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      الفصل األول
    دها املؤمترالقرارات اليت اعتم    

  :مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية القرارات التاليةاعتمد   -١
  

    ١القرار     
  : إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحّديات العاملية    

    نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغّير
   األعضاء يف األمم املتحدة،حنن الدول  
 يف  )١( يف مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،                  وقد اجتمعنا   

، مــن أجــل اختــاذ تــدابري  ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٩ إىل ١٢ســلفادور بالربازيــل يف الفتــرة مــن  
ة مرتكبيهــا قــضائياً ومالحقــ اجلرميــة منــعقة أكثــر فعاليــة تــسعى، بــروح مــن التعــاون، إىل  منــسَّ

   العدالة،والتماسومعاقبتهم 
األحــد عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة أعمــال مــؤمترات األمــم املتحــدة  نــستذكروإذ   

للمؤمتر الثاين عشر، والوثـائق      )٢(السابقة، واستنتاجات وتوصيات االجتماعات اإلقليمية التحضريية     
  )٣(اليت أنشأهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،اليت أعدهتا األفرقة العاملة ذات الصلة 

 واحلريـات األساسـية يف     نـسان  ضرورة احتـرام ومحايـة حقـوق اإل         من جديد  نؤكِّدوإذ    
  الوصول إليها، مبا فيها العدالة اجلنائية،سبل  العدالة ووتسيريجمال منع اجلرمية 

───────────────── 
  .٦٤/١٨٠ و٦٣/١٩٣ و٦٢/١٧٣ و٥٦/١١٩ و٤٦/١٥٢شياً مع قرارات اجلمعية العامة امت )1(  
  )2( A/CONF.213/RPM.1/1و A/CONF.213/RPM.2/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.4/1.  
تحدة ملنع اجلرمية والعدالة فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالدروس املستفادة من مؤمترات األمم امل )3(  

؛ وفريق اخلرباء املعين باستعراض وحتديث االستراتيجيات )٢٠٠٦أغسطس / آب١٨- ١٥بانكوك، (اجلنائية 
  بانكوك، (النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

ء املعين بوضع قواعد تكميلية خاصة مبعاملة النساء املوقوفات ؛ وفريق اخلربا)٢٠٠٩مارس / آذار٢٥- ٢٣
؛ )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٣بانكوك، (واملعتقالت يف املرافق االحتجازية وغري االحتجازية 

؛ )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، (وفريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية 
 ١٠- ٨بوينس آيرس، ( اخلرباء املعين بتحسني مجع البيانات عن اجلرائم واإلبالغ عنها وحتليلها وفريق
  ).٢٠١٠فرباير /شباط
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وبـأنَّ   ،سـيادة القـانون   يف  الـة اجلنائيـة      منـع اجلرميـة والعد     باألمهية احملورية لنظام   نقرُّوإذ    
 الفعّـ ونظام عدالـة جنائيـة نـاجع         التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة ألمد طويل وإرساء      

   يؤثّر كلّ منهما يف اآلخر تأثرياً إجيابياً،إنساينوكفء و
  ظهور أشكال جديدة ومستجدَّة من اجلرمية عرب الوطنية،وإذ نالحظ بقلق   
 وسـيادة   نـسان  من تأثري سليب على حقوق اإل      املنظَّمة إزاء ما للجرمية     قلق بالغ  اورنايسوإذ    

عها وجوانبها عـرب الوطنيـة ومـا هلـا           وتنوُّ املنظَّمةالقانون واألمن والتنمية؛ وكذلك إزاء تعقُّد اجلرمية        
  ية يف بعض احلاالت،إرهابمن صالت بأنشطة إجرامية أخرى بل وبأنشطة 

ى ضرورة تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي من أجـل منـع              عل وإذ نؤكِّد   
اجلرمية ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم على حنو فّعال، خاصة من خالل تعزيـز القـدرات               

  الوطنية للدول عرب تزويدها مبساعدة تقنية،
املهـاجرين   حـق   يفُترَتكَـبُ  الـيت  األعمـال اإلجراميـة   إزاء  أيـضا  نا قلـق بـالغ    يساوروإذ    

  وال ســيما  الفئــات الــيت تعــيش يف أوضــاع هــشَّة،   والعمــال املهــاجرين وأُســرهم وغريهــم مــن  
  ،ب أشكال التعّصوسائر بدافع من التمييز من تلك األعمالب كَرَتما ُي
  

  :نعلن ما يلي  
 هو نظام قـائم علـى       نساين نظام العدالة اجلنائية الفّعال واملنصف واإل      ُندرك أنّ   -١  

  . يف تسيري العدالة ومنع اجلرمية ومكافحتهانسانك حبماية حقوق اإللتزام بالتمّساال
ــدرك  -٢   ــضا ُن ــة عــضو أن   أنَّ أي ــضاء،   مــن مــسؤولية كــل دول ــد االقت ُتحــدِّث، عن
  .يةنسانواإل سم بالفعالية واإلنصاف واملساءلة اجلرمية والعدالة اجلنائية يّتد نظاماً ملنعوتتعهَّ

ــسلِّم  -٣   ــم املتحــدة    بقيمــة ن ــايري األم ــأثري مع ــة   وقواعــدها وت ــع اجلرمي يف جمــال من
ــة اجلنائيــة   ــايري والقواعــد باعتبارهــا مبــادئ       والعدال ــدين إىل اســتخدام تلــك املع ونــسعى جاه

 هبـا يف تـصميم وتنفيـذ سياسـاتنا وقوانيننـا وإجراءاتنـا وبراجمنـا الوطنيـة املتعلقـة                    هنتـدي توجيهية  
  .يةمبنع اجلرمية والعدالة اجلنائ

 جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، واضـعني نـصب أعيننـا الطـابع العـاملي          ندعو  -٤  
ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، إىل أن تنظـر يف اسـتعراض                    

 كمـا نوصـي، حـىت تـصبح تلـك          .تلك املعايري والقواعد، ويف حتديثها واستكماهلا عنـد الـضرورة         
املعايري والقواعد ناجعة، ببذل ما يلزم من جهد من أجل ترويج تطبيقها على أوسع نطاق ممكـن                 

  .والتوعية هبا لدى السلطات واجلهات املسؤولة عن تطبيقها على الصعيد الوطين
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الـة بـني اجلنـسني بـشأن        فّعالساواة  املـ الـدول األعـضاء     بضرورة أن تكفـل      نسلِّم  -٥  
  . إىل العدالة وبشأن احلماية اليت يكفلها نظام العدالة اجلنائيةمنع اجلرمية وفرص الوصول

إزاء تفّشي العنف ضـد املـرأة بكـل أشـكاله ومظـاهره              عن قلقنا العميق   نعرب  -٦  
يف شّتى أرجـاء العـامل، وحنـثّ الـدول علـى تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل منـع العنـف ضـد املـرأة                           

شروع الـنص  ذا الصدد، حنيط علمـاً مـع التقـدير مبـ       ويف ه . ومالحقة مرتكبيه قضائياً ومعاقبتهم   
 منـع  جمـال احملدَّث لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف            

 بصيغته النهائية اليت وضعها فريق اخلرباء احلكومي الدويل يف اجتماعـه            ،اجلرمية والعدالة اجلنائية  
تنظـر فيـه    ع إىل أن    لَّونتط )٤(،٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ إىل   ٢٣من  املنعقد يف بانكوك، يف الفترة      

  .جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
وإعـادة اإليـذاء     مناسـبة متنـع اإليـذاء        وسياسـات   تشريعات اعتماد أمهية   ُندرك  -٧  

  .وتكفل احلماية واملساعدة للضحايا
 يف حتقيـق  م بـدور هـام   القيـا املـساعدة التقنيـة  التعـاون الـدويل و    بوسـع    أنَّنرى    -٨  

التنمية املستدامة ويف إحراز نتائج طويلة األمد يف جمال منع اجلرمية ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً                 
 وتعزيـز   ،ومعاقبتهم، خاصة من خالل بناء نظم عدالة جنائيـة وحتـديث مـا لـدينا منـها وتقويتـه                  

فيمـا   حتقيق تلـك الغايـات   دة تكفلينبغي تصميم برامج مساعدة تقنية حمدّ   ،  لذا .سيادة القانون 
 مبــا ،نـات نظــام العدالــة اجلنائيـة علــى حنــو متكامـل ومــن منظــور بعيـد األجــل    مكّوبكــل  يتعلـق 

ر ى صـنوف اجلـرائم الـيت تـؤثّ    سة هلذه املساعدة القدرةَ على منع وقمـع شـتّ   ُيكسب الدولَ امللتمِ  
التجربــة العمليــة  فــإن ، الــصددذلــكويف  .املنظَّمــةيف جمتمعــات تلــك الــدول، مبــا فيهــا اجلــرائم 

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة علـى امتـداد            اللتني تراكمتا لدى  الفنية  واخلربة  
  .قيِّماً رصيداً تشكِّالنالسنني 

ة بتخـصيص مـوارد بـشرية وماليـة كافيـة لوضـع وتنفيـذ سياسـات                 نوصي بـشدَّ    -٩  
د يف هذا   ونؤكِّ. رهابة والعدالة اجلنائية ومنع اإل    الة تتناول منع اجلرمي   وبرامج وأنشطة تدريبية فعّ   

األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة مبـستوى    مكتب  الصدد على احلاجة الشديدة إىل تزويد       
 اجلهـات املاحنـة الدوليـة أن        وهنيـب بالـدول األعـضاء وسـائر       . وارد يتناسب وحجـم مهامـه     من امل 
طريـة  قُرات واجلرميـة، مبـا يف ذلـك مكاتبـه اإلقليميـة وال             مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـد       تدعم

، وأن تنـسِّق    والـدول الطالبـة   والعدالـة اجلنائيـة     ومعاهد شبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة             
  . قدراهتا على منع اجلرميةتعزيزتوفري املساعدة التقنية من أجل   فيما خيّصمعها كلّها

───────────────── 
  .E/CN.15/2010/2  الوثيقةانظر )4(  
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رات يؤّديــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــد   الــذي نــسلِّم بالــدور الرائــد   -١٠  
يف توفري املساعدة التقنية الالزمة لتيسري التـصديق علـى الـصكوك الدوليـة املتـصلة مبنـع                   واجلرمية

  . وقمعه وتنفيذ تلك الصكوكرهاباإل
ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل النظر يف تعزيز قدرة مكتـب األمـم                 -١١  

على مجع وحتليل ونشر بيانات دقيقـة وجـديرة بالثقـة وقابلـة         عين باملخدرات واجلرمية    املتحدة امل 
الــدول األعــضاء أن ب يــبوهن يف العــامل؛وأمناطهمــا   واإليــذاءللمقارنــة بــشأن اجتاهــات اجلرميــة 

م معلومـات   تدعم عمليات مجع وحتليل املعلومات وأن تنظـر يف تعـيني جهـات وصـل وأن تقـدّ                 
  .اللجنة ذلكعندما تطلب منها 

نرحِّب بقرار جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إجـراء نقـاش مواضـيعي بـشأن                     -١٢  
اخلـرباء احلكـومي الـدويل     وبالتوصـيات الـيت اختـذها فريـق         احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيـة     

عقـود يف فيينـا يف       يف اجتماعـه امل    املفتوح العضوية املعين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة            
، ونـدعو اللجنـة إىل إجــراء متابعـة مالئمــة    ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثـاين ٢٦ إىل ٢٤الفتـرة مـن   

 تشمل فيما تشمل استكشاف مـدى احلاجـة إىل وضـع مبـادئ توجيهيـة ملنـع اجلرميـة فيمـا خيـصّ             
عات فّعالـة    الـيت مل تـضع بعـد تـشري         لَالـدو وعالوة على ذلك، حنـثّ      . االجتار باملمتلكات الثقافية  

 قـضائياً ومعاقبتـهم ومـن أجـل تعزيـز      اومالحقـة مرتكبيهـ  بكل أشكاهلا  اجلرمية هذهمن أجل منع  
واملـساعدة التقنيـة يف هـذا اجملـال، مبـا يف ذلـك اسـترداد تلـك املمتلكـات الثقافيـة                      التعاون الـدويل    

وك الدوليـة   وإعادهتا، على َسنَّ هذه التشريعات، واضعة نصب أعينها، حـسب االقتـضاء، الـصك             
  )٥(. عرب الوطنيةاملنظَّمةالقائمة ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

 عـــرب الوطنيـــة املنظَّمـــة له التئـــام اجلرميـــة املتنـــامي الـــذي يـــشكُّنـــدرك اخلطـــر  -١٣  
دول وهنيـب بالـ  . روالشبكات غري املـشروعة، علمـا بـأن الكـثري منـها جديـد أو آخـذ يف التطـوّ             

األعضاء أن تتعاون، بعّدة سبل منها التـشارك يف املعلومـات، يف مـسعى يرمـي إىل جماهبـة تلـك                     
  .التهديدات اإلجرامية عرب الوطنية اآلخذة يف التطّور

ر تـأثرياً كـبرياً     الـيت تـؤثّ   من اجلرمية    الناشئة   األشكالله  ي الذي متثّ   بالتحدّ نسلِّم  -١٤  
 تــشريعاهتا وسياســاهتا وممارســاهتا الوطنيــة  تــدعيماء علــى  الــدول األعــضونــشجِّع. علــى البيئــة

ونــدعو أيــضاً الــدول األعــضاء إىل تعزيــز . املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف هــذا اجملــال
ونـدعو جلنـة   . التعاون الدويل واملساعدة التقنية والتشارك يف املمارسات الفضلى يف هـذا اجملـال    

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )5(  
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ائيــة إىل أن تقــوم، بالتنــسيق مــع هيئــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة،  منــع اجلرميــة والعدالــة اجلن
  .فّعال له على حنو تصّديي وسبل البدراسة طبيعة هذا التحّد

لــه جــرائم االحتيــال االقتــصادي  الــذي متثّي  قلقنــا إزاء التحــّدبــالغعــرب عــن ن  -١٥  
ية يف بعـض    رهاب واألنشطة اإل  واجلرائم املتعلقة باهلوية وصالهتا بغريها من األنشطة اإلجرامية، بل        

نـع جـرائم االحتيـال    مل ندعو الدول األعـضاء إىل اختـاذ مـا يلـزم مـن تـدابري قانونيـة                   ،لذا .احلاالت
 وإىل مواصـلة دعـم      ،االقتصادي واجلـرائم املتعلقـة باهلويـة ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً ومعاقبتـهم              

وعالوة علـى   .املعين باملخدرات واجلرمية يف هذا اجملال مكتب األمم املتحدة   يقوم به العمل الذي   
 بوسـائل منـها تبـادل       ،ع الـدول األعـضاء علـى توثيـق التعـاون الـدويل يف هـذا اجملـال                  نـشجِّ  ذلك،

  .املعلومات واملمارسات الفضلى ذات الصلة باإلضافة إىل توفري املساعدة التقنية والقانونية
ــدرك  -١٦   ـــ  أنّ ُنـ ــسائل اجلنائي ــدويل يف املـ ــاون الـ ــاًة  التعـ ــة  وفقـ ــات الدوليـ  لاللتزامـ

، وال زاويـة يف اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول مـن أجـل منـع اجلرميـة               الهـو حجـر     والقوانني الوطنيـة    
ع علـى مواصـلة      ونـشجّ  ، ومالحقـة مرتكبيهـا قـضائياً ومعاقبتـهم        ، عرب الوطنية  سيما يف أشكاهلا  

  . على مجيع املستوياتاألنشطةوتعزيز هذه 
 اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة بعـــد علـــى تـــصدِّقمل الـــدول الـــيت ب هنيـــب  -١٧  
هـذه  ب بإنـشاء آليـة اسـتعراض تنفيـذ      ونرحِّـ  أو تنضّم إليها أن تنظر يف القيام بـذلك،     )٦(الفساد

 األفرقـة العاملـة احلكوميـة    ونسلِّم بالعمـل الـذي تقـوم بـه    ع إىل تنفيذها الفّعال،  االتفاقية، ونتطلَّ 
  .وجودات وتقدمي املساعدة التقنيةالدولية املعنية باسترداد امل

 اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         بعـد علـى   ق  الـدول الـيت مل تـصدِّ      بأيضا   هنيب  -١٨  
 إليهـا أن تنظـر يف القيـام          أو تنـضمّ   )٧(هبـا،  عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة          املنظَّمةاجلرمية  
 ٦٤/١٧٩ة العامــة، يف قرارهــا القرار الــذي اختذتــه اجلمعيــبــ مــع التقــدير وحنــيط علمــاً بــذلك،
، بعقـد اجتماعـات رفيعـة املـستوى وتنظـيم حـدث             ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨خ  املؤّر

املبــادرات اجلاريــة الراميــة إىل   ب  أيــضاًوحنــيط علمــاً . ٢٠١٠خــاص بــشأن املعاهــدة يف عــام    
يـة األمـم   الـة تـساعد مـؤمتر األطـراف يف اتفاق    استكشاف خيارات تتعلق بوضع آلية مالئمة وفعّ     

  . عرب الوطنية على استعراض تنفيذ االتفاقيةاملنظَّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية 

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )6(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧، اجمللدات نفسهرجع امل )7(  
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هنيـب بالـدول األعـضاء الـيت مل تــصدِّق بعـد علـى الـصكوك الدوليـة ملكافحــة           -١٩  
وهنيـب أيـضاً جبميـع الـدول        . ، مبا فيه متويله، أو تنضّم إليهـا أن تنظـر يف القيـام بـذلك               رهاباإل

تخدم تلــك الــصكوك وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الــصلة مــن أجــل تعزيــز   األطــراف أن تــس
 بكل أشكاله ومظـاهره ومكافحـة متويلـه، علـى حنـو             رهابالتعاون الدويل يف جمال مكافحة اإل     

  .يشمل مساته اآلخذة يف التطوُّر
سق مـع  مبـا يتَّـ  و ، حـسب االقتـضاء  توطِّـد ء أن تنـشئ أو      الدول األعـضا  ب هنيب  -٢٠  
 ملعاجلــة جتهيــزاً كــامالً وجمهَّــزة بــصالحيات كاملــة مــزوَّدةســلطات مركزيــة الدوليــة، التزاماهتــا 

ومــن هـذا املنظـور، ميكـن دعـم شـبكات التعــاون      .  اجلنائيـة املـسائل طلبـات التعـاون الـدويل يف    
  .القانوين اإلقليمية

إذ ندرك احتمال وجود ثغـرات تـشوب التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة،                   -٢١  
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل أن تنظر يف اسـتعراض هـذه املـسألة وأن تستكـشف                  ندعو  

  .مدى احلاجة إىل التماس وسائل متنّوعة تكفل سّد ما ُيكشف من ثغرات
الــة لتنفيــذ أحكــام منــع جرميــة غــسل   علــى احلاجــة إىل اعتمــاد تــدابري فّعنــشّدد  -٢٢  

قبتهم، الواردة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة          األموال ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعا    
ع الدول األعـضاء علـى وضـع        ونشّج.  عرب الوطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       املنظَّمة

  .استراتيجيات ترمي إىل مكافحة غسل األموال وتستند إىل أحكام هاتني االتفاقيتني
 يف وضع اسـتراتيجيات أو سياسـات ترمـي          نشّجع الدول األعضاء على النظر      -٢٣  

 وجـود إىل مكافحة تـدفّقات رأس املـال غـري املـشروعة واحلـّد مـن اآلثـار الـضاّرة املترّتبـة علـى                        
  .يف الشؤون الضريبيةغري متعاونة واليات قضائية وأقاليم 

. ُندرك ضرورة حرمان اجملرمني واملنظمات اإلجراميـة مـن عائـدات جـرائمهم              -٢٤  
ع الدول األعضاء أن تعتمـد، ضـمن نظمهـا القانونيـة الوطنيـة، آليـات فّعالـة حلجـز                    وهنيب جبمي 

ــا يكفــل اســترداد        ــدويل مب ــّزز التعــاون ال ــتحفّظ عليهــا ومــصادرهتا وأن تع ــدات اجلرميــة وال عائ
وهنيــب أيــضاً بالــدول أن حتــافظ علــى قيمــة املوجــودات . املوجــودات علــى حنــو فّعــال وعاجــل

ة وسائل منها التصّرف فيها، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـباً وممكنـاً، مـىت                 احملجوزة واملصادرة بعدّ  
  .كانت قيمتها مهدَّدة بالنقصان

إذ نضع نصب أعيننا احلاجة إىل تدعيم نظم العدالة اجلنائية يف البلـدان الناميـة                 -٢٥  
ملتحــدة والبلـدان الـيت متـر اقتــصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، حنـثّ الــدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم ا         

ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد علــى أن تنفّــذ   
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تنفيذاً تاماً، مبا يـشمل إيـالء عنايـة خاصـة ملـسألة              أحكام املساعدة التقنية الواردة يف كل منهما      
ة مـن عائـدات اجلـرائم       مسامهتها، وفقاً لقانوهنا الوطين وألحكام هاتني االتفاقيتني، بنـسبة مئويـ          

املصادرة مبوجب كل من االتفاقيتني حبيث ُتخصَّص تلك النـسبة لتمويـل املـساعدة التقنيـة مـن                  
  .خالل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

حنن مقتنعون بأمهية منع جرائم الشباب ودعم إعـادة تأهيـل اجلـاحنني الـشباب         -٢٦  
وكذلك بأمهية محايـة األطفـال الـضحايا والـشهود وأمهيـة اجلهـود              وإعادة إدماجهم يف اجملتمع،     

ونــشدِّد علــى وجــوب أن  . الراميــة إىل منــع إعــادة إيــذائهم، وتلبيــة احتياجــات أبنــاء الــسجناء  
يةَ واملـصاحلَ العليـا لألطفـال والـشباب، علـى النحـو             نـسان تراعي تدابُري التصّدي هذه احلقوَق اإل     

 حيثمــا انطبــق، وســائر )٨(،الطفــل وبروتوكوالهــا االختياريــانالـذي تــدعو إليــه اتفاقيــة حقــوق  
  )٩(.معايري األمم املتحدة وقواعدها ذات الصلة بقضاء األحداث

نؤّيد املبدأ القائل بوجوب عدم جتريد األطفال مـن حريتـهم إالّ كمـالذ أخـري                  -٢٧  
ل الــسجن ونوصــي بالتوّســع، حــسب االقتــضاء، يف تطبيــق بــدائ . وألقــصر فتــرة زمنيــة مالئمــة

وتدابري العدالة التصاحلية وغريها من التدابري ذات الـصلة الـيت تـشّجع معاجلـة حـاالت الـشباب                   
  .اجلاحنني خارج إطار نظام العدالة اجلنائية

هنيـــب بالـــدول أن تـــضع وتعـــزِّز، حـــسب االقتـــضاء، تـــشريعات وسياســـات   -٢٨  
ل والشباب، وكـذلك محايـةَ   وممارسات تكفل معاقبةَ كل أشكال اجلرائم اليت تستهدف األطفا      

  .األطفال الضحايا والشهود
نشجِّع الدول على توفري تـدريب ُمـصمَّم بنـاًء علـى هنـج متعـّدد التخّصـصات             -٢٩  

  .يكون موجَّهاً بالتحديد إىل املشاركني يف إدارة شؤون قضاء األحداث

───────────────── 
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣ و٢١٧١ و١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللدات  )8(  
مرفق قرار اجلمعية  ()قواعد بيجني(قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث  )9(  

مرفق قرار () قواعد طوكيو(ذجية للتدابري غري االحتجازية  وقواعد األمم املتحدة الدنيا النمو)٤٠/٣٣العامة 
مرفق  ()مبادئ الرياض التوجيهية(ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث ) ٤٥/١١٠اجلمعية 

مرفق قرار (ية األحداث اجملّردين من حّريتهم  وقواعد األمم املتحدة بشأن محا)٤٥/١١٢قرار اجلمعية 
واملبادئ التوجيهية إلقامة العدل يف املسائل املتعلقة باألطفال من ضحايا اجلرائم ) ٤٥/١١٣اجلمعية 

واملبادئ األساسية املتعلقة بربامج ) ٢٠٠٥/٢٠مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (والشهود عليها 
  ).٢٠٠٢/١٢مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية 
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مكتـب  ندعو جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل النظـر يف أن تطلـب مـن                       -٣٠  
حمدَّدة يزوِّد هبـا الـدول      مساعدة تقنية   أن يصمِّم برامج    األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      

  .بغية حتقيق تلك الغايات
دعم اجلهـود الراميـة     يـ   أن هنيب باجملتمع املـدين، مبـا يف ذلـك وسـائل اإلعـالم،              -٣١  

 إىل تفــاقم يــؤّدي قــد ميــةاالطّــالع علــى مــضمون مــواد إعالإىل محايــة األطفــال والــشباب مــن 
َمجِّـد أعمـال العنـف    ُيَصوِّر ويُـ  مـضمون تلـك املـواد اإلعالميـة الـذي     خاصـةً  والعنف واجلرمية،  

  . واألطفالالنساءضد 
حنن مقتنعون باحلاجة إىل اإلسراع بالعمل علـى التنفيـذ الكامـل ملبـادئ األمـم              -٣٢  

ــة بــشأن منــع اجلرميــة واألركــان املتعلقــ    ة مبنــع اجلرميــة يف االتفاقيــات القائمــة  املتحــدة التوجيهي
  .وغريها من املعايري والقواعد الدولية ذات الصلة

ــدرك  -٣٣   ورصــدها واعتمــاد تلــك الــسياسات   أن وضــع سياســات ملنــع اجلرميــة  ُن
ونعتقــد أن تلــك اجلهــود ينبغــي أن تــستند إىل هنــج تــشاركي  . وتقييمهــا هــي مــسؤولية الــدول

 يف مبــن فــيهم أصــحاب املــصلحة حاب املــصلحة املعنــيني،مجيــع أصــوتعــاوين ومتكامــل يــشمل 
  .اجملتمع املدين

 أمهيــة تقويــة الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف منــع وجماهبــة  ُنــدرك  -٣٤  
 بوســع احلكومــات ودوائــر األعمــال أن وإننــا مقتنعــون بــأنّ. اجلرميــة بكــل أشــكاهلا ومظاهرهــا

رف واخلــربات علــى حنــو فّعــال ومــن خــالل اختــاذ  ى، مــن خــالل تبــادل املعلومــات واملعــا تتــولّ
قة، وضــع وحتــسني وتنفيــذ تــدابري ترمــي إىل منــع اجلرميــة ومالحقــة   إجــراءات مــشتركة ومنــّس

  .رةة واملتغّييات املستجّد جماهبة التحّديف ذلكمرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم، مبا 
وحمليـة  طـط عمـل وطنيـة       ُخ الـدول    ضرورة أن تكـون لـدى مجيـع       نشّدد على     -٣٥  

 فئـات سـكانية وأمـاكن معّينـة     ضتزيـد مـن تعـرّ    من بينها العوامل الـيت       تراعي أمورا ملنع اجلرمية   
أن ضـرورة  لـى  ع و  شـامل ومتكامـل وتـشاركي،      ، وذلك على حنو   االحنرافأو  /خلطر اإليذاء و  

منـع  اعتبـار    ضـرورة د  ونؤكّـ . املتاحـة   إىل أفضل األدلـة واملمارسـات اجليـدة        اخلططُتستند هذه   
مـن االسـتراتيجيات الراميـة إىل تعزيـز التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية يف                أساسيا  جلرمية جزءا   ا

  .مجيع الدول
ــتراتيجيات    حنـــثُّ  -٣٦   ــاد تـــشريعات واسـ ــر يف اعتمـ ــدول األعـــضاء علـــى النظـ  الـ

 مـع   مبـا يتفـق   وسياسات ملنع االجتار باألشخاص ومالحقة اجلناة قضائيا ومحاية ضـحايا االجتـار             
 التفاقيـة   املكّمـل كول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،           بروتو
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وهنيـب بالـدول األعـضاء أن تتبـع، حـسب           . األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة       
ــضاء،  ــة، هنجــاً      واالقت ــدين واملنظمــات غــري احلكومي ــع امل ــع اجملتم ــاون م ا حــول  متمحــوًربالتع

 املكفولـة لـضحايا االجتـار وحتـسني االسـتفادة مـن          نـسان مع االحتـرام التـام حلقـوق اإل       الضحايا  
  .األدوات اليت استحدثها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

الـة ملنـع هتريـب      ّع الدول األعـضاء علـى النظـر يف اعتمـاد وتنفيـذ تـدابري ف               حنثُّ  -٣٧  
 مبـا  املهـرَّبني يا ومعاقبتـهم ولـضمان حقـوق املهـاجرين       قـضائ  الـضالعني فيـه   املهاجرين ومالحقـة    

يتفق مع بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة                  
 الـدول األعـضاء     ويف هـذا الـسياق، نوصـي      . األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة       

  .بالتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية القيام حبمالت توعية بأشياَء منها
د عزمنــا علــى القــضاء علــى العنــف ضــد املهــاجرين والعمــال املهــاجرين  نؤكِّــ  -٣٨  

ــبوأُســرهم،  ــدول األعــضاء  ب وهني ــدال ــف ضــدهم ومعاجلــة     أن تعتم ــع ممارســة العن ــدابري ملن  ت
معاملــة عاِمــل أولئــك األفــراد  ، وأن تــضمن أنَّ الــدولَ ُتالــةّعاحلــاالت مــن هــذا القبيــل بــسبل ف 

إىل اختـاذ خطـوات     أيـضاً   ندعو الـدول األعـضاء      و. وضعيتهمية وباحترام بغض النظر عن      إنسان
 يف االســتراتيجيات والقواعــد الدوليــة ملنــع اجلرميــة تــدابري ملنــع اجلــرائم الــيت  ُتــدَرجفوريــة لكــي 

 وكراهيـة األجانـب ومـا    تنطوي على أعمال عنف ضد املهـاجرين واجلـرائم املتـصلة بالعنـصرية          
ونـدعو جلنـة منـع اجلرميـة     . ب ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهميتصل هبا من أشكال التعصّ  

  .والعدالة اجلنائية إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة على حنو شامل
ــادة اســتخدام        -٣٩   ــصاالت وزي ــات واالت ــات املعلوم نالحــظ أن تطــوُّر تكنولوجي

  .رصا جديدة أمام اجملرمني وييسِّران منو اجلرميةئان فاإلنترنت يهيِّ
 ويــدعم اجلهــود يــشجِّعالقطــاع اخلــاص أن ، وهنيــب بنــدرك ضــعف األطفــال  -٤٠  

  .الرامية إىل منع اإليذاء واالستغالل اجلنسيني لألطفال عن طريق اإلنترنت
ى  علـ ًءنوصي بأن يقـوم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، بنـا                -٤١  

الطلب وبالتعاون مع الدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة ذات الـصلة والقطـاع اخلـاص، بتقـدمي                   
املــساعدة التقنيــة والتــدريب إىل الــدول مــن أجــل حتــسني التــشريعات الوطنيــة وبنــاء قــدرات          

 للجرمية السيربانية، مبا يف ذلـك منـع هـذه اجلرميـة بكـل أشـكاهلا            تصّديالسلطات الوطنية، بغية ال   
  .كشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائياً وبغية حتسني أمن الشبكات احلاسوبيةوال

ــة إىل النظــر يف        -٤٢   ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــدعو جلن ــوةن ــق خــرباء  دع  فري
 مــن أجــل إجــراء دراســة شــاملة ملــشكلة اجلرميــة   إىل االنعقــادحكــومي دويل مفتــوح العــضوية
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 ،تصّدي هلا مـن جانـب الـدول األعـضاء واجملتمـع الـدويل والقطـاع اخلـاص                 السيربانية وتدابري ال  
املـساعدة  وة وسائل منـها تبـادل املعلومـات عـن التـشريعات الوطنيـة واملمارسـات الفـضلى                 بعّد

القانونيــة أو التــدابري األخــرى  تعزيــز التــدابري لالتقنيــة والتعــاون الــدويل، بغيــة دراســة خيــارات   
 يف جديـدة تـدابري  للتـصّدي للجرميـة الـسيربانية واقتـراح     وطين والدويل  القائمة على الصعيدين ال   

  .هذا الشأن
  فيمـا يتعلـق    التثقيـف والتوعيـة   لتوسـيع نطـاق     نسعى جاهدين إىل اختاذ تـدابري         -٤٣  

ثقافـة  بغيـة ضـمان وجـود       مبعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة             
 اجملتمـع املـدين ووسـائل اإلعـالم يف      يف هـذا الـشأن دورَ  وُنـدرك . يادة القـانون  احترام سـ  ِقواُمها

وندعو مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات          .  النهوض هبذه اجلهود   علىالتعاون مع الدول    
واجلرمية إىل مواصلة القيام بدور رئيسي يف وضع وتنفيـذ التـدابري الراميـة إىل نـشر هـذه الثقافـة                     

  .إطار من التعاون الوثيق مع سائر كيانات األمم املتحدة ذات الصلةوتطويرها يف 
د بتعزيز سبل التدريب املناسب للموظفني املكلَّفني باحملافظة علـى سـيادة            هَّنتع  -٤٤  

 ، وكـذلك أعـضاء     والقـضاء  القـانون القانون، ومن بينهم موظفو اإلصـالحيات وموظفـو إنفـاذ           
  . وتطبيقهاال استخدام تلك املعايري والقواعد، وذلك يف جمالعامة واحملامونالنيابة 

ــاكن         -٤٥   ــات ســكانية وأم ــى فئ ــا عل ــة احلــضرية وتأثريه ــق إزاء اجلرمي ــساورنا قل ي
االجتماعيـة بغيـة معاجلـة بعـض        و نوصي بتعزيز التنسيق بني السياسات األمنيـة         مثّ،ومن  . بعينها

  .األسباب اجلذرية للعنف احلضري
 ألجــواء اجلرميــة احلــضرية؛   التعــرُّض شــديدة حمــدَّدة هنــاك فئــات   أنَُّنــدرك  -٤٦  
، كلّمـا كـان ذلـك مناسـباً        نوصي باعتماد وتنفيذ برامج مدنية مشتركة بني الثقافات،          ولذلك،

 ييـّسر   ّممـا  من عزلة األقليات واملهاجرين      هتدف إىل مكافحة العنصرية وكراهية األجانب واحلدّ      
  .تالحم اجملتمع

 عرب الوطنية واالجتـار باملخـدرات يف   املنظَّمةنامية بني اجلرمية     بالصالت املت  ُنسلّم  -٤٧  
ة إىل حاجـة ماسَّـ  يف د يف هذا الشأن على أن مجيع الدول   دِّونش. سياق مشكلة املخدرات العاملية   

  . للتحديات اليت تطرحها هذه الصالتالفّعال تصّديتوثيق التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل لل
. م الـسجون هـو مـن املكّونـات الرئيـسية لنظـام العدالـة اجلنائيـة                 أن نظـا   ُندرك  -٤٨  

ــسجناء كمــصدر       ــة ال ــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها ملعامل ــسعى جاهــدين إىل اســتخدام مع ون
  .استرشاد يف وضع أو حتديث مدوناتنا الوطنية إلدارة السجون
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يـق خـرباء دويل      فر دعـوة ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة إىل النظـر يف              -٤٩  
 املمارســات الفــضلى عــنمــن أجــل تبــادل املعلومــات  إىل االنعقــاد حكــومي مفتــوح العــضوية 

 األمـم املتحـدة النموذجيـة       قواعـد وكذلك التشريعات الوطنية والقـانون الـدويل القـائم وتنقـيح            
 يف العلـــوم اإلصـــالحية مـــؤّخراً جتـــّسد التطـــّورات املـــستجّدةالـــدنيا ملعاملـــة الـــسجناء حبيـــث  

  . بغية تقدمي توصيات للجنة عن اخلطوات التالية املمكنة،واملمارسات الفضلى
الـسجينات والتـدابري غـري      النـساء   ب مبشروع قواعد األمم املتحدة ملعاملة       نرحِّ  -٥٠  

 املعــين وإذ حنــيط علمــا بنتــائج وتوصــيات اجتمــاع فريــق اخلــرباء  )١٠(.للمجرمــاتاالحتجازيــة 
واملعتقالت يف املرافـق االحتجازيـة وغـري      املوقوفاتملة النساء   وضع قواعد تكميلية خاصة مبعا    ب

، بغيـة  ، نوصي بأن تنظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيها علـى سـبيل األولويـة        االحتجازية
  .اختاذ اإلجراء املناسب بشأهنا

 ن اخلدمة اجملتمعيـة    تتضمَّ اليت ميكن أن  سجن  ال تدعيم بدائل    ضرورةنشدِّد على     - ٥١  
فيهـا الـربامج    برامج إعـادة التأهيـل واإلدمـاج، مبـا           ونؤيِّد،  والعدالة التصاحلية والرصد اإللكتروين   

  .هة إىل السجناءاملوجَّهنية امل والتربويةربامج ، والإصالح السلوك اإلجرامي إىلالرامية 
،  من االحتجاز السابق للمحاكمـة     نوصي بأن تسعى الدول األعضاء إىل احلدّ        -٥٢  
  .إىل آليات العدالة والدفاع القانوين يكون ذلك مناسباً، وأن تعزِّز سبل الوصول عندما

ــائج مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة       -٥٣   ــة والناجعــة لنت نــدعم املتابعــة الفّعال
 بإدراج بند دائم يف جدول أعمال جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة              ونرحِّب. والعدالة اجلنائية 

ــ ــة        يف دوراهت ــع اجلرمي ــؤمترات من ــال التحــضريية مل ــشأن األعم ــسألة وب ــذه امل ــشأن ه ــسنوية ب ا ال
  .والعدالة اجلنائية املقبلة

نرحِّب مع التقدير بعرض حكومة قطر استضافة مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث             -٥٤  
  .٢٠١٥عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 

 شعباً وحكومة، على ما أبدته مـن حفـاوة   نعرب عن شكرنا العميق للربازيل،     -٥٥  
  . من مرافق ممتازة للمؤمتر الثاين عشروفَّرتهوكرم ضيافة وما 

    

───────────────── 
 )10( A/CONF.213/17.  
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    ٢القرار     
  ني لدى مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية مثّلوثائق تفويض امل    

    والعدالة اجلنائية
  الة اجلنائية،إن مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعد  
  )١١( يف تقرير جلنة وثائق التفويض،وقد نظر  
  . على تقرير جلنة وثائق التفويضيوافق  

      
    الفصل الثاين

    معلومات خلفية عن املؤمتر واألعمال التحضريية له    
مـن  ) د(ُعقد مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مبقتـضى الفقـرة             -٢

، اليت نّصت على عقد مؤمتر دويل يف هذا اجملال كـل مخـس    )٥-د (٤١٥رار اجلمعية العامة    مرفق ق 
ــرار اجل    ــق قـ ــال مبرفـ ــذلك عمـ ــنوات، وكـ ــة سـ ــا ٤٦/١٥٢معيـ  ٦٢/١٧٣ و٥٦/١١٩، وبقراراهتـ

  .٦٤/١٨٠ و٦٣/١٩٣و
عــرض حكومــة   قــد قبلــت مــع االمتنــان٦٢/١٧٣ اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا وكانــت  -٣

ــا اجلمعيـــةرت وقـــرَّ.  املـــؤمتر الثـــاين عـــشر استـــضافةَالربازيـــل   أن يكـــون ٦٣/١٩٣ يف قرارهـ
: االســتراتيجيات الــشاملة ملواجهــة التحــديات العامليــة"املوضــوع الرئيــسي للمــؤمتر الثــاين عــشر 

نفـسه   يف القـرار  اجلمعيـة    وقـرَّرت ". رُنظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطّورهـا يف عـامل متغيّـ            
، ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ١٩ إىل   ١٢الربازيل يف الفترة من     سلفادور ب  عشر يف    عقد املؤمتر الثاين  

، كمــا قــررت عقــد اجلــزء الرفيــع ٢٠١٠أبريـل  / نيــسان١١ لــه يف ســابقةمـع عقــد مــشاورات  
لرؤسـاء الـدول أو احلكومـات      لكي يتسّنى   األخريين  ه  يوميأثناء  املستوى من املؤمتر الثاين عشر      

ــوزراء  ــزوا وال ــى البأن يركّ ــود عل ــال  املوضــوعيةن ــسية يف جــدول أعم ــؤمتر الرئي ــّر.  امل رت وك
يف املـؤمتر    على أعلى مـستوى ممكـن        ُتمثَّل األعضاء إىل أن     اجلمعية يف القرار ذاته دعوهتا الدولَ     

  . مشاركة نشطةك يف اجلزء الرفيع املستوىشارِوأن ُتالثاين عشر 
ــا و  -٤ ــة ، حــدَّدت٦٣/١٩٣يف قراره ــة العام ــسائل  اجلمعي ــيت   امل ــا اخلمــس ال  ســتنظر فيه

 علـى أمهيـة حلقـات العمـل     وأكَّـدت  ؛حلقات العمـل الـيت سـتعقد يف إطـار املـؤمتر الثـاين عـشر               
───────────────── 

 )11( A/CONF.213/L.7.  
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 ودعت الدول األعضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة وسـائر                  ؛تلك
ــوفّ  ــصلة إىل أن ت ــا ملكتــب األمــم املت   اجلهــات ذات ال ــا وتقني ــا وتنظيمي حــدة املعــين  ر دعمــا مالي

ومعاهـد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع            ) مكتـب املخـدرات واجلرميـة     (باملخدرات واجلرمية   
وثـائق املعلومـات   لتحضري حللقات العمل، مبا يف ذلـك إعـداد   من أجل ااجلرمية والعدالة اجلنائية   

  .ذات الصلة وتوزيعهااخللفية 
األمـم املتحـدة    ان  جلـ ملستـضيفة و   بالتعـاون مـع احلكومـات ا       ٢٠٠٩قدت يف عـام     ُعقد  و  - ٥

االقتــصادية واالجتماعيــة اإلقليميــة ومعاهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة    
ــة ــة ، اجلنائي ــة اجتماعــات إقليمي ــاين عــشر حتــضريية  أربع اجتمــاع أمريكــا  ) أ (:، هــيللمــؤمتر الث
مـايو  /أيـار  ٢٧ إىل ٢٥يه مـن   سـ  خو قد يف سان   اإلقليمي التحضريي، الذي عُ    يبـوالكاريالالتينية  
ــذي عُ اجتمــاع غــرب آســيا اإلقلي ) ب (؛٢٠٠٩    إىل ١ مــن قــد يف الدوحــة مــي التحــضريي، ال

قـد  اجتماع آسـيا واحملـيط اهلـادئ اإلقليمـي التحـضريي، الـذي عُ             ) ج (؛٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣
ضريي، الــذي مــي التحــاجتمــاع أفريقيــا اإلقلي) د (؛٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣ إىل ١يف بــانكوك مــن 

  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٨ من قد يف نريويبُع
      
    الفصل الثالث

      احلضور وتنظيم األعمال    
    وعد انعقاد املؤمتر ومكانهم  - ألف  

ــة يف ســلفادور،         -٦ ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــاين عــشر ملن ُعقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة الث
 ٦٢/١٧٣ عمــال بقــرارات اجلمعيــة العامــة  ،٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٩ إىل ١٢الربازيــل، مــن 

  .٦٤/١٨٠ و٦٣/١٩٣و
    

    ملشاورات السابقة للمؤمترا  - باء  
وفقـــا للممارســـة املّتبعـــة يف مـــؤمترات األمـــم املتحـــدة اخلاصـــة، ولقـــرار اجلمعيـــة العامـــة     -٧
وكـان بـاب   .  مشاورات غري رمسية سابقة للمـؤمتر   ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١١، ُعقدت يف    ٥٦/١١٩

ــ يف تلــك املــشاورات مفتوحــا أمــام  املــشاركة ــاء . ي مجيــع الــدول املــدعّوة إىل املــؤمتر ممثّل واتُّفــق أثن
  ).A/CONF.213/L.1انظر الوثيقة (املشاورات على عدد من التوصيات بشأن تنظيم أعمال املؤمتر 
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    احلضور  - جيم  
، رجنـتني األ،  أذربيجـان ،  االحتـاد الروسـي    :ون عن الدول التاليـة    ممثّلحضر املؤمتَر     -٨

، أوروغـواي ، أنغـوال ،  إندونيـسيا ،  اإلمـارات العربيـة املتحـدة     ،  أملانيا،  إسرائيل،  أستراليا،  إسبانيا
، الربتغـال ،  الربازيـل ،  البحرين،  باكستان،  إيطاليا،  إيرلندا،  )اإلسالمية-مجهورية(إيران  ،  أوغندا
املتعـددة  -دولـة (بوليفيـا    ،بولنـدا ،  بوركينـا فاسـو   ،  بوتـسوانا ،  بنما،  بنغالديش،  بلغاريا،  بلجيكا

اجلمهوريـة  ،  جـزر القمـر   ،  اجلزائـر ،  تـونس ،  تـشاد ،  تركيـا ،  تايلنـد ،  بيالروس،  بريو،  )القوميات
مجهوريـة  ،  مجهوريـة الكونغـو   ،  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     ،  اجلمهورية الدومينيكيـة  ،  التشيكية
سـان  ، سـاموا ، بـابوي زم، زامبيـا ،  رومانيـا ،  الـرأس األخـضر   ،  الـدامنرك ،  جنوب أفريقيـا  ،  كوريا

، سـنغافورة ، سـلوفاكيا ، الـسلفادور ، سـري النكـا  ، سـانت كيتـيس ونيفـيس   ، يبتومي وبرينسيـ 
، غانــا، عمــان، الــصني، الــصومال، شــيلي، سويــسرا، الــسويد، الــسودان، ســوازيلند، الــسنغال
الكرسـي  ،  الكـامريون ،  كازاخـستان ،  قطـر ،  فييت نام ،  فيجي،  فنلندا،  فلسطني،  الفلبني،  فرنسا

، لكــسمربغ، لبنــان، كينيــا، كرييبــايت، الكويــت، كولومبيــا، كوبــا، كنــدا، كرواتيــا، الرســويل
، ملـديف ،  مـالوي ،  املكـسيك ،  املغـرب ،  مـصر ،  مدغـشقر ،  ماليزيا،  مايل،  ليسوتو،  ليختنشتاين

، موزامبيــق، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الــشمالية ، اململكــة العربيــة الــسعودية
ــا ــرويج ،ناميبي ــسا، الن ــا، النم ــد، نيجريي ــدا، اهلن ــة  ، هولن ــات املتحــدة األمريكي ــان، الوالي ، الياب
  . وُمثِّلت فلسطني مبراقب.اليونان

ــا يلــي مــن    -٩ ــون عّم ــة  وحــضر مراقب ــة التالي ــات األمــم    وحــدات األمان وغريهــا مــن هيئ
اللجنـة  ا فيهـا    ، مب نسانضية األمم املتحدة حلقوق اإل     إدارة عمليات حفظ السالم ومفوّ     :املتحدة

ية أو املهينـة    إنـسان الفرعية ملنع التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الال                  
ية أو إنـسان ر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الال       واملقّر
املعـين بـالعنف ضـد األطفـال         اخلـاص لألمـني العـام        مثّل وامل املخدرات واجلرمية  ومكتب   ،املهينة

واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ومكتب فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحـة             
  .رهاباإل
ومنظمـة   وفريوسـه املعـين باأليـدز   برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك         وحضر مراقبون عن    -١٠

 برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     و الطفـل ركـز الـدويل لنمـاء   األمم املتحـدة للطفولـة، مبـا فيهـا امل     
  . مبراقبنيممثّال، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج األمم املتحدة للبيئةو

  . اجلنائية الدوليةكمةوحضر أيضا مراقب عن احمل  -١١
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 عـن  األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة و       وحضر أيضا مراقبون عن معهد      -١٢
معهـد  : ربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة             التاليـة ل  املنتـسبة   واملعاهد اإلقليميـة    

آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني ومعهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملـة              
 املتحدة واملعهد األفريقـي     اجملرمني واملعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنتسب إىل األمم        

صـالح القـانون   إلملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني واملعهـد األسـترايل لعلـم اجلرميـة واملركـز الـدويل         
اجلنائي ولسياسة العدالـة اجلنائيـة واملعهـد الـدويل للدراسـات العليـا يف العلـوم اجلنائيـة وجامعـة                    

معهــد راؤول فــالينربغ حلقــوق وإلجــرام نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة واملعهــد الكــوري لعلــم ا
اجمللــس االستــشاري الــدويل للــشؤون  كمــا حــضر مراقــب عــن  . نــساين والقــانون اإلنــساناإل

  .العلمية والفنية
  .البنك الدويل: صة التالية املتخّصةالوكالوحضر مراقب عن   -١٣
 ،ألفريقـي االحتـاد ا  مفوضـية   : املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة       وحضر مراقبـون عـن        -١٤

خطـة كولومبـو للتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة التعاونيـة يف آسـيا واحملـيط                  ،اجلماعة الكاريبية 
جملــس وزراء  ،األمريكيــة-مــؤمتر وزراء العــدل يف الــدول اإليبرييــة،  أمانــة الكومنولــث،اهلــادئ

رابطـة   ،يـة مـصرف التنميـة للبلـدان األمريك    ، االحتـاد األورويب ،جملـس أوروبـا   ،الداخلية العرب 
للتعـاون القـانوين   األمريكيـة  -الـشبكة اإليبرييـة  األمريكيـة،   -املّدعني العامني يف البلـدان اإليبرييـة      

 ،املركـز الـدويل لتطـوير سياسـات اهلجـرة          ،الرابطة الدوليـة لـسلطات مكافحـة الفـساد         ،الدويل
 ،معـة الـدول العربيـة      جا ،املنظمـة الدوليـة للـهجرة      ،)اإلنتربـول  (املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية   

  .منظمة الدول األمريكية
اجمللـس األكـادميي املعـين مبنظومـة        : املنظمات غري احلكومية التاليـة    وحضر مراقبون عن      -١٥

الرابطة األمريكيـة   ،  صالحية األمريكية إلالرابطة ا ،  أكادميية علوم القضاء اجلنائي    ،األمم املتحدة 
، رابطــة التعــاون العــاملي، رابطــة منــع التعــذيب، رميــةاملؤســسة اآلســيوية ملنــع اجل، لعلــم اإلجــرام

 مركــز ميغيــل أغوســتني بروتوكــول خــواريس حلقــوق اإلنــسان،    ،التحــالف املعمــداين العــاملي 
ــاطي املخــدرات      ــن تع ــة م ــف للوقاي ــات والتثقي ــواطنني  ،مركــز املعلوم ــل  إل احتــاد امل ــادة تأهي ع

ــال   ، املنحــرفني ــدفاع عــن األطف ــة لل ــة ا، احلركــة الدولي ــشاور  جلن ــة للت ــة ،ألصــدقاء العاملي  مجعي
، احللــف العــاملي ملكافحــة االجتــار بالنــساء   مؤســسة حتقيــق املــساواة للمــرأة، ،فريــدريخ إيــربت

الرابطــة الدوليــة ، صــالح اجلنــائيإلرابطــة هــاوارد لجملــس هونــغ كونــغ للخدمــة االجتماعيــة،  
ــة لقــانون ال ، ملكافحــة االجتــار باملخــدرات وتعاطيهــا   ــاتالرابطــة الدولي ــة  ، عقوب الرابطــة الدولي

املركــز الــدويل لألطفــال املفقــودين ، املكتــب الــدويل حلقــوق الطفــل، ألعــضاء النيابــات العامــة
حتـاد الـدويل حلقـوق      الا،  اللجنة الدولية للرعايـة األبرشـية الكاثوليكيـة يف الـسجون          ،  نيلّواملستَغ
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،  اإلدمــانخــدرات ومــواد املتعــاطياالحتــاد الــدويل للمنظمــات غــري احلكوميــة ملنــع  ، نــساناإل
حتــاد الــدويل ألرض  الا ،جلمعيــة الدوليــة لدراســات اإلجهــاد النــاجم عــن الــصدمة النفــسية       ا

ــساناإل ــة حلقــوق اإل  ،ن ــة الدولي ــساناجلمعي ــدفاع االجتمــاعي   ، ن ــة لل ــة الدولي ــاجلمعي سياسة ول
ــة  ــسانجنائي ــضامن ا ، يةإن ــاين لرابطــات احملــامني  ، يطــايلإلمركــز الت ــبريا   ر،االحتــاد الياب ابطــة لي

معهـد اجملتمـع      هيئـة التنـسيق الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،          ،رابطة العامل اإلسـالمي   ،  ملناهضة املافيا 
الرابطـــة الدوليـــة إلصـــالح قـــوانني  منظمـــة إحـــالل الـــسالم يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل، ،املفتـــوح

سة مؤســ ،الرابطــة الدوليــة لزمالــة الــسجون     املــشروع الــدويل لكفالــة األطفــال،   ،العقوبــات
  .اجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة بالضحايا،  منظمة فيفات الدولية،الشفافية الدولية

  .بصفتهم الفردية ا خبري١٩٠أكثر من الثاين بصفة مراقبني يف املؤمتر وشارك   -١٦
    

    افتتاح املؤمتر  - دال  
نائية رمسيا، نيابة عن األمني   املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجل        األمم َح مؤمترَ َتافَت  -١٧

 يج، األمني التنفيـذ   ي، السيد جون ساند    وعن األمني العام للمؤمتر الثاين عشر       املتحدة لألممالعام  
  . املسؤول عن شعبة شؤون املعاهدات مبكتب املخدرات واجلرميةواملوظفعشر للمؤمتر الثاين 

سكي، رئيس بولنـدا    ينروح ليخ كاج   على    حداداً  صمت دقيقةَ الثاين عشر    والتزم املؤمترُ   -١٨
  .٢٠١٠أبريل / نيسان١٠ الذي وقع يف املأساويالراحل، وأرواح سائر ضحايا احلادث 

 إىل املـؤمتر مـن األمـني        موجَّهـة افتتاحيـة   وتال األمني التنفيذي للمؤمتر الثاين عشر رسـالة           - ١٩
 اإلجـرام أفـضل ألحـوال     فهـم   الكتـساب   ئ فرصـة     أن املـؤمتر يهيّـ     هـا  في أكَّـد  ،العام لألمم املتحـدة   

املتعلقـة  ملواجهة التحـديات    من تدابري   العدالة اجلنائية   على نطاق العامل وملا يلزم أن تتخذه أجهزة         
 على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب                أن ُتصّدق  مجيع الدول على     وحثَّ. به

مـــن اعتمادهـــا، آليـــة شر ســـنوات  بعـــد عـــوعلـــى أن تنفّـــذها، مث علـــى أن تنـــشئ، )١٢(الوطنيـــة
خطاهـا  رص على أن تـستبق      أن حت بروح االبتكار و  أن تتحلّى   وناشد الدول   . الستعراض تنفيذها 

كافحة اجلرائم املـستجدة، مثـل اجلـرائم الـسيربانية والبيئيـة            مبفيما يتعلق   خصوصا  اجملرمني،  خطى  
سـيما   ألمـم املتحـدة، وال     ا صـميم عمـل   يف   منع اجلرمية    إدراجد على ضرورة    كما شدّ . والتزييف

 نـسان ر حقـوق اإل   أمهيـة أن تتـصدّ    علـى    أكَّـد و. ئهوحفظ السالم وبنا  درء الصراعات   جماالت  يف  
  .منع اجلرمية ومعاقبة مرتكبيهاإىل اجلهود الرامية 

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )12( 



 

V.10-53826 19 
 

A/CONF.213/18 

هـة إىل املـؤمتر مـن األمـني          موجّ افتتاحيـة وتال األمني التنفيذي للمؤمتر الثاين عشر رسـالة           -٢٠
حلكومـة  امتنانـه   ر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية أعرب فيها عن             العام ملؤمت 

. يف التحـضري لـه    شـاق   لمـؤمتر ومـا بذلتـه مـن جهـد           سـخاء بـضيافتها ل    الربازيل على ما أبدته من      
 وتقيـيم   اجلرمية يف العامل  أحوال   على   من التعرف  الدويل   متكِّن اجملتمع ر ساحة   ه بأن املؤمتر يوفّ   ونّو

 احلاجـة إىل    أكَّـد و. سـيما األخطـار املـستجدة      التحديات املطروحـة، وال   ملواجهة  مدى استعداده   
إعداد أدوات لتقييم احلالـة الراهنـة بـسبل مـن بينـها إعـداد تقيـيم ملخـاطر اجلرميـة املنظمـة العـابرة                         

عية العامة لتوليد  اجلمهوأشار يف هذا الصدد إىل االجتماع الرفيع املستوى الذي ستعقد. للحدود
ــدا التفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة      عــشر الــيت اعتمــدت قبــل زخــم سياســي تأيي

وأن  )١٣(اجملتمع الدويل أن يستفيد بـصورة أفـضل مـن االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا             ب وأهاب. سنوات
كافحـة اجلرميـة املنظمـة      الدورة اخلامسة املقبلة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة مل            يف   يتفق

ملنع اجلرمية  السابقة  األمم املتحدة   أمهية مؤمترات   ونّوه ب .  على آلية الستعراض تنفيذها    عرب الوطنية 
 دور املـؤمتر  وأبـرز    ،منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       يف وضع املعايري بـشأن مـسائل        والعدالة اجلنائية   

وللقيــام . املتعلقـة بـاإلجرام  ملعــايري والقواعـد   جلميـع ا ةمنهجيـ مراجعـة   يف بـدء عمليــة  الثـاين عـشر  
، ومنـها   للفئـات املستـضعفة   علـى إيـالء اهتمـام خـاص لالحتياجـات اخلاصـة             املؤمتر   بذلك، حثّ 

  .واملهاجرونالنساء واألطفال والشباب 
لـدى انتخابـه   ، يالربازيلـ بـاريتو، وزيـر العـدل     فرييـرا    السيد لويس باولو تيلـيس       ووّجه  -٢١

 أمهيـة املـؤمتر     وأكَّـد  فيهـا جبميـع املـشاركني        رحَّـب  الثاين عشر، كلمة إىل املـؤمتر        رئيسا للمؤمتر 
ــادئ امل لوضــع كمحفــل دويل كــبري  ــد  الب ــة وحتدي ــاتتوجيهي ــع اجلرميــة   األولوي ــق مبن  فيمــا يتعل

ســياق يف و. يف هـذا امليــدان اإلخـصائيني املمارســني   تبــادل اآلراء بــني وتيـسري والعدالـة اجلنائيــة  
أشــار املبــادرات والتـدابري الوطنيــة املتعلقــة بــالبنود الـيت ينظــر فيهــا املــؤمتر،   علــى ؤمتر املــإطالعـه  

الالزمـة ملكافحـة    حيـث بـدأت الربازيـل تـستحدث األدوات     ،إىل التعـاون الـدويل    بوجه خاص   
م عرضـا عامـا للمبـادئ الـيت يـسترشد هبـا واألهـداف الـيت يرنـو           كما قـدّ  . عرب الوطنية األخطار  
ونـوه كـذلك    . ٢٠٠٧مج الوطين لتأمني السالمة العامة للمواطنني الذي بدأ يف عام           إليها الربنا 

 يف  إنـساين د علـى احلاجـة إىل اتبـاع هنـج           وشّد. جبهود الربازيل يف إصالح نظام السجون لديها      
وأعلـن رئـيس املـؤمتر أن رئـيس         . واهلجـرة   قضاء األحـداث   سيما يف ميداين   معاجلة اجلرمية، وال  

 ٦٢ مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واملـادة      ٣٠يل قد قرر البدء فورا يف تنفيذ املادة        الربازمجهورية  
واألحكـام ذات الـصلة مـن قـراري جملـس األمـن              )١٤(من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد       

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللدات  )13( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )14( 
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 إىل املكتـب    تقـدم وسيجري تنفيذ هاتني املادتني وتلك األحكام مبـسامهات         . ٥٨/٤ و ٥٥/٢٥
يف قضايا غسل األمـوال وغريهـا مـن القـضايا     الربازيلية  سلطاتال تصادرها من املوجودات اليت  

البلـدان الناميـة علـى تنفيـذ        يف   متكني املكتب من دعم قـدرة نظـم العدالـة اجلنائيـة              ، بغية اجلنائية
  .االتفاقيات املتعلقة باجلرمية

لثــاين عــشر اغنر، حــاكم واليــة باهيــا، باملــشاركني يف املــؤمتر افــ الــسيد جــاك ورحَّــب  -٢٢
 األمهية اليت توليها باهيا الستضافة املؤمتر الذي تعتـربه دلـيال علـى التـزام حكومـة الواليـة                    وأكَّد

مـن  نع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة      ملالسابقة  األمم املتحدة   ملؤمترات  مبا كان   ه  ونّو. مبكافحة اجلرمية 
يف تبـادل اخلـربات الفنيـة واآلراء        د أمهيتها يف مجع معلومات قيمة عـن اجلرميـة و          أكَّوأثر عظيم،   

يـستحدث  وأعرب عن ثقته بأن املؤمتر الثاين عـشر سـوف           . حول السياسات الفعالة ملكافحتها   
  . وجناعةيةإنسانأكثر تكون للعدالة اجلنائية جديدة سياسات 

 تتـشّرف  دي بارادوس كارنريو، عمدة سـلفادور، إن مدينتـه           ه هنريك جواووقال السيد     -٢٣
للتكيـف مـع املخـاطر      ه باحلاجة إىل قواعد ونظم قانونية وطنيـة         ونّو.  الثاين عشر  ملؤمترباستضافة ا 

سـاعد  م التكنولوجي   وذكر أن التقدّ  .  اجلديدة للجرمية  ر واليت تطرحها األشكال   اآلخذة يف التطوّ  
تــدابري اســتخدام ها تــجماهب تتطلّــبالــيت مــن اإلجــرام،  املــستجدة األشــكالاســتحداث هــذه علــى 
  .بشأن هذه التدابريلآلراء  أمهية املؤمتر يف بناء توافق على ولذلك، أكَّد .مبتكرة
الثـاين   أمهيـة املـؤمتر   فأكَّـد  مجهورية كوريا باسم جمموعة الـدول اآلسـيوية،      ممثّل كلّموت  -٢٤

 ألشكال اجلرمية احلالية واملستجدة وتعزيز اجلهود الدولية يف جمال منـع            للتصدِّيكمحفل  عشر  
عدالـــة اجلنائيـــة وفـــق التوصـــيات العمليـــة املنحـــى الـــيت أشـــارت هبـــا االجتماعـــات  اجلرميـــة وال

واألطفـال  ه باالحتياجـات اخلاصـة للجماعـات الـضعيفة مثـل النـساء              ونـوّ . التحضريية اإلقليمية 
والــشباب واملهــاجرين وأمهيــة القــضاء علــى العنــف املمــارس ضــد تلــك اجلماعــات إىل جانــب  

د أيـضا علـى ضـرورة أن تكفـل الـدول احتـرام              وشـدّ .  ضـعفها  ي إىل معاجلة الظروف الـيت تـؤدّ     
حقوق ضـحايا االجتـار باألشـخاص واملهـاجرين املهـرَّبني وتـوفري احلمايـة املناسـبة هلـم ومعاجلـة              

ه كـذلك بـأن تعزيـز       ونّو. األسباب اجلذرية للجرائم ذات الصلة يف إطار من التعاون والشمول         
 غـسل  اجلهـود العامليـة املبذولـة ملكافحـة       هـام مـن     جانـب   هـو   قدرة السلطات الوطنيـة املختـصة       

ويف هــذا الــصدد، قــال إن مــن أولويــات مكافحــة الفــساد ضــمان   . رهــاباألمــوال ومتويــل اإل
ويف .  منـها علـى حنـو غـري مـشروع          ُسـرِّبت تأمني استعادة البلدان األصلية عائدات الفساد الـيت         

ت واملـساعدة التقنيـة يف بنـاء قـدرات         ختام كلمته، اعترف بأمهية التعاون املشترك بـني الوكـاال         
د على أمهيـة تـوفري إمكانيـة التنبـؤ          الدول األعضاء على منع اجلرمية وقمعها على حنو فعال وشدّ         

ــة واســتدامتها    يف هــذا الــصدد مكتــب األمــم   وحــثّ. علــى املــدى الطويــل باملــساعدات التقني
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جلهات املعنية صـاحبة املـصلحة يف       املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على مواصلة التعاون مع ا        
  . االحتياجاتلتقييمبلورة عمليات وآليات 

علـى أمهيـة    فـشّدد   ،  والكاريـيبأمريكا الالتينية   دول   األرجنتني باسم جمموعة     ممثّل وتكلّم  -٢٥
األمــم املتحــدة ملنــع عتمــدها مــؤمترات تمتابعــة التوصــيات الــيت تــدابري النظــر يف وضــع آليــة لرصــد 

أمهيــة تعزيــز تنفيــذ أبــرز كمــا . وتقيــيم التــأثري العملــي لتلــك التوصــيات دالــة اجلنائيــة اجلرميــة والع
خاصـــة وضـــع آليـــة تكفـــل اســـتعراض تنفيـــذ اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة         واتفاقيـــات اجلرميـــة؛  

ــة هبــا  ــة املنظمــة    ضــرورة وأشــار إىل . والربوتوكــوالت امللحق ــق بــني مكافحــة اجلرمي ــربط الوثي ال
ومـشاركة  واإلشـراك االجتمـاعي      نـسان  تعزيـز التنميـة املـستدامة وحقـوق اإل         واجلهود الراميـة إىل   

د علـى احلاجـة إىل وضـع خطـط          وشـدّ . كل املواطنني يف احلياة العامة وسيادة القـانون واحلوكمـة         
مبعــايري املعرفــة والــوعي  وإىل تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل إثــراء زيــادة ،نــع جنــوح األحــداثملعمــل 

 ،وفيمـا خيـص هتريـب املهـاجرين       . منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       يف جمـال    عدها  األمم املتحدة وقوا  
أيـضاً يف  بـل أن ُتعـالَج   مـسألة اهلجـرة اسـتناداً إىل االعتبـارات األمنيـة وحـدها       أالّ ُتعـالَج  أوصـى بـ  

وأخـذ األسـباب اجلذريـة    مراعـاة محايـة حقـوق الـضحايا     ومـع    أوسـع سياق جدول أعمال إمنائي     
 تعزيــز كمــا يلــزم.  يف بلــدان املقــصدةهم القانونيــيت النظــر عــن وضــعبغــّضعتبــار لــضعفهم يف اال

هـا اجلرميـة املنظمـة    أنشطة التعاون الدويل الرامية إىل تفكيك القاعدة املاديـة واملاليـة الـيت تـستند إلي         
ــة وســائل منــها اختــاذ تــدابري مبتكــرة تكفــل جتميــد ومــصادرة موجــودات اجملــرمني     ، بعــرب الوطني

آليـات هتـدف    وكـذلك باسـتحداث     م وتكفل إدارة املوجودات املـصادرة إدارة سـليمة،          وممتلكاهت
وشـدد علـى الـصالت الـيت        . إىل تعزيز التعاون بني السلطات املختـصة وحتـسني تبـادل املعلومـات            

 ، وغريه من األنشطة غـري املـشروعة، مبـا فيهـا االجتـار باملخـدرات، مـن ناحيـة              رهابتربط بني اإل  
وأشـار إىل أمهيـة     .  مـن ناحيـة أخـرى      ،ية عرب االضطالع بتلك األنـشطة     رهابت اإل ومتويل اجلماعا 

خـاص  اهتمـام    مـع إيـالء      ،اعتماد استراتيجية مشولية للتصدي لألخطار اليت تتهّدد األمن السيرباين        
رســـاء البنيـــة التحتيـــة الـــضرورية ملنـــع اهلجمـــات الـــسيربانية وضـــمان أمـــن نظـــم تكنولوجيـــا    إل

ودعــا يف ختــام . حتــسني التــشريعات مــن أجــل محايــة مــستخدمي اإلنترنــت  وألمهيــة ،املعلومــات
وضــع تــصدياً فّعــاالً باملمتلكــات الثقافيــة ب لالجتــار لتــصدِّياالهتمــام لإىل إيــالء مزيــد مــن كلمتــه 

األشـياء  تشريعات يف هذا اجملال وتعزيز التعـاون الـدويل وإنـشاء آليـات مالئمـة تكفـل اسـترجاع                    
  . بلداهنا األصليةالثقافية وإعادهتا إىل
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  انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين  - هاء 
أبريـــل / نيـــسان١٢ املعقـــودة يف ،انتخـــب املـــؤمتر بالتزكيـــة يف جلـــسته العامـــة األوىل   -٢٦

  .، رئيساً للمؤمتري وزير العدل الربازيل،باريتوفرييرا  تيليس، السيد ٢٠١٠
 عبــد اهللا عثمــان ة ســيتونالــدكتورةيــة أيــضاً  انتخــب املــؤمتر بالتزك،ويف اجللــسة ذاهتــا  -٢٧

 والـدولَ   ،رئيـساً للجنـة الثانيـة     ) فنلنـدا (وتـسن   ي والـسيد مـايت      ، للجنـة األوىل   رئيـسة ) السودان(
ــرئيس   ــاً لل ــة نواب ــا، بنمــا،    : األعــضاء التالي ــسيا، إيطالي ــتني، أســتراليا، إندوني أذربيجــان، األرجن

كنــدا، كينيــا،  كازاخــستان، ني، الفلــبني، اجلزائــر، مجهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا، الــص     
  .كولومبيا، مصر، املكسيك، ناميبيا، النمسا، اهلند، الواليات املتحدةزمبابوي، كوبا، 

أبريــل، الــسيد / نيــسان١٥وانتخــب املــؤمتر بالتزكيــة يف جلــسته الــسابعة، املعقــودة يف    -٢٨
ة يف جلـسته احلاديـة عـشرة،        كمـا انتخـب بالتزكيـ     . نائبا للـرئيس  ) بولندا(إميل بليفاتشيفسكي   

  .مقّررة عامة) رومانيا(أبريل، السيدة غابرييال سكوتيا / نيسان١٧املعقودة يف 
 أبريــل،/ نيــسان١٢، املعقــودة يف وانتخبــت اللجنــة األوىل بالتزكيــة يف جلــستها األوىل  -٢٩

  .رةمقّر) أستراليا(ي جاكسون غ والسيدة ماةرئيسلنائباً ل) سري النكا (صادقالسيد آدم 
أبريـل،  /نيـسان  ١٨املعقـودة يف  وانتخبت اللجنة الثانية بالتزكية يف جلستها الـسادسة،     -٣٠

) بولنـدا (نائبـا للـرئيس والـسيد فويتـسيخ فيليبكوفـسكي           ) األرجنـتني (السيد جـرياردو بومبـادر      
  .مقّررا

    
  جدول األعمالإقرار   - واو 

أبريـل، جـدول األعمـال      / نيـسان  ١٢ة يف    املعقـود  ، املؤمتر، يف جلسته العامـة األوىل      أقّر  -٣١
وكــان . ٦٣/١٩٣اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  أقّرهتــا ، بــصيغته الــيت A/CONF.213/1)(املؤقــت 

  : كما يليجدول األعمال
  

  .افتتاح املؤمتر  -١ 
  :املسائل التنظيمية  -٢ 
  انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين؛  )أ(   
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(    
  جدول األعمال؛إقرار   )ج(    



 

V.10-53826 23 
 

A/CONF.213/18 

  تنظيم األعمال؛  )د(    
  :ني لدى املؤمترمثّلثائق تفويض املو  )هـ(    
  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  ‘١‘      
  .تقرير جلنة وثائق التفويض  ‘٢‘      
  .األطفال والشباب واجلرمية  -٣  
ة مبنــع تقــدمي املــساعدة التقنيــة لتيــسري التــصديق علــى الــصكوك الدوليــة املتعلقــ  -٤  

  . وقمعه وتنفيذ تلك الصكوكرهاباإل
  .إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمية  -٥  
اختــاذ التــدابري يف جمــال العدالــة اجلنائيــة للتــصدي لتــهريب املهــاجرين واالجتــار   -٦  

  .باألشخاص، والصالت باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية
على مكافحة غسل األموال استنادا إىل صكوك األمم املتحـدة        التعاون الدويل     -٧  

  .وسائر الصكوك ذات الصلة
رات األخــرية يف اســتخدام العلــم والتكنولوجيــا مــن جانــب اجملــرمني       التطــّو  -٨  

  .السيربانيةوالسلطات املختصة يف مكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرائم 
  . يف جمال مكافحة املشاكل املتصلة باجلرميةُنُهُج العملية لتعزيز التعاون الدويللا  -٩  
ــة للتــصدي للعنــف ضــد        -١٠   ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــدابري يف جمــال من اختــاذ الت

  .املهاجرين والعمال املهاجرين وأُسرهم
  .اعتماد تقرير املؤمتر  -١١  

    
    تنظيم األعمال  - زاي  

 وفقـاً   ، تنظـيم أعمالـه    أبريـل / نيـسان  ١٢ املعقـودة يف     ، املؤمتر يف جلسته العامـة األوىل      أقّر  -٣٢
، )A/CONF.213/L.1(أبريــل / نيـسان ١١يف ُعقــدت لتوصـيات املـشاورات الــسابقة للمـؤمتر الـيت     

أبريـل  / نيـسان  ١٩ إىل   ١٦وأيـاُم   ) العامـة اهليئـة   يف  (أبريـل   / نيـسان  ١٧على أساس أن ُيحجز يوُم      
ى أثناء املؤمتر ما قد يلزم من تعديالت       جرمشاورات غري رمسية، وأن يُ     ءإلجرا) يف اللجنة الثانية  (

 ٣ إىل   ١ ُيسند اجلزء الرفيع املـستوى والنظـر يف بنـود جـدول األعمـال                ،وبناء على ذلك  . أخرى
ل  جدول األعمـا   بنودإىل اجللسات العامة، وُيسند النظر يف        ٣ وحلقة العمل    ١١و ١٠ و ٦ و ٥و
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 ٨ند النظر يف بند جدول األعمال      إىل اللجنة األوىل، وُيس    ٥ و ٤و ١ وحلقات العمل    ٩ و ٧ و ٤
وأقّر املؤمتر أيضا عدداً من التوصيات بشأن الترتيبات اخلاصـة          .  إىل اللجنة الثانية   ٢وحلقة العمل   

  .باجلزء الرفيع املستوى، حسبما أوصت به املشاورات السابقة للمؤمتر
    

    اعتماد النظام الداخلي  - حاء  
أبريــل، / نيــسان١٢ املعقــودة يف ،سته العامــة األوىلاعتمــد املــؤمتر بتوافــق اآلراء يف جلــ  -٣٣

  ).A/CONF.213/2(نظامه الداخلي 
    

    ني لدى املؤمتر، وتعيني أعضاء جلنة وثائق التفويضمثّلوثائق تفويض امل  - طاء  
 ٤للمـادة   أبريـل، ووفقـاً     / نيـسان  ١٢ املعقـودة يف     ،ر املؤمتر يف جلـسته العامـة األوىل       قّر  -٣٤

 تعيني الـدول األعـضاء التاليـة        ، بناء على اقتراح الرئيس    ،)A/CONF.213/2 (من نظامه الداخلي  
 تنــزانيا سبانيا، الربازيل، جامايكـا، مجهوريـة      إاالحتاد الروسي،   : أعضاء يف جلنة وثائق التفويض    

  .املتحدة، زامبيا، الصني، الفلبني، الواليات املتحدة
    

    مية والعدالة اجلنائية يف العامل حالة اجلرعنالنظر يف تقرير األمني العام   - ياء  
 حالـة   عـن  لشعبة حتليل السياسات والشؤون العامة عرضاً لتقرير األمني العام           ممثّلم  قّد  -٣٥

قـرار اجلمعيـة العامـة      عمـالً ب    والـذي أُِعـدَّ    ،)A/CONF.213/3(اجلرمية والعدالة اجلنائية يف العـامل       
 يف عرضـه علـى التحـديات الـيت          مثّـل د امل ّدوشـ .  املّتبعـة يف املاضـي      ووفقاً للممارسـة   ٦٤/١٨٠

وأشـار إىل أن    . وتـصدي نظـم العدالـة اجلنائيـة لـه          اإلجـرام ونطاقـه   تواجهها عملية قياس طبيعة     
معّينـة  ن أشـكاالً    تتـضمّ م  اإلجـرا  قيـاس    ملكتب املخدرات واجلرمية فيما خيـصّ     احلالية  األولويات  

وأعرب عـن تقـديره لكـل       . ال الفساد فعمد وأ من اجلرائم املنظمة عرب الوطنية وجرائم القتل الع       
املعلومــات مــع اجملتمــع الــدويل مــن خــالل  تقاســم الــدول األعــضاء الــيت واظبــت بانتظــام علــى  

االستقــصائية بــشأن اجتاهــات اجلرميــة وعمليــات نظــم العدالــة اجلنائيــة؛   املتحــدة دراســة األمــم 
ناجعـة  سياسـاتية وعملياتيـة    صدٍّتـدابري تـ  يف إرسـاء   بالغـة   وشدد على أن هلـذه املعلومـات أمهيـة          

  .على الصعيد الدويل
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    الفصل الرابع
   اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر    

. ٢٠١٠أبريــل  / نيــسان١٩ إىل ١٧مــن يف اهليئــة العامــة اجلــزء الرفيــع املــستوى  قــدُع  -٣٦
 مـون متكلّخاطـب املـؤمتّر    جرى قبل افتتـاح اجلـزء الرفيـع املـستوى،     ذيل االفتتاح الفوأثناء ح 

يـرا  ريتيلـيس ف  الـسيد    العـام؛ و   املـّدعي غيـل،   رروبرتو غو  :هم ،رفيعو املستوى من البلد املضيف    
 حــاكم واليــة باهيــا؛ وغيلمــار  ممثّــل ،بــاريتو، وزيــر العــدل ورئــيس املــؤمتر؛ وفرينانــدو مسيــث  

 .مينديس، رئيس احملكمة العليا
    

   الكلمات اليت أُلقيت يف اجلزء الرفيع املستوى  - ألف  
فــي اجللــسة األوىل مــن اجلــزء الرفيــع املــستوى،   ف.مــسؤوال رفيــع املــستوى ٥٨تكلّــم   -٣٧

 : التالونأبريل، تكلّم املسؤولون الرفيعو املستوى/ نيسان١٧املعقودة يف 

 يرا باريتوريلويس باولو تيليس ف  
  ورئيس املؤمتريوزير العدل الربازيل  

 فروخي طاوس  
  نيابـــة عـــن جمموعـــة  ()فيينـــا(ائمـــة لـــدى األمـــم املتحـــدة تـــها الدممثّلســـفرية اجلزائـــر و  
 ) والصني٧٧الـ

 خوان كارلوس كامبو مورينو  
 )نيابة عن االحتاد األورويب(وزير الدولة لشؤون العدل، وزارة العدل يف إسبانيا   

  توماناجوهان  
 )ةاألفريقيجمموعة الدولة نيابة عن ( العام يف زمبابوي املّدعي  

  كوريايوخينيو ماريا   
 دول جمموعـة  عـن  نيابـة ) (فيينـا ( املتحـدة  األمـم  لـدى  الـدائم  هاممثّلـ و األرجنـتني  سـفري  

 )يـوالكاريب الالتينية أمريكا

 توجيا براكس  
 وزيرة العدل يف فنلندا  
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 نكاكوال-نوسيفيوي مابيسا  
 أفريقيا جنوب اإلصالحية يف اخلدمات وزيرة  

 فكرت مامادوف  
 وزير العدل يف أذربيجان  

 ار أالكزخوليو سي  
 وزير العدل يف األرجنتني  

 أيينغ وو  
 وزير العدل يف الصني  

  اهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاينعبد  
 ر الدولة للشؤون الداخلية يف قطروزي  

 يانغكو. سيليا س  
 وزيرة الرعاية االجتماعية والتنمية يف الفلبني  

  حممد الناصري  
 وزير العدل يف املغرب  

  مارتينسألبريتو سوزا  
 وزير العدل يف الربتغال  

  روبيدو غارسيا. مونيت أ  
  االحتاديـــة للـــسالمة العامـــة وزارة الـــ، نـــساننائـــب وزيـــر الوقايـــة والتواصـــل وحقـــوق اإل  

 يف املكسيك

 إليزابيث فريفيل  
ة اخلاصة، نائبة مساعد الوزير، مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القانون الدوليـة،            مثّلامل  

 الواليات املتحدة األمريكية بةجيوزارة اخلار

 هيواتاري توشياكي  
  العام يف الياباناملّدعي  

 هو شو-غون  
   العاماملّدعي  
 مهورية كورياجب العام يف بوسان املّدعيمكتب   



 

V.10-53826 27 
 

A/CONF.213/18 

أبريــل، تكلّــم / نيــسان١٨ويف اجللــسة الثانيــة مــن اجلــزء الرفيــع املــستوى، املعقــودة يف   -٣٨
 :ونلملسؤولون الرفيعو املستوى التاا

 أنطونيو ماريا كوستا  
 واألمني العام للمؤمتر كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ملاملدير التنفيذي  

 دانييال كوفاروفا  
 وزيرة العدل يف اجلمهورية التشيكية  

 جه إيأالم حسني حمسين غُ  
  العام يف مجهورية إيران اإلسالميةاملّدعي  

 برانيسالف هيتكا  
  جلمهورية سلوفاكيا لدى الربازيلفوق العادة واملفوضالسفري   

 بولس فهمي إسكندر  
 مساعد وزير العدل لشؤون التنمية اإلدارية واملالية واملطالبات القضائية يف مصر  

 جياكومو كالييندو  
 نائب وزير العدل يف إيطاليا  

 إميانويل نغافيسون  
 ونرينائب وزير شؤون السجون يف الكام  

  اييال بيكاألينا ميه  
  الدولة، وزارة العدل وحريات املواطنني يف رومانياةوزير  

 شيبتوموتوليام   
 مساعد وزير العدل يف كينيا  

 أودرو-إيبو بارتون  
  العام ونائب وزير العدل يف غانااملّدعينائب   

  جيالينغ مريسات  
 نائب وزير الشؤون الداخلية يف ماليزيا  

 دونالد برياغوف  
 يف كنداالعدل نائب وزير كبري مساعدي   
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  سالفادور غوميس. لويس ف  
 بريوبس يرئيس حمكمة العدل العليا يف تومب  

  ماجد بن عبد اهللا العلوي  
 رئيس حمكمة القضاء اإلداري يف ُعمان  

   دا فونسيكا لييتيسيلفيستر  
 يـمة العليا يف سان تومي وبرينسيبرئيس احملك  

 أوليفيا إميالوا  
 وزارة العدل يف ناميبيا، ة العامةاملّدعي  

 كيتيبونغ كيتاياراك  
 لعدل يف تايلندشؤون ااألمني الدائم ل  

  إيغوسيت أغونغ ويساكا بوجا  
 )فيينا(إندونيسيا لدى األمم املتحدة  سفري  

 شانتوش ش دوشهينريكي  
  العام يف أنغوالاملّدعينائب   

 جاكسون بومبا فانغو  
 مجهورية الكونغو الدميقراطيةيف ية وزارة الشؤون اخلارجبرئيس املكتب   

 شييتت هكلوي  
 وزارة العدل يف اململكة املتحدة  

أبريــل، تكلّــم / نيــسان١٨ويف اجللــسة الثالثــة مــن اجلــزء الرفيــع املــستوى، املعقــودة يف   -٣٩
 :ونملسؤولون الرفيعو املستوى التالا

 هيلموت بوك  
 )ييناف( الدائم للنمسا لدى األمم املتحدة مثّلالسفري وامل  

 ويلفريد غروليغ  
  أملانيا يف الربازيلسفري   
  ويربهأوليفيي  
 مكافحة اجلرمية املنظمة، فرنسااملسؤول عن السفري   
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 بريناردو ستاديلمان  
  نائب مدير املكتب االحتادي للعدل، سويسرا  

  نريماجليت سينغ كالسي  
 وزارة الشؤون الداخلية، اهلندبوزيرة مساعدة   

 نيهري أونيل  
 )فيينا(تشارة قانونية، البعثة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدة مس  

 بول البورد-جان  
 رهاباملستشار اخلاص لوكيل األمني العام، فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإل  

 سسريج برامريت  
 يوغوسالفيا السابقةاخلاصة ب العام، احملكمة اجلنائية الدولية املّدعي  

 يهإيفات راف  
 مدير إدارة التشريعات، وزارة العدل، إسرائيل  

أبريـل، تكلّـم    / نيـسان  ١٩ويف اجللسة الرابعـة مـن اجلـزء الرفيـع املـستوى، املعقـودة يف                  -٤٠
 : التالوناملسؤولون الرفيعو املستوى

 ألكسندر فيدوروف  
  النائب األول لوزير العدل باالحتاد الروسي  
 الميك مانغاين  
 لية يف زامبياوزير الشؤون الداخ  

 تومانا جوهان  
 املّدعي العام يف زمبابوي  

 وموا مينغ تشاد ليونغ وايأ  
 املّدعي العام يف ساموا  

 رافائيل بينو بيكري  
 نائب املّدعي العام يف كوبا  

 مارغريت تشارلوت جاكسون  
 )أستراليا(إدارة املّدعي العام   
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 ف حسني ميمونآص  
 )فيينا(لدائمة لدى األمم املتحدة السكرتري األول ببعثة باكستان ا  

 اال بوفيليب  
 املدير العام لشؤون حقوق اإلنسان والشؤون القانونية، جملس أوروبا  

 حممد رضوان بن خضرا  
السفري واملستشار القانوين لألمني العام ورئيس إدارة الشؤون القانونية، جامعة الـدول              

 العربية

 اهللا عثمان  عبدسيتونة  
 )فيينا(ان املناوبة لدى األمم املتحدة ة السودممثّل  

 .ة يف املؤمترمثّلوأُلقيت يف هناية اجللسة كلمة باسم املنظمات غري احلكومية امل  -٤١
    

   اجلزء الرفيع املستوى من املؤمترملخص املناقشة العامة اليت دارت يف   - باء  
بـاريتو،  د تيلـيس فرييـرا      الـسي أثناء افتتاح اجلـزء الرفيـع املـستوى، أشـار رئـيس املـؤمتر،                 -٤٢

والحـظ أن   . وزير العدل يف الربازيل، إىل تنامي الصالت بني اجلرمية املنظَّمة واجلرميـة التقليديـة             
ــة  ــة اســتغلّاجلماعــات اإلجرامي . ت الفــساد فنجحــت يف إضــعاف جهــود إنفــاذ القــانون  الدولي

ــسلّ   ــف امل ــشري     وأضــاف أن العن ــة الب ــى التنمي ــان عل ــارا واضــحة للعي ــرك آث ــة ح ت ة واالجتماعي
أن الدول أمجعت علـى اختـاذ موقـف منـاهض           أثبت  والحظ أن املؤمتر    . والسياسية واالقتصادية 

الـدويل هـو أفـضل الـسبل للمـضي       اإلقليمـي و  التعـاون   وبّينـت أن     الوطنيـة    عـرب للجرمية املنظّمـة    
قدرة الـدول   هر  وأظذا التعاون،   هلال  اوذكر أن املؤمتر يعترب يف حد ذاته مث       .  يف هذا الصدد   دماًقُ

  ".مرموقةإجنازات "إىل بالفعل أفضى ، وهو ما واضيع خالفيةحّرة ملمناقشة إجراء على 
تـاح  وأعرب األمـني التنفيـذي ملـؤمتر اجلرميـة يف مالحظاتـه االسـتهاللية عـن أملـه يف أن تُ                  -٤٣

ليـوفّروا   فرصـة    ،املكثّفةبعد أسبوع من املداوالت      أثناء اجلزء الرفيع املستوى، و     للقادة السياسيني 
ــد ــزخم  اًمزي ــدعيم  مــن ال ــة  لت ــع اجلرمي ــود يف  تركــة وليحــّددوا من ــؤمتر املعق   ســلفادور باعتمــاد  امل

 .إعالن مشترك

 والـصني فـأقّرت بإسـهام مـؤمترات األمـم           ٧٧ة اجلزائر نيابة عن جمموعة الــ      ممثّلوتكلّمت    - ٤٤
لعمـل الـذي أُجنـز يف االجتماعـات         وأشـارت إىل تقـدير اجملموعـة ل        ملنـع اجلرميـة والعدالـة،        املتحدة

ودعـت إىل التنفيـذ    . التحضريية اإلقليمية، وخصوصا ما متّخضت عنه من توصيات واسـتنتاجات         
الكامل ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ونـشر تلـك املعـايري                    
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، مبـا يـسهم يف حتقيـق        نـسان وق اإل والقواعد من أجل ضـمان تعزيـز احتـرام سـيادة القـانون وحقـ              
وأعربت عن تقديرها العتماد آليـة السـتعراض اتفاقيـة مكافحـة            . التنمية االقتصادية واالجتماعية  

وأعربـت عـن قلـق      . التفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة     استعراضـية   على أمهية إنشاء آليـة      وشّددت  الفساد،  
ــة  ــشأن اجلــرائم  اجملموع ــستجدة، وســلّطت  ب ــضوء بوجــه خــ  امل ــى االجتــار باملمتلكــات   ال اص عل
مجيـع أشـكال العنـف ضـد النـساء، مبـن          أيضا  أدانت  و.  بالتراث الثقايف لألمم   ضّر، الذي يُ  الثقافية

منـع  لتزويـد جلنـة    أن املـؤمتر يتـيح للمجتمـع الـدويل فرصـة             وأبـرزت . فيهن العامالت املهـاجرات   
 منـع اجلرميـة ومالحقـة مرتكبيهـا     أدواتبتوجيـه اسـتراتيجي فيمـا خيـّص      اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة      

وذكـرت أن املـساعدة التقنيـة أمـر بـالغ األمهيـة للـدول الناميـة مـن أجـل جماهبـة هـذه                         . ومعاقبتهم
 وأن مكتــب املخــدرات واجلرميــة حيتــاج إىل مــوارد مــستدامة لتنفيــذ والياتــه يف هــذه ،التحــديات

املخـّصص  التمويـل   أن تزيـد    املاحنـة   وأهابت بالدول وباجلهـات     . اجملاالت وتقدمي املساعدة التقنية   
  .ذا الغرضهل

أن أحــد أهــداف االحتــاد األورويب  فــذكر االحتــاد األورويب باســم  إســبانيا ممثّــلوتكلّــم   - ٤٥
الرئيسية هو هتيئة جمال من احلرية واألمن والعدالة ملواطنيه، وأشار إىل برنامج سـتوكهومل املتعـدد                

وشـدَّد علـى أمهيـة اتبـاع هنـج          . قيقا هلذا اهلدف  ، الذي ُوضع حت   ٢٠١٤- ٢٠١٠  للفترة السنوات
متكامــل ومنــّسق يف التعامــل مــع ضــحايا العنــف املتكــّرر يف العالقــات الوثيقــة والعنــف اجلنــساين 

. وجرائم الكراهية والضحايا املعرضـني للجـرائم يف الـدول الـيت ليـسوا مـن رعاياهـا أو مواطنيهـا                     
وأشـار يف   . ية عامة الناس مـن اجلرميـة اخلطـرية واملنظمـة          والحظ األمهية احملورية اليت تتسم هبا محا      

هذا السياق إىل العمل الذي تضطلع به وحدة التعـاون القـضائي األوروبيـة، وهـي شـبكة تعـاون                    
ــسية         ــذي أصــبح أداة رئي ــر التوقيــف األورويب ال ــاون، وإىل أم ــات تع ــدة اتفاق ــضائي أَعــدت ع ق

وســلّط الــضوء كــذلك علــى مــشاركة   . ورويب األاالحتــادالنــاجع بــني بلــدان   للتعــاون القــضائي
، رهـاب االحتاد األورويب يف جلنة اخلـرباء املعنيـة بتقيـيم تـدابري مكافحـة غـسل األمـوال ومتويـل اإل             

املاليـة،  ات  االسـتخبار وحـدات    ل FIU.NETمركزيـة، هـي شـبكة       شـبكة حاسـوبية ال    وعلى إنشاء   
االحتـاد  لني آخـرين يركّـز عليهمـا        هنـاك جمـا   وقـال إن    . أنشطة استرداد املوجـودات   تسريع  هبدف  
رائم اجلـ بـشأن   جملس أوروبـا    أشار إىل اتفاقية    و.  بالبشر وهتريب األشخاص    االجتار ، مها األورويب

 .مجيع الدولأمام تح باب االنضمام اليت فُ )١٥(،)اتفاقية بودابست(السيربانية 

ضـيع املـؤمتر املتعلقـة    أن موافـذكر  األفريقيـة  الدول جمموعة باسم   زمبابوي   ممثّلم  وتكلّ  -٤٦
ــشباب واجلرميــة؛ وهتريــب املهــاجرين؛    األشــخاص؛ وغــسل األمــوال؛  واالجتــار بباألطفــال وال

───────────────── 
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عـرب   والصالت القائمة بني االجتار باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة            رهاب؛ واإل السيربانيةرائم  اجلو
 وقـال إن محايـة      )١٦(.لفيـة د حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأل        هتـدّ  أخطاراً شديدةً ل كلها   الوطنية، متثّ 

مــن أولويــات هــي ، الــصراعات، وخــصوصا يف اجملتمعــات اخلارجــة مــن اإلجــراماألطفــال مــن 
األســباب عــن بيانــات موثوقــة جلمــع إيــالء اهتمــام خــاص  وجيــب األفريقيــة، الــدول جمموعــة 
نـة  وحثّ الدول علـى إعمـال حقـوق الـضحايا املبيّ    . ة لتلك األخطار اليت تتهّدد األطفال  اجلذري

يف إعــالن مبــادئ العــدل األساســية املتعلقــة بــضحايا اإلجــرام والتعــّسف يف اســتعمال الــسلطة    
وأعرب كذلك عـن القلـق الـشديد إزاء العنـف املوجـه          ). ، املرفق ٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة    (

، نــسانســرهم، والــذي هــو انتــهاك لقــانون حقــوق اإل  ضــد املهــاجرين والعمــال املهــاجرين وأُ 
وذكـر أن العنـف     . لـى التـصديق علـى الـصكوك القانونيـة الدوليـة ذات الـصلة              وشّجع الدول ع  

ــزال       ــسجون، أمــور ال ت ــه ضــد األطفــال، إضــافة إىل االكتظــاظ يف ال ــساين والعنــف املوّج اجلن
وأهــاب بالــدول إىل تعزيــز . مــصدر قلــق بــالغ، رغــم اختــاذ طائفــة واســعة مــن التــدابري الدوليــة 

 منها مساعدة البلدان من خـالل تقـدمي املـساعدة     طرائق ب جهودها من أجل إهناء هذه األوضاع     
ودعـا يف هـذا الـصدد إىل تقـدمي دعـم      . التقنية مـن أجـل بنـاء القـدرات وتعزيـز األطـر القانونيـة              

-٢٠٠٧(ومنــع اجلرميـــة  كافحــة املخـــدرات  اخلاصــة مب قــوي خلطــة عمـــل االحتــاد األفريقـــي    
 للدراســات والبحــوث املتعلقــة   دعم املركــز األفريقــي أن تــوأهــاب أيــضا بالــدول   . )٢٠١٢

أوصـى بوضـع اتفاقيـة دوليـة        وختاماً،  . ، وكذلك سائر اآلليات األفريقية ذات الصلة      رهابباإل
  . السيربانيةرائماجلبشأن 
علــى فأكّـد   األرجنـتني باســم جمموعـة دول أمريكــا الالتينيـة والكاريبـــي،    ممثّــلوتكلّـم    -٤٧

 نــسانبــادرات املتعلقــة بالتنميــة املــستدامة وحقــوق اإلأمهيــة دمــج تــدابري ملكافحــة اجلرميــة يف امل
إىل اتبــاع هنــج  وقــال إن هنــاك حاجــة   . احلوكمــةاالجتمــاعي وســيادة القــانون و  اإلشــراك و

. احلكومـات واجملتمـع املـدين ووسـائط اإلعـالم والقطـاع اخلـاص          يـضّم   منع اجلرمية   إشراكي يف   
ن ضــلوع األطفــال يف اجلــرائم، ممــا وذكــر أنــه ينبغــي التركيــز بــصورة خاصــة علــى احليلولــة دو

 احتجــاز األحــداث، وعلــى تطبيــق سياســات اجتماعيــة حمورهــا ل اللجــوء إىلســيؤدي إىل تقليــ
ودعـا الـدول إىل النظـر يف وضـع آليـة السـتعراض تنفيـذ                . توفري التعليم وفرص العمـل للـشباب      

ــة اجلرميــة املنظَّمــة وبروتوكوالهتــ  ــةاوانــب اجلوأشــار إىل ضــرورة مراعــاة  . ااتفاقي ملــسألة  إلمنائي
وذكــر أن مــصادرة املوجــودات واســتردادها ميــثالن أداتــني هــامتني يف  . هلجــرة غــري املــشروعةا

ــة،   ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــتخدامهما يف  مكافحـ ــن اسـ ــات   إذ ميكـ ــة للتنظيمـ ــدعائم املاليـ تفكيـــك الـ
بتكاريــة اوج هنــالعتمــاد اجلهود الــيت تبــذهلا بلــدان املنطقــة ونــّوه يف هــذا الــسياق بــ. اإلجراميــة

───────────────── 
  .A/56/326مرفق الوثيقة  )16( 



 

V.10-53826 33 
 

A/CONF.213/18 

يف سـتراتيجية شـاملة   اتبـاع ا بالـدول أن تنظـر يف   أيـضا  وأهـاب   . وحجزهـا املوجودات  لتجميد  
للتعامـل مـع اجلـرائم    اسـتحداث أسـاليب جديـدة     ، وأبرز ضرورة    معاجلة مسألة األمن السيرباين   

قواعـد  لتنقـيح ال  مـن دعـم     موعـة   ونّوه مبا تقّدمـه اجمل    . ديدةاجلتكنولوجيات  الاملرتكبة باستخدام   
إنـشاء فريـق   تؤّيـد  اجملموعـة   وقـال إن   .وحتـديثها وتعزيزهـا    )١٧(النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء   

، بغيـة اسـتبانة     اجلرميـة الـسيربانية    يف جمـال     لقائمةخرباء الستعراض الصكوك الوطنية واإلقليمية ا     
ملـساعدة إىل   وأكّد على أن تقدمي ا    . ها بصك عاملي جديد   ثغرات ينبغي سدّ  إذا كانت هناك    ما  

ملـساعدهتا علـى تنفيـذ التزاماهتـا الدوليـة، وشـدَّد علـى ضـرورة                هـو أمـر أساسـي       البلدان النامية   
مــن امليزانيــة العاديــة ؤ لتنّبــوقابلــة لمــستدامة كافيــة وتزويــد مكتــب املخــدرات واجلرميــة مبــوارد 

  . تلك الواليةتنفيذلألمم املتحدة لكي يتمكّن من 
للمؤمتر، أنطونيو ماريا كوستا، يف الكلمـة الـيت ألقاهـا أمـام املـؤمتر               وشدَّد األمني العام      -٤٨

الـدخل   وعائدات تـضاهي    على أن اجلرمية املنظمة أصبحت عمال جتاريا له أبعاد اقتصادية كلية          
 إن اجلرميـة املنظمـة أصـبحت        قـال و. لبلدان عديدة وحجم أعمال أكرب شركات العـامل       القومي  
قـد نظـر جملـس األمـن يف         و. ق عملـها  ائـ  بـالنظر إىل حجمهـا وطر      األمـن خطرا يهـّدد    ل  أيضا متثّ 

م إليـه    مكتـب املخـدرات واجلرميـة إىل أن يقـدّ          دعـا و،  املنظّمـة يف عـّدة مناسـبات      تبعات اجلرمية   
حتـدث  ، ألهنـا    دولرفـاه الـ   خطرا علـى    ل كذلك   أن اجلرمية املنظمة متثّ   وذكر  . هبذا الشأن قرائن  

. حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةممــا حيــول دون ، تثمارعيــق االســتحالــة مــن عــدم االســتقرار 
مجيـع  لبلـوغ   سـاس   األوأعرب عن رأي مفاده أن مكافحة اجلرمية والسعي إىل إقامة العدل مهـا              

ودعـا املـؤمتَر إىل     . بـدون تنميـة   عـدل   وال  عـدل   التنمية بـدون    سبيل إىل    ، ألنه ال  األهدافتلك  
ــةاإلســهام يف مــؤمتر القمــة املعــين باألهــد    ســبتمرب/أيلــول، الــذي ســُيعقد يف  لأللفيــةاف اإلمنائي

). ٢٠١٥-٢٠١١(األهـــداف يف الفتـــرة الثالثـــة واألخـــرية تلـــك ، وإىل تيـــسري حتقيـــق ٢٠١٠
وأن اتفاقيـة مكافحـة الفـساد       تنفيـذ   إعمـال آليـة اسـتعراض       أن يكفل اإلسـراع ب     املؤمتروأهاب ب 

املقبلــة ملــؤمتر اخلامــسة ني يف الــدورة املــشاركب كمــا أهــاب. تكــون تلــك اآلليــة فّعالــة وشــاملة 
السـتعراض  علـى آليـة مماثلـة        أن يتفقـوا     األطراف يف اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية       

زا للتـصدي للجـرائم اجلديـدة       ا إذا كـان اجملتمـع الـدويل جمهَّـ         وتـساءل عمّـ   .  االتفاقيـة  تلكتنفيذ  
، واجلـرائم الـيت عـادت إىل الظهـور          )جـرائم التزييـف   ة و يـ واجلـرائم البيئ  الـسيربانية   رائم  مثل اجلـ  (

ــةالقرصــنة واالجتــارمثــل (جمــّددا  هّيب مــن ، وحــثّ املــؤمتَر علــى عــدم التــ  ) باملمتلكــات الثقافي
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يف كلّـه  اجملتمـع  إشـراك   وختامـا، أكّـد علـى أمهيـة         . أدوات جديدة للتصدي للجرمية   استحداث  
  . العدلالترويج لثقافة

بـه مـن كـرم الـضيافة ومـا          أبدتـه   لربازيـل ملـا     كومـة ا   امتنـاهنم حل   ون عـن  كلّموأعرب املت   -٤٩
ــه مــن جهــود   ــاين عــشر   لبذلت ــؤمتر الث ــ املتوأعــرب. نجــاحبتنظــيم امل ــضا عــن شــكر ونكلّم   أي

ودة ملـا قـام بـه مـن حتـضري وتنظـيم للمـؤمتر، وكـذلك جلـ                 ملكتب املخدرات واجلرمية     حكوماهتم
م الـذي اضـطلع بـه اجملتمـع املـدين واملنظمـات غـري               وأُعرب أيضا عن التقدير للعمل اهلا     . وثائقه

  .احلكومية إسهاما يف هذا اجملهود املشترك
نع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف      ملدور مؤمترات األمم املتحدة     أمهية  ون إىل   كلّموأشار املت   -٥٠

سـسات  وأعـضاء املؤ  املمارسني  واإلخصائيني  السياسات  ملقّرري  تتيح  إذ  تعزيز التعاون الدويل،    
ــة و ــاألكادميي ــدين  ممثّل ــدةً  ي اجملتمــع امل ــدة   فرصــةً فري ــادل اآلراء واخلــربات واملمارســات اجلي لتب

ــشأن       ــة ب ــايري دولي ــة ومع ــادئ توجيهي ــا، وصــياغة مب ــها    وتعميمه ــة من ــسائل اإلجــرام، احلالي م
ة سـتراتيجية إىل جلنـ    إتقدمي توجيهـات    ل املؤمترات للمجتمع الدويل فرصة      كما توفّر . واملستجّدة

سـتراتيجيات  ااإلجرام، وكذلك بـشأن      جتاهاتمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية بشأن التطورات وا      
مناســبة لاللتزامــات املعتمــدة يف إطــار املــؤمتر،  ويلــزم ضــمان متابعــة  . احملتملــةاملنــع والتــصدي 

ذي الـ لتنفيذ إعالن سـلفادور     ُيتخذ من تدابري    اللجنة أن تتابع عن كثب ما       بون  كلّماملتوأهاب  
  .املؤمتر الثاين عشراعتمده 

 املخــدرات ســيما مكتــب ألمــم املتحــدة، والتــضطلع بــه اعلــى مــا ون كلّمــوشــدَّد املت  -٥١
العدالـة  نظـم  إصـالح  يف يف تـدعيم اسـتراتيجيات منـع اجلرميـة، و    من دور ال غىن عنـه      واجلرمية،  
ملـا  عـرِب عـن التقـدير       وأُ.  الوطنيـة  العـابرة للحـدود   مكافحة شـىت أشـكال اجلرميـة        يف  اجلنائية، و 

يف توجيـه أنـشطة املكتـب،       مـن أسـلوب فّعـال       ملدير التنفيذي ملكتب املخدرات واجلرميـة       اتَّبعه ا 
  .وما بذله من جهود للتوعية بآثار اجلرمية يف البلدان النامية

 النطـاق ملنـع اجلرميـة ومكافحتـها، بغيـة      د عامليون على ضرورة بذل جه    كلّموأكّد املت   -٥٢
وذُكـر  .  عـامل أفـضل لألجيـال املقبلـة        إقامـة تقرار على الصعيدين الدويل واإلقليمي و     حتقيق االس 

أن العوملة وزيـادة التجـارة واالسـتثمارات الدوليـة والتـنقالت عـرب احلـدود مل تـسهم يف حتقيـق                      
علــى الطــابع عــرب الــوطين املتزايــد أيــضا رت ، بــل أثّــ فحــسبتكامــل اجملتمــع الــدويل وازدهــاره

