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  مةمقدِّ  -أوًال  
 
، بشــــــأن دور مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية ٥٦/١١٩رت اجلمعية العامة، يف قرارها قرَّ  -١

مؤمتر من تلك املؤمترات اجتماعاٌت إقليميٌة  هتا، أن تســـبق كلَّتها وتواترها ومدَّومعاملة املجرمني ومهمَّ
  ي املؤمترات القادمة مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.رت أن تسمِّضرييٌة، كما قرَّحت
وقــد نــاقش فريق اخلرباء احلكومي الــدويل املعين بــالــدروس املســــــتفــادة من مؤمترات   -٢

ية،   األمم لة اجلنائ ناء اجتماعه الذي عقده املتحدة ملنع اجلرمية والعدا إىل  ١٥بانكوك من يف أث
ية يف التحضــــــري ٢٠٠٦آب/أغســــــطس  ١٨ غل واملنظورات اإلقليم عاة الشــــــوا ية مرا ، كيف

للمؤمترات. كما شـــــدد الفريق على أمهية االجتماعات اإلقليمية التحضـــــريية كأداة أســـــاســـــية 
 للمؤمترات، وأشـــار إىل أنه رغم العوملة وتزايد الطابع العابر للحدود للنشـــاط اإلجرامي، ما زال

ى من العامل شـــواغل خمتلفة ترغب يف أن ُتراعى على النحو املناســـب لدى نظر لدى مناطق شـــتَّ
  ).٢٣، الفقرة E/CN.15/2007/6املؤمترات يف خمتلف املواضيع (

ر تنظيم االجتماعات إىل األمني العام أن ييســِّ  ،٧٢/١٩٢يف قرارها  ،وطلبت اجلمعية العامة  -٣
اإلقليمية التحضــــريية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأن يوفر املوارد 

، وفقًا للممارسة ا يف تلك االجتماعات ويف املؤمتر الرابع عشر نفسهالالزمة ملشاركة أقل البلدان منوًّ
عت اجلمعية العامة برامج املتبعة يف الســابق وبالتشــاور مع الدول األعضــاء. ويف القرار نفســه، شــجَّ

صــة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية األمم املتحدة ذات الصــلة والوكاالت املتخصــِّ 
التعــاون مع مكتــب   األخرى، على الـدوليــة واملنظمــات غري احلكوميــة، وكـذلـك املنظمــات املهنيــة

  رات واجلرمية (املكتب) يف التحضري للمؤمتر الرابع عشر.املتحدة املعين باملخدِّ  األمم
 شبكة معاهد مع بالتعاون ،ُيِعدَّ أن العام األمني إىل العامة اجلمعية طلبت نفسه، القرار ويف  -٤

 التحضـــريية اإلقليمية لالجتماعات مناقشـــة دليل اجلنائية، والعدالة اجلرمية ملنع املتحدة األمم برنامج
 املشـــاركة إىل األعضـــاء الدوَل ودعت املناســـب؛ الوقت يف نفســـه، وللمؤمتر عشـــر الرابع للمؤمتر
   العملية. تلك يف بنشاط

سابعة والعشرين، يف مشروع دليل   -٥ ونظرت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف دورهتا ال
، مبشـروع دليل املناقشـة، ٧٣/١٨٤املناقشـة. وأحاطت اجلمعية العامة علمًا مع التقدير، يف قرارها 

 صيغته النهائية يف الوقت املناسب، مع مراعاة توصيات اللجنة وطلبت إىل األمني العام أن يضعه يف
ــــــنَّ ى البدء يف عقد واملالحظات والتعليقات اإلضـــــــافية الواردة من الدول األعضـــــــاء، لكي يتس

. ٢٠١٩االجتماعات اإلقليمية التحضــــــريية للمؤمتر الرابع عشــــــر يف أقرب وقت ممكن من عام 
  .٢٠١٨) يف أيلول/سبتمرب A/CONF.234/PM.1اقشة (صدرت الصيغة النهائية لدليل املن وقد
، احلكومات على االضـــــطالع باألعمال ٧٢/١٩٢عت اجلمعية العامة، يف قرارها وشـــــجَّ  -٦

رة جبميع الوســائل املناســبة، مبا يف ذلك إنشــاء جلان مرحلة مبكِّ التحضــريية للمؤمتر الرابع عشــر يف
اجلمعية   ت، حث٧٣/١٨٤َّعند االقتضاء. ويف ذلك القرار أيضًا، وكذلك يف القرار  ،حتضريية وطنية

سة البنود املوضوعية جلدول أعمال العامة املشاركني يف االجتماعات اإلقليمية التحضريية على د را
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ـــتعقد يف إطاره وتقدمي توصـــيات ذات منحى  املؤمتر الرابع عشـــر ومواضـــيع حلقات العمل اليت س
  عملي ُيستَند إليها يف إعداد مشاريع التوصيات واالستنتاجات، لكي ينظر فيها املؤمتر. 

  
  والتوصيات االستنتاجات  -ثانيًا  

 
ي اإلقليمي التحضــريي أن جلنة منع اجلرمية اســتذكر أمني اجتماع أمريكا الالتينية والكاريب  -٧

والعدالة اجلنائية حددت بدقة املوضـــــوع الرئيســـــي وبنود جدول األعمال وحلقات العمل للمؤمتر 
الثالث  الرابع عشـــر، وأن اجلمعية العامة اعتمدهتا. ويف هذا الصـــدد، أبرز أنه بناًء على جناح املؤمتر

، فقد ُبذلت مجيع اجلهود لضمان التواؤم بني املوضوع ٧١/٢٠٦عشر، ووفقًا لقرار اجلمعية العامة 
املوضوع  ر األمني املشاركني بأنه مبا أنَّالعام وبنود جدول األعمال ومواضيع حلقات العمل. وذكَّ

ُصمِّ يث يكون مبثابة مظلة للبنود املوضوعية جلدول األعمال ومواضيع حلقات العمل م حبالرئيسي 
ون إىل إجراء مناقشــة عامة طموحة وللمناقشــات اليت ســتجري يف إطارها أثناء املؤمتر، فإهنم مدُعوُّ

فيما خيص العالقة بني املوضـــــوع الرئيســـــي للمؤمتر والبنود املوضـــــوعية جلدول أعماله، وكذلك 
ه بغية تيسري اإلعداد لالجتماعات التحضريية اإلقليمية سياساتية لتلك العالقة. وأوضح أنَّالتبعات ال

ف دليُل املناقشــة يف جمموعات واملناقشــات اليت ســُتعقد يف إطارها ويف إطار املؤمتر نفســه، فقد صــنَّ
سعة وعاملية مع مواضيع حلقات الع بنوَد مل ذات جدول األعمال اليت تتناول مسائل ذات أمهية وا

مة حبيث تشـمل مواضـيع أكثر حتديدًا حلقات العمل هذه مصـمَّ الصـلة، على أن يكون مفهومًا أنَّ
  وتستند إىل جتارب وُنُهج عملية.

ضاحية عروضًا األمانة ممثلو وقدم  -٨ سي باملوضوع ُفُتَعرِّ إي  جلدول املوضوعية والبنود الرئي
  العمل. حلقات ومواضيع األعمال

ــــــتنادًا  -٩  ولكن توصــــــياتُحددت و للمداوالت، التايل صامللخَّ ُأِعدَّ االجتماع، إىل واس
  بشأهنا. املشاركون يتفاوض مل
  

  الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة واجلنائية: ملؤمتر األمم املتحدة  املوضوع الرئيسي  -ألف  
التنمية اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة القانون: حنو حتقيق خطة  "النهوض مبنع
     "٢٠٣٠ املستدامة لعام

  ص املداوالتملخَّ    
 

 املجتمع من امجاعيًّ التزامًا متثل ٢٠٣٠ لعام املســـتدامة التنمية خطة أن املشـــاركون الحظ  -١٠
 خطة أن ُذِكَر كما أهدافها. حتقيق إىل جاهدة تســــعى أن األعضــــاء الدول مجيع على وأن الدويل،

 اجلرمية منع بأولويات للنهوض املتحدة ألمملســـــياســـــات اإطارية  وثيقة أول ليســـــت ٢٠٣٠ عام
ــــــابقة املتحدة األمم مؤمترات حققتها اليت واإلجنازات النتائج وأن اجلنائية، والعدالة  اجلرمية ملنع الس
   املجال. هذا يف التوصيات وصوغ السياسات تشكيل يف حموري دور هلا كان
 والعدالة اجلرمية منع إدماج بشـــــأن الدوحة إعالن أمهية إىل آخرون مشـــــاركون وأشـــــار  -١١

ية ــــــع املتحدة األمم أعمال جدول يف اجلنائ ية للتحديات يالتصـــــــدِّ أجل من األوس ماع  االجت
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 الذي اجلمهور، ومشــــاركة والدويل الوطين الصــــعيدين على القانون ســــيادة وتعزيز واالقتصــــادية
 قوة وفر مبا واعتمادها، النهائية صيغتها يف ٢٠٣٠ عام خطة وضع قبل عشر الثالث املؤمتر اعتمده
 ســيادة بني الترابط بعالقة التســليم منها، ١٦ اهلدف وخصــوصــًا اخلطة، يف ُيدرج كي إضــافية دفع

 بتركيزه يتعلق فيما وخباصة ا،مهمًّ معلمًا ميثل الدوحة إعالن بأن َموُسلِّ املستدامة. والتنمية القانون
  الترابط. هذا تعزيز أجل من والتنسيق الدويل والتعاون الشراكات على
ــتدامة التنمية خطة ألن ارتياحهم عن املشــاركني بعض وأعرب  -١٢  وضــعت ٢٠٣٠ لعام املس
ساتيًّ إطارًا صدِّ اسيا صة ياتللتحدِّ يللت سياق يف اجلنائية والعدالة اجلرمية مبنع اخلا  نطاقًا األوسع ال

 سببواحد  آن يف مها واإلجرام العنف أن ُذِكَر اخلصوص، وجه وعلى املستدامة. بالتنمية للنهوض
 من الغالب يف النيقلِّ واإلجرام العنف وأن والتخلف، األمن وانعدام املســـــاواة وعدم للفقر ونتيجة
 الســالم أجل من عنه غىن ال أمر األمن أن إىل أيضــًا وأشــري العامل. أحناء مجيع يف الناس حياة نوعية

  .٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة يف املتوخى النحو على االجتماعي، والتقدم
 إطارًا باعتبارها إليها ُينظر أن ميكن ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة أن إىل أيضًا وأشري  -١٣

 بوســـــائل للجرمية احلقيقية للتحديات للتصـــــدي الدويل املجتمع يبذهلا اليت اجلارية للجهود اتكميليًّ
 املسائل يف الدويل التعاون يف الزاوية حجر باعتبارها املستخَدمة قانونًا امللِزمة الدولية الصكوك منها

 املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية الفســـــاد، ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية مثل اجلنائية،
  رات.املخدِّ ملراقبة الثالث واملعاهدات هبا، امللحقة والربوتوكوالت الوطنية عرب
وُذِكَر أن الفساد يشكل حتديًا كبريًا أمام حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة، مبا فيها   -١٤

. وشــدد املشــاركون على أوجه الترابط القائمة بني الفســاد واجلرمية املنظمة واجلرائم ١٦  اهلدف
 معاجلة من أجل للفســـاد ومنعهوضـــع تدابري متكاملة للتصـــدي  األخرى، وأكدوا على ضـــرورة

رت قرَّ الذي  ،٧٣/١٩١سائل. وأشري أيضًا إىل أن اجلمعية العامة اعتمدت مؤخرًا القرار هذه امل
ـــــتثنائية  عقد دورةفيه  ـــــاد  ٢٠٢١يف عام  هلااس ملعاجلة التحديات والتدابري الرامية إىل منع الفس

  وتعزيز التعاون الدويل.
 للمؤمتر الرئيســــــي املوضــــــوع لترمجة الوطنية اجلهود بعض بإجياز املشــــــاركون وعرض  -١٥
 اليت الضــعف ملواطن للتصــدي اجليدة املمارســات إىل أشــاروا كما الواقع، أرض على عشــر الرابع
 ذات التدابري تنفيذ لدى اإلنسان حقوق محاية مراعاة ضرورة إىل وأشري اجلرمية. إىل تؤدي أن ميكن
  اجلنائية. والعدالة اجلرمية منع جمال يف الصلة
ر واإلجياز. بيد  -١٦ أنه   وأعرب املشــاركون عن تأييدهم ألن يتســم نص إعالن كيوتو املقبل بالِقصــَ

أثريت تساؤالت بشأن الكيفية اليت ميكن هبا حتقيق ذلك يف املمارسة العملية. وذكر أحد املشاركني أن 
تتمثل يف إعداد جزء عام يتوخى أســــلوب اإلعالنات  إحدى املنهجيات اليت ميكن مواصــــلة النظر فيها

وجيســد االلتزامات الســياســاتية املنحى لكبار املوظفني احلكوميني يف الدول األعضــاء، إىل جانب وثيقة 
  إضافية تتضمن توصيات أكثر حتديدًا وذات منحى إجرائي على املستوى العملي.

