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     القراران اللذان اعتمدمها املؤمتر-الفصل األول
 :قرارين التالينياعتمد مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ال -١
  

  ١القرار   
 إعالن بانكوك  
 التحالفات االستراتيجية يف جمال: أوجه التآزر واالستجابات  
   منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  

 ،حنن الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

  يف مؤمتـر األمـم املـتحدة احلـادي عشـر ملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية، يف                  وقـد اجتمعـنا    
، لكـي نقـرر اختـاذ تدابـري منسـقة أكثر فعالية،             ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢٥ إىل   ١٨بـانكوك مـن     

 بروح من التعاون، ملكافحة اجلرمية والسعي إىل اقامة العدل،

 بــأن مؤمتــرات األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، الــيت تشــكّل  مــنا واقتــناعا 
مت يف السياسـات واملمارسـات الوطنية بتيسري تبادل         دولـيا رئيسـيا، قـد أسـه       -حمفـال حكومـيا   

اآلراء والـــتجارب وتعبـــئة الـــرأي العـــام واإليصـــاء خبـــيارات سياســـاتية عـــلى الصـــعيد الوطـــين 
واإلقلـيمي والـدويل، مقدمـة بذلـك مسـامهة ذات شــأن يف إحـراز تقـدم يف مـيدان مـنع اجلــرمية          

 والعدالة اجلنائية وتعزيز التعاون الدويل فيه،

  أعمال مؤمترات األمم املتحدة العشرة املاضية،ذ نستذكروإ 

 املسـؤولية املـنوطة بـربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية    وإذ نؤكّـد جمـددا    
ــية، يف مــيدان مــنع      وهــي أن يعمــل، إىل جانــب الــدول األعضــاء واملــنظّمات اإلقليمــية والدول

 اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 إزاء توسـع وأبعـاد اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا فيها االجتار              عر بقلـق عظـيم    وإذ نشـ   
غـري املشـروع باملخدرات وغسل األموال واالجتار باألشخاص وريب املهاجرين واالجتار غري          
املشــروع باألســلحة واإلرهــاب، وأي صــالت قائمــة بيــنها، وإزاء تــزايد تطــور وتــنوع أنشــطة  

 ية املنظمة،اجلماعات اإلجرام

 عـلى أن تعزيـز احلـوار بـني احلضـارات وتشـجيع التسـامح ومنع استهداف                  وإذ نشـدد   
خمـتلف الديانـات والثقافات استهدافا عشوائيا ومعاجلة املسائل اإلمنائية والنـزاعات اليت ال تزال              
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ــتعاون الــدويل الــذي هــو مــن أهــم العناصــر يف مكافحــة       دون حــل ســوف تســهم كلّهــا يف ال
 جبمـيع أشـكاله ومظاهـره، وإذ نؤكّـد جمـددا أنـه ال ميكـن تـربير أي عمـل إرهـايب أيا                        اإلرهـاب 

 كانت الظروف،

أن على الدول أن تكفل امتثال أي تدابري تتخذها من أجل مكافحة            وإذ نؤكّـد جمـددا       
 اإلرهـاب جلمـيع الـتزاماا مبقتضـى القـانون الدويل، وأنه ينبغي هلا أن تعتمد تلك التدابري وفقا                  
ــانون         ــدويل وق ــوق اإلنســان ال ــانون حق ــدويل، وال ســيما ق ــانون ال ــتحدة والق ــم امل ــثاق األم ملي

  الالجئني الدويل والقانون اإلنساين الدويل،
 الــنمو الســريع لــلجرائم االقتصــادية واملالــية اجلديــدة، الــيت أصــبحت متــثّل   وإذ يفزعــنا 

 ، وامتدادها اجلغرايف وآثارها،ديدا كبريا لالقتصادات الوطنية وللنظام املايل الدويل

 عـلى احلاجـة إىل ج متكامل ومنتظم إزاء مكافحة الفساد وغسل             وإذ نسـلّط الضـوء     
األمـوال، يف سـياق اُألطـر والصـكوك القائمـة، وخصوصا تلك اليت ترعاها األمم املتحدة، ألن         

 تلك اجلرائم ميكن أن تفضي إىل ارتكاب أنشطة إجرامية أخرى،

 أعمال االجتماعات اإلقليمية التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة        ني التقدير وإذ نالحـظ بع    
 )١(احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 :نعلن ما يلي 

إرادتــنا السياســية لتحقــيق الــتطلّعات واألهــداف املبيــنة يف هــذا اإلعــالن  نعلــن -١ 
 .والتزامنا بتحقيقها

نا والتزامــنا جتــاه األمــم املــتحدة وبــرنامج األمــم   اســتمرار تأيــيد نؤكّــد جمــددا -٢ 
املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، وخصوصـا جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية ومكتب                     
ــيمي ألحبــاث اجلــرمية       ــاملخدرات واجلــرمية ومعهــد األمــم املــتحدة األقال األمــم املــتحدة املعــين ب

العزم على مواصلة تدعيم الربنامج من خالل التمويل        والعدالـة ومعاهد شبكة الربنامج، ونعقد       
 .املستدام، حسب االقتضاء

نؤكّـد جمـددا، بـروح من املسؤولية اجلماعية واملشتركة، استعدادنا للسعي إىل      -٣ 
حتسـني التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية واإلرهاب على الصعيد اإلقليمي والثنائي واملتعدد              

شمل، ضمن جماالت أخرى، تسليم املطلوبني للعدالة وتبادل املساعدة         األطـراف، يف جمـاالت ت     
__________ 

 (1) A/CONF.203/RPM.1/1 و A/CONF.203/RPM.2/1 و A/CONF.203/RPM.3/1 و Corr.1 
 A/CONF.203/RPM.4/1 و



 

5  
 

A/CONF.203/18  

ونسـعى إىل ضمان قدرتنا الوطنية، واتساق قدرتنا الدولية عند االقتضاء، من خالل             . القانونـية 
األمـم املـتحدة وسـائر املـنظّمات العاملـية واإلقليمـية ذات الصـلة، عـلى ممارسـة التعاون الدويل،              

 اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية واإلرهــاب والتحقــيق فــيهما ومالحقــة خصوصــا يف جمــاالت مــنع
 .املتورطني فيهما قضائيا وحماكمتهم، ويف الكشف عن أي صالت قائمة بينهما

بـبدء نفـاذ اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                 نرحـب  -٤ 
يت مل تصــدق بعــد عــلى تلــك االتفاقــية    ونناشــد مجــيع الــدول الــ )٢(.وإثــنني مــن بــروتوكوالا 

والـربوتوكوالت املـلحقة ـا أو تنضـم إلـيها وتـنفّذ أحكامهـا أن تسـعى إىل التصـديق عليها أو             
 )٣(االنضــمام إلــيها وتنفــيذ أحكامهــا، وكذلــك أحكــام اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد

الصـكوك، نـتعهد باالمتثال     وعـند تنفـيذ أحكـام تلـك         . والصـكوك الدولـية ملكافحـة اإلرهـاب       
الكـامل اللتزاماتـنا مبقتضـى القـانون الـدويل، وخصوصـا قـانون حقوق اإلنسان الدويل وقانون                

وندعــم كــل اجلهــود املـبذولة لتيســري تنفــيذ تلــك  . الالجـئني الــدويل والقــانون اإلنســاين الـدويل  
 .الصكوك

ــية أن تواصــل تقــدمي    نناشــد -٥  ــبلدان املاحنــة واملؤسســات املال ــية  ال ــربعات كاف  ت
وبصـورة منـتظمة مـن أجـل توفـري املسـاعدة التقنـية للـبلدان النامـية والـبلدان ذات االقتصادات                      
االنتقالـية، بغـية مساعدا على بناء قدرا على منع اجلرمية بكل أشكاهلا والتصدي هلا وتطبيق                

، وعلى وجه اخلصوص    معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية                 
ــية ذات الصــلة         ــاب والصــكوك الدول ــية ملكافحــة اإلره تيســري انضــمامها إىل الصــكوك الدول
ــية         ــرب الوطنـ ــنظمة عـ ــرمية املـ ــة اجلـ ــتحدة ملكافحـ ــم املـ ــية األمـ ــنها اتفاقـ ــرمية، ومـ ــة اجلـ مبكافحـ

ية ملراقبة  والـربوتوكوالت املـلحقة ـا واتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقيات الدول             
 .املخدرات، وتنفيذ تلك الصكوك

ــتوفري          -٦  ــتعلق ب ــيما ي ــتحدة ف ــم امل ــباع ــج أكــثر تكــامال يف إطــار األم ــد ات نؤي
املســاعدة عــلى بــناء القــدرات يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، ويف الــتعاون يف املســائل  

 .ترسيخ سيادة القانون وتعزيزهااجلنائية ذات الطابع العابر للحدود، على سبيل اإلسهام يف 

ــا عــلى اجلــرمية واإلرهــاب عــلى الصــعيدين الوطــين     نســعى -٧  إىل حتســني ردودن
والـدويل، وذلـك بوسـائل مـنها مجـع وتقاسـم املعلومـات عـن اجلـرمية واإلرهـاب وعـن التدابري                       

ب األمم  ونرحب بالعمل اهلام الذي يضطلع به مكت      . املضـادة الفعالة، وفقا للتشريعات الوطنية     
__________ 

 .، املرفقات األول إىل الثالث٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (2) 
 .، املرفق٥٨/٤ اجلمعية العامة قرار (3) 
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املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية وشـبكة بـرنامج األمـم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية                   
 .يف جمال اجتاهات اجلرمية والعدالة

بأن التمسك بسيادة القانون واإلدارة الرشيدة واإلدارة السليمة         حنـن مقتنعون   -٨ 
د احمللي والوطين والدويل تشكل شروطا      للشـؤون العمومـية واملمـتلكات العمومـية عـلى الصـعي           

ــئة      ــئة تتــيح مــنع اجلــرمية ومكافحــتها بــنجاح واحلفــاظ عــلى تلــك البي ــئة بي وحنــن . مســبقة لتهي
ملـتزمون بإنشـاء وصـون مؤسسـات منصـفة وكفـؤة للعدالـة اجلنائـية، مبا يف ذلك معاملة مجيع                     

معاملة إنسانية، وفقا للمعايري احملـتجزين يف مـرافق االحـتجاز قـبل احملاكمـة واملرافق اإلصالحية         
 .الدولية السارية

بـدور أفـراد وجمموعـات خـارج نطـاق القطـاع العام، كاتمع األهلي                نسـلِّم  -٩ 
واملـــنظمات غـــري احلكومـــية واملؤسســـات اتمعـــية، يف اإلســـهام يف مـــنع اجلـــرمية واإلرهـــاب  

 .ور يف إطار سيادة القانونونشجع على اختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز هذا الد. ومكافحتهما

نسـلِّم بـأن االسـتراتيجيات الشـاملة والفعالـة ملنع اجلرمية ميكن أن تسهم بقدر                 -١٠ 
وحنـثّ على أن تعاجل تلك االستراتيجيات األسباب اجلذرية         . كـبري يف خفـض اجلـرمية واإليـذاء        

ى الصــعيد احملــلي وعوامـل اخلطــر اخلاصــة باجلـرمية واإليــذاء وأن يســتمر تطويــرها وتنفـيذها عــل   
 )٤(.والوطين والدويل، مع مراعاة أمور منها املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية

نالحـظ أن البلدان اخلارجة من نزاع معرضة بوجه خاص للجرمية، وال سيما              -١١ 
ــئات        ــنظمات اإلقليمــية واهلي ــدول األعضــاء وامل ــك، نوصــي ال ــنظمة والفســاد؛ ولذل اجلــرمية امل

كتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بأن تستحدث، بالتنسيق مع            الدولـية، ومـنها م    
إدارة عملـيات حفـظ السـالم الـتابعة لألمانـة العامـة وغريهـا مـن الكـيانات ذات الصلة، ردودا            
أكـثر فعالـية عـلى هـذه املشـاكل مـن أجـل إعـادة إرساء سيادة القانون أو تعزيزها أو توطيدها              

 .وضاع الالحقة للنـزاعاتوإحقاق العدالة يف األ

فـيما يـتعلق بـتزايد ضـلوع اجلماعـات اإلجرامـية املـنظمة يف سـرقة املمتلكات                   -١٢ 
الثقافــية واالجتــار ــا واالجتــار غــري املشــروع بــأنواع النــباتات واحلــيوانات الــربية املشــمولة          

ء أن تتخذ   باحلمايـة، نسـلّم بأمهـية مكافحـة هـذه األشـكال مـن اجلـرمية ونناشـد الدول األعضا                   
تدابـري فعالـة مـن أجـل تعزيـز الـتعاون الـدويل، واضـعني يف اعتـبارنا الصـكوك القانونية الدولية                       
ذات الصــلة، ومــنها االتفاقــية املــتعلقة بالــتدابري الواجــب اختاذهــا حلظــر ومــنع اســترياد وتصــدير 

__________ 
 .، املرفق ٢٠٠٢/١٣قرار الس االقتصادي واالجتماعي  (4) 
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بــأنواع   واتفاقــية االجتــار الــدويل   )٥(ونقــل ملكــية املمــتلكات الثقافــية بطــرق غــري مشــروعة      
 )٧(. واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي)٦(احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض

نالحـــظ بقلـــق تـــزايد االخـــتطاف واالجتـــار باألشـــخاص بصـــفتهما شـــكلني   -١٣ 
خطرييـن ومـرحبني وغـري إنسـانيني مـن أشكال اجلرمية املنظمة، وكثريا ما يرتكبان دف متويل                  

ت اإلجرامــية، وكذلــك متويــل األنشــطة اإلرهابــية يف بعــض األحــيان، ومــن مث نوصــي   املــنظّما
. باسـتحداث تدابـري ملكافحـة هاتني اجلرميتني وبايالء االهتمام إلنشاء آليات عملية ملكافحتهما          

ونعـترف باحلاجـة إىل تنفـيذ تدابـري ترمي إىل توفري القدر الكايف من املساعدة واحلماية لضحايا       
 .واالجتار باألشخاص وأسرهماالختطاف 

 كـــانون ٢٠، املـــؤرخ ٥٩/١٥٦إذ نضـــع يف اعتـــبارنا قـــرار اجلمعـــية العامـــة  -١٤ 
 بشـأن مـنع ومكافحــة االجتـار باألعضـاء البشــرية واملعاقـبة علـيه، حنــيط       ٢٠٠٤ديسـمرب  /األول

غري عـلما بالشـواغل اجلـادة الـيت أُبديـت بشـأن استئصـال األعضاء البشرية واالجتار ا بصورة                    
 .مشروعة، وسوف ندرس باهتمام تقرير األمني العام الذي طُلب يف ذلك القرار

نؤكّـد جمـددا األمهـية األساسـية الـيت يكتسـيها تنفـيذ الصكوك الراهنة واملضي                  -١٥ 
يف وضـع تدابـري وطنـية وتطويـر الـتعاون الـدويل يف املسـائل اجلنائية، ومن ذلك النظر يف تعزيز                      

وصـــا تدابـــري مكافحـــة اجلـــرمية الســـيربانية وغســـل األمـــوال واالجتـــار  وزيـــادة الـــتدابري، وخص
ــبادل املســاعدة         ــة وت ــني للعدال ــتعلقة بتســليم املطلوب ــتدابري امل ــك ال ــية، وكذل ــتلكات الثقاف باملم

 . القانونية ومصادرة عائدات اجلرمية واستردادها وإرجاعها

الت والشبكات  نالحـظ أن تكنولوجـيا املعلومـات وسـرعة تطور نظم االتصا            -١٦ 
احلاسـوبية اجلديـدة، يف فـترة العوملـة الراهـنة، صـاحبتهما إسـاءة اسـتعمال لتلك التكنولوجيات                   

ومــن مثّ، نرحــب بــاجلهود املــبذولة لــتعزيز واســتكمال الــتعاون القــائم ملــنع  . ألغــراض إجرامــية
ا، بوسائل منها   جـرائم التكنولوجـيا الراقية واجلرائم احلاسوبية والتحقيق فيها ومالحقتها قضائي          

ونسـلّم بأمهـية إسـهام األمـم املـتحدة يف احملافل االقليمية             . إقامـة شـراكات مـع القطـاع اخلـاص         
وســائر احملــافل الدولــية يف جمــال مكافحــة اجلــرمية الســيربانية وندعــو جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة  

ت رعايــة األمــم اجلنائــية إىل أن تــدرس إمكانــية توفــري مــزيد مــن املســاعدة يف ذلــك اــال حتــ   

__________ 
 .١١٨٠٦، العدد ٨٢٣، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (5) 
 .١٤٥٣٧، العدد ٩٩٣املرجع نفسه، الد  (6) 
 .٣٠٦١٩، العدد ١٧٦٠املرجع نفسه، الد  (7) 
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املـتحدة ويف إطـار شـراكة مع منظمات أخرى هلا جمال تركيز مشابه، واضعة يف اعتبارها تلك              
 .التجربة

ــاب      -١٧  ــرمية واإلرهـ ــلى اجلـ ــهود عـ ــة الشـ ــة إىل محايـ ــالء احلاجـ ــية إيـ ــلّم بأمهـ نسـ
ألولئك وضـحايامها اهـتماما خاصا، ونتعهد بتعزيز اإلطار القانوين واملايل اخلاص بتوفري الدعم        

الضـحايا، حيـثما تدعـو احلاجـة، واضعني يف اعتبارنا أمورا منها إعالن مبادئ العدل األساسية                 
 )٨(.املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة

نناشـد الـدول األعضـاء أن تـتخذ خطوات، وفقا لقوانينها الداخلية، من أجل            -١٨ 
 يف توفـري املعونة القانونية ملن هم يف حاجة إليها،   تـرويج سـبل الوصـول إىل العدالـة، وأن تـنظر           

 .وأن متكّنهم من التأكيد الفعلي على حقوقهم يف نظام العدالة اجلنائية

نالحـظ بقلـق مشـكلة االجتار باملخدرات غري املشروعة والعواقب االجتماعية         -١٩ 
ون الدويل على مكافحة    واالقتصـادية الوخـيمة الـيت تترتب عليها، ومن مث ندعو إىل تعزيز التعا             

 .ذلك الشكل من أشكال اجلرمية املنظمة

سـوف نعـزز الـتعاون الـدويل مـن أجل إجياد بيئة مفضية إىل مكافحة اجلرمية،                  -٢٠ 
بوسـائل مـنها تـرويج الـنمو والتنمـية املستدامة واستئصال شأفة الفقر والقضاء على البطالة من                  

 .نع اجلرمية تتسم بالفعالية والتوازنخالل استراتيجيات إمنائية وسياسات بشأن م

نناشـد الـدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب               -٢١ 
ــنفّذها بعــد أن تفعــل ذلــك  وبغــية تعزيــز قــدرة الــدول عــلى أن تصــبح أطــرافا يف تلــك    . ومل ت

رهاب، نعرب عن   الصـكوك وأن تـنفّذها ومتتـثل لقرارات جملس األمن ذات الصلة مبكافحة اإل             
دعمـنا لـلجهود املتواصـلة الـيت يـبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، يف إطار               
الواليـة املسـندة إلـيه وبالتنسـيق مـع جلـنة مكافحـة اإلرهـاب واإلدارة التنفـيذية للجـنة مكافحة                      

لتصــديق عــلى تلــك اإلرهــاب الــتابعة لــس األمــن، ملســاعدة الــدول يف جهودهــا الرامــية إىل ا 
وهذا ميكن أن يشمل تقدمي     . الصـكوك وتنفيذها، من خالل توفري املساعدة التقنية عند الطلب         

 .املساعدة إىل نظم العدالة اجلنائية بغية تيسري التنفيذ الفعال لتلك الصكوك

نعـرب عـن أملـنا يف أن خيتـتم يف أقـرب وقـت ممكـن الـتفاوض اجلـاري حول                       -٢٢ 
ويف هـذا السـياق، نسـلّم بأن التوصل إىل          . لشـاملة بشـأن اإلرهـاب الـدويل       مشـروع االتفاقـية ا    

__________ 
 .، املرفق٤٠/٣٤امة قرار اجلمعية الع (8) 
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ونناشد الدول األعضاء . تعـريف ممكـن لإلرهـاب هـو أحـد املسـائل األساسـية الـيت جيب حلّها           
 )٩(.أن تنظر يف التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي

 نفـاذ اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مث          حنـن مقتـنعون بـأن تعجـيل بـدء          -٢٣ 
تنفـيذها حموريـان يف اجلهـود املـبذولة عـلى الصـعيد الـدويل مـن أجـل مكافحة الفساد، ومن مث                       
نـويل دعـم اجلهـود املـبذولة لذلـك الغـرض أولويـة فائقـة، ونناشـد كـل الـدول الـيت مل توقّع أو                           

 .تصدق عليها أو تنضم إليها بعد أن تفعل ذلك

حنـــن مقتـــنعون أيضـــا بـــأن اإلدارة الســـليمة للشـــؤون العمومـــية واملمـــتلكات  -٢٤ 
العمومــية وســيادة القــانون أساســيان ملــنع الفســاد ومكافحــته بطــرائق مــنها اختــاذ تدابــري فعالــة    

وعـالوة عـلى ذلـك، نسـلّم بـأن مـن الضروري، من              . للتحقـيق فـيه ومالحقـة مرتكبـيه قضـائيا         
 .ة من النـزاهة واملساءلة يف كال القطاعني العام واخلاصأجل كبح الفساد، ترويج ثقاف

حنـن مقتـنعون بـأن استرداد املوجودات واحد من املكونات األساسية التفاقية              -٢٥ 
األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد، وهلــذا الســبب نشــدد عــلى احلاجــة إىل اعــتماد تدابــري لتيســري  

 .اقيةاسترداد املوجودات تتوافق مع مبادئ تلك االتف

ــتحدي املتمــثّل يف تقصــي ومالحقــة القضــايا املعقّــدة املــنطوية عــلى      -٢٦  نــدرك ال
وندعو الدول األعضاء إىل تدعيم السياسات      . جـرائم اقتصـادية ومالـية، مبـا فيها غسل األموال          

ــي        ــنع وتقص ــدويل يف جمــال م ــتعاون ال ــية وال ــة لالجــراءات الوطن ــتدابري واملؤسســات الالزم وال
رائم االقتصـادية واملالـية، مبا فيها غسل األموال، واجلرائم اليت ترتكب من خالل              ومالحقـة اجلـ   

تكنولوجـــيات املعلومـــات أو تســـهلها تلـــك التكنولوجـــيات، خصوصـــا فـــيما يـــتعلق بـــتمويل 
 .اإلرهاب واالجتار باملخدرات غري املشروعة

ــة مــن أمهــية حامســة      -٢٧  ــائق واهلوي ــيال يف الوث ــا ملواجهــة االحت ــدرك م يف كــبح ن 
ونسـعى إىل حتسني التعاون الدويل، بوسائل منها املساعدة التقنية،          . اجلـرمية املـنظمة واإلرهـاب     

مـن أجـل مكافحة االحتيال يف الوثائق واهلوية، وخصوصا االستخدام االحتيايل لوثائق السفر،              
 .من خالل حتسني التدابري األمنية وتشجيع اعتماد تشريعات وطنية مناسبة

ــزا       نوصــي -٢٨  ــية، تعزي ــبلدان النام ــبة إىل ال ــية مناس ــاعدة تقن ــربعات ومس ــتقدمي ت  ب
 .لقدرا على مكافحة اجلرائم االقتصادية واملالية مكافحة فعالة ودعما جلهودها يف هذا الشأن

__________ 
 .، املرفق٥٩/٢٩٠قرار اجلمعية العامة  (9) 
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ــتحدة      -٢٩  ــم املـ ــايري األمـ ــيق معـ ــتخدام وتطبـ ــاء، إىل اسـ ــعى، حســـب االقتضـ نسـ
نع اجلـرمية وإصـالح نظـم العدالـة اجلنائية، وإىل القيام،            وقواعدهـا يف براجمـنا الوطنـية اخلاصـة مبـ          

ونســعى إىل تيسـري التدريــب  . عـند احلاجــة، بـبذل جهــود لضـمان تعمــيمها عـلى نطــاق أوسـع     
ــيابة العامــة      املناســب ملوظفــي أجهــزة انفــاذ القــانون، مبــن فــيهم موظفــو الســجون وأعضــاء الن

ة تلــك القواعــد واملعــايري واملمارســات والقضــاة وســائر الفــئات املهنــية ذات الصــلة، مــع مــراعا
 .الفضلى على الصعيد الدويل

نوصـي بـأن تـنظر جلـنة مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف استعراض مدى كفاية            -٣٠ 
 .املعايري والقواعد فيما يتعلق بإدارة السجون ومعاملة السجناء

جن قــد تســهل نالحــظ بقلــق أن الظــروف املاديــة واالجتماعــية املقــترنة بالســ  -٣١ 
انتشــار األيــدز وفريوســه يف مــرافق االحــتجاز قــبل احملاكمــة واملــرافق االصــالحية، ومــن مث يف    
اـتمع، ممـا ميـثّل مشـكلة خطـرية يف ادارة السـجون؛ وندعـو الـدول إىل صوغ واعتماد تدابري                      

خلاصة ومـبادئ توجيهـية، عـند االقتضـاء ووفقـا لتشـريعاا الوطنـية، لضـمان معاجلـة املشاكل ا            
 .باأليدز وفريوسه معاجلة وافية يف تلك املرافق

تعزيـزا ملصـاحل الضـحايا والعادة تأهيل اجلناة، نعترف بأمهية املضي يف تطوير                -٣٢ 
سياسـات العدالـة التصـاحلية واجـراءاا وبراجمها اليت تشمل بدائل للمالحقة القضائية، مما يتيح                

اعد على خفض عدد القضايا املعروضة على احملاكم        تفـادي آثـار السـجن السـلبية احملـتملة ويس          
 .اجلنائية ويعزز ادماج وج العدالة التصاحلية يف نظم العدالة اجلنائية، حسب االقتضاء

وسوف ننظر يف سبل    . نؤكّـد عزمـنا عـلى إيـالء قضاء األحداث أمهية خاصة            -٣٣ 
لذيـن هم يف نزاع مع      ضـمان توفـري خدمـات لألطفـال الذيـن هـم ضـحايا لـلجرمية واألطفـال ا                  

القـانون، وخصوصـا األطفـال اـردين مـن حريـتهم، وكذلـك ضمان أن تأخذ تلك اخلدمات                   
يف االعتـبار نـوع جنسـهم وظـروفهم االجتماعـية واحتـياجام االمنائـية ومعـايري األمـم املتحدة                    

 .وقواعدها ذات الصلة، حسبما هو مناسب

ع توسـع اجلـرمية يف املناطق احلضرية،        نشـدد عـلى ضـرورة الـنظر يف تدابـري ملـن             -٣٤ 
ــناء القــدرات لــدى أجهــزة إنفــاذ القــانون والســلطة       ــتعاون الــدويل وب بوســائل مــنها حتســني ال

 .القضائية يف ذلك اال والتشجيع على إشراك السلطات احمللية واتمع األهلي

ــرم     -٣٥  ــلى دفء وكـ ــتها عـ ــند وحكومـ ــنانا لشـــعب تايلـ ــيق امتـ نعـــرب عـــن عمـ
 .ا للمشاركني وعلى ما وفّراه من مرافق ممتازة للمؤمتر احلادي عشرضيافتهم
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  ٢القرار   
وثائق تفويض املمثّلني لدى مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية   

  والعدالة اجلنائية
 إن مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
 سر١٠(ة وثائق التفويض، تقرير جلنوقد د( 

 . على تقرير جلنة وثائق التفويض، حسبما عدل شفويايوافق 
  

    الفصل الثاين   
   معلومات خلفية عن املؤمتر واألعمال التحضريية له        

عقـد مؤمتـر األمـم املـتحدة احلـادي عشـر ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية مبقتضى الفقرة             -٢
، ١٩٥٠ديسمرب  / كـانون األول   ١، املـؤرخ    )٥-د (٤١٥لعامـة   مـن مـرفق قـرار اجلمعـية ا        ) د(

الـيت نصـت عـلى عقـد مؤمتر دويل يف هذا اال كل مخس سنوات، وكذلك عمال مبرفق قرار                    
، املؤرخ  ٥٦/١١٩، وبقراراا   ١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٨، املـؤرخ    ٤٦/١٥٢اجلمعـية   

، ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨، املؤرخ   ٥٧/١٧٠، و ٢٠٠١ديسـمرب   / كـانون األول   ١٩
 كــانون ٢٠، املــؤرخ ٥٩/١٥١، و٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٢٢، املــؤرخ ٥٨/١٣٨و

 .٢٠٠٤ديسمرب /األول

، قـررت اجلمعـية العامة أن تدعى املعاهد التابعة لشبكة برنامج            ٥٦/١١٩ويف قـرارها     -٣
يف األعمال التحضريية حللقات العمل األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية إىل املساعدة        

وبناء على توصية جلنة    . الـيت تعقـد يف إطـار مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية             
مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية، بصفتها اهليئة التحضريية للمؤمتر احلادي عشر، اعتمدت اجلمعية              

ل الست اليت ستنظر فيها حلقات العمل اليت تعقد       ، الـذي بتـت فـيه يف املسائ        ٥٨/١٣٨القـرار   
 .يف إطار املؤمتر احلادي عشر، وشددت على أمهية حلقات العمل

وقـد عقدت االجتماعات االقليمية التحضريية للمؤمتر احلادي عشر يف أديس أبابا من              -٤
 ٢٩وك من ، بالـتعاون مـع اللجـنة االقتصـادية ألفريقـيا؛ ويف بانك     ٢٠٠٤مـارس  / آذار٣ إىل  ١

، بالــتعاون مــع اللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط       ٢٠٠٤مــارس / آذار٣١إىل 
__________ 

 (10) .A/CONF.203/17 
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، بدعـــوة مـــن حكومـــة ٢٠٠٤أبـــريل / نيســـان٢١ إىل ١٩اهلـــادئ؛ ويف ســـان خوســـيه مـــن  
كوسـتاريكا وبالـتعاون مـع معهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني؛ ويف بريوت من          

ــان ن٣٠ إىل ٢٨ ــريل /يسـ ــريب   ٢٠٠٤أبـ ــية لغـ ــادية واالجتماعـ ــنة االقتصـ ــع اللجـ ــتعاون مـ ، بالـ
 . وقد اضطُلع أيضا بعدد من األنشطة التحضريية ذات الصلة بتنظيم حلقات العمل)١١(.آسيا

ــرارها  -٥ ــية  ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول١٨، املــؤرخ ٥٧/١٧١ويف ق ، قبلــت اجلمع
 املؤمتر احلادي عشر، وقررت أن يكون املوضوع        العامـة بامتنان عرض حكومة تايلند استضافة      

الـتحالفات االسـتراتيجية يف جمـال مـنع اجلرمية          : أوجـه الـتآزر واالسـتجابات     "الرئيسـي لـلمؤمتر     
، قـررت اجلمعـية أن تعقـد املؤمتـر احلـادي عشـر من               ٥٨/١٣٨ويف قـرارها    ". والعدالـة اجلنائـية   

عقــد اجلـزء الرفــيع املسـتوى مــن املؤمتــر   ؛ وقـررت أيضــا أن ي ٢٠٠٥أبــريل / نيسـان ٢٥ إىل ١٨
احلـادي عشـر أثـناء األيـام الـثالثة األخـرية مـن املؤمتـر لـتمكني رؤسـاء الدول أو احلكومات أو                     

 ويف قــرارها . الــوزراء مــن التركــيز عــلى البــنود املوضــوعية الرئيســية مــن جــدول أعمــال املؤمتــر
 ممثّلني على أعلى مستوى ممكن      ، كـررت اجلمعـية دعوـا الـدول األعضـاء أن توفد            ٥٩/١٥١

ــيع املســتوى    ــال     . وأن تشــارك بنشــاط يف اجلــزء الرف ــية عــن األعم ــر مرحل ــد قُدمــت تقاري وق
التحضـريية لـلمؤمتر احلـادي عشـر إىل الـس االقتصـادي واالجـتماعي واجلمعية العامة يف عام                

٢٠٠٣ (A/58/87-E/2003/82) ٢٠٠٤ ويف عام (E/CN.15/2004/11). 
  

  لثالث الفصل ا  
   احلضور وتنظيم األعمال      

  موعد انعقاد املؤمتر ومكانه           -ألف  
عقـد مؤمتـر األمـم املـتحدة احلـادي عشـر ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية يف بانكوك من                       -٦

  ٥٧/١٧٠ و٥٦/١١٩، عمـــال بقـــرارات اجلمعـــية العامـــة ٢٠٠٥أبـــريل / نيســـان٢٥ إىل ١٨
 .٥٩/١٥١ و٥٨/١٣٨و
  

__________ 
  Corr.1 وA/CONF.203/RPM.3/1لالطالع على تقارير االجتماعات التحضريية، انظر الوثائق  (11) 

 .A/CONF.203/RPM.4/1 وA/CONF.203/RPM.2/1 وA/CONF.203/RPM.1/1و
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   السابقة للمؤمتر       املشاورات    -باء  
ــبعة يف مؤمتــرات األمــم املــتحدة اخلاصــة، ولقــرار اجلمعــية العامــة      -٧ وفقــا للممارســة املت 

وكان .  مشـاورات غري رمسية سابقة للمؤمتر      ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ١٧، عقـدت يف     ٥٦/١١٩
 واتفق .بـاب املشـاركة يف تلـك املشـاورات مفـتوحا أمـام ممثّـلي مجيع الدول املدعوة إىل املؤمتر              

ــيقة (أثـــناء املشـــاورات عـــلى عـــدد مـــن التوصـــيات بشـــأن تنظـــيم أعمـــال املؤمتـــر     انظـــر الوثـ
A/CONF.187/L.1.( 

  
  احلضور     -جيم   

االحتـاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني،      : كانـت الـدول التالـية ممـثّلة يف املؤمتـر           -٨
ــدورا،   األردن، اســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، أفغانســتان، أملانــ   ــتحدة، أن ــية امل يا، االمــارات العرب

، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا،    )االسالمية-مجهورية(إندونيسـيا، أنغـوال، أوغـندا، أوكرانـيا، ايـران           
ــيز،        ــا، بلـ ــيكا، بلغاريـ ــالم، بلجـ ــروين دار السـ ــربتغال، بـ ــربازيل، الـ ــتان، الـ ــاراغواي، باكسـ بـ

 بولـندا، بوليفـيا، بريو، تايلند، تركيا،        بـنغالديش، بـنن، بوتسـوانا، بوركيـنا فاسـو، بورونـدي،           
توغــو، جامايكــا، اجلزائــر، جــزر القمــر، اجلماهرييــة العربــية الليبــية، اجلمهوريــة التشــيكية،          
اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة كوريـا الشعبية الدميقراطية، مجهورية           

الرأس األخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي،  الو الدميقراطـية الشـعبية، جنوب أفريقيا، الدامنرك،         
ــنغال، ســوازيلند،         ــنغافورة، الس ــلوفينيا، س ــلوفاكيا، س ــلفادور، س ــا، الس ــاموا، ســري النك س
السـودان، السـويد، سويسـرا، شـيلي، صـربيا واجلـبل األسود، الصني، العراق، عمان، غابون،                 

يســاو، فرنســا، الفلــبني، فــنـزويال  ب-االســتوائية، غينــيا-غامبــيا، غانــا، غواتــيماال، غينــيا، غينــيا 
، فنلــندا، فـــيجي، فييــت نـــام، قــربص، قطـــر، الكــامريون، الكرســـي     )البولـــيفارية-مجهوريــة (

الرسـويل، كرواتـيا، كمـبوديا، كـندا، كوبـا، كوسـتاريكا، كولومبـيا، كرييبايت، التفيا، لبنان،                 
ر، املغرب، املكسيك، لكسـمربغ، ليتوانـيا، خلتنشتاين، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مص     

ــندا الشــمالية،        ــربيطانيا العظمــى وإيرل ــتحدة ل ــية الســعودية، اململكــة امل مــالوي، اململكــة العرب
منغولـيا، موريتانــيا، موزامبــيق، مـيامنار، ناميبــيا، الــنرويج، النمسـا، نيــبال، نــيجرييا، نيوزيلــندا،    

 . اليابان، اليمن، اليونانهايتـي، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية،

املكتــب التنفــيذي لألمــني العــام : وكانــت وحــدات األمانــة التالــية ممــثلة بصــفة مراقــب -٩
ومكتــب الشــؤون القانونــية وإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعــية وبــرنامج األمــم املــتحدة   

ة اللجـــنة للمســـتوطنات البشـــرية ومكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين بـــاملخدرات واجلـــرمية وأمانـــ
ــوق االنســان          ــتحدة حلق ــم امل ــيا واحملــيط اهلــادئ ومفوضــية األم ــية آلس االقتصــادية واالجتماع
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ومفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني ومكتـب تنسـيق الشـؤون االنسـانية وإدارة شؤون                    
اإلعـالم ومكتـب خدمـات الـرقابة الداخلـية واإلدارة التنفـيذية للجـنة مكافحـة اإلرهاب وبعثة                   

املـتحدة لـإلدارة املؤقـتة يف كوسـوفو وبعـثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان                 األمـم   
 .وعملية األمم املتحدة يف بوروندي

 .وكان برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ممثال مبراقب -١٠

ية وكـان معهـد األمـم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة واملعاهد اإلقليمية التال          -١١
معهد آسيا  : املنتسـبة إىل شـبكة بـرنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ممثلة مبراقبني              

والشــرق األقصــى ملــنع اجلــرمية ومعاملــة اــرمني ومعهــد أمــريكا الالتينــية ملــنع اجلــرمية ومعاملــة 
ملـــتحدة واملعهـــد اـــرمني واملعهـــد األورويب ملـــنع اجلـــرمية ومكافحـــتها، املنتســـب إىل األمـــم ا 

األفـريقي ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اـرمني واملعهد األسترايل لعلم اجلرمية واملركز الدويل الصالح              
القـانون اجلـنائي ولسياسـة العدالـة اجلنائـية واملعهـد الـدويل للدراسـات العلـيا يف العلـوم اجلنائية                      

جرام واملركز الدويل ملنع اجلرمية     وجامعـة نـايف العربـية للعلوم األمنية واملعهد الكوري لعلم اإل           
وكــان الــس االستشــاري الــدويل للشــؤون العلمــية والفنــية ممــثال . ومعهــد الدراســات األمنــية

 .مبراقب أيضا

ــبني      -١٢ ــثلة أيضــا مبراق ــية مم ــاالت املتخصصــة التال ــت الوك ــتحدة   : وكان ــم امل ــنظمة األم م
ــن     ــدويل والب ــدين ال ــنظمة الطــريان امل ــزراعة وم ــة وال ــدويل   لألغذي ــنقد ال ــدويل وصــندوق ال ك ال

 .والصندوق الدويل للتنمية الزراعية

االحتاد األفريقي وفريق آسيا    : وكانـت املـنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة مبراقبني         -١٣
واحملـيط اهلـادئ املعـين بغسـل األمـوال ومصرف التنمية اآلسيوي واملنظمة االستشارية القانونية                

ــ–اآلســيوية  ــية العــرب وجملــس      األفريق ــدول املســتقلة وجملــس وزراء الداخل ــث ال ية وكومنول
املعروف أيضا باسم املنظمة العاملية     (أوروبـا وجملس االحتاد األورويب وجملس التعاون اجلمركي         

واملفوضــية األوروبــية ومكتــب الشــرطة األورويب وفــرقة العمــل املعنــية باإلجــراءات ) لــلجمارك
وال ومصـرف التنمـية للـبلدان األمريكـية والوكالـة احلكومية الدولية             املالـية املـتعلقة بغسـل األمـ       

ــية       ــية واملــنظمة الدول ــية الدول ــية للصــليب األمحــر واحملكمــة اجلنائ ــية واللجــنة الدول للفرانكوفون
للشـرطة اجلنائـية واالحتــاد الـدويل جلمعـيات الصــليب األمحـر واهلـالل األمحــر واملـنظمة الدولــية        

لعربـية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة الدول  لـلهجرة وجامعـة الـدول ا    
 .األمريكية وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ وجملس البحوث االسكندنايف لعلم اجلرمية
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الـرابطة اإلصالحية األمريكية    : وكانـت املـنظمات غـري احلكومـية التالـية ممـثلة مبراقـبني              -١٤
ــوم القضــاء اجلــنا   ــية عل ــية     وأكادمي ــو الدول ــنظمة العف ــلم اإلجــرام وم ــرابطة األمريكــية لع ئي وال

واملؤسسـة اآلسـيوية ملـنع اجلـرمية واملنـتدى اآلسـيوي حلقـوق االنسان والتنمية واحلركة الدولية                  
للدفـاع عـن األطفال والشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد                

ــم ألغــ     ــاوارد      اإلباحــية واالجتــار ــة ه ــية للتشــاور ورابط راض جنســية وجلــنة األصــدقاء العامل
لإلصـالح اجلـنائي واملدافعـون عـن حقـوق االنسـان ورابطة احملامني للبلدان األمريكية والرابطة                 
الدولــية ملناهضــة إســاءة اســتعمال املخــدرات واالجتــار ــا والــرابطة الدولــية لقــانون العقوبــات  

بات العامة واملكتب الدويل حلقوق الطفل واللجنة الدولية لرعاية         والـرابطة الدولية ألعضاء النيا    
األبرشـية الكاثوليكـية يف السـجون والـرابطة الدولـية للمؤسسـات اإلصالحية والسجون املعنية                
بالـنهوض باملؤسسـات اإلصـالحية احملترفة واالحتاد الدويل للمنظمات غري احلكومية ملنع إساءة              

دمـان والـرابطة الدولـية حلقـوق االنسان والرابطة الدولية إلعانة         اسـتعمال املخـدرات ومـواد اال      
السـجناء واالحتـاد العقـاري الـدويل واجلمعـية الدولـية لعـلم اجلـرمية واجلمعية الدولية لدراسات                   
اإلجهـاد الـناجم عـن الصـدمة النفسـية واجلمعـية الدولـية للدفـاع االجـتماعي مـن أجـل سياسة              

 واألمـم مـن أجـل سالم العامل واالحتاد الياباين لرابطات احملامني             جنائـية انسـانية واحتـاد األديـان       
ورابطـة العـامل االسـالمي والـرابطة الدولـية إلصـالح قوانـني العقوبـات والـرابطة الدولية لزمالة                    
الســـجون والـــرابطة الدولـــية ألخـــوات احملـــبة ومؤسســـة الشـــفافية الدولـــية واجلمعـــية العاملـــية   

 .واالحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدةللدراسات املتعلقة بالضحايا 

 . خبري منفرد يف املؤمتر احلادي عشر بصفة مراقبني١ ١٠٠وشارك أكثر من  -١٥
  

  افتتاح املؤمتر      -دال  
افتـتح مؤمتـر األمـم املـتحدة احلـادي عشـر ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية رمسيا أنطونيو                       -١٦

احلـادي عشـر ووكـيل األمـني العام لألمم املتحدة واملدير            ماريـا كوسـتا، األمـني العـام لـلمؤمتر           
العـام ملكتـب األمـم املـتحدة يف فييـنا واملديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات                    

 .واجلرمية، نيابة عن األمني العام لألمم املتحدة

بولس الثاين  ووقـف املؤمتر احلادي عشر دقيقة صمت على روح الفقيدين البابا يوحنا              -١٧
 .واألمري رينييه أمري موناكو

وقـرأ األمـني العـام لـلمؤمتر احلـادي عشـر رسـالة افتتاحية موجهة إىل املؤمتر من األمني                -١٨
وشـدد األمني العام لألمم املتحدة يف رسالته على أن اجلرمية املنظمة متثّل             . العـام لألمـم املـتحدة     
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ن مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية        ديـدا رئيسـيا للسـلم واألمن الدوليني وأ        
ونــوه . ينــبغي أن تكــون مناســبة تذكِّــر بأنــه ال يــزال يلــزم فعــل الكــثري ملواجهــة ذلــك الــتهديد  

بالــتقدم احملــرز يف بــناء إطــار مــن املعــايري والقواعــد الدولــية مــن أجــل مكافحــة اجلــرمية املــنظمة  
بـد ألي اسـتراتيجية عاملية للمكافحة أن تتضمن تصديق مجيع           وشـدد عـلى أنـه ال        . واإلرهـاب 

الـدول عـلى اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة        
  ومــرفق قــرار اجلمعــية العامــة ٥٥/٢٥املــرفقات األول إىل الثالــث لقــرار اجلمعــية العامــة   (ــا 
) ٥٨/٤مـرفق قرار اجلمعية العامة      ( املـتحدة ملكافحـة الفسـاد        وعـلى اتفاقـية األمـم     ) ٥٥/٢٥٥

وناشــد الــدول أن تنــتهز . والصــكوك العاملــية ملكافحــة اإلرهــاب، وتنفــيذ كــل تلــك الصــكوك 
احلدثــني الــتعاهديني اخلاصــني اللذيــن ســينظَّمان مبناســبة املؤمتــر احلــادي عشــر ودورة اجلمعــية    

وحــثّ الــدول األعضــاء عــلى . نــية والتصــديق علــيهاالعامــة الســتني للتوقــيع عــلى الصــكوك املع
توفـري مـوارد كافـية ملكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بالنظر إىل املهام املنوطة به        

وختاما، شدد  . فـيما يـتعلق مبسـاعدة الدول على االنضمام إىل تلك الصكوك الدولية وتنفيذها             
تمع الـدويل فرصـة فريدة لكي يؤكّد التزامه ويوحد          عـلى أن املؤمتـر احلـادي عشـر يهيـئ للمجـ            

 .صفوفه يف مواجهة أخطار اجلرمية

وألقــى ســووات ليبــتابانلوب، وزيــر العــدل التايلــندي، عقــب انــتخابه رئيســا لــلمؤمتر    -١٩
احلـادي عشـر، كـلمة أعـرب فـيها عـن تقديره لقرار اجلمعية العامة قبول عرض حكومة تايلند                

وأشــار الرئــيس إىل أن مؤمتــرات األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية    . ي عشــراستضــافة املؤمتــر احلــاد 
والعدالـة اجلنائـية السـابقة أدت دورا رئيسـيا يف صوغ خيارات سياساتية ومعايري تصلح جلميع                 

ودعــا إىل اختـــاذ ردود ناجعــة عـــلى أخطــار اجلـــرمية املــنظمة عـــرب الوطنــية والفســـاد      . الــدول 
م جمموعة من العناصر املختلفة اليت منها تعزيز اُألطر الرقابية    واإلرهـاب املـترابطة، يلـزم أن تضـ        

الدولــية، وامتــثال اــتمع الــدويل لــتلك اُألطــر، وحتســني الــتعاون بــني الــدول، وإبــداء اإلرادة     
 .السياسية وااللتزام والعزم بشأن اختاذ تدابري مناسبة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل

م لـلمؤمتر احلـادي عشـر، يف رسـالته االفتتاحـية، إىل أن املؤمتر يتيح                وأشـار األمـني العـا      -٢٠
. فرصــة ال للــنقاش فحســب بــل، وهــذا هــو األهــم، إلصــدار توصــيات وقــرارات فعالــة أيضــا   

واسـتذكر االجنـازات الـيت حقّقتها مؤمترات األمم املتحدة السابقة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،               
لسبيل لصوغ معايري األمم املتحدة وقواعدها، وما شهدته اآلونة      خصوصـا فـيما يتعلق بتمهيد ا      

وقال إن . األخـرية مـن جنـاح الـتفاوض حـول اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة واتفاقـية مكافحـة الفساد                   
املؤمتـر احلـادي عشـر يواجـه حتديـا يتمـثّل يف ضـمان تنفـيذ تلك الصكوك، والتصدي لألخطار          

وشدد على أن سيادة القانون ووجود نظم عدالة        . اءات فورية العاملـية الكربى اليت تتطلّب إجر     
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وشـدد أيضـا على أنه، بالرغم من تباين   . جنائـية صـاحلة مهـا أحسـن رادع لـلجرمية ولإلرهـاب       
آراء الــدول فــيما يــتعلق بقــيام اــتمع الــدويل بوضــع صــكوك دولــية جديــدة بشــأن الشــواغل    

األمــوال، فينــبغي أن يكــون يف القــرار الــذي  املســتجدة، وخصوصــا اجلــرمية الســيربانية وغســل  
يـترك جمـاال للشك يف      يـتخذه املؤمتـر يف هـذا الشـأن، أيـا كـان ذلـك القـرار، واضـحا حبيـث ال                     

أن : واقــترح عــلى الــدول األعضــاء حتديــني مهــا . املســائل الــيت تســتأهل مــزيدا مــن االجــراءات 
ــيذها، وأ     ــودة وتنف ــيات املوج ــلى االتفاق ــتثمر يف التصــديق ع ــتعلق    تس ــيما ي ــة ف ن تكــون خالّق

وذكــر أن املؤمتــر هــو يف وضــع فــريد ميكّــنه مــن مواجهــة هذيــن . بالصــكوك القانونــية اجلديــدة
ــدويل اخلطــوات       ــين للمجــتمع ال ــبغي أن يب ــانكوك الــذي ين ــتحديني، بوســائل مــنها إعــالن ب ال

 .القادمة يف جمايل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 والصــني فأعــرب عــن إميانــه القــوي بأنــه ٧٧يا باســم جمموعــة الـــوتكلّــم ممــثّل إندونيســ -٢١
ينــبغي لــلمؤمتر احلــادي عشــر والــدول األعضــاء إعطــاء أولويــة علــيا للتنفــيذ الفعــلي للصــكوك   

وقــال إن اموعــة، نظــرا ملــا . الدولــية املوجــودة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة والفســاد واإلرهــاب
: ل اخلاصة بتنفيذ إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة       يسـاورها مـن قلـق إزاء مـتابعة خطـط العمـ            

، أوصــت )٥٦/٢٦١مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة (مواجهــة حتديــات القــرن احلــادي والعشــرين 
جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية بـأن تـنظر يف تضـمني جـداول أعمـال دوراـا السـنوية بندا              

وأبــرز ". تحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــيةمــتابعة نــتائج مؤمتــرات األمــم املــ "منفصــال بشــأن 
املمـثّل أمهـية الـتعاون الـدويل، خصوصـا فـيما يـتعلق باسـترداد املوجـودات، ورحـب مبا يتخذه                      

والحـظ بقلق  . مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية مـن مـبادرات يف هـذا اـال              
وتنامي ضلوع اجلماعات اإلجرامية املنظمة تـزايد خماطـر االخـتطاف يف أحنـاء عديدة من العامل        

ــباتات         ــأنواع الن ــك يف االجتــار غــري املشــروع ب ــبها، وكذل ــية وري ــتلكات الثقاف يف ســرقة املم
وذكــر أيضــا أنــه ينــبغي إنشــاء فــريق خــرباء مفــتوح . واحلــيوانات اخلاضــعة لــلحماية ومبنــتجاا

تفاقــية دولــية لتيســري الــتعاون  العضــوية، حتــت رعايــة األمــم املــتحدة، لدراســة جــدوى إعــداد ا  
الــدويل عــلى مكافحــة أشــكال مــن اإلجــرام، مــثل غســل األمــوال، وســرقة املمــتلكات الثقافــية 

ودعـا إىل توسـيع نطـاق املسـاعدة التقنـية اليت      . واالجتـار ـا، واالخـتطاف، واجلـرمية السـيربانية         
القدرات الالزمة لتنفيذ   يقدمهـا املكتـب ملكافحـة غسـل األمـوال وتدعـيم سـيادة القانون وبناء                 

 .الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب

وتكلّـم ممـثّل مصر باسم جمموعة الدول األفريقية فدعا اتمع الدويل إىل تزويد الدول               -٢٢
ــربوتوكوالت        ــنظمة وال ــية اجلــرمية امل ــة للتصــديق عــلى اتفاق ــية الالزم ــية باملســاعدة التقن األفريق

وذكــر أن الصــلة بــني اجلــرمية . لفســاد، ولتنفــيذ أحكامهــا فعلــيااملــلحقة ــا واتفاقــية مكافحــة ا
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املـنظمة عـرب الوطنـية واجلـرمية املالية واالجتار باملخدرات والفساد واإلرهاب واضحة للعيان يف                
أفريقـيا، حيـث متـثّل مشـاكل اإلجـرام واملخـدرات قضايا تنموية، إذ تقوض دعائم الدميقراطية                  

وأعرب عن تأييده   . ن وهلـا عواقـب سـلبية عـلى السـلم واألمن           واحلكـم الرشـيد وسـيادة القـانو       
لصـوغ واعـتماد اتفاقية ملكافحة سرقة املمتلكات الثقافية واالجتار ا، واتفاقية ملكافحة اجلرمية              

 .السيربانية، ومدونة قواعد سلوك مناهضة لإلرهاب، واتفاقية شاملة ملكافحة اإلرهاب

حتاد األورويب فشجع اتمع الدويل على دراسة سبل        وتكلّـم ممـثّل لكسمربغ باسم اال       -٢٣
االرتقـاء األمـثل بفعالـية عمـل مؤمتـرات األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية وجلنة منع                       
اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية وسـائر احملـافل الدولـية الـيت ميكـن فـيها تـبادل اآلراء أو صـوغ سياسة                     

وذكــر أن االحتــاد األورويب يــدرك جــيدا األخطــار . دالــة اجلنائــيةدولــية بشــأن مــنع اجلــرمية والع
املتمـثّلة يف تـنامي ضـلوع اجلماعـات اإلجرامـية الوطنـية وعـرب الوطنية يف مجيع أشكال النشاط                    
غـري املشـروع، مـثل االجتـار بالبشـر واالجتـار بـاملخدرات والفسـاد واجلرمية االقتصادية واملالية،             

وأبـدى تقديـره ملـا يقدمـه املكتب         .  اجلـرمية املـنظمة واإلرهـاب      وكذلـك الصـالت القائمـة بـني       
ــنظمة واإلرهــاب والفســاد       ــة يف جهــود مكافحــة اجلــرمية امل ــوه . واللجــنة مــن مســامهة هام ون

واملفوضية ) الـيوروبول (بترتيـبات الـتعاون الـيت أبـرمها املكتـب مـع مكتـب الشـرطة األوروبـية                   
ا جهــات خمــتلفة، مــنها االحتــاد األورويب واملفوضــية  وأفــاد عــن عــدة تدابــري اختذــ . األوروبــية

 .األوروبية وجملس أوروبا، ملعاجلة تلك املسائل اهلامة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

، اســـتمع املؤمتـــر ٢٠٠٥أبـــريل / نيســـان١٨ويف جلســـته العامـــة الثانـــية، املعقـــودة يف  -٢٤
ايلـندي، ماهـا فـاجريالونغكورن، نـيابة عـن ملك      احلـادي عشـر إىل كـلمة ألقاهـا ويل العهـد الت          

وذكــر ويل العهــد أن . تايلــند، بوميــبول أدولــياديج، رحــب فــيها جبمــيع املشــاركني يف املؤمتــر   
ختلف أثرا يف األماكن األخرى،    أن تنعكس أصداؤها و    بد املشـاكل الـيت تنشـأ يف مكـان مـا ال           

ن الوثـيق، ال يف درء املشاكل وحماولة حلها         القريـبة مـنها والبعـيدة، ممـا جيـرب األمـم عـلى الـتعاو               
وشدد على أمهية التعاون . فحسـب، بـل ويف تعزيـز الـتقدم واالزدهـار يف مجـيع جمـاالت احلـياة         

الفعـال بـني الـدول األعضـاء يف جمـال مـنع اجلـرمية وتطوير نظم العدالة اجلنائية، ال ملنفعة بلدان                  
 .منفردة فحسب، بل واتمع الدويل كلّه

وتكلّـم األمـني العـام لـلمؤمتر احلـادي عشـر فأعـرب، باسـم األمني العام لألمم املتحدة،                     -٢٥
وذكر . عـن شكره اخلاص لألسرة املالكة ولوزير العدل وللشعب التايلندي على استضافة املؤمتر            

ــية احملدقــة بالســلم واألمــن الدولــيني مل يعــد يف مقــدور أي بلــد      أن احــتواء تعــومل األخطــار احلال
وقـال إن اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية واإلرهاب هلما أخطار على السيادة الوطنية وعلى                 . دمـنفر 

وأكد على أن   . الدميقراطـية، وإن هـناك حاجـة إىل إجياد حلول مشتركة لتلك األخطار اجلماعية             
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 (A/59/565الفـريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري بين بوضوح يف تقريره             
وذكـر أن توصـيات املؤمتـر ستشـكّل جزءا من استراتيجية          .  أنـه قـد حـان وقـت التغـيري          Corr.1)و

 .أوسع للتغيري، ستكون موضع نقاش إضايف من جانب اجلمعية العامة يف دورا الستني
  

  انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين                  -هاء   
ــودة يف   -٢٦ ــة األوىل، املعقـ ــته العامـ ــان١٨يف جلسـ ــريل / نيسـ ــر ٢٠٠٥أبـ ، انتخـــب املؤمتـ