فاجلرميـة  .  املالية العاملية األخرية الناس بالترابط القائم فيما بينـهم        اتكَّرت األزم قد ذ و. للجرمية
 واســعة النطــاق وتــدخالت  ستلزم اســتراتيجيات تــصدّ هــذا يــ  و؛ا حوهلــامبعــزل عمـّـ توجــد ال 

وإعـادة  إعـادة التأهيـل     إىل  إنفـاذ القـانون واملالحقـة القـضائية         إىل  منع اجلرمية   ، متتد من    متكاملة
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شــرطان مهــا كفــاءة نظــم العدالــة اجلنائيــة وضــمان أن منــع اجلرميــة ورئــي .  يف اجملتمــعاإلدمــاج
ــان  ــتقرار الزم ــاملي  الس ــصاد الع ــارهاالقت ــدابري الفعّ وجيــب . وازده ــشمل الت ــصدي  أن ت ــة للت ال

، متكامــل ومــستدامعلــى حنــو ق طبَّــاســتراتيجيات وطنيــة وإقليميــة ودوليــة، ُتألخطــار اإلجــرام 
 مــن تعزيــز التعــاون الــدويل وتوطيــد اإلرادة     وال بــّد. ملــسؤولية املــشتركة وتــستند إىل مبــدأ ا 

  .السياسية والثقة املتبادلة لتحقيق النجاح يف مكافحة اجلرمية
مها عنصران حموريان يف احلوكمـة  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن ون على  كلّموشدَّد املت   -٥٣

. ن واالسـتقرار للمجتمعـات    ا بل وسيلة لتحقيق األم     غاية حبد ذاهتما،   ليساومها  . وسيادة القانون 
نظـام  حتـسني   منـع اجلرميـة و    : إىل األركان الثالثة التالية   أن تستند   جهود منع اجلرمية    مل  وينبغي جمل 

أنه ينبغي عدم اللجوء    املبدأ القائل ب  ون على   كلّماملتوشّدد  . لعدالة اجلنائية وتعزيز التعاون الدويل    ا
وإرسـاؤمها  وسـيادة القـانون     الـسديدة   احلوكمـة   ب تـشجيع    ، كما جي  ذ أخري  كمال إىل التجرمي إالّ  
  .، مما يستلزم بناء القدرات يف نظم العدالة اجلنائيةمن الداخل

مـن  القدرات يف جمايل منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة            تدعيم  ون إىل أمهية    كلّموأشار املت   -٥٤
لتحقيـق  أمر مهم   أن توفري املساعدة التقنية     ورئي  . مكافحة اجلرمية مكافحة عاملية وشاملة    أجل  
يف جمـال منـع اجلرميـة ومالحقـة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم، وال سـيما         األمـد   طويلـة   مستدامة و نتائج  

ني أيــضا إىل كلّموأشــار أحــد املــت .  وتــدعيمهانظــم العدالــة اجلنائيــة وحتــديثها بنــاء مــن خــالل 
بلــدان اجلُزريــة الــصغرية، ومــا هلــا مــن  التحــديات الــيت تواجههــا البلــدان الناميــة، وخــصوصا ال 

تتـراوح مـن    تقدمي أشكال خمتلفة من املساعدة التقنيـة،         ميكن   هأنعلى  وأُكِّد  . احتياجات خاصة 
وأُعـرب عـن    . طرية متكاملة ومنـسقة   برامج قُُ  وتنفيذ   صوغالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب إىل       

تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف هـذا     جيـد ل مـن عمـل   مكتب املخـدرات واجلرميـة     ملا يقوم به    التقدير  
أن يــضطلع بــه اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري  مــا يتعــّين ون أيــضا علــى كلّمــوشــدَّد املت. اجملــال

  .يف هذه العمليةاإلمنائيون من دور هام شركاء الاحلكومية والقطاع اخلاص و
القـدرات يف نظـام     ون الضوء على دور التعليم والتدريب كوسـيلة لبنـاء           كلّمط املت وسلّ  -٥٥

العدالـة  للتوعيـة بـشؤون      إلعـداد منـوذج      همني عـن تأييـد    كلّموأعرب بعض املـت   . العدالة اجلنائية 
 أُبلـغ   ،ويف جمـال مكافحـة الفـساد      . اجلنائية على الصعيد الدويل من أجل حتقيـق سـيادة القـانون           

املخـدرات   مكتـب    املؤمتر بإنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، وهي مبادرة مشتركة بـني          
  .وحكومة النمسا بدعم من املكتب األورويب ملكافحة االحتيال وشركاء آخرينواجلرمية 

الـشراكات مـع القطـاع اخلـاص ووسـائط          مـا لتـدعيم     ني علـى    كلّممن املـت  كثري  وشدَّد    -٥٦
ــدين     ــة واجملتمــع امل ــة  اإلعــالم واملنظمــات الديني ــة  مــن أمهي . يف مكافحــة خمتلــف أشــكال اجلرمي
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احلكومــات أن تعمــل يف تعــاون وثيــق مــع املنظمــات غــري احلكوميــة   ن علــى ه يتعــّيوا أنــوذكــر
  . سيادة القانون وضمان احلوكمة الرشيدة واملساءلة والشفافيةإلرساء واجملتمع املدين 

ــوأوصــى املت  -٥٧ ــيم ون كلّم ــة      بتعم ــع اجلرمي ــال من ــدها يف جم ــم املتحــدة وقواع ــايري األم مع
احتــرام ســيادة القــانون وحقــوق  لتعزيــز  اًضــمانعلــى أكمــل وجــه ا هذتنفيــووالعدالــة اجلنائيــة 

مــن كــثري وأعــرب . تعزيــز التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــةممــا يــساعد بــدوره علــى ، نــساناإل
املعايري والقواعد وحتديثها بغيـة     تلك   جلميع املبادرات الرامية إىل مراجعة       تأييدهمني عن   كلّماملت

تعزيـز تطبيقهــا علـى نطــاق   وإىل جــات اجلديـدة علــى حنـو أفــضل   التـصدي للتحـديات واالحتيا  
  . أوسع من جانب الدول األطراف

ني االنتبــاه إىل املــشكلة العامليــة املتمثلــة يف اكتظــاظ  كلّم عــدد كــبري مــن املــت واســترعى  -٥٨
 حمــل الــسجون، ودعــوا إىل زيــادة اســتخدام بــدائل االحتجــاز وبــرامج العدالــة التــصاحلية لتحــلّ

قـد  ون أن تطـورات كـثرية       كلّمـ  املت وذكـر . لتصدي لإلجرام القائمة على العقاب وحده     اتدابري  
 وأن الوقت قد حـان ملراجعـة   )١٨(حدثت منذ اعتماد القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،    

ني كلّم مــتةعــّدوأبــدى .  بعــني االعتبــاراحلقــائق اجلديــدةأخــذ تلــك القواعــد وحتــديثها، بغيــة  
د مـشروع قواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة الـسجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة                   عتماتأييدهم ال 

مراعـاة  إدمـاج   القواعد هبدف   تلك  دعم اعتماد   إىل  الدول األعضاء   دعوا   و )١٩(بشأن اجلانيات، 
ــسانية  ــارات اجلن ــة املؤســسات اإلصــالحية  صــميم  يف االعتب ــدَّد املت. ثقاف ــوش ــى أن كلّم ون عل

مـن إصـالح نظـام العدالـة اجلنائيـة، ودعـوا إىل         أساسـيا    اعتـرب جـزء   إصالح السجون ينبغـي أن ي     
عرضـا مـوجزا    مـشاركني   وقـّدم عـّدة     . تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء يف هذا اجملـال         

إصـالح  ، وخصوصا   العدالة اجلنائية نظم  ت يف بلداهنم يف جمال إصالح       إلصالحات اليت اسُتهلّ  ل
ــسجون ــن حيــث  ال ــّن ، م ــشريعاتَس ــي إىل حتــسني ظــروف     ت ــشطة ترم ــام بأن ــسجون والقي ال

،  اجتماعيـا لـسجناء اني على أن االستثمار يف إعادة إدماج     كلّممتة  وأكّد عد . ومعاملة السجناء 
ــع أساســيا عنــصرا يكــون ، ينبغــي أن النكــوصوبالتــايل خفــض معــدالت   يف اســتراتيجيات من

ة للتـصدي للتعـذيب، وال سـيما        ون عـن تقـديرهم لإلجـراءات املتخـذ        كلّمـ وأعـرب املت  . اجلرمية
األعمال اليت يضطلع هبـا املقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو                        

ون كذلك، مـع التقـدير، إىل العمـل اهلـام           كلّم املت ونّوه. ية أو املهينة  إنسانالعقوبة القاسية أو الال   
  .جناءوالدينية يف رعاية الساألهلية نظمات املالذي تقوم به 
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ألهنـم  أولويـة يف االهتمـام،      األطفال والـشباب    ضرورة إيالء   ني على   كلّمتم ةوأكّد عدّ   -٥٩
كمـا  ون أيـضا جمموعـة مـن املبـادرات املتعلقـة بقـضاء األحـداث،                كلّموناقش املت . املستقبلهم  

يـة  كلّمعاجلـة   الـشباب ومعاجلـة جنـوح األحـداث         كـبح اإلجـرام لـدى       إىل  ترمـي   تدابري  ناقشوا  
ون معلومــات عــن التــدابري املتخــذة علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي كلّمــم املتوقــّد. ةوشــامل

للتعامل مع األطفال املعرضني للخطر واألطفـال املخـالفني للقـانون، مثـل اإلجـراءات القـضائية                 
ــادة         ــل وإع ــادة التأهي ــب وإع ــة والتجني ــربامج واخلــدمات اخلاصــة بالوقاي ــال وال املناســبة لألطف

  .وخدمات الرعاية الالحقةجتماعي االاإلدماج 
، كمـا ُشـدِّد علـى احلاجـة         وأشري أيضا إىل أمهية وجود سـلطة قـضائية نزيهـة ومـستقلة              -٦٠

وذُكـر أنـه   . ملؤسسات العدالـة اجلنائيـة، مبـا فيهـا احملـاكم ودوائـر النيابـة العامـة        إىل إدارة سليمة    
وأشــار .  وبنــاء قــدراهتمجلنائيــةاملمارســني يف جمــال العدالــة ا الختــصاصيني يلــزم إذكــاء وعــي ا 

ون أيضا إىل دور التكنولوجيا يف إصالح نظم العدالة اجلنائية وإىل احلاجـة إىل املـساعدة               كلّماملت
  .التقنية يف هذا الصدد

األسـباب  ون إىل اعتماد استراتيجيات شاملة يف جمال منـع اجلرميـة، تعـاجل              كلّمودعا املت   -٦١
 وقالوا إن الفقر والكوارث البيئية، من بني أمور أخـرى، تزيـد             . معاجلة مباشرة  اجلذرية للجرمية 

 مـن   قـدر كـبري     احملليـة  ويقـع علـى عـاتق اجملتمعـات       .  لإلجـرام  ض األشخاص تعّرمن  بقدر هائل   
مثـل ضـمان الـسالمة يف املـدارس ويف الـشوارع       بوسائل  املسؤولية عن اختاذ املبادرات الالزمة،      

آليـات لتـسوية النــزاعات      واستحداث  سؤوليات العمومية،   ويف األحياء، وإشراك الشباب يف امل     
. يف مؤسـسات العدالـة اجلنائيـة      النـاس   ومن املهم أيضا استعادة ثقـة       .  اجملتمع مسؤوليةترسيخ  ول
النـاس الـيت   وأشـري أيـضا إىل بـرامج توعيـة     . يـة فـارة اجملتمع اخليف هـذا الـصدد علـى أمهيـة         أُكِّد  و

ون أن املنــع لــيس كلّمــذكــر املتو. اإلقــصاء االجتمــاعيمثــل الفــساد ومكافحــة تتنــاول مــسائل 
 اجملتمــع إىل حتــسني رفــاهمجيــع الــسياسات الراميــة  ، ألن َمهّمــة أجهــزة إنفــاذ القــانون وحــدها  

  .االجتماعية هلا تأثري يف منع اجلرميةالشرور والقضاء على 
 ضـحايا اجلرميـة،     حتياجـات اأيضا  يلّبي  ون على أن منع اجلرمية ينبغي أن        كلّموشدَّد املت   -٦٢

ط الــضوء يف هــذا الــصدد علــى وُســلِّ. بغيــة احلــد مــن إعــادة اإليــذاء وتكــرار ارتكــاب اجلــرائم 
ضمان لـ ق هنـج متكامـل ومنـسّ   ضـرورة اتبـاع   د علـى  دِّوشُـ . استخدام آليـات العدالـة التـصاحلية      

مجـع  م  ضـرورة تـدعي   على  ون  كلّموأكّد املت . م إليهم حقوق ضحايا اجلرمية وحتسني الدعم املقدّ     
الوصــول إىل العدالــة وأن تتــاح هلــم تــدابري دعــم متكــني الــضحايا مــن فــرص املعلومــات وأمهيــة 

  . يسهل الوصول إليها، مثل املالجئ األسرية واألشخاص الداعمني وخطوط املساعدة اهلاتفية
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اجلنــسي والعنــف التعــّدي خبطــورة مــن قبــلُ اعتــرف قــد وأشــري إىل أن اجملتمــع الــدويل   -٦٣
، مثـــل اتفاقيـــة حقـــوق شـــّتى دوليـــة ا يف حـــق األطفـــال والـــشباب، وســـنَّ صـــكوكاملـــرتكبني
ون أيــضا إىل التــدابري الوطنيــة املتخــذة ملكافحــة االســتغالل اجلنــسي كلّمــ وأشــار املت)٢٠(.الطفــل

  . خالعية ويف إنتاج مواد خالعية يف أفعالإقحامهملألطفال، مبا يف ذلك 
 العنف ضد املـرأة، مبـا فيهـا العنـف ضـد العـامالت               ة مجيع أشكال  ون بشدّ كلّموأدان املت   - ٦٤

املهاجرات، وطلبوا إىل اجملتمع الدويل منع هذه اجلرائم وجترميها ومالحقـة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم،               
كـذلك  هـي  وقـالوا إن العنـف ضـد املـرأة مـشكلة اجتماعيـة عامليـة، و           . وفقا للتـشريعات الوطنيـة    
دا ون جمـدّ كلّمـ  املتأكّـد و.  التمييـز ضـد املـرأة   وشـكل مـن أشـكال    نـسان انتهاك خطـري حلقـوق اإل   

ويف هــذا الــسياق، أشــري إىل املبــادرات . االلتــزام بالقــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة 
ــرأة،     ــة املتخــذة ملكافحــة العنــف ضــد امل ــها الوطني ــشاء   ومن ــشريعية مناســبة، وإن ــدابري ت اعتمــاد ت

 وظــائف مــدعني عــامني متخصــصني يف وحــدات خاصــة، واســتخدام األوامــر الزجريــة، وإنــشاء 
التعامل مع اجلرائم املرتكبـة يف حـق النـساء واألطفـال، وتنفيـذ تـدابري ملـساعدة الـضحايا وتقـدمي                       

وأَعـرب عـدة   . الدعم االجتمـاعي، وال سـيما يف حـاالت العنـف الـذي يرتكبـه الـشريك احلمـيم           
ــة لالســترا   كلّممــت ــدابري ني عــن تأييــدهم العتمــاد الــصيغة املنقحــة واحملدث ــة والت تيجيات النموذجي

  .العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
مــن لتكنولوجيــات اجلديــدة اجملــرمني لاســتخدام  نطــوي عليــهيمــا ون إىل كلّمــوأشــار املت  -٦٥

ك اجلـرائم ومـا   لتلـ طوا الـضوء علـى األضـرار االقتـصادية         وسـلّ . السريانيةاجلرائم   هامبا في أخطار،  
لتـدابري  عرضـا ل  ون  كلّمـ املتوقّدم  . لحدودطابع اجلرمية العابر ل   ، وعلى   تلحقه من أذى برفاه الناس    

يطرحهـا التحـّري    ، وأشاروا إىل التحديات الـيت       السيربانيةاليت اختذهتا حكوماهتم ملكافحة اجلرائم      
جملـس أوروبـا بـشأن      اقيـة   ني إىل اتف  كلّموأشـار بعـض املـت     . اجلـرائم ومالحقـة مرتكبيهـا     عن تلـك    

ني على أمهيـة    كلّموشدَّد بعض املت  . وا الدول األخرى على االنضمام إليها     ، وحثّ اجلرائم السيربانية 
بنـاء القـدرات،    خـدمات   ون إىل زيـادة     كلّمـ ودعـا املت  .  يف هـذا الـشأن     التعاون مع القطاع اخلاص   

ني كلّموذكر أحد املت  .  هذا اجملال  وأثنوا على األعمال اليت يقوم هبا مكتب املخدرات واجلرمية يف         
ضرورة وجود خطة عمل للقيام جبهد عـاملي يف جمـال بنـاء القـدرات، ودعـا إىل إقامـة شـراكات                      
وتضافرات بني اجلهات املعنية يف هذا امليدان ضمانا للتنـسيق يف اسـتعراض االحتياجـات وحـشد           

القائمـة  ني إىل الـصالت     كلّمر أحـد املـت    وأشـا . املوارد وتقدمي املساعدة التقنية وتقييم التقدم احملرز      
بــني اجلرميــة املنظمــة والقرصــنة علــى وســائط اإلعــالم الرقميــة، وأوصــوا بــإجراء دراســة وحتليــل    

───────────────── 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )20( 
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ني عن تأييـدهم إلعـداد صـك دويل جديـد ملكافحـة             كلّموأعرب بعض املت  . قني هلذه املسألة  متعّم
 وأعـرب أحـد     . مـن هـذا القبيـل      إعـداد صـك   ون آخـرون    كلّمـ ، بينما عارض مت   السيربانيةاجلرائم  

ني عن خيبة أمله ألن املـؤمتر الثـاين عـشر مل يـتمكّن مـن إرسـاء األسـاس الـالزم للتفـاوض           كلّماملت
  .على صك قانوين دويل جديد بشأن اجلرمية السيربانية

 رئاسيني صـادرين عـن جملـس األمـن أُعـرب            بياننيولجمعية العامة   لوأشري إىل قرارات      -٦٦
مـن  الوطنيـة  العـابرة للحـدود   االجتـار باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة        مـا ميثّلـه     إزاء  فيها عن القلق    

  .السالم واألمن الدولينيأخطار شديدة على 
ــة ون علــى الــصالت  كلّمــوشــدَّد املت  -٦٧ بــني االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة   املتنامي

القـضائية  قـصري اإلجـراءات      ينبغـي ت   وقـالوا إنـه   . والفساد وغـسل األمـوال    باألشخاص  واالجتار  
ــرام الكامــل حلقــوق  ضــمان وتبــسيطها، مــع   ــهمااالحت ــسانيةملت ــوات  و.  اإلن ــشاء قن أوصــوا بإن

وأُثــين علــى . للتعــاون املباشــر فيمــا بــني أجهــزة إنفــاذ القــانون وفيمــا بــني الــسلطات القــضائية  
ــة    ــادل املعلومــات العملياتي ــة باعتبارهــا أداة لتب ــشبكات اإلقليمي ــى أن كلّمــملتوشــدَّد ا. ال ون عل

شـدَّدوا علـى   كما الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة توفر إطارا مفيدا لتعجيل اإلجراءات،        
 انوالتنفيــذ الكامــل للــصكوك القانونيــة الدوليــة ذات الــصلة أمــر      تــوافر العــزم الــسياسي   أن 

ون عـن عـدد مـن       مـ كلّاملتوأفـاد   .  أكثر جناعة  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية    جلعل   انضروري
اعتمــاد تــشريعات وإبــرام معاهــدات ثنائيــة لتــسليم اجملــرمني هــا  املتخــذة، مبــا فيالتــدابري الوطنيــة

  .ملساعدة القانونيةتبادل اول
عائـدات  ملوجـودات املتأتيـة مـن       ون كذلك على أمهية جتميد ومـصادرة ا       كلّموشدَّد املت   -٦٨
وأكّـدوا علـى أن   . ن احملـاكم األجنبيـة    عـ درة  ال بـاألوامر الـصا    االعتراف الفعّـ  ضرورة  جلرمية، و ا

. الـربح تـستهدف   الـيت    اجملـرمني يف مكافحـة اجلـرائم         حتجازمن ا أجنع  تكون  كثريا ما   املصادرة  
؛ وأشـار بعـضهم إىل    ه الغايـة  دابري اليت اختذهتا حكوماهتم هلـذ     لتعرضاً ل ني  كلّمعدد من املت  قّدم  و

  .دانةإجراءات للمصادرة غري القائمة على اإلإرساء 
أنـه كـثريا   شدَّد علـى  ، فـ مـسلحة صراعات ني إىل الدول اليت تشهد   كلّموأشار أحد املت    -٦٩

، الـصراع املـسلح وأثنـاءه وبعـده    ترابط بني اجلرمية املنظمة وجرائم احلـرب قبـل     ما يكون هناك    
  . الفئتني من اجلرائممرتكبـي هاتنييف مالحقة هنج متكامل باتباع وأوصى 

املـستجدة، مثـل اجلرميـة البيئيـة واالجتـار          اإلجرام  ني إىل جماالت    كلّماملتوأشار عدد من      -٧٠
مناقـــشة مواضـــيعية بـــشأن االجتـــار املتاحـــة إلجـــراء فرصـــة الباملمتلكـــات الثقافيـــة، ورّحبـــوا ب

 وذكر أحد املـتكلمني أن      .لجنة اجلرمية والعدالة اجلنائية   املقبلة ل ورة  أثناء الد باملمتلكات الثقافية   
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بيئية، اليت تعيـق التنميـة املـستدامة، ميكـن مواجهتـها ومنعهـا مـن خـالل نظـم ملكافحـة               اجلرمية ال 
  .غسل األموال والسترداد املوجودات

اتفاقيـة األمـم املتحـدة    وهي ون إىل الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة،     كلّموأشار مت   - ٧١
 واتفاقيـة اجلرميـة     )٢١(١٩٨٨م   لعـا  ملكافحة االجتار غري املـشروع يف املخـدرات واملـؤثرات العقليـة           

صـكوك األمـم املتحـدة      كـذلك   املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا، واتفاقية مكافحـة الفـساد، و         
ق علـى تلـك الـصكوك أو تنـضم إليهـا بعـد أن              أهـابوا بالـدول الـيت مل تـصدّ        ، ف رهابملكافحة اإل 

تنفيـذا   تلـك االتفاقيـات   يفذ اإلطـار الـشامل    تفعل ذلك، وأهابوا جبميع الـدول األطـراف أن تنفّـ          
ني عن ارتياحهم العتماد مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم             كلّممن املت كثري  وأعرب  . تاما

 األمـم املتحـدة     املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته الثالثة قرارا بإنشاء آلية اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة              
اط يف عمليـة االسـتعراض الـيت جيريهـا          بنـش تشارك  الدول األطراف أن    وأهابوا ب ،  ملكافحة الفساد 

الـدول األطـراف يف     بني  كلّمعـدد مـن املـت     وأهاب  . النظراء يف إطار اآللية وأن تدعم تلك العملية       
أثنـاء  االتفاقيـة  تلـك  اتفاقية اجلرمية املنظمة أن تبذل قصارى جهدها إلنشاء آلية الستعراض تنفيذ  

مم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة، الـيت             يف اتفاقية األ   الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف   
  .٢٠١٠أكتوبر /يف فيينا يف تشرين األولسُتعقد 

ولــسائر الــصكوك ربوتوكــول هتريــب املهــاجرين ون إىل االمتثــال العــاملي لكلّمــتاملودعــا   -٧٢
 وأفـراد   االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين            الدولية ذات الصلة، وخصوصا     

ون عن قلقهم البالغ بشأن العنف ضد املهـاجرين والعمـال املهـاجرين             كلّم وأعرب مت  )٢٢(.سرهمأُ
ون عــن جهــود ومبــادرات كلّمــوأبلــغ مت. وأســرهم، وخــصوصا يف ســياق تــدابري مراقبــة احلــدود

وطنية وثنائية وإقليمية للحد مـن هـشاشة أوضـاع املهـاجرين والعمـال املهـاجرين وأُسـرهم ومـن                
اطر الــيت يتعرضــون هلــا، تتــراوح بــني تــوفري العــون القــانوين واملــساعدة، وخــصوصا للنــساء   املخــ

كمـا أعـرب عـدة    . واألطفال، وإنشاء وحدات متخصصة تركّز على مكافحة هذا العنف ومنعـه       
عند ني عن رأي مفاده أن جترمي املهاجرين غري الشرعيني وممارسات احتجازهم اإلجباري             كلّممت

تأييـده  ني  كلّمأحـد املـت   وأبـدى   . ع القـانون الـدويل، وجيـب مـن مثّ أن تتوقّـف            مـ تتعـارض   احلدود  
القتراح القائل بأن يوصي املؤمتُر الثاين عشر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بـأن تنظـر                الشديد ل 

يف إعداد استراتيجية منوذجية وتدابري عملية بشأن القـضاء علـى العنـف ضـد املهـاجرين والعمـال                   
  .منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةسياق سرهم يف رين وأُاملهاج

───────────────── 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  )21( 
 .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠املرجع نفسه، اجمللد  )22( 
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مهـا شـكالن    ني إىل أن االجتار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين           كلّموأشار عدد من املت     -٧٣
هنــج شــامل يــوازن بــني متطلبــات العدالــة يتطلبــان اتبــاع مــن أشــكال اجلرميــة املنظمــة خطــريان 

مـن تـشريعات ومـا اختذتـه مـن          بلـداهنم   اعتمدتـه   عّمـا   ون  مثّلأفاد امل و. نساناجلنائية وحقوق اإل  
التـصديق  مشلـت  ،  ومنعهما على حنو أجنعملكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين  تدابري  
مايـة ضـحايا االجتـار    حل، وريـب املهـاجرين  بروتوكـول هت و ،بروتوكول االجتار باألشخاصعلى  

ــال، و    ــساء واألطف ــوق امل ملباألشــخاص، وخــصوصا الن ــاة حق ــاجرينراع ــة  ه ــرَّبني ومالحق  امله
علــى الــصعيدين  الــدولداخــل ني علــى ضــرورة تعزيــز تنــسيق اجلهــود ممــثّلوشــدَّد عــدة . اجلنــاة

 مـن   تضطلع به املنظمات غري احلكومية    اجلهات املعنية، ونّوهوا مبا     اإلقليمي والدويل ومع مجيع     
ار باألشـخاص جلعلـه   ني تنقـيح بروتوكـول االجتـ   مثّلواقترح بعض امل. دور خاص يف هذا الشأن  

 بيــد أن آخــرين رأوا أن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص ميثــل .أكثــر اتــساقا مــع الواقــع الــراهن
  .ةشاملمكافحة كافحة االجتار باألشخاص ملخارطة طريق 

الـنظم االقتـصادية    ميثّـل خطـرا شـديدا علـى سـالمة           ون بأن غسل األمـوال      كلّمتاملوسلّم    -٧٤
ني على الصالت   كلّممعظم املت وأكّد  .  األمد لتنمية االجتماعية الطويلة   ا وعلىواملالية واستقرارها   

القويــة بــني غــسل األمــوال واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة واالجتــار باملخــدرات واالجتــار بالبــشر، 
وأفـاد  . اتفاقيات األمم املتحـدة ذات الـصلة      أبرزته  ، وخصوصا متويله، حسبما     رهابوكذلك اإل 

جراءات املاليـة املتعلقـة     فرقـة العمـل املعنيـة بـاإل       كأعـضاء يف     قامـت بـه دوهلـم        عّمـا ني  كلّمعدة مت 
طرهم الوطنية اخلاصة بغـسل     أل اتقييموقّدموا   أو يف فرقة عمل إقليمية ذات صلة،         بغسل األموال 

مـن االجتاهـات    ني عـن القلـق      كلّموأعرب بعض املت  .  يف سياق تلك اهليئات    ، اليت أُنشئت  األموال
إساءة استخدام تكنولوجيا املعلومات الرتكاب جرائم مالية وجـرائم غـسل       ا خيّص   املستجدة فيم 

. تعاونـا وتنـسيقا علـى الـصعيد الـدويل       تتطلّـب   هـذه التحـديات     وذُكر أن   . يةإرهابال  فعأموال وأ 
  .ني إىل وضع اتفاقية شاملة ملكافحة غسل األموالكلّمودعا أحد املت

ــّدم  -٧٥ ــت وق ــا أح ني كلّم بعــض امل ــاهتم  عرضــا مل ــه حكوم ــؤخرا رزت ــدم  م يف اعتمــاد مــن تق
وحجزهـا  عائـدات اجلرميـة     كـشف    هتـدف إىل متكينـها مـن         ،تشريعات ملكافحة غـسل األمـوال     

ني على أن مكافحة اجلرمية املنظمة علـى حنـو نـاجع            كلّموشدَّد بعض املت  . وجتميدها ومصادرهتا 
ــة،      ــدات اجلرمي ــى عائ ــز عل ــصّب التركي ــب أن ين ــان اجملــرمني حبتتطل ــك املوجــودات   رم ــن تل  م

لـدى فعـل    وينبغـي للـدول،     . وتفكيك أوصال اجلماعات اإلجرامية املنظمة وقطع ُسبل متويلـها        
، حبيـث يتعـّين إثبـات       ذلك، أن تنظـر يف أسـاليب قانونيـة مبتكـرة، مثـل عكـس عـبء اإلثبـات                  

، ، واختــاذ تــدابري وقائيــة فيمــا خيــّص األشــخاص املعرَّضــني سياســيا العائــداتة مــصدر يمــشروع
  .املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني وأساليب املصادرة املدنيةوإرساء 
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مـن دور أساسـي     يه وحدات االستخبارات املاليـة      تؤّدما  ني على   كلّم من املت  كثريوشدَّد    - ٧٦
اليت حيتمـل ارتباطهـا     تحليل املعامالت املشبوهة    بكافحة غسل األموال و   املعنية مب يف األطر الوطنية    

وأُكِّـد  . على أمهيـة إنـشاء وحـدات متخصـصة ملـصادرة املوجـودات            وشّدد أيضا   . موالغسل األ ب
الالزمـة  األدوات ، وإىل تعمـيم   يف هـذا اجملـال    نيناسـب املعلى احلاجة إىل بناء القـدرات والتـدريب         

ــذلك، وإىل  ــة ل ــادل املعلومــات العملياتي ــدور مكتــب املخــدرات واجلرميــة يف تقــدمي    . تب وأُشــيد ب
  .رهابمكافحة غسل األموال ومتويل اإلمن أجل لتقنية املساعدة ا

ــه ، ظــاهرة عامليــةرهــابني أن اإلكلّموأكّــد عــدة مــت   -٧٧ ــدا للــسلم واألمــن  ميثّــل  وأن هتدي
الدوليني، ممـا يتطلـب هنجـا متعـدد األطـراف؛ وشـدَّدوا علـى أمهيـة التعـاون الـدويل واإلقليمـي                       

كما شّدد علـى أمهيـة      . رهابا فريدا ملكافحة اإل   وعلى دور األمم املتحدة باعتبارها حمفال عاملي      
تـصبح أطرافـا يف   وأُهيـب بالـدول األعـضاء أن    يف مكافحة اإلرهاب، هنج العدالة اجلنائية    اتباع  

ــة   ــة الدولي  وكــذلك أحكــام ،ذ أحكــام تلــك الــصكوك وأن تنفّــذات الــصلة الــصكوك القانوني
 تنفيـذا   ،رهـاب دة العامليـة ملكافحـة اإل     قرارات جملس األمن ذات الصلة واستراتيجية األمم املتح       

ــ. كــامال احتــرام تــام لــسيادة القــانون  جتــري مــع  ينبغــي أن رهــابعلــى أن مكافحــة اإلد وأكّ
اإلجـرام   وأشـكال    رهـاب بـني اإل  إىل الصالت املتناميـة     ني  كلّمعدة مت وأشار  . نسانوحقوق اإل 
 وشـدَّدوا علـى     ،درات والفـساد   اجلرمية املنظمة وغسل األموال واالجتار باملخـ       ها، مبا في  األخرى

ني أن أي اسـتراتيجية عامليـة       كلّموذكـر أحـد املـت     . يني من مـصادر متويلـهم     رهابأمهية حرمان اإل  
املنظمـة عـرب   اإلجراميـة  ماعـات  تعاجل الصالت احملتملـة بـني اجل     شاملة ملكافحة الفساد ينبغي أن      

انتـــشار املـــساعدة علـــى وذُكـــرت أمهيـــة معاجلـــة الظـــروف . يـــةرهاباإلتنظيمـــات والالوطنيـــة 
علـى  أيـضا   ني  كلّمشـدَّد عـدة مـت     و. تـدابري وقائيـة طويلـة األمـد       ، وكذلك احلاجـة إىل      رهاباإل

  .رهابضرورة عدم نسيان ضحايا اإل
ــاد  -٧٨ ــت وأف ــدابري واســتراتيجيات ملكافحــة    عــن ني كلّم عــدة م ــذ ت ــداهنم يف تنفي جتــارب بل
 الـصكوك القانونيـة الدوليـة املتـصلة      من خطوات للتصديق على ته، وخصوصا ما اختذ   رهاباإل
تدابري تشريعية وتدابري عملياتيـة، مبـا       وذُكر أن التدابري اليت اتُّخذت مشلت       .  وتنفيذها رهابباإل

، رهـاب انتـشار اإل  املـساِعدة علـى     عاجلـة الظـروف     ملآليات للتنسيق، وكذلك تدابري     فيها إنشاء   
  .فالتطّرمناهضة مثل برامج 

ر للعمـل الـذي يـضطلع بـه مكتـب املخـدرات واجلرميـة، وخـصوصا                 وأُعرب عـن التقـدي      - ٧٩
 رهــابتنــسيق وثيــق مــع املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإليف  التــابع لــه، رهــابفــرع منــع اإل

، وذلـك مـن خـالل تقـدمي         رهـاب تـدابري مكافحـة اإل     فرقة العمل املعنيـة بتنفيـذ     وكعضو نشط يف    
وأُشـري  . رهـاب انب العدالة اجلنائية املتـصلة مبكافحـة اإل       املساعدة التقنية وبناء القدرات بشأن جو     
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زيـادة املـوارد    مـساعدة مـستدامة، ب    املـساعدة التقنيـة الـيت يقـّدمها الفـرع           جعـل   أيضا إىل ضـرورة     
  . متتد لسنوات متعّددةتوفري موارد من خارج امليزانيةبامليزانية العادية زيادة وافية واملخّصصة يف 

مهية إنشاء وتـدعيم قـدرات الـدول األعـضاء يف جمـال مجـع البيانـات                 ون أ كلّموأبرز املت   -٨٠
وذُكر إن البيانات اإلحصائية العالية النوعيـة ميكـن أن         . اإلحصائية عن اإلجرام والعدالة اجلنائية    

ــصوغ        ــها ل ــل أدوات ال غــىن عن ــه، وأهنــا متثّ ــة اإلجــرام واجتاهات ــة ســديدة ببني تفــضي إىل معرف
ني أنــه ينبغــي اإلبــالغ عــن اإلحــصاءات  كلّموالحــظ عــّدة مــت. سياســات قائمــة علــى شــواهد 

املتعلقة بـاإلجرام والعدالـة اجلنائيـة وتبـادل تلـك اإلحـصاءات علـى الـصعيد الـوطين واإلقليمـي                     
  .والدويل، مبا يف ذلك ضمن إطار آليات األمم املتحدة

لعدالــة وعرضــت حكومــة قطــر استــضافة مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث ملنــع اجلرميــة وا    -٨١
  .٢٠١٥اجلنائية، الذي سُيعقد يف عام 

    
    اإلجراء الذي اختذه اجلزء الرفيع املستوى  - جيم  

/  نيــسان١٧اعتمـد املــؤمتر يف اجللـسة الرابعــة مـن اجلــزء الرفيـع املــستوى، املعقـودة يف        -٨٢
م نظـ : ، إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العامليـة        ٢٠١٠أبريل  

ولالطـالع  . (A/CONF.213/L.6/Rev.2)منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وتطّورهـا يف عـامل متغّيـر               
  .١على نص اإلعالن، انظر الفصل األول، القرار 

      
    الفصل اخلامس

النظر يف بنود جدول األعمال يف اجللسات العامة ومن جانب هيئات     
      الدورة، واإلجراءات اليت اختذها املؤمتر

   وإعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية رمية؛األطفال والشباب واجل  - فأل  
      يف جمال منع اجلرمية

    وقائع اجللسات    
، إىل ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٢ املعقــودة يف ،أســند املــؤمتر يف جلــسته العامــة الثانيــة      -٨٣

 ٥لبنـَد  ، وا"ةاألطفـال والـشباب واجلرميـ    " من جدول األعمـال املعنـون      ٣لبنَد  اجللسات العامة ا  
". إعمـال مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة يف جمـال منـع اجلرميـة                 "من جدول األعمـال املعنـون     
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 ١٣ و ١٢ونظر املؤمتر يف هذين البندين يف جلساته العامة الثانية والثالثـة والرابعـة، املعقـودة يف                 
  :لوثائق التاليةومن أجل نظر املؤمتر يف هذين البندين ُعرضت عليه ا. ٢٠١٠أبريل /نيسان

  ؛)A/CONF.213/4(هتا األمانة بشأن األطفال والشباب واجلرمية ورقة عمل أعّد  )أ(  
التوجيهيـة يف   املتحـدة   هتا األمانـة بـشأن إعمـال مبـادئ األمـم            ورقة عمـل أعـدّ      )ب(  

 ؛)A/CONF.213/6(جمال منع اجلرمية 

ل العدالة اجلنائيـة    معلومات خلفية عن حلقة العمل بشأن التثقيف يف جما         ورقة  )ج(  
  ؛)A/CONF.213/12(على الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون 

معلومـات خلفيـة عـن حلقـة العمـل بـشأن استقـصاء أفـضل املمارسـات                  ورقة    )د(  
املعتمــدة لــدى األمــم املتحــدة وأفــضل املمارســات األخــرى يف جمــال معاملــة الــسجناء يف نظــام 

  ؛)A/CONF.213/13(العدالة اجلنائية 
معلومات خلفية عن حلقة العمل بشأن النهج العملية ملنع اجلرمية يف املدن ورقة   )ه(  

)A/CONF.213/14(؛  
معلومــات خلفيــة عــن حلقــة العمــل بــشأن االســتراتيجيات وأفــضل        ورقــة   )و(  

  ؛)A/CONF.213/16(املمارسات من أجل احليلولة دون اكتظاظ املرافق اإلصالحية 
نتـائج اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين           رئـيس فريـق اخلـرباء عـن          مـن  متقرير مقـدّ    )ز(  

بوضع قواعد تكميلية خاصة مبعاملة النساء املوقوفات واملعتقالت يف املرافـق االحتجازيـة وغـري           
  ؛)A/CONF.213/17(االحتجازية 

  ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل املناقشة   )ح(  
 /A/CONF.213(ر الثـــاين عـــشر تقـــارير االجتماعـــات اإلقليميـــة التحـــضريية للمـــؤمت   )ط(  

RPM.1/1 وA/CONF.213/RPM.2/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.4/1.(  
وُعــرض فــيلم . ٥ و٣ن لألمانــة عرضــاً للبنــدين ممــثّالم  قــّد،يف اجللــسة العامــة الثانيــةو  -٨٤

، "اء العـامل  قهـا العملـي يف شـىت أحنـ        مبادئ األمم املتحدة بشأن منع اجلرميـة وتطبي       "قصري عنوانه   
بالتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو        املقــرر اخلــاص املعــين   وألقــى
.  املتعلــق باألطفــال والــشباب واجلرميــة٣ أمــام املــؤمتر بــشأن البنــد  كلمــةًية أو املهينــةإنــسانالال

الربازيـل ومـصر     شيلي وفنلندا وأملانيا والصني وسويسرا وكندا واألرجنـتني و         وممثّلوتكلّم أيضا   
  .واجلماهريية العربية الليبية
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 االحتـاد الروسـي     وممثّلـ تكلّـم   أبريـل،   / نيـسان  ١٣ املعقودة يف    ،ويف اجللسة العامة الثالثة     -٨٥
 واهلنـد   وأنغـوال ملكـة املتحـدة     وجنوب أفريقيا ومجهورية كوريا والواليـات املتحـدة وبـريو وامل          

ــة  ــدا ومجهوري ــران وأوغن ــا  إي ــسا   اإلســالمية وروماني ــد وفرن ــر وتايلن ــشاد واجلزائ  واملكــسيك وت
 معهـد األمـم املتحـدة    عـن املراقُب وتكلّم أيضا . والربازيل واجلماهريية العربية الليبية وفييت نام  
 .ألمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني

ملكــة العربيــة  املوممثّلــتكلّــم أبريــل، / نيــسان١٣ويف اجللـسة العامــة الرابعــة، املعقــودة يف    - ٨٦
. السعودية والصني والفلبني ونيجرييا وناميبيا وزمبابوي وكوبا ودولة بوليفيـا املتعـددة القوميـات             

 اجمللس األكـادميي املعـين مبنظومـة األمـم املتحـدة          جامعة الدول العربية و   وتكلّم أيضا املراقبون عن     
 والعدالـة اجلنائيـة وعـن        مبنع اجلرمية  حتالف فيينا للمنظمات غري احلكومية املعنية     بالنيابة أيضاً عن    (

اجلمعيـة الدوليـة لدراسـات اإلجهـاد        و) اللجنة الدولية للرعاية األبرشـية الكاثوليكيـة يف الـسجون         
للمنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة        بالنيابة أيضاً عن حتـالف نيويـورك         (النفسية الناجم عن الصدمة  

جلنــة  وترك بــني الوكــاالت املعــين بقــضاء األحــداثالفريــق املــشو) نــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةمب
كمـا تكلّـم    . الرابطـة الدوليـة لزمالـة الـسجون        و معهد اجملتمع املفتـوح    و األصدقاء العاملية للتشاور  

 .الفرديةثالثة خرباء بصفتهم 
    

    حول األطفال والشباب واجلرميةاملناقشة العامة     
قبل اتفاقية حقوق الطفل    اعتماد   فيها إىل أن      أشارت استهالليةة لألمانة كلمة    ممثّلألقت    -٨٧

والحظـت أن األمـم     . حقـوق األطفـال   يف جمـال     إيذاناً ببدء حقبة جديدة      سنة كان  ٢٠أكثر من   
 منــها ، جمـال عمــل ١٥هلــا د دِّ بالـسنة الدوليــة للــشباب الـيت مت حـُـ  ٢٠١٠املتحـدة حتتفــل يف عــام  

بـسبب  ُيفتـأت عليهـا     اً جـداً مـا      أن حقـوق األطفـال والـشباب كـثري        وذكـرت    ،جنوح األحداث 
وقالـت إن األطفـال والـشباب    . الفقر وسوء التغذية واملرض   وكذلك بسبب    ،العنف واالستغالل 

ولـذلك،  . يكونون أكثر عرضةً للتوّرط يف أنشطة إجرامية      ظروفا من هذا القبيل     الذين يواجهون   
شـّددت  و. نـوح األحـداث   جلريـة   ألسـباب اجلذ  ملعاجلـة ا  تدابري وقائيـة واسـتجابية قويـة        يلزم اختاذ   

أّدت يف  إذ   االحتجـاز، علـى أن تـدابري العدالـة التـصاحلية أثبتـت أهنـا أجنـع مـن                  أيـضا   ة األمانة   ممثّل
وشـّددت علـى أن االحتجـاز        ، يف املائـة فقـط     ١٠إىل  هبـوط نـسب النكـوص       بعض احلاالت إىل    

  .والشباباألطفال اجلناة من  كمالذ أخري يف حالة ستخدم إالُّي ينبغي أالّ
 ر اخلاص املعين بالتعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                املقّر وذكر  - ٨٨
، وأنـه  العـامل أحنـاء    إن أكثر من مليون طفل يعيشون خلف القضبان يف شـىت             ية أو املهينة  إنسانالال

ومـون مـن    حمراألطفـال   أن كـثريا جـدا مـن        تقّصي احلقائق اليت اضطلع هبـا إىل        بعد بعثات   خلص  
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الحظ أن نظام العدالة اجلنائيـة يعمـل يف بلـدان         كما  . ملعايري والقواعد الدولية  حّريتهم مبا خيالف ا   
ودعـا إىل اختـاذ     . ال يعمـل علـى الوجـه الـصحيح        كثرية كبديل سّيئ لنظام رعاية ال وجود لـه أو           

قوبـة اإلعـدام   إلقاء األطفال يف غياهب السجون، وإىل فرض حظر تـام علـى ع    ملنع  صارمة  تدابري  
وحــثّ الــدولَ األعــضاَء علــى أن . األطفــالفيمــا خيــّص والعقــاب البــدين وعقوبــة الــسجن املؤبــد 

 تقـلّ هـذه الـسّن بـأي حـال           الّوأ ،علـى األقـل   سنة   ١٤ الدنيا للمسؤولية اجلنائية عند      د السنّ حتدَّ
ُيحتجـز فيهـا    مؤسـساهتا املغلقـة الـيت       جعـل   ودعا الدول األعـضاء إىل      .  سنة ١٢من األحوال عن    

الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة         إىل   ، بـأن تنـضم    لتمحيص اخلـارجي  مفتوحة ل األطفال  
قــرار مرفــق  (ية أو املهينــةإنــسانالقاســية أو الال التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة 

تفاقيــة اصــوغ واعتمــاد كمــا دعــا الــدول األعــضاء إىل املــسامهة يف  ). ٥٧/١٩٩عامــة اجلمعيــة ال
 .حقوق األطفالبشأن لألمم املتحدة بشأن حقوق احملتجزين تتضّمن أحكاماً خاصةً 

ني باتفاقيــة حقــوق الطفــل الــيت تكلّممــن املــكــثري ه  نــّو،ذلــكتبعــت ويف املناقــشة الــيت   -٨٩
االعتـراف حبقـوق األطفـال      يف  راً هامـاً    لت تطـوّ   والـيت شـكّ    ،ق عاملية االنضمام إليهـا    كادت حتقّ 
وطنيــة وقواعــد اعتمــدت تــشريعات ني أن حكومــاهتم كلّموذكــر كــثري مــن املــت . هتمواحتياجــا
 املسؤولية اجلنائيـة؛ لكـن   بشأن سّنمتباينة بديت آراء   وأُ. االتفاقيةلتلك  تكفل االمتثال   إجرائية  

 . سنة١٢ عن  هذه السّن تقلّكثرياً منها ذهب إىل وجوب أالّ

ــة معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها بــشأن   ني الــضوء علــى أمهكلّمتط معظــم املــوســلّ  -٩٠ ي
قواعــد األمــم املتحـدة الــدنيا النموذجيــة إلدارة  :  مــا يلـي هــااألطفـال والــشباب واجلرميــة، مبـا في  

مبـادئ األمـم    و ؛)٤٠/٣٣مرفق قـرار اجلمعيـة العامـة        ) (قواعد بيجني  (شؤون قضاء األحداث  
مرفق قرار اجلمعيـة العامـة    ()توجيهيةمبادئ الرياض ال(املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث     

مرفـق قـرار     (دين مـن حريتـهم    قواعد األمم املتحدة بـشأن محايـة األحـداث اجملـرّ           و ؛)٤٥/١١٢
 توجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائيـة        البادئ  وامل ؛)٤٥/١١٣اجلمعية العامة   

توجيهيـة بـشأن العدالـة      البـادئ   امل و ؛)١٩٩٧/٣٠لس االقتـصادي واالجتمـاعي      قرار اجمل مرفق  (
). ٢٠٠٥/٢٠مرفـق قـرار اجمللـس     (عليهـا  يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والـشهود       

ــال امل ــتوق ــوفّ   كلّم ــد ت ــايري والقواع ــذه املع ــع    ون إن ه ــاالت من ــازة يف جم ــادات ممت ــرامر إرش  إج
. جلرميـة أو الـشهود عليهـا     الشباب، وقضاء األحداث، واألطفال احملتجزين، واألطفال ضـحايا ا        

استخدام تلك املعايري والقواعـد مبـا يكفـل مراعـاة حقـوق             ضرورة  على  ني  كلّماملت بعض   شّددو
أنـه يلـزم    ني  كلّممـت عـدة   وذكـر   . األطفال يف سياق مبادرات أوسع نطاقاً تتعلق بسيادة القانون        

 .نساناألخذ بنهج قائم على حقوق اإل
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رساء أطر وبرامج وقائيـة شـاملة تتـضّمن مبـادرات توعيـة       ون كثريون إىل إ   كلّموأشار مت   -٩١
ألطفال والشباب يف   وذُكر أن املدارس متثّل وسيلة ناجعة التكلفة لتوفري التوعية ل         . وتدابري تثقيفية 

متـّس  وينبغي أن تتناول تلك الربامج مجيع أشكال اجلرائم الـيت           . جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    
 .ط القهري مثالًكالتسلّاملدرسية واجلرائم السيربانية رائم اجلا فيها األطفال والشباب، مب

جملموعـة مـن االختـصاصيني      ص  توفري تدريب متخـصّ   منافع  ني إىل   كلّمتوأشار بعض امل    -٩٢
مثل موظفي الشرطة والنيابة العامة والقـضاة واملمارسـني الطبـيني مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات                    

 .بنظام العدالة اجلنائيةين حيتكّون الذالفردية لألطفال والشباب 

ني االحتياجات اخلاصة لألطفال الضحايا والشهود وسبل تلبية تلـك          كلّمعدة مت وتناول    -٩٣
ووجود موظفني ال يرتـدون     ألطفال،  لمراعية  ألحداث وحماكم   ، مثل إنشاء حماكم ل    االحتياجات

مع األطفال الـضحايا  ن يتعاملون  الذيللموظفني الفنينيالتدريب املتخّصص الزي الرمسي، وتوفري   
ــشهود ــادئ ون كــثريون إىل املكلّمــوأشــار مت. وال ــة   الب ــة يف األمــور املتعلق ــشأن العدال ــة ب توجيهي

تـوفري  إرشـادات مفـّصلة بـشأن كيفيـة         تـوفّر    فقالوا إهنـا     ،عليها باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود   
. وقهم ومراعـاة احتياجـاهتم اخلاصـة      حقـ محايـة   ألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها مع       العدل ل 
ــار  ــت وأشـ ــدة مـ ــرائم  إىل ني كلّمعـ ــة يف جـ ــادة املريعـ ــّدي الزيـ ــال  التعـ ــى األطفـ ــسي علـ وإىل اجلنـ

ون إىل هـشاشة أوضـاع الالجـئني    كلّمـ تاملأشـار  كمـا   . االحتياجات اخلاصة لضحايا تلك اجلرائم    
 .ام العدالة اجلنائيةبنظالذين حيتكّون اليتامى وكذلك واألطفال املَُهجَّرين داخلياً 

أمهية تلبية احتياجات األطفال املخـالفني للقـانون خـارج          إىل  ون كثريون   كلّممت وأشار  -٩٤
العدالة التـصاحلية الـيت     هنوج  باع  ون على فوائد اتّ   كلّمتامل شّددكما  .نظام العدالة اجلنائية الرمسي   

ة  عــّدأكّــدو. ني للقــانونحــول األطفــال املخــالفلبــسط مظلّــة مــن الرعايــة  ر فرصــاً فريــدة تــوفّ
املـشاريع األهليـة   جن حيثمـا أمكـن ذلـك، ومنـها     ني وجوب استخدام تـدابري بديلـة للـسَّ       كلّممت

 . يف اجملتمعهموإعادة إدماجاجلناة تأهيل إلعادة 

علميـة عـن األطفـال      وشـواهد   بيانـات قابلـة للمقارنـة       عدم تـوافر    ني  متكلّمعدة  وذكر    -٩٥
نـع جنـوح    ملاسـتراتيجيات وسياسـات     لـصوغ   البيانـات ضـرورية     ، وأن تلـك     والشباب واجلرمية 

ضـرورة تقيـيم الـربامج    علـى وجـه اخلـصوص    ني مـتكلّم بـضعة   وذكـر   .  لـه  يتـصدّ الاألحداث و 
ون كــثريون اهتمــامهم بتقاســم اخلــربات  متكلّمــوأبــدى . جديــدةهنــوج ســتحداث كأســاس ال

التنـسيق  ضـمان   لـة يف    اجليـدة املتمثّ  ني باملمارسـة    متكلّمة  ه عدّ ونّو. م من اآلخرين  وسيلة للتعلّ ك
، بني نظام العدالة اجلنائية ونظـام الرعايـة االجتماعيـة عنـد تلبيـة احتياجـات األطفـال والـشباب                 

 .والضحايا والشهوداجلناة منهم 
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ز بـني  تقـدمي معلومـات متيّـ   يف ني إىل وسـائط اإلعـالم ومـسؤوليتها     تكلّموأشار بعض امل    -٩٦
الــسائدة لــدى رات والتــصّو، والدراســات األكادمييــة والعلميــةاهد الواقــع، حــسبما تبّينــه الــشو

