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    مقدِّمة  -أوالً  
 ملتحـدة ملنـع  ، بـشأن دور مـؤمترات األمـم ا    ٥٦/١١٩رت اجلمعية العامة، يف قرارها      قرَّ  -١

 هتا، أن تـسبق كـلَّ مـؤمتر اجتماعـاٌت إقليميـةٌ           تـها وتواترهـا ومـدَّ     اجلرمية ومعاملـة اجملـرمني ومهمَّ     
  ي املــؤمترات القادمــة مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة      رت أن تــسمِّ كمــا قــرَّ ،حتــضرييةٌ
  .اجلنائية والعدالة

 مـن مـؤمترات األمـم     املستفادة  الدروس  د فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ب      وقد شدَّ   -٢
أغـسطس   / آب ١٨ إىل   ١٥املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي اجتمع يف بانكوك مـن            

ــة   ٢٠٠٦ ــة االجتماعــات اإلقليمي ــى أمهي كــأداة حتــضريية أساســية للمــؤمترات   التحــضريية ، عل
ه  كمـا أشـار الفريـق إىل أنَّــ   .وكوسـيلة ملراعـاة الـشواغل واملنظـورات اإلقليميـة يف التحـضري هلـا       

ى مـن العـامل شـواغل     منـاطق شـتَّ   لدىزال رغم العوملة وتزايد طابع اإلجرام العابر للحدود، ما     
يف خمتلـف  املـؤمترات  لـدى نظـر   املناسـب  علـى النحـو   تؤخذ بعـني االعتبـار   خمتلفة ترغب يف أن  

  ).٢٣، الفقرة E/CN.15/2007/6(واضيع امل
ر تنظـــيم ، إىل األمـــني العـــام أن ييـــس٦٧/١٨٤ِّ، يف قرارهـــا وطلبـــت اجلمعيـــة العامـــة  -٣

ــة   ــة      التحــضريية االجتماعــات اإلقليمي ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة الثالــث عــشر ملن ــؤمتر األم مل
ا يف تلـك االجتماعـات ويف املـؤمتر    ر املوارد الضرورية ملشاركة أقل البلدان منو      اجلنائية، وأن يوفِّ  

ــاً    ــسه، وفق ــشر نف ــث ع ــة املتَّ الثال ــضاء    للممارس ــدول األع ــع ال ــشاور م ــسابق، وبالت ــة يف ال . بع
 صة التابعـة ملنظومـة األمـم      بـرامج األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصِّـ         اجلمعيـة العامـة     عت  وشجَّ

ــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة    ــة وكــذلك املتحــدة واملنظمــات احلكومي املنظمــات املهني
رات واجلرميـة يف التحـضري للمـؤمتر        م املتحدة املعين باملخدِّ   األخرى على التعاون مع مكتب األم     

  .الثالث عشر
، بالتعـاون مـع معاهـد    ويف القرار نفسه، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العـام أن ُيعـدَّ       -٤

شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، دليـل مناقـشة لالجتماعـات اإلقليميـة                
، يف الوقـت املناسـب، ودعـت الـدول األعـضاء             نفـسه  للمؤمتر الثالث عشر وللمؤمتر   التحضريية  

ونظرت جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة خـالل دورهتـا          . إىل املشاركة بنشاط يف تلك العملية     
 مـع التقـدير، يف      علمـاً اجلمعيـة العامـة     وأحاطـت   . والعـشرين يف مـشروع لـدليل املناقـشة         الثانية

ــا ــام      ،٦٨/١٨٥ قراره ــني الع ــت إىل األم ــشة، وطلب ــل املناق ــشروع دلي ــضعه يف صــيغته   مب أن ي
اإلضــافية والتعليقــات ات واملالحظــتوصــيات اللجنــة مــع مراعــاة يف الوقــت املناســب، النهائيــة 

ى عقــد االجتماعــات التحــضريية اإلقليميــة للمــؤمتر  لــدول األعــضاء، لكــي يتــسنَّ الــواردة مــن ا
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دليل لــيغة النهائيــة وقــد صــدرت الــصِّ . ٢٠١٤مــن عــام وقــت ممكــن أقــرب الثالــث عــشر يف 
  .٢٠١٣يوليه /يف متوز) A/CONF.222/PM.1(املناقشة 

 احلكومــات علــى ،٦٧/١٨٤يف قرارهــا  ،قــد شــجعت أيــضاً اجلمعيــة العامــة كانــتو  -٥
رة جبميــع الوســائل  االضــطالع باألعمــال التحــضريية للمــؤمتر الثالــث عــشر يف مرحلــة مبكِّــ       

ــا يف  ــة   املناســبة، مب ــشاء جلــان حتــضريية وطني ــك إن ــضاء ، ذل ــد االقت ــ.  عن ــشاركني يف وحثَّ ت امل
على دراسـة البنـود املوضـوعية جلـدول أعمـال املـؤمتر الثالـث               التحضريية  االجتماعات اإلقليمية   

تقدمي توصـيات ذات منحـى عملـي        على  عشر ومواضيع حلقات العمل اليت سُتعقد يف إطاره و        
ــسَتند إليهــا يف إعــداد مــشاري   ــ. ع التوصــيات واالســتنتاجات لكــي ينظــر فيهــا املــؤمتر   ُي  توحثَّ

وإىل ليهــا إىل القيــام بــذلك  احلكومــات علــى دعــوة ممثِّ،٦٨/١٨٥ قرارهــا  يف،اجلمعيــة العامــة
  .عند االقتضاء ،املشاركة بنشاط يف االجتماعات التحضريية اإلقليمية

    
    االستنتاجات والتوصيات  -ثانياً  

اإلقليمــي التحــضريي ملــؤمتر األمــم املتحــدة يب ـكــا الالتينيــة والكاريــأمريفــق اجتمــاع اتَّ  -٦
ه ينبغـي، لـدى إعـداد مـشروع اإلعـالن الـذي       الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية على أنَّـ    

م إىل املؤمتر، أن ُينظر يف التوصـيات العمليـة املنحـى املعروضـة أدنـاه واملعبِّـرة عـن منظـور                      قدَّسُي
  .يبـي الالتينية والكارأمريكامنطقة 

    
    البنود املوضوعية وحلقات العمل  - ألف  

التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات : لمؤمترت لاملؤقَّعمال األ من جدول ٣البند   - ١  
    الشاملة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانونواالستراتيجيات

    يات املاثلة يف هذا اجملال التنمية املستدامة والتحدِّعلى الصعيدين الوطين والدويل ودعم
مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر          على ضرورة أن تسترشد مداوالت       د االجتماع أكَّ  -٧

عـشر  الثـاين   توافـق اآلراء الـذي توصـل إليـه مـؤمتر األمـم املتحـدة                 ب ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة    
 ومحايتـها يف جمـال منـع اجلرميـة          سان واحلريات األساسية  حقوق اإلن احترام  بضرورة  فيما يتعلق   
  .العدالة اجلنائية والتمكني من الوصول إىل نظام العدالة مبا يف ذلك نظام وإقامة العدل

 التنمية املستدامة وسيادة القـانون يعـزز كـل منـهما            أنَّاقتناعه ب وأعاد االجتماع تأكيد      -٨
من إعالن االجتماع الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة            ٧لفقرة  على النحو املذكور يف ا    اآلخر،  

  . املعين بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل
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ــضاً أنَّ    -٩ ــاع أي ــستدامة     واســتذكر االجتم ــة امل ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــد يف االتنمي ألم
سم بالكفـاءة  فعَّـال يراعـي االعتبـارات اإلنـسانية ويتـ     وطويل وإرساء نظام عدالة جنائية ناجع      ال

إعـالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات        ، كمـا ورد يف      يؤثر كلٌّ منـهما يف اآلخـر تـأثرياً إجيابيـاً          
، نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطورهـا يف عـامل مـتغري        : الشاملة ملواجهة التحديات العاملية   

  . املعتمد يف املؤمتر الثاين عشر
منـع اجلرميـة وتعزيـز األمـن وسـيادة القـانون              على أنَّ  د االجتماع ويف هذا الصدد، شدَّ     -١٠

الـــسياسات النـــهوض بتعزيـــز التنميـــة ومكافحـــة الفقـــر والتفـــاوت االجتمـــاعي، و يـــستلزمان 
  .وتشجيع املشاركة االجتماعيةيف جماالت مثل التعليم والصحة، االجتماعية العمومية 

معظم البلدان وأهنا ركزت علـى       برامج منع اجلرمية راسخة يف       واستذكر االجتماع أنَّ    -١١
د االجتمـاع  ويف هـذا الـصدد، أكَّـ   . األفراد واجملتمعات والتـرابط بينـهما، ُمحققـة نتـائج متباينـة          

فعالية بـرامج منـع   على أمهية مواصلة تعزيز استخدام أدوات التقييم واملنهجيات اجلديدة لقياس    
  . ا يف املنطقةكيفاً على الصعيد الوطين، وتشجيع تكرارهكّماً و اجلرمية
زاعات ـوأوصــى االجتمــاع كــذلك ببــذل قــصارى اجلهــد مــن أجــل منــع نــشوب النــ      -١٢

، بــروح يــسودها تــصاحليةالعدالــة الرامج زاعات وبـــالعنيفــة، بــسبل منــها الوســاطة وتــسوية النــ 
  .  التضامن والتفاهم

عدة وأوصــى االجتمــاع بزيــادة التأكيــد علــى دور التعلــيم والتوجيــه علــى مجيــع األصــ    -١٣
التعليمية من أجـل غـرس القـيم املـشتركة بـشأن أمهيـة سـيادة القـانون ومحايـة حقـوق اإلنـسان                        

  . واملسامهة يف منع اجلرمية
ــة بــشأن مراعــاة     وحــثَّ  -١٤ ــدرج يف خططهــا الوطني ــدان املنطقــة علــى أن ُت  االجتمــاع بل

نظـام  املـرأة إىل    ل  وصـو اجلنسانية والنهوض باملرأة تـدابري ترمـي إىل معاجلـة مـسائل             االعتبارات  
  .العدالة اجلنائية

بـضرورة أن ُتــدمج الـدول األعـضاء قـضايا األطفـال يف اجلهــود      أيـضاً   االجتمـاع  وأقـرَّ   -١٥
، وأن تـويل اهتمامـاً خاصـاً ملـسألة قـضاء األحـداث              سـيادة القـانون   الشاملة اليت تبذهلا يف جمـال       

ــزعم معاملــة األطفــال ال جمــيف الــسارية معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها  وأن تراعــي  الــذين ُي
 اجلنائي، أو ُيتهمون بذلك، أو َيثبت عليهم ذلك، وال سـيما األطفـال الـذين             لقانونانتهاكهم ل 

