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   الفصل األول
المسائل التي تتطلب          

من المجلس االقتصادي    
واالجتماعي اتخاذ            
اجراءات بشأنها أو             
   ُيسترعى انتباهه اليها

مشاريع قرارات يراد         -ألف
من المجلس االقتصادي         
واالجتماعي أن يوصي           
  الجمعية العامة باعتمادها

توصي لجنة منع الجريمة والعدالة      -1
ــادي   ــلس االقتصــــ ــنائية المجــــ الجــــ
واالجتماعي بالموافقة على مشروعي    
ــتمدهما     ــي تعـ ــتاليين لكـ ــرارين الـ القـ

 :الجمعية العامة
  

 مشروع القرار األول 
 

دور مؤتمــرات األمــم المــتحدة   
لمـــــنع الجـــــريمة ومعامـــــلة 
المجــرمين ومهمــتها وتواتــرها  

 *ومدتها
 
 

  العامة،إن الجمعية 
 

                                                           
لالطالع على المناقشة، انظر             *

 .الفصل الرابع

 أنها طلبت، في قرارها     إذ تستذآر  
ديسمبر / آانون األول  9 المـؤرخ    53/110

، الى لجـنة منع الجريