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     وشروحهت قَّجدول األعمال املؤ    
  تقَّجدول األعمال املؤ

  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 املمثِّلني لدى املؤمتر:  (ه)  
  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  ‘١‘    
  تقرير جلنة وثائق التفويض.  ‘٢‘    

التجـارب الناجحـة يف تنفيــذ السياسـات واالســتراتيجيات الشـاملة ملنــع اجلرميـة والعدالــة        -٣
اجلنائية مـن أجـل تعزيـز سـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل ودعـم التنميـة            

  .يف هذا اجملالاملستدامة والتحدِّيات املاثلة 
التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعـاون علـى الصـعيد اإلقليمـي، ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة          -٤

  العابرة للحدود الوطنية.
دَّة للجرميـة العـابرة للحـدود    جِازنة ملنع ظهور أشكال جديدة ومسـت النُُّهج الشاملة املتو  -٥

  الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم.
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  .يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ُهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهورالنُّ  -٦
  اعتماد تقرير املؤمتر.  -٧
    

      الشروح    
    افتتاح املؤمتر  - ١  

سوف ُيفتتح مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف مركز قطـر الـوطين   
  .صباحاً ٠٠/٩، الساعة ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٢ ،األحد للمؤمترات يف الدوحة، قطر، يوم

    
      املسائل التنظيمية  - ٢  

    انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين  (أ)  
ــ ــادة  اًوفق ــة         ٦للم ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــؤمترات األم ــداخلي مل ــام ال ــن النظ م

(A/CONF.222/2)اًيسـ لـي الـدول املشـاركة رئ   ثِّني ممالثالـث عشـر مـن بـ     ُراملـؤمت  ُبنتخ، سوف َي 
لكل جلنـة مـن اللجـان املنصـوص عليهـا       اً، وكذلك رئيساًواحد اماع اًللرئيس ومقرِّر اًنائب ٢٤و

نتخبـون علـى   ُيو ،ن مكتب املـؤمتر مـن هـؤالء األعضـاء    وَّمن النظام الداخلي. ويتك ٤٥يف املادة 
لني من الدول األفريقيـة،  ثِّرايف التايل: سبعة ممللنموذج اجلغ اًأساس التوزيع اجلغرايف العادل، وفق

وستة من الدول اآلسيوية، وثالثة من دول أوروبـا الشـرقية، ومخسـة مـن دول أمريكـا الالتينيـة       
ــن      ــة ودول أخــرى. ول ــا الغربي ــن دول أوروب ـــي، وســتة م ــحُتوالكاريب ب الرئاســة ألغــراض  َس

يف مـؤمترات األمـم املتحـدة الرئيسـية الـيت      أصـبحت املمارسـة املعمـول هبـا      ذْإ ،التوزيع اإلقليمـي 
ع قَّـ احلكومـة املضـيفة. ومـن مث، ُيتو    ممثِّلـي ح منصب رئيس املؤمتر ألحد َنمُيعقد خارج املقر أن ُت

لي قطر ليتوىل رئاسته. ويرجى مـن اجملموعـات اإلقليميـة    ثِّأن ينتخب املؤمتر الثالث عشر أحد مم
  ة قبل املشاورات السابقة للمؤمتر أو يف أثنائها.أن تعلن ترشيحاهتا ملناصب اللجنة العام

  ســـبت، بعـــد ظهـــر يـــوم ال ٠٠/١٥للمـــؤمتر يف الســـاعة  التمهيديـــةعقـــد املشـــاورات ُتوســـوف 
ــات     ٤٣للمــادة  اً. ووفقــ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١١ ــع االنتخاب ــداخلي، جتــرى مجي مــن النظــام ال

حني شَّـ تخابات اليت ال يتجـاوز عـدد املر  ر املؤمتر خالف ذلك يف االنرِّي، ما مل يقرِّباالقتراع الس
  فيها عدد املناصب االنتخابية املطلوب شغلها.

ــ ــادة  اًووفق ــداخلي، باإلضــاف    ٤٦للم ــام ال ــن النظ ــؤمت   م ــه امل ــذي ينتخب ــرئيس ال ــ ُرة إىل ال  الًعم
 بـاً ، أن تنتخب بنفسها نائ٤٥للمادة  اً، ينبغي لكل جلنة، حسب ما جيري حتديده وفق٦ باملادة
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الدول املشاركة يف املؤمتر؛ وعالوة على ذلـك، ينبغـي لكـل جلنـة      ممثِّليرا من بني رِّومقللرئيس 
نتخب رئيسا ونـائبني للـرئيس، ال أكثـر،    يمن اللجان الفرعية وكل فريق من األفرقة العاملة أن 

  لي الدول املشاركة يف املؤمتر.ثِّمن بني مم
ثالــث قبــل افتتــاح املــؤمتر ال  لتلــك املناصــبل إىل اتفــاق علــى قائمــة املرشَّــحنيصُّــى بالتوويوَصــ
  .لدى افتتاح املؤمترللسماح بانتخابات بالتزكية وذلك ، عشر

    
    اعتماد النظام الداخلي  (ب)  

وافق اجمللس االقتصادي واالجتماعي على النظام الداخلي ملؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة     
ــة اجملــرمني يف عــام   ــداخلي مــن   ١٩٩٣/٣٢(القــرار  ١٩٩٣ومعامل ). وأُصــدر ذلــك النظــام ال

املــؤمترات، عمــال هــذه ليأخــذ يف االعتبــار التغــيري املــدخل علــى عنــوان   ٢٠٠٤جديــد يف عــام 
، من "مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملـرمني" إىل  ٥٦/١١٩بقرار اجلمعية العامة 

  ).A/CONF.222/2ية" ("مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائ
م جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة إىل اجمللــس دِّمــن النظــام الــداخلي، تقــ ٦٣باملــادة  الًوعمــ

االقتصادي واالجتماعي، بعد اختتام كل مؤمتر، توصيات مناسـبة بشـأن التعـديالت الـيت تـرى      
  من الضروري إدخاهلا على النظام الداخلي. نَّأ
). ويف حــال E/CN.15/2014/9خلي للجنــة يف دورهتــا الثالثــة والعشــرين (تــيح النظــام الــداأُقــد و

تعديالت، سوف ُتسيَّر أعمال املؤمتر الثالث عشر وفق النظام الداخلي احلـايل،   عدم وجود أيِّ
  .٥٦/١١٩من قرار اجلمعية العامة  ٢مستكَمال باملبادئ التوجيهية الواردة يف الفقرة 

    
    إقرار جدول األعمال  (ج)  

ت للمـؤمتر الثالـث عشـر،    قَّـ على جدول األعمال املؤ ٦٧/١٨٤وافقت اجلمعية العامة يف قرارها 
جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دورهتـا احلاديـة والعشـرين،        يف صيغته النهائية الذي وضعته 

ائيـة واألعمـال   واملعنون "متابعة نتائج مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلن       
رت اجلمعيــة رَّالتحضــريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة". وقــ 

"إدمـاج منـع اجلرميـة والعدالـة      هـو  للمـؤمتر  الرئيسـي أن يكـون املوضـوع   ذاتـه،  يف القـرار   ،العامة
ــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التصــ     ــة دِّي للتحــدِّاجلنائي يات االجتماعي

  واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور".
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    تنظيم األعمال  (د)  
  أن ُينظر يف املسائل التالية يف حلقات عمل:، ٦٧/١٨٤يف قرارها  ،رت اجلمعية العامةرَّق

رميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دور معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها املتعلقــة مبنــع اجل  -١  
دعــم إرســاء نظــم عدالــة جنائيــة فعَّالــة منصــفة خاضــعة للمســاءلة تراعــى فيهــا   
االعتبارات اإلنسانية: اخلربات والدروس املسـتفادة يف جمـال تلبيـة االحتياجـات     

  .رمني وإعادة إدماجهم اجتماعياالفريدة للنساء واألطفال، وخباصة معاملة اجمل
باألشخاص وهتريب املهاجرين: التجـارب الناجحـة يف جمـال التجـرمي     االتِّجار   -٢  

ويف تبــاُدل املســاعدة القانونيــة ويف محايــة الشــهود وضــحايا االتِّجــار بصــورة   
  .اجملال  لتحدِّيات املاثلة يف هذافعَّالة وا

تعزيـــز تـــدابري منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة للتصـــدِّي لألشـــكال املتطـــوِّرة    -٣  
مثل اجلرائم اإللكترونية واالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا يف ذلـك      للجرمية، 

  .الدويل  لدروس املستفادة والتعاونا
ائيــــة: اخلــــربات إســــهام اجلمهــــور يف منــــع اجلرميــــة والتوعيــــة بالعدالــــة اجلن   -٤  

  .املستفادة  والدروس
ــد و ــة وال      ق ــة، يف دورهتــا احلادي ــة اجلنائي ــة والعدال ــة منــع اجلرمي عشــرين، اجلوانــب  ناقشــت جلن

إىل تقـارير األمـني العـام عـن متابعـة نتـائج        املوضوعية والتنظيميـة للمـؤمتر الثالـث عشـر اسـتناداً     
مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واألعمــال التحضــريية للمــؤمتر  

  ).E/CN.15/2014/6و E/CN.15/2013/10و E/CN.15/2012/21الثالث عشر (
ويف االجتماعــات التحضــريية اإلقليميــة للمــؤمتر الثالــث عشــر، املعقــودة مبقتضــى قــرار اجلمعيــة 

عمـال  األعلى الترابط الوثيق بني البنود املوضـوعية مـن جـدول     ُسلِّط الضوء، ٦٧/١٨٤العامة 
االجتماعـات  يف ناقشـات  امللمؤمتر ومواضيع حلقات العمل اخلاصة به. ولكي تستفيد املؤقَّت ل

ر جتميـع  رَّ، تقـ من بعض يف مسـار مـن التسلسـل املنطقـي االنسـيايب     ضريية اإلقليمية بعضها التح
  على النحو التايل: جةمتواِشيف جمموعات البارزة املواضيع 
ــوعي    (أ)   ــد املوضــ ــع البنــ ــات   "( ٣ُيجمــ ــذ السياســ ــة يف تنفيــ ــارب الناجحــ التجــ

ــة مــن     ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــز ســيادة القــانون علــى   واالســتراتيجيات الشــاملة ملن أجــل تعزي
ــذا اجملــال        ــة يف ه ــة املســتدامة والتحــدِّيات املاثل ــم التنمي ــدويل ودع ــوطين وال ــع  )"الصــعيدين ال م

"دور معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة         ( ١حلقة العمـل  موضوع 
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عة للمســاءلة تراعــى فيهــا   اجلنائيــة يف دعــم إرســاء نظــم عدالــة جنائيــة فعَّالــة منصــفة خاضــ        
االعتبارات اإلنسانية: اخلربات والدروس املستفادة يف جمـال تلبيـة االحتياجـات الفريـدة للنسـاء      

  ؛)واألطفال، وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعيا"
"التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون علـى الصـعيد   ( ٤ُيجمع البند املوضوعي   (ب)  
 ٢حلقــة العمــل موضــوع مــع  )ي، ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة"  اإلقليمــ

ــاُدل     ( "االتِّجــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين: التجــارب الناجحــة يف جمــال التجــرمي ويف تب
املســاعدة القانونيــة ويف محايــة الشــهود وضــحايا االتِّجــار بصــورة فعَّالــة والتحــدِّيات املاثلــة يف   

  ؛)ال"اجمل  هذا
"النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديـدة  ( ٥ُيجمع البند املوضوعي   (ج)  

حلقـة  موضـوع  مـع   )ومستجِدَّة للجرمية العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئـم" 
رميـة، مثـل   "تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي لألشكال املتطـوِّرة للج ( ٣العمل 

ــتفادة     ــا يف ذلــــك الــــدروس املســ ــة، مبــ ــار باملمتلكــــات الثقافيــ ــة واالتِّجــ ــرائم اإللكترونيــ اجلــ
  ؛)الدويل"  والتعاون
يف تعزيـز   النُُّهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهـور "( ٦ُيجمع البند املوضوعي   (د)  

هـور يف منـع اجلرميـة    "إسـهام اجلم ( ٤حلقـة العمـل   موضـوع  مـع   )"منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  .)املستفادة"  والتوعية بالعدالة اجلنائية: اخلربات والدروس

ــ ــا   جَّوش ــة، يف قراراهت ــة العام ــى  ٦٩/١٩١و ٦٨/١٨٥و  ٦٧/١٨٤عت اجلمعي ــات عل ، احلكوم
االضطالع باألعمال التحضريية للمؤمتر الثالث عشر يف مرحلة مبكرة باسـتخدام مجيـع الوسـائل    

  .عند االقتضاء، إنشاء جلان حتضريية وطنية، مبا يف ذلك املناسبة،
    

    اجلزء الرفيع املستوى    
 مثَّـل ُترفيـع املسـتوى    اًمؤمتر جـزء  لُّن كمَّ، أن يتض٥٦/١١٩رت اجلمعية العامة، يف قرارها رَّق

  فيه الدول على أعلى مستوى ممكن، وتتاح فيه فرصة اإلدالء ببيانات بشأن مواضيع املؤمتر.
املعنون "متابعة نتائج مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين      ٦٨/١٨٥لعامة، يف قرارها رت اجلمعية ارَّوق

عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع       
د اجلـزء الرفيـع املسـتوى مـن املـؤمتر الثالـث عشـر يف اليـومني         اجلرمية والعدالة اجلنائيـة"، أن ُيعقَـ  

ــود            ــى البن ــز عل ــي املســتوى فرصــة التركي ــتكلمني الرفيع ــاح للم ــؤمتر، لكــي تت ــن امل ــني م األول
دعوهتـا  ذاتـه  رت اجلمعيـة العامـة يف القـرار    رَّوكـ  جدول أعمال املـؤمتر. من املوضوعية الرئيسية 
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لني هلا يف املؤمتر الثالث عشـر علـى أعلـى مسـتوى ممكـن، كـأن       ثِّإىل الدول األعضاء أن توفد مم
ها، على سبيل املثال، رؤساء الدول أو رؤسـاء احلكومـات أو الـوزراء أو النـواب العـامون،      ميثل

  وأن تديل ببيانات عن املوضوع احملوري واملواضيع الرئيسية للمؤمتر.
تعقـده جلنـة منـع    سـوف  القرعـة خـالل االجتمـاع الـذي     قائمة املتكلمني بسـحب   دُُّتعسوف و

  .٢٠١٥آذار/مارس  ٢٦ورتني يف اجلرمية والعدالة اجلنائية بني الد
سـُتتاح  للمـؤمتر،   واألمني العامسوف يلقيهما أمري دولة قطر  الكلمتني االفتتاحيتني اللتنيوبعد 

للممــثِّلني الرفيعـي املســتوى للـدول األعضـاء إللقــاء بيانـات نيابــة عـن اجملموعــات       فتـرة الـتكلُّم  
ى للـدول األعضـاء الـذين سـيتحدثون بصـفتهم      اإلقليمية، وتليها بيانات املمثِّلني الرفيعي املستو

وميكن أيضاً لرؤساء كيانات األمم املتحدة، مبـا فيهـا الـربامج والصـناديق والوكـاالت       ة.الوطني
املتخصصة واللجان اإلقليمية، أن يلقـوا بيانـات أثنـاء اجلـزء الرفيـع املسـتوى، وكـذلك بالنسـبة         

غري احلكومية اليت تتمتـع مبركـز استشـاري لـدى     لي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات ثِّملم
ص اجلمعيـة العامـة، ستخصَّـ    اإلجـراء املتَّبـع لـدى   مـع   ومتاشـياً اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي.  

علــى أســاس قاعــدة  وذلــك الــدول األعضــاء كلمــات م بعــد انتــهاء لُّللمنظمــات فتــرات للــتك 
أن اجلــزء الرفيــع املســتوى، ينبغــي   األولويــة باألســبقية. وإلتاحــة الفرصــة جلميــع املــتكلمني يف  

  دقائق. على مخسمدة كل بيان  تقتصر
    

      لني لدى املؤمترثِّوثائق تفويض املم  (ه)  
    تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  ‘١‘  

ف مـن تسـعة   وثـائق تفـويض تتـألَّ    ةَالثالث عشر جلنـ  ُرن املؤمتيِّمن النظام الداخلي، يع ٤للمادة  اًوفق
ى اقتـراح مـن الـرئيس. وتكـون عضـويتها، بقـدر اإلمكـان، مطابقـة لعضـوية جلنـة           علـ  أعضاء، بنـاءً 

وثائق التفويض يف دورة اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة السـابقة للمـؤمتر. ويف دورة اجلمعيـة العامـة        
التاسعة والستني، كانت جلنة وثائق التفويض مؤلفـة مـن الـدول التاليـة: االحتـاد الروسـي والربازيـل        

  منرك والسنغال والصني وناميبيا والواليات املتحدة األمريكية.اديش وجامايكا والدوبنغال
    

    تقرير جلنة وثائق التفويض  ‘٢‘  
لني ثِّمن النظام الداخلي، تتوىل جلنة وثـائق التفـويض فحـص وثـائق تفـويض املمـ       ٤للمادة  اًوفق
  عن ذلك. م إىل املؤمتر الثالث عشر تقريراًدِّوتق
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    الوثائق
  (A/CONF.222/2)ظام الداخلي ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية الن
    

التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية والعدالة  - ٣  
اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ودعم التنمية 

    تحدِّيات املاثلة يف هذا اجملالاملستدامة وال
 أمـر مسـلَّم بـه علـى الصـعيد الـدويل.       الصالت بني سيادة القـانون والسـلم واألمـن والتنميـة     إنَّ

ــة:  ويف إعــالن ســلفادور بشــأن االســتراتيجيات الشــامل   ــع  ُنة ملواجهــة التحــدِّيات العاملي ظــم من
ذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عشـر   اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطوُّرها يف عامل متغيِّر، ال

  إىل  ١٢ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة، الـــذي ُعقـــد يف ســـلفادور بالربازيـــل، يف الفتـــرة مـــن  
، أقرَّت الـدول األعضـاء   ٦٥/٢٣٠، وأيَّدته اجلمعيةُ العامة يف قرارها ٢٠١٠نيسان/أبريل  ١٩

ــو لــ      ــة ه ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــأنَّ نظــام من ــة االقتصــادية    ب ــأنَّ التنمي ــانون وب بُّ ســيادة الق
واالجتماعية املستدامة ألمد طويل وإرساء نظام عدالة جنائية ناجع وفعَّال ويراعي االعتبـارات  

ــؤثِّ   ــاءة ي ــأثرياً إجيابيــ   ر كــلٌّاإلنســانية ويتســم بالكف ــهما يف اآلخــر ت ــرار امن  ٦٨/١٨٨. ويف الق
والعدالـة اجلنائيـة يف إطـار خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا          املعنون "سيادة القانون ومنع اجلرمية

ت رَّ، أقـ ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨ "، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف٢٠١٥بعد عام 
الدول األعضاء أيضاً بأمهية سيادة القانون ومنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والتنميـة يف قطاعـات      

  وتعزيزمها.  من صلة وترابط على النحو الواجب عدة، وأوصت مبراعاة ما بينها
ــرار  ــة،       ٦٦/١٨١ويف الق ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــامج األمــم املتحــدة ملن ــز برن ــون "تعزي املعن

سيما قدراته يف جمال التعـاون الـتقين"، أوصـت اجلمعيـة العامـة الـدولَ األعضـاء بـأن تتبـع،           وال
إزاء منع اجلرمية وإصـالح العدالـة    ومتكامالً شامالً يتفق مع السياق الوطين لكل منها، هنجاً مبا

ــة، اســتناداً ــع      اجلنائي ــز علــى مجي ــتم مجعهــا، مــع التركي ــة والبيانــات الــيت ي إىل التقييمــات األولي
نـهج  والاجلرميـة.   ، وأن تضع سياسات واستراتيجيات وبـرامج كفيلـة مبنـع   نظام العدلقطاعات 

ددة اليت تتسم هبا اجلرمية واإليذاء يف أيِّ بلد، مبا يف ذلـك  األبعاد املتعهو هنج ُيعىن فيه بشامل ال
اجلرميـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة، وذلـــك اســـتناداً إىل تقيـــيم دقيـــق باســـتخدام أدوات مثـــل   

  .الدراسات االستقصائية بشأن اإليذاء وإحصاءات اجلرمية
ــرار  ــاين     ٦٩/١٩١ويف الق ــم املتحــدة الث ــؤمتر األم ــائج م ــة نت ــون "متابع ــة  املعن ــع اجلرمي  عشــر ملن

والعدالة اجلنائية واألعمال التحضـريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة          
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اجلنائية"، كررت اجلمعية العامة دعوهتـا احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات       
شر ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة   طلع مؤمتر األمم املتحدة الثالث عغري احلكومية املعنية إىل أن ُت

على األنشطة اليت تضطلع هبا من أجل تنفيذ إعالن سلفادور والتوصـيات الـيت اعتمـدها املـؤمتر     
الثاين عشر بغية تقدمي إرشادات بشأن صوغ التشريعات والسياسـات والـربامج يف ميـدان منـع     

طلبت إىل األمني العـام، حتقيقـا هلـذه    اجلرمية والعدالة اجلنائية على الصعيدين الوطين والدويل، و
  م إىل املؤمتر للنظر فيه.دَّتقريرا عن املوضوع يق دَّالغاية، أن يع

عن حالة اجلرميـة والعدالـة    حملةً عامةًإىل األمني العام أن ُيِعدَّ القرار ذاته وطلبت اجلمعية العامة يف 
  .عشر، وفقاً للممارسة املتَّبعة يف املاضيأثناء املؤمتر الثالث  لتقدميهااجلنائية على نطاق العامل 

املعنـون "مـؤمتر    ٢٠١٤/٢٢على ذلك، دعا اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره  ةًوعالو
"، ٢٠١٥األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وخطـة التنميـة ملـا بعـد عـام         

املصـلحة املعنـيني إىل تزويـد مكتـب األمـم      الدولَ األعضاء واملنظمات الدولية ومجيع أصـحاب  
رات واجلرمية بآرائهم بشأن املسامهة اليت ميكن ملؤمتر األمم املتحدة الثالـث  دِّاملتحدة املعين باملخ

عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة أن يقــدمها، بــالنظر إىل موضــوعه الرئيســي، يف النقاشــات   
االمتثـال لإلجـراءات الـيت أرسـتها اجلمعيـة العامـة،        ، مع٢٠١٥بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 

  وطلب إىل املكتب أن يرفع تقريرا إىل املؤمتر يف هذا الشأن.
  

دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية حلقة العمل بشأن 
راعى فيها االعتبارات دعم إرساء نظم عدالة جنائية فعَّالة منصفة خاضعة للمساءلة ت يف

اإلنسانية: اخلربات والدروس املستفادة يف جمال تلبية االحتياجات الفريدة للنساء واألطفال، 
  وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعيا

يف  يـا دأبت األمم املتحدة منذ تأسيسها على العمل بنشاط على صـوغ مبـادئ معَتـرف هبـا دول    
نــت، علــى مــدى الســنني، بفضــل وَّوالعدالــة اجلنائيــة والتــرويج هلــا. وقــد تك جمــال منــع اجلرميــة

الزخم املتولد عن مؤمترات األمم املتحـدة بشـأن منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، جمموعـةٌ كـبرية         
من املسائل ذات الصـلة مبنـع اجلرميـة والعدالـة      عةًمن املعايري والقواعد اليت تستوعب طائفةً متنوِّ

ــ ــة لألطفــال، وضــحايا اجلرميــة،      اجلنائي ــوفري العدال ــة الســجناء، وت ــها مــثالً مســائل معامل ة، ومن
  ومنع اجلرمية. والعنف جتاه املرأة،

ويف إعـالن سـلفادور، ســلَّمت الـدولُ األعضـاء بقيمــة وتـأثري قواعـد األمــم املتحـدة ومعايريهــا        
ىل االســتفادة مــن تلــك بشــأن منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وذكــرت أهنــا مــا فتئــت تســعى إ  
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القواعد واملعايري باعتبارهـا مـن املبـادئ التوجيهيـة يف إعـداد وتنفيـذ سياسـاهتا العامـة وقوانينـها          
  مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.وإجراءاهتا وبراجمها الوطنية اخلاصة 

لعـامل. غـري أنَّ   يف مجيع أحناء ا نسبةُ النساء من جمموع نزالء السجون عموماً نسبةً صغريةً دُّوُتع
ــاد يف إمجــايل     نــزالء الســجون يف كــثري مــن  عــدد أعــدادهن مــا فتئــت تتزايــد بتــوازٍ مــع االزدي

دراسات أُجريت يف بعض البلدان أظهرت أنَّ عدد السجينات آخـذ يف التزايـد    ولكنَّالبلدان، 
، فـإنَّ  اعدوعلى الرغم من ذلك االجتـاه حنـو التصـ   تزايد عدد السجناء. معدَّل مبعدَّل أسرع من 

ــة        ــامل قاطب ــراهن يف الع ــة يف الوقــت ال ــة وممارســات إدارة الســجون املتَّبع ــق الســجن احلالي مراف
ُمصــمَّمة يف املقــام األول خصيصــا للســجناء مــن الــذكور، ولــذلك فــإنَّ االحتياجــات احملــددة     
اخلاصـــة بالســـجينات ال ُتوضـــع يف أكثـــر األحيـــان يف احلســـبان يف ممارســـات إدارة الســـجون  

  امج إعادة تأهيل السجناء.وبر
، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة، مـن أجـل العنايـة باالحتياجـات        ٢٠١٠ويف كانون األول/ديسمرب 

احملددة اخلاصة بالسجينات، قواعَد األمم املتحدة ملعاملة السـجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة     
عـة مـن املسـائل،    للسجينات (قواعد بانكوك). وتشتمل قواعد بـانكوك هـذه علـى طائفـة متنو    

مبـــا فيهـــا إجـــراءات اإلدخـــال إىل الســـجن، والســـالمة يف الســـجون، وبـــرامج إعـــادة تأهيـــل   
السجينات اليت ُتعىن باالحتياجات احملددة اخلاصـة بالنسـاء، والرعايـة الصـحية مبراعـاة الفـوارق       

فـراج  بني اجلنسني، ورعاية األطفال املوجـودين يف السـجون مـع أمهـاهتم، واإلعـداد ملرحلـة اإل      
  عن السجينات والرعاية الالحقة.

ويف إعالن سلفادور، سلَّمت الدول األعضاء بأمهيـة منـع جـرائم الشـباب ودعـم إعـادة تأهيـل        
اجلُناة من الشباب وإعادة إدماجهم يف اجملتمـع، ومحايـة األطفـال مـن ضـحايا اجلرميـة والشـهود        

ضــحيةً للجرميــة، والعنايــة بتلبيــة  عليهــا، مبــا يف ذلــك اجلهــود الراميــة إىل منــع تكــرار وقــوعهم   
 أن تراعــي تــدابُري التصــدِّي هــذهاحتياجــات أطفــال الســجناء والســجينات. وذكــرت ضــرورة  

ملا تدعو إليه اتفاقيـة حقـوق    اً، وفقيف املقام األولوالشباب  اإلنسان ومصلحة األطفالحقوق 
ألمـم املتحـدة وقواعـدها    الطفل وبروتوكوالها االختياريان، حيثمـا ينطبـق احلـال، ويف معـايري ا    

قرار اجلمعية العامـة  كما أنَّ . حيثما يكون ذلك مالئماًاألخرى ذات الصلة بقضاء األحداث، 
املعنــون "اســتراتيجيات األمــم املتحــدة وتــدابريها العمليــة النموذجيــة للقضــاء علــى     ٦٩/١٩٤

ات إىل الـدول األعضـاء   إرشـاد يقدِّم العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية" 
 جتــاهبشــأن ســبل وضــع وتنفيــذ مــا يلــزم مــن أطــر قانونيــة وسياســاتية ومؤسســية ملنــع العنــف     

  ي له يف إطار منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.دِّاألطفال والتص
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املسـتمدَّة مـن معـايري األمـم     املسـتلهمة و وهتدف حلقة العمل هذه إىل استبانة املمارسـات اجليِّـدة   
وقواعدها ذات الصلة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لتلبية االحتياجات الـيت ينفـرد   املتحدة 

  بنجاح.يف اجملتمع هبا األطفال والنساء فيما يتعلق مبعاملتهم باعتبارهم سجناء وإعادة إدماجهم 
دالـة اجلنائيـة   وقد ساعد املعهدان التاليان التابعان لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والع  

: معهـد راؤول فـالينربغ حلقـوق اإلنسـان والقـانون      ، ومهـا يف التحضري حللقـة العمـل وتنظيمهـا   
  جرام ومعاملة اجملرمني.إلاإلنساين، ومعهد آسيا والشرق األقصى ملنع ا

    
    الوثائق

تقريـــر األمـــني العـــام عـــن متابعـــة إعـــالن ســـلفادور بشـــأن االســـتراتيجيات الشـــاملة ملواجهـــة 
 (A/CONF.222/3)يات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطوُّرها يف عامل متغيِّر التحدِّ

  )A/CONF.222/4العامل ( نطاقتقرير األمني العام عن حالة اجلرمية والعدالة اجلنائية على 
الة اجلنائيـة  تقرير املدير التنفيذي عن مسامهة مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعد

 )A/CONF.222/5( ٢٠١٥لتنمية ملا بعد عام اخطة  بشأنيف املناقشات 

التجــارب الناجحــة يف تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات  عــناألمانــة  مــن إعــدادقــة عمــل ور
الشـاملة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيــة مـن أجـل تعزيـز ســيادة القـانون علـى الصـعيدين الــوطين           

  )A/CONF.222/6مية املستدامة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال (والدويل ودعم التن
عمـل بشـأن دور معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة        العـن حلقـة    أساسيةمعلومات ورقة 

 خاضـعة للمسـاءلة   مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دعم إرساء نظم عدالـة جنائيـة فعَّالـة منصـفة    
اإلنســانية: اخلــربات والــدروس املســتفادة يف جمــال تلبيــة االحتياجــات   تراعــي فيهــا االعتبــارات

الفريـــــدة للنســـــاء واألطفـــــال، وخباصـــــة معاملـــــة اجملـــــرمني وإعـــــادة إدمـــــاجهم اجتماعيـــــا  
)A/CONF.222/10(  

تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضـوية املعـين بالقواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة       
  )A/CONF.222/14السجناء (

  (A/CONF.222/PM.1)دليل املناقشة للمؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
 A/CONF.222/RPM.1/1تقـــارير االجتماعـــات اإلقليميـــة التحضـــريية للمـــؤمتر الثالـــث عشـــر (

  )A/CONF.222/RPM.4/1و A/CONF.222/RPM.3/1و A/CONF.222/RPM.2/1و
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يف ذلك التعاون على الصعيد اإلقليمي، ملكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة التعاون الدويل، مبا   - ٤  
    للحدود الوطنية

الصـكوك القانونيـة الثنائيـة واإلقليميـة      يفحيظى التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية مبكانة بـارزة  
  .ومكافحتها العابرة للحدودمنع اجلرمية  املربمة بغيةوالدولية 

ــامل   ــى الصــعيد الع ــم املتحــدة ملكافحــة اال    أنشــأتي، وعل ــة األم ــري املشــروع يف   تِّاتفاقي جــار غ
مـة عـرب   ظَّمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املن    واتفاقية األ ١٩٨٨ات العقلية لعام ؤثِّررات واملدِّاملخ

الوطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد نظامـاً قويـاً يف جمـال التعـاون الـدويل يف املسـائل       
ــة، اجلن ــوبني واملســاعدة    متنوعــة  يشــتمل علــى جمموعــة ائي مــن أســاليب التعــاون كتســليم املطل

ــيهم والتحقيقــات املشــتركة والتعــاون ألغــراض املصــادرة      ــة ونقــل احملكــوم عل ــة املتبادل القانوني
  والتعاون على إنفاذ القوانني والتعاون بشأن استرداد املوجودات.

رات دِّم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ     دَّالعامليـة، قـ  ات يـ االتفاقهذه ومنذ بدء سريان مفعول 
واجلرمية املساعدة إىل الدول األطراف يف تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل، مبا يف ذلك من 

علـى  املكتـب  شـجع   وكـذلك  .وتقويتـها  املختصَّـة ركزيـة  املوطنيـة  السلطات الخالل دعم إنشاء 
إتاحـة الفرصـة   سـهم كـثرياً يف   يلعـامني والسـلطات املركزيـة، ممـا     اإنشاء شبكات إقليمية للنواب 

العمـل معهـم مـن خـالل      اتوتعزيـز عالقـ   ،ملناقشـة املشـاكل املشـتركة مـع نظـرائهم      ارسنيمللم
م بشأن القضـايا العالقـة. وعلـى الصـعيد اإلقليمـي، اعتـرب       دُّإرساء تفاهم وثقة متبادلني وحتقيق تق

السـائد يف  منع اجلرميـة عـرب الوطنيـة ومكافحتـها. وكـان االجتـاه        التعاون الدويل أحد أهم أدوات
ا إلبـرام وتنفيـذ صـكوك إقليميـة خمصصـة بشـأن خمتلـف أشـكال التعـاون          إمَّهذا اخلصوص ينحو 

  إلدراج أحكام بشأن التعاون الدويل يف صكوك أخرى ذات صلة. اوإمَّالدويل، 
ينه عوامــل حامســةً يف تعزيــز فعاليــة اجلهــود توســيُع نطــاق التعــاون الــدويل وتعزيــزه وحتســ دُّوُيعــ

الراميـة إىل مكافحـة اجلرميــة املنظَّمـة عــرب الوطنيـة. ويلـزم بــذل جهـود متضــافرة لضـمان وضــع        
ر للممارسني مستويات أعلى من التفاهم غري الرمسي والتعـاون  مرنة وعملية ميكن أن توفِّ هنوج

  عيد مجيع أساليب التعاون الدويل.الضمين على ص
تشـجيع املزيـد   ن "املعنو ٢٠/٤، يف قرارها أعربتوكانت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية قد 

احلاجـة املتزايـدة إىل تبـادل    عـن إدراكهـا   ، ة"مة عـرب الوطنيـ  ظَّمن التعاون يف مكافحة اجلرمية املن
 املسـاعدة  للمعلومات على الصعيد الدويل، وإىل التعاون بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون، وإىل     فعَّال

  .القانونية املتبادلة، مبا يتوافق مع االلتزامات الدولية
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عـرب الوطنيـة، يف قـراره     اجلرميـة املنظَّمـة  وسلَّم مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
، بــأنَّ االتفاقيــة تــوفِّر فرصــاً موسَّــعة للتعــاون الــدويل يف خمتلــف جمــاالت مكافحــة اجلرميــة  ٦/١

   ُتستكشف بعد استكشافاً تاما.ة عرب الوطنية، وتنطوي يف هذا الشأن على إمكانات ملاملنظَّم
املعنـون "التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة"،       ٦٩/١٩٣دت اجلمعية العامـة، يف قرارهـا   دَّوش

على أمهية أن تعزِّز مجيع الدول األعضاء من جهودها وتتعاون من أجـل ضـمان وضـع وتعزيـز     
ات وآليــات يف مجيــع جمــاالت التعــاون الــدويل، ال ســيما يف جمــال تســليم املطلــوبني    اســتراتيجي

  م عليهم ومصادرة عائدات اجلرمية.وتباُدل املساعدة القانونية ونقل األشخاص احملكو
  

االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين: التجارب الناجحة يف جمال حلقة العمل بشأن 
القانونية ويف محاية الشهود وضحايا االتِّجار بصورة فعَّالة  التجرمي ويف تباُدل املساعدة

  اجملال  لتحدِّيات املاثلة يف هذاوا
املعنون "خطة عمل األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة     ٦٤/٢٩٣ت اجلمعية العامة، يف قرارها رَّأق

دية والعنـف  الفقر والبطالة وعدم تـوفر الفـرص االجتماعيـة واالقتصـا     نَّبأاالجتار باألشخاص"، 
يت تسـهم يف جعـل األشـخاص عرضـة     اجلنساين والتمييـز والتـهميش هـي بعـض مـن العوامـل الـ       

يف هتريب املهاجرين. ويف أكثـر األحيـان حيـدث االجتـار     نفسها تلك العوامل تسهم وجار. تِّلال
ــدة واملتعــددة اجلوانــب،     فيجــد  باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين يف إطــار ظــاهرة اهلجــرة املعقّ

دة مــن االنتــهاك دِّضــني ألشــكال متعــيف حالــة ضــعف جتعلــهم معرَّ أنفســهم كــثرياً جرون املهــا
بــو املهــاجرين حالــة الضــعف تلــك، رون بالبشــر ومهرِّجِــواالســتغالل اإلجــراميني. ويســتغل املتَّ

تعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة     "املعنـون   ٦٩/١٩٧مت به اجلمعية العامـة يف قرارهـا   وهو ما سلَّ
دت اجلمعيـة يف  كَّـ اتـه يف جمـال التعـاون الـتقين". وأ    والعدالة اجلنائيـة، وال سـيما قدر   ملنع اجلرمية

ذلك القرار أيضاً على أمهية محاية األشخاص املنتمني إىل فئـات ضـعيفة أو الـذين هـم يف حالـة      
تزايـد أنشـطة اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة      ضعف، وأعربـت يف ذلـك الصـدد عـن قلقهـا إزاء      

وغريها من اجلماعات اليت تستفيد مـن ارتكـاب اجلـرائم ضـد      برة للحدود الوطنيةالوطنية والعا
ــالظروف اخلطــرية والالإنســانية ويف      ــراث ب املهــاجرين، وال ســيما النســاء واألطفــال، دون اكت

  انتهاك صارخ للقوانني الوطنية والقانون الدويل.
ص، وخباصـــة النســـاء جـــار باألشـــخاتِّجـــاء اعتمـــاد بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االقـــد و

لــني واألطفــال، وبروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو، املكمِّ
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة، ليضـع هـاتني اجلـرميتني اخلطريتـني،       

علــى الصــعيد هتمــام اال حمــوراللــتني كــثرياً مــا تنطويــان علــى انتــهاكات حلقــوق اإلنســان، يف   
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الصـكني،   هـذين ت إىل . ومنذ ذلك احلني، تزايد عدد الـدول الـيت صـدقت و/أو انضـمَّ    العاملي
وكذلك عدد الدول اليت سعت إىل مواءمـة قوانينـها وسياسـاهتا وممارسـاهتا مـع املعـايري الدوليـة        

 ينهـــذاجلديـــدة. غـــري أنـــه ال يـــزال هنالـــك عـــدد مـــن التحـــدِّيات الكـــربى يف جمـــال تنفيـــذ    
يات، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة خطـة عمـل األمـم املتحـدة        دِّالربوتوكولني. وملواجهة تلك التح

ــة اال ــة ملكافحـ ــرار  تِّالعامليـ ــار باألشـــخاص (القـ ــ )١().٦٤/٢٩٣جـ ــادي دَّوشـ د اجمللـــس االقتصـ
ي لتـهريب  دِّ، املعنون "تعزيز التعاون الدويل على التص٢٠١٤/٢٣واالجتماعي أيضاً يف قراره 

بـاع هنـج   يات املتصـلة بتـهريب املهـاجرين مـن خـالل اتِّ     دِّجرين"، على ضرورة معاجلة التحهاامل
ــائي واإلقليمــي          ــن الصــعيد الثن ــى كــل م ــاون والتحــاور عل ــن خــالل التع ــوازن وم شــامل ومت

  والدويل، حسب االقتضاء، بني بلدان املنشأ وبلدان العبور وبلدان املقصد.
مواصلة هذا التحاور وتناول التطـورات واملمارسـات   يف هذه ل اهلدف العام حللقة العمل ويتمثَّ

ألغـراض أعمـال السـخرة، وهتريـب      ةوخباصـ جـار باألشـخاص،   تِّاالمكافحـة  األخـرية يف جمـال   
املهــاجرين علــى الســواء. وهتــدف حلقــة العمــل حتديــداً إىل إبــراز املمارســات الواعــدة مــن          

القـانون الـدويل والتعـاون القضـائي ومحايـة       املنظورين الوطين والـدويل يف جمـال التجـرمي وإنفـاذ    
  حقوق ضحايا االجتار واملهاجرين املهرَّبني.

 هـو ساعد املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنتسـب إىل األمـم املتحـدة والـذي     قد و
جزء من شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف التحضـري حللقـة العمـل    

  نظيمها.وت
    

    الوثائق    
علـى  التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك علـى الصـعيد اإلقليمـي،         عـن األمانـة   من إعـداد ورقة عمل 
  (A/CONF.222/7)عرب الوطنية  اجلرمية املنظَّمة مكافحة

عــن حلقــة العمــل بشــأن االتِّجــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين:     أساســيةورقــة معلومــات 
ت اليت تواجه التجرمي واملساعدة القانونية املتبادلة واحلمايـة الفعالـة   يادِّالتجارب الناجحة والتح

  )A/CONF.222/11للشهود وضحايا االتِّجار (
  (A/CONF.222/PM.1)دليل املناقشة للمؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

───────────────── 
عمل وتقرير األمني العام عن تنفيذ خطة  ٢٠١٣/٤١انظر أيضاً قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )١(  

  ).E/CN.15/2012/7( جار باألشخاصتِّاملتحدة العاملية ملكافحة اال ماألم
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 A/CONF.222/RPM.1/1تقـــارير االجتماعـــات اإلقليميـــة التحضـــريية للمـــؤمتر الثالـــث عشـــر (
  )A/CONF.222/RPM.4/1و A/CONF.222/RPM.3/1و A/CONF.222/RPM.2/1و
    

النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة ومستجِدَّة للجرمية العابرة للحدود الوطنية   - ٥ 
    والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم

الحظـت بقلـق ظهـوَر أشـكال     اعتمدتـه، إذ  يف إعالن سلفادور، شجَّعت الدولُ األعضـاء الـيت   
ة من اجلرمية العابرة للحـدود الوطنيـة الـدولَ األعضـاء علـى تـدعيم تشـريعاهتا        جِدَّجديدة ومست

وسياساهتا وممارساهتا الوطنية املتعلقة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف مكافحـة هـذه األشـكال        
 كـبٌري علـى البيئـة، واالجتـار باملمتلكـات      املستجدَّة من اجلرمية، ومنها مثالً اجلرائم اليت هلـا تـأثريٌ  