ــهم، و  ــوا مــن حريت ــا   حرم ــشهود عليه ــة وال ــال ضــحايا اجلرمي ــشمل  ، األطف ــا ي فيمــا خيــصهم  مب
وصـي أيـضاً بـأن تـضع        وأُ. االعتبارات اجلنسانية والظروف االجتماعيـة واالحتياجـات اإلمنائيـة        

  . املوارد الكافية هلاوأن ختصص قضاء األحداث، لالدول األعضاء وتنفذ سياسة شاملة 
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 التنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت عامــل حاســم فيمــا خيــص د االجتمــاع علــى أنَّوأكَّــ  -١٦
  . فعالية وجناعة إنفاذ القانون وسياسات العدالة اجلنائية

 إىل تعزيز قدرات املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون علـى التـصدي               االجتماع باحلاجة  وأقرَّ  -١٧
للجرمية بأشكاهلا اجلديدة وطرائق العمل اجلديـدة الـيت تتبعهـا اجلماعـات اإلجراميـة، وأبـرز احلاجـة                   

  . ذه التحدياتللتصدي هلإىل حتسني التدابري املتخذة يف جمال إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية 
األمن العام والعدالة اجلنائية واملؤسـسات      مؤسسات  تماع احلاجة إىل تعزيز     وأبرز االج   -١٨

ــة،  ــم العقابي ــذه   ودع ــوظفي ه ــدريب م ــ املؤســساتت ــسام اضمان ل ــات واحملاكمــات  ات لتحقيق
قني قـضائياً واملـدانني، ومنـع اإلفـالت مـن العقـاب        وتوفري الدعم املالئم للمالحَ   بالطابع العلمي   

  . سانية لألشخاص املعنينيوكفالة احترام احلقوق اإلن
د االجتمـاع علـى أمهيـة الـربامج الوطنيـة الـشاملة واجلامعـة لتنفيـذ سياسـات منـع             وشدَّ  -١٩

 فحـسب،  احلفـاظ علـى سـيادة القـانون       ال تـشمل األمـن والعدالـة و       مبا  اجلرمية والعدالة اجلنائية،    
  .واإلدماج االجتماعينيالسلم تعزيز بل يشمل كذلك 

لجرميـة  الراميـة إىل التـصدي ل     أداة رئيـسية يف االسـتراتيجيات       الوقايـة    اع بأنَّ  االجتم وأقرَّ  -٢٠
. لــدى أكثــر الفئــات تعرضــاً للتــأذيواحلــد مــن التفــاوت االجتمــاعي واجلــوع والفقــر، وخباصــة  

وأوصى االجتماع بأن تنظر دول املنطقة يف تدابري إلدراج أو اسـتعراض أو إصـالح نظـم العدالـة                   
 عنــد وضــع أو تنفيــذ سياســات  واالنتــصافتــوفري ســبل اللجــوء إىل العدالــة  البديلــة ودورهــا يف 

د االجتمـاع علـى ضـرورة       كمـا شـدَّ   . واستراتيجيات وطنيـة شـاملة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة            
ختصيص ما يكفي من املوارد املالية لتنفيذ برامج وسياسات واسـتراتيجيات منـع اجلرميـة والعدالـة                 

  .بشكل فعال، ومن ذلك برامج اإلصالح والرعاية الالحقةاالً تنفيذاً فعاجلنائية 
وأوصى االجتماع بإنشاء نظام حموسـب يف مجيـع احملـاكم اجلنائيـة لـتمكني املـشاركني                   -٢١

 والـسعي إىل محايـة    املتعلقـة هبـم     يف اإلجراءات اجلنائية من متابعة مجيع مراحل القـضايا اجلنائيـة            
  . حقوقهم اإلنسانية

 الدعاية غري املـربرة بـشأن القـضايا اجلنائيـة يف مرحلـة مـا قبـل                  جتماع إىل أنَّ  وأشار اال   -٢٢
، )مثـل افتـراض الـرباءة     (احملاكمة تؤثر سلباً على خصوصية املتهمني ومحاية حقـوقهم اإلنـسانية            

  . املشاركني يف اإلجراءات اجلنائيةالقصَّر وكذلك على محاية 



 

6 V.14-01329 

 

A/CONF.222/RPM.3/1

تكامـل ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة الـسلطات            ك النهج امل  وأوصى االجتماع بأن ُيشرِ     -٢٣
نـع اجلرميـة، وخباصـة يف حالـة         ملالقضائية يف كل بلد يف وضع سياسات واستراتيجيات وبـرامج           

  . املخالفني للقانون، والنساء ضحايا اجلرمية، واألشخاص املعرضني للتأذيالقصَّر 
لدولـة بـشأن خفـض اجلرميـة     وأوصى االجتماع بتعزيز وضـع سياسـات شـاملة تتبعهـا ا       -٢٤

ــدعم إىل ضــحايا         ــدمي ال ــاعي، وتق ــاج االجتم ــل واإلدم ــادة التأهي ــف، وإع ــع العن ــا، ومن ومنعه
ــز إجــراءات مــشاركة       . العنــف ــسياسات، أوصــى بتعزي ــل هــذه ال ومــن أجــل تيــسري وضــع مث

الفاعلــة اجلهــات إىل اتفاقــات طويلــة األمــد مــع التوصــل املــواطنني واملــشاركة اجملتمعيــة هبــدف 
  . لسياسية واالجتماعية، وفيما بني السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية يف الدولةا

وأوصى االجتماع بـأن ُتتـيح الـدول فرصـاً جديـدة أمـام الـشباب، مـن خـالل التعلـيم                        -٢٥
واالستخدام الفعـال لألنـشطة الترفيهيـة واملبـادرات يف جمـاالت الرياضـة              النظامي  وغري  النظامي  

فن والترفيه، بغية تيـسري إدمـاج الـشباب وانـدماجهم يف اجملتمـع بـأكرب قـدر ممكـن؛                    والثقافة وال 
حبيـث  ع ثقافـة الـسالم    يزاعات هبـدف تـشج    ـوأن تعزز أساليب للوسـاطة والتـسوية الـسلمية للنـ          

واحلــوار، ممــا يــسمح بتجنــب  التواصــل يــتعلم األفــراد مواجهــة مــشكالهتم وحلــها عــن طريــق   
  . لعنف، وخباصة يف بيئات اجملتمعات احملليةمواقف حمتملة قد تؤدي إىل ا

مــوظفي الــسجون تأهــب ودعــا االجتمــاع الــدول إىل ختــصيص مــوارد كافيــة لــضمان   -٢٦
إىل االلتـزام  فيمـا ُيـضطلع بـه مـن أنـشطة        واالسـتناد   وتدريبهم ومـؤهالهتم املهنيـة بـشكل عـام،          

مــع ضــمان االمتثــال جلميــع الكامــل حبقــوق اإلنــسان واحلقــوق املتعلقــة باالعتبــارات اجلنــسانية 
  . القرارات ذات الصلة

  : وأوصى االجتماع مبا يلي  -٢٧
شمل يـ  بـاملراهقني ضـمن النظـام القـضائي العـادي،             خاص نظام قضائي إنشاء    )أ(  

  التحقيقات واحملاكمة وإنفاذ األحكام؛ 
ــن         )ب(   ــدائل عـ ــوفري بـ ــات لتـ ــرى، وآليـ ــدمات أخـ ــة إىل خـ ــام لإلحالـ ــشاء نظـ إنـ

  ائية؛ اإلجراءات اجلن
إال كمــالذ أخـري وألقـصر مـدة زمنيـة ممكنــة،     القـصَّر  عـدم اللجـوء إىل سـجن      )ج(  

  سواء كان ذلك يف إطار تدابري وقائية أو عقابية؛ 
املــراهقني ســريعة وســرية ومغلقــة واهتاميــة وشــفوية يف حــق اإلجــراءات جعـل    )د(  

  عقوبات بديلة يف حالة اإلدانة؛ وفرض باألساس، 
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-اًيـ تعليمن العقوبات املفروضة علـى املـراهقني وأثرهـا علـيهم            الغرض م جعل    )ه(  
  ؛اجتماعياً
، بالقـصَّر الدول على االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان الدولية فيمـا يتعلـق     حثّ    )و(  
  .  املخالفني للقانونالقصَّروخباصة 

ية أن تقـوم اهليئـات اإلحـصائ      بـ وأوصى االجتمـاع بتعزيـز الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة، و             -٢٨
ــه اخلـــصوص،     ــصاءات، علـــى وجـ ــد اإلحـ ــسات الـــيت ُتعـ ــة واملؤسـ ــدادالوطنيـ ــات بإعـ  معلومـ

مؤشــرات إحــصائية رمسيــة تتعلــق باجلرميــة ومنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ونتــائج  اســتحداث و
ــدادات    ــصائية والتع ــسكانية الدراســات االستق ــة ال ــسجالت اإلداري ــز   ،وال ــك بغــرض تعزي  وذل

  . ةالسياسات العامة ذات الصل
    

دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة   -١حلقة العمل     
 راعى فيهافة خاضعة للمساءلة ُتِصْنالة ُمدعم إرساء نظم عدالة جنائية فعَّ اجلنائية يف
اخلربات والدروس املستفادة يف جمال تلبية االحتياجات الفريدة :  اإلنسانيةاالعتباراُت

    ساء واألطفال، وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياًللن
بـأن   ،ألشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم يف التعلـيم          ا ، بالنظر إىل حـق    أوصى االجتماع   -٢٩

لتزويــد مجيــع الــسجناء بــدون قيــود وبــدون اســتثناء بغــرض    ُتعطــي الــدول األعــضاء األولويــة  
  . يف السجنيدرسون ، وأن تقدم حوافز ملن ظاميالنخمتلف مستويات التعليم االستفادة من 

تأكيـد أمهيـة اعتبـار كـل مـن االحتجـاز            بـأن تعيـد     وأوصى االجتماع الدول األعـضاء        -٣٠
االحتياطي والسجن تدابري ُيلجأ إليهـا كوسـيلة أخـرية، واقتـرح أن تعتمـد الـدول آليـات فعالـة                     

ــدائل عــن     تكفــل  ــة واســتخدام ب ــسلطات  ســرعة إجــراء احملاكمــات اجلنائي ــق ال ــسجن وتطبي ال
دة فـرض تـدابري مقيِّـ     عنـد    وغـري ُمقيـد      اًموحـد تطبيقاً  القضائية للمبادئ الدولية حلقوق اإلنسان      

  .  متوافقة مع قدرات النظام معدَّالت إيقاع عقوبة السجنللحرية، وذلك هبدف اإلبقاء على
ة املتعلقـة باملـشاريع   ع االجتماع البلدان على تبادل املعلومات واملمارسات اجليـد    وشجَّ  -٣١

املـستويات   يـع مجيف اجملتمع، مبا يف ذلك عن طريق التعليم على          السجناء  الواعدة إلعادة إدماج    
املــوظفني العــاملني يف الــسجون حــشد والعمــل يف الــسجون؛ ومواصــلة العمــل املتعلــق بعمليــة  

