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  مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر 
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

        ٢٠١٥أبريل / نيسان١٩-١٢، الدوحة
 اجتماع أفريقيا اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدةتقرير     

 الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف أديس أبابا
      ٢٠١٤أبريل / نيسان١١ إىل ٩من 

    مقدِّمة  -أوالً  
، بـشأن دور مـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع       ٥٦/١١٩قرَّرت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١

ــاٌت       ــؤمتر اجتماعـ ــلَّ مـ ــسبق كـ ــدَّهتا، أن تـ ــا ومـ ــها وتواترهـ ــرمني ومهمَّتـ ــة اجملـ ــة ومعاملـ  اجلرميـ
  .إقليميةٌ حتضريية

املـستفادة مـن مـؤمترات األمـم        وقد شدَّد فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين بالـدروس             - ٢
أغـسطس  / آب١٨ إىل ١٥املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، الـذي اجتمـع يف بـانكوك، مـن         

، علــى أمهيــة االجتماعــات اإلقليميــة التحــضريية كــأداة حتــضريية أساســية للمــؤمترات         ٢٠٠٦
 إىل أنـه     اخلـرباء  ار فريـق  كما أش . وكوسيلة ملراعاة الشواغل واملنظورات اإلقليمية يف التحضري هلا       

رغم العوملة وتزايد طابع اإلجرام العابر للحـدود، مـا زال لـدى منـاطق شـتَّى مـن العـامل شـواغل                       
خمتلفــة ترغــب يف أن تؤخــذ بعــني االعتبــار علــى النحــو املناســب لــدى نظــر املــؤمترات يف خمتلــف 

  ).٢٣، الفقرة E/CN.15/2007/6(املواضيع 
ــة، يف    -٣ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــسِّر تنظـــيم    ٦٧/١٨٤ قرارهـــا وطلبـ ــام أن ييـ ــني العـ ، إىل األمـ

االجتماعات اإلقليمية التحضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                   
وأن يــوفِّر املــوارد الــضرورية ملــشاركة أقــل البلــدان منــواً يف تلــك االجتماعــات ويف املــؤمتر الثالــث   
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وشـجَّعت اجلمعيـة    . رسة املّتبعة يف السابق، وبالتشاور مع الدول األعـضاء        عشر نفسه، وفقاً للمما   
برامج األمم املتحدة والوكـاالت املتخصِّـصة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة                   
الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الـصلة، وكـذلك املنظمـات املهنيـة األخـرى، علـى التعـاون                   

  . املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف التحضري للمؤمتر الثالث عشرمع مكتب األمم
ويف القرار نفسه، طلبت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يعـدَّ، بالتعـاون مـع معاهـد                        - ٤

ــشة لالجتماعــات        ــل مناق ــة، دلي ــة اجلنائي ــة والعدال ــامج األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي شــبكة برن
 للمـؤمتر الثالـث عـشر وللمـؤمتر نفـسه، يف الوقـت املناسـب، ودعـت الـدول                    اإلقليمية التحضريية 

ونظرت جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة خـالل          . األعضاء إىل املشاركة بنشاط يف تلك العملية      
وأحاطــت اجلمعيــة علمــاً مــع التقــدير، يف . دورهتــا الثانيــة والعــشرين يف مــشروع لــدليل املناقــشة

روع دليل املناقشة، وطلبت إىل األمني العـام أن يـضعه يف صـيغته النهائيـة                ، مبش ٦٨/١٨٥قرارها  
يف الوقت املناسب، مع مراعاة توصـيات اللجنـة واملالحظـات والتعليقـات اإلضـافية الـواردة مـن                   
الدول األعـضاء، لكـي يتـسنَّى البـدء يف عقـد االجتماعـات اإلقليميـة التحـضريية للمـؤمتر الثالـث                      

ــدليل املناقــشة   . ٢٠١٤كــن مــن عــام  عــشر يف أقــرب وقــت مم  ــة ل وقــد صــدرت الــصيغة النهائي
)A/CONF.222/PM.1 (٢٠١٣يوليه /يف متوز.  
باألعمـال  على االضطالع ، احلكومـات    ٦٧/١٨٤شجَّعت اجلمعية العامة، يف قرارهـا       و  -٥

مبا يف ذلك إنشاء جلان ،  جبميع الوسائل املناسبةمبكرة  للمؤمتر الثالث عشر يف مرحلة  التحضريية
ــشاركني  . عند االقتضاء، وطنيةحتضريية  ــاتيف وحثَّـــت املـ ــة االجتماعـ التحضريية على  اإلقليميـ

الــيت ســُتعقَد أعمال املؤمتر الثالث عشر ومواضيع حلقات العمل جلــدول دراسة البنود املوضوعية 
ــى يف إطاره و ــستند تقدمي توصيات ذات منحى عملي علــــ إليها يف إعداد مشاريع التوصيات ُيــــ

، احلكومـات علـى     ٦٨/١٨٥وحثَّت اجلمعيـة، يف قرارهـا       . ها املؤمترفيلكي ينظر    واالستنتاجات
دعوة ممثليها إىل دراسة بنـود جـدول األعمـال ومواضـيع حلقـات العمـل وعلـى تقـدمي توصـيات               

  .ذات منحى عملي واملشاركة بنشاط يف االجتماعات اإلقليمية التحضريية، عند االقتضاء
    

    االستنتاجات والتوصيات  -ثانياً  
فق اجتماع أفريقيا اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرميـة             اتَّ  -٦

والعدالة اجلنائيـة علـى أنـه ينبغـي، لـدى إعـداد مـشروع اإلعـالن الـذي سـيقدَّم إىل املـؤمتر، أن                         
  .ُينظر يف التوصيات العملية املنحى الواردة أدناه واملُعبِّرة عن منظور منطقة أفريقيا
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. أنَّه ال ميكن التـصدِّي لإلرهـاب باألخـذ بتـدابري أمنيـة فحـسب              أيضاً  رز االجتماع   وأب  -٧
وأُهيب بالدول األعضاء أن تشفع التدابري األمنيـة خبطـط وقائيـة تـشمل االسـتفادة مـن وسـائل                    

  .اإلعالم بغية القضاء على اإلرهاب من خالل ترسيخ ثقافة احلوار
اء سياسـات وبـرامج لتوعيـة اجلمهـور العـام         وأوصى االجتماع بـأن تـضع الـدول األعـض           -٨

  .وتثقيفه بشأن مسألة االجتار باألشخاص وتزويده مبعلومات عن كيفية اإلبالغ عن تلك اجلرمية
    

      البنود املوضوعية وحلقات العمل  - ألف  
التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات :  من جدول أعمال املؤمتر٣البند   - ١  

ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين الشاملة 
    والدويل ودعم التنمية املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

ــة مراعــاة مــا تواجهــه الــدول      -٩ ــة مــن األعــضاء يف املنطقــة أكَّــد االجتمــاع أمهي األفريقي
ــة أوضــاع وشــواغل وحتــدِّيات   ــانون   يفمعيَّن ــز ســيادة الق ــة وتعزي ــصدِّي للجرمي شــري إىل وأُ.  الت

حمدودية املوارد املالية والبشرية املتاحة ملعاجلة األولويـات واملطالـب العديـدة امللقـاة علـى عـاتق                  
ومـن بـني ذلـك احلاجـة إىل التـصدِّي لألشـكال املتعـدِّدة              . الدول األعـضاء يف املنطقـة األفريقيـة       

رات واألسـلحة وهتريـب   االجتار باملخـدِّ خمتلف أشكال ارة، مبا يشمل للجرمية اليت تؤثر على الق  
املهاجرين واالجتار باألشخاص والقرصنة واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة واالجتـار غـري املـشروع                

  والصيد غري املشروع واالجتار بغنائم صيد احليوانات الربية غـري املـشروع            باحليوانات والنباتات 
.  األدويــةتزييــف املنتجــات ومــن ذلــك تزييــف وة والفــساد وغــسل األمــوالالــسيربانيواجلــرائم 

واسترعى االجتماع االنتباه إىل جرمية اإلرهاب ودعا إىل تعزيز العالقات بني الـدول يف سـياق                
وممـا يزيـد مـن التحـدِّيات الـيت تواجههـا دول أعـضاء        . السعي املشترك إىل مكافحة تلـك اآلفـة   

 مليئة بالثغرات إىل جانـب مـا         طويلة إىل مراقبة مناطق شاسعة وحدود    خمتلفة يف املنطقة احلاجة     
  .تعانيه من نزاعات مسلحة دائرة أو حديثة العهد

 باعتبارهــا مــن عناصــر البيئــة األمــن والعدالــة وســيادة القــانون  و  الــسلم ألمهيــةوإدراكــاً  - ١٠
سيادة القـانون أمـر يتطلـب بـذل      تعزيزاملواتية للتنمية املستدامة واملنصفة، أشار االجتماع إىل أنَّ    

األفريقيـة متـر يف الوقـت احلـايل مبرحلـة           األعضاء يف املنطقة    جهود مستمرة وأنَّ الكثري من الدول       
 ومـن مث، ُرئـي أنَّ  . النـهوض هبـا   سـيادة القـانون أو      ترشيد نظم العدالة اجلنائية فيها هبدف إرسـاء         