 . األطفال والشباب وعالقتهم باجلرميةفيما خيّصعامة الناس 

ــة والبــشرية   الــصعوبات ني إىل مــتكلّموأشــار بــضعة   -٩٧ علــى املتعلقــة حبــشد املــوارد املالي
ــدويل   ــوطين وال ــصعيدين ال ــن أجــل إجــراء إصــالحات شــاملة   ال ــدة وذكــر .  م ــع ني أن تكلّمم

ألطفـال؛ يف حـني     تـوفري العـدل ل    م مساعدات تقنية دوليـة يف جمـال         أو منظماهتم تقدّ  حكوماهتم  
 جبهـود   مـون وأشـاد املتكلّ  .  من هـذا القبيـل     ون آخرون اجملتمع الدويل إىل توفري دعم      متكلّمدعا  

املتعلقــة الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بقــضاء األحــداث يف تنــسيق املــساعدات التقنيــة 
 . الدول باالستفادة من موارد هذا الفريق وأوصواباألطفال والشباب واجلرمية،

    
     املتعلقة باألطفال والشباب واجلرميةاالستنتاجات والتوصيات    

  ُيفـرض إالّ   وأالّمـدة مناسـبة،      ألقـصر     ُيـستخدم إالّ   أالُّشدِّد على أن االحتجـاز ينبغـي          -٩٨
اجملتمـع وإعـادة   يف إعـادة إدمـاج األطفـال    يـساعد علـى     يل آخـر    أي تـدبري بـد    هناك  إذا مل يكن    

  .تأهيلهم
 .نظم قضاء األحداث الوطنيةهي حمور اهتمام مصلحة الطفل العليا تكون ينبغي أن   -٩٩

يـال قـضاء األحـداث    بـاع هنـج شـامل حِ    ّتالف جهودهـا    ينبغي للدول األعضاء أن تكثّـ       -١٠٠
التـــدابري  وأن تتخــذ التـــدابري الــضرورية إلدراج   رميـــة والــشهود عليهـــا، واألطفــال ضــحايا اجل  

مراحـل إدارة قـضاء     مجيـع   التصاحلية ضمن وسـائل التعامـل مـع األطفـال املخـالفني للقـانون يف                
 .األحداث

بـذل  يال كل اجلهود اإلصـالحية الـيت تُ        حِ ا تشاركي اهنجأن تتبع   الدول األعضاء   جيدر ب   -١٠١
بنظــام الــذين حيتكّــون حــق مجيــع األطفــال  ُتعمــل أن يف جمــال األطفــال والــشباب واجلرميــة، و 

 . جرائم أو أفعال إيذاءطهم يف النظر عن مدى توّرإليهم بغّضاالستماع العدالة اجلنائية يف 

ــأن  يوصــى  -١٠٢ ــه وبراجمــه املتعلقــة   بمكتــب املخــدرات واجلرميــة  يقــوم  أيــضاً ب ــادة قدرات زي
بـذل  وسـائل منـها   ب نظـم العدالـة اجلنائيـة؛       األطفال والشباب يف إطار   اخلاصة ب تقنية  ال باملساعدة

التعامـل مـع اجلـرائم الـيت يرتكبـها األطفـال       يف العدالـة التـصاحلية     هنوج  استخدام  جهود لترويج   
تلبيـة احتياجـات األطفـال ضـحايا اجلرميـة          ل، واختـاذ تـدابري خاصـة        حبقهـم واجلرائم اليت ُترتكب    

 .والشهود عليها
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مــع جلد، إجــراءات منهجيــة  األعــضاء، أو توطّــ الــدول ُترســي بــأن يوصــى كــذلك    -١٠٣
 سياسـاهتا يف هـذا الـصدد        لكـي تكـون   ي له   التصّدوتدابري  بيانات عن طبيعة جنوح األحداث      ال

 ومـن أجـل إجـراء أو دعـم حبـوث تتنـاول       ،الـضرورة حـسب  تعديل تلك الـسياسات     مستنرية و 
  .ي جلنوح األحداثطبيعة وتأثري شىت وسائل التصّد

    
     حول إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرميةامةاملناقشة الع    

أن املنـع هـو أول املتطلّبـات        اسـتهاللية، اسـتذكرت فيهـا        كلمـة    األمانةة عن   ممثّلألقت    -١٠٤
مرفـق قـرار اجمللـس     (احلتمية للعدالة وأن الغرض من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية          

، هــو تــوفري توجيهــات ٢٠٠٢عــام ، الــيت اعُتمــدت يف )٢٠٠٢/١٣االقتــصادي واالجتمــاعي 
العناصـر الرئيـسية   واسـتذكرت  .  منعـاً فّعـاالً  جلرميةاللدول األعضاء بشأن العناصر الرئيسية ملنع       

إنـشاء هيئـة مركزيـة مكلفـة بتنفيـذ بـرامج وطنيـة؛              ، وهـي تـشمل      سياسات منع اجلرميـة   لنجاح  
ــد  ــام لتحديـ ــتراتيجيات بانتظـ ــتعراض االسـ ــات  واسـ ــذلك املمارسـ ــة وكـ  االحتياجـــات احلقيقيـ

نشر املعرفة مبنع اجلرميـة؛     على  وُعدد وأدلّة عملية للمساعدة     كتيبات إرشادية   الفضلى؛ وإعداد   
وتــأمني التــزام احلكومــات املركزيــة واحملليــة بإجنــاح بــرامج منــع اجلرميــة؛ وإقامــة شــراكات مــع  

ــشجيع النــ     ــا؛ وت ــاون معه ــة والتع ــة  املنظمــات غــري احلكومي ــع اجلرمي ــشاركة يف من ــى امل . اس عل
وذكرت أن من بني التحديات الكربى واألكثر إحلاحا اليت تواجههـا البلـدان يف معـرض تنفيـذ            
املبادئ التوجيهية ملنـع اجلرميـة تعزيـز الوقايـة االجتماعيـة كـسياسة عامـة وحتـسني التنـسيق بـني                      

 املعـارف ذات الـصلة يف أوسـاط         اهليئات احلكومية املشاركة يف العمل على منـع اجلرميـة ونـشر           
 وإعـداد آليـات     يـة احلكومات احمللية وحتفيزها على املشاركة يف منع اجلرمية وإنشاء برامج تدريب          

الــيت اضــطلع هبــا نــشطة األأحــدث باســتذكار ة األمانــة كلمتــها ممثّلــواختتمــت . ســليمةتقيــيم 
نــشطته يف جمــال التعــاون هــة بــاألخص بأمكتـب املخــدرات واجلرميــة يف جمــال منــع اجلرميــة، منوّ 

 والــدليل الــذي أعــّده  )٢٣(الــتقين واســتحداث أدوات مثــل أداة تقيــيم العمــل علــى منــع اجلرميــة  
لتيسري تنفيذ املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية ودليل عملـي للممارسـات الفـضلى يف جمـال أنـشطة                  

  .الشرطة يف املدن
 التنفيـذ العملـي للمبـادئ التوجيهيـة         وأشار عدة متكلمني إىل جتارهبم الوطنيـة يف جمـال           -١٠٥

وشـــرح عـــدة مـــشاركني . ملنـــع اجلرميـــة مـــن حيـــث الـــسياسات العامـــة واإلجـــراءات احملـــّددة
───────────────── 

 )23( United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Human Settlements Programme, 

Cross-Cutting Issues: Crime Prevention Assessment Tool (HS/1232/09E), Criminal Justice 

Assessment Toolkit, No. 5 (New York, 2009). 
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وأشـري علـى وجـه خـاص إىل اعتمـاد خطـة             . االستراتيجيات املختلفـة املتخـذة يف ذلـك الـصدد         
عـام وأمنـاط معّينـة    وطنية للعدالة اجلنائية ومنع اجلرمية تستوعب العمل علـى منـع اجلرميـة بوجـه       

وأوضـح عـدد   . من اجلرائم بوجه خاص وتتـضمن برنـامج عمـل ملنـع هتريـب النـساء واألطفـال               
اعتمدت برامج وطنية كـان حمـور تركيزهـا الرئيـسي املنـع وكـان               حكوماهتم  من املشاركني أن    

مني يف هـذا    أحـد املـتكلّ   وذكـر   . والعنـف لإلجـرام   االجتماعيـة   اجلـذور   هدفها الرئيـسي معاجلـة      
تـدابري األمـن    جديـد تـسترشد بـه       اتبـاع منحـى     الصدد أن الربنـامج الـوطين يف بلـده يـسعى إىل             

ــالعــام ، وأنــه يلــزم بنــاء شرك اجملتمــع املــدين وطائفــة واســعة مــن اجلهــات الفاعلــة   احلكوميــة وُي
  .منع اجلرميةتطلبات اجملتمعات احمللية ملاستجابة حضرية أقدر على دعم فضاءات 

أن من بني اخليارات الـيت أثبتـت فعاليتـها يف تنفيـذ هنـوج متعـددة              املناقشة،  وذُكر أثناء     -١٠٦
القطاعات جتمع بني القطاعـات احلكوميـة وسـائر قطاعـات اجملتمـع، مبـا فيهـا القطـاع اخلـاص،                 

أو إنشاء هيئة تنـسيق رفيعـة     ،  املنعلتنسيق شؤون   قطاعات  خمتلف ال إنشاء مكاتب مشتركة بني     
ــها اخل   ــا أمانت ــستوى هل ــاذ     امل ــع وإنف ــني املن ــع ب ــانون اصــة وجتم ــادة  الق ــار وإع ــاج واإلعم   اإلدم

  .يف اجملتمع
التـوجيهي  احلكومـة   إدارة األمن العام ودور     أساليب   كثري من املتكلمني إىل أمهية       وأشار  -١٠٧

لتنـسيق بـني اهليئـات العموميـة واجملتمـع          ، تتـولّى ا   يف أمور مثل إنشاء جمالس وطنية ألمن املواطنني       
.  يقـوم علـى األمـن العـام     باعتبارمها عاملني رئيـسيني يف تنـسيق هنـج يف التنميـة االجتماعيـة              املدين

، العنـف اإلجـرام و  كثري من املتكلمني أمهية جماهبة عوامل اخلطـر املقترنـة باالنغمـاس يف              كما أكّد   
ىل استحداث بـرامج متعـددة القطاعـات ترمـي إ         ، وكذلك ب   اجتماعية تربوية  وقائيةتدابري  باختاذ  و

  .منع إيذاء األطفال والشبابمبا فيه منع اجلرمية، 
وإعــادة اإلدمــاج يف اجملتمــع،  املنــع مــشاريع رائــدة يف جمــايلعــن بعــض املــتكلمني وأفــاد   -١٠٨
 وأوردوا تقييما لتلك املشاريع اليت مشلت منع االسـتقواء علـى            ألفضل املمارسات، مت وفقا   مُِّص

 وحل املنازعات سلميا يف اجملتمعات احمللية وتـدخالت نفـسية           الضعفاء يف املدارس والعدالة احمللية    
زالء ـموجهة إىل األطفال والكبار املعرضني للخطر، كان من ضمنها استحداث برامج خاصـة لنـ              

ــادئ       ــة للمب ــربامج تطبيقــات عملي ــهم مــن العــودة إىل اإلجــرام، وكانــت تلــك ال الــسجون لوقايت
كوجـه  لمني على وجه اخلصوص بـضرورة النظـر إىل املنـع            ه أحد املتك  ونّو. التوجيهية ملنع اجلرمية  

بناء القدرة املؤسسية على    كهذا أن يسرِّع عملية     منظور  من شأن    وأن   ،لعدالة اجلنائية من أوجه ا  
ــذاء  ــع اجلرميــة واإلي ــدوائر     وأشــار . من ــه ال ــدور األساســي الــذي تنــهض ب بعــض املــتكلمني إىل ال

  . وقاية الشباب واألطفال من االخنراط يف العنف يف، إىل جانب الشرطة والقضاء،التعليمية
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ــدِّد  -١٠٩ ــدر       وُش ــيت مل حتــظَ بق ــل اخلطــر ال ــى احلاجــة إىل معاجلــة عوام ــضا عل ــن واف  أي م
تـدعيم  وُنـوِّه يف هـذا الـشأن بـضرورة          . اإلعـالم اإلجرام يف وسـائط      كيفية تصوير    مثلالنقاش،  

  .اجلهود املبذولة على الصعيد الدويل
، اإلجـرام ضرورة النظر يف العوامل االجتماعيـة الكامنـة وراء          على  مشاركني  وأكّد عدة     - ١١٠

أن ارتفاع مستويات اإلقـصاء االجتمـاعي       وذُكر  . وهو أمر يتطلّب مشاركة واسعة من املواطنني      
والتهميش هو من مسات الكثري من البلـدان، وأكّـد ضـرورة تعزيـز العدالـة االجتماعيـة مـن أجـل                

  . تساعد على اإلجرامعواملهي ف تخلّالالبطالة والفقر وأن وذكر . منع اجلرمية
ونـّوه أحـد املـتكلمني      . وركّز عدة مشاركني على محاية النـساء واألطفـال مـن العنـف              -١١١

مـا يؤّديـه    أيـضا علـى     وأكّـد   .  االسـتراتيجيات  لـصوغ بأمهية التوعية وإجـراء البحـوث كأسـاس         
  . العنف ضد املرأة واألطفاليف منعمن دور حموري التعاون مع اجملتمع املدين 

البلدان تواجههـا يف تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة     ال تزال من بني التحديات اليت    ذُكر أن   و  -١١٢
 وضـرورة   ،ملنع اجلرمية ضرورة حتسني التوازن يف اإلنفاق العام بني تدابري املنع وتدابري املكافحة            

 ،سـر واملـدارس   اجة إىل تطوير قـدرات األُ     إجراء املزيد من التقييم آلثار اإلجراءات املتخذة واحل       
م احملـرز يف إجيـاد هنـج    ورغـم التقـدّ   .  عامـة النـاس    وضرورة حتسني عرض نتائج تدابري املنع علـى       

أكثر توازنا يف منع اجلرمية ومكافحتها ال يقتصر على تـدابري القمـع، بـل يـشمل كـذلك تـدابري             
العموميـة علـى    األجهـزة    زيادة قـدرات     احلاجة إىل منها  حتديات،  عدة  وقائية، فقد أفيد بوجود     

واطن الـضعف   املؤسـسات بتحديـد مَـ     وإىل تـدعيم    منع اجلرميـة علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين            
  .م مؤشرات القياس املؤسسيةستخدمثل إجراء تقييمات ت بوسائل ،والقوة
ارد ملنـع  مون أيضا إىل التحّدي املاثـل يف إمكانيـة ختـصيص املزيـد مـن املـو         وأشار املتكلّ   -١١٣

إدمـاج  وأُشـري إىل أن حتقيـق هـذا يتطلّـب           . اجلرمية ولربط منع العنف واجلرميـة بالتنميـة البـشرية         
املنـع يف الــسياسات االجتماعيـة االقتــصادية، مثـل سياســات العمـل والتعلــيم وكـذلك يف نظــام      

  . أمرا يشمل خمتلف القطاعاتالعدالة اجلنائية، باعتباره
مهيـة مـشاركة اجملتمـع املـدين يف مبـادرات منـع اجلرميـة والعدالـة                 مني أ وأكّد عدة مـتكلّ     -١١٤

وأفــادت بعــض البلــدان بأهنــا أشــركت اجملتمــع املــدين يف تنفيــذ ورصــد تــدابري األمــن . اجملتمعيــة
بـه اجملتمعـات احملليـة يف حـلّ         تقـوم   على الـدور الـذي ميكـن أن         مون آخرون   وشّدد متكلّ . العام

ملواجهـة  تـدابري املؤسـسية    ال علـى    كـثريا مـا يكـون مفـّضال        دور   ، وهـو  النـزاعات والتوسُّط فيهـا   
ــتكلّ عــدة كمــا أشــار . اإلجــرام ــة مني م ــى  إىل أمهي ــاس عل ــرامج   اطــالع الن ــر ب ــل أث ــائج حتلي   نت

  .منع اجلرمية
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متثّــل تحديــد املخـاطر والعوامــل الوقائيـة   املتعلقـة ب البحــوث أن املـتكلمني  وذكـر بعــض    -١١٥
ــسياساعنــصرا هامــا  ــة   . ت واإلجــراءات املناســبةيف وضــع ال وُشــدِّد يف هــذا الــصدد علــى أمهي

. اإلجـرام الـشباب إىل  يـدفع  رّجح أن يُـ عامـل وحيـد   التشخيص احمللـي، وذُكـر أنـه لـيس هنـاك            
 مكانية االخنراط يف اإلجـرام،    إزيد من   يعدد عوامل اخلطر    أنه بالنظر إىل أن ازدياد      أيضا  وذُكر  
اجملتمع بــاجليــدة والــصالت العالقــات الوالديــة اإلجيابيــة زيــادة عــدد عوامــل الوقايــة، مثــل  فــإن 

  .واملدرسة، تقلّل من احتماالت اخنراط الشباب يف أنشطة إجرامية
مبــادرات منــع اجلرميــة، صــميم االعتبــارات اجلنــسانية يف ضــرورة إدراج د علــى دِّوُشــ  -١١٦

ن أشـكال الرقابـة االجتماعيـة        مـ  شكالً فّعـاالً  متثّل  " خمافر الشرطة النسائية  "دام  وُسلِّم بأن استخ  
  .صحيحالوجه الإذا ما ُصمِّمت وُنفِّذت على الرمسية 
هلا أمهيـة يف منـع      السابقني يف اجملتمع    إدماج اجلناة   إعادة  على أن   وأكّد عدة مشاركني      -١١٧

أن احتمـاالت ارتكـاب هـؤالء       فـشّددوا علـى     وركّز آخـرون علـى أطفـال الـسجناء          . النكوص
 ودعــوا الــدول األعــضاء إىل ،أعلــى بكــثري مقارنــة بغريهــم مــن األطفــال للجــرائم هــياألطفــال 

يف مرحلـة مـا قبـل       البـّت بـشأن عقـاهبم       مراعاة حالة هـؤالء األطفـال عنـد إصـدار األحكـام أو              
  .نزالق هؤالء األطفال إىل هاوية اجلرمية يف املستقبلمنعاً الاحملاكمة 
  هـي  لعملـي للمبـادئ التوجيهيـة ملنـع اجلرميـة         بعض املتكلمني أن التنفيـذ ا     وختاماً، أكّد     -١١٨

وهـذا يـستلزم تعاونـاً      . فر لدى الكثري من البلـدان     اة طويلة األمد تتطلّب موارد مالية ال تتو       هّمَم
وتوفري الدعم من أجل متكني تلك البلدان من العمل على منع اجلرمية وفقا لتلـك املبـادئ                 دولياً  

وخـصوصا تلـك الـيت يقـّدمها        مهيـة املـساعدة التقنيـة،       أوُشـدِّد يف هـذا الـصدد علـى          . التوجيهية
وُرحِّـب يف هـذا     .  يف ضمان تنفيذ املبادئ التوجيهية على حنو فّعال        ،مكتب املخدرات واجلرمية  

إعــداد دليــل علــى املركــز الــدويل ملنــع اجلرميــة مــع املخــدرات واجلرميــة مكتــب الــصدد بتعــاون 
  .ملبادئتلك التنفيذ العملي لل

    
    ة بإعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرميةقاملتعل ات والتوصياتاالستنتاج    

مزيــد مــن الفعاليــة يف  ضمان لــجمموعــة مــن التوصــيات   ٥قُــدِّمت أثنــاء مناقــشة البنــد    -١١٩
  .وتطبيق املبادئ التوجيهية ملنع اجلرميةاستخدام 

 لسياسات احلكومية ذات الـصلة    ااهتماماً أكرب لدى صوغ     املنع  ُتويل  ينبغي للبلدان أن      -١٢٠
  .وتطويرها
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وتنفيـذ اسـتراتيجيات   إلعـداد   قدرات مؤسسية قوية    إنشاء  ينبغي للبلدان أن تسعى إىل        -١٢١
  .ومستدامةالشواهد وإشراكية زة ومتعّددة القطاعات وقائمة على مركَّتكون للمنع 
ــة واجملتمـــع    -١٢٢ صـــوغ  املـــدين يف ينبغـــي للبلـــدان أن تـــسعى إىل إشـــراك اجملتمعـــات احملليـ

  . وتنفيذها ورصدهااستراتيجيات منع اجلرمية
املمارسـات الفـضلى ونتـائج تقيـيم        املبذولة لتقاسم   ينبغي للبلدان أن تزيد من جهودها         -١٢٣

ملنـع  أجنـع   سياسـات وخطـط واسـتراتيجيات       صوغ   من أجل    ،مناذج واستراتيجيات منع اجلرمية   
  .اجلرمية
لــدى صـــوغ  يـــة أكــرب الحتياجـــات الــشباب واألطفـــال   ينبغــي للبلـــدان أن تــويل عنا    -١٢٤

  .سياسات واستراتيجيات منع اجلرمية
موظفــو إنفــاذ مبــن فــيهم املوظفــون ذوو الــصلة، تتكفّــل بــأن حيــصل ينبغــي للبلــدان أن   -١٢٥
كمـا  . العناصر واملبادئ الواردة يف املبـادئ التوجيهيـة       يستند إىل   تدريب مناسب   على  ،  القانون

علـى  املوجودة، وكـذلك التعـاون      التدريب  عن برامج   املعلومات  تقاسم   تعّزز   ينبغي للبلدان أن  
  .ملمارسني ذوي الصلةصوغ وتنفيذ برامج تدريب االختصاصيني ا

جــا مبتكــرة يف تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة ملنــع   وينبغــي للبلــدان أن تــستخدم وتعتمــد هن   -١٢٦
  .تنفيذ تلك املبادئعني االعتبار لدى ب وأن تأخذ احتياجاهتا اخلاصة وواقعها اخلاص ،اجلرمية
، مــن أجــل جديــدة ملنــع اجلرميــةخاصــة ينبغــي للبلــدان أن تــستحدث مبــادئ توجيهيــة   -١٢٧

  .اإلنترنتكتلك اليت تطرحها  ،والتحديات املستجّدةاألخطار معاجلة 
لتـشجيع   تقنيـة ودعـم   مـساعدة من ما يقّدمه أن يزيد املخدرات واجلرمية ينبغي ملكتب    -١٢٨

أن يـستحدث بـرامج وأنـشطة ملنـع اجلرميـة           ، و ستخدام وتطبيـق املبـادئ التوجيهيـة ملنـع اجلرميـة          ا
الـــربامج واالســـتراتيجيات ، وكـــذلك الهـــذا اجملـــآخـــر التطـــّورات يف تأخـــذ بعـــني االعتبـــار 

  .والسياسات اليت ثبتت فعاليتها
    

ملتصلة مبنع تقدمي املساعدة التقنية لتيسري التصديق على الصكوك الدولية ا  - باء  
     وقمعه وتنفيذ تلك الصكوكرهاباإل

    وقائع اجللسات    
ــودة يف      -١٢٩ ــة، املعق ــساهتا األوىل إىل الثالث ــة األوىل يف جل ــسان١٣ و١٢أجــرت اللجن  / ني

تقــدمي املــساعدة " مــن جــدول األعمــال، املعنــون  ٤، مناقــشة عامــة حــول البنــد  ٢٠١٠أبريــل 
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ــة  ــة  التــصديق علــى الــصكوك ال لتيــسريالتقني  وقمعــه وتنفيــذ تلــك  رهــاب مبنــع اإلاملتــصلةدولي
  :البند الوثائق التاليةهذا على اللجنة لدى نظرها يف وُعرضت ". الصكوك
 التـصديق   لتيـسري ورقة عمل مـن إعـداد األمانـة بـشأن تقـدمي املـساعدة التقنيـة                   )أ(  

  ؛)A/CONF.213/5( وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك رهاب مبنع اإلاملتصلةعلى الصكوك الدولية 
  ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل املناقشة   )ب(  
 /A/CONF.213(تقــارير االجتماعــات اإلقليميــة التحــضريية للمــؤمتر الثــاين عــشر   )ج(  

RPM.1/1 وA/CONF.213/RPM.2/1 وA/CONF.213/RPM.3/1 وA/CONF.213/ RPM.4/1.(  
 / نيـسان  ١٢ملعقـودة يف     يف اجللسة األوىل ا    استهالليةوألقى رئيس اللجنة األوىل كلمة        -١٣٠
و ممثّلـ م هبـذا الـشأن      وتكلّـ .  املطروح للمناقـشة    عن األمانة عرضا موجزا للبند     ممثّلم  وقّد. أبريل

ــة الــسعودية      ــا والــصني وإندونيــسيا وسويــسرا واجلزائــر والنمــسا واململكــة العربي اليابــان وأملاني
  . الياباين لنقابات احملامنياالحتاداملراقُب عن وتكلّم أيضا . وفرنسا وجنوب أفريقيا وكندا

ــةو  -١٣١ ــسة الثانيـ ــودة يف ،يف اجللـ ــسان١٣ املعقـ ــل/ نيـ ــم ، أبريـ ــتكلّـ ــا  وممثّلـ ــان وناميبيـ  ُعمـ
إيــران اإلســالمية والفلــبني مجهوريــة واألرجنــتني واهلنــد وتايلنــد وإيطاليــا وأذربيجــان ومــصر و 

املراقــُب عــن لّــم أيــضا وتك. وإســبانيا وكولومبيــا ومجهوريــة كوريــا والربازيــل ولبنــان واملغــرب
اجلمعيـة الدوليـة لدراسـات      املراقـُب عـن      و ،رهـاب فرقة العمل املعنية بتنفيـذ تـدابري مكافحـة اإل         

  .اإلجهاد الناجم عن الصدمة النفسية
ومجهوريـة  وكينيـا   بـريو   و  ممثّلـ تكلّـم   أبريل،  / نيسان ١٣ املعقودة يف    ،اجللسة الثالثة ويف    -١٣٢

  .ت املتحدةالكونغو الدميقراطية والواليا
    
تقدمي املساعدة التقنية لتيسري التصديق على الصكوك الدولية حول  املناقشة العامة  

    املتصلة مبنع اإلرهاب وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك
ما  علـى أن الـدول األعـضاء قـد أحـرزت تقـدّ             االسـتهاللية  األمانة يف كلمتـه      ممثّلد  شّد  -١٣٣
 وتنفيـذها ولكـن   رهـاب وتوكوالت الدولية املتعلقـة باإل التصديق على االتفاقيات والرب  يف  كبريا  

علـى هـذه الـصكوك وتنفيـذها     العـاملي  زال هناك الكـثري ممـا جيـب إجنـازه لتحقيـق التـصديق          ال ي 
 رهـاب ع منـع اإل ، وخـصوصا فـر  املخـدرات واجلرميـة  وأشار إىل ما يقوم به مكتب    . تنفيذا تاما 
ط وسـلّ . تلبيـة الحتياجـات الـدول األعـضاء        قنيـة دمي املساعدة الت  من عمل يف جمال تق    التابع له،   

صة متخصّـ إىل اختصاصيي العدالة اجلنائية املمارسني مـن مـساعدة         مه الفرع    على ما يقدّ   الضوء
  .بناء القدراتيف جمال مبا يتوافق مع االحتياجات ومتكّيفة قة ومتعّم
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الـسالم  علـى   بريا  كـ خطرا   ال يزال يشكل     رهابد العديد من املتكلمني على أن اإل      شّدو  -١٣٤
ــدويل   ــن واالســتقرار ال ــه،واألم ــّو وأن ــانون و  يق ــرام ض ســيادة الق ــوق اإلاحت ــسانحق ــة و ن التنمي

دوا  وشـدّ  .الـدول، ممـا يتطلّـب ردا عامليـاً وشـامالً          مجيع  ميّس   رهاباإلف. االجتماعية واالقتصادية 
يف ن دور حمــوري مــ تؤديــه األمــم املتحــدةمــن جهــود ومــا  اجملتمــع الــدويل يبذلــهمــا علــى أمهيــة 
 إىل قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة           ، يف هذا الصدد،   وأشار عدة متكلمني  . رهابمكافحة اإل 

  .رهابوإىل استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإل
علـى أن األعمـال    و، جبميع أشكاله ومظـاهره  رهابإدانة اإل وجوب    على كِّد جمّددا وأُ  -١٣٥
أنـه ال ينبغـي ربـط    أيـضا  بعـض املـتكلمني   وذكـر  . حال من األحـوال ي  أب غري مقبولة    يةرهاباإل
  .نةإثنية معّيمجاعة  بأي جنسية أو حضارة أو ديانة أو رهاباإل

ــاه إ  مــن واســترعى كــثري   -١٣٦ ــة املــتكلمني االنتب ــرام وسيادة القــانون التمــّسك بــ ىل أمهي احت
أن ورئــي . رهــابكافحــة اإلملــدى  واالمتثــال لاللتزامــات واملعــايري الدوليــة  نــسانحقــوق اإل

 وذُكـر . احتـرام سـيادة القـانون     الة تتكامل وتتعاضد مع متطلبـات       الفّع رهابتدابري مكافحة اإل  
  يثـــاق األمـــم املتحـــدة والتزامـــات الـــدول     مل متتثـــل  جيـــب أن رهـــابأن تـــدابري مكافحـــة اإل 

ــانون اإل األعــضاء  ــساينمبقتــضى الق ــدويل  ن ــانون ال ــدويل والق ــشأن ا ال عــدة كــر وذ. لالجــئنيب
 مـن جانـب     الالجـئ وضـعية   اسـتخدام   إسـاءة    يقـضي بعـدم جـواز        لقانون الـدويل  ا أنمتكلمني  

  .اإلرهابيني املزعومني
تتماشـى   عمـل وطنيـة شـاملة    وخطـط  متكلمني أمهية اعتمـاد اسـتراتيجيات   عدةوأبرز    -١٣٧
إدراج تـدابري   احلاجـة إىل د علـى  دِّوشُـ . رهـاب استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحـة اإل   مع  

، بوسـائل منـها تـدابري طويلـة      رهـاب انتـشار اإل  وإىل معاجلـة الظـروف الـيت تـساعد علـى            وقائية  
 تعزيــزوف وتعزيــز التثقيــف والتوعيــة واملــشاركة االجتماعيــة هتــدف إىل مكافحــة التطــّراألمــد 
ــدول أن تــضع   وذكــر أحــد املــتكلمني  .احلــوار لــدى وضــع سياســات   يف اعتبارهــاأن علــى ال
عـامالً مـساعداً    ذاهتماأن يـصبحا بـ   ميكـن    أن التمييز وعـدم التـسامح        رهابابري مكافحة اإل  وتد

ــى  ــّرعل ــفالتط ــى أنــ  وشــدَّ. ف والعن ــتكلمني عل ــدة م ــي أخــذ  د ع ــضحايا  ه ينبغ   احتياجــات ال
  .االعتباربعني 
 يف  ينيرهـاب اإلالتعامل مع   ، ومن مث يتعني      جرمية رهابمتكلمني على أن اإل   عدة  وأكّد    -١٣٨
إىل أمهيـة   واسُترعي االنتبـاه    . ار إجراءات العدالة اجلنائية باعتبارها أنسب آلية لضمان العدل        إط

ــدابري أن تكـــون  ــزة  تـ ــذها أجهـ ــة مـــستندة إىل االتفاقيـــات  التـــصدي الـــيت تتخـ ــة اجلنائيـ العدالـ
 قـد   رهابمتكلمني أن اإلطار القانوين الدويل ملكافحة اإل      عدة  وذكر  . والربوتوكوالت الدولية 
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االتفاقيـة الدوليـة لقمـع أفعـال        ها  اعتمـاد صـكوك إضـافية، منـ       بر منذ املـؤمتر احلـادي عـشر         تطّو
 املتكلمـون الـدول األعـضاء       وحـثّ . )٥٩/٢٩٠مرفق قـرار اجلمعيـة العامـة         ( النووي رهاباإل

ــة، وخــصوصا      ــة الدولي ــصكوك القانوني ــى ال ــصديق عل ــى الت ــداً عل  بعــض وأشــار. أحــدثها عه
ــتكلمني  ــى  إمتــإىل ضــرورة امل ــشأن اإل  إعــدادام العمــل عل ــشاملة ب ــة ال  رهــاب مــشروع االتفاقي

  .متفق عليهلإلرهاب تعريف وضع الدويل، مبا يف ذلك 
 تطبيقـاً   لصكوك القانونية الدوليـة   التطبيق  األمد  د على ضرورة بذل جهود طويلة       دِّوُش  -١٣٩

ــزم أن تكــون لــدى     ــه يل ــاالً، وقيــل يف هــذا الــصدد إن ــة الــدول نظــم فّع ــة ملكافحــة  وطقانوني ني
تنفيذيـة  قـدرة   العدالة اجلنائية   ب، وأن تكون لدى نظمها املعنية        تعمل على حنو مناسب    رهاباإل

. ساعدة تقنيـة متخصـصة    تزويـدها مبـ   فيلزم  القدرة  متتلك تلك   اليت ال   أما الدول   .  الشأن يف هذا 
 واملـساعدة   اإلمنائيـة املعونـة   بـني   جمـاالت التـضافر     واقترح أحد املتكلمني استكـشاف مزيـد مـن          

  .رهابجمال مكافحة اإلعلى 
وخــصوصا لتعــاون الــدويل واإلقليمــي يف املــسائل اجلنائيــة،  لد املتكلمــون علــى أن وشــّد  - ١٤٠

ــةتبــادل تــسليم اجملــرمني و  رهــابيف أي جهــد يرمــي إىل منــع اإل بالغــة ، أمهيــة املــساعدة القانوني
 وإىل ،رهــاب املتعلقــة مبكافحــة اإلوأشــار بعــض املــتكلمني إىل االتفاقيــات اإلقليميــة . ومكافحتــه

 وسـيلة ملكافحـة   كالـشؤون اجلنائيـة     ضرورة وضع آليات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز التعـاون يف           
إنشاء شبكة عاملية غـري رمسيـة جلهـات االتـصال الوطنيـة املعنيـة          أحد املتكلمني   واقترح  . رهاباإل

  .املعلومات واملمارسات اجليدةتقاسم ل الًتسهي حتت رعاية األمم املتحدة، رهابمبكافحة اإل
مبـا  ،  اإلجـرام أشـكال   وسـائر    رهـاب وأشار عدة متكلمني إىل الصالت القائمة بـني اإل          -١٤١
اجلرمية املنظمـة وغـسل األمـوال واالجتـار باملخـدرات واالجتـار باألسـلحة واالجتـار بالبـشر            فيها  

د علـى أمهيـة حرمـان    دِّوشُـ . لـصدد يف هذا امتكاملة مضادة ضرورة اختاذ تدابري  وإىل   ،والفساد
كافحــة االجتــار اخلاصــة مبسياسات الــتبــسيط ضــرورة يني مــن مــصادر متويلــهم وعلــى  رهــاباإل

تطلـب  د تالتعقّـ واملتزايـدة  الدائمة التغّير    رهابطبيعة اإل ورئي أن   . رهابمتويل اإل وباملخدرات  
علـى احلاجـة إىل التـصدي       د أحد املـتكلمني     وشّد.  اجلبهات خمتلف علىاألمد   طويل   اتباع هنج 
العاليــة االســتبانة يف واخلــرائط الــساتلية الرهــائن واسـتخدام اإلنترنــت  أخــذ مثــل نــة معّيلظـواهر  
  .يةإرهابأغراض 
النظـام القـانوين ملكافحـة    الوطنيـة الراميـة إىل تنفيـذ    لتدابري عرضاً لكثري من املتكلمني وقّدم    -١٤٢
لتـصديق علـى الـصكوك الدوليـة واإلقليميـة          ل حكومـاهتم    اخلطـوات الـيت اختـذهتا     مبـا فيهـا     ،  رهاباإل

بعـض  جتـرمي   تـشمل   التدابري التشريعية املتخذة أو املزمع اختاذها       وذُكر أن   . رهاباإلاملوجودة بشأن   
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إجــراءات ة مرتكبيهــا، واســتحداث يــة ومالحقــرهاب اإلاألعمــالاألفعــال وتعزيــز القــدرة علــى منــع 
إنشاء هيئات متخصصة ملكافحـة     تشمل  تدابري أخرى   ة  ومث. رهابمتويل اإل مصادر  لكشف  خاصة  

تـدابري  ، و االسـتخبارات و الشرطة   لدى أجهزة  وآليات تنسيق بني األجهزة وبناء القدرات        رهاباإل
 وذكـر أحـد املـتكلمني أيـضا ضـرورة           .رهـاب ضـحايا اإل  وتـدابري تتنـاول     التحتية اهلامـة    البىن  ماية  حل

  .لصكوك الدولية ذات الصلة تنفيذا ملموساتوافر العزم السياسي الالزم لتنفيذ ا
، رهـاب  فـرع منـع اإل     وأبدى املتكلمون تقديرهم ودعمهم القـوي للعمـل الـذي يبذلـه             -١٤٣

 منظومة األمم املتحدة خلدمات املـساعدة التقنيـة فيمـا يتعلـق             داخلالذي أصبح املقدم الرئيسي     
وأُشـري بوجـه خـاص      .  أخـرى  ب وما يتصل هبـا مـن جوانـ        رهابباجلوانب القانونية ملكافحة اإل   

 الفرع يف مساعدة الدول األعضاء يف االنـضمام إىل الـصكوك الدوليـة              العمل الذي يقوم به   إىل  
 قـدرة نظـم العدالـة اجلنائيـة الوطنيـة            مبا يف ذلك تعزيـزُ     ؛ وتنفيذها رهابذات الصلة املتعلقة باإل   

يـة والتحقيـق    رهابنـع األفعـال اإل     مل فّعـاالً  تطبيقـاً على تطبيق األحكام الواردة يف تلـك الـصكوك          
  .التعاون الدويلتعزيز ويف  ،ومالحقة مرتكبيهافيها 
 مواصلة املـساعدة التقنيـة وتكثيفهـا مـن أجـل ضـمان       ضرورة متكلمني على   عدةد  وشّد  - ١٤٤

 احلاجـة   وأُبـرزت .  األمـد  الة ومناسبة جلهود املساعدة األوليـة ومـن مث حتقيـق أثـر طويـل              متابعة فعّ 
وأشــار بعــض املــتكلمني . مــوظفي العدالــة اجلنائيــةلبنــاء قــدرات صة زة ومتخّصــمعــّزأنــشطة إىل 

صة مـن   جمـاالت مواضـيعية متخصّـ     مشلـت   ها الفـرع،    بصفة خاصة إىل أدوات مساعدة تقنية أعـدّ       
ملـا اعُتمـد     وأُبدي تقـدير  . بنيتدريب املدرِّ قائم على   هنج  تساعد على اتباع    واليته ومن شأهنا أن     

 التـدريب باالتـصال     مثـل ،  مبتكـرة مبـادرات   وما اتُّخـذ مـن      هنج متعدد اللغات    ن  يف هذا الشأن م   
  .احلاسويب املباشر

مكافحـة  مـن  اجلوانـب ذات الـصلة   جتمع بني  أمهية اخلدمات املتكاملة اليت     وُشدِّد على     -١٤٥
حتديــد جمــاالت  وأشــار بعــض املــتكلمني إىل ضــرورة    . رهــاباملخــدرات ومنــع اجلرميــة واإل  

املتعـددة   رهـاب مكافحـة اإل  مـسائل   معاجلـة   من أجل   مكتب املخدرات واجلرمية    خل  التضافر دا 
 من اجملاالت املوضوعية ذات الصلة يف إطار العمل املـسند إىل املكتـب، مثـل     وغريهاالقطاعات  

نظـم العدالـة    غسل األموال واجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار باملخدرات والفساد وإصالح           
  .املكتبالذي يتبعه املعّزز  امليداين دي تأييد للنهجوأُب. ةاجلنائي
ع شـجّ  ،األمـن الـيت أنـشأها جملـس     رهـاب  هيئـات مكافحـة اإل  وفيما خيص التعاون مـع      -١٤٦

علــى مواصــلة تعزيــز تعاونــه مــع املديريــة التنفيذيــة املخــدرات واجلرميــة أحــد املــتكلمني مكتــب 
فرقـة  أُشري إىل التعـاون مـع       كما  . القدراتلمساعدة على بناء    ل اتيسري رهابللجنة مكافحة اإل  
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تعـاون وثيـق    ؛ وبوجـه خـاص إىل ضـرورة إقامـة           رهـاب العمل املعنية بتنفيـذ تـدابري مكافحـة اإل        
  . النوويرهابالدولية الفاعلة يف جمال مكافحة اإلاجلهات فيما بني 
يــة كافيــة مــوارد مالتــوفّر  عــدة مــتكلمني بــاجملتمع الــدويل واجلهــات املاحنــة أن وأهــاب  -١٤٧

وأشـار عـدة مـتكلمني      . رهـاب حىت ينجز عمله يف جمال مكافحة اإل      املخدرات واجلرمية   ملكتب  
لالضــطالع وإىل خــربة فنيــة متخّصــصة  األساســية  ةالقــدريف إىل أن املكتــب حيتــاج إىل زيــادة  

مبــا فيهــا املكتــب، يتطلــب بــدوره زيــادة مــوارد هــذا وأن ، رهــاببعملــه يف جمــال مكافحــة اإل
  .، وجعل تلك املواد قابلة للتنّبؤ ومستدامة ميزانية األمم املتحدة العاديةيف هصاتخمّص

    
    االستنتاجات والتوصيات    

الــدول أهــابوا ببــرز نقــاط املناقــشة إن املــشاركني  ألقــال الــرئيس يف معــرض تلخيــصه    -١٤٨
  :األعضاء
تعلقـــة االنـــضمام إىل االتفاقيـــات والربوتوكـــوالت الدوليـــة املأن تـــسارع إىل   )أ(  

  تلك الصكوك تنفيذا كامال؛وأن تنفّذ  ذلك بعد، إذا مل تكن قد فعلت، رهابباإل
 القـانوين الـدويل ملكافحـة      إلطـار مبقتضى ا املتخذة  اإلجراءات  تكفل امتثال   أن    )ب(  

 والقـانون   نـسان لقـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك القـانون الـدويل حلقـوق اإل               ل متاماًامتثاالً   رهاباإل
   الدويل؛نساينئني والقانون اإلالدويل لالج

ــضرورية   أن تتخــذ   )ج(   ــع اخلطــوات ال ــامإلرســاءمجي ــانوين   نظ ملكافحــة وطــين ق
 تنفيذيـة القـدرة   تـوفري ال   وكـذلك    ، على حنـو مالئـم     وطين يعمالن  ة ونظام عدالة جنائي   رهاباإل

  ؛الالزمة هلما
ائيــة املتــصلة الــة للتعــاون الــدويل يف املــسائل اجلن آليــات فّعأن تنــشئ وتــصون   )د(  

بـصورة   رهـاب التنسيق والتعاون وتبادل املعلومات من أجـل مكافحـة اإل         وأن تعّزز   ؛  رهابباإل
   واإلقليمي والدويل؛الوطينالصعيد الة على فّع

مساعدة تقنية متخصصة لتعزيز قدرهتا الوطنيـة علـى تنفيـذ اإلطـار             أن تلتمس     )هـ(  
  . القدرة متلك تلكإذا مل تكن، رهابالقانوين الدويل ملكافحة اإل

مكتـب املخـدرات    وخـصوصا   األمم املتحـدة،    أهابوا ب الرئيس أن املشاركني    واستذكر    -١٤٩
  :واجلرمية
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، عنـد الطلـب، مـن أجـل التـصديق علـى             إىل الـدول  تقدمي املـساعدة    أن يكثّفا     )أ(  
علـى    وتنفيـذها تنفيـذا تامـا، وخـصوصا املـساعدة          رهـاب الصكوك القانونية الدولية املتعلقة باإل    

 اًقـادر يكـون   قـائم علـى سـيادة القـانون         وطـين    ةجنائيعدالة   نظام   رساءالالزمة إل بناء القدرات   
  الة؛فّعبصورة  رهابعلى مكافحة اإل

يناسـب الظـروف    ما مبـا    القـدرات مـصمّ    بنـاء على  كون هذا العمل    أن يكفال     )ب(  
  تدام؛على حنو مسجيري وأن واحتياجاهتا املتغّيرة،  الطالبة للدولاخلاصة 
وأن  ،املتخصصة مـن أجـل تقـدمي املـساعدة التقنيـة          ة الفنية   بناء اخلرب أن يدِّعما     )ج(  
  ، مثل التدريب باالتصال احلاسويب املباشر؛مبتكرةاستخدام آليات يواصال 
 ، جتمـع بـني    التقنيـة ات  ملـساعد مـن ا   شـاملةً وُحزمـاً   متكاملة  خدمات  أن يوفِّرا     )د(  

ــع اجلوانــب   ــع اجلرميــة  عــات ملاملتعــددة القطامجي ــز،كافحــة املخــدرات ومن ــ اً تعزي ــة ل نظم العدال
  .الوطنيةاجلنائية 
املشاركون الدول األعـضاء إىل إتاحـة       دعا   ،إجنازهعمل يلزم   زال هناك   ال ي ونظرا ألنه     -١٥٠

تمكني مكتــب املخــدرات لــ، هــا األمــم املتحــدة العاديــة ومــن خارجمــوارد كافيــة، مــن ميزانيــة
املـساعدة  علـى    الدول األعـضاء املتزايـد    طلب  يف تلبية   على حنو مستدام    ار   من االستمر  واجلرمية
  .التقنية

    
ي لتهريب املهاجرين واالجتار اختاذ التدابري يف جمال العدالة اجلنائية للتصّد  -جيم  

  اختاذ التدابري ومة العابرة للحدود الوطنية؛ باألشخاص، والصالت باجلرمية املنظّ
ي للعنف ضد املهاجرين والعمال العدالة اجلنائية للتصّديف جمال منع اجلرمية و

      سرهماملهاجرين وأُ
    وقائع اجللسات    

 / نيـسان  ١٦ و ١٥العاشـرة، املعقـودة يف      الـسابعة إىل    ته العامـة    ا جلـس  أثنـاء نظر املـؤمتر      -١٥١
نائيـة  اختاذ التـدابري يف جمـال العدالـة اجل        " املعنون   ، من جدول األعمال   ٦، يف البند    ٢٠١٠أبريل  
ي لتهريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، والـصالت باجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود             للتصّد
اختاذ التدابري يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة           " املعنون   ، من جدول األعمال   ١٠ والبند   ،"الوطنية

ملـؤمتر  وُعرضـت علـى ا  ". سـرهم ي للعنف ضد املهـاجرين والعمـال املهـاجرين وأُ        اجلنائية للتصدّ 
  :يف هذين البندين الوثائق التاليةللنظر 



 

60 V.10-53826 

 

A/CONF.213/18

خــذة يف جمــال العدالــة اجلنائيــة    هتا األمانــة عــن التــدابري املتّ  ورقــة عمــل أعــدّ    )أ(  
الـصالت باجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود      : ي لتهريب املهـاجرين واالجتـار باألشـخاص    للتصّد

  ؛)A/CONF.213/7(الوطنية 
خـذة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة           نـة عـن التـدابري املتّ      هتا األما ورقة عمل أعدّ    )ب(  

  ؛)A/CONF.213/11(ي للعنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأُسرهم اجلنائية للتصّد
  ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل املناقشة   )ج(  
 /A/CONF.213(تقارير االجتماعات اإلقليميـة التحـضريية للمـؤمتر الثـاين عـشر               )د(  

RPM.1/1و ،A/CONF.213/RPM.2/1و ،A/CONF.213/RPM.3/1و ،A/CONF.213/RPM.4/1.(  
م رئـيس املـؤمتر     ، قـدّ  ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ١٥ويف اجللسة العامة السابعة، املعقودة يف         -١٥٢

دة القوميـات وشـيلي     بوليفيا املتعدّ دولة  و سلوفاكيا و  ممثّلوتكلّم  .  جدول األعمال  لبنديعرضاً  
كـة العربيـة الـسعودية والربتغـال والنـرويج وأملانيـا وفنلنـدا وإندونيـسيا                واليابان وسويسرا واململ  

  .مان وكندا وفييت نامواهلند وُع
و املكـسيك   ممثّلـ  تكلّـم ،  ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ١٥ويف اجللسة العامة الثامنة، املعقودة يف         - ١٥٣

نــان واألرجنــتني واجلزائــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة وفرنــسا والــصني والربازيــل واملغــرب واليو 
والفلبني واالحتاد الروسي وتايلند ومجهوريـة كوريـا وكولومبيـا والواليـات املتحـدة واجلمهوريـة                

  .الدومينيكية وليسوتو
سـتراليا  أو  ممثّل تكلّم،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٦ويف اجللسة العامة التاسعة، املعقودة يف         -١٥٤

ســالمية واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة    ورومانيــا وكوبــا وجنــوب أفريقيــا ومجهوريــة إيــران اإل     
راقبون عـن املنظمـة الدوليـة للـهجرة وجامعـة الـدول العربيـة               امل تكلّموالسنغال والربازيل، كما    

  .واالحتاد الياباين لرابطات احملامني واحللف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء
    

ي لتهريب املهاجرين ائية للتصّداختاذ التدابري يف جمال العدالة اجلنحول املناقشة العامة   
    مة العابرة للحدود الوطنيةواالجتار باألشخاص، والصالت باجلرمية املنظّ

أهم املسائل املعروضـة يف الوثـائق       استعرضت فيها   ،  استهالليةً كلمةً   ألمانةلة  ممثّل ألقت  -١٥٥
  . من جدول األعمال١٠ و٦ت بشأن البندين عدَّاليت أُ
 شـكالن    مهـا  تكلّمني إىل أن االجتار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين         وأشار عدد من امل     -١٥٦

وبلـدان العبـور    املنـشأ   علـى بلـدان     نفـسه   ران بالقـدر    مـة، يـؤثّ   خطريان مـن أشـكال اجلرميـة املنظّ       
  .نسانيوازن بني العدالة اجلنائية وحقوق اإلمنسَّق باع هنج وبلدان املقصد، مما يستدعي اّت
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الجتـار باألشـخاص وهتريـب     ملواجهـة ا  تـدابري   ّما اختذته بلـداهنم مـن       عني  ممثّل عّدة   وأفاد  -١٥٧
ــاجرين،  ــها املهـ ــخاص   منـ ــار باألشـ ــول االجتـ ــى بروتوكـ ــصديق علـ ــول ،التـ ــب  وبروتوكـ هتريـ
 ضــحايا االجتــار  ، وحلمايــةنــع تلــك اجلــرائم بفعاليــة أكــرب    مل، واعتمــاد تــشريعات  املهــاجرين

  .ة اجلناةملالحق و،باألشخاص وحقوق املهاجرين املهرَّبني
اسـتراتيجيات وبـرامج وسياسـات    من بلداهنم مبا اعتمدته   وأبلغ متكلّمون آخرون املؤمترَ     - ١٥٨
، ومـا   صةوحدات متخصّـ  وما أنشأته من     جهات تنسيق، آليات وطنية أو    وما أنشأته من     ،وطنية

 دعـم  آليـات أن بلـداهنم أنـشأت   عـّدة مـتكلّمني   وذكـر  . أطر واتفاقات ثنائية وإقليمية  وضعته من   
. وتوعيـة النـاس   من أجل مساعدة ضحايا االجتار باألشخاص وكفالة حقوق املهـاجرين املهـرَّبني             

ي لالجتـار باألشـخاص جيـب أن        إىل التـصدّ  ترمـي   تـدابري شـاملة     أي  وأضاف بعض املـتكلّمني أن      
 ؤمتَروأبلـغ عـّدة مـتكلّمني املـ       . االجتـار سـياق   الطلب يف   املتعلق ب انب  مجيع أشكال اجل  أيضاً  ُتعاِلج  

تلـك  ومشلـت   .حقوق املهاجرين املهرَّبنيوتراعي احتياجات ضحايا االجتار تلّبي تدابري  اختاذ  عن  
ــدابري  ــضاء  ،ضــحايا االجتــار واملهــاجرين املهــرَّبني  اســتقبال الت ــد االقت وإعــادهتم إىل أوطــاهنم   ،عن

أو جمـّدداً  يـذاء  لإللـن يتعّرضـوا     ضـحايا االجتـار      لدى فعل ذلك من أن       وإعادة إدماجهم، والتأكّد  
مـن أجـل   واسـتردادها  املوجـودات  حجـز  وشّدد بعض املـتكلّمني علـى أمهيـة        .  هبم ملعاودة االجتار 

  .تقدمي الدعم ألولئك الضحايا
اجلهــود املبذولــة داخــل الــدول وعلــى تــدعيم تنــسيق ني علــى ضــرورة ممــثّلوأكّــد عــّدة   -١٥٩

خـاص  بوجـه   وشـّدد بعـض املـتكلّمني       . ةاملعنيـ اجلهات  ومع مجيع   ،  اإلقليمي والدويل الصعيدين  
زيادة التعاون يف جماالت تبـادل املعلومـات وبـرامج محايـة الـشهود وإجـراءات                إىل  على احلاجة   