 االجتمــاعي؛ هنــج إلعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج باعتمــاد واختيــارهم وتدريبــهم وتقيــيمهم 
هنـج إلعـادة التأهيـل وإعـادة     باعتمـاد  وتبـادل اآلراء بـشأن منـاذج  اهلندسـة املعماريـة للـسجون       

  . اإلدماج، وخباصة من خالل مراعاة االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال يف السجون
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 إدارات الــسجون يف العديــد مــن البلــدان تواجــه حتــديات تتعلــق  االجتمــاع بــأنَّ أقــرَّو  -٣٢
لـــسجينات، مبـــن فـــيهن احلوامـــل أو الـــسجينات ذوات األطفـــال الـــصغار، وُدعيـــت الـــدول با

 ٢٠١٠قــاً لقواعــد األمــم املتحــدة لعــام   وفاألعــضاء إىل اعتمــاد سياســات وتــدابري ذات صــلة   
وإقــراراً ). قواعــد بــانكوك(بــشأن معاملــة الــسجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة للمجرمــات   

  على وجه التحديد، وهن مستضعفات بصفة خاصة نظـراً لعـددٍ           مبشكلة السجينات األجنبيات  
 مـن األقـارب،   ودعماً أقلّأفراد األسرة  عدداً أقل من زيارات  يتلقني عادةً، حيث من األسباب 

وقد يواجهن صعوبات يف فهم اللغة احمللية أو التكيف مع الثقافـة احملليـة، وال يكـن علـى علـم،                     
األطفـال  مبـن يف ذلـك      احلكـم يف اخلـارج، بأوضـاع أسـرهن،          قبل احملاكمة أو أثناء قـضاء مـدة         

 أوصى االجتماع بـأن     ، الذين تقع على كاهلهن مهام رعايتهم      نون أو العاجز  واألقارب املسنِّ و
ــشأن أســلوب معاجلــة هــذه        ــضاء، ب ــدول األعــضاء توجيهــات سياســاتية، حــسب االقت تعــد ال

  . القضايا وفقاً لقواعد بانكوك
يف وضــع حلــول ومــشاركته وعــي اجلمهــور لتعزيــز طــاء األولويــة ودعــم االجتمــاع إع  -٣٣

 مهوإعــادة تأهيلــللمجــرمني الكتظــاظ الــسجون وتــدابري فعالــة لتحقيــق اإلدمــاج االجتمــاعي   
الـدول األعـضاء إىل تعزيـز اسـتخدام     كـذلك  دعا االجتمـاع   و. بغرض منع عودهتم إىل اإلجرام    

 خارج نظام العدالة اجلنائية واللجوء إىل العدالـة         التدابري البديلة، مثل اإلحالة إىل برامج إصالح      
إال  تــهمتــدبري حرمــان األطفــال مــن حري عــدم اللجــوء إىل التــصاحلية، وضــمان االمتثــال ملبــدأ  

كمــالذ أخــري وألقــصر مــدة زمنيــة مالئمــة ممكنــة، باإلضــافة إىل جتنــب احتجــاز األطفــال قبــل   
ألطفال الذين حيرمون من حريتـهم قبـل        احملاكمة حيثما أمكن ذلك، وتوفري الدعم واخلدمات ل       

  . إطالق سراحهم وبعده من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع
االجتماع بضرورة التشجيع علـى وضـع آليـات للعدالـة البديلـة وتقـدمي خـدمات          أقرَّ  و  -٣٤

جلنائيــة؛ قبــل احملاكمــة لتحقيــق مــصاحل الــضحايا؛ وتعزيــز مبــدأ افتــراض الــرباءة يف اإلجــراءات ا
 علـى مـرأى مـن     اجلهود الرامية إىل تسوية املنازعات مبكراً، وتقـدمي اجملـرمني إىل العدالـة              وبذل  

  . اجملتمع، وتفادي اكتظاظ السجون
 على ضرورة إرساء صلة بني العدالة التـصاحلية والعدالـة           اً خاص تشديداًد االجتماع   وشدَّ  -٣٥

مراعــاة حقــوق دعم وآليــات مرنــة لــضمان الــيت تــستحقها الــضحية مــن خــالل تطبيــق منــاذج للــ 
  . إىل تطبيق عقوبات بديلة على اجملرمنييف الوقت نفسه السعي مع ، اإلنسان املكفولة للضحايا

  : وأوصى االجتماع مبا يلي  -٣٦
  للعنف جبميع أشكاله؛ ضحية النساء وقوع االعتراف مبسألة   )أ(  
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  جترمي مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛   )ب(  
 والنــساء، معــاودة إيــذاء القــّصربيــق سياســة تكفــل محايــة الــضحايا، ومنــع  تط  )ج(  

  وضمان جرب الضرر، وفقاً ملقتضيات مبدأ العناية الواجبة؛ 
إىل أمهيــة وجــدوى اســتخدام ووســائل اإلعــالم اســترعاء عنايــة اجملتمــع املــدين   )د(  

  لسجن يف حالة األطفال والشباب؛ لبدائل 
جهـود لكفالـة اسـتثمار    وبـذل   لربامج العدالـة التـصاحلية     إبراز النتائج الناجحة    )ه(  

  املزيد من املوارد يف الربامج اليت ثبت أثرها يف خفض معاودة اإلجرام؛ 
تــشجيع الــدول األعــضاء علــى إنــشاء مناصــب متخصــصة للقــضاة واملــدعني      )و(  

ــامني وا ــؤهلني حملــامني العمــوميني الع ــالزم   امل ــل ال ــات ضــمن ن التأهي ــة ظــام إلدارة العقوب العدال
  ؛اجلنائية لألحداث

حتديد فترات زمنية لتطبيق التدابري غـري االحتجازيـة مـساوية للفتـرات الزمنيـة                  )ز(  
  . للتدابري االحتجازية أو أطول منها

    
   التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون: لمؤمتر لؤقَّتاملعمال األ من جدول ٤البند   - ٢  

    مة العابرة للحدود الوطنيةجلرمية املنظَّعلى الصعيد اإلقليمي، ملكافحة ا
أوصى االجتماع بأن يدعو املؤمتر الدول األعضاء إىل اعتماد ُنُهـجٍ مرنـة وعمليـة عنـد                   -٣٧

ــسليم اجملــرمني و  ــادل التعــاون يف ت ــة  تب ــل   املــساعدة القانوني ــدويل، مث ــق التعــاون ال وســائر طرائ
والتعــاون الكتــشاف  املوجــودات  ســتردادامبــا يــشمل  التعــاون الــدويل ألغــراض املــصادرة،    
التحقيقــات املــشتركة والتعــاون يف جمــال إنفــاذ  إجــراء  و،عمليــات غــسل األمــوال ومكافحتــها

اتفاقيـة األمـم املتحـدة       والتزاماهتـا الدوليـة الناشـئة عـن           لتـشريعاهتا الوطنيـة    وفقاًوذلك  ،  القانون
ــة املنظَّ  ــة والربوتوكــوالت امللح  ملكافحــة اجلرمي ــة عــرب الوطني ــم املتحــدة    م ــة األم ــا واتفاقي ــة هب ق

  .تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةيف  واستذكر أمهية هاتني االتفاقيتني .ملكافحة الفساد
كافحـة الفـساد ومعاجلـة    ملتويل الدول األعضاء اهتمامـاً خاصـاً   وأوصى االجتماع بأن     -٣٨

ويف هـذا   . وسائر أشكال اجلـرائم اخلطـرية      يةمة عرب الوطن  اجلرمية املنظَّ الروابط القائمة بينه وبني     
ودعـا  . املتحدة ملكافحة الفـساد    اتفاقية األمم أمهية آلية استعراض تنفيذ     الصدد، أبرز االجتماع    

دول املنطقة إىل زيادة قدرات الـسلطات الوطنيـة وتعزيـز مهاراهتـا يف املـسائل املتعلقـة بـاجلرائم                 
  . التدريب املتخصص خالل  منوحدات التحقيقات املاليةالسيربانية و
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، أوصى االجتماع أيضاً بنشر النمـاذج       املتحدة ملكافحة الفساد   اتفاقية األمم ويف إطار     -٣٩
  . لسياسات العامة ملكافحة الفساد وغسل األموالاختطيط من لتمكني لالوطنية للتعاون 

رميـة وهيئـات    وأوصى االجتماع بأن يواصل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجل           -٤٠
األمم املتحدة اإلقليمية، وفقاً لواليتـها، تـوفري املـساعدة التقنيـة لبلـدان املنطقـة، بنـاء علـى طلبـها،                      
بغية زيادة قـدرات الـسلطات املركزيـة واملمارسـني وتعزيـز مهـاراهتم يف جمـال التعـاون الـدويل يف                      

لقانونيـة املتبادلـة والتعـاون الـدويل     املسائل اجلنائية، وال سيما يف جمال تـسليم اجملـرمني واملـساعدة ا     
. ، والتعـاون ملكافحـة عمليـات غـسل األمـوال          املوجـودات سـترداد   امبا يشمل   ألغراض املصادرة،   

املكتـب علـى مجـع ونـشر املعلومـات عـن األطـر املؤسـسية الوطنيـة واملتطلبـات                االجتمـاع   حث  و
ئمة ذات اخلـربة يف جمـال الدراسـات         القانونية للتعاون الدويل، بالتعاون مع املؤسسات الوطنية القا       

املعــين لمكتــب لوينبغــي . سائل العدالــة اجلنائيــة املتعلقــة مبــ  البيانــات اإلحــصائية االستقــصائية و
أيضاً دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتيسري إنـشاء قنـوات اتـصال آمنـة فيمـا           باملخدرات واجلرمية   

  .املعنيةبني الدول بني السلطات املركزية وتبادل املعلومات 
تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                  وبغية تعزيـز فعاليـة        -٤١

والربوتوكوالت امللحقة هبا، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، واتفاقيـة األمـم املتحـدة                   
قانونيــة العامليــة ، والــصكوك ال واملــؤثرات العقليــةراتباملخــدِّغــري املــشروع جــار ملكافحــة االتِّ

ــأن تــستعرض الــدول األعــضاء األطــر       ــة عــشر ملكافحــة اإلرهــاب، أوصــى االجتمــاع ب الثماني
تـسليم اجملـرمني، هبـدف       و املساعدة القانونيـة املتبادلـة    جمال  بعة يف   القانونية الوطنية واملمارسة املتَّ   

ركزيــة وطنيــة ســلطات ممواءمــة القــوانني الوطنيــة مــع الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة، وإنــشاء 
طلبــات تــسليم اجملــرمني مــن أجــل صــياغة  مــا يكفــي مــن التمويــل واملــوظفني يتــوفر هلــاة خمتــصَّ