مـا ُيتوقَّـع أن يـتمخض     بـالنظر إىل لغـة األمهيـة،   ؤمتر الثالـث عـشر خطـوة با      املاملشاركة الفعَّالة يف    
  .مسامهات إجيابية يف اجلهود الوطنية والدولية الرامية إىل تعزيز سيادة القانون والتنميةعنه من 
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وأقرَّ االجتماع باألمهية احملورية ملسأليت منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف إرسـاء سـيادة                   -١١
خ فيهـا بعـد     ب األفعال اإلجرامية وتقليـل املنـاطق الـيت مل تترسَّـ           احلد من ارتكا  وذلك ب القانون،  

  .سيادة القانون
سـيادة القـانون يف     األمن والعدالـة و   حمدَّدة بشأن   متكينية  وأيَّد االجتماع إدراج أهداف       -١٢

، مبــا يــشمل عنــصري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،  ٢٠١٥إطــار خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  
ــع اجلرميــة    .نــف، واحلوكمــة الرشــيدة والتحــرر مــن الع  ــد بــشأن من  فينبغــي إعــداد مؤشــر جدي

  .والعدالة اجلنائية الستخدامه باالقتران مبؤشرات التنمية البشرية القائمة
وإدراكاً ألمهية انتهاج اسـتراتيجيات قائمـة علـى األدلـة إلرسـاء سـيادة القـانون ومنـع                     -١٣

ــة، أكَّــد اال   ــة اجلنائي جتمــاع علــى احلاجــة إىل االســتفادة مــن البيانــات   اجلرميــة وإصــالح العدال
  .نوع اجلنسواملصنفة من حيث العمر وات الوطنية املتعلقة باجلرمية واإليذاء ءواإلحصا

ــة        -١٤ ــين باملخــدِّرات واجلرمي ــب املع ــستفيد املكت ــأن ي ــاع ب ــع  وأوصــى االجتم ــل م ، بالعم
 مـن خربتـه     ،رميـة ومعاملـة اجملـرمني      ملنـع اجل   األفريقـي عهد  الكيانات اإلقليمية ذات الصلة مثل امل     

سـيادة القـانون ومنـع اجلرميـة والعنـف والعدالـة            بـشأن   مناسـبة   وتـدخالت   لكي يضع مؤشرات    
تـأثري سياسـاهتا واسـتراتيجياهتا املتعلقـة        تقيـيم    الـدول األعـضاء مـن        ذلكوسوف ميكِّن   . اجلنائية

  .  على توطيد سيادة القانون والتنميةبالعدالة اجلنائية
وأكَّد االجتماع أنَّ نظم العدالة اجلنائيـة ومبـادرات اإلصـالح ينبغـي أن تلتـزم حبقـوق                    -١٥

، علـى أسـاس مبـدأ اسـتقالل         العادلـة ، وال سـيما احلـق يف احملاكمـة           وحرياتـه األساسـية    اإلنسان
  .السلطة القضائية وافتراض براءة املتهم

تـشجيع الـدول األعـضاء      اع ب وبالنظر إىل الدور احلاسم حملامي الدفاع، أوصـى االجتمـ           -١٦
املساعدة القانونيـة متاشـيا مـع مبـادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا               باملتهمني املعوزين   على تزويد   

  .بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية
 توطيـد  وأوصى االجتماع بأن تركِّز اجلهود الرامية إىل إصالح نظم العدالة اجلنائية على          -١٧

املؤسسات وتعزيز املوارد البشرية، وذلك بسبل مـن بينـها تـوفري املعـدات الالزمـة وبنـاء قـدرات                    
، مبـا يـشمل ضـباط الـشرطة واحملققـني وأعـضاء النيابـة                ووكـاالت إنفـاذ القـانون      املوظفني الفنيني 

فـاذ  وأُشـري إىل إنـشاء وحـدات متخصِّـصة إلن        . املؤسـسات اإلصـالحية   العامة والقـضاة ومـوظفي      
ــار        ــة باعتب ــن اجلرمي ــستجدة م ــدة وامل ــى معاجلــة األشــكال املعقَّ ــها عل ــانون وتدريب ــكالق ــن  ذل  م

واعتربت حوسبة اإلجراءات القضائية جانباً     . املمارسات اجليدة إىل جانب إنشاء خمتربات جنائية      
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اءة  ميكـن أن تـساهم يف زيـادة الكفـ          إذهاماً آخر من جوانـب حتـسني أداء نظـم العدالـة اجلنائيـة،               
  .والشفافية وتيسري الوصول إىل العدالة

تــدابري تتعلــق  املنطقــة علــى أن ُتــدرج يف خططهــا الوطنيــة  يفعت الــدول األعــضاءجِّوُشــ  -١٨
باجملرمني من ذوي االحتياجات اخلاصة مثل النساء واألطفال واملسنني واملـصابني بـأمراض تفـضي               

نظـام العدالـة     لتمثيلـهم علـى النحـو املناسـب يف           إىل الوفاة، باعتبار ذلك جانبا من اجلهود املبذولـة        
ومــن بــني املمارســات اجليــدة يف هــذا الــشأن اســتخدام الــشرطة النــسائية أو حمققــات يف  . اجلنائيــة

  . يف املظاهرات اليت تضم نساءالتعامل مع النساء من ضحايا العنف أو للسيطرة على اجلموع
اء واألطفــال، وال ســيما كــضحايا للعنــف إدراكــاً الرتفــاع معــدَّل اإليــذاء بــني النــس و  -١٩
زيل واجلنسي، شجَّع االجتماع الـدول األعـضاء علـى مجـع وحتليـل البيانـات يف هـذا الـشأن                       املن

من أجل متكني أجهزة العدالة اجلنائية من استبانة تلك األنواع من اجلرائم والتصدِّي هلـا وتلبيـة     
  .احتياجات الضحايا

رائم وضــروب العنــف الــيت ترتكــب ضــد النــساء واألطفــال  وســلَّم االجتمــاع بــأنَّ اجلــ  -٢٠
تتطلــب هنجــاً شــامالً وجهــوداً مــشتركة مــن جانــب نظــام العدالــة اجلنائيــة وســائر القطاعــات     

اجملتمع املـدين ووسـائط اإلعـالم، بغيـة         و )مثل إدارات الشؤون االجتماعية والصحية    (احلكومية  
مـا يـرتبط    تيسري وصوهلم إىل العدالة، مع معاجلة       تزويد الضحايا باملساعدة وتوفري احلماية هلم و      

قـد تـشمل البطالـة والفقـر والفـشل األسـري، تبعـا               أسـباب جذريـة   بتلك اجلرائم وبالعنف مـن      
  .د لألحداثللسياق احملدَّ

    
  دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   -١حلقة العمل     

ظم عدالة جنائية فعَّالة ُمْنِصفة خاضعة للمساءلة ُتراعى فيها يف دعم إرساء ن
اخلربات والدروس املستفادة يف جمال تلبية االحتياجات : االعتباراُت اإلنسانية

    الفريدة للنساء واألطفال، وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياً
مـن  املمارسـات اجليـدة     عـن   لومـات   أوصى االجتماع بـأنْ تتبـادل الـدول األعـضاء املع            -٢١

ــسجناء   خــالل االخنــراط يف   ــسابقنيمــشاريع واعــدة بالنجــاح ترمــي إىل إعــادة إدمــاج ال  يف  ال
ُنهج إعـادة التأهيـل وإعـادة    وتنمية قدرات موظفي املؤسسات اإلصـالحية فيمـا يتعلـق بـ      اجملتمع  
  . يف اجملتمعاإلدماج

الكـثري مـن الـدول األعـضاء مـن          حية يف   يواجهه موظفو املؤسسات اإلصال   وإدراكاً ملا     -٢٢
الرعايــة الــصحية اخلاصــة وغريهــا مــن االحتياجــات الالزمــة تلبيــة االحتياجــات إىل حتــدِّيات يف 
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صغار، دعــا االجتمـاع الــدول  الـ طفـال  األ ذواتلــسجينات واللـسجينات، مبـا يــشمل احلوامـل    
 املتحـدة ملعاملـة الـسجينات    األعضاء إىل اعتماد سياسات وتدابري مناسبة تتفق مع قواعد األمـم   

ــام      ــصادرة يف ع ــات ال ــة للمجرم ــدابري غــري االحتجازي ــانكوك  (٢٠١٠والت ــد ب ــايري ) قواع ومع
وأكَّـد االجتمـاع يف   .  األطفـال فيمـا خيـص  وقواعد األمم املتحـدة الـسارية علـى تطبيـق العدالـة           

  .هذا الشأن على أمهية فصل السجينات عن السجناء واألطفال عن الكبار
يف ضوء احلاجة إىل إرساء نظام قضائي لألحداث يركِّز على محاية القـصَّر املخـالفني               و  -٢٣