 .رئيسا للمؤمتر) تايلند(احلادي عشر بالتـزكية سووات ليبتابانلوب 

مقــررا ) األرجنــتني(ويف اجللســة ذاــا، انتخــب املؤمتــر أيضــا بالتزكــية أوخينــيو كوريــا  -٢٧
رئيســا للجــنة ) مصــر(رئيســا للجــنة األوىل، وإســكندر غطّــاس ) فنلــندا(عامــا، ومــايت يوتســن 

: نائــبا أول للرئــيس، والــدول التالــية كــنواب للرئــيس) أذربــيجان(ية، وفكــرت مامــادوف الثانــ
ــران    ــندا وإي ــة(أســتراليا وإندونيســيا وأوغ ــربازيل  ) اإلســالمية-مجهوري ــيا وباكســتان وال وإيطال

وبوركيــنا فاســو وبوليفــيا وبــريو واجلزائــر واجلمهوريــة التشــيكية ومجهوريــة كوريــا ومجهوريــة  
اطــية وشــيلي والصــني وغامبــيا وكرواتــيا وكــندا ومــالوي والــنرويج والنمســا   الكونغــو الدميقر

 .واهلند

نائــبا ) كــندا(أبــريل، انتخبــت اللجــنة الثانــية بالتـزكــية ميشــيل بوشــار / نيســان١٩ويف  -٢٨
 .مقررا) مجهورية إيران اإلسالمية(للرئيس، وإمساعيل بغائي 

نائــبة ) بوتســوانا(بالتـزكــية آنــا مفيــتله أبــريل، انتخبــت اللجــنة األوىل / نيســان١٩ويف  -٢٩
ــيس ــان٢١ويف . للرئـ ــد      / نيسـ ــن أمحـ ــال الديـ ــية كمـ ــنة األوىل بالتـزكـ ــت اللجـ ــريل، انتخبـ أبـ

 .مقررا) بنغالديش(
  

  اعتماد النظام الداخلي           -واو  
أبــريل، اعــتمد املؤمتــر بــتوافق اآلراء / نيســان١٨يف جلســته العامــة األوىل، املعقــودة يف  -٣٠

 .(A/CONF.203/2)خلي نظامه الدا
  

  إقرار جدول األعمال          -زاي   
أبـريل، أقـر املؤمتـر جـدول األعمال         / نيسـان  ١٨يف جلسـته العامـة األوىل، املعقـودة يف           -٣١

. ٥٨/١٣٨، بصــيغته الــيت وافقــت علــيها اجلمعــية العامــة يف قــرارها (A/CONF.203/1)املؤقّــت 
 :وكان جدول األعمال كما يلي
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 .افتتاح املؤمتر -١ 
 .املسائل التنظيمية -٢ 
 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين؛ )أ(  
 اعتماد النظام الداخلي؛ )ب(  
 إقرار جدول األعمال؛ )ج(  
 تنظيم األعمال؛ )د(  
 :وثائق تفويض املمثّلني لدى املؤمتر ) ه(  
 تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛ ‘١‘   
 .تقرير جلنة وثائق التفويض ‘٢‘   
 .التدابري الفعالة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية -٣ 
الــتعاون الــدويل يف التصــدي لإلرهــاب وللعالقــات بــني اإلرهــاب واألنشــطة    -٤ 

اإلجرامــية األخــرى يف ســياق عمــل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات 
 .واجلرمية

 .لعشرينالتهديدات واالجتاهات يف القرن احلادي وا: الفساد -٥ 
 .حتديات تواجه التنمية املستدامة: اجلرائم االقتصادية واملالية -٦ 
مخسـون سـنة مـن وضـع املعـايري يف جمـال منع اجلرمية والعدالة                : تطبـيق املعـايري    -٧ 

 .اجلنائية
 .اعتماد تقرير املؤمتر -٨ 

  
  تنظيم األعمال         -حاء   

ــريل / نيســان١٨يف جلســته العامــة األوىل، املعقــودة يف   -٣٢ ــر املؤمتــر تنظــيم  ٢٠٠٥أب ، أق
أبــــريل / نيســــان١٧أعمالــــه، وفقــــا لتوصــــيات املشــــاورات الســــابقة لــــلمؤمتر املعقــــودة يف   

(A/CONF.203/L.1)    ــا ــلى أســاس أن يحجــز يوم ــريل / نيســان٢٢، ع ــة ويف  (أب ــئة العام يف اهلي
ىل واللجــنة يف اللجــنة األو(أبــريل / نيســان٢٤و) جلســة اللجــنة الثانــية الــيت تعقــد بعــد الظهــر  

وبناء . للمشـاورات غري الرمسية، وأن جيرى أثناء املؤمتر ما قد يلزم من تعديالت أخرى   ) الثانـية 
 إىل اجللسات ٨ و ١عـلى ذلـك، يسـند اجلـزء الرفيع املستوى والنظر يف بندي جدول األعمال                

ــال      ــندي جــدول األعم ــنظر يف ب ــة، وأن يســند ال ــات العمــل  ٧ و٦العام  إىل ٣ و٢ و١ وحلق
 إىل اللجـــنة ٦ و٥ و٤ وحلقـــات العمـــل ٥اللجــنة األوىل، وأن يســـند بـــند جـــدول األعمــال   
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وأقـر املؤمتـر أيضـا عـددا مـن التوصـيات بشأن الترتيبات اخلاصة باجلزء الرفيع املستوى                  . الثانـية 
 .وبشأن تقرير املؤمتر، حسبما أوصت به املشاورات السابقة للمؤمتر

  
  ني لدى املؤمتر وتعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض                    وثائق تفويض املمثّل       -طاء   

 ٤أبـريل، قـرر املؤمتـر، وفقـا للمادة     / نيسـان  ١٨يف جلسـته العامـة األوىل، املعقـودة يف           -٣٣
، وحسـبما اقـترحه الرئـيس، تعـيني الدول التالية أعضاء     (A/CONF.203/2)مـن نظامـه الداخـلي     

جنتني وإندونيسيا وبنـن وشيلي والصني وغانا    االحتـاد الروسـي واألر    : يف جلـنة وثـائق الـتفويض      
 .وخلتنشتاين والواليات املتحدة األمريكية

  
  الفصل الرابع    

   اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر       
أبريل / نيسان ٢٥ إىل   ٢٣عقـد اجلـزء الرفـيع املستوى من املؤمتر يف جلسات عامة من               -٣٤

د حــدث تعــاهدي خــاص إلتاحــة الفرصــة  وبالــتزامن مــع اجلــزء الرفــيع املســتوى عقــ . ٢٠٠٥
للـدول الختـاذ إجـراءات تعاهدية فيما يتعلق باتفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة ا               
واتفاقـية مكافحـة الفسـاد والصـكوك الدولية األربعة التالية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب واملودعة               

قمع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني      اتفاقـية منع و   : لـدى األمـني العـام لألمـم املـتحدة         
ــيون    ــية، مبــا فــيهم املوظفــون الدول )) ٢٨-د (٣١٦٦مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  (حبمايــة دول

واالتفاقــية ) ٣٤/١٤٦مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  (واالتفاقــية الدولــية ملناهضــة أخــذ الــرهائن  
واالتفاقية ) ٥٢/١٦٤ اجلمعـية العامـة      مـرفق قـرار   (الدولـية لقمـع اهلجمـات اإلرهابـية بالقـنابل           

 ).٥٤/١٠٩مرفق قرار اجلمعية العامة (الدولية لقمع متويل اإلرهاب 
  

   الكلمات اليت أُلقيت يف اجلزء الرفيع املستوى                   -ألف  
ويف اجللســة األوىل مــن اجلــزء .  مســؤوال رفــيع املســتوى٨٨أُلقيــت كــلمات مــن ِقــبل  -٣٥

 :أبريل، تكلّم املسؤولون الرفيعو املستوى التالون/ نيسان٢٣الرفيع املستوى، املعقودة يف 
 سومرات ليبتابانلوب  

 وزير العدل التايلندي ورئيس املؤمتر 
  
 أنتونيو ماريا كوستا  

 املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واألمني العام للمؤمتر 
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 تشيدشاي فاناساتيديا  
 لوزراء التايلندينائب رئيس ا 

 
 أكينلولو أولوجينمي  

 )باسم جمموعة الدول األفريقية(النائب العام ووزير العدل النيجريي  
  
 لوك فريدن  

 )باسم االحتاد األورويب(وزير العدل والدفاع يف لكسمربغ  
  
 تونيو بورغ  

 نائب رئيس الوزراء ووزير العدل والشؤون الداخلية يف مالطة 
  
  مانغه أوباما نفوبهريكاردو  

 النائب الثاين لرئيس وزراء غينيا االستوائية 
 
 فيليب ماكسويل رادوك  

 النائب العام األسترايل 
 
 البارونة سكوتالند أوف آستال  

وزيــرة الدولــة لشــؤون العدالــة اجلنائــية بــوزارة الداخلــية يف اململكــة املــتحدة لــربيطانيا   
 العظمى وايرلندا الشمالية 

 
 مامادوف. ت ففكر  

 وزير العدل يف أذربيجان 
 
 حممد بوزوبع  

 وزير العدل يف املغرب 
 
 محيد أول الدين  

 وزير شؤون القانون وحقوق االنسان يف اندونيسيا 
 
 يوهانيس كوسكينن  

 وزير العدل يف فنلندا 
 
 أفتب أمحد خان شريباو  

 وزير الداخلية يف باكستان 
 
 علي بن فطيس املري  

 ئب العام يف قطرالنا 
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أبــريل، تكلّــم / نيســان٢٣ويف اجللســة الثانــية مــن اجلــزء الرفــيع املســتوى، املعقــودة يف  -٣٦
 :املسؤولون الرفيعو املستوى التالون

 بيندوكيين إيغوال إيتانا  
 وزير العدل والنائب العام يف ناميبيا  

 
 تشارلز نكاكوال  
 وزير السالمة واألمن يف جنوب أفريقيا  
 محد العبد هللاأ  
 وزير العدل الكوييت  

 
 فونغ فاتانا آنغ  
 وزير العدل يف كمبوديا  

 
 دانييل ليبستش  
 نائب رئيس الوزراء ووزير العدل يف سلوفاكيا  

 
 قربان علي دوري جنفأبادي  
 النائب العام يف مجهورية ايران االسالمية   

 
 ألبريتو برنارديش كوشتا  
 غالوزير العدل يف الربت  

 
 فوسني جانغ  
 وزير العدل يف الصني  

 
 كونيهريو ماتسوو  
 النائب العام يف اليابان  

 
 حسني بن علي اهلاليل  
 النائب العام يف عمان  

 
 بيورن بيارناسون  
 وزير العدل يف ايسلندا  
  
 غينتاراس بوزينسكاس  
 وزير العدل يف ليتوانيا  
  
 بورميا باديين  
  بوركينا فاسووزير العدل يف  
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 بابوكار جاتا  
 وزير الدولة بوزارة الداخلية يف غامبيا  
  
 روبرت فالنر  
 النائب العام يف خلتنشتاين  
  
  هي كيم–سانغ   
 نائب وزير العدل يف مجهورية كوريا  
  
 مطَهر رشاد املصري  
 نائب وزير الداخلية يف اليمن  
  
 سيلفرييوس كروالك  
 رجية يف بولنداوكيل وزير اخلا  
  
 آنا ماريا دي ميغيل الخنا  
 وكيلة وزير العدل يف اسبانيا  
  
 ماكابانغكيت النتو  
 وكيل وزير العدل يف الفلبني  

أبــريل، تكلّــم / نيســان٢٤ويف اجللســة الثالــثة مــن اجلــزء الرفــيع املســتوى، املعقــودة يف  -٣٧
 :املسؤولون الرفيعو املستوى التالون

 نستيفن ستيدما  
 املستشار اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة  
  
 باتريسيا أوالميندي توريس  
 وكيلة وزارة الشؤون املتعددة األطراف وحقوق االنسان يف املكسيك  
  
 كميل تشتشيك  
 وزير العدل يف تركيا  
  
 سنييجانا باغيتش  
 وزيرة الدولة بوزارة العدل يف كرواتيا  
  
 يسونكريستوفر مارتن إل  
 وزير العدل واجلمارك يف أستراليا  
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 حممود ولد منني  
 األمني العام لوزارة العدل يف موريتانيا  
  
 إدواردو سالوانا كافيديس  
 وزير العدل يف بريو  
  
 خوان إسكالونا ريفريا  
 النائب العام يف كوبا  
  
 موانسا. كالومبو ت  
 وزير الشؤون الداخلية يف زامبيا  
  
 اربارا كاتالني كيبيديب  
 وزيرة الدولة بوزارة العدل يف رومانيا  
  
 والدير برييس  
 وزير الدولة لشؤون املراقبة والشفافية يف الربازيل  
  
 موريس كامتو  
 نائب وزير العدل يف الكامريون  

 
 نوفيكوف. أ  
 نائب وزير الشؤون الداخلية يف االحتاد الروسي  
  
 ليه تيه تييم  
 ائب وزير األمن العام يف فييت نامن  
  
 غيلريمينا كونتريراس داكوستا براتا  
 نائبة وزير العدل يف أنغوال  
  
 تشيا كوانغ تشييه  
 نائبة وزير األمن الداخلي يف ماليزيا  

 
 بيده. ف. ب  
 األمني االضايف بوزارة الشؤون الداخلية يف اهلند  

أبـريل، تكلّم   / نيسـان  ٢٤رفـيع املسـتوى، املعقـودة يف        ويف اجللسـة الـرابعة مـن اجلـزء ال          -٣٨
 :املسؤولون الرفيعو املستوى التالون
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 تروند بريتس  
 وزير الدولة بوزارة العدل والشرطة يف النرويج  
  
 ميشيل بوشار  
 نائب الوزير املفوض بوزارة العدل يف كندا  
  
 روالند ميكالو  
 الحتادية يف النمسانائب الوزير املفوض بوزارة العدل ا  

 
 حمي الدين توق  
 سفري األردن يف بلجيكا  
  
 عمار بيداين  
 سفري اجلزائر يف ماليزيا  
  
 ملياء عاصي  
 سفرية اجلمهورية العربية السورية يف ماليزيا  
  
 لويس ألربتو سيبولفيدا  
 سفري شيلي يف تايلند  
  
 كاتلولو. تيمون م  
 بالفساد واجلرمية االقتصادية يف بوتسوانامدير املديرية املعنية   
  
 كيمبو موهادي  
 وزير الشؤون الداخلية يف زمبابوي  
  
 بينغ كي هو  
 كبري وزراء الدولة بوزارة الشؤون الداخلية والقانون يف سنغافورة  
  
 كريستيان كامبينغا  
 نائب وزير التعاون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  
  
 فريفيلإليزابيت   
املمـثّلة اخلاصـة والقائمـة بأعمـال نائـبة مسـاعد الوزيـرة بـوزارة اخلارجـية يف الواليات                      

 املتحدة األمريكية 
  
 ميكائيل تولرتس  
 املدير العام للشؤون الدولية بوزارة العدل يف السويد  
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 برناردو ستادملان  
 نائب مدير املكتب االحتادي لشؤون العدل يف سويسرا  
  
 يالديو أبونيت أبونيتإ  
 القاضي باحملكمة العليا يف مجهورية فنـزويال البوليفارية  
  
 بيتر فيلكيتسكي  
 املدير العام لوزارة العدل االحتادية يف أملانيا  
  
 أوسكار كابيللو سارويب  
 )فيينا(السفري واملمثّل الدائم لباراغواي لدى األمم املتحدة   
  
 نيزماريو غوتيرييز خيمي  
 العميد والقائد االقليمي للشرطة الوطنية يف كولومبيا  
  
 وجييواردينا. أ. د. ج  
 سفري سري النكا يف تايلند  
  
 ديونيسيس كاالمفريزوس  
 رئيس إدارة شؤون األمم املتحدة بوزارة الشؤون اخلارجية يف اليونان  

أبريل، تكلّم / نيسان٢٥ يف ويف اجللسـة اخلامسـة مـن اجلـزء الرفـيع املسـتوى، املعقودة          -٣٩
 :املسؤولون الرفيعو املستوى التالون

 
 سوادي. عبد الباقي م  
 مستشار يف وزارة العدل العراقية  

 
 أوخينيو ماريا كوريا  
 املدير العام للشؤون القانونية يف وزارة اخلارجية األرجنتينية  

 
 سوسا. دوروثي سي  
 وزيرة العدل يف بنن  

 
 غي دي فيل  
 مدير عام، جملس أوروبا  

 
 اسكندر غطاس  
 مساعد وزير العدل للتعاون الدويل والثقايف يف مصر  

 



 

 28 
 

 A/CONF.203/18

 تون شني  
 نائب املدعي العام يف ميامنار  

 
 سلفاتوري بيناكيو  
 القاصد الرسويل للكرسي الرسويل  
  
 باتريك فيليمور  
 )فيينا(سفري فرنسا لدى األمم املتحدة   
  
 تسونوتوسميخاالكيس كا  
 مفتش ومستشار قانوين يف وزارة العدل والنظام العام يف قربص  
  
 داتو حاجي كيفراوي بني داتو حاجي كيفلي  
 النائب العام يف بروين دار السالم  
  
 بول روبوام  
 سفري جامايكا لدى اليابان  
   
 كيدار باودل  
 انيةأمني مشترك يف وزارة القانون والعدل والشؤون الربمل  
  
 الال راتسيها روفاال  
 وزير العدل يف مدغشقر  
  
 فريدريخ هامربغر  
 سفري املفوضية األوروبية لدى تايلند  
  
 حممد بن علي كومان  
 األمني العام لس وزراء الداخلية العرب  
  
 حممد رضوان بن خضرا  
 مستشار قانوين، املدير العام جلامعة الدول العربية  

 
أبريل، ألقى دجيوب ديفونغ دي     / نيسان ٢٠ اجللسـة العامـة اخلامسـة، املعقـودة يف           ويف -٤٠

 .ندنغه نائب رئيس غابون أيضا كلمة رفيعة املستوى أمام املؤمتر
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 ملخص املناقشة العامة اليت دارت يف اجلزء الرفيع املستوى  -باء 
   من املؤمتر احلادي عشر

، ناشد األمني العام للمؤمتر احلادي عشر املمثّلني أن    عـند افتـتاح اجلـزء الرفيع املستوى        -٤١
يــتكلّموا بصــوت عــال وبصــراحة دفاعــا عــن ضــحايا اجلــرمية الذيــن ميكــن أن يتغــير مســتقبلهم  

وسـلّط الضـوء على اموعة الكبرية من املسائل الواردة    . نتـيجة لـلمداوالت اجلاريـة يف املؤمتـر        
رات الكــثرية الــيت حصــلت مــنذ انعقــاد مؤمتــر األمــم يف جــدول أعمــال املؤمتــر وأشــار إىل التغــي

، مبـا يف ذلك االعتراف مبا       ٢٠٠٠املـتحدة العاشـر ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اـرمني يف فييـنا سـنة                  
وقال إن املؤمترات   . ميـثّله اإلرهـاب وأسلحة الدمار الشامل واجلرمية املنظمة من ديدات عاملية           

ري وقواعــد هامــة يف جمــال العدالــة اجلنائــية، ممــا يبــين العشــرة الســابقة متخضــت عــن وضــع معــاي
واستبان عددا من املسائل امللحة يف جمال . كـيف جسـدت جـداول أعماهلـا الـتهديدات املتغيرة       

وأشــار إىل أن . العدالــة اجلنائــية مــنها تلــك املــتعلقة بالظــروف يف الســجون وحقــوق الضــحايا  
يــر الفــريق الرفــيع املســتوى املعــين بالــتهديدات   األمــني العــام كــان قــد ذكــر، لــدى تقدميــه تقر  

 إىل إجياد ، أن الفريق الرفيع املستوى دعا     )٥، الفقرة   Corr.1 و A/59/565(والـتحديات والتغـيري     
ــتهديدات، جديدهــا    : مفهــوم أمشــل لألمــن اجلمــاعي " يكــون مــن شــأنه أن يتصــدى جلمــيع ال

، " والفقــرية مــنها، والضــعيفة والقويــةوقدميهــا، ويعــاجل الشــواغل األمنــية للــدول قاطــبة، الغنــية 
ودعــا إىل . والحــظ أن أنظــار العــامل شاخصــة حنــو أعمــال املؤمتــر بانــتظار مــا ســيتمخض عــنه  

التعجـيل عاملـيا بالتصديق على االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة باجلرمية واإلرهاب وتنفيذها            
 .ة اجلنائيةوتنفيذ معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة بالعدال

ودعـا نائـب رئـيس الوزراء التايلندي كل الدول إىل تعزيز التعاون وإيالء كل من منع           -٤٢
وقـال إن منع اجلرمية يستوجب القضاء على سبب املشكلة          . اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية االهـتمام       

درات وسـلّط نائـب رئـيس الـوزراء التايلندي الضوء على العديد من املبا           . اجلـذري وهـو الفقـر     
اهلامـة الـيت قامـت ا حكومة تايلند من أجل مكافحة االجتار باملخدرات والفقر والفساد نظرا                 

الكفاية "وشـدد بوجـه خـاص عـلى بـرنامج ملـك تايلـند املعنون                . لكوـا مـن معوقـات التنمـية       
 ووصف كذلك اموعة  . الذي يركّز على طائفة من التدابري منها إبدال احملاصيل        " االقتصـادية 

والحظ . الكاملـة مـن الـتدابري التشـريعية وغريهـا مـن الـتدابري الـيت اعـتمدت ملكافحة اإلرهاب                   
ــة حقــوق االنســان وإىل اســتحداث مفاهــيم اســتباقية بشــأن        ــري محاي ــه إىل تداب االهــتمام املوج

ن وناشــد أن يــزداد تقـدمي املســاعدة التقنــية إىل الــبلدا ". العدالــة التصـاحلية "و" العدالـة اتمعــية "
النامـية ودعـا كـل املمـثلني إىل اسـتخدام املؤمتـر اسـتخداما كـامال حـىت يلـتقي الشـرق بالغـرب             

 .وجيتمع الشمال باجلنوب
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وأعـرب كـل املـتكلّمني عـن امتنام لتايلند على ضيافتها الباهرة وجهودها اجلبارة يف                 -٤٣
حدة املعــين وأعربــت الــدول أيضــا عــن شــكرها ملكتــب األمــم املــت   . تنظــيم مؤمتــر نــاجح جــدا 

بـاملخدرات واجلـرمية عـلى مـا قـام بـه مـن أعمـال حتضـريية لـلمؤمتر وتنظـيمه له، وكذلك على             
 .نوعية الوثائق

، ما انفك يتحرك ٢٠٠٠ولوحـظ أن اـتمع الـدويل، مـنذ انعقـاد املؤمتـر العاشـر سنة            -٤٤
ـــ    ــرورية حلماي ــاملي يف اآلراء حـــول األدوات الضـ ــاه التوصـــل إىل توافـــق عـ ــتمعات يف اجتـ ة اـ

والحـــظ بعـــض املـــتكلّمني أن دور . واملواطـــنني مـــن اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب الوطنـــية والفســـاد 
 .احلكومات هو ضمان تنفيذ تلك الصكوك تنفيذا فعاال

وأشـري إىل أن العوملـة والتكنولوجيات أمثرت منافع عديدة للمجتمعات، لكنها ولّدت              -٤٥
نتــيجة لذلــك، اعــترف باســتمرار احلاجــة إىل تطويــر و. أيضــا فرصــا جديــدة لــلجرمية واــرمني

. وصـون القـدرة املؤسسـية عـلى مواجهـة الـتحديات اجلديـدة عـلى املسـتوى املـتعدد األطراف                    
وشـدد املـتكلّمون عـلى الواجـب الـذي يقـع عـلى اتمع الدويل لكي يكفل أن لدى جلنة منع                   

ــة الــيت تدعمهــا القــ    ــية واألمان ــة اجلنائ ــتحدي   اجلــرمية والعدال درة عــلى االرتقــاء إىل مســتوى ال
وأكّـد عـدة ممـثلني جمددا على التزام حكومام دعم    . واالسـتمرار يف االضـطالع بـدور قـيادي     

 .مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف اجلهود اليت يبذهلا يف هذا اخلصوص

دويل أن يصـرف الـنظر عـن    وشـدد املـتكلّمون تكـرارا عـلى أنـه ال ينـبغي للمجـتمع الـ         -٤٦
األسـباب األساسـية لـلجرمية، ومـنها الفقـر والـبطالة واألمـية وغريهـا مـن الظـروف االجتماعية                   

وأفيد بأن أي جهود تبذل ملكافحة اجلرمية ينبغي   . واالقتصـادية، وكذلـك آثـار الـنـزاع الفظيعة        
ن ــتدي بســيادة أن ــدف أيضــا إىل إحــداث تنمــية اقتصــادية وإتاحــة التعلــيم، كمــا ينــبغي أ  

القـانون والتنمـية املسـتدامة وأن تـبذَل يف سـياقهما، وأن تقوم على الدميقراطية واحلكم الرشيد                  
 .واحترام حقوق االنسان

وأفـيد بــأن هــناك حاجـة مهمــة ال إىل الــتعاون عــلى املسـتوى احلكومــي فحســب، بــل     -٤٧
ــيني واــتمع األهــلي وكــل قطا     ــزعماء الدين عــات اــتمع، عــلى كــال   وكذلــك إىل إشــراك ال

الصــعيدين الوطــين والــدويل، مــن أجــل إثــبات وجــود تضــامن يشــمل كــل القطاعــات بشــأن     
وأشـار املـتكلّمون إىل احلاجـة إىل حتقيق االتساق والتكامل بني ردود اتمع        . مكافحـة اجلـرمية   

ن واالستقرار الـدويل بقـدر أكـرب مـن اإلحلاحـية بغـية حتقـيق األهـداف املشتركة املتمثّلة يف األم             
ولوحــظ أنــه، جتــاوزا لالخــتالفات الدينــية والثقافــية القائمــة، وبالــرغم مــن   . والســلم يف العــامل
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 شخص يف بانكوك من أجل      ٣٠٠٠الـنـزاعات الـيت مل تحـلّ بعـد، فقـد اجـتمع مـا يـربو عـلى                    
 .اجلرمية جبميع مظاهرها: املؤمتر احلادي عشر بغية مناقشة شاغل مشترك

مرفق (كلّمون عـن الـتقدم احملـرز يف تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية               وأبلـغ املـت    -٤٨
وأفيد . ، ويف السـري قُدماً يف سبيل حتقيق األهداف االمنائية لأللفية )٥٥/٢قـرار اجلمعـية العامـة     

بـأن هـناك حاجـة إىل أن تكـون األمم املتحدة يف وضع ميكنها من دعم الدول يف سعيها للسري         
وأشــار . هـداف ويف التصـدي للـتهديدات والــتحديات الكـربى الـيت تواجـه العـامل       حنـو هـذه األ  

ــتهديدات       ــنها مــن معاجلــة ال ــية إصــالح األمــم املــتحدة مــن أجــل متكي عــدة مــتكلّمني إىل عمل
ــة    ــيني بصــورة فعال ــدة للســلم واألمــن الدول ــيدهم   . اجلدي ــدون عــن تأي وأعــرب مــتكلّمون عدي

املعـين بالـتهديدات والـتحديات والتغـيري، الـواردة يف تقريره            لتوصـيات الفـريق الرفـيع املسـتوى         
 ، ولالقتراحات اليت قدمها  )Corr.1 و A/59/565(" مسؤوليتنا املشتركة : عـامل أكثر أمنا   "املعـنون   

صــوب حتقــيق التنمــية واألمــن  : يف جــو مــن احلــرية أفســح : "األمــني العــام يف تقريــره وعــنوانه 
الذي يبين توصيات وإجراءات حمددة الزمة لتمكني       ) A/59/2005" (وحقـوق االنسان للجميع   

هــذه اهليــئة العاملــية مــن مكافحــة الــتهديدين املعاصــرين واملــترابطني اللذيــن مهــا اجلــرمية املــنظمة  
وأعـربوا عـن أمـلهم يف أن تـتخذ اجلمعـية العامة، يف دورا الستني، تدابري      . واإلرهـاب الـدويل   

ــتراحات   ــترمجة تلــك االق وأعــرب املستشــار اخلــاص لألمــني العــام لألمــم   . إىل عمــلمالئمــة ل
املــتحدة، يف كلمــته الــيت ألقاهــا يف املؤمتــر، عــن تطلّــع األمــني العــام إىل أن تــتفق الــدول عــلى     
مفهـوم جديد وشامل لألمن اجلماعي بشأن القرن احلادي والعشرين، مفهوم يعاجل التهديدات             

وحـثّ املشـاركني على     .  الـيت تسـاور كـل الـدول        القدميـة واجلديـدة ويتـناول الشـواغل األمنـية         
اختـاذ الـتدابري الالزمة من أجل حتقيق سجل أمنت بكثري فيما يتعلق باالمتثال لاللتزامات املتعهد          
ــا وتنفــيذها ، وخصوصــا فــيما يــتعلق بالتصــديق عــلى الصــكوك الدولــية ملكافحــة املخــدرات 

ول أن تــزود مكتــب األمــم املــتحدة املعــين وناشــد الــد. واجلــرمية والفســاد واإلرهــاب وتنفــيذها
بـاملخدرات واجلـرمية بـالقدر الكـايف من املوارد اليت متكّنه من أداء دوره األساسي يف اإلشراف              

وقـال يف معـرض إشـارته إىل تقرير األمني العام، إنه لن ينعم أحد               . عـلى تنفـيذ تلـك الصـكوك       
ة، ولن ينعم أحد بأي منهما دون احترام        بالتنمـية بدون أمن، ولن ينعم أحد باألمن بدون تنمي         

 . حلقوق االنسان

وسـلّم كـل املـتكلّمني بالـتهديد العـاملي املـتزايد دائما الذي تطرحه اجلرمية املنظمة عرب                   -٤٩
فهي تعرقل بشدة التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة       . الوطنـية جبمـيع مظاهـرها املخـتلفة       

ــنظام     وتــدمي الالمســاواة وختفّــض اال  ــنجاعة والكفــاءة وتقــوض ســالمة ال نتاجــية وتقلّــل مــن ال
وكـان هناك اعتراف بطبيعتها املتعددة اجلوانب       . االجـتماعي واالقتصـادي والـثقايف والسياسـي       
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وجــرى . الــيت يــدلّ علــيها اســتمرار األشــكال املعهــودة مــن اإلجــرام وظهــور جــرائم جديــدة    
قراطية والبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات      التشـديد عـلى أن البلدان احلديثة العهد بالدمي        

 .االنتقالية هي بوجه خاص عرضة للجرمية املنظمة عرب الوطنية

وأفـيد بأنـه، بالـرغم مـن أن منـو اجلـرمية املـنظمة يطرح حتديا كبريا، فإن اتمع الدويل              -٥٠
ــدي   ــيس ضــحية مكــتوفة األي ــاد املؤمتــر العاشــر ســنة    . ل  حتقــيق الكــثري،  ، مت٢٠٠٠فمــنذ انعق

املرفق (خصوصـا باعـتماد وبـدء نفـاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                 
وبــروتوكول مــنع وقمــع ومعاقــبة االجتــار باألشــخاص،  ) ٥٥/٢٥األول بقــرار اجلمعــية العامــة 

ملنظمة عرب الوطنية وخباصـة النسـاء واألطفـال، املكمـل التفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية ا       
وبروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق      ) ٥٥/٢٥املـرفق الثاين بقرار اجلمعية العامة       (

، املــلحقني ــا؛ إضــافة إىل )٥٥/٢٥املــرفق الثالــث بقــرار اجلمعــية العامــة (الــرب والــبحر واجلــو 
جتار ا بصورة   بـروتوكول مكافحـة صـنع األسـلحة الـنارية وأجـزائها ومكوناا والذخرية واال              

املـلحق باالتفاقية والذي اعتمد ويتوقع      ) ٥٥/٢٥٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامـة         (غـري مشـروعة     
 .بدء نفاذه يف وقت قريب

وأبدي قلق بالغ   . ودارت مناقشـة حـول خمـتلف أنـواع اجلرمية املنظمة اليت متس الدول              -٥١
 حــاالت الــنجاح يف التصــدي والحــظ بعــض املــتكلّمني. إزاء خطــورة مشــكلة االجتــار بالبشــر

لــتلك املشــكلة بواســطة التنفــيذ الفعــال لــربوتوكول االجتــار باألشــخاص، مبــا يف ذلــك تعــريفه    
وجـرى التشديد أيضا على تدابري كالتدريب والتعليم وإشراك كل أصحاب           . الشـامل لـلجرمية   

ص إىل احلاجة   وأشري بوجه خا  . املصـلحة يف عملـية وضع استراتيجيات ملكافحة االجتار بالبشر         
إىل إنشـاء آلـيات شاملة من أجل توفري املساعدة واحلماية للضحايا بغية تشجيع ضحايا االجتار     

 .على اإلدالء بشهادم

ــية ملراقــبة املخــدرات      -٥٢ ــنما أُحــرز تقــدم كــبري بفضــل االتفاقــيات الدول ــه، بي ولوحــظ أن
ر غري املشروع باملخدرات ميثّل     واجلهـود العديـدة الـيت بذلـت مـن أجـل تنفـيذها، ما زال االجتا                

وقـيل إن االجتار باملخدرات جيسد بوضوح الصلة بني اجلرمية عرب الوطنية واجلرمية             . آفـة كـربى   
وشدد . احمللـية، ذلـك أن اإلمـداد الـدويل بـاملخدرات غـري املشـروعة يصب يف اتمعات احمللية                  

ــمام إىل    ــافة إىل املضـــي يف االنضـ ــه، إضـ ــلى أنـ ــتكلّمون عـ ــبة  املـ ــلة مبراقـ ــيات ذات الصـ االتفاقـ
املخـدرات وتنفـيذها ـدف حتقـيق التقـيد ـا على نطاق عاملي، هناك حاجة إىل استراتيجيات                   

 .متعددة اجلوانب بغية مكافحة هذا الشكل من أشكال اجلرمية
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وقــام متكــلمون مــن بلــدان تقــع يف املــناطق الــيت تعــاين مــن نــزاعات بوصــف املشــاكل  -٥٣
واجههــا فــيما يــتعلق باالجتــار باألســلحة الــنارية، وقدمــوا حملــة عــن الكيفــية الــيت   اخلاصــة الــيت ت

اسـتعملت ـا بـرامج العفـو وإعـادة الشـراء مـن أجـل وقـف تدفّقـات األسلحة وتعطيل أنشطة                  
 .اجلماعات اإلجرامية

واعتـرب عـدة مـتكلّمني االخـتطاف مشـكلة خطـرية جـدا وسـلّطوا الضـوء عـلى خمتلف              -٥٤
 .املعتمدة ملكافحتهاملبادرات 

وأشـار بعـض املـتكلّمني إىل نشـاط إجـرامي آخـذ يف التطور ويستحق االهتمام أيضا،                   -٥٥
وخاصــة يف الــبلدان النامــية، وهــو يشــمل االجتــار بــأنواع احلــيوانات والنــباتات الــربية املشــمولة 

ت مسائل أخرى واستبين. باحلمايـة ومنـتجات حراجـية متـنوعة والنهب املنظم للموارد الوراثية        
هــي االجتــار باألعضــاء البشــرية وغســل األمــوال واالحتــيال يف اهلويــة واهلجــرة غــري املشــروعة   

ودعت بعض الدول إىل أن تعد األمم املتحدة تقارير دورية عن           . وسـرقة السـيارات واالحتيال    
 .التقدم الذي جيري إحرازه يف مكافحة تلك األشكال من اجلرمية املنظمة

ثري من املتكلّمني بأن التكنولوجيات احلديثة أتاحت فرصا جديدة للمجرمني         وسـلّم كـ    -٥٦
ــية     ــة اجلنائ ــنظم العدال ــروعة ل ــات م ــادرين اآلن عــلى    . وأوجــدت حتدي ــد أصــبح اــرمون ق فق

والحـظ عـدة مـتكلّمني أن هـذا أوجد          . االتصـال فـيما بيـنهم بسـهولة عـرب الواليـات القضـائية             
واسـيب وشـن هجمـات عـلى الشـبكات احلاسـوبية وإساءة             جـرائم جديـدة تشـمل اخـتراق احل        

ودعا عدة متكلّمني إىل بذل مزيد من اجلهود من         . اسـتعمال اإلنترنـت ـدف ارتكـاب جرائم        
أجـل اسـتحداث آلـية منـتظمة ومدروسـة بغـية مكافحـة هـذه اجلرائم العصرية، وذكروا بإجياز                    

 .اجلهود اليت بذلوها يف هذا املضمار

ملـتكلّمني أن تعقّـد األسـباب األساسـية لـلجرمية املـنظمة جيعـل التركيز            والحـظ بعـض ا     -٥٧
فاــتمع الــدويل يف حاجــة إىل توحــيد نــتائج الــبحوث  . عــلى مكافحــتها فحســب غــري كــاف 

 .املتعلقة باجلرمية املنظمة عرب الوطنية حىت يويل املنع اهتماما ذا أولوية

ة اجلــرمية، وأشــار عــدة مــتكلّمني إىل وأفــيد بأنــه ال ميكــن نســيان الضــحايا يف مكافحــ  -٥٨
وشـددت بعض الدول أيضا على حقوق       . احلاجـة إىل نظـم تعـترف بـدور الضـحايا وحقوقهـم            

 .الشهود وأمهية محايتهم، مسلّطة الضوء على التدابري املعتمدة يف هذا الشأن

 يف واســتبان املــتكلّمون الفســاد بصــفته شــاغال ذا أولويــة، مشــددين عــلى أثــره الســليب -٥٩
فهو . التنمـية االقتصـادية والدميقراطية واحلكم الرشيد وسيادة القانون واستقرار األسواق املالية           
 .يقوض النسيج االجتماعي والقيم األخالقية ويضعف ثقة املواطنني يف الدولة ومؤسساا
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وأعلــن مــتكلّمون عــن نــية حكومــام التصــديق عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة   -٦٠
لفسـاد يف الوقـت املناسب من أجل املشاركة بنشاط يف الدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف،                ا

وحـثّوا الـدول األعضاء األخرى على أن حتذو حذو حكومام بغية ضمان التعجيل بالتصديق               
وسـلَّم عدة متكلّمني بالطبيعة االبتكارية لالتفاقية، خاصة بالنظر إىل          . عـلى االتفاقـية وتنفـيذها     

. الفصـل الشـامل عـن الـتدابري الوقائـية وإرسـاء مـبدأ اسـترداد املوجـودات بصـفته مـبدأ أساسيا                      
ونظـرا لـبدء نفـاذ االتفاقـية الوشـيك، شدد عدة ممثّلني على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تركّز                    
اهـتمامها عـلى حتويـل هـذا الصـك إىل واقـع عمـلي مـن خـالل تنفـيذه ومتابعـته مـن قبل مؤمتر               

 . األطراف متابعة فعالةالدول

وحتــدث عــدة مــتكلّمني عــن جتــربة بلداــم يف تنفــيذ تدابــري واســتراتيجيات ــدف إىل  -٦١
وجــرى التأكــيد يف ذلــك الســياق عــلى أن الذيــن تــناط ــم مهمــة مكافحــة . مكافحــة الفســاد

 يف احلملة   الفسـاد جيـب أن تـتوفّر فـيهم أعـلى معـايري األمانـة حـىت يتسـنى هلم أن يكونوا قدوة                      
 .املناهضة للفساد

واتفـق املـتكلّمون يف الرأي على أمهية التدابري الوقائية، ومنها ترويج األمانة يف القطاع             -٦٢
العـام واعـتماد لوائح تنظيمية بشأن تنازع املصاحل، فضال عن اعتماد ممارسات عصرية وشفافة               

 .بشأن امليزانية واملساءلة ومراجعة احلسابات واالشتراء

ــتحالفات االســتراتيجية الــيت تضــم القطــاعني العــام       -٦٣ ــائدة ال ــرز عــدة ممــثلني أيضــا ف وأب
وشــدد عــلى أمهــية تكويــن ثقافــة تقــوم عــلى احــترام القــانون بــني    . واخلــاص واــتمع األهــلي

كما أكّد العديد من املتكلمني   . صـفوف الشـباب كعنصـر أساسي يف استراتيجية وقائية شاملة          
 مجــع وحتلــيل وتعمــيم معلومــات وافــية عــن طبــيعة الفســاد ونطاقــه وأســبابه   جمــددا عــلى أمهــية

اجلذريـة، بغـية إذكـاء الوعـي وتيسـري تقاسـم اخلـربات وصـوغ سياسـات واستراتيجيات وطنية                
 .شاملة ومتكاملة

وشـدد كـثري مـن املـتكلّمني عـلى ضـرورة حتسني التعاون يف جمال استرداد املوجودات                   -٦٤
، ورحبوا مبا أجنزته اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إذ تضمنت، للمرة         املتأتـية مـن الفسـاد     

ورئي كذلك أن   . األوىل يف أي صـك قـانوين دويل، فصـال شـامال بشـأن اسـترداد املوجـودات                 
مـا تقضـي بـه تلـك االتفاقـية مـن الـتزام بالـتعاون الـدويل عـلى تعقّب عائدات الفساد وإرجاع                  

ــبغي ا   ــك املوجــودات ين ــدويل يف مكافحــة       تل ــرها اــتمع ال ــيت أظه ــة ال ــنفس اهلم ــيه ب ملضــي ف
 .اإلرهاب
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وأُثــريت مســألة الــتحديات املــتعددة الــيت تواجههــا الــبلدان اخلارجــة مــن أجــواء فســاد   -٦٥
إذ إن معاجلـة أفعـال الفسـاد املاضـية واسـترداد العائدات اليت تأتت منها تكون يف مثل                   . نظُمـية 

اسـية ألي حكومة تسعى إىل استعادة ثقة مواطنيها والتغلّب على ثقافة      هـذه احلالـة ضـرورة أس      
بـيد أنـه تنشـأ حتديـات كـبرية عـندما حتـتاج احلكومة إىل استخدام نظام        . احلصـانة مـن العقـاب    

عدالــة جنائــية كــثريا مــا يكــون مصــابا بــالوهن يف تقصــي ومالحقــة العديــد مــن قضــايا الفســاد 
ويف الوقت نفسه، مثة حاجة     . جناة مزعومون هربوا من البلد    السـابق، الـذي كـثريا مـا ارتكـبه           

إىل تعقّــب واســترداد املوجــودات الــيت نهبــت مــن خــالل املمارســات الفاســدة ونقلــت إىل          
 .اخلارج، مما يتطلّب تعاونا دوليا فعاال

ة وشـدد العديـد مـن املـتكلّمني عـلى األمهـية احلـيوية ملكافحة اجلرائم االقتصادية واملالي                  -٦٦
وأبــرز عــدة مــتكلّمني أداة . الـيت كــثريا مــا ترتكــبها اجلماعــات اإلجرامــية املــنظمة واإلرهابــيون 

فعالــة بصــفة خاصــة يف هــذا الصــدد، هــي اســتحداث قواعــد قانونــية شــاملة لتجمــيد عــائدات  
األنشـطة اإلجرامـية ومصـادرا، باسـتخدام ـوج قائمـة عـلى اإلدانـة وأخـرى غـري قائمة على              

 .اإلدانة

ــيق الســرية      -٦٧ ويف هــذا الســياق، أعــرب بعــض املــتكلّمني عــن قلقهــم إزاء اســتمرار تطب
املصـرفية مـن جانـب عـدة مـالذات مالية آمنة، مما يقيم عقبات شديدة أمام منع غسل األموال                    

ودعـا عـدة مـتكلّمني إىل معـاودة التركـيز عـلى مـنع غسـل األموال                  . ومكافحـته بصـورة فعالـة     
درة العــائدات اإلجرامــية، بغــية مــنع اــرمني مــن متويــه مكاســبهم غــري ومكافحــته وعــلى مصــا
 .املشروعة واالنتفاع ا

ويف هــذا الصــدد، أكّــدت عــدة وفــود الــتزامها باالمتــثال للتوصــيات األربعــني املــنقّحة  -٦٨
الصـادرة عـن فـرقة العمـل املعنـية باإلجـراءات املالـية بشـأن غسـل األموال وللتوصيات اخلاصة                     

 . املتعلقة بتمويل اإلرهابالتسع

وحتدثـت عـدة وفـود عمـا متـثّله األفعـال اإلجرامية اليت يرتكبها املرتزقة من خطر على                    -٦٩
ودعــت الــدول إىل تــبادل املعلومــات بصــورة فعالــة وإىل اســتعمال أجهــزة        . الســلم واألمــن 

نني تكفل  ودعـت إىل وضع قوا    . االسـتخبارات يف مـنع مـا ترتكـبه تلـك اجلماعـات مـن أفعـال                
مقاضـاة هـؤالء اجلـناة كمـا دعـت إىل اختـاذ تدابـري ملـنع اسـتخدام أقالـيمها مـن أجـل التدريب                          

 .وأنشطة الدعم األخرى املتعلقة باملرتزقة

وأشــار بعــض املــتكلّمني أيضــا إىل الســياحة القائمــة عــلى اســتغالل األطفــال جنســيا       -٧٠
 .اليت اعتمدت ملكافحة تلك السياحةكمسألة جنائية تثري قلقا بالغا، وأبرزوا التشريعات 
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وأعرب . واتفقـت اآلراء عـلى اعتـبار اإلرهـاب ديـدا رئيسـيا للسلم واألمن الدوليني                -٧١
وبينما أشار بعض املتكلّمني إىل اهلجمات      . عـن إدانـة متماثلة لإلرهاب بكل أشكاله ومظاهره        

هــرة عاملــية، ال تكــبحها  اإلرهابــية يف بلداــم، كــان هــناك اعــتراف مجــاعي بــأن اإلرهــاب ظا  
. احلـدود الدولـية، وبأنـه خطـر مشـترك يتطلّـب ردا دولـيا مشـتركا ومتضـافرا ومنسقا وشامال                    

 (the five Ds)ورحـب املـتكلّمون باسـتراتيجية األمـني العـام ملكافحـة اإلرهـاب املعـروفة باسـم          
وشدد عدة  . نوالـيت تقـوم عـلى الـنهي والـردع والـرفض والتنمـية والدفـاع عـن حقوق اإلنسا                   

مــتكلّمني عــلى أنــه بالــرغم مــن الــتزامهم القــوي مبكافحــة اإلرهــاب فــإن جنــاح تلــك املكافحــة 
يتطلّــب أن تشــن مــع االحــترام الــتام لــلحريات املدنــية األساســية ومــع التقــيد بااللــتزامات الــيت  

 اإلنســاين يقضــي ــا القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك حقــوق اإلنســان وقــانون اهلجــرة والقــانون  
 .الدويل

ودعـا املـتكلّمون إىل التصـديق عـلى الصـكوك العاملـية ملكافحة اإلرهاب وتنفيذها من                  -٧٢
كما رحبوا باعتماد  . جانـب مجـيع الـدول من أجل إنشاء إطار قانوين عاملي ملكافحة اإلرهاب             

معيـة العامة  مـرفـق قــرار اجل   (اجلمعـية العامـة االتفاقـية الدولـية لقمـع أعمـال اإلرهـاب الـنووي                 
ــتكلّمني إىل ضــرورة إحــراز تقــدم يف العمــل عــلى مشــروع      ). ٥٩/٢٩٠ وأشــار كــثري مــن امل

االتفاقــية الشــاملة بشــأن اإلرهــاب الــدويل، ودعــوا إىل بــذل جهــود منســقة مــن أجــل التعجــيل 
وأكــد عــدة مــتكلّمني عــلى أنــه، بالــرغم مــن أنــه ال مكــان يف اــتمعات  . بإبــرامها واعــتمادها

خدام العـنف واإلرهـاب ضـد املدنـيني األبـرياء، فـإن مـن املهـم معاجلـة األسـباب اجلذرية                      السـت 
وذُكر أن تلك األسباب هي مزيج من عوامل اجتماعية وسياسية          . لإلرهـاب وعواملـه األصلية    

وأشار بعض . واقتصـادية، مـنها الفقـر وعـدم املسـاواة والـنـزاعات اإلقليمية واالحتالل األجنيب            
ىل أمهـية التسـوية السـلمية للـنـزاعات اإلقليمـية وإقامـة نظام اقتصادي دويل منصف                 املـتكلّمني إ  

وعـادل، مبـا يف ذلك حتسني الظروف االجتماعية، بصفتهما عاملني هامني يف معاجلة األسباب               
وشـدد بعـض املـتكلّمني عـلى أمهـية مـراعاة قـرارات اجلمعية العامة املتعلقة           . األصـلية لإلرهـاب   

ــر مصــريها عــند وضــع تعــريف      مبســألة األســب  ــة لإلرهــاب وحــق الشــعوب يف تقري اب اجلذري
وأشـار بعض املتكلّمني إىل أن وقوع بلدام جغرافيا على الطرق التجارية الرئيسية             . لإلرهـاب 

ورئـي أن تعزيز احلوار بني الثقافات هو عنصر هام آخر يف الرد             . يـزيد مـن تعرضـها لإلرهـاب       
 .على اإلرهاب

 مـن املـتكلّمني أن اإلرهـاب لـيس له ديانـة أو عنصـر أو عـرق أو جنسية،         وأكّـد كـثري   -٧٣
وذُكر أن الدوافع السياسية، ال العقيدة الدينية،       . وال ينحصـر يف ثقافـة أو منطقة جغرافية معينة         

 .هي اليت تلهم اإلرهابيني، وأنه يلزم حتاشي ازدواجية املعايري واالنتقائية عند تناول اإلرهاب
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وذُكر أن القدرة على قطع . كـثري مـن املـتكلّمني أمهـية مكافحة متويل اإلرهاب     وأبـرز    -٧٤
قـنوات الـتمويل هـو مـن أقـوى األسـلحة الـيت ميلكها اتمع الدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة                     

 .عرب الوطنية واإلرهاب

واعـترف كـثري مـن املـتكلّمني مبـا لألمـم املـتحدة، وخصوصـا جلـنة مكافحـة اإلرهاب                      -٧٥
 .لتابعة لس األمن وإدارا التنفيذية، من دور يف تنسيق الرد العاملي على اإلرهابا

، ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٢٨املؤرخ يف   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣وأشـري إىل قـرار جملس األمن         -٧٦
الـذي كـان الـس قـد أشـار فيه إىل الصلة الوثيقة بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري                

بـاملخدرات وغسـل األمـوال واالجتـار باألسـلحة والـنقل غري املشروع للمواد النووية                املشـروع   
وكـان هـناك تسليم عام بأن اجلماعات اإلرهابية         . والكيميائـية والبيولوجـية واإلرهـاب الـدويل       

 .تستخدم اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف تسهيل أنشطتها اإلرهابية ومتويلها

ــأن الفســاد يي  -٧٧ ــلِّم ب ا أن تضــعف احلكومــات     وســية مــن شــأ ــر نشــوء ظــروف موات س
وقــد . وتزعــزعها، وميكــن فــيها لــلجماعات اإلرهابــية واجلماعــات اإلجرامــية املــنظمة أن تــنمو

لوحــظ أن الفــريق الرفــيع املســتوى املعــين بالــتهديدات والــتحديات والتغــيري، أشــار يف تقريــره،  
 ).١٧، الفقرة Corr.1 وA/59/565( مترابطة أكثر من أي وقت مضى، إىل أن األخطار األمنية

ــري مكافحــة اإلرهــاب ال تعتــرب كلّهــا صــاحلة لالســتخدام ضــد أشــكال       -٧٨ ومــع أن تداب
اإلجـرام األخـرى، مبـا فـيها اجلـرمية املـنظمة، فقـد رئـي أن الـتعاون الدويل وتدعيم نظم العدالة                       

 .كال اإلجراماجلنائية بوجه عام مها وسيلتان فعالتان ملكافحة مجيع أش

ــية        -٧٩ ــام يف التصــديق عــلى الصــكوك الدول ــتكلّمني بســجل حكوم ــن امل ــوه كــثري م ون
وأفــاد . واإلقليمــية املوجــودة بشــأن املخــدرات واجلــرمية املــنظمة والفســاد واإلرهــاب وتنفــيذها

املــتكلّمون عــن الــتدابري الــيت اختــذت عــلى الصــعيد احملــلي ودون اإلقلــيمي واإلقلــيمي لتصــعيد    
فــاح ضــد اإلرهــاب واجلــرمية املــنظمة واالجتــار بــاملخدرات والفســاد، مبــا يف ذلــك الــتدابري   الك

التشــريعية واملؤسســية، مــثل ســن القوانــني الوطنــية وتعديــلها وإنشــاء هيــئات وفــرق عمــل           
ويف عدة حاالت، مشلت    . متخصصـة وصـوغ اسـتراتيجيات وخطـط عمل وطنية وبناء قدراا           

وذكر كثري من املتكلّمني أن     . ية وتثقيفية كوسيلة لزيادة وعي الناس     تلـك الـتدابري أنشـطة دعائ      
تلــك الــتدابري ينــبغي أن تشــمل أيضــا تركــيزا مناســبا عــلى الضــحايا، مبــا يف ذلــك تعويضــهم،    
وأشــار بعــض املــتكلّمني إىل األدوار اخلاصــة الــيت تقــوم ــا املــنظمات اإلقليمــية والدولــية ذات   

 .اء ااورينالصلة وإىل التعاون مع الشرك
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ــتعاون الــدويل أداة أساســية يف مكافحــة مجــيع أشــكال      -٨٠ ــبار ال واتفقــت اآلراء عــلى اعت
وشـدد عـلى أن تعـومل األخطـار حيـتم إقامـة حتالف عاملي للرد عليها، مع قيام اتمع              . اإلجـرام 

إىل اتباع ج ومثة حاجة . الـدويل بضـم قـواه عـرب احلدود والقارات، متاما مثلما يفعل ارمون     
مــتعدد األطــراف جيســد التضــامن بــني احلكومــات، مــع التشــديد عــلى أن أي حتــالف ملكافحــة 

وقيل إن من الضروري أيضا أن يتفق اتمع        . اإلجـرام يلـزم أن يكون مبنياً على حكم القانون         
أمر وذُكـر أن تنفيذ خمتلف االتفاقيات الدولية هو         . الـدويل عـلى خطـة عمـل لتحسـني الـتعاون           

ويلــزم أن يكــون هــناك عــزم جديــد عــلى زيــادة  . حــتمي لــتوفري أســاس قــانوين ســليم للــتعاون 
الــتعاون الــدويل مــن خــالل تدابــري هادفــة وشــاملة ومــزودة مبــوارد مناســبة تــوازن بــني اإلنفــاذ   

وأكــد املــتكلّمون عــلى أنــه يتعــين عــلى اــتمع الــدويل أن   . الفعــال واحــترام حقــوق اإلنســان 
ن أسـاليب التعاون القدمية اليت عفى عليها الزمن ويستعيض عنها بنظم مرنة وواسعة              يـتخلّى عـ   

ومنفـتحة تسـمح بالتعاون العاملي عرب احلدود وتشمل تبادل املساعدة القانونية وتسليم ارمني              
 .ونقل السجناء احملكوم عليهم

٨١-      دة األطــراف اتــتعد ــية وم ــية وإقليم ــتكلّمني أنشــطة ثنائ ــدة م ــتطوير  وذكــر ع خــذت ل
الـتعاون، مـنها الـتفاوض عـلى معاهدات بشأن تسليم ارمني وتبادل املساعدة القانونية وعلى                
اتفاقــات تعــاون، كمــا ذكــروا وجــا إقليمــية مبــتكرة مــثل االعــتراف املتــبادل وأمــر التوقــيف    

الفساد الذي  وأبـرز بعـض املـتكلّمني احلكم الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة              . األورويب
ــتفاء           ــية حــىت يف حــال ان ــري اإللزام ــتدابري غ ــتعلق بال ــيما ي ــية ف ــتقدمي املســاعدة القانون يســمح ب

كما أبرز متكلمون أمهية . ازدواجـية الـتجرمي، باعتـباره خطوة إجيابية حنو تعزيز التعاون الدويل       
شرطة اجلنائية  الـتعاون بـني أجهـزة الشـرطة مـن خـالل املـنظمات اإلقليمـية واملـنظمة الدولية لل                   

واسـتخدام موظفـي االتصـال، وكذلـك ضـرورة إقامـة اتصـاالت وشـبكات تربط                 ) اإلنـتربول (
واقترح إنشاء حمفل دويل متخصص     . بـني خمـتلف أجهـزة إنفـاذ القـانون ووكـالء النـيابة العامـة               

وســـيقت أمـــثلة الســـتعمال . لوكـــالء النـــيابة العامـــة واحملقّقـــني، حتـــت رعايـــة األمـــم املـــتحدة 
وقدم بعض املتكلمني عرضا . لوجـيا االتصـاالت اجلديدة يف تسريع التعاون وتعزيز فعاليته         تكنو

ملـا استضــافته حكومـام مــن مؤمتـرات وأحــداث دولـية ســاعدت عـلى صــوغ ـوج مشــتركة       
وأشــار عــدة مــتكلّمني إىل احملكمــة اجلنائــية الدولــية   . صــوب مكافحــة مجــيع أشــكال اإلجــرام 

