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    مقدمة  -أوال  
، املتعلّق بدور مؤمترات األمم املتحدة ملنع ٥٦/١١٩ارها قّررت اجلمعية العامة، يف قر  -١

 اجلرمية ومعاملة اجملرمني ومهمتها وتواترها ومّدهتا، أن تسبق كلَّ مؤمتر اجتماعاٌت حتضريية إقليمية؛
 .رت أن تسمي املؤمترات القادمة مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةّركما ق

ق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالدروس املستفادة من مؤمترات األمم وقد شّدد فري - ٢
/  آب١٨ إىل ١٥املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي اجتمع يف بانكوك، تايلند، من 

، على أمهية االجتماعات اإلقليمية التحضريية كأداة حتضريية أساسية هلذه ٢٠٠٦أغسطس 
وأشار الفريق إىل . اة الشواغل واملنظورات اإلقليمية يف التحضري هلااملؤمترات وكوسيلة ملراع

أنه رغم تعومل اإلجرام وتزايد اتسامه بطابع ختطي احلدود الوطنية، ما زالت مناطق شىت من 
العامل تعاين من شواغل خمتلفة وترغب يف أن تؤخذ تلك الشواغل بعني االعتبار على النحو 

 ).٢٣الفقرة  E/CN.15/2007/6 ( املواضيع أثناء هذه املؤمتراتالنظر يف خمتلف الواجب لدى

، أن ييّسر تنظيم ٦٢/١٧٣وطلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف قرارها  - ٣
االجتماعات اإلقليمية التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

ملشاركة أقل البلدان منوا يف تلك الضرورية املوارد فري يعمل على توكما طلبت إليه أن 
 .املعمول هبا سابقااالجتماعات ويف املؤمتر ذاته، وفقا للممارسة 

، طلبها إىل األمني العام أن ييّسر تنظيم ٦٣/١٩٣وكررت اجلمعية العامة، يف قرارها  - ٤
 تلكشاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثاين عشر، وحثّت امل

مواضيع ويف عمال األالبنود املوضوعية املدرجة يف جدول أن ينظروا يف االجتماعات على 
 .توصيات عملية املنحىاملؤمتر وأن يقدموا حلقات عمل 

 أيضا، أن ُيعّد يف ٦٣/١٩٣وطلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف قرارها  - ٥
ة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الوقت املناسب بالتعاون مع معاهد شبك

االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثاين عشر، لكي يتسّنى البدء شأن دليل مناقشة ب
، ودعت الدولَ ٢٠٠٩يف عقد االجتماعات اإلقليمية التحضريية يف وقت مبكّر من عام 

وإثر موافقة اجلمعية العامة، يف قرارها . العمليةاألعضاَء إىل االضطالع بدور فّعال يف تلك 
، على املوضوع احملوري للمؤمتر الثاين عشر وعلى بنود جدول أعمال ذلك املؤمتر ٦٣/١٩٣

 ومواضيع حلقات عمله، أُعدَّ دليل مناقشة خاص باالجتماعات اإلقليمية التحضريية
(A/CONF.213/PM.1) نائية يف دورهتا الثامنة عشرة، وأُتيح للجنة منع اجلرمية والعدالة اجل

 ٥وقد استخدم دليل املناقشة أساسا ملداوالت اللجنة بشأن البند . ٢٠٠٩املعقودة يف عام 
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األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية "من جدول أعماهلا، املعنون 
  ."والعدالة اجلنائية

    
  االستنتاجات والتوصيات -ثانيا  

ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر اإلقليمي التحضريي أقر اجتماع آسيا واحمليط اهلادئ  - ٦
فرادى الدول واهليئات اإلقليمية واملنظمات بذلتها ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية باجلهود اليت 

ع يف جمال من) كتبامل(الدولية، ال سيما مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
علن أنه ينبغي وضع أو تعزيز نظم عدالة جنائية ويف هذا الصدد، أُ. اجلرمية والعدالة اجلنائية

فقد أصبح ظهور . اجلرمية واحلد منهاأشكال تعمل بفعالية وإنسانية من أجل منع مجيع 
 . حتديا خاصا لنظم العدالة اجلنائيةيشكِّلأشكال جديدة ومتطورة من اجلرائم 

الجتماع أنّ مثة حاجة إىل اعتماد هنج جديد خبصوص دور نظام ومن مث، رأى ا - ٧
سيادة القانون بغية ضمان توافر استجابات من دعائم العدالة اجلنائية باعتباره دعامة أساسية 

ويف هذا الصدد، أقّر . ، بغض النظر عن مستواها اإلمنائيالبلدانوافية الحتياجات مجيع 
ضافة ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية االجتماع بضرورة تعزيز القيمة امل

والعدالة اجلنائية من حيث تطوير سياسات العدالة اجلنائية وتطبيقها وأوصى جبعل تلك 
 .املعايري والقواعد مكونات أساسية يف نظام منوذجي للعدالة اجلنائية

دة احلادي عشر ملنع وعرض ممثل تايلند، البلد الذي استضاف مؤمتر األمم املتح - ٨
اجلرمية والعدالة اجلنائية، اقتراحا بشأن مشروع قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات 

يستند إىل " حتسني حياة السجينات"والتدابري غري االحتجازية بشأن اجلانيات ومشروعا باسم 
يلندية وقال إنّ هذا املشروع هو مبادرة أطلقتها األمرية التا. مشروع تلك القواعد

باجراكيتّياهبا اليت اضطلعت بدور رئيسي يف توفري الدعم للسجينات من الفئات احملرومة يف 
 .وتبعا لذلك، ُسمِّيت وزارة العدل التايلندية الوكالة املنفذة لذلك املشروع. تايلند

 ولوحظ أن املشروع يستند إىل التسليم بأن املعايري الدولية املنطبقة على ُنظم السجون، - ٩
 عاما، ٥٠القائمة منذ أكثر من  )١(أي قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،

، ى ذلكوبناء عل.  وتكميلية من القواعد اخلاصة بالسجينات حتديداحمّدثةقد تتطلب جمموعة 
 .اعترب من املناسب أن ُيعزَّز هذا املشروع وُيطرح ملزيد من البحث على الصعيد الدويل

                                                           
منشورات األمم املتحدة،  ( عامليةصكوك): اجلزء األول(لد األول  اجمل،جمموعة صكوك دولية:  اإلنسانحقوق (1) 

  .٣٤ الرقم، الباب ياء، )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)رقم املبيع 
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املشروع التطبيق الشامل للتدابري االحتجازية وغري االحتجازية؛ والنظر يف يشمل و - ١٠
فئات ضعيفة معينة من النساء؛ والبحث والتقييم وإذكاء الوعي من أجل إيالء السجينات 

وُدعي إىل وضع معايري . معاملة أفضل تتماشى مع املعايري والقواعد الدولية حلقوق اإلنسان
 .إعداد النساء لإلفراج عنهنلتشجيع التقدم و

 ٢وكان مشروع القواعد نتاج اجتماع مائدة مستديرة للخرباء عقد يف بانكوك مـن   - ١١
وعرض هذا العمل على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف . ٢٠٠٩فرباير / شباط٦إىل 