  . والرد عليها بفعاليةاملساعدة القانونيةتبادل و
وأوصى االجتماع بوضع معايري وقواعد بغية مواءمة القوانني الوطنيـة وتعزيـز التعـاون                -٤٢

  . العقوبات اجلنائية املنطبقةجتميع  باإلضافة إىل الدويل ملكافحة سائر أشكال اجلرمية،
بإنـشاء شـبكات متخصـصة      احلكومات واهليئـات الدوليـة      بأن تقوم   وأوصى االجتماع     -٤٣

اجلرميـة  جرائم مـن بينـها   من املدعني العامني والشرطة وتعزيزها وتدعيمها كأداة فعالة ملكافحة  
التعاون الدويل وتعزيـز التعـاون      ا أوصى بتنشيط    كماملنظمة والعنف ضد املرأة واجلرائم البيئية،       

التقين واالقتصادي على الصعيدين اإلقليمـي والـدويل هبـدف منـع اختـراق اجلرميـة املنظمـة عـرب                  
  . الوطنية ألنظمة العدالة ومكافحة ذلك



 

V.14-01329 11 
 

A/CONF.222/RPM.3/1 

ــيهم كوســيلة          -٤٤ ــل احملكــوم عل ــة نق ــساين آللي ــدول األعــضاء الطــابع اإلن واســتذكرت ال
نعهم مــن معــاودة ممــا ميــة إدمــاجهم يف الوســط األســري واالجتمــاعي،  للمــساعدة علــى إعــاد 

ويف هــذا الــسياق، أبــرزت الــدول األعــضاء أمهيــة توســيع شــبكة االتفاقــات الدوليــة   . اإلجــرام
وســائل تعزيــز اســتطالع ســبل ونقــل احملكــوم علــيهم وحثــت املــؤمتر الثالــث عــشر علــى بــشأن 

  .  عليهم بالسجناحملكوم هذه اآللية لتشمل توسيع نطاق تطبيق
اســتخدام الوســائط علــى ع املــؤمتر الثالــث عــشر واقترحــت الــدول األعــضاء أن ُيــشجِّ   -٤٥

ــائر      ــر االحتجــاز وس ــسريع أوام ــة هبــدف ت ــصاالت اإللكتروني ــسليم اجملــرمني،   االت ــراض ت ألغ
، وذلـك مـن خـالل تعـديالت         )نتربـول اإل(وخباصة عن طريق املنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة           

  . ة وإبرام صكوك ثنائية أو إقليميةتشريعي
ع املؤمتر الثالث عشر علـى إنـشاء شـبكات إقليميـة            واقترحت الدول األعضاء أن ُيشجِّ      -٤٦

ملكافحــة اجلرميـة املنظمــة، علــى  اإلجـراءات املتخــذة  فعاليــة حتــسني للمـدعني العمــوميني هبـدف   
ب أفريقيـا للـسلطات املركزيـة       غرار شبكة املدعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظمة، وشبكة غر        

  . من فائدةدمج الشبكتني يف املستقبلما قد يؤتيه والنواب العموميني، هبدف استكشاف 
جهـود  ُتبـذل يف إطارهـا   ويف ضوء عدم وجود سياسات واستراتيجيات إقليمية منسقة     -٤٧

واإلجــراءات  مواءمــة القــانون اجلنــائي تمكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة حاليــاً، اقُترحــ  
 واملــدعني العــامني حملــامني العمــومينياملــوارد والقــدرات فيمــا يتعلــق بالقــضاة واودمــج اجلنائيــة 

التــدريب والتكنولوجيــا املتطــورة، بغــرض تــوفري  يف جمــال واخلــرباء، وخباصــة وضــباط الــشرطة 
تدابري استجابة سريعة من خالل وحدات متخصصة ميكنها الوصـول إىل معلومـات ذات صـلة                

نع اجلرمية املنظمة ومراقبتها، وإنشاء منتديات إقليمية وآليات أخـرى لـضمان تـدابري اسـتجابة         مب
  .فعالة وناجعة

واقترحــت الــدول األعــضاء اســتحداث إجــراءات متوائمــة يف منطقــة أمريكــا الالتينيــة    -٤٨
ـــيوالكار ــات    يب ــسريعة لطلب ــة وال ــضمان املعاجلــة الفعال ــها، ل ــادل  بأكمل ــساعدة القانوتب ــة امل ني

  .املنشودةاجملرمني، بغية حتقيق األهداف وتسليم 
املعــين مركــز االمتيــاز  واقتــرح االجتمــاع االســتفادة مــن العمــل الــذي يــضطلع بــه          -٤٩

يــديره مكتــب الــذي ، احلوكمــة واإليــذاء واألمــن العــام والعدالــةباملعلومــات اإلحــصائية بــشأن 
، الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا يف املكــسيكاملعهــد رات واجلرميــة واألمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ

ــام بدراســات استقــصائية عــن الــضحايا وإعــداد معلومــات       هبــدف مــساعدة البلــدان علــى القي
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إحصائية تتعلق مبنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، وكـذلك بنـاء القـدرات التقنيـة واملنهجيـة للـدول                
  .بيانات موثوقةضمان توافر مما يسهم يف األعضاء، 

  :مبا يليصى االجتماع وأو  -٥٠
ــة        )أ(   ــادل املعلومــات واألدل ــشتركة وتب ــسيق التحقيقــات امل ــز وتن للتــصدي تعزي

، يف حال عدم التمكن مـن مالحقـة مـرتكيب جرميـة مـا      لجرمية املنظمة عرب الوطنية حبيث ميكن  ل
 للمجموعـة مـن خـالل املالحقـة القـضائية         تعطيل الشبكة اإلجرامية يف بلـد آخـر         يف بلد معيَّن،    
  البلد اآلخر؛لك ذاإلجرامية يف 

للتوعيــة العامــة بــني بلــدان املــصدر  وحمــدَّدة األهــداف بــرامج مــشتركة وضــع   )ب(  
  واملقصد بوصفها تدابري وقائية من جرائم مثل االجتار بالبشر؛ 

إتاحة فرص لتـدريب املـوظفني القـضائيني واملـدعني العـامني وضـباط الـشرطة                  )ج(  
  ني ودوليني؛ بالتعاون مع شركاء إقليمي

 مذكرات تفـاهم واتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف لتيـسري إجـراءات                وضع  )د(  
  مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ 

ــة حلمايــة ضــحايا االجتــار بالبــشر وســائر   بــرامج محايــة الــشهود تعزيــز   )ه(    املتبادل
  . اجلرائم املنظمة عرب الوطنيةشهود

    
التجارب الناجحة يف جمال : باألشخاص وهتريب املهاجرينجار االتِّ  - ٢حلقة العمل     

الة جار بصورة فعَّل املساعدة القانونية ويف محاية شهود وضحايا االتِّالتجرمي ويف تباُد
    يات املاثلة يف هذا اجملالوالتحدِّ

حث االجتمـاع الـدول األعـضاء علـى العمـل صـوب وضـع إشـارة موحـدة لتوصـيف              -٥١
 اًة، وفقـ  يـ  قضائياً ومنعهـا مبـا يتـيح مكافحـة هـذه اجلرميـة بفعال              ة مرتكبيها قجرمية االجتار ومالح  

ضــمان جترميهــا بــصرف النظــر عــن  مــع ،  الفــضلىاملمارســاتوللــصكوك الدوليــة ذات الــصلة 
  . موافقة الضحايا، وإنشاء مكاتب متخصصة إلنقاذ الضحايا ومرافقتهم

  : وأوصى االجتماع بأن تقوم الدول مبا يلي  -٥٢
ــة     )أ(   ــة الدولي ــة مــع الوالي إزاء نــهج متكامــل لألخــذ بمواءمــة التــشريعات الوطني

  جرمية االجتار باألشخاص؛
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مساعدة ضحايا االجتار باألشـخاص مـن       بغية  تعزيز التنسيق اإلقليمي والدويل       )ب(  
، محايتـهم  ‘٢‘أوضاعهم كمهـاجرين،    تسوية   ‘١‘:  فيما يلي  قوقهمحل هتماستعادضمان  خالل  

  . يف اجملتمعإدماجهمإعادة  ‘٤‘،  إىل أوطاهنمساملني إعادهتم ‘٣‘
ــاون    )ج(   ــة حتــسني التع ــضل      بغي ــة أف ــوفري محاي ــضمان ت ــات ل ــادل املعلوم ــز تب تعزي

  .تهمجرمية االجتار باألشخاص ومعاقبرتكيب للضحايا واملالحقة القضائية مل
تكـون   ،ارواقترح االجتماع وضع بروتوكول بشأن توفري رعاية شـاملة لـضحايا االجتـ              -٥٣

د األهداف ُيجسد خمتلف الـسبل الـيت ميكـن أن يتـأثر     د اجلوانب وحمدَّ ذات هنج متخصص متعدِّ   
  . هبا الضحايا

م إىل الدول األعـضاء بغـرض إنـشاء أطـر           وأوصى االجتماع بتعزيز التعاون التقين املقدَّ       -٥٤
رب والبحر واجلـو،    مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق ال     مة مع بروتوكول    ئتنظيمية وطنية متوا  

  .املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
    

ج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال ُهالنُّ: لمؤمتر لؤقَّتاملعمال األ من جدول ٥البند   -٣  
     مالئمي هلا على حنوٍة للجرمية العابرة للحدود الوطنية والتصدِّدَّجديدة ومستجِ

  :، على القيام مبا يلياالجتماع، يف ت الدول األعضاءُحثَّ  -٥٥
 قـضائيا ومنعـه     ة مرتكبيـه  العمل على وضع معيار موحد لتجرمي االجتار ومالحقـ          )أ(  

 ، بـصرف النظـر عـن مـسألة موافقـة الـضحية             وتعزيز تطبيق ذلك املعيار    ،يف بلدان أمريكا الالتينية   
لـصكوك الدوليـة   وفقـاً ل افحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة      مما ُيمكّن من اختاذ إجراءات فعالـة ملك     

  صة إلنقاذ الضحايا ودعمهم؛، وتعزيز تأسيس مراكز متخصِّ الفضلىاملمارساتو
ــار باألشــخاص         )ب(   ــضحايا االجت ــشاملة ل ــة ال ــوذج للرعاي ــى وضــع من ــل عل  ،العم

الـسبل الـيت ميكـن    د األهـداف ُيجـسد خمتلـف        د اجلوانب وحمدِّ  ص متعدِّ متخصِّهنج  ينطوي على   
  أن يتأثر هبا الضحايا؛

بـربامج الرعايـة واحلمايـة    ق لـ فيمـا يتع  تعزيز التعاون وتبادل املمارسات اجليـدة         )ج(  
  والعودة املنظمة للضحايا؛ 