 القــتل اجلمــاعي واجلــرائم املرتكــبة ضــد البشــرية -: عــلى أشــنع اجلــرائمودورهــا اهلــام يف الــرد 
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ودعــوا الــدول إىل التصــديق عــلى نظــام رومــا األساســي لــلمحكمة اجلنائــية   . وجــرائم احلــرب
 . والتعاون معها)١٢(الدولية

وأبــرز عــدة مــتكلّمني احلاجــة إىل التدريــب وبــناء القــدرات ملخــتلف اجلهــات الفاعلــة   -٨٢
نظم الـتعاون الـدويل، وكذلـك عملـيات التبادل وتقاسم املمارسات الفضلى من              ذات الصـلة بـ    

وِسـيقت أمـثلة لـربامج ومراكـز يقـدم مـن خالهلـا التدريب على معاجلة                 . أجـل الـتعاون الفعـال     
 .حاالت التنازع بني الواليات القضائية

يف ميدان العدالة   وأعـرب املـتكلّمون عـن ارتـياحهم إلبـراز املؤمتـر مسائل بالغة األمهية                 -٨٣
اجلنائـية، إذ تعرضـت الـبلدان لضـغوط مـتزايدة مـن أجل مواءمة نظم العدالة فيها مع الظروف                    

ويف هــذا الصــدد، أكــد عــدة مــتكلّمني عــلى الــدور اهلــام الــذي تؤديــه معــايري األمــم  . اجلديــدة
ــبادئ تو       ــبارها م ــية باعت ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــا يف جمــال م ــتحدة وقواعده ــيمة  امل ــية ق جيه

وذكروا أن صوغ تلك اموعة الرائعة من النصوص        . وأدوات إيضـاحية للممارسات الفضلى    
القانونــية عــلى مــدى الســنوات اخلمســني املاضــية أســهم إســهاما هــائال يف تعزيــز مــنع اجلــرمية    

يق ومـن املهـم جـدا تـبادل املعلومات عن استخدام وتطبيق تلك املعايري وحتق              . والعدالـة اجلنائـية   
 .تقدم يف تنفيذها

وشــدد املــتكلّمون عــلى الــتحديات واملســائل الــيت تواجههــا نظــم العدالــة اجلنائــية مــع    -٨٤
وتــناولوا املــبادئ الرئيســية لــتعزيز ســيادة . التركــيز عــلى مــبادرات إصــالحية جديــدة يف دوهلــم

ة لفعالية منع   القـانون واحـترام حقـوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة بوصفها عناصر مكونة أساسي            
 .اجلرمية والعدالة اجلنائية

ومتـثّل سـيادة القـانون شـرطا ضـروريا لضـمان ثقـة الـناس يف الدولة ومؤسساا، كما                     -٨٥
متـثّل سـيادة القـانون ونـزاهة الـنظم القضـائية شـرطا ضـروريا لضمان تطوير وصون مؤسسات                    

إرساء قواعد األصول يف    وجيب على هذه املؤسسات     . منصـفة وفعالـة وكفـؤة للعدالـة اجلنائـية         
وجيب على نظام العدالة اجلنائية     . احملاكمـات واستقاللية القضاء ونزاهة الشرطة ونظام السجن       

 .وضع ترتيبات للشفافية ومشاركة عامة الناس

وكـان مـن بـني مسـائل إصـالح العدالة اجلنائية ذات األولوية، اليت سردها املتكلّمون،                  -٨٦
وإصـدار احلكـم اجلـنائي، ومحايـة حقـوق الضـحايا، وتبسـيط نظم               حتسـني اإلجـراءات اجلنائـية       

وكـان من رأي العديد من      . ومؤسسـات العدالـة اجلنائـية، وإعـادة دمـج اـرمني يف اـتمعات              

__________ 
 .٣٨٥٤٤، العدد ٢١٨٧، الد ملعاهدات، جمموعة ااألمم املتحدة (12) 
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املـتكلّمني أن الـتدابري الرامـية إىل تبسـيط وتسـريع إجـراءات احملاكم، مبا يف ذلك برامج العدالة                    
ووصـف عدة متكلّمني جهودهم السباقة لوضع  . ة يف املؤمتـر التصـاحلية، أُعطيـت أولويـة مناسـب     

ــة         ــة والعدال ــية، ووضــع أحكــام للوصــول إىل العدال ــية يف اــتمعات احملل ــة اجلنائ ــرامج للعدال ب
وشــددوا عــلى أمهــية عــدم إغفــال ضــحايا اجلــرمية، مبــا يف ذلــك ضــحايا اإلرهــاب،  . التصــاحلية

مني إىل التوفـيق والوسـاطة بني اجلناة والضحايا         وأشـار بعـض املـتكلّ     . وضـرورة االسـتجابة هلـم     
باعتـبارمها هـامني يف مواصلة احلوار بشأن التنازعات وضمان حتقيق املصاحلة اليت تعود باملنفعة               

وأدرك كـثريون أمهـية اخنراط اتمع املدين ومشاركته النشطة يف مكافحة شىت          . عـلى الطـرفني   
مات مــن العمــل بشــكل وثــيق مــع املــنظمات غــري ولوحــظ أنــه ال بــد لــلحكو. أشــكال اجلــرمية

احلكومـية واــتمع املـدين يف الدفــاع عــن سـيادة القــانون وضـمان اإلدارة الرشــيدة واملســؤولية     
 .والشفافية

ويف هــذا الصــدد، . وأعــرب العديــد مــن املــتكلّمني عــن قلقهــم إزاء اكــتظاظ الســجون   -٨٧
  تمعــية لــلحدمــن احلــاالت الــيت يصــدر فــيها حكــم بالســجن   أُبــرزت أمهــية املــرافق والــتدابري ا 

وشدد عدة متكلّمني أيضا    . خبصـوص اجلـرائم األقـل خطـورة، ولـلحد مـن مـدة السـجن كذلك                
عــلى احلاجــة إىل إنشــاء مــرافق ســجن هادفــة إىل إعــادة تأهــيل املســجونني وإصــالحهم وإعــادة    

بعــد قضــاء مــدة الســجن، مــع دجمهــم يف اــتمع وإعدادهــم للعــودة العاديــة واملنــتجة إىل اــتمع 
مالحظـة أمهـية اجلمـع بـني السجن والتعليم والربامج اهلادفة إىل اإلقالل بقدر اإلمكان من خماطر                
الـنكوص، وأمهـية مسـاعدة اـرمني عـلى تطويـر مهارات من شأا أن تساعدهم على االندماج               

مهمـة لـترويج معاملــة   ولوحـظ أن األمـم املــتحدة بذلـت جهـودا كـبرية و     . مـن جديـد يف اـتمع   
واقترح إيالء . أكـثر إنسـانية للمسـجونني، وأـا ينـبغي أن تواصـل إعطـاء أولوية عالية هلذا األمر          

وذُكـرت بدائل  . االعتـبار لالقـتراح الداعـي إىل وضـع ميـثاق بشـأن احلقـوق األساسـية للسـجناء                  
ال سيما بالنسبة لألحداث    للسـجن، مبـا يف ذلـك الربامج االصالحية والترويج للخدمة اتمعية،             

 .واألطفال

ونـاقش عـدة مـتكلّمني أيضـا جمموعـة مبادرات متعلقة بقضاء األحداث، باإلضافة إىل                 -٨٨
تدابــري مصــممة لتثبــيط إجــرام الشــباب ومعاجلــة جــنوح األحــداث معاجلــة شــاملة باتــباع ــج   

 .مشويل

لعدالــة التصــاحلية باعتــبارها وأشــار عــدة مــتكلّمني إىل تأيــيد حكومــات بلداــم ملــبدأ ا -٨٩
بديـال مهمـا للمقاضـاة والسـجن، وبوصفها وسيلة العتبار ارمني مسؤولني عن جرمهم على         

وفضــال عــن ذلــك، فــإن العدالــة  . حنــو يســتجيب الحتــياجام واحتــياجات الضــحايا واــتمع 
 للعدالة التصـاحلية ميكـن أن تسـاعد عـلى خفـض معدل النكوص، ومتثل جا مشوليا بدمج أداة           
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والحــظ مــتكلّمون آخــرون أن مــن املهــم إجــراء حبــث . اجلنائــية مــع أداة للهندســة االجتماعــية
ــتطور         ــاال آخــذا يف ال ــا بوصــفها جم ــا وآثاره ــة التصــاحلية وكفاء ــأثري العدال ــرفة ت وشــدد . ملع

 مـتكلّمون عـلى أمهـية تعلُّـم كل واحد من خربات اآلخر، وإىل أمهية تقاسم املمارسات اجليدة                 
 .يف هذا الصدد

وأشـار بعـض املـتكلّمني إىل اسـتخدام التكنولوجـيات اجلديـدة يف جمـاالت منع اجلرمية                   -٩٠
ــية  ــة اجلنائ ــة الشــهود     . والعدال وذُكــر اســتخدام وصــالت الفــيديو يف قضــايا احملــاكم بغــية محاي

لخطر والضـحايا، وذلـك باعتـبارها أداة ميكـن اسـتخدامها بالـتحديد يف حالة الفئات املعرضة ل       
ولوحـظ، يف الوقـت نفسـه، أن إنفـاذ القانون ينبغي أن يستفيد كذلك استفادة                . مـثل األطفـال   

وقُدمت أمثلة . كاملـة مـن مـزايا التكنولوجـيات اجلديـدة مـن أجـل تعزيـز القدرة على التحري               
لالسـتخدام احملسـن لتكنولوجـيا الـتلفزيون ذي الـدارة املغلقـة، وقواعد بيانات احلمض اخللوي                 

 .، وعلم كشف بصمات األصبع املستترة.)أ. ن. محض د(صبغي ال

واعــترف العديــد مــن املــتكلّمني مبســؤولية اــتمع الــدويل عــن ضــمان عــدم حصــول      -٩١
اإلرهابـيني واجلماعـات اإلجرامـية املنظمة وارمني بصفة عامة على ملجأ آمن باالحتيال على        

ة تنظيما جيدا إىل البلدان النامية والبلدان ذات        فتقدمي املساعدة التقنية املنظم   . الـدول األضـعف   
االقتصـادات االنتقالـية والبلدان اخلارجة من النـزاعات، أمر يكتسب أمهية قصوى لضمان متتع              

وهلــذه الغايــة، ينــبغي لــلحكومات . تلــك الــدول بقــدرة كافــية ملكافحــة مجــيع أشــكال اجلــرمية 
. لتنمــية توحــيد اجلهــود يف هــذا الصــددوالقطــاع اخلــاص واألوســاط غــري احلكومــية وشــركاء ا

ــبلدان املاحنــة أن ــب إىل إعانــة الــدول األخــرى احملــدودة القــدرات      وناشــد عــدة مــتكلّمني ال
ووصف متكلّمون آخرون خمتلف برامج     . واملـوارد جبملـة وسـائل مبـا فـيها إلغـاء الدين األجنيب             

 . يف بلدان أخرىاملساعدة التقنية اليت تقدمها بلدام لدعم بناء القدرات

وأبــرز العديــد مــن املــتكلّمني دور مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية     -٩٢
ــري املســاعدة املصــممة         ــلى دوره يف توف ــنوا ع ــية، فأث ــيذ املســاعدة التقن ــة لتنف ــئة فعال بصــفته هي
ــتعاون الــدويل ومصــادرة      ــبلدان يف جمــاالت مــن قبــيل مكافحــة غســل األمــوال وال خصيصــا لل
املوجــودات واســتردادها، ومكافحــة اجلــرمية املــنظمة والفســاد، باإلضــافة إىل املســاعدة املقدمــة 
لـترويج تصديق وتنفيذ الصكوك العاملية ملراقبة املخدرات ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية             

وكان هناك  . واإلرهـاب والفسـاد، مبـا يف ذلـك من خالل صوغ أدوات تعاونية تقنية تشريعية               
تفـاق عـلى أنـه ينـبغي دعـم املكتـب يف جهوده الرامية إىل توفري مشاريع وأنشطة تعاونية تقنية                ا

ودعت عدة دول إىل مواصلة تقدمي      . ـدف تنفـيذ االتفاقـيات الدولـية وبـناء القـدرات الوطنية            
وأشار بعض املتكلّمني أيضا إىل سائر معاهد . وتعزيـز الدعـم واملسـامهات املالـية لعمـل املكتب          
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ألمـم املـتحدة واملـنظمات اإلقليمـية والدولـية وإىل الـدور الـذي ميكـن أن تضـطلع به يف تنفيذ                       ا
واقـترح أحـد املتكلّمني، من أجل حتقيق تأثري أفضل للتآزر واستخدام أفضل             . بـرامج املسـاعدة   

لــلموارد الضــئيلة، أن يقــوم املكتــب بإنشــاء بــرنامج مســاعدة مشــترك لبــناء قــدرات الــدول يف  
لقـانوين اسـتنادا إىل ـج راسـخ قـائم عـلى سـيادة القانون ملواجهة اجلرائم اخلطرية ذات         اـال ا  

 .الطبيعة عرب الوطنية

فكان . وأبديـت آراء خمـتلفة عمـا إذا كـان ينـبغي التفاوض على صكوك دولية جديدة         -٩٣
ــا        ــنظمة واإلره ــتحدة ملكافحــة اجلــرمية امل ــم امل ــيات األم ــتكلّمني أن اتفاق ــن رأي بعــض امل ب م

والفسـاد توفـر فعال اإلطار القانوين الالزم، وأنه ينبغي احملافظة بشكل مجاعي على تركيز قوي                
وينبغي عدم إضعاف اجلهود املبذولة يف      . عـلى التنفـيذ الفعـال لـتلك الصـكوك الدولـية القائمـة             

. هـذا الصـدد بنشـر املـوارد وبعـثرا يف مفاوضات مبددة للوقت دف صوغ صكوك جديدة                 
 مـتكلّمون آخـرون عـن آراء تؤيـد الـبدء يف الـتفاوض بشـأن صكوك دولية جديدة يف                     وأعـرب 

 .وقت مبكر

وبالـنظر إىل تـنوع أساليب غسل األموال وتداخل استخدامه مع شىت أشكال اإلجرام               -٩٤
واخلطـر الـذي ميـثّله بالنسبة لالقتصادات املشروعة، اقترح بعض املتكلّمني صوغ اتفاقية شاملة               

ل األمـوال عمـال بتوصـية الفـريق الرفـيع املسـتوى املعـين بالتهديدات والتحديات                 ملكافحـة غسـ   
وكــان مـن رأي مــتكلّمني آخـرين أنــه ينـبغي صــوغ صـك عــاملي يشـتمل عــلى إطــار      . والتغـيري 

ــية       ــتعلق بتســليم اــرمني واملســاعدة القانون ــيما ي ــدويل ف ــتعاون ال تشــريعي وتنفــيذي شــامل لل
 .ات اإلقليمية والثنائية غري كافية يف هذا الصدداملتبادلة، وذلك ألن املبادر

ومشلـت االقـتراحات األخـرى صـوغ اتفاقية عاملية ملكافحة اجلرمية السيربانية، واتفاقية               -٩٥
 .ملكافحة سرقة امللكية الثقافية واالجتار ا، ومدونة قواعد سلوك ملكافحة اإلرهاب

ــة وأشــار عــدد مــن املــتكلّمني إىل أمهــية إعــالن في   -٩٦ ــنا بشــأن اجلــرمية والعدال مواجهــة : ي
مرفق (وخطط عمله ) ٥٥/٥٩مـرفق قـرار اجلمعـية العامة    (حتديـات القـرن احلـادي والعشـرين        

ودعوا . ، وأبلغـوا بـاخلطوات املـتخذة يف سـبيل تنفيذ اإلعالن           )٥٦/٢٦١قـرار اجلمعـية العامـة       
ق اإلجراءات لتنفيذ اإلعالن    جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية كذلك إىل أن تتابع بشكل وثي               

 .املقرر اعتماده يف املؤمتر احلادي عشر

واعـترف العديـد من املتكلّمني بأن مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية          -٩٧
. متـثل حمفـال دينامـيا لتـبادل املعلومـات والـتجارب وتقاسـم اخلربات وحتديد االجتاهات الناشئة                 

ت أثـر كـبري، وينـبغي أن يسـتمر استخدامها لرسم مسار حتسني فعالية منع            وقـد كـان لـلمؤمترا     
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وينـبغي، باملـثل، أن يكـون اإلعـالن املقـرر اعتماده يف املؤمتر احلادي               . اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية     
ــتعزيز        ــنع اجلــرمية ومكافحــتها يف مجــيع أشــكاهلا، ول ــبادرات مل ــتقدمي م ــتكامال ل عشــر صــكا م

 .التعاون الدويل

ــنا فاســو وقطــر عرضــت مجــيعها     -٩٨ ولوحــظ أن حكومــات باكســتان والــربازيل وبوركي
وأشار ممثل قطر إىل . استضـافة مؤمتـر األمـم املـتحدة الـثاين عشـر ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية              

مؤمتــر القمــة العــاملي الــثاين لــوزراء العــدل ورؤســاء النــيابة العامــة املقــرر عقــده يف الدوحــة يف    
 املؤرخ  ٢٠٠٤/٣٠ وإىل قـرار الـس االقتصـادي واالجـتماعي           ٢٠٠٥وفمـرب   ن/تشـرين الـثاين   

 الـذي رحـب فـيه الـس مببادرة قطر استضافة احلدث ودعا فيه مؤمتر             ٢٠٠٤يولـيه   / متـوز  ٢١
ــدويل يف املســائل        ــتعاون ال ــز ال ــرناجمه ملواصــلة تعزي القمــة إىل املســامهة يف ضــمان اســتهداف ب

 .اجلنائية

لمات ألقـى ـا بعـض املتكـلمني، مارس ممثالن حق الرد وفقا للمادة               وفـيما يـتعلق بكـ      -٩٩
 .(A/CONF.203/2) من النظام الداخلي للمؤمتر ٢٢

وجــرى االعــتراف بــالدور الــذي قــام بــه إدواردو فيــتريي، األمــني التنفــيذي لــلمؤمتر،    -١٠٠
نائية منذ أكثر من بوصـفه عـامل حفـز لألفكار اجلديدة املقدمة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجل       

ــيه     .  عامــا٣٠ ــتزامه أوجــدا مســرحا تســتطيع مجــيع الــدول أن تعمــل ف ولوحــظ أن قناعــته وال
بارتـياح عـلى مناقشـة املسـائل احلامسـة يف ذلـك اـال واالتفـاق عـلى االجتاهـات اجلديـدة اليت                        

 .ينبغي اتباعها

رهاب واالجتار  ويكتسـب التصـميم والـتعاون الـدويل أمهـية قصـوى لـدى مكافحـة اإل                 -١٠١
ويف ايــة األمــر، ســتكون وحــدة اــتمع الــدويل،      . بــاملخدرات واجلــرمية املــنظمة والفســاد   

واملعـتقدات العاملـية، والتصميم املشترك، والقوة املوحدة، هي اليت سوف متكّن احلكومات من              
يها يف ذلك   التغلّـب عـلى الـتهديدات الـيت تشـكلها اجلرمية، وعلى الوفاء مبسؤولياا جتاه مواطن               

 .اال
  

  اإلجراءات التعاهدية املتخذة أثناء احلدث التعاهدي اخلاص                       -جيم   
 ٢٣اختـذت اإلجـراءات التعاهدية التالية أثناء احلدث التعاهدي اخلاص الذي عقد من               -١٠٢
 :، خالل اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر احلادي عشر٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥إىل 
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ولية لقمع متويل اإلرهاب، اليت اعتمدا اجلمعية العامة يف قرارها          االتفاقـية الد   )أ( 
انضــمام اجلمهوريــة العربــية الســـورية    : ١٩٩٩ديســمرب  / كــانون األول ٩ املــؤرخ  ٥٤/١٠٩

 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٤وردت الوثائق ذات الصلة يف (

اعــتمدا اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، الــيت     )ب( 
انضـمام زامبيا   : ٢٠٠٠نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٥ املـؤرخ    ٥٥/٢٥اجلمعـية العامـة يف قـرارها        

 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٤وردت الوثائق ذات الصلة يف (

بـــروتوكول مـــنع وقمـــع ومعاقـــبة االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النســـاء         )ج( 
ة املنظمة عرب الوطنية، الذي اعتمدته واألطفـال، املكمـل التفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمي       

انضـمام زامبيا   : ٢٠٠٠نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٥ املـؤرخ    ٥٥/٢٥اجلمعـية العامـة يف قـرارها        
 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٤وردت الوثائق ذات الصلة يف (

بـروتوكول مكافحـة ريـب املهاجـرين عـن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل                )د( 
تحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف               التفاقـية األمـم املـ     

ــثاين١٥ املــؤرخ ٥٥/٢٥قــرارها  ــيا : ٢٠٠٠نوفمــرب / تشــرين ال ــائق (انضــمام زامب وردت الوث
 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٤ذات الصلة يف 

ــنارية وأجــزائها ومكوناــا والذخــرية     ) ه(  بــروتوكول مكافحــة صــنع األســلحة ال
واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب                  

: ٢٠٠٠مــايو / أيـار ٣١ املـؤرخ  ٥٥/٢٥٥الوطنـية، الـذي اعــتمدته اجلمعـية العامـة يف قــرارها     
 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٤وردت الوثائق ذات الصلة يف (انضمام زامبيا 

حدة ملكافحة الفساد، اليت اعتمدا اجلمعية العامة يف قرارها         اتفاقـية األمـم املت     )و( 
وردت الوثائق ذات الصلة    (إبـرام كرواتـيا     : ٢٠٠٣أكـتوبر   / تشـرين األول   ٣١ املـؤرخ    ٥٨/٤
 ).٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥يف 

 ٢٥ إىل  ١٩واختـذت اإلجـراءات الـتعاهدية التالـية يف مقر األمم املتحدة يف الفترة من                 -١٠٣
 : خالل املؤمتر احلادي عشر٢٠٠٥ل أبري/نيسان

اتفاقـية مـنع وقمـع اجلـرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية، مبا                )أ( 
) ٢٨-د (٣١٦٦فــيهم املوظفــون الدبلوماســـيون، الــيت اعــتمدا اجلمعـــية العامــة يف قـــرارها      

ــؤرخ  ــيفا  : ١٩٧٣ديســمرب / كــانون األول١٤امل ــنـزويال البول ــة ف وردت (رية انضــمام مجهوري
 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩الوثائق ذات الصلة يف 
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ــة يف        )ب(  ــية العام ــتمدا اجلمع ــيت اع ــرهائن، ال ــية ملناهضــة أخــذ ال ــية الدول االتفاق
وردت الوثــائق (إبــرام غــابون : ١٩٧٩ديســمرب / كــانون األول١٧ املــؤرخ ٣٤/١٤٦قــرارها 

 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ذات الصلة يف 

دولــية لقمــع اهلجمــات اإلرهابــية بالقــنابل، الــيت اعــتمدا اجلمعــية  االتفاقــية ال )ج( 
ــرارها   ــة يف قـ ــؤرخ ٥٢/١٦٤العامـ ــانون األول١٥ املـ ــمرب / كـ ــمام تونـــس  : ١٩٩٧ديسـ انضـ

 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢وردت الوثائق ذات الصلة يف (

يت انضمام جيبو : اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية                )د( 
 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠وردت الوثائق ذات الصلة يف (

بـــروتوكول مـــنع وقمـــع ومعاقـــبة االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النســـاء         )ه( 
 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠وردت الوثائق ذات الصلة يف (انضمام جيبويت : واألطفال

ام انضم: بـروتوكول مكافحـة ريـب املهاجـرين عن طريق الرب والبحر واجلو             )و( 
، وإبـرام مجهورية فنـزويال     )٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢٠وردت الوثـائق ذات الصـلة يف        (جيـبويت   

 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩وردت الوثائق ذات الصلة يف (البوليفارية 

ــنارية وأجــزائها ومكوناــا والذخــرية     )ز(  بــروتوكول مكافحــة صــنع األســلحة ال
وردت  (١٣ مــن املــادة ٢عمــال بالفقــرة إشــعار مــن أوغــندا : واالجتــار بصــورة غــري مشــروعة

 ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١الوثائق ذات الصلة يف 

وردت الوثــائق ذات (إبــرام جيــبويت : اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد )ح( 
 ١٩وردت الوثــائق ذات الصــلة يف  (؛ وإبــرام هــنغاريا  )٢٠٠٥أبــريل / نيســان٢٠الصــلة يف 
 ٢٢وردت الوثـــائق ذات الصـــلة يف (مهوريـــة التشـــيكية ؛ وتوقـــيع اجل)٢٠٠٥أبـــريل /نيســـان
 ).٢٠٠٥أبريل /نيسان

  
  اإلجراء الذي اتخذ أثناء اجلزء الرفيع املستوى                   -دال  

، ٢٠٠٥أبــريل / نيســان٢٥يف اجللســة السادســة لــلجزء الرفــيع املســتوى، املعقــودة يف  -١٠٤
تحالفات االستراتيجية يف ال: اعـتمد الـس إعـالن بـانكوك بشـأن أوجـه الـتآزر واالسـتجابات         

لالطـالع عـلى الـنص، انظـر الفصل          ((A/CONF.203/L.5)جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية           
 ).١األول، القرار 
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ألقـى ممـثلو هولـندا وكـندا واملكسـيك كـلمات أعربوا             : وبعـد اعـتماد إعـالن بـانكوك        -١٠٥
كومية الدولية مل تتح هلا الفرصة      فـيها عن قلقهم من أن املنظمات غري احلكومية واملنظمات احل          

وألقـــى كـــلمات أيضـــا ممـــثلو الصـــني واألردن  . للمشـــاركة يف املـــداوالت املـــتعلقة بـــاإلعالن 
 .واإلمارات العربية املتحدة

 
  الفصل اخلامس  

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

  التدابري الفعالة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية -ألف 
  الوقائع 

، أسند املؤمتر إىل اهليئة     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٨يف جلسـته العامـة األوىل، املعقودة يف          -١٠٦
". الـتدابري الفعالة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       "، املعـنون    ٣العامـة بـند جـدول األعمـال         

 ١٩ و١٨ؤمتــر يف هــذا البــند يف جلســاته العامــة الثانــية والثالــثة والــرابعة، املعقــودة يف   ونظــر امل
 :وكان معروضا على املؤمتر للنظر يف هذا البند الوثائق التالية. أبريل/نيسان

ورقــة عمــل أعدــا األمانــة عــن الــتدابري الفعالــة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب   )أ(  
 ؛)Corr.1و  A.CONF.203/4(الوطنية 

تقريـر الفـريق الرفـيع املسـتوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري، املعنون              )ب(  
 ؛)Corr.1 و A/59/565" (مسؤوليتنا املشتركة: عامل أكثر أمنا"

صـوب حتقيق التنمية    : يف جـو مـن احلـرية أفسـح        "تقريـر األمـني العـام املعـنون          )ج(  
 ؛(A/59/2005)" واألمن وحقوق اإلنسان للجميع

 ؛)Corr.1 و A/CONF.203/PM.1(دليل املناقشة  )د(  

 تقاريــــر االجتماعــــات اإلقليميــــة التحضرييــــة للمـــؤمتر احلـــادي عشـــر                                                         )ه(  
)A/CONF.203/RPM.1/1 و A/CONF.203/RPM.2/1 و A/CONF.203/RPM.3/1 و Corr.1 
 ).A/CONF.203/RPM.4/1و

أبــريل، ألقــى رئــيس املؤمتــر كــلمة / نيســان١٨ة الثانــية، املعقــودة يف ويف اجللســة العامــ -١٠٧
وتكـــلم ممـــثلو تايلـــند . وألقـــى األمـــني التنفـــيذي لـــلمؤمتر أيضـــا كـــلمة اســـتهاللية. اســـتهاللية

 .وإندونيسيا والسلفادور والسويد والصني
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نفيذي للمؤمتر  أبريل، ألقى األمني الت   / نيسان ١٩ويف اجللسـة العامة الثالثة، املعقودة يف         -١٠٨
وقـدم املراقـب عـن معهـد األمـم املـتحدة األقالـيمي ألحبـاث اجلـرمية والعدالة              . كـلمة اسـتهاللية   

تقريـرا مرحلـيا عن مشروع دراسة مشترك بني املعهد ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات               
يش ومالــيزيا وتكــلم ممــثلو أملانــيا ومصــر وبــنغالد . واجلــرمية، عــرض عــلى املؤمتــر للتعلــيق علــيه 

واالحتــاد الروســي والفلــبني وأفغانســتان والــيابان وتركــيا وإيطالــيا وبلجــيكا وفنلــندا والكويــت 
 .واجلزائر

ــندا      -١٠٩ ويف اجللســة العامــة الــرابعة، تكــلم ممــثلو اململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وايرل
ــيجريي    ــية املــتحدة ون ــا وأســتراليا واإلمــارات العرب ــران  الشــمالية وكــندا وكوب ا واألرجنــتني وإي

وموريتانـيا واملغـرب والـنرويج ومجهوريـة كوريا وسري النكا وغامبيا            ) االسـالمية -مجهوريـة (
وتكـلم أيضـا املراقـبون عـن االحتـاد الـدويل جلمعـيات الصـليب األمحر                 . والـربازيل واهلـند وبـنن     

ة ومعاملـة ارمني    واهلـالل األمحـر وجامعـة الـدول العربـية ومعهـد أمـريكا الالتينـية ملـنع اجلـرمي                   
واجلمعـية العاملـية للدراسـات املـتعلقة بالضحايا         ) اإلنـتربول (واملـنظمة الدولـية للشـرطة اجلنائـية         

 .واالحتاد الياباين لرابطات احملامني والرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات
  
  املناقشة العامة 

ة إىل مبادرة املكتب اخلاصة مبكافحة اسـتهل األمـني التنفـيذي لـلمؤمتر املناقشة باإلشار       -١١٠
وأَبلغ . االجتـار باألشـخاص، الـيت تـربز احلقـائق السـاطعة يف جمـال اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية                      

املؤمتـر مبـا أُحـرز يف السنوات األخرية من تقدم يف جهود مكافحة تلك اجلرائم، حسبما تشهد             
رمية املـنظمة واثـنني من بروتوكوالا       بذلـك السـرعة الـيت جـرى ـا الـتفاوض عـلى اتفاقـية اجلـ                 

وأبرز أمهية التصديق على تلك الصكوك وتنفيذها فعليا على         . الـثالثة واعـتمادها وبـدء نفاذهـا       
واســتذكر التوصــيات الــواردة يف تقريــر الفــريق الرفــيع املســتوى املعــين        . نطــاق العــامل كلــه  

 املؤمتـــر إىل الـــنظر يف ذلـــك ، فدعـــا)Corr.1 و A/59/565(بالـــتهديدات والـــتحديات والتغـــيري 
كمـا أشـار إىل الـدورة األوىل ملؤمتـر الـدول األطـراف يف اتفاقـية األمم         . الـتقرير أثـناء مداوالتـه     

املـتحدة ملكافحة الفساد فأكّد على ما ميكن للمؤمتر أن يؤديه من دور هام يف تقدمي اإلشادات                 
 .إىل تلك الدورة

مة عـرب الوطنـية هـي واحـد مـن أخطر التحديات             واتفـق عمومـا عـلى أن اجلـرمية املـنظ           -١١١
وذكـر املمـثلون مـا هلـا مـن تـأثري مدمر يف حياة الناس ويف              . األمنـية الـيت تواجـه اـتمع الـدويل         

وأشـار عـدة متكـلمني إىل ما خلص         . االقتصـادية يف خمـتلف مـناطق العـامل        -التنمـية االجتماعـية   
 والـتحديات والتغيري من أن اجلرمية املنظمة عرب         إلـيه الفـريق الرفـيع املسـتوى املعـين بالـتهديدات           
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. الوطنـية متـثل واحـدة مـن سـت جمموعـات مـن األخطار جيب على اتمع الدويل أن يهتم ا                     
كمــا اســترعى أولــئك املتكــلمون انتــباه املؤمتــر إىل بعــض العقــبات الــيت حددهــا الفــريق الرفــيع   

 .املستوى وإىل السبل احملتملة لتذليلها

رز عدد من املتكلمني ما التفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالا من أمهية حامسة يف             وأبـ  -١١٢
وشـدد عـدة متكلمني على أن انضمام مجيع الدول إىل           . مكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية         

. تلـك االتفاقـية وبـروتوكوالا ضـروري لالنـتفاع الـتام مبـا تتيحه تلك الصكوك من إمكانات             
 املمـثلني أن مـن املهـم باملـثل ضـرورة قـيام الـدول بتنفـيذ تلك الصكوك تنفيذا                ورأى كـثري مـن    

وذكـر عدة متكلمني أن     . تامـا باعـتماد تشـريعات ذات صـلة أو بـتعديل التشـريعات املوجـودة               
وشددوا على ضرورة اتباع الدول جا      . اجلـرمية املـنظمة تتوسـع باسـتمرار وهلا مظاهر متنوعة          

ــلجرمية املــنظمة، بــأن توســع جهودهــا الرامــية إىل مكافحــة تلــك    عريضــا ممــاثال يف التصــدي   ل
اجلـرمية حبيـث تشـمل أنواعـا مـتعددة مـن النشـاط اإلجـرامي، مبـا فـيها أشـكاله املستجدة، مثل                        
قطـع األشجار بصورة غري مشروعة، وريب السلع، واالجتار غري املشروع بالنفايات اخلطرة،             

ة الــبحرية، واجلــرائم الــيت ــدد أمــن املالحــة الــبحرية وأنشــطة الصــيد غــري املشــروعة، والقرصــن
 .وسالمة البيئة، وسرقة املمتلكات الثقافية واالجتار ا

وركّـز عـدة متكـلمني عـلى أشـكال اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية الـيت هلـا صلة خاصة                         -١١٣
االجتار وأبـدى كـثري مـن املتكـلمني مالحظـات بشـأن مشكلة          . بواليـتهم القضـائية أو إقلـيمهم      

وأشــار . باألعضـاء البشــرية وضــرورة تعزيــز اجلهــود الرامـية إىل مكافحــة تلــك اجلــرمية الشــنعاء  
وذكر بعض . املتكـلمون إىل احلاجـة إىل تشـريعات فعالـة تتضـمن أحكامـا ختـص جـرائم معيـنة            

املــندوبني أنــه ينــبغي جلهــود مكافحــة االجتــار باألشــخاص أن تــويل اهــتماما متســاويا للجانــب   
وشدد عدد من املشاركني على     . لق بالطلـب وللجانـب املـتعلق بالعـرض مـن هذه املشكلة            املـتع 

ضـرورة اختـاذ الـدول خطـوات للتنفـيذ التام ملا تتضمنه اتفاقية اجلرمية املنظمة من أحكام تتعلق                   
بـتمويل اإلرهـاب وغسـل األمـوال ولتوصـيات فـرقة العمـل املعنـية باإلجـراءات املالـية ملكافحة                  

وشـددوا أيضا على ضرورة توفري امكانية مصادرة املوجودات         . ل يف هـذا الشـأن     غسـل األمـوا   
وذكــر كــثري مــن املشــاركني أن اجلــرمية الســيربانية      . واإلعــادة إىل الوطــن يف قضــايا الفســاد   

ــثريان مشــاكل خطــرية     ــرزوا . واســتخدام التكنولوجــيا مــن جانــب اجلماعــات اإلجرامــية ي وأب
واقترح بعضهم إيالء اهتمام ملعرفة . لة ملعاجلة تلك اجلرائماحلاجـة إىل تشـريعات متخصصة فعا     

وأبدى عدة متكلمني مالحظات    . السـبيل األفضـل ملعاجلـة تلـك املشـاكل عـلى الصعيد الدويل             
والحظ بعض . بشـأن مـا تسـببه سـرقة املمـتلكات الثقافـية واالجتـار ا من أضرار لتراث األمم          

قدم كبرية من خالل املبادرات املتخذة على الصعيدين        املتكـلمني أنـه على الرغم مما حتقق من ت         
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. الوطـين والـدويل، ظـل االجتـار بـاملخدرات ميـثل خطـرا شـديدا عـلى استقرار كثري من البلدان                     
وأشار كثري من املمثلني إىل الصلة      . واقـترح معاودة النظر يف وضع اتفاقية بشأن املواد املتفجرة         

والحظوا أن ارمني يستخدمون أساليب إرهابية . إلرهاببـني اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية وا         
لتحقـيق أغراضـهم اإلجرامـية، كمـا أن اإلرهابـيني يسـتخدمون األربـاح املتأتية من اإلجرام يف                   

ودعـوا إىل اختـاذ تدابـري فعالـة ضـد اإلرهـاب، مبـا فـيها إمتام التفاوض بنجاح                    . متويـل اإلرهـاب   
وشـدد بعـض املشـاركني أيضـا عـلى ما يلعبه            .  الـدويل  عـلى االتفاقـية الشـاملة بشـأن اإلرهـاب         

وأُبدي ترحيب مبا يقوم به مكتب      . الغـش يف اهلويـة مـن دور هام يف اإلرهاب واجلرمية املنظمة            
األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية حالــيا مــن أعمــال بشــأن مكافحــة الغــش يف اهلويــة   

 .وإساءة استخدامها وتزييفها

فحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية تتطلــب ردا عاملــيا مــتكامال، يتطلــب  وذكــر أن مكا -١١٤
وأشري . بـدوره تنسـيقا فعـاال عـلى الصـعيد الوطـين، وكذلك على الصعيدين اإلقليمي والدويل                

إىل عمـل فـريق اخلـرباء احلكومـي الـدويل إلعداد مشروع اتفاق ثنائي منوذجي بشأن التصرف                  
 املشـمولة باتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب             يف العـائدات اإلجرامـية املصـادرة      

الوطنـية واتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية                   
 ٢٠٠٥يـــــناير / كـــــانون الـــــثاين٢٨ إىل ٢٦، الـــــذي اجـــــتمع يف فييـــــنا مـــــن ١٩٨٨لعـــــام 

(E/CN.15/2005/7) .     ـب املمـثلون مبشـروع االتفـاق الـنموذجي الذي أوصى فريق اخلرباء         ورح
وأثــار الــبعض مســألة إمكانــية واستصــواب . بــأن تــنظر فــيه جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية 

الـتفاوض عـلى صـكوك قانونـية دولـية إضـافية، مـثل اتفاقية عاملية بشأن تسليم ارمني وتبادل                    
ثناء السنوات اخلمس املاضية من تقدم كبري يف        ورغـم االعتراف مبا أُحرز أ     . املسـاعدة القانونـية   

إنشـاء شـبكة فعالـة مـن الصـكوك الثنائـية واإلقليمـية واملـتعددة األطراف بشأن التعاون وتقدمي                    
املسـاعدة، ذكــر عـدة مشــاركني أنـه ال يــزال يلـزم فعــل الكـثري جلعــل تلـك الصــكوك فعالــة يف       

 تدابري تعاون غري رمسية كعنصر مكمل،       ودعـا عـدة متكـلمني إىل اسـتخدام        . املمارسـة العملـية   
مبــا يف ذلــك اســتخدام قــنوات وترتيــبات مباشــرة فــيما بــني أجهــزة الشــرطة وفــيما بــني وكــالء 

وشدد بعض املندوبني   . وأبرزت أيضا احلاجة إىل تقاسم املعلومات بصورة فعالة       . النـيابة العامة  
ــبادل ا     ــية وتســليم  عــلى احلاجــة إىل تشــريعات أحــدث وأكــثر مــرونة بشــأن ت ملســاعدة القانون

وأشري . اـرمني، قـد ال يكـون فـيها وجـود معـاهدة ـذا الشـأن شرطا مسبقا لتقدمي املساعدة                    
وذكر أنه يف حني . إىل تـزايد عـدد اجلماعـات الصـغرية الضـالعة يف اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية                
 فقـد يشـهد املستقبل      أن الشـاغل الرئيسـي يف املاضـي كـان وجـود جـرائم كـبرية قلـيلة العـدد،                   
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ومن شأن تطور من هذا القبيل أن يطرح حتديا مغايرا متاما           . عـددا كـبريا مـن اجلـرائم الصـغرية         
 .أمام تبادل املساعدة القانونية وتسليم ارمني وغريمها من أشكال التعاون

وأفـاد كـثري مـن املشـاركني عـن تدابـري اتخـذت عـلى الصـعيد الوطين ملكافحة اجلرمية                      -١١٥
وذكـر بعضـهم صـوغ خطـط شـاملة واستراتيجيات وطنية للعمل على مكافحة تلك                . املـنظمة 
ونـوه بعض   . وذُكـرت أيضـا تدابـري تشـريعية معـتمدة تتضـمن أحكامـا بشـأن الـتجرمي                 . اجلـرمية 

املتكـلمني بأمهـية وجـود عقوبـات جنائـية فعالـة ومتناسـبة ورادعـة ميكـن تطبـيقها على األفعال                      
وسلّط عدد من املشاركني الضوء على الربامج التدريبية        .  من ذلك القبيل   املشـتملة على جرائم   

والتعليمـية الـيت نفـذّت خصيصـا لصـاحل املوظفـني املكلفني بإنفاذ القانون ووكالء النيابة العامة                  
وأفيد بأن  . وذكـر مشـاركون آخـرون مـا اضـطُلع به من دراسات احصائية وحبوث              . والقضـاة 

و هيـئات أخــرى متخصصـة يف مكافحـة اجلـرمية املـنظمة، بيــنما      بعـض الـدول أنشـأت مراكـز أ    
قامـت دول أخـرى بإعـادة تنظـيم أجهـزا املعنـية بإنفـاذ القانون ومجع املعلومات االستخبارية                   

وأبـرز عـدة مـندوبني احلاجة إىل        . ضـمانا التـباع ـج أحسـن تنسـيقا يف معاجلـة تلـك املشـكلة                
لضـحايا يف القضايا املتعلقة باجلرمية املنظمة، وقدموا        حتسـني الـربامج اخلاصـة حبمايـة الشـهود وا          

وقدم عدد من املشاركني عرضا . عرضـا ملـا اعـتمد يف بلداـم مـن تدابـري قانونـية هلـذا الغـرض                
وأفاد بعضهم عن احلالة الراهنة     . موجـزا لـلجهود املـبذولة يف بلداـم لتحسـني الـتعاون الـدويل              

وأثناء مناقشة اجلهود الرامية إىل مكافحة . ف بشأن التعاونللصـكوك الثنائـية واملـتعددة األطـرا     
ــدم املشــاركون عرضــا للمــبادرات واملمارســات        ــدويل، ق ــتعاون ال ــنظمة وحتســني ال اجلــرمية امل

 .الفضلى اإلقليمية

وأبـرز عـدد أكـرب مـن املتكـلمني أمهـية تقـدمي املسـاعدة التقنـية وبـناء القدرات لتمكني                -١١٦
بلدان ذات االقتصـادات االنتقالـية من التنفيذ الكامل التفاقية اجلرمية املنظمة            الـبلدان النامـية والـ     

. وبــروتوكوالا وســائر الصــكوك والــتدابري ذات الصــلة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية 
ــتحدة املعــين         ــه مكتــب األمــم امل ــا بذلـــ ــرهم مل ــئك املتكــلمني عــن تقدي وأعــرب كــثري مــن أول

.  حىت اآلن من جهود يف توفري وتنفيذ برامج للمساعدة يف خمتلف البلدان            بـاملخدرات واجلـرمية   
وأفـاد ممثلو   . ودعـوا إىل تـزويد املكتـب مبـزيد مـن الدعـم، بـزيادة التـربعات املالـية املقدمـة إلـيه                      

الــبلدان املاحنــة عمــا يوجــد مــن بــرامج خمــتلفة للمســاعدة التقنــية، تشــمل جمموعــة مــنوعة مــن    
ــنها مكاف  ــية       املســائل، م ــة لتنم ــرامج عام ــراد الشــرطة وب ــب أف حــة االجتــار باألشــخاص وتدري

ــة   ــبلدان الــيت تعرضــت لكــوارث   . القــدرات يف اــاالت املــتعلقة بالقــانون والعدال وذكــر أن ال
ــلجرمية         ــون الصــراعات تكــون معرضــة بوجــه خــاص ل ــتوها مــن أت ــيت خرجــت ل ــية أو ال طبيع

إىل إيالء اهتمام خاص لالحتياجات اخلاصة لتلك       ودعـا عدة متكلمني اتمع الدويل       . املـنظمة 
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وذكـر بعـض املمـثلني الصـلة القائمـة بـني اجلـرمية املـنظمة والفقـر والبطالة، ودعوا إىل                 . الـبلدان 
 .زيادة عامة يف الدعم املايل املقدم إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

د مــنع اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية ومكافحــتها  وذكــر عــدة مــندوبني أن جنــاح جهــو  -١١٧
يـتوقف عـلى احـترام سـيادة القـانون وعـلى إنشـاء وصـون نظـام فعـال إلنفـاذ القانون والعدالة                        

كمـا شـدد بعـض املـندوبني عـلى أن اجلهـود الرامـية إىل مواجهة خطر اجلرمية املنظمة             . اجلنائـية 
وأكد بعض املندوبني على جدوى     . نسانعـرب الوطنـية جيـب أن تكفـل دائما احترام حقوق اإل            

اتـباع اسـتراتيجية مـتعددة اجلوانـب تشـرك القطـاع اخلاص واتمع األهلي يف مكافحة اجلرمية                  
 .املنظمة عرب الوطنية

وقُدمـت عـدة اقـتراحات لتحسـني تدابـري منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها،                 -١١٨
جلرمية، وإنشاء أو تدعيم آليات لتيسري تبادل املعلومات،        مبـا فـيها إذكـاء الوعـي بأخطـار تلك ا           

وزيـادة اسـتخدام التكنولوجـيا العصـرية يف تعزيـز قـدرات أجهـزة إنفـاذ القـانون ونظـم العدالة                      
. اجلنائـية، وإطـالق محـالت لتوعـية الضـحايا احملـتملني، وخصوصـا ضحايا االجتار باألشخاص                 

ــتعلق   وقدمــت أيضــا اقــتراحات بشــأن اتــباع ــج أكــث    ــيما ي ر تكــامال داخــل األمــم املــتحدة ف
باملسـاعدة مـن أجـل بـناء القدرات يف جماالت منع اجلرمية والعدالة اجلنائية والتعاون يف املسائل                  

 .اجلنائية ذات الصبغة عرب الوطنية، بغية تعزيز سيادة القانون
  

  االستنتاجات والتوصيات
 اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية، اتفقت اآلراء على    أثـناء مناقشـة الـتدابري الفعالـة ملكافحـة          -١١٩

 .عدد من االستنتاجات والتوصيات

وأوصـي باتـباع اسـتراتيجية مـتعددة اجلوانـب يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،                 -١٢٠
وذكــر أن اجلــرمية املــنظمة عــرب . االقتصــادي األوســع-تــأخذ بعــني االعتــبار اإلطــار االجــتماعي

     كلَّل اجلهود املبذولة ملنع تلك      . ديـدا خطـريا لألمن واالستقرار الوطنيني      الوطنـية متـثلولكي ت
 .اجلرمية ومكافحتها بالنجاح، جيب أن تصون سيادة القانون وتكفل احترام حقوق اإلنسان

ويلزم اختاذ  . ومـن بـني أشـكال اجلـرمية املـنظمة، يـثري االجتـار باألشـخاص قلقـا خاصـا                    -١٢١
 . ذلك االجتار ألنه يترك أثرا مدمـرا على ضحاياهتدابري فعالة ملنع

وكـان هـناك توافـق عـريض يف اآلراء على أن هناك حاجة إىل ضمان التصديق العاملي                   -١٢٢
الشـامل والتنفـيذ الكـامل للصـكوك الدولـية اخلاصـة مبكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وإىل                  
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ألمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب   ضــمان فعالــية عمــل مؤمتــر األطــراف يف اتفاقــية ا  
 .الوطنية، بوسائل منها التأكد من توفري متويل كاف من امليزانية العادية لألمم املتحدة

 .وللتعاون الدويل دور أساسي يف جهود منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها -١٢٣

ويف هذا الصدد،   .  كـال اهلدفـني    وشـدد عـلى ضـرورة تقـدمي املسـاعدة التقنـية لتحقـيق              -١٢٤
أبـدي تشـجيع قـوي لـتوفري الدعـم ألنشـطة مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية،              

 .بأشكال منها تقدمي تربعات مالية إضافية إليه

وأُشــري إىل ضــرورة اتــباع ــج أكــثر تكــامال داخــل األمــم املــتحدة فــيما يــتعلق بــتقدمي  -١٢٥
القـدرات يف جمـاالت منع اجلرمية والعدالة اجلنائية والتعاون يف املسائل            املسـاعدة مـن أجـل بـناء         

 .اجلنائية ذات الصبغة عرب الوطنية، بغية تطوير وتعزيز سيادة القانون
  

التعاون الدويل يف التصدي لإلرهاب وللعالقات بني اإلرهاب واألنشطة  -باء 
عين باملخدرات اإلجرامية األخرى يف سياق عمل مكتب األمم املتحدة امل

   واجلرمية 
  الوقائع  

ــريل / نيســان١٨أحــال املؤمتــر، يف جلســته العامــة األوىل، املعقــودة يف    -١٢٦ ، إىل ٢٠٠٤أب
التعاون الدويل يف التصدي لإلرهاب     " مـن جـدول األعمـال، املعنون         ٤اجللسـات العامـة البـند       

عمل مكتب األمم املتحدة    وللعالقـات بـني اإلرهـاب واألنشـطة اإلجرامـية األخـرى يف سـياق                
ونظر املؤمتر يف هذا البند يف جلساته اخلامسة والسادسة والسابعة          ". املعـين بـاملخدرات واجلرمية    

وللــنظر يف هــذا البــند، كــان معروضــا  . ٢٠٠٥أبــريل / نيســان٢١ و٢٠والثامــنة، املعقــودة يف 
 :على املؤمتر الوثائق التالية

ــت    )أ(  ــن الـ ــة عـ ــا األمانـ ــل أعدـ ــة عمـ ــاب  ورقـ ــدي لإلرهـ ــدويل يف التصـ عاون الـ
وللعالقـات بـني اإلرهـاب واألنشـطة اإلجرامـية األخـرى يف سـياق عمل مكتب األمم املتحدة                   

 ؛)(A/CONF.203/5املعين باملخدرات واجلرمية 

 ؛)Corr.1 و A/CONF.203/PM.1(دليل املناقشة  )ب( 

  عشــــــرتقاريـــــر االجـــــتماعات االقليمـــــية التحضــــــريية لـــــلمؤمتر احلـــــادي      )ج(  
)A/CONF.203/RPM.1/1     و A/CONF.203/RPM.2/1     و A/CONF.203/RPM.3/1     و Corr.1 
 ).A/CONF.203/ (RPM.4/1 و
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ــدويل يف         -١٢٧ ــتعاون ال ــر مناقشــة بشــأن ال ــد املؤمت ــنة، عق ويف اجللســات اخلامســة إىل الثام
التصــدي لإلرهــاب وللعالقــات بــني اإلرهــاب واألنشــطة اإلجرامــية األخــرى يف ســياق عمــل    

ويف اجللسة اخلامسة، ألقى ممثل األمانة كلمة       . مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      
وألقـى كـلمات أيضـا نائـب رئـيس غابون واملمثلون عن السويد وتايلند وأوكرانيا                . اسـتهاللية 

 والفلـبني والصـني والسـلفادور وأنغـوال وأملانـيا وإيطالـيا وكوبـا واألرجنـتني ومصر وإندونيسيا                 
 .وفييت نام

ويف اجللسـة السادسـة، ألقى كلمات املمثلون عن العراق وكندا وكولومبيا ومجهورية              -١٢٨
كوريـا والنمسـا وعمـان وسـري النكـا وأسـتراليا وموريتانـيا وفرنسـا وموزامبيق وماليزيا وبنن          

لتابعة كمـا ألقـى كلمات املراقبون عن االدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ا            . وأفغانسـتان 
لـس األمـن ومعهـد أمـريكا الالتينـية ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اـرمني والرابطة الدولية الصالح                     

 .قوانني العقوبات ومنظمة غري حكومية

ويف اجللسـة السـابعة، ألقـى كلمات املمثلون عن اجلمهورية العربية السورية وكرواتيا               -١٢٩
اســبانيا وبــاراغواي وبوركيــنا فاســو واملغــرب  ومجهوريــة إيــران االســالمية وتركــيا ورومانــيا و 

والكويــت وصـــربيا واجلــبل األســـود واململكــة املـــتحدة والــيابان ونـــيجرييا وشــيلي واجلزائـــر      
كمـا ألقـى كـلمات املراقـبون عـن مفوضـية األمـم املتحدة حلقوق اإلنسان ومفوضية                  . وقـربص 

 .األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجملس أوروبا

ــة  -١٣٠ ــيفارية      ويف اجللسـ ــنـزويال البولـ ــة فـ ــن مجهوريـ ــثالن عـ ــتني املمـ ــى كلمـ ــنة، ألقـ الثامـ
ــيجان ــية       . وأذربـ ــية الدولـ ــة احلكومـ ــتربول والوكالـ ــن اإلنـ ــبون عـ ــلمات املراقـ ــى كـ ــا ألقـ كمـ

للفرانكوفونـية واجلمعـية العاملـية للدراسـات املتعلقة بالضحايا واملركز الدويل الصالح القانوين              
ئــية واجلمعــية الدولــية لدراســات االجهــاد الــناجم عــن الصــدمة  اجلــنائي ولسياســة العدالــة اجلنا

 .وألقى كلمتني خبريان مشاركان بصورة فردية. النفسية
  

  املناقشة العامة  
وشـدد على الروابط القائمة بني اإلرهاب وغريه        . ألقـى ممـثل األمانـة كـلمة اسـتهاللية          -١٣١

نــه، عــلى غــرار العديــد مــن األخطــار وقــال إ. مــن أشــكال اجلــرمية، وخصوصــا اجلــرمية املــنظمة
األمنـية املعاصـرة، تـتأثر اجلـرمية املـنظمة واإلرهـاب بالبيـئات الـيت تتطور باستمرار وتوجد هلما                    

والحـظ ممـثل األمانـة أن أحـد األسـباب الـيت جتعـل اجلماعـات اإلرهابية         . فـيها جـذور راسـخة    
موال، خصوصا يف األوقات    تضـلع يف أنشـطة اجلـرمية املـنظمة وأسـاليبها هـو احلصـول عـلى األ                 
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وحــذّر مــن أن اجلمــع بــني الدوافــع   . الــيت أصــبحت فــيها مصــادر الــتمويل األخــرى شــحيحة  
السياسـية واالقتصـادية لـدى اجلماعـات املسـتعدة السـتخدام أسـاليب اإلرهـاب يشـكّل ديدا                   

اما وأضــاف أن إرهابــيي املســتقبل ميكــن أن يكونــوا أقــل اهــتم. معقّــدا لألمــن الوطــين والــدويل
ــوا         ــية وأن يكون ــامل العرق ــلى األرجــح، باحتضــان املظ ــوا، ع ــية وأن يقوم باملســائل االيديولوج

 .أصعب متييزا عن ارمني اآلخرين

ــتحديات         -١٣٢ ــتهديدات وال ــين بال ــيع املســتوى املع ــريق الرف ــة أن الف ــثل األمان ــتذكر مم واس
 يفهم فيه التأثري الكامل والتغـيري الـذي كـان قـد الحـظ أنـه يف الوقـت الـذي مـا زال ينـبغي أن           

لـتلك الـتغريات فهما تاما، فإا تنبئ مبناخ أمين خمتلف اختالفا جوهريا، وهو مناخ يتيح فرصا               
والحظ أنه، طاملا أن التهديدات  . فـريدة للـتعاون يقابـلها نطـاق مـن الـتدمري مل يسبق لـــه مثيل               

وقال إن من مصلحة    . ومتكامالمـترابطة، فينـبغي أن يكـون تصـدي اـتمع الـدويل هلـا شامال                 
وعرض يف ختام كلمته    . كـل الـدول أن تـتعاون مـع الـدول األخـرى ملواجهـة الـتهديدات معـا                  

جوانـب أساسـية للتصـدي املتسق لإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، تشمل التصديق على            
ة وإدراجها  صـكوك مكافحـة اإلرهـاب واملخـدرات غـري املشـروعة واجلرمية املنظمة عرب الوطني               

يف التشـريعات؛ وصـوغ سياسـات وطنـية ملكافحـة اإلرهـاب واجلرمية املنظمة تستند إىل سيادة                  
 .القانون؛ وتعزيز التعاون الدويل

. ويف املناقشـة التالـية، أدان كـل املتكـلمني باإلمجاع اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره                -١٣٣
والدميقراطية وحقوق االنسان والسلم    واعتـربوا اإلرهـاب واحـدا من أخطر التهديدات للحرية           

وهـو مصـدر رئيسي لزعزعة استقرار الدول واتمعات، ويقوض          . واألمـن الدولـيني والبشـرية     
وشـدد املتكلمون على  . التنمـية االقتصـادية واالجتماعـية، وال ميكـن تـربيره أو إجيـاد العـذر لــه         

 بغــض الــنظر عــن املكــان الــذي ضــرورة اختــاذ إجــراءات مناســبة ملكافحــة األعمــال اإلرهابــية، 
وشـدد بعـض املتكـلمني عـلى أن اإلرهـاب ال يرتبط بأي      . ترتكـب فـيه وعـن الذيـن يرتكـبوا        