نة يف وطلبت اللج.  ضمن مشروع قرار قدمته تايلند٢٠٠٩دورهتا الثامنة عشرة يف عام 
، اجتماعا لفريق ٢٠٠٩ إىل املدير التنفيذي للمكتب أن يعقد، خالل عام ١٨/١قرارها 

خرباء حكومي دويل مفتوح العضوية لكي يضع، مبا يتفق مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 
) قواعد طوكيو(السجناء وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية 

، قواعد تكميلية حمددة ملعاملة النساء املعتقالت )، املرفق٤٥/١١٠ر اجلمعية العامة قرا(
 .ونزيالت املرافق االحتجازية وغري االحتجازية

    
   البنود املوضوعية - ألف  

   األطفال والشباب واجلرمية -١  
د االجتماع على ضرورة أخذ االحتياجات اخلاصة لألطفال والشباب بعني شّد - ١٢
، فيما يتعلق باحلماية وكذلك فيما يتعلق بوضع ار يف نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاالعتب

والحظ املتكلمون أن بعض السياقات خطرية بصفة خاصة، مثل . املخالفني للقانوناألطفال 
من وُرئي أن . يف اجملتمعات اخلارجة من الصراعاتالقائم والوضع داخليا وضع النازحني 
 وقواعد )٢( الصكوك واملعايري الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية حقوق الطفلالضروري تنفيذ

قرار اجلمعية ( )قواعد بيجني(األحداث شؤون قضاء األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة 
، عند تنفيذ هذه املعايري، على تكوين بالتشديدوأوصى االجتماع ). ، املرفق٤٠/٣٣العامة 

على مجع بيانات ومعلومات كافية عن املوارد املتاحة حلماية األطفال وضمان استدامة القدرة 
 .والشباب

وأوصى االجتماع بالنظر بدقة يف املخاطر وأشكال اجلرمية اجلديدة اليت تستهدف  - ١٣
على اإلنترنت وبغاء اخلالعية األطفال والشباب بصفة خاصة، مثل استغالل األطفال يف املواد 

                                                           
  .٢٧٥٣١رقم ال، ١٥٧٧ اجمللد ،املعاهداتجمموعة  املتحدة، األمم (2) 
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 وأوصى االجتماع بأن تعتمد الدول أطرا قانونية مالئمة وأن تبين .األطفال أو استغالهلم
القدرات على املستوى الوطين ملكافحة أشكال اجلرمية هذه والتعاون على املستويني اإلقليمي 

كما أوصى االجتماع بتعزيز آليات تبادل املعلومات وقواعد البيانات اليت ميكن . والعاملي
 ل إليها من أجل حتقيق مكافحة اجلرائم املرتكبة ضد األطفالألجهزة إنفاذ القوانني الوصو

 .بصورة فعالة

إذكاء الوعي منها أمور عن طريق ورأى االجتماع أن جناح األحداث ميكن منعه،  - ١٤
يف مرحليت التعليم االبتدائي واملتوسط، وبصفة أعم من خالل التصدي لألسباب اجلذرية 

. ألطفال والشباب بوصفهم قطاعني ضعيفني من اجملتمعيف االيت تؤثر بصورة خاصة للجرمية 
. االجتماعي واالقتصادي وعدم توافر فرص التعليمواإلقصاء وقد تشمل تلك األسباب الفقر 

  .غري احلكومية يف هذا اجملالالوطنية وشدد االجتماع على دور اجملتمع الدويل واملنظمات 
    

  على الصكوك الدولية املتصلة تقدمي املساعدة التقنية لتيسري التصديق   -٢  
   مبنع اإلرهاب وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك

خلص االجتماع إىل أن املساعدة التقنية شرط أساسي لتعزيز األطر القانونية وبناء  - ١٥
 تلك البلدان من العمل بفعالية ليس على منع تتمكّنالقدرات يف البلدان النامية لكي 

 منع وقمع األشكال األخرى من اجلرائم، ومنها علىأيضا اإلرهاب وقمعه فحسب، بل 
وأوصى االجتماع بتشجيع خمتلف أشكال املساعدة . اجلرمية املنظمة والفساد وغسل األموال

التقنية، مبا فيها اخلدمات االستشارية القانونية واملشورة بشأن كيفية إنفاذ التشريعات 
ل للصالت مثة التصدي على حنو أالتدريب املالئم للموظفني املعنيني، وذلك بغيوضمان 

القائمة بني اإلرهاب وغريه من أشكال اجلرمية ومن مث تعزيز التآزر واستفادة دروس من 
وكان اهلدف تعزيز القدرة العامة لنظم العدالة . تقدمي املساعدة التنقية يف جماالت أخرى

 .الوطنية للحدود ةاجلنائية ملكافحة أشكال اجلرمية اخلطرية واملتطورة العابر

ورأى االجتماع أن التصديق على الصكوك العاملية الستة عشر ملكافحة اإلرهاب  - ١٦
 الدول من التعاون على متكِّنوتنفيذها من املسائل ذات األولوية إىل جانب تنفيذ إجراءات 

وُدعي إىل اختاذ إجراءات لتحسني اخلربة على املستويات الوطين . الصعيدين اإلقليمي والعاملي
، مثل متويل املعقَّدةدون اإلقليمي واإلقليمي ملواجهة اإلرهاب، وخصوصا املسائل و

ومت التشديد على تعزير القدرات من أجل منع اإلرهاب ومكافحته من خالل . اإلرهاب
 .التدريب وحتديث أجهزة إنفاذ القانون وإدارة احلدود وغريها من األجهزة ذات الصلة
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 السبل والوسائل املناسبة لتحديد االحتياجات من وأوصى االجتماع بالنظر يف - ١٧
املساعدة التقنية واإلبالغ هبا؛ وضرورة وجود العمليات واآلليات الالزمة لتقدير 
االحتياجات؛ ونوع املعايري واملستلزمات اليت ينبغي توافرها لتقييم االحتياجات من املساعدة؛ 

 ومتفقة مع األولويات واالهتمامات وما إذا كانت تلك املعايري واملستلزمات موضوعية
بإيالء عناية خاصة إلمكانية أيضا  وأوصى االجتماع .والقيم الوطنية ملتلقي املساعدة التقنية
كذلك بأن تضع برامج املساعدة االجتماع وأوصى . التنبؤ باملساعدة التقنية واستدامتها

وأخريا، أوصى . مسعى طويل األجلالتقنية يف احلسبان بعناية أن تعزيز نظم العدالة اجلنائية 
االجتماع بأن توضع استراتيجيات إلشراك األطراف املعنية يف حتديد املسائل األساسية 

  .وإيالئها األولوية يف الربامج العامة للمساعدة التقنية
    

  إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمية  -٣  
ورة إجراء دراسة كاملة للعوامل املسامهة يف اجلرمية أو ط االجتماع الضوء على ضرسلّ - ١٨

 عمل وطنية بشأن تدابري منع اجلرمية بطريقة طاملؤدية إليها وضرورة بناء استراتيجيات وخط
القدرة على منع اجلرمية يف سياق تطوير نظم العدالة تعزز تكفل التصدي لتلك العوامل ومن مث 