(اجلرميـة   الثقافية، وجرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم ذات الصلة باهلوية، واجلرمية السـيربانية 
ر تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت    وُّ. وأشارت الدول األعضاء أيضاً إىل أنَّ تطاإللكترونية)

دت دَّال تنامي اإلجـرام. وقـد شـ   هَّللمجرمني وس جديدةً وتزايد استخدام اإلنترنت أتاحا فرصاً
عدة قرارات اعتمدهتا اهليئات احلكومية الدولية علـى ضـرورة أن يـويل اجملتمـع الـدويل اهتمامـاً       

  أكرب ملعاجلة تلك األنواع من اجلرائم.
بشـأن   الـذي اختذتـه اجلمعيـة العامـة واملعنـون "املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة         ٦٩/١٩٦ففي القـرار  

صـل بـه مـن    تتدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا ي       
كـانون األول/ديسـمرب    ١٩املؤرخ  ٦٦/١٨٠قرارها إىل اجلمعية العامة  أشارتجرائم أخرى"، 

ئ ، واعتمــدت املبــاد٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ١٨خ املــؤرَّ ٦٨/١٨٦قرارهــا إىل و ٢٠١١
جــار باملمتلكــات الثقافيــة تِّالتوجيهيــة بشــأن تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق باال

توجيـه الـدول األعضـاء بشـأن وضـع      يف  مفيـداً  ل إطـاراً يتصل به من جرائم أخرى، الـيت متثِّـ   وما
  .وتعزيز سياسات العدالة اجلنائية واستراتيجياهتا وتشريعاهتا وآلياهتا التعاونية

التدابري الالزمة يف سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملكافحـة  "املعنون  ٢٠١٣/٤٠ويف القرار 
ع اجمللــس االقتصــادي جَّ، شــ"االجتــار غــري املشــروع بـــأنواع احليوانــات والنباتــات الربيــة احملميــة

ملشـروع بــأنواع   نـع االجتـار غـري ا   مل بشدَّة على اختاذ تدابري مناسبةواالجتماعي الدولَ األعضاء 
هـذا  بوسائل منها اعتماد التشريعات الالزمة ملنع  ومكافحته،احليوانات والنباتات الربية احملمية 

  مرتكبيه. ومقاضاةجار والتحقيق بشأنه تِّاال
وعملية العوملة اجلارية، والنمو اهلائل يف حجم التجارة الدوليـة وحركـة البضـائع واألشـخاص،     

جتعــل كــثرياً مــن هــي عوامــل وليَّة اإللكترونيــة علــى الصــعيد العــاملي، والتطــور الكــبري يف املوصــ
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ــد يف       ــة. وتقتضــي مســة التعقُّ ــدة ذات طبيعــة عــابرة للحــدود الوطني هــذه فــرص اإلجــرام اجلدي
التنظـيم والـدعم اللوجسـيت.     التطور البالغ يفوطبيعتها العابرة للحدود درجةً معيَّنة من  اجلرائم

ب هــذه اجلــرائم املســتجدة ُيرتكــب علــى يــد مجاعــات ينطبــق عليهــا  ونتيجــةً لــذلك، فــإنَّ أغلــ
عـة  ت طائفـة متنوِّ تعريف اجلماعة اإلجرامية املنظمـة الـوارد يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة. وقـد أدَّ      

من العوامل والضغوط إىل اخنراط تلك اجلماعات يف أنشطة إجرامية جديدة مما نتج عنه نشـوء  
مية عرب الوطنية. وقد اسـتخدم مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم      أشكال وجوانب جديدة للجر

ــة ملكافحــة املتحــدة  ــة املنظَّم ــة  اجلرمي ــرب الوطني ــراره ع ــب   ٦/١، يف ق ــارة "األشــكال واجلوان ، عب
ط الضوء على كـون أنشـطة   اجلديدة" للجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهي عبارة تسلِّ

ما تكون متنوعة، حيث تتبع هذه اجلماعات أساليب عمـل جديـدة   اجلماعات اإلجرامية كثرياً 
  طلبات األسواق الناشئة الرمادية منها والسوداء. لبه األحوال، وتستغحسبما تتطلَّ

للمحتــالني بســبب ضــخامة املبــالغ النقديــة  داوال يــزال قطــاع اخلــدمات املاليــة هــدفاً جــذاباً جــ
خلاصة بالزبـائن، وكـذلك بسـبب طبيعـة هـذا القطـاع.       واملوجودات املالية والبيانات احلساسة ا

الربية وأخشـاب األشـجار، مـع     وتتداخل تدفُّقات السلع غري املشروعة، كاحليوانات والنباتات
ــد ــة صــالت افتراضــية بــني      فُّالت ــة للســلع املشــروعة. وتنشــئ شــبكة اإلنترنــت النقال قات الدولي

شخصـياً يف أيِّ   يكونوا موجودينلذين ميكن أن الضحايا احملتملني ومرتكيب اجلرائم السيربانية ا
مكان تقريباً يف العامل وكثرياً ما يكونون ضالعني يف تزوير هوية ضحاياهم وإساءة اسـتخدامها  
يف أنشــطة إجراميــة. كمــا أنَّ النمــو يف التجــارة الدوليــة باملستحضــرات الصــيدالنية واألدويــة،   

ة احلـرة، حيـث يكـون التنظـيم الرقـايب ضـعيفاً       وخصوصاً بواسطة السماِسرة ويف مناطق التجار
بنتـائج حمـدَّدة   املباريات الرياضية  تدبريأو معدوماً، يسهِّل التجارة باألدوية املزيَّفة. كذلك فإنَّ 

، حيـث تتـورط   احملنَّك إىل مستويات جديدة من التعقيدمسبقاً واملراهنة غري القانونية قد وصال 
للحـدود الوطنيـة    ةالعـابر  األبعـاد إىل  أيضـاً  دان، ممـا يشـري  عـرب عـدة بلـ   شـىت  جهـات   خمتلففيه 

  ألمناط اجلرمية املنظَّمة املرتكبة.
  

ي لألشكال املتطورة دِّجلنائية للتصعمل بشأن تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة االحلقة 
وس املستفادة واالتِّجار باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك الدر اإللكترونيةللجرمية، مثل اجلرائم 

  والتعاون الدويل
مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة، يف دورتـه السـابعة الـيت ُعقـدت يف عـام          جمدداً د كَّأ

ة، مبــا يف ذلــك اجلرميــة الســيربانية وجرميــة  جِدَّ، علــى قلقــه إزاء اجلــرائم اجلديــدة واملســت ٢٠١٤
األنواع اجلديدة من اجلرائم إىل نشـوء احلاجـة   ار باملمتلكات الثقافية. ويؤدِّي ظهور هذه تِّجاال
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تركـز حلقـة العمـل    سـوف  إىل أن تكيِّف أجهزة إنفاذ القانون جهودها وقدراهتا وفقاً لذلك. و
 اجلرميـة الـة ملنـع هـذه األشـكال اجلديـدة مـن       عَّفعامـة  هذه على وضع استراتيجيات وسياسـات  

  ومعاقبتهم.  قضائيا ومالحقة مرتكبيها 
جار باملمتلكـات  تِّوجرمية اال(اإللكترونية) م املشتركة اهلامة بني اجلرمية السيربانية وأحد القواس

سمان بطبيعة عابرة للحـدود الوطنيـة وُيعتمـد كـثريا يف     الثقافية هو أهنما، يف أغلب احلاالت، تتَّ
 ة إىلا بالنسـب أمَّـ ارتكاهبما على مواكبة التطـورات احلاصـلة يف العوملـة وتكنولوجيـا املعلومـات.      

كــبري علــى عمــل  لــه تــأثريتزايــد عــدد القضــايا ذات الصــلة باإلنترنــت  فــإنَّاجلرميــة الســيربانية، 
، بدرجة كبرية، عابرا للحدود الوطنيـة حبكـم طبيعتـه.    دُّاحملقِّقني، ألنَّ هذا النوع من اجلرائم يع

ن كـثرياً مـا يكـو   ، عامليـا لتـوافر خدماتـه   كذلك و، ألساسي لإلنترنتونتيجةً للتصميم الرقمي ا
  للجرمية السيربانية ُبعد دويل.