 الصــعيد علىاللتزامات لتنفيذ ا ملموســة جهودبذل  أمهية على املشــاركني من عدد وأكد  -١٧
 هذا ويف ورق. على حرب جمرد كيوتو إعالن يف إدراجها املقرر االلتزامات تبقى أال لضـــمان الوطين
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 لالســــــتراتيجيات الفعال التنفيذ أجل من الكافية املالية املوارد إتاحة مســــــألة على َدُأكِّ الصــــــدد،
  اجلنائية. والعدالة اجلرمية منع جمال يف املتبعة والسياسات

وأعرب ممثل كوســتاريكا عن أســفه لعدم عقد االجتماع اإلقليمي التحضــريي يف بلده، متشــيًا   -١٨
مع املمارســة املتبعة. وأشــار إىل العوامل القانونية والعملية اليت تســببت يف حدوث حاالت تأخري، ونتج 

بدًال  يية ألمريكا الالتينية والكاريبعنها اختاذ القرار بعقد االجتماع يف مقر جلنة األمم املتحدة االقتصــاد
عشر،   . وأعرب أيضًا عن التزام بلده مبواصلة دعم األعمال التحضريية للمؤمتر الرابعمن عقده يف بلده

  وكذلك دعم املؤمترات املقبلة، واستضافة االجتماعات اإلقليمية التحضريية يف املستقبل.
   

  نتائج املداوالت    
 

  بشأهنا: املشاركون يتفاوض مل اليت التالية، التوصيات ُحددت  -١٩
 كي وواضـــحة قوية ســـياســـية رســـائل عشـــر الرابع املؤمتراحلرص على أن يوجه   أ)(  

  العام؛ املتعلقة مبوضوعه التحديات ملواجهة إعالنه يف جُتدَر
 والعدالة اجلرمية منع ملؤســســات حمركة قوة بوصــفها البشــرية املوارد على التركيز  ب)(  
 اجلنائية، والعدالة اجلرمية منع جمال يف املمارســني االختصــاصــيني احتياجات على والتأكيد اجلنائية،
  اجليدة؛ واملمارسات املعلومات تبادل لتعزيز الدويل التعاون وتوطيد

 اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جمال يف املمارســني االختصــاصــيني بني التعاون تعزيز  ج)(  
 للشــراكة وفعالة مبتكرة ســبل اســتكشــاف خالل من وخصــوصــًا العام، واجلمهور املدين واملجتمع

  الوكاالت؛ بني فيما والتعاون واخلاص العام القطاعني بني
 احترام يشمل القانون وسيادة اجلنائية والعدالة اجلرمية منع ملعاجلة مشويل هنج اتباع  د)(  
بار وإيالء الســــــالم، وتعزيز هبا، والنهوض اإلنســـــــان حقوق  الضــــــعيفة، للفئات الواجب االعت
 اجلنســـية امليول ومزدوجي واملثليني واملثليات اإلعاقة، ذوي واألشـــخاص األصـــلية، الشـــعوب مثل

  السن؛ وكبار واألطفال والنساء ا،جنسيًّ واملتحولني
 املمارســني االختصــاصــيني عمل لدعم والكافية املالئمة املالية املوارد توافر ضــمان  )ه(  

ــــــياق يف القانون بســــــيادة النهوض يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جمال يف ــــــع الس  خلطة األوس
 ميكن اليت املجاالت يف املوارد هذه اســـــتثمار من والتأكدعلى ذلك،  قدراهتم وتعزيز ،٢٠٣٠  عام
  األثر؛ أعمق فيها ُتحِدث أن ُيتوقع أن

 هذا وجتســـيد ٢٠٣٠ عام خطة يف اإلنســـان على القائمة اجلوانب وتأكيد مراعاة  و)(  
ــــــات يف النهج ــــــياس  األطراف خمتلف وأمهية دور مراعاة خالل من اجلنائية والعدالة اجلرمية منع س

 والنواب الشــرطة وأفراد والشــهود الضــحايا مثل املســائل، هلذه بالتصــدي املعنية املصــلحة صــاحبة
  ككل؛ املجتمع وكذلك والقضاة، واملحامني العامني

 القانوين التعاون ذلك يف مبا والتعاون، التنســــــيق وكذلك القدرات، بناء تعزيز  ز)(  
 أجل من ذلك أمهية مراعاة نفســـه الوقت ويف اجلنائية، والعدالة اجلرمية منع مســـألْيت ملعاجلة الدويل،
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بلوغ  أمهية إىل بالنظر املنظمة، واجلرمية والفساد اإلرهاب مثل اخلطرية اإلجرامية لألنشطة التصدي
   ؛٢٠٣٠ عام وخطة املستدامة التنمية أهداف من ١٦ اهلدف حتقيق أجل من أ-١٦ الغاية

قانون  ح)(   فة احترام ال قا ــــــيخ ث بارها ترس قة تعزيز إىل يرمي هنجًا باعت  يف اجلمهور ث
  وإنفاذه؛ واحترامه القانون

 باعتباره املســــــتدامة التنمية أهداف من ١٦ اهلدف إىل ُينظر أن ضــــــرورة مراعاة  ط)(  
سي املحور ستند الذي الرئي صلة اجلهود إليه ت سائل املت  خطة إطار يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع مب
  ؛٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية

 املستدامة) التنمية أهداف من ٥-١٦ (الغاية الفساد أشكال مجيع معاجلة يف النظر  ي)(  
ــيلة ــية كوس ــياســات وتنفيذ املســتدامة التنمية أهداف لتحقيق رئيس  اجلنائية، والعدالة اجلرمية منع س
  للجميع؛ والشاملة والعادلة السلمية املجتمعات لتعزيز وكذلك
 والسبل الوطنية التنفيذ" "مناذج بشأن للمناقشات الفرص من املزيد توفري يف النظر  ك)(  

لدول ملختلف هبا ميكن اليت فذ أن األعضـــــــاء ا تدابري تن ها املتفق ال  اجلرمية منع جمال يف ادوليًّ علي
  اجلنائية. والعدالة

  
     العمل وحلقات املوضوعية البنود  -باء  

  االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية من أجل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية   -١  
من جدول األعمال)؛ ومنع اجلرمية باالستناد إىل األدلة: االستفادة من اإلحصاءات  ٣  (البند

      ) ١واملؤشرات والتقييم يف دعم املمارسات الناجحة (حلقة العمل 
  ص املداوالتملخَّ    

 
 هم اجلنائية العدالة نظام جماالت مجيع يف املمارســـني االختصـــاصـــيني بأن االجتماع مســـلَّ  -٢٠

 القانون ســـيادة تعزيز إىل الرامية اجلنائية والعدالة اجلرمية منع مبادرات وراء الدافعة الرئيســـيةالقوى 
   املستدامة. التنمية أهداف وحتقيق
 جمال يف املواطنني دور عشر الرابع املؤمتر يناقش أن ضرورة إىل املشاركني من عدد وأشار  -٢١
ـــيخ ثقافة احترام القانون خاص، حنو على يشـــمل، مبا اجلنائية، والعدالة اجلرمية منع  بوصـــفها ،ترس

  وإنفاذه. واحترامه القانون يفالعام  اجلمهور ثقة لتعزيز احلكومة تقوده جمهودًا
دِّ  -٢٢  أمور بني من واملوســيقى، الرياضــة قبيل من أنشــطة يف واملشــاركة التعليم أن على َدوشــُ

 االجتماعية املسؤولية قيم غرس خالل من وذلك اجلرمية، منع يف امهمًّ دورًا يؤديا أن ميكن أخرى،
  والشباب. األطفال سيما وال للمواطنني،

العوامل األســاســية  من املحلي املجتمع يف واالقتصــادي االجتماعي اإلدماج أن على َدوُأكِّ  -٢٣
 واالعتبارات اجلنسانية االجتماعية الضعف إدراك مواطن أمهية على املشاركون وشدد اجلرمية. نعمل

 وضــــع عنديف احلســــبان ينبغي أخذها  رئيســــية كاعتباراتوالتســــليم هبا  اجلغرافية املناطق ومسات
 اجلنســانية الضــعف ومواطن االعتبارات إىل وأشــري الوطين. الصــعيد على اجلرمية منع اســتراتيجيات
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لة  إىل املنطقة، يف اإلناث قتل جرائم معدالت وارتفاع زيلاملن بالعنف احلاالت معظم يف املتصــــــ
 حمددة. حضــــرية مناطق يف اجلرمية معدالت على تأثري هلا يكون أن ميكن اليت البيئية العوامل جانب

 يف املتمثل املتزايد باخلطر املقترنة تلك ذلك يف مبا لألطفال، اخلاصــــة االحتياجات أيضــــًا وُذكرت
 أو األفراد تملجموعا االهتمام من املزيد إيالء إمكانية إىل أشــري ذلك، إىل وإضــافًة .األقران تســلط

 حمدودية يف متمثلة إضافية صعوبة ونواجهاألفراد الذين يو للخطر عرضة األكثر املحلية املجتمعات
  االجتماعي. للتقدمأمامهم  املتاحة الفرص
ضمان التعاون مع   -٢٤ شطة من خالل آليات ل شاركَة املواطنني الن شاركون على أن م شدد امل و

على  سيما  العدالة اجلنائية بالغة األمهية لنجاح أنشطة منع اجلرمية، الأجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات 
مســتوى القواعد الشــعبية. ويف هذا الصــدد، أشــري إىل مبادرات اخلفارة املجتمعية واالســتعانة بضــباط 

  مراقبة متطوعني باعتبارمها مثالني على املمارسات اجليدة.
 الوطين الصـــــعيدين على خمتلفة وأولويات احتياجات هلا تكون قد البلدان أن إىل وأشـــــري  -٢٥
 املشـــاركني بعض شـــدد الصـــدد، هذا ويف احلاجة. حســـب مةمصـــمَّ حمددة ُنُهجًا تتطلب حليوامل
صدي أمهية على صفها اجلرائم تطرحها اليت للتحديات الت سياق ويف اجتماعية ظاهرة بو سع ال  األو

 التخصصات ومتعددة شاملة استراتيجيات وضع ضرورة على وشددوا املستدامة. التنمية لتشجيع
 القطاعات بني املشــترك التنســيق ضــمان وكذلك املســعى، ذلك يف املعنية األطراف مجيع إلشــراك

  والبلدي. الوطين الصعيدين على والوكاالت
 اســتراتيجيات وضــع عند اجلرمية من معينة أشــكال طبيعة مراعاة ضــرورة إىل أيضــًا وأشــري  -٢٦
ــــــدد اجلرمية. ملنع األبعاد متعدد هنج على قائمة ــــــاركني أحد وش  التصــــــدي إىل احلاجة على املش

 واالجتاهات واألمناطزية التحيُّ اجلرائم وكذلك املدن، وجرائم العصـــابات تشـــكلها اليت للتحديات
  رات.باملخدِّ جتاراال جمال يف اجلديدة

ـــــاركني من عدد وأبلغ  -٢٧ ـــــائل املبذولة الوطنية اجلهود عن املش  مكتب مع التعاون منها بوس
 التدابري لتنفيذ والعاملية، اإلقليمية الربامج خمتلف خالل من واجلرمية راتباملخدِّ املعيناألمم املتحدة 

 اجلرمية بشــأن هبا موثوق إحصــاءات جلمع والرصــد لإلدارة فعالة آليات وتفعيل اجلرمية، ملنع الفعالة
 اليت اإلحصــــائيات، تلك توافر اعُترب الســــياق، هذا ويف الصــــلة. ذات التهديدات وحتليل والعدالة
 اجوهريًّ عنصـــرًا اإلجرام، معاودة دون حتول أن ميكن اليت العوامل حتليل وإىل البحوث إىل تســـتند

 اإلحصـــاءات هيكلة ضـــرورة إىل وأشـــري اجلرمية. ملنع وناجعة متســـقة ســـياســـات وضـــع أجل من
  األعضاء. الدول من دولة لكل القانوين لإلطار وفقًا وجتميعها

   
  نتائج املداوالت  

 
  بشأهنا: املشاركون يتفاوض مل اليت التالية، التوصيات ُحددت  -٢٨

 الصــعيدين على اجلرمية ملنع شــاملة عمل وخطط واســتراتيجيات ســياســات وضــع  أ)(  
عاة مع واملحلي، الوطين مل مرا فة العوا عددة املختل عاد واملت  اجلرمية إىل تفضــــــي أن ميكن اليت األب
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 ذلك يف مبا املصـــلحة، أصـــحاب مجيع مع الوثيق بالتعاون مشولية، بطريقة العوامل لتلك والتصـــدي
  األخرى؛ املدين املجتمع وعناصر والرفاه التنمية وقطاعا املحلية املجتمعات
املحلية ومراعاة النظر يف ســــــياســــــات منع اجلرمية وضــــــمان التصــــــدي للتحديات   (ب)  

وتنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز التعاون صـــوغ حنو اســـتراتيجي عند   ىاملحلية عل خصـــوصـــيات الثقافات
  واإلقليمي؛ على الصعيدين الدويل

 الضعف ومواطن اجلذرية األسباب على اجلرمية منع وأنشطة استراتيجيات تركيز  ج)(  
  بالشباب؛ يتعلق فيما سيما وال اخلطر، وعوامل

ستراتيجيات أو سياسات تضمني خالل من بالشمولية ُهجالنُّ اتسام ضمان  د)(    منع ا
ــــــيادة تعزيز إىل ترمي تدابري اجلرمية  وعيهم وزيادة الشــــــباب تثقيف تدابري ذلك يف مبا القانون، س

  ؛ترسيخ ثقافة احترام القانون يف يسهم  مبا
ـــتخدام مجع على املواظبة  )ه(   ـــأن موثوقة إحصـــاءات واس  لوضـــع والعدالة اجلرمية بش

 وبطريقة بذلك القيام لدى ُتســـــتخدم، أن على اجلرمية ملنع األدلة على وقائمة فعالة اســـــتراتيجيات
 واإلقليمي، والوطين املحلي الصــعيد على اإلحصــاءات تلك جلمع متوائمة معايري ومتســقة، منهجية
   االقتضاء؛ حسب