". السيئ"و" اجليد"ديـن بعيـنه أو ثقافـة بعيـنها وأنه ال ينبغي أن يكون هناك متييز بني اإلرهاب         
 .فاديا لالنتقائيةولوحظ يف ذلك السياق أن أوجه التصدي لإلرهاب ينبغي أن توحد، ت

وأمجـع املمـثلون عـلى الدعـوة إىل اإلسـراع بالتصـديق عـلى الصـكوك العاملية ملكافحة                    -١٣٤
ــراز احلاجــة إىل إحــراز تقــدم   . اإلرهــاب وتنفــيذها تنفــيذا كــامال  يف العمــل املــتعلق  وجــرى إب

عريف  وضع ت  العمـل اهلادف إىل   ، ال سـيما     مبشـروع االتفاقـية الشـاملة بشـأن اإلرهـاب الـدويل           
صوب : يف جو من احلرية أفسح    " وأُشـري إىل أن تقريـر األمـني العـام املعنون             .واضـح لإلرهـاب   

 يتيح أساسا جيدا إلجياد حلّ (A/59/2005)" حتقـيق التنمـية، واألمـن، وحقوق اإلنسان للجميع      
ويف ذلـك السـياق، رحـب املتكـلمون باعتماد اجلمعية العامة مؤخرا             . وسـط بـني مجـيع الـدول       
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كما .  معتـربين ذلـك خطـوة هامة إىل األمام         فاقـية الدولـية لقمـع أعمـال اإلرهـاب الـنووي           تلال
دعـا بعـض املتكـلمني إىل عقـد مؤمتـر دويل ملكافحـة اإلرهـاب عـلى حنـو يتسـق مع استراتيجية                   

 .٢٠٠٥مارس /األمني العام العاملية ملكافحة اإلرهاب، املعلن عنها يف آذار

أن كـان يهدد دوال مبفردها، أصبح اليوم ظاهرة عرب وطنية           وذُكـر أن اإلرهـاب، بعـد         -١٣٥
وأكّـد املتكـلمون عـلى أن اإلرهاب لن يهزم إالّ    . تؤثـر يف الـدول الغنـية والفقـرية عـلى السـواء           

. مبشـاركة نشـطة مـن مجـيع الـدول واملـنظمات اإلقليمـية الـيت تنـتهج حبـزم سياسة تعاون دويل                      
ركـزي الـذي تقـوم بـه األمم املتحدة، بصفتها منظمة            وجـرى التسـليم بصـورة عامـة بـالدور امل          

ورحب املتكلمون بإنشاء اإلدارة . عاملـية، يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب وتعزيـز الـتعاون الـدويل           
التنفـيذية للجـنة مكافحـة اإلرهـاب الـيت أُسـندت إلـيها واليـة واضحة لتقييم احتياجات الدول                    

وقــد ). ٢٠٠١ (١٣٧٣اال لقــرار جملــس األمــن ولتنســيق وتيســري تقــدمي املســاعدة التقنــية امتــث 
أتاحـت األمـم املــتحدة األسـاس العــاملي جلمـيع اجلهــود املـبذولة يف التصــدي، مجاعـيا، لــلجرمية       

وشـدد املتكـلمون عـلى الواليـة الواضـحة املسـندة إىل مكتـب األمم املتحدة املعين                  . واإلرهـاب 
 وحتسني قدراا الوطنية يف جمال منع    بـاملخدرات واجلـرمية من أجل مساعدة البلدان على تعزيز         

 .اجلرمية والعدالة اجلنائية وعلى تعزيز التعاون الدويل

وأكّـد املتكـلمون عـلى أمهـية الـتعاون الـدويل بصـفته عنصرا رئيسيا يف أي جهد يبذل                     -١٣٦
وســـلّموا بـــأن الصـــكوك الدولـــية . ملـــنع ومكافحـــة اإلرهـــاب واجلـــرمية املـــنظمة عـــرب الوطنـــية

وجــرى إبــراز احلاجــة إىل . ات الوطنــية تــبقى بــدون معــىن إذا مل يــتم إنفاذهــا بفعالــية والتشــريع
وضـع آلـيات أفضـل للـتعاون الـدويل، مبـا يف ذلـك الوسـائل الالزمة لتبسيط وتسريع إجراءات                     

وأورد بعــض املتكــلمني ذكــر يوروجســت كــأحد األمــثلة عــلى اإلســراع        . الــتعاون الــدويل 
ــبا  ــية املت ــادة تقاســم املعلومــات     . دلةباملســاعدة القانون وشــدد عــدة متكــلمني عــلى ضــرورة زي

وتـبادهلا بني أجهزة إنفاذ القانون والوكاالت االستخباراتية من أجل حتسني التعاون على إنفاذ              
ــية    . القــانون ويف ذلــك الســياق، أكّــد بعــض املتكــلمني عــلى دور نظــام اإلنــذار باملســائل العال

 .اخلطورة التابع لإلنتربول

ــيقة القائمــة بــني اإلرهــاب واألشــكال األخــرى      -١٣٧ والحــظ املتكــلمون بقلــق الصــلة الوث
للسـلوك اإلجـرامي، مـثل االجتـار بـاملخدرات غـري املشـروعة واالجتـار باألسلحة النارية وغسل                   

، وســلّم ــا أيضــا  )٢٠٠١ (١٣٧٣األمــوال، الــيت ســبق لــس األمــن أن ســلّم ــا يف قــراره   
ملعــين بالــتهديدات والــتحديات والتغــيري عــندما الحــظ أن الــتهديدات  الفــريق الرفــيع املســتوى ا

ــواردة يف ورقــة   . مــترابطة أكــثر مــن أي وقــت مضــى   وأشــار عــدة متكــلمني إىل املعلومــات ال
ــة العامــة عــن مســألة العالقــات بــني اإلرهــاب واألنشــطة اإلجرامــية      العمــل الــيت أعدــا األمان
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وقد . حهم للتحلـيل املـتعلق باملعلومـات املـتاحة        وأعـربوا عـن ارتـيا     ) A/CONF.203/5(األخـرى   
تعـززت هـذه املعلومـات أكـثر مبـا جـاء يف الكلمة اليت ألقاها املراقب عن اإلنتربول الذي أشار        

وذهــب . إىل أدلــة تؤكّــد الــروابط القائمــة بــني اجلماعــات اإلرهابــية ومجاعــات اجلــرمية املــنظمة
ى أن جهود مكافحة اإلرهاب لن يكتب       بعـض املتكـلمني إىل أبعـد مـن ذلك حيث شددوا عل            

هلـا الـنجاح دون القـيام أيضـا مبكافحة اجلرمية املنظمة واحلركات االنفصالية املسلحة والتطرف       
واالجتـار بـاملخدرات وانتشـار األسـلحة الصـغرية وأسـلحة الدمـار الشـامل، ألن تلـك الظواهــر          

استذكر أحد املمثلني التوصيات    ويف هذا الصدد،    . مـتالزمة ويعتمد بعضها على البعض اآلخر      
املـتعلقة بالـروابط بـني جـرائم اإلرهـاب واجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية، الـواردة يف تقرير مؤمتر                       

 )١٣(.األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني

ولـئن أعـرب معظـم املتكلمني عن تأييدهم لألخذ بنهج متكامل يف مكافحة اإلرهاب                -١٣٨
مـن أشـكال اجلـرمية املـنظمة، أشـار متكـلمون آخـرون إىل ضـرورة التمييز بني مكافحة                    وغـريه   

والحظ املراقب عن اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب أنه         . اجلـرمية ومكافحـة اإلرهاب    
عـلى الـرغم مـن وجـود روابـط واضـحة بـني اإلرهـاب واجلـرمية املـنظمة، مثـلما سلّمت بذلك                  

فاإلرهاب ظاهرة  .  األمـن، فإمـا يظـالن مـع ذلـك ظاهـرتني متميزتني             اجلمعـية العامـة وجملـس     
ولذلك، فقد أضاف أبعادا    . إجرامـية تكتسـي طابعـا خاصـا يشـكّل خطـرا عـلى السلم واألمن               

، تدابري  )٢٠٠١ (١٣٧٣جديـدة إىل اجلـرمية الدولـية جعلـت جملـس األمـن يضع هلا، يف قراره                  
وحـذّر أحـد املتكلمني من مغبة استخدام، أو         . بحمـددة ذات أولويـة قصـوى ملكافحـة اإلرهـا          

إسـاءة اسـتخدام، األدوات الـيت وضـعت ملكافحـة اإلرهـاب ويف سـياق الـتهديد اخلطـري لألمن                     
 .الوطين يف مكافحة أشكال النشاط اإلجرامي األخرى

ــاذ           -١٣٩ ــلّم باحلاجــة إىل اخت ــذي س ــية ال ــتحدة بشــأن األلف ــم امل ــالن األم ــد أُشــري إىل إع وق
وأشــار املتكــلمون إىل ضــرورة مواجهــة اإلرهــاب مواجهــة  . ات منســقة ضــد اإلرهــابإجــراء

ويف هذا الصدد، أكّد بعض املتكلّمني على الدور        . تتسـم بالشـمول واالتسـاق وتعدد اجلوانب       
وشــدد املــتكلّمون عــلى أمهــية مواجهــة  . احلاســم لــنظام العدالــة اجلنائــية يف مكافحــة اإلرهــاب 

يادة القـانون الـيت يشـكل نظـام العدالـة اجلنائية العادل والناجع عنصرا               اإلرهـاب اسـتنادا إىل سـ      
مفوضية واسـتذكر املراقـب عن      . أساسـيا فـيها، وال سـيما يف الـبلدان اخلارجـة مـن الصـراعات               

 الكـلمات الـيت ألقـت ا املفوضية السامية يف مناسبات عديدة             نسـان حلقـوق اإل  األمـم املـتحدة     
وأكّد عدة  .  عـلى حنـو حيـترم حقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون              بـأن اإلرهـاب جيـب أن يواجـه        

__________ 
مايو / أيار ٨ –أبريل   / نيسان٢٩تقرير مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، القاهرة،    انظر  (13) 

١٩٩٥ (A/CONF.169/16/Rev.1). 
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متكـلمني عـلى أن االسـتجابات املناسـبة لضحايا اإلرهاب ينبغي أن تشكّل جزءا ال يتجزأ من                  
ويف هذا الصدد، أُشري إىل الوالية اهلامة املسندة إىل الفريق          . أي اسـتراتيجية ملكافحـة اإلرهـاب      
، ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦ن  العـامل مبقتضـى قـرار جملـس األم        

 .وال سيما فيما يتعلق بإنشاء صندوق دويل لتقدمي تعويضات إىل ضحايا اإلرهاب

ــية         -١٤٠ ــية واإلقليم ــعد الوطن ــلى الص ــاب ع ــة لإلره ــلى أن أي مواجه ــلمون ع ــد املتك وأكّ
ومن . كة ومـتفق عليها   والدولـية ينـبغي أن تسـتند إىل قـيم وقواعـد ومعـايري ومؤسسـات مشـتر                 

بـني تلـك القواعـد والقـيم سـيادة القـانون واحـترام القـانون الـدويل، وال سيما حقوق اإلنسان                      
ويف ذلـك السـياق، أشري إىل تقرير        . وقـانون الالجـئني والقـانون اإلنسـاين واحلـريات األساسـية           

، وحقــوق صــوب حتقــيق التنمــية، واألمــن  : يف جــو مــن احلــرية أفســح  "األمــني العــام املعــنون  
 الــذي جــرى التأكــيد فــيه عــلى ضــرورة كفالــة اتســاق تدابــري (A/59/2005)" اإلنســان للجمــيع

 .مكافحة اإلرهاب مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان

وشــدد متكــلمون عديــدون عــلى أمهــية معاجلــة األســباب اجلذريــة والعوامــل األساســية  -١٤١
امـــل االجتماعـــية والسياســـية   وذُكـــر أن تلـــك األســـباب هـــي مـــزيج مـــن العو     . لإلرهـــاب

ــبة       . واالقتصــادية ــيم غــري اخلاضــعة للمراق ــدول الضــعيفة واألقال ــرب بعــض املتكــلمني أن ال واعت
واقــترح أحــد . واألقالــيم الواقعــة حتــت االحــتالل العســكري تشــكل أرضــا خصــبة لإلرهــاب   

أن العام  املمـثلني أن يـتم، عـند التصـدي ألسـباب اإلرهـاب، التركـيز على اإلدارة الرشيدة للش                  
واقترح أحد املتكلمني القيام بدراسات اجتماعية إقليمية . وحقـوق اإلنسـان وإدمـاج الالجـئني       

عـن اإلرهـاب بغـية حتديـد مـدى تـأثري أشـكال عـدم الـتكافؤ على نشوء اإلرهاب وبيان اال                       
وأشـار بعـض املتكـلمني إىل أمهـية التسـوية السلمية            . الـذي يلـزم فـيه تقـدمي مسـاعدات إضـافية           

لــنـزاعات اإلقليمــية وإنشــاء نظــام اقتصــادي يتســم باإلنصــاف والعدالــة، مبــا يف ذلــك حتســني    ل
وأكّد . األحـوال االجتماعـية باعتـبارها جوانـب هامة عند معاجلة األسباب األساسية لإلرهاب             

/  كانون األول  ١٨املؤرخ  ) ٢٧-د (٣٠٣٤بعـض املتكـلمني عـلى أمهـية قـرار اجلمعـية العامـة               
لقـرارات األخـرى ذات الصـلة واملـتعلقة مبسـألة األسباب اجلذرية لإلرهاب               وا ١٩٧٢ديسـمرب   

 .وحق الشعوب يف تقرير املصري

وأعـرب متكـلمون عـن رضـاهم عـن فـرع مـنع اإلرهـاب الـتابع ملكتب األمم املتحدة                      -١٤٢
املعـين باملخدرات واجلرمية مبا قدمه من مساعدة تقنية إىل الدول لكي تصبح أطرافا يف صكوك                

وأشار عدة ممثلني إىل حلقات العمل الوطنية    . افحـة اإلرهـاب العاملـية ذات الصـلة وتنفيذها         مك
ودون اإلقليمــية واإلقليمــية الــيت عقــدت بالــتحديد للتصــديق عــلى صــكوك مكافحــة اإلرهــاب 

ويف ذلـك السـياق، أشـري إىل مسامهة أدوات املساعدة التشريعية اليت أنتجها              . العاملـية وتنفـيذها   
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وأشــار بعــض املتكــلمني إىل املســامهة الكــبرية الــيت  . ملســاعدة الــدول يف تلــك العملــية املكتــب 
قدمهـا املكتـب عـلى مـدى السـنني، مـن خـالل بـراجمه للتدريـب واملسـاعدة، مـن أجـل حتسني                    

ولوحـظ أنـه حىت عندما مل تكن اجلهود الرامية          . وتعزيـز قـدرات مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية           
مـن وإنفـاذ القوانـني وأمـن احلدود ومراقبتها واجلمارك وفرز الالجئني على      إىل تعزيـز ضـبط األ     

الصـعيد الوطــين موجهـة بالــتحديد حنـو مكافحــة اإلرهـاب، ســامهت مجـيعها مســامهة هامــة يف      
وقـد كــرر ذلــك  . اإلجـراءات الدولــية العامــة ملكافحـة اإلرهــاب واجلــرمية املـنظمة عــرب الوطنــية   

 .دارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاباملفهوم أيضا املراقب عن اإل

ودعـا بعـض املتكـلمني إىل قيام األمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات                -١٤٣
واجلــرمية بــدور أكــرب يف مكافحــة اإلرهــاب وبــتعزيز فــرع مــنع اإلرهــاب لتمكيــنه مــن تقــدمي     

ريعاا وإجـراءاا الداخلـية وتعزيز      املسـاعدة التقنـية املعـززة إىل الـدول يف إعـادة نظـرها يف تشـ                
قدرـا عـلى تنفـيذ القوانـني والقواعـد واإلجـراءات، وال سيما من حيث توفري التدريب املهين                   

 .ملوظفي العدالة اجلنائية

ــاملخدرات        -١٤٤ ــتحدة املعــين ب ــدويل ومكتــب األمــم امل وناشــد بعــض املتكــلمني اــتمع ال
ة إىل الــبلدان النامــية واالقتصــادات االنتقالــية والــبلدان واجلــرمية تقــدمي مســاعدة معــززة مســتمر

اخلارجـة مـن فـترات نــزاع يف جهودهـا الرامـية إىل التصـديق عـلى صـكوك مكافحة اإلرهاب                      
ويف ســياق الدعــوة إىل توفــري مــوارد مالــية كافــية لفــرع مــنع  . العاملــية وتنفــيذها تنفــيذا كــامال

ة، اســتذكر بعــض املمــثلني التــربعات الــيت ســبق اإلرهــاب مــن أجــل القــيام مبهامــه بصــورة فعالــ
 .تقدميها إىل املكتب

وأشـار معظـم املتكـلمني إىل إجـراءام الوطنـية ملكافحـة اإلرهـاب الـيت اشتملت على                    -١٤٥
تدابـري تشـريعية ومؤسسية، كسن وتعديل القوانني الوطنية، وإنشاء هيئات متخصصة ملكافحة             

 عديـدة، اشـتملت تلـك الـتدابري عـلى اإلعالن والتعليم             ويف حـاالت  . اإلرهـاب، وبـناء قدراـا     
والحظ متكلمون عديدون أن تلك التدابري ينبغي أن تتضمن    . باعتـبارمها وسـيلة لتوعـية الـناس       

 .تركيزا صحيحا على ضحايا اإلرهاب، مبا يف ذلك التعويض على الضحايا

يق على الصكوك   وأشـار متكـلمون عديـدون إىل سـجل حكومام فيما يتعلق بالتصد             -١٤٦
وذكر عدة متكلمني تدابري    . العاملـية واإلقليمـية القائمـة ذات الصلة مبنع وقمع اإلرهاب الدويل           

حمـددة اختذـا بعـض الـبلدان يف العملـية الرامـية إىل جعـل التشـريعات الوطنـية مطابقة للمعايري                      
 ١٣٧٣ األمن   الدولـية مـن أجـل تنفـيذ الصـكوك املصـدق علـيها ومراعاة متطلبات قرار جملس                 

وقـد تضمنت التدابري التشريعية، اليت سبق أن اعتمدت، جترمي األفعال           . مـراعاة تامـة   ) ٢٠٠١(
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اجلديـدة وتعزيـز القـدرة عـلى مـنع ومالحقـة ومعاقبة األعمال اإلرهابية واختاذ خطوات حمددة                  
ــوال ومصــادرا       ــدة لضــبط األم ــا يف ذلــك وضــع أحكــام جدي ــل اإلرهــاب، مب . الســتبانة متوي

ــيات تنســيق      وا ــئات متخصصــة ملكافحــة اإلرهــاب وآل شــتملت تدابــري أخــرى عــلى إنشــاء هي
مشـتركة بـني الوكـاالت وبـناء قـدرات أجهزة الشرطة واجلمارك واالستخبارات بغية مواجهة                

وأشـار عـدد مـن املتكـلمني أيضـا إىل قـيامهم بالتوقيع              . ديـد اإلرهـاب الـدويل مواجهـة فعالـة         
ائــية أو دون إقليمــية مــن أجــل الــتعاون الــدويل، وال ســيما بشــأن   والتصــديق عــلى اتفاقــات ثن 

 .تسليم ارمني واملساعدة القانونية املتبادلة ونقل السجناء

وأشـار بعـض املتكـلمني إىل األدوار املعيـنة الـيت اضـطلعت ا منظمات إقليمية ودولية                   -١٤٧
ئ ورابطـة أمـم جـنوب شرق    ذات صـلة، مـثل رابطـة الـتعاون االقتصـادي آلسـيا واحملـيط اهلـاد            

آســيا واالحتــاد األورويب وجامعــة الــدول العربــية ومــنظمة الــدول األمريكــية واالحتــاد األفــريقي 
ومـنظمة األمـن والـتعاون يف أوروبـا واجلماعـة االمنائـية للجـنوب األفـريقي وفـرقة العمل املعنية                     

 .إلرهاب وجمموعة الثمانيةباإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال وفريق العمل ملكافحة ا

ــوال         -١٤٨ ــتعلقة بغســل األم ــية امل ــية باإلجــراءات املال ــرقة العمــل املعن ــبون عــن ف ــام املراق وق
ومفوضـية األمـم املـتحدة حلقـوق اإلنسـان ومعهـد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني               

ح القانون اجلنائي ولسياسة    والوكالـة احلكومـية الدولـية للفرانكوفونـية واملركـز الـدويل إلصـال             
ــية إلصــالح قوانــني العقوبــات بــتقدمي أمــثلة عــلى أنشــطة مــنع      العدالــة اجلنائــية والــرابطة الدول
اإلرهـاب الـيت اضطلعت ا منظمام، مبا فيها األنشطة املتعلقة بالتعاون الدويل واألنشطة اليت               

 .درات واجلرميةاضطُلع ا باالشتراك مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخ
  

  االستنتاجات والتوصيات
ينـبغي أن تصـدق البلدان على صكوك مكافحة اإلرهاب العاملية ذات الصلة وأن تعيد        -١٤٩

الـنظر يف تشـريعاا ـدف تنفـيذ تلـك الصـكوك يف تشـريعاا وممارسـاا الوطنية، مبا يف ذلك                      
 .ل لسيادة القانونمن خالل سياسات أمنية شاملة، مع ايالء االحترام الكام

وينـبغي أن تعـزز الـبلدان قدرـا عـلى مراقـبة احلـدود وكذلك أجهزا إلنفاذ القوانني             -١٥٠
واالسـتخبارات مـن أجـل مكافحـة اإلرهـاب مكافحـة فعالـة، ـدف التنفـيذ الكـامل لصكوك                     

 ويف نفس السياق، ينبغي أن    ). ٢٠٠١ (١٣٧٣مكافحـة اإلرهـاب العاملـية وقرار جملس األمن          
تـبذل البلدان اجلهود لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل املعلومات داخل الدول نفسها وفيما بني              

 .الدول
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وينـبغي أن تكـثّف األمـم املـتحدة جهودها لتقدمي املساعدة والتعاون التقين، وال سيما                 -١٥١
اعدة، إىل الـبلدان اخلارجـة مـن فترات نـزاع، مبا يف ذلك من خالل وضع وتنفيذ أدوات للمس                 

ويف ذلك السياق، ينبغي أن     . مـثل القوانني النموذجية وكتيبات التدريب بشأن التعاون الدويل        
تضـمن األمـم املـتحدة بـراجمها اخلاصـة حبفـظ السـالم وبفترات ما بعد األزمات تدابري ملكافحة         

حــترام اإلرهـاب واجلــرمية املـنظمة يف ســياق إنشـاء نظــام عدالــة اجتماعـية عمــلي، مـع ايــالء اال     
 .الكامل لسيادة القانون

  
   التهديدات واالجتاهات يف القرن احلادي والعشرين: الفساد -جيم 

  الوقائع  
/  نيسان ٢٠ إىل   ١٨أجـرت اللجـنة الثانـية يف جلساا األوىل إىل الرابعة، املعقودة من               -١٥٢

التهديدات : دالفسا" من جدول األعمال، املعنون      ٥، مناقشـة عامـة حـول البند         ٢٠٠٥أبـريل   
وكــان معروضــا عــلى اللجــنة للــنظر يف هــذا البــند ". واالجتاهــات يف القــرن احلــادي والعشــرين

 :الوثائق التالية

التهديدات واالجتاهات يف القرن    : الفساد"ورقـة عمـل أعدا األمانة، عنواا         )أ( 
 ؛(A/CONF.203/6)" احلادي والعشرين

 ؛)Corr.1 و A/CONF.203/PM.1(دليل املناقشة  )ب( 

ــر      )ج(  ــادي عشـــ ــلمؤمتر احلـــ ــريية لـــ ــية التحضـــ ــتماعات اإلقليمـــ ــر االجـــ تقاريـــ
A/CONF.203/RPM.1/1)  و  A/CONF.203/RPM.2/1  و  A/CONF.203/RPM.3/1  و  Corr.1 

 ).A/CONF.203/RPM.4/1 و

أبــريل، ألقــى رئــيس اللجــنة الثانــية كــلمة / نيســان١٨ويف اجللســة األوىل، املعقــودة يف  -١٥٣
وتكلّــم ممــثّلو تايلــند والســويد  . وقــدم أحــد ممثّــلي األمانــة عرضــا حــول هــذا البــند  . ليةاســتهال

 .وتركيا وفنلندا واجلزائر والنرويج ونيجرييا والكامريون وفرنسا

ويف جلسـتها الثانـية، اسـتمعت اللجـنة الثانـية إىل كلمات ألقاها ممثّلو نيجرييا والصني                  -١٥٤
ــندا وبــ    ــيا والســلفادور وك ــة كوريــا      وإندونيس ــنا فاســو ومجهوري نن ومصــر والنمســا وبوركي
 .وسويسرا وجنوب أفريقيا والكامريون

ــثة، املعقـــودة يف   -١٥٥ ــثّلو مجهوريـــة إيـــران  / نيســـان١٩ويف اجللســـة الثالـ أبـــريل، تكلّـــم ممـ
اإلســالمية وهولــندا وأســتراليا والــربازيل وشــيلي وبوتســوانا والكويــت ومنغولــيا وأملانــيا وقطــر  
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وتكلّـم أيضـا املراقبان عن الرابطة الدولية لزمالة السجون          . عربـية املـتحدة والتفـيا     واإلمـارات ال  
 .وتكلّم أيضا املراقب عن اإلنتربول. والرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات

ــرابعة، املعقــودة يف   -١٥٦ أبــريل، تكلّــم ممــثّلو األرجنــتني وعمــان   / نيســان٢٠ويف اجللســة ال
وتكلّم أيضا املراقبان   . املتحدة األمريكية واملكسيك واملغرب وأذربيجان    وأوكرانـيا والواليـات     

 .عن احتاد األديان واألمم من أجل سالم العامل واجلمعية الدولية للدراسات املتعلقة بالضحايا
  

  املناقشة العامة  
 مـن جـدول األعمـال، شـدد رئـيس اللجنة الثانية             ٥لـدى افتـتاح املناقشـة حـول البـند            -١٥٧

عـلى مـا يطـرحه الفسـاد مـن حتديـات كـربى ومـا لــه من تأثري سليب على االقتصادات الوطنية                        
والـنظام الدميقـراطي واالسـتقرار السياسـي واحلفاظ على حكم القانون، وكذلك طابعه امليسـر      

وســلّم يف هــذا . الرتكــاب جــرائم أخــرى، مــنها غســل األمــوال واجلــرمية املــنظمة واإلرهــاب   
 نفــاذ اتفاقــية اجلــرمية املــنظمة واعــتماد اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد الصــدد بــأن بــدء

 .ميثالن إجنازين كبريين، كما ميثالن ردين واعدين على األخطار املرتبطة بالفساد

وشـدد ممـثّل األمانـة يف كلمـته االسـتهاللية عـلى أنـه عـلى الـرغم مـن أن اتفاقية األمم                         -١٥٨
فســاد تــتحرك صــوب بــدء نفاذهــا بســرعة أكــرب ممــا شــهدته اتفاقــية اجلــرمية املــتحدة ملكافحــة ال

املـنظمة، فـإن صـكوك التصـديق املودعـة لدى األمني العام تظهر عدم توازن بني البلدان النامية                   
. والـبلدان املـتقدمة الـنمو، إذ مل تصـدق عـلى اتفاقـية مكافحـة الفسـاد أي بلدان متقدمة النمو                     

تـأثري سـليب عـلى فاعلـية مؤمتـر الـدول األطـراف يف اتفاقـية األمـم املتحدة            وهـذا قـد يكـون لــه         
وشدد . ملكافحـة الفسـاد وعـلى آلـية تنفـيذ االتفاقية اليت ستنشأ يف غضون سنة من بدء نفاذها                  

عــلى أن عمــل تلــك اهليــئة بصــورة ســليمة مــن أجــل إعمــال أحكــام اتفاقــية مكافحــة الفســاد    
ولذلــك، حــثّ مجــيع الــدول األعضــاء عــلى اختــاذ .  املشــاركةيتطلّــب توازنــا أمــثل بــني الــدول

 .اخلطوات الضرورية لضمان سرعة التصديق على االتفاقية

وقـدم ممـثّل األمانـة أيضـا حملـة موجـزة عـن أخطار الفساد واجتاهاته، مشريا إىل الفساد                     -١٥٩
ــاز القضــائي وإىل دور القطــاع اخلــاص يف مكافحــة ا       . لفســادالسياســي والفســاد داخــل اجله

وعـالوة عـلى ذلـك، تناول بقدر من التوسع الصالت القائمة بني الفساد والصراعات، مشددا                
عـلى أمهـية اعـتماد تدابـري خاصـة ملكافحـة الفسـاد كجـزء مـن جممـل اجلهـود الرامية إىل إعادة                         

وأشار إىل ما تتضمنه اتفاقية     . ترسـيخ سـيادة القـانون يف مـرحلة إعـادة البـناء عقب الصراعات              
مكافحـة الفسـاد مـن أحكـام مبـتكرة بشـأن اسـترداد املوجـودات، فشدد على ضرورة تكميل                    
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ذلـك اإلطـار القـانوين مبسـاعدة تقنـية توجـه حنـو تعزيـز قـدرة نظم العدالة اجلنائية الوطنية على                    
 .التصدي بنجاح السترداد عائدات الفساد

لــية فعالــة ملكافحــة الفســاد واتفــق املــندوبون عــلى أن وضــع اســتراتيجيات وطنــية ودو  -١٦٠
يتطلّــب قــيادة سياســية قويــة وتــيقظاً مســتمراً مــن جانــب الــناس واتــباع ــج مــتعدد اجلوانــب    

ــة وإنفــاذ القــانون    ــتجارب  . ومحكــم التنظــيم، يضــم تدابــري يف جمــايل الوقاي وقدمــوا عروضــا ل
يعات ذات صــلة بلداــم يف صــوغ تدابــري واســتراتيجيات ملواجهــة الفســاد، مبــا فــيها ســن تشــر

لـتجرمي املمارسـات املتصـلة بالفسـاد وإنشـاء أجهـزة مستقلة متخصصة ملعاجلة الفساد وضمان                 
اتسـاق السياسـات ذات الصـلة، وكذلـك التنسـيق بـني اهليـئات الوطنـية املعنية باملسائل املتصلة                

 وقائــية وقــدم ممـثّلون آخــرون، اقتـناعا مــنهم بــأن املـنع خــري مـن القمــع، عرضـا لــتدابري     . بذلـك 
معيــنة، مــثل اعــتماد مدونــات قواعــد ســلوك للقطــاعني العــام واخلــاص، وتــزويد املوظفــني           
احلكومـيني العاملني يف ااالت البالغة احلساسية بالتدريب على اآلداب املهنية، واإلفصاح عن             
املوجــودات وتعزيــز الشــفافية يف إدارة مجــيع الشــؤون العمومــية، وكذلــك زيــادة وعــي الــناس   

اطـر الفسـاد وآثـاره السـلبية وتشـجيع اإلبـالغ عـن حـاالت الفسـاد بإنشـاء خطوط هاتفية             مبخ
 .مباشرة هلذا الغرض

وذكـر عـدة ممـثّلني مـا أصـاب اقتصـادات بلداـم وجهودهـا االمنائـية من أضرار هائلة                      -١٦١
و على وشـدد ممـثّلو البلدان النامية واملتقدمة النم  . بسـبب النهـب املستشـري ملوجـودات الدولـة        

السـواء، عـلى أن مـن أبـرز إجنازات اتفاقية مكافحة الفساد أا أول صك قانوين دويل يتضمن             
فصـال شـامال بشـأن اسـترداد املوجـودات كمـبدأ أساسـي مـن مبادئ االتفاقية، مما يربز قيمتها                     
 اإلضـافية الواعـدة كقـوة معـززة كـربى ملـا تـبذلـه الـبلدان النامـية مـن جهـود خائبة السترجاع                       

وشدد على أن ضمان التنفيذ السليم لالتفاقية، مبا . املوجـودات املكتسـبة بصـورة غري مشروعة       
ويف . يف ذلـك األحكـام املـتعلقة باسـترداد املوجـودات، هـو مسـؤولية عـلى عـاتق مجـيع الدول                     

هـذا الصـدد، رحـب عـدة مـندوبني باملـبادرة الـيت أطلقهـا مؤخـرا املدير التنفيذي ملكتب األمم                      
تحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية مـن أجـل مسـاعدة الـدول األعضـاء عـلى بناء قدرات ملنع                      املـ 

ـب املوجودات وغسل عائدات ذلك النهب، وللتحري عن القضايا ذات الصلة ومالحقتها،             
ــدويل لضــمان ســرعة        ــتعاون عــلى الصــعيد ال ــية، ولل ــبادل املســاعدة القانون ــبات ت ولصــوغ طل

 بعض املمثّلني كذلك أن األحكام املتعلقة باسترداد املوجودات ال          ورأى. اسـترداد املوجـودات   
ينـبغي أن تسـري عـلى املوجـودات املـنهوبة مـن خالل املمارسات املتصلة بالفساد فحسب بل                   

 .وعلى عائدات اجلرائم األخرى، ال سيما تلك اليت ترتكبها اجلماعات اإلجرامية املنظمة
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 إىل إشــراك ســائر اجلهــات ذات املصــلحة إشــراكا وذكــر عــدة ممــثلني أن هــناك حاجــة -١٦٢
نشــطا يف مكافحــة الفســاد، وإىل إقامــة شــراكات اســتراتيجية مــع عــدة جهــات، مــنها اــتمع  

. األهـلي والقطـاع اخلـاص واملـنظمات غـري احلكومـية ووسـائط اإلعـالم واملؤسسـات التعليمية                  
يجيات مكافحة الفساد وتنفيذها    كمـا حـبـَّـذ عـدة ممـثلني تشجيع إشراك املرأة يف صوغ استرات             

وفـيما خيـص إشـراك املنشـآت الـتجارية يف مكافحة الفساد، ذُكر كذلك أنه ينبغي                  . ورصـدها 
ألي جهـد يـرمي إىل زيـادة الوعـي أن يـأخذ بعـني االعتـبار مـدى تـأثري أصحاب األسهم على                       

 .سلوك الشركات، وال سيما الشركات اليت هلا أعمال يف العامل النامي

أبـدى عـدة ممـثّلني قلقهـم إزاء مـا يترتـب عـلى الفسـاد من عواقب وخيمة على نظم                   و -١٦٣
ويف هذا . العدالـة اجلنائـية الوطنـية، مبـا يف ذلـك القضـاء والنـيابة العامـة وأجهـزة إنفـاذ القـانون                    

الســياق، أشــري بصــفة خاصــة إىل معــايري االنــتربول العاملــية ملكافحــة الفســاد يف قــوات أجهــزة    
 مكتـبة االنـتربول اجلامعـة للممارسـات الفضلى يف جمال أساليب التحري اخلاصة               الشـرطة وإىل  

وشـدد عـلى أن املمارسـات املتصـلة بالفسـاد حتدث أيضا داخل السجون، وأن تلك                 . بالفسـاد 
املمارســات، الــيت تــتراوح مــن ابــتزاز الــنـزالء والــتعدي علــيهم جنســيا إىل بــيع املخــدرات غــري  

متــس بــاحلقوق اإلنســانية األساســية للســجناء وتقلّــل مــن فــرص إعــادة املشــروعة يف الســجون، 
 .تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اتمع

وأبــرز املمــثّلون مــا اضــطلع بــه مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية مــن  -١٦٤
 عمــل كــبري قــبل اعــتماد اتفاقــية مكافحــة الفســاد، مبــا يف ذلــك وضــع املدونــة الدولــية لقواعــد  

وإعالن األمم املتحدة ملكافحة ) ٥١/٥٩مـرفق قرار اجلمعية العامة      (سـلوك املوظفـني العمومـيني       
، وكذلك )٥١/١٩١مرفق قرار اجلمعية العامة (الفسـاد والرشـوة يف املعامالت التجارية الدولية         

 .تقدميه مساعدة تقنية إىل الدول األعضاء من خالل برناجمه العاملي ملكافحة الفساد

وأفـاد بعـض املمـثّلني، مبـن فـيهم ممـثّلو بلـدان مـتقدمة، بأن عملية التصديق يف نظمهم                      -١٦٥
ونظـرا لقـرب بـدء نفاذ اتفاقية مكافحة الفساد، ذكر           . القانونـية الوطنـية جتـري بصـورة حسـنة         

عـدة ممـثّلني أن ضـمان فعالـية تنفـيذ أحكامهـا يسـتلزم قـيام مؤمتـر الـدول األطراف بإنشاء آلية                       
م قويــة، ينــبغي أن تتســم بالبســاطة والكفــاءة، عــلى أن يؤخــذ يف االعتــبار مــا هــو  رصــد وتقيــي

. موجــود بــالفعل مــن آلــيات استعراضــية لســائر الصــكوك الدولــية واإلقليمــية ملكافحــة الفســاد 
وأفـاد عـدة مـندوبني عـن جتـارم اإلجيابـية يف الـتعامل مع آليات الرصد املوجودة، إذ إا توفّر           

لـــلجهود الدولـــية يف جمـــال مكافحـــة الفســـاد وفرصـــة إلجـــراء مـــزيد مـــن   تقيـــيما موضـــوعيا 
 .التحسينات يف اُألطر املؤسسية والقانونية القائمة
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وأبـدى املـندوبون اسـتعدادهم للـتعاون الـتام يف مكافحـة الفسـاد عـلى مجـيع اجلبهات                     -١٦٦
 .ومجيع األصعدة، ثنائيا وإقليميا وعامليا

احلاجــة املاســة إىل تعزيــز وتدعــيم آلــيات الــتعاون الــدويل  وشــدد مجــيع املمــثّلني عــلى   -١٦٧
ــية      ــبادل املســاعدة القانون . اخلاصــة مبكافحــة الفســاد، وخصوصــا بتشــجيع تســليم اــرمني وت

وأبـرزوا أمهـية حتديـث وتبسـيط اإلطـار الـتعاهدي القـائم والتشـريعات الداخلية ذات الصلة مبا                  
 .تفاقية اجلرمية املنظمةيتوافق مع أحكام اتفاقية مكافحة الفساد وا

وذكــر كــثري مــن املمــثّلني أن املتطلّــبات املبيــنة يف اتفاقــية مكافحــة الفســاد ال ميكــن أن  -١٦٨
وكـان هـناك اتفـاق عـلى ضـرورة دعـم مكتـب األمم        . تلـبى متامـا دون مسـاعدة تقنـية مناسـبة          

يع وأنشطة التعاون التقين    املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية يف جهوده الرامية إىل تنفيذ مشار            
وعــالوة عــلى ذلــك، شــدد بعــض املشــاركني عــلى  . مــن أجــل بــناء القــدرات الوطنــية الالزمــة

ضــرورة حتســني التنســيق بــني الوكــاالت يف جمــال تقــدمي املســاعدة التقنــية، وأشــاروا إىل العمــل 
 .الذي يقوم به حاليا الفريق الدويل لتنسيق مكافحة الفساد

  
  توصياتاالستنتاجات وال

وتلخيصـا للمناقشـة، قـال الرئـيس إن معاجلـة بـالء الفسـاد معاجلـة ناجعة تتطلب اختاذ           -١٦٩
تدابـري أكـثر تضـافرا لبـناء ردود فعالـة عـلى الصـعيد العـاملي، مبـا يف ذلـك إمكانـية وضـع خطة                           

منت وأشار إىل أنه على الرغم من أن اتفاقية اجلرمية املنظمة تض          . عمـل عاملـية ملكافحـة الفسـاد       
أحكامـا بشـأن الفسـاد يف القطـاع العـام فـإن الـدول األعضـاء رأت أن هـناك حاجـة إىل صك                         
ــدد         ــتعددة اجلوانــب عــلى حنــو ممــاثل يف الشــمول وتع أمشــل بكــثري ملعاجلــة مشــكلة الفســاد امل

ونظـرا لذلـك، متـثّل اتفاقـية مكافحـة الفسـاد عالمـة بـارزة يف جهـود اتمع الدويل                     . اجلوانـب 
وميـثّل ذلـك الصك، وال سيما أحكامه     .  إنشـاء إطـار قـانوين دويل ملكافحـة الفسـاد           الرامـية إىل  

. املــتعلقة باســترداد املوجــودات، خطــوة حامســة صــوب تعزيــز الــتعاون الــدويل يف ذلــك اــال  
وأبـرز الرئـيس أيضـا أمهـية تقـدمي العـون التقين ملساعدة الدول األعضاء على إرساء نظم رقابية                    

ات مسـتقلة ملكافحـة الفســاد، وكذلـك عـلى تعزيــز اإلصـالحات اإلداريــة      مالئمـة وإنشـاء هيــئ  
ــيدة، ومهــا          ــتكوين ثقافــة إدارة رش ــام واخلــاص ول ــاءلة يف القطــاعني الع ــة لضــمان املس الالزم

 .عنصران ناجعان يف ردع املمارسات املتصلة بالفساد

خــيمة عــلى واتفقــت اآلراء باإلمجــاع عــلى أن الفســاد كــثريا مــا تكــون لـــه عواقــب و  -١٧٠
التنمــية املســتدامة واحلكــم الدميقــراطي، وكذلــك عــلى تدفّــق الــتجارة واالســتثمارات الدولــية    
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وعــالوة عــلى ذلــك، رأى مجــيع املشــاركني أن مكافحــة الفســاد متــثّل . بصــورة حــرة ومنصــفة
عنصـرا أساسـيا وال غــىن عـنه يف مـبادرات األمــم املـتحدة الرامـية إىل حتقــيق األهـداف االمنائــية        

 .لفيةلأل

ــدول أن تســعى ســعيا جــادا إىل التعجــيل بالتصــديق عــلى       -١٧١ ودعــا املشــاركون مجــيع ال
وأسـندوا أولويـة عالـية لضـرورة إنشـاء آليات قانونية         . اتفاقـية مكافحـة الفسـاد وتنفـيذها فعـال         

ــا ألحكــام        ــة واســتحداث طــرائق لتيســري إرجــاع عــائدات الفســاد وفق ــة مناســبة وفعال وإداري
 .االتفاقية

وشــدد املشــاركون أيضــا عــلى احلاجــة إىل تعزيــز املســاعدة التقنــية املقدمــة إىل الــدول   -١٧٢
األعضــاء يف صــوغ التشــريعات املناســبة وبــناء قــدرة املؤسســات الوطنــية عــلى وضــع أحكــام     

ودعوا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات     . اتفاقـية مكافحـة الفسـاد موضع التطبيق العملي        
مواصـلة دعـم املشـاريع واألنشـطة ذات الصـلة، مبـا فيها تلك املتعلقة بإعداد دليل                  واجلـرمية إىل    

تشـريعي لتيسـري صـوغ القوانـني التنفـيذية ذات الصـلة، وتعمـيم املمارسـات اجليدة يف مواجهة                    
 .الفساد، وتوسيع الربنامج العاملي ملكافحة الفساد

  
   لتنمية املستدامةحتديات تواجه ا: اجلرائم االقتصادية واملالية -دال 

  الوقائع  
/  نيســـان١٩ و١٨أجـــرت اللجـــنة األوىل يف جلســـاا األوىل إىل الثالـــثة، املعقـــودة يف   -١٧٣

: اجلـرائم االقتصادية واملالية   " مـن جـدول األعمـال، املعـنون          ٦أبـريل، مناقشـة عامـة حـول البـند           
 :نظر يف هذا البند الوثائق التاليةوكان معروضا على اللجنة لل". حتديات تواجه التنمية املستدامة

حتديــات تواجــه : ورقــة عمــل أعدــا األمانــة عــن اجلــرائم االقتصــادية واملالــية  )أ( 
 ؛(A/CONF.203/7)التنمية املستدامة 

 ؛)Corr.1 و A/CONF.203/PM.1(دليل املناقشة  )ب( 

ــر      )ج(  ــادي عشـــ ــلمؤمتر احلـــ ــريية لـــ ــية التحضـــ ــتماعات اإلقليمـــ ــر االجـــ تقاريـــ
A/CONF.203/RPM.1/1)  و  A/CONF.203/RPM.2/1  و  A/CONF.203/RPM.3/1  و  Corr.1 

 ).A/CONF.203/RPM.4/1 و

أبــريل، ألقــى رئــيس اللجــنة األوىل كــلمة / نيســان١٨ويف اجللســة األوىل، املعقــودة يف  -١٧٤
د وتكلّــم ممــثّلو كــندا والســوي . وقــدم أحــد ممثّــلي األمانــة عرضــا وجــيزا هلــذا البــند  . اســتهاللية
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وتكلّم أيضا أحد اخلرباء . وإندونيسـيا والصـني وعمـان وغانا ومصر واجلزائر وتايلند والربتغال         
 .بصفة فردية

ــودة يف    -١٧٥ ــية، املعق ــة الثان ــات     / نيســان١٩ويف اجللس ــند والوالي ــثّلو تايل ــم مم ــريل، تكلّ أب
باســم (ربغ املــتحدة ومجهوريــة كوريــا ونــيجرييا وإيطالــيا واململكــة املــتحدة واملغــرب ولكســم 

وأســتراليا وموريتانــيا والكــامريون والــربازيل والــنرويج والدامنــرك وفــنـزويال  ) االحتــاد األورويب
 .وأوكرانيا وسويسرا)  البوليفارية–مجهورية (

أبـريل، تكلّـم ممثّلو فنلندا والفلبني وتركيا   / نيسـان ١٩ويف اجللسـة الثالـثة، املعقـودة يف       -١٧٦
وتكلّـم أيضـا املراقـبون عـن جملس       . ا وإسـبانيا وبـريو واألرجنـتني      وأملانـيا وفرنسـا وسـري النكـ       

أوروبــا وفــريق آســيا واحملــيط اهلــادئ املعــين بغســل األمــوال واالحتــاد الــياباين لــرابطات احملــامني  
 .واملؤسسة اآلسيوية ملنع اجلرمية

  
  املناقشة العامة  

ائل املعروضـة يف الوثـائق اليت   اسـتعرض ممـثّل األمانـة، يف كلمـته االسـتهاللية أهـم املسـ               -١٧٧
 . من جدول األعمال٦أُعدت بشأن البند 

واتفقــت اآلراء عــلى أن الــزيادة يف اجلــرائم االقتصــادية واملالــية تنشــأ عــن الــتعومل ومــا   -١٧٨
ــأثريا عمــيقا عــلى       ــتلك اجلــرائم ت يتصــل بــه مــن أوجــه تقــدم يف تكنولوجــيا املعلومــات، وأن ل

 عـلى أن تلـك اجلـرائم ال تؤثّـر سلبا على األجواء االقتصادية والثقة                وشـدد املـتكلّمون   . التنمـية 
يف األعمـال الـتجارية فحسـب بـل تقـوض أيضـا الركائـز الضـريبية وتعطّـل التنافس وتترك أثرا                      

وذُكـر أن تلـك اجلـرائم تسبب للبلدان         . سـلبيا طويـل األمـد عـلى الدميقراطـية واحلكـم الرشـيد             
 بوجـه خاص، ضررا أكرب مما تسببه للبلدان املتقدمة النمو؛  النامـية، حيـث الشـعوب مستضـعفة     

ومثة عاقبة أخرى لتلك اجلرائم     . كمـا إن الـبلدان النامية لديها موارد أقل ملواجهة هذه املشكلة           
وشدد . هـي تعطـيل نظـم الدفـع وتسـريب النشـاط االقتصـادي إىل خـارج الـنظام املايل الرمسي              

حلق بسمعة بلده نتيجة العتباره مصدرا للجرائم االقتصادية    أحـد املـتكلّمني عـلى الضرر الذي         
 .واملالية، وخصوصا االحتيال

وذُكـر أن اخلسـائر املتكـبدة نتـيجة لـلجرائم االقتصـادية واملالية ال تقتصر على اجلانب                   -١٧٩
املـايل؛ إذ إن املواطـنني قـد يفقـدون اإلحسـاس بـأم يعيشون يف جمتمع منصف وعادل، أو قد                     

فالــتدابري احلكومــية ضــد مــرتكيب تلــك اجلــرائم جيــب أن تكــون   .  ثقــتهم يف احلكومــةيفقــدون
وذُكر أن اجلرائم االقتصادية واملالية . سـريعة للحـيلولة دون تـراكم اسـتياء الـناس وفقـدان الثقة             
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ليسـت جـرائم عنـيفة ولـيس هلـا تـأثري فـوري عـلى الـناس؛ ومـن مثّ، فقـد ال تعـار تلـك اجلرائم                   
ومتثّل تلك اجلرائم . ت طويلـة كمـا أن ظهـور آثارهـا قـد يسـتغرق بعـض الوقت              اهـتماما لفـترا   

خطــرا شــديدا عــلى رشــاد احلكــم، ألن لــدى كــثري مــن اجلــناة نــزوعا وقــدرة عــلى الــتدخل يف 
. االجـراءات القانونـية والسياسـية من أجل خدمة مآرم، مبا يف ذلك استخدام سالح اإلفساد               

ملـتكلّمني أن اجلـرائم االقتصـادية واملالـية متـثّل حتديا عامليا له       ونظـرا لـتلك العوامـل، رأى أحـد ا    
 .من األمهية ما ألي حتد آخر، مبا يف ذلك اإلرهاب، بل ميكن أن تحدث أضرارا أكرب

وأبـــرز املـــتكلّمون عـــدة جمـــاالت تـــثري القلـــق، مـــنها االزديـــاد الشـــديد يف االحتـــيال    -١٨٠
ــربيد اإللكــتروين   ــة وإســاءة اســتعماهلا؛    باســتخدام اهلــاتف وال ــزايد ســرقة اهلوي ــت؛ وت  واإلنترن

والــزيادة الكـــبرية يف عـــدد ونطــاق اجلـــرائم األصـــلية الـــيت تــدر عـــائدات؛ وظهـــور مجاعـــات    
ــية مــن النشــاط اإلجــرامي      صــة يف غســل األمــوال املتأتــبطة مباشــرة   (متخص ــد ال تكــون مرت ق

قّد ضبط هذه األمور ضعف األطر  كمـا أن مـا يع     ). باجلماعـات الـيت ترتكـب اجلـرائم األصـلية         
وذُكر أن . القانونـية الدولـية وتدنـي القـدرات احلكومـية وتـزايد حجـم التعامالت املالية العاملية           
 .كثريا من تلك العوامل ييسر أيضا على اإلرهابيني إساءة استغالل النظام املايل الدويل

 للجرمية االقتصادية واملالية، وأشـار عـدة ممـثّلني إىل الصـعوبات يف وضـع تعـريف دقيق             -١٨١
ورئي أن التعاون الدويل يكون     . وإىل ضـرورة فعـل ذلـك قـبل الـنظر يف أي صـك دويل جديد                
غـري أنـه ذُكـر أن حتديـد مفهوم     . أكـثر صـعوبة يف حـال عـدم وجـود اتفـاق عـلى طبـيعة اجلـرم                

وإضافة إىل . تملةاجلـرمية االقتصـادية املالـية قـد يكـون صـعبا بسـبب كـثرة اجلـرائم املشمولة احمل           
تلــك الشــواغل املــتعلقة بالــتعريف، رأى املــتكلّمون أن هــناك حاجــة إىل معلومــات أفضــل عــن  
حجــم اإلجــرام االقتصــادي واملــايل وأســاليبه مــن أجــل صــوغ الــتدابري املضــادة وتنفــيذها عــلى  

. اقيةكمــا أن هــذا يتــيح اســتبانة املخاطــر احملــتملة حبيــث يتســنى اختــاذ تدابــري اســتب . أفضــل حنــو
وطـرح أحـد املمـثّلني فكـرة القـيام، حتـت رعايـة األمم املتحدة وبالتشارك مع القطاع اخلاص،                    

 .بتحليل أدق جلرائم التكنولوجيا الراقية ووضع تعريف أفضل هلا

وقـدم كـثري مـن املمـثّلني عرضـا ملـا اتخذ ويتخذ يف بلدام من تدابري ملكافحة اجلرائم                     -١٨٢
ومشلـت تلـك الـتدابري حتسـني التشريعات جلعلها ممتثلة لالتفاقيات واملعايري           . يةاالقتصـادية واملالـ   

ــاء          ــنها إنش ــائل م ــاز القضــائي، بوس ــدرات الشــرطة واجله ــاء بق ــية ذات الصــلة؛ واالرتق الدول
وحـدات وِفـرق عمـل متخصصـة؛ وتوفري التدريب املتخصص؛ وإنشاء وحدات لالستخبارات      

وينبغي أن  . ورة وجـود تـوازن بـني الـتدابري القمعـية والوقائـية            واتفقـت اآلراء عـلى ضـر      . املالـية 
تشـتمل الوقايـة عـلى تشـجيع اسـتخدام القطـاع املـايل الـرمسي مـع العمل يف الوقت نفسه على                       
ضـمان مراقـبة نظـم الـتحويل غـري الرمسـية، وتسـجيل مجـيع العـاملني يف جمـال الـتعامالت املالية                        
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وأُبـرزت أيضـا أمهـية مصادرة املوجودات كرادع         . هةواقتضـاء اإلبـالغ عـن الـتعامالت املشـبو         
فــاملوجودات احملجــوزة ميكــن أن تــرد لدعــم اجلهــود الرامــية إىل مكافحــة   : للنشــاط اإلجــرامي

وذُكــر أن بعــض الــبلدان أنشــأ حمــاكم متخصصــة للــنظر يف القضــايا املــتعلقة باجلــرائم   . اجلــرمية
 .االقتصادية واملالية، مبا فيها غسل األموال

ــر العــزم السياســي القــوي هــو عنصــر حــيوي يف       -١٨٣ وخلــص عــدة مــتكلّمني إىل أن تواف
وجيــب عــلى احلكومــات أن متــثّل قــدوة، فــتكفل ثقــة الــناس   . جهــود مكافحــة تلــك املشــاكل 

وهذا، بدوره، . وتـتخذ تدابـري سـريعة وحازمـة، خصوصـا ضد مرتكيب اجلرائم داخل صفوفها              
وخلص أيضا إىل أن    . ليت حيتاجون إليها للعمل دون خوف     يعطـي أجهـزة إنفـاذ القـانون الثقة ا         

 .التدابري املتخذة ملكافحة اجلرائم االقتصادية واملالية ال ينبغي أن تنتهك حقوق اإلنسان

وسـلّم املشـاركون بـأن اختـاذ إجـراءات عـلى الصـعيد الوطـين لـيس كافـيا ملعاجلة تلك              -١٨٤
ــلى  . املشــاكل ــتوقّف ع ــنجاح ي ــثور    وأشــاروا إىل أن ال ــلى احلــيلولة دون ع ــدويل ع ــتعاون ال  ال

واستبينت . اـرمني عـلى مـالذات آمـنة يف البيـئات اليت ختضع ألدىن قدر من الضوابط الرقابية                 
طائفــة واســعة مــن الــتدخالت، مــنها عــلى ســبيل املــثال زيــادة االنضــمام إىل االتفاقــات الثنائــية 

اون؛ ومواءمة التشريعات الداخلية؛ والتشجيع   واملـتعددة األطـراف الـيت تـزيل احلواجز أمام التع          
عــلى تشــاطر املعلومــات عــلى الصــعيد الــدويل؛ وزيــادة الــتعاون الــذي يضــم ســلطات الشــرطة 
والقضـاء الدولـية يف جماالت منها جتميد العائدات اإلجرامية ومصادرا؛ وزيادة التدريب على              

ــية (مكافحــة غســل األمــوال   ــتطورات   ) مبــا يف ذلــك يف البورصــات الدول مــن أجــل مواكــبة ال
وأشـار أحـد املمـثّلني إىل أن التوقـيع على اتفاقات ثنائية حول تبادل املعلومات بني                 . املسـتجدة 

الوحـدات االسـتخبارية املالـية هـو وسـيلة ناجعـة من وسائل التعاون الدويل؛ غري أن ممثال آخر                    
 .دويل الفعالميثل عقبة هامة أمام التبادل ال" ثقافة التعاون"ذكر أن غياب 

وذكـر عديـد مـن املمـثّلني اخلطـوات الـيت جيـري اختاذهـا يف بلدام من أجل التشجيع                      -١٨٥
عــلى مــزيد مــن الــتعاون مــع القطــاع اخلــاص، الــذي يــنظر إلــيه عــلى أنــه شــريك أساســي يف      

 وشدد أحد املتكلمني على أن الرد على تلك اجلرائم ال         . التصـدي لـلجرائم االقتصـادية واملالية      
جيـب أن يكـون مقصـورا عـلى سـلطات إنفـاذ القـانون، بـل جيـب أن يشمل أعضاء آخرين يف                        
اـتمع، كقطـاع األعمـال التجارية ونقابات العمال واملهن احلرة واتمع األهلي بصفة عامة،           
وذلـك بغـية حتسـني الـردود يف جمـال املـنع، وهـو ـج قريـب مـن الـنهج املتـبع إزاء مـنع اجلرمية                        

وأُفـيد بـأن اهلـدف مـن ذلك هو زيادة احتماالت الكشف عن املوجودات املتأتية من                 . الظـريف 
ولوحظ أن رابطات من القطاع اخلاص تشارك       . اجلـرمية ومصـادرا ومالحقة أصحاا قضائيا      
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وشــدد أحــد املتكــلمني عــلى أمهــية اســتخدام إدارة املؤسســات   . يف نظــام املــنع يف عــدة بلــدان 
 . اجلرائم االقتصادية واملاليةكأداة أساسية ملكافحة