مضاعفة اجلهود االستخباراتية وزيادة تبادل املعلومات بغـرض حتديـد ضـحايا             )د(  
  عرب احلدود الوطنية؛يب عملها االجتار واملنظمات اإلجرامية وتنقلها وأسال
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أوامـر توقيــف  إصـدار  ؛ ومـسؤولية جنائيـة لألشــخاص االعتبـاريني   اسـتحداث    )ه(  
رفـع  حمققني مـستترين؛ ومـصادرة البـضائع علـى الـصعيد الـدويل؛ و             تعيني  على نطاق املنطقة؛ و   

د للمجرمني يف املنطقة على صـعيد نـصف         موحَّوإنشاء سجل   ؛ وتبادل األدلة؛    السرية املصرفية 
تعزيـز محايـة الـضحايا      ويلـزم أيـضاً     . الكرة األرضية والصعيد الدويل، وذلـك حـسب االقتـضاء         

  . اهلجرةاملتعلقة بوالشهود واملراقبة عرب احلدود، على أسس من بينها االتفاقات املشتركة 
آمنــة ومرنــة ســيربانية ة وأوصــى االجتمــاع بــأن تعتمــد احلكومــات تــدابري إلنــشاء بيئــ    -٥٦

ومـن  . اإلنترنت ووسائل التواصل االجتمـاعي    ترتكب عرب   هبدف ردع األنشطة اإلجرامية اليت      
تتنـاول، مـن ضـمن مجلـة أمـور،      و ،هذه التدابري سن تشريعات مالئمة تتعلق باجلرمية الـسيربانية      

 وتنفيـذ محـالت    ،قضائياًالسيربانية، وجترميها ومالحقة مرتكبيها     والتحقيق يف اجلرائم احلاسوبية     
  .للتوعية مبسائل األمن السيرباين

د االجتماع أيضاً على أمهية مواصلة العمل ضمن إطار جلنة منع اجلرميـة والعدالـة               وشدَّ  -٥٧
سامهة يف تعزيـز التعـاون الـدويل الـذي يركـز علـى احلـصول علـى األدلـة                    على سـبيل املـ    اجلنائية  

مــع كفالــة االحتــرام الكامــل حلقــوق  احملــاكم تــها إىل اإللكترونيــة واحلفــاظ عليهــا بغــرض إحال
اإلنسان، ومنها احلق يف احترام اخلصوصية واحلق يف حرية التعبري واحلـق يف تكـوين اجلمعيـات                 

  . وإمكانية احلصول على املعرفة وافتراض الرباءة
ــادل اخلــربات بغــرض     لونظــراً   -٥٨ ــل لتب ــة بالفع ــصات القائم ــدد املن ــز تع ــة  تعزي ــع اجلرمي من

ومالحقة مرتكبيها قضائياً من خالل اهليئات احلكوميـة الدوليـة الـيت تركـز علـى إنفـاذ القـانون             
، أوصـى االجتمـاع باإلبقـاء علـى االلتـزام           القـارة األمريكيـة   جمتمـع الـشرطة يف      مثل اإلنتربول و  

رهـاب  مبواصلة تعزيز التعاون الدويل ملكافحة اجلرمية املنظمة الوطنية وعرب الوطنية والفساد واإل           
 ،)منظمـة الـدول األمريكيـة    (اإلقليمـي   الـصعيد   و) األمم املتحدة (تعدد األطراف   الصعيد امل على  

  . ، وفقاً للقانون الدويلوالصعيد الثنائي
واقتــرح االجتمــاع تعزيــز وحتــسني العناصــر األساســية التاليــة ملنــع اجلرميــة واملالحقــة            -٥٩

  :اجلنائية
  ؛التدريب  •  
  ؛ؤسساتالتعاون فيما بني امل  •  
  ؛تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة  •  
  ؛دة، مثل املسائل اجلنائيةعقد اجتماعات تركز على مواضيع حمدَّ  •  
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  ؛ظواهر اإلجراميةحبثية جنائية للإجراء حتليالت املواظبة على   •  
  .ة يف املنطقةاإلبقاء على منصة للتشاور بشأن اجلرمي  •  

    
رة ي لألشكال املتطوِّمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّتعزيز تدابري   - ٣حلقة العمل     

ذلك الدروس  يف جار باملمتلكات الثقافية، مباللجرمية، مثل اجلرائم اإللكترونية واالتِّ
    املستفادة والتعاون الدويل

ــة   حــدَّ  -٦٠ ــدة والناشــئة التالي ــة باعتبارهــا  لد االجتمــاع األشــكال اجلدي لجرميــة عــرب الوطني
اجلرميـة الـسيربانية، واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة،          : يبــي ت ملنطقة أمريكا الالتينية والكار    أولويا

ة بغـــرض هتريـــب ســـتخدام الوثـــائق املـــزّورواالجتـــار باألعـــضاء البـــشرية، واجلـــرائم البيئيـــة، وا
الدول األعـضاء أحباثـاً ومنـهجيات جنائيـة بـشأن األشـكال             تستحدث  وأوصي بأن   . املهاجرين
ــدة ــشجِّ ل اجلدي ــة؛ وُت ــة أفــضل     لجرمي ــؤدي إىل صــياغة سياســات عام ــاس ت ع وضــع أدوات للقي

طبيعــة ومســات وحيــدِّد مــن اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة؛  املــستجدة تــستهدف منــع األشــكال 
ومـدى  مرتكيب هذه األشـكال مـن اجلـرائم، والـدوافع االجتماعيـة واالقتـصادية واهليكليـة هلـا،                   

  .واملستجدة للجرميةيدة ألشكال اجلدلالفساد تيسري 
اجلديــدة اجلرميــة وُنظــر إىل جرميــة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة باعتبارهــا مــن أشــكال     -٦١

 العديد من بلدان أمريكا الالتينية تعرضت علـى مـدى سـنني عديـدة لنـهب                 أنَّمع  ،  واملستجدة
لبلـدان سـجالت    العديد من هـذه ا    ذلك، فإنَّه ليس لدى     وعلى الرغم من    . مثل هذه املمتلكات  

وقــد ازدادت صــعوبة اســترداد املمتلكــات الثقافيــة الــيت      . ُتثبــت ملكيتــها ملمتلكاهتــا الثقافيــة   
، احلـائز حبـسن نّيـة   ي عـبء اإلثبـات و  أ مـن بلـد مـا بـسبب مبـد     خرجت بطـرق غـري مـشروعة    أُ

 وملكافحة هذه اجلرائم، اقُتـرح أن يعـزز االجتمـاع   . عالوة على عدم اعتبار هذا السلوك جرمية 
يف املنـاطق اجلمركيـة الوطنيـة       ضوابط رقابيـة أمشـل      إرساء  : تنفيذ الدول األعضاء للتدابري التالية    

  . على طلبات املساعدة القانونيةتدابري سريعة للرداختاذ وآليات أكثر فعالية للتعاون الدويل، و
    

  شاركة اجلمهور ج الوطنية املتعلقة مبُهالنُّ: لمؤمتر لؤقَّتاملعمال األ من جدول ٦البند   -٤  
    اجلرمية والعدالة اجلنائية يف تعزيز منع

منــع اجلرميــة، وفهــم مــشكالت  يف تعزيــز املــشاركة اجملتمعيــة بــضرورة االجتمــاع  أقــرَّ  -٦٢
ع االجتمـاع علـى اختـاذ       وشـجَّ . حلـول لتعزيـز األمـن والعدالـة        وإجيـاد اجلرمية احمللية وتقاليـدها،     

ستشارية وتـشاركية حقيقيـة، وخباصـة املعرضـني منـهم           إجراءات إلشراك الشباب يف عمليات ا     
للجرمية واإليـذاء، واالسـتفادة منـهم بوصـفهم عناصـر للتحفيـز اإلجيـايب ومـشاركني فّعـالني يف                   

  . جمال تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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ودعا االجتماع الدول األعضاء إىل ختصيص موارد إضافية لـربامج منـع اجلرميـة ودعـم                 -٦٣
املمارسـات اجليـدة يف جمـال وضـع وتنفيـذ           أن تستعرض   الدول األعضاء   ب أُهيبكما  . اياالضح

، تكفـل اإلدمـاج   صـعيد البلـديات   الـوطين و  وخطط وبرامج فعالـة، علـى الـصعيد       استراتيجيات
اجملتمع املدين، والقطـاع اخلـاص، واألوسـاط        (االجتماعي وُتشجع إشراك كل قطاعات اجملتمع       

إىل املـراد تقـدميها   يف تعزيز أداء نظام العدالة اجلنائية، وكـذلك اخلـدمات          ) األكادميية، واإلعالم 
  . اجملتمعات احمللية املعنية

االجتماع بأمهية تعزيز قدرات دوائر الشرطة علـى أداء وظائفهـا، وخباصـة الـشرطة                أقرَّو  -٦٤
  . رمية والعنفتعمل بالتنسيق الوثيق مع املواطنني على إجياد حلول ملنع اجلاجملتمعية اليت 

 ناريـة السلحة  د االجتماع على أمهية اختاذ تدابري فعالة ملنع ومكافحة استخدام األ          وشدَّ  -٦٥
خفض عدد جرائم القتل يف املنطقة، مبا يف ذلك عن طريـق وضـع وتنفيـذ محـالت خاصـة                    بغية  

  . بصورة غري مشروعةُمصممة إليقاف استعمال املدنيني لألسلحة النارية
 نظــامي العدالــة البديلــة والتــصاحلية    أن تــدمجالــدول األعــضاء  بجتمــاع االوأهــاب   -٦٦

ــهما   ــة لتحــسني تقبل ــدعم  كمــا . يف اجملتمعــات احمللي اجملتمــع املــدين يف املنطقــة،  أهــاب هبــا أن ت
 التــدريب لتلـــك  وأن تـــوفروخباصــة املنظمــات الـــشبابية لتعزيــز مـــشاركتها يف منــع اجلرميــة،      

  . ة املنظمةاملنظمات يف جمال مكافحة اجلرمي
وإقراراً بتعرض شهود اجلرمية واملبلغني عـن املخالفـات والقـضاة يف كـثري مـن األحيـان                    -٦٧

للترهيـب والتهديـد اجلــسدي أو حـىت القتـل، أوصــى االجتمـاع بتعزيـز بــرامج محايـة الــشهود،        
حسب االقتضاء، كتدابري لتشجيعهم على االمتثال لواجبهم يف اإلبـالغ عـن تلـك الوقـائع، مبـا        
يؤدي أيضاً إىل حتسني فعاليـة مكافحـة الفـساد واجلرميـة املنظمـة وتعزيـز مـشاركة اجلمهـور يف                     

  . نظام العدالة اجلنائية يف الوقت نفسه
إلدارة ابتكاريـــة  االجتمـــاع الـــدول األعـــضاء علـــى تـــشجيع اعتمـــاد بـــرامج   وحـــثَّ  -٦٨
عالقـات بـني    العادة بنـاء    إتستهدف  زاعات االجتماعية عن طريق آليات للمشاركة اجملتمعية        ـالن