 بشأن املوثوقة الوطنية اإلحصاءات وحتليل مجع إىل الرامية جهوده يف املكتب دعم  و)(  
 االعتبار إيالء مع العاملية، اجلرمية الجتاهات أفضـــل فهم اكتســـاب بغية اجلنائية والعدالة اجلرمية منع

  الوطنية. اإلحصاءات لتنوع الواجب
   

من جدول األعمال)؛  ٤ُهج املتكاملة للتصدي للتحديات اليت تواجه نظام العدالة اجلنائية (البند النُّ  -٢  
     )٢اإلجرام: استبانة املخاطر وإجياد احللول (حلقة العمل واحلد من معاودة 

  ص املداوالتملخَّ    
 

 اإليذاء من للحد كوســـــائل الضـــــحايا على تركز اليت ُهجالنُّ أمهية على االجتماع شـــــدد  -٢٩
 خاصة بصفة عرضة باعتبارهم واألطفال النساء احتياجات على َدوُأكِّ اجلرائم. عن اإلبالغ وزيادة
 ضدهم. العنف على القضاء إىل الرامية الوطنية اجلهود على وكذلك للجرمية، ضحايا الوقوع خلطر
  ضعفها. إىل بالنظر األصلية الشعوب محاية إىل احلاجة على َدُأكِّ كما
 تواجه اليت التحديات  من الســــجون يف الظروف مالءمة وعدم الســــجون اكتظاظ واعترب  -٣٠
 هذه أن إىل وأشـــــري متكاملة. ُنُهج اتباع تتطلب واليت املنطقة، يف والســـــجون اجلنائية العدالة نظم
صميم بني تتراوح املتكاملة ُهجالنُّ سجن ظروف وحتسني مالئمة سجون مرافق ت  وتنفيذ واعتماد ال

 بعد املجتمع يف إدماجهم وإعادة اجلناة تأهيل إعادة تيســري إىل الرامية التدابريبني و للســجن، بدائل
  املختصة. السلطات بني املشترك والتنسيق عنهم اإلفراج

وأشــار بعض املشــاركني إىل العواقب الســلبية للتدابري االحتجازية للشــباب، وخصــوصــًا األثر   -٣١
ظروف االحتجاز على معاودة اإلجرام. وأشــري إىل االحتياجات اخلاصــة تتركه احلاســم الذي ميكن أن 

ـــيما احلوامل واألمهات  إىل قواعد   عامًا. وأشـــري ١٢يقل عمر أطفاهلن عن اللوايت للســـجينات، وال س
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األمم املتحدة ومعايريها يف هذا املجال، وخصــــــوصــــــًا قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة 
االحتجازية   )، وقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري"قواعد نيلسون مانديال"السجناء (

  ).للمجرمات (قواعد بانكوك
 مع السجن، بدائل ستخدامال اجلهود من مزيد بذل ينبغي أنه املشاركني من العديد وأكد  -٣٢

 إىل السعيو اإللكترونية، املراقبة نظم قبيل من تدابري خالل من العام األمن محاية إىل احلاجة مراعاة
  السجون. يف االكتظاظ من احلد
ـــري  -٣٣ ـــات ضـــمن وأش ـــتخدام خالل من املجرمني تأهيل إعادة إىل اجليدة املمارس  التدابري اس
 للمحاكمة الســـــــابق االحتجاز من احلد إىل الرامية اجلهود خالل من وكذلك االحتجازية،  غري
 العنف مرتكيب أو راتاملخدِّ جمرمي مع للتعامل متخصــصــة إجراءات أو آليات وإنشــاء الوقائي أو

شري زيل.املن والعنف املرأة ضد  االحتجازية غري للتدابري النموذجية الدنيا املتحدة األمم قواعد إىل وأ
 قانوْين تكاملان يتيح ونظام كمفهوم العالجية العدالة إىل املشاركني أحد وأشار طوكيو). قواعد(

 من بدًال العالج تتيح اليت اإلنسانية األحكام استراتيجيات وكذلك العقلية، والصحة اجلنائية العدالة
 رات.املخدِّ مدمين للجناة بالنسبة وخصوصًا احلبس،

صاحلية، وتبادلوا   -٣٤ ضافة لربامج العدالة الت شاركني اإلمكانات والقيمة امل وأبرز العديد من امل
ظام قضـــــــاء  ما يف ن ــــــي لك الربامج، وال س يا ت نافع ومزا ماع على م خرباهتم حيث أطلعوا االجت

اط يف اســتخدام االحتجاز األحداث. وأشــري إىل أن إعالن الدوحة يتضــمن توصــيات لتجنب اإلفر
الســـابق للمحاكمة، ويشـــجع، على ســـبيل املثال، اســـتخدام العدالة التصـــاحلية يف املســـائل املتعلقة 
بالعدالة اجلنائية. والحظ أحد املشــــاركني أن البحوث اليت تســــتخدم الدراســــات االســــتقصــــائية 

وأشــار مشــارك آخر إىل  للضــحايا تشــري إىل ارتفاع مســتوى الرضــا عن برنامج العدالة التصــاحلية.
األمريكي بشــأن العدالة التصــاحلية لألحداث، الذي اعتمده مؤمتر وزراء العدل  - اإلعالن اإليبريي
من بلدان أمريكا  ٢١األمريكية، وهو منظمة دولية تضــــــم وزارات العدل يف  - للبلدان اإليبريية

  الالتينية وشبه اجلزيرة اإليبريية.
 منح ضرورة على املشاركون وشدد اإلجرام. معاودة ملنع الفعالة ريالتداب االجتماع وناقش  -٣٥
ــــــبني والتقييم التحديد اتعملي  إعادة خبطط باالقتران واحتياجاهتم، املجرمني فرادى ملخاطر املناس

 منع إىل الرامية الوطنية اجلهود يف عالية أولوية خصيصًا، مةاملصمَّ املجتمعي اإلدماج وإعادة التأهيل
 العقلية وحالته التعليمي مستواه ذلك يف مبا للجاين، الشخصي التاريخ أن ولوحظ اإلجرام. معاودة
   الصدد. هذا يف للدراسة خيضع أن ينبغي االجتماعية، وعالقاته األسرية وبيئته
 الذي األمر ،نيالسابق السجناء وصمممارسات  استمرار إزاء القلق عن املشاركون وأعرب  -٣٦
 دورًا هناك أن ُذِكَر اخلصــــــوص، وجه وعلى املجتمع. يف إدماجهم إعادة إىل الرامية اجلهود قييع

 والوصـــــم النمطية القوالبللحد من  به االضـــــطالع اخلاص والقطاع للحكومات ينبغي ارئيســـــيًّ
 من للحد كوســيلة الســابقني للســجناء املتاحة العمل فرص توافر زيادة وكذلك ،والقضــاء عليهما

ــــــات عن وُأبلغ فعال. حنو على املجتمع يف إدماجهم إعادة عملية وتيســــــري اإلجرام معاودة  ممارس
  األسرية. الروابط تعزيز إىل ترمي تدابري واختاذ املهين والتدريب التعليم توفري مثل ناجحة،
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 العام القطاعني بني والشــــــراكات الوكاالت بني فيما التعاون أن على االجتماع وشــــــدد  -٣٧
 إىل مشاركني عدة وأشار اإلجرام. معاودة ملعاجلة املبذولة اجلهود يف األمهية بالغ دور هلما واخلاص
 اخلدمات على احلصول وتيسري اإلفراج بعد واإلسكان املناسب الوقت يف التوظيف قبيل من تدابري

 للشــــــباب التعليمية الفرص وتوفري ني،املســــــنِّ أو املعاقني الســــــابقني للمجرمني والطبية االجتماعية
   االجتماعي. اإلدماج إعادة جناح على اإلجيايب تأثريها على التشديد مع اجلاحنني،

 التعاون النشـــط مع أرباب ومنها الناجحة، املمارســـات من عدد بفائدة االجتماع موســـلَّ  -٣٨
 إىل الســابقني اجلناة لتوجيه املتطوعني املراقبة ضــباط واســتخدام الســابقني؛ اجلناة تشــغيل يف العمل
 خالل من اجلاحنني الشـــباب لدعم الشـــباب وإشـــراك احلكوميني؛ الســـلوك مراقبة موظفي جانب

  األقران. من التعلم على قائمة منظورات
 على الضوء َطوُسلِّ اجلنائية، العدالة نظام يف الرئيسية التحديات أحد بوصفه الفساد َدوُحدِّ  -٣٩
 اســــتخدام إىل اجليدة املمارســــات بني من وأشــــري اجلنائية. العدالة ملوظفي املســــتمر التدريب أمهية

  املساءلة. لضمان الداخلي التفتيش وهيئات اخلدمة تقدمي إحصاءات
    

  نتائج املداوالت    
 

  : بشأهنا املشاركون يتفاوض مل اليت التالية، التوصياتُحددت   -٤٠
 الســـلطات بني التعاون تعزيز منها بوســـائل الضـــحايا على تركز اليت ُهجالنُّ تعزيز  أ)(  
  حمددة؛ حكومية تدخالت خالل من الضحايا دعم ومنظمات الوطنية

 اجلنائية العدالة جمال يف املمارســــني االختصــــاصــــيني قدرات بناء يف االســــتثمار  ب)(  
 املشـــــترك بالعمل للنهوض املعنيني املصـــــلحة أصـــــحاب من وغريهم االجتماعيني واألخصـــــائيني

  اجلنائية؛ العدالة سلطات تواجه اليت للتحديات بفعالية التصدي بغيةم بينه فيما والتعاوين
 اجلنائية للعدالة متكامل هنج اتباع كيفية بشـــأن املمارســـات أفضـــل تبادل تيســـري  ج)(  

 وتشــجيع الصــلة ذات احلكومية غري الكيانات مع التعاون تعزيز منها بوســائل الوطين الصــعيد على
  املعلومات؛ تبادل

 التدابري ذلك يف مبا اجلنائية، العدالة جتاه اجلنســانية لالعتبارات املراعية ُهجالنُّ تعزيز  د)(  
 أنواع ومواجهة منع إىل الرامية والتدابري القانون إنفاذ يف للمرأة املجدية املشـــاركة تعزيز إىل الرامية
 ضــحايا وصــول ســبل وكفالة والفتيات؛ النســاء على متناســب غري بشــكل تؤثر اجلرمية من حمددة

  وداعم؛ ومتكافئ منصف حنو على للعدالة اجلنساينو اجلنسي العنف ضروب
ــاء ضــد العنف على للقضــاء متكاملة ُنُهج وتنفيذ وضــع  )ه(    إيالء مع والفتيات، النس
  اجلنائية؛ العدالة ونظام االجتماعية اخلدمات بني للتنسيق الواجب االعتبار

ــة  و)(    اتباع خالل من باألشــخاص االجتار مكافحة جمال يف املمارســات أفضــل دراس
 مجيع ومساعدة حلماية الناشئة املمارسات أفضل تطبيق طرائق يف والنظر الضحايا، على يركز هنج

  ولكرامتهم؛ إنسانية حقوق من هلم ملا الكامل االحترام مع اجلرمية، ضحايا
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وكذلك ضــــحايا  احلكوميني، وغري األكادمييني للخرباء الفعالة املشــــاركة تيســــري  ز)(  
 تشــجيع ومراعاة عشــر، الرابع للمؤمتر األخرى واألنشــطة الصــلة، ذات العمل حلقات يف اجلرمية،
  واجلرمية؛ العنف من تضررًا األكثر املحلية واملجتمعات الناس مشاركة
 بدائل تنفيذ منها بوسائل السجون اكتظاظ مسألة معاجلة إىل الرامية اجلهود زيادة  ح)(  
ــــبيل على خالل، من الســــجن  واإلصــــالحات اجلنائية العدالة نظم إصــــالح احلصــــر، ال املثال س

 وتعزيز الوطنية؛ القانونية النظم يف االحتجازية غري التدابري اســـــتخدام نطاق لتوســـــيع التشـــــريعية
  االحتجازية؛ غري التدابري تنفيذ أجل من التقنية القدرات
 ذلك يف مبا الشباب، للمجرمني السجن ببدائل املتعلقة املمارسات أفضل يف النظر  ط)(  
 نفســــه الوقت ويف املحلية املجتمعات ســــالمة على للحفاظ األدلة على القائمة واملبادرات الربامج
  الرزق؛ كسب سبل وانقطاع األسرمشل  تشتت من حد أدىن إىل والتقليل اإلجرام معاودة من احلد

 سلطات من املستمدة املوارد تنسيق ‘١’: أجل من املمارسات أفضل استكشاف  ي)(  
 املحلي املجتمع ومنظمات املدين واملجتمع القانون إنفاذ وأجهزة املحلية الشــــــباب وخدمة التعليم

 عن بعيدًا العدالة بنظام أساسًا املحتكني الشباب على احلفاظ أجل من واُألَسر، الدينية واملنظمات
سلوك شباب إدارة ‘٢’ اإلجرام؛ إىل عودهتم دون واحليلولة اإلجرامي ال  نظام إطار يف املحتجزين ال
ــــــواء اجلنائية، العدالة  إمكانية توفري ‘٣’ احلكم؛ صـــــــدور بعد أو املحاكمة قبل االحتجاز يف س
 الوجدانية واالضطرابات العقلية الصحةاضطرابات و اإلدمان مواد تعاطي من العالج على احلصول

 من تزيد اليت املهارات وإكســاهبم الشــباب تعليم برامج حتليل وكذلك الشــباب، احتجاز مرافق يف
  املجتمع؛ يف إدماجهم إعادة يف النجاح احتمال