وكـان هـناك توافـق عـام يف اآلراء حـول ضـرورة تنفـيذ االتفاقيات واملعايري الراهنة يف                     -١٨٦
ولكـن، اختلفـت آراء املمـثّلني حـول مسـألة احلاجـة إىل صك               . جمـال التصـدي لغسـل األمـوال       
فاوض حول صك من    فقد دافع عدد من املتكلمني عن فكرة الت       . دويل ملكافحـة غسل األموال    

ــه قــوة قانونــية عاملــية الــنطاق، حتــت إشــراف األمــم       هــذا القبــيل حبجــة أنــه ميكــن أن تكــون لـ
فقد . املـتحدة، خصوصـا بالـنظر إىل كـون الصـكوك الراهنة ال تغطّي كل جوانب هذه املسألة                 

كام أكّـد أحـد املتكـلمني أن صـكّا مـن هذا القبيل ميكن أن يضفي طابعا إلزاميا على كل األح                    
املـتعلقة مبكافحـة غسـل األمـوال يف اتفاقـيات األمـم املتحدة وميكن أن جيعل معايري كتوصيات                   

وأشار . فـرقة العمـل املعنـية باإلجـراءات املالـية املـتعلقة بغسل األموال منطبقة على نطاق عاملي           
      ــد ملكافحــة غســل األمــوال أن يســد مــتحدث آخــر إىل أن مــن شــأن وضــع صــك دويل جدي

 .حويل بعض املعايري الراهنة إىل قانون دويلالفجوة بت

ومـن جهـة أخرى، أعرب العديد من املتكلمني اآلخرين عن اعتقادهم بأن االتفاقيات               -١٨٧
املوجــودة تتــناول هــذه املشــكلة بــالقدر ) وكذلــك احملــافل العاملــية واإلقليمــية(واملعــايري الدولــية 

 األمــوال ميكــن أن تضــعف مــا مت الكـايف وأن حماولــة صــوغ صــك دويل جديــد ملكافحـة غســل  
وكانـت حجـتهم أنـه ال توجـد حاجـة ماسـة إىل صـك دويل جديد من                   . إجنـازه يف هـذا اـال      

هــذا القبــيل يف الوقــت احلاضــر، ذلــك أن هــنالك فعــال أربــع اتفاقــيات لألمــم املــتحدة تتضــمن  
 الدولــية أحكامــا بشــأن مكافحــة غســل األمــوال، كمــا أن هــنالك طائفــة متــنوعة مــن املعــايري   

األخـرى، أبـرزها توصـيات فـرقة العمـل املعنـية باإلجـراءات املالـية، انضـم إلـيها عدد كبري من                       
وأشـاروا، إضـافة إىل ذلـك، إىل أن تلـك املعـايري حظيـت باعتراف منظمات                 . الـدول األعضـاء   

وأفـادوا بـأن التفاوض حول صك دويل        . أخـرى، مـنها صـندوق الـنقد الـدويل والبـنك الـدويل             
د ميكـن أن يزيد من احتمال إضعاف املعايري احلالية، إذ قد ال يتسىن االتفاق على الصعيد                 جديـ 

ونظرا لتلك االعتبارات، رئي أن التنفيذ الفعال       . الـدويل عـلى جمموعـة مـن التدابري بتلك املتانة          
للصـكوك الدولـية الراهـنة بشـأن هـذا املوضـوع ينبغي أن تكون له أولوية على التفاوض حول        

 .صك جديدأي 

ــدة بشــأن اجلــرمية          -١٨٨ ــية جدي ــية دول ــثّلني فكــرة صــوغ صــكوك قانون وطــرح بعــض املم
لكــن ممــثّلني آخــرين أعــربوا عــن حذرهــم مــن هــذه الفكــرة، مضــيفني أنــه . االقتصــادية واملالــية

ينـبغي أن تـتوفر أدلّـة كافـية عـلى أن هـناك حاجـة إىل تلـك الصكوك وأن املسائل اليت ينطوي                        
وأُشري أيضا إىل ضرورة أن يؤخذ يف       .وضـوع جاهـزة لكي جيري التفاوض حوهلا       علـيها هـذا امل    
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ولوحظ أنه، بينما سيكون . االعتـبار اجلهـد الـبالغ الـذي يتطلّـبه صـوغ تلـك الصـكوك الدولية          
وضـع تعـريف أوضـح ملـا يشـكل جـرمية اقتصـادية ومالية مفيدا للتعاون الدويل وستكون األمم             

اء مناقشـات حـول هـذا املوضـوع، فإنه ينبغي جتنب انتهاج ج              املـتحدة احملفـل املناسـب إلجـر       
ــية         ــن اجلــرمية االقتصــادية واملال ــنفردة م ــب م ــلى جوان ــئي يشــدد ع ــيال بواســطة  (جتزي كاالحت

وأشـري إىل أن التركـيز ينـبغي أن ينصـب على اجلرم ذاته ال على الطرائق املستعملة                  ). اإلنترنـت 
 .يف ارتكابه

  
  تاالستنتاجات والتوصيا

 : من جدول األعمال، هي٦متّ التوصل إىل عدد من االستنتاجات حول البند  -١٨٩

جسـامة األثـر الـناجم عـن اجلـرائم االقتصـادية واملالـية، وخصوصـا يف البلدان                   )أ( 
 النامية؛

أمهــية التنفــيذ الفعــال التفاقــيات األمــم املــتحدة الراهــنة الــيت تتضــمن أحكامــا   )ب( 
 تتعلق بغسل األموال؛

احلاجـة إىل مـزيد مـن البـيانات عن طبيعة اجلرائم املالية واالقتصادية ونطاقها،                )ج( 
 خصوصا يف جماالت ناشئة حديثا كسرقة اهلوية، بغية استحداث ردود أفضل عليها؛

ضــرورة التشــديد عــلى اختــاذ تدابــري تــرمي إىل حتســني الــتعاون بــني احلكومــة    )د( 
 االقتصـادية واملالـية، وكذلـك عـلى العمل معا من أجل     والقطـاع اخلـاص يف جمـال مـنع اجلـرمية          

 تبين مواطن ضعف جديدة؛

 أمهية إقامة توازن بني تدابري إنفاذ القانون والتدابري الرامية إىل املنع؛ )ه( 

ــاملخدرات       )و(  ــتحدة املعــين ب ــم امل ــنها مكتــب األم ــدم جهــات م احلاجــة إىل أن تق
لـبلدان النامـية مـن أجـل حتسـني قدرات سلطاا املعنية بإنفاذ              واجلـرمية مسـاعدة تقنـية فعالـة إىل ا         

القـانون والنـيابة العامـة والقضـاء على مواجهة مشكلة اجلرمية االقتصادية واملالية، وخاصة بالنظر           
 .إىل التطورات املستجدة يف التكنولوجيا وما ولّدته من فرص جديدة الرتكاب تلك اجلرائم
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 مخسون سنة من وضع املعايري يف جمال منع اجلرمية : تطبيق املعايري -هاء 
   والعدالة اجلنائية 

  الوقائع  
أبــريل / نيســان٢٠أجــرت اللجــنة األوىل يف جلســتيها الــرابعة واخلامســة، املعقودتــني يف   -١٩٠

مخسون سنة  : تطبيق املعايري  " من جدول األعمال، املعنون    ٧، مناقشـة عامـة حـول البند         ٢٠٠٥
وكان معروضا على اللجنة للنظر يف      ". ري يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية         مـن وضـع املعـاي     

 :هذا البند الوثائق التالية

مخسون سنة من وضع املعايري     : ورقـة عمـل أعدـا األمانـة عـن تطبـيق املعايري             )أ( 
 ؛(A/CONF.203/8)يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 ؛)Corr.1 وA/CONF.203/PM.1(دليل املناقشة  )ب( 

ــر      )ج(  ــادي عشـــ ــلمؤمتر احلـــ ــريية لـــ ــية التحضـــ ــتماعات اإلقليمـــ ــر االجـــ تقاريـــ
A/CONF.203/RPM.1/1)    و A/CONF.203/RPM.2/1    و A/CONF.203/RPM.3/1    و Corr.1 

 ؛)A/CONF.203/RPM.4/1و

تقريـر اجـتماع فـريق اخلـرباء احلكومـي الـدويل املعـين بصـوغ مبادئ توجيهية                )د( 
العدالة يف املسائل اليت تشتمل على األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها، الذي          بشـأن توفـري     

 ).E/CN.15/2005/14/Add.1 (٢٠٠٥مارس / آذار١٦ و١٥عقد يف فيينا يومي 

، قدم األمني التنفيذي للمؤمتر     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ويف اجللسـة الرابعة، املعقودة يف        -١٩١
وألقـى كلمة ممثّلو الصني وتايلند ومالوي واألرجنتني واجلزائر     . هـذا البـند مـن جـدول األعمـال         

كمـا ألقـى كلمة     . وفنلـندا وموريتانـيا والنمسـا ومجهوريـة كوريـا وإندونيسـيا وأوغـندا والفلـبني               
املراقـبون عـن املركـز الـدويل إلصـالح القـانون اجلـنائي ولسياسة العدالة اجلنائية واملنظمة الدولية            

لـية إلصـالح قوانني العقوبات واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال وجلنة            لـلهجرة والـرابطة الدو    
 .األصدقاء العاملية للتشاور واالحتاد الياباين لرابطات احملامني والرابطة الدولية لزمالة السجون

أبـريل، ألقى كلمة ممثّلو السويد وكندا  / نيسـان  ٢٠ويف اجللسـة اخلامسـة، املعقـودة يف          -١٩٢
كمــا ألقــى . يا وعمــان ومجهوريــة إيــران اإلســالمية وشــيلي والواليــات املــتحدة  وأملانــيا وتركــ

كـلمات املراقـبون عن جملس وزراء الداخلية العرب واملركز الدويل ملنع اجلرمية واللجنة الدولية            
كما . للـرعاية األبرشـية الكاثوليكـية يف السـجون واجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة بالضحايا             

 . يف االجتماع أحد اخلرباء بصفة فرديةألقى كلمة
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  املناقشة العامة  
ــلمؤمتر، يف كلمــته االســتهاللية، اللجــنة إىل مشــاهدة شــريط       -١٩٣ دعــا األمــني التنفــيذي ل

ــائقي عــنوانه  ــيق املعــايري"وث ــرة األمــم املــتحدة لإلعــالم    "تطب ، وهــو شــريط طلبــت إعــداده دائ
وكان شريط الفيديو مستوحى من     ". اليدان طليقتان "وأنتجـته املـنظمة غـري احلكومـية املسـماة           

 وكان مهدى إىل    )١٤(الذكـرى اخلمسـني العـتماد القواعـد الدنـيا النموذجـية ملعاملـة السـجناء،               
روح أمحـد عـثماين، الرئـيس السـابق للـرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات، الذي تويف يف                  

 .٢٠٠٤حادث أليم يف عام 

نفــيذي أن اــتمع الــدويل، قــد خطــا شــوطا كــبريا يف تنفــيذ املعــايري   والحــظ األمــني الت -١٩٤
. والقواعـد، مثـلما هـو مبـين يف الشـريط الوثائقي، ولكن الكثري من العمل مازال ينبغي القيام به                   

وأثـىن األمـني التنفـيذي عـلى األفـراد واملؤسسـات واملـنظمات غـري احلكومية ملا بذلوه من جهود                     
وأفاد بأن املؤمتر احلادي عشر يتيح فرصة فريدة        . تنفيذ املعايري والقواعد  ومـا أبـدوه مـن تفـان يف          

السـتعراض اإلجنـازات الـيت حتقّقـت يف تـاريخ وضـع معـايري يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                     
وأضــاف أن املؤمتـر يتــيح فرصـة أيضــا للقـيام بســرد زمــين    . عـلى مــدى السـنني اخلمســني املاضـية   

قّقـت يف جمـال تطبـيق تلـك املعـايري والقواعـد وتبين التحديات اليت ستظهر يف                  لإلجنـازات الـيت حت    
. املسـتقبل واقـتراح توصـيات بشـأن أفضـل الطـرائق للتصـدي هلـا، اسـتنادا إىل أفضل املمارسات                    

وذكـر الـنقاط الـبارزة يف تاريخ وضع املعايري منذ املؤمتر األول ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني الذي     
 والـدور الـذي أدتـه املؤمتـرات وجلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف تلك          ١٩٥٥ يف عـام     عقـد 

ولفــت االنتــباه، يف خــتام كلمــته، إىل ميـثاق حقــوق الســجناء األساســية الــذي أوصــت  . العملـية 
 وأمريكا Corr.1) و (A/CONF.203/RPM.3/1االجـتماعات االقليمـية التحضـريية اخلاصـة بأفريقـيا           

 بأن ينظر   (A/CONF.203/RPM.4/1) وغريب آسيا    (A/CONF.203/RPM.2/1)ية والكاريبـي   الالتينـ 
 .فيه املؤمتر احلادي عشر

وشدد . وأشـاد عـدة متكلّمني بأمحد عثماين وبعمله الرائد يف مناصرة حقوق السجناء             -١٩٥
العدالة اجلنائية، من كـثري مـن املـتكلّمني على أمهية تنفيذ املعايري والقواعد يف جمال منع اجلرمية و    

 .خالل إصالح العدالة اجلنائية واحترام سيادة القانون ومحاية احلقوق األساسية

وأعـرب العديـد مـن املـتكلّمني عـن تقديرهم لألمانة إلعدادها ورقة املعلومات اخللفية                 -١٩٦
 ٥٥قرة ، كما أعربوا عن تأييدهم للتوصيات الواردة يف الف        )A/CONF.203/8" (تطبـيق املعايري  "

وقدم متكلّمون  . مـن تلـك الورقـة، مشـددين عـلى ضـرورة مواصـلة تقييم أثر املعايري والقواعد                 
__________ 

سبتمرب / أيلول ٣ –س أغسط / آب٢٢مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملـة ارمني، جنيـف،    (14) 
 . ألف–، املرفق األول )IV.4.1956منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (تقرير من اعداد األمانة  : ١٩٥٥
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آخـرون أمـثلة عـن مفعـول املعـايري والقواعد يف نظم العدالة اجلنائية يف بلدام، الذي جتسد يف                    
ــة       إصــالح التشــريعات واملؤسســات، مبــا يف ذلــك مــا خيــص جمــاالت قضــاء األحــداث ومعامل

 .سجناء وبدائل السجن والعدالة التصاحليةال

وأشــار عــدد كــبري مــن املمــثلني إىل إصــالح الســجون املســتوحى مــن القواعــد الدنــيا     -١٩٧
وبلّــغ آخـرون عــن أثــر معــايري أخـرى يف نظــم العدالــة اجلنائــية يف   . النموذجـية ملعاملــة الســجناء 

قواعــد ( شــؤون قضــاء األحــداث بلداــم، مــثل قواعــد األمــم املــتحدة النموذجــية الدنــيا إلدارة
ومــبادئ األمــم املــتحدة التوجيهــية ملــنع جــنوح ) ٤٠/٣٣مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة ) (بــيجني

وإعالن مبادئ العدل   ) ٤٥/١١٢مـرفق قرار اجلمعية     ) (مـبادئ الـرياض التوجيهـية     (األحـداث   
  اجلمعـــية مـــرفق قـــرار(األساســية املـــتعلقة بضـــحايا اإلجـــرام والتعســـف يف اســتعمال الســـلطة   

ــية     )٤٠/٣٤ ــة التصــاحلية يف املســائل اجلنائ ــرامج العدال ، واملــبادئ األساســية بشــأن اســتخدام ب
، واملــبادئ التوجيهــية ملــنع اجلــرمية )٢٠٠٢/١٢مــرفق قــرار الــس االقتصــادي واالجــتماعي  (
ية مرفقا قراري اجلمع(، واملعاهدة النموذجية لتسليم ارمني    )٢٠٠٢/١٣مـرفق قـرار الـس       (

مرفق قرار  (، واملعـاهدة النموذجـية لتـبادل املسـاعدة يف املسـائل اجلنائـية               )٥٢/٨٨ و ٤٥/١١٦
والضــمانات الــيت تكفــل محايــة ) ٥٣/١١٢، واملــرفق األول لقــرار اجلمعــية ٤٥/١١٧اجلمعــية 

 ).١٩٨٤/٥٠مرفق قرار الس (حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام 

مهية اجلزاءات البديلة، مالحظني أن نظام العدالة اجلنائية وشـدد بعـض املتكلّمني على أ     -١٩٨
ومن مث،  . ال يـؤدي دوره متامـا عـندما يـنص عـلى السجن كخيار وحيد فيما يتعلق بالعقوبات                 

أشـري إىل ضـرورة زيـادة اسـتخدام خـياري اإلفـراج املشـروط واحلكـم مـع وقـف التنفـيذ وغري                        
قال أحد املتكلّمني إن استعمال الوساطة من و. ذلـك مـن خـيارات اجلـزاءات غـري اإلحـتجازية        

ــرفوعة إىل         ــدد القضــايا امل ــن ع ــيل م ــده ســاهم يف التقل ــنازعات يف بل خــالل جمــالس تســوية امل
 .احملكمة، مما قلّل من تراكم القضايا يف احملاكم

وأفاد أحد املتكلّمني  . ودعـا عـدد مـن املـتكلّمني إىل زيـادة اسـتخدام العدالة التصاحلية               -١٩٩
 بلـده ملـتزم باسـتعمال العدالـة التصاحلية وأنه سيزيد من استعمال سبيل االنتصاف هذا يف         بـأن 

 .املستقبل، نظرا ملا أثبتته من فائدة يف تعزيز السلم واالستقرار يف اتمع

وشـدد العديـد من املمثّلني أيضا على أمهية استقالل السلطة القضائية بصفة ذلك واحدا         -٢٠٠
وذكـروا يف ذلـك اخلصـوص أثـر املبادئ          . سـية لـلحفاظ عـلى سـيادة القـانون         مـن األركـان األسا    
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 ومدونة قواعد السلوك للموظفني املكلّفني بإنفاذ       )١٥(األساسـية بشـأن اسـتقالل السلطة القضائية       
 .على نظم العدالة اجلنائية يف بلدام) ٣٤/١٦٩مرفق قرار اجلمعية العامة (القوانني 

مني عــلى أمهــية توفــري التدريــب عــلى تنفــيذ املعــايري والقواعــد وشــدد عديــد مــن املــتكلّ -٢٠١
للعـاملني يف جمـال إدارة شـؤون العدالـة، ومـنهم ضـباط الشـرطة وأعضاء النيابة العامة وموظفو             
ــون      ــيون واملوظفـ ــاملون االجتماعـ ــروط والعـ ــراج املشـ ــو اإلفـ ــالحية وموظفـ ــات االصـ املؤسسـ

تعمــيم املعــايري والقواعــد عــلى نطــاق واســع  وشــددوا أيضــا عــلى أمهــية  . القضــائيون والقضــاة
ودعـوا أيضـا إىل نشـر نســخة مـنقّحة مـن اخلالصـة الوافـية لـلمعايري والقواعــد         . باللغـات احمللـية  

 .بكل لغات األمم املتحدة الرمسية الست، وكذلك ترمجتها، عند اإلمكان، إىل اللغات احمللية

نفيذ املعايري والقواعد على الصعيد     والحـظ بعـض املـتكلّمني الصـعوبات املعترضـة يف ت            -٢٠٢
ــية        ــبلدان النام ــرض، وخاصــة يف ال ــية بالغ ــوارد الواف ــتقار إىل امل ــذا . الوطــين بســبب االف ويف ه

الصـدد، أشـري إىل إعـالن لـيلونغوي بشـأن فرص احلصول على املعونة القانونية يف نظام العدالة           
نــة القانونــية تفســريا واســعا لكــي  اجلنائــية يف أفريقــيا وخطــة عملــه الــيت دعــت إىل تفســري املعو  

تشــمل إســداء املشــورة واملســاعدة والتعلــيم والتمثــيل ال بواســطة حمــامني مــتدربني يف املســائل    
ــيني          ــتعمال مســاعدين قانون ــية واس ــز القانون ــريق املراك ــن ط ــك ع ــل كذل ــية فحســب ب القانون

 .ومكاتب احملامني العموميني ومراكز العدالة

اللوايت تتزايد أعدادهن (الحتـياجات اخلاصة لدى السجينات     وانصـب التشـديد عـلى ا       -٢٠٣
، مبــن فــيهن )بســرعة تفــوق ســرعة تــزايد أعــداد الســجناء مــن الــرجال يف العديــد مــن الــبلدان   

              وأشـري إىل أن املشاكل املعترضة تشمل       . احلوامـل واألمهـات اللـوايت هلـن أبـناء صـغار يف السـن
دم توفّــر مــرافق منفصــلة للنســاء واالفــتقار إىل  الظــروف املاديــة يف املؤسســات االصــالحية وعــ 

ــتعرض إىل        ــر الـ ــني وخماطـ ــني مدربـ ــتقار إىل موظفـ ــل واالفـ ــالح اخللـ ــدام إصـ ــات وانعـ املوظفـ
 .االنتهاكات اجلنسية من جانب السجناء واملوظفني

ــنت        -٢٠٤ ــية أو حس ــة اجلنائ ــا منفصــلة للعدال ــتكلّمني أن بلداــم أنشــأت نظم ــدة م ــغ ع وأبل
وأفـادوا بأن ذلك حتقّق بفضل إجراء تغيريات   . نها، وفقـا لـلمعايري والقواعـد الدولـية        املوجـودة مـ   

ــية متخصصــة توفّــر التعلــيم والتدريــب املهــين واملــرافق الترفيهــية      تشــريعية، وإنشــاء مراكــز تأهيل
والرياضــية، وتدريــب موظفــني متخصصــني كالقضــاة والعــاملني االجتماعــيني وموظفــي اإلفــراج 

وأعرب بعض املتكلّمني عن قلقهم للعدد الكبري من األطفال الذين          . في السجون املشروط وموظ 
__________ 

سبتمرب   / أيلول٦ –أغسطس / آب٢٦مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، ميالنـو،    (15) 
، الفصل األول، البــاب )E.86.IV.1مم املتحدة، رقم املبيع منشورات األ(تقرير من اعداد األمانة : ١٩٨٥

 .، املرفق٢-دال
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. مـا زالوا حمتجزين، ومعظمهم يف حجز حتفّظي لدى الشرطة ويف مرافق لإلحتجاز قبل احملاكمة              
واجلـزاءات البديلة والعدالة التصاحلية بشأن األطفال       " حتويـل العقوبـة   "وأشـار آخـرون إىل مـنافع        

 .انون وقدموا أمثلة عن أفضل املمارسات يف هذا امليداناملخالفني للق

وجــرى التشــديد عــلى تطبــيق املعــايري والقواعــد يف بــناء املؤسســات ويف تعزيــز ســيادة   -٢٠٥
القـانون أو إرسـائها من جديد يف البلدان اخلارجة من نزاعات، وأوضاع ما بعد النـزاعات، مبا          

وانصــب . ت حفــظ ســالم تابعــة لألمــم املــتحدةيف ذلــك يف األوضــاع الــيت توجــد فــيها عملــيا
ــيابة العامــة والقضــاة وموظفــي       التشــديد يف ذلــك اخلصــوص عــلى ضــرورة إشــراك أعضــاء الن

 .اإلفراج املشروط وضباط السجون املتدربني تدريبا جيدا يف تلك العمليات

 أوصت ورحـب العديـد مـن املـتكلّمني مبيـثاق حقوق السجناء األساسية املقترح الذي            -٢٠٦
االجـتماعات اإلقليمـية التحضـريية اخلاصـة بأفريقـيا وبأمـريكا الالتينية والكاريبـي وبغريب آسيا                

وأعرب أحد املمثّلني عن دعم بلده حلقوق السجناء، لكنه         . بـأن يـنظر فـيه املؤمتر احلادي عشر        
ري والقواعد استفسـر عـن القـيمة الـيت سيضـيفها مـثل ذلـك امليثاق إىل اموعة الراهنة من املعاي                 

 .يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  

  االستنتاجات والتوصيات
كـان هـناك اتفـاق واسـع عـلى ضـرورة مواصلة إيالء تنفيذ املعايري والقواعد األولوية،                   -٢٠٧

وأشري إىل ضرورة حفظ التوازن بني      . يف كـل مـن الـبلدان النامـية واملـتقدمة الـنمو على السواء              
هديدات املســتجدة، كاإلرهــاب واجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، واحــترام وتنفــيذ الــرد عــلى الــت

 .صكوك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف نظم العدالة اجلنائية

وكـان هـناك توافـق يف اآلراء عـلى أن تنفـيذ املعـايري والقواعـد تنفـيذا فعـاال يستوجب                       -٢٠٨
 الصعيد الوطين، وكذلك لدى األمم املتحدة       ختصـيص القـدر الكـايف مـن املـوارد الالزمـة عـلى             

 .من أجل تيسري توفري املساعدة التقنية

وكـان هـناك اتفـاق عام على احلاجة إىل وج ابتكارية يف إدارة شؤون العدالة، مبا يف                   -٢٠٩
ذلـك اسـتعمال بدائـل للسـجن بشـأن اجلـنح الصـغرية، وخاصة تلك اليت يرتكبها من هم جناة                   

ومــتعاطو املخــدرات مــن األحــداث، واســتعمال العدالــة التصــاحلية مبــا فــيها  ألول مــرة واجلــناة 
ــبار حقــوق الضــحايا، وال ســيما النســاء        ــيق، واحلاجــة إىل أن تؤخــذ يف االعت الوســاطة والتوف

 .واألحداث

 :وأوصت اللجنة مبا يلي -٢١٠
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 ينـبغي أن يظـل اسـتعمال وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع               )أ( 
اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يـوىل أولويـة عالـية يف مـنظومة األمـم املـتحدة، وأن يظـل بندا ثابتا يف                       

ويف ذلك السياق، نوه املؤمتر بالنهج اجلامع       . جـدول أعمـال جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية           
ــس االقتصــادي واال        ــرار ال ــا لق ــد وفق ــايري والقواع ــيق املع ــتعمال وتطب ــيم اس ــتماعي يف تقي ج

ــيه / متــــوز٢٢ املــــؤرخ ٢٠٠٣/٣٠ ــيات  . ٢٠٠٣يولــ ــيز يف عملــ ــبغي أن ينصــــب التركــ وينــ
االسـتعراض الـيت سـتجري يف املسـتقبل عـلى تبـين الصـعوبات واملشاكل، وكذلك على أفضل                   
املمارســات للتغلّــب علــيها، ــدف تيســري الــتعاون الــدويل مــن خــالل تقاســم تلــك املعلومــات  

 ن التقين؛وزيادة أثر أنشطة التعاو

ينــبغي أن تكفــل الــدول أن يصــبح قــانون حقــوق اإلنســان املنطــبق ذو الصــلة   )ب( 
جـزءا ال يـتجزأ من نظم العدالة اجلنائية يف بلداا وأن تطبق باستمرار صكوك حقوق اإلنسان                 
الدولــية، وخاصــة عــند مواجهــة أشــكال معقــدة مــن األنشــطة اإلجرامــية، كاجلــرمية املــنظمة أو 

 رهابية؛األفعال اإل

ينــبغي أن تــنظر الــدول يف اســتحداث آلــيات لكــي تــروج، حســب االقتضــاء،    )ج( 
تطبــيق معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا عــلى أوســع نطــاق ممكــن، بوســائل مــنها تنســيق عمــل    

وينبغي . السلطات واألجهزة الوطنية املعنية، فضال عن التشجيع على تبادل املعلومات فيما بينها            
 ليات بتأييد املنظمات غري احلكومية ومنظمات اتمع األهلي ذات الصلة؛أن حتظى تلك اآل

ينـبغي أن يقـوم مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية، رهنا بتوفر                 )د( 
اخلالصــة الوافــية ملعــايري األمــم املــتحدة   املــوارد مــن خــارج امليزانــية، بنشــر نســخة حمدثــة مــن    

ــيةوقواعدهــا يف جمــال مــنع اجلــر  ــة اجلنائ  بلغــات األمــم املــتحدة الرمســية الســت،   )١٦(مية والعدال
 وبترمجتها، عند اإلمكان، إىل لغات أخرى، بغية ضمان انتشارها على أوسع نطاق ممكن؛

ينـبغي تـزويد مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية بالقدر الوايف                )ه( 
التقنــية يف جمــال إصــالح العدالــة اجلنائــية إىل مــن املــوارد مــن أجــل متكيــنه مــن تقــدمي املســاعدة 

 الدول اليت تطلبها؛

اعتــبارا لكــون احملــتجزين رهــن احملاكمــة يشــكلون أغلبــية نــزالء الســجون يف    )و( 
بلـدان عديـدة، ولكـون اكـتظاظ السـجون يفـرض عـلى السجناء أوضاعا ال إنسانية وكثريا ما                    

__________ 
 .Corrigendum و E.92.IV.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (16) 
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ــتهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان بــل وحــىت    ــة الالإنســانية أو  يعرضــهم الن  للتعذيــب واملعامل
 املهينة، ينبغي إيالء االعتبار للمعايري والقواعد املتعلقة بادارة السجون وبالسجناء؛

ينــبغي أن تــنظر جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية يف التوصــيات الــواردة يف    )ز( 
يهية بشأن توفري العدالة    تقريـر اجـتماع فـريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بصوغ مبادئ توج            

يف املسـائل الـيت تشتمل على األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها، الذي عقد يف فيينا يومي                 
ــرار الــس االقتصــادي   )E/CN.15/2005/14/Add.1 (٢٠٠٥مــارس / آذار١٦ و١٥ ــا لق ، وفق

 ؛٢٠٠٤يوليه / متوز٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٢٧واالجتماعي 

مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف اسـتعراض كفايـة املعايري              ينـبغي أن تـنظر جلـنة         )ح( 
 والقواعد املتعلقة بادارة السجون وبالسجناء؛

نظــرا ألن أحكــام العقوبــات اإللزامــية تقــيد اــال الــتقديري لــدى احملــاكم يف  )ط( 
الـنظر يف الظـروف اخلاصـة بكـل جمـرم ويف تطبـيق جـزاءات بديلـة، ينـبغي للـدول اليت مل تفعل                 
ذلـك بعـد أن تنظر يف سن تشريعات تتيح مرونة يف إصدار أحكام العقوبات، وتفرض كذلك                 

 .تدابري غري احتجازية
  

  تقرير جلنة وثائق التفويض -واو 
عــين مؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، إبــان جلســته   -٢١١

ــ/ نيســان١٨العامــة األوىل، املعقــودة يف   مــن الــنظام الداخــلي  ٤، ووفقــا لــلمادة ٢٠٠٥ريل أب
 وبنن )١٨(االحتاد الروسي وأوروغواي: لـلمؤمتر، جلـنة لوثـائق الـتفويض تتألّف من الدول التالية     

 . والصني وغانا وخلتنشتاين والواليات املتحدة األمريكية)١٨(وترينيداد وتوباغو)١٧(وبوتان

 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٣دة، يف وقد عقدت جلنة وثائق التفويض جلسة واح -٢١٢

 .رئيسا للجنة) شيلي(انتخبت اللجنة باإلمجاع السيد لويس بالزا جنتينا  -٢١٣

/  نيسان ٢٣وكـان معروضـا على اللجنة مذكّرة من األمني التنفيذي للمؤمتر، مؤرخة              -٢١٤
أمــني وقــد قــدم . ، بشــأن حالــة وثــائق تفويــض ممثّــلي الــدول احلاضــرة يف املؤمتــر٢٠٠٥أبــريل 

اللجـنة معلومـات إضـافية إىل اللجـنة عـن وثـائق الـتفويض الـيت تلقّاهـا األمني التنفيذي للمؤمتر                      
 ٢٣والحظـت اللجـنة، بـناء عـلى املعلومـات الـيت أتيحـت هلا، أنه لغاية                  . بعـد إصـدار املذكـرة     

__________ 
 .الحقاً حلّت حملّها إندونيسيا (17) 
 .الحقا حلّت حملهما كل من األرجنتني وشيلي (18) 
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 التالــية وثــائق تفويــض بشــأن ممثّلــيها  ١٠٢، قدمــت كــل مــن الــدول الـــ ٢٠٠٥أبــريل /نيســان
 من  ٣ عـن رئـيس الدولـة أو احلكومـة أو عـن وزير اخلارجية، حسبما تنص عليه املادة                    صـادرة 

، األرجنـتني، األردن، إسـبانيا، أستراليا،       أذربـيجان ،  االحتـاد الروسـي   : الـنظام الداخـلي لـلمؤمتر     
إسـتونيا، أفغانسـتان، اإلمـارات العربـية املتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغوال، أوغندا، أوكرانيا،               

، إيرلندا، إيسلندا، إيطاليا، باراغواي، الربازيل، الربتغال، بروين        ) االسالمية –مجهوريـة   (يـران   ا
دار السـالم، بـنغالديش، بوتسـوانا، بوركيـنا فاسـو، بولـندا، بوليفـيا، تايلـند، تركيا، جامايكا،            

يــا، اجلزائــر، جــزر القمــر، اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة العربــية الســورية، مجهوريــة كور   
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطــية، جــنوب أفريقــيا، الدامنــرك، الــرأس األخضــر، رومانــيا، زامبــيا،  
السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة، سـوازيلند، السـودان، السويد، سويسرا، شيلي،            

ــيا      ــيماال، غين ــا، غوات ــيا، غان -صــربيا واجلــبل األســود، الصــني، العــراق، عمــان، غــابون، غامب
، فنلــندا، فــيجي، فييــت نــام،  ) البولــيفارية–مجهوريــة (وائية، فرنســا، الفلــبني، فــنـزويال  االســت

قــربص، قطــر، الكــامريون، الكرســي الرســويل، كرواتــيا، كــندا، كوبــا، كولومبــيا، الكويــت،   
التفـيا، لكسـمربغ، ليتوانـيا، خلتنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، مالـيزيا، مدغشـقر، مصـر، املغرب،                   

 منغولـيا، موريتانـيا، موزامبـيق، مـيامنار، ناميبـيا، الـنرويج، نيبال، نيجرييا،               املكسـيك، مـالوي،   
 .نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان

 األخــرى التالــية املشــاركة يف ٢٧والحظــت أيضــا اللجــنة أن تســمية ممثّــلي الــدول الـــ  -٢١٥
اإلرسـال الـربقي أو عـلى شكل رسائل أو مذكرات شفوية صادرة             املؤمتـر قـد أُبلغـت بواسـطة         

عـن وزارات أو سـفارات، أو بعـثات دائمـة لـدى األمـم املتحدة، أو غري ذلك من املكاتب أو                      
إثيوبيا، أملانيا، االمارات : السـلطات احلكومـية، أو عن طريق مكاتب حملية تابعة لألمم املتحدة         

 بلغاريـا، بلـيز، بـنن، بورونـدي، بريو، توغو، اجلماهريية            العربـية املـتحدة، باكسـتان، بلجـيكا،       
العربـــية الليبـــية، مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطـــية، مجهوريـــة الو الدميقراطـــية الشـــعبية،  

ــيا      ــيا، غين ــنغال، غين ــا، الس ــاموا، ســري النك ــبابوي، س ــتاريكا،   -زم ــبوديا، كوس ــاو، كم بيس
 . اململكة املتحدة، النمسا، اليمنكرييبايت، لبنان، اململكة العربية السعودية،

 :واقترح الرئيس على اللجنة أن تعتمد مشروع القرار التايل -٢١٦
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 إن جلنة وثائق التفويض،"  
 وثائق تفويض املمثّلني املوفدين إىل مؤمتر األمم املتحدة احلادي         وقـد حمصـت   "  

ــيها يف الفقـــرتني     ــار إلـ ــية، املشـ ــة اجلنائـ ــرمية والعدالـ   مـــن هـــذا٥ و ٤عشـــر ملـــنع اجلـ
 )١٩(التقرير،

 ؛٤ وثائق تفويض ممثّلي الدول املشار إليها يف الفقرة تقبل -١"  

ــبل -٢"   ــيها يف       تق ــدول املشــار إل ــلي ال ــب ممثّ ــن جان ــتــة م  املشــاركة املؤقّ
 ، يف انتظار استالم وثائق تفويضهم؛٥الفقــرة 

 ."فويض املؤمتر باملوافقة على تقرير جلنة وثائق التتوصي -٣"  

 .وقد اعتمدت اللجنة بدون تصويت مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس -٢١٧

وقد وافقت  . مث اقـترح الرئـيس الحقـا أن توصـي اللجـنة املؤمتـر باعتماد مشروع قرار                 -٢١٨
 .اللجنة على املقترح بدون تصويت

  
  االجراء الذي اختذه املؤمتر  

 اجلزء الرفيع املستوى واجللسة اخلتامية املعقودة اعـتمد املؤمتـر يف اجللسـة السادسـة مـن        -٢١٩
وثائق تفويض املمثّلني لدى مؤمتر األمم املتحدة       "أبـريل مشـروع القـرار املعنون        / نيسـان  ٢٥يف  

 الـذي أوصت به جلنة وثائق التفويض يف تقريرها        " احلـادي عشـر ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية           
)A/CONF.203/17 ٢على نص القرار، انظر الفصل األول، القرار لالطالع ) (١٠، الفقرة.( 
  
  الفصل السادس

   حلقات العمل اليت عقدت أثناء املؤمتر  
 حلقة العمل بشأن تعزيز التعاون الدويل على إنفاذ القانون،  -ألف 

   مبا يف ذلك تدابري تسليم ارمني
أبريل / نيسان ٢١ودتني يف   عقـدت اللجـنة األوىل يف جلسـتيها السادسـة والسـابعة، املعق             -٢٢٠

إنفاذ القانون، مبا يف ذلك تدابري تسليم       على  ، حلقـة العمـل بشـأن تعزيـز الـتعاون الدويل             ٢٠٠٥
__________ 

 (19) A/CONF.203/17. 
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ونظّمــت احللقــة بالــتعاون مــع املعهــد األورويب ملــنع اجلــرمية ومكافحــتها، املنتســب إىل  . اــرمني
وعرضت على احللقة الوثائق  . نائيةاألمـم املـتحدة واملعهـد الـدويل للدراسـات العليا يف العلوم اجل             

 :التالية

ورقــة معلومــات خلفــية بشــأن حلقــة العمــل بشــأن تعزيــز الــتعاون الــدويل يف    )أ( 
 ؛(A/CONF.203/9)إنفاذ القانون، مبا يف ذلك تدابري تسليم ارمني 

 ؛)Corr.1 و A/CONF.203/PM.1(دليل املناقشة  )ب( 

ــية ا   )ج(  ــتماعات اإلقليمـــ ــر االجـــ ــر   تقاريـــ ــادي عشـــ ــلمؤمتر احلـــ ــريية لـــ لتحضـــ
A/CONF.203/RPM.1/1)  و  A/CONF.203/RPM.2/1  و  A/CONF.203/RPM.3/1  و  Corr.1 

 ).A/CONF.203/RPM.4/1 و

وتكلّـم ممثّلو الواليات املتحدة وغانا والسويد       . وألقـى رئـيس اللجـنة كـلمة اسـتهاللية          -٢٢١
 . واملغرب وتايلندوالصني وفرنسا وعمان وفنلندا وشيلي واجلزائر وتركيا

باسم (وتكلّـم ممـثّلو الـربازيل وسـاموا والكـامريون ومصر وتايلند والصني ولكسمربغ           -٢٢٢
وتكلّـم أيضــا املراقـب عــن   . والفلــبني وسـلوفينيا وإندونيســيا والـربتغال  ) االحتـاد األورويب أيضـا  

 .املؤسسة اآلسيوية ملنع اجلرمية

األوىل تناولــت الــتعاون يف إنفــاذ القــانون، . وتألّفـت حلقــة العمــل مــن حلقــيت مناقشـة   -٢٢٣
وقُدم أثناء  . والثانـية ركّـزت عـلى املسـائل املتصـلة بتسـليم اـرمني وتـبادل املسـاعدة القانونـية                   

حلقـة العمـل أحـد عشـر عرضـا، مبـا يف ذلـك عـرض إيضاحي لرباجمية حاسوبية لكتابة طلبات                      
 .املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةتبادل املساعدة القانونية، استحدثها مكتب األمم 

  
  املناقشة العامة

ذكـر رئـيس اللجـنة األوىل يف كلمـته االسـتهاللية أنـه بالـنظر إىل اضفاء الطابع الدويل                     -٢٢٤
عـلى اإلجـرام وتزايد حركة اجلناة هربا من والية قضائية إىل أخرى لإلفالت من العقاب فثمة                 

، حبيـث يشمل إنفاذ القانون وتسليم ارمني وتبادل      حاجـة عاجلـة إىل توسـيع الـتعاون الـدويل          
وذكــر أنــه يلــزم أيضــا اتــباع ــج مــتكامل يف الــتعاون الــدويل يف املســائل   . املســاعدة القانونــية

اجلنائــية، تفاديــا لــلحلول اجلزئــية، مــع اســتخدام كافــة أشــكال الــتعاون املــتاحة اســتخداما           
 .متكامال
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 التعاون الدويل وحتسينه وتبسيطه أمهية بالغة يف اجلهود         واتفقـت اآلراء عـلى أن لتعزيز       -٢٢٥
الرامـــية إىل املكافحـــة الفعالـــة لإلجـــرام، وخصوصـــا اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب الوطنـــية والفســـاد   

وقـدم املشاركون عرضا موجزا للمبادرات اليت اتخذت يف بلدام لصوغ           . واإلرهـاب الـدويل   
لـتعاون الـدويل، مبا يف ذلك إبرام معاهدات أو          وتـرويج اسـتراتيجيات ناجحـة وآلـيات كفـؤة ل          

ــتعددة األطــراف        ــية ذات صــلة، واالنضــمام إىل صــكوك م ــية وإقليم ــبات ثنائ ــات أو ترتي اتفاق
تتضــمن أحكامــا بشــأن الــتعاون الــدويل، واعــتماد تشــريعات لتكمــيل الترتيــبات الــتعاهدية أو   

طنية ودولية لتحسني التنسيق وتيسري لتنظـيم اجلوانـب اإلجرائـية للتعاون، وإنشاء بىن وآليات و      
وأفاد كثري من املشاركني أيضا بأن النظم القانونية        . الـتعاون أو إصـالح الـبىن واآلليات القائمة        

ومن . يف بلداـم توفّـر مـرونة فيما يتعلق باألساس القانوين لتقدمي املساعدة إىل الدول األخرى               
يم اـرمني، هـو أمـر ممكـن، حىت يف حال            مث، أكّـدوا أن الـتعاون، خصوصـا يف إجـراءات تسـل            

 .عدم وجود معاهدة، من منطلق املعاملة باملثل أو ااملة بني الدول

ودعـا بعـض املشـاركني إىل اتـباع ج أحسن تنسيقا يف مكافحة اجلرمية، يشتمل على         -٢٢٦
ة إنفاذ  قـنوات أكـثر انفـتاحا لـتدفق املعلومـات وأسـاليب أفضل لتبادل االستخبارات بني أجهز                

وذكـروا أيضا أن اتباع ج      . القـانون والـرقابة واجلمـارك والضـرائب وسـائر الوكـاالت املعنـية             
مـتكامل يف تنفـيذ الطلـبات، ضـمن إطـار الـتعاون الـدويل يف املسـائل اجلنائـية، مـن شأنه، على                      

جز سـبيل املـثال، أن ميكّـن الـدول من مجع أدلة أجنبية لدعم الطلبات اآلنية اخلاصة بضبط وح                  
ومن شأن ج من هذا القبيل أن       . العـائدات اإلجرامية وتسليم اهلاربني من العدالة على السواء        
وأشــار املشــاركون إىل مــا تتضــمنه . حيــول دون جتــزؤ الــتدابري وأن يســهل حســن ســري العدالــة

 صـكوك األمـم املـتحدة ملكافحـة االجتـار بـاملخدرات واجلـرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد من                  
أحكــام مفصــلة بشــأن كــل مــا يــتوافر مــن أشــكال الــتعاون الــدويل يف املســائل اجلنائــية، ميكــن  
اســتخدامها كأســاس قــانوين مناســب لــتقدمي وتلقّــي جمموعــة شــاملة مــن املســاعدات يف جمــايل  

وأشـري إىل التصـرف يف العـائدات اإلجرامية املصادرة          . القضـاء وإنفـاذ القـانون يف قضـية معيـنة          
 مـن أشكال التعاون الدويل، وأشري أيضا إىل املبادرة اليت اختذها مكتب األمم              كشـكل مسـتقل   

املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية مؤخـرا بشـأن تنظـيم اجـتماع لفريق خرباء حكومي دويل                     
 .إلعداد مشروع اتفاق ثنائي منوذجي بشأن التصرف يف العائدات اإلجرامية املصادرة

 التعاون يف جمايل إنفاذ القانون والقضاء أُعيق بفعل عدد من           وذكـر عـدة مشاركني أن      -٢٢٧
املشـاكل، مـثل اخـتالف الـنظم والـبىن القانونـية، وعـدم وجـود قـنوات اتصال لنقل املعلومات                     

وذكــر مشــاركون آخــرون أن الــتأخريات الــنامجة . األساســية، واخــتالف األولويــات والــنهوج
وإىل جانب  . ل عقـبات إضـافية أمـام التعاون الفعال        عـن اإلجـراءات املتصـلّبة والبريوقراطـية متـثّ         
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ذلـك، ذكـر أن الشـواغل املـتعلقة بالسيادة الوطنية واالعتبارات السياسية العامة تعرقل التعاون                
يف بعـض األحـيان، مما يفضي إىل تصورات مؤداها أن االعتبارات السياسية هي أكثر أمهية من        

أثــناء احللقــة عوائــق أخــرى، مــنها عــدم الرغــبة يف وذُكــرت . إقامــة العــدل، أو حــىت تســتبعدها
الـتعاون أو يف االمتـثال لاللـتزامات الـواردة يف الصكوك السارية، وكذلك عدم الثقة يف نـزاهة         

وذكـر عدة مشاركني وخصوصا املشاركون      . نظـام العدالـة اجلنائـية يف الدولـة األخـرى املعنـية            
ها االفتقار إىل املوارد الالزمة لبناء املؤسسات       مـن الـبلدان النامـية، أن هـناك عقبات أخرى، من           

املناسـبة أو تدعـيمها وكذلـك نقـص اخلربة الفنية يف معاجلة املشاكل العملية املصادفة يف العمل          
وقـيل إن املسـاعدة التقنـية هـي أمـر حـيوي لـتلك البلدان، وأعرب عن كامل                   . املـيداين الـيومي   

 .التقدير لدور املكتب يف هذا الشأن

وفـيما يـتعلق بإجـراءات تسـليم اـرمني، أبـرز بعـض املشـاركني الصـعاب الناشئة عن               -٢٢٨
التطبـيق الصـارم ملـبادئ التسـليم وأسـباب الرفض، مثل استثناء اجلرائم السياسية من مسوغات                 
التســليم، وحظــر تســليم املواطــنني، وقواعــد احلَجــب االســتداللية، والتفســري اجلــامد لشــرط       

فـيما يـتعلق بالشـرط األخـري، رئـي أنـه ينـبغي إعطـاء األفضلية لنهج أكثر                   و. ازدواجـية الـتجرمي   
براغماتـية يكـون فـيه معـيار ازدواجـية الـتجرمي مركّـزا على ما إذا كان السلوك الفعلي خاضعا                 
للعقـاب مـن جانـب الدولـة متلقّـية الطلـب والدولـية الطالبة، حىت وإن حتت فئات من القوانني                

 إىل ذلـك، اقـترح أحـد املشـاركني عـدم تطبـيق ذلـك الشرط يف                  وإضـافة . ذات تسـمية مغايـرة    
ــتعاون الــدويل ألغــراض املصــادرة   ــية ملكافحــة   . ســياق ال وذكــر أن كــثريا مــن الصــكوك الدول

اإلرهـاب ضـيقت سـبب الـرفض يف حالـة اجلـرم السياسـي، إذ اسـتبعدت منه اجلرائم املشمولة                     
ــتعامل مــع أســباب أخــرى  وقــدم املشــاركون عرضــا لــتجارب بلداــ  . بــتلك الصــكوك م يف ال

ــبة، أو        ــة الطال ــة اإلعــدام يف الدول ــرفض طلــب التســليم، مــثل احــتمال فــرض أو تنفــيذ عقوب ل
وذكر مرارا . احـتمال معاملـة الشـخص املطلـوب معاملـة متيـيزية بعد تسليمه إىل الدولة الطالبة             

تــتخذ مــع إيــالء االعتــبار أثــناء احللقــة أن الــتدابري الرامــية إىل تبســيط عملــية التســليم ينــبغي أن 
وعـالوة عـلى ذلـك، ذكر أنه ينبغي    . الواجـب لصـون سـيادة القـانون ومحايـة حقـوق اإلنسـان          

تطبـيق نفـس املعـايري املـتعلقة باملشـروعية وضـمانات حقـوق اإلنسـان يف حـاالت حتـايل الدول                   
وقدم أحد  . عـلى اشتراطات التسليم باللجوء إىل إجراءات اإلعادة إىل الوطن بدال من التسليم            

املشـاركني عرضـا لتجربة بلده يف التعامل مع الطعون الدستورية اليت يقدمها الفارون من وجه                
 .العدالة الذين يزعمون عدم تلبية تلك الضمانات

ــني           -٢٢٩ ــة القوان ــالء أمهــية خاصــة ملواءم ــبغي إي ــه ين ــلى أن ــن املشــاركني ع ــثري م وشــدد ك
عاون الدويل ومناسقتها حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا،        واإلجـراءات القانونـية ذات الصلة بالت      
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ويف هذا  . ونوهـوا عـلى وجـه اخلصوص مبا أُحرز من تقدم يف هذا امليدان يف السنوات األخرية                
الصـدد، ينـبغي للـدول األعضـاء أن تستخدم الصكوك املوجودة كإطار قانوين لتقدمي املساعدة       

واقترح أحد  . ائـية واإلقليمـية لتكمـيل تلـك الصـكوك         ولتوسـيع شـبكة معاهداـا واتفاقاـا الثن        
املشـاركني إبـرام صك دويل خاص بالتسليم تدعيما التباع ممارسات موحدة يف احلاالت ذات               

وحــذّر بعــض املشــاركني مــن صــوغ صــكوك دولــية إضــافية تــنظّم الــتعاون يف املســائل . الصــلة
. مـن اخـتالط أو تداخل يف االلتزامات  اجلنائـية، نظـرا ملـا قـد يسـتتبعه هـذا الفـيض مـن املعـايري                

ورأى آخـرون أنـه ينـبغي يف الوقـت احلاضر نقل التركيز من صوغ صكوك جديدة إىل التنفيذ                   
 .الكامل للصكوك املوجودة على أجنع حنو

وذكـر كـثري من املشاركني أن من املستلزمات اجلوهرية لتعزيز التعاون وتسريعه تعيني      -٢٣٠
ــنها   هيــئات وطنــية الســتالم وإح  ــة الطلــبات ذات الصــلة، وإنشــاء قــنوات اتصــال مباشــر بي . ال

وقُدمـت أيضـا اقـتراحات حمـددة السـتبانة سـبل بديلة لتيسري التعاون يف الدعاوى القضائية، مبا                   
يف ذلـك إيفـاد موظفـي اتصـال ووكـالء نـيابة عامـة وموظفني قضائيني ميكن أن يساعدوا على          

عنــية ســواء يف الــتعاون يف جمــال إنفــاذ القــانون أو يف تــبادل  تعزيــز الــثقة املتــبادلة بــني الــدول امل 
. وأفـاد عـدة مشاركني بأن إيفاد املوظفني هذا مستخدم بالفعل يف بلدام       . املسـاعدة القانونـية   

ــن أجــل حتســني التنســيق         ــذه املمارســة وتوســيعها م ــلى ضــرورة تشــجيع ه واتفقــت اآلراء ع
 . مشاكل يومية تتعلق بالدعاوى القضائيةواملساعدة على حل ما ينشأ بني البلدان من

وأكّـد كـثري من املشاركني على ضرورة احلد من التأخريات واملمارسات املزعجة اليت          -٢٣١
وشــدد أحــد املشــاركني عــلى أن الصــياغة الســليمة  . تعــوق ســرعة الــرد عــلى طلــبات الــتعاون 

ن الزمان لتفادي مشاكل    لطلـبات املسـاعدة واكـتمال ودقـة املعلومـات الواردة فيها مها شرطا             
مـثل تكـرر إرسـال املسـتندات جيـئة وذهابـا بسبب عدم امتثال الطلب الوارد ألحكام القانون                   

واســـترعى مشـــاركون آخـــرون االنتـــباه إىل الـــتأخريات املصـــادفة يف  . أو لإلجـــراءات املرعـــية
ـــطة الـــيت نفـــذّت يف ممارســـات التســـليم، ورأوا أنـــه ينـــبغي الـــترويج إلجـــراءات التســـليم املبس

السـنوات القلـيلة املاضـية عـلى الصعيد اإلقليمي، بغية تقليل اإلجراءات الشكلية واالشتراطات               
 .وتيسري تسليم اهلاربني من وجه العدالة إىل الدول الطالبة يف الوقت املناسب

واتفقـت آراء كـثري مـن املشـاركني عـلى أن إنشـاء نظـام أجنـع لتقاسم املعلومات على                      -٢٣٢
اإلقلـيمي والـدويل هو عامل أساسي يف زيادة كفاءة وفعالية آليات التعاون يف جمال               الصـعيدين   

وأعـرب بعـض املشـاركني أيضـا عـن تأيـيدهم السـتخدام تلـك النظم يف تبادل                   . إنفـاذ القـانون   
واسـترعى آخـرون االنتـباه إىل ضـرورة توفـري ضـمانات وافـية حلماية                . املعلومـات االسـتخبارية   
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وأشــري إىل أن اإلنــتربول تقــوم . بادالت عــلى الصــعيدين الوطــين والــدويلالبــيانات يف تلــك التــ
 .لإلنذار باألخطار الوشيكة" إشعار برتقايل"باستحداث نظام 

وذكــر عديــد مــن املشــاركني أنــه يلــزم اختــاذ مــزيد مــن الــتدابري صــوب إنشــاء اإلطــار   -٢٣٣
شــتركة فــيما يضــطلع بــه مــن   القــانوين املناســب وتوفــري املــوارد الكافــية ألفــرقة التحقــيقات امل  

 .حتقيقات ومالحقات وإجراءات قضائية عرب احلدود

وقُدمــت أثـــناء احللقــة أمـــثلة حديــثة العهـــد لــتدابري منســـقة عــلى الصـــعيد اإلقلـــيمي       -٢٣٤
اسـتهدفت تعزيـز الـتعاون بـني الدول على مكافحة اجلرمية، وخصوصا اجلرمية ذات الطابع عرب          

 اختـذت لتبسـيط وتشـجيع تـبادل املسـاعدة القانونـية والتعاون يف            وأُشـري إىل مـبادرات    . الوطـين 
جمــال إنفــاذ القــانون وتســليم اــرمني بــني الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب، مــثل إنشــاء     

وتنفيذ إجراءات التسليم   ) اليوروبول(ومكتب الشرطة األورويب    " يوروجست"وتشـغيل نظـام     
وأُشـري إىل أن السـنة األوىل مـن تنفـيذ إجـراءات أمر          . اجلديـدة مبوجـب أمـر التوقـيف األورويب        

التوقــيف األورويب قــد أظهــرت، رغــم أنــه ال يــزال مــن الســابق ألوانــه اســتخالص أي نــتائج     
ائــية، أن تلــك اإلجــراءات أفضــت إىل تقلــيص شــديد للوقــت الــالزم لتســليم أي هــارب مــن 

. تضــى إجــراءات التســليم التقلــيديةمقارنــة بالوقــت الــالزم مبق)  يومــا يف املتوســط٤٥(العدالــة 
ونــوه أحــد املشــاركني بالــنجاح الظاهــر إلجــراءات أمــر التوقــيف األورويب، واقــترح الــنظر يف  
ــتعاون عــلى الصــعيد      إمكانــية إجــراءات أمــر توقــيف دويل موحــدة كــتدبري عمــلي لتحســني ال

 .الدويل

ــباه إىل ضــرورة إنشــاء وتع      -٢٣٥ ــن املشــاركني االنت ــب   واســترعى كــثري م ــرامج تدري ــز ب زي
ــنطوية عــلى تعــاون دويل، وخصوصــا املوظفــني واإلخصــائيني       ــيني بالقضــايا امل ــلموظفني املعن ل
املمارسـني مـن الـبلدان النامـية والبلدان ذات االقتصادات اإلنتقالية، بغية اإلرتقاء خبربم الفنية                

 مبادرات تستهدف  ويف هذا الصدد، أشار بعض املشاركني إىل احلاجة إىل        . ومهـارام اللغويـة   
وأبدى مشاركون آخرون   . تعزيـز الـتعاون الـتقين، مبـا يف ذلـك توفـري موارد كافية هلذا الغرض                