غي أن تكون سياسات منع اجلرمية جزءا ال يتجزأ من وعليه، ينب.  ورفع مستواهااجلنائية
 .استراتيجيات القضاء على الفقر واجلهود الرامية إىل التنمية االجتماعية واالقتصادية

. وأوصى االجتماع بإشراك اجملتمعات احمللية واجملتمع ككل يف برامج منع اجلرمية - ١٩
امل خبصوص منع اجلرمية والعمل الذي تشجيع ودعم اجلهود املتعلقة باعتماد هنج شودعا إىل 

سامهت مشاركة اجملتمعات احمللية يف فقد . يقوم به اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية
وأثبتت أيضا فائدهتا يف السعي من أجل كبح أشكال اجلرمية اليت كان من  منع اجلرمية بل

إلنذار والكشف لآليات الصعب على أجهزة إنفاذ القوانني التحقيق فيها من دون وجود 
ووصف املتكلمون تدابري معينة اختذت ملنع اجلرمية يف بلداهنم، مثل . اجملتمع ككليف املبكرين 
والنظر يف على القاصرين جتول آالت تصوير تلفزيوين بدارة مغلقة وفرض حظر تركيب 

كافحة إعفاءات ضريبية للسلع املنتجة يف سياق مشاريع التنمية البديلة ذات الصلة مب
ومن األمثلة املقدمة العمل الذي تقوم به املؤسسة اآلسيوية ملنع اجلرمية وما . املخدرات

تضطلع به من أنشطة متصلة باألعمال التحضريية للمؤمتر الثاين عشر، مبا يف ذلك إعالن 
البنود املوضوعية للمؤمتر املتعلقة بلمواد لودراسة دقيقة  (E/CN.15.2009/NGO/2) أوالنباتار

واستخدمت املؤسسة الشبكة الواسعة خلرجيي معهد آسيا والشرق . ووضع تلك املواد
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خربة ختصصية واسعة من مستغلة بذلك األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني هلذا الغرض 
 .مجيع أرجاء املنطقة

، ااجلرمية واجتاهاهتاملتعلقة بعلومات املوأوصى االجتماع ببناء القدرات جلمع وتعميم  - ٢٠
نع اجلرمية، والتعاون وتبادل هذه ملباعتبار ذلك خطوة ضرورية حنو وضع استراتيجيات 

وأبلغ املتكلمون عن جهود حكوماهتم . املعلومات على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي
وإتاحتها على اإلنترنت وأعربوا عن اهتمامهم بالوقوف على تلك لتكوين قواعد البيانات 

وشدد االجتماع بصفة خاصة على أمهية تبادل املعلومات على . لة يف بلدان أخرىعمليات مماث
من خالل وغريها من األجهزة ذات الصلة، وذلك الصعيد الوطين بني أجهزة إنفاذ القوانني 

زيد  هناك حاجة أيضا إىل املوذُكر أن. نظم حاسوبية وقواعد بيانات مركزية، على سبيل املثال
 .يفية تأثري خمتلف أشكال اجلرمية على الشرائح الضعيفة من اجملتمعمن املعلومات عن ك

والحظ االجتماع ضرورة تقييم تدابري التصدي ملنع اجلرمية واستخدام املوارد على  - ٢١
حنو فعال، وعلى وجه التحديد من خالل النظر يف منهجيات التقييم املالئمة وحتديد ما إذا 

ووضع إطار املختلفة مكوناهتا الفردية تقييم مية ككل أو كان يتعني تقييم سياسات منع اجلر
  .ملسؤولني عن إدارة برامج منع اجلرميةلفائدة ا لرصد األداء قياسي

    
اختاذ التدابري يف جمال العدالة اجلنائية للتصدي لتهريب املهاجرين واالجتار باألشخاص   -٤  

     باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنيةوالصِّالت
العاملي إىل بروتوكول على الصعيد شدد االجتماع على احلاجة إىل ترويج االنضمام   - ٢٢

ريب ته وبروتوكول مكافحة )٣(اصة النساء واألطفالخبمنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص و
 املكملني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية )٤(املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو

االجتاه، ذلك  ومت التسليم باحلاجة إىل بذل املزيد من اجلهود يف )٥(.الوطنيةعرب  املنظمة
وخصوصا من أجل معاجلة التصورات اخلاطئة يف عدد من الدول األعضاء بشأن االختالفات 

وأبلغ املتكلمون عن اجلهود اليت . واملوضوعية بني اجلرائم اليت يتناوهلا هذان الصكاناملفاهيمية 
  .اإلجرامي املنظَّمنشاط الوماهتم للتصدي للصالت القائمة بني هتريب املهاجرين وتبذهلا حك

                                                           
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد  (3) 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد  (4) 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد  (5) 
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   التعاون الدويل ملكافحة غسل األموال استنادا إىل صكوك األمم املتحدة  -٥  
   وسائر الصكوك ذات الصلة

الحظ االجتماع أن عددا متزايدا من الصكوك الدولية يدعو الدول األطراف إىل أن   - ٢٣
عضها إىل بعض، من خالل التعاون الدويل، أكرب قدر ممكن من املساعدة يف التحريات تقّدم ب

أيضا ونظر االجتماع . والتحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة بغسل األموال
يف الصالت القائمة بني غسل األموال، من جهة، واجلرمية املنظّمة عرب الوطنية والفساد، من 

من غسل األموال املتعلقة بحكام األعلى تنفيذ األعضاء وصى بتشجيع الدول جهة أخرى، وأ
 تنفيذا تاما من أجل إدراج )٦(فاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادتا

أكرب عدد ممكن من األفعال اإلجرامية يف تشريعاهتا الوطنية بوصفها أفعاال إجرامية أصلية 
وأشار االجتماع أيضا إىل توصيات اجتماع آسيا واحمليط اهلادئ .  األموالكامنة وراء غسل

للمؤمتر احلادي عشر يف ما يتعلق بالنظر يف صك دويل جديد ملكافحة اإلقليمي التحضريي 
 ).٢٧الفقرة ، A/CONF.203/RPM.1/1 (غسل األموال

مبكافحة غسل وأوصى االجتماع بتعزيز قدرة السلطات الوطنية املختصة املعنية   - ٢٤
وذُكر على . األموال ومتويل اإلرهاب على تبادل املعلومات، وخاصة على صعيد العمليات

وجه اخلصوص أن من األمور ذات األمهية احلامسة يف هذا الصدد بناء الثقة فيما بني خمتلف 
 تبادل املعلومات واالستخبارات قبلعلى رمسي الالتعاون غري تعزيز السلطات الوطنية بغية 

م االجتماع بالفائدة العملية آلليات مثل لَّويف هذا الصدد، س. اإلجراءات الرمسيةمرحلة 
 على منوذج فرقة املصمَّمةجمموعة إيغمونت لوحدات املخابرات املالية واهليئات اإلقليمية 

. قليميةالعمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال وغريها من أفرقة العمل املالية اإل
الدروس املستفادة من التعاون الدويل الناجح يف هذا أفضل املمارسات ووأُوصي بتحديد 