ــساعدة املقدّ   ــوطن، ورصــد امل ــادة إىل ال ــها  اإلع ــة إىل ضــحايا االجتــار ومتابعت ع أحــد وشــّج. م
روتوكـول االجتـار باألشـخاص،    ني على تبادل املمارسات اجليـدة يف جمـال تنفيـذ أحكـام ب            مثّلامل

  .موافقة الضحية وتلك املتعلقة خبفض الطلبمبسألة وخصوصا األحكام املتعلقة 
بعض املتكلّمني بأن النجاح يف مكافحة االجتار باألشخاص وهتريـب املهـاجرين            وَسلَّم    -١٦٠
أن ذكــروا و.  القــضائيةةجــرين مــن اإلفــالت مــن املالحقــ  منــع املّتعلــىف علــى التعــاون يتوقّــ

ــاون  ــادل    مطلـــوب التعـ ــشتركة وتبـ ــات املـ ــة والتحقيقـ ــة املتبادلـ ــساعدة القانونيـ ــاالت املـ يف جمـ
اتفاقـات  االنـضمام إىل    ، مثـل زيـادة       تدابري معّينـة    هلذا الغرض  وذُكرت. ةياملعلومات االستخبار 
وتـشجيع  ، تعاريف اجلرائم يف التشريعات الوطنيـة   ومناسقة   ،دة األطراف التعاون الثنائية واملتعدّ  

 القـضائية،   ةرطة والـسلط  الـش أجهـزة   ؛ وتعزيز التعاون مع     األصعدةاملعلومات على مجيع    تقاسم  
أســاليب  جتميــد عائــدات اجلرميــة ومــصادرهتا؛ وزيــادة التــدريب علــى ه التعــاون يف جمــالمبــا فيــ

  . التََّبعية ومالحقة مرتكبيهااجلرائمالتحّري عن وعلى التحّري اخلاصة 
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مـن  وعلـى ضـرورة تقـدمي مـساعدة تقنيـة            ،التوعيةتكلّمون على أمهية أنشطة     املوشّدد    -١٦١
هادفــة ضــرورة إجــراء حبــوث وعلــى  ،ص وتبــادل املمارســات اجليــدةالتــدريب املتخــّصخــالل 

  .مستنريةمضادة تدابري اختاذ ومجع بيانات عن تلك اجلرائم بغية 
، مثــل اســتخدام اإلجــراميف بعــض املــتكلّمني االنتبــاه إىل اجتاهــات جديــدة  واســترعى   -١٦٢

مــة، باجلرميــة املنظّوالــصالت  ، واخلاليــاواألنــسجة واالجتــار باألعــضاء ،نترنــتإلشــبكة ااجلنــاة 
  .والصالت اخلاصة بأنشطة التصيُّد االحتيايل

 لواقـع لمـة   ءني تنقيح بروتوكول االجتـار باألشـخاص جلعلـه أكثـر مال           مثّلواقترح بعض امل    -١٦٣
د غسل األموال، يف حني أّيبشأن  صك قانوين دويل جديد     إعداد  تكلّمني  واقترح أحد امل  . الراهن

مـتكلّمني آخـرين رأوا أن      لكـن   . باالجتـار باألشـخاص   بشأن  متكلّم آخر وضع خطة عمل عاملية       
ــشاكل       ــة هــذه امل ــة تكفــي ملعاجل ــايري الدوليــة احلالي ــات واملع ني أن مــثّلوذكــر بعــض امل . االتفاقي

  .خارطة طريق حلرب شاملة على االجتار باألشخاصيوفِّر  بروتوكول االجتار باألشخاص
 الذي يضطلع به مكتب املخـدرات واجلرميـة ومنظمـات دوليـة             تكلّمون الدورَ املوأبرز    -١٦٤
 عـن اجتاهـات االجتـار باألشـخاص         ةالـ فّعبـصورة   وأُوصي بأن يواصل املكتـب اإلبـالغ        . أخرى

التعاونيـة  رون بإجيابيـة إىل جهـود حكومـاهتم         وأشار آخ .  اجلديدة سيما االجتاهات  والوأمناطه،  
  .مع املكتب

ــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة   تأييــدهم وأعــرب عــّدة مــتكلّمني عــن    -١٦٥ إلنــشاء آلي
ــة مــا تتخــذه أجهزهتــا املعنيــة  يــساعد الــدول علــى حتــسني  ممــا مــة وبروتوكوالهتــا، املنظّ بالعدال

  .نسانحقوق اإلا من تدابري مضادة وعلى ضمان مراعاهتاجلنائية 
    

ي للعنف اختاذ التدابري يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصّدحول  املناقشة العامة    
    سرهمضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأُ

تــدابري منــع جبهــد مجــاعي ملعاجلــة اجملتمــع الــدويل علــى ضــرورة قيــام  املتكلّمــون شــّدد  -١٦٦
ي للعنـــف ضـــد املهـــاجرين والعمـــال املهـــاجرين لتـــصّدلراميـــة إىل اااجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة 

 علـى خمتلـف    متكلّمني الـضوءَ  ط عّدةُ وسلّ. لالعوملة وحركة التنقّ  تزايد  سرهم، خصوصاً مع    وأُ
والتمييــز وأشــكال العنــف الــيت يواجههــا املهــاجرون والعمــال املهــاجرون   االستــضعاف أنــواع 

علــى ب والــصعوبات الــيت يواجهوهنــا يف ســعيهم للتغلّــســيما النــساء واألطفــال،  ســرهم، والوأُ
ية ألولئــك نــسانلــى احتــرام احلقــوق اإلع العديــد مــن املــتكلّمني الــدول وحــثّ. تلــك املــشاكل

  .األشخاص وتوفري الضمانات الالزمة هلم



 

V.10-53826 63 
 

A/CONF.213/18 

 مـن   خـذة للحـدّ   تكلّمون عن اجلهود واملبادرات الوطنية والثنائية واإلقليميـة املتّ        امل وأفاد  -١٦٧
 عــّدة مــتكلّمني بــأن  وأفــاد. ســرهم املهــاجرون والعمــال املهــاجرون وأُ  يواجههــاخــاطر الــيتامل

ــوفّر، مباشــرةً     ــاهتم ت ــة حلكوم ــة التابع ــات العمومي ــن خــالل   أو اهليئ ــدين  منظمــات م اجملتمــع امل
عنــد اإلمكــان خــدمات  كمــا ُتقــدَّم ،  قانونيــةغــري احلكوميــة، خــدمات استــشارية املنظمــات و

الـيت يـّسـرت    اخلاصة بتنقّل اليد العاملة،     شراكات  الوأشار أحد املتكلّمني إىل     . يةتعليمية وصحّ 
ــرز للطلــب يف أســواق البلــدان األخــرى، يف حــني   اســتجابةًاملــشروعة اهلجــرة   مــتكلّم آخــر أب

. اخلــارجالعــاملني يف املهــاجرين أُنــشئ خلدمــة إجيابيــات اإلطــار الــوطين إلدارة اهلجــرة الــذي   
الــذين بواســطة الــزواج،  وإىل املهــاجرين ،عــدميي اجلنــسية وحمنتــهم وأشــري بــشكل خــاص إىل  

  . املنـزيلية، خصوصاً يف سياق العنفنسانينبغي النظر بعناية يف مسألة حقوقهم اإل
لعنــف ضــد ا ملواجهـة ة وفعاليــة تــدابري أكثـر دقّــ اســتحداث تكلّمــون بـضرورة  َسـلَّم امل و  -١٦٨

مشلت، مـن   عة،  حات متنوّ اقتريف هذا الشأن ا   كرت  وذُ. سرهماملهاجرين والعمال املهاجرين وأُ   
وتزويــدهم تيــسري حــصوهلم علــى املعلومــات  مثــل املهــاجرين بوســائل جانــب، تقويــة أوضــاع 

تــوفري نظــام لتقــدمي الــشكاوى ومحايــة الــشهود، وكــذلك إنــشاء الــة، واملــساعدة القانونيــة الفّعب
تـوفري مرافــق  مثـل   ،الـدول ها تتخــذتـدابري  كمـا مشلـت، مــن جانـب آخـر،      ؛التعلـيم والتـدريب  

واسـتحداث إجـراءات لتعـيني      الرعاية الصحية، وبناء القـدرات وتـدريب املـوظفني العمـوميني،            
  .ةاإلجيابيوالتوعية ، هوية األشخاص املعنيني وتسجيلهم

    
    االستنتاجات    

  : من جدول األعمال، هي١٠ و٦البندين بشأن إىل عدد من االستنتاجات ل مت التوّص  -١٦٩
ــاع هنــج     )أ(   الجتــار باألشــخاص  إزاء اد اجلوانــب شــامل ومتعــدّ أن مــن املهــم اّتب

 يـوازن  ،سـرهم العنف ضـد املهـاجرين والعمـال املهـاجرين وأُ      ، وكذلك إزاء    وهتريب املهاجرين 
  ؛ من جانب آخرنسانواعتبارات حقوق اإلمن جانب اجلنائية تدابري العدالة بني 

ون بــني الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة زيــادة التعــاإىل حاجــة أن هنــاك   )ب(  
مثل وسائط اإلعـالم أو القطـاع       واجلهات املعنية األخرى،    واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية     

  ؛ أمر مهمالتعاون مع املنظمات غري احلكوميةأن اخلاص؛ و
  ؛لنساء واألطفالاخلاصة لدى االضعف أوجه مراعاة  يلزم هأن  )ج(  
مـة  آلية الستعراض تنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظّ        إلنشاء  بذولة حالياً   اجلهود امل أن    )د(  

  ؛هامة هي جهود وبروتوكوالهتا
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مكتب املخدرات واجلرمية، بالتعـاون مـع الـشركاء         أن يقوم   أن من الضروري      )هـ(  
، بــدور يف مجــع ونــشر البيانــات واملعلومــات عــن األســباب اجلذريــة للعنــف ضــد    الــصلةيذو

  ؛سرهم، وعن أمناط اهلجرةال املهاجرين وأُاملهاجرين والعم
اجلهــات  أن يواصــل مكتــب املخــدرات واجلرميــة، بالتعــاون مــع  أن مــن املهــم  )و(  

مكافحة االجتار باألشخاص وهتريـب     يف جمال    املساعدة التقنية    تقدمياملتعلق ب عمله  ذات الصلة،   
  .املهاجرين

    
اً إىل صكوك األمم املتحدة وسائر التعاون الدويل ملكافحة غسل األموال استناد  - دال  

النُّهج العملية لتعزيز التعاون الدويل يف جمال مكافحة والصكوك ذات الصلة؛ 
      املشاكل املتصلة باجلرمية

    وقائع اجللسات    
أبريـل  / نيـسان  ١٥أجرت اللجنة األوىل يف جلستيها السادسة والسابعة، املعقودتني يف            -١٧٠

التعـاون الـدويل ملكافحـة    " مـن جـدول األعمـال، املعنـون     ٧د لبنـ حـول ا  ، مناقشة عامة    ٢٠١٠
 مـن   ٩غسل األموال استنادا إىل صكوك األمـم املتحـدة وسـائر الـصكوك ذات الـصلة، وللبنـد                   

الــنُّهج العمليــة لتعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال مكافحــة املــشاكل   "جــدول األعمــال، املعنــون 
  :ظر يف هذين البندين الوثائق التاليةوُعرضت على اللجنة للن". املتصلة باجلرمية

ــوال         )أ(   ــدويل ملكافحــة غــسل األم ــاون ال ــشأن التع ــة ب ــة عمــل أعــّدهتا األمان ورق
  ؛)A/CONF.213/8(استناداً إىل صكوك األمم املتحدة وسائر الصكوك ذات الصلة 

ل ورقة عمل أعّدهتا األمانة بشأن النُّهج العملية لتعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـا                 )ب(  
  ؛)A/CONF.213/10(مكافحة املشاكل املتصلة باإلجرام 

ورقة معلومات خلفية عن حلقة العمل املتعلقة بالـصالت القائمـة بـني االجتـار         )ج(  
  ؛)A/CONF.213/15(باملخدرات وسائر أشكال اجلرمية املنظمة 

  ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل املناقشة   )د(  
 /A/CONF.213(ضريية للمـؤمتر الثـاين عـشر        تقارير االجتماعات اإلقليميـة التحـ       )ه(  

RPM.1/1و A/CONF.213/RPM.2/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.4/1.(  
أبريـل، كلمـة    / نيـسان  ١٥يف اجللـسة الـسادسة، املعقـودة يف         ألقى رئيس اللجنة األوىل       -١٧١

و املغرب وشـيلي    ممثّلم  وتكلّ. ن عن األمانة عرضاً لبندي جدول األعمال      ممثّالوقّدم  . استهاللية
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وكنــدا والربازيــل واألرجنــتني وتايلنــد والــصني واالحتــاد الروســي واململكــة العربيــة الــسعودية    
  .وأذربيجان وأملانيا واهلند

و جنـوب أفريقيـا   ممثّلـ أبريـل، تكلّـم   / نيسان١٥ويف اجللسة السابعة للجنة، املعقودة يف       -١٧٢
املكــسيك ومجهوريــة كوريــا واألرجنــتني ومجهوريــة  والربازيــل والفلــبني والواليــات املتحــدة و 

إيران اإلسالمية وأستراليا وفرنسا وإندونيسيا والربتغال وسـري النكـا واليابـان واجلزائـر وغانـا               
ــسعودية، كمــا تك   ــة ال ــة   واململكــة العربي ــشبكة اإليبريي ــم املراقــب عــن ال ــاون  -لّ ــة للتع األمريكي

  .القضائي الدويل
    

  لتعاون الدويل ملكافحة غسل األموال استناداً إىل صكوك احول  املناقشة العامة    
    األمم املتحدة وسائر الصكوك ذات الصلة

ــات         -١٧٣ ــات املعلوم ــوافر تكنولوجي ــاد ت ــدان وازدي ــصادات البل ــرابط اقت ــاد ت ذُكــر أن ازدي
وأعــرب . يتيحــان للجماعــات اإلجراميــة املنظمــة فرصــاً غــري مــسبوقة ألن تعمــل عــرب احلــدود   

ن عن التزام الدول األعـضاء جبعـل التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون والتعـاون القـضائي                     املتكلّمو
وسلَّم املتكلّمون أيضا بأن غسل األموال ميثّل هتديداً خطـرياً لـسالمة الـنظم املاليـة      . أكثر فاعلية 

  .الوطنية والعاملية واستقرارها
 واالجتـار باملخـدرات واجلرميـة        بـني غـسل األمـوال      املتينةوأبرز عدة متكلّمني الصالت       -١٧٤

وسـلَّم كـثري مـن املـتكلّمني بأمهيـة اإلطـار األساسـي              . رهـاب املنظمة عرب الوطنيـة والفـساد واإل      
، واتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة       ١٩٨٨الذي توفّره صكوك األمم املتحدة القانونية، مبـا فيهـا اتفاقيـة             

ري الدوليـة ذات الـصلة، مثـل توصـيات     واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، وكـذلك املعـاي      
ني مـؤمتر األطـراف    ممـثّل ودعا عدة   . غسل األموال ملكافحة  فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية      

يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية إىل بذل جهـود إلنـشاء آليـة فّعالـة                   
  .والهتاوشفّافة الستعراض تنفيذ االتفاقية وبروتوك

 علــى أن مكافحــة غــسل األمــوال هــي عنــصر حمــوري يف أي اســتراتيجية عامليــة   وُشــدِّد  -١٧٥
ملكافحة اجلرمية املنظمة، كما أُبرزت أمهية توسيع نطـاق اجلـرائم األصـلية الـيت ينـشأ عنـها غـسل            

كال يات اليت تطرحهـا األشـ  مون التحّدوذكر املتكلّ. األموال، حبيث تشمل مجيع اجلرائم اخلطرية     
 وإسـاءة اسـتعمال التكنولوجيـات اجلديـدة     ،اجلديدة لغسل األموال، مثل الغسل بواسطة التجـارة   

  . الشركات وإساءة استعمال وسائط،وطرائق الدفع اجلديدة



 

66 V.10-53826 

 

A/CONF.213/18

مني إىل أن مــسألة غــسل األمــوال ُتعــالَج يف منتــديات إقليميــة ودوليــة وأشــار بعــض املــتكلّ  -١٧٦
نــشأة علــى غــرار فرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة وجمموعــة كــثرية، مثــل اهليئــات اإلقليميــة امل

هــوا مبــا لتلــك املنتــديات مــن فائــدة يف تنفيــذ املعــايري إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املاليــة، ونّو
مني إىل مواصــلة النظــر يف هــذا اجملــال املواضــيعي يف  ودعــا عــدة مــتكلّ. الدوليــة وتبــادل املعلومــات

مني إىل زيــادة وإضــافة إىل ذلــك، دعــا عــدة مــتكلّ. نــشأة يف إطــار األمــم املتحــدةخمتلــف اهليئــات امل
  .التنسيق بني مكتب املخدرات واجلرمية وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية

ــال ملكافحــة غــسل       املتكلّوشــدَّد  -١٧٧ ــانوين والئحــي فّع ــى ضــرورة وجــود إطــار ق مــون عل
م يف اعتمـاد تـشريعات ملكافحـة غـسل األمـوال            ة مـن تقـدّ    هوا مبا أحرزته دول كثري    األموال، ونوّ 

تتضمن تعريفا قانونيا لغسل األموال يستند إىل صكوك األمـم املتحـدة ذات الـصلة، وتـدابري ملنـع           
. غــسل األمــوال اعتمــدهتا املؤســسات املاليــة وغــري املاليــة، وأحكامــا تتعلــق مبــصادرة املوجــودات 

الــذي تؤديــه وحــدات االســتخبارات املاليــة وســائر اهليئــات   علــى أمهيــة الــدور العمليــايت وُشــدِّد
  .املعنية مبكافحة غسل األموالاملتخّصصة 

 قبـل التمـاس مـساعدة       تعـاون غـري رمسـي      ب مون أيـضا علـى أمهيـة البـدء أوالً          املتكلّ وشدَّد  - ١٧٨
ن  أن هــذه الطرائــق غــري الرمسيــة ميكــن أن ُتــستخدم يف كــثري مــ  وذكــرواقانونيــة متبادلــة رمسيــة، 

. األحيان بدال مـن طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة الرمسيـة أثنـاء مرحلـة التحقيـق يف القـضايا                      
وشّدد أحد املتكلمني أيضا على ضرورة أن تنفّذ الدول تـشريعاهتا اخلاصـة لكـي يتـسّنى التعـّرف           

ت علــى مــالكي املوجــودات املنــتفعني، منعــاً الســتخدام الــشركات الواجهــة مــن جانــب اجلماعــا
كما أُبرزت أمهية اسـتخدام االتفاقـات املتعـددة األطـراف واإلقليميـة والثنائيـة           . اإلجرامية املنظّمة 

ــدويل، وكــذلك    ــاون ال ــة يف التع ــستندة إىل   اســتمرار كــأداة هام ــة امل ــات التبادلي   اســتخدام الترتيب
  .التشريعات الداخلية

ا ميثّل عقبة أمام التعاون الـدويل يف  وذكر عّدة متكلّمني أن مبدأ التجرمي املزدوج كثريا م    -١٧٩
أن قـوانني دول كـثرية حتظـر تـسليم رعاياهـا، وسـلَّموا              وذكـروا   . جمال تبـادل املـساعدة القانونيـة      

تكلّمني علـى أن    بعـض املـ   وشـدَّد   . تطبيقـاً فّعـاالً   " إما التسليم وإمـا احملاكمـة     "بصعوبة تطبيق مبدأ    
ني أن  ممـثّل  وذكـر عـدة      . تعزيـز التعـاون الـدويل      العزم السياسي على التعاون هو عامـل حمـوري يف         

  حكوماهتم ميكنها أن تقّدم طائفة عريضة من املساعدات، حىت يف حال عدم وجود معاهدة
ونّوه املتكلّمون أيضا بأمهية التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك                   -١٨٠

ُشـدِّد علـى أن ذلـك التعـاون يكتـسي أمهيـة       و. تعقُّب العائدات اإلجرامية وجتميدها ومصادرهتا   
ــربح       ــا ال ــرائم أخــرى حافزه ــوال وأي ج ــسل األم ــشبكات  . خاصــة يف مكافحــة غ وميكــن لل
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وُشـدِّد  . اإلقليمية واملتعددة األطراف أن تؤّدي دوراً عملياتياً حمورياً يف تعزيز تبـادل املعلومـات             
األمهيـــة، وأن مـــصادرة علـــى أن حجـــز املوجـــودات يف أبكـــر مرحلـــة ممكنـــة هـــو أمـــر بـــالغ   

املوجودات كثرياً ما تكون أجنـع يف مكافحـة اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة مـن سـجن اجلنـاة،                     
وأنـه ينبغـي التركيــز علـى إعـادة األمــوال املـصادرة إىل بلـدان املنــشأ، وفقـا للـصكوك القانونيــة         

ــصلة  ــة ذات ال ــادة اســتخدام عكــس عــبء اإلثبــ      . الدولي ــتكلّمني بزي ات يف وأوصــى بعــض امل
  .القضايا املنطوية على ثروة جمهولة املصدر

تكـون  وشدَّد بعض املتكلّمني أيضا على أن املصادرة غـري املـستندة إىل إدانـة ميكـن أن                    -١٨١
تيـّسر التعـاون    أداة قوية السترداد املوجودات ولتقويض رحبية اجلرائم املنظّمة، كمـا ميكنـها أن              

 احلـاالت الـيت تكـون فيهـا حـصانة اجلـاين أو هروبـه                تتيح حجز املوجودات حىت يف    إذ  الدويل،  
  .أو غيابه أو وفاته حائال دون صدور حكم باإلدانة

ق الـدول علـى اتفاقيـات األمـم املتحـدة وأن            وشّدد املتكلّمـون علـى ضـرورة أن تـصدّ           -١٨٢
ىل احلاجـة إ  كمـا أبـرزوا     . تنفذ أحكامهـا املتعلقـة بالتعـاون الـدويل وغـسل األمـوال تنفيـذاً تامـاً                

إنــشاء أو تعــيني ســلطات مركزيــة عاليــة التخــّصص عيم التعــاون بــني األجهــزة املعنيــة، وإىل تــد
أفرقة حتقيق متعددة التخّصصات وهيئـات قـضائية        وإىل  وحسنة التدريب ومزّودة مبوارد وافية،      

  .متخّصصة
نـشاء   بإ، متكلّمني تأييدهم لتدعيم التعاون الـدويل علـى الـصعيد العمليـايت         ةوأبدى عد   -١٨٣

  .موظفني قضائيني وأأفرقة حتقيق مشتركة وانتداب موظفي اتصال 
ــر   -١٨٤ معظــم املــتكلمني أن التحــّديات الــيت تطرحهــا اجلرميــة عــرب الوطنيــة تتطلّــب        وذك

وميكن ملكتب املخدرات واجلرمية أن يقـوم بـدور حمـوري يف هـذا      . مساعدة تقنية أكثر ختّصصا   
 وبـأن يواصـل تقـدمي       ، تنفيـذ االتفاقيـات تنفيـذاً تامـاً        الشأن، بـأن يـساعد الـدول األعـضاء علـى          

وذكـر  . يف جمـال التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة           القـدرات   املساعدة التقنية وخـدمات بنـاء       
املكتـب  أعـّدها   املعاهـدات النموذجيـة املتاحـة الـيت         تـستعني ب  عّدة متكلّمني أنه ينبغي للدول أن       

ــة وتــ   ــادل املــساعدة القانوني ــه ينبغــي للمكتــب أن ينظــر يف إعــداد   اجملــرمنيسليم بــشأن تب ، وأن
  .معاهدات منوذجية أخرى، تتناول مثالً إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة

ــّدد املتكلّمـــون أيـــضاً علـــى دور مكتـــب     -١٨٥ ــة وشـ ــدرات واجلرميـ ــدعم يف املخـ   تقـــدمي الـ
ن أجــل تــدعيم نظــم مكافحــة غــسل األمــوال مــول األعــضاء يف جمــال بنــاء القــدرات، ويف لــدل

كــشف حــاالت غــسل األمــوال والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا بــصورة فّعالــة واســترداد    
  . اجلرائمعائدات
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واقتــرح بعــض املــتكلّمني إعـــداد اتفاقيــة عامليــة بـــشأن التعــاون الــدويل، بينمـــا رأى          -١٨٦
ة ملوجـود تنفيـذ الـصكوك القانونيـة الدوليـة ا        صـوب   متكلّمون آخرون أنه ينبغي توجيه اجلهـود        

تنفيذاً تاماً وفّعاالً، وصوب سـّن تـشريعات داخليـة تـأذن بتقـدمي املـساعدة حـىت يف حـال عـدم                       
 النمــوذجي املتعلــق باملــساعدة املتبادلــة يف املــسائل القــانونوجــود معاهــدة، حــسبما يــدعو إليــه 

ــة ــشأن غــسل       . اجلنائي ــدة ب ــة جدي ــة دولي ــه يف وجــود اتفاقي ــتكلّمني عــن رغبت وأعــرب أحــد امل
  . ودعا متكلّم آخر إىل مراجعة معاهدات التعاون اإلقليمي املوجودةاألموال،

    
    االستنتاجات والتوصيات    

 ١٩٨٨ينبغي للـدول األعـضاء أن تبـذل قـصارى جهودهـا لتنفيـذ مـا تتـضّمنه اتفاقيـة                       -١٨٧
يـة  واتفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقـة هبـا واتفاقيـة مكافحـة الفـساد واملعـايري الدول         

  .ذات الصلة من أحكام بشأن غسل األموال والتعاون الدويل تنفيذاً تاماً
 وأن تتخـذ    ،ينبغي للدول أن تسعى إىل بناء قدرات متخّصصة ملكافحة غسل األمـوال             -١٨٨

كمـا ينبغـي للـدول أن تنظـر يف تنفيـذ تـشريعات       . تدابري ناجعة وفّعالة يف جمال التعـاون الـدويل     
وينبغـــي تـــدعيم وحـــدات . نيـــة حـــىت يف حـــال عـــدم وجـــود معاهـــدةلتقـــدمي املـــساعدة القانو

وينبغـي للـدول أيـضا أن تنظـر         . االستخبارات املالية والسلطات املركزية املعنية بالتعاون الدويل      
يف إنشاء أفرقة حتقيق متعـّددة التخّصـصات، ويف انتـداب مـوظفي اتـصال ومـوظفني قـضائيني،                   

املمارسـني املعنيـة   االختـصاصيني  بغـي تـدعيم شـبكات    كمـا ين . ويف إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة  
وإضافة إىل ذلك، أوصي بتبادل املعلومـات بـصورة         . الرمسي للمعلومات العملياتية  غري  بالتبادل  

  .غري رمسية قبل تقدمي طلب رمسي للمساعدة القانونية املتبادلة
ســتراتيجية ينبغــي أن تــصبح مــصادرة املوجــودات واســتردادها جــزءاً أساســياً مــن ا         -١٨٩

وينبغي أن تكون لـدى الـدول قـدرة         . اجلرائم اليت حافزها الربح   وسائر  مكافحة غسل األموال    
علــى تعقّــب العائــدات اإلجراميــة وجتميــدها ومــصادرهتا وعلــى تقــدمي أوســع قــدر ممكــن مــن     

وينبغي للدول أن تنظر يف اختاذ ما يلزم من تدابري إلتاحة مـصادرة املوجـودات بـدون                 . التعاون
  .مبا يتفق مع مبادئ نظامها القانوين الوطينانة جنائية مسبقة، إد

ينبغــي ملكتــب املخــدرات واجلرميــة أن يواصــل تقــدمي املــساعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذ      -١٩٠
وينبغـي  . االتفاقيات الدولية ذات الصلة وغريهـا مـن معـايري مكافحـة غـسل األمـوال تنفيـذاً تامـاً                    

  .أن تسعى إىل تنسيق جهودها إىل أقصى مدى ممكنالدولية جلميع اجلهات الفاعلة 
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ات األخرية يف استخدام العلم والتكنولوجيا من جانب اجملرمني تطّورال  -هاء  
    السيربانيةوالسلطات املختصة يف مكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرائم 

/ نيــسان ١٣و ١٢يف  املعقــودة ،أجــرت اللجنــة الثانيــة، يف جلــساهتا األوىل إىل الثالثــة   -١٩١
التطـّورات األخـرية   " مـن جـدول األعمـال، املعنـون         ٨البنـد   حول  ناقشة عامة   ، م ٢٠١٠أبريل  

يف استخدام العلم والتكنولوجيا من جانب اجملـرمني والـسلطات املختـصة يف مكافحـة اجلرميـة،                 
  :ةيالوثائق التال  هذا البند يفللنظرعلى اللجنة وُعرضت ". السيربانيةمبا يف ذلك اجلرائم 

العلـــم ات األخـــرية يف اســـتخدام  تطـــّورلعـــن اأعـــدهتا األمانـــة  عمـــل ورقـــة   )أ(  
اجلـرائم   والـسلطات املختـصة يف مكافحـة اجلرميـة، مبـا يف ذلـك                رمنيوالتكنولوجيا من جانب اجمل   

 ؛)A/CONF.213/9(السيربانية 

 ؛)A/CONF.213/PM.1( دليل املناقشة  )ب(  

 /A/CONF.213 (ضريية للمـؤمتر الثـاين عـشر   حـ تة الياإلقليم ارير االجتماعاتقت  )ج(  

RPM.1/1و A/CONF.213/RPM.2/1 وA/CONF.213/RPM.3/1 A/CONF.213/ RPM.4/1.(  
ــودة يف     -١٩٢ ــة، املعق ــة الثاني ــسة األوىل للجن ــسان١٢ويف اجلل ــل،/ ني ــى أبري ــس ألق ــة رئي ها كلم

ــّدمت  اســتهاللية، ــوق ــة عــن  ةممثّل ــدعرضــاً هلــ األمان ــم  ،ذا البن ــمموتكلّ ــدا  و ثّل ــر وكن ــصني واجلزائ ال
واألرجنتني والواليات املتحدة واململكة العربية السعودية واالحتاد الروسي وأملانيا وبوتسوانا وكوبـا         

وجملـس   الـدويل    القـانوين للتعـاون   األمريكيـة   - الـشبكة اإليبرييـة    راقبـون عـن   املوتكلّـم أيـضا     . وشيلي
  .فرديةالبصفته خبري من النرويج تكلّم كما  .لضحاياواجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة باأوروبا 
االحتــاد باســم (و إســبانيا ممثّلــتكلّــم أبريــل، / نيــسان١٣يف اجللــسة الثانيــة، املعقــودة يف و -١٩٣

  . وإندونيسيا وأنغوال واألرجنتنيواملكسيكوأذربيجان وبولندا ومجهورية كوريا ) األورويب
ــة، املعقــودة يف يف و  -١٩٤ ــسان١٣ اجللــسة الثالث ــل، / ني ــم أبري ــتكلّ ــا و ممثّل وجنــوب كولومبي

الرابطــة الدوليــة راقــب عــن كمــا تكلّــم امل.  وبــريو وزمبــابوي وُعمــان والربازيــلأفريقيــا واهلنــد
  .ألعضاء النيابات العامة

    
التطّورات األخرية يف استخدام العلم والتكنولوجيا من جانب  حول املناقشة العامة    

    السيربانيةتصة يف مكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرائم اجملرمني والسلطات املخ
 اجلرميــة الــسيربانيةالتحــديات الناشــئة عــن علــى  ،املناقــشة لــدى افتتــاح ،شــّدد الــرئيس  -١٩٥

لــيت تتيحهــا التكنولوجيــا الفــرص اإســاءة اســتخدام علــى وقــدرة اجلماعــات اإلجراميــة املنظّمــة 
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ــسريعة التطــّور  ــوأشــار إىل طــابع  . ال ــسيربانية ة اجلرمي ــابر للحــدود، ال ــة  و الع حجــم عــدم معرف
  .النظم الوطنيةبني املوجودة  واالختالفات ،املشكلة
مـن أكـرب   بوصـفها  الـسيربانية  ميـة  رة األمانة يف كلمتها االسـتهاللية إىل اجل    ممثّلوأشارت    -١٩٦

ىل واألفــراد املنــتمني إ  أن الــدول األعــضاء  ت، وذكــرالقــانونالــيت تواجــه إنفــاذ   التحــديات 
وقالـت إن الـدول     . يف هـذا املـضمار    دوليـة    اتفاقيـة م دعوا إىل وضع     األكادميية وغريه األوساط  
م املـساعدة  أن يقـدّ  املخـدرات واجلرميـة   مكتب   الالزمة، وإن مبقدور     قدراتالتطوير  حباجة إىل   

يـة   خطـة عمـل عامل     وأفادت بأنّ من شأن   .  العمليايت توفري اخلربة التقنية والدعم   بيف هذه اجلهود    
الـة  وسـيلة فعّ   أن تكـون  ون  والـشركاء الرئيـسي   الرئيـسية   املؤسـسات   تشارك فيهـا    بناء القدرات   ل
  . السيربانيةاجلرائمالقضاء على بغية مستدامة يف كل اجملاالت درات قبناء من  دوللتمكني ال

. هـا ال ميكـن إنكار   منـافع كـثرية      لتطـّور التكنولـوجي الـسريع     ل بأن    املناقشة أثناءُسلِّم  و  -١٩٧
سـائل  بو ائمرمـن اجلـ   ارتكـاب أشـكال تقليديـة       نفـسه   الوقـت   يف  أتاحت  لكن هذه التطّورات    و

أشـكال جديـدة    كذلك ارتكاب   ، و عن األطفال االحتيال ونشر املواد اإلباحية     تشمل  جديدة،  
ــن اجلــر  ــل ائمم ــسلّ مث ــاإلوالرســائل ل احلاســويب، الت ــ ةلكتروني ــايل "، وةالطفيلي ــصّيد االحتي " الت

لتحقيــق ) املواقــعتلــك إىل املــستعملني ه واقــع شــبكية مزّيفــة أو بعــث رســائل توّجــاســتخدام م(
احلاسوبية ألغراض خبيثة، وغـري ذلـك       نشر الفريوسات   و ،الرقمية، والقرصنة   )أغراض احتيالية 

يــة رهاباإلالتنظيمــات  أن لــوحظو.  األمهيــةبالغــةمعلوماتيــة حتتيــة بــىن مــن اهلجمــات علــى   
أنـــشطتها تكنولوجيـــات ســـريعة التطـــّور لتـــسهيل   ستخدمتـــنظّمـــة واجلماعـــات اإلجراميـــة امل

 األمهيــة البالغــة لبنيــة التحتيــةد االقتــصادات واهتــّدالــسيربانية  علــى أن اجلرميــة واتُّفــق. ةجراميــاإل
  .االجتماعي والثقايفالرفاه ومصداقية املؤسسات و

فقـد نـشأت    . الـسيربانية وأكّد املتكلّمون على التحديات املواجهة يف مكافحـة اجلرميـة             -١٩٨
ال ميكــن أن جتاريهــا فيهــا تكنولوجيــات جديــدة وأصــبحت متاحــة علــى نطــاق واســع بــسرعة  

يتعرقــل وحماكمــة مرتكبيهــا الــسيربانية اجلــرائم يف التحقيــق  وأفيــد بــأن. الــسياسات والقــوانني
ــسبب ــات  ب ــني املوجــودة االختالف ــة و ب ــنظم القانوني ــصور ال ــدويل ق ــاون ال  أنوأشــري إىل . التع

ل انعكاســا  متثّــباتــتالــسيربانية اجلــرائم  وأنّظــاهرة مجاهرييــة،   أصــبحت املعقــدةالتكنولوجيــا
  يف أحيــانال ُيبلّــغ عنــهاالــسيربانية اجلــرائم  أحــد املــتكلّمني أنذكــر و.  املــشروعاســتخدامهال

 وبـسبب اخلـوف مـن خمـاطر تـشويه الـسمعة يف              التحقيـق عمليـة   ثقة يف   حمدودية ال بسبب  كثرية  
  . اليت تقع ضحايا هلذه اجلرائمة الشركاتحال
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، الـسيربانية كافحـة اجلـرائم     تكلّمني عن تـدابري اختـذهتا حكومـاهتم مل        لعديد من امل  أبلغ ا و  -١٩٩
ووضــع لــوائح تنظيميــة  ،مكافحــة غــسل األمــوالتــشريعات اجلنائيــة ويف ذلــك التــشريعات مبــا 
 ومحايــة الفئــات ، آليــات اإلبــالغ وتعزيــز،وعيلــاإذكــاء  و، وبنــاء القــدرات،قــاهي اإلنترنــتمل

حــاالت الطــوارئ ووحــدات متخصــصة ملواجهــة إنــشاء فــرق أشــار املتكلّمــون إىل و. الــضعيفة
العــسكرية  واألوســاط نيانوإنفــاذ القــ  للجهــات املكلفــة ب وبــرامج مــشتركة بــني املؤســسات   

ــة والقطــاع اخلــاص و ــضا  . األكادميي ــا تكن وأشــار املتكلّمــون أي ــيت تتيحه ــا إىل الفــرص ال ولوجي
الرصــد، والــذكاء للمراقبــة ولكترونيــة اإل مــن قبيــل الــنظم ،القــواننيإنفــاذ يف جمــال املعلومــات 

ــة   وســائلاالصــطناعي، وال ــة للكــشف عــن املعــامالت املالي ــة  اإللكتروني ــاوين  املريب وتعقــب عن
مرتكبيهـــا يتطلـــب الـــسيربانية ومالحقـــة  اجلـــرائم التحقيـــق يفبيـــد أن . بروتوكـــول اإلنترنـــت

  واسـتخدام وحتليلـها رقميـة  الدلـة  األ، مثـل القـدرة علـى مجـع     جديـدة ت وأدوات إجرائيـة    مهارا
وحقـوق  احلرمة الشخـصية    د املتكلّمون على أمهية محاية      وشّد.  يف الدعاوى اجلنائية   تلك األدلة 

  .السيربانيةاجلرائم مكافحة لدى  نساناإل
و الــسبيل الوحيــد ملكافحــة التعــاون الــدويل هــأن علــى ني تكلّم العديــد مــن املــوشــّدد  -٢٠٠

املـساعدة القانونيـة    زيـادة كفـاءة     ني الدول إىل    تكلّمعدد من امل  دعا  و. بنجاحالسيربانية  اجلرائم  
ىل اتفاقيـة جملـس أوروبـا    إني تكلّممـن املـ  العديد وأشار . املتبادلة والتعاون يف جمال إنفاذ القانون    

ــسيربانية   ــة بودابــست(بــشأن اجلرميــة ال األبعــد مــدى اإلطــار القــانوين الــدويل   ابوصــفه) اتفاقي
مـــن  العـــاملي لألربنـــامجالإىل أيـــضا  ريشـــوأُ. الـــسيربانيةاجلـــرائم مكافحـــة يف للتعـــاون الـــدويل 

 اختـذها كـل   مبـادرات إىل  و،٢٠٠٧ الذي أطلقه االحتاد الدويل لالتـصاالت يف عـام       ،السيرباين
 أن لــوحظو. أمانــة الكومنولــثو نتربــولواإل ةوجمموعــة الثمانيــ منظّمــة الــدول األمريكيــةمــن 

 والـدروس   واخلـربات العملياتيـة   تبـادل املعلومـات     يف  املمارسـني مفيـدة      االختـصاصيني شبكات  
  .زيادة ترابطهاوالقائمة الشبكات اإلقليمية وقيل إنه ينبغي تدعيم . املستفادة
فيـد بـأن مـن      أُو .الـسيربانية  اجلـرائم عرضـة ملخـاطر     البلدان النامية هي األكثـر      وُسلّم بأن     -٢٠١

خاصــة ، والقــدراتاملقدمــة يف جمـال بنــاء  املــساعدة بزيــادة لبلــدان املتقدمـة  أن تعّجــل ا الـضروري 
، لقطـاع اخلـاص   وينبغي أن يتكفـل ا    . إنفاذ القانون واملدعني العامني والقضاة    للموظفني املكلفني ب  

ألدوات املتاحـة،   إىل عـدد مـن ا   ريشـ وأُ.  مبسؤوليته يف هذا اخلـصوص     ، اخلدمات ومقدمال سيما   و
 وحزمـة ،  املخـدرات واجلرميـة  مبـساعدة مـن مكتـب    أُنـشئ  منتدى افتراضي للبلدان اآلسـيوية  منها  

وُعـدَّة خاصـة     ، العامـة  اترابطـة الدوليـة ألعـضاء النيابـ        أنـشأهتا ال   اإلنترنـت بواسـطة   مواد تدريبيـة    
ىل  املتكلّمـون إ وأشـار . االتاالحتـاد الـدويل لالتـص   قـّدمها  السيربانية اجلرائم املتعلقة ب التشريعات  ب

الـيت وضـعها فريـق    توصـيات  إىل الاجلـرائم ذات الـصلة باهلويـة و    مكافحـة   جمـال   أعمال املكتب يف    
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ضــع خطــة عمــل لبنــاء تكلّمني إىل وودعــا عــدد مــن املــ. أساســي مــن اخلــرباء بــشأن هــذه املــسألة
  .اجلهات املعنية الدوليةالقدرات على املستوى الدويل، مبشاركة مجيع 

 االجتماعات اإلقليميـة التحـضريية للمـؤمتر        الصادرة عن التوصية  وجرت مناقشة حول      -٢٠٢
وأبــدى .  الــسيربانية اجلــرائموضــع اتفاقيــة عامليــة ملكافحــة يف وبعــني اإلجيــابنظــر بعنايــة أن ُيبــ

ملناسـقة النـهوج     صـك دويل جديـد    مـن أجـل إعـداد       مفاوضـات   تأييدهم لبـدء    ني  بعض املتكلّم 
ــة الو ــدويل  القانوني ــز التعــاون ال ــة وتعزي ــذلك أن نطــاق   و. طني ــدا ل ــادرات القائمــة ذُكــر تأيي  املب

 يكـون بروتوكـوالً   قـد   صـك دويل،    وضع  من شأن   و. يالثنائي أو اإلقليم  مقصور على الصعيد    
أو معاهـدات  مـا يوجـد مـن    يرتكـز علـى   أن ، ستقلة مـ  التفاقية اجلرمية املنظّمة أو اتفاقيـةً      اًإضافي

، مبـا فيهـا اتفاقيـة جملـس أوروبـا بـشأن اجلرميـة                الـسيربانية  بـشأن اجلرميـة   قليميـة   ثنائية وإ اتفاقات  
 أن يتوىل فريق عامل، ضـمن إطـار جلنـة القـانون           واقترح أحد املتكلمني  . السيربانية، وأن يثريها  

ذلــك  يفاملخــدرات واجلرميــة  كتــبميــشارك علــى أن  ،علــى صــك جديــدالــدويل، التفــاوض 
  .الفريق
، ورأوا   مـن هـذا القبيـل      مفاوضات بشأن صـك   املتكلمني اآلخرين بدء    بعض  عارض  و  -٢٠٣

كنمـوذج  هي إطار مناسب تـستخدمه الـدول،        جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية      اتفاقية  أن  
  قـد  عـاملي   الصك  الـ مـن أن    قلـق   وأُبـدي   . إجراء حتقيقـات ناجحـة    من  لدول  مكّنت ا لتشريعات  

أثنــاء يــصيبها اجلمــود جهــود التحــديث اجلاريــة قــد   أنوبــنفس القــدر، معــايري عاليــة يــضع ال 
هـي  الـسيربانية   اجلـرائم   يف مكافحـة    املـصادفة   ورئـي أن املـشاكل      . صـك جديـد   التفاوض علـى    

وذُكـر أن   . حتسني تبادل املعلومات وبنـاء القـدرات      تطلب  وهذا ي  معظمها ذات طابع عمليايت،   
ز علـى  ينبغـي أن تركّـ  الـسيربانية   للجرائم أن اخلربات احملدودة املتوافرة يف بلدان كثرية للتصدي 

  .اتفاقية جديدةعلى ، ال على التفاوض العملياتيةاملسائل تلك 
وأعرب عدد من املتكلّمني عن رأي مفاده أن من السابق ألوانه االلتزام بفكـرة وضـع                  -٢٠٤

لّمني إىل  مـتك عـّدة   ودعـا   . النظر فيها أوالً  عدة مسائل أساسية ينبغي     اتفاقية جديدة، ألن هناك     
وأوصى أحـد املـتكلّمني بـإجراء       . ووِجهة تركيزه هذا الصك اجلديد    نطاق  بشأن  تقدمي إيضاح   

التفـاوض علـى اتفاقيـة      سـيواجهها    التحـديات الـيت      فيـد بـأنّ   وأُ.  املوجودة يب للمعايري ـحتليل جتري 
بـة   الـسيادة الوطنيـة املترت     ومـسائل  مـسائل االختـصاص خـارج احلـدود اإلقليميـة             تشمل جديدة

 إشـراك  وضـرورة     واحلرمـة الشخـصية واألمـن الـوطين؛        نـسان عليه؛ واملسائل املتعلقة حبقـوق اإل     
  .القطاع اخلاص يف عملية تفاوض حكومية دولية
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    االستنتاجات والتوصيات    
ــ  -٢٠٥ علــى عــدد مــن االســتنتاجات والتوصــيات،  الــسيربانية  أثنــاء املناقــشة حــول اجلرميــة  قاتُِّف

ــام   ــة مبتابعــة هــذه التوصــيات باختــاذ إجــراءات ســريعة    وعلــى ضــرورة قي الــدول واملنظمــات الدولي
  .وملموسة

أن و للمجتمـع منـافع وأخطـارا علـى حـد سـواء،              جيلـب  التكنولوجيـا    تطـوُّرَ  اتُِّفق علـى أنّ     -٢٠٦
والـصالت  املـساِعدة   وينبغـي حتليـل العوامـل       . تـستدعي اهتمامـا عـاجال     الـسيربانية   مكافحة اجلرائم   

  . ناجعةولوجيا واجلرمية حتليال دقيقا من أجل وضع استراتيجياتبني التكن
 البلـدان الناميـة   ولـدى . ومـستدامة األمـد  قدرات طويلة أن تنشئ وتدعِّم   لدول  لينبغي    -٢٠٧

ــ يف جمــال بنــاء القــدرات وصــياغة التــشريعات،  وخــصوصا ة إىل املــساعدة التقنيــة، حاجــة ماسَّ
املخـدرات واجلرميـة أن     كتـب   ملوينبغـي   . واخلـرباء املـدربني   فضال عن حاجتها إىل املوارد املادية       

 علـى أن يأخـذ     لتقدمي املساعدة التقنية يف هذا الـصدد       املنظمات ذات الصلة  التعاون مع   يواصل  
بعني االعتبار اخلاص ما لدى املنظمات احلكومية الدولية األخرى من برامج للمـساعدة التقنيـة               

غي النظر بعنايـة يف وضـع خطـة عمـل لبنـاء القـدرات علـى                 وينب. وما أعّدته من صكوك قانونية    
  .الدويلالصعيد 
قصارى جهدها لتعزيـز التعـاون بـني املؤسـسات الوطنيـة وفيمـا              أن تبذل   لدول  لينبغي    -٢٠٨

 تعزيــز تبــادل املعلومــات واملمارســات الفــضلى بــني  وينبغــي.بــني الــدول ومــع القطــاع اخلــاص
  .ات الصلةالشبكات ذتدعيم الدول، بوسائل منها 

    
    تقرير جلنة وثائق التفويض  - واو  

أبريـــل / نيـــسان١٢ملـــؤمتر الثـــاين عـــشر يف جلـــسته العامـــة األوىل، املعقـــودة يف عـــيَّن ا  -٢٠٩
: جلنةً لوثائق التفويض مكوَّنـة مـن الـدول التاليـة     من النظام الداخلي،     ٤ووفقاً للمادة   ،  ٢٠١٠

 وزامبيــا والــصني ** ومجهوريــة تنـــزانيا املتحــدة*االحتــاد الروســي وإســبانيا والربازيــل وجامايكــا
  .والفلبني والواليات املتحدة

  .٢٠١٠أبريل / نيسان١٨وعقدت جلنة وثائق التفويض جلسة واحدة، يف   -٢١٠
  .باإلمجاع رئيسا للجنة) جنوب أفريقيا(وانُتخب خوليسا مابونغو   -٢١١

───────────────── 
 .حلّت حملّها الحقاً األرجنتني  *  
 .حلّت حملّها الحقاً جنوب أفريقيا  **  
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أبريـل  / نيـسان ١٨متر، مؤّرخـة  وُعرضت على اللجنة مذكّرة من األمني التنفيذي للمـؤ    -٢١٢
قــّدم أمــني اللجنــة إىل  و. ي الــدول احلاضــرة يف املــؤمتر ممثّلــ، عــن حالــة وثــائق تفــويض  ٢٠١٠

اللجنة معلومات إضافية عن وثائق التفويض الـيت تلقّاهـا األمـني التنفيـذي للمـؤمتر بعـد إصـدار                    
/  نيـسان ١٨ هلـا، أنـه يف   والحظـت اللجنـة، اسـتنادا إىل املعلومـات الـيت أُتيحـت      . تلك املذكّرة 

يهـا وثـائق تفـويض    ممثّل التاليـة قـد قـّدمت خبـصوص          ٨١ كانت كل من الدول الــ      ٢٠١٠أبريل  
صادرة عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير الشؤون اخلارجية، حسبما تنص عليـه املـادة                 

، أســتراليا، االحتــاد الروســي، أذربيجــان، األرجنــتني، إســبانيا :  مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر ٣
أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إندونيــسيا، أنغــوال، أوغنــدا، إيرلنــدا، باكــستان، الربازيــل،   

، ) املتعــددة القوميــات-دولــة ( بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بوليفيــا  بلغاريــا،الربتغـال، بلجيكــا، 
 الدومينيكيـــة، بـــريو، بـــيالروس، تايلنـــد، تـــشاد، اجلزائـــر، اجلمهوريـــة التـــشيكية، اجلمهوريـــة 

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، جنـوب أفريقيـا، الـدامنرك، الـرأس األخـضر،                مجهورية كوريـا،    
ــسويد،       ــسنغال، ال ــسلفادور، ســلوفاكيا، ســنغافورة، ال ــابوي، ســاموا، ال ــا، زمب ــا، زامبي روماني
ــام، قطــر،       ــدا، فيجــي، فييــت ن ــا، فرنــسا، الفلــبني، فنلن سويــسرا، شــيلي، الــصني، ُعمــان، غان

 كرواتيا، كنـدا، كوبـا، كولومبيـا، الكويـت، كرييبـايت، كينيـا،               الكرسي الرسويل،  الكامريون،
ــا، مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك، مــالوي،      ــشتاين، ليــسوتو، ماليزي لكــسمربغ، ليختن

، موزامبيــق، ناميبيــا، النــرويج، النمــسا،  عربيــة الــسعودية، اململكــة املتحــدة ملــديف، اململكــة ال
  .ند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، الياباننيجرييا، اهل

التاليــة املــشارِكة يف  ٢٠ي الــدول األخــرى الـــممثّلــوالحظــت اللجنــة أيــضا أن تــسمية    -٢١٣
 أو يف شـكل رسـائل أو مـذكّرات شـفوية صـادرة عـن             يميلياملؤمتر قد أُبلغت بواسـطة الفاكـس      

 أو عــن مكاتــب أو ،لــدى األمــم املتحــدةوزارات تلــك الــدول أو ســفاراهتا أو بعثاهتــا الدائمــة 
إسـرائيل، أوروغـواي،    : ، أو مـن خـالل مكاتـب األمـم املتحـدة احملليـة             أخـرى هيئات حكوميـة    

، إيطاليا، البحرين، بنغالديش، بنما، بولندا، تركيـا، تـونس، جـزر            )اإلسالمية-مجهورية(إيران  
 النكا، الـسودان، الـصومال،      القمر، اجلمهورية العربية السورية، سان تومي وبرينسيـيب، سري       

  .، اليونانكازاخستان، لبنان، مايل
  :واقترح الرئيس أن تعتمد اللجنة مشروع القرار التايل  -٢١٤

  إن جلنة وثائق التفويض،"    
ني لـدى مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عـشر       مـثّل  وثائق تفويض امل  وقد فحصت "    

   من هذا التقرير،٥ و٤ الفقرتني ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املشار إليها يف
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  ؛٤ي الدول املشار إليها يف الفقرة ممثّل وثائق تفويض تقبل  -١"    
 بـصفة مؤقتـة إىل      ٥ي الدول املشار إليها يف الفقرة       ممثّل مشاركة   تقبل  -٢"    