  . األحياء السكنية ومنع العنف واجلرمية، وتعزيز القائم من هذه الربامج
  :وأوصى االجتماع مبا يلي  -٦٩

 الدول على حتليل القـوانني الـيت تفـرض عقوبـات الـسجن            احلفز والتشجيع يف      )أ(  
 ملخــاطر ، مــع مراعــاة ضــعف أوضــاع اجملــرمني وتعرضــهم  ها وإصــالحها وإنــشائهاواستعراضــ

  ؛متعدد التخصصاتنهج األخذ باجتماعية، من خالل 
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الدول على إجـراء إصـالحات قانونيـة تراعـي االعتبـارات      يف  تشجيع  احلفز وال   )ب(  
رائم منــها جــرائم هتريــب  فيمــا يتعلــق جبــ هتــدف إىل خفــض األحكــام االحتجازيــة  واجلنــسانية 
ألوضـاع صـعبة وخمـاطر      اء معرضـات    نـس العقابية اليت ترتكبها    إىل داخل املؤسسات    املخدِّرات  
عــالني املأو القــصَّر طفــال وذوات األ، ومنــهن النــساء اللــوايت يعــشن يف فقــر مــدقع،   اجتماعيــة

زيل أو اإلكـراه أو التهديـد، إذا كـان هلـذه            ـللعنـف املنـ   النـساء املعرضـات     عـاقني أو    املسنني أو   امل
  األوضاع دور حاسم يف ارتكاهبن للفعل غري املشروع؛ 

الـدول علـى وضـع بـدائل للـسجن كاسـتراتيجية للتعامـل          يف  تـشجيع   الواحلفز    )ج(  
تـسمح  االحتجـاز  مع مشكالت اكتظاظ السجون، من خالل إرساء أشكال أخرى خمتلفة من  

  العقوبات واألحكام ورصدها؛ مبراقبة 
، وحــصوهلم علــى الــسجناءالــدول علــى احتــرام حقــوق يف تــشجيع الواحلفــز   )د(  

  ة ما يتعلق منها بالتنوع اجلنسي؛ تلك احلقوق، وخباص
يقـضي الـسجناء فتـرة احلكـم        الالزمـة للـسجون حبيـث       املاليـة   وارد  املختصيص    )ه(  

فيمـا يتعلـق بـاحلقوق اإلنـسانية       وذلـك   اصـة وتلبيهـا،     اخل مبالسجن يف مرافـق تراعـي احتياجـاهت       
  وظفي السجون؛ ملوللسجناء 
لسجن، مثـل اإلقامـة     لكبدائل  عقوبات أخرى   إرساء  الدول على   يف  تشجيع  ال  )و(  
ملراقبة اإللكترونية، مع مراعاة أوضاع النساء املستـضعفات وكبـار الـسن            اأجهزة  ومحل  اجلربية  

  واملنتمني إىل جمموعات أصلية وذوي اإلعاقة؛ 
ــشجيع االســتخدام الرشــيد للحــبس     )ز(   ــاطي ت ــدأ   االحتي ــصارم مبب ــزام ال مــع االلت
  قابية للدولة؛من السلطة العكعامل حيّد التناسب 
تشجيع تنفيذ نظم للمعلومات ُتمكّن من احلصول على بيانات كيفية وكميـة              )ح(  

  ؛سياساهتا املتعلقة باجلرميةيف وضع الدول تستند إليها 
يف ، أي   ستخدام برامج للعدالة التصاحلية يف كامل العملية القـضائية        الترويج ال   )ط(  

 يتوصـل مـن خالهلـا مرتكـب اجلرميـة      ،اجلـزاءات وتطبيـق  قـضائيا  لعقوبـات  االتحقيقات وحتديد   
إىل ) الذي ُيفهـم علـى أنـه األسـرة أو اجلماعـة أو مـصادر الـدعم املؤسـسي          (والضحية واجملتمع   

الــضحية حلــق باتفاقــات مــع شــبكات الــدعم يف اجملتمــع املــدين بغــرض إصــالح الــضرر الــذي    
  ض التكاليف؛ت معاودة اإلجرام وخيفمة، مما يقلل من حاالئبوسائل بديلة مال
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إنشاء مراصد وطنية لتسجيل حاالت املوت العنيف اليت تتسبب هبـا األسـلحة           )ي(  
الناريــة حبيــث ميكــن احلــصول علــى بيانــات موثوقــة ُتــسهم يف وضــع سياســات إقليميــة ملعاجلــة  

  .ومنعه وخفضهالعنف املسلح 
  : وأخرياً، أوصى االجتماع مبا يلي  -٧٠

ة للنظـر يف منـع اجلرميـة        الـث عـشر يف مناقـشاته أولويـ        الثينبغي أن يويل املـؤمتر        )أ(  
ــاره ــاج      باعتبـ ــرامج اإلدمـ ــستندة إىل بـ ــة املـ ــصدي للجرميـ ــتراتيجيات التـ ــياً السـ ــصراً أساسـ  عنـ

االجتماعي واالقتصادي اليت ميكنها خفض التفاوت االجتماعي واجلوع والفقـر، وخباصـة بـني              
  ؛تعرضا للتأذيأكثر الفئات 

ية تدعيم برامج منع اجلرمية املذكورة مبـوارد ماليـة، توفرهـا            النظر يف أمه  ينبغي    )ب(  
الدول يف املقام األول، وإجراء تقييم دوري لفعالية اإلجراءات والـربامج املـضطلع هبـا يف جمـال                  
منــع اجلرميــة بغــرض وضــع األســاس لتبــادل املعلومــات بــشأن املمارســات اجليــدة، علــى أســاس 

ــة    ــات موثوقـ ــل بيانـ ــة للمقاروحتليـ ــةقابلـ ــة     . نـ ــة املعنيـ ــات الوطنيـ ــراك اهليئـ ــضاً إشـ ــرح أيـ واقُتـ
، أو تعزيـز    ذات الـصلة  حصائية  اإلعلومات  املؤشرات و املأساليب وضع   إرساء  باإلحصاءات يف   

  القائم منها؛ 
زاعات ـإلدارة النـ  ابتكاريـة   التشجيع على اعتمـاد بـرامج       ضرورة  النظر يف   ينبغي    )ج(  

العالقات بني سـكان األحيـاء      إصالح  تمعية تستهدف   االجتماعية من خالل آليات للمشاركة اجمل     
  .السكنية ومنع العنف واجلرمية، أو تعزيز القائم من هذه الربامج، حسب االقتضاء

    
  :إسهام اجلمهور يف منع اجلرمية والتوعية بالعدالة اجلنائية  - ٤حلقة العمل     

    اخلربات والدروس املستفادة
  : ا يليأوصى االجتماع مب  -٧١

إجراء مناقشة لتجاوز النماذج اجملزأة للعدالة بغية تعزيز منـوذج شـامل للعدالـة                )أ(  
  دة التخصصات مبشاركة اجملتمع املدين؛ تدعمه أفرقة متعدِّ

تعزيز وتدعيم أشكال بديلة من العدالة، حتت إشـراف قـضائي مـستدام، متـنح             )ب(  
  لية العمل الذي تقوم به احملاكم؛دوراً مركزياً للمشاركة اجملتمعية هبدف تعزيز وتدعيم فعا
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ــة       )ج(   ــة الالزمــة لــتمكني نظــم العدال تعزيــز وتــدعيم مناقــشة اإلصــالحات اهليكلي
اجلنائيــة مــن إجيــاد تــدابري شــاملة لالســتجابة للمــشكالت املتعلقــة بــأمن املــواطنني، مثــل العنــف 

  . زيلـاملن
عظـم البلـدان، ممـا حيـول        االجتماع حمدودية اختصاصات احملـاكم اجلنائيـة يف م        والحظ    -٧٢

ــدابري   ــدة لالســتجابة لألوضــاع  مناســبة دون إجيــاد ت ــساء    املعقَّ ــضحايا مــن الن ــا ال ــيت يواجهه ال
واقترح إجراء مناقـشة بـشأن التغـيريات    . ن أنفسهم يف سياق العنف األسري     وواألطفال واجملرم 

وأمشــل لتــدابري أفــضل العدالــة اجلنائيــة نظــام تــوفري إمكانيــة أو تــدابري التنــسيق الالزمــة لــضمان 
  : تلك املشكلة، مع مراعاة االعتبارات التاليةملعاجلة 

  ملــشكالت املتعلقــة   ملعاجلــة اأن يقــدم نظــام العدالــة اجلنائيــة بأكملــه تــدابري        )أ(  
  بالعنف األسري؛ 

تخصـصات يف عمليـة اختـاذ القـرار لـضمان      الدة أن ُتشرك احملـاكم أفرقـة متعـدِّ      )ب(  
  ت التقنية ذات الصلة بكل قضية؛ املعلومااحلصول على 

، حتـت إشـراف     البديلةأن يوضع نظام فعال لرصد التدابري الوقائية والعقوبات           )ج(  
ــن            ــل م ــضحايا والتقلي ــا ال ــرض هل ــد يتع ــيت ق ــن املخــاطر ال ــرض احلــد م ــن احملــاكم، بغ ــم م   دائ

  معاودة اإلجرام؛ 
ــق بتقــدمي خــ      )د(   ــة فيمــا يتعل ــشبكات االجتماعي ــشطة بال ــدعم ربــط األن دمات ال

لمجـرمني،  لالقانوين والصحة البدنية والعقلية للـضحايا، مبـا يف ذلـك الـضحايا مـن األطفـال، و                 
  .قضائيحتت إشراف 

 الــدول األعـضاء بالــدور الـذي تــضطلع بـه وســائل    بــأن تقـرَّ أيـضاً  أوصـى االجتمــاع  و  -٧٣
ــة ود      ــع اجلرمي ــز من ــرامج تعزي ــة يف وضــع سياســات وب ــة واحلديث ــضحايا  اإلعــالم التقليدي عــم ال

عت الــدول األعــضاء علــى ويف هــذا الــصدد، ُشــجِّ. م ذلــك الــدوروالعدالــة اجلنائيــة، وبــأن ُتقــيِّ
ــادل املمارســات   ــضلى تب ــام واخلــاص      الف ــاعني الع ــني القط ــشراكات ب ــة بال ــات املتعلق واملعلوم

  . واإلقرار بالدور الرئيسي للتعليم ومشاركة الشباب
ــة وضــع  وشــدَّ  -٧٤ ــى أمهي ــانون وحقــوق    د االجتمــاع عل ــشأن ســيادة الق ــة ب ــرامج تثقيفي  ب

اإلنسان، وأوصى بأن تواصل الدول األعضاء تشجيع هذه الربامج وتعزيزها، بغية زيادة وعـي              
  . اجلمهور وكفالة وضع الثقة الكاملة يف سيادة القانون وإقامة العدل بإنصاف
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    مسائل أخرى  - باء  
ذي اعتمده مؤمتر األمم املتحـدة الثـاين عـشر          استذكر ممثل الربازيل إعالن سلفادور، ال       -٧٥