 وخباصــة األحداث، قضــاء نظم يف التصــاحلية العدالة برامج وتنفيذ وضــع تشــجيع  ك)(  
  اجلرمية؛ ضحايا واألطفال للقانون املخالفني األطفال تشمل اليت احلاالت يف

 اخلاص، القطاع مع الشــــراكات ذلك يف مبا الســــجناء، تأهيل إعادة برامج تعزيز  ل)(  
 اإلجرام، معاودة من للحد كوســيلة الســجون داخل والتعليم للســجناء العمل فرص زيادة أجل من
  الشباب؛ باملجرمني يتعلق فيما سيما وال

 نظامخمالفة  من والكبار الشباب لوقاية األدلة على القائمة املمارسات تبادل تيسري  م)(  
 من للحد بكليتها احلكومة تشمل اليت ُهجالنُّ لتيسري وكذلك ،معاودة خمالفته من أو اجلنائية، العدالة
  اإلجرام؛ معاودة

ــــــبــاب جتنيــد ملنع األهــداف حمــددة ُنُهج اعتمــاد يف النظر  ن)(    العصـــــــابــات يف الش
 كأعضـــــاء بنائني إدماجهم وإعادة الســـــابقني العصـــــابات أفراد تأهيل وإعادة فيها ومشـــــاركتهم

  املجتمع؛ يف
شجيع  س)(   سلطات بني التعاون ت صة ال ستكشاف املخت  التعاون لتعزيز عملية تدابري وا
 واملعلومات البيانات تبادل واســـتراتيجيات واخلاصـــة، العامة والشـــراكات الوكاالت بني املشـــترك
  املجتمع؛ يف السابقني املجرمني إدماج إعادة من التمكني يف أفضل نتائج حتقيق بغية البحثية



A/CONF.234/RPM.3/1

 

12/28 V.19-01348 
 

 ودعم النشـطة املواطنني مشـاركة لتعزيز احلكومات، مع باالشـتراك تدابري، وضـع  ع)(  
 مثل الناجحة املمارســـات منها بوســـائل الســـابقني اجلناة إىل املســـاعدة تقدمي يف املحلية املجتمعات
قطاع األعمال واســـتعانة  احلكوميني، الســـلوك مراقبة ضـــباط جانب إىل املتطوعني املراقبة ضـــباط

  الشباب؛ املجرمني إدماج إعادة يف الشباب ومشاركة ،جرمني سابقنيمبالتجارية 
ــــتكشــــاف  ف)(   ــــات، أفضــــل اس  اإلدماج وإعادة التأهيل خطط وضــــع عند املمارس

 واحتيــاجــاتــه، جمرم كــل خمــاطر لتقييم اإلجرام، معــاودة ملنع حمــاولــة ويف جمرم لكــل االجتمــاعي
  االجتماعية؛ وعالقاته األسرية وبيئته العقلية وحالته الشخصي تارخيه ذلك يف  مبا

 الثقافية األنشــــــطة من وغريها والفنية واملوســــــيقية اءةالبنَّ األنشــــــطة أمهية إدراك  ص)(  
ـــتراتيجيات ضـــمن الســـجون يف واالجتماعية ـــابقني الســـجناء تأهيل إعادة تعزيز إىل ترمي اس  الس

  املجتمع. يف إدماجهم وإعادة
    

ُهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل تعزيز سيادة القانون من خالل أمور النُّ  -٣  
منها توفري سبل الوصول إىل العدالة للجميع؛ وإقامة مؤسسات فعالة ونزيهة وخاضعة 
للمساءلة وشاملة للجميع؛ والنظر يف وضع تدابري اجتماعية وتعليمية وتدابري أخرى 

صلة، منها تدابري تستهدف ترسيخ ثقافة احترام القانون مع احترام اهلويات الثقافية،   اتذ
من جدول األعمال)؛ والتعليم ومشاركة الشباب باعتبارمها  ٥إلعالن الدوحة (البند   وفقًا

     )٣عنصرين أساسيني يف تعزيز صمود املجتمعات يف وجه اجلرمية (حلقة العمل 
  ص املداوالتملخَّ    

 
ســلط االجتماع الضــوء على أمهية معاجلة األســباب املتعددة للجرمية كما تعيشــها هذه املنطقة   -٤١

املقابل،   حتديدًا. وُذِكر أن العنف واجلرمية عائقان أمام التمتع باحلقوق وأن احلرمان من احلقوق، يف
ها يف إعالن الدوحة يؤدي إىل العنف واجلرمية. وسلط املشاركون الضوء على االلتزامات املنصوص علي
على ذلك، أشــري إىل   فيما يتعلق بالوصــول إىل العدالة وســبل معاجلة األســباب املتعددة للجرمية. وعالوة

أن األســباب املتعددة للجرمية، مبا يف ذلك أوجه الضــعف االجتماعية، تتطلب ُنُهجًا متعددة األبعاد من 
د على أن تلك وجه اخلصـــوص، ُأكِّ  ويل. وعلىأجل تعزيز ســـيادة القانون على الصـــعيدين الوطين والد

ُهج ينبغي أن تشمل املؤسسات املوجهة حنو اخلدمات العامة اليت تعمل على نطاق القطاعات القانونية النُّ
واالجتماعية واالقتصــادية يف املجتمع، وأن تشــمل يف الوقت نفســه الشــراكات مع جمموعة متنوعة من 

عناصــر املجتمعني املدين واملحلي، ملعاجلة أوجه الترابط   وســائر أصــحاب املصــلحة، مثل القطاع اخلاص
  االقتصادية واالجتماعية.ة القائمة بني اجلرمية والعنف والتنمي

 عشـــر، الرابع للمؤمتر الرئيســـي املوضـــوع مناقشـــة عند أيضـــًا فعل كما االجتماع، واتفق  -٤٢
 ميكن  واليت العام اجلمهور جتاه احلكومات تتخذها اليت ُهجالنُّ ملناقشة منرب عشر الرابع املؤمتر أن على
 الصــدد هذا يف ولوحظ القانون. ســيادة تعزيز ســياق يف ترســيخ ثقافة احترام القانون يف تســهم أن
 واحترامه القانون يف اجلمهور ثقة تعزيز يف يســــــهم اجلنائية العدالة مؤســــــســــــات قدرات بناء أن

  القانون. احترام ثقافة ترسيخ أجل من امهمًّ تدبريًا يكون أن ميكن حبيث وإنفاذه،
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 ترد، وهي ،ةجديدت ليســــــ القانون احترام ثقافةفكرة  أن املشــــــاركني من عدد والحظ  -٤٣
يل على ــــــب ثال، س بادئ يف امل ية امل مية، ملنع التوجيه هنا  )١(اجلر مًا تزال الرغم أ يد مفهو  التطور. ق
فةفكرة  أن على َدوُأكِّ قا قانون احترام ث  مشـــــــاركة خالهلا من ُتلتمس جديدة منظورات توفر ال

 املساعدة تتجاوز بأن للدولإتاحة الفرصة  الوقت نفس ويف القانون، سيادة تعزيز يف العام اجلمهور
ــــــراك التقليدية التقنية ــــــيادة غلبة لكفالة اجلمهور وإش  بدوره يؤدي أن ميكن ما وهو القانون، س
  العامة. املؤسسات يفالناس  ثقة زيادة إىل
د عدد من املشــــــاركني على أن ورقة االجتماع بشــــــأن ثقافة احترام القانون املقدمة من كَّوَأ  -٤٤

ميكن  )A/CONF.234/RPM.1/CRP.1( معاهد شـــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ث ورقة االجتماع حبيث مة فيما خيص ذلك املفهوم. واقُترح أن ُتحدَّأســـــاســـــية قيِّأن توفر معلومات 

م، ُتعمَّ   مثَّ  د نتائج االجتماع اإلقليمي التحضــــريي آلســــيا واملحيط اهلادئ والتعقيبات عليه، ومنجتســــِّ 
  لة، بوصفها مادة مرجعية مفيدة من أجل االجتماعات اإلقليمية التحضريية األخرى. بصيغتها املعدَّ

أيضـــــًا ضـــــمن نطاق الشـــــراكات بني  ترســـــيخ ثقافة احترام القانون ه ينبغيوُذِكَر كذلك أن  -٤٥
  الصعيد املحلي.  تعزيز سيادة القانون علىيف القطاعني العام واخلاص لتسخري إمكانات القطاع اخلاص 

ا اليت تدعو ستذكر عدد من املشاركني أن هناك عددًا من الصكوك امللِزمة وغري امللِزمة دوليًّوا  -٤٦
تلك الدول إىل ضـــــمان الوصـــــول إىل العدالة واحلصـــــول على املســـــاعدة القانونية. ومن األمثلة على 

الدويل من العهد  ١٤الصـــــكوك، إىل جانب إعالن الدوحة، الذي اعتمده املؤمتر الثالث عشـــــر، املادة 
 )٢(للجنة املعنية حبقوق اإلنســـــان ٣٢اخلاص باحلقوق املدنية والســـــياســـــية، وكذلك التعليق العام رقم 

 )٣(ومبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية.
مصداقية تعزيز لة ميكن أن يسهم يف وإضافًة إىل ذلك، أشار االجتماع إىل أن ضمان الوصول إىل العدا

  نظام العدالة اجلنائية ككل.
وأشار عدد من املشاركني إىل التحديات املؤسسية اليت تشكل عقبة أمام ضمان الوصول إىل   -٤٧

وعدم الكفاءة يف نظم للقضـــايا العدالة، مثل إســـاءة اســـتعمال االحتجاز قبل املحاكمة والتراكم الكبري 
وهي مســـؤولة أيضـــًا عن ارتفاع معدالت املحتجزين رهن املحاكمة. وُذِكَر أيضـــًا أن العدالة اجلنائية، 

يعزز   توفري املســـاعدة القانونية ميكن أن حيول دون إســـاءة اســـتخدام االحتجاز الســـابق للمحاكمة وأن
املشاركني إىل   من  عدد  السجن واستخدامها حيثما كان ذلك مناسبًا. وأشارلعقوبة الوصول إىل بدائل 

يكون لالفتقار إىل   مسألة الوصول إىل العدالة لدى الفئات الضعيفة، مثل النساء احلوامل، وما ميكن أن
خدمات املعونة القانونية من تأثري على أفراد الفئات الضعيفة وأسرهم. وأشري كذلك إىل أن عوامل مثل 

الرقمية داخل الدول، تشــــــكل هي  اجلغرافيا واإلملام بالقراءة والكتابة والثقافة، واللغة، وكذلك الفجوة
  أيضًا عائقًا أمام توفري سبل الوصول املتكافئ إىل العدالة.

__________ 

  .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي   )١(  
  )٢(  CCPR/C/GC/32. 

  .٦٧/١٨٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣(  



A/CONF.234/RPM.3/1

 

14/28 V.19-01348 
 

 التعاون جمال يف املوجودة احلواجز أيضـــــًا تعيقه العدالة إىل الوصـــــول ضـــــمان أن وُذِكَر  -٤٨
 وتدفق املكثفة اهلجرة تدفقات ضـــــوء يف ســـــيما ال حدة، أكثر التحدي هذا أصـــــبح وقد الدويل.
أن املهاجرين يواجهون مواطن ضــعف خاصــة، مثل  واقعو املختلفة، الدول يف املهاجرين نالســكا

 املحكوم األشــخاص نقل مثل القائمة الدويل التعاون آليات أن إىل كذلك وأشــري .احلواجز اللغوية
 آخر اقتراح وذهب العدالة. إىل الوصول ضمانجهود إطار  يف أيضًا هيفيها  ُينظر أن ميكن عليهم
 التعاون تتناول أخرى خمتصـــــة وســـــلطات املركزية الســـــلطات داخل وإجراءات تدابري اعتماد إىل

  الدويل. الصعيد على القانونية املساعدة تقدمي جمال يف فعالية أكثر تدابري باختاذ للسماح الدويل
 النظر من بد ال العدالة، إىل الوصــول مســألة معاجلة لدى أنه املشــاركني من عدد والحظ  -٤٩
 العدالة إطار يف التقليدية التصـــــدي تدابري إىل إضـــــافًة التصـــــاحلية، العدالة تدابري تعزيز إمكانية يف

  بالعدالة. واحتكاكها األصلية بالشعوب يتعلق فيما الثقافات بني املشتركة ُهجالنُّ وكذلك اجلنائية،
 القانون. وســيادة العدالة تعزيز أمام رئيســية حتديات يشــكل الفســاد أن املشــاركون وذكر  -٥٠

 على واحلصــول الشــفافية زيادة وكذلك املؤســســات، يف واملســاءلة الفعالية ضــمان أن إىل وأشــري
 ٥-١٦ اهلدفني مع متشــيًا أشــكاله، جبميع الفســاد على للقضــاء األســاســية األمور من املعلومات،

  اجلهود. هذه يف املشاركة العام للجمهور ينبغي وأنه املستدامة، التنمية أهداف من ٦-١٦و
 مؤســســات يف الفســاد منع إىل احلاجة اخلصــوص، وجه على املشــاركني، من عدد وتناول  -٥١

سسات تلك خضوع وكفالة اجلنائية العدالة ساءلة املؤ سامها للم شفافية. وات ضًا ولوحظ بال  أن أي
 اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جمال يف العاملة املؤســـســـات بني فيما القطاعات بني والتنســـيق التعاون
 واســـــتقالل نزاهة فإن ذلك، على وعالوة واملســـــاءلة. الشـــــفافية حيث من مفيدًا يكون أن ميكن