  حني تلقّي وثائق تفويضهم؛
  ." بأن يوافق املؤمتر على تقرير جلنة وثائق التفويضتوصي  -٣"    
  .اعتمدت اللجنة مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس دون تصويتو  -٢١٥
وعقــب ذلــك، اقتــرح الــرئيس أن توصــي اللجنــةُ املــؤمتَر باعتمــاد مــشروع قــرار هبــذا       -٢١٦
  .وأقّرت اللجنة ذلك االقتراح دون تصويت. الشأن

    
    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر    

 الرفيـع املـستوى واجللـسة اخلتاميـة، املعقـودة           اعتمد املؤمتر يف اجللسة الرابعة مـن اجلـزء          -٢١٧
ني لدى مؤمتر األمـم املتحـدة       مثّلوثائق تفويض امل  "أبريل، مشروع القرار املعنون     / نيسان ١٧يف  

، الـذي أوصـت بـه جلنـة وثـائق التفـويض يف تقريرهـا                "الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة       
)A/CONF.213/L.7 ٢ى نص القرار، انظر الفصل األول، القرار لالطالع عل) (١٠، الفقرة.(  

      
    الفصل السادس

      حلقات العمل اليت ُعقدت أثناء املؤمتر    
  التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل بشأن حلقة العمل   - ألف  

      من أجل حتقيق سيادة القانون
  وقائع اجللسات

أبريـل  / نيـسان  ١٤ املعقـودتني يف     ،ابعـة واخلامـسة   يف اجللستني الر  عقدت اللجنة األوىل      -٢١٨
 التثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى الـصعيد الـدويل مـن أجـل            بـشأن ، حلقة العمـل     ٢٠١٠

مت احللقة بالتعاون مع املعاهـد التاليـة التابعـة لـشبكة برنـامج األمـم               وُنظِّ. حتقيق سيادة القانون  
املعهــد األورويب ملنــع اجلرميــة ومكافحتــها املنتــسب إىل  : املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 

األمــم املتحــدة؛ واملعهــد الــدويل للدراســات العليــا يف العلــوم اجلنائيــة؛ ومعهــد راؤول فــالينربغ  
وعرضــت علــى اللجنــة . ، واملعهــد الكــوري لعلــم اإلجــرامنــساين والقــانون اإلنــسانحلقـوق اإل 

  :الوثائق التالية
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ة عن حلقة العمل بشأن التثقيف يف جمال العدالة اجلنائيـة          ورقة معلومات خلفي    )أ(  
  ؛)A/CONF.213/12(على الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون 

  ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل املناقشة   )ب(  
 /A/CONF.213(تقارير االجتماعات اإلقليميـة التحـضريية للمـؤمتر الثـاين عـشر               )ج(  

RPM.1/1 وA/CONF.213/RPM.2/1 وA/CONF.213/RPM.3/1 وA/CONF.213/RPM.4/1.(  
كلمــة اســتهاللية بــصفة رئــيس ويف اجللــسة الرابعــة، ألقــى نائــب رئــيس اللجنــة األوىل   -٢١٩
 حلقـوق   يرلنـدي ركـز اإل  املمدير  (وألقى الكلمة الرئيسية يف حلقة العمل ويليام شاباس         . اجللسة
  ).يرلندا الوطنية، غالويإ، جامعة اإلنسان
األرجنـتني وإندونيـسيا والربازيـل وبولنـدا ومجهوريـة إيـران       لّم أثنـاء املناقـشة ممثّلـو     وتك  -٢٢٠

 بـصفتهما  خـبريان وتكلّـم أيـضا   . اإلسالمية وفرنـسا وكنـدا وكينيـا واململكـة العربيـة الـسعودية           
  .الفردية
املـة   اخلاص املعين بالتعذيب وغريه مـن ضـروب املع   املناقشة اخلتامية املقررُ   إدارةوتوىل    -٢٢١

  .ية أو املهينةإنسانالال أو العقوبة القاسية أو
    

  املناقشة العامة
التثقيف يف جمــال العدالــة املتعلقــة بــ سائلجمموعــة منّوعــة مــن املــناقــشت حلقــة العمــل   -٢٢٢

 ضـوء معـايري األمـم املتحـدة       ، علـى    اجلنائية على الصعيد الدويل من أجل حتقيـق سـيادة القـانون           
التحـديات اهلائلـة الـيت      علـى   د الكثري من املتكلمني     وأكّ. والعدالة اجلنائية  ملنع اجلرمية    وقواعدها
 ،عة املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     دة واملتنّو حتويل سياسات األمم املتحدة املعقّ   يطرحها

لعدالـة وسـيادة القـانون يف اجملتمعـات         املتعلـق با  املـستجد   وكذلك الكتابـات اهلامـة عـن امليـدان          
 معـايري األمـم املتحـدة     تـستند إىل     إىل رسـالة متماسـكة قابلـة للتـدريس           ،رجة من صـراعات   اخلا

  . ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوقواعدها
ــة يف املــدارس       -٢٢٣ ــة اجلنائي ورأى املــشاركون ضــرورة وضــع منــهج مناســب لتعلــيم العدال

طا قاصــرا علــى ن هنجــا مبــّس يف الوقــت الــراه االبتدائيــةوتتبــع املــدارس. واجلامعــاتاالبتدائيــة 
وقــالوا إن مــا يلــزم هــو .  الــنشء احتــرام ســيادة القــانون دون تعــريفهم بــالقوانني نفــسها تلقــني

علـى صـكوك مثـل      يرتكـز   واملـساءلة   والعـدل   على مبادئ الدميقراطيـة      تدريب عريض القاعدة    
  .فهمهاوهلا وتنايصعب تقنياً وثائق وقواعد أعقد ، ال على نساناإلعالن العاملي حلقوق اإل
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ــأنَّ و  -٢٢٤ ــاً كــبرياًأفيــد ب بــسيادة للمــوظفني الفنــيني املعنــيني   التــدريب األكــادميي مــن جانب
القانون لدى األمم املتحـدة واحلكومـات الوطنيـة وبـرامج املعونـة اإلمنائيـة الرمسيـة والـشركات                    

املـشكلة  برياً مـن  كـ ، وأن جـزءاً  ملمارسة عملهم يف امليـدان املوظفني  هؤالء   هّيئياالستشارية ال   
واسـتخدام صـكوكها    إعداد  على  يف املقام األول    أن هيئات األمم املتحدة، بتركيزها      ُيعزى إىل   
مع إمهـال القواعـد واملعـايري ذات        املتناول،  ، كثريا ما تفرز رؤية بالغة الضيق للموضوع         اخلاصة

  .داخل املنظومةأخرى هيئات تعّدها الصلة اليت 
للمـوظفني الفنـيني املعنـيني      التدريب األكادميي   ب تقاءراال وجوب   عّدة مشاركني ورأى    -٢٢٥

لـدى األمـم املتحـدة واحلكومـات وبـرامج املعونـة اإلمنائيـة الرمسيـة والـشركات                  سيادة القانون   ب
ويف ضــوء ذلــك، أيــدت حلقــة العمــل فكــرة . مــع التركيــز علــى التطبيــق العملــياالستــشارية، 

 يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى الـصعيد         لتعزيز التثقيف وضع منوذج عاملي متعدد االستخدامات      
 يتـصف باملرونـة الكافيـة لكـي يلـيب خمتلـف احتياجـات مجيـع                 ،الدويل من أجـل سـيادة القـانون       

 بـرامج التعلــيم   ينبغـي أن يراعـي  أن النمـوذج وذكــروا . الـدول األعـضاء ويعـاجل شـىت شـواغلها     
ــروين املعتَمــ  ــاطق اإللكت ــع املن ــم املتحــدة       وأن يع،دة يف مجي ــايري األم ــوعي مبع ــشر ال ــى ن مــل عل

د وُشـدّ .  العـامل علـى نطـاق  وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة والتوسـع يف تنفيـذها       
ويلـزم اتبـاع هنـج      . على أن التثقيف يف جمال العدالـة اجلنائيـة ينبغـي أن يـربط املفـاهيم بـالتطبيق                 

 نـــسانئي الـــدويل والقـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلأكثـــر متاســـكا ووحـــدة يـــشمل القـــانون اجلنـــا
 واالجتــهادات القانونيــة نــسانوتوصــيات هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة مبعاهــدات حقــوق اإل  

النمـوذج  يكـون    أن   أيـضا وينبغـي   . املستمدة من احملاكم اجلنائية الدولية ضـمن جمـاالت أخـرى          
قــوق بــاملوظفني املعنــيني حبا بــدًءمجيــع الفئــات، تــدريس لكــي يــصلح  مبــا يكفــي املقتــرح مرنــاً

الــشرطة مبــوظفي  إىل العــاملني يف منظمــات املعونــة غــري احلكوميــة يف امليــدان وانتــهاًء  نــساناإل
 منــع مواضــيعأساســيا يتنــاول أهــم   فنيــاكحــد أدىن عنــصرايــضم أن  جيــبكمــا . والــصحفيني

  .اجلرمية والعدالة اجلنائية
 يف تطبيـق معـايري األمـم    الـدول األعـضاء  ت زت حلقة العمل بعد ذلك على خـربا       وركَّ  -٢٢٦

قــوق خاصــة حبشــواغل مــا يتــصل بــذلك مــن  مكافحــة الفــساد ومعاجلــة  مــن ألجــل املتحــدة 
خلــربات بلــداهنم يف التــصدي للفــساد والتــرويج ملعــايري  عرضــاً عــدة مــتكلمني وقــّدم . نــساناإل

تثقيـف  و،  دفـة هاالـوعي وإجـراء إصـالحات مؤسـسية         إذكـاء   مـن خـالل     عالية  وأخالقية  مهنية  
ملكافحـة  أجهـزة   مبادئ توجيهية للسلوك القـانوين وإنـشاء        إرساء  املشتغلني بالقانون من خالل     

ألعـضاء النيابـة    أخالقية كتابية رمسية    واعد  قأمهية وضع مدونات    وأبرز أحد املتكلّمني    . الفساد
ّدد علــى أن وشــ. ثقافــة مــساءلةُيــدعم بأن حتــسني املمارســات جيــب أن نبَّــه إىل لكنــه العامــة، 
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باملعـايري  املستمرين يظـالّن عنـصراً حموريـاً يف ضـمان تقيُّـد عمليـات املالحقـة          التعليم والتدريب   
ــوق اإل   ــايري حق ــة ومع ــساناألخالقي ــاه   ،ن ــايري واســترعى االنتب ــال  إىل أدوات ومع ــدة يف جم مفي

ء النيابـات العامـة     األدوات واملعـايري الـيت أعـدهتا الرابطـة الدوليـة ألعـضا            منـها   ،  املساعدة التقنيـة  
  .ومكتب املخدرات واجلرمية

واسترعى مـتكلم آخـر االنتبـاه إىل حمنـة ضـحايا اجلرميـة، ووصـف التطـورات األخـرية                      -٢٢٧
 وأشار إىل أمهية اجلهود املستمرة املبذولـة علـى نطـاق    ، يف هذا الشأنعلى صعيد األمم املتحدة   

 اجلهــود  أخــرىمــةمتكلّوتناولــت  .واســع مــن أجــل التثقيــف والتوعيــة بــشأن ضــحايا اجلــرائم 
، وأشـــارت علـــى وجـــه معـــدالت اإليـــذاءملعاجلـــة مـــشكلة ارتفـــاع الراميـــة إىل وضـــع تـــدابري 

إىل ر خـدمات مباشـرة      متنوعة مـن اجلهـات الـيت تـوفّ        جمموعة  إىل بناء القدرات لدى     اخلصوص  
املقّدمـة  ت  اخلـدما يف  فرهـا علـى الـصعيد الـوطين         ام تو  متطلبـات يتحـتّ    ةثالثوحّددت  . لضحاياا

وأشـارت  . ر احلصول على اخلـدمات ونوعيـة اخلـدمات وتنوعهـا           تيسُّ وهيضحايا اجلرمية،   إىل  
طت الـضوء علـى برنـامج متكـني الـضحايا        وسـلّ  االستناد إىل ُنهج ثابتـة اجلـدوى      إىل احلاجة إىل    

  .فضلى ةملمارسكمثال التابع ملكتب املخدرات واجلرمية 
ات إعداد منوذج التثقيـف الـدويل يف جمـال العدالـة اجلنائيـة      ربرملمني   أحد املتكلّ  وعرض  -٢٢٨

 فقـال إن هـذا النمـوذج،       ،ا جاء يف ورقة املعلومات اخللفية     ، على حنو م   انونمن أجل سيادة الق   
أال جيـب  املصمم هبدف توطيد أنشطة التثقيف والتدريب يف هـذا اجملـال علـى الـصعيد العـاملي،            

 اجلوهرية اليت ُوضـعت حتـت رعايـة مكتـب األمـم املتحـدة              املعايري والقواعد   جتسيد يقتصر على 
أن ينــهل أيــضاً مــن اجملــاالت الوثيقــة الــصلة، أال وهــي  جيــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة وإمنــا 

  . الدويل والقانون اجلنائي الدويلنساين والقانون اإلنسانالقانون الدويل حلقوق اإل
بذهلا منظمـة الـدول األمريكيـة مـن أجـل تعزيـز            اجلهود اليت ت   وأشار أحد املتكلمني إىل     -٢٢٩

 مـتكلم آخـر  وسـاق  . القـارة األمريكيـة  العدالة اجلنائية واملمارسات املتعلقـة بـسيادة القـانون يف         
 مثاالً وطنياً على ممارسة جيدة تتعلق بـإعالء شـأن األخالقيـات املهنيـة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة                    

، )رســي يف أملانيــايب الــذي أُـبيكاريــا التدريــمركــز ج برنــام (وتلبيــة احتياجــات ضــحايا اجلــرائم
 .ووصف الكيفية اليت ميكن هبا التوسع يف اتباع هذا املثال

 كيفية املوازنـة بـني عامليـة الرسـالة          متكلمنيعدة  تناول   ذلك،   أعقبتويف املناقشة اليت      -٢٣٠
ا إىل أمهيــة إدراج  جمــدد املــتكلمنيي املرونــة يف التــدريب وأشــار أحــد تــوّخةالتعليميــة وضــرور

أمهيـة البحـوث اجلاريـة       متكلمـون آخـرون      وأكـد . القانون يف مـضمون النمـوذج     سيادة  مبادئ  
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 التـدريس بشأن منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة علـى الـصعيد الـوطين وأمهيـة أن ُتـدرج يف منـائط                       
  .مسائل تتعلق بالتوعية بالشؤون اجلنسانية

رمية فيلما تليفزيونيا تدريبيا يـصور حماكمـة جنائيـة           مكتب املخدرات واجل   ممثّل وعرض  -٢٣١
يف التثقيفيــة  علــى قيمــة تقنيــات التــدريب املتعــدد الوســائط يف بــرامج املكتــب ، للتأكيــدخياليــة

، وهـو   "؟املـذنب مـن   " هـو    وعنـوان الفـيلم   . إطار جمموعة أمشل من أدوات التـدريب احلاسـوبية        
هم بالـشروع يف االغتـصاب، وقـد أنـتج ضـمن            عن حماكمة متثيلية جلندي سابق من األطفال مت       

تبــيني ها املكتــب، واهلــدف منــها هــو  للتــدريب يف جمــال اجلرميــة والعدالــة يعــدّ جديــدةسلــسلة 
إذ  يف تــدريب الطلبــة الــذين يدرســون العدالــة اجلنائيــة،   التلفزيونيــةاالســتخدام املبتكــر لألفــالم

وقــد اخــتريت املالبــسات . بــسرعةاســتيعاب قــدر كــبري مــن البيانــات تتــيح هلــم هــذه الواســطة 
والوقائع اليت تكتنف احملاكمة التمثيلية خصيصا لتنـشيط النقـاش حـول التطبيـق الـواقعي ملعـايري                  

ــة    وقواعــدهااألمــم املتحــدة  ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة   علــى  ملن ــة الوطني ــنظم القانوني ضــوء ال
  .للمشاهدين

ف يف جمــال العدالــة اجلنائيــة علــى الــصعيد إىل أن يــستفيد التثقيــأحــد املــتكلمني ودعــا   -٢٣٢
الدويل مـن أجـل حتقيـق سـيادة القـانون مـن اجلوانـب القيمـة يف بـرامج تـدريب إلكتـروين مثـل                
ــم اإلجــرام        ــسيربانية املــشترك بــني املركــز الكــوري لعل ــدى االفتراضــي ملكافحــة اجلرميــة ال املنت

ــة و  ــدرات واجلرميـ ــة للنيابـــات العا ومكتـــب املخـ ــشبكة العامليـ ــرائم  الـ ــة اجلـ ــة مبكافحـ ــة املعنيـ مـ
ومصفوفة التدريب اخلاصـة باحملكمـة      ،  لمكتبل وبرامج التدريب احلاسوبية التابعة      ،اإللكترونية

  . وتوصياهتم على آراء اخلرباءباالرتكاز ، وذلكاجلنائية الدولية
ــى    -٢٣٣ ــشاركنيوُعرضــت عل ــة  امل ــتعلُّأمثل ــروين املتاحــة لالســتخدام يف   ألدوات ال م اإللكت

 ،موقـع املنتـدى علـى اإلنترنـت       ف. املنتدى االفتراضي ملكافحة اجلرميـة الـسيربانية      منها  تدريب،  ال
مـة   خمتلفـة منـها دورات متقدّ      تثقيفيـة مواد  يوفّر  ،  ؤمتر احلادي عشر  املالذي نوقش ألول مرة يف      

ي ففـ . اجلنائي الرقمية التحليل  األدلة وتقنيات التشفري واستخدام أدوات      مثل صون   مواضيع  يف  
إىل االنتقـال   من يرغب من أعضاء النيابة العامة يف مجهوريـة كوريـا            الوقت الراهن، يتعّين على     

ن جــرائم االحتيــال أ ســاعة بــش٢٠٠آخــر أن يأخــذ دروســا إلكترونيــة مــدهتا  ختّصــصي جمــال 
  . وغسل األموال ومواضيع أخرىالسيرباين
 جمـال العدالـة اجلنائيـة املوجـودة         التنـوع يف بـرامج التثقيـف يف       علـى    أحد املتكلمني    دوأكّ  -٢٣٤

بــرامج الــصدد كــر يف هــذا وذَ.  الــوطين واإلقليمــي والــدويلالــصعيدوقيمــة اخلــربة املكتــسبة علــى 
الــتعلُّم عــن بعــد والتــدريب احلاســويب التابعــة لكيانــات شــىت، منــها إدارة عمليــات حفــظ الــسالم 
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ائي ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق     ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـ        
اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية ومعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث              

 وأوصى بتحـسني االسـتفادة      .منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     وجامعة األمم املتحدة و   
وألقــى . رميــة أكادمييــة افتراضــيةوبــأن يــستحدث مكتــب املخــدرات واجلاملوجــودة، مــن الــربامج 

عــرض فيهــا أفكــارا عــن جوانــب خمتلفــة للتثقيــف يف جمــال منقولــة بالفيــديو، مــتكلم آخــر كلمــة 
  .اجملالهذا العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل وأعمال جامعة األمم املتحدة يف 

تكلم بــأن ه املــونــّو. دم عــرض إيــضاحي عــن أعمــال وحــدة ســيادة القــانون باألمانــة وقُــ  -٢٣٥
أصبح على مـدار الـسنوات      قد  ،   النسبية التدريب على نطاق منظومة األمم املتحدة، رغم حداثته       

هيئـات األمـم املتحـدة      خمتلـف   اخلمس الـسابقة عنـصرا أساسـيا يف حتـسني التنـسيق والتـرابط بـني                 
االنتبـاه إىل    ويف هـذا الـصدد، اسـترعى املـتكلّم        . املساعدة التقنيـة يف جمـال سـيادة القـانون         املعنية ب 

مبادرة األمم املتحدة املوحدة للتدريب يف جمال سيادة القانون اليت تعمل على تكـوين كـادر مـن                  
  . لتقدمي املساعدة التقنية يف جمال سيادة القانونبني جيدااملدرَّالفنيني املوظفني 
فـظ  أمهيـة التـدريب لـشرطة األمـم املتحـدة يف عمليـات ح           وشّدد أحد املـتكلّمني علـى         -٢٣٦
ــة القائمــة ومراكــز التــدريب     ،الــسالم  وضــرورة اإلســراع باســتخدام اتفاقــات التــدريب الثنائي

وذكر أن شعبة شرطة األمم املتحدة قـد أمتـت استعراضـا شـامال              . الدولية اخلاصة حبفظ السالم   
 وأهنـا اسـتحدثت مـؤخرا منـهجا لتـدريب تلـك الوحـدات قبـل                 اليت شـكّلتها  لوحدات الشرطة   

ط املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب وغـريه مـن ضـروب               ، سـلّ  اخلتاميةالنقاش  ة  ويف جلس . نشرها
ــة القاســية أو  ــة أو العقوب ــة الــضوء علــى عــد إنــسانالال املعامل نقــاش المواضــيع د مــن ية أو املهين

  .الرئيسية
    

  االستنتاجات والتوصيات
لعدالـة اجلنائيـة    بالتـدريب يف جمـال ا  املوظفني الفنـيني   املتكلمني أن تزويد     عدد من رأى    -٢٣٧

أن تتـضّمن  ، ينبغـي  وهلذا الـسبب . وسيادة القانون ينبغي أن يظل أولوية جلميع الدول األعضاء  
اسـتعراض  خاصـا ب لـدورات الـسنوية للجنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة بنـدا               جداول أعمال ا  

. جـل سـيادة القـانون     التقدم احملرز يف التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل مـن أ             
الـيت أُعـّدت هلـذه احللقـة مـن حلقـات            اخللفيـة   املعلومـات   مسائل الـيت أثـريت يف ورقـة         ونظرا لل 

نائـب رئـيس اللجنـة األوىل       تباحـث   ،  )٥٣، الفقـرة    A/CONF.213/12(عمل املؤمتر الثاين عشر     
 النتـائج يد  جتـس إمكانيـة   ، مؤيَّداً بإحدى الـدول األعـضاء ودون أي اعتـراض، يف             مع املشاركني 

  . اخلتاميةملؤمترالقة يف وثيقة احلإليها خلصت اليت 
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حلقة العمل بشأن استقصاء أفضل املمارسات املعتمدة لدى األمم املتحدة   - باء  
      وأفضل املمارسات األخرى يف جمال معاملة السجناء يف نظام العدالة اجلنائية 

    وقائع اجللسات    
أبريـل  / نيـسان  ١٥يف   املعقـودتني    ،يها الرابعـة واخلامـسة    عقدت اللجنة الثانية يف جلـست       -٢٣٨

، حلقة العمل بشأن استقصاء أفضل املمارسـات املعتمـدة لـدى األمـم املتحـدة وأفـضل                  ٢٠١٠
وقــد ُنظِّمــت حلقــة . املمارســات األخــرى يف جمــال معاملــة الــسجناء يف نظــام العدالــة اجلنائيــة  

مكافحتها، املنتسب إىل األمـم املتحـدة، وبإسـهام         العمل مبساعدة املعهد األورويب ملنع اجلرمية و      
من معهد األمم املتحدة ألمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني واملركز الـدويل إلصـالح               

  : على اللجنة الوثائق التاليةوُعرضت. القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية
 استقــصاء أفــضل املمارســات ورقــة معلومــات خلفيــة عــن حلقــة العمــل بــشأن   )أ(  

املعتمدة لدى األمم املتحدة وأفضل املمارسات األخرى يف جمال معاملة السجناء يف نظام العدالة              
  ؛(A/CONF.213/13)اجلنائية 

 ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل املناقشة   )ب(  

 /A/CONF.213(تقارير االجتماعات اإلقليميـة التحـضريية للمـؤمتر الثـاين عـشر               )ج(  
RPM.1/1و A/CONF.213/RPM.2/1و A/CONF.213/RPM.3/1 وA/CONF.213/RPM.4/1.(  

ــة  وأدار  -٢٣٩ ــو ســيزار بيلو  مناقــشات حلق ــا  ،وشــالعمــل القاضــي أنطوني    مــن احملكمــة العلي
  .يف الربازيل

.  إيـضاحيا   عرضـا  ١٩ مـا جمموعـه      هـا ، قُـّدم في    منـاظرات  فت حلقة العمل من مخـس     وتألّ -٢٤٠
جنة واجللسة األوىل حللقة العمل، ألقى املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه           ويف اجللسة الرابعة لل   

ونظـرت حلقـة   .  كلمـة رئيـسية  ية أو املهينـة  إنـسان من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الال           
، باعتبـاره  جن وإعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع   املعـايري الدوليـة املتعلقـة بالـسَّ    ومراجعـة   العمل يف تنفيذ    

  .ومراقبتهمعليهم معاملة السجناء واإلشراف ف املنشود من اهلد
ــاء    -٢٤١ ــم أثن ــشةوتكلّ ــ املناق ــا وأنغــوال    ممثّل ــسيا واملغــرب وإيطالي و االحتــاد الروســي وإندوني

  .ومجهورية إيران اإلسالمية
عـالن  عرضـاً إل  األمريكيـة   - اإليبرييـة  البلـدان م األمني العـام ملـؤمتر وزراء العـدل يف           وقدَّ  -٢٤٢
  .سبل حصول األشخاص احملرومني من احلرية على حقوقهمتيسري  خوسيه بشأن سان
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ــة    -٢٤٣ ــسة للجن ــسة اخلام ــة العمــل يف   ،ويف اجلل ــسألة  نظــرت حلق ــات اخلاصــة ذات  م الفئ
إدمـاج الـسجناء    إعـادة   احلقوق واالحتياجات اخلاصة ويف تعبئة اجملتمع وحشد املوارد لتحسني          

بالفئـات اخلاصـة ذات احلقـوق اخلاصـة املواضـيع الفرعيـة             علقـة   تناولـت املنـاظرة املت    و. اجتماعيا
ا يف ذلــك أطفــال األمهــات    والنــساء يف الــسجون، مبــ  ؛الــصحة يف الــسجون : لثالثــة التاليــة ا

  . واألطفال والشباب؛السجينات
و الـصني واألرجنـتني واململكـة العربيـة الـسعودية والواليـات             ممثّلـ املناقـشة   وتكلّم أثنـاء      -٢٤٤

تكلّـم  كمـا   .  عـن مـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة          املراقـبُ وتكلّـم أيـضا     . األمريكيةاملتحدة  
  .املراقب عن جلنة األصدقاء العاملية للتشاور

  .ستنتاجات حلقة العملتلخيصا ال املقرر العلمي مقدَّو  -٢٤٥
    

  املناقشة العامة
أو العقوبـة القاسـية أو      م املقرر اخلاص املعين بالتعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة               قّد  -٢٤٦
الـسنوات اخلمـس الـيت      يف  به مـن عمـل      قام  ملا  عرضاً  ية أو املهينة، يف كلمته الرئيسية،       إنسانالال

أماكن احتجـاز يف أربـع قـارات، وأجـرى مقـابالت            أثناءها  توىل فيها ذلك املنصب، واليت زار       
املعاملـة، وكـذلك يف    بالتعذيب وغريه من أشـكال إسـاءة        مزاعممع مئات احملتجزين، ونظر يف      

ضـا للنـسيان يف     وخلص إىل أن احملتجـزين هـم مـن أكثـر البـشر ضـعفا وتعرّ               . االحتجازظروف  
علــى نطــاق واســع يف املنتــشرة مــن املمارســات مهــا جمتمعاتنــا، وأن التعــذيب وإســاءة املعاملــة  

ن  وتبلــغ يف كــثري مــاالحتجــاز كــثريا مــا تكــون مــثرية لالمشئــزاز معظــم البلــدان، وأن ظــروف 
حمـرومني  شـخص    ماليـني    ١٠وجود مـا يزيـد علـى        ونظراً ل . يةإنساناحلاالت درجة املعاملة الال   

ة إىل صــك إىل احلاجــة امللّحــاملقــرر ، أشــار للجــزعمــثرية وحمتجــزين يف ظــروف يتــهم مــن حّر
اتفاقيـة بــشأن حقـوق األشــخاص احملـرومني مــن    مثــل إلنفـاذ،  يكـون واجــب ا  نــسانحلقـوق اإل 

  .نص على حقوقهممن ضعف خاص وياألشخاص ما يعانيه أولئك  عاجلييتهم، كي حّر
املتنـاظرين  م اثنـان مـن      بتنفيذ املعايري الدوليـة ومراجعتـها، قـدّ       املناظرة املتعلقة   ويف إطار     -٢٤٧

لتقرير العام للجنة الدائمة ألمريكـا الالتينيـة التابعـة للمؤسـسة الدوليـة للقـانون اجلنـائي                  عرضاً ل 
. لذي تضمَّن تنقيحـا مقترحـا للقواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء               اووإصالح اجملرمني،   

سنوات عديدة اضطلع به متخصصون، وأُعـرب عـن   عمل نتاج  كان  املقترح  التنقيح  وذكر أن   
وشّدد أحد أعـضاء الفريـق علـى        .  لتحديث القواعد النموذجية الدنيا    اًاألمل يف أن يكون حافز    

 حـدّ ا، كاتفاقيـة مـثال، حلمايـة حقـوق احملتجـزين، واقتـرح وضـع                احلاجة إىل وثيقة ملزمة قانونـ     
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ــسجناء     ل ــة ال ــراد املــسجونني مــن أجــل حتــسني معامل ــسجون وظــروف عــدد األف  مــن احلــّدبال
الـسجون علـى    املتعلقـة ب  سياسات  لتطوير الـ  داة  يف الفريق عرضاً أل   عضو آخر   وقّدم  . ظهااكتظا

 القانون اجلنـائي ولـسياسة العدالـة اجلنائيـة مـن            الصعيد الدويل، صمَّمها املركز الدويل إلصالح     
أجل املساعدة يف تدريب موظفي السجون، ولكي تستهدي هبا الـسلطات يف وضـع سياسـات           

خدمت بنجـاح يف    األداة إىل اللغـة الروسـية واسـتُ       تلـك   رمجـت   وقـد تُ  . عملية يف جمال الـسجون    
احلاجـة إىل عنـصر     الفريـق   يف  وتناول عضو آخـر     . تدريب موظفي السجون يف االحتاد الروسي     

، وحالــة نظــم صــراعاتبالــسجون يف عمليــات حفــظ الــسالم يف البلــدان اخلارجــة مــن خــاص 
الــسجون يف أعقــاب احلــروب األهليــة والتحــديات الــيت تواجههــا بعثــات  وأوضــاع  ،الــسجون

.  صـراعات  نظـم الـسجون أو إعـادة إنـشائها يف البلـدان اخلارجـة مـن               تـدعيم   حفظ الـسالم يف     
ثال للتعـاون النـاجح بـني إدارة عمليـات حفـظ الـسالم التابعـة لألمانـة العامـة ومكتـب               وذُكر م 

ــاون ميكــن      ــسودان، وهــو تع ــوب ال ــة يف جن ــه  املخــدرات واجلرمي ــداء ب ــاكن أخــرى  االقت يف أم
  . صراعاتلتحسني فعالية مشاريع إصالح السجون يف البلدان اخلارجة من

إلدمــاج يف اجملتمــع باعتبــاره أحــد أهــداف معاملــة  بإعــادة ااملنــاظرة املتعلقــة ويف إطــار   -٢٤٨
على أن التمكّن من إدماج اجلناة والـسجناء يف اجملتمـع هـو الواجـب               املتناظرون  السجناء، اّتفق   

م ، وهـو يقـدّ  املتنـاظرين وأكّـد أحـد   . لسلطات السجون والـدوائر اإلصـالحية    واألصعب  األهم  
تمـع ومـؤهالت مـوظفي الـسجون ونوعيـة          مثاال من بلده، أن النجاح يعتمد علـى مـشاركة اجمل          

م وقـدَّ . الرعاية الصحية يف الـسجون    خدمات  الروحية و وتيسُّر املمارسات   برامج إعادة التأهيل    
مـشروع كنـدي خـاص يتعلّـق بإشـراف اجملتمـع احمللـي وُيـشدِّد علـى            عن   آخر معلومات    ُمناِظر

وطاً، تيـسرياً إلحـداث تغّيـر    تدّخالت موظفي مراقبة سلوك السجناء املفرج عنهم إفراجـاً مـشر      
وتــشري النتــائج . العاليــةإىل إجيــايب جتــاه اجملتمــع لــدى اجلنــاة ذوي اخلطــورة املتوســطة   إدراكــي 

  . قد حقَّق جناحا يف احلد من معاودة اإلجرامنموذج اإلشرايفذلك الاألولية إىل أن 
ــاظرة املتعلقــةويف إطــار   -٢٤٩ ــهم،  املن ــ باإلشــراف علــى الــسجناء ومراقبت نائــب رئــيس ّدم ق

ية أو إنـسان اللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الال           
ــة  ــة   شــرحاً لاملهين ــة الفرعي ــة املــسندة إىل اللجن ــة  مبقتــضى لوالي ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي

ويف . ية أو املهينـة   نإنـسا مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الال             
 مدى استصواب إنشاء شبكة حمدَّدة ملنع التعذيب، الحظ أن حتلـيال للجهـود الـيت                سياق تناوله 

أن عـددا كـبريا مـن       أظهـر   بذلت يف السنوات األخرية للقـضاء علـى التعـذيب أو احلـد منـه قـد                  
حـدة مل تكـن كافيـة       منظومـة األمـم املت    داخـل   نشئت  واهليئات اليت أُ  اليت أُرسيت   املعايري الدولية   
منظومـة األمـم املتحـدة،    ه يلزم تكثيف اجلهود وحتسني تنسيقها داخل  وذكر أن . يف هذا الصدد  
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، ومــع املنظمــات نــسانومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلاملخــدرات واجلرميــة  مكتــببــني و
كثفــة مثاليــا للتــشجيع علــى بــذل جهــود محمفــال ورأى أن املــؤمتر الثــاين عــشر ميثــل . اإلقليميــة

رات لتغيّـ عرضـا مـوجزا ل     آخـر    ُمنـاِظر وقـّدم   . للقواعد واملعاهدات القائمة  أفضل  ضمان امتثال   ل
، والـذي  ١٩٩٦الدسـتور اجلديـد يف عـام     بدء نفاذ   اإلجيابية اليت حدثت يف جنوب أفريقيا منذ        

نـشئت  وذكر أن هيئـة التفتـيش القـضائي الـيت أُ          . تجزينضمَّن أحكاما خاصة بشأن حقوق احمل     ت
 كهيئـة رقابيـة مـستقلة متامـا سـاعدت علـى       يقيا قد أصـبحت منوذجـا ُيحتـذى بـه       جنوب أفر  يف

  . إىل حّد بعيدالسجناءأحوال حتسني 
ملــؤمتر وزراء العــدل يف الــدول   األمــني العــام  قــّدم ذلــك، أعقبــت ويف املناقــشة الــيت    -٢٥٠

رومني مـن   سـبل حـصول األشـخاص احملـ       تيـسري   إعالن سان خوسـيه بـشأن       األمريكية  -اإليبريية
احلريــة علــى حقــوقهم، الــيت تتعلــق بالــصحة والعمــل والتعلــيم يف الــسجون، وتتــضّمن قواعــد    

واشتمل اإلعالن على توصيات عملية لتحسني سـبل حـصول املُحتجـزين            . منفصلة للسجينات 
ــوق   ــك احلق ــى تل ــات   وأدىل. عل ــتكلمني ببيان ــن امل ــدد م ــا   ع ــيت اختــذهتا   شــرحوا فيه ــدابري ال الت

نقـيح التـشريعات الوطنيـة كـي متتثـل للقواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء،            حكوماهتم لت 
أحـد  وأوضـح   . والطرائق اليت حسَّنت هبا توفري برامج إلعادة تأهيـل الـسجناء وإدارة الـسجون             

ه مــن صــعوبات يف تــسخري املــوارد لنظــام الــسجون يف البلــدان املنخفــضة  َجــاوُياملــشاركني مــا 
  . الصراعمن سنوات منالدخل اليت تتعاىف 

احلقــــوق  علــــى الفئـــات اخلاصــــة ذات  الرابعــــةجلـــستها  حلقــــة العمــــل يف وركّـــزت    -٢٥١
علــى  و. خــدمات الرعايــة الــصحية يف الــسجوناألوىلت املنــاظَرة وتناولــ. واالحتياجـات اخلاصــة 

، سـلبا علـى الـصحة     ر  الـيت تـؤثّ   جن  جوانـب الـسَّ   عرضـاً ألهـم     املتناظرين  أحد  قّدم  ،  التمهيدسبيل  
خــدمات وقــصور الــسجناء، بــني لــسلوك اخلطــر وارتفــاع نــسبة االــسجون، هــي رداءة ظــروف و

 ،العموميـة ن خـدمات الـصحة      يف الـسجون عـ    خدمات الرعاية الصحية    وانعزال  الرعاية الصحية،   
تناولـت املنـاظرة    هـذه اخللفيـة،     يف ضـوء    و. السلطات وجود مشاكل صحية يف الـسجون      إنكار  و

 الرعاية الصحية يف السجون، مع تركيز خاص على احلـد مـن              إىل حتسني  أدتثالثة أمثلة ناجحة    
فـي  ف. تـهم ورعايبـه   املـصابني   وعـالج   ه  فريوسـ ويـدز   لمخدرات وحتسني الوقايـة مـن األ      االرهتان ل 
ــة    ى أّد،اســبانيا ــضاد للفريوســات الرجعي ــذكري و  ،اســتخدام العــالج امل ــواقي ال ــوفري ال ــواد  وت م

إىل امليثـادون   اإلبـدايل ب  والعالج   ،األضراراحلد من   وبرامج  ،  ءني النظرا التطهري، والتوعية املتبادلة ب   
الوبـائي مـن النـوع      األيـدز وفـريوس التـهاب الكبـد         فـريوس   اإلصابة ب نسب  جناح كبري يف خفض     

عرضـاً مـوجزاً     آخـر    ُمنـاِظر وقـّدم   . نويف السج والسلوك العدواين   املخدرات  على  دمان  اإلجيم و 
 علـى التنـسيق بـني مجيـع       قـوم والذي ي يف األرجنتني   اري تنفيذه بنجاح    اجل الصحة الوطين لربنامج  
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لوقايــة مــن انــاجح لــربامج  الثــالاملوذُكــر أن . ة االحتاديــونالــسجدوائــر الــوزارات ذات الــصلة و
قــد مولــدوفا مجهوريــة والعــالج مــن تعــاطي املخــدرات يف املــصابني بــه ورعايــة وفريوســه يــدز األ

  .املواردالقليلة  حىت يف البلدان ،نحسَّميكن أن ُتيف السجون ية أن خدمات الرعاية الصح أثبت
وقـــّدمت إحـــدى . ونالنـــساء وأطفـــاهلن يف الـــسجأحـــوال ة الثانيـــوتناولـــت املنـــاظَرة   -٢٥٢

، العـامل على نطـاق  يف السجون خلّصت فيه أحوال النساء ، لموضوععرضاً متهيدياً ل املتناظرات  
النـساء  حالـة   رض بعـد ذلـك فـيلم عـن          وعُـ . السجينات أعدادوأبرزت ما لوحظ من ازدياد يف       

يت التحـسينات الـ  االنتبـاه إىل  املتنـاظرات  وّجهت إحـدى  و .أفغانستان يف السجون يف    ّنوأطفاهل
ين جديـد سـجنني   بناء  مبا يف ذلك    ،  أفغانستان يف   وناملرأة يف السج  أحوال  على  مؤّخرا  دخلت  أُ

تعلــيم والتــدريب ، وتــوفري الالرجــالمــن  الــسجناء عــن الــسجيناتفــصل للنــساء، لكــي يتــسّنى 
عــدد الــسجينات ف، بيــد أن التحــديات ال تــزال قائمــة. املهــين يف الــسجون، وتــدريب املــوظفني

االجتمـاعي ألولئـك   دمـاج  اإلإعادة لكي يتسّنى برامج مستدامة  مثة حاجة إىل     و ،تزايد بسرعة ي
وقــّدمت ُمنــاِظرة .  الــسجندخــوهلّنبــسبب  ســرهّنأُ ن عنــهىتخلّــتكــثريا مــا والــاليت ، النــساء
د الراميـة   البلـ ذلـك   هـود   جل، و  يف تايلند  حتسني حياة السجينات   ُيسهم يف    شروعملعرضا  أخرى  

للجانيـات  السجينات والتدابري غري االحتجازيـة  ملعاملة إىل وضع جمموعة من القواعد التكميلية       
الـــدنيا األمـــم املتحـــدة عاملـــة الـــسجناء وقواعـــد لقواعـــد النموذجيـــة الـــدنيا ملل تكـــون ُمكمِّلـــة

وذُكر أن مكتب املخـدرات واجلرميـة قـد         ). قواعد طوكيو (النموذجية للتدابري غري االحتجازية     
وذلك عمال بتكليف جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           ،  يف هذه العملية  مشاركة وثيقة   شارك  

  املــؤمتر للنظــر فيــهىلإعمليــة القواعــد النــاتج عــن هــذه الم مــشروع دِّوقــد قُــ. ١٨/١ هــاقراريف 
 يف أمريكــا يناتالــسجأحــوال علــى وركّــزت عــضوة أخــرى يف الفريــق . بــشأنهإجــراء واختــاذ 
يف حالـة  كمـالذ أخـري   إالّ  جناللجوء إىل السَّ  عدم   عن رأي مفاده أنه ينبغي       ت، وأعرب الالتينية

املوجـودة  جليـدة   ىل املمارسـات ا   إ وأُشـري  ؛احلوامـل النـساء    وألاليت لديهن أطفال صغار     لنساء ا ا
مـــديري الـــسجون ومقـــّرري دليـــل اســـتخدام بوأوصـــت . يف بعـــض بلـــدان أمريكـــا الالتينيـــة

ــسياسات  ــصادر عــن    ال ــسَّجن، ال ــرأة وال ــشأن امل ــبب ــن أجــل  املكت ــساء   ، م ــة الن حتــسني معامل
  .يف السجونن أطفاهلو

ــ  -٢٥٣ ــةواستعرضـ ــاظَرة الثالثـ ــال والـــشباب يف الـــسج أحـــوال  ت املنـ ــّدم . وناألطفـ ــوقـ د أحـ
. قـانون يف لبنـان  املخالفـات لل لفتيات االجتماعي لدماج إعادة اإلربنامج حتسني   عرضاً ل املتناظرين  
إصـالح  عمليـة  ،   املخـدرات واجلرميـة     مكتـب  مـن ساعدة تقنيـة    مبـ  يف ذلـك البلـد،       جتريوذُكر أنه   

 يف مراكـز احتجـاز    املوقوفـات   إعـادة تأهيـل الفتيـات       بـرامج   جيري حتسني   كما  ،  قضاء األحداث ل
 آخـر أن اتفاقيـة حقـوق     ُمنـاِظر د  وأكّـ . مـن اخلـدمات   تقدمي طائفة   دعم فردي و  توفري  ب ،األحداث
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لقـانون،  املخـالفني ل معاملـة األطفـال   بـشأن  الطفل والصكوك األخرى ذات الـصلة واضـحة جـدا        
ودعـــا . إال كمـــالذ أخـــري يف حالـــة األحـــداثأن ُيـــستخدم ينبغـــي ال وشـــّدد علـــى أن الـــسَّجن 

هــذا النــهج وقــال إن . لقــانوناملُخــالفني لألطفــال  للتعامــل مــع اهنــج شــاملضــع إىل ولــسلطات ا
ممـا يكفـل عـدم اسـتخدام        ملعـايري الدوليـة،     متـسقا مـع ا    ينبغي أن يستند إىل جعـل القـانون الـوطين           

تكـوين  ضمان  لـ عمـل   ويلزم القيـام ب   .  على سبيل االستثناء يف حالة األطفال      احلرمان من احلرية إالّ   
 علـى   م هلـا  لبـدائل املتاحـة واسـتخدامه      ل نفـاذ القـانون   إالسلطة القـضائية وأجهـزة       فهم أفضل لدى  

املترّتبـة  تقييم واضح للتكـاليف االقتـصادية واالجتماعيـة         إجراء  أيضا  ذُكر أنه يلزم    و. نطاق أوسع 
  .حلرمان من احلريةاعلى 
ــل     -٢٥٤ ــة العم ــت حلق ــسوتناول ــةتهايف جل ــوارد لتحــسني  حــشد   اخلتامي ــادة امل ــاج إدإع م

تزويـد عامـة النـاس بـصورة مناسـبة ومنتظمـة مبعلومـات              على أمهيـة    وُشدِّد   .يف اجملتمع لسجناء  ا
مواقـف  أمـراً الزمـاً لتوعيتـهم بـشؤون الـسجون؛ وأُبـرز تـأثري               باعتبـاره  ،ون السج اتخدمعن  

مـن  املـوارد   حـشد   يف  عنـصرا أساسـيا     باعتبـاره   ،  الـسياسات احلكوميـة   صـوغ   علـى   الناس  عامة  
  .السجونظروف  حتسنيأجل 
 معلومـات عـن     نيكلّمقـّدم أحـد املـت     ،   اإليـضاحية  العـروض أعقبـت   املناقشة الـيت    وأثناء    -٢٥٥

بارتكـاب جـرائم    املـدانني   الـسجناء   إعـادة تأهيـل      لتحقيـق    هبلـد هتا حكومـة    اخلطوات الـيت اختـذ    
 ة الـدنيا  لتنفيـذ القواعـد النموذجيـ      اتُّخـذت إلجـراءات الـيت     آخـر شـرحاً ل     كلّممت وقّدم. يةإرهاب

وقـال إنـه يؤّيـد      . لمساعدة املقدمة إىل بلدان أخرى يف هـذا الـصدد         وكذلك ل ،  ملعاملة السجناء 
. حقـوق الـسجناء   بـشأن   اتفاقيـة   اسـتحداث   علـى   حتفظـات   لكـن لديـه     و ،القواعدحتديث تلك   

وأبـدى التـزام مؤسـسته      ،  التنميـة أهـم معّوقـات     مها من    أن العنف واإلجرام      ثالث كلّم ُمت وذكر
  .نظم العدالة اجلنائيةكيفية عمل مي الدعم التقين واملايل لتحسني تقدب

 ،لـسجينات اعاملـة   القواعد اخلاصة مب  ملشروع  منظمتها   يدتأيوأبدت إحدى املتكلّمات      -٢٥٦
ــ ــهي ذال ــد، ودعــ  طرحت ــادة اســتخدام الع تتايلن ــسجينات    إىل زي ــة ال ــصاحلية يف حال ــة الت ، دال

فوائـد  االنتبـاه إىل    ، واسـترعت    ة الـصحية يف الـسجون     علـى احلاجـة إىل حتـسني الرعايـ        وأكّدت  
عت كمـا شـجّ   . نوالـسج خاصـة ب  سياسـات واسـتراتيجيات     صـوغ   الـسجناء عنـد     مـع   التشاور  

  .معاملة أطفال السجيناتإعداد إرشادات على مكتب املخدرات واجلرمية 
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  االستنتاجات والتوصيات
  :صيات التالية التوالثاين عشراملؤمتر إىل حلقة العمل قّدمت   -٢٥٧

ــي للمــؤمتر أن    )أ(   ــاودينبغ ــد      يع ــة للقواع ــة احملوري ــى األمهي ــشديد عل ــد والت التأكي
 الــسجناءيف معاملــة ممارســات جيــدة ل مبــادئ والنموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــسجناء، ألهنــا متثّــ  

  املؤسسات العقابية؛وإدارة 
، لـسجناء تعلـق با  امل  إجراءات لتحسني اإلطـار القـانوين     ينبغي للمؤمتر أن يتَّخذ       )ب(  

ينبغــي لــه، يف كمــا ، سجناءوحتــديث القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــيف تنقــيح مــع النظــر 
قواعـــد األمـــم املتحـــدة ملعاملـــة الـــسجينات والتـــدابري غـــري مـــشروع  ، أن ُيقـــّراملـــدى القـــصري

  ؛االحتجازية بشأن اجلانيات
ى إعـادة تأكيـد التزامهـا بالوفـاء        الـدول األعـضاء علـ     ُيـشجِّع    ينبغي للمؤمتر أن    )ج(  

مبتطلبــات املعــايري الدوليــة فيمــا خيــص معاملــة الــسجناء، وخــصوصا القواعــد النموذجيــة الــدنيا  
 .املتطلبـات بتلـك  علـى وجـه االسـتعجال يف كيفيـة الوفـاء            ينبغي له أن ينظر     ملعاملة السجناء، و  

منفـردة أمـام    ل أكـرب عقبـة      كّشالذي ي وينبغي أن يشمل هذا النظر تدابري للحد من االكتظاظ،          
ــة  للقــوانني عنــد الــضرورة إجــراء مراجعــات  ينبغــي أن يــشمل كمــا . االمتثــال للمعــايري الدولي

  بالسَّجن؛والسياسات واملمارسات وخمصصات امليزانية املتعلقة 
صـراعات، ومـا    لسجون يف الدول األعضاء اخلارجة مـن        انظراً لترّدي أحوال      )د(  
ترسـيخ  بنـاء الـسالم وإعـادة       من أمهيـة بالغـة يف        بفعاليةالة اجلنائية تعمل    نظم مدنية للعد  إلنشاء  
نظـم الـسجون يف     لتـدعيم    يف إيـالء أولويـة أعلـى بكـثري           ينبغي للمؤمتر أن ينظـر    ،  القانونسيادة  

ولتقـدمي  ملتطلبـات املعـايري الدوليـة،       صراعات أو إعادة بنائها لتكـون ممتثلـة         البلدان اخلارجة من    
  ؛اهلدفموارد كافية لتحقيق ة اجلهات املاحن

الـسياسات  صـوغ مـا يلـزم مـن         الدول األعضاء على    ينبغي للمؤمتر أن ُيشجِّع       )ـه(  
وأدائهــا اســتخدام الــسجون لــضمان اإلقــالل مــن بىن التحتيــة املؤســسية وإنــشاء مــا يلــزم مــن الــ

  ؛دورها الصحيح
ــشجِّع     )و(   ــؤمتر أن ُي ــي للم ــؤون    ينبغ ــى إدراج ش ــضاء عل ــدول األع ــصحة يف ال ال

السجون ضمن اهلياكل الصحية اجملتمعيـة األوسـع نطاقـا، وإسـناد املـسؤولية عـن إدارة وتقـدمي                   
م نفـسها الـيت تقـدّ     واهليئـات    الـوزارات واإلدارات     نفـس اخلدمات الصحية داخل الـسجون إىل       
، ينبغـي  القريـب ر حتقيـق ذلـك يف األجـل       وعنـدما يتعـذّ    .اخلدمات الصحية إىل السكان عمومـا     
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التعـاون والتـآزر بـني اخلـدمات الـصحية يف الـسجون واخلـدمات الـصحية         ذ تدابري لتحسني   اختا
مثـل التعلـيم   (كما ينبغي تـشجيع التعـاون فيمـا بـني القطاعـات يف اجملـاالت األخـرى               . اجملتمعية

، اليت تؤثّر على حقوق األشخاص احملـرومني مـن حّريتـهم،            )والتدريب املهين واملساعدة الدينية   
  السجناء؛حكام القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة وفقاً أل

الـدول األعـضاء علـى رصـد املـوارد الالزمـة لتـوفري              ينبغي للمـؤمتر أن ُيـشجِّع         )ز(  
مــن باســتقاء تلــك املــوارد ،  ملعاملــة الــسجناءنظــام للــسجون ميتثــل للقواعــد النموذجيــة الــدنيا 

يــة، وحــشد طاقــات اجملتمــع املــدين  املــصادر الوطنيــة، وحيثمــا كــان مالئمــا مــن املــصادر الدول 
  ؛ احمللي والوطينالصعيدينواجملتمعات احمللية واإلدارات والسلطات احلكومية املعنية على 

الربوتوكـول   على   اليت مل ُتصِّدق بعد    األعضاء   لالدوينبغي للمؤمتر أن ُيشجِّع       )ح(  
قوبــة القاســية أو  االختيــاري التفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو الع       

وضـع آليـات املـساءلة وعمليـات        ل األولويـة    أن تعطي  ذلك و   على أن تفعل   ية أو املهينة  إنسانالال
  ؛التفتيش واإلشراف والرصد اخلارجية املستقلة

ــشجِّع    )ط(    تزويــد مكتــب املخــدرات واجلرميــة علــى مواصــلة  ينبغــي للمــؤمتر أن ُي
التقنيـة إلصـالح الـسجون، مبـا يف ذلـك يف شـكل              املساعدة  الدول األعضاء، بناًء على طلبها، ب     

كتـب بــاملوارد الالزمـة للقيــام   املد لــدول األعـضاء أن تــزوّ لأدوات ومـواد تدريبيـة، كمــا ينبغـي    
  .بذلك

    
       ملنع اجلرمية يف املدن العمليةالُنهجحلقة العمل بشأن   - جيم  

    وقائع اجللسات    
أبريـل  / نيـسان  ١٤ يف   ، املعقـودتني  سة والـسادسة  َعقَد املؤمتُر يف جلستيه العـامتني اخلامـ         -٢٥٨