 .اجملال ومجعها

باألنشطة وأوصى االجتماع بأن تؤخذ يف االعتبار التحديات املعينة املتعلقة  - ٢٥
 يف ذلك ، مبا"املوثّقةغري "األنشطة االقتصادية  أو يالنقدالتعامل القائمة على االقتصادية 

 طرائق تعقُّدالشبكات غري الرمسية ووسائل حتويل األموال عرب احلدود، إىل جانب ازدياد 
 .لتصدي هلذه التحدياتعلى امستوى القدرات الوطنية  غسل األموال يف مقابل اخنفاض

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  (6) 
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التطورات األخرية يف استخدام العلم والتكنولوجيا من جانب اجملرمني والسلطات   -٦  
    افحة اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرائم احلاسوبيةاملختصة يف مك

استخدام  يشكِّلهالذي والدويل ألمن الوطين لشدد االجتماع على التهديد املتزايد  -٢٦
. لعلم والتكنولوجيا، وخصوصا األساليب القائمة على احلاسوبلاجملرمني واجلماعات اإلجرامية 

 تتطلب جهودا مشتركة من صورة عامةواالنتشار بوكانت هذه الظاهرة املتسمة بالتعقيد 
أن من أن تدرك وال بد للسلطات الوطنية . احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاصجانب 

. احلاسوبيةرائم ارتكاب اجلعامال يف ليس الوجود املادي للمجرمني أو اجلماعات اإلجرامية 
 من التعاون فيما بينها بشكل نتتمكَّمالئمة لكي وفعالة جميع الدول حتتاج إىل أطر قانونية ف

 .احلاسوبيةرائم اجل الطابع عرب الوطين الذي تتسم به  ذلكتام كما يقتضي

وأوصى االجتماع بأن توضع آليات فعالة ملكافحة استغالل األطفال يف املواد  - ٢٧
على اإلنترنت من خالل اعتماد تشريعات مالئمة وفرض اشتراطات للتسجيل اخلالعية 

 خدمات اإلنترنت ومن خالل بناء قدرة أجهزة إنفاذ القوانني على مقدِّميى واإلبالغ عل
وأكد على هذه النقطة . واالستخباراتالتصدي بسرعة للتهديدات وعلى تبادل املعلومات 

احملددة اليت املراقب عن املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني الذي أشار إىل التدابري 
لوطين يف عديد من البلدان واليت أثبتت فعاليتها يف مكافحة استغالل  على الصعيد ااعتمدت

 .التعاون الدويل هلذا الغرضتعزيز على اإلنترنت ويف اخلالعية األطفال يف املواد 

للسلطات الوطنية، مبا فيها أجهزة الالزمة وأوصى االجتماع باستكشاف الفرص  - ٢٨
ديثة وبإتاحة تلك الفرص من أجل تعزيز قدرة التكنولوجيا احللكي تستخدم إنفاذ القوانني، 

. وأشكال اجلرمية التقليدية على حنو فعالاحلاسوبية رائم اجلالسلطات على مكافحة تلك 
وبرامج تدريب احلاسوبية رائم اجلوُدعي إىل تشجيع إنشاء قواعد بيانات مركزية بشأن 

وسلّم .  ذات الصلةن األجهزةلتعزيز املهارات التنفيذية ألجهزة إنفاذ القوانني وغريها م
رائم اجلمكافحة يف كتب واملعهد الكوري لعلم اإلجرام املاالجتماع باجلهود اليت يبذهلا 

وقيل إن املنتدى .  احلاسوبيةرائماجلاستحداث املنتدى االفتراضي ملكافحة يف  وةاحلاسوبي
نني يف آسيا وإىل تدريب على اإلنترنت ملوظفي إنفاذ القوااليهدف إىل توفري االفتراضي 

. احلاسوبيةرائم اجليف جمال واألخصائيني املمارسني للباحثني معلومات تكوين شبكات 
كتب املاإلقليمي والدويل بني  سيوفر منوذجا للتعاوناالفتراضي والحظ االجتماع أن املنتدى 

 . ومكافحتهاةرائم احلاسوبياجلواألجهزة املختصة يف منع 
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 ألن )٧(،ةرائم احلاسوبياجلظر يف وضع اتفاقية دولية بشأن وأوصى االجتماع بالن - ٢٩
ولوية األعلى إيالء أيضا يعمل سوف  و.ي إىل تعزيز التعاون الدويل يف هذا اجملالدِّذلك يؤ

 تشريعات وطنية فعالة ولبناء مهارات موظفي إنفاذ القانون لكي يعاجلوا بفعالية املسائل سنل
. لحدودعابر ل، وخاصة املتسمة منها بطابع ةرائم احلاسوبياجلاملعقدة اخلاصة بالتحقيق يف 

وسبل التعاون الدويل ليست التقليدية ن التسليم بأن التشريعات منبعت هذه التوصية قد و
 .تطورالبدرجة عالية من التعقيد وسرعة احلاسوبية اليت تتسم رائم اجلفعالة يف جمال 

  
   يف جمال مكافحة املشاكل املتصلة باجلرميةالُنهج العملية لتعزيز التعاون الدويل  -٧  

أوصى االجتماع بتعزيز أطر العمل القانونية وقدرة السلطات الوطنية املختصة من  - ٣٠
على وجه اخلصوص وضع آليات وُرئي . أجل التعاون على الصعيدين اإلقليمي والعاملي

 ىوأوص. مشتركةلقيام بعمليات للمعلومات واالستخبارات وكذلك التنفيذي للتبادل ل
إىل بناء الثقة فيما بني خمتلف السلطات الوطنية لكي الدول االجتماع أيضا بأن تسعى 

 .تتعاون معا بصفة رمسية وغري رمسية حىت وإن مل توجد اتفاقات سابقة يف هذا اخلصوص
  

  ضد املهاجرين  اختاذ التدابري يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدي للعنف  -٨  
  والعمال املهاجرين وأُسرهم

أوصى االجتماع بالتصديق على بروتوكول املهاجرين وتنفيذه على حنو كامل باعتبار  - ٣١
سرهم، وخصوصا بالنظر إىل أُذلك خطوة ضرورية حلماية املهاجرين والعمال املهاجرين و

د السلطات وقد أُوصي كذلك بأن تعتم. التصور السليب خبصوصهم يف البلدان اليت تستضيفهم
 .املهاجرينوإنسانية جتاه مالئمة وأشكال معاملة الوطنية وأجهزة إنفاذ القوانني تدابري 

    
    حلقات العمل  - باء  

   الدويل الصعيدالتثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على  - ١ العمل حلقة  
    من أجل حتقيق سيادة القانون

ال العدالة اجلنائية بصفة عامة وأمهيته شدد االجتماع على الدور احلاسم للتثقيف يف جم  - ٣٢
ومت التشديد على احلاجة إىل هذا التثقيف باالقتران . بالنسبة لتعزيز سيادة القانون بصفة خاصة

                                                           
أعرب ممثل إحدى الدول األعضاء عن رأي مؤداه أن هذه املسألة تقتضي املزيد من النظر الدقيق يف سياق  (7) 