دة يف هــذا الــشأن، مثــل التعامــل مــع األطفــال    احملــدَّالتحــدِّياتللقــانون، أشــار االجتمــاع إىل  
ودعـا  . املهاجرين غري املصحوبني بذويهم أو التصدِّي للجرائم اليت يرتكبها القصَّر ضـد القـصَّر      

ــرامج        االج ــة إىل ب ــل اإلحال ــة، مث ــدابري البديل ــشجيع اســتخدام الت ــضاء إىل ت ــدول األع ــاع ال تم
إصالح خارج نظام العدالة اجلنائية واللجوء إىل العدالة التصاحلية، وضمان االمتثال ملبـدأ عـدم               

 كمـا دعاهـا إىل    . جواز حرمان األطفال من احلرية إال كمالٍذ أخري وألقصر مدَّة زمنية مالئمـة            
ب احتجاز األطفال قبـل احملاكمـة حيثمـا أمكـن ذلـك، وتـوفري الـدعم واخلـدمات لألطفـال                     جتنُّ

الذين حيرمون من حريتهم قبل إطالق سراحهم وبعده من أجـل تعزيـز إعـادة تأهيلـهم وإعـادة                   
  .إدماجهم يف اجملتمع

 ودعا االجتماع الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة ذات الـصلة إىل مجـع معلومـات             -٢٤
مناسبة عن األطفال الذين ُيدَّعى أنَّهم انتهكوا أحكام قانون العقوبات أو اهتمـوا أو أدينـوا بـذلك،        

  .حتسني إدارة قضاء األحداثومنهم بصفة خاصة األطفال احملرومون من حريَّتهم، بغية 
    

التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون على الصعيد :  من جدول أعمال املؤمتر٤البند   - ٢  
    اإلقليمي، ملكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية

استذكر االجتمـاع أمهيـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                       -٢٥
وشـجَّع  . واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والصكوك القانونية املتعلقة مبكافحة اإلرهـاب          

صادق بعـد علـى هـذه الـصكوك علـى أن تفعـل ذلـك وأن تقـوم علـى                     الدول األعضاء اليت مل ت    
وجــه اخلــصوص بإنفــاذ أحكامهــا عمليــاً، آخــذاً يف االعتبــار الــصعوبات الــيت تواجههــا بعــض    

  .زاعات واألزمات االقتصادية الدول األعضاء يف املنطقة، وخاصة الن
ي والـدويل لتعزيـز     وأبرز االجتماع ضرورة مواءمة التشريعات على الـصعيدين اإلقليمـ           -٢٦

ودعا إىل حتسني كفاءة التعـاون علـى الـصعيد الـدويل وتعزيـزه علـى الـصعيدين                  . جناعة التعاون 
  مكافحـة اجلرميـة املنظمـة       بـشأن الثنائي واإلقليمـي، مـن خـالل إبـرام اتفاقـات ثنائيـة أو إقليميـة                 
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ــة وامل     ــة والتقني ــادل املعلومــات واملــساعدة القانوني ــة، مــن أجــل تب ــدة  عــرب الوطني مارســات اجلي
  .وتسليم املطلوبني

، مبا يشمل على وجه اخلـصوص تبـادل         وشدَّد االجتماع على ضرورة تشجيع التعاون       -٢٧
 مع املنظمات اإلقليمية والدوليـة لتعزيـز التعـاون          املعلومات بشأن اجلماعات اإلجرامية املنظمة،    

  .ةالدويل واإلسهام يف التنمية املستدامدون اإلقليمي واإلقليمي و
 وعنـد املعـابر احلدوديـة، مـن         وأبرز االجتماع ضرورة االهتمام مبسألة التعاون عرب احلـدود          -٢٨

إنشاء وحدات مشتركة علـى احلـدود       تيسري إقامة نقاط مراقبة مشتركة، و     استطالع إمكانية   خالل  
ات لتـدفق ومكافحـة اجلماعـات اإلجراميـة واإلرهـاب وا        لتعزيز التعـاون الـدويل بغيـة محايـة احلـدود            

وشــجَّع التعــاون مــن خــالل آليــات التعــاون اإلقليميــة القائمــة، كمــا شــجَّع هــذه    . غــري املــشروعة
  . اإلقليميةأو املنظمات على تبادل املعلومات بني أعضائها وكذلك عرب املناطق/اآلليات و

وأُبــرزت أيــضاً أمهيــة إبــرام مــذكرات تفــاهم أو اتفاقــات ثنائيــة، ملــا تنطــوي عليــه مــن    -٢٩
  .ات للتصدِّي على حنو فعَّال لإلرهاب والقرصنةإمكاني
 املنظمـة   مـع  األفريقية إىل التعـاون       األعضاء يف املنطقة   وأوصى االجتماع بدعوة الدول     -٣٠

للـدفاع  األفريقية للتعاون بني أجهزة الشرطة، اليت أنشئت يف إطار السياسة األفريقية املـشتركة              
كتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يقـدِّم      املمـاع ب وأهـاب االجت . االحتـاد األفريقـي  يف  ألمن  وا

  . الدويلاإلقليمي وإىل تلك املنظمة املساعدة التقنية والعلمية هبدف تعزيز التعاون 
وأبــرز االجتمــاع مــا يوجــد يف أفريقيــا مــن ممارســات إقليميــة تــدعم التعــاون الــدويل علــى   -٣١

مبـادرات اجلماعـة    على سـبيل املثـال      ول األعضاء   وذكرت الد . مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    
اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومجاعة شرق أفريقيـا، ومنظمـة التعـاون اإلقليمـي بـني رؤسـاء الـشرطة                   
يف اجلنوب األفريقي، ومنظمة تعاون رؤساء الشرطة يف شرق أفريقيا، واجلماعـة االقتـصادية لـدول                

، اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة         ، و وسط أفريقيـا  غرب أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول      
اجلماعــة االقتــصادية لبلــدان منطقــة ، وفريقــيفريقيــا واجلنــوب األأالــسوق املــشتركة لــدول شــرق و
ــبحريات الكــربى ا ــبحريات الكــربى   ، ول ــة ال ــدويل املعــين مبنطق ــؤمتر ال ــة امل ــدول العربي ــة ال  .، وجامع

فيمـا يتعلـق    احل غـرب أفريقيـا باعتبارهـا ممارسـة جيـدة            وذُكرت علـى وجـه اخلـصوص مبـادرة سـ          
املخـدِّرات واجلرميـة   املعـين ب  كتـب   املوقـد نظَّـم     . بنـهج يقـوم علـى تعـدُّد أصـحاب املـصلحة           باألخذ  

مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم واملنظمــة الدوليــة للــشرطة    و
مـل علـى حنـو تـآزري بغيـة دعـم تنفيـذ خطـة العمـل اإلقليميـة                    بـادرة للع  تلك امل ) اإلنتربول(اجلنائية  

للجماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا مـن أجـل التـصدِّي لتفـاقم مـشكلة االجتـار غـري املـشروع                     
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وُسلِّط الـضوء علـى أحـد عناصـر         . باملخدِّرات واجلرمية املنظمة وتعاطي املخدِّرات يف غرب أفريقيا       
 معنيــة باجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة يف كــل مــن البلــدان املعنيــة  هــذه املبــادرة، وهــو إنــشاء وحــدة 

وتقـــوم الوحـــدات الوطنيـــة املـــشتركة بـــني ). ســـرياليون وغينيـــا بيـــساو وكـــوت ديفـــوار وليربيـــا(
الوكاالت جبمع املعلومات وحتليلها، وبإعداد معلومات استخبارية عملياتيـة لـدعم دورهـا القيـادي               

كتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة وشـعبة          املويقـدِّم   . لقـضايا اجلنائيـة   يف إجراء التحريـات يف أعقـد ا       
 واإلرشـاد للمـوظفني     الـدعم االستـشاري   الشرطة التابعة إلدارة عمليات حفـظ الـسالم واإلنتربـول           

  .الوطنيني الذين خيتارون بعد فحص وتدقيق
إىل ت الدوليـة املعنيـة   وسائر املنظمـا رات واجلرمية كتب املعين باملخدِّاملودعا االجتماع    -٣٢

للمـسامهة يف  ) ٢٠١٧-٢٠١٣(رات دعم االحتاد األفريقي يف تنفيـذ خطـة عملـه ملراقبـة املخـدِّ          
  .اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

وشدَّد االجتماع علـى التبـاين بـني قـدرات اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة العاملـة عـرب                      -٣٣
واملوارد املاليـة والبـشرية املتاحـة للـسلطات الوطنيـة املكلَّفـة بالتـصدِّي للجرميـة املنظمـة                   احلدود  

وُشدِّد بصفة خاصة على قدرة اجلماعات اإلجراميـة املنظمـة العاملـة عـرب احلـدود                . عرب الوطنية 
 وهلــذه الغايــة، ُشــجِّعت الــدول األعــضاء علــى .علــى تقــويض ســالمة الــدول وأمنــها وســلطتها