ونظّـم حلقـةَ العمـل املركـُز        . ، حلقةَ العمـل بـشأن النـهج العمليـة ملنـع اجلرميـة يف املـدن                ٢٠١٠
وُعرضـت  . الدويل ملنع اجلرمية بالتعاون مع وزارة العدل الربازيلية ومكتب املخـدرات واجلرميـة            

  :على حلقة العمل الوثائق التالية
 معلومات خلفية عـن حلقـة العمـل بـشأن الـُنهج العمليـة ملنـع اجلرميـة يف                    ورقة  )أ(  

  ؛)A/CONF.213/14(املدن 
  ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل املناقشة   )ب(  
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 /A/CONF.213(تقارير االجتماعات اإلقليمية التحـضريية للمـؤمتر الثـاين عـشر       )ج(  

RPM.1/1و A/CONF.213/RPM.2/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.4/1.(  
الربازيلـي  الدولـة   روميو تومـا جونيـور، وزيـر     رئيُس اجللسة،  ألقىيف اجللسة اخلامسة،    و  -٢٥٩

التقدم احملرز منذ اعتماد املبـادئ التوجيهيـة بـشأن منـع            أَبَرَز فيها   استهالليةً   ، كلمةً العدللشؤون  
م احملـرز  ه، على الرغم من التقّدوأشار إىل أن. ٢٠٠٥اجلرمية، وانعقاد املؤمتر احلادي عشر يف عام        

 للجرميـة مـن     ُيكـرَّس  مـن تعزيـز اجلهـود لتحقيـق تـوازن بـني مـا                خالل الـسنوات األخـرية، ال بـدّ       
لها العــدد وأشــار إىل التحــديات الــيت يــشكّ.  للعدالــة اجلنائيــةومــا ُيكــرَّس منــهمامــوارد واهتمــام 

فيهــا شــرائح كــبرية مــن األشــخاص  عــات احلــضرية الــيت تعــيش  املتزايــد للمــدن العمالقــة والتجّم
ــا واقتــصاديااملهّمــشني  ينالنــساء واألطفــال والــشباب والــسكان املهــاجر  أضــاف أن و.  اجتماعي
اإلجـرام  الـرئيس أن التـدابري الرمسيـة ملواجهـة          وذكـر   . بصفة خاصـة  لإلجرام  ضون   معرّ نيوالالجئ

وشّدد علـى أن تلـك   .  الفعلشني كانت يف الغالب قائمة على ردّ    وللتعامل مع املستبعدين واملهمّ   
واختـتم بـالقول    . ومـستدامة  األمـد  طويلـة    ر حلوالً ال توفّ ، لكنها   القصرياألمد  ُتسِعُف يف   التدابري  

هــي تلــك الــيت  منــها إن االســتراتيجيات واملمارســات املعتــرف بنجاحهــا يف منــع اجلرميــة واحلــدّ  
ئـات الـسكان الـضعيفة واألقليـات         ف وُتـشرِك مع اجملتمعات احملليـة     تنطوي على تفاعل استراتيجي     

  . وسيادة القانوننسانوحتترم حقوق اإل
مـا ميثّلـه   كلمته أن احلكومة الربازيلية تـدرك       لشؤون العدل يف     الربازيلي   الدولة وزير   وذكر  -٢٦٠

ــات    ــراد واجملتمعــات واملــدن    العنــف واإلجــرام مــن عقب ــة لألف ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــام التنمي أم
علــى فــشّدد ، واإلجــرامالــوزير بالــصالت القائمــة بــني النمــو العمــراين العــشوائي   ســلّمو. والبلــدان

ي سياسـة ملنـع اجلرميـة يف املـدن     ألثقافـة الـسالم باعتبارهـا جانبـا أساسـيا      تـرويج   احلاجة امللّحـة إىل     
  .العمالقة
ونظرت اجللـسة   .  عرضا إيضاحيا  ١٨ ّدم فيها  قُ وتألّفت حلقة العمل من ست مناظرات       -٢٦١
واملنــاطق العمالقــة، ويف  امــسة يف االســتراتيجيات واملمارســات املتعلقــة مبنــع اجلرميــة يف املــدن اخل

حلقـة العمـل   وركّزت . ، والدور الذي تضطلع به احلكومات اإلجراميكثر فيها   مسألة املدن اليت    
أدوات وعلـى اسـتحداث      ،االجتماعي واهلجرة لإلقصاء  اجللسة السادسة على تدابري التصدي      يف  
  .ا توصياهتقة عملها مبناقشةلواختتمت احل ،دعم تدابري منع اجلرميةلتقنيات جديدة و

و اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة ونيجرييـا واملغـرب واجلزائـر             ممثّلـ يف اجللـسة اخلامـسة      تكلّم  و  -٢٦٢
 كنــدا والواليــات املتحــدة وممثّلــيف اجللــسة الــسادسة وتكلّــم . ودولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات

  .نيجرييا والصني واالحتاد الروسي وأوغندا واجلزائرو
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  املناقشة العامة
بادرات يف جمال منـع      مل عرض ،باملدن واملناطق العمالقة  قُدِّم يف املناظرة األوىل، املتعلقة        -٢٦٣

الكيفيـة الـيت    املتنـاظرون   ونـاقش   . اجلرمية من ساو بـاولو بالربازيـل والغـوس بنيجرييـا والقـاهرة            
مــسائل وعلــى اســتراتيجيات وممارســات منــع اجلرميــة علــى رعة وحجــم منــو املــدن تــؤثّر هبــا ســ
نـسب   أن أعلـى   أظهـر ، مـثال ،العمد يف ساو باولوالقتل نسب جرائم فَرْسم خريطة  . احلوكمة

تـؤثّر تـأثريا غـري تناسـيب علـى          ، وأهنـا    واهلامـشية توجد يف املناطق املنخفضة الدخل      تلك اجلرائم   
الـسياسات املتعلقـة باألمـاكن العامـة،        صـوغ    يف   دمت هذه املعلومات  استخو. السود والشباب 

الــيت اقترنــت بتــدّخالت متعــّددة التخّصــصات والقطاعــات، مشلــت حتــسني قــدرات اجملتمعــات  
فـإن  ، نـسب تلـك اجلـرائم   يف  اخنفـاض كـبري  ومـع أن ذلـك أفـضى إىل    . التحقيـق احمللية وشرطة   
وتتطلّـب مواجهـة هـذا      . املناطق احلضرية ظلـت قائمـة     يف  التفاوت  بأوجه  املرتبطة  أمناط اإليذاء   

  .املدينة كلهاتشمل  األمان واألمنلتحقيق التحدي مبادرات 
 ،واليـة الغـوس   كومـة   ، التابع حل  ألمنلشؤون ا نشئ الصندوق االئتماين     أُ ،ويف الغوس   -٢٦٤

 نتـائج   وأبـرزت . الـيت تعـاين مـن نقـص املـوارد         االحتاديـة   من أجل تقـدمي الـدعم ألجهـزة األمـن           
ــنقص يف مــوارد   اإلجــرام دراســة استقــصائية عــن   ــة إىل معاجلــة ال واألمــن أن الــسياسات الرامي

أمـا  . يف واليـة الغـوس    القـانون   قد أّدت إىل حتسني قـدرات أجهـزة إنفـاذ           القانون  أجهزة إنفاذ   
 اجملتمعيـة واألعـراف     الـضوابط املنخفضة عمومـا تعـزى إىل       اإلجرام   نسبيف حالة القاهرة فإن     

دت  منطقـة علـى حـدة، وقـد حـدّ          كـل بيد أن أنواع اجلرائم ونسبها ختّص       .  الثقافية جتماعيةاال
فيها مسات حضرية معّينـة     اجتمعت  اليت هي يف الغالب أماكن حضرية       اإلجرام،   بؤرالسلطات  

عن نتائج السياسات اليت تقتضي تعاونا وثيقـا بـني          أيضا   الفريق   أعضاءوأفاد  . جعلتها غري آمنة  
تؤّديـه  مـا   علـى   وأكّدوا  . فاعلة غري حكومية  وجهات  احمللية  احلكومة   مبا فيها    ،كياناتخمتلف ال 
وعلـى   ،يف منـع اجلرميـة  مـن دور   وخلق الوظائف ومشاركة اجملتمعات احمللية     السديدةاحلوكمة  

  . واإلقصاءضرورة التصدي للتفرقة االجتماعية والتهميش
إيـضاحي قّدمـه    بعـرض    اليت يكثر فيهـا اإلجـرام،     ن  باملدت املناظرة الثانية، املتعلقة     وبدأ  -٢٦٥

 الــشرطة يف البلــدان ويف تبلــغ عنــها جــرائم القتــل العمــد الــيت عــنمكتــب املخــدرات واجلرميــة 
دراسـة األمـم    مـن خـالل      البيانـات الـيت قّدمتـها الـدول األعـضاء            اسـتخدمت فيـه    مدهنا،   ىكرب

ــات نظــم ال    ــة وعملي ــصائية الجتاهــات اجلرمي ــة املتحــدة االستق ــة اجلنائي ــي . عدال ــع أن ورئ التوّس
 مـن   ة ويف الوقـت ذاتـه مـن العوامـل الوقائيـة الـيت حتـدّ               مييزيد من العوامل املسّببة للجر    احلضري  
د أعـضاء الفريـق علـى أن بوسـع نتـائج الدراسـات االستقـصائية املتعلقـة باإليـذاء              وشـدّ . اجلرمية
بالغـة  توفري بيانـات    األمثل، ب احلد  ائية إىل   د عن اجلرمية أن تساعد على حتسني العوامل الوق        املتولّ
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وسياســات الــتالحم االجتمــاعي وممارســاته وعمــل أجهــزة القيمــة ُيــسترَشد هبــا يف إدارة املــدن 
ــانونإنفـــاذ ــتراتيجيات املـــدن يف بـــورت أوف ســـبني وميـــديلني  قُـــدِّم عـــرض الكمـــا .  القـ سـ

اخلطـرية خـالل الـسنوات      فقد سجلت بـورت أوف سـبني زيـادة هائلـة يف اجلـرائم               . بكولومبيا
يا هلــذه الزيــادة، أُرســيت مبــادرة متعــددة     وتــصّد.  العمــداألخــرية، خاصــة يف جــرائم القتــل   

. القطاعات ملنع اجلرمية استفادت بنتائج تقدير أجري بشأن درجـة األمـان يف اجملتمعـات احملليـة                
ــديلني  ــة مي ــة   ،ويف حال ــاطق احملروم ــى املن ــدخالت عل ــزت الت ــاوين بــني  وكــان العمــل ال .  ُركّ تع

الــسكان والــسلطات احملليــة، قــد تنــاول مــسائل االنــدماج االجتمــاعي واإلســكان االجتمــاعي   
وسـامهت هـذه اآلليـات التـشاركية يف زيـادة قـدرات اجملتمعـات احملليـة علـى مقاومـة                     . والتنمية

  .اخلضوع للجماعات غري املشروعة والتنظيمات اإلجرامية
  إيــضاحييف منــع اجلرميــة، عــرضبــدور احلكومــات  املتعلقــة يف املنــاظرة الثالثــة، مدِّوقُــ  -٢٦٦

الربنـامج الـوطين لألمـان العمـومي واملواطنـة يف الربازيـل، وهـو برنـامج شـامل يتــضمن          لتجربـة  
إجراءات هيكلية لتعزيز نظام العدالة اجلنائية وبـرامج حمليـة موجهـة إىل الـشباب ختـدم أغـراض                   

وزارة وإىل جانب ذلـك، اسـُتحدث بالتـشارك         . نة اجليدة التنمية االجتماعية االقتصادية واملواط   
العــدل واملنتــدى الربازيلــي املعــين باألمــان العــام ومعهــد أمريكــا الالتينيــة ملنــع اجلرميــة ومعاملــة    

بـني االسـتنتاجات   ومـن  . ، مؤّشـر ملـدى تعـرُّض الـشباب لإلجـرام         اجملرمني التابع لألمم املتحـدة    
 سـنة  ٢٤ و ١٩ؤشر أن الشباب الذين تتراوح أعمـارهم بـني          هذا امل اليت ُخلص إليها باستخدام     

  . املميتلعنفلض شديدو التعّر هم
 االجتمـاعي اإلشـراك   مـسألة   النساء والشباب،   قة بإشراك   علت املناظرة الرابعة، املت   وتناول  - ٢٦٧

أن املــدن ميكــن أن وأُظهــر . للنــساء والــشباب يف االســتراتيجيات والــربامج اخلاصــة مبنــع اجلرميــة 
إشـراك  جعـل   العنف ضـد النـساء، ممـا يتطلّـب          من  من انعدام األمن و   ون موقعاً ألشكال معّينة     تك

املتعلقــة مبنــع التجــارب ونــاقش الفريــق أيــضا  . اجلنــسني عنــصرا أساســيا يف التخطــيط احلــضري  
زيـادة متثيـل املـرأة      أن ل د علـى    وشـدّ . ات مـا بعـد الـصراع      ظروفالعنف ضد النساء واألطفال يف      

علـى حتـسني محايـة النـساء     املتعافيـة مـن الـصراعات    مـساعدة البلـدان    أمهيـة يف    شرطة  يف أجهزة ال  
الـشباب يـستند إىل   وقُـدِّم أثنـاء املنـاظرة عـرض لربنـامج إلشـراك       .  والتعـّدي  واألطفال من العنف  

فـــرص العمـــل، وتـــوفري التعلـــيم، واملواطَنـــة، والرياضـــة، : ، هـــيمخـــسة أركـــان لـــدعم الـــشباب
الــذي  "ســاحات الــسالم "آخــر، هــو مــشروع   عرضــاً ملــشروع   نــاظروناملوقــّدم . والتــدريب

خّصـصة لألنـشطة الثقافيـة    امل مـن أجـل معاجلـة نقـص األمـاكن العامـة       دا بـاز  سومعهد ثه  داستح
األمـاكن العامـة   استـصالح  ويشرك املـشروع اجملتمـع احمللـي يف    . االجتماعيةواللقاءات  ية  والتروحي

  .لها آمنة، مث يتوىل املقيمون احملليون استخدامها وإدارهتااليت ُيعاد إحياؤها وجعاملهجورة 
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يف عـرض للتجـارب     املهـاجرين،   جاليـات   بإدماج  املتعلقة  ،  وقُدِّم أثناء املناظرة اخلامسة     -٢٦٨
ومت وضـع هنـج جديـد       . ، كنـدا  املهاجرة يف مونتريـال   واجلاليات  جمال إدماج الشباب املهاجرين     

باجملتمعـات  ال املتأثرة بطائفة من املشاكل االجتماعية املقترنـة  للشرطة وتنفيذه يف مناطق مونتري    
وأدى النهج اجلديـد، الـذي يـوازن بـني التـدابري           . االجتار باملخدرات بواحمللية املتعددة اإلثنيات،    

القمعيــة والوقائيــة املتعلقــة باجلرميــة، إىل تقريــب الــشرطة مــن اجملتمعــات، ممــا أســفر عــن نتــائج   
أعضاء الفريق جهودا وممارسات تواصلية َتنَصبُّ على األماكن، ال علـى           ووصف أحد   . إجيابية

وأدخـل املـشروع تغـيريات علـى        . شرائح سكانية معينة، هبدف منـع اجلرميـة يف املـدن اإليطاليـة            
ــاجرون          ــسكان امله ــك ال ــا يف ذل ــضعيفة مب ــات ال ــع الفئ ــاون م ــن خــالل التع ــة م ــاكن العام األم

ــاملون يف جمــال   ــون   وضــحايا اجلــنسوالع ــشر احملتمل ــار بالب ــاطة   . االجت ــا اســتخدمت الوس كم
  .االجتماعية ملنع التمييز والعنصرية وكراهية األجانب

تــدابري جديــدة لــدعم تطبيــق ت املنــاظرة الــسادسة، املتعلقــة باســتحداث أدوات وركّــز  -٢٦٩
ــى مراصــد     ــة، عل ــع اجلرمي ــرام من ــوارد    اإلج ــيم، وامل ــة التقي ــف وأدوات وأدل ــرب  والعن ــة ع املتاح

ّدم عــرض عــن األدوات الــيت تــساعد يف مجــع وقُــ. وتــدابري التحقــق املتعلقــة باألمــاناإلنترنــت، 
البيانات وتقاسم املعلومات الالزمة لالستنارة هبـا يف سياسـات وتـدخالت منـع اجلرميـة القائمـة         

وقُــدِّم عــرض أيــضا عــن أداة تقيــيم منــع اجلرميــة الــيت اســتحدثها مكتــب    . علــى أســاس األدلــة 
 منـع   يف جمـال  ن االحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة         أ بش إرشاداتر  واليت توفّ  واجلرمية   املخدرات

وناقش أعضاء الفريق مسأليت التدريب وبنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـك اجلهـود املـستمرة                . اجلرمية
املبذولة يف الربازيل من أجل تعزيز املهارات والكفـاءة املهنيـة لـدى رجـال الـشرطة مـن خـالل                     

 ذات الـصلة بالعمـل يف جمـال         نـسان ملتعلق باملهارات التقنيـة وحبمايـة وتعزيـز حقـوق اإل          التعليم ا 
وعلى وجه اخلصوص، َزوََّد التدريب موظفي إنفـاذ القـانون باملعرفـة واملهـارات              . إنفاذ القانون 

  .ني كاألطفال واملسّن،الالزمة للتعامل مع الفئات املستضعفة
هلجــرة مــن املنــاطق الريفيــة إىل املنــاطق احلــضرية، مبــا يف ني تــأثري اكلّموتنــاول بعــض املــت  - ٢٧٠

السـتثمار يف املنـاطق     لوالحظـوا أن    .  يف اإلجـرام   ذلك يف سياق األزمة االقتصادية العاملية وأثرهـا       
يف حتقيـق توزيـع عـادل للمـوارد ويف إتاحـة الفـرص يف املنـاطق                 أمهيـة   الريفية، وكذلك يف املدن،     

 على ضرورة اخنـراط احلكومـات يف التخطـيط           آخر كلّمد مت وشّد. الريفية واحلضرية على السواء   
  لكـــن و.  مراعـــاة دقيقـــةمبـــادئ منـــع اجلرميـــة وإنفـــاذ القـــانونيراعـــي احلـــضري الـــسليم الـــذي 

املنـشآت  أيـضا أن تـستثمر     يلـزم   بـل    ميكن للحكومات وحدها أن تنجح يف مكافحـة اجلرميـة؛            ال
 الـشرطة أن تتكيـف   ألجهـزة الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا     عـن  تساؤالً وطرح . التجارية يف منع اجلرمية   
  .صة لوظائف األمن وإنفاذ القانونخيف ضوء ازدياد اخلص
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 احترامـا كـامال يف جمـال منـع          نـسان  علـى احلاجـة إىل احتـرام حقـوق اإل          كلّمد مـت  وشّد  -٢٧١
ىل وعلـى احلاجـة إ    لإلجـرام   وسلَّط الضوء علـى أمهيـة التركيـز علـى األسـباب اجلذريـة               . اجلرمية

ــانون         ــاذ الق ــديات وأجهــزة إنف ــة بــني عمــل اجلهــاز القــضائي والبل ــع اجلرمي ــآزر يف جمــال من الت
قـد شـكّال يف     تعـاطي املخـدرات واالجتـار هبـا         وذكـر أن    . واجلهات املعنيـة بالتنميـة االجتماعيـة      

ومــن مث فــإن خطــط التنميــة . الرتكــاب اجلــرائم ضــد النــساء واألطفــال دافعــا بعــض الــسياقات
  . حباجة إىل إشراك املرأة إشراكا كامالوأنشطتهاة االجتماعي

 احملليـة ني إىل ضرورة النظر يف استراتيجيات خمتلفة ملواجهة املظاهر          كلّموأشار أحد املت    -٢٧٢
. وعرب الوطنية لالجتار بالبشر، مبا يف ذلك مـن خـالل التعـاون وتقاسـم املعلومـات بـني البلـدان                    

 يهـدف   برنـامج صـوغ   وعـن   ،  تـصل باملخـدرات يف بلـده       آخر عن تزايد العنـف امل      كلّموأبلغ مت 
 مــن االســتراتيجيات طائفــةوأضــاف إن بلــده وضــع . عــصاباتالوقايــة مــن االنــضمام إىل الإىل 

د أيضا على احلاجـة إىل التـدخالت        وشّد. تتناول شواغل األقليات والنساء   املتعددة القطاعات،   
تتـضّمن  رميـة يف بلـده قـد طـوَّر أدوات،       أن مركـزا وطنيـا ملنـع اجل       وذكر   ؛الشواهدالقائمة على   

  . بغية املساعدة يف تلك املهمة،مواد تدريبية بشأن منع اجلرمية
الســـتبانة ني إىل أمهيـــة ضـــبط األمـــن اجملتمعـــي باعتبـــاره منوذجـــا كلّموأشـــار بعـــض املـــت  -٢٧٣

طة ينبغـي أن     الـشر  ألجهـزة  ةثنيـ إل ا ةني أن التركيبـ   كلّموالحظ أحد املت  .  ومعاجلتها األخطار احمللية 
 آخر أن ضبط األمن اجملتمعي يف بلده سـاعد علـى            كلّموالحظ مت .  اجملتمعات احمللية  ةّسد تركيب جت

الدراسـة  سـّن    الـذين بلغـوا   األطفـال   وقـوع   الضحايا واجلناة، وحال دون     أُسر  حتقيق املصاحلة بني    
 عامــل الفقــر إنقــائال وأضــاف . سابقنيالــنــاة اجلاإلجــرام، وســاعد علــى إعــادة إدمــاج شــرك يف 

أداة هامـة لتنظـيم النـاس يف        الـصغري هـي     التمويـل   خمططـات   وإن  اإلجـرام   يسهم إسهاما كـبريا يف      
  .اجلرمية، مما يساعد على منع مستويات االقتصاد رفعلجمموعات 

جمتمعـات داخـل    "ني أنه ال ينبغـي للحكومـات أن تـسمح بإنـشاء             كلّموالحظ أحد املت    -٢٧٤
االنعـزال  وشّجع الدول األعضاء على منـع  .  إنفاذ القانون اختراقهاال ميكن ملوظفي " اجملتمعات
يف الوقـت  متعـددة  حاجة إىل تقاسم املعلومـات ومواجهـة حتـديات       وقال إن هناك    . االجتماعي

ني علـى أن منـع      كلّمد أحـد املـت    وشـدّ . الفساد وجرائم العنف واالجتار باألشـخاص     منها  نفسه،  
التـسجيل  ، باسـتخدام عمليـات مثـل        املـدن عناصـر ختطـيط     عنـصراً مـن     اجلرمية ينبغي أن يكـون      

العمـل وخـدمات الرعايـة    فـرص  وهناك جانب هام آخر هو توفري التـسجيل و   . ل للمنازل جَّاملع
إعادة اإلدماج االجتماعي للجنـاة الـسابقني       ضمان  املهاجرين وكذلك   للجماعات من   الصحية  

  .بغية احلد من معاودة اإلجرام
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ضرورة بـ  و ،أمهيـة التنـسيق بـني خمتلـف وحـدات الـشرطة           تكلّمـات ب  ونّوهت إحـدى امل     -٢٧٥
يقـارب  مبـا   يف بلـدها اخنفـضت      معـدالت اجلرميـة     وقالـت إن    . الرصد املستمر الجتاهات اجلرميـة    

 وللـسياسات االجتماعيـة واالقتـصادية       ، يف املائة نتيجة إعطاء األولويـة لتـدابري منـع اجلرميـة            ٣٠
ن املـوارد    ولتحسُّ ،مع اجملتمع املدين  التفاعل   ولتعزيز   ،زمة املالية الرامية إىل التخفيف من آثار األ     

. لبنـاء القـدرات يف جمـال منـع اجلرميـة          ويل اهتمام أكـرب     أُكما  . لحفاظ على النظام العام   لالتقنية  
  .إنفاذ القانونأجهزة أن من املهم زيادة القدرة التحليلية لدى وذكرت 

 يف جمال منع اجلرمية على الـصعيد         اجليدة دل املمارسات ني أمهية تبا  كلّموالحظ بعض املت    -٢٧٦
 بـني الـدول     التبـادل أن ييسِّر ذلـك     املخدرات واجلرمية   ني من مكتب    كلّمالدويل، وطلب أحد املت   

ني أن من املناسـب، يف البلـدان الـيت ميكـن           كلّم أوضح أحد املت   ،ورّدا على أحد األسئلة   . األعضاء
 العامـة،   الصحة  الـ   ختـص   مـسألة  على أنه  العنف   توصيف،  مستويات قصوى فيها  العنف  يبلغ  أن  

  .نائيةاجلعدالة ال  ختصمسألة
    

  االستنتاجات والتوصيات
 النهج العملية ملنع اجلرمية يف املدن أن بيئات املـدن والبيئـات     بشأن حلقة العمل    أبرزت  -٢٧٧

 علـى الـرغم مـن       ،تلـك البيئـات   فالواقع هـو أن     .  لإلجرام باتاحلضرية ليست يف حد ذاهتا مسبّ     
أهنا ميكـن أن تنطـوي بالتأكيـد علـى عوامـل خطـر، تتـيح أيـضا فرصـا لعوامـل وقائيـة حتـّد مـن                            

بلغــت دول لتخطــيط احلــضري دور هــام يف ذلــك الــشأن إذ أَ لو.  كالعمالــة والتعلــيماإلجــرام،
   رأو تــوفّاإلجــرام ن أهنــا تيــّسر عديــدة عــن حتاليــل مفــصلة لــسمات البيئــات احلــضرية الــيت تبــيَّ   

  .محاية منه
 بـدال مـن هنـوج إنفـاذ         ، على منـع اجلرميـة     الشديدوشّددت حلقة العمل على أن التركيز         -٢٧٨

ة عوامـل اخلطـر علـى العوامـل          ضروري لـضمان عـدم رجحـان كفّـ         ،القانون التفاعلية أو القمعية   
 املدينـة  لجرميـة احلـضرية أن تلـيب احتياجـات سـكان     الفّعـال ل نع املوينبغي الستراتيجيات  . الوقائية
منعاً لنـشوء   الدخل، الشباب واألطفال والسكان املنخفضة مبن فيهم املهاجرون والنساء و    ،كلهم

وينبغـي لـربامج    . خـارج تلـك اجليـوب     داخل مدينة ال أمـن فيهـا        حالة تتسم بوجود جيوب آمنة      
عي بغيـة  يف الـدخل والبطالـة واإلقـصاء االجتمـا       التكـافؤ   أن تعاجل أيضا عـدم      يف املدن   منع اجلرمية   

 تركّــز ورأت حلقــة العمــل أن مــن املهــم أالّ.  لإلجــراماســتهداف العديــد مــن األســباب اجلذريــة
سـرعة  الربامج على املناطق احلـضرية وحـدها بـل أن تـشمل أيـضا التنميـة الريفيـة بغيـة احلـد مـن                         

  .من عوامل اخلطر اهلامة اليت تساعد على اإلجرامالذي يعترب  ،التوّسع احلضري
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قطاعــات تــشاركيا متعــّدد الهنجــا يف املــدن أن تتبــع ميــع بــرامج منــع اجلرميــة جلغــي وينب  - ٢٧٩
ويف هــذا الــشأن تــشكّل أدوات   .  املتــأثّرة بــاإلجرام احتياجــات وشــواغل اجملتمعــات  مــدفوعاً ب

التشخيص، مثل تدابري التحقـق املتعلقـة باألمـان احمللـي ومؤشـرات الـضعف وعمليـات استقـصاء                   
أساسـية ومـستمرة   ، وسيلة رئيسية للحـصول علـى معلومـات      اإلجرامبها  ّبسيحاالت اإليذاء اليت    
 ،وينبغـي ملـوظفي إنفـاذ القـانون    .  بـاإلجرام التحديات والشواغل احمللية املتعلقـة عن طبيعة ونطاق   

املـشاركة  أن يتلقوا تدريبا شـامال علـى   لإلجرام، الذين يشكلون اخلط األمامي يف تصدي الدولة       
  . والوساطة والتثقيف والتوعية بشأن منع اجلرميةنسانوحقوق اإلاجملتمعية 
  :حلقة العمل التوصيات التاليةوأصدرت   -٢٨٠

ــع اجلرميــة احلــضرية أن ُتعطــي لحكومــات لينبغــي   )أ(   ــة ملن وجــود ل نظــرا ،األولوي
  والعنف؛اإلجرام على أن ردود العدالة اجلنائية وحدها ال تكفي ملنع شواهد قوية تدل 

كــون سياســات واســتراتيجيات وبــرامج منــع اجلرميــة قائمــة علــى    ينبغــي أن ت  )ب(  
تــضم أيــضا أهــم األمــن والعدالــة فحــسب بــل تــضم قطــاعي  املعرفــة ومتعــددة القطاعــات وأالّ

اجملتمـع  وكـذلك   التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية،       املـشاركة يف    القطاعات احلكوميـة األخـرى      
  املدين؛

العوامــــل االجتماعيــــة أن تعــــاجل ة سياسات وبــــرامج منــــع اجلرميــــلــــينبغــــي   )ج(  
  واإليذاء؛لإلجرام لتعرض اتقترن بازدياد واالقتصادية والسياسية اليت 

ينبغي تشجيع املدن العمالقة على تطوير هياكلها الداخلية واإلقليميـة بطريقـة              )د(  
ة  بغية التصدي ملـشاكل البنيـة التحتيـة واإلسـكان والنقـل وسـائر املـشاكل االجتماعيـ                  ،متكاملة

طريـق تطـوير وتـدريب أجهـزة     بوسائل منـها  والعنف، اإلجرام واالقتصادية اليت ميكن أن تيّسر     
  ؛ على حلّ املشاكلالشرطة البلدية اليت تعمل مع اجملتمعات احمللية

سـالمة  على ضـمان    زيادة التركيز   ينبغي تشجيع مجيع مستويات احلكومة على         )ه(  
ــساء يف األوســاط   ــة الن ــاة   ويت. اخلاصــة والعام ــك مراع ــب ذل ــع   طل ــسانية يف مجي ــارات اجلن االعتب

ــسؤولية  ــة وجمــاالت امل ــوفري     اإلدارات احلكومي ــصلة بت ــات املت ــل البيان ــد مجــع وحتلي ، وكــذلك عن
وُتشّجع املدن على وضع خطط استراتيجية لتغـيري املواقـف إزاء العنـف ضـد املـرأة يف                  . اخلدمات

اذ القـرارات وتـوفري اخلـدمات لـضحايا ذلـك      بغية تشجيع مـشاركة املـرأة يف اختـ        األوساط،  مجيع  
  العنف؛
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آمنـة  أن تويل عناية أكرب لتطوير األماكن العامة بغية إجيـاد أمـاكن             للمدن  ينبغي    )و(  
  ؛وتشجيع السلوك املتحّضر ،يسهل الوصول إليهاللتفاعل والترويج 

مبتكـرة ذات   واسـتخدام سياسـات وبـرامج       تـرويج   ينبغي تشجيع املـدن علـى         )ز(  
ــابع ــشاركي وإشــراكي،  ط ــصاء    ت ــن إق ــة احلــد م ــات   اجلماعــات بغي ــا األقلي ــا فيه ــشة، مب املهمَّ

ــدعم  كمــا . واملهــاجرون ــز    ملينبغــي تقــدمي ال ــة علــى تعزي إشــراك نظمــات اجملتمــع املــدين العامل
  املهمَّشة؛اجلماعات 

ينبغي تشجيع مجيع مستويات احلكومة على صوغ وتنفيذ اسـتراتيجيات ملنـع              )ح(  
وســائل منــها اســتخدام مراصــد  بن فّعالــة وتراعــي االعتبــارات اجلنــسانية، وذلــك  اجلرميــة تكــو

استقـصاءات  رسم اخلرائط اجلغرافية وإجراء     ل وتقنيات   ،حضرية وإقليمية جلمع وحتليل البيانات    
  ؛وعمليات تدقيق خاصة وكتيبات إرشادية هلذا الغرضإليذاء ل

هنـــوج تدريبيـــة اع اتبـــينبغـــي حـــثّ مجيـــع مـــستويات احلكومـــة علـــى دعـــم    )ط(  
 تلّبـي احتياجـات الـشرطة واملهـن اجلديـدة           ،يف جمـال منـع اجلرميـة      ومبتكـرة   وتدريسية مستجّدة   

  والدورات املهنية والتقنية؛اإللكتروين وتشمل تلك النهوج التعلّم . هذا اجملالاملشاركة 
 علـى تيـسري ودعـم     أن يعمـل    اجلهـات املاحنـة،     ه  لمجتمع الدويل، مبا فيـ    لينبغي    )ي(  

بـني  فيمـا  من خالل التدريب واملساعدة التقنية وعمليات التبادل        احلكومات احمللية   بناء قدرات   
  .مراعاة االحتياجات الفردية للبلدانمع املدن، 

    
الصالت القائمة بني االجتار باملخدرات وسائر أشكال حلقة العمل بشأن   - دال  

      اجلرمية املنظمة
   وقائع اجللسات  

 / نيـسان ١٧ األوىل يف جلستيها العاشرة واحلادية عشرة، املعقـودتني يف          نةُعقدت اللج   -٢٨١
 العمــل بــشأن الــصالت القائمــة بــني االجتــار باملخــدرات وســائر أشــكال ، حلقــة٢٠١٠َأبريــل 

مــت حلقــة العمــل بالتعــاون مــع معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي ألحبــاث  وُنظِّ. املنظَّمــةاجلرميــة 
وُعرضــت . عهــد الــوطين للعدالــة التــابع لــوزارة العــدل بالواليــات املتحــدةاجلرميــة والعدالــة، وامل

 :على اللجنة الوثائق التالية

ورقة معلومات خلفيـة عـن الـصالت القائمـة بـني االجتـار باملخـدرات وسـائر                    )أ(  
 ؛)A/CONF.213/15(أشكال اجلرمية املنظَّمة 
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 ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل املناقشة   )ب(  

 /A/CONF.213(جتماعات اإلقليميـة التحـضريية للمـؤمتر الثـاين عـشر            تقارير اال   )ج(  
RPM.1/1و A/CONF.213/RPM.2/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.4/1.( 

  عرضـــا١٢مـــا جمموعـــه قُـــدِّم أثناءهـــا رات، ظَامت حلقـــة العمـــل إىل أربـــع منـــسِّوقُـــ  -٢٨٢
 ات مناقـش  مـديرُ وتكلّـم   . مـة اسـتهاللية   رئـيس اللجنـة كل    ، ألقـى    ويف اجللسة العاشرة  . إيضاحيا

ــة العمــل  ــاظَ . حلق رات، تناولــت أوالهــا هتريــب املخــدرات واالجتــار هبــا؛    وُعقــدت ثــالث من
 التـصدِّي  الثانية على املخدرات واالقتصاد السياسي األوسـع؛ وتناولـت الثالثـة تـدابري               وركّزت

طاليــا واالحتــاد الروســي والــصني إيو ممثّلــأثنــاء املناقــشة تكلّــم و. الــيت تتخــذها الــدول األعــضاء
 .واجلزائر وكولومبيا

ــ اإليـــضاحينيواســـتمعت اللجنـــة يف جلـــستها احلاديـــة عـــشرة إىل العرضـــني   -٢٨٣ يني  املتبقّـ
 اخلاصـة باملنـاظرة الرابعـة، الـيت تناولـت            اإليـضاحية  اخلاصني باملناظرة الثالثة وكـذلك العـروض      

إيـران  مجهوريـة   و  ممثّلـ أثنـاء املناقـشة     وتكلّـم   . فتدابري التصدي غري احلكومية واملتعـددة األطـرا       
والنـــرويج وأذربيجـــان واألرجنـــتني وفنلنـــدا واململكـــة العربيـــة الـــسعودية واالحتـــاد اإلســـالمية 
طــري ملكتــب املخــدرات واجلرميــة يف أفغانــستان،      قُ املكتــب ال ممثّــل أيــضا  وتكلّــم  . الروســي

 .وخبريان مشاركان بصفتهما الفردية
    

    عامةاملناقشة ال    
مدير املناقشة يف كلمته االستهاللية أن بوسع الدول األعضاء واحلكومات احملليـة            ذكر    -٢٨٤

ــدويل أن   ــة للــصالت بــني االجتــار باملخــدرات وســائر     تتــصدَّىواجملتمــع ال ــر فعالي ــة أكث  بطريق
 التحـديات الــيت تنطـوي عليهــا جهــود    اإليــضاحيةصت العـروض وخلّــ. املنظَّمـة أشـكال اجلرميــة  

ــ رات األخــــرية وكــــذلك نــــت التطــــّوة االجتــــار باملخــــدرات واجلرميــــة املنظمــــة، وبيّ مكافحــ
 وتـضمَّنت .  باألمل بإحراز جناح أكرب يف جمايل الوقايـة واملنـع          ُتبشِّراالستراتيجيات الواعدة اليت    

ــروض ــضاحيةالع ــتّ     اإلي ــن ش ــسامهات خــرباء م ــشة اســتنتاجات وم ــدَّمت   واملناق ــاطق، وق ى املن
 .ملية لالسترشاد هبا يف اجلهود املقبلةتوصيات ذات وجهة ع

د املـشاركون اجملـاالت التاليـة        حـدَّ  ،ويف املناظرة حـول هتريـب املخـدرات واالجتـار هبـا             -٢٨٥
 املنـشطات األمفيتامينيـة، واجلرميـة     وتعـولُم   ،  املـنظَّم األدويـة   تزييـف   : كمجاالت اهتمام رئيـسية   

شــكّل علـى املنتجـات غـري املـشروعة     نـاس  الوأشـاروا إىل أن تزايـد الفـرص وطلـب     . الـسيربانية 
ولـوحظ أن حتـسني التوثيـق الـوطين     .  لتـوفري تلـك املنتجـات      منظَّمةعلى تكوين شبكات    حافزاً  
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والدويل لتلك املشاكل، مـع تقـدمي املـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات، عنـصران ضـروريان ألي                   
  .هنج بشأن منع تلك األشكال من االجتار

 أن الـصلة بـني اجلرميـة        ، رئي ل املخدرات واالقتصاد السياسي األوسع    ويف املناظرة حو    -٢٨٦
وتتعلـق  .  والفـساد  رهـاب زاعات واملـسائل األمنيـة واإل     ـاملنظَّمة واالجتار باملخـدرات تـرتبط بالنـ       

 يف اإلنتـاج ويف أسـواق التوزيـع، وأعمـال العنـف             للـتحكُّم هذه الصلة باملساعي غري املـشروعة       
بـة لـدعم تعـاطي املخـدرات أو         كَحتت تـأثري املخـدرات، واجلـرائم املرتَ       اليت يقوم هبا األشخاص     

 األنـشطة غـري املـشروعة وحيـبط تـدابري إنفـاذ القـانون        ييـسِّر ص إىل أن الفساد    ِلُخقد  و. إنتاجها
 . مشروعية احلكومة والثقة الالزمتني للتعاون الدويلويقوِّض

علـى األعمـال   ُركِّـز   ،الـدول األعـضاء    املناظرة حول تدابري التصدي الـيت تتخـذها          ويف  -٢٨٧
املنــسَّقة الــيت تــضطلع هبــا احلكومــات ملكافحــة العنــف املــرتبط باملخــدرات، وتــأثري التــشريعات  
وتقنيات املالحقة القضائية، وإعداد معلومات استخباراتية أفـضل بـشأن األشـخاص املـشتبه يف               

ــة   ــز ارتكــاهبم جــرائم والــشبكات اإلجرامي وأُبــرزت . الحقــة القــضائية جنــاح املمــن أجــل تعزي
احلاجــة إىل حتــسني التعــاون الــدويل ووضــع عقوبــات صــارمة ومحايــة الــشهود وتــوفري أدوات    
قانونية مناسبة جلمع األدلة، كما أُبرِزت احلاجة إىل االستعانة بفرق عمل شرطة مـشتركة بـني                

ألمـم املتحـدة ذات   الوكاالت وإىل تبـادل املعلومـات للوفـاء بالواليـات املـشمولة يف اتفاقيـات ا              
 .الصلة من خالل تنفيذها تنفيذا كامال وتوفري املساعدة والتدريب التقنيني

 دوُر  نــوقش، غــري احلكوميــة واملتعــددة األطــراف التــصدِّييف املنــاظرة حــول تــدابري  و  -٢٨٨
املنظمات غري احلكومية واألوسـاط األكادمييـة واملنظمـات اإلقليميـة وسياسـات األمـم املتحـدة                 

 واالجتــار املنظَّمــة لنطــاق اجلرميــة للتــصدِّي وتــوفري األمــن الــالزم ملعلومــات والــربامجداد ايف إعــ
 إليـضاح سـبل     ،وُسلِّط الضوء على دور التعلـيم وتوعيـة اجلمهـور ومجـع البيانـات             . باملخدرات

إسهام البحوث والتعليم والتقيـيم يف فهـم األمـور املتعلقـة بالفـساد وسـرقة املمتلكـات الفكريـة                    
 مبـا للتـدريب مـن أمهيـة أساسـية يف         وأُقـرَّ . ييم ما يتعرض له الرفاه العام من هتديدات أخرى        وتق

 بأشـكاهلا  املنظَّمـة اختاذ تدابري مستنرية من خالل تعمـيم النـهوج اجلديـدة والبديلـة ملنـع اجلـرائم               
حقــوق  بــأن الدميقراطيــة ورَّكمــا أُقــ.  الكــثرية ومالحقــة مرتكبيهــا قــضائيا ومعاقبتــهم املختلفــة

ي للتهديـدات    واألمن والتنمية هي أربعـة أركـان أساسـية يف التعـاون اإلقليمـي للتـصدّ                نساناإل
وإضافة إىل ذلـك، اسـُتبينت احلاجـة    .  والتهديدات على األمن العاماملنظَّمةاليت تطرحها اجلرمية    

حقيـق  زاعات، بغيـة إنفـاذ سـيادة القـانون لت         ـإىل حتسني قدرات الـشرطة يف أوضـاع مـا بعـد النـ             
 .املنظَّمةاستقرار اجملتمعات يف مواجهة مرتكيب اجلرائم 
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دا علــى أن الطــابع ني جمــّدكلّممــتأكّــد عــدة عقبــت ذلــك، أويف املناقــشة العامــة الــيت    -٢٨٩
. االالــدويل لالجتــار باملخــدرات وغريهــا مــن املنتجــات غــري املــشروعة يــستلزم تعاونــا دوليــا فّعــ

اتفاقيــات األمــم املتحــدة القائمــة، وإىل ضــرورة االســتعانة  وأشــار املــشاركون إىل أمهيــة تنفيــذ  
ــني        ــاون ب ــا ُوجــدت، وحتــسني التع ــددة األطــراف حيثم ــة واملتع ــات الثنائي باملعاهــدات واالتفاق

 .وكاالت إنفاذ القانون وتعميم املعلومات االستخبارية فيما بينها

ب إيــالء مزيــد مــن أنــه جيــوذُكــر . مــشاركني علــى أمهيــة بنــاء القــدرات وشــّدد عــّدة   -٢٩٠
، والــصالت والكيمياويــات الــسليفة، صــيد األمســاك غــري املــشروعوفــة، االهتمــام لألدويــة املزّي

اجلماعـات اإلجراميـة    الـسيربانية، ومـا تقـوم بـه          واجلرمية   ،رهابالقائمة بني اجلرمية املنظمة واإل    
بها توثيقـا   ار اليت تسبّ  لغسل األموال، بغية توثيق نطاق هذه املشاكل واألضر       من أنشطة   مة  املنظَّ

 .تعزيز الوعي هبا على الصعيد الدويل، وكذلك أوضح

ني علـى ضـرورة حتـسني تبـادل املعلومـات االسـتخباراتية بـني               كلّموشدَّد عديد من املـت      -٢٩١
ــة     ــضائية الدولي ــات الق ــدعم املالحق ــدول األعــضاء ل ــدرات    . ال ــة حتــسني ق ــا أُشــري إىل أمهي كم

ي لنفـوذ عناصـر اجلرميـة       لتـصدّ من أجل ا  ،  صراعاتارجة من   ق اخل الشرطة، وال سيما يف املناط    
مـن مـسامهات    اجملتمع املدين واألوساط األكادمييـة     مهميكن أن يقدّ  ما  وُشدِّد على   . املنظمة فيها 

يف التعليم والبحوث، باعتبارها سبيال إىل دعم اجلهـود األوسـع نطاقـا املبذولـة علـى الـصعيدين          
 .جلرمية املنظمة والفسادالوطين والدويل ملكافحة ا

    
   االستنتاجات والتوصيات    

ــل إىل          -٢٩٢ ــة العمـ ــصت حلقـ ــاظرات، خلـ ــاء املنـ ــت أثنـ ــيت أُلقيـ ــات الـ ــتنادا إىل الكلمـ اسـ
  .الواردة أدناهاالستنتاجات 

ي للجرمية املنظّمـة عـرب الوطنيـة، مبـا فيهـا االجتـار       جيب أن تستند التدابري الفّعالة للتصدّ      -٢٩٣
ــز التعــاون      باملخــدرات، إىل ــاء القــدرات وتعزي ــرامج لبن ــشاء ب ــم وإن  إقامــة إطــار تــشريعي مالئ

ويـستدعي عمـل املنظمـات الدوليـة يف         . اإلقليمي ودون اإلقليمي على أساس تقاسم املـسؤولية       
األمـم املتحـدة    هذا اجملال مزيدا من التنسيق ومضاعفة اجلهود املشتركة لتعزيز تنفيذ معاهـدات             

مهها اتفاقية اجلرمية املنظَّمـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا، ولوضـع بـرامج               أواملتعددة األطراف،   
  .سقةمساعدة تقنية شاملة ومستدامة ومّت

كمـا أن  العديـد مـن الواليـات القـضائية،     متعـذّراً يف   احلـصول علـى البيانـات     زالي الو  -٢٩٤
ومـن الـضروري بـذل      . شبه معدومة يف عدة مناطق    ال تزال   باجلرمية املنظمة   اخلاصة  التحليالت  
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جهــود كــبرية للــتمكّن مــن دراســة االجتاهــات القائمــة يف النــشاط اإلجرامــي املــنظّم، ألن هــذا  
  . جلهود إنفاذ القواننير استجابةًالنوع من النشاط اإلجرامي يتغّي

لها وتعتمد التدابري املتعلقة بالسياسات على إجراء تقييمات دقيقة للمخـاطر الـيت تـشكّ         -٢٩٥
 لعظـم التباينــات  دة، نظـراً ب حتديـد هـذه املخـاطر إجـراء تقييمـات حمـدّ      ويتطلّـ . نظَّمـة اجلرميـة امل 

ومــن الــضروري توطيــد اجلهــود القائمــة احملــدودة واختاذهــا . املوجــودة داخــل البلــدان واملنــاطق
سم مبزيد من املنهجية واالنتظام يف جمـال تقيـيم املخـاطر يف مجيـع               قاعدة انطالق لبذل جهود تتّ    

  .عاملأحناء ال
وقد أُجريت تقييمات عديدة للـصالت القائمـة بـني االجتـار باملخـدرات وسـائر أشـكال             -٢٩٦
وأشــارت تلــك التقييمــات إىل الــدور احلاســم للتعــاون اإلقليمــي يف هــذا الــصدد، وإىل    . االجتــار

ومـن الـضروري     .ضرورة ترمجة نتائجها إىل برامج حمددة لتقدمي املساعدة للمناطق اليت حتتاج هلا           
ومثة حاجة أيـضاً  . أن يصبح تقدمي هذه املساعدة من األولويات، وخصوصا لدى أوساط املاحنني    

إلعداد خالصة موجزة للتقييمات والتحليالت اإلقليمية املوجودة لكـي يتـسىن لكـل مـن املنـاطق            
ويلزم إجراء تقييمات دورية منتظمة بطريقة موحَّدة مـن        . أن تستفيد من جتارب املناطق األخرى     

  .ل تقييم اجتاهات األنشطة غري املشروعة وأثر مبادرات العدالة اجلنائيةأج
بــذل ســوى القليــل مــن اجلهــود إلجــراء تقيــيم موضــوعي ملــدى فعاليــة األســاليب ُيومل   -٢٩٧

ونتيجـة لـذلك،   . املنظَّمـة املستخدمة يف مكافحة االجتار باملخدرات وسائر األنـشطة اإلجراميـة           
 الـدروس املـستفادة   أنح ومن املرّج .تكاليف هذه األساليب وأثرها  ال يزال صعبا تقييم مردود      

ــصدد   ــذا ال ــع يف ه ــة      ال ُتجم ــاليب مكافحــة اجلرمي ــة لتحــسني أس ــة منهجي ــستخدم بطريق أو ُت
ومـن املمكـن ألعـضاء اجملتمـع        . رة باسـتمرار  وضمان مواكبتـها للجرميـة املنظَّمـة بطبيعتـها املتغيّـ          

 أســاليب مكافحــة ملراجعــةمعــا مــن أجــل وضــع بــرامج  الــدويل، بــل مــن واجبــهم، أن يعملــوا  
  .اجلرمية وإجراء حتليل منهجي للدروس املستفادة منها

 التـدريب واملـساعدة التقنيـة هـي وسـيلة قّيمـة             من أجل  املباشرة   اللقاءاتثبت أن   قد  و  -٢٩٨
عانة كمــا ثبــت أن االســت .لتعزيــز الثقــة بــني املهنــيني املمارســني وتعــاوهنم بعــد انتــهاء التــدريب 

بالرابطــات االقتــصادية واإلمنائيــة كملتقيــات إلبــرام اتفاقــات ذات صــلة مبكافحــة اجلرميــة هــي   
وتبـادل املعلومـات والتعـاون فيمـا بـني       .الة ملعاجلـة املـسائل املـشتركة املتـصلة باجلرميـة      وسيلة فعّ 

يـع  أجهزة إنفاذ القانون وأجهـزة االسـتخبارات ضـروري لتحـسني فعاليـة مكافحـة االجتـار جبم                
سم أنــشطة التــدريب وبنــاء القــدرات اخلاصــة باملــشرعني وواضــعي       وينبغــي أن تّتــ . أشــكاله

ــتمرار، إذ        ــشمول واالس ــابع ال ــانون بط ــاذ الق ــزة إنف ــضاء وأجه ــاز الق ــسياسات وجه ــا إال ن م
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رات يف النــشاط اإلجرامــي املــنظَّم  مــن قــوانني واتفاقــات دوليــة وأســاليب حتقيــق وتغيـّـ يــستجّد
  .ارف واملهاراتب حتديث املعيتطلّ

    
االستراتيجيات وأفضل املمارسات من أجل احليلولة دون حلقة العمل بشأن   - هاء  

      اكتظاظ املرافق اإلصالحية
  وقائع اجللسات

أبريـل  / نيـسان  ١٦املعقـودتني يف    الثامنـة والتاسـعة،      األوىل يف جلـستيها      عقدت اللجنـةُ    -٢٩٩
املمارســـات مــن أجـــل احليلولـــة دون   العمـــل بــشأن االســـتراتيجيات وأفــضل   ، حلقــةَ ٢٠١٠

مـت احللقـة بالتعـاون مـع معهـد آسـيا والـشرق األقـصى ملنـع                  وُنظّ. اكتظاظ املرافق اإلصـالحية   
. اإلجرام ومعاملة اجملرمني، واملركز الدويل إلصالح القـانون اجلنـائي ولـسياسة العدالـة اجلنائيـة               

  :وُعرضت على اللجنة الوثائق التالية
ــة عــن حلقــة العمــل املتعلقــة باالســتراتيجيات وأفــضل    ورقــة معلومــات خ  )أ(   لفي

  ؛)A/CONF.213/16(املمارسات من أجل احليلولة دون اكتظاظ املرافق اإلصالحية 
  ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل املناقشة   )ب(  
 /A/CONF.213(تقارير االجتماعات اإلقليميـة التحـضريية للمـؤمتر الثـاين عـشر               )ج(  

RPM.1/1و A/CONF.213/RPM.2/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.4/1.(  
-ورغ ألربخيـت، مـدير معهـد مـاكس        ي-حلقة العمل الربوفيسور هانز   مناقشات  وأدار    -٣٠٠

م أثنــاء حلقــة العمــل عــشرون عرضــا دِّوقُــ. أملانيــايف بالنــك للقــانون اجلنــائي األجــنيب والــدويل 
  .إيضاحيا
عقبتـها كلمـة ترحيـب ألقاهـا        أ،   اسـتهالليةً  مانة كلمةً  لأل ممثّل، ألقى   الثامنةويف اجللسة     -٣٠١

  .مدير معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اإلجرام ومعاملة اجملرمني
ــموت  -٣٠٢ ــ كلّ ــة    ممثّل ــل واجلمهوري ــا واملغــرب واالحتــاد الروســي وأذربيجــان والربازي و إيطالي