  العام. اجلمهور ثقة لتعزيز أساسيان شرطان العامة، النيابة أجهزة مثل اجلنائية، العدالة مؤسسات
 عن واإلبالغ املعلومات إىل الوصــــــول من العام اجلمهور لتمكني املبذولة اجلهود وُأبرزت  -٥٢

 تدابري باعتبارها العام القطاع داخل - اجلديدة التكنولوجيات باســتخدام وخصــوصــًا - املخالفات
  والشفافية. املساءلة نفسه الوقت يف زوتعزِّ العامة املؤسسات يف الثقة من أيضًا هي تزيد فعالة
 اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جمال يف الشـــباب تثقيف أمهية على الضـــوء االجتماع وســـلط  -٥٣

 وأشـــري العايل. التعليم مرحلة إىل ووصـــوًال مبكرة ســـن من بدءًا القانون، ســـيادة جوانب وســـائر
 الشــباب أوســاط يف املســائل هلذه نطاقًا أوســع فهم اكتســاب على التشــجيع أن إىل خاص بشــكل
ية مشـــــــاركتهم يعزز أن ميكن فة غرس جانب إىل املجتمع، يف اإلجياب قا قانون احترام ث  فيهم. ال

 املؤمتر أعمال جدول يف املدرجة األخرى واملواضـــيع التعليم بني العالقة أيضـــًا املشـــاركون والحظ
 بشــأن التعليم منظور من األعمال جدول من ٥ البند معاجلة ميكن املثال، ســبيل فعلى عشــر. الرابع
  العدالة. إىل املنصف الوصول يعزز أن ميكن التعليم من النوع هذا ألن القانون، سيادة
ني بتتطلب التعاون  مســـألة الفســـاد ومنع زاهةالناملعنية ب التعليمتوفري برامج  أن على َدوُأكِّ  -٥٤

سي أمره أنو عدة قطاعات سا سيخ ثقافة احترام القانونل أ صدي تر صلة للتحديات والت  باجلرمية املت
 تثقيف إىل احلاجة إىل الواجب االعتبار إيالء ينبغي بأنه أفيد ذلك، على وعالوة املنطقة. بلدان يف
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 ُأبرزت ذلك، إىل وإضــــافًة األحداث. قضــــاء نظام إطار يف للقانون املخالفني واألطفال الســــجناء
  املستدامة. التنمية أهداف من ٤ اهلدف يف والنظر اجليد التعليم إىل احلاجة
 الربامج وتطوير الرياضــــة خالل من اإلجرام من الشــــباب وقاية تعزيزأنشــــطة  عن وُأبلغ  -٥٥

 من ذلك واُعترب ذلك. على وُأثين املماثلة، ُهجوالنُّ للشباب السيمفونية الفرق وخصوصًا املوسيقية،
 الشــــباب مشــــاركة إىل أيضــــًا وأشــــري .ترســــيخ ثقافة احترام القانونل الفعالة االجتماعية التدابري

   القانون. احترام ثقافة وتشجيع القانون سيادة تعزيز يف ارئيسيًّ عنصرًا باعتبارها
شباب، منتدى تنظيم اعتزامه عشر الرابع للمؤمتر املضيف البلد وأعلن  -٥٦ ضيع وعرض لل  املوا
 تثقيف) ب( اإلدماج؛ وإعادة اجلرمية منع يف الشـــباب إشـــراك) أ: (وهي مناقشـــتها، ســـتجري اليت

لِّ  آمن. معلومات جمتمع بإقامة الشـــباب التزام) ج( ؛ترســـيخ ثقافة احترام القانونل الشـــباب  َموســـُ
ترسيخ ل واعدًا هنجًا كونتس اجلرمية مؤمترات يف الشباب إشراك إىل الرامية املبادرات تلك مثل بأن

  اجلنائية. والعدالة اجلرمية منع جمال يف ومتكينهم الشباب تثقيف خالل من ثقافة احترام القانون
واســــتنادًا إىل دليل املناقشــــة اخلاص باملؤمتر الرابع عشــــر وتوســــيعًا لنطاقه، أتاح االجتماع   -٥٧

صــــلة مبوضــــوع دور وأثر التكنولوجيا يف تجاالت املاملمســــامهة بالغة األمهية بإضــــافة جمال آخر من 
مســــائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إذ إن املشــــاركني مل يكتفوا مبناقشــــة دور التكنولوجيا يف إطار 

للمؤمتر الرابع عشــر، ولكنهم أبرزوا أيضــًا الدور املهم الذي ميكن أن تؤديه  ٤موضــوع حلقة العمل 
وســــــيادة القانون. والحظ املشــــــاركون أن  حترام القانونترســــــيخ ثقافة اتكنولوجيا املعلومات يف 

ضمان خضوع  سبل الوصول املتكافئ إىل العدالة، وكذلك  التكنولوجيا ميكن أن تعزز بدرجة أكرب 
املؤسسات للمساءلة واتسامها بالشفافية من خالل متكني اجلمهور العام من احلصول على املعلومات 

خالفات. وأشري إىل أن منظمة الدول األمريكية أصدرت مؤخرًا، ومتكني املواطنني من اإلبالغ عن امل
ني يف القارة األمريكية، عني العامِّعن طريق اجتماعها اخلاص بوزراء العدل أو وزراء آخرين أو املدَّ

ز من خالهلا إقامة العدل، مبا يف ذلك توصيات بشأن توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا كوسيلة ُتعزَّ
العدالة. وأشــري كذلك إىل أن التكنولوجيا ميكن أن توفر فرصــة لتثقيف الشــباب بشــأن الوصــول إىل 

  املواضيع ذات الصلة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسائر جوانب سيادة القانون.
شار  -٥٨ شاركون وأ شاء أمهية إىل امل  يف املكتب وعمل الدوحة إعالن لتنفيذ العاملي الربنامج إن
 للمؤمتر ٣ العمل وحلقة األعمال جدول من ٥ بالبند ارتباطهما كيفية وإىل مج،الربنا ذلك إطار
 تعزيز أجل من القضــاء زاهةلن العاملية الشــبكة أنشــأ قد العاملي الربنامج أن إىل وأشــري عشــر. الرابع
ضافًة القضائي. اجلهاز يف زاهةالن شاركون الحظ ذلك، إىل وإ ضطلع الذي العمل امل  إطار يف به، ت

 جمال يف التعليمية واملواد األدوات ونشـــــر لوضـــــع" العدالة أجل من التعليم" مبادرة الربنامج، نفس
 األعمال على أمثلة وُأعطيت القانون. بســـيادة املتعلقة املســـائل وســـائر اجلنائية والعدالة اجلرمية منع
  العاملي. الربنامج عناصر من العنصرين هذين يف إطار هبا اضطلع اليت
   

  نتائج املداوالت    
 

  : بشأهنا املشاركون يتفاوض مل اليت التالية، التوصياتُحددت   -٥٩
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 مجيع على القانون تطبيق يف باملسـاواة يتعلق فيما سـيما وال القانون، سـيادة تعزيز  أ)(  
  ؛أحكامه عليهم تسري الذين األفراد

ــــــبكة معاهد مع اجليدة املمارســــــات تبادل  ب)(    اجلرمية ملنع املتحدة األمم برنامج ش
 التقنية املســـــاعدة جمال يف معها اخلربات وتبادل الصـــــلة، ذات اخلربات لديها اليت اجلنائية والعدالة
  ؛ترسيخ ثقافة احترام القانون يف تسهم اليت القدرات بناء ومشاريع القانونية
 خالل من القانونية، املعلومات على اجلمهور حصـــــول نطاق وتوســـــيع حتســـــني  ج)(  
  العدالة؛ إىل الوصول لضمان املتاحة، املعلومات وتكنولوجيا اللغات منها وسائل استخدام
 احتياجاهتا معاجلة هبا ميكن اليت والكيفية الضـــعيفة الفئات خصـــوصـــيات يف النظر  د)(  
 الدول تويل أن ضمان خالل من املثال، سبيل على العدالة، إىل اجلميع وصول فرص تكافؤ لضمان
 ذلك يف مبا العدالة، إىل بالوصــــــول يتعلق فيما للمهاجرين املحددة لالحتياجات الواجب االعتبار
ــــــيئة ظروفهم  يدعم أن الدويل للتعاون هبا ميكن اليت الكيفية يف والنظر اللغوية؛ واحتياجاهتم الس
  عليهم؛ املحكوم األشخاص نقل منها بوسائل العدالة إىل الوصول
لدور يف النظر  )ه(   لذي ا يه أن ميكن ا لة نظم تؤد عدا ية ال يد لةنظم الو التقل لدى  عدا

ــــــه الوقت يف الواجب االعتبار إيالء مع األصــــــلية، الشــــــعوب  املحددة اللغوية لالحتياجات نفس
  العدالة؛ نظم من االستفادة عند الثقافية وخصوصياهتا األصلية للجماعات

 وصول وضمان املواطنني، إىل اجلنائية العدالة نظم تقريب إىل الرامية التدابري تعزيز  و)(  
 اليت الالمركزية املؤسسية اآلليات إرساء خالل من املثال، سبيل على العدالة، إىل املحليني السكان
سعي خالل ومن والنائية، املحلية املناطق يف تعمل أن ميكن  القضائي اجلهاز يكون أن ضمان إىل ال
  للسكان؛ ًالممثِّ

ـــاملة كخطوة أشـــكاله جبميع الفســـاد على للقضـــاء تدابري اختاذ  ز)(    اجلرمية ملعاجلة ش
 تعزيز ذلك يف مبا املستويات، مجيع على ونزيهة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات وجود وضمان
ــتقالل نزاهة ــبيل على ومنها، اجلنائية العدالة مؤســســات واس  القضــائي اجلهاز احلصــر، ال املثال س

  العامة؛ النيابة وأجهزة
شاملة للمساءلة واخلاضعة زيهةوالن الفعالة املؤسسات إطار إدماج  ح)(    يف للجميع وال
  التقنية؛ املساعدة جمال يف املكتب يقدمها اليت واخلدمات األعضاء الدول بني الثنائي التعاون

ـــباب األطفال توعية  ط)(   ـــيخ والش  تصـــورهم لتعزيز لديهم القانون احترام ثقافة وترس
 للشباب منتديات تنظيم يف والنظر رائم،اجل وارتكاب القانون مع التنازع من واحلد القانون لسيادة
  القانون؛ وسيادة اجلنائية والعدالة اجلرمية منع بشأن

 وســـائر اجلنائية والعدالة اجلرمية منع بشـــأن مبكرة ســـن من بدءًا التعليم تشـــجيع  ي)(  
 يف املســائل هذه وإدماج الفســاد، ومنع زاهةالن بشــأن ذلك يف مبا القانون، بســيادة املتعلقة املســائل
 القانون ســيادة تدعم اليت ترســيخ ثقافة احترام القانونو اجلرمية ملنع جامعة كخطوة التعليمي النظام
  العام؛ اجلمهور أوساط يف
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اجلرمية  تدابري منعصوغ النظر يف تعزيز التنسيق بني قطاعْي العدالة اجلنائية والتعليم يف   (ك)  
  ؛والدويل الوطينالقانون على الصعيدين والعدالة اجلنائية والسياسات األخرى يف جمال سيادة 

قانون،   (ل)   يادة ال تعزيز وتوطيد اســــــتخدام تكنولوجيا املعلومات من أجل تعزيز ســــــ
من  ســـيما من خالل وضـــع آليات تتيح إمكانية الوصـــول إىل العدالة واملعلومات املتعلقة بالقانون،  وال

اجلمهور العام من رصد املؤسسات واإلبالغ عن  ومتكُّنأجل ضمان الشفافية واملساءلة يف املؤسسات 
اجلرائم، وكذلك لتثقيف الســــكان، منذ ســــن مبكرة، بشــــأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وغريمها من 

  املسائل املتعلقة بسيادة القانون؛
 العاالطِّ من الشــباب لتمكني مماثلة ماكنأ أو الشــباب منتديات تشــجيع يف النظر  م)(  

  القانون. سيادة جوانب وسائر اجلنائية والعدالة اجلرمية منع بشأن السياسات صنع عملية على
   

  التعاون الدويل وتقدمي املساعدة التقنية من أجل منع اجلرائم جبميع أشكاهلا والتصدي هلا:   -٤  
   ٦اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته؛ و(ب) أشكال اجلرمية اجلديدة واملستجدة (البند  (أ)
  جدول األعمال)؛ واالجتاهات الراهنة للجرمية، والتطورات األخرية واحللول املستجدة،   من
  سيما التكنولوجيات اجلديدة بوصفها وسائل الرتكاب اجلرمية وأدوات ملكافحتها   ال

     )٤العمل   (حلقة
  ص املداوالتملخَّ    

 
بناء   َدناقش االجتماع التهديدات والتحديات اليت يشـــــكلها اإلرهاب مبختلف مظاهره. وُحدِّ  -٦٠

ــــات العدالة اجلنائية من أجل التصــــدي بفعالية لتلك التحديات والتهديدات كإحدى  ــــس قدرات مؤس
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية األولويات. وســـلط عدد من املشـــاركني الضـــوء على الصـــالت القائمة بني 
سيما بشأن الكيفية اليت   واإلرهاب، وشددوا على احلاجة إىل إخضاع هذه املسألة ملزيد من التحليل، ال

مة لإلفالت ميكن هبا للمنظمات اإلرهابية أن تســــتخدم التقنيات اليت توظفها اجلماعات اإلجرامية املنظَّ
أو إخفاء مصدر املوجودات غري املشروعة. وذكر أحد املشاركني احلاجة  قبضة الشرطةمن املراقبة أو 