، وتقـدمي   فريقي ملنع اجلرمية ومعاملـة اجملـرمني      املعهد األ ام بتمويل املؤسسات اإلقليمية مثل      االلتز
دعــم فعــال للجهــود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء مــن أجــل كــبح اجلرميــة وتبــادل املمارســات     
الفضلى والدروس املستخلصة وتنسيق اجلهود على الصعيد اإلقليمـي مبـا يـشمل تنميـة قـدرات                 

  .وطنيةاملؤسسات ال
اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة        واستبان االجتماع ضرورة دراسـة الـصالت القائمـة بـني              -٣٤

ــساد وواإلرهــاب و االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين واالجتــار باملخــدِّرات    كــذلك الف
اجلرميـة الـسيربانية والـصيد غـري املـشروع واالجتـار بغنـائم صـيد                واالجتار باألسـلحة والقرصـنة و     

  .أشكال اجلرائم املستجدةانات الربية غري املشروع وغري ذلك من احليو
املخـــدِّرات واجلرميـــة وســـائر مقـــدِّمي ب  املعـــينكتـــباملودعـــا االجتمـــاع إىل أن يـــوفِّر   -٣٥

املساعدة التقنية مساعدات تقنية للدول األعضاء اليت حتتاج إىل بناء قـدرات سـلطاهتا احملليـة يف                 
ويف حـني أُشـري إىل التحـدِّيات        . جلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة       تـصلة با  لجوانـب امل  جمال التصدِّي ل  

املرتبطــة بتبــدُّل املــوظفني وأثــره الــسليب علــى اســتدامة تــأثري الــدورات التدريبيــة، ذُكــر تــدريب 
  .املدربني باعتباره من املمارسات اجليدة
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دل املـساعدة   وأوصى االجتماع بدعوة مجيع الدول األعضاء إىل أن تراعي طلبـات تبـا              -٣٦
القانونية يف جماالت منها الفساد، وأن حترص على متكني سلطاهتا املختصة مـن تلبيـة الطلبـات،                 

  .زف قدرا كبريا من موارد الدول ويقوض سلطتها بالنظر إىل أنَّ الفساد يستن
وأهــاب االجتمــاع بالــدول األعــضاء أن تعظــم مــن املــساعدات وأن تعــزِّز قــدراهتا يف     -٣٧

يف احلـاالت املنطويـة     ا  م، وال سـي    وردها إىل أصحاهبا املشروعني    املوجوداتتلك  اد  جمال استرد 
  . فسادعلى
وأوصى االجتماع بتـشجيع الـدول األعـضاء الـيت لـيس لـديها تـشريعات أو سياسـات                  -٣٨

 وافيــة بــالغرض يف جمــال تبــادل املــساعدة القانونيــة وتــسليم املطلــوبني علــى املــسارعة إىل وضــع 
 وسنها، واستبانة ما قد يكون لـديها مـن احتياجـات للمـساعدة               أو السياسات  هذه التشريعات 

  .ها تنفيذعلى
وأوصــى االجتمــاع بتــشجيع الــدول األعــضاء علــى تعــديل تــشريعاهتا اخلاصــة بتــسليم    -٣٩

متتـد لتـشمل   لجرمية املنظمة عرب الوطنيـة بـل    األشكال التقليدية ل  املطلوبني حبيث ال تقتصر على      
ودعــا االجتمــاع . الــيت تنطــوي علــى عنــصر عــابر للحــدوداملــستجدة للجرميــة ألشــكال ا أيــضاً

  .الدول األعضاء إىل النهوض باستخدام التسليم املدعوم بالوسائل اإللكترونية
وشــجَّع االجتمــاع الــدول األعــضاء علــى تبــسيط إجراءاهتــا ومتطلباهتــا املتعلقــة بتــسليم     - ٤٠

دم تــسليم مواطنيهــا، وتوســيع نطــاق قبــول تــسليم   املطلــوبني، وإعــادة النظــر يف تطبيــق مبــدأ عــ  
وشـدَّد االجتمـاع علـى ضـرورة مواءمـة          . املعاملة باملثـل   ازدواجية التجرمي و   املطلوبني على أساس  

  .لتجنب إعاقة عمليات تسليم املطلوبني وفيما بينها املناطق اإلقليمية ضمنالقوانني 
ائيــة باعتبارهــا ممارســة فعَّالــة للتــصدِّي  ونــوَّه االجتمــاع بإنــشاء خمتــربات التحاليــل اجلن   -٤١

  .للجرمية املنظمة عرب الوطنية واألساليب اجلديدة لعمل اجملرمني
وأشار االجتماع إىل إنشاء جلان التنسيق الوطنية بغرض التصدِّي للجرمية املنظمـة عـرب                -٤٢

ذ ُنهـج متكاملـة     الوطنية، مبا يف ذلك األشكال املستجدة للجرمية، باعتبـاره ممارسـة جيـدة لتنفيـ              
  .ولدعم التعاون والتنسيق على الصعيد الدويل

وأبرز االجتماع ضرورة احلصول على بيانات فيمـا يتعلـق بأمنـاط اجلرميـة املنظمـة عـرب                    -٤٣
وُشـدِّد يف هـذا الـصدد علـى أمهيـة           . التدفقات املالية غري املشروعة إىل القارة األفريقية      والوطنية  

  .بياناتمجع البيانات ووضع قواعد ال
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التجارب الناجحة يف جمال : االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين - ٢حلقة العمل     
التجرمي ويف تباُدل املساعدة القانونية ويف محاية شهود وضحايا االتِّجار 

    بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال
لــدان املنــشأ والعبــور واملقــصد، مبــا  أبــرز االجتمــاع أمهيــة مبــدأ املــسؤولية املــشتركة لب   -٤٤

يشمل احلاجة إىل تبادل املعلومات وتقدمي املـساعدة التقنيـة إىل الـدول األعـضاء الـيت حتتاجهـا،             
ــصدِّي        ــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي يف الت ــى ال ــاون عل ــى االســتمرار يف التع وشــجَّع عل

ــص . لالجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين   دِّي لالجتــار باألشــخاص  وأشــار إىل ضــرورة الت
  .تصدِّياً شامالً ال يقتصر على جانب العرض بل يشمل جانب الطلب أيضاً

وشدَّد االجتماع على الصعوبات اليت تكتنف التمييز بني االجتار باألشـخاص وهتريـب           -٤٥
املهاجرين، وضرورة تعزيز قدرات املسؤولني عن إنفـاذ القـوانني، مبـن فـيهم املعنيـون بـالتحرك                   

ستجايب األويل واملوظفون احلدوديون، على استبانة ضحايا االجتـار باألشـخاص واملهـاجرين             اال
ختلطـة، بغيـة كفالـة      املجـرة   اهل تـدفقات يف سـياق    األخـرى   بني والالجئني وضحايا اجلرائم     املهرَّ

  .تقدمي املساعدة املناسبة لضحايا اجلرمية، مبن فيهم ضحايا االجتار باألشخاص
ــرز االجتمــ   -٤٦ ــم حتــسنياع ضــرورة وأب ــاهيم فه ــية املف ــع   ل األساس ــع وقم ــول من ربوتوك

 املكمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   ، وخباصة النساء واألطفال  ،ومعاقبة االجتار باألشخاص  
اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، بغيـة مـساعدة مـسؤويل العدالـة اجلنائيـة علـى التمييـز بـني االجتـار                        

 واالجتار باألشخاص السـتغالهلم     م وتسخريهم يف أعمال قسرية    الستغالل جهوده باألشخاص  
  .جنسياً أو استغالل بغاء الغري

وشدَّد االجتماع على أمهية التركيز على البعد اإلنساين لالجتار باألشـخاص وضـرورة               -٤٧
اعتماد هنج يراعي حقـوق اإلنـسان لكفالـة اعتبـار ضـحايا االجتـار باألشـخاص ضـحايا بالفعـل           

  . نتيجة لالجتار هبمما يرتكب من جرائمعدم مالحقتهم قضائيا بسبب ومحايتهم و
أو اخلدمات الـيت ينتجهـا أو       /وأشار االجتماع إىل ضرورة تعزيز الوعي بشأن السلع و          -٤٨

 وتشجيع بلدان املقصد على توفري وسائل قانونيـة ووافيـة وميكـن التنبـؤ               يقدِّمها ضحايا االجتار،  
 الــذي ميكــن يالــدور الرئيــسوشــدَّد االجتمــاع كــذلك علــى  . ةهبــا لتقــدمي اخلــدمات املطلوبــ 

  .للقطاع اخلاص أن يضطلع به يف دعم تدابري التصدِّي لالجتار باألشخاص
 الـيت تفتقـر     الـدول األعـضاء   وشجَّع االجتماع الدول األعضاء على تعزيـز تعاوهنـا مـع              -٤٩

مـات معهـا وتقـدمي املـساعدة      وتبـادل املعلو ،الجتـار باألشـخاص  ا التعامل مع ضحاياإىل وسائل   
  .التقنية إليها
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وتوكول مكافحة هتريـب     برب وُشجِّعت الدول األعضاء، فيما يتعلق على وجه التحديد         -٥٠
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة                