ساعدت املعاهد التالية التابعة لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف  قد و
التحضري حللقة العمل وتنظيمها: املعهد الوطين للعدالة التابع لوزارة العدل بالواليـات املتحـدة،   

للشؤون العلمية والفنية، واملعهد الكـوري لعلـم اإلجـرام، واملعهـد     واجمللس االستشاري الدويل 
  تها، املنتسب إىل األمم املتحدة.األورويب ملنع اجلرمية ومكافح

    
    الوثائق    

ــة عمــل   ــداد ورق ــن إع ــنُّ   م ــن ال ــة ع ــدة     ُهاألمان ــور أشــكال جدي ــع ظه ــة ملن ج الشــاملة واملتوازن
  (A/CONF.222/8)ي هلا على حنو مالئم دِّالتصة العابرة للحدود الوطنية وة للجرميجِدَّومست

عــن حلقــة العمــل بشــأن تعزيــز تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة    أساســيةورقــة معلومــات 
واالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة،     اإللكترونيـة ي لألشكال املتطورة للجرمية، مثـل اجلـرائم   دِّللتص
  (A/CONF.222/12)يل يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدو  مبا

  (A/CONF.222/PM.1)دليل املناقشة للمؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
 A/CONF.222/RPM.1/1تقـــارير االجتماعـــات اإلقليميـــة التحضـــريية للمـــؤمتر الثالـــث عشـــر (

  )A/CONF.222/RPM.4/1و A/CONF.222/RPM.3/1و A/CONF.222/RPM.2/1و
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    يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهورالنُُّهج ال  - ٦  
يف إعالن سلفادور، سـلَّمت الـدول األعضـاء بـأنَّ املسـؤوليةَ عـن وضـع سياسـات ملنـع اجلرميـة           
واعتماد تلك السياسات ورصدها وتقييمها تقُع على عاتق الدول، وأعربت عن اعتقادهـا بـأنَّ   

تســتند إىل هنــج متكامــل قــائم علــى املشــاركة والتعــاون يشــمل مجيــع     تلــك اجلهــود ينبغــي أن 
  أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم أصحاب املصلحة من اجملتمع املدين.

ج والطرائـق الراميـة إىل منـع اجلرميـة واحلـد      ُهكومات تستفيد أكثر فأكثر من النُّوقد أخذت احل
ــها علــى أســاس املعــارف املكتســبة والتشــاور والت   شــارك. وهــي تشــمل طائفــة واســعة مــن   من

عالقات الشراكة واملشاورات مع مجيع قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك املنظمـات غـري احلكوميـة    
ــة  ومنظمــات اجملتمــع املــدين   ــذ     والقطــاعواألوســاط األكادميي اخلــاص، مــن أجــل وضــع وتنفي

ركة املدنيــة يف اســتراتيجيات وطنيــة وحمليــة بشــأن منــع اجلرميــة وتوطيــد األمــن، وكــذلك املشــا 
عمليات إصالح العدالة اجلنائية والرقابة والرصد املـدنيني ملـدى كفـاءة نظـم العدالـة وإنصـافها       

  واحترامها حلقوق اإلنسان.
خــذة يف إطــار السياســات العامــة للتصــدِّي ملشــاكل   عــة املتَّمــن ُمجمــل التــدابري املتنوِّ  لُّوُيســتد

ن يف هــذا الصــدد، علــى احلاجــة إىل إدراك    اجلرميــة، وكــذلك مــن اخلــربة املكتســبة حــىت اآل     
ــل         ــتناد يف إجــراءات العم ــار، وإىل االس ــا بعــني االعتب ــة والنظــر إليهم ــد احمللي املشــاكل والتقالي

، ومنـها مـثالً الدراسـات    التشـاركي  ة مـن أدوات مجـع البيانـات   دَّوالربامج إىل املعـارف املسـتم  
ــذاء   ــاالت اإليـ ــائية حلـ ــداب   ،االستقصـ ــة تـ ــات مراجعـ ــة وعمليـ ــالمة احملليـ ــات  ،ري السـ والدراسـ

ــااالستقصــائية الــيت يبلَّــغ فيهــا عــن اجلــرائم تلقائ   ــة بشــأن   ي ، وإىل التشــاور مــع اجملتمعــات احمللي
منـها أيضـاً علـى ضـرورة      لُّستدُيمشاكل اجلرمية والعمل معها على وضع احللول الالزمة هلا. و

ت الضــعف إزاء اجلرميــة، مبــا فيهــا  الصــالت القائمــة بــني مشــاكل اجلرميــة احملليــة وحــاال  إدراك
  مة عرب الوطنية، وضرورة كشف تلك الصالت ومعاجلتها.ظَّاجلرمية املن

ملخاطر اجلرمية واإليذاء، وخباصٍة يف هذا العصـر الـذي تنتشـر     ُعرضةً كثراألوالشباب هم الفئة 
ــات املعلومــات واالتصــاالت.    ــه تكنولوجي ــرامج  كمــا أنَّفي ــةب ــة اال الوقاي تشــرك لــيت اجتماعي

وتــدفع قُــُدماً جبهــود التخفيــف مــن الفقــر  الشــباب يف عمليــات تشــاركية وتشــاورية حقيقيــة،  
وهـي عبـارة عـن     ،م بـالتنوع الثقـايف وحتترمـه   لِّوتسـ  ،االجتمـاعي واالقتصـادي   دماجإلوحتقيق ا

وهـي ضـرورية لتحقيـق تـوازن مـع تـدابري الـردع         ،مـن حيـث التكلفـة    استثمارات هامة وفعَّالة
  ذ القانون ومنع اجلرمية والعنف على حنو مستدام.وإنفا
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تساعد على االستناد إىل جمموعة متنوِّعـة مـن النـهوج    فرصاً من جدول األعمال  ٦البند  ويتيح
تشـجيع اجلمهـور    واخلربات الوطنية، يف استكشاف اإلمكانات والتحدِّيات على حدٍّ سـواء يف 

ز هـذا البنـد علـى وسـائط االتصـال      كِّـ وير .اجلنائيةعلى املشاركة يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة 
علـى اجملتمعـات احملليـة، ودور     املرتكزةاالجتماعي وتكنولوجيات االتصال اجلديدة واملبادرات 

ــاودة اإلجــرام،     ــع مع ــة تلــك اجملتمعــات يف من ــة، واملعون ــارة اجملتمعي ــة، ووســائط   واِخلف القانوني
الدول األعضاء مدعوة إىل االستفادة من املمارسـات  اإلعالم، ودور الضحايا يف منع اجلرمية. و

اجليــدة وإىل تعزيــز سياســاهتا وممارســاهتا بغيــة إشــراك مجيــع قطاعــات اجملتمــع يف عمليــة تقويــة    
  سياسات وبرامج منع اجلرمية ويف تعزيز أداء نظام العدالة اجلنائية.

  
لة اجلنائية: حلقة العمل بشأن إسهام اجلمهور يف منع اجلرمية والتوعية بالعدا

  املستفادة  والدروس  اخلربات
اجملتمــع املــدين  لزيــادة األمــان مـن خــالل العنايــة بالتشـارك بــني  تتـيح اســتراتيجيات املنــع فرصـةً   

. ومن شأن ذلك التشـارك كسـر حـواجز    بالتعاون معاً يف هذا الصددالفئات املعنية يف العمل و
  ملدين أينما وجدت.انعدام الثقة بني أوساط إنفاذ القانون واجملتمع ا

وعلــى الصــعيد العــاملي هنالــك اهتمــاٌم متزايــد باملبــادرات الــيت تشــرِك اجلمهــور يف منــع اجلرميــة 
 وسـوف تكـون  وإصالح نظـام العدالـة اجلنائيـة، ويوجـد عـدد متزايـد مـن األمثلـة علـى ذلـك.           

  لمداوالت بشأن هذا البند من جدول األعمال.رافداً مكمِّالً لحلقة العمل 
باعتبارهـا  وأمهيتـها  التواصـل االجتمـاعي    قيمة اتساع استعمال وسائطعدم التقليل من  وينبغي

منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة. وهنالــك إمكانــات   ميــدانأدوات اتصــال عمومــاً، وكــذلك يف 
جتمـاعي  االفردي والرصيد الينطوي عليها استعمال شبكات التواصل االجتماعي بغية تكوين 

كمـا جيـري    .، خصوصـاً لـدى الشـباب   درة علـى الصـمود يف مواجهـة اجلرميـة    الالزم لتعزيز الق
بشـأن منـع   وتبـادل املعلومـات   استعمال شبكات التواصل االجتمـاعي مـن أجـل إذكـاء الـوعي      

هـذا   نَّأ النظـام بطريقـة إجيابيـة. إالَّ    هـذا التعامـل مـع   يف كيفيـة  اجلرمية ونظام العدالة اجلنائيـة، و 
هـذا  مزايـا  باملناقشـة  تتنـاول حلقـة العمـل    سـوف  بعـض املخـاطر. و   التطور ينطـوي أيضـاً علـى   

  سبل معاجلتها.إىل جانب استعراض التطور وخماطره على السواء، 
علـى اجملتمعـات احملليـة والنـهوج املتبعـة يف       املرتكزةتشمل حلقة العمل أيضاً املبادرات سوف و

لقائمــة يف إطــار هــذه اجملتمعــات املنظمــات امــن خــالل إشــراك اجملتمعــات احملليــة، مبــا يف ذلــك 
عني، احملليــة، ودور هــذه اجملتمعــات يف منــع معــاودة اإلجــرام، بوســائل منــها االســتعانة بــاملتطوِّ  

ــدائل الســجن، ومشــاركة       ــة التصــاحلية، وب ــة، واملشــاركة يف العدال ــة اجملتمعي ــادرات العدال ومب
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الـيت اعتمـدهتا   احملليـة  بـادرات  اجلمهور يف كفالة سبل االحتكـام إىل العدالـة، وغـري ذلـك مـن امل     
تتــيح حلقــة العمــل ســوف اســتراتيجياهتا. و لتكــون مــن ضــمناحلكومــات يف بعــض احلــاالت 

دة يِّـ ارسـات اجل ناقشـة سـبل تقيـيم املم   ملوخمتلفـة  فرصة لتبادل بعض األمثلة املسـتقاة مـن بلـدان    
  وتبادهلا على نطاق واسع.