اسـتعدادهم لدعـم أنشطة ومشاريع املساعدة التقنية الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال               
 املـتحدة املعين  وأعـربوا عـن تقديـرهم ملـا أجنـزه مكتـب األمـم            . معاجلـة طلـبات الـتعاون الـدويل       

بـاملخدرات واجلـرمية من عمل جليل يف هذا اال، خصوصا من حيث توفري صكوك منوذجية                 
ورحــب . لصــياغة التشــريعات الالزمــة أو إعــداد أدوات تدريــب قائمــة عــلى ممارســات فضــلى

املشـاركون، بصـفة خاصـة، مبـبادرة املكتـب اخلاصـة باسـتحداث براجمـية كـتابة الطلـبات، اليت                     
/ عـرض إيضـاحي هلـا أثـناء احللقـة والـيت سـتتاح للدول األعضاء املهتمة قبل اية حزيران                   قـدم   

وذكـر أن الـرباجمية صـممت لكـي تستخدم كأداة ترشد اإلخصائيني املمارسني     . ٢٠٠٥يونـيه   
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يف كــل خطــوة مــن عملــية الصــياغة، مــع االســتعانة بقوائــم مرجعــية يف إدخــال مــا حتــتاج إلــيه   
لـب مـن معلومـات لتنفـيذ الطلـب؛ مث تنتج الرباجمية مشروع الطلب، جاهزا               الدولـية متلقّـية الط    

وتتضـمن الـرباجمية أيضـا وصالت عرب اإلنترنت إىل جمموعة واسعة من املعلومات عن               . للتوقـيع 
املعــاهدات القائمــة والتشــريعات الوطنــية وإىل البــيانات الالزمــة لالتصــال بالســلطات املركــزية  

وشــدد عــدة مشــاركني عــلى احلاجــة إىل ضــمان . ألشــخاص املعنــينيوللتخاطــب املباشــر مــع ا
. توفـري تلـك الـرباجمية بصـيغ لغويـة متعددة، لكي ينتفع ا أكرب عدد ممكن من الدول األعضاء                   

ويف هـذا الصـدد، أفـاد أحـد املشاركني عن القيام مؤخرا بعمل تعاوين مع املكتب لكي يتسنى           
 .لدان الناطقة بالربتغالية يف املستقبل القريباستخدام الرباجمية من جانب الب

  
  االستنتاجات والتوصيات

ذُكـر أنـه ال ميكـن ألي دولـة مبفـردها أن توفّر ردا فعاال على املشاكل املتعلقة باجلرمية                     -٢٣٦
عـــرب الوطنـــية، وقـــيل إن الصـــكوك الدولـــية ملكافحـــة اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب الوطنـــية والفســـاد 

لكي يتسنى توفري رد منسق على تلك األخطار، وإن تلك الصكوك ليست            واإلرهـاب أُعدت    
ومـن مث، ال ميكـن معاجلـة اجلرمية عرب الوطنية معاجلة شاملة دون تعاون فعال يف                 . ذاتـية التنفـيذ   

وعلى الصعيد العمليايت، سيكون من     . جمـايل إنفـاذ القوانـني والقضـاء مـن جانـب مجـيع الـدول               
تني الــثقة املتــبادلة بــني اإلخصــائيني املمارســني يف الــدول األعضــاء  الضــروري جــدا تعمــيق ومتــ

وانصــب التركــيز عــلى . وتيســري وتعزيــز فهــم واحــترام الــنظم واإلجــراءات القانونــية املخــتلفة  
حتديـد األولويـات مـن أجـل تقلـيل املتطلبات البريوقراطية إىل حد بعيد حبيث ال تعيق التعاون،                   

يم املؤسسـات ذات الصـلة، خصوصـا يف الـبلدان الـيت تفتقر إىل               وبـناء القـدرات الالزمـة وتدعـ       
 .املوارد الضرورية

 :وبناء على ذلك، توافقت آراء املشاركني يف حلقة العمل على أنه -٢٣٧

ــال لألحكــام املــتعلقة         )أ(  ــيذ الــتام والفع ــبغي للــدول األعضــاء أن تكفــل التنف ين
 اخلاصة مبكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بالـتعاون الـدويل الـواردة يف صـكوك األمم املتحدة     

 واالجتار غري املشروع باملخدرات والفساد واإلرهاب؛

ينـــبغي للـــدول األعضـــاء أن ترصـــد وتقـــيم املعـــاهدات أو الترتيـــبات الثنائـــية   )ب( 
واإلقليمــية ذات الصــلة، وكذلــك القوانــني واهلــياكل والسياســات واإلجــراءات واملمارســات     

تـنقّحها عـند اإلقتضـاء، لتيسـري إقامة تعاون تام ومبسط وفعال فيما بني أجهزا                الوطنـية، وأن    
 املعنية بإنفاذ القانون ونظمها املعنية بالعدالة؛
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مـن أجـل مسـاعدة الـدول عـلى بـناء قدرـا على حتقيق ما ورد أعاله، ينبغي                     )ج( 
ملعين باملخدرات واجلرمية للـدول األعضـاء واملؤسسـات املالـية الدولـية ومكتـب األمـم املتحدة ا              

وسـائر اجلهـات الـيت تقـدم املسـاعدة التقنـية أن تسـاعد الـدول الطالبة يف احلصول على املوارد                      
ولذلــك الغــرض، ينــبغي االنــتفاع عــلى حنــو أفضــل بــاملوارد واألدوات . واخلــربة الفنــية الالزمــة

وكذلك سائر املمارسات   املـتاحة، مبـا يف ذلك املعاهدات والتشريعات النموذجية ذات الصلة،            
 الفضلى ومواد التدريب اليت استحدثها املكتب؛

ينـبغي للـدول األعضـاء أن تعطـي أولويـة خاصـة لوضـع تدابري مناسبة وإنشاء                   )د( 
 .قنوات اتصال مباشرة من أجل تسريع عملية التعاون وبناء الثقة املتبادلة

  
   ، مبا يف ذلك العدالة التصاحلية            حلقة العمل بشأن تعزيز إصالح العدالة اجلنائية                  -باء  

، ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٢عقـدت اللجـنة األوىل، أثـناء جلسـتيها الثامـنة والتاسـعة يف                -٢٣٨
حلقـة عمـل بشـأن تعزيـز إصـالح العدالـة اجلنائـية، مبـا يف ذلك العدالة التصاحلية، وقد نظّمتها                      

وكانت الوثائق  . العدالة اجلنائية بالـتعاون مـع املركـز الدويل إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة            
 :التالية معروضة على اللجنة

ورقـة معلومـات خلفـية عـن حلقة العمل بشأن تعزيز إصالح العدالة اجلنائية،                )أ( 
 ؛)A/CONF.203/10(مبا يف ذلك العدالة التصاحلية 

 ؛)Corr.1 و A/CONF.203/PM.1(دليل املناقشة  )ب( 

 ية التحضــــــريية لـــــلمؤمتر احلـــــادي عشــــــر  تقاريـــــر االجـــــتماعات االقليمـــــ    )ج(  
)A/CONF.203/RPM.1/1      و A/CONF.203/RPM.2/1      و A/CONF.203/RPM.3/1      و Corr.1 
 ).A/CONF.203/ RPM.4/1و

 عرضــا إيضــاحيا بغــية ١٥قُســمت حلقــة العمــل إىل أربعــة أفــرقة مناقشــة قُــدم أثــناءها  -٢٣٩
نـة حلقـة العمـل وألقـى كلمة فيها نائب        ويف اجللسـة الثامـنة للجـنة، قـدم ممـثّل لألما           . مناقشـتها 

وعقد أثناء هذه اجللسة اجتماعان من اجتماعات أفرقة املناقشة         . وزيـر العدل الكندي املساعد    
فقد استعرض اجتماع فريق املناقشة األول أمثلة على إصالحات . تـناوال ثالثـة مواضـيع فرعـية      

أما اجتماع فريق املناقشة الثاين، فقد . ةالعدالـة اجلنائـية الشـاملة واملـتكاملة عـلى نطـاق املنظوم        
 .تناول مسألة التآزر والتعاون مركّزا على املبادرات االقليمية والدولية
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وتواصـل عقـد حلقـة العمـل أثـناء اجللسـة التاسعة، وقُدمت فيها عروض إيضاحية من                   -٢٤٠
ن العدالة التصاحلية يف العامل     فقد قدم فريق املناقشة الثالث حملة عامة ع       . فـريقي املناقشة املتبقّيني   

أمــا فـريق املناقشــة  . بأسـره وقـدم أمــثلة لـثالث دراسـات حالــة بشـأن بــرامج العدالـة التصـاحلية       
وأبدى عدد من   . الـرابع، فقـد تـناول مسـألة توفـري العدالـة للشـباب ومسألة الفئات املستضعفة                

 .املشاركني يف فريق املناقشة مالحظات ختامية

الثامـنة للجنة، ألقى كلمة ممثّلو اململكة املتحدة وفنلندا واجلزائر والسنغال           ويف اجللسـة     -٢٤١
أمـا يف اجللسة التاسعة للجنة، فقد ألقى كلمة ممثّلو بنن ومالوي  . وباكسـتان واملغـرب وتركـيا    

وألقى كلمات أيضا املراقبون عن     . وعمـان ومصـر وفرنسـا وسـاموا واالمارات العربية املتحدة          
 إلصــالح القــانون اجلــنائي ولسياســة العدالــة اجلنائــية واملكتــب الــدويل حلقــوق    املركــز الــدويل

 .الطفل واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال واجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة بالضحايا
  

  املناقشة العامة 
أشــار ممــثّل األمانــة، يف كلمــته االســتهاللية، إىل أن حلقــة العمــل هــي جــزء مــن جمــال   -٢٤٢

التركـيز املهـم الـذي تسـلّطه األمـم املـتحدة عـلى إصـالح نظـام العدالـة اجلنائـية على حنو ناجع             
. ومنصـف، مـن خـالل اسـتعمال وتطبيق املعايري والقواعد يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                

ــبادل املعلومــات عــن       وأوضــح بوجــه خــاص أن األهــداف الرئيســية حللقــة العمــل تتمــثّل يف ت
ــية   املــبادرا ــة اجلنائ ــرا يف جمــال إصــالح العدال ــناجحة املــتخذة مؤخ التشــجيع عــلى القــيام  : ت ال

بـبحوث دولـية يف الـنهج القائمة على األدلّة من أجل زيادة تطوير ممارسات العدالة التصاحلية؛                 
وتبـين الفـرص مـن أجـل تشـاطر املعلومـات ومتطلّـبات توفـري املسـاعدة التقنية يف حاالت منها                

مـا بعد النـزاع، وفقا لألهداف املذكورة يف إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة وخطط             أوضـاع   
 .تنفيذه

وأشـار نائـب وزيـر العـدل الكـندي املسـاعد، يف كلمـته االسـتهاللية، إىل األمهـية اليت                      -٢٤٣
تعلّقهـا حكومـته، وكذلـك املركـز الـدويل إلصـالح القـانون اجلـنائي ولسياسة العدالة اجلنائية،               

. لى معاجلـة املسـائل ذات الصـلة بإصالح العدالة اجلنائية يف جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                عـ 
وقـال إن كـندا قامـت بـدور بـالغ األمهـية يف اعـتماد املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة            

خاص وحـثّ املشـاركني يف حلقة العمل على أن ينظروا بوجه            . التصـاحلية يف املسـائل اجلنائـية      
يف اإلطــار القــانوين واملــايل الــالزم لدعــم ضــحايا اجلــرمية، وخاصــة أولــئك الذيــن ينــتمون إىل     

 .جمتمعات مستضعفة
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ــية اســتبان         -٢٤٤ ــة اجلنائ ــة عــن إصــالح العدال ــريق املناقشــة حــول موضــوع حملــة عام ويف ف
صــالح ســبل الوصــول إىل العدالــة؛ وإ: املشــاركون اــاالت األساســية التالــية بشــأن اإلصــالح

والحظــوا أن . الشــرطة والقضــاء والســجون؛ والعدالــة التصــاحلية؛ ومــنع اجلــرمية لــدى الشــباب
التشـجيع عـلى مشـاركة الـناس يف إصـالح العدالـة اجلنائـية عـلى حنو مستدام يستوجب إدماج                 
اـتمع األهـلي يف ـج مـتعدد القطاعـات يف إطـار شـراكة مـع أصـحاب املصـلحة املعنيني، مبا                        

وأفـيد بـأن مـن املهـم أيضـا وضـع أهـداف واضـحة ومعامل واقعية جيب         . اع اخلـاص فـيهم القطـ   
 .رصدها وتقييمها بانتظام

أمـا املثال   . وقـدم يف فـريق املناقشـة حـول موضـوع اإلصـالح الشـامل مـثاالن حمـددان                   -٢٤٥
األول، فهــو بــرنامج األمــن والعدالــة والــنمو يف نــيجرييا، وهــو يهــدف إىل حتســني ســبل توفــري  

ولوحظ يف هذا الصدد أن أفريقيا عانت على        . لسـالمة واألمن والعدالة للفقراء وملورد رزقهم      ا
عـدم القـدرة عـلى صـوغ سياسات         : مـدى األعـوام اخلمسـني املاضـية مـن موطـني ضـعف مهـا               

وأفـيد بــأن الدعـم مـن الـبلدان الغنــية ال غـىن عـنه بالـرغم مــن أن        . وتنفـيذها؛ وانعـدام املسـاءلة   
. حتســني هذيــن اجلانــبني تقــع عــلى الــبلدان والشــعوب األفريقــية يف املقــام األولاملســؤولية عــن 

ــب احملــامني          ــذي وضــعه مكت ــة ال ــو مشــروع ســبل الوصــول إىل العدال ــثاين، فه ــثال ال ــا امل وأم
العمومـيني يف شـيلي، وهـو يشـمل إعـادة إرسـاء حقوق املواطنني األساسية، ومنها احلق يف أن                

يــبلَّغوا بالــتهم واحلــق يف أن ميثّــلهم حمــام، وهــي حقــوق كانــت قــد يسـتمع إلــيهم واحلــق يف أن  
وأفــيد بــأن مكتــب احملــامني العمومــيني أرســى مــبدأ إتاحــة ســبل  . أُلغيــت أثــناء فــترة االســتبداد

الوصـول إىل العدالـة، يف إطـار التشـريعات اجلديـدة، وتعـرض يف إطـاره خدمـة المركزية على                     
 .، بصرف النظر عن مستوى دخلهمكل األشخاص املتهمني بارتكاب جرمية

وركّـز فـريق املناقشـة حول التآزر والتعاون على جمموعة من مدونات القواعد اجلنائية             -٢٤٦
االنتقالـية الـيت وضـعت باالشـتراك مع املركز اإليرلندي حلقوق االنسان ومكتب مفوض األمم               

درات واجلرمية، بالتعاون   املـتحدة السـامي حلقـوق االنسـان ومكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخ               
وأفيد بأن تلك القواعد تستند إىل الدروس املستفادة من عمليات       . مـع عـدد من اخلرباء األفراد      

حفـظ السـالم وهي مكيفة لكي تفي مبقتضيات أي نزاع أو وضع الحق للنـزاع، حيث أثبتت    
ة استراتيجية وج   اجلهـود الـيت بذلـت يف املاضـي أـا غـري وافـية بالغـرض وأـا تفـتقر إىل رؤيـ                       

وقـيل إن مدونات القواعد تتكون من جمموعة من القوانني واالجراءات اليت تسعى إىل            . شـامل 
 على حنو – أي احملـاكم والشرطة والسجون     –تـناول كـل عنصـر مـن عناصـر العدالـة اجلنائـية               

 :وأفــيد بــأن اموعــة تــتألّف مــن أربعــة مشــاريع منــاذج مشــروحة، وهــي  . مــتالحم ومــتكامل
ــية      ــية، الــيت تــنظّم املســائل اجلنائــية، ومدونــة االجــراءات اجلنائ مدونــة القواعــد اجلنائــية االنتقال
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ــتعلقة          ــية واملوضــوعية امل ــائل االجرائ ــنظّم املس ــذي ي ــتقايل، ال ــانون االحــتجاز االن ومشــروع ق
. باالحـتجاز السـابق لـلمحاكمة والسـجن، والقـانون االنـتقايل بشـأن صالحيات إنفاذ القانون                

وكان . وحـظ أن املدونـات مسـتكملة مبـبادئ توجيهـية لتطبـيق مدونات القوانني النموذجية               ول
أحـد األمـثلة العملـية عـلى الـتآزر يف مـنطقة احملـيط اهلـادئ يتعلق بالتعاون بني البلدان من أجل               
التصـدي للـتحديات الـيت تطـرحها اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية؛ واشـتمل التعاون على مواءمة           

. يعات وسياســات مراقــبة احلــدود، وتشــاطر املعلومــات، وحتســني االتصــاالت والتنســيق التشــر
وقُـدم مـثال آخـر متثّل يف استحداث آليات بشأن العدالة التصاحلية يف إطار التشريعات املتعلقة                 
بعدالـة األحـداث يف مـنطقة أمريكا الالتينية، حيث سنت كل بلدان املنطقة باستثناء ثالثة منها      

 . قوانني شاملة بشأن عدالة األحداثمدونات

وركّـز فـريق املناقشـة حول العدالة التصاحلية والشباب والفئات املستضعفة على تقدمي               -٢٤٧
وأشري . حملـة عامـة عـن العدالة التصاحلية حول العامل وعلى ثالثة أمثلة على املمارسات الفضلى               

، فـيمكن تبين ثالث عمليات رئيسية  إىل أنـه، بيـنما ال يوجـد تعـريف عـاملي للعدالـة التصـاحلية         
ففي . الوسـاطة بـني الضـحية وارم، والتفاوض، وحلقات التدارس         : للعدالـة التصـاحلية، وهـي     

إطـار منـوذج الوسـاطة بـني الضـحية واـرم، يقوم ميسر متدرب يف العادة بتنظيم اجتماع بني                    
رر واخلطــوات الالزمــة جلــرب الضــحية واــرم مــن أجــل مناقشــة اجلــرمية ومــا نــتج عــنها مــن ضــ

أمـا يف منـوذج الـتفاوض، فـيمكن أن يشـارك أيضـا، إضافة إىل              . اإلسـاءة الـيت حلقـت بالضـحية       
وأما منوذج التدارس   . الضـحية واـرم وامليسـر، أفـراد مـن األسـرة وأصدقاء وممثّلون للحكومة              

اــتمع أن يشــاركوا فهــو أمشــل الــنماذج مــن حيــث املشــاركة، إذ ميكــن لألفــراد املهــتمني مــن 
وبالرغم من وجود   . أيضـا، إضـافة إىل مشـاركة األطـراف املذكـورة يف إطـار منـوذج التفاوض                

تـنويعات مـن كـل منوذج من النماذج اآلنفة الذكر، ما انفكّت تظهر باستمرار عمليات عدالة              
طرائق وميكـن لـلمجرمني أن يكفّـروا عـن ذنوم ب          . تصـاحلية مناسـبة لـثقافات وسـياقات معيـنة         

خمــتلفة، مــنها االعــتذار، ودفــع تعويــض مــايل أو إبــدال املمــتلكات املتضــررة، أو أداء خدمــات  
ففـي كـندا، تقـوم العدالـة التصـاحلية على ضرورة            . جمانـا يف مـنظمة خرييـة أو وكالـة حكومـية           

إجيــاد اســتراتيجية واضــحة اخلطــوط جتمــع بــني مــنع اجلــرمية والــرد حبــزم عــلى اجلــرمية اخلطــرية   
ويف تايلــند، . دة اســتعمال اجلــزاءات اتمعــية بشــأن اــرمني الذيــن ميــثّلون خطــرا ضــئيال وزيــا

ــراكم القضــايا يف احملــاكم       ــة األخــرية ملعاجلــة مشــاكل ت ــة التصــاحلية يف اآلون اســتحدثت العدال
واكـتظاظ السجون واالحتياجات اخلاصة باألحداث الذين هم يف نزاع مع القانون والشواغل             

وهي تشمل  . حبقوق الضحايا وعدم كفاية مشاركة الناس يف نظام العدالة اجلنائية         ذات الصـلة    
بـرامج تغـيري مسـار العقوبـة قـبل احملاكمـة بشـأن مدمـين املخـدرات ومعاجلـة جمرمي املخدرات                      
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ويف نيوزيلندا،  . وإعـادة إدمـاجهم يف اـتمع وتقـدمي الـرعاية الالحقـة هلـم يف جمـتمعام احمللـية                   
العدالـة التصاحلية على جعل ارم خاضعا للمساءلة وترويج إحساس باملسؤولية،        تركّـز عملـية     

وأفيد بأن  . وهـي تـأخذ بعـني االعتـبار يف الوقـت ذاته مصاحل الضحية، مبا يف ذلك جرب الضرر                  
تقيـيم الـربامج احلالـية أظهـر ارتفـاع معـدل الرضـا لـدى الضـحايا، ولكـن مل يـتأكّد بعد ما إذا                          

 .ج تساهم يف التقليل من االنتكاس إىل اإلجرامكانت تلك الربام

وتـناول فـريق املناقشـة الـرابع حـول عدالة الشباب والفئات املستضعفة جوانب حمددة                 -٢٤٨
مـن إصـالح العدالة اجلنائية فيما يتعلق مبؤشرات عدالة األحداث؛ وسياسات العدالة التصاحلية              

وأشــري إىل أن الــتجربة الــرائدة .  أوغــنداوالضــحايا يف بلجــيكا؛ وإصــالح قــانون العقوبــات يف 
بشـأن مؤشـرات عدالـة األحـداث وضـعتها مـنظمة األمم املتحدة للطفولة دف مقارنة التقدم              
الـذي حتـرزه الـبلدان يف جمـال محايـة حقـوق األطفـال الذيـن هم يف نزاع مع القانون ويف جمال                        

اسـتخدامها بشأن البلدان اليت     وقـيل إن تلـك املؤشـرات ميكـن          . إدارة شـؤون عدالـة األحـداث      
مرفق قرار (الـيت أُنشـئت مبوجب اتفاقية حقوق الطفل    (ترسـل تقاريـر إىل جلـنة حقـوق الطفـل            

ــة   ــية العام ــداد      )) ٤٤/٢٥اجلمع ــية، وإع ــنظم وحتســينها، واملناصــرة والتوع ــن أجــل رصــد ال م
لتكامل بني  ولوحـظ أن املشروع املنفّذ يف بلجيكا يستكشف إمكانية ا         . الـبحوث واملنشـورات   

فنظرا ألن من يستفيد من الوساطة      . تطبـيقات العدالـة التصـاحلية والسياسات املتعلقة بالضحايا        
مـا هـو إالّ عدد قليل من الضحايا، حسب مدى توفر الربنامج أو حسب رغبة القاضي، ينبغي           

رئيســيني إجيــاد رؤيــة تصــاحلية عامــة بشــأن اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية وينــبغي توعــية الفــاعلني ال  
. وإشــراكهم مــن أجــل اســتحداث تطبــيقات بشــأن العدالــة التصــاحلية عــلى أفضــل حنــو ممكــن  

وانصـب تـركري العـرض اإليضـاحي حول أوغندا على ضرورة إجراء إصالح لقانون العقوبات        
مـن مــنظور ديــنامي، مــع مـراعاة الــترابطات القائمــة بــني األنشـطة واملهــام يف جمــاالت التشــريع    

 وسـري اإلجـراءات القضـائية ومعاملة ارمني والعدالة اجلنائية، من أجل ضمان              وإنفـاذ القـانون   
ــنـزاهة ضــمن إطــار األهــداف      وجــود مــزيد مــن الــتالحم واالتســاق واملســاءلة واإلنصــاف وال

وسلّط الضوء على املشاكل احلادة املتمثّلة يف الظروف املادية يف السجون يف       . االمنائـية الوطنـية   
ن لذلـك أثـرا سـلبيا يف حقـوق السـجناء، إذ هـو يساهم يف اكتظاظ السجون                   أفريقـيا، حيـث إ    

وجـرى التأكـيد بوجـه خـاص على ضرورة          . ونقـل األمـراض املعديـة، ومـنها األيـدز وفريوسـه           
وضـع مـبادئ توجيهـية سياسـاتية وبـرامج بشـأن األيـدز وفريوسـه ـدف إىل التقليل من مدى                      

 .ه، مع التركيز على السجناء بوجه خاصهشاشة األفراد واتمعات لأليدز وفريوس

ويف املناقشـة العامـة الـيت تلـت، الحـظ عـدة مـتكلّمني تـزايد الطلبات على إتاحة سبل            -٢٤٩
وأفيد بأن هناك . الوصـول إىل العدالـة لكـل مـن املتهمني وارمني والضحايا واتمعات احمللية             



 

91  
 

A/CONF.203/18  

         الة من أمهية للحكم الرشيد واالستقرار والرخاء       اعـترافا مـتزايدا مبـا تكتسيه العدالة اجلنائية الفع
 .يف البلدان املتقدمة النمو والنامية وكذلك يف اتمعات اليت هي يف حالة نزاع

والحـظ املشـاركون أيضـا أمهية تنسيق االصالحات إقليميا ودوليا مع املساعدة التقنية      -٢٥٠
ــت      ــلي واـ ــتمع احملـ ــاج اـ ــرورة إدمـ ــبة وضـ ــية املناسـ ــاص يف   واملالـ ــاع اخلـ ــلي والقطـ مع األهـ

وأفـيد بـأن هـذا يشـمل اسـتعمال موارد حمدودة، لكنه يشمل أيضا توفري املوارد              . االصـالحات 
وأضـــيف أن هـــذا يشـــمل أيضـــا اســـتعمال املـــنظمات  . الوافـــية بالغـــرض ألقـــل الـــبلدان منـــوا 

ــة اجلنائــية، وخاصــة فــيم     ــتعلق واملؤسســات الــيت قــد ال تكــون مرتــبطة تقلــيديا بــنظام العدال ا ي
 .بعمليات العدالة التصاحلية

وشـدد عديـد مـن املشاركني على أمهية رصد اجلهود املبذولة من أجل إصالح العدالة                 -٢٥١
اجلنائـية وتقيــيمها يف املـدى البعــيد، حيـث إن ذلــك مــن شـأنه أن يســاعد عـلى ضــمان احــترام      

 حيث التكلفة والقائمة    املعـايري الدولـية، فضـال عـن توفـري بـيانات عن االصالحات الناجعة من               
كمـا جـرى التشديد على ضرورة القيام مبزيد من البحوث القائمة على التجربة،              . عـلى األدلّـة   

مـن أجـل التخطيط للجهود الرامية إىل صوغ دليل يشمل أفضل املمارسات واملفاهيم املثبتة يف    
 إىل أن هــناك وأشــري. جمــال إصــالح العدالــة اجلنائــية وحتقــيق تكــامل تلــك اجلهــود وتوحــيدها  

حاجـة أيضــا إىل اســتحداث مــزيد مـن األدوات واألدلــة والقوانــني النموذجــية ومقايــيس األداء   
 .اليت ميكن نقلها وتكييفها

ولوحـظ أن عـددا مـن االعتـبارات اهلامـة ينـبغي أن يـراعى عـند تعزيـز العدالـة اجلنائية                        -٢٥٢
وع فــيما بــني الــدول األعضــاء  وهــذه االعتــبارات هــي ضــرورة االعــتراف بالتــن  . تعزيــزا فعــاال

وداخــلها؛ وضــرورة محايــة األفــراد املستضــعفني يف اــتمع؛ وضــرورة اســتعمال الســجن عــند   
الضـرورة فقـط؛ وضـرورة االهـتداء حبقـوق االنسـان الدولية واملعايري والقواعد الدولية يف جمال        

 .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 زيادة اإلصالحات يف اال الذي خيص األطفال  وشـدد عـدة مـتحدثني عـلى ضـرورة          -٢٥٣
الذيـن هـم يف نـزاع مـع القـانون، وخصوصـا التقلـيل مـن اجلـزاءات االحـتجازية وإلغـاء عقوبة                        

وأشــري أيضــا إىل املــبادئ التوجيهــية بشــأن العدالــة لصــاحل   . اإلعــدام بشــأن اــرمني األحــداث 
 ستعرض على جلنة منع اجلرمية والعدالة       األطفـال الذيـن هـم ضـحايا اجلرمية وشهود عليها، اليت           

 .اجلنائية يف دورا الرابعة عشرة

ــيها          -٢٥٤ ــب عل ــيت يعاق ــدد اجلــرائم ال ــن ع ــيل م ــتعلقة بالتقل وأشــري أيضــا إىل املناقشــات امل
مرفق (بـاإلعدام، وفقـا للضـمانات الـيت تكفـل محايـة حقـوق الذيـن يواجهـون عقوبـة اإلعـدام                       
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ــرار الــس االقتصــادي واالجــ   ــراري الــس   ١٩٨٤/٥٠تماعي ق  ١٩٨٩/٦٤؛ انظــر أيضــا ق
 ).١٩٩٦/١٥و
  
  االستنتاجات والتوصيات 

 :الحظت حلقة العمل ما يلي -٢٥٥

وهذا يشمل  . هـناك حاجـة إىل مواصـلة االلتزام بتعزيز إصالح العدالة اجلنائية            )أ( 
ــبا     ــة ومناســبة للطل ــية فعال ــية وإقليمــية ودول ت املــتزايدة بشــأن إجيــاد اســتجابات جمتمعــية ووطن

وينـبغي أن تـأخذ هـذه التدابري يف احلسبان تنوع أوضاع الدول األعضاء             . الوصـول إىل العدالـة    
 وظروفها، وكذلك املعايري الدولية ذات الصلة؛

وينبغي . هـناك حاجـة إىل نهـج شـاملة ومـتكاملة إزاء إصـالح العدالـة اجلنائية              )ب( 
يـثما كـان ممكـنا، كل اجلوانب ذات الصلة من نظام            أن تشـمل إصـالحات العدالـة اجلنائـية، ح         

 العدالة اجلنائية احمللي؛

هــناك حاجــة إىل املســاعدة التقنــية والــتعاون والــتآزر عــند تعزيــز إصــالحات     )ج( 
والـتعاون الـدويل وتوفـري املسـاعدة املالية والتقنية، عندما يكون ذلك ضروريا              . العدالـة اجلنائـية   

ومثة بوجه خاص حاجة إىل تقدمي      . درات إصالح العدالة اجلنائية   وممكـنا، أساسـيان لـنجاح مـبا       
املسـاعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية من أجل املساعدة على              
بـناء املؤسسـات وبـناء القـدرات وتدريـب أعضـاء النـيابة العامـة والقضـاة واملوظفني املسؤولني                    

فـيهم موظفـو السـجون، وسـائر فئات الفنيني ذات الصلة، مع مراعاة              عـن إنفـاذ القـانون، مبـن         
 أفضل املمارسات على الصعيد الدويل؛

وهــذا . ينــبغي الــربط بــني تعزيــز العدالــة اجلنائــية واألهــداف االمنائــية لأللفــية    )د( 
يسـتدعي زيـادة إشـراك اـتمع األهـلي، وخصوصـا فـئات اـتمع احملـلي، عـند تصميم وتنفيذ                      

 .ت العدالة اجلنائية وتدابري العدالة التصاحليةإصالحا

 :ومن مث، أوصت حلقة العمل بأن تنظر الدول األعضاء يف املسائل التالية -٢٥٦

زيــادة جناعــة اســتعمال املــوارد احملــدودة زيــادة قصــوى مــن خــالل حتقــيق           )أ( 
نــية والــتعاون اصــالحات شــاملة للعدالــة اجلنائــية، باالعــتماد عــند الضــرورة عــلى املســاعدة التق

 الدويل؛

 استعمال بدائل للسجن بشأن فئات مناسبة من اجلرائم وارمني؛ )ب( 
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رصـد وتقيـيم إصـالحات العدالـة اجلنائـية مـن أجل ضمان فعاليتها واستنادها                 )ج( 
وينبغي وضع أهداف ومقاييس جناح     . إىل األدلّـة وضـمان امتـثاهلا لـلمعايري الدولـية ذات الصلة            

 واضحة؛

تعمال وتطبـيق معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا، حسـبما هـو مناسب، يف             اسـ  )د( 
الـربامج الوطنـية ملـنع اجلـرمية وإصـالح العدالة اجلنائية، وذلك بالنص على وضع آليات لضمان         

 املساءلة واحترام سيادة القانون، من أجل إجياد بيئة تتصدى للجرمية بنجاح؛

دالـة التصـاحلية وفقا للمبادئ األساسية   تطويـر اسـتخدام عملـيات ومـبادئ الع      )ه( 
ــية وباالعــتماد عــلى أفضــل املمارســات      ــة التصــاحلية يف املســائل اجلنائ الســتخدام بــرامج العدال

 الدولية؛

تعزيـز اإلطـار القـانوين واملـايل املناسـب، عند الضرورة، من أجل توفري الدعم                 )و( 
هم ضحايا االجتار باألشخاص، وفقا  للضـحايا، وال سـيما النسـاء واألطفـال واملهاجرين الذين            

 إلعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة؛

تطبـيق املعـايري والقواعـد يف جمـال عدالـة األحـداث، واختـاذ الترتيـبات الالزمة                   )ز( 
عاة نوع جنسهم   ملـراعاة احتـياجات األطفـال الذين هم ضحايا للجرمية وشهود عليها، مع مرا             

 وظروفهم االجتماعية واحتياجام االمنائية؛

االهــتمام باحتــياجات نــزالء الســجون املستضــعفني، ومــنهم األقلــيات وفــئات  )ح( 
السـكان األصـلية واألطفـال والنسـاء، مـن أجـل توفـري معاملـة منصـفة وآمـنة وسليمة وإنسانية                      

 للمجرمني ومساعدم على التأهل اجتماعيا من جديد؛

تعلـيق اهـتمام خـاص عـلى املشـكلة امللحة املتمثّلة يف اكتظاظ السجون الذي                 )ط( 
يتسـبب يف جمموعـة مـن الصـعوبات للمجتمع، منها أمراض معدية كاأليدز وفريوسه، بتصميم          
اسـتراتيجيات تـرمي إىل الوقايـة مـن تفشـي فـريوس األيـدز وغـريه من األمراض والتخفيف من                

عاجلـة مشـكلة أمراض معدية كاأليدز وفريوسه واألشخاص املصابني   اآلثـار الصـحية السـيئة وم      
 باأليدز أو فريوسه وغري ذلك من األمراض املعدية؛

توفـري مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية املسـاعدة التقنـية من                   )ي( 
يف ذلــك أجـل متكــني الــدول الــيت تطلــبها مــن االضــطالع بــربامج إصــالح العدالــة اجلنائــية، مبــا  

 املساعدة على تعديل تشريعاا اجلنائية ومدونات إجراءاا اجلنائية؛
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صـوغ مكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية أدلّة تدريبية وقوانني                )ك( 
منوذجـية وأدوات أخـرى اسـتنادا إىل أفضـل املمارسـات مـن أجل مساعدة الدول على تصميم           

ــنع اجلــرمية و    ــتراتيجيات بشــأن م ــة األحــداث      اس ــك عدال ــا يف ذل ــية، مب ــة اجلنائ إصــالح العدال
وإصـالح قـانون العقوبات ودعم الضحايا وتوفري بدائل للسجن، رهنا بتوفر املوارد من خارج               

 امليزانية؛

نظـر جلـنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف التوصيات الواردة يف تقرير اجتماع               )ل( 
 بصوغ مبادئ توجيهية بشأن العدالة يف املسائل اليت تتعلق          فـريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين     

/  آذار١٦ و١٥باألطفـال الذيـن هـم ضـحايا للجرمية وشهود عليها، الذي عقد يف فيينا يومي          
، وفقـــا لقـــرار الـــس االقتصـــادي واالجـــتماعي  )E/CN.15/2005/14/Add.1 (٢٠٠٥مـــارس 
٢٠٠٤/٢٧. 

  
  وأفضل املمارسات ملنع اجلرمية، وخباصةستراتيجياتحلقة العمل بشأن اال -جيم 

   احلضرية والشباب املعرضني للمخاطرباجلرمية فيما يتعلق 
أبــريل / نيســان٢٣عقــدت اللجــنة األوىل، أثــناء جلســتيها العاشــرة واحلاديــة عشــرة، يف   -٢٥٧

وخباصة فيما يتعلق   ، حلقـة عمـل حـول االسـتراتيجيات وأفضـل املمارسات ملنع اجلرمية،               ٢٠٠٥
وقـد نظّمـت حلقة العمل بالتعاون مع املركز         . احلضـرية والشـباب املعرضـني لـلمخاطر       اجلـرمية   ب

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة. الدويل ملنع اجلرمية

ســتراتيجيات وأفضــل  بشــأن اال خلفــية عــن حلقــة العمــل    ورقــة معلومــات   )أ( 
 اطق احلضــرية والشــباب املعرضــني لــلمخاطراملــنبيــتعلق  ، وخباصــة فــيما ملــنع اجلــرميةاملمارســات

A/CONF.203/11)و (Corr.1؛ 

 ؛Corr.1) و (A/CONF.203/PM.1دليل املناقشة  )ب( 

ــر      )ج(  ــادي عشـــ ــلمؤمتر احلـــ ــريية لـــ ــية التحضـــ ــتماعات اإلقليمـــ ــر االجـــ تقاريـــ
A/CONF.203/RPM.1/1)    و A/CONF.203/RPM.2/1    و A/CONF.203/RPM.3/1    و Corr.1 

 ).A/CONF.203/RPM.4/1و

ــيها بشــكل خــاص إىل      -٢٥٨ ويف اجللســة العاشــرة، ألقــى الرئــيس كــلمة اســتهاللية أشــار ف
الـتقدم احملـرز مـنذ اعتماد الس االقتصادي واالجتماعي املبادئ التوجيهية للتعاون واملساعدة              

ــية يف مــيدان مــنع اجلــرمية يف املــدن    ومــنذ انعقــاد املؤمتــر  ) ١٩٩٥/٩مــرفق قــرار الــس  (التقن
والحــظ أن أحــد املعــامل الــبارزة يتمــثّل يف اعــتماد املــبادئ التوجيهــية  . ٢٠٠٠لعاشــر يف عــام ا
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، الــيت أرســت املــبادئ اخلاصــة باالســتراتيجيات )٢٠٠٢/١٣قــرار الــس (بشـأن مــنع اجلــرمية  
والحـظ الرئـيس أيضـا أنـه على الرغم من ارتفاع املستوى العام للمعرفة         . واملمارسـات الفعالـة   

وشــدد عــلى . ملمارســات، فقــد ظــلّ التنفــيذ الفعــال ميــثّل مشــكلة يف أكــثر األحــيان وألفضــل ا
ضـرورة إثـبات فعالـية اسـتراتيجيات منع اجلرمية من أجل إقناع أصحاب املصلحة املعنيني على                 
كـلّ املسـتويات باعـتماد ـج مـتوازن إزاء مـنع اجلـرمية، وبكفالة ترسيخ مبادئ منع اجلرمية يف                     

ويف اخلـتام، ذكـر الرئـيس أن أفضـل املمارسات اليت            . رة ويف اهلـياكل التنظيمـية     التشـريع واإلدا  
كـان قــد جـرى التســليم بـنجاحها يف مــنع وخفــض اجلـرمية تــراعي االحتـياجات اخلاصــة لــدى      
األقلـيات السـكانية والفـئات املستضـعفة، وكذلـك العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية              

 .األوسع نطاقا

٢٥٩- م أثناءها         ٦نـت حلقـة العمـل مـن         وتكوومت يف  .  عرضا إيضاحيا  ١٩ أفـرقة مناقشـة قُـد
وتناولت اجللسة الصباحية للحلقة االستراتيجيات . الـبداية تقـدمي خمـتلف مواضـيع حلقـة العمل      

واملمارســات فــيما يــتعلّق باجلــرمية يف املــدن، فــيما جــرى التركــيز يف جلســة بعــد الظهــر عــلى    
تهدف الشــباب املعــرض ملخاطــر ارتكــاب اجلــرمية ولإليــذاء والشــباب االســتراتيجيات الــيت تســ

 . الذي هو يف نزاع مع القانون

وشدد الوزير  . وخاطـب وزيـر العـدل واجلمـارك األسترايل اللجنة يف جلستها العاشرة             -٢٦٠
عــلى أمهــية الشــراكات العاملــية واحمللــية يف مــنع اجلــرمية، مركّــزا باخلصــوص عــلى اآلثــار احمللــية   

ــية   ا ــبة عــلى اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطن ــبحوث الــيت أجــراها املعهــد    . ملترت ــا لل ــه وفق والحــظ أن
األسـترايل لعـلم اجلـرمية، ذكـر مجـيع األشـخاص الذيـن اعتقلـتهم الشـرطة أـم كـانوا يتعاطون                       

 .وأظهرت البحوث أن تعاطي املخدرات يتركز بني الشباب. املخدرات قبل اعتقاهلم مباشرة

قـى كـلمة يف اجللسة العاشرة ممثّلو السلفادور وإيطاليا والسويد وعمان وفنلندا             وقـد أل   -٢٦١
أمـا يف اجللسة احلادية عشرة، فقد       . وفرنسـا واألرجنـتني واملغـرب والواليـات املـتحدة وسـاموا           

احلركة كما ألقى كلمة املراقبان عن      . ألقـى كـلمة ممـثّلو الواليـات املـتحدة وإندونيسـيا ومصـر             
 .الرابطة األمريكية لعلم اإلجرام وفاع عن األطفالالدولية للد

  
  املناقشة العامة  

وردت يف العـــرض االســـتهاليل األول اإلشـــارة إىل احلاجـــة املـــلحة إىل تـــناول قضـــايا  -٢٦٢
اجلـرمية يف املـدن وقضـايا الشـباب املعـرض لـلمخاطر، ولوحـظ أن ما تشهده بلدان عديدة من                     

لتحتـية وانعـدام لفـرص االستفادة من اخلدمات أو احلصول على            حتضـر مكـثّف وانعـدام للـبىن ا        
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ــتفاوت يف الدخــل قــد أســهمت كــلها يف تفكّــك األســرة التقلــيدية      دخــل وتفــاقم يف أوجــه ال
فقـد ارتفعت مستويات اجلرمية والعنف وانعدام األمن  . وشـبكات الدعـم االجتماعـية والثقافـية     

امـية، الـيت يسـرت حدوثها، يف كثري من األحيان،    يف املـناطق احلضـرية، ال سـيما يف الـبلدان الن        
. املخـدرات غـري املشـروعة واملسدسـات واملظاهـر احمللـية لـلجرمية املـنظمة واالجتار باألشخاص                 

ويشـهد الكـثري مـن املـناطق احلضرية نسبا عالية من األطفال والشباب الذي يعيشون يف بيئات                
والكثري . دة ملخاطـر ارتكاب اجلرمية ولإليذاء     تتسـم بعـدم االسـتقرار والفقـر، ممـا يعرضـهم بشـ             

مــن هــؤالء األطفــال هــم مــن األشــخاص املــتجر ــم أو مــن األشــخاص املــتجرين باألســلحة      
اخلفــيفة واملخــدرات، فــيما أصــبح آخــرون مــنهم مــن مقــتريف العــنف الــناجم عــن ذلــك ومــن    

ــناطق احلضــرية، وال    . ضــحاياه ــن يعيشــون يف امل ــأن األشــخاص الذي ــيد ب  ســيما الشــباب،  وأف
. يفـتقرون إىل املنعة إىل حد كبري ويشكّلون لقمة سائغة للتجنيد يف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية               

 .ومن مث تتضح للعيان الروابط بني اجلرمية احمللية واجلرمية عرب الوطنية

نمية وشـدد العـرض االسـتهاليل الـثاين عـلى حتديات منع اجلرمية يف املدن وعالقاا بالت             -٢٦٣
احلضـرية واالدارة الرشـيدة عـلى كـل مـن الصـعيد الـدويل والوطـين واحمللي، وذلك استنادا إىل                     
الـتجارب املكتسـبة مـن بـرنامج املـدن األكثر أمانا الذي توخى النهج االستراتيجي املنسق ملنع                  

ــنع اجلــرمية       ــية بشــأن م ــبادئ التوجيه ــه يف امل ــذي ورد عــرض جممــل لـ ويف معــرض . اجلــرمية ال
شـارة إىل الـزيادة املهولـة يف عـدد الضـواحي املهمشـة لـلمدن الكـربى، اليت اقترنت بارتفاع                    اإل

اجلـرمية وانعـدام األمـن، جـرى التشـديد عـلى اختـاذ اجـراءات ملموسـة من قبل الكيانات ذات                      
 )املوئــل(بــرنامج األمــم املــتحدة للمســتوطنات البشــرية ويف هــذا الصــدد، أُشــري إىل أن . الصــلة

مـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية تعاونـا وثـيقا عـلى صـياغة وتنفيذ مشاريع                    ومكتـب األ  
 .مشتركة بشأن منع اجلرمية يف املناطق احلضرية

وعــرض فــريق املناقشــة األول ثــالث مــبادرات مــن بلجــيكا وبــريو وشــيلي بشــأن مــنع  -٢٦٤
دية واجتماعية  اجلـرمية، توضـح كـيف عملـت حكومـات هلـا تواريـخ وسياقات سياسية واقتصا                

ونــاقش أعضــاء فــريق املناقشــة مســألة مشــاركة      . خمــتلفة عــلى دعــم إجــراءات مــنع اجلــرمية     
. احلكومـات احمللـية وإدمـاج إجـراءات تشـرك اـتمع احملـلي بواسطة طائفة متنوعة من اآلليات          

وركّـز أعضـاء الفـريق عـلى إجنـازات وحتديـات خمـتلف املـبادرات حيث أبلغوا عن زيادة وعي                     
واطـنني وثقـتهم بالشـرطة، وعن حتسن التماسك االجتماعي، ووضع برامج تتسم بقدر أكرب            امل

مـن الشـمول يف جمـال مـنع اجلـرمية، وعمـا شـهدته إحـدى احلـاالت من اخنفاض كبري يف تواتر                        
وأفـاد أعضـاء فـريق املناقشـة بـأم ال يشكّون يف جناح عناصر خمتارة من      . اجلـرمية يف الشـوارع    
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ــنها ضــعف الدعــم السياســي وصــعوبة متكــني     املشــاريع، لكــ  ــتحديات، م نهم ذكــروا بعــض ال
 .املواطنني وانعدام املوارد وصعوبة تطبيق منوذج دويل على سياق حملي

وقـدم فـريق املناقشـة الـثاين عروضـا إيضـاحية عـن شـراكات طويلـة األمد وفعالة على                      -٢٦٥
ــة مــن احلكومــات    ــربن  . املســتوى احملــلي مدعوم ــتعلق ب ــيما ي ــا يف دار   فف ــدن األكــثر أمان امج امل

. السـالم، كُلّـل املشـروع بالـنجاح بالرغم من التحديات وكان جاهزا لتكراره يف مدن أخرى                
وركّـز اسـتحداث مفهـوم إشـراك اـتمع احملـلي يف احلفـاظ عـلى األمن يف الفلبني، مبا يف ذلك               

وحقّقــت . ناء الــثقةإجــراء دراســة حالــة، عــلى حتقــيق الالمركــزية يف احلفــاظ عــلى األمــن وبــ   
جمموعـة االسـتراتيجيات والـتدخالت املـتوازنة واملـتعددة اجلوانـب يف ديادميـا، بالربازيل، جناحا                 

 . يف املائة يف مخس سنوات٦٥يف خفض العنف احلضري وجرائم القتل بنسبة 

ــزة      -٢٦٦ ــتحديات يف جمــال وضــع اســتراتيجيات مركّ وركّــز فــريق املناقشــة الثالــث عــلى ال
وأفــيد بــأن االســتراتيجيات االســتثنائية لتحقــيق اإلنعــاش      . مــن الناحــية االجتماعــية  وشــاملة 

احلضـري الـيت جيـري تنفـيذها يف بلدية إيثكويين يف دوربان، جبنوب أفريقيا، جتمع بني التشاور                  
بعـناية بالغـة مـع اـتمع احملـلي مـن جهـة والـتجديد اإلمنـائي مـن جهـة أخـرى، مما حفّز ظهور                           

وعـرض فريق املناقشة أيضا     . عـزز فـرص العمـل والسـياحة وقلّـص مـن اجلـرمية             بيـئات سـليمة و    
 .جتربة تعزيز قدرة اتمع احمللي يف بلدية أنتاناناريفو، مبدغشقر

وعــرض الفـــريق  . وكُــرس عمــل فــريق املناقشـــة الــرابع للشــباب املعـــرض لــلمخاطر       -٢٦٧
 أتاحــت إطـارا ملـنع اجلـرمية بشــأن    السياسـات املـتكاملة بشـأن الشــباب يف إنكلـترا وويلـز، الـيت      

الشـباب املعـرض لـلمخاطر والشـباب الذي هو يف نزاع مع القانون، منذ بداية الطفولة وحتى                  
سـن التاسـعة عشـرة، ومشـاريع وقايـة اسـتهدافية حمـددة توفّـر الدعم وتعاجل عوامل اخلطر فيما                     

ل مـــبكّر يف كمـــا عـــرض مشـــروع تدخـــ. خيـــص الشـــباب املعـــرض أكـــثر مـــن غـــريه لـــلخطر
كويــنـزالند، بأســتراليا، إلثــبات أن الــتدخالت املــنفَّذة واملقــيمة بعــناية، والقائمــة عــلى معــرفة    
جــيدة ومنــاذج فعالــة، ميكــن أن تســتخدم يف يــئة األطفــال واألســر امنائــيا بغــية زيــادة محايــتهم 

وع سياسة عامة   وعرض فريق املناقشة أيضا مشر    . وخفـض خماطـر اجلـرمية واإليذاء يف املستقبل        
وطنـية بشــأن إدارة شــؤون قضـاء األطفــال يف نــيجرييا، يوضــح كـيف ميكــن إدمــاج الوقايــة يف    
التشـريع مـن أجـل تغـيري املواقـف وإرسـاء املعـايري؛ كمـا يوضح املشروع كيف ميكن التشجيع               
داخـل اـتمعات احمللـية عـلى ضـبط األمـن بشـكل غـري رمسـي واحترام حقوق اإلنسان واتباع                      

 .ج إشراكيةو
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وبـين فـريق املناقشـة املعـين باملشـاريع الـيت تستهدف فئات حمددة معرضة للخطر أمهية                   -٢٦٨
واسـتعرض الـنهج االسـتراتيجي الذي تقوم        . إدمـاج الشـباب وإشـراكهم يف إعـداد الـتدخالت          

ــة التشــيكية بوضــعه للتصــدي لالجتــار بالشــباب، وال ســيما الشــابات، واســتغالهلم        اجلمهوري
وكــان اهلــدف الرئيســي للمــبادرة إجيــاد حتالفــات ضــد االجتــار ــدف محايــة الضــحايا  . ياجنســ

ومــن الضــروري اشــتراك املــنظمات غــري  . احملــتملني والشــباب املعرضــني لــلخطر بصــورة عامــة 
احلكومـية، ألـا شـريكة رئيسـية يف اسـتبانة الضـحايا الذيـن ال يـلجأون إىل أجهـزة الدولة من                       

ض أيضـا مشـروع ملـنع عصـابات الشـباب وإعادة إدماج أعضائها جيري               وعـر . أجـل املسـاعدة   
صـوغه يف ريـو دي جـانريو، الـربازيل، بغـية إعطـاء بعـض األدلّـة اليت تتسم بالتحدي عن أمهية                
وقـــيمة الـــتدخالت الـــيت تســـتهدف األطفـــال املشـــتركني يف عصـــابات ضـــالعة يف الـــنـزاعات   

ل والشــباب املشــتركني يف العــنف املســلّح املــنظّم  وبينــت دراســة دولــية عــن األطفــا . املســلّحة
الظاهــرة املســتجدة للــنـزاعات بــني عصــابات األحــداث الضــالعة يف االجتــار بــاملخدرات عــلى    

ويف كمـبوديا وفييـت نـام، كـان مشـروع بيـت الشباب يقوم               . الصـعيدين احملـلي وعـرب الوطـين       
وكذلــك، بصــورة مــتزايدة،   بتوســيع مــوارده الداعمــة والتدريبــية ليشــمل أطفــال الشــوارع       

 .األطفال الذين جرى االجتار م

وعـــرض فـــريق املناقشـــة األخـــري جمموعـــة أدوات وضـــعها مركـــز األمـــم املـــتحدة          -٢٦٩
وجملس جنوب أفريقيا للبحوث العلمية والصناعية، بغية تعميم      ) املوئـل (للمسـتوطنات البشـرية     

ونوقشت أيضا أمثلة   . ادرات منع اجلرمية  أفضـل املمارسـات والـنماذج القابلـة للـنقل املـتعلقة مبب            
عـلى التدريـب يف جمـال مـنع اجلـرمية والتـبادالت اإلقليمـية وفـيما بني املدن، استندت إىل خربة                      
معهـد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، وأعقبتها أمثلة على املساعدة التقنية              

ــناء القــدرات، مــع اإل    شــارة بشــكل خــاص إىل مشــروع بلــدان   الــيت تشــتمل عــلى مشــاريع لب
 .اجلنوب التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

ــرمية      -٢٧٠ ــنع اجلـ ــدويل ملـ ــز الـ ــدم املركـ ــل، قـ ــة العمـ ــالل حلقـ ــن  "وخـ ــية مـ ــة الوافـ اموعـ
اجلديـدة الـيت أصـدرها حـول منع اجلرمية احلضرية والشباب     " االسـتراتيجيات والـربامج املبشـرة    

عرضــني لــلخطر والــيت شــددت عــلى مــدى رســوخ مــنع اجلــرمية املــتكامل وجتســده يف مجــيع   امل
املـناطق، ممـا يؤكّـد جمـددا عـلى مبدأ استدامة منع اجلرمية، على النحو الذي عبر عنه يف املبادئ            

 .التوجيهية ملنع اجلرمية

ف بني عصابات   وشـدد مـتكلّمون عديـدون عـلى أن االسـتراتيجيات الـيت تتـناول العن                -٢٧١
األحـداث ينـبغي أال تقتصـر عـلى تدابـري إنفـاذ القوانـني بـل ينـبغي أيضـا أن تشـمل تعزيز البيئة                       

ــدويل خطــة أمــريكا    . االجتماعــية لتيســري مــنع عــنف األحــداث   ــتعاون ال ومــن األمــثلة عــلى ال



 

99  
 

A/CONF.203/18  

الوســطى اآلمــنة الــيت تضــمنت اســتراتيجية شــاملة ملــنع جــرائم العــنف احلضــرية الــيت ترتكــبها     
 .عصابات األحداث وملساعدة الشباب املعرضني للخطر

وحلّـل مـتكلّمون عديـدون مفهـوم الشـباب املعرضـني لـلخطر وشددوا بصورة خاصة              -٢٧٢
ــه عــلى الــرغم مــن أن أطفــال الشــوارع واألحــداث الذيــن هــم يف نــزاع مــع القــانون       عــلى أن

، مع أم يف الواقع     "سرةقضية خا "وأعضـاء العصـابات كـثريا مـا تعتـربهم السـلطات العمومـية               
معرضــون خلطــر التهمــيش اإلضــايف ومعرضــون لالســتغالل اجلنســي واالجتــار بالبشــر وتعــاطي   

ــدز وفريوســه   وجــرى التأكــيد أيضــا عــلى أن أفعــال العــنف البســيطة أو    . مــواد اإلدمــان واألي
لكات، ، كالبلطجة والتخريب املتعمد للممت    "السلوك اهلمجي "االشـتراك يف جـرائم صغرى أو        

 .كثريا ما تشكّل أرضا خصبة للضلوع يف اجلرائم أو اإليذاء األشد خطورة

وشــدد مشــاركون عديــدون عــلى أمهــية الرصــد والتقيــيم الطويــل األمــد لــربامج مــنع     -٢٧٣
اجلـرمية بغـية ضـمان إجـراء تقديـر صـحيح للنـتائج، وال سـيما فـيما يـتعلق بنجاعـتها من حيث                  

. ك بـناء معـرفة طويلـة األمـد وإجراء متابعة تستند إىل األدلّة             ويشـمل ذلـ   . الـتكلفة واسـتدامتها   
وتشـتمل طـرائق التقيـيم الـناجحة عـلى التقيـيم الذايت وتقدير مستوى رضا املستفيدين وتكرار                  

 .الدراسات االستقصائية عن الضحايا

وأشـار مـتكلّمون عديـدون إىل إجـراءات العدالـة التصـاحلية باعتـبارها عنصرا ضروريا                  -٢٧٤
وجــرى التشــديد أيضــا عــلى مــبادرات مــنع اجلــرمية    .  عناصــر اســتراتيجيام ملــنع اجلــرمية  مــن

ويف أحـد الـبلدان، ذُكـر أنه وفِّرت للمسنني أو األشخاص املعوقني إمكانية              . اتمعـية األسـاس   
اإلبـالغ عـن اجلـرائم مـن مسـاكنهم كمـا أُنشـئ نظـام لإلبـالغ عـن اجلرائم البسيطة باالتصال                       

وقـدم آخـرون أمـثلة عـلى مـبادرات ملـنع اجلرمية اشتملت على إعادة هيكلة           .  املباشـر  احلاسـويب 
وعلى األخص، أُنشئت   . العـاملني يف إنفـاذ القوانـني وإعـادة تركـيز اهـتمامهم وإعادة تدريبهم              