للتــصدِّي شــامل  مــن أجــل األخــذ بنــهج اأجهزهتــعــرب الوطنيــة، علــى تعزيــز التعــاون فيمــا بــني 
املعنيـة بالتحرِّيـات املاليـة    يـشمل اجلهـات   الوطنية املعنيـة، مبـا    األجهزة  للجرمية تنخرط فيه مجيع     

  .والفساد وتزوير املستندات ومراقبة احلدود
وأوصــى االجتمــاع الــدول األعــضاء بــأن تنظــر يف حتليــل الــصالت بــني جرميــة االجتــار   -٥١

رائم األخرى، مبا فيها االجتار باألعضاء البشرية، وكذلك الصالت بـني الفقـر             باألشخاص واجل 
  .زاعات املسلحة والن
لتجـرمي االجتـار      تـشريعات  كفالة أن يكون لديها   وشجَّع االجتماع الدول األعضاء على        -٥٢

باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين تتفــق مــع بروتوكــويل االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين،  
  .اجملرمنيللقبض على آليات ناجعة و ، على مصادرة عائدات هاتني اجلرميتنيوقدرات

بــرامج راســخة يف قــوانني وسياســات وأوصــى االجتمــاع الــدول األعــضاء الــيت لــديها   -٥٣
 يف إطـار واحـد حبيـث يتـسىن     الربامج هذه دمج حلماية الضحايا ومساعدهتم أن تنظر يف  خاصة

.  ضـحايا االجتـار  وال سـيما اجلرميـة،  مجيع أشـكال  واتساقاً لضحايا تقدمي مساعدة أكثر تكامالً   
وُشجِّعت الدول األعضاء على استطالع إمكانية وضـع أحكـام أو آليـات بـشأن مـسألة عـودة                   

  .ضحايا االجتار باألشخاص طوعاً إىل بلداهنم
    

كال جديدة النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أش:  من جدول أعمال املؤمتر٥البند   - ٣  
    ومستجِدَّة للجرمية العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم 

د االجتماع على األثر القوي واملقلق لألشـكال اجلديـدة للجرميـة عـرب الوطنيـة علـى                  شدَّ  -٥٤
ة وعلى  فقد تركت اجلرائم املالية أثراً سلبياً جداً على اقتصادات البلدان األفريقي          . القارة األفريقية 

نظمها املالية واملصرفية الناشئة؛ فتزييف املنتجات على اختالف أنواعها، مبـا فيهـا املستحـضرات               
ــل يتعــداه      ــة ب ــدان األفريقي ــصادات تلــك البل ــصيدالنية، ال يقتــصر خطــره علــى اقت  إىل صــحة اال
يد الـربي   الـص مواطنيها وأمنهم؛ وقد أدى ارتكاب اجلماعات اإلجرامية للجرائم البيئية، مبا فيهـا             

، إىل اسـتنفاد املـوارد       الربيـة  باحليوانـات والنباتـات   املـشروع   واالجتار غـري    والبحري غري املشروع    
 ومثلت عمليـات القرصـنة   .الطبيعية وتعريض األنواع الفريدة املوجودة يف القارة خلطر االنقراض   

  .ويلالبحرية وما يتصل هبا من اختطاف وطلب للفدية هتديداً لألمن اإلقليمي والد
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 علــى ذلــك، أوصــى االجتمــاع بــأن ينظــر املــؤمتر الثالــث عــشر يف تلــك اجلــرائم  وبنــاًء  -٥٥
رات واجلرميــة كتــب املعــين باملخــدِّاملف  وأن يكلِّــ،ر علــى القــارة األفريقيــة ألهنــا تــؤثِّاملــستجدة

 إىل الـدول  معهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف أفريقيا بتقدمي املـساعدة التقنيـة       و
األعضاء يف املنطقة األفريقية، بناء على طلبها، بغية تعزيز قدرهتا العملياتية على التـصدي لتلـك    

  . اجلرائم، متشيا مع اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
وأشار االجتماع إىل ما تنطوي عليه اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مـن إمكانيـات                 -٥٦

 وتزويـد ،  املـستجدة  املنظمـة عـرب الوطنيـة جبميـع أشـكاهلا، مبـا فيهـا األشـكال                  ةللتصدي للجرمي 
  . إطار للمواءمة بني قوانينها وتعزيز التعاون الدويلبلدول األعضاء ا

اجلنائيـة واإلجرائيـة   الوطنيـة  وأوصى االجتماع بـأن تـستعرض الـدول األعـضاء أطرهـا           -٥٧
ــالتحقيق يف األشــكال اوالقانونيــة املتعلقــة جلديــدة للجرميــة عــرب الوطنيــة ومالحقــة مرتكبيهــا    ب

مـن العقـاب والقـضاء    الـسلوك اإلجرامـي   قضائياً، وذلك من أجـل جتنـب إفـالت مـرتكيب هـذا        
  . ة اآلمنمعلى مالذاهت

ودعا االجتماع الـدول األعـضاء إىل أن تنظـر علـى وجـه خـاص يف صـوغ تـشريعات                        -٥٨
ا، ووضــع تــدابري حلمايــة األنــواع املهــددة  أي نــشاط يــضر هبــجتــرمي تركــز علــى محايــة البيئــة و 

ــاالنقراض ــ. ب ــشريعات لتلــك اًودعم ــشئ   احملــدَّدة األهــداف  الت ــدول األعــضاء أن تن ، ميكــن لل
 وتـوفري تـدريب      هبـا  وحدات متخصصة للتعامـل مـع اجلرميـة البيئيـة، وأن تكفـل انتـشار الـوعي                

  . هلا ملوظفي إنفاذ القانون على التصدي احترايف
النيابـة  أجهـزة إنفـاذ القـوانني و     جتمـاع بـأن تعـزز الـدول األعـضاء قـدرات             وأوصى اال   -٥٩

، وكـذلك التعـاون فيمـا بـني الوكـاالت وعـرب احلـدود يف                 على الـصعيد الـوطين     العامة والقضاء 
  .جمايل إنفاذ القانون والشؤون القضائية

وسائل منـها   ، ب  االجتماع الدول األعضاء على مكافحة االجتار باألعضاء البشرية        وحثَّ  -٦٠
 واالجتار باألشـخاص بغـرض نـزع أعـضائهم ومعاقبـة مـرتكيب هـذه                "سياحة زرع األعضاء  "منع  

  . جترميهعلى تبادل اخلربات واملعلومات بشأن منع ذلك االجتار ومكافحته وكما حثها اجلرائم، 
 ملـسألة االجتـار باألعـضاء     يوجـه اهتمامـه     ؤمتر الثالـث عـشر أن       املوطلب االجتماع إىل      -٦١

  .االجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهموالبشرية، 
وأوصــى االجتمـــاع بـــأن يعمـــل املكتـــب املعــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة علـــى الـــصعيد     -٦٢

 علـى دعـم     ، من خالل التعاون مع املؤسـسات اإلقليميـة القائمـة والـسلطات الوطنيـة              ،اإلقليمي
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ميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة،    لجرل املــستجدةالــدول األعــضاء يف جمــال التعامــل مــع األشــكال      
  .سيما من خالل إنشاء شبكات إقليمية وال
ــار الــضارة لالجتــار باملخــدِّرات والتــصدير غــري املــشروع    االجتمــاعشــدَّد و  -٦٣  علــى اآلث
 بـأن   وسائر املخدِّرات اليت تـؤثر علـى صـحة املـواطنني والنظـام العـام للبلـدان، وأوصـى                  قنَّب  لل

  . غري املشروعةقنَّب نمية البديلة أيضاً على زراعة الُينظر يف تطبيق هنج برامج الت
 بأن تتعاون الدول األعضاء مع املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة          أيضاًوأوصى االجتماع     -٦٤

تتـسم بالـشمول     ، مبـا يف ذلـك األسـلحة الـصغرية واخلفيفـة،           يف إعداد دراسة بشأن األسلحة النارية     
ات بشأن منع االجتار غري املشروع باألسلحة النارية، مبـا يف ذلـك              إرشادات لواضعي السياس   وتوفِّر

  . األسلحة الصغرية واخلفيفة، والقضاء عليه
 بـدعوة   أوصـى  االجتمـاع بـصعوبة التعامـل مـع األشـكال املتطـورة للجرميـة،                سلَّموإذ    -٦٥

الثنـائي أو املتعـدد      علـى املـستوى       والعلميـة واملاليـة    إىل تقدمي املساعدة التقنية   الشركاء اإلمنائيني   
  . فعالية واستدامة وأكثرلتنبؤ هبا قابلية لأكثر ف بطريقة األطرا

    
تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدي لألشكال املتطورة  - ٣حلقة العمل     

  للجرمية، مثل اجلرائم اإللكترونية واالجتار باملمتلكات الثقافية، 
    ة والتعاون الدويلمبا يف ذلك الدروس املستفاد

 مبـا يف    )الـسيربانية (اإللكترونيـة   أعرب االجتماع عن قلقه مـن تزايـد هتديـدات اجلرميـة               -٦٦
ذلك وقوع هجمات سيربانية على املؤسسات الوطنية والقطاع اخلاص وصـالت هـذه اجلـرائم               

  . باإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية
ــالنظر إىل و  -٦٧ ــد اجلرميــة  ب ــسمــدى تعقي ــة،   يربانيةال    وصــالهتا باجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني

 تلـك وال سيما اإلرهاب، ووجود الفجوة الرقمية، وضرورة تعاون مجيع الدول على مكافحـة              
 يف  الـسيربانية اجلرمية، أوصى االجتماع بأن تنظر الدول األعضاء يف وضع اتفاقية تعىن باجلرميـة              

ك الصك حتديد معايري عاملية لدعم مجـع األدلـة          ومن فوائد وضع ذل   . سياق املؤمتر الثالث عشر   
  .  ودعم مقبولية تلك األدلة يف احملاكمالسيربانية ائميف قضايا اجلر

وأوصى االجتماع أيضا بإنشاء آلية برعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنـة منـع          -٦٨
ــة  ــة اجلنائي ــة والعدال ــوفِّ،اجلرمي ــد  ت ــدول األعــضاء منت ــادل املعلومــات   دائمــاً ميكــن ف ىر لل ــه تب ي

تقنيـة،  الساعدة  املـ  وتعزيـز التعـاون الـدويل وإذكـاء الـوعي ووضـع بـرامج                 الفضلى املمارساتو
  . ومناقشة تنظيم مؤمترات دولية يف هذا الشأن
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ومراعاة ملسألة محاية التراث الثقايف البالغة األمهية، أوصى االجتماع بـأن تنظـر الـدول                 -٦٩
 اجلرميـة   ييتية ملكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية، على غرار اتفـاق        األعضاء يف وضع اتفاقية دول    
بتبـادل املعلومـات أثنـاء املـؤمتر الثالـث          أيـضاً   وأوصـى االجتمـاع     . املنظمة عرب الوطنية والفـساد    

  .عشر بشأن املمارسات احلالية واخلربات املتاحة على الصعيدين الوطين والدويل
دول األعضاء تشريعات وتنفذها وتوائمها، وأن تعتمـد        وأوصى االجتماع بأن تضع ال      -٧٠

ــاملة  ــتراتيجيات شـ ــة بلمـــشاكل للتـــصدي لاسـ ــة  املرتبطـ ــار باملمتلكـــات الثقافيـ ــة االجتـ واجلرميـ
، وذلـك مـن أجـل تعزيـز     السيربانية والصيد غري املشروع واالجتار بغنائم صيد احليوانـات الربيـة    

مالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا وحماكمتـهم، ومـن          القدرة علـى منـع هـذه اجلـرائم والتحقيـق فيهـا و             
 االجتمــاع ضــرورة تبــادل   أبــرز ،وعــالوة علــى ذلــك  . أجــل زيــادة تعزيــز التعــاون الــدويل    

. املمارســات واخلــربات يف جمــال التعامــل مــع تلــك اجلــرائم علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي 
. ة التــراث الثقــايفزاعــات علــى محايــ د االجتمــاع علــى التهديــد اخلــاص الــذي تــشكله الــنوشــدَّ
 االجتمــاع احلاجــة إىل اســتعراض التــشريعات والتــدابري وتنقيحهــا بانتظــام حبيــث جتــسد  وأبــرز

  . التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بوســائل وأوصـى االجتمــاع بـأن تكثــف الــدول األعـضاء التعــاون اإلقليمـي والــدويل،       -٧١
 وال سـيما املـساعدة الـيت تـستهدف          ، يف جمـال املـساعدة التقنيـة        تبادل املعلومات والتعـاون    منها

ــسيربانيةاجلــرائم حتــري  ــأن جيــري     . ال ــات، أوصــى االجتمــاع ب ــنقص احلــايل يف البيان ونظــراً لل
 الـدول   وبـأن يـزوِّد    الـسيربانية  عـن اجلرميـة      مستفيـضة رات واجلرمية دراسـة     كتب املعين باملخدِّ  امل

  . عنهاة شاملمعلومات بيانات واألعضاء ب
إنــشاء وحــدات أنَّ مــن املمارســات اجليــدة  بعــض الــدول تــرى  االجتمــاع بــأنَّوســلّم  -٧٢

 صـالت تلـك     مـع مراعـاة    الثقافية،   باملمتلكات االجتار و السيربانيةمتخصصة تتعامل مع اجلرائم     
إنشاء حماكم متخصـصة للتعامـل مـع        واجلرائم باألشكال األخرى للجرمية املنظمة عرب الوطنية،        

ودعــا االجتمــاع الــشركات العاملــة يف جمــال اخلــدمات اللوجــستية أو يف قطــاع . ك اجلــرائمتلــ
  .الصناعة إىل التعاون على مكافحة تلك اجلرمية

وأوصى االجتماع بتوفري برامج منع اجلرميـة واملـساعدة املاليـة والتقنيـة إىل الـدول الـيت                    -٧٣
  .تشهد نزاعات
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  النُُّهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور :  من جدول أعمال املؤمتر٦البند   - ٤  
 يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 
بوجه خاص أمهيـة     أقرَّ االجتماع بأمهية مشاركة اجلمهور يف تعزيز منع اجلرمية، وأكَّد           -٧٤

ءة  مـن خـالل تعزيـز كفـا        ،التوعية العامة ومنع اإليذاء وزيـادة ثقـة اجلمهـور يف العدالـة اجلنائيـة              
  .عمل نظام العدالة اجلنائية

وأبــرز االجتمــاع أمهيــة جهــود الوقايــة املبكــرة وتــدابري الوقايــة الــيت تــستهدف األســر      -٧٥
مــن أجــل التــصدي لألســباب ،  وتــستفيد مــن كامــل إمكاناهتــا،واملــدارس واملؤســسات الدينيــة

ن الالئـق وانعـدام      الـسك  تـوفر اجلذرية االجتماعية واالقتصادية للجرمية كـالفقر والبطالـة وعـدم           
د يف هذا الصدد على الدور اهلام الذي تضطلع بـه املنظمـات        وشدَّ. مفرص احلصول على التعلي   

عت الــدول األعــضاء علــى اســتخدام ختطــيط املــدن   وُشــجِّ .ف اجلرميــة والتطــرمنــعالدينيــة يف 
  .لتحسني الظروف املعيشية يف إطار هنج شامل للوقاية من اجلرميةوتدابري أخرى 

األنـشطة الـشرطية احملليـة واجملتمعيـة الـيت تتعـاون الـشرطة              أمهيـة   على   االجتماع   شدَّدو  -٧٦
ــاً وثيقــاً مــع املــواطنني علــى إجيــاد احللــول ملنــع اجلرميــة والعنــف، وال    فيهــا ســيما داخــل   تعاون

واعتـرب االجتمـاع هـذا األمـر حامسـاً بوجـه خـاص يف احلـاالت الـيت                   . اجملتمعات احمللية الـضعيفة   
  .فيها الدولة والشرطة إىل استعادة ثقة اجملتمعات احملليةحتتاج 
ع االجتمـاع الـدول األعــضاء علـى االسـتفادة مــن املمارسـات والتـدابري القائمــة       وشـجَّ   -٧٧

ــة، علــى اإلبــالغ عــن احلــوادث       ــاطق النائي الــيت هتــدف إىل تــشجيع اجلمهــور، ال ســيما يف املن
تشمل املمارسات اجليدة وضع آليات، كـاخلطوط        و .اإلجرامية، مبا يف ذلك الفساد، ومتابعتها     

الــساخنة واملكاتــب املتنقلــة، لــتمكني اجلمهــور مــن اإلبــالغ عــن اجلــرائم، وإعــداد الطلبــات أو 
  .الشكاوى، لتتابعها السلطات املختصة

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

    فادة اخلربات والدروس املست
 مـن   الوقايـة أبرز االجتماع أمهية اتباع استراتيجية شاملة ملنع اجلرميـة تركـز علـى ُنهـج                  -٧٨

  ".الوقاية الظرفية"و" الوقاية االجتماعية" على منوذجي وتقوماملرتبة األوىل والثانية والثالثة 
لـى  وأوصى االجتماع الدول األعضاء بأن حتـرص، عنـد تنفيـذ أنـشطة منـع اجلرميـة، ع                   -٧٩

وُدعيـت  . مشاركة املواطنني مشاركة فعالة فيها من خالل إقامة شراكات مع اجملتمعات احملليـة            
الــدول األعــضاء يف هــذا الــشأن إىل النظــر يف إنــشاء جلــان متعــددة التخصــصات علــى الــصعيد  
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 وضع آليات للتعاون باستخدام االتصال احلاسويب املباشر للتمكن مـن توسـيع دائـرة               يفاحمللي و 
ومــن اجلوانــب األخــرى البالغــة األمهيــة يف النــهج الفعالــة ملنــع اجلرميــة اختــاذ تــدابري    . ركةاملــشا

  .لتدريب مجيع اجلهات املعنية مبختلف أنواعها وبناء قدراهتا ودرايتها الفنية
وأبرز االجتماع الدور اهلام الـذي ينبغـي للمجتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص ووسـائط                    -٨٠

