات اجلانبية املزمع عقدها خالل املؤمتر الرابع عشر.

   
    ير واختتام االجتماعاعتماد التقر  -رابعًا  

 ٢٠١٩نيســان/أبريل  ٢٥نظر االجتماع يف تقريره واعتمده يف جلســته الســادســة املعقودة يف   -٧٥
)A/CONF.234/RPM.5/L.2و ،A/CONF.234/RPM.5/L.2/Add.1و ،A/CONF.234/RPM.5/L.2/Add.2 ،
  ). A/CONF.234/RPM.5/L.2/Add.4، وA/CONF.234/RPM.5/L.2/Add.3و
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      املرفق
   قائمة الوثائق    
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  مشروع التقرير
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A/CONF.234/PM/CRP.1 من األمانة بعنوان مذكِّرة: " From policy directives to 

concrete results: a quinquennial strategic operational road map"  
 