  السياسية.  سيما لألغراض  إىل التعاون من أجل منع مجيع أشكال اإلرهاب، وال
أمهية إىل و اإلرهاب، ملكافحة قةمنســـَّ  ُنُهج اعتماد إىل احلاجة إىل املشـــاركني أحد وأشـــار  -٦١
 للتطرف والتصــــــدي اإلرهاب منع إىل الرامية اجلهودإطار  يف الصــــــمود على قادرة جمتمعات بناء

 ملكافحة املبذولة اجلهود يف اجلنســـانية االعتبارات إدماج أمهية على املشـــارك نفس وشـــدد العنيف.
 بوصفها ليس املرأة يف جمال مشاركة املتباينةللتجارب  الدراسات من مزيد إجراء واقترح اإلرهاب،
 أيضًا وأشري مؤيديها. أو اإلرهابية األنشطة ينممكِّ من بوصفها أيضًا بل فحسب، لإلرهاب ضحية
  اإلرهاب. من واملهمشة الضعيفة الفئات سائر محاية مراعاة ضرورة إىل
 من املستفادة الدروس على البناء إىل حاجة هناك أن على َدُشدِّ التقنية، املساعدة جمال ويف  -٦٢

ــــتدامة على التركيز وزيادة الســــابقة، األنشــــطة  برامج منها أمور مجلة خالل من القدرات بناء اس
 املختصــة الســلطات قدرات بناء أمهية إىل أيضــًا وأشــري الدراســية. املناهج وحتديث املدربني تدريب
  للجرمية. للتصدي تطورًا األكثر القانون إنفاذ تدابري لدعم واملعدات التكنولوجيا استخدام على
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ــلَّ  -٦٣  للجهود الزاوية حجر بوصــفه وتعزيزه الدويل التعاون تشــجيع بضــرورة االجتماع موس
لة املكافحة إىل الرامية عة ذات للجرائم الفعا ية، عرب الطبي ــــــكال ذلك يف مبا الوطن  اجلديدة األش

ستخدم أن أمهية على َدوُأكِّ للجرمية. واملستجدة  املتعددة الصكوُك التعاون لذلك قانونية كأسس ُت
 رات.املخدِّ مراقبة ومعاهدات الفساد مكافحة واتفاقية املنظمة اجلرمية اتفاقية مثل القائمة، األطراف
 التعاون لتعزيز قانونية أداة بوصـــفها املنظمة اجلرمية التفاقية املضـــافة القيمة إىل خاص بوجه وأشـــري
  العملية. املمارسة يف الدويل
 اإلقليمية، واملنصــــات الشــــبكي الربط اســــتخدام ميزة على الضــــوء املشــــاركون وســــلط  -٦٤
 املمارســني االختصــاصــيني بني العملية للمعلومات املنتظم التبادل أجل من العمليايت، الصــعيد على

 جمال يف التعاون تعزيز أمهية االجتماع ناقش الصدد، هذا ويف اجلنائية. العدالة جمال يف واملؤسسات
 اتصـال برامج أو قنوات إنشـاء ذلك يف مبا اإلقليمي، التعاون ترتيبات فوائد وكذلك القانون، إنفاذ
 إىل االجتماع وأشــار املختصــة. الســلطات بني فيما اخلربات وتبادل القضــايا ملعاجلة وآليات نةمؤمَّ

 املشــــــتركة التحقيقات مثل املنطقة، يف إجيايب أثر هلا يكون أن ميكن الدويل للتعاون عملية طرائق
 واســـتخدام الســـرية العمليات ذلك يف مبا اخلاصـــة، التحري أســـاليب نشـــر على الدويل والتعاون
 ضحايا محاية أجل من الدويل التعاون تعزيز ضرورة إىل وأشري املراَقب. التسليم وعمليات املخربين
 األصلية. بلداهنم إىل األشخاص هؤالء عودة تيسري خالل من سيما ال بني،املهرَّ واملهاجرين االجتار
 يف ســيما وال املنطقة، يف الشــرطة ســلطات بني املباشــر التعاون أمهية املشــاركني من عدد والحظ
  الصدد. هذا يف خالله من للعمل املالئم القانوين باإلطار األمريكية القارة يف الشرطة جمتمع تزويد
 وسلطوا اجلرمية. عائدات يستهدف الذي الدويل التعاون أمهية على املشاركني بعض وأكد  -٦٥

 يف سيما وال املالية، التحقيقات إجراء يف والقدرات املهارات لتعزيز القدرات ءبنا دور على الضوء
سترداد األموال غسل على تنطوي اليت احلاالت  ضرورة إىل أشري الصدد، هذا ويف املوجودات. وا

 جهات به تقوم الذي العمل تقويض، أو تكرار وليس تعزيز، إىل عشــــــر الرابع املؤمتر يهدف أن
ــــــيما وال ،املناظرة هلا اإلقليمية واهليئات املالية باإلجراءات املعنية العمل فرقة مثل أخرى  فرقة س
 املالية جراءاتباإل املعنية الكاريبية العمل وفرقة الالتينية أمريكا يف املالية باإلجراءات املعنية العمل

 القطاعني بني للشراكة سليمة ممارسة إىل وأشري املالية. االستخبارات لوحدات إيغمونت وجمموعة
 واملؤسسات الوطنية القانون إنفاذ سلطات بني التعاون حتديدًا وهي املجال، هذا يف واخلاص العام
  املالية. املعامالت ومراكز املالية
 حاالت يف االستجابة ونقص التعاون أمام العوائق إزاء القلق عن املشاركني بعض وأعرب  -٦٦

ـــليم ـــترداد املتبادلة القانونية واملســـاعدة املجرمني تس  الصـــارم التطبيق أن ولوحظ املوجودات. واس
 الدويل التعاون بشأن املنطبقة املعاهدات أو الوطنيةالقوانني  يف عليها املنصوص القانونية للمتطلبات

 الصلة. ذات الطلبات تنفيذ يف قصور وأوجه تأخري حاالت يف يتسبب أن ميكن اجلنائية املسائل يف
 ضــرورة نفســه الوقت يف تراعى أن على الدويل التعاون إتاحة ضــرورة إىل املشــاركني أحد وأشــار
   املعنية. للدول الوطنية السيادة احترام
ــــــاركني من عدد وأثار  -٦٧ ــــــألة املش  الدويل، التعاون خالل منُتجمع  اليت األدلة مقبولية مس

 على املركزية السلطات يف املمارسون االختصاصيون يكون أن ضمان أمهية على الضوء وسلطوا
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 األطر بني املواءمة أن إىل أيضــــًا وأشــــري املتعاونة. الدولة يف الصــــلة ذات القانونية باملتطلبات علم
ــــيما ال حلوًال، تقدم أن ميكن الدويل بالتعاون املتعلقة القانونية ــــيط يتعلق فيما س  اإلجراءات. بتبس

 التعاون بشــأن الوطنيةلقوانينها  باســتعراض املنطقة يف األعضــاء الدول تضــطلع أن كذلك رحواقُت
  هلا. للتصدي املناسبة التدابري ووضع والثغرات الفجوات حتديد هبدف الدويل
 الرقمية البيئة يف هبا املضــــــطلع اإلجرامية األنشــــــطة عن أمثلة إىل املشــــــاركون وأشــــــار  -٦٨
 على األمثلة ومن اجلنائية. العدالة جمال يف املمارســني لالختصــاصــيني كبرية صــعوبات تشــكل  واليت
 إرهابية، ألغراض اإلنترنت واستخدام باهلوية، املتصلة واجلرائم باحلاسوب، املتصل االحتيال ذلك،

 التكنولوجيات اســــتخدام إســــاءة طريق عن اجنســــيًّ واســــتغالهلم األطفال على االعتداء وكذلك
  النارية. واألسلحة راتباملخدِّ لالجتار اخلفية الشبكة واستخدام واالتصاالت، للمعلومات اجلديدة

 التحقيق عمليات من حامسًا جزءًا تشكل اإللكترونية األدلة أنَّ على املتكلمني بعض وأكد  -٦٩
 اجلماعات فيهم مبن املجرمني، ألنَّ اخلطرية باجلرائم املتعلقة الوطنية للحدود العابرة القضـــــــايا يف

 توفرها اليت اهلوية حجب وميزة االفتراضية املوجودات متزايد حنو على يستغلون املنظمة، اإلجرامية
 نطاق وتوســيع الضــحايا واســتهداف اجلرائم ارتكاب يف احلالية واالتصــاالت تكنولوجيا املعلومات

   املشروعة. غري عائداهتم منشأ إخفاء يف وأيضًا أنشطتهم،
لِّ  -٧٠ عدد طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة للحصــــول على أدلة إلكترونية أو احلفاظ  َم بأنَّوســــُ

األســــاليب احلالية للتعامل مع تلك الطلبات ليســــت بالكفاءة  عليها آخذ يف التزايد بشــــكل حاد، وأنَّ
ت ناســـب، بســـبب طبيعة البيانااملوقت الإمكانية املعاجلة يف ال من حيث من حيث اجلوهر وال الكافية 

دِّ َد على األمهية احلامسة للتعاون والتنســـيق مع اإللكترونية املؤقتة وغري املســـتقرة. ويف هذا الصـــدد، شـــُ
  القطاع اخلاص، وخصوصًا مقدمي خدمات االتصاالت، لضمان احلفاظ على البيانات والوصول إليها. 

 التخصصات ةمتعدد استراتيجيات وضع يف الدول تنظر أن الضروري من االجتماع واعترب  -٧١
 يف التحقيق على قدرهتا ولتحســـني ســـيربانية جرائم على املنطوية احلاالت يف للتحديات للتصـــدي

 التخصــصــات املتعددة االســتراتيجيات أن ولوحظ وفعالية. بنجاح مرتكبيها ومالحقة اجلرائم تلك
 وتدريب السيربانية اجلرمية ومنع السياسات، صنع ومبادرات التنظيمية التدابري بني تتراوح أن ميكن

 أمهية وُأبرزت واخلاص. العام القطاعني بني الشــــراكات إقامة منها بوســــائل املختصــــة الســــلطات
  للمكتب. التابع السيربانية باجلرمية املعين العاملي الربنامج

لِّ  -٧٢  املســـاعدة طلبات إرســـال أجل من اإللكترونية الوســـائل اســـتخدام على الضـــوء طوســـُ
 املشاركني بعض وأشار املنطقة. يف البلدان بعض يف اجليدة املمارسات من باعتباره املتبادلة القانونية
 األمريكية - اإليبريية للبلدان العدل وزراء مؤمتر إطار يف اجلارية، املفاوضــــات إىل خاصــــة بصــــفة

كة ــــــب عاون األمريكية - اإليبريية والش لدويل القضـــــــائي للت ياق  ا ــــــ لدول منظمةأعمال يف س  ا
 طلبات بإرســال يتعلق اتفاق مشــروع وضــع أجل من والثقافة، والعلم للتربية األمريكية  -  اإليبريية
  املشاركة. الدول يف املركزية السلطات بني فيما اإلكترونيًّ الدويل التعاون
 من وغريها املركزية الســــــلطات فعالية لتعزيز القدرات بناء أمهية على االجتماع وشــــــدد  -٧٣

 تلك بني املباشــر االتصــال أن إىل كذلك وأشــري الدويل. التعاون يف املشــاِركة املختصــة الســلطات
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 يقدم أن ميكن االقتضــاء، عندا منه بدًال أو الدبلوماســية، القنوات اســتخدام إىل إضــافًة الســلطات،
 به تضــطلع الذي الدور أمهية إىل املشــاركني بعض وأشــار الدويل. التعاون تســريع إىل ترمي حلوًال

 الواردة الطلبات تنفيذ مبهمة فةاملكلَّ الســـلطات بني التنســـيق حتســـني كفالة يف املركزية الســـلطات
  .الوطينالصعيد  على املتبادلة القانونية املساعدة بشأن
شأن عاملي قانوين صك وضع الضروري من أن املتكلمني أحد ورأى  -٧٤ سيربانية. اجلرمية ب  ال

 التنفيذ على زتركِّ أن ،جديد صــــك وضــــع من بدًال ،للدول ينبغي أنه آخرون مشــــاركون ورأى
 بودابست)، اتفاقية( السيربانية باجلرمية املتعلقة أوروبا جملس اتفاقية فيها مبا القائمة، للصكوك الفعلي
  أوروبا. جملس يف األعضاء غري الدول النضمام املفتوحة

 الصـعيد على التقنية املسـاعدة من االحتياجات حتديد أمهية إىل املشـاركني من عدد وأشـار  -٧٥
 السيربانية اجلرمية تطرحها اليت للتحديات التصدي أجل من النامية، للبلدان بالنسبة خاصة الوطين،
 فريق به يضــــطلع الذي العمل إىل الصــــدد هذا يف وأشــــري واســــتخدامها. اإللكترونية األدلة ومجع
ضوية املفتوح الدويل احلكومي اخلرباء سة بإجراء املعين الع سيربانية. اجلرمية عن شاملة درا شري ال  وأ
 الوطنية التشـــــريعات عن املعلومات لتبادل كمنتدى العمل اخلرباء فريق يواصـــــل أن ضـــــرورة إىل

  الدويل. والتعاون التقنية واملساعدة الفضلى واملمارسات
والتهريب، مبا يف  وأشار االجتماع إىل التحديات القائمة اليت تطرحها جرميتان مثل االختطاف  -٧٦

األشكال اجلديدة واملستجدة  تزايدذلك هتريب الوقود واالجتار باألسلحة النارية، ولكنه أشار أيضًا إىل 
واملتطورة من اجلرائم، إضــــافًة إىل اجلرائم اليت يتيح الفضــــاء اإللكتروين ارتكاهبا. وُذِكَر أن األشــــكال 