امهة يف منع اجلرمية على حنـو فعـال وكـذلك الـدور اجلـوهري للتعلـيم                 اإلعالم النهوض به للمس   
ــشأن   ــشباب يف هــذا ال ــع     . ومــشاركة ال ــالء اهتمــام خــاص ملن ــدول األعــضاء إىل إي وُدعيــت ال
  .احنراف األحداث وإيذاء األطفال

ئط وأكَّد االجتماع على أنَّ تدابري التثقيف العام والتوعية العامة ينبغي أن تستفيد من وسـا                -٨١
ــة    ــدة والوســائط االجتماعي ــة وكــذلك مــن الوســائط اجلدي ــة تثبــيط اجملــرمني  و. اإلعــالم التقليدي بغي

 ينبغي أن تركز هذه التدابري على إبراز خماطر األنشطة اإلجرامية علـى التنميـة االجتماعيـة            ،احملتملني
  .ةواالقتصادية يف البلدان واجملتمعات بوجه عام وكذلك عواقب االخنراط يف اجلرمي

ــاة           -٨٢ ــرام احلي ــل احت ــية، مث ــيم األساس ــة الق ــدابري التوعي ــث ت ــأن تب ــاع ب وأوصــى االجتم
اإلنسانية والعمل اجلاد واجلدارة وكذلك القيم العامة اليت تتـشارك فيهـا الكـثري مـن اجملتمعـات                  

يت وُدعيت الدول األعـضاء إىل أن ُتقـرَّ بفائـدة احملافـل الـ             . األفريقية، مثل الدور احملوري لألسرة    
  . وأن تعتمد على تلك احملافل،توثق الروابط بينهاوتتالقى على ساحتها اجملتمعات احمللية 

    
    مسائل أخرى  - باء  

ــضاحياً عــن مــدى           -٨٣ ــد املــضيف للمــؤمتر الثالــث عــشر، عرضــاً إي ــل قطــر، البل ــدَّم ممث   ق
ــاز مجيــــع األعمــــال الالزمــــة للتحــــضري الفعَّــــال للمــــؤمتر يف       الوقــــت التقــــدُّم احملــــرز يف إجنــ

ــشر     .املناســـب ــؤمتر الثالـــث عـ ــصة للمـ ــشبكية املخصـ ــصفحة الـ ــاص إىل الـ ــه خـ ــار بوجـ   وأشـ
)www.moi.gov.qa/UNCCPCJDoha/Arabic.(  وأعــرب االجتمــاع عــن شــكره العميــق لقطــر 

  .و ناجععلى ما تبذله من جهود حثيثة للتحضري للمؤمتر على حن
التـابع لربنـامج    وقدَّم املراقب عن اجمللس االستـشاري الـدويل للـشؤون العلميـة والفنيـة                 -٨٤

عرضــاً إيــضاحياً بــشأن الترتيبــات املــراد اختاذهــا   األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   
  )١(.الث عشرواملرافق الالزم إتاحتها من أجل تنظيم االجتماعات اجلانبية خالل املؤمتر الث

                                                         
  .www.un-congress.org: ميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف هذا الشأن يف املوقع التايل )1(  

http://www.un-congress.org
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اً عرضـ  اتفاقيـة منظمـة الـصحة العامليـة اإلطاريـة بـشأن مكافحـة التبـغ               وقدَّم املمثل عن      -٨٥
نظــام الرصــد عــن  و،٢٠٠٥فربايــر / الــيت بــدأ نفاذهــا يف شــباطأحكــام االتفاقيــةإيــضاحياً عــن 

ذي ، الـ مبوجبها ومبوجب الربوتوكول بشأن القضاء على االتِّجار غري املـشروع مبنتجـات التبـغ          
  .ويكملها) التجارة غري املشروعة مبنتجات التبغ( من االتفاقية ١٥يستند إىل املادة 

 تقريــرا عــن أنــشطة فريقــي ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملــرمنياملعهــد األوقــدَّم املراقــب عــن   -٨٦
املعهد والتحديات اليت يواجهها، مشدِّدا على أنَّه ميكـن االسـتفادة مـن املعهـد، إذا مـا تـوافرت           

ه املـوارد الكافيـة، كمنـصة تـستخدمها الـدول األعـضاء لتبـادل املمارسـات الفـضلى يف جمـال                      ل
  .العدالة اجلنائية

االجتمــاع مبعلومــات عــن تنظــيم " أرض اإلنــسان"وأبلــغ املراقــب عــن االحتــاد الــدويل   -٨٧
 كــانون ٣٠ إىل ٢٦املــؤمتر العــاملي لعدالــة األحــداث، الــذي ســيعقد يف جنيــف يف الفتــرة مــن   

، وسيجمع ممثلني للـدول األعـضاء واجملتمـع املـدين، هبـدف النـهوض بتنفيـذ                 ٢٠١٥يناير  /لثاينا
  .املعايري الدولية لعدالة األحداث

 انتبـاه االجتمـاع إىل األنـشطة الـيت          اجلمعية الدولية لعلـم اجلرميـة     واسترعت املراقبة عن      -٨٨
رميـة وعلـم اجلرميـة مـن خـالل مـا            تضطلع هبا اجلمعية على الصعيد العاملي بغيـة حتـسني فهـم اجل            

وشـجَّعت  . تعقده من مؤمترات يف مجيع أحناء العامل، وُيـستفاد منـها كمحفـل للـتعلم واملناقـشة                
على إنـشاء قواعـد بيانـات وعلـى تعزيـز التعـاون الـدويل ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                      

  .واجلرمية السيربانية
    

      احلضور وتنظيم األعمال  -ثالثاً  
    موعد االجتماع ومكان انعقاده  - ألف  

ُعِقَد اجتماع أفريقيا اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرميـة               -٨٩
  .٢٠١٤أبريل / نيسان١١ إىل ٩بابا من أوالعدالة اجلنائية يف أديس 

    
    احلضور  - باء  

: جنــة االقتــصادية ألفريقيــاحــضر االجتمــاع ممثلــون عــن الــدول التاليــة األعــضاء يف الل   -٩٠
إثيوبيــا، إريتريــا، أنغــوال، أوغنــدا، بــنن، بوركينــا فاســو، بورونــدي، اجلزائــر، مجهوريــة أفريقيــا 

زانيا املتحـدة، جنـوب أفريقيـا، جيبـويت، زمبـابوي، الـسودان، سـرياليون،                 الوسطى، مجهورية تن  
  .، النيجر، نيجريياكينيا، ليبيا، ليسوتو، مايل، مصر، املغرب، موريتانيا، موزامبيق
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  .مبراقبني يف االجتماع بيالروس وقطروُمثِّلَت   -٩١
 وجلنـة  املكتب املعين باملخـدِّرات واجلرميـة   :  التاليتان األمم املتحدة هيئتا  ني  ب مبراق توُمثِّل  -٩٢

  .األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا
ج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة  ن لــشبكة برنــامان التابعــان التاليــاني املعهــدبوُمثِّــل مبــراق  -٩٣

جمللـس االستـشاري الـدويل       وا فريقـي ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني         عهـد األ  امل: والعدالة اجلنائيـة  
  .للشؤون العلمية والفنية

 املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة         :ة التاليـ  ة الدوليـ  ة احلكوميـ  ات املنظمـ  بنيوُمثِّلت مبراق   -٩٤
  .فاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغاتوجامعة الدول العربية و

وُمثِّلــت مبــراقبني املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة ذات املركــز االستــشاري لــدى اجمللــس   -٩٥
اجلمعيـة  وبرنامج حق املرأة يف التعلـيم و      " أرض اإلنسان " االحتاد الدويل    :االقتصادي واالجتماعي 

  .ومثلت مبراقب أيضاً اجلمعية الدولية لعلم اجلرمية. اإليذاءالعاملية للدراسات املتعلقة ب
ــة    -٩٦ ــاء املــــــــشاركني يف االجتمــــــــاع يف الوثيقــــــ : وقــــــــد ُوزِّعــــــــت قائمــــــــة بأمســــــ

A/CONF.222/RPM.4/INF/2.  
    