عملــيات ضــبط أمــن عــن قــرب يف بلــدان عديــدة بغــية تقريــب رجــال الشــرطة مــن املواطــنني    
 .ل خفض اجلرائم وزيادة الشعور باألمنوتشجيع ج تعاوين من أج

  
  االستنتاجات والتوصيات  

أبـرزت حلقـة العمـل بشأن االستراتيجيات وأفضل املمارسات ملنع اجلرمية مواطن القوة               -٢٧٥
يف مـنع اجلـرمية، والحظـت أن جزءا كبريا من اجلهود الدولية جيب أن يقع على عاتق السلطات                    

ومثة دور رئيسي   . ، مـنعا النتشـار اإلجـرام والعـنف يف احلياة اليومية           واـتمعات الوطنـية واحمللـية     
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وميثّل ذلك حتديا كبريا جيب أن تتصدى له   . لـتدابري املـنع احملكمـة التخطـيط عـلى الصـعيد احمللي      
 .احلكومات على الصعيد الدويل والوطين ودون اإلقليمي واحمللي

تيجيات جمديـة وفعالة للحد من اإلجرام       ويـتزايد عـدد الـدول الـيت تضـع وتطـبق اسـترا              -٢٧٦
ــناطق احلضــرية ويف صــفوف الشــباب         ــية يف امل ــان اــتمعات احملل ــتعزيز أم ــن، ول ــدان األم وفق
املعرضـني لـلمخاطر، وفقـا لصـكوك األمـم املـتحدة املـتعلقة مبـنع اجلـرمية، مبـا فيها إعالن األمم                       

عالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة، واملبادئ      املـتحدة بشـأن األلفـية واألهـداف االمنائية لأللفية وإ          
 .التوجيهية ملنع اجلرمية

 :وأوصت حلقة العمل الدول األعضاء بالنظر فيما يلي -٢٧٧

اعـتماد وتنفيذ املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية واملعايري والقواعد الدولية املتعلقة            )أ( 
 حبقوق الشباب؛

تيسري ودعم صوغ السياسات املتعلقة     وضـع اسـتراتيجيات وسياسات شاملة ل       )ب( 
 مبنع اجلرمية احلضرية وبالشباب املعرضني للمخاطر على مستوى احلكومات احمللية؛

متكـني السـلطات احمللـية مـن إرساء وج استراتيجية متكاملة ملنع اجلرمية، مع                 )ج( 
ية أن تتولّى وهذا يقتضي من السلطات احملل    . إيـالء اهـتمام خـاص للشـباب املعرضـني للمخاطر          

زمـام القـيادة وأن تعمـل عـلى حنـو مـتعدد القطاعـات، يشـمل اخلدمـات احمللية واإلدارة احمللية،                      
وكذلــك مــع الفــئات اتمعــية احمللــية واملــنظمات غــري احلكومــية ووســائط اإلعــالم والقطــاع     

 اخلاص واتمع األهلي؛

لى إدمـــاج صـــوغ اســـتراتيجيات متحسســـة لإلطـــار االجـــتماعي، تركّـــز عـــ   )د( 
الشـباب املعرضـني لـلمخاطر، مبـا يف ذلـك األقليات اإلثنية والثقافية والشبان والشابات وتعزيز             

 وتشجيع مشاركتهم النشطة يف اختاذ القرارات يف األمور اليت متسهم؛

وضـع اسـتراتيجيات متحسسـة لـنوع اجلـنس، مبـا يف ذلـك إيالء عناية خاصة                   )ه( 
وهذا يشمل أولئك الذين يعيشون     . عرضني للمخاطر واستهدافها  لفـئات معيـنة مـن الشـباب امل        

يف أفقـر املـناطق احلضـرية وأطفـال األزقّـة وأولـئك املـنخرطني يف عصـابات املراهقني والشباب                    
املسـتغلّني جنسـيا وأولـئك املـتأثّرين بتعاطي مواد اإلدمان أو باحلروب أو الكوارث الطبيعية أو               

 األيدز وفريوسه؛
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استراتيجيات وتنفيذ خطط خاصة لتشجيع البدائل اتمعية لالحتجاز        صـوغ    )و( 
ولدعـم احملـتجزين املفـرج عـنهم، باسـتخدام ـوج تصـاحلية تركّـز عـلى بـناء القـدرات الفردية                     

 واتمعية من أجل تسوية النـزاعات قبل استفحاهلا؛

ر، اســتحداث تدخــالت تســتهدف الفــئات واملــناطق األشــد تعرضــا لــلمخاط   )ز( 
وتســتخدم، إىل أقصــى مــدى ممكــن، ممارســات فضــلى ووجــا قائمــة عــلى الشــواهد تــواَءم أو 

ولــدى فعــل ذلــك، ينــبغي لــلحكومات  . تطــور تــبعا للظــروف واالحتــياجات والوقــائع احمللــية  
الوطنـية ودون اإلقليمـية واحمللـية أن تسـاعد عـلى تقويـة العوامـل الـيت حتمـي الفئات املستضعفة           

هـا، مبـا يف ذلـك النسـاء واألطفـال، وأن حتـد مـن الظـروف امليسـرة لـلجرمية عرب                       أكـثر مـن غري    
 الوطنية؛

ــتائج، تيســريا     )ح(  تنفــيذ سياســات ذات مكــون رصــدي وتقيــيمي للعملــيات والن
لتكيـيف ممارسـات فضلى ناجعة التكلفة ومستدامة ومعارف قائمة على الشواهد وتطبيق تلك              

ــلى نطــاق و    ــارف ع ــتمام باســتحداث     . اســعاملمارســات واملع ــن االه ــزيدا م ــب م ــذا يتطلّ وه
 .األدوات الالزمة، مثل مؤشرات التقييم، وبدعم التشخيص والتخطيط االستراتيجي

وأوصـت حلقة العمل بأن ينظر اتمع الدويل، مبا فيه اجلهات املاحنة، يف تيسري ودعم                -٢٧٨
ة، مـثال مـن خالل تبادالت بني   تنمـية بـناء القـدرات عـلى صـعيدي احلكومـات الوطنـية واحمللـي            

مديـنة وأخـرى، وكذلـك توفــري املسـاعدة التقنـية والتدريـب، مــع إيـالء اهـتمام خـاص للخــربة          
القابلــة للــنقل فــيما بــني الــبلدان النامــية، بدعــم مــن مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات     

 .واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
  

االتفاقيات بالرجوع إىل تدابري مكافحة اإلرهاب لعمل بشأن حلقة ا -دال 
   ذات الصلة والربوتوكوالت الدولية

/  نيســان٢٢ و٢١عقــدت اللجــنة الثانــية يف جلســتيها الســابعة والثامــنة، املعقودتــني يف   -٢٧٩
ــريل  ــة العمــل بشــأن   ٢٠٠٥أب ــري مكافحــة اإلرهــاب   ، حلق ــرجوع إىل تداب ــيات بال االتفاق

املعهـد الدويل للدراسات    وتولّـى تنظـيم حلقـة العمـل         . ت الدولـية ذات الصـلة     والـربوتوكوال 
 :وكان معروضا عليها الوثائق التالية. العليا يف العلوم اجلنائية

تدابري مكافحة اإلرهاب، فيما بشأن ورقـة معلومـات خلفـية عن حلقة العمل      )أ( 
 ؛(A/CONF.203/12) يتعلق باالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة

 ؛)Corr.1 و A/CONF.203/PM.1(دليل املناقشة  )ب( 
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ــر      )ج(  ــادي عشـــ ــلمؤمتر احلـــ ــريية لـــ ــية التحضـــ ــتماعات اإلقليمـــ ــر االجـــ تقاريـــ
A/CONF.203/RPM.1/1)    و A/CONF.203/RPM.2/1    و A/CONF.203/RPM.3/1    و Corr.1 

 ).A/CONF.203/RPM.4/1و

دويل القانوين النظام ال"ل على موضوع ويف اجللسـة األوىل، انصـب تركـيز حلقـة العم          -٢٨٠
مث ألقى  . ، وألقـى رئـيس اللجـنة كلمة استهاللية        "مواطـن القـوة والضـعف     : ملكافحـة اإلرهـاب   

مث تكلّم رئيس   .  كلمة ترحيبية  املعهـد الـدويل للدراسـات العلـيا يف العلـوم اجلنائية           املراقـب عـن     
 بشأن املواضيع اليت    املخدرات واجلرمية فـرع مـنع اإلرهـاب الـتابع ملكتـب األمم املتحدة املعين ب             

 ممثّلووألقى كلمات   . وقـدم أربعـة مـن أعضـاء فـريق املناقشـة عروضا            . سـوف تتـناوهلا املناقشـة     
باســم االحتــاد (اجلزائــر والــربازيل واجلمهوريــة العربــية الســورية واألرجنــتني واســبانيا ونــيجرييا 

الـدويل إلصالح    واملركـز    لـس أوروبـا   جماملراقـبون عـن     وألقـى كـلمات أيضـا       ). األفـريقي أيضـا   
 عــن  واجلمعــية الدولــية لدراســات اإلجهــاد الــناجم القــانون اجلــنائي ولسياســة العدالــة اجلنائــية 

 .الصدمة النفسية والرابطة الدولية لقانون العقوبات

املســاعدة "ويف اجللســة الثانــية حللقــة العمــل، كــرس فــريق املناقشــة اهــتمامه ملوضــوع    -٢٨١
. وتولّـى رئـيس اللجنة فتح باب النقاش       ". تعزيز القـدرات يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب         التقنـية لـ   

مث . وقـدم مخسـة مـن أعضـاء فـريق املناقشـة عروضا            . فـرع مـنع اإلرهـاب     وألقـى كـلمة رئـيس       
ألقـى كـلمات ممثّلو إندونيسيا ومصر واألرجنتني واجلزائر والصني واجلمهورية العربية السورية        

وألقى كلمات  . ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية وفرنسـا وأفغانسـتان والنمسـا           والواليـات املـتحدة     
 من  اجلمعية الدولية للدفاع االجتماعي   أيضـا املراقـبون عـن الـرابطة الدولـية لقـانون العقوبات و             

 .كما ألقى أحد اخلرباء كلمة بصفة فردية. أجل سياسة جنائية إنسانية
  

  املناقشة العامة  
قانوين النظام  النقاش، الحظ رئيس اللجنة، يف معرض اإلشارة إىل ال        لـدى افتتاح باب      -٢٨٢

، أن أحــد أهــم مواطــن قــوة هــذا الــنظام هــو تأســيس جلــنة مكافحــة دويل ملكافحــة اإلرهــابالــ
، ومن مث تأسيس اإلدارة     )٢٠٠١ (١٣٧٣اإلرهـاب، الـيت أُنشـئت مبقتضـى قـرار جملس األمن             

ــاب    ــنة مكافحــة اإلره ــيذية للج ــة أن جتســد      وشــدد. التنف ــلى ضــرورة كفال ــيس اللجــنة ع  رئ
وأكّـد عـلى احلاجـة إىل زيادة تدريب إخصائيي          . التشـريعات الداخلـية الـنظام القـانوين الـدويل         

والحظ أن مكتب األمم املتحدة املعين      . العدالـة اجلنائـية املمارسـني مـن أجل تطبيق هذا النظام           
توفّر املساعدة التقنية، وأعرب عن تقديره      بـاملخدرات واجلـرمية هـو من األطراف الرئيسية اليت           

 .للدور الذي تقوم به يف هذا السياق جلنة مكافحة اإلرهاب واالدارة التنفيذية التابعة هلا
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، يف كلمته   املعهـد الـدويل للدراسـات العلـيا يف العلـوم اجلنائـية            واسـتذكر املراقـب عـن        -٢٨٣
 ومكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات  الترحيبــية، األعمــال املــنفّذة باالشــتراك بــني املعهــد 

واجلـرمية، وال سـيما اجـتماعات اخلرباء اليت تناولت تسليم ارمني واملساعدة القانونية املتبادلة               
 .يف املسائل اجلنائية

، يف كلمته االستهاللية، أمهية اإلطار القانوين الدويل     فـرع مـنع اإلرهاب    وأبـرز رئـيس      -٢٨٤
فحة اإلرهاب الدويل مكافحة أكثر فعالية من خالل التعاون الدويل          الـذي وضـع من أجل مكا      

املعــزز الــذي تشــكّل فــيه املســاعدة التقنــية حجــر األســاس لــتعزيز القــدرة فــيما يــتعلق مبكافحــة 
وشدد على ضرورة أن حيتل نظام العدالة اجلنائية، عمال مببدأ سيادة القانون، موقعا             . اإلرهـاب 

وهذا األمر ميكن أن يتحقّق بالتعاون الدويل الذي من شأنه أن           . ابمركـزيا يف مكافحـة اإلره     
 .يتعزر من خالل توفري التدريب املتخصص واملساعدة التقنية

وشـدد عـدة مـتكلّمني عـلى ضـرورة جعـل الـنظام القـانوين الـدويل ملكافحـة اإلرهاب                      -٢٨٥
رة أن تقـوم مجيع الدول      ولـبلوغ تلـك الغايـة، جـرى التأكـيد عـلى ضـرو             . نظامـا عاملـيا بـالفعل     

األعضـاء الـيت مل تصـبح بعـد أطـرافا يف الصـكوك القانونـية الدولـية ملكافحـة اإلرهاب بتكثيف                      
ومـن شـأن قـيامها بذلـك أن يتـيح للدول األعضاء التكلّم بلغة مشتركة      . جهودهـا ـذا الشـأن    

وك والحــظ بعــض املــتكلّمني، يف معــرض اإلشــارة إىل الصــك  . عــند مواجهــة خطــر اإلرهــاب 
واملـبادرات اإلقليمـية ملكافحـة اإلرهاب، أن تلك الصكوك واملبادرات تستطيع أيضا أن تسهم               

ومـع ذلـك، أشـري إىل ضـرورة إدراج صـكوك وعملـيات دولية أخرى يف              . يف مواءمـة القوانـني    
ودعـا أحـد املـتكلّمني األمـم املـتحدة إىل تشـجيع إصـالح القـانون اجلنائي                  . ذلـك اجلهـد أيضـا     

والحظ . ة كفالـة إدراج احلقـوق واملبادئ األساسية املوجودة يف قانون العقوبات           الداخـلي بغـي   
مـتكلّم آخـر أنـه سـيكون مـن املفـيد اسـتعراض الـتحفّظات البارزة اليت أبدا الدول األعضاء،                     

 .وأشار إىل عمل جملس أوروبا يف هذا الشأن

ويف . فعال ملكافحة اإلرهاب  وأكّـد معظـم املـتكلّمني على احلاجة إىل التعاون الدويل ال            -٢٨٦
هـذا السـياق، جـرى التأكـيد أيضـا عـلى ضـرورة وضع أدوات للمساعدة التقنية يف جمال تعزيز                     
املسـاعدة القانونـية املتـبادلة وتسـليم اـرمني وتعمـيمها عـلى الـدول األعضـاء بغية التغلّب على                     

وهـذا األمر من شأنه     . تالعراقـيل ومواطـن الضـعف الـيت تواجههـا هـذه الـدول يف تلـك اـاال                  
وأشار . أيضـا أن يفضـي إىل تعزيـز مـبدأ عـدم جـواز حماكمـة الشـخص عـلى ذات اجلرم مرتني                      

ومتّت أيضا  . أحـد املشـاركني إىل أن شرط االستثناء السياسي يشكّل عائقا أمام التعاون الدويل             
 ومفهوم احملافظة   مناقشـة عوائـق أخـرى تقـف يف سـبيل التعاون الدويل، مثل القيود البريوقراطية               

والحــظ أحــد املــتكلّمني أن تــبادل املعلومــات كــثريا مــا . عــلى ســرية املعلومــات يف التحقــيقات
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وجرى توجيه نداء إىل كلّ     . جيـري بشـكل أفضـل عـندما يـتم مباشـرة بني أجهزة إنفاذ القانون               
خالل الـدول مـن أجـل الوفـاء بالـتزاماا إزاء جهـود مكافحـة اإلرهـاب، عـلى حنو شامل ومن           

ومت . وعـالوة على ذلك، قُدم اقتراح بوضع اتفاقية دولية بشأن تسليم ارمني           . تسـليم اـرمني   
الــتطرق أيضــا إىل أمهــية إنشــاء آلــيات تتســم بقــدر أكــرب مــن املــرونة مــن أجــل تعزيــز الــتعاون     

عاون وأوصـى أحـد املـتكلّمني بضـرورة أن يـتم، حتـت رعاية األمم املتحدة، تعزيز الت                 . القضـائي 
اإلقلـيمي والـتعاون عـرب احلـدود بـني الـدول املـتجاورة بغـية تعزيـز التعاون الدويل على مكافحة             

والحـظ متكلّم آخر أنه، من  . اإلرهـاب؛ إذ مـن شـأن هـذه الترتيـبات أن تقـدم مسـامهة مفـيدة                
 الوطنــية -أجــل اتــباع ــج شــامل يف مكافحــة اإلرهــاب، ينــبغي الــتعاون عــلى كافــة األصــعدة 

 وكذلـك التعاون بني مجيع األطراف الفاعلة ذات الصلة على كل صعيد             -قليمـية والعاملـية     واإل
 .ومن مثّ، يتعين األخذ بنهج عمودي وج أفقي على السواء. من تلك األصعدة

وأكّـد مـتكلّمون عديدون أيضا على أن من الضروري، يف مكافحة اإلرهاب الدويل،              -٢٨٧
إلنسان وسيادة القانون، على أن يوضع يف االعتبار أنه ال يوجد ضـمان االحـترام التام حلقوق ا    

 .جمتمع دميقراطي أو مدين يستطيع جتاهل هذه املعايري والقواعد يف تلك ااالت

. ورفـض عـدة مـتكلّمني أيـة حماولـة لـربط اإلرهـاب بـأي دين أو جنسية أو أصل إثين                      -٢٨٨
جيــري اســتهدافها مــن ِقــبل مــن يقومــون والحــظ أحــد املــتكلّمني أن بعــض الــدول تشــعر بأنــه 

وهـناك حاجـة أيضـا إىل إذكــاء    . ولذلـك، ينـبغي تعزيـز ثقافـة احلـوار والتسـامح      . بذلـك الـربط  
ولبلوغ تلك الغاية، اقترح بذل اجلهود لتثقيف       . الوعـي يف اـتمع املـدين إزاء ديـد اإلرهـاب           

 .ائل مكافحتهأعضاء اتمع املدين بشأن ديد اإلرهاب الدويل وطرق ووس

والحــظ بعــض املــتكلّمني أن صــكوك مكافحــة اإلرهــاب العاملــية تــتجاهل ضــحايا          -٢٨٩
. اإلرهــاب وشــجعوا عــلى إدراج أحكــام بشــأن حقــوق ضــحايا اإلرهــاب يف الصــكوك املقــبلة

وذكــر أحــد املــتكلّمني أن  . وأشــار بعــض املــتكلّمني إىل أن بلداــم كانــت ضــحايا لإلرهــاب  
    ن أن يضمن محاية            الدعـم الـتقين املقدم من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يتعي

 .حقوق ضحايا اإلرهاب محاية تامة

ــود        -٢٩٠ ــيدا يف جه ــيا لإلرهــاب ســيكون مف ــبول عامل ــتعريف الواضــح واملق ولوحــظ أن ال
 مكافحـة اإلرهـاب كمـا أن االتفـاق الـدويل عـلى مشـروع االتفاقية الشاملة ملكافحة اإلرهاب        

وجرى التأكيد أيضا على ضرورة التعجيل بإمتام       . الـيت جيـري الـنظر فـيها حالـيا سـيكون مفيدا            
ورأى أحـد املـتكلّمني أن ذلـك ضـروري بسـبب عدم             . املفاوضـات املـتعلقة مبشـروع االتفاقـية       
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بيد أن متكلّمني آخرين رأوا أن االتفاقية الشاملة       . كفايـة االتفاقـات الثنائـية ملكافحـة اإلرهاب        
 .تكون الدواء الناجع وأنه ينبغي تنفيذ مجيع صكوك مكافحة اإلرهاب العامليةلن 

وشـدد مـتكلّمون عديـدون آخرون على ضرورة التصدي لألسباب اجلذرية لإلرهاب              -٢٩١
وذكر . بغـية فهـم الظاهـرة فهمـا أفضـل، ممـا جيعـل مـن املمكـن صـوغ االسـتراتيجيات املناسبة                      

ن ضـرورة معاقـبة اإلرهابيني، ينبغي اعتبار اإلرهاب إخالال          أحـد املـتكلّمني أنـه عـلى الـرغم مـ           
بالـنظام االجـتماعي، كـأي جـرمية أخرى، وأنه ينبغي النظر يف احلاجة إىل برنامج شامل طويل                  
األمـد للتصـدي لألسـباب اجلذريـة لإلرهاب وكذلك النظر يف احلاجة إىل استراتيجيات وطنية                

 .ملكافحة اإلرهاب

لّمني إىل اإلجـراءات الـيت اختذا حكومام للتصديق على الصكوك           وأشـار عـدة مـتك      -٢٩٢
العاملـــية ملكافحـــة اإلرهـــاب وإىل اجلهـــود الـــيت بذلـــتها إلدمـــاج األحكـــام ذات الصـــلة لـــتلك  

واســـتفاض أولـــئك املـــتكلّمون أيضـــا يف . االتفاقـــيات والـــربوتوكوالت يف تشـــريعاا الوطنـــية
 .كافحة اإلرهاباحلديث عن تنفيذ استراتيجيات وطنية مل

ــية اجلــاري تقدميهــا إىل الــدول      -٢٩٣ ــيدهم للمســاعدة التقن وأعــرب عــدة مــتكلّمني عــن تأي
وعزا أحد املتكلّمني جناح الفرع     . األعضـاء الـيت طلبـتها، وال سيما من ِقبل فرع منع اإلرهاب            

فيذية للجنة يف ذلـك اـال إىل خـربته الفنـية واملهنية وكذلك إىل تنسيق جهوده مع اإلدارة التن                
ولوحـظ أن طبيعة ومدى أنشطة الفرع يف ذلك الشأن أسهمت يف صوغ         . مكافحـة اإلرهـاب   
وأشــري إىل أن احللــول االبــتكارية، كــتلك املقــترحة يف املــبادئ التوجيهــية . إطــار قــانوين شــامل

 ضرورية ملكافحة   A/CONF.203/12)مرفق الوثيقة   (لـتقدمي املسـاعدة التقنـية ملكافحـة اإلرهاب          
إلرهـاب فـيما جتـري احملافظـة عـلى احترام سيادة القانون وذلك، على سبيل املثال، من خالل                ا

 .استخدام خرباء إرشاديني إقليميني ودون إقليميني

وأعـرب أحـد املـتكلّمني عن القلق من أن العناصر املشار إليها يف الباب ثانيا من ورقة                   -٢٩٤
ويف ذلـك الصـدد، ذُكر أن   . ية املسـندة إىل الفـرع     اخللفـية تـتجاوز نطـاق املؤمتـر والواليـة احلالـ           

هـناك هيـئات أخرى أنسب يف منظومة األمم املتحدة ملعاجلة بعض املسائل اليت أثريت، مبا فيها          
 .حقوق اإلنسان

والحــظ متكــلمون عديــدون الــروابط القائمــة بــني اإلرهــاب واجلــرائم األخــرى ذات    -٢٩٥
ــة ضــد االجتــار    . املخدراتالصــلة، وال ســيما االجتــار غــري املشــروع بــ    ــة قوي ــترح شــن محل واق

بـاملخدرات يف مجـيع أحنـاء العـامل بغـية ختفـيض الدعم املايل وغريه من أنواع الدعم للمنظمات                    
 .اإلرهابية
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والحـظ أحـد املتكـلمني أنـه ينـبغي أن تواجه الدول األعضاء حقيقة أنه جيب أن ينظر                    -٢٩٦
 ســقة مــع الشــواغل العمومــية األخــرى، كالشــاغل  إىل جهــود مكافحــة اإلرهــاب باعتــبارها مت
 .املتعلق بالبيئة واإلدارة الرشيدة للشأن العام

  
  االستنتاجات والتوصيات  

ــدد مـــن      -٢٩٧ ــع عـ ــة أمكـــن وضـ ــة املناقشـ ــناء حلقـ ــلمات الـــيت أُلقيـــت أثـ ــتنادا إىل الكـ اسـ
 .االستنتاجات والتوصيات

 :رهاب إىل االستنتاجات التاليةوتوصلت حلقة العمل بشأن تدابري مكافحة اإل -٢٩٨

مـا زال إنشـاء نظـام قـانوين دويل ملكافحـة اإلرهاب يعمل بصورة كاملة ميثل             )أ( 
وعدم وجود شبكة . شـرطا أولـيا أساسـيا مل يـنفّذ فـيما يـتعلق مبكافحـة ومـنع اإلرهاب الدويل         

ــدو          ــتعاون ال ــام ال ــية أم ــبة أساس ــثّل عق ــة مي ــية املقابل ــريعات الوطن ــن التش ــة م يل ملكافحــة سلس
 اإلرهاب؛

ال ميكـن حتقـيق تعـاون دويل فعـال يف مكافحـة اإلرهـاب دون تعزيـز اآلليات                    )ب( 
والترتيـبات الوطنـية للـتعاون الـدويل يف املسـائل اجلنائـية جبميع أشكاهلا يف كل دولة من الدول                    

 األعضاء؛

تشريعات التدريـب التخصصـي ملوظفـي العدالة اجلنائية على التطبيق العملي لل            )ج( 
الوطنـية املنبـثقة مـن الصكوك القانونية العاملية ملكافحة اإلرهاب ميثّل شرطا أساسيا لدفع تنفيذ                

 تدابري مكافحة اإلرهاب الوطنية إىل األمام امتثاال ألحكام تلك الصكوك؛

ينـبغي لـنظم العدالـة اجلنائـية على الصعيد الوطين، عند مكافحة اإلرهاب، أن          )د( 
تامـا لسـيادة القانون واحملاكمات حسب األصول وأن تكون وفقا للقانون الدويل    متتـثل امتـثاال     

ذي الصـلة، وال سـيما القـانون الـدويل حلقـوق االنسـان والالجـئني والقـانون الدويل االنساين،                
 .مع إيالء االعتبار الواجب حلقوق ضحايا اإلرهاب

 :ات التاليةوعلى أساس االستنتاجات املذكورة أعاله، وضعت التوصي -٢٩٩

ينــبغي للــدول األعضــاء الــيت مل تصــدق بعــد عــلى الصــكوك القانونــية العاملــية   )أ( 
ملكافحـة اإلرهـاب أن تشـجع عـلى القيام بذلك، مبا يف ذلك التماس الدعم الالزم من مقدمي                    

وعــالوة عــلى ذلــك، ينــبغي أن تكــثّف مجــيع الــدول األعضــاء    . املســاعدة التقنــية ذات الصــلة 
وينـبغي أن تنظر الدول األعضاء      . متـام إدمـاج أحكـام تلـك الصـكوك يف تشـريعاا            جهودهـا ال  
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أيضــا يف اإلســراع بالتوقــيع والتصــديق عــلى االتفاقــية الدولــية لقمــع أعمــال اإلرهــاب الــنووي  
ونظرا إىل الروابط القائمة    . والشـروع يف اختاذ خطوات إلدماج أحكامها يف تشريعاا الوطنية         

رمية املـنظمة عـرب الوطنـية والفساد واالجتار غري املشروع باملخدرات، ينبغي    بـني اإلرهـاب واجلـ    
الــنظر أيضــا يف اإلســراع باإلجــراءات الرامــية إىل التصــديق عــلى صــكوك األمــم املــتحدة ذات  

 الصلة وتنفيذها؛

ينـبغي أن تـتخذ مجـيع الـدول األعضـاء خطوات عاجلة، على سبيل األولوية،        )ب( 
ات التعاون القضائي الدويل يف منع ومكافحة اإلرهاب، وبالتايل حرمان          لتبسـيط وتعزيز إجراء   

وباإلضــافة إىل . اإلرهابــيني مــن املــالذ اآلمــن إمــا عــن طــريق تســليمهم أو تقدميهــم إىل العدالــة 
ــلى مكافحــة           ــدويل ع ــتعاون ال ــتعزيز ال ــباره أداة ل ــيمي باعت ــتعاون اإلقل ــز ال ــبغي تعزي ــك، ين ذل

ــيات ا . اإلرهــاب ــدويل عــلى     وميكــن لآلل ــتعاون ال ــية يف ال ــتعلقة مبشــاركة أكــثر فعال ــية امل لوطن
ــية       ــية بشــأن املســاعدة القانون مكافحــة اإلرهــاب أن تشــتمل عــلى إنشــاء ســلطة مركــزية وطن

 املتبادلة وتسليم ارمني؛

وهناك حاجة . ينـبغي أن تسـارع الـدول األعضاء إىل وضع ترتيبات للتدريب           )ج( 
وينــبغي إعــداد املــناهج   . ك اجلهــود يف العديــد مــن الــبلدان   إىل مســاعدة تقنــية تصــاحب تلــ   

ــدويل    ــبات التدريــب لذلــك الغــرض عــلى الصــعيد ال ــبغي أن يكــثّف مكتــب األمــم   . وكتي وين
املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية أنشطة التدريب دعما للدول اليت تلزمها املساعدة من أجل               

 تدريب موظفي العدالة اجلنائية لديها؛

ــية الداعمــة جلهــود مكافحــة    مــن )د(  ــراعي تدابــري املســاعدة التقن  الضــروري أن ت
وعــلى األخــص، ينــبغي أن يقــوم . اإلرهــاب هــذه اجلوانــب املعــيارية باعتــبارها عناصــر مكملــة

مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، باعتـباره اهليـئة القيادية يف األمم املتحدة يف                  
دالـة اجلنائية، بدعم هذه اجلهود ومواصلة التعاون مع اإلدارة التنفيذية          مسـائل مـنع اجلـرمية والع      

 للجنة مكافحة اإلرهاب وغريها من هيئات األمم املتحدة؛

بغــية جعــل اجلهــود أكــثر فعالــية وتوازنــا، مــن الضــروري صــوغ اســتراتيجية     )هـ( 
ة على الصعد   عاملـية شـاملة ملكافحـة اإلرهـاب تـنص عـلى ضـرورة تعزيـز االجـراءات املتضـافر                   

الوطنــية واالقليمــية والدولــية والقــيام، يف الوقــت نفســه، مبعاجلــة األســباب اجلذريــة لإلرهــاب    
 .وحقوق االنسان األساسية وسيادة القانون
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   حلقة العمل بشأن تدابري مكافحة اجلرمية االقتصادية، مبا يف ذلك غسل األموال -هاء 
/  نيســان٢١ و٢٠ا اخلامســة والسادســة يومــي عقــدت اللجــنة الثانــية، أثــناء جلســتيه  -٣٠٠

ــريل  ، حلقــة العمــل بشــأن تدابــري مكافحــة اجلــرمية االقتصــادية، مبــا يف ذلــك غســل      ٢٠٠٥أب
األمـوال، وقـد نظّمـتها بالـتعاون مع معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اإلجرام ومعاملة ارمني                

 :جنةوكانت الوثائق التالية معروضة على الل. ومع حكومة السويد

ورقــة معلومــات خلفــية عــن حلقــة العمــل بشــأن الــتدابري الرامــية إىل مكافحــة  )أ( 
 ؛)A/CONF.203/13(اجلرمية االقتصادية، مبا يف ذلك غسل األموال 

 ؛)Corr.1 و A/CONF.203/PM.1(دليل املناقشة  )ب( 

ــر      )ج(  ــادي عشـــ ــلمؤمتر احلـــ ــريية لـــ ــية التحضـــ ــتماعات االقليمـــ ــر االجـــ  تقاريـــ
)A/CONF.203/RPM.1/1    و A/CONF.203/RPM.2/1    و A/CONF.203/RPM.3/1    و Corr.1  

 ).A/CONF.203/RPM.4/1و 

ويف اجللسـة اخلامسـة، ألقـى الرئـيس كـلمة اسـتهاللية عامـة تبعـتها كـلمة ترحيب من                      -٣٠١
مديـر معهـد آسيا والشرق األقصى ملنع اإلجرام ومعاملة ارمني، مث ألقى املدير العام للمكتب                

وعقـد اجـتماعان من اجتماعات      .  السـويدي املعـين باجلـرمية االقتصـادية خطابـا حموريـا            الوطـين 
أمــا اجــتماع فــريق املناقشــة األول فقــد اســتعرض اجتاهــات اجلــرمية االقتصــادية . أفــرقة املناقشــة

وأمـا اجـتماع فـريق املناقشـة الـثاين فقد تناول      . والـتدابري املضـادة بشـأن مكافحـة تلـك اجلـرمية        
 حالــة بشــأن املســائل القانونــية الناشــئة عــن مــنع أنــواع جديــدة مــن اجلــرمية االقتصــادية  دراســة

وألقـى كـلمة ممثّلو شيلي ومجهورية إيران اإلسالمية واجلماهريية العربية الليبية          . والـتحري فـيها   
 .والربازيل والفلبني واألرجنتني

ندي ملكافحـة غسل األموال     ويف اجللسـة السادسـة، ألقـى األمـني العـام للمكتـب التايلـ               -٣٠٢
وقد ركّز اجتماع فريق . وعقد اجتماعان آخران من اجتماعات أفرقة املناقشة   . خطابـا حموريـا   

املناقشـة الثالـث عـلى غسـل األمـوال حتديـدا، بيـنما تـناول اجـتماع فريق املناقشة الرابع دراسة             
 األموال والتحري فيه حالـة بشـأن مسائل حمددة ينطوي عليها غسل األموال، منها جترمي غسل   

. ومصــادرة املوجــودات وتعويــض الضــحايا وتدابــري املــنع ودور القطــاع املــايل يف هــذا الشــأن   
وألقــى كــلمة ممــثّلو أســتراليا واجلماهرييــة العربــية الليبــية وإيطالــيا وبــنن والــربازيل واجلمهوريــة   

 .العربية السورية واملغرب ومصر وإسبانيا
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  املناقشة العامة 
شــدد مديــر معهــد آســيا والشــرق األقصــى ملــنع اإلجــرام ومعاملــة اــرمني، يف كلمــته     -٣٠٣

الترحيبـية، عـلى أن حلقـة العمـل ميكن أن تتيح الفرصة لزيادة املعرفة باجلرمية االقتصادية وتدابري                  
ــوح ــا اجلــرمية       ــتهديدات الــيت تل ــة ملكافحــة ال مكافحــتها، وكذلــك الستكشــاف الســبل الفعال

والحــظ املديــر العــام للمكتــب الوطــين الســويدي املعــين باجلــرمية االقتصــادية تــزايد   . ةاالقتصــادي
خطــورة اجلــرمية االقتصــادية الــيت توقــع عــددا كــبريا مــن الضــحايا وتتســبب يف خســائر فادحــة،    
وشــدد يف هــذا الســياق عــلى أمهــية وضــع اســتراتيجية شــاملة مــتعددة اــاالت وتعزيــز الــتعاون    

األمني العام للمكتب التايلندي ملكافحة غسل األموال على أمهية التعاون الدويل          وشـدد   . الـدويل 
وكذلـك عـلى الـدور اهلـام الـذي ميكن أن تؤديه وحدات االستخبارات املالية يف مكافحة غسل                   

 .األموال

ومتثّلـت إحدى املشاكل اليت استبينت أثناء حلقة العمل فيما يتعلق باجلرمية االقتصادية              -٣٠٤
فقـد اسـتبني الكـثري مـن عناصـر هذه اجلرمية، بدءا             .  عـدم وجـود تعـريف شـامل مـتفق علـيه            يف

وأشــري إىل أن حماولــة . باجلــرائم الضــريبية ومــرورا باجلــرمية الســيربانية وانــتهاء إىل ســرقة اهلويــة 
معاجلـة خمـتلف مظاهـر اجلـرمية كل على حدة ينطوي على جمازفة اإلفراط يف جتزئة النهج املتبع                

وأفـيد بـأن مـا هـو ضـروري هـو اتـباع ـج شـامل يـرمي إىل إجيـاد تناسـق بني خمتلف                         . ءهـا إزا
العناصـر، حيـث إن ذلـك ميكـن أن يهـدي إىل الطـريقة الـيت تجـرى ا التحريات واملالحقات                      

 .القضائية

ــتعقّد بســبب         -٣٠٥ ــاملي ت ــلى الصــعيد الع ــد ع ــريف موح ولوحــظ أن الصــعوبة يف إجيــاد تع
ات اجلنائـية بـني بلـد وآخـر، مما ميثّل مشكلة بشأن كيفية حتديد النطاق العام                 اخـتالف السياسـ   

. ولكـن، أشـري إىل إمكانية استبانة اجتاهني رئيسيني يف جترمي اجلرائم االقتصادية            . لـتلك اجلـرائم   
فـبعض الـدول يتـبع جـا واسـعا يشـمل أساسـا أي فعـل أو إغفـال خيالف السياسة االقتصادية                       

د دول أخـرى جـا أضـيق ال يشـمل إالّ األفعـال الـيت ـدد املبادئ األساسية         وتعـتم . العمومـية 
ولوحظ أن أنواع العقوبات املفروضة على تلك اجلرائم ميكن أن          . للـنظام االقتصادي العمومي   

تتـباين تبايـنا شاسـعا بـني الـدول، حيـث إـا تـتراوح بـني العقوبات اجلنائية القاسية واجلزاءات                    
ــية والتأديبــ  ــة واالقتصــادية املدن ــة    . ية واإلداري واقترحــت خطــوات لتيســري اختــاذ إجــراءات فعال

ملكافحــة اجلــرمية االقتصــادية، مــنها زيــادة التشــديد عــلى املــنع واســتعمال كــل مــن اجلــزاءات     
 .اجلنائية وغري اجلنائية
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ولوحــظ أن اجلــرمية االقتصــادية ال تؤثّــر يف الضــحايا األفــراد فحســب بــل وميكــن أن     -٣٠٦
اجلرائم "وهـذا ينطـبق بوجـه خـاص على          .  عـنها عواقـب اقتصـادية واسـعة الـنطاق أيضـا            تـنجم 

الـيت ترتكَـب بطـريقة نظامية وتقوم على بنية حتتية داعمة، مقارنة باجلرائم االقتناصية               " السـوقية 
ويف احلاالت القصوى، ميكن أن تنافس اجلرائم     . الـيت ترتكـب عشـوائيا عـندما تتاح هلا الفرص          

فعلى سبيل املثال، ميكن . النشـاط االقتصـادي املشـروع، حيـث إا تنفذ إليه وتقوضه           السـوقية   
للسـلع الـيت يحصـل عليها بالسرقة أو االحتيال أو التهريب أن حتل حمل السلع املنتجة واملسوقة         

وعـالوة عـلى ذلـك، فإن املتاجرة االحتيالية باملدخرات واالستثمارات ميكن            . بشـكل مشـروع   
ل يف إحلـاق خسـائر فادحـة باألفراد واملشاريع التجارية والدول، كما ميكن أن تفضي                أن تعجـ  

وأشري إىل ضرورة إجراء تقييم مناسب للتهديد . أحـيانا إىل اـيار مشـروع جتـاري أو مؤسسـة          
وقُدم . الـذي تشـكله اجلـرمية االقتصـادية داخـل واليـة قضـائية معيـنة مـن أجل مقاومته بنجاعة                    

 .اجلرمية االقتصادية وأثرها يف إحدى املناطقمثال على شكل 

) املوجودة يف املناطق املالية احلرة(ونظـر يف مسـألة إسـاءة استعمال املراكز املالية احلرة           -٣٠٧
وجــرى التشــديد عــلى أن كــل املراكــز . بتوجــيه األمــوال املتأتــية مــن اجلــرمية االقتصــادية إلــيها 

رجه، عليها التزام التقيد باملعايري الدولية ملكافحة غسل     املالـية، سـواء أكانـت داخل البلد أم خا         
وأشـري إىل ضـرورة إرسـاء تدابري منعية،         . األمـوال مـن أجـل مـنع اسـتخدامها يف ذلـك الغـرض              

بغــية ضــمان ممارســة املؤسســات املالــية الــيقظة الواجــبة، لكــي يتســنى حتديــد النشــاط املشــبوه    
جالت املالـــية لغرضـــي التحقـــيق واملالحقـــة واإلبـــالغ عـــنه، وتيســـري ســـبل الوصـــول إىل الســـ

ــيها       . القضــائية ــة عل ــيها واألدلّ ــنوع مــن اجلــرائم ومرتكب ولوحــظ أن كــال مــن ضــحايا هــذا ال
وعائداــا قــد يكــون يف بلــد خمــتلف، ممــا يؤكّــد عــلى ضــرورة مواءمــة القوانــني واالجــراءات     

على األدلة ومالحقة ارمني    الوطنـية حىت يتسنى للدولة اليت تقوم باملالحقة القضائية احلصول           
وأفـيد بأنـه ينـبغي أن تكون هناك معايري عالية املستوى يف جمال              . قضـائيا واسـترجاع العـائدات     

إنفـاذ القـانون يف كـل والية قضائية لكي ال يستطيع أي جمرم انتهاز مواطن الضعف يف إحدى        
ال عن ذلك إىل أن  وأشري فض . الـدول مـن أجـل الـتهرب مـن مالحقـة قضـائية يف دولـة أخـرى                  

من شأنه أن ) أي دون االستناد إىل إدانة(اعـتماد معـايري دولـية بشـأن مصـادرة العائدات مدنيا        
 .يشجع على استخدام تلك الطريقة الناجعة وأن ييسره

وأشــار بعــض املــتكلّمني إىل االجتاهــات الــيت تبعــث عــلى اهللــع فــيما يــتعلق باســتخدام   -٣٠٨
ــدة يف   ــتزاز   التكنولوجــيا اجلدي ــيال واملســاومة واالب . ارتكــاب اجلــرائم االقتصــادية، مــنها االحت

وأفــيد بـــأن هـــذه اجلـــرائم ميكـــن أن تشـــمل جـــرائم جديـــدة تســـتهدف شـــبكات احلواســـيب  
. وتكنولوجـيا املعلومـات أو جـرائم تقلـيدية مدعومة باستعمال اإلنترنت والتكنولوجيا اجلديدة      
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ال التكنولوجــيا يطـرح حتديــات فـريدة مــن نوعهــا   ولوحـظ أن االجتــاه املتمـثّل يف زيــادة اسـتعم   
ــانون   ــاذ الق ــية بإنف ــام الســلطات املعن ــثلة عــلى حتــريات ناجحــة عــرب احلــدود،     . أم وذُكــرت أم

ــتعاون      فالحظــت الــدول يف هــذا الســياق أن هــناك حاجــة مــتزايدة جــدا إىل االعــتماد عــلى ال
قائـيا، مـن أجـل مـنع ارتكاب         الـدويل يف الـتحريات، وإىل تقاسـم املعلومـات، عـند الطلـب وتل              

وقُـدم مـثال عـلى اخلطـوات احملـددة اليت ميكن اختاذها للرد على اجلرمية احلاسوبية اليت             . اجلـرائم 
ــتظم بــني       ــتدابري، مــنها التشــاور املن متــثّل مشــكلة مســتجدة، وذلــك باســتعمال جمموعــة مــن ال

ــيانات لدعــم األحبــاث والــ     تحريات وإدراج فعــل احلكومــة والقطــاع اخلــاص وإنشــاء قواعــد ب
 .جديد يف عداد اجلرائم وهو احلصول على معلومات ختص اهلوية الشخصية ألغراض إجرامية

وأفيد بأنه، يف   . ودارت مناقشـة حـول مشـكلة سـرقة اهلوية اليت هي مشكلة مستجدة              -٣٠٩
ن حـني يشـهد هـذا النشـاط اإلجـرامي تنامـيا سـريعا عـلى الصـعيد العـاملي، مل تسن سوى بلدا                       

وقــيل إنــه ميكــن تعــريف ســرقة اهلويــة بأــا . قلــيلة قوانــني جتعــل مــن ذلــك الفعــل جــرما حمــددا
حتصــيل معلومــات عــن اهلويــة الشخصــية أو حــيازا أو إحالــتها أو اســتعماهلا لغــرض ارتكــاب 

مـثال، بالقـيام بعملـيات سـحب غري مأذون ا من احلساب             (جـرمية إمـا مـن أجـل حتقـيق ربـح             
). مثل تيسري حركة اإلرهابيني   (أو لتيسري حتقيق أهداف إجرامية أخرى       ) ااملصـريف لشـخص مـ     

وميكن أن يشارك يف    . وميكـن حتصـيل هـذه املعلومـات بطـرائق شـتى، مـنها بواسـطة اإلنترنـت                 
هـذه السرقة وما يترتب عليها من تناقل للمعلومات أو بيع هلا عدةُ أفراد، وكثريا ما يعين ذلك                  

وأفيد بأن ذلك، إضافة إىل كثرة إحالة . مبفـرده كل عناصر اجلرمية أنـه مل يرتكـب أي شـخص        
ولوحظ أيضا أن   . املعلومـات عـرب احلـدود، جيعـل عملـييت الكشـف واإلنفـاذ يف غايـة الصـعوبة                  

هـناك قـيدا قانونـيا أساسيا يف التصدي لسرقة اهلوية وهو أن املعلومات عن اهلوية الشخصية ال                  
ر امللكــية، ومــن مث ال تـتوفّر فــيها عناصـر الــتعاريف التقلــيدية   تعتـرب بوجــه عـام مــندرجة يف إطـا   

ونظــرا ألن جــرائم امللكــية التقلــيدية ليســت يف غالــب األحــيان مناســبة ملعاجلــة هــذه    . للســرقة
 ا، مــع احلــرص عــلى عــدم ســندة بشــأالــبلدان تشــريعات حمــد رح أن تســناملشــكلة، فقــد اقــت

ــمل    ــي ال تشـ ــيم لكـ ــرطة يف التعمـ ــريعات مفـ ــروعة تشـ ــطة املشـ ــك أن  .  األنشـ ــظ كذلـ ولوحـ
وجــرى . اســتراتيجيات مــنع ســرقة اهلويــة ينــبغي أن تشــمل كــال مــن اآللــيات اجلنائــية واملدنــية 

التأكـيد عـلى أنـه جيـب عـلى الـدول أن تـتعاون أيضـا عـلى كشف االجتار ذه املعلومات عرب                        
 املؤرخ  ٢٠٠٤/٢٦ي  ولوحـظ أنـه، عمال بقرار الس االقتصادي واالجتماع        . احلـدود ومـنعه   

ــوز٢١ ــيه / مت ــن        ٢٠٠٤يول ــة ع ــاعداد دراس ــين ب ــدويل املع ــي ال ــريق اخلــرباء احلكوم ، أُنشــئ ف
وأفيد بأن االجتماع األول    . االحتـيال واساءة استعمال وثائق اهلوية وتزييفها ألغراض إجرامية        
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 ٢٠٠٥مــارس /  آذار١٨ و١٧لفــريق اخلــرباء احلكومــي الــدويل املذكــور عقــد يف فييــنا يومــي 
(E/CN.15/2005/11). 

ونظـر يف املمارسـة الفضـلى يف جمـال مـنع اجلـرمية االقتصـادية والـتحري فـيها على حنو                       -٣١٠
وأفـيد بـأن الـتحري الدقـيق يف حالـة معقـدة كـتلك الـيت تناولتها دراسة احلالة ينبغي أن                . فعـال 

ي فساد رمبا ساعد على يشـمل الـنظر يف كـل اجلـرائم الـيت ميكـن أن تنشأ عن الوقائع، ومنها أ         
ــثلة عــلى ذلــك ميكــن أن تشــمل املوظفــني الفاســدين يف     . ارتكــاب اجلــرمية  وأشــري إىل أن األم

ــلى كســب           ــابل احلصــول ع ــية مق ــة مال ــركام يف جمازف ــن يضــعون ش ــية الذي املؤسســات املال
شخصــي، أو األخصــائيني املهنــيني الذيــن يســيئون اســتعمال مراكــزهم باملســاعدة عــلى تزويــر   

أمــا مــن حيــث املــنع، فقــد أشــري إىل أن هــذه . يــات مــن أجــل تيســري القــيام بعملــية احتــيالاهلو
وغريهـا مـن احـتماالت الفسـاد ميكـن التصـدي هلـا بواسـطة اسـتراتيجية ثالثـية الفـروع تشمل                       

فموظفـو املؤسسـات املعرضـة هلـذا الـنوع من اجلرائم ينبغي أن يتلقّوا               . املـنع والتثقـيف والـردع     
ــنهم أن يفصــحوا عــن      سياســة واضــحة  ــباعها وتقتضــي م ــيهم ات  يف جمــال مناهضــة الفســاد عل

التــنازعات يف املصــاحل ومتــنعهم مــن تلقّــي مــنافع غــري مناســبة مــن أطــراف ثالــثة وحتظــر علــيهم  
وقيل إن سياسة من هذا القبيل ينبغي أن تكون         . حظـرا باتـا الكشـف عـن أي معلومـات سرية           

 . االستعمال يتكتم على اهلوية وحيمي املبلّغنيمدعومة بالتدريب وبنظام شكاوى سهل

وانصـب التشـديد عـلى ضـرورة زيـادة استعمال تقنيات التحري االستباقي يف املسائل                 -٣١١
ــية واعــتراض ســبيل        ــنها مــثال التنصــت عــلى املكاملــات اهلاتف ــتعلقة باجلــرمية االقتصــادية، وم امل

ــيات مســتتر    ــيذ عمل ــربيد االلكــتروين وتنف وجــرى التشــديد أيضــا عــلى أمهــية    . ةمراســالت ال
املهـارات التحليلـية احلاسـوبية لألغـراض القانونـية والقـدرات عـلى الـتحري يف املسـائل املالية،                    

وجرى . حيـث إمـا أداتان مهمتان للكشف عن مرتكيب تلك اجلرائم وتبني عائداا وضبطها             
يق التعاون يف جمال التحري     التشـديد أيضـا عـلى ضـرورة حتسـني تـبادل املساعدة القانونية وتوث              

وأوصـي بـأن تسـن الـبلدان تشـريعات شاملة           . يف املـراحل املـبكّرة مـن احلـاالت عـرب احلدوديـة            
جتـرم الفسـاد يف القطـاع اخلاص، وأن ترسي دورات تدريبية مركزية لصاحل املكلّفني بالتحري                

ــبادل املســاعدة     ــتعاون عــلى  يف اجلــرمية الســيربانية، وأن تبســط إجــراءاا بشــأن ت ــية وال  القانون
 .التحري فيما بني الوكاالت

ــية        -٣١٢ واســتبني اســتعمال نظــام شــامل ملصــادرة املوجــودات، جيمــع بــني املصــادرة اجلنائ
املســتندة إىل اإلدانــة واملصــادرة املدنــية غــري املســتندة إىل اإلدانــة، فضــال عــن مــنح صــالحيات    

 ملالحقــة عــائدات اجلــرمية االقتصــادية املــتجمعة مبقتضــى القوانــني الضــريبية، بصــفته أداة ناجعــة
وقـيل إن هـذا الـنهج اتـبع يف إحـدى الواليـات القضـائية وأفضى إىل استرجاع                   . لـدى اـرمني   
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ولوحظ أنه، بينما ميكن أن يشمل العديد       . موجـودات غـري مشـروعة قيمـتها ماليني اليوروات         
ق مبصدر املوجودات اليت يدعى أا      مـن نظـم مصادرة املوجودات نقل عبء اإلثبات فيما يتعل          

إجرامـية، فقـد أيـدت قـرارات دستورية عدة تلك األحكام شريطة أن ينص عليها القانون وأن            
بـيد أنـه ذكـر أن إبطـال املسـؤولية ال يتسـق مـع املـبادئ القانونية         . تنشـئ قريـنة قابلـة للدحـض       

ة املوجودات وحول مالحقة    ودارت مناقشـة حـول اسـتعمال الـنظم املدنـية ملصـادر            . األساسـية 
ما يسمى  (اـرم ذاتـه قضـائيا مـرتني، مرة على اجلرم األصلي ومرة أخرى على غسل األموال                  

ولوحظ أن القانون . واحـتمال انتهاك القاعدة اليت تنهى عن التجرمي املزدوج ") الغسـل الـذايت   "
 .خمتلف حول تلك النقطة باختالف الواليات القضائية

تأكــيد عــلى أن االجــراءات الفعالــة ملكافحــة اجلــرمية االقتصــادية تســتوجب    وجــرى ال -٣١٣
وقُدمـت أمثلة يف هذا     . توسـيع نطـاق التركـيز عـلى تدابـري املـنع حبيـث يشـمل القطـاع اخلـاص                   

الشـأن مـنها صـوغ خطـة بشـأن الرتاهـة التنظيمـية، والتمحـيص الدقـيق يف املوظفـني احملـتملني،            
ــراجعة احلســابات  ــن اجلــرمية االقتصــادية،     وأشــري أيضــ . وم ــبلِّغني يف الكشــف ع ا إىل أمهــية امل

وكذلـك إىل األمهـية الـيت يكتسـيها عـلى كـال املسـتويني التنظـيمي والوطـين توفري محاية ناجعة                      
 .للمبلّغني

وأُبـدي اقـتراح بشأن إنشاء صندوق للضحايا تدفع فيه العائدات املصادرة ويتلقّى منه               -٣١٤
فمـن شـأن ذلـك أن خيفّـف مـن مشـكلة اضـطرار الضحايا إىل                 . اتضـحايا االحتـيال التعويضـ     

 .رفع دعاوى مدنية السترداد خسائرهم

واستعرضــت الصــكوك واملعــايري الدولــية الرئيســية فــيما يــتعلق بغســل األمــوال، ومــنها   -٣١٥
اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملؤثّــرات العقلــية لســنة    

 واتفاقـــية اجلـــرمية املـــنظمة واتفاقـــية األمـــم املـــتحدة ملكافحـــة الفســـاد، فضـــال عـــن )٢٠(١٩٨٨
. التوصـيات املـنقّحة الصـادرة عـن فـرقة العمـل املعنـية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال                

 مث ١٩٨٨وسـلّط الضـوء عـلى األحكـام األساسـية الـيت ظهرت أول ما ظهرت يف اتفاقية سنة                   
ولوحظ كذلك أن اتفاقيات األمم املتحدة الثالث تنص على أن          .  صـكوك أخـرى    أُدرجـت يف  

وجرى التأكيد على   . تـنظر الـدول يف تقاسـم املوجـودات املصـادرة ويف عكـس عبء اإلثبات               
وأشـري أيضـا إىل أن التوصـيات األساسية         . أمهـية توصـيات فـرقة العمـل يف وضـع معـايري دولـية              

ليت تدعو الدول إىل التصديق على اتفاقيات األمم املتحدة الصـادرة عـن فـرقة العمـل هي تلك ا     
ذات الصـلة وتنفـيذها؛ وتلـك الـيت تدعـو إىل اسـتحداث تدابـري ونظـم مؤقّـتة بشـأن املصادرة؛                       

__________ 
 .٢٧٦٢٧،  العدد ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتدة، األمم املتح (20) 
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واالشـتراطات بشـأن اختـاذ تدابـري وقائـية، مـنها الـتزام الـزبائن اليقظة الواجبة؛ والتوصيات اليت             
ات اسـتخبارات مالـية وهيـئات حتـر مكرسة لذلك        تـنص عـلى ضـرورة أن تنشـئ الـدول وحـد            

وأشـري أيضا إىل بعض األحكام اجلديدة الواردة يف االتفاقيات األحدث عهدا، ومنها             . الغـرض 
عــلى وجــه اخلصــوص الفصــل الــذي يتضــمن أحكامــا تفصــيلية بشــأن اســترداد املوجــودات يف  

 .اتفاقية مكافحة الفساد

اع أفضــل املمارســات الدولــية املنصــوص علــيها يف وشــددت الوفــود عــلى ضــرورة اتــب -٣١٦
واقترحــت عــدة . اتفاقــيات األمــم املــتحدة وغريهــا مــن املعــايري الدولــية بشــأن غســل األمــوال   

اسـتراتيجيات وممارسـات مـن أجـل التصدي هلذه املشكلة، منها تعزيز كشف حركات العملة                
ــبادل املعلومــات بــني ســلطات خمــتلف الــ      ــرام  عــرب احلــدود؛ وحتســني ت ــنها إب بلدان، بطــرائق م

مذكّـــرات تفـــاهم، حـــىت ال يتســـنى لـــلمجرمني اســـتغالل الـــثغرات يف املمارســـات اإلداريـــة؛  
. والـتمكني مـن ضـبط املوجـودات اإلجرامـية يف بلـد غري البلد الذي يسعى إىل احلصول عليها                   
ــن الشــرطة املتخصصــة يف الــتحريات املالــ         ية، وبصــورة مماثلــة، لوحــظ أن إنشــاء وحــدات م

مشـفوعا بتحسـني تدريـب رجـال الشـرطة، ميكـن أن يفضـي إىل حتسـني النتائج احملرزة يف هذا           
 .اال

وفــيما يــتعلق بــنظم الــرقابة الداخلــية، أشــار عــدد مــن املــتكلّمني إىل أمهــية التمحــيص     -٣١٧
. الدقـيق يف موظفـي املؤسسـات املالـية مـن أجـل التقليل من احتمال تورطهم يف غسل األموال        