  .مداوالت املؤمتر الثاين عشر
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. مع الطبيعة التقنية والتخصصية الفائقة للمسائل اليت تعالَج يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
شبكة  هبا املنظمات الدولية وغريها من املنظمات املعنية، مثل باجلهود اليت تقوم ونّوه املتكلمون

  ، من أجل النهوض بالبحث والتثقيف،برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  .ال سيما دور معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني

عدالة اجلنائية ميكن تناوهلا من زاويتني والحظ االجتماع أن مسألة التثقيف يف جمال ال  - ٣٣
فالزاوية األوىل تركِّز على مسألة بناء القدرات والتدريب حبد ذاهتما للمؤسسات . على األقل

أما الزاوية الثانية فتنطوي على نظرة أوسع إىل التثقيف . العاملة يف نظام العدالة اجلنائية
. هبا لدى اجلهات األخرى ذات املصلحةباعتباره شكال من أشكال منع اجلرمية والتوعية 

وأوصى االجتماع بأن ُيعتمد هنج متعدد التخصصات وأن يشارك املتخصصون يف جمال 
التعليم واإلخصائيون املمارسون يف جمال العدالة اجلنائية يف تطوير وتوفري التثقيف يف جمال 

  .العدالة اجلنائية
ة خصيصا لتلبية احتياجات التثقيف وأوصى االجتماع بوضع مناهج دراسية مصمَّم  - ٣٤

وأوصى االجتماع املكتب كذلك بالنظر يف توسيع . يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
أدواته احلاسوبية للتدريب وبناء القدرات يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن طريق البناء 

كافحة اجلرائم احلاسوبية الذي استحدث على اخلربة الداخلية، مثل جتربة املنتدى االفتراضي مل
وُرئي أن اخلربة املكتسبة من خالل هذه األدوات . بالتعاون مع املعهد الكوري لعلم اإلجرام

املستندة إىل االتصال احلاسويب املباشر قد تكون مفيدة يف البلدان النامية كنموذج للتدريب 
  .عن ُبعدالقائم على االتصال احلاسويب املباشر أو التعلُّم 

وأوصى االجتماع كذلك باتباع هنج شامل إزاء هذه املسألة من خالل وضع   - ٣٥
وتطبيق برامج تنطوي على مسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أو تستند إليها يف مجيع 

ورأى أن من شأن هذه الربامج أيضا أن تذكي الوعي بشأن مسائل . مستويات التثقيف
  .رأة، ومن مث تعود بفائدة أوسع وأسرع على اجملتمع ككلمعينة، مثل العنف ضد امل

    
وأفضل  املتحدة األمماملمارسات املعتمدة لدى أفضل  استقصاء - ٢ العمل حلقة  

    اجلنائيةيف جمال معاملة السجناء يف نظام العدالة املمارسات األخرى 
دل أفضل أوصى االجتماع بأن يكون املشاركون يف املؤمتر على استعداد لتبا  - ٣٦

املمارسات واخلربات يف جمال معاملة السجناء يف نظم العدالة اجلنائية يف بلداهنم وبعقد 
وخلص . اجتماعات جانبية تتيح التعمق يف مناقشة املسائل التقنية ذات الصلة هبذا املوضوع
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االجتماع إىل أن تيسري إطالع السلطات واملؤسسات املختصة على املرافق اإلصالحية قد 
  .عد على حتسني ظروف الدراسة االستقصائية ومعايري املعاملةيسا
وأوصى االجتماع بإتاحة فرص تدريب وتوعية منتظمة للسلطات املختصة املعنية   - ٣٧

مبعاملة السجناء، مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي إنفاذ القوانني وكذلك موظفي 
االجتماع برنامج إلحضار قضاة ومدعني عامني ومن األمثلة اليت ذكرها . املرافق اإلصالحية

متجولني إىل املرافق اإلصالحية يف املناطق الريفية حيث تنقص املوارد حمليا وذلك من أجل 
  .تعجيل اإلجراءات

وأوصى االجتماع أيضا بالنظر يف معاملة الشرائح الضعيفة من نزالء السجون، أي   - ٣٨
نبغي أن توضع يف احلسبان االحتياجات اخلاصة لتلك ومت التشديد على أنه ي. النساء والشباب

وملا كانت املرأة معّرضة . الشرائح، مبا فيها احلصول على أماكن احتجاز منفصلة ورعاية صحية
بصفة خاصة لالعتداء اجلنسي يف أوساط السجن، ينبغي وضع آليات مالئمة وسرية لتلقي 

ومة التايلندية بشأن مواصلة تطوير وأعرب االجتماع عن تأييده القتراح احلك. الشكاوى
  .اجلانياتالسجينات والتدابري غري االحتجازية بشأن مشروع قواعد األمم املتحدة بشأن معاملة 

    
     الُنهج العملية ملنع اجلرمية يف املدن- ٣ العمل حلقة  

شدد االجتماع على احلاجة إىل تناول مسألة اجلرمية يف املدن من منظور أوسع، مع   - ٣٩
االقتصادية الكامنة وراء التوسع احلضري وتعزيز البنية التحتية يف - ذ العوامل االجتماعيةأخ

واعتربت الوقاية عنصرا أساسيا يف التصدي للميل إىل . املناطق الريفية واحلضرية وفقا لذلك
اقتراف اجلرائم يف املدن وأسبابه اجلذرية وُدعي إىل اعتماد سياسات متكاملة ملعاجلة مجيع 

 سواء - " املتنقلني"واعترب أن التحدي اخلاص يكمن يف ضعف السكان . سائل ذات الصلةامل
 أي السكان الذين ينتقلون من املناطق الريفية إىل - كانوا ضحايا جرائم املدن أم مرتكبيها 

  .املناطق احلضرية من أجل التوظف أو العمل كباعة متجولني
 وصف كامل لظاهرة اجلرائم يف املدن وأوصى االجتماع بإجراء دراسات لتقدمي  - ٤٠

ولوحظ أن فئات معينة، مثل النساء والشباب، معرضة بصفة . وأفضل طريقة للتصدي هلا
وأوصى االجتماع أيضا بإيالء عناية خاصة، كما فعلت اجتماعات . خاصة هلذه اجلرائم

وأُشري إىل . نسيإقليمية حتضريية أخرى، ألثر جرائم املدن على النساء، مبا يف ذلك العنف اجل
انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة كمجال يتطلب مزيدا من الدراسة إىل جانب 

  .وضع تدابري مالئمة للتصدي هلذه الظاهرة
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وأوصى االجتماع كذلك بأن تشرك الدول مجيع اجلهات ذات املصلحة، وخصوصا   - ٤١
ومت التشديد على أن املنشآت . املدناجملتمع املدين والقطاع اخلاص، يف مكافحة اجلرمية يف 

التجارية واألنشطة االقتصادية بوجه عام ضحايا للجرمية يف املدن، مما أدى إىل نشوء بيئة غري 
وُرئي أن إشراك اجملتمعات احمللية على حنو شامل واستباقي ذو . مؤاتية بدرجة كبرية لعملها