الرابطـة الدوليـة لإلصـالح      املراقبان عن جلنة األصدقاء العامليـة للتـشاور و        كذلك  الدومينيكية، و 
  .اجلنائي
ــة، تالتاســعة ويف اجللــسة   -٣٠٣ ــمللجن ــ كلّ ــر ممثّل ــدا والربازيــل واجلزائ ــة  و كن  واململكــة العربي

. املراقب عن اللجنة الدولية للرعايـة األبرشـية الكاثوليكيـة يف الـسجون         أيضا   كلّموت. السعودية
  . بصفته الفرديةأحد اخلرباء كلّمكما ت
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  مةاملناقشة العا
ة األمانـة، يف كلمـة اسـتهاللية، إىل األثـر الـسليب الكتظـاظ الـسجون وإىل                  ممثّلأشارت    -٣٠٤

د دت على أمهية معاجلة اكتظاظ السجون على حنو شـامل ومتعـدّ           وشّد. العوامل اليت تسهم فيه   
  القطاعــات، وأشــارت إىل االســتراتيجيات الــيت ميكــن هبــا معاجلــة االكتظــاظ، واســـتذكرت         

ــه    ــا اضــطلع ب ــدمي اإلرشــاد       م ــشطة لتق ــن أن ــة األخــرية م ــة يف اآلون ــب املخــدرات واجلرمي مكت
واملـــساعدة إىل البلـــدان يف جمـــال إصـــالح الـــسجون، مشلـــت إعـــداد مـــشاريع قواعـــد ملعاملـــة  

  .السجينات واألخذ بتدابري غري احتجازية بشأن اجلانيات
جملـرمني فاسـتذكر أن      مدير معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اإلجـرام ومعاملـة ا           كلّموت  -٣٠٥

. اكتظاظ املرافق اإلصالحية هو مـن أهـم املـسائل امللحـة الـيت يواجههـا كـثري مـن بلـدان العـامل               
ــة وجناعــة نظــام       ــاحلقوق األساســية للــسجناء ويقــوِّض جممــل فاعلي فاكتظــاظ الــسجون ميــس ب

  .العدالة اجلنائية
كتظـــاظ الـــسجون، أن وأبـــرز العـــرض اإليـــضاحي األول، املتعلـــق باحلالـــة الراهنـــة ال  -٣٠٦

ية لكـثري مـن    نـسان االكتظاظ هو أهم سبب إلخفاق الدول يف الوفاء باملعايري الدنيا للمعاملـة اإل            
 املُنــاِظروتنــاول .  ماليــني ســجني١٠الــسجناء احملتجــزين علــى نطــاق العــامل، والبــالغ عــددهم   

كتظـاظ   يف قيـاس طبيعـة اال      الـيت صـودفت   تداعيات اكتظاظ السجون وأَوضح بعـض املـشاكل         
 عرضا لبيانات املركز الدويل لدراسات الـسجون عـن مـستويات اإلشـغال       املُناِظروقدَّم  . ومداه

املعروفــة يف نظــم الــسجون يف خمتلــف املنــاطق، ورأى أن درجــات االكتظــاظ املرتفعــة تــرتبط    
بارتفــاع نــسبة احملتجــزين قبــل احملاكمــة بــني نــزالء الــسجون، وإن كانــت ال تــرتبط بالــضرورة  

  .فاع معدالت السَّجنبارت
وركّز العرض اإليضاحي الثاين على األسـباب الرئيـسية الكتظـاظ الـسجون، مبـا فيهـا                   -٣٠٧

 قاســـية إزاء عقابيـــةاإلفـــراط يف اســـتخدام االحتجـــاز الـــسابق للمحاكمـــة، واتبـــاع سياســـات 
ــات،       ــشدُّد نظــم إصــدار العقوب ــسَّجن، وت ــدائل لل ــشدُّد  اجملــرمني، وعــدم وجــود ب وصــرامة وت

ــراج املبكــر   مم ــشدُّوارســات إزاء اإلف ــا    إجــراءات دت ــسب مع ــاع ن ــام، وارتف دة ونقــض األحك
أو قـصور تلـك   يف السجون واجملتمعات احملليـة    اإلجرام بسبب عدم وجود برامج إعادة التأهيل        

ــة مبهــام َيحــُسن أن تتوالّ     ــة اجلنائي ــام نظــم العدال ــربامج، وقي ــة   ال ــر اخلــدمات االجتماعي هــا دوائ
عوامــل أيــضا ر علــى اكتظــاظ الــسجون وإىل جانــب ذلــك، ميكــن أن تــؤثّ . اوالــصحية وغريهــ

هيكلية وثقافية أكثـر عموميـة، مثـل املخـاوف والـشواغل املتعلقـة بالـسالمة واألمـن، وضـغوط            
االقتــصادي، -الــرأي العــام، وتــأثري وســائط اإلعــالم، واملــساواة واألمــن يف اجملــال االجتمــاعي   
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ميكن مواجهة اكتظاظ السجون وخفـض أعـداد الـسجناء           أنه   ذُكروختاما،  . والثقافة السياسية 
  .إذا ما توافر العزم السياسي الالزم

 املُنـاِظر ويف العرض اإليضاحي الثالث، املتعلق بتدابري ختفيف اكتظاظ الـسجون، ذكـر               -٣٠٨
أن اكتظاظ السجون كثريا ما يرتبط مبـشاكل احلوكمـة وضـعف االقتـصاد وعـدم كفـاءة نظـم                    

احلد مـن عـدد النــزالء اجلـدد ومـن      فمن أجل ختفيف اكتظاظ السجون، ميكن  . ائيةالعدالة اجلن 
واسـتذكر املُنـاِظر أن     . ويلزم يف هذا الصدد وجود بيانات موثوقة وحديثـة العهـد          . مدة العقوبة 

تعزيز حقوق النـزالء من خالل تقويـة املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت ترعـاهم ميكـن أن يـساعد             
فمعاجلة اكتظاظ السجون ببناء مزيد منها أمـر بـاهظ التكلفـة وقـد          . شكلةعلى ختفيف حدة امل   

يكون له مفعـول عكـسي فيـسّبب مزيـدا مـن االكتظـاظ علـى املـدى الطويـل ويعـّزز االعتمـاد                        
ــة   وينبغــي النظــر يف جتنيــب الــسَّجن فيمــا خيــص الــسجناء    . علــى الــسَّجن واحلرمــان مــن احلري
خريا، من شـأن بـرامج العدالـة التـصاحلية والوسـاطة أن             وأ. املدمنني للمخدرات واملرضى عقليا   

  .تفيد يف احلد من مدة عقوبات السَّجن
وشــّدد العــرض اإليــضاحي املتعلــق بإصــالح نظــم العقوبــات وباكتظــاظ الــسجون يف      -٣٠٩

أمريكا الالتينية والكاريبـي على أمهية حتديد سـبب االكتظـاظ مـن أجـل تقليلـه بـصورة فعالـة،                    
الصدد إىل ما يترتـب علـى عـدم التكـافؤ يف تـوزُّع الـدخل مـن آثـار يف اإلجـرام               وأُشري يف هذا    

ــسجون  ــة       . ويف اكتظــاظ ال ــع اجلرمي ــة مبن ــة املتعلق ــسياسات احلكومي ــى أن ال ــاِظر عل وشــدد املُن
. والعدالة اجلنائية ينبغي أن ُتشفَع بسياسات للحد مـن عـدم التكـافؤ يف تـوزُّع الـدخل والثـروة                   

ر علـى منـاذج بنَّـاءة يف كوسـتاريكا واجلمهوريـة الدومينيكيـة، اللـتني قامتـا                  وختاما، ميكن العثو  
ــن         ــور، إىل احلــد م ــة أم ــا أدى، ضــمن مجل ــة، مم بإصــالحات شــاملة لنظــام املؤســسات العقابي

  .اكتظاظ السجون
وتضمَّن العرض اإليضاحي املتعلق بالتنميـة البـشرية واكتظـاظ املؤسـسات اإلصـالحية                -٣١٠

فمـع أن اإلجـرام هـو عامـل مـن عوامـل التخلُّـف،          . ملعقدة بني اإلجرام والتنمية   دراسة للعالقة ا  
ــادة اإلجــرام     ــضا إىل زي ــؤدي أي ــإن التطــوُّر ميكــن أن ي ــة   . ف ــة الليبي ــة العربي فباســتثناء اجلماهريي

وسيــشل وموريــشيوس، تنحــو البلــدان األفريقيــة ذات املرتبــة العاليــة مــن حيــث مؤشــر التنميــة   
ففـي  . ن اكتظاظ السجون فيهـا أقـل منـه يف البلـدان ذات املرتبـة املنخفـضة                البشرية إىل أن يكو   

هــذه املنطقــة، ُيعــزى اكتظــاظ الــسجون بــصفة رئيــسية إىل طــول ُمــدد االحتجــاز، النــاتج عــن  
  .التأّخر يف بدء احملاكمات ويف انتظار أحكام االستئناف
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لــسجناء مــن خــالل   عرضــا الســتراتيجيات خفــض أعــداد ا رة األوىلوتــضّمنت املنــاظَ  -٣١١
وقـدَّم  .  االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة      التجنيب والعدالة غري الرمسية والعدالة التـصاحلية وبـدائل        

املُناِظر األول عرضا لتجربة تايلند يف اتباع سياسة خاصة باملخـدرات سـببت أعلـى درجـة مـن                   
عاجلــة هــذه ومشلــت املبــادرات اإلصــالحية املــضطلع هبــا مل . اكتظــاظ الــسجون يف تــاريخ البلــد 

املــشكلة إنــشاء خمطــط جتنيـــيب ملــرتكيب جــرائم املخــدرات واســتحداث تــدابري عدالــة تــصاحلية    
 مــن هــذه واسُتخلــصت. للجنــاة األحــداث واســتراتيجيات لتوســيع نطــاق العمــل حتــت املراقبــة

أن النقاش حول املخايرة بني إلغاء التجرمي والتجنيب املـشروط هـو      : هيدروس هامة،   التجربة  
جمــد؛ وأن هنــاك حاجــة إىل اإلدارة املنــسقة ملخططــات التجنيــب املزدوجــة املــسار؛ وأن  نقــاش 

وقـدم ُمنـاِظر آخـر عرضـا لالسـتراتيجيات          . ملشاركة اجملتمع احمللي دورا أساسيا يف هـذا الـشأن         
املستخدمة للحد من اكتظاظ السجون يف أوغندا، واليت تـشتمل علـى شـراكة اسـتراتيجية بـني              

ع املدين لتوفري خدمات معونة قانونيـة، واسـتخدام أفرقـة متعـددة التخصـصات               احلكومة واجملتم 
يف تقدمي خدمات املعونـة القانونيـة، واسـتخدام آليـات العدالـة التقليديـة والوسـاطة واملـصاحلة،                   
وتعديل التشريعات والسياسات وإلزام مجيع احملامني بتقدمي خدمات جمانية للخري العـام، ودعـم              

وقدَّم أحد املُنـاِظرين عرضـا إيـضاحيا        . ات املساعدين القانونيني االستشارية   مبادرات مثل خدم  
رت خـدمات معونـة قانونيـة       عن خدمة املـساعدين القـانونيني االستـشارية يف مـالوي، الـيت وفّـ              

ومــن خــالل هــذه اخلدمــة، ميكــن للمــساعدين القــانونيني أن . الــة وميــسورة التكلفــةعمليــة وفّع
ه اخلصوص يف احلصول على مـشورة قانونيـة بـشأن اإلفـراج بكفالـة               يساعدوا الفقراء على وج   

أو االستئناف، وأن يقتفوا أثر األبـوين وأوليـاء األمـور، وأن يـساعدوا يف الوسـاطة يف القـضايا                    
كما يساعد أولئك املساعدون القـانونيون يف متكـني الـسجناء مـن             . املدنية واملخالفات البسيطة  

راءات اجلنائية على النحو املناسب يف قـضاياهم وأن ييـّسروا عقـد             تطبيق القانون اجلنائي واإلج   
  .جلسات تضم قُضاة صلح يتولّون فرز قضايا املوقوفني رهن التحقيق

وقُدِّم أثناء املناظرة عـرض إيـضاحي عـن العوامـل الـيت أسـهمت يف احلـد مـن اكتظـاظ                     -٣١٢
د إىل ازديـاد عـدد اجلـرائم املبلَّـغ     وأُشري يف هـذا الـصد  . السجون يف اليابان يف السنوات األخرية  

عنـها وبنــاء مرافــق إصـالحية جديــدة، وكــذلك عـن الــنظم الوطنيــة لإلشـراف علــى االحتجــاز     
واســتذكر املُنــاِظر أن اســتخدام االحتجــاز الــسابق للمحاكمــة حمــدود يف   . الــسابق للمحاكمــة

. اجلرائم األقـل خطـورة    املمارسة العملية وأن هناك أحكاماً لتعجيل إجراءات احملاكمة يف حالة           
. وإضــافة إىل ذلــك، يــسهم نظــام التجنيــب الــوطين يف احلــد مــن االحتجــاز الــسابق للمحاكمــة

ورأى مناظر آخر أن االستخدام املفرط لالحتجـاز الـسابق للمحاكمـة ميكـن أن ُيعـاجل بنجـاح                   
ــدفاع أو        ــشاري ال ــبكري بتكليــف مست ــوانني، والت ــل إصــالح الق ــة، مث ــدابري خمتلف  مــن خــالل ت
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ــيت تنتظــر         ــضايا ال ــرامج ملعاجلــة الق ــة، وب ــة اإللكتروني ــانونيني، واســتخدام املراقب ــساعدين الق امل
وتشمل التـدابري الراميـة إىل احلـد مـن اسـتخدام االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة ومـدة                    . احملاكمة

ذلــك االحتجــاز إنــشاء أطــر تــشريعية وسياســاتية تكفــل عــدم اســتخدام االحتجــاز يف أقــسام     
الحتجـــاز الـــسابق للمحاكمـــة إال عنـــد الـــضرورة القـــصوى؛ وتـــشجيع اســـتخدام الـــشرطة وا

خيارات اإلفراج الـسابق للمحاكمـة؛ واشـتراط أن تقـرر االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة سـلطة                
خمتصة وأن يكـون ذلـك االحتجـاز حمـدود املـدة؛ واشـتراط إجـراء احملاكمـات يف غـضون فتـرة              

وأخـرياً، شـّدد علـى ضـرورة اسـتحداث          . االحتجـاز زمنية معقولـة، ال جيـوز بعـدها أن يـستمر            
وذكـر املُنـاِظر    . وتطبيق تدابري خاصة يف حالة كون اجلناة مرضى عقلياً أو مرهتنني للمخـدرات            

ــل ســبيالً ملواجهــة ارتكــاب اجلــرائم        ــة متث ــة اجلنائي ــصاحلية يف نظــم العدال ــة الت األخــري أن العدال
باجلرمية يف مركز العملية، وأبـرز أن مـن العناصـر           وللتصدي آلثار اإلجرام اليت تضع املتضررين       

الشائعة لعمليات العدالة التصاحلية الناجحة إشراك اجملتمع احمللي وإشـراك اجلماعـات املوجـودة              
ومن شـأن إدراج العدالـة التـصاحلية كممارسـة إلزاميـة            . اليت تعاجل املشاكل يف اجملتمعات احمللية     
ض الـشيء علـى خفـض نـسبة الـسَّجن واحلـد مـن نـسب             يف مجيع قضايا احملاكم أن يـساعد بعـ        

  .معاودة اإلدانة
ني عرضـاً مفـّصالً     كلّمة األوىل، قـّدم عـدة مـت       روأثناء املناقشة اليت جرت يف هناية املنـاظَ         -٣١٣

لتجارب بلداهنم يف احلد من االكتظاظ، وأشـاروا إىل منـافع زيـادة اسـتخدام بـدائل االحتجـاز                    
  . التركيز على تيسري الوصول إىل العدالة والعدالة التصاحليةوالسَّجن، وشددوا على أمهية

د نـزالء الـسجون يف مرحلـة إصـدار          اعدأاستراتيجيات خفض   رة الثانية   وتناولت املناظَ   -٣١٤
الربازيـل يف جمـال     جتربـة    األوىل   ِظرةاملنـا فعرضـت   . األحكام واملرحلة الالحقة إلصدار األحكام    

 عامة عن استخدام األحكـام البديلـة        حملةمت  وقّد. من االكتظاظ تنفيذ بدائل السَّجن بغية احلد      
ذكــرت أن مــن الــضروري و. واالجتاهــات الــسائدة فيمــا يتعلــق بازديــاد عــدد نــزالء الــسجون  

ــسَّجن و      ــدة ال ــة اســتراتيجية ووضــع حــدود مل ــسألة االكتظــاظ بطريق ــادئ صــمعاجلــة م وغ مب
ورأت يف إذكـاء الـوعي      . إىل العدالـة  توجيهية إلصـدار األحكـام وكفالـة املـساواة يف الوصـول             

ــاح    ــق النجـ ــسية لتحقيـ ــيلة رئيـ ــام وسـ ــحت . العـ ــاِظوأوضـ ــرةاملنـ ــصر األول يف ة الثانيـ  أن العنـ
ــسجون     ــة مبعاجلــة االكتظــاظ يف ال ــسجون   هــواالســتراتيجية املتعلق ــسعة القــصوى لل ــد ال  حتدي

ــدة احلــبس    وَّل أن خيــواقترحــت ــر حــدود م ــسؤولية تقري ــضاء م ــصر ا .  الق ــا العن ــاين أم ــلث ذه هل
 ناجحا على ذلـك      مثاال ساقتو. بدائل السجن واإلفراج املبكر   تطبيق  زيادة  هو  فاالستراتيجية  

 اإلفـراج املبكـر     وزيادة اسـتخدام   مدة السَّجن    لتحديد أوروغواي حيث ُعدلت التشريعات      من
تمـد يف   الثالـث علـى النـهج التـأهيلي الـشامل الـذي اع       املُنـاِظر  وركّز. الذي تعقبه رعاية الحقة   
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عـن طريـق خفـض معـدل معـاودة          بصورة ملحوظة   عدد نزالء السجون    ختفيض  سنغافورة بغية   
 الــسجون بــدور املــشرفني الشخــصيني علــى موظفــو هــذا النظــام، اضــطلع يف إطــارو. اإلجــرام

 إجراء تقييم كامل خللفياهتم واحتياجاهتم، بتخطـيط بـرامج         عقبجمموعة من السجناء وقاموا،     
وقــد .  الــدعم ليــشمل الفتــرة الالحقــة لإلفــراج بتوســيعالــةهيلــهم بــصورة فّععــادة تأإلمرحليــة 

تعاونت دوائر السجون مع أجهزة الـشؤون االجتماعيـة يف اجملتمـع احمللـي لكفالـة تـوفري الـدعم              
 املـشروط خلفـض    اإلفراج استخدام    الرابع على كيفية   املُناِظروركَّز  . الشامل للسجناء السابقني  

 عوامــل اخلطــر ونظــر يف، املخــاطرمــسألة تقيــيم  هعرضــاملُنــاِظر يف اول وتنــ. الــسجوناكتظــاظ 
لتـدبُّر  الة  استراتيجية فعّ تساعد على اتباع    وتناول العوامل الوقائية اليت     . املخاطروتدبُّر  الرئيسية  
 النجـاح يف قـرارات      لعناصـر  مـوجز  بتقيـيم  كالمـه    املُنـاِظر واختـتم   .  باجلنـاة  فيما يتعلـق  املخاطر  
اال مـن   املناسبة باعتباره جزءا فعّـ االتيف احل اإلفراجذلك أوصى باستخدام  ملشروط و  ا اإلفراج

  .استراتيجية معاجلة اكتظاظ السجون
د اعــدأخلفــض الــالزم  الــدعم تــوفريضــمان  اتاســتراتيجي ةالثالثــرة ت املنــاظَاستعرضــو  -٣١٥

تظـاظ الـسجون يف تايلنـد،       اككيفية احلّد من     عامة عن    حملةاألول   م املُناِظر فقّد. نزالء السجون 
 إصـالحات واسـتحداث  مـشاركة اجملتمـع احمللـي     وضـمان    ملراقبة السلوك من خالل وضع نظام     

 إطـار   يفالثاين اسـتراتيجية رئيـسية خلفـض االكتظـاظ يف الـسجون               واستعرض املُناِظر  .تشريعية
جلنـاة الـسابقني   قبـول ا ب وحتقيـق  ة احملليـ اتشـراك اجملتمعـ  إل يتمثّل يف محلةمشروع يف سنغافورة  

 بنجاح منذ أكثر مـن سـت سـنوات، هنجـا     ذنفَّالذي ُير املشروع،   وقد وفّ . وعائالهتم اجتماعيا 
 مـن أجـل دعـم      ة احمللي ات على العمل داخل اجملتمع     القبول واحلثّ  قيقذكاء الوعي وحت  إلمنسقا  

يف الـسَّجن   بـدائل  الثالـث مـسألة   وتناول املُنـاِظر . إعادة تأهيل اجلناة السابقني وإعادة إدماجهم    
 العدالـة  اتوأكّد على أن إشـراك اجملتمـع احمللـي يف إجـراء        .  كفالة تنفيذها بنجاح   سبلأفريقيا و 

 شــرطاجلنائيــة يف املراحــل الــسابقة للمحاكمــة والالحقــة إلصــدار احلكــم والالحقــة لإلفــراج    
أمـا  .  تـصاحلية فلمشاركة اجملتمع احمللي أمهية خاصة للوصول إىل نتيجـة .  يف هذا الصدد   رئيسي

ــاين فهــو    ــسي الث ــشرط الرئي ــة   عــن  العــدولال ــي وعقــايب يف مواجهــة اجلرمي هنــج إىل هنــج جزائ
ضمان توعية النـاس    أمهية  على  الرابع    املُناِظر كّدوأ. تصاحلي، بغية استكمال دور اجملتمع احمللي     

اململكــة (يلــز  أمثلــة علــى املبــادرات الــيت اختــذت يف إنكلتــرا وودوَراإلفــراج املــشروط وأَبــشأن 
اإلفــراج اســتخدام  ، كالقــضاة،اجلهــات املعنيــة الرئيــسية و، النــاسعامــة لكــي يتقّبــل  )املتحــدة

ــاءة  تيــسري أمهيــة واملــشروط،    يف تنفيــذمــشاركة النــاس واجلهــات املعنيــة الرئيــسية مــشاركة بّن
. يلـز العـرض بفـيلم عـن جملـس اإلفـراج املـشروط يف إنكلتـرا وو               ذلـك   وأُتبع  . اإلفراج املشروط 

وأكّـد علـى   . اخلامس على موضوع املسؤوليات واملساءلة فيما يتعلق باالكتظـاظ  وركّز املُناِظر 
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مؤسـسات  ختـّص  حالـة  هـو   ،بلـدان كـثري مـن ال  ية يف  إنسان الذي أّدى إىل كارثة      ،أن االكتظاظ 
وذكـر أن التحـدي الرئيـسي يتمثـل يف          .  اسـتراتيجيات شـاملة    مـن ثَـم صـوغ      ، وتتطلّـب  عديدة

القيـام بـه خلفـض االكتظـاظ واملـساعدة علـى اسـتدامة العمـل         يف ا ترغـب املؤسـسات   حتديـد مـ  
سقة مـع   ن السياسات املوجهة حنو منع اجلرمية ليـست كلـها متّـ           إوقال  . اإلجيايب يف ذلك الشأن   

ــوا علــى وضــع اســتراتيجيات أّدت إىل       ــسياسيني عمل هــدف احلــد مــن اجلرميــة، والحــظ أن ال
  . إىل السجونإرسال أعداد كبرية من الناس

ني الضوء على الصعوبات الـيت تعتـرض سـبيل          كلّم حلقة العمل، سلَّط أحد املت     ختامويف    - ٣١٦
 آخــر معلومــات عــن طريقــة معاجلــة كلّموقــدَّم مــت. ممارســة احلقــوق الدينيــة يف الــسجون املكتظــة

ــة تــضم أعــضاء مــن        ــة توجيهي ــشاء جلن ــده، وذلــك بإن أوجــه القــصور الــيت تــشوب النظــام يف بل
ني أن خفــض عــدد الــسجناء يتطلــب حتــسني كلّموالحــظ أحــد املــت. ســسات العدالــة الرئيــسيةمؤ

ــام احلكومــات باالســتثمار يف جمــال منــع اجلرميــة     ــاة وقي وأكّــد . إعــادة التأهيــل االجتمــاعي للجن
مشارك آخر على أن االكتظاظ ميثل حتديا يف بلده وذكر أنه ينبغي أن ال يـستمر اعتبـار الـسَّجن                    

 أن هنــاك حتــديات تواجــه تطبيــق بــدائل الــسَّجن  وذكــر. د علــى الــسلوك اإلجرامــيالــرد الوحيــ
وأوضح مشارك آخـر أن اجلهـود       . بسبب الضغط العام الختاذ تدابري أشد صرامة ملكافحة اجلرمية        

. اكتظـاظ الـسجون  احلـد مـن   تنصّب يف بلده على إصالح نظام العدالة اجلنائية بقصد واحد هـو        
 وقـّدم   .حلـد مـن معـاودة اإلجـرام       يف اجملتمـع بغيـة ا     على إعـادة اإلدمـاج      خذة  املتوتركّز املبادرات   

ــا خيــّص         ــوطين فيم ــصعيد ال ــى ال ــا عل ــضطلع هب ــشطة امل ــادرات واألن ــتكلّمني عرضــاً للمب أحــد امل
ــق باإلرهــاب    ــضايا تتعل ــصفة خاصــة إىل    . األشــخاص احملتجــزين يف ق ــصدد، أُشــري ب ــذا ال ويف ه

ة تأهيل احملتجزين وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، والـيت تـشمل تـدابري             السياسة الوطنية املتعلقة بإعاد   
تتعلق بأسر احملَتجزين؛ واألشخاص احملتجزين على أساس الشبهة ولكن دون إدانـة؛ واألشـخاص            

  .العائدين من مركز االحتجاز يف خليج غوانتانامو؛ وأسر اإلرهابيني الذين قُتلوا
  

  االستنتاجات والتوصيات
  :لقة العمل إىل االستنتاجات التاليةخلصت ح  -٣١٧

االكتظاظ يف املرافق اإلصالحية هو واحد مـن أخطـر العوائـق أمـام امتثـال         أن    )أ(  
الـسجناء  قـوق   ، وميثّـل انتـهاكاً حل     الدول األعضاء لصكوك األمم املتحـدة وقواعـدها ومعايريهـا         

  ؛اإلنسانية
الة اجلنائيـة أن تقـدم هلـا        مشكلة اجتماعية ال تستطيع نظم العد     اإلجرام هو   أن    )ب(  

أمـر أساسـي ملنـع      هـو   ملكافحة الفقر والتهميش االجتماعي     تدابري  اختاذ  ، وأن   سوى حل جزئي  
   ومن ثَم خفض االكتظاظ؛،والعنفاإلجرام 
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 غـري مقبـول حلقـوق       اينبغي للدول األعضاء أن تعترب اكتظاظ السجون انتهاك         )ج(  
  ة السجون لديها؛ وأن تنظر يف تقرير حد قانوين لسع،نساناإل

وقوانينـها وممارسـاهتا ويف   سياسـاهتا  مراجعة ينبغي للدول األعضاء أن تنظر يف        )د(  
ــوانني واملمارســات    ــسياسات والق ــيم تلــك ال ــصوغ   وحتــديثها تقي اســتراتيجية شــاملة  ضــمانا ل

 مـن اسـتخدام الـسَّجن وزيـادة     مـشكلة اكتظـاظ الـسجون وتـشمل احلـدّ         تعـاجل   للعدالة اجلنائيـة    
  برامج العدالة التصاحلية؛فيها ام بدائل السَّجن، مبا استخد

اكتظــاظ الــسجون قائمــة  معاجلــة ينبغــي أن تكــون سياســات واســتراتيجيات    )ه(  
  ؛شواهدعلى 

ذ إصـالحات واسـتراتيجيات خلفـض االكتظـاظ         ينبغي للدول األعضاء أن تنفّـ       )و(  
  ضعفا؛األشد اجات الفئات احتيبصورة فّعالة ي بطريقة تراعي االعتبارات اجلنسانية وتلّب

ُتشجَّع الـدول األعـضاء علـى اسـتعراض كفايـة التـدابري القانونيـة وغريهـا مـن              )ز(  
التدابري، مبا فيها االسـتعانة باملـساعدين القـانونيني املـدرَّبني، هبـدف تعزيـز الوصـول إىل العدالـة                    

  لمحاكمة؛لبق الساضرورة االحتجاز مدى وآليات الدفاع العام من أجل إعادة النظر يف 
ُتدعى الدول األعـضاء إىل إجـراء اسـتعراض شـامل للنظـام بغيـة حتديـد أوجـه                     )ح(  

القــصور يف إجــراءات العدالــة اجلنائيــة الــيت تــسهم يف إطالــة فتــرات االحتجــاز أثنــاء إجــراءات   
االحتجــاز رهــن احملاكمــة وإجــراءات احملاكمــة، وإىل وضــع اســتراتيجيات لتحــسني كفــاءة         

ظــر يف تطبيــق ة اجلنائيــة الــيت تــشمل تــدابري خلفــض عــدد القــضايا املتــأخرة وللنإجــراءات العدالــ
  حدود زمنية لالحتجاز؛

ينبغــي تــشجيع الــدول األعــضاء علــى اســتحداث تــدابري تــنص علــى اإلفــراج     )ط(  
واملراقبـة   السجناء مـن املؤسـسات اإلصـالحية، مثـل اإلحالـة إىل دور إعـادة التأهيـل                   عناملبكّر  

مراجعـة  وينبغي للدول األعضاء أن تنظـر يف  .  حلسن السلوكوخفض مدة العقوبة  ة،  اإللكتروني
  لعودة غري الضرورية إىل السجن؛العقوبة، منعاً لإجراءاهتا املتعلقة بإلغاء 

  دعى الدول األعضاء إىل تطوير نظم اإلفراج املشروط ومراقبة السلوك؛ُت  )ي(  
تـوفري الـبىن   ب ،ّعـال لبـدائل الـسَّجن   ينبغي للدول األعـضاء أن تكفـل التنفيـذ الف      )ك(  

  التحتية واملوارد الضرورية؛
ينبغي للدول األعضاء أن تشّجع مشاركة منظمات اجملتمع املدين واجملتمعـات             )ل(  

  احمللية يف تنفيذ بدائل السَّجن؛
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 ،شاملةالـ  تـشاور الي الـوعي وتـشّجع عمليـات      ذْكينبغي للدول األعضاء أن تُـ       )م(  
ذات الـصلة واجملتمـع املـدين، وال سـيما مجعيـات الـضحايا،              احلكوميـة   عات  بإشراك مجيع القطا  

عاجلــة ملوســائر اجلهــات املعنيــة يف وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة، مبــا فيهــا خطــط عمــل،  
  االكتظاظ؛

املتعلقــة باجلرميــة والعدالــة  املعلومــات إبـالغ ينبغـي للــدول األعــضاء أن تكفــل    )ن(  
إىل املــشّرعني والــسياسيني ومتخــذي القــرارات واالختــصاصيني اهد شــواملــستندة إىل اجلنائيــة و

وحتقيقـا هلـذا الغـرض، ينبغـي     . املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية وعامة الناس ووسائل اإلعـالم    
ــسهم يف اكتظــاظ         ــيت ت ــة بالعوامــل ال ــى مواصــلة البحــوث املتعلق ــدول األعــضاء عل ــشجيع ال ت

  السجون؛
األمم املتحـدة ذات الـصلة الـيت ُتعـىن مبختلـف املـسائل        ينبغي ملكاتب وهيئات      )س(  

 إىل حتسني تنـسيق أنـشطتها ومبادراهتـا         تسعى جاهدة ذات الصلة مبشكلة اكتظاظ السجون أن       
  من أجل مساعدة البلدان، بفعالية أكرب، على خفض اكتظاظ السجون؛

ــدعم        )ع(   ــساعدة وال ــدمي امل ــة أن يواصــل تق ــب املخــدرات واجلرمي ــي ملكت إىل ينبغ
  .البلدان، بناء على طلبها، من أجل معاجلة اكتظاظ السجون

      
    الفصل السابع

    اجللسات الفرعية    
.  جلسة فرعية، تناولـت جمموعـة منّوعـة مـن املواضـيع            ٨٢ُعقد أثناء املؤمتر ما جمموعه        -٣١٨

 منـها معاهـد   ١٠ جلسة من تلك اجللسات؛ بينما رعت  ١٨وقد رعت كيانات األمم املتحدة      
 منـها حكومـة الربازيـل    ٨كة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة؛ ورعـت                شب

  .ومنظمات غري حكومية؛ وشاركت الدول األعضاء يف رعاية عّدة جلسات منها
وبيَّنت اجللسات الفرعية ما توليه املنظمـات احلكوميـة مـن اهتمـام شـديد ملـسائل منـع                    -٣١٩

ة، وكـذلك مـا تنطـوي عليـه مـشاركتها يف إجـراءات أكثـر تنـسيقاً مـن                    اجلرمية والعدالة اجلنائيـ   
  .إمكانات كبرية لصوغ هنوج شاملة ومتعّددة اجلوانب إزاء التحديات اليت يطرحها اإلجرام

وإىل جانب اجللسات الفرعية، اسُتخدمت قاعـة تـدريب خاصـة، حتتـوي علـى شـبكة                   -٣٢٠
ــوفري تــدريب متخــّصص ٥٠تــضم  بعــض جلــسات التــدريب، املــسيَّرة  وكانــت .  حاســوبا، لت

أمـا اجللـسات األخـرى      . بواسطة نظام مايكروسوفت، خمّصصة ملوظفي إنفاذ القـانون وحـدهم         
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ــدوبني  ــع املنـ ــة جلميـ ــرام تلـــك    . فكانـــت مفتوحـ ــم اإلجـ ــوري لعلـ ــد الكـ ــتخدم املعهـ ــد اسـ   وقـ
املنتدى  (”Virtual Forum against Cybercrime“القاعة لتقدمي عرض إيضاحي لرباجميته املسّماة       

  .االفتراضي ملكافحة اجلرمية السيربانية
    
    الفصل الثامن

   اعتماد تقرير املؤمتر واختتام املؤمتر    
يف اجللسة الرابعـة للجـزء الرفيـع املـستوى مـن املـؤمتر، نظـر املـؤمتر يف مـشروع تقريـره                  -٣٢١

ــادة     ــة عمــالً بامل ــّررة العام ــه املق ــذي أعّدت ــداخلي، وا ٥٢ال ــذي  مــن النظــام ال ــضّمن إعــالن  ل ت
العدالـة  ومنـع اجلرميـة     نظـم   : سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحـديات العامليـة        

رها يف عامل متغّير، واستنتاجات املؤمتر وتوصياته بـشأن خمتلـف البنـود املوضـوعية              اجلنائية وتطوّ 
روع التقريـر أيـضا    وتـضّمن مـش  .من جدول أعماله، والنتائج اليت خلصت إليها حلقات العمل 

 املؤمتر، وعرضاً موجزاً لألحداث اليت أفضت إىل املؤمتر الثاين عشر، ووقـائع املـؤمتر، مبـا          قراري
فيها ملّخـص لألعمـال املوضـوعية الـيت أجنزهتـا اهليئـة العامـة للمـؤمتر وجلانـه املختلفـة وملّخـص                       

اللجنـة األوىل واللجنـة الثانيـة       وقّدم رؤساء جلنة وثائق التفويض و     . لوقائع اجلزء الرفيع املستوى   
  .عرضاً لتقارير جلاهنم

وقــّدم رئــيس املــشاورات غــري الرمسيــة بــشأن مــشروع اإلعــالن، جوليــو ســيزار زيلنــر     -٣٢٢
ــدى األمــم املتحــدة      ــل وســفريها ل ــدائم للربازي ــل ال ــسالفيس، املمث ــا(غونت ، عرضــاً للــنص  )فيين

د اإلعـالنُ العـزَم الـسياسي للمجتمـع الـدويل           وجـسَّ . النهائي لإلعالن يف جلسة املـؤمتر اخلتاميـة       
علــى حتديــد اســتراتيجيات مــشتركة يف معاجلــة اجلوانــب احلــّساسة والتحــديثات املــستجدة يف   

  .ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  :وحتّدث الرئيس عن بعض أهم املسائل اليت تناوهلا اإلعالن، مبا فيها ما يلي  -٣٢٣

ــة   )أ(   ــصياغة التوفيقي ــشأن     ال ــديت ب ــيت أُب ــف اآلراء ال ــستخدمة الســتيعاب خمتل  امل
  ؛)٤٢الفقرة  (السيربانيةجدوى التفاوض على صك دويل جديد ملكافحة اجلرمية 

احلاجة إىل توفري محاية أفضل حلقوق السجناء، ومـا ُخلـص إليـه مـن اسـتنتاج                   )ب(  
قاً ألوانـه، وإن كانـت      مفاده أن النظر يف مشروع اتفاقيـة بـشأن معاملـة الـسجناء ال يـزال سـاب                 

جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية قد ُدعيت للنظر يف عقد اجتماع لفريق خـرباء حكـومي دويل          
مفتوح العضوية لكي يتبادل اآلراء بشأن التنقيح املقترح ملعايري األمم املتحدة النموذجية الـدنيا              

  ؛)٤٩الفقرة (ملعاملة السجناء 
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ــسليم باحلاجــة إىل اع   )ج(   ــذي تطرحــه أشــكال     الت ــشأن التحــدي ال ــدابري ب ــاد ت تم
  ؛)١٤الفقرة (اإلجرام املستجدة، اليت هلا تأثري شديد على البيئة 

ــة للتــصدي حلــاالت العنــف ضــد املهــاجرين والعمــال      )د(   احلاجــة إىل تــدابري فّعال
  ؛)٣٨الفقرة (املهاجرين وأُسرهم 

ان ومحايـة ضـحايا اجلرميـة       رة إىل ضرورة احتـرام حقـوق اإلنـس        املتكّراإلشارة    )هـ(  
  وتعزيز التعاون الدويل على مكافحة اإلجرام؛

يه مكتـب املخـدرات واجلرميـة مـن دور حمـوري يف مـساعدة               االعتراف مبا يؤدّ    )و(  
ــواع اجلــرائم مــن خــالل         ــع وقمــع خمتلــف أن ــاء بقــدرهتا علــى من ــدول األعــضاء علــى االرتق ال

الشديدة إىل تزويد املكتب بـاملوارد الـيت ُتمكِّنـه          املساعدة التقنية، وكذلك التأكيد على احلاجة       
  .من أداء مهامه على حنو أجنع

وشّدد الرئيس على أمهية مناشدة الدول األعضاء أن تنفّذ األحكـام املتعلقـة باملـساعدة                 -٣٢٤
ر التقنية يف اتفاقية اجلرمية املنظّمة واتفاقية مكافحة الفساد تنفيذا تاما، بوسائل منـها إيـالء اعتبـا        

ع، وفقـاً لقانوهنـا الـوطين وألحكـام تينـك االتفـاقيتني، بنـسبة مئويـة مـن العائـدات                     خاص للتـربّ  
اإلجراميــة املــصادرة مبقتــضى كــل مــن االتفــاقيتني لتمويــل املــساعدة التقنيــة مــن خــالل مكتــب 

  ).٢٥الفقرة (املخدرات واجلرمية 
عـشر يف اجللـسة االفتتاحيـة       واستذكر يف هذا الصدد ما صّرح بـه رئـيس املـؤمتر الثـاين                 -٣٢٥

للمــؤمتر بــشأن قــرار الــرئيس الربازيلــي بــأن تنفّــذ الربازيــل علــى الفــور أحكــام االتفــاقيتني ذات 
ــان       ــة العامــة اللــذين اعتمــدت فيهمــا هات الــصلة ومــا يتعلــق بــذلك مــن أحكــام قــراري اجلمعي

ئويــة مــن قيمــة    االتفاقيتــان، وبــأن تتــّربع الربازيــل إىل مكتــب املخــدرات واجلرميــة بنــسبة م       
املوجودات اليت تصادرها الربازيل لـدعم جهـود املكتـب الراميـة إىل تـدعيم قـدرة نظـم العدالـة                     

  .اجلنائية يف البلدان النامية على تنفيذ االتفاقيتني
 مــن اإلعــالن الــيت تتنــاول االجتــار     ٣٦ل األرجنــتني ببيــان يتعلــق بــالفقرة    وأدىل ممثّــ  -٣٢٦

 من املؤسـف أن نـص اإلعـالن ال جيـّسد بعـض املـسائل البالغـة                  ل أنه وأوضح املمثّ . باألشخاص
ورأى أنه ينبغي االعتراف بأن بلدان املنشأ وبلـدان العبـور         . األمهية يف جمال االجتار باألشخاص    

كمـا أهـاب بالـدول األطـراف يف بروتوكـول           . وبلدان املقصد تتقاسم املسؤولية يف هذا الشأن      
يف األمم املتحدة اليت ليست أطرافـاً يف ذلـك الربوتوكـول            االجتار باألشخاص والدول األعضاء     

أن تنظر فيما إذا كان ميكنها، يف تشريعاهتا الداخلية الوطنية، أن جترِّم اسـتخدام أي شـكل مـن             
وتكلّـم  .  مـن الربوتوكـول    ٩ مـن املـادة      ٥أشكال استغالل البشر، حسبما هو مبـّين يف الفقـرة           
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 إىل الطــابع التــوفيقي ا، فأشــار)باســم االحتــاد األورويب(يا ال االحتــاد الروســي وإســبان أيــضا ممــثّ
  .للصياغة املتفق عليها يف اإلعالن

 A/CONF.213/L.2ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد املؤمتر تقريره بالـصيغة الـواردة يف الوثـائق                -٣٢٧
 Add.5 إىل Add.1 وA/CONF.213/L.3، و)مــــــــداوالت اهليئــــــــة العامــــــــة (Add.4 إىل Add.1و
نتـــائج مـــداوالت اللجنـــة  (Add.2 وAdd.1 وA/CONF.213/L.4، و) اللجنـــة األوىلتمـــداوال(

وتـــضّمن التقريـــر أيـــضا إعـــالن ســـلفادور بـــشأن االســـتراتيجيات الـــشاملة ملواجهـــة ). الثانيـــة
 A/CONF.213/L.5(منــع اجلرميــة ونظــم العدالــة اجلنائيــة يف عــامل متغّيــر       : التحــديات العامليــة 

وأقــّر املــؤمتر تقريــري اللجنــة األوىل واللجنــة الثانيــة،      ). Rev.2و Rev.1 وA/CONF.213/L.6و
بصيغتهما املعّدلة شفوياً، يف اجللسة اخلتامية لكل منهما، قبل اعتمادمها يف اهليئة العامـة كجـزء                

  .من تقرير املؤمتر
م باسـ (ل اجلزائر   وألقى كل من رئيس املؤمتر الثاين عشر واألمني التنفيذي للمؤمتر وممثّ            -٣٢٨

كمـا أدلـت وفـود اجلزائـر واألرجنـتني وقطـر ببيانـات        . كلمـة ختاميـة  )  والـصني ٧٧جمموعة الــ  
  .بشأن تنظيم املؤمترات املقبلة

وأبرز رئيس املؤمتر الثاين عشر يف كلمته اخلتامية مـا للجرميـة العـابرة للحـدود الوطنيـة                    -٣٢٩
م العدالـة اجلنائيـة بـصفتها       من تأثري سليب على سيادة القانون، وشـّدد علـى ضـرورة تـدعيم نظـ               

وقـال إنـه يتعـّين علـى الـدول األعـضاء أن        . عنصراً أساسـياً يف التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية         
تعتمــد، لــدى فعــل ذلــك، اســتراتيجيات شــاملة ملواجهــة حتــديات اإلجــرام ومنــع اإلفــالت مــن 

ة الواجبــة حلمايــة العقــاب، تــضم عناصــر قامعــة لإلجــرام وعناصــر واقيــة منــه، مــع إيــالء املراعــا
وشـّدد أيـضا علـى تعزيـز تقاسـم املعلومـات بـني املؤسـسات احملليـة ونظرياهتـا                 . حقوق اإلنـسان  

وقـال إن تنفيـذ اسـتراتيجيات مـن         . األجنبية، وكذلك تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة        
تـتمكّن مـن اختـاذ      ب توفري موارد كافية للبلدان ذات القدرات احملـدودة، لكـي            هذا القبيل يتطلّ  

  .تدابري وافية ملكافحة اإلجرام
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    املرفق
 الوثائق املعروضة على مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية قائمة    

    والعدالة اجلنائية

 رمز الوثيقة
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

A/CONF.213/1 وشروحهجدول األعمال املؤقت  ٢ 
A/CONF.213/2 والعدالة النظام الداخلي ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية  ٢

 اجلنائية
A/CONF.213/3 تقرير األمني العام عن حالة اجلرمية والعدالة اجلنائية يف العامل ١
A/CONF.213/4 ورقة عمل من إعداد األمانة عن األطفال والشباب واجلرمية  ٣ 
A/CONF.213/5 مانة عن تقدمي املساعدة التقنية لتيسري ورقة عمل من إعداد األ  ٤

 وقمعه رهابالتصديق على الصكوك الدولية املتصلة مبنع اإل
 وتنفيذ تلك الصكوك

A/CONF.213/6 إعمال مبادئ األمم املتحدة  عن ورقة عمل من إعداد األمانة ٥
 التوجيهية يف جمال منع اجلرمية

A/CONF.213/7 التدابري املتخذة يف جمال ورقة عمل من إعداد األمانة عن  ٦
العدالة اجلنائية للتصدي لتهريب املهاجرين واالجتار 

الصالت باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية: باألشخاص
A/CONF.213/8 ورقة عمل من إعداد األمانة عن التعاون الدويل ملكافحة  ٧

غسل األموال استنادا إىل صكوك األمم املتحدة وسائر 
 ذات الصلةالصكوك 

A/CONF.213/9 ورقة عمل من إعداد األمانة عن التطورات األخرية يف  ٨
استخدام العلم والتكنولوجيا من جانب اجملرمني والسلطات 
 املختصة يف مكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرائم احلاسوبية

A/CONF.213/10 اونورقة عمل من إعداد األمانة عن الُنهج العملية لتعزيز التع ٩
 الدويل يف جمال مكافحة املشاكل املتصلة باجلرمية

A/CONF.213/11 ورقة عمل من إعداد األمانة عن التدابري املتخذة يف جمال منع ١٠
اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدي للعنف ضد املهاجرين 

 والعمال املهاجرين وأُسرهم
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A/CONF.213/12 شأن التثقيف يف ورقة معلومات خلفية عن حلقة العمل ب ٥
جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل من أجل حتقيق 

 سيادة القانون
A/CONF.213/13 ورقة معلومات خلفية عن حلقة العمل بشأن استقصاء أفضل ٥

املمارسات املعتمدة لدى األمم املتحدة وأفضل املمارسات 
 ةاألخرى يف جمال معاملة السجناء يف نظام العدالة اجلنائي

A/CONF.213/14 ورقة معلومات خلفية عن حلقة العمل بشأن الُنهج العملية  ٥
 ملنع اجلرمية يف املدن

A/CONF.213/15 الصالت حلقة العمل بشأن ورقة معلومات خلفية عن  ٧
القائمة بني االجتار باملخدرات وسائر أشكال اجلرمية املنظَّمة

A/CONF.213/16 االستراتيجيات بشأن لقة العمل ورقة معلومات خلفية عن ح ٥
وأفضل املمارسات من أجل احليلولة دون اكتظاظ املرافق 

 اإلصالحية
A/CONF.213/17 نتائج اجتماع فريق عن تقرير مقدَّم من رئيس فريق اخلرباء  ٥

اخلرباء املعين بوضع قواعد تكميلية خاصة مبعاملة النساء 
ية وغري املوقوفات واملعتقالت يف املرافق االحتجاز

 االحتجازية
A/CONF.213/L.1   تقرير عن املشاورات السابقة للمؤمتر اليت أجريت يف مركز

أبريل / نيسان١١باهيا للمؤمترات، سلفادور، الربازيل، يف 
٢٠١٠ 

A/CONF.213/L.2 

Add.4إىل  Add.1 و

١١ 
 مشروع التقرير

A/CONF.213/L.3  

Add.5 إىل Add.1و 
 من جدول األعمال ٩ و٧ و٤ البنود :تقرير اللجنة األوىل 

 ٥ و٤ و١وحلقات العمل 
A/CONF.213/L.4 

Add.2و Add 1 و   

 من جدول األعمال وحلقة ٨تقرير اللجنة الثانية عن البند  
 ٢العمل 

A/CONF.213/L.5   مشروع إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة
العدالة اجلنائية نظم منع اجلرمية و: ملواجهة التحّديات العاملية
  وتطّورها يف عامل متغّير



 

V.10-53826 115 
 

A/CONF.213/18 

 رمز الوثيقة
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

A/CONF.213/L.6  

Rev.2و Rev.1و 

مشروع إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة  
نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية : ملواجهة التحّديات العاملية
مقترح مقّدم من رئيس املشاورات : وتطّورها يف عامل متغّير

 )يلالرباز(غري الرمسية 
A/CONF.213/L.7  ،تقرير جلنة وثائق التفويض، ُمقدَّم من رئيس اللجنة  

 )جنوب أفريقيا(خوليسا مابونغو 
A/CONF.213/PM.1  دليل املناقشة 
A/CONF.213/RPM.1/1   تقرير اجتماع أمريكا الالتينية والكاريبـي اإلقليمي

ة التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمي
 والعدالة اجلنائية

A/CONF.213/RPM.2/1  األمم ملؤمتر  اإلقليمي التحضرييآسيا اجتماع غريب تقرير 
  اجلنائيةوالعدالة اجلرمية ملنع  الثاين عشراملتحدة

A/CONF.213/RPM.3/1  تقرير اجتماع آسيا واحمليط اهلادئ اإلقليمي التحضريي ملؤمتر
 رمية والعدالة اجلنائيةاألمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجل

A/CONF.213/RPM.4/1   التحضريي ملؤمتر األمم األفريقي جتماع اإلقليمي االتقرير
 املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

A/CONF.213/NGO/1  Statement submitted by the International Commission of 
Catholic Prison Pastoral Care, the International Corrections and 
Prisons Association, Penal Reform International, non- 
governmental organizations in special consultative status with 
the Economic and Social Council 

A/CONF.213/NGO/2  Statement on post-conflict justice submitted by the 
International Institute of Higher Sciences in Criminal Studies 

A/CONF.213/NGO/3  Statement submitted by the International Association of Penal 
Law, a non-governmental organization in special consultative 
status with the Economic and Social Council 

A/CONF.213/NGO/4  Statement submitted by the Asia Crime Prevention Foundation, 
a non-governmental organization in general consultative status 
with the Economic and Social Council 

A/CONF.213/NGO/5  Statement submitted by the Friends World Committee for 
Consultation (Quakers), a non-governmental organization in 
general consultative status with the Economic and Social 
Council 

A/CONF.213/NGO/6 ٣ Statement submitted by the International Federation “Terre des 
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hommes”, a non-governmental organization in special 
consultative status with the Economic and Social Council 

A/CONF.213/NGO/7 ٥ Statement submitted by the Academic Council on the United 
Nations System, a non-governmental organization in general 
consultative status with the Economic and Social Council 

A/CONF.213/NGO/8 ٥ Statement submitted by the Japan Federation of Bar 
Associations, a non-governmental organization in special 
consultative status with the Economic and Social Council 

A/CONF.213/NGO/9 ٥ Statement submitted by the Howard League for Penal Reform, 
a non-governmental organization in special consultative status 
with the Economic and Social Council 

A/CONF.213/NGO/10 ٩ و٥  Statement submitted by the International Institute of Higher 
Studies in Criminal Sciences and the International Association 
of Penal Law, non-governmental organizations in special 
consultative status with the Economic and Social Council 

A/CONF.213/NGO/11 ٥ Statement submitted by the World Society of Victimology, a 
non-governmental organization in special consultative status 
with the Economic and Social Council 

A/CONF.213/G/BRAZIL  National paper submitted by the Government of Brazil 

A/CONF.213/G/GERMANY  National paper submitted by the Government of Germany 

A/CONF.213/G/ISRAEL  National paper submitted by the Government of Israel 

A/CONF.213/G/JAPAN  National paper submitted by the Government of Japan 

A/CONF.213/G/PHILIPPINES  National paper submitted by the Government of the Philippines

A/CONF.213/G/SAUDI ARABIA/1-3  National paper submitted by the Government of Saudi Arabia 

A/CONF.213/G/SOUTH AFRICA  National paper submitted by the Government of South Africa 

A/CONF.213/G/SWITZERLAND  National paper submitted by the Government of Switzerland 

A/CONF.213/INF.1  Information for participants 

A/CONF.213/MISC.1/Rev.1  Provisional list of participants 

  