 اإلعــالن د علــى أنَّ، وشــد٢٠١٠َّيف الربازيــل يف عــام املعقــود ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،  
. السياسات الفعالـة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة             املتعلقة ب لمناقشة  لكبرياً  زمخاً  أعطى  

إىل أمهيـة احتـرام حقـوق اإلنـسان واحلريـات           سـلفادور   إعـالن   أيـضاً اإلشـارة احملـدَّدة يف        أبرز  و
 وكـذلك   العدالة اجلنائية وسبل الوصـول إليهـا،      إدارة  منع اجلرمية و  يف سياق   األساسية ومحايتها   

ملنــع اجلرميــة ونظــام العدالــة اجلنائيــة بالنــسبة لــسيادة احلامســة اإلعــالن باألمهيــة اإلقــرار يف ذلــك 
ستدامة الطويلة األمد وإرسـاء نظـام عدالـة جنائيـة حـسن األداء يراعـي       القانون، وبأن التنمية امل   

  .  االعتبارات اإلنسانية أمران يؤثر كل منهما يف اآلخر بشكل إجيايب
 والعدالــة قطــر، البلــد املــضيف للمــؤمتر الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة  املراقــب عــن م قــدَّو  -٧٦

ال  بشأن مجيـع األعمـال الالزمـة للتحـضري الفعَّـ         م احملرز ، عرضاً إيضاحياً عن مدى التقدُّ     اجلنائية
صة للمـؤمتر الثالـث     الـصفحة الـشبكية املخصَّـ     وعـرض   .  املؤمتر التوقيت من أجل عقد   املناسب  و

  .٢٠١٤فرباير /قطر يف أوائل شباطعشر، اليت أطلقها رئيس وزراء 
ريـر برنـامج األمـم      لتقم ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عرضاً إيـضاحياً مـوجزاً            وقدَّ  -٧٧

 Citizen Security with a( ٢٠١٤-٢٠١٣املتحــدة اإلمنــائي عــن التنميــة البــشرية اإلقليميــة  

Human Face: Evidence and Proposals for Latin America(.التقريـر منظـوراً   هـذا  عـرض  ي و
اجلمهوريـة  يف  و ةالواقعـة يف قـارة أمريكـا الالتينيـ        الثمانيـة عـشر     إقليمياً ألمن املواطن يف البلدان      

ل يف وضــعها ُحلِّــألنَّ ة الناطقــة باإلنكليزيــة يبيــومل يــشمل التقريــر البلــدان الكار . الدومينيكيــة
 Human Development and the Shift to( ٢٠١٢ يبــي شرية يف منطقـة الكار بـ تقريـر التنميـة ال  

Better Citizen Security( .قرير هو عدم وجـود  الذي َخلُص إليه التاألساسي االستنتاج  وكان
مراعــاة وينبغــي . األمــنانعــدام صــيغة واحــدة حلــل املــشكلة، وإن كــان ميكــن معاجلــة مــسألة    

لتــصدي للتحــديات ذات مــن أجــل ااخلــربات والــدروس املــستفادة يف منطقــة أمريكــا الالتينيــة  
  .وأثرهافعالية السياسات األمنية دوري لتقييم إجراء الصلة، و

ــ  -٧٨ تفاقيــة اإلطاريــة ملنظمــة الــصحة العامليــة بــشأن مكافحــة التبــغ    االل عــن وعــرض املمثِّ
جـار غـري    الربوتوكول بـشأن القـضاء علـى االتِّ       ومبوجبأحكام االتفاقية ونظام الرصد مبوجبها      

وبـدأ نفاذهـا    ،٢٠٠٣ وكانت االتفاقية اإلطارية قد اعُتمـدت يف عـام    .املشروع مبنتجات التبغ  
 مـــن االتفاقيـــة اإلطاريـــة ١٥لربوتوكـــول إىل املـــادة ويـــستند ا. ٢٠٠٥فربايـــر / شـــباط٢٧يف 

  .تعاجل وسائل مكافحة االجتار غري املشروع مبنتجات التبغمادة وهي ويستكملها، 
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ــة اجملــرمني      -٧٩ ــة ملنــع اجلرميــة ومعامل ــة /وأشــار مــدير معهــد أمريكــا الالتيني مــسؤول اللجن
الفقـر  واحلـد مـن     اإلدمـاج االجتمـاعي      إىل بـرامج      التابعة لذلك املعهـد    الدائمة ألمريكا الالتينية  

ودعـم مواصـلة أنـشطة التـدريب        . اجلرميـة تراجـع   يف املنطقة اليت كان هلا أثر إجيايب على         املنفذة  
قطاعـات نظـام العدالـة اجلنائيـة والـشرطة والـسجون، علـى أن               شـىت   املشتركة للممارسـني مـن      

  . إعادة إدماج اجملرمني اجتماعياًبرامج ُتنفذ بالتزامن مع 
    

      احلضور وتنظيم األعمال  -ثالثاً  
    موعد االجتماع ومكان انعقاده  - ألف  

ــُع  -٨٠ ــة والكار اجتمــاع َدِق ـــيأمريكــا الالتيني اإلقليمــي التحــضريي ملــؤمتر األمــم املتحــدة    يب
  .٢٠١٤فرباير /شباط ٢١إىل  ١٩من يه سسان خوالثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف 

    
    احلضور  - باء  

 يف لــةًممثَّ يبـــي الكاروألمريكــا الالتينيــة كانــت الــدول األعــضاء يف اللجنــة االقتــصادية   -٨١
األرجنــتني وإســبانيا وإكــوادور وأوروغــواي وإيطاليــا وبــاراغواي والربازيــل وبنمــا   :االجتمــاع
ــا  ــة (وبوليفي ــات -دول ــددة القومي ــة الدومينيكيــة     )  املتع ــاغو واجلمهوري ــداد وتوب وبــريو وتريني

وكنـدا  )  البوليفاريـة  –مجهوريـة   (لسلفادور وسورينام وشـيلي وغواتيمـاال وفرنـسا وفرتويـال           وا
  .وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك ونيكاراغوا وهندوراس

  . قطر مبراقبني يف االجتماعلت وُمثِّ  -٨٢
رات املخـدِّ مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب        : لت هيئات األمم املتحدة التالية مبراقبني     وُمثِّ  -٨٣

  .، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي)اليونيسيف ( ومنظمة األمم املتحدة للطفولةواجلرمية،
 :لت مبراقبني معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة التاليـة                وُمثِّ  -٨٤

ع اجلرميــة ومعاملــة اجملــرمني،  اللجنــة الدائمــة ألمريكــا الالتينيــة التابعــة ملعهــد أمريكــا الالتينيــة ملنــ   
واملركز الدويل إلصالح القانون اجلنائي ولـسياسة العدالـة اجلنائيـة، واجمللـس االستـشاري الـدويل                 

  . حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسايننربغيالفمعهد راؤول للشؤون العلمية والفنية، و
ر وزراء العــدل يف البلــدان مــؤمت :لــت مبــراقبني املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة  وُمثِّ  -٨٥
املنظمـة الدوليـة للـهجرة،    و، )اإلنتربـول (، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية   األمريكية-يةيبـرياإل

  .ومنظمة الدول األمريكية، واتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
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ع مبركــز استــشاري لــدى   تتمتَّــلــت مبــراقبني املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة الــيت  وُمثِّ  -٨٦
ــانون الـــدويل : اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي واجلمعيـــة األهليـــة ، اجلمعيـــة األمريكيـــة للقـ

، واجلمعيــة الدوليــة لعلــم اجلرميــة، واجلمعيــة املكــسيكية لعلــم       )Intercambios(إنتركــامبيوس 
  . اجلرمية، واجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة بالضحايا

ــد ُو  -٨٧ ــة     وقــــــ ــاع يف الوثيقــــــ ــشاركني يف االجتمــــــ ــاء املــــــ ــة بأمســــــ ــت قائمــــــ زِّعــــــ
A/CONF.222/RPM.3/INF/2.  

    
    افتتاح االجتماع  - جيم  

اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمـم املتحـدة        يبـيأمريكا الالتينية والكار   اجتماع   تافتتح  -٨٨
، بيــل غاريتــاايزآنــا إ ٢٠١٤فربايــر /شــباط ١٩الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف  

ــسالم يف كوســتاريكا    ــدل وال ــرة الع ــ. وزي ــوزيرة  توألق ــةًال ــةًكلم ــى أمــني    افتتاحي ــا ألق ، كم
  .التحضريي كلمةاإلقليمي االجتماع 

 حـضور   دت على أنَّ  ورحبت وزيرة العدل والسالم يف كوستاريكا باملشاركني، وشدَّ         -٨٩
 وتعزيـز سـيادة     لتـدعيم إقامـة العـد     إىل   التزام بلدان املنطقة بالسعي   اجلمع الغفري يدل على     هذا  

وأشارت إىل تاريخ مؤمترات األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـربزة أهـم                  . القانون
. مسامهاهتا يف وضـع املعـايري الدوليـة وتقريـر الـسياسات يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                      

ــع اجلرميــة    ــة ملن ــسياسات الوطني ــز اإلدمــاج االجتمــاعي، وشــدَّ  وأشــارت إىل ال دت علــى وتعزي
مكونات تلك السياسات املوجهة صـوب محايـة األطفـال والـشباب، ومنـع اجلرميـة عـن طريـق                    

دت كمـا أكَّـ   . العدالـة التـصاحلية، وتعزيـز قـدرات احلكومـات احملليـة           التوعية، وتـرويج    محالت  
 اإلقليميـة للتعـاون الـدويل يف         اإلقليميـة ودون   الترتيبـات على املشاركة الفعالـة لكوسـتاريكا يف        

واملـستجدة مثـل   اجلديـدة  اجلرميـة  وأكدت كذلك على األثـر الـسليب ألشـكال      . املسائل اجلنائية 
تـستهدف اخلـصوصية والبيانـات الشخـصية للمـواطنني، عـالوة            اجلرائم السيربانية واجلرائم اليت     

 اوأخـريا، أشـارت إىل أهنـ      . ث، مثل القتل وقتل اإلنـا     مرتفعةكب مبعدالت   تعلى اجلرائم اليت ُتر   
 للمجتمــع باعتبارمهــا فرصــةاملرحلــة التحــضريية للمــؤمتر الثالــث عــشر واملــؤمتر نفــسه تنظــر إىل 

  . الدويل لدراسة أثر االستخدام املفرط الحتجاز اجملرمني على اكتظاظ السجون
 االسـتهاللية   رات واجلرميـة يف مالحظاتـه     د ممثل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّ       وأكَّ  -٩٠
 اجملتمـع الـدويل يزيـد مـن تركيـزه علـى             علـى أنَّ  للمكتب  نيابة عن املدير التنفيذي     أدىل هبا   اليت  