راك اجملتمعات احمللية وضع آليات الوساطة ومن أمثلة إش. أمهية حامسة يف منع اجلرمية يف املدن
  .ملنع النـزاعات أو تسويتها يف مرحلة مبكرة

    
 بشأن الصالت القائمة بني االجتار باملخدرات املنّسقة الدولية التدابري - ٤ العمل حلقة  

    املنظمةوسائر أشكال اجلرمية 
انني املعنية وغريها من أوصى االجتماع بتعزيز وتسهيل التعاون بني أجهزة إنفاذ القو  - ٤٢

فهذا التعاون يعزز قدرة . األجهزة اليت أسندت إليها مهمة منع ومكافحة االجتار باملخدرات
احلكومات على التصدي لالجتار باملخدرات كما يؤدي يف بعض احلاالت إىل احلد من 

  .التكاليف املالية واملادية اليت تنطوي عليها هذه املهمة
التصديق على اتفاقية اجلرمية املنظمة وتنفيذها إذ أهنا ستوفر وأوصى االجتماع ب  - ٤٣

للدول إطارا قانونيا قويا وشامال للتعاون الدويل على مكافحة عمليات اجلماعات اإلجرامية 
كما أن ذلك سيحول التركيز من نوع اجلرمية املرتكبة . املنظمة، مبا فيها االجتار باملخدرات
عات اإلجرامية املنظمة، ومن مث يوسع طائفة األنشطة إىل مرتكب اجلرمية، أي اجلما

وُدعي إىل النظر أيضا يف أشكال اجلرائم ذات الصلة، مثل قرصنة وسائط . اإلجرامية املشمولة
اإلعالم الرقمية، حيث إن اجلماعات اإلجرامية املنظمة جتين منها فوائد كبرية متزايدة، فيما 

والحظ االجتماع بقلق استخدام النساء . م منخفضايبقى احتمال املعاقبة على تلك اجلرائ
  .كساعيات يف االجتار باملخدرات من قبل العصابات اإلجرامية املنظمة

وأوصى االجتماع بتشجيع العمليات املشتركة والتعاون الوثيق، على أساس   - ٤٤
 وقد يّسرت التدابري املذكورة اكتشاف وقمع. التجارب الناجحة اليت ذكرها املتكلمون

االجتار باملخدرات على حنو سريع، وخصوصا يف إدارة احلدود وكذلك يف ما يتعلق بسالمة 
 للشرطة ومت التشديد على التعاون مع املنظمات الدولية، ال سيما املنظمة الدولية. السعاة

  .)اإلنتربول(اجلنائية 
فيذ اإلعالن وأوصى االجتماع بأن يناقش املؤمتر الثاين عشر ويضع آليات مالئمة لتن  - ٤٥

السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة 
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مشكلة املخدرات العاملية املعتمدين يف اجلزء رفيع املستوى من الدورة الثانية واخلمسني للجنة 
 بشأن التعاون الدويل على مكافحة مشكلة ٦٣/١٩٧املخدرات وقرار اجلمعية العامة 

  .خدرات العاملية، مبا يف ذلك االجتار باملخدراتامل
) ٢٠٠٨ (١٨١٧وناشد االجتماع الدول األعضاء أن تكفل تنفيذ قرار جملس األمن   - ٤٦

بشأن التعاون الدويل، وخصوصا للحد من هتريب السالئف ألغراض إنتاج اهلريوين يف 
االجتماع الدول وناشد . أفغانستان، من خالل استحداث وسم كيميائي للسالئف مثال

األعضاء أيضا أن حتّسن فعالية تبادل املعلومات فيما بني الدول بشأن املسائل املتعلقة 
باإلجراءات املتخذة ملكافحة االجتار باملخدرات وسالئفها وأوصى بأن جيري املكتب حتليال 

  .من أفغانستانوتقييما شاملني جلميع أنواع التحديات والتهديدات ذات الصلة باجلرمية واملنبثقة 
    
 وأفضل املمارسات من أجل احليلولة دون اكتظاظ االستراتيجيات - ٥ العمل حلقة  

    املرافق اإلصالحية
اجملرمني عرضا معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة قدم املراقب عن   - ٤٧

  .ضموهنابشأن التحضري حللقة العمل ورحب باالقتراحات املتعلقة بتنظيم حلقة العمل وم
وتناول االجتماع العديد من العوامل اليت تسهم يف اكتظاظ املرافق اإلصالحية،   - ٤٨

ولوحظ أن اكتظاظ السجون . كالعوامل اليت توجد يف خمتلف مراحل اإلجراءات اجلنائية
وقدم . نتيجة مباشرة للسياسة العقابية والنهج الذي تعتمده الدول ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ال على التعديالت التشريعية اليت زادت من جمموعة األفعال اإلجرامية والعقوبات املتعلقة مث
  .بتعاطي املخدرات وأدت إىل زيادة كبرية يف عدد نزالء السجون خالل فترة وجيزة

وأوصى االجتماع باختاذ تدابري يف مراحل ما قبل احملاكمة وأثناء احملاكمة واإلدانة   - ٤٩
علما باجلهود املبذولة يف هذا االجتاه  وأحاط املتكلمون. ص املسجوننيخلفض عدد األشخا

على املستوى الوطين، مبا يف ذلك من خالل فرض حدود زمنية إلهناء التحقيقات وإجراء 
ومت التشديد على أمهية . احملاكمات وكذلك النظر يف بدائل للسجن والتدابري غري االحتجازية

وعلى أن التدابري مثل اخلدمة اجملتمعية من شأهنا أن تساهم يف إعداد السجناء لإلفراج عنهم 
  .إعادة التأهيل

وأوصى االجتماع بإيالء اهتمام خاص ملسألة السجناء األجانب الذين يعتربون   - ٥٠
مشكلة كبرية يف عدة بلدان من حيث اكتظاظ املرافق اإلصالحية ومن حيث معاملة 
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وأوصى االجتماع باعتماد تدابري للتخفيف من . يةاحملتجزين األجانب خارج بلداهنم األصل
  .حدة هذه املشكلة، مبا يف ذلك تنفيذ أحكام اجتزائية وبرامج لتبادل السجناء األجانب

    
    مسائل أخرى  - جيم  

ا توضيحيا  اجمللس االستشاري الدويل للشؤون العلمية والفنية عرضعن املراقب مقّد  - ٥١
فق املقرر إتاحتها من أجل تنظيم االجتماعات اجلانبية خالل  واملرااختاذهاللترتيبات املقرر 

  . عشرالثايناملؤمتر 
 عرضا توضيحيا الربازيل، البلد املضيف للمؤمتر الثاين عشر،وقدم املراقب عن   - ٥٢

للترتيبات الفنية واإلدارية اجلارية يف بلده وحلالة التقدم احملرز يف مجيع اإلجراءات الالزمة 
  .ية للمؤمتر على حنو فعال ويف الوقت املناسبلألعمال التحضري

    
       وتنظيم األعمالاحلضور  -ثالثا  
     ومكان انعقادهاالجتماع موعد  - ألف  

ملؤمتر األمم املتحدة الثاين واحمليط اهلادئ اإلقليمي التحضريي  آسيا جتماعا ُعقد  - ٥٣
  .٢٠٠٩يه ليو/متوز ٣  إىل١، من تايلند، بانكوك اجلنائية يف والعدالةعشر ملنع اجلرمية 