    افتتاح االجتماع  - جيم  
كتـــب املعـــين املج، مـــدير شـــعبة شـــؤون املعاهـــدات بيجتمـــاع جـــون ســـانداالافتـــتح   -٩٧

، وألقــى بيانــا نيابــة عــن املــدير التنفيــذي      ٢٠١٤أبريــل / نيــسان٩رميــة، يف باملخــدِّرات واجل
أشار إىل أنَّ العامل مير مبرحلة تأمُّـلٍ يف األهـداف اإلمنائيـة    و. للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية 

 .ن يف اجملـال اإلمنـائي     ون وقادة األعمال التجاريـة والعـامل      و الزعماء السياسي  ينخرط فيها لأللفية  
 مبــا تــشكله اجلرميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة واجلرميــة املنظمــة   متزايــداًأوضــح أنَّ هنــاك وعيــاًو

اخلطرية وضعف سيادة القانون من هتديد كبري للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ومبا تـسّببه مـن             
إعاقــة وعرقلــة لــنظم احلوكمــة لــدى الــدول ولقــدرة الــدول علــى إحــراز تقــدُّم يف حتقيــق تلــك  

وشــدَّد علــى أنَّ االعتــراف بــسيادة القــانون ســواء باعتبارهــا أحــد نــواتج التنميــة أم   .ألهــدافا
  .باعتبارها عنصراً متكينيا من عناصرها سوف ميثل خطوة كبرية إىل األمام على طريق التنمية

 املخـدِّرات واجلرميـة يتَّبـع هنجـا    املعين بكتب املمدير شعبة شؤون املعاهدات أنَّ    وشرح    -٩٨
، األمـر    املنتـشرة يف مجيـع أحنـاء العـامل         متكامال من خـالل شـبكته املؤلفـة مـن املكاتـب امليدانيـة             

وُسـلِّط الـضوء علـى الـدور        . الذي يساعد على إدماج مسائل اجلرمية والعدالة يف خطـة التنميـة           
 اجلرميـة يف دفـع املناقـشات لكـي تتمحـور حـول التحـديات                اتضطلع به مؤمتر  تالرئيسي الذي   



 

V.14-02500 19 
 

A/CONF.222/RPM.4/1 

 املعــايري والــسياسات الدوليــة بــشأن الفرصــة للــدول لكــي تتــداول اهنــة، إضــافة إىل إتاحتــهالرا
  .املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ــاو       -٩٩ ــان جن ــاع ماري ــسة االجتم ــة رئي ــة افتتاحي ــاين -وألقــت كلم ــن كيم ــا عقــب  م كيني
عـين باملخـدِّرات    ووقف املشاركون دقيقة صمت حدادا على مقتل موظفي املكتـب امل      .انتخاهبا

  .واجلرمية أثناء بعثتهما إىل منطقة بونتالند يف الصومال
واستذكرت أمينة االجتماع عملية االختيار الـدقيق للموضـوع احملـوري ملـؤمتر اجلرميـة                  -١٠٠

الثالث عشر وبنود جدول أعماله وحلقات العمل اليت سُتعقَد يف إطاره واعتمادها مـن جانـب                
ملا بعـد   ومداوالته يف خطة األمم املتحدة العامة للتنمية        دماج أعمال املؤمتر    اجلمعية العامة بغية إ   

. ، بالنظر إىل أنه املؤمتر العاملي الوحيـد املعـين مبـسائل منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                   ٢٠١٥عام  
ويف هــذا الــصدد، أبــرزت التــرابط الوثيــق بــني املوضــوع احملــوري للمــؤمتر والبنــود املوضــوعية    

ماله وحلقات العمل اليت سُتعقد يف إطاره، حبيث يستفيد كل من هـذه العناصـر مـن               جلدول أع 
ــراز هــذه الــصلة الوثيقــة بــني البنــود املوضــوعية جلــدول األعمــال     . العناصــر األخــرى ــة إب وبغي

  :ومواضيع حلقات العمل، اقُترِح جتميع املناقشات على النحو التايل
 الــسياسات واالســتراتيجيات الــشاملة التجــارب الناجحــة يف تنفيــذ ("٣البنــد   )أ(  

ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل               
 ١ مـع موضـوع حلقـة العمـل      ُينـاقش ")ودعم التنمية املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال      

 اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دعـم إرسـاء نظـم    دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع  ("
ــسانية      ــاراُت اإلن ــِصفة خاضــعة للمــساءلة ُتراعــى فيهــا االعتب ــة ُمْن ــة فعَّال ــة جنائي اخلــربات : عدال

والــدروس املــستفادة يف جمــال تلبيــة االحتياجــات الفريــدة للنــساء واألطفــال، وخباصــة معاملــة     
  ؛")اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياً

التعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك التعــاون علــى الــصعيد اإلقليمــي،         ("٤البنــد   )ب(  
االتِّجـار   ("٢ُيناقش مع موضوع حلقة العمل      ) ملكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية     

ــاجرين   ــب امله ــساعدة     : باألشــخاص وهتري ــاُدل امل التجــارب الناجحــة يف جمــال التجــرمي ويف تب
  ؛")شهود وضحايا االتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملالالقانونية ويف محاية 

النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة ومـستجدَّة للجرميـة            ("٥البند    )ج(  
 ٣ُينــاقش مــع موضــوع حلقــة العمــل ") العــابرة للحــدود الوطنيــة والتــصدِّي هلــا علــى حنــو مالئــم

اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة للتـصدِّي لألشـكال املتطـوِّرة للجرميـة، مثـل اجلـرائم                  تعزيز تـدابري منـع      ("
  ؛")اإللكترونية واالتِّجار باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل
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ــد   )د(   ــة      ("٦البن ــع اجلرمي ــز من ــة مبــشاركة اجلمهــور يف تعزي ــة املتعلق ــنُُّهج الوطني ال
ــة اجل ــةوالعدال ــاقش مــع موضــوع حلقــة العمــل   ") نائي ــع اجلرميــة    ("٤ُين إســهام اجلمهــور يف من

  ").اخلربات والدروس املستفادة: والتوعية بالعدالة اجلنائية
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - دال  
، بالتزكيــة ٢٠١٤أبريــل / نيــسان٩اْنَتخــَب االجتمــاع، يف جلــسته األوىل املعقــودة يف   -١٠١

  : أمساؤهمأعضاَء املكتب التالية
  )كينيا(كيماين -ماريان جناو   :الرئيسة  
  )اجلزائر(نبيل حتايل   :ةنائب الرئيس  
  )السودان(عمر أمحد حممد أمحد   :ةنائب الرئيس  
  )بنن( نيكوالس بياو ريبي  :ةنائب الرئيس  
  )زانيا املتحدة مجهورية تن(مشاكا . ليليان ل    :املقرِّرة  

    
     األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم  - هاء  

اعتمـــــــد االجتمـــــــاع، يف جلـــــــسته األوىل أيـــــــضاً، جـــــــدول أعمالـــــــه املؤقَّـــــــت     -١٠٢
)A/CONF.222/RPM.4/L.1(ونصُّه كما يلي ،:  

  .افتتاح االجتماع  -١  
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢  
  .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٣  
  :لث عشرالبنود املوضوعية جلدول أعمال املؤمتر الثا  -٤  
التجــارب الناجحــة يف تنفيــذ الــسياسات واالســتراتيجيات الــشاملة ملنــع    )أ(    

اجلرمية والعدالة اجلنائية مـن أجـل تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين                 
  ؛الوطين والدويل ودعم التنمية املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

على الصعيد اإلقليمـي، ملكافحـة      التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون         )ب(    
  ؛اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية
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النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة ومستجدَّة للجرميـة            )ج(    
  ؛العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنو مالئم

 اجلرميـــة الـــنُُّهج الوطنيـــة املتعلقـــة مبـــشاركة اجلمهـــور يف تعزيـــز منـــع   )د(    
  . والعدالة اجلنائية

 املواضـــيع الـــيت مـــن املقـــرَّر أن تنظـــر فيهـــا حلقـــات العمـــل يف إطـــار املـــؤمتر     -٥  
  :الثالث عشر

ــة      )أ(     دور معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدال
ــِصفة خاضــعة       ــة ُمْن ــة فعَّال ــة جنائي ــة يف دعــم إرســاء نظــم عدال اجلنائي

اخلــربات والـــدروس  : راعــى فيهــا االعتبــاراُت اإلنــسانية    للمــساءلة تُ 
املـــستفادة يف جمـــال تلبيـــة االحتياجـــات الفريـــدة للنـــساء واألطفـــال، 

  وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛
التجـارب الناجحـة يف جمـال       : االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين     )ب(    

ــساعدة ال   ــاُدل امل ــة شــهود وضــحايا    التجــرمي ويف تب ــة ويف محاي قانوني
  االتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال؛

تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي لألشـكال املتطـوِّرة             )ج(    
للجرمية، مثل اجلرائم اإللكترونيـة واالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا             

  دة والتعاون الدويل؛يف ذلك الدروس املستفا
اخلــربات : إســهام اجلمهــور يف منــع اجلرميــة والتوعيــة بالعدالــة اجلنائيــة  )د(    

  .والدروس املستفادة
  .التوصيات املعروضة على املؤمتر الثالث عشر  -٦  
  .اعتماد تقرير االجتماع  -٧  
ملعروضـة علـى   وتـرد قائمـة بالوثـائق ا      . ويف اجللسة نفسها، أقرَّ االجتماع تنظيم أعماله        -١٠٣

  .رفق هبذا التقريراملاالجتماع يف 
    

    اعتماد التقرير واختتام االجتماع  -رابعاً  
، يف تقريـره   ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ١١ املعقـودة يف     اخلامـسة االجتمـاع، يف جلـسته      نظر    -١٠٤

 .واعتمده بصيغته املعدَّلة شفوياً
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  املرفق 
  

      قائمة الوثائق    
A/CONF.222/PM.1 قشةدليل املنا 

A/CONF.222/RPM.4/L.1 جدول األعمال املؤقَّت وشروحه 

A/CONF.222/RPM.4/L.2 مشروع التقرير 

 