املعنـون "تقويـة الشـراكات بـني      ١٩/١يف قرارهـا  جلنةُ منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،     وكانت 
ــة بكــل أشــكاهلا ومظاهرهــا"،      ــام واخلــاص يف جماهبــة اجلرمي ــد شــجَّعت  القطــاعني الع ــدولَ ق ال

األعضــاء علــى التعــاون مــع القطــاع اخلــاص، وفقــاً لألولويــات والتشــريعات الوطنيــة، طواعيــةً  
املتبادلـة، مـن أجـل جماهبـة     وضمن جمـاالت اختصـاص كـل منـها، وبـروح مـن الشـراكة والثقـة         

جيــري ســوف وجــار باملخــدِّرات واإلرهــاب. تِّاالجــرائم اجلرميــة جبميــع أشــكاهلا، مبــا يف ذلــك  
خالل حلقة العمـل تـداول أمثلـة علـى التعـاون فيمـا بـني قطـاع األعمـال التجاريـة واحلكومـات            

  نائية.تفعيل إجراءات العدالة اجلواجملتمعات احمللية يف جمال منع اجلرمية ويف 
هـو  سترايل لعلم اجلرمية يف التحضري حللقة العمل وتنظيمهـا. وهـذا املعهـد    ألوقد ساعد املعهد ا

  جزء من شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
    

    الوثائق    
اجلرميـة  النُُّهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهـور يف تعزيـز منـع    األمانة عن  من إعدادورقة عمل 

 )A/CONF.222/9( والعدالة اجلنائية

ــة     أساســيةورقــة معلومــات  عــن حلقــة العمــل بشــأن إســهام اجلمهــور يف منــع اجلرميــة والتوعي
  (A/CONF.222/13)املستفادة   بالعدالة اجلنائية: اخلربات والدروس

  (A/CONF.222/PM.1)دليل املناقشة للمؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
 A/CONF.222/RPM.1/1تقـــارير االجتماعـــات اإلقليميـــة التحضـــريية للمـــؤمتر الثالـــث عشـــر (

  )A/CONF.222/RPM.4/1و A/CONF.222/RPM.3/1و A/CONF.222/RPM.2/1و
    

    اعتماد تقرير املؤمتر  - ٧  
عـام  ال املقـرِّر أن يعتمـد املـؤمتر تقريـرا يتـوىل     علـى   املؤقَّـت مـن النظـام الـداخلي     ٥٢املـادة   تنصُّ

ن تقريــر املــؤمتر إعــالن املــؤمتر الثالــث عشــر واســتنتاجاته مَّى بــأن يتضــإعــداد مشــروعه. ويوَصــ
جدول أعماله ونتائج حلقات العمل. كما ينبغـي  من البنود املوضوعية  خمتلفوتوصياته بشأن 
ائع ن قرارات املؤمتر وعرضا موجزا لألحداث اليت سـبقت انعقـاد املـؤمتر، ووقـ    مَّللتقرير أن يتض
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، للمـؤمتر وجلنتـاه  ص لألعمال املوضوعية اليت تضـطلع هبـا اهليئـة العامـة     يف ذلك ملخَّ املؤمتر، مبا
  خذة.ص لوقائع اجلزء الرفيع املستوى وعرض لإلجراءات املتَّوملخَّ

املعنـون "متابعـة نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين         ٦٩/١٩١وطلبت اجلمعية العامة، يف قرارهـا  
رمية والعدالة اجلنائيـة واألعمـال التحضـريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشــر ملنـع          عشر ملنع اجل

، يف دورهتـا  عليـا  أولويـةً  تـويل اجلرمية والعدالة اجلنائية"، إىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة أن   
اجمللـس   ريـق عـن ط الرابعة والعشرين، للنظر يف إعالن املؤمتر الثالث عشر، بغية تقـدمي توصـيات،   

االقتصادي واالجتماعي، بشأن إجـراءات املتابعـة املناسـبة مـن جانـب اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا         
السبعني. وطلبت اجلمعية، يف القرار نفسه، إىل األمني العام أن يكفل املتابعـة الوافيـة للقـرار وأن    

  .ع اجلرمية والعدالة اجلنائيةة منجلنعن طريق ، هبذا الشأن يف دورهتا السبعني تقريراً م إليهادِّيق
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    املرفق
عشر ملنع اجلرمية  الثالثؤمتر األمم املتحدة رح ملَتاملق تنظيم األعمال    

      والعدالة اجلنائية
 اللجنة الثانية اللجنة األوىل اهليئة العامة اليوم

 ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١١السبت،

   للمؤمترمتهيديةمشاورات  بعد الظهر 
 

 ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٢األحد،

  من جدول األعمال:  ١البند  صباحاً  
 افتتاح املؤمتر

  من جدول األعمال:  ٢البند 
 املسائل التنظيمية

   اجلزء الرفيع املستوى

   (تابع)اجلزء الرفيع املستوى بعد الظهر 
   

   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣االثنني،

 مشاورات غري رمسية العمل األوىلحلقة (تابع)اجلزء الرفيع املستوى صباحاً 

 مشاورات غري رمسية (تابع)حلقة العمل األوىل (تابع)اجلزء الرفيع املستوى بعد الظهر 
  

   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٤الثالثاء،

 حلقة العمل الثانية (تابع)حلقة العمل األوىل (تابع)اجلزء الرفيع املستوى صباحاً 

دول األعمال: من ج ٣البند  بعد الظهر  
التجارب الناجحة يف تنفيذ 

السياسات واالستراتيجيات الشاملة 
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

 (تابع)حلقة العمل الثانية  مشاورات غري رمسية
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 اللجنة الثانية اللجنة األوىل اهليئة العامة اليوم

   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥األربعاء،

 (تابع)حلقة العمل الثانية  لعمل الثالثةحلقة ا من جدول األعمال ٣البند  صباحاً 

 مشاورات غري رمسية (تابع)حلقة العمل الثالثة (تابع)من جدول األعمال ٣البند  بعد الظهر 
  

   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٦اخلميس،

من جدول األعمال: التعاون  ٤البند  صباحاً  
الدويل، مبا يف ذلك التعاون على 

فحة اجلرمية الصعيد اإلقليمي، ملكا
 املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية

 حلقة العمل الرابعة (تابع)حلقة العمل الثالثة 

 (تابع)حلقة العمل الرابعة  مشاورات غري رمسية (تابع)من جدول األعمال ٤البند  بعد الظهر 
  

   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧اجلمعة،

من جدول األعمال: النُُّهج  ٥البند  صباحاً  
الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال 
جديدة ومستجِدَّة للجرمية العابرة 

للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على 
 حنوٍ مالئم

 (تابع)حلقة العمل الرابعة  مشاورات غري رمسية

 مشاورات غري مسية  (تابع)من جدول األعمال ٥البند  بعد الظهر 
  

   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٨السبت،

من جدول األعمال: النُُّهج  ٦البند  اًصباح  
يف  الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور
 تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  اعتماد تقرير اللجنة األوىل
 

 مشاورات غري مسية

 اعتماد تقرير اللجنة الثانية مشاورات غري رمسية (تابع)من جدول األعمال ٦البند  بعد الظهر 
  

   ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٩األحد،

النظر يف تقريري اللجنتني األوىل  صباحاً  
 والثانية

  

  من جدول األعمال:  ٧البند  بعد الظهر  
  اعتماد تقرير املؤمتر
 اختتام أعمال املؤمتر

  

  