    
    احلضور  - باء  

 آلسيا  ممثّلو الدول التالية األعضاء يف اللجنة االقتصادية واالجتماعيةاالجتماع حضر  - ٥٤
االحتاد الروسي وأذربيجان وأستراليا وإندونيسيا وباكستان وبروين دار : واحمليط اهلادئ

ية الشعبية وساموا وسنغافورة السالم وتايلند ومجهورية كوريا ومجهورية الو الدميقراط
  .وفانواتو والفلبني والصني وكرييبايت وماليزيا ونيبال واهلند واليابان

  . مراقب عن الربازيلاالجتماع وحضر  - ٥٥
مكتب األمم املتحدة املعين : التالينيمنظومة األمم املتحدة كياين وحضر مراقبون عن   - ٥٦

  . لشؤون الالجئنيباملخدرات واجلرمية ومفوضية األمم املتحدة
 لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية ة التابعةهد التاليااملعوحضر مراقبون عن   - ٥٧

آسيا والشرق  ومعهد معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة: والعدالة اجلنائية
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واجمللس االستشاري  اجملرمني واملعهد الكوري لعلم اإلجراماألقصى ملنع اجلرمية ومعاملة 
  .الدويل للشؤون العلمية والفنية

 ذات املركز االستشاري لدى ة التالية غري احلكومياتاملنظموحضر مراقبون عن   - ٥٨
 واملركز الدويل لألطفال  ملنع اجلرميةاآلسيويةاملؤسسة : اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  .صالحية والسجونالرابطة الدولية للمؤسسات اإلو املفقودين واملستَغلني
    

    االجتماع افتتاح  - جيم  
التحضريي ملؤمتر األمم اإلقليمي  آسيا واحمليط اهلادئ  اجتماع تايلند ممثّلافتتح  - ٥٩

وأشار ممثل تايلند . ٢٠٠٩يه ليو/متوز ١ اجلرمية والعدالة اجلنائية يف ملنعاملتحدة الثاين عشر 
املؤمتر احلادي عشر وشدد على أن االجتماعات إىل اخلربة اليت اكتسبتها تايلند من استضافة 

اإلقليمية التحضريية هي أجنع وسيلة لتحفيز املناقشة بشأن البنود املوضوعية وموضوعات 
وتطرق إىل املوضوع العام للمؤمتر الثاين عشر . حلقات العمل من أجل اعتماد منظور إقليمي

ودا متضافرة للتصدي للجرمية جبميع باعتباره دعوة موجهة إىل اجملتمع الدويل لكي يبذل جه
. أشكاهلا، مبا فيها األشكال اجلديدة واألكثر تطورا، من خالل إصالح نظم العدالة اجلنائية

ورأى أن التحديات احلالية، مثل األزمة املالية، متثل مشكلة بوجه خاص وتفاقم األنشطة 
رمية بوصف ذلك طريقة وقال إن هناك حاجة إىل إيالء عناية أكرب ملنع اجل. اإلجرامية

وحث املتكلم على النهوض باستراتيجيات شاملة . للتصدي لألسباب اجلذرية للجرمية
العتماد ُنهج متكاملة ومتعددة التخصصات خبصوص بناء القدرات يف مؤسسات نظام 

وقال إن من الضروري أن تشمل تلك االستراتيجيات احترام حقوق اإلنسان . العدالة اجلنائية
  . سيادة القانون والنهوض بالتنمية املستدامةوحتقيق
والحظ املتكلم أنه ثبت أن اتفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا واتفاقية   - ٦٠

مكافحة الفساد والصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار 
 تشكِّل حجر الزاوية للنظام )٨(١٩٨٨ية لسنة غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقل

. فقد وفر تنفيذها دروسا مفيدة وأفضل ممارسات. العاملي ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
وسيتيح املؤمتر الثاين عشر فرصة للتطرق إىل النظام القانوين الدويل احلايل وحيدد الثغرات 

 تقدم  منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةجماليف ا كما أن معايري األمم املتحدة وقواعده. احملتملة
واختتم املتكلم كالمه . توجيهات ولكن ال بد من إعادة تقييمها يف ضوء التطورات اجلديدة

                                                           
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد وعة املعاهداتجمماألمم املتحدة،  (8) 
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قواعد بتقدمي ملخص خلمس مسائل حمل اهتمام خاص لدى حكومته، أال وهي مشروع 
؛ والقضاء على ن اجلانيات غري االحتجازية بشأوالتدابرياألمم املتحدة ملعاملة السجينات 

العنف ضد املرأة من خالل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ وترويج النماذج اإلمنائية الناجحة 
ملنع اجلرمية يف أسباهبا اجلذرية؛ ووضع اتفاقية جديدة بشأن اجلرائم احلاسوبية تتناول استغالل 

  .تزييف واجلرمية املنظمةاألطفال يف املواد اخلالعية على اإلنترنت؛ والصلة بني ال
كتب على أن أمهية تنظيم األعمال التحضريية للمؤمتر الثاين املوشدد املراقب عن  - ٦١

 يف تنيأمهية سياسيداللة وعشر بعناية على املستوى اإلقليمي نابعة عما يتسم به املؤمتر من 
مية والعدالة جمال وضع املعايري وصنع السياسات على الصعيد الدويل يف ميدان منع اجلر

ملا كان املؤمتر الثاين عشر يصادف الذكرى اخلامسة واخلمسني لعقد قال إنه و. اجلنائية
لتحريك مؤمترات األمم املتحدة بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ميكن أن يكون مبثابة منرب 

حتقيق سيادة ال جمالذي يؤديه نظام العدالة اجلنائية يف املركزي عملية هتدف إىل ترسيخ الدور 
الناتج عن ناسب املوقت الوعالوة على ذلك، سيعقد املؤمتر الثاين عشر يف . القانون والتنمية

عدم عن فرصة للبناء على العمل السابق ومسؤولية ، مما يوفّر حتديات واجتاهات جديدةنشوء 
عل جإىل هذا التركيز يفضي وميكن أن . وتعريض اإلجنازات للخطرعن الركب التخلف 

وضع جمموعة متماسكة من وإىل سيادة القانون من دعائم نظام العدالة اجلنائية دعامة أساسية 
الغرض، يف شكل نظام عدالة جنائية منوذجي يستند إىل معايري لذلك املبادئ التوجيهية، 

ة وأكد املتكلم أيضا على أمهي. األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 .دور املساعدة اإلمنائية يف تعزيز نظم العدالة اجلنائية

لألعمال التحضريية للمؤمتر حمّدثا كتب إىل االجتماع عرضا املوقدم املراقب عن  - ٦٢
الثاين عشر مشل املشاورات اجلارية مع حكومة الربازيل لوضع الصيغة النهائية من اتفاق البلد 

 .املضيف والتوقيع عليه

 كتب جدول األعمال املؤقت لالجتماعاملراقب عن رض املعمث  - ٦٣
(A/CONF.213/RPM.3/L.1)  جدول األعمال املؤقت للمؤمتر الثاين عشر جيسِّدمفيدا بأنه 