سبيل املثال، من خالل   ا ألغراض غسل األموال، علىاملستجدة من اجلرمية تشمل استخدام التكنولوجي
شفَّ شار عدد من االستغالل اإلجرامي للعمالت امل رة واالجتار باألدوية املزيفة وجرائم األحياء الربية. وأ

  التهريب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية.  املشاركني إىل احلاجة إىل دراسة الصالت القائمة بني
وأعرب بعض املشـــــاركني عن القلق إزاء تزايد اجلرمية البيئية يف ســـــياق اجلرمية املنظمة عرب   -٧٧

صائد األمساك،  شروعة يف احليوانات والنباتات، واجلرائم املتعلقة مب الوطنية، مبا يف ذلك التجارة غري امل
ون إىل االلتزامات الدولية وذكروا أمثلة للكيفية اليت تؤثر هبا هذه املسائل على املنطقة. وأشار املشارك

للتصــــدي للجرائم املتعلقة مبصــــائد األمساك، مثل االتفاق بشــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع 
أهداف التنمية املســــــتدامة، والصــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــــــاء عليه، 

شاروا إىل ، ٦-١٤وخصوصًا الغاية  فظ حميطات العامل. وُأبرزت خمتلف األدوار احلاجة إىل حكما أ
 يف  مبا م،املنظَّ غ عنه وغرياليت تضــــطلع هبا الدول يف مكافحة صــــيد األمساك غري املشــــروع وغري املبلَّ

 املوانئ، وســلطات الســوق ودول الســاحلية والدول مَلالَع دول بوصــفها هبا تقوم اليت األدوار ذلك
 أشــري ذلك، إىل وإضــافًة ا.قضــائيًّ ومالحقتهم اجلرائم تلك مرتكيب مع التحقيق إىل احلاجة وكذلك

 القدرات لتنمية العاملي برناجمها احاليًّ ذتنفِّ) الفاو( املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة أن إىل
 لةاملكمِّ الدولية والصــكوك امليناء دولة تتخذها اليت التدابري بشــأن االتفاق تنفيذ ودعم تيســري هبدف

 وُأبرزت م.املنظَّ وغري عنه غاملبلَّ وغري املشــــــروع غري األمساك صــــــيد ملكافحة اإلقليمية واآلليات
  املسألة. هذه ملعاجلة املنطقة يف الواقعة البلدان لدى اجليدة املمارسات
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وشـــــدد االجتماع على احلاجة إىل قيام أجهزة إنفاذ القانون ومؤســـــســـــات العدالة اجلنائية   -٧٨
إىل   املة للتكنولوجيات الناشــئة من أجل مكافحة اجلرمية بكل أشــكاهلا ومظاهرها. وأشــريبالتعبئة الك

د أيضـــًا يولِّ  أن اســـتخدام املجرمني للتكنولوجيات اجلديدة يف جمال املعلومات واالتصـــاالت ميكن أن
كذلك إىل أنه . وُأشـــري يف جماالت التحري واالســـتدالل املفيدة لنظام العدالة اجلنائيةاألدلة عددًا من 

وقٍت مضى، ويتسىن هلا  بات لدى سلطات إنفاذ القانون بيانات عن األنشطة اإلجرامية أكثر من أيِّ
ز من فعالية االستخبارات والتحقيقات من حيث ر تلك املعلومات بطرائق ميكن أن تعزِّأيضًا أن ُتسخِّ

ص اســـتخدام قاعدة بيانات رقمية التكلفة. وُأبلغ عن مثال جدير باالنتباه مســـتمد من املنطقة خبصـــو
  عة من خالل استخدام التكنولوجيا. تتيح الكشف عن جرائم متعددة على أساس املعلومات املجمَّ

   
  نتائج املداوالت    

 
  بشأهنا: املشاركون يتفاوض مل اليت التالية، التوصياتُحددت   -٧٩

 الوطنية عرب املنظمة اجلرمية بني القائمة الروابط بشــــــأن البحوث من مزيد إجراء  أ)(  
 كيفية عن مةقيِّ مبعلومات الســــياســــات واضــــعي تزويد بغية ومظاهره، أشــــكاله جبميع واإلرهاب

  الصلة؛ ذات والتحديات موجودة تكون قد اليت الثغرات معاجلة
 خطرًا باعتباره راتباملخدِّ االجتار يشـــكله الذي املتنامي للخطر بفعالية التصـــدي  ب)(  
 واالستعمال العاملية األفيونية املؤثرات أزمة سياق يف وخصوصًا الوطنية، عرب املنظمة باجلرمية يتعلق
ــــــتغالل وكــذلــك االصــــــطنــاعيــة، للعقــاقري الطيب غري  املعلومــات لتكنولوجيــات اإلجرامي االس

  االصطناعية؛ راتباملخدِّ جتاراال لتيسري واالتصاالت
 ملراقبة الثالث املتحدة األمم اتمعاهد ألحكام االقتضـاء، حسـب الكامل، التنفيذ  ج)(  
 هبا، امللحقة والربوتوكوالت الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية رات،املخدِّ

 بغية باإلرهاب املتعلقة الدولية والربوتوكوالت واالتفاقيات الفســـاد ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية
ـــترداد ذلك يف مبا الدويل، التعاون تعزيز  بعُد تصـــبح مل اليت األعضـــاء الدول ونظر املوجودات؛ اس
  بذلك؛ القيام يف املعاهدات تلك يف أطرافًا

 اإللكتروين الفضــاء يتيح اليت اجلرائم ومكافحة منع أجل من الدويل التعاون تعزيز  د)(  
 شــــــبكة ومحاية تعزيز يف دورها وتعزيز اجلنائية والعدالة القانون إنفاذ أجهزة قدرات وبناء ارتكاهبا
 املشـــتركة القيم وتدعم ومأمونة وموثوقة املشـــترك للتشـــغيل وقابلة مفتوحة بكوهنا تتســـم إنترنت
  واخلصوصية؛ احلرة واألسواق التعبري وحرية الفردية احلرية مثل

 يف اجلديدة التكنولوجيات اســــتخدام إســــاءة هبا رتؤثِّ اليت الســــبل اســــتكشــــاف  )ه(  
 راتباملخدِّ واالجتار االقتصــــادية واجلرائم األموال غســــل ذلك يف مبا للجرمية، التقليدية األشــــكال
  باألشخاص؛ واالجتار

 االختصـــاصـــيني بني الدويل التعاون تعزيز ملواصـــلة املمكنة ُهجالنُّ أفضـــل دراســـة  و)(  
 من وغريها املركزية الســـلطات يفالعاملني  بنيفيما  ســـيما وال اجلنائية، العدالة جمال يف املمارســـني
  الدويل؛ التعاون طلبات مبعاجلة املعنية املختصة السلطات
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 بشــأن البيانات جلمع الفعال الرصــد بتعزيز الكفيلة والوســائل الســبل اســتكشــاف  ز)(  
ــــــاليب وكذلك وحتليلهما، اإلجرامية واألمناط االجتاهات  اإلجرامية واجلماعات املجرمني عمل أس
  للحدود؛ العابر اإلجرام حاالت يف سيما وال املنظمة،
 املمارســـــني االختصـــــاصـــــيني بني والدويل واإلقليمي الوطين التعاون دور تعزيز  ح)(  
 اجليدة واملمارســـات املســـتفادة والدروس اخلربات لتبادل آليات خالل من الســـياســـات وصـــناع
  الفعال؛ التعاون ضتقوِّ اليت التحديات على للتغلب العملية واحللول
 وتبادل التعاون وتعزيز اجلنائية، للتحقيقات وطنية أكادمييات إنشـــــــاء يف النظر  ط)(  
  املنطقة؛ يف اجلرمية تطرحها اليت للتحديات بفعالية التصدي أجل من بينها فيما املعلومات
 جمال يف املمارسني واالختصاصيني املؤسسات قدرات لبناء الفعالة ُهجالنُّ مناقشة  ي)(  
 تتوافر اليت الربنامج شـــبكة ومعاهد األعضـــاء الدول بني فيما التعاون منها بوســـائل اجلنائية العدالة
  مناسبة؛ فنية خربات لديها

 اجلنائية العدالة جمال يف املمارسني االختصاصيني متكني ووسائل سبل استكشاف  ك)(  
 اتاملعلوم وتكنولوجيات االصطناعي الذكاء مثل الناشئة التكنولوجيات من الكاملة االستفادة من

  الوطنية؛ عرب املنظمة اجلرمية وخباصة اجلرمية، مكافحة جمال يف واالتصاالت
 أجل من الوطنية عرب املنظمة واجلرمية التهريب بني القائمة الصــــــالت دراســـــــة  ل)(  
  هلا؛ للتصدي املناسبة التدابريوضع و الصالت لتلك أفضل فهم إىل التوصل

سة  م)(   ضل درا سات أف ستخدام يف املمار  للتحقيق للتكنولوجيا القانون إنفاذ أجهزة ا
  مرتكبيها؛ ومقاضاة اجلرائم يف

 املســــائل يف الدويل التعاون كفاءة لزيادة التكنولوجيا اســــتخدام على التشــــجيع  ن)(  
 البثب يتعلق فيما املركزية الســــــلطات بني املربمة االتفاقات منها أمور مجلة مراعاة مع اجلنائية،

  الوطنية؛ للتشريعات وفقًا الدويل التعاون لطلبات اإللكتروين
ية منظمـةو املكتـب بني التنســــــيق تعزيز  س)(   غذ عة األ ) الفـاو( املتحـدة لألمم والزرا

ــــــياق يف ذلك يف مبا األمساك، مبصــــــائد املتعلقة واجلرائم البيئية للجرائم للتصــــــدي  الفســــــاد س
  املنظمة. واجلرمية

  
  مسائل أخرى  -جيم  

 
  يلي: ما على االجتماع وافق ومضمونه، املقبل كيوتو إعالن هبيكل يتعلق فيما  -٨٠

 صــــــياغة بشــــــأن التفاوض عملية انتهاء من للتأكد معززة جهود بذل ضــــــرورة  أ)(  
  منه؛ املستوى الرفيع اجلزء أثناء املؤمتر افتتاح يف اعتماده ومن، عشر الرابع املؤمتر انعقاد قبل اإلعالن

 إجنازاتمن  كيوتو، إعالن خالل من عشــــر، الرابع املؤمتر يســــتفيد أن ضــــرورة  ب)(  
ثالث املؤمتر لدوحة، وإعالن عشــــــر ال مة التنمية خطة تنفيذ يدعم وأن ا تدا ــــــ عام املس  ٢٠٣٠ ل

  املعتَزمة؛ هنايتها قبل سنوات مخس حىت ،٢٠٢٥-٢٠٢٠ لألعوام
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 وحتديات واألمنية اإلجرامية التهديدات على عشــر الرابع املؤمتر يركز أن ضــرورة  ج)(  
 لفــائــدة األهــداف واملحــددة املنحى العمليــة التوصــــــيــات وعلى إحلــاحــًا األكثر اجلنــائيــة العــدالــة

   التحديات؛ لتلك للتصدي املدين واملجتمع األكادميية واألوساط الوطنيني املمارسني االختصاصيني
ــدور كيوتو إعالن ُيِربز أن ضــــــرورة  د)(   ــه  ال ــذي يضــــــطلع ب ــذال ــل أمــد من  طوي

 ســيادة ودعم تعزيز يف اجلنائية والعدالة القانون إنفاذ جمال يف نوالوطني نواملمارســاالختصــاصــيون 
 متضـــافرة جهود بذل ضـــرورة على التأكيد يواصـــل وأن والدويل، الوطين الصـــعيدين على القانون
  وفعالية؛ كفاءة أكثر عملهم جلعل

 العام القطاعني بني الشــــراكات على الضــــوء كيوتو إعالن يســــلط أن ضــــرورة  )ه(  
ــــــيــادة تعزيز ويف اجلنــائيــة والعــدالــة اجلرميــة منع جهود يف املواطنني ودور واخلــاص  القــانون، س

 اجلمهور لدى ترســيخ ثقافة احترام القانون إىل رامية تدابري اختاذ على األعضــاء الدول يشــجع وأن
  املستدامة؛ التنمية أهداف حتقيق أجل من العام

شكل اجلرمية مؤمترات كون إىل بالنظر  و)(    اجلرمية منع جمال يف تنوعًا األكثر حافلامل ت
ستخدم أن ضرورة اجلنائية، والعدالة شر الرابع املؤمتر ُي صفة ع صة ب صيني بني للجمع خا صا  االخت

 اجليدة واملمارســـــات املســـــتفادة الدروس لتبادل اجلنائية، والعدالة اجلرمية منع جمايل يف املمارســـــني
 منحى وذات عملية توصـــــيات اعتماد كفالة وبغية الغرض، وهلذا ومســـــؤولياهتم؛ مبهامهم املتعلقة
 واالختصاصيني اخلرباء مشاركة يف األعضاء الدول تنظر أن ضرورة كيوتو، إعالن إطار يف إجرائي

 الصــلة. ذات املداوالت يف والكافية الالزمةات اخلرب حضــور لضــمان املؤمتر يف الوطنيني املمارســني
 آخرين وخرباء مناظرين عشر الرابع املؤمتر إىل األعضاء الدول وفود تضم بأن املمثلني أحد وأوصى
  العمل. حلقات خالل للمداوالت فنية خربةتقدمي  ميكنهم