فـيد بـأن أولـئك املوظفـني ينـبغي أن يـتلقّوا تدريـبا متواصال من أجل ضمان امتثاهلم للمعايري                     وأ
ولوحــظ أنــه، بالــرغم مــن كــون املخالفــات قــد تكتشــف داخــل املصــارف، فــإن  . ذات الصــلة

إدارات تلـك املصـارف كـثريا مـا تـتردد يف اإلبـالغ عـنها خوفا من سوء السمعة وفقدان الثقة                      
دم مـن مـنظور القـائمني بالـتحريات مـثال عملي على أمهية فحص املستندات                وقُـ . يف املصـرف  

املصـرفية األصـلية عـند الـتحري يف قضـايا غسـل األمـوال، حيث إن نسخة مصورة من مستند                     
 .يزعم أنه حيمل توقيعا قد ال تكشف مثال عن عدم تضمنها التوقيع األصلي للشخص

ريعية والرقابـية الـيت اتخـذت يف اآلونة األخرية بشأن           وقُـدم مـثال عـلى املـبادرات التشـ          -٣١٨
وأشــري بوجــه خــاص إىل . غســل األمــوال يف إحــدى الــدول وبعــض الــتحديات الــيت واجهــتها  

ضـرورة اتـباع ـج منـتظم ومنسـق، مـع تطبـيق القـانون تطبـيقا شفّافا، عند وضع خطة رقابية                       
ولوحظ .  يف تقيـيم مـدى االمتـثال       وقـيل إن ذلـك يقتضـي اسـتعمال معـايري موحـدة            . وإنفاذهـا 

كذلـك أنـه، بيـنما توجـد ترتيـبات بشـأن تـبادل املسـاعدة داخـل املـنطقة الـيت توجد فيها تلك                         
الدولـة، فقـد حصـلت يف املمارسـة حـاالت تأخـر عديـدة، وأشـري إىل ضرورة بذل اجلهود من              

ي مؤخرا فيما يتعلق    وقُدم وصف مفصل لنظام رقايب أُرس     . أجـل تعجيل التعاون وزيادة جناعته     
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وأفـيد بـأن لـلحوالة دورا حامسـا يف عـدة بلـدان، حيـث إا                 . مبـتعهدي احلوالـة يف تلـك الدولـة        
تيسـر إحالـة األمـوال وتلقّـيها عـلى األفـراد الذين يتعذّر عليهم استعمال النظم املصرفية الرمسية                   

ليم مع ذلك بضرورة مراقبة     وجرى التس . ألسـباب خمـتلفة، منها األمية واإلقامة يف أماكن نائية         
احلوالـة ووضـع ضـوابط هلـا، نظرا الحتماالت إساءة استعماهلا من ِقبل غاسلي األموال وممويل                 

وأُفـيد بـأن الـنظام املعـتمد يف تلـك الدولـة هـو نظـام رقـايب بسـيط يهدف إىل توفري                       . اإلرهـاب 
 أو وضع أعباء مفرطة  محايـة مناسـبة مـن إسـاءة اسـتعمال احلوالـة دون تغريب متعهدي احلوالة               

 .على كاهلهم

ونوقشـت الـتحديات الـيت تواجـه الـدول يف تنفـيذ نظام شامل لغسل األموال، وجرى           -٣١٩
التشـديد يف هـذا السـياق عـلى فوائـد وجـود ـج تشـريعي متكامل ومتوائم داخل أي منطقة،                      

وبة إنفــاذ وركّــز بعــض املــتكلّمني عــلى صــع. كمــا جــرى اإلحلــاح عــلى أمهــية الــتعاون الــدويل
أحكـام معقّـدة بشـأن مكافحـة غسـل األمـوال يف البلدان اليت هلا اقتصادات تقوم إىل حد كبري              

وجرى التشديد أيضا  . عـلى الـنقد وتوجـد فـيها نسب مشاركة ضئيلة يف القطاع املايل الرمسي              
ــأخذ يف احلســبان الظــروف       ــناجعة ملكافحــة غســل األمــوال جيــب أن ت عــلى أن االجــراءات ال

 .ية يف تلك البلدانالواقع

ولوحــظ أن إحــدى العقــبات الكــربى الــيت اعترضــت بعــض الــبلدان يف جمــال الــتعاون   -٣٢٠
الـدويل عـلى مكافحـة غسـل األمـوال متثلـت يف االشـتراط املـتعلق بالتجرمي املزدوج ويف تطبيق                     

ليت استبني  أما املعوقات العملية األخرى ا    . قـاعدة اخلصوصية يف سياق تبادل املساعدة القانونية       
أــا حتــول دون الــتعاون الفعــال فهــي حــاالت الــتأخر يف تنفــيذ الطلــبات بســبب االفــتقار إىل     

 .املوارد والتدريب

ولوحـظ أيضـا أن فعالية نظام من هذا القبيل تتوقّف على وجود برنامج تدرييب واسع                 -٣٢١
وأُبديت . ع دول أخرى  لصـاحل املوظفـني املعنـيني، سـواء عـلى الـنطاق الداخلي أو باالشتراك م               

شــواغل بشــأن اجلوانــب املــتعلقة مبصــادرة املوجــودات، مــنها املشــاكل الدســتورية املـــتعلقة          
ولوحظ فيما يتعلق   . بتخفـيض معـايري اإلثـبات وانتهاك السرية املصرفية وعكس عبء االثبات           

 خمتلفة،  ـذه الـنقطة األخـرية أنـه، بالـرغم مـن صـدور جمموعـة من األحكام القضائية يف بلدان                    
وأفيد بأن  . فـإن الكـثري يـتوقّف عـلى الـنظام القـانوين احملـدد وعـلى األحكـام الدستورية الفعلية                   

الـتجربة يف دول عديـدة أثبتـت أن اتـباع ج واسع النطاق فيما يتعلق باجلرائم األصلية، حبيث             
. جوداتيشـمل كـل اجلـرائم اخلطـرية، هو النهج األفضل يف جمال غسل األموال ومصادرة املو              

، فقد  ١٩٨٨ونظـرا ألن تلـك املفاهـيم أُدرجـت لـلمرة األوىل على نطاق دويل يف اتفاقية سنة                   
 .حصرت بعض البلدان يف البداية اجلرائم األصلية بشأن غسل األموال يف جرائم املخدرات
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  االستنتاجات والتوصيات 
مبــا يف ذلــك غســل توصــلت حلقــة العمــل بشــأن تدابــري مكافحــة اجلــرمية االقتصــادية،   -٣٢٢

 :األموال إىل االستنتاجات والتوصيات التالية
  
  اجلرمية االقتصادية عموما 

ينـبغي إجـراء مـزيد من البحوث وحتسني مجع البيانات عن اجلرمية االقتصادية                )أ( 
 من أجل اإلفادة عن املساعدة التقنية وحتسينها؛

 يف جماالت منها التثقيف     ينـبغي تعزيـز الـتعاون بـني احلكومـة والقطاع اخلاص            )ب( 
 والتدريب وتشاطر املعلومات؛

ــتدابري جتســيد ــج        )ج(  ــا مــن ال ــبغي أن يكــون اهلــدف مــن التشــريعات وغريه ين
مـتكامل إزاء اجلـرمية االقتصادية يشمل نطاقا واسعا من اجلرائم، منها اجلرمية احلاسوبية وسرقة               

 اهلوية، على حنو يتسم باملرونة؛

ــبغي أن تكــو  )د(  ــنها      ين ــتحري، م ــن أدوات ال ــعة م ــة واس ــدول جمموع ــدى ال ن ل
العملـيات املسـتترة وآليات اعتراض سبيل مراسالت الربيد اإللكتروين وغريها من االتصاالت،    

 وينبغي أن تقدم الدول املساعدة التقنية الالزمة لبناء القدرات يف هذا اال؛

ــدويل بواســطة تــ     )ه(  ــتعاون ال ــز ال ــناك حاجــة إىل تعزي ــية  ه بادل املســاعدة القانون
 وتشاطر املعلومات والتعاون يف عمليات التحري؛

هـناك حاجـة كـبرية إىل املسـاعدة التقنـية لكـي تـتمكّن الدول من بناء قدراا                   )و( 
 .على مكافحة اجلرمية االقتصادية

  
  غسل األموال    

فعال ينـبغي أن تتصـدى احلكومات بسرعة لغسل األموال من خالل الرصد ال           )أ( 
 للتحويالت النقدية وحلركة النقود عرب احلدود؛

ــبغي أن تعلّــق الــدول اهــتماما خاصــا عــلى تنفــيذ نظــام شــامل ملــنع غســل       )ب(  ين
ــة         ــتندة إىل إدانـ ــري املسـ ــادرة غـ ــك املصـ ــا يف ذلـ ــودات، مبـ ــادرة املوجـ ــك ملصـ ــوال وكذلـ األمـ

 للموجودات عندما يكون ذلك مناسبا؛
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يــر الــتدابري الوطنــية والــتعاون الــدويل مــن أجــل هــناك حاجــة إىل مواصــلة تطو )ج( 
ــية         ــبادل املســاعدة القانون ــتأخر يف ت ــب وحــاالت ال ــتقار إىل التدري ــنها االف ــور م التصــدي ألم

 والتحديات الناشئة عن تطبيق مبدأي اخلصوصية والتجرمي املزدوج؛

ــنفّذ     )د(  ــية لكــي تــتمكّن الــدول مــن أن ت  هــناك حاجــة كــبرية إىل املســاعدة التقن
ــوال،         ــتعلقة مبكافحــة غســل األم ــية امل ــايري الدول ــية ذات الصــلة واملع ــيات الدول ــية االتفاق بفعال

 .وكذلك املمارسات الفضلى يف تدابري املنع والتحري واملالحقة القضائية
  

   حلقة العمل بشأن تدابري مكافحة اجلرائم احلاسوبية                     -واو  
 ٢٣ و٢٢عة والعاشــرة، املعقودتــني يف عقــدت اللجــنة الثانــية، خــالل جلســتيها التاســ  -٣٢٣

وقد نظّمت حلقة   . ، حلقة العمل بشأن تدابري مكافحة اجلرائم احلاسوبية       ٢٠٠٥أبريل  /نيسـان 
 : وكان معروضا على اللجنة الوثائق التالية. العمل بالتعاون مع املعهد الكوري لعلم اإلجرام

افحة اجلرائم املتصلة   ورقـة معلومـات خلفـية عن حلقة العمل بشأن تدابري مك            )أ( 
 ؛(A/CONF.203/14)باحلواسيب 

 ؛)Corr.1 وA/CONF.203/PM.1(دليل املناقشة  )ب( 

ــادي عشــــر        )ج(  ــرييـــة لـــلمؤمتـــر احلــ ــتماعــات اإلقليمـــيـــة التحضـ ــر االجـ  تقاريـــ
)A/CONF.203/RPM.1/1و  ،A/CONF.203/RPM.2/1و   ،A/CONF.203/RPM.3/1و  ،Corr.1، 
 ).A/CONF.203/RPM.4/1و

أبـريل، ألقى ممثل عن األمانة كلمة متهيدية     / نيسـان  ٢٢يف اجللسـة األوىل، املعقـودة يف         -٣٢٤
وألقــى الكــلمة الرئيســية . أعقبــتها كــلمة ترحيبــية ألقاهــا رئــيس املعهــد الكــوري لعــلم اإلجــرام

ــند     ــوزارة تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت يف تايل ــم ل  وقُدمــت .حللقــة العمــل األمــني الدائ
وأثناء املناقشات، ألقى ". النظرية واملمارسة: جـرائم الفضـاء احلاسـويب   "عـروض عـن موضـوع      

كـلمات كـل من ممثلي األرجنتني واسبانيا وأوكرانيا واجلماهريية العربية الليبية وشيلي وفرنسا              
ة وألقــى كــلمات أيضــا ثالثــة مــن اخلــرباء بصــور . وكــندا واملغــرب واململكــة املــتحدة والنمســا

 .فردية

ــودة يف    -٣٢٥ ــية، املعق ــريل، قُدمــت عــروض عــن موضــوع    / نيســان٢٣ويف اجللســة الثان أب
وأثناء املناقشات،  ". املـوارد الالزمـة والـتعاون الـدويل بشـأن مكافحة جرائم الفضاء احلاسويب             "

ألقــى كــلمات كــل مــن ممثــلي األرجنــتني وإيطالــيا واجلزائــر واجلماهرييــة العربــية الليبــية وكــندا 
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كمـا ألقـى كـلمة املراقـب عـن شبكة املنظمات            . مصـر واململكـة املـتحدة والواليـات املـتحدة         و
املعنـية بالقضـاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار م ألغراض                

 .جنسية
  
  املناقشة العامة 

 حلقة العمل وكذلك عن     قـدم ممـثل األمانـة، يف كلمـته التمهـيدية، موجـزا عـن خلفية                -٣٢٦
أنشـطة األمـم املـتحدة يف اـال األوسـع نطاقا املتعلق مبنع اجلرائم احلاسوبية وروابطها مبجتمع                  
املعلومـات، مبـا يف ذلـك اإلسـهام يف املـرحلة الثانـية مـن مؤمتـر القمـة العاملي تمع املعلومات،                       

وقــد شــدد . ٢٠٠٥وفمــرب ن/ تشــرين الــثاين١٨ إىل ١٦املــزمع عقــده يف تونــس العاصــمة مــن  
املراقـب عـن املعهـد الكـوري لعـلم اإلجـرام عـلى أن حلقـة العمـل مـن شـأا أن تكون منتدى              

 .قيما لتعزيز التعاون الدويل

خــالل حلقــة العمــل، ســلّم املتكــلمون باألمهــية احلامســة يف التصــدي بفعالــية للــتحدي    -٣٢٧
هــا الســريع وتــنوع اجلــرائم الــيت  الــذي تشــكله اجلــرائم احلاســوبية، مالحظــني خصوصــا تطور 

ــيها ــادة هائلــة يف    . تشــتمل عل ــية أخــذ يــؤدي إىل زي ــنامي الــتجارة اإللكترون كمــا لوحــظ أن ت
وقدم عضوان من فرق املناقشة موجزا . اإلمكانـيات املـتاحة السـتغالهلا يف األغـراض اإلجرامية      

يــث إن ازديــاد الــتطور عــن االجتاهــات والــتهديدات اجلديــدة يف مــيدان اجلــرائم احلاســوبية؛ ح 
املعقّـد يف تلـك اجلـرائم يتـبدى بوضـوح يف عـدد مـن الـتطورات اجلديـدة، مبـا يف ذلك السرعة              
الــيت ينــتقل ــا مــا يســمى الفريوســات والديــدان احلاســوبية، الــيت تصــيب بالضــرر املاليــني مــن  

ق احلاســويب احلواســيب يف مجــيع أحنــاء العــامل يف غضــون فــترة قصــرية؛ وتطــور أدوات اإلخــترا 
" التصــيد االحتــيايل "اجلديــدة الــيت أصــبحت أكــثر قــوة وأســهل اســتعماال؛ ونشــوء ظاهــرة         

ألغـــراض ) أو الرســـائل الـــيت توجـــه املســـتعملني إلـــيها(باســـتخدام املواقـــع الشـــبكية املـــزورة (
 ؛ وانتشـار املعلومـات الكاذبـة؛ والسـرقة اإللكترونـية لبـيانات بطاقـات االعتماد وغري                )احتيالـية 

وقـــد أُشـــري بوضـــوح إىل أن األشـــكال اجلديـــدة مـــن . ذلـــك مـــن املعلومـــات اخلاصـــة باهلويـــة
التكنولوجـيا أخـذت تتـيح فرصـا جديـدة لألنشـطة اإلجرامـية، مبـا يف ذلك استغالل الشبكات                    

كمـا إن مـنجزات التقدم يف علم التشفري وعلم إخفاء املعلومات أخذت هي أيضا               . الالسـلكية 
للجوء إىل إخفاء هويام باالتصال احلاسويب املباشر أو إىل انتحال شخصية           متكّـن األفـراد من ا     
وأُبلـغ أيضـا بـأن مـن االجتاهـات األخـرى يف اجلـرائم احلاسوبية اجلمع بني          . مسـتعملني آخـرين   

التصيد "على سبيل املثال، اجلمع بني (أفعـال إجرامـية خمـتلفة لتدعـيم النشـاط اإلجـرامي نفسـه           
 ).مال اهلويات املزيفة واالبتزازواستع" االحتيايل
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وقــد ". الفجــوة الرقمــية"كمــا نــاقش املشــاركون عــدة جوانــب ذات صــلة مبــا يســمى  -٣٢٨
ســلّم بــادئ ذي بــدء بــأن هــذا املفهــوم أكــثر تعقــيدا مــن مفهــوم الفجــوة البســيطة القائمــة بــني 

 يف حلقــة العمــل ظهــور وتبــين األحبــاث الــيت عرضــت. الــبلدان املــتقدمة الــنمو والــبلدان النامــية
والظاهر أن  . فيما بني أقصى طريف الفجوة الرقمية     " دول املعلومات "جتمـع عـنقودي ملا يسمى       

الفجـوة العامـة أخـذت تـنغلق ألن تلـك الـبلدان املوجودة يف وسط الطيف أخذت حترز تقدما                    
ة هزيلة التطور   وأمـا الـبلدان الـيت لديهـا بىن حتتية حاسوبية وتكنولوجي           . جـيدا يف هـذا املضـمار      

وميكن القول باختصار بأن الفجوة  . فقـد أخـذت تـتراجع إىل مـا خلـف مجـيع البلدان األخرى              
ولوحظ أن الطبيعة املستجدة اليت تتسم ا الفجوة الرقمية . أخـذت تتسـع يف قعـر هـذا الطيف        

ان وعلى سبيل املثال، فإن البلد. أخـذت تتـيح إمكانـيات جديـدة الرتكـاب اجلـرائم احلاسـوبية        
الـيت تقـع يف الطـرف األدىن مـن الفجـوة الرقمـية أخـذت تسـتخدم كمـنطلق لشن هجمات يف                

إضافة إىل ذلك، . الفضـاء احلاسـويب أو كبلدان عبور لتمويه مسار اجلرائم يف الفضاء احلاسويب   
فإنـه بسـبب السرعة يف انغالق الفجوة الرقمية يف بعض البلدان، بات املستهلكون أكثر عرضة                

واالحتـــيال يف املـــزادات " التصـــيد االحتـــيايل"ثل االحتـــيال يف التســـويق عـــن بعـــد وجلـــرائم مـــ
ــر   ــبلدان يف       . باالتصــال احلاســويب املباش ــيها ال ــتثمر ف ــيت تس ــه يف احلــاالت ال ولوحــظ أيضــا أن

التكنولوجـيات الالزمـة لتحسـني مسـتوى الـبىن التحتية للدولة وغريها من البىن التحتية احلامسة                 
ــتعرض     األمهــية، مــثل شــبك  ــنقالة، أخــذت تظهــر حــاالت جديــدة مــن قابلــية ال ات اهلواتــف ال

كظهــور طــبقة متوســطة ناشــئة، أو - كمــا لوحــظ أن قطاعــات خمــتلفة مــن اــتمع . لألخطــار
سوف تكون   - قطـاع أعمـال التكنولوجـيا الرفـيعة، أو دمـج الفقراء يف النظام املصريف الرمسي               

 الـيت ال متلـك فـيها السـلطات إال قـدرة ضـئيلة على                معرضـة ملخـتلف أنـواع اجلـرمية يف الـبلدان          
وهلـذه األسباب، فإن وضع أُطر قانونية مناسبة وتطوير اخلربة التقنية      . التصـدي لـتلك األخطـار     

 .املناسبة يف البلدان النامية يتسمان بأمهية كربى

ية وســلّط كــثري مــن املشــاركني الضــوء عــلى الســرعة الــيت تــتطور ــا اجلــرائم احلاســوب  -٣٢٩
ــرتكيب تلــك         ــتقدمني عــلى م ــني والقطــاع اخلــاص م ــاذ القوان وعــلى احلاجــة إىل أن يكــون إنف

وشـدد عـدة متكـلمني عـلى أمهـية تـبادل املعلومـات عـن االجتاهـات اجلديدة والناشئة                    . اجلـرائم 
ووصف املشاركون جتارب متت يف بلدان      . ومـا يـنجم عـنها مـن انعدام للمناعة ومن ديدات           

ــيها برصــد   ــيها بعــض     . اجلــرائم احلاســوبية يعــىن ف ــيت تطــرق إل وأحــد اجلوانــب ذات الصــلة ال
وقــيل إن إحــدى اخلطــوات احلامســة يف ذلــك  . املتكــلمني هــو ضــرورة مــنع اجلــرائم احلاســوبية 

االجتــاه تتمــثّل يف رفــع مســتوى الوعــي ــذه اجلــرائم لــدى ســلطات إنفــاذ القوانــني وأوســاط     
 وأبـرز عـرض قدمـه املراقـب عـن اإلنـتربول أمهـية مجع           .األعمـال الـتجارية والضـحايا احملـتملني       
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البـيانات وحتليـلها وتـبادهلا، مـع اإلشـارة بصفة خاصة إىل موضوع استخدام اإلنترنت من ِقبل                  
وقدمت مقترحات . لغـرض تـبادل الصـور   ) الغلمانـيني (ذوي املـيل اجلنسـي االحنـرايف لألطفـال       

صــياغة مؤشــرات ومعــايري تســتخدم يف أخــرى بشــأن مجــع املعلومــات ورصــدها، مبــا يف ذلــك 
واقـترح أحـد املتكلمني إنشاء شبكة دولية من اخلرباء لغرض       . رصـد حمـتويات املواقـع الشـبكية       

 .التشارك يف اخلربات واملعارف اجلديدة

ونظـر املشـاركون يف حلقـة العمـل يف تـأثري اجلـرائم احلاسـوبية على الضحايا، وخباصة             -٣٣٠
وشـدد أحـد أعضـاء فـريق املناقشة على أنه ينبغي توجيه             . ل اجلنسـي  تـأثري االحتـيال واالسـتغال     

واقــترح أن . انتــباه خــاص إىل مشــكلة اســتغالل األطفــال جنســيا باالتصــال احلاســويب املباشــر   
تسـعى صـناعة تكنولوجـيا املعلومـات إىل مكافحـة تلـك اجلـرائم مـن خـالل توعية عامة الناس                      

ينـبغي ايـالء عـناية أكـرب ملعرفة كيفية محاية الضحايا       وقـيل إنـه     . ووضـع معـايري جديـدة للوقايـة       
ومسـاعدم، مبـا يف ذلـك يف أثـناء الـتحريات، وخباصـة يف احلـاالت اليت تنطوي على استغالل                     

واتضح من املناقشة أن بعض جماالت الغموض       . جنسـي وتـداول املـواد االباحية على اإلنترنت        
كيفية االستجابة يف احلاالت اليت تكون فيها الصور        ال تـزال باقـية، ومـن بيـنها املسألة املتعلقة ب           

االباحـية رقمـيا وكذلـك الصـعوبات النامجة عن معرفة أعمار الضحايا يف احلاالت اليت تنطوي        
وإضــافة إىل ذلــك، طُرحــت بعــض األســئلة بشــأن . عــلى اســتغالل األطفــال يف املــواد االباحــية

ة املواد االباحية، مثال، طرح سؤال عما إذا كان         األنشـطة احملـددة الـيت ينبغي جترميها؛ ففي حال         
 .النشاط ارم هو مشاهدة الصورة أم ختزينها إلكترونيا

وأشــري إىل أن تــأثري اجلــرائم احلاســوبية يــتجاوز فــرادى الضــحايا إىل حــد كــبري حبيــث   -٣٣١
 وكثريا ما تشكّل اجلرائم احلاسوبية    . يشـمل شـركات ومـنظمات وحكومـات واـتمع عموما          

أخطــارا ــدد البنــية التحتــية احلــيوية، الــيت ال يــتحكم ــا القطــاع العــام يف كــثري مــن الــبلدان،   
كما ميكن ذه   . وميكـن أن يكـون لتلك اجلرائم آثار تزعزع االستقرار يف مجيع شرائح اتمع             

 .الطريقة إساءة استعمال التكنولوجيا الرقمية ألغراض إرهابية

 إجراء عملية جرد ملستوى البلدان التكنولوجي وقدراا على         واقـترح أحـد املشاركني     -٣٣٢
واقـترح أيضا إنشاء منتدى     . االسـتجابة لـلحاالت الـيت تـنطوي عـلى جـرائم الفضـاء احلاسـويب               

افتراضـي للخـرباء برعاية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من أجل تيسري تبادل                
أمــا فــيما يــتعلق  . اجلديــدة يف جمــال اجلــرائم احلاســوبية املعلومــات بشــأن االجتاهــات والــنهوج  

ــيها مــدى ضــلوع        باألحبــاث اخلاصــة باجلــرائم احلاســوبية، فقــيل إن كــثريا مــن األســئلة، مبــا ف
فهناك حاجة إىل مزيد . اجلماعـات اإلجرامـية املنظمة يف تلك اجلرائم، ال تزال حتتاج إىل إجابة      

االت املتعلقة بالسياسات العامة كي يتسىن تبني       مـن البحـث يف تلـك اـاالت وغريهـا مـن اـ              
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وأفيد بأنه حىت يف البلدان املتقدمة النمو ال يوجد إال عدد           . الفـرص املـتاحة للنشـاط اإلجـرامي       
قلـيل نسـبيا مـن اخلرباء الذين يعملون يف تلك ااالت، وأن مبادرات مثل إنشاء شبكة حبوث                  

ة ملــزيد مــن تــبادل املعلومــات وإجــراء حتلــيالت باالتصــال احلاســويب املباشــر ســوف تتــيح فرصــ
 .مقارنة ونقل املعارف

ولوحـظ أنـه يف خمـتلف الواليات القضائية الوطنية ينبغي أن توجد فعال أربع متطلبات                 -٣٣٣
: رئيسـية مـن أجل االستجابة على حنو فعال للحاالت اليت تنطوي على جرائم حاسوبية، وهي            

اء احلاسويب؛ ووجود خرباء يتيسر االتصال م على مدار         وجـود خـرباء خمصصني جلرائم الفض      
 سـاعة؛ والتدريـب املسـتمر، مبا فيه تدريب اختصاصيني من بلدان أخرى؛ وتوافر املعدات                ٢٤

 .وقيل إن تلبية تلك املتطلبات سوف حيسن أيضا نوعية التعاون فيما بني الدول. احلديثة

 أولويــة لــتوفري املســاعدة التقنــية للــبلدان وكــان هــناك اتفــاق عــام عــلى أنــه جيــب مــنح  -٣٣٤
توفري العاملني  : وقـيل إنـه ميكـن أن تكـون تلـك املساعدة يف أشكال متنوعة، من بينها                . النامـية 

ذوي اخلـربة فضـال عـن املشـورة مـن الـدول األعضـاء والقطاع اخلاص؛ ووضع دورات ومواد                    
 قانون على التطورات احلاصلة يف    تدريبـية؛ وتدابري لضمان حسن اطالع املسؤولني عن إنفاذ ال         

ــيا ــيـدان التكنولوجــ ــلة باحلواســــيب   . مــ ــنع اجلــــرمية املتصــ ــيد بدلــــيل األمــــم املــــتحدة ملــ  وأُشــ
، باعتـباره أداة مفـيدة، إال أنه شدد على أن هناك            ١٩٩٤ الـذي نشـر يف عـام         )٢١(ومكافحـتها، 

 أنشطة املساعدة   وأشار عدد من املتكلمني إىل    . حاجـة مـلحة إىل مـواد جديـدة وحديـثة العهـد            
وكانـت إحدى املسائل الرئيسية اليت أبرزها الكثري        . التقنـية والتدريـب الثنائـية الـيت تـنفّذ حالـيا           

مـن املتكـلمني هـي احلاجـة إىل تطويـر اخلـربات يف مجع األدلة اإلثبات املتعلقة بارتكاب جرائم                    
 التدريبـية أنـه ينبغي      وأفـيد أثـناء مناقشـة بشـأن وضـع املـواد           . حاسـوبية واسـتخدام تلـك األدلـة       

تصـميم التدريـب لألخصـائيني املمارسني يف ميدان العدالة اجلنائية وتقدميه يف شكل يسهل هلم                
وقـيل إنه يف حني أن تدريب ضباط الشرطة وأعضاء النيابة العامة املتخصصني             . احلصـول علـيه   

ؤولني عن إنفاذ مطلـب ضـروري، فإن احلاجة إىل ذلك أخذت تزداد بالنسبة إىل احملققني واملس     
القـانون الذيـن ينـبغي أن يكـون لديهـم معـارف أكـثر تقدمـا بشأن اجلرائم احلاسوبية، وخباصة                     

كما قيل إنه ينبغي أيضا توسيع نطاق التدريب، خصوصا يف . فـيما يـتعلق باحلفـاظ على األدلة    
 .البلدان النامية، حبيث يشمل أيضا املشرعني ومقرري السياسات

مون عـلى أمهية وجود شراكة مع القطاع اخلاص من أجل صوغ وتنفيذ     وشـدد املتكـل    -٣٣٥
وكمـا اقـترح عـدة أخصائيني ممارسني، يالحظ أن          . تدابـري فعالـة للتصـدي لـلجرائم احلاسـوبية         

__________ 
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هـناك حاجـة إىل زيـادة تطويـر العالقـات بـني الكـيانات الـتجارية وأجهـزة إنفاذ القانون، ليس                      
وبية فحســب بــل أيضــا لتعجــيل االســتجابة هلــا حــال مــن أجــل خفــض مســتوى اجلــرائم احلاســ

وأشـري إىل أن دور القطـاعني العـام واخلـاص، مبـا يف ذلك مقدمو خدمات اإلنترنت،              . وقوعهـا 
وأشــري إىل اســتراتيجية شــراكة . يف جهــود مكافحــة اجلــرائم احلاســوبية يف حالــة تطــور مســتمر
حتديد ااالت اليت   : ية فيما يلي  حمـتملة ميكـن أن تتضـمن مسـاعدة من أوساط األعمال التجار            

ال يكــون فــيها القــانون القــائم وافــيا؛ وبــناء القــدرات، مــثال، بــتوفري التدريــب لســلطات إنفــاذ  
ــدة؛ والعمــل إىل جانــب ســلطات إنفــاذ      القــانون والتوعــية باالجتاهــات والتكنولوجــيات اجلدي

ستهلكني بشأن املسائل اليت القـانون يف الـتحريات والتشـارك يف املعلومـات العامـة؛ وتثقـيف امل        
تـتعلق بأمـان االتصـال احلاسـويب املباشـر؛ وعناصـر وقائية مثل تضمني املنتجات من هذا القبيل            
آلـيات أمـان فعالـة؛ وتوفـري حوافـز لعامـة الـناس للحصـول عـلى معلومـات عن أنشطة مرتكيب                       

 .اجلرائم احلاسوبية

ــتعاو     -٣٣٦ ــن املتكــلمني عــلى أمهــية ال ــد م ــني  وشــدد العدي ــاذ القوان ــدويل يف جمــال إنف . ن ال
وذكـروا أن الـنطاق العـاملي لإلنترنـت وانتشـار الـتجارة اإللكترونـية قـد أديـا إىل جعـل احلدود                

وذُكر، هلذا السبب،   . الوطنـية ذات أمهـية ضـئيلة يف احلاالت اليت تنطوي على جرائم حاسوبية             
بــناء عالقــات وثــيقة مــع  ويتطلــب ذلــك . أن الســرعة تعــد عنصــرا أساســيا لــنجاح الــتحريات 

ووصف املشاركون  . الشـركاء الرئيسـيني يف الـبلدان األخرى والقطاع اخلاص واتمع األهلي           
مـبادرات الـتعاون الـدويل احلالـية، مـثل شـبكة نقـاط االتصـال، الـيت أنشأا يف األصل جمموعة                      

 باسـتمرار خلدمة    الـبلدان الثمانـية، والـيت تـتألف مـن وحـدات معنـية باجلـرمية احلاسـوبية مـتاحة                   
وقد أثبتت  ). ٢٤/٧( وعلى مدار األسبوع     ٢٤أجهـزة إنفـاذ القوانـني طـوال ساعات اليوم الـ            

 بلدا، فعاليتها يف احلاالت ذات الصلة باجلرائم     ٤٠شـبكة نقـاط االتصـال، الـيت تعمل حاليا يف            
 يف البلدان   بـيد أن أحـد املتكـلمني أفـاد بـأن شبكة نقاط االتصال ليست متاحة إال                . احلاسـوبية 

الـيت لديهـا قـدرة عـلى التصـدي لـلجرائم احلاسوبية وأن مثة حاجة إىل حتسني املهارات الالزمة            
 .ملكافحة تلك اجلرائم يف البلدان النامية

وأفـاد عـدة متكـلمني بـأن وضـع التشـريعات الوطنـية وتنسيقها يشكّالن شرطا مسبقا                   -٣٣٧
وينطبق ذلك خصوصا على القوانني     . ئم احلاسوبية للتصـدي بفعالـية للحاالت اليت تتعلق باجلرا       

وهلذا السبب، ذُكر أنه ينبغي أيضا أن تتاح        . والقواعـد اإلجرائـية بشـأن مجـع األدلة ومقبوليتها         
ولوحـظ أن الـتعاون الدويل يف اجلهود الرامية         . بـرامج تدريـب ألعضـاء النـيابة العامـة والقضـاة           

ــيس لديهــا أي أحكــام    ملكافحــة اجلــرائم احلاســوبية يتســم بالتعقــيد   ــبلدان ل ــد مــن ال  ألن العدي
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واقــترح أن تصــاغ قوانــني منوذجــية بشــأن املســألة، مــع مــراعاة . تشــريعية تشــمل تلــك اجلــرائم
 .النظم القانونية املختلفة

وأثـار عـدة أعضـاء يف فـريق املناقشـة مسـألة مـا إذا كان يلزم وضع صك دويل جديد                       -٣٣٨
د أحـد أعضــاء الفـريق فكــرة وضـع ذلــك الصـك، مستشــهدا     وأيــ. ملكافحـة اجلــرائم احلاسـوبية  

وذكر . بأمهـية توافـر إطـار قـانوين عـاملي وإتاحـة معـايري عاملية موحدة فيما يتعلق بتلك اجلرائم                   
أن وضــع ذلــك الــنص قــد يســتغرق وقــتا طويــال وأن مــن املفضــل الشــروع يف العملــية عــاجال  

قـد يكـون مـن السابق ألوانه الشروع يف    بـيد أن معظـم املتكـلمني احـتجوا بأنـه           . ولـيس آجـال   
أن : وقُدم العديد من األسباب لذلك، منها ما يلي       . مفاوضـات بشـأن اتفاقـية مـن ذلـك القبيل          

ــتعلقة جبــرائم الفضــاء احلاســويب،   ــية امل ــا، مل   )٢٢(االتفاق  الــيت اعــتمدا جلــنة وزراء جملــس أوروب
الوقـت لتقيـيم فوائدها؛ وأن باب       تدخـل حـيز الـنفاذ إال مؤخـرا وأن مثـة حاجـة إىل مـزيد مـن                    

التوقـيع عـلى االتفاقـية مل يفـتح للـدول يف أوروبـا فحسـب بـل فُتح أيضا للدول األخرى؛ وأن                    
والحظ . الـتدابري العملـية لـتعزيز الـتعاون الـدويل ينبغي أن توىل األولوية العليا يف الوقت احلايل              

 عنصرا هاما من عناصر اتفاقية اجلرمية       أحـد املتكـلمني أنـه، يف حـني أن املساعدة التقنية تشكّل            
املـنظمة واتفاقـية مكافحـة الفسـاد، فـإن موضـوع اجلـرائم احلاسـوبية يقتضي أن توفَّر املساعدة                    
التقنـية وأن جيـري العمل على بناء القدرات قبل أن يتسىن الشروع يف مفاوضات بشأن اتفاقية                 

ارك مجيع الدول مشاركة كاملة دولـية ملكافحـة تلـك اجلـرائم، وذلـك مـن أجـل ضمان أن تش          
وأعرب أحد املتكلمني عن رأي مفاده أنه، يف حني أنه من السابق ألوانه             . يف عملـية الـتفاوض    

الـتحدث عـن عملـية الـتفاوض، فإنـه إذا جـرت املفاوضـات يف اية املطاف، ينبغي للعملية أن             
ة املنظمة واتفاقية مكافحة    تتـبع بصـورة عامة النهج الذي أُرسي يف التفاوض على اتفاقية اجلرمي            

وشــدد عــدة متكــلمني عــلى أمهــية أن تصــدق الــدول عــلى االتفاقــية املــتعلقة جبــرائم     . الفســاد
 من ١٦وأعـرب ممـثل االمـارات العربـية املـتحدة عـن رأي مفاده أن الفقرة       . الفضـاء احلاسـويب   

تفاوض على  مشـروع إعـالن بـانكوك مل جتسـد األمهية اليت تعلقها بعض الدول على ضرورة ال                
صــك دويل ملكافحــة جــرائم الفضــاء احلاســويب، وخباصــة صــك يعــزز الــتعاون الــدويل يف ذلــك 

 .اال

وأشـار عـدة متكـلمني إىل التوصـيات الـواردة يف ورقـة املعلومـات اخللفية بشأن حلقة                    -٣٣٩
ومل تطــرح اعتراضــات . ، قــائلني إــا تتــيح أساســا مفــيدا للمناقشــة (A/CONF.203/14)العمــل 

__________ 
 .١٨٥، العدد جمموعة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (22) 
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شـأن أي مـن التوصـيات الواردة يف الوثيقة وأفاد العديد من املشاركني بتأييدهم هلا من حيث        ب
 .املبدأ

  
  االستنتاجات والتوصيات 

قدمـت حلقـة العمل بشأن تدابري مكافحة اجلرائم احلاسوبية االستنتاجات والتوصيات             -٣٤٠
 :التالية

ســاعدة الــدول األعضــاء ينــبغي أن تضــطلع األمــم املــتحدة بــدور قــيادي يف م  )أ( 
عــلى مكافحــة اجلــرائم احلاســوبية، بغــية صــون أداء الفضــاء احلاســويب لوظيفــته، حــىت ال يقــوم  

ويف هـذا الصـدد، ينبغي أن يوىل االعتبار        . جمـرمون أو إرهابـيون بإسـاءة اسـتعماله أو اسـتغالله           
التصاالت فيما  إلنشـاء منـتدى افتراضـي أو شـبكة حبثـية باالتصـال احلاسـويب املباشر لتشجيع ا                 

 بني اخلرباء يف مجيع أحناء العامل بشأن مسألة اجلرائم احلاسوبية؛

ينـبغي للمكتب املعين باملخدرات واجلرمية أن يقدم املساعدة التقنية والتدريب            )ب( 
إىل الـدول مـن أجـل معاجلـة االفـتقار إىل القـدرات واخلـربة الفنـية يف التصـدي ملشاكل اجلرائم               

ي أن يطـور الـتعاون الـدويل يف جمـاالت تبادل املعلومات والبحوث والتحليل               وينـبغ . احلاسـوبية 
كمـا ينبغي إيالء االعتبار لتحديث دليل األمم املتحدة ملنع اجلرمية           . املـتعلقة باجلـرائم احلاسـوبية     

وينـبغي أن تتاح تلك     . املتصـلة باحلواسـيب ومكافحـتها، ووضـع أدوات التدريـب ذات الصـلة             
ن أجـل تقاسـم املعـارف واملعلومـات فـيما يـتعلق بطرائق وسبل التعرف على                 األدوات دولـيا مـ    

 أنواع جرائم الفضاء احلاسويب اجلديدة واحلماية منها ومنعها والتعامل معها؛

ينـبغي أن يتواصـل تعزيـز الـتعاون الـدويل يف جمـال إنفـاذ القوانني، مبا يف ذلك                     )ج( 
ن غري املرتبطة حاليا بشبكات إنفاذ القوانني       مـن خـالل حتسـني القدرات واملهارات لدى البلدا         
 القائمة واليت تركّز على جرائم الفضاء احلاسويب؛

ينـبغي أن تشـجع الـدول الـيت مل تحـدث أو تنسـق قوانيـنها اجلنائـية بعـد على                       )د( 
القـيام بذلـك مـن أجـل مواجهـة اجلـرائم احلاسـوبية عـلى حنـو أكـثر فعالـية، مـع إيـالء االهتمام                

ويعد . الزم للجوانـب املتعلقة بتعريف اجلرائم وحتديد سلطات إجراء التحريات ومجع األدلة           الـ 
ويف هذا الصدد، ينبغي للدول     . تقاسـم اخلـربات فـيما بني البلدان عامال حامسا يف هذا املضمار            

 أن تضع يف اعتبارها عمل املنظمات االقليمية؛

نظمات غري احلكومية أن    القطـاع اخلـاص وامل    مؤسسـات   ينـبغي لـلحكومات و     )ه( 
واالضطالع   العام إذكاء الوعي من خالل  ، مبـا يف ذلك    احلاسـوبية اجلـرائم   ملكافحـة   تعمـل معـا     



 

125  
 

A/CONF.203/18  

ــية ومقــرري السياســات ومهــارام      ــة اجلنائ ــدرات اخصــائيي العدال ــز ق ــية وتعزي . بأنشــطة وقائ
 وينبغي هلذه اجلهود التعاونية أن تتضمن تركيزا قويا على اجلوانب الوقائية؛

ينــبغي أن تــتاح نــتائج حلقــة العمــل بشــأن تدابــري مكافحــة اجلــرائم احلاســوبية  )و( 
لـلمرحلة الثانـية مـن مؤمتـر القمة العاملي تمع املعلومات، املقرر عقدها يف تونس العاصمة من       

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨ إىل ١٦
  
  الفصل السابع   

   اعتماد تقرير املؤمتر واختتام املؤمتر         
أبريل، / نيسان ٢٥يف اجللسـة السادسـة لـلجزء الرفـيع املستوى من املؤمتر، املعقودة يف                -٣٤١

 من النظام الداخلي ٥٢نظـر املؤمتـر يف مشـروع تقريـره الـذي أعـده املقـرر العـام عمـال باملـادة                
التحالفات االستراتيجية : والـذي اشـتمل على إعالن بانكوك بشأن أوجه التآزر واالستجابات    

ال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية وعـلى استنتاجات وتوصيات املؤمتر بشأن خمتلف البنود                 يف جمـ  
واشـتمل مشـروع التقرير   . املوضـوعية الـواردة يف جـدول أعمالـه وعـلى نـتائج حلقـات العمـل               

أيضــا عــلى قــراري املؤمتــر وعــلى عــرض موجــز لألحــداث الــيت أدت إىل املؤمتــر احلــادي عشــر  
ر، مبا يف ذلك ملخص لألعمال املوضوعية اليت اضطلعت ا اهليئة العامة  وعـلى مـداوالت املؤمت    

والــلجان املخــتلفة وعــلى مــلخص ملــداوالت اجلــزء الرفــيع املســتوى وعــلى عــرض لالجــراءات  
ــر وعــلى عــرض            ــذي عقــد أثــناء املؤمت ــتعاهدية املــتخذة أثــناء احلــدث الــتعاهدي اخلــاص ال ال

وقدم رئيس جلنة وثائق التفويض ورئيس اللجنة     . عامـة لالجـراءات الـيت اختـذت يف اجللسـات ال         
وقــدم املقـرر العــام مشــروع تقريـر املؤمتــر، مبــا يف   . األوىل ورئـيس اللجــنة الثانــية تقاريـر جلــام  

التحالفات االستراتيجية يف جمال منع    : ذلـك إعـالن بـانكوك بشـأن أوجـه التآزر واالستجابات           
 .اجلرمية والعدالة اجلنائية

ــائق        ويف ا -٣٤٢ ــوارد يف الوثــ ــنحو الــ ــلى الــ ــره عــ ــر تقريــ ــتمد املؤمتــ ــها، اعــ ــة نفســ جللســ
A/CONF.203/L.2و Add.1-Add.4)   ــة ــئة العام ــداوالت اهلي -Add.1 وA/CONF.203/L.3 و) م

Add.5)      نـتائج مـداوالت اللجنة األوىل (وA/CONF.203/L.4 و Add.1-Add.4)  نتائج مداوالت
: لى إعالن بانكوك بشأن أوجه التآزر واالستجابات      واشـتمل الـتقرير أيضـا عـ       ). اللجـنة الثانـية   

وقد أُقر . (A/CONF.203/L.5)الـتحالفات االسـتراتيجية يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية              
تقريـرا اللجـنة األوىل واللجـنة الثانـية، حسـبما عـدال شـفويا، يف اجللسـة األخـرية مـن جلسات                       

 .يئة العامة باعتبارمها جزءا من تقرير املؤمتركل جلنة من اللجنتني قبل أن تعتمدمها اهل
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وألقــى كــلمات ختامــية كــل مــن رئــيس املؤمتــر احلــادي عشــر واألمــني العــام لــلمؤمتر    -٣٤٣
باسم (وباراغواي  ) باسـم جمموعة الدول اآلسيوية    (واملديـر التنفـيذي لـلمؤمتر وممـثلو باكسـتان           

واجلمهوريــة العربــية الســورية ) ويبباســم االحتــاد األور(ولكســمربغ )  والصــني٧٧جمموعــة الـــ
 ).باسم جمموعة الدول العربية(

وقــد أعــرب رئــيس املؤمتــر احلــادي عشــر، يف كلمــته اخلتامــية، عــن أملــه يف أن يصــبح  -٣٤٤
إعـالن بـانكوك منصـة الطـالق املـزيد مـن االجراءات املتعلقة بقمع اجلرمية وتعزيز نظم العدالة                   

أنه، استنادا إىل اإلعالن، سيتكثف تبادل اآلراء واخلربات    وأعـرب عـن أملـه أيضـا يف          . اجلنائـية 
بـني الـدول ويف أن تشهد السنوات اخلمس املؤدية إىل املؤمتر الثاين عشر أوجه تقدم رئيسية يف       
ــية عـــلى مجـــيع     ــتعاون الـــدويل بشـــأن مـــنع اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـ صـــوغ السياســـات ويف الـ

 .املستويات
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  املرفق  
 عروضة على مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشرقائمة الوثائق امل  

   ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 عنوان الوثيقة

بند 
جدول 
األعمال  رقم الوثيقة

 A/CONF.203/1 ٢ جدول األعمال املشروع املؤقّت وتنظيم األعمال

النظام الداخلي املؤقّت ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية 
 والعدالة اجلنائية

٢ A/CONF.203/2 

تقرير األمني العام عن أحوال اجلرمية والعدالة اجلنائية على 
  نطاق العامل

١ A/CONF.203/3 

ورقة عمل أعدا األمانة بشأن التدابري الفعالة ملكافحة 
  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

٣  Corr.1و A/CONF.203/4 

 ملكافحة ورقة عمل أعدا األمانة بشأن التعاون الدويل
اإلرهاب والعالقات بني اإلرهاب واألنشطة اإلجرامية 

األخرى يف سياق عمل مكتب األمم املتحدة املعين 
 باملخدرات واجلرمية

٤ A/CONF.203/5 

التهديدات : ورقة عمل من إعداد األمانة بشأن الفساد
 واالجتاهات يف القرن احلادي والعشرين

٥ A/CONF.203/6 

: ألمانة بشأن اجلرائم االقتصادية واملاليةورقة عمل أعدا ا
 حتديات تواجه التنمية املستدامة

٦ A/CONF.203/7 

مخسون سنة : ورقة عمل أعدا األمانة بشأن تطبيق املعايري
 من وضع املعايري يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

٧ ACONF.203/8 

تعاون ورقة معلومات خلفية حللقة العمل بشأن تعزيز ال
 الدويل يف إنفاذ القانون، مبا يف ذلك تدابري تسليم ارمني

٣ A/CONF.203/9 

ورقة معلومات خلفية حللقة العمل بشأن تعزيز إصالح 
 العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك العدالة التصاحلية

٧ A/CONF.203/10 

ورقة معلومات خلفية حللقة العمل بشأن االستراتيجيات 
ت ملنع اجلرمية، وخباصة فيما يتعلق باملناطق وأفضل املمارسا

 احلضرية والشباب املعرضني للمخاطر

٧ Corr.1و A/CONF.203/11 
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 عنوان الوثيقة

بند 
جدول 
األعمال  رقم الوثيقة

ورقة معلومات خلفية حللقة العمل بشأن تدابري مكافحة 
اإلرهاب، فيما يتعلق باالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية 

 ذات الصلة

٤ A/CONF.203/12 

ة العمل بشأن التدابري الرامية إىل ورقة معلومات خلفية حللق
 مكافحة اجلرمية االقتصادية، مبا يف ذلك غسل األموال

٦ A/CONF.203/13 

ورقة معلومات خلفية حللقة العمل بشأن تدابري ملكافحة 
  اجلرائم املتصلة باحلواسيب

٣ A/CONF.203/14 

تقرير األمني العام للمؤمتر عنوانه مخسون سنة من مؤمترات 
اجنازات املاضي : األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 وآفاق املستقبل

١ A/CONF.203/15 

مذكرة من األمانة بشأن نص أويل ملشروع إعالن بانكوك 
: بشأن اجلرمية والعدالة، أوجه التآزر واالستجابات

 التحالفات االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

٤ و٣
٦ و٥و

 ٧و

Add.1-Add.11و A/CONF.203/16  

تقرير جلنة وثائق التفويض، املقدم من رئيس اللجنة، السيد 
 )شيلي(لويس بالزا جنتينا 

)هـ (٢ A/CONF.203/17 

 ١٧تقرير املشاورات السابقة للمؤمتر اليت عقدت يوم 
 ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 A/CONF.203/L.1 

 A/CONF.203/L.2 وAdd.1-Add.4 ٨ مشروع التقرير

 وحلقة ٧ و٦بندا جدول األعمال : تقرير اللجنة األوىل
بشأن تعزيز التعاون الدويل يف إنفاذ القانون، مبا يف العمل 

ذلك تدابري تسليم ارمني، وحلقة العمل بشأن تعزيز 
 التصاحلية، إصالح العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك العدالة

ستراتيجيات وأفضل املمارسات ملنع وحلقة العمل بشأن اال
اجلرمية، وخباصة فيما يتعلق جبرائم املناطق احلضرية والشباب 

 املعرضني للمخاطر

٣ Add.1-Add.5و A/CONF.203/L.3 
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 عنوان الوثيقة

بند 
جدول 
األعمال  رقم الوثيقة

حلقة العمل : ٥بند جدول األعمال : تقرير اللجنة الثانية
يتعلق باالتفاقيات بشأن تدابري مكافحة اإلرهاب فيما 

والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة، وحلقة العمل بشأن 
تدابري مكافحة اجلرمية االقتصادية، مبا يف ذلك غسل األموال، 

وحلقة العمل بشأن تدابري مكافحة اجلرائم ذات الصلة 
 باحلاسوب

 Add.1-Add.4و A/CONF.203/L.4 

 A/CONF.203/L.5  مشروع إعالن بانكوك

 A/CONF.203/PM.1 وCorr.1  ملناقشةدليل ا

التقرير الصادر عن اجتماع آسيا واحمليط اهلادئ اإلقليمي 
التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية 

 والعدالة اجلنائية

 A/CONF.203/RPM.1/1 

تقرير اجتماع أمريكا الالتينية االقليمي التحضريي ملؤمتر 
  عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألمم املتحدة احلادي

 A/CONF.203/RPM.2/1 

تقرير االجتماع اإلقليمي األفريقي التحضريي ملؤمتر األمم 
 املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 Corr.1و A/CONF.203/RPM.3/1 

تقرير اجتماع غريب آسيا اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم 
 ادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاملتحدة احل

 A/CONF.203/RPM.4/1 

Statement submitted by International Council of 
Women and Soroptimist International (non-
governmental organizations in general consultative 
status with the Economic and Social Council); and 
International Commission of Catholic Prison Pastoral 
Care, International Police Association, International 
Society of Social Defence, Italian Centre of 
Solidarity, National Council of German Women’s 
Organizations and Pax Romana (International 
Catholic Movement for Intellectual and Cultural 
Affairs and International Movement of Catholic  

٧ A/CONF.203/NGO/1 

Students) (non-governmental organizations in special 
consultative status with the Economic and Social 
Council) 

  

Statement by Soroptimist International, a non-
governmental organization in general consultative 
status with the Economic and Social Council 

 A/CONF.203/NGO/2 ٧و ٣
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 عنوان الوثيقة

بند 
جدول 
األعمال  رقم الوثيقة

Statement submitted by the Asia Crime Prevention 
Foundation, a non-governmental organization in 
general consultative status with the Economic and 
Social Council 

٤ و٣
٦ و٥و

 ٧و

A/CONF.203/NGO/3 

Statement submitted by the Japan Federation of Bar 
Associations, a non-governmental organization in 
special consultative status with the Economic and 
Social Council 

٦ A/CONF.203/NGO/4 

Statement by Defence for Children International, a 
non-governmental organization in special consultative 
status with the Economic and Social Council 

٧ A/CONF.203/NGO/5 

Statement by International Association of Penal Law, 
International Society for Criminology and 
International Society of Social Defence (non-
governmental organizations in special consultative 
status with the Economic and Social Council) 

٥ A/CONF.203/NGO/6 

Statement by the International Institute of Higher 
Studies in Criminal Sciences, a non-governmental 
organization in special consultative status with the 
Economic and Social Council 

٧ A/CONF.203/NGO/7 

Statement submitted by the World Society of 
Victimology, a non-governmental organization in 
special consultative status with the Economic and 
Social Council 

٧ A/CONF.203/NGO/8 

Statement submitted by the Japan Federation of Bar 
Associations, a non-governmental organization in 
special consultative status with the Economic and 
Social Council 

٣ A/CONF.203/NGO/9 

Statement submitted by Penal Reform International, a 
non-governmental organization in special consultative 
status with the Economic and Social Council 

٤ و٣
٧ و٥و

A/CONF.203/NGO/10 

Statement submitted by Friends World Committee for 
Consultation, a non-governmental organization in 
general consultative status with the Economic and 
Social Council 

٧ A/CONF.203/NGO/11 
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 عنوان الوثيقة

بند 
جدول 
األعمال  رقم الوثيقة

Statement submitted by the Howard League for Penal 
Reform, a non-governmental organization in special 
consultative status with the Economic and Social 
Council 

٧ A/CONF.203/NGO/12 

Statement submitted by the Howard League for Penal 
Reform, a non-governmental organization in special 
consultative status with the Economic and Social 
Council 

٧ A/CONF.203/NGO/13 

Statement submitted by the Japan Federation of Bar 
Associations, a non-governmental organization in 
special consultative status with the Economic and 
Social Council 

٧ A/CONF.203/NGO/14 

Statement submitted by Friends World Committee for 
Consultation (a non-governmental organization in 
general consultative status with the Economic and 
Social Council); and Defence for Children 
International, Foundation ECPAT International (End 
Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking 
in Children for Sexual Purposes), International Bureau 
for Children’s Rights, Penal Reform International and 
World Society of Victimology (non-governmental 
organizations in special consultative status with the 
Economic and Social Council) 

٧ A/CONF.203/NGO/15 

National paper submitted by the Government of 
Azerbaijan 

 A/CONF.203/G/AZERBAIJAN 

National paper submitted by the Government of 
Belgium 

 A/CONF.203/G/BELGIUM 

National paper submitted by the Government of Chile  A/CONF.203/G/CHILE 

National paper submitted by the Government of 
Croatia 

 A/CONF.203/G/CROATIA/1 و2 

National paper submitted by the Government of 
Germany 

 A/CONF.203/G/GERMANY 

National paper submitted by the Government of 
Indonesia 

 A/CONF.203/G/INDONESIA 

National paper submitted by the Government of Japan  A/CONF.203/G/JAPAN 

National paper submitted by the Government of 
Nigeria 

 A/CONF.203/G/NIGERIA 

National paper submitted by the Government of Oman  A/CONF.203/G/OMAN 
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 عنوان الوثيقة

بند 
جدول 
األعمال  رقم الوثيقة

National paper submitted by the Government of Qatar  A/CONF.203/G/QATAR 

National paper submitted by the Government of the 
Republic of Korea 

 A/CONF.203/G/REPUBLICOF 
KOREA 

National paper submitted by the Government of 
Romania 

 A/CONF.203/G/ROMANIA/1-4 

National paper submitted by the Government of South 
Africa 

 A/CONF.203/G/SOUTHAFRICA 

National paper submitted by the Government of 
Sweden 

 A/CONF.203/G/SWEDEN 

National paper submitted by the Government of 
Thailand 

 A/CONF.203/G/THAILAND 

Information for participants  A/CONF.203/INF.1 

Provisional list of participants  A/CONF.203/MISC.1/Rev.1 

 لفيةوثائق املعلومات اخل
تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات 

 "مسؤوليتنا املشتركة: عامل أكثر أمنا"والتغيري املعنون 
 Corr.1و A/59/565 

: يف جو من احلرية أفسح: "تقرير األمني العام املعنون
 "صوب حتقيق التنمية، واألمن، وحقوق اإلنسان للجميع

 A/59/2005 

تماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بصوغ تقرير اج
مبادئ توجيهية بشأن توفري العدالة يف املسائل اليت تشتمل 

على األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها، املنعقد يف فيينا 
 ٢٠٠٥مارس / آذار١٦ و١٥يف 

 E/CN.15/2005/14/Add.1 
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