 .٦٣/١٩٣بصيغته اليت أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها 

كتب بأن الطابع الشمويل جلدول أعمال االجتماع يتفق مع املوأفاد املراقب عن  - ٦٤
: االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية"وضوع العام للمؤمتر الثاين عشر وهو امل

ويوجد يف هذا الصدد خياران ". نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري
فاخليار األول هو النظر يف كل جمال من اجملاالت .  من جدول األعمال٥ و٤ملناقشة البندين 
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أما اخليار الثاين، فهو تقسيم البنود املوضوعية إىل جمموعات لكي ُينظر . اضيعية على حدةاملو
وقال إن . وجهأفضل استغالل الوقت احملدود املتاح لالجتماع على وبغية فيها جمتمعةً، 

 ااعتمدويف غريب آسيا أمريكا الالتينية والكاريبـي يف  ني والتحضريينياإلقليميني االجتماع
وأضاف يقول إن اجتماع آسيا واحمليط اهلادئ اإلقليمي التحضريي اعتمد .  الثايناخليار

 :على النحو التايلمناقشاته  ونظم كذلك اخليار الثاين

نوقش مع البند املوضوعي ") األطفال والشباب واجلرمية ("١البند املوضوعي  )أ(  
 ؛")ةإعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمي ("٣

تقدمي املساعدة التقنية لتيسري التصديق على الصكوك  ("٢البند املوضوعي  )ب(  
 ؛")الدولية املتصلة مبنع اإلرهاب وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك

التعاون الدويل ملكافحة غسل األموال استنادا إىل  ("٥البند املوضوعي  )ج(  
 ٧نوقش مع البند املوضوعي ) "صكوك األمم املتحدة وسائر الصكوك القائمة ذات الصلة

 ؛")ُنهج عملية لتعزيز التعاون الدويل يف جمال مكافحة املشاكل املتصلة باجلرمية("

التطورات األخرية يف استخدام العلم والتكنولوجيا من  ("٦البند املوضوعي  )د(  
 ؛")ةجانب اجملرمني والسلطات املختصة يف مكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرائم احلاسوبي

اختاذ التدابري يف جمال العدالة اجلنائية للتصدي لتهريب  ("٤البند املوضوعي   )ه(  
نوقش مع ") املهاجرين واالجتار باألشخاص والصالت باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية

 اختاذ التدابري يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدي للعنف ضد ("٨البند املوضوعي 
 ").ماملهاجرين والعمال املهاجرين وأُسره

استقصاء أفضل املمارسات املعتمدة لدى  ("٢ترح أيضا مناقشة حلقة العمل واق  - ٦٥
 )"األمم املتحدة وأفضل املمارسات األخرى يف جمال معاملة السجناء يف نظام العدالة اجلنائية

احليلولة دون اكتظاظ االستراتيجيات وأفضل املمارسات من أجل (" ٥مع حلقة العمل 
 ").املرافق اإلصالحية

    
  انتخاب أعضاء املكتب - دال  

، انتخب االجتماع بالتزكية أعضاء ٢٠٠٩يوليه / متوز١يف اجللسة األوىل املعقودة يف  - ٦٦
 :املكتب التالني

 )تايلند(آت - ويزيت ويزيتسورا  :الرئيس 
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 )أذربيجان(ليشانوف أل يهاب :نائب الرئيس 

 )فانواتو(إيريك كالوتييت   :املقّرر 
    

   اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل - هاء 
 (/A/CONF.213 ويف اجللسة األوىل أيضا اعتمد االجتماع جدول أعماله املؤقت -٦٧

(RPM.3/L.1 وكان كما يلي: 

 .افتتاح االجتماع - ١ 

 .انتخاب أعضاء املكتب - ٢ 

 .ألخرىجدول األعمال واملسائل التنظيمية اإقرار  - ٣ 

 :جدول أعمال املؤمتر الثاين عشراملدرجة يف البنود املوضوعية  - ٤ 

 األطفال والشباب واجلرمية؛ )أ(  

تقدمي املساعدة التقنية لتيسري التصديق على  )ب(  
الصكوك الدولية املتصلة مبنع اإلرهاب 

 وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك؛

 جمال منع اجلرمية؛إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف  )ج(  

اختاذ التدابري يف جمال العدالة اجلنائية للتصدي  )د(  
لتهريب املهاجرين واالجتار باألشخاص 
والصالت باجلرمية املنظمة العابرة للحدود 

 الوطنية؛

التعاون الدويل ملكافحة غسل األموال   )ه(  
استنادا إىل صكوك األمم املتحدة وسائر 

 ة؛الصكوك القائمة ذات الصل

التطورات األخرية يف استخدام العلم  )و(  
والتكنولوجيا من جانب اجملرمني والسلطات 
املختصة يف مكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك 

 اجلرائم احلاسوبية؛
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 العملية لتعزيز التعاون الدويل يف الُنهج )ز(  
 جمال مكافحة املشاكل املتصلة باجلرمية؛

اجلرمية والعدالة اختاذ التدابري يف جمال منع  )ح(  
ي للعنف ضد املهاجرين دِّاجلنائية للتص

 .والعمال املهاجرين وأُسرهم

املواضيع اليت من املقّرر أن تنظر فيها حلقات العمل يف إطار  -٥ 
 :املؤمتر الثاين عشر

التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على  )أ(  
الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة 

 القانون؛

تقصاء أفضل املمارسات املعتمدة لدى اس  )ب(  
األمم املتحدة وأفضل املمارسات األخرى يف 
 جمال معاملة السجناء يف نظام العدالة اجلنائية؛

 الُنهج العملية ملنع اجلرمية يف املدن؛ )ج(  

قة بشأن الصالت ّسالتدابري الدولية املن )د(  
القائمة بني االجتار باملخدرات وسائر 

 ة املنظمة؛أشكال اجلرمي

االستراتيجيات وأفضل املمارسات من   )ه(  
أجل احليلولة دون اكتظاظ املرافق 

 .اإلصالحية

 .التوصيات اخلاصة مبشروع إعالن املؤمتر الثاين عشر - ٦ 

 .اعتماد تقرير االجتماع - ٧ 

  . أعمالهويف اجللسة نفسها، أقر االجتماع تنظيم - ٦٨
    

     الجتماعاعتماد التقرير واختتام ا -رابعا  
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 ، يف تقريره٢٠٠٩يوليه / متوز٣ يومنظر االجتماع، أثناء جلسته السادسة املعقودة  - ٦٩
(A/CONF.213/RPM.3/L.2) واعتمده بصيغته املعّدلة شفويا.  
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  للمؤسسات اإلصالحية والسجون



 

 25 
 

A/CONF.213/RPM.3/1  

     املرفق الثاين
     قائمة الوثائق  

A/CONF.213/PM.1 دليل املناقشة 
A/CONF.213/RPM.2/L.1 جدول األعمال املؤقت وتنظيم األعمال املقترح 
A/CONF.213/RPM.2/L.2 مشروع التقرير 

  