  
     احلضور وتنظيم األعمال  -ثالثًا  
  موعد االجتماع ومكان انعقاده  -ألف  

 
ــة أمريكــا اجتمــاع ُعقــد  -٨١  املتحــدة األمم ملؤمتر التحضــــــريي اإلقليمي يوالكــاريب الالتيني
  .٢٠١٩ شباط/فرباير ٧ إىل ٥ من سانتياغو يف اجلنائية والعدالة اجلرمية ملنع عشر الرابع

  
  احلضور  -باء  

 
 يف لًةممثَّ يوالكاريب الالتينية ألمريكا االقتصـــــادية اللجنة يف األعضـــــاء التالية الدول كانت  -٨٢

ماع يل، باراغواي، إكوادور، األرجنتني: االجت ما، الرباز يا، بن لة( بوليف عددة-دو يات املت ، )القوم
ــــــلفادور، بريو ــــــيلي، الس ، كوبا، كندا، )البوليفارية-مجهورية( زويالفن، فرنســــــا، غواتيماال، ش

، هاييت، الشــــمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة، املكســــيك، كولومبيا، كوســــتاريكا
  اليابان.، األمريكية املتحدة الواليات، هندوراس
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 االقتصــــادية املتحدة األمم جلنة: التالية املتحدة األمم منظومة هيئات عن مراقبون وحضــــر  -٨٣
 ومكتــب الفــاو)،( املتحــدة ألممل والزراعــة ألغــذيــةا ومنظمــة ي،والكــاريب الالتينيــة ألمريكــا
  واجلرمية. راتباملخدِّ املعين املتحدة األمم
ــــــبكة التابعان التاليان املعهدان مبراقبني لوُمثِّ  -٨٤  والعدالة اجلرمية ملنع املتحدة األمم برنامج لش

ية كا معهد: اجلنائ ية أمري لة اجلرمية ملنع الالتين عام  اجلرمية ملنع املتحدة األمم ومعهد املجرمني، وم
   األقصى. والشرق آسيا يف املجرمني ومعاملة

 املجلس لدى االســـتشـــاري املركز ذات التالية احلكومية غري املنظمة عن قبونمرا وحضـــر  -٨٥
  اإلنسان. أرض مؤسسة: واالجتماعي االقتصادي

  
  افتتاح االجتماع  -جيم  

 
 املتحدة األمم ملؤمتر التحضــــــريي اإلقليمي يوالكاريب الالتينية أمريكا اجتماع أمني افتتح  -٨٦
  . ٢٠١٩ شباط/فرباير ٥ يف االجتماع اجلنائية والعدالة اجلرمية ملنع عشر الرابع
ــــلط ممثٌل  -٨٧  األمم مؤمترات أمهية على الضــــوء التنفيذي، املدير عن نيابًة تكلم للمكتب، وس

ــــــتعداد مدى وتثمني لتقييم األمهية بالغ منتدى بصــــــفتها اجلنائية والعدالة اجلرمية ملنع املتحدة  االس
 املتصــــلة والقواعد للمعايري دوري اســــتعراض وإلجراء ة،املســــتجد والتهديدات التحديات ملجاهبة

 عامًا ٥٠ قبل ُعقد حيث اليابان، كيوتو، يف ســــُيعقد عشــــر الرابع املؤمتر أن إىل وأشــــار باجلرمية.
 كان احلني، ذلك ومنذ حتضــــــريية. إقليمية باجتماعات ُيســــــبق مؤمتر أول الذي كان الرابع املؤمتر

 األعمال جلدول املوضــــوعية البنود دراســــة يف أســــاســــي دور التحضــــريية اإلقليمية لالجتماعات
ــــي إقليمي. منظور من املنحى عملية توصــــيات تقدمي ويف العمل، حلقات ومواضــــيع  نتائج وترس
 على ركز عشر الثالث املؤمتر أن على املمثل وشدد .٢٠٢٠ عام يف كيوتو إعالن أسس االجتماع
 يف اجليًّ ظهرت قد الســياســية نتائجه وأن املســتدامة، والتنمية القانون ســيادة بني التعاضــدية العالقة
 مرور بعد ســــُيعقد الذي عشــــر، الرابع املؤمتر وســــيتيح املســــتدامة. التنمية أهداف من ١٦ اهلدف
 من املبذولة اجلهود لتقييم فرصـــة ،٢٠٣٠ لعام املســـتدامة التنمية خطة اعتماد على ســـنوات مخس
   الشأن. هذا يف للعمل داعمة وتنفيذية عملية توصيات وصوغ وعادلة مساملة جمتمعات بناء أجل
 كلمــة يوالكــاريب الالتينيــة ألمريكــا االقتصـــــــاديــة للجنــة التنفيــذي األمني نــائــب وألقى  -٨٨
 التحضــريي اإلقليمي االجتماع أمهية على الضــوء طًامســلِّ باملشــاركني، برحَّ حيث االجتماع يف
 عشــــــر. الرابع للمؤمتر التحضــــــريية املرحلة يف املنطقة يف النشــــــطة واملشــــــاركة التنوع كفالة يف

 الرئيســـــي الدور على خاص بوجه زوركَّ ،٢٠٣٠ لعام املســـــتدامة التنمية خطة أمهية إىل وأشـــــار
 اإلقليمي التنســـيق تعزيز أن إىل كذلك وأشـــار املنطقة. أجل من اخلطة من ١٦ اهلدف يؤديه  الذي

 والعدالة اجلرمية منع لتعزيز املتضـــافرة اجلهود يف واألســـاســـية األمهية البالغة العناصـــر من والتعددية
  اإلمنائية. األهداف وكذلك اجلنائية
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  انتخاب أعضاء املكتب  -دال  
 

سته يف االجتماع، اْنَتخَب  -٨٩  أعضاءَ  بالتزكية ،٢٠١٩ شباط/فرباير ٥ يف املعقودة األوىل جل
  أمساؤهم: التالية املكتب

  (شيلي) غرين بيا  :الرئيسة  
  (كوستاريكا) سأورتي سوالنو أليخاندرو  :نائب الرئيسة  
  (كندا) ويليامز بول  :راملقرِّ  

  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء  

 
، )A/CONF.234/RPM.3/L.1( تاعتمد االجتماع، يف جلسته األوىل أيضًا، جدول أعماله املؤقَّ  -٩٠
  ه كما يلي:وَنصُّ

  االجتماع. افتتاح  -١  
  املكتب. أعضاء انتخاب  -٢  
  أخرى. تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار  -٣  
 اجلنائية والعدالة اجلرمية مبنع "النهوض: عشــــر الرابع للمؤمتر الرئيســــي املوضــــوع  -٤  

  ".٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة حتقيق حنو: القانون وسيادة
 اليت العمل حلقات ومواضــيع عشــر الرابع املؤمتر أعمال جلدول املوضــوعية البنود  -٥  

  : إطاره يف سُتعقد
 االجتماعية التنمية حتقيق أجل من اجلرمية ملنع الشـــــاملة االســـــتراتيجيات  (أ)    

ــــتناد اجلرمية ومنع األعمال)؛ جدول من ٣ (البند واالقتصــــادية  إىل باالس
 املمارسات دعم يف والتقييم واملؤشرات اإلحصاءات من االستفادة: األدلة

  )؛١ العمل (حلقة الناجحة
لة ُهجالنُّ  (ب)     كام جه اليت للتحديات للتصـــــــدي املت ظام توا لة ن عدا ية ال  اجلنائ

حلد األعمـال)؛ جدول من ٤ (البنـد نة: اإلجرام معـاودة من وا ــــــتبـا  اس
  )؛٢ العمل (حلقة احللول وإجياد املخاطر

ـــــيادة القانون النُّ  (ج)     ُهج املتعددة األبعاد اليت تعتمدها احلكومات من أجل تعزيز س
مة  قا لة للجميع؛ وإ عدا بل الوصــــــول إىل ال ها توفري ســــــ من خالل أمور من

يف وضع مؤسسات فعالة ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع؛ والنظر 
تدابري اجتماعية وتعليمية وتدابري أخرى ذات صـــــلة، منها تدابري تســـــتهدف 
ترســـيخ ثقافة احترام القانون مع احترام اهلويات الثقافية، وفقًا إلعالن الدوحة 

من جدول األعمال)؛ والتعليم ومشاركة الشباب باعتبارمها عنصرين  ٥(البند 
  )؛٣اجلرمية (حلقة العمل أساسيني يف تعزيز صمود املجتمعات يف وجه 
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لدويل التعـاون  (د)     عدة وتقـدمي ا جل من التقنيـة املســـــــا  جبميع اجلرائم منع أ
هلا كا ــــــ هاب (أ): هلا والتصـــــــدي أش له جبميع اإلر كا ــــــ ته؛ أش يا  وجتل

 األعمال)؛ جدول من ٦ (البند واملستجدة اجلديدة اجلرمية أشكال (ب)و
نة واالجتاهات  املســــــتجدة، واحللول األخرية والتطورات للجرمية، الراه

 اجلرمية الرتكاب وســــــائل بوصــــــفها اجلديدة التكنولوجيات ســــــيما  ال
  ).٤ العمل (حلقة ملكافحتها وأدوات

  عشر. الرابع املؤمتر على املعروضة التوصيات  -٦  
  االجتماع. تقرير اعتماد  -٧  

 على املعروضـــــة بالوثائق قائمة وترد أعماله. تنظيم االجتماع َأَقرَّ نفســـــها، اجللســـــة ويف  -٩١
  التقرير. هذا مرفق يف االجتماع

سات) شيلي( غرين بيا وترأست  -٩٢ سادس ةواخلامس ةالثالث إىل األوىل اجلل  من املعقودة ،ةوال
 يف ةاملعقود ةالرابع اجللسة) كوستاريكا( سأورتي سوالنو أليخاندرو وترأس شباط/فرباير؛ ٧ إىل ٥
   شباط/فرباير. ٦
  

  أخرى مسائل  -واو  
 

 التحضريية األعمال على املشاركني عشر، الرابع للمؤمتر املضيف البلد لليابان، ممثٌل أطلع  -٩٣
 عن املعلومات بعض وقدم يسبقه. الذي الشباب وملنتدى عشر الرابع للمؤمتر واملوضوعية التنظيمية
 املؤمتر ونتائج مداوالت عن عامة ملحة وعرض عشــر، الرابع املؤمتر ســتســتضــيف اليت كيوتو، مدينة
  سياسي. إعالن اعتماد إىلي يفض مؤمتر أول وكان ١٩٧٠ عام يف كيوتو يف ُعقد الذي الرابع،
وتكلمت املراِقبة عن معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اإلجرام ومعاملة املجرمني حيث أبرزت   -٩٤

، بالتعاون ٢  يم حلقة العملمســامهة املعهد يف األعمال التحضــريية للمؤمتر الرابع عشــر، مبا يف ذلك تنظ
تنظر يف أن تضــــم   مع املعهد التايلندي لشــــؤون العدالة واألمانة. وشــــجعت الدوَل األعضــــاء على أن

وفودها مناظرين وخرباء ميكنهم تقدمي خربة فنية للمداوالت خالل حلقة العمل. واســــــتذكرت املراِقبة 
ومعاملة املجرمني بوصــفه عضــو شــبكة برنامج  اء ملعهد آســيا والشــرق األقصــى ملنع اإلجرامالدور البنَّ

األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية الكائن يف البلد املضــيف للمؤمتر الرابع عشــر، وأكدت أيضــًا 
على أمهية تطوير شـــبكات مهنية فيما بني االختصـــاصـــيني املمارســـني، ورأت أن املؤمتر الرابع عشـــر 

الشبكات. ويف هذا الصدد، أشارت إىل اجلهود اليت يبذهلا املعهد من سيكون فرصة ممتازة لتعزيز تلك 
أجل بناء شـــبكة دولية خلرجييه، وشـــجعت املشـــاركة النشـــطة لألعضـــاء اخلرجيني من خمتلف الواليات 

  املؤمتر الرابع عشر.   القضائية، مبا فيها أمريكا الالتينية، يف
 بني جتمع اليت اإلقليمية املنتديات لتنظيم امتناهنا عن كلمتها يف املعهد عن املراِقبة وأعربت  -٩٥

شة البلدان خمتلف من املصلحة أصحاب خمتلف سياسات التدابري ملناق  جمال يف واالستراتيجيات وال
 واخلربات، اآلراء وتبادل احلوار بتعزيز املعهد التزام على وشــــــددت اجلنائية. والعدالة اجلرمية منع
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ـــــتعداده على وكذلك ـــــتتمثل للمؤمتر املثالية النتيجة أن أيضـــــًا وذكرت املقبل. املؤمتر لدعم اس  س
  العامة. السياسات على تنطبق املنحى عملية أفكار طرح يف
  

  االجتماع واختتام التقرير اعتماد  -رابعًا  
 

 تقريره يف ،٢٠١٩ شــــباط/فرباير ٧ يف املعقودة الســــادســــة جلســــته يف االجتماع، نظر  -٩٦
)A/CONF.234/RPM.3/L.2 وAdd.1  إىلAdd.4 (.واعتمده   
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   املرفق
  

  الوثائق قائمة    
 

A/CONF.234/PM.1  املناقشة دليل  
A/CONF.234/RPM.3/L.1 املشروح املؤقت األعمال جدول  
A/CONF.234/RPM.3/L.2 وAdd.1  إىلAdd.4  التقرير مشروع  

A/CONF.234/RPM.3/INF.2/Rev.1 املشاركني قائمة  
A/CONF.234/PM/CRP.1  ِّرة من األمانة بعنوان مذك  

" From policy directives to concrete results: 

a quinquennial strategic operational road map"  
 