، وأنه يوجد إدراك متزايد علـى الـصعيد الـدويل           ٢٠١٥خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام        
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د رئيـسي للتنميـة   ملا يستتبعه ضعف سـيادة القـانون واجلرميـة العـابرة للحـدود الوطنيـة مـن هتديـ                
االجتماعية واالقتصادية وتقويض لقدرة الدول علـى إحـراز تقـدم يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة         

 التخطيط والتفكري يف اجملـال اإلمنـائي كانـا يركـزان تقليـدياً وبـشكل رئيـسي                  وأبرز أنَّ . لأللفية
ــصاد والعمالــ   ــى مؤشــرات االقت ــيم، بي   ةعل ــصحة والتعل ــة وال ــى جمــاالت البيئ ــا  وعل شــهدت نم

 سيادة القـانون هـي مـن نـواتج التنميـة وعواملـها التمكينيـة             بأنَّإقرارا متزايداً   السنوات األخرية   
  . يف الوقت نفسه

ــة املنظمــة عــرب         -٩١ ــة النامجــة ســنوياً عــن اجلرمي ــدفقات األمــوال العاملي وأُشــري إىل حجــم ت
اصــل اســتغالل اجلماعــات ، وإىل تو يف الــسنة بليــون دوالر٨٧٠الوطنيــة، والــيت قُــدرت بنحــو 

  . اإلجرامية للقوى اإلجيابية للعوملة والتكامل بغية زيادة أنشطتها غري املشروعة
األمـم املتحـدة   ويف اخلتام، استذكر املتكلم الدور التارخيي الـذي تـضطلع بـه مـؤمترات            -٩٢

ة للــدول  عــن إتاحــة الفرصــاملعنيــة باجلرميــة يف قيــادة النقــاش بــشأن التحــديات الراهنــة، فــضالً  
 وأبــرز كيــف أنَّ. ملناقــشة املعــايري والــسياسات الدوليــة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  

ــه اإلقليميــة التحــضريية ســتتيح فرصــة فريــدة للــدول األعــضاء      املــؤمتر الثالــث عــشر واجتماعات
وازنـة  ، وكذلك ملناقشة تـدابري شـاملة ومت       ٢٠١٥للمسامهة بنشاط يف خطة التنمية ملا بعد عام         

حتـديات يف جمـال     ملا تـستتبعه مـن      تصدي  الوواملستجدة  من شأهنا منع اجلرمية بأشكاهلا اجلديدة       
  .العدالة اجلنائية

م أمني االجتماع اإلقليمي التحضريي حملة عامة موجزة عـن التحـضريات املوضـوعية              وقدَّ  -٩٣
يط اهلـادئ، ومنطقـة غـريب       للمؤمتر وأعمال أول اجتماعني إقليميني حتضرييني يف منطقة آسيا واحمل         

ؤمتر اجلرميــة الثالــث عــشر وبنــود احملــوري ملــموضــوع عمليــة االختيــار الــدقيق للواســتذكر . آســيا
بغيـة  اجلمعيـة العامـة      واعتمادهـا مـن جانـب        يف إطـاره  اليت سُتعقَد   جدول أعماله وحلقات العمل     

م املتحـدة الـشاملة للتنميـة ملـا         خطة األم ومناقشاته يف املداوالت العامة بشأن      أعمال املؤمتر   إدماج  
 .، بالنظر إىل أنه املؤمتر العاملي الوحيد املعين مبسائل منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة               ٢٠١٥بعد عام   

دول جلـ بنـود املوضـوعية   اللمـؤمتر و حملـوري ل وضـوع ا املالوثيـق بـني   التـرابط  ويف هذا الصدد، أبرز    
يستفيد كـل مـن هـذه العناصـر مـن العناصـر             حبيث  يف إطاره،   اليت سُتعقد   حلقات العمل   وأعماله  
بـني البنـود املوضـوعية ومواضـيع حلقـات العمـل، اقُتـرِح        إبراز هذه الصلة الوثيقة   وبغية  . األخرى

  : فق على ذلك، واتُّعلى النحو التايلجتميع املناقشات 
ــد   )أ(   ــتراتيجيات    (") أ (٤البنـ ــسياسات واالسـ ــذ الـ ــة يف تنفيـ ــارب الناجحـ التجـ
 ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيــة مـن أجـل تعزيـز ســيادة القـانون علـى الـصعيدين الــوطين          الـشاملة 
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) أ (٥البنــد ، ُنــوِقش مــع ")والــدويل ودعــم التنميــة املــستدامة والتحــدِّيات املاثلــة يف هــذا اجملــال
ء نظـم  دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دعـم إرسـا    ("

ــة فعَّ  ــة جنائي ــة ُمعدال ــال ــسانية   ِصْن ــاراُت اإلن اخلــربات : فة خاضــعة للمــساءلة ُتراعــى فيهــا االعتب
والــدروس املــستفادة يف جمــال تلبيــة االحتياجــات الفريــدة للنــساء واألطفــال، وخباصــة معاملــة     

  ؛١، وهو موضوع حلقة العمل ")اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياً
التعاون الدويل، مبا يف ذلـك التعـاون علـى الـصعيد اإلقليمـي،              (") ب( ٤البند    )ب(  

جــار االتِّ(") ب (٥البنــد ، ُنــوِقش مــع  ")ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة     
ــاجرين   ــب امله ــادُ   : باألشــخاص وهتري ــساعدة التجــارب الناجحــة يف جمــال التجــرمي ويف تب ل امل

، ")الـة والتحـدِّيات املاثلـة يف هـذا اجملـال          جار بـصورة فعَّ   تِّالقانونية ويف محاية شهود وضحايا اال     
  ؛٢وهو موضوع حلقة العمل 

دَّة النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهـور أشـكال جديـدة ومـستجِ           (") ج (٤البند    )ج(  
) ج (٥البنــد ، ُنــوِقش مــع ") مالئــمللجرميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والتــصدِّي هلــا علــى حنــوٍ 

ابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتـصدِّي لألشـكال املتطـوِّرة للجرميـة، مثـل اجلـرائم                 تعزيز تد ("
، ")جار باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلـك الـدروس املـستفادة والتعـاون الـدويل              اإللكترونية واالتِّ 

  ؛٣حلقة العمل وهو موضوع 
هـور يف تعزيـز منـع اجلرميـة         النُُّهج الوطنية املتعلقة مبـشاركة اجلم     (") د (٤البند    )د(  

إسهام اجلمهـور يف منـع اجلرميـة والتوعيـة بالعدالـة        (") د (٥البند  ، ُنوِقش مع    ")والعدالة اجلنائية 
  .٤حلقة العمل ، وهو موضوع ")اخلربات والدروس املستفادة: اجلنائية

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - دال  

، بالتزكيـة   ٢٠١٤فربايـر   /شـباط  ١٩ يف    االجتماع، يف جلسته األوىل املعقـودة      خَبَتاْن  -٩٤
  : املكتب التالية أمساؤهمأعضاَء

  )كوستاريكا (بيل غاريتا، وزيرة العدل والسالماسآنا إي  :ةالرئيس  
ــا    :ة الرئيسانائب   ــريو بونيف ــر حكــومي  سكــارلوس روم ــة(، وزي ــا  دول ــددة بوليفي املتع

جلرميـة  ، وإلياس رافـول فـاديلو، رئـيس املركـز الـوطين ملنـع ا              )القوميات
  ) املكسيك(وملشاركة املواطنني 

  )سورينام(إدوارد بلفورت، وزير العدل والشرطة     :راملقرِّ  
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - هاء  
ت ، جـــــــدول أعمالـــــــه املؤقَّـــــــاعتمـــــــد االجتمـــــــاع، يف جلـــــــسته األوىل أيـــــــضاً   -٩٥

(A/CONF.222/RPM.3/L.1)ه كما يليصُّ، وَن:  
  .تماعاالجافتتاح   -١  
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢  
  .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٣  
  :البنود املوضوعية جلدول أعمال املؤمتر الثالث عشر  -٤  
التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الـشاملة ملنـع            )أ(    

لى الـصعيدين  اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانون ع      
ــة يف      ــدِّيات املاثلـ ــستدامة والتحـ ــة املـ ــم التنميـ ــدويل ودعـ ــوطين والـ   الـ

  ؛هذا اجملال
التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون على الصعيد اإلقليمـي، ملكافحـة              )ب(    

  ؛اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية
دَّة للجرميـة   تجِالنُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة ومس         )ج(    

  ؛ مالئمالعابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ
الـــنُُّهج الوطنيـــة املتعلقـــة مبـــشاركة اجلمهـــور يف تعزيـــز منـــع اجلرميـــة    )د(    

  .والعدالة اجلنائية
 املواضيع اليت من املقرَّر أن تنظـر فيهـا حلقـات العمـل يف إطـار املـؤمتر الثالـث                     -٥  

  :عشر
ــة    دور معــايري  )أ(      األمــم املتحــدة وقواعــدها املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدال

ــة فعَّ    ــة جنائي ــة يف دعــم إرســاء نظــم عدال ــة ُماجلنائي ــال فة خاضــعة ِصْن
اخلــربات والـــدروس  : للمــساءلة ُتراعــى فيهــا االعتبــاراُت اإلنــسانية     

املـــستفادة يف جمـــال تلبيـــة االحتياجـــات الفريـــدة للنـــساء واألطفـــال، 
  مني وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛وخباصة معاملة اجملر
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التجـارب الناجحـة يف جمـال       : جار باألشخاص وهتريب املهاجرين   االتِّ  )ب(    
ــادُ  ــة شــهود وضــحايا     التجــرمي ويف تب ــة ويف محاي ــساعدة القانوني ل امل

  جار بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال؛االتِّ
اجلنائية للتصدِّي لألشـكال املتطـوِّرة      تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة        )ج(    

جـار باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا        للجرمية، مثل اجلرائم اإللكترونيـة واالتِّ     
  يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل؛

اخلــربات : إســهام اجلمهــور يف منــع اجلرميــة والتوعيــة بالعدالــة اجلنائيــة  )د(    
  .والدروس املستفادة

  .ضة على املؤمتر الثالث عشرالتوصيات املعرو  -٦  
  .اعتماد تقرير االجتماع  -٧  

وتـرد قائمـة بالوثـائق املعروضـة علـى         .  االجتماع تنظيم أعماله   ، أقرَّ نفسهاويف اجللسة     -٩٦
  .االجتماع يف املرفق هبذا التقرير

    
    اعتماد التقرير واختتام االجتماع  -رابعاً  

، يف ٢٠١٤فربايـــر / شـــباط٢١ودة يف نظـــر االجتمـــاع، يف جلـــسته الـــسادسة، املعقـــ   -٩٧
  .تقريره واعتمده
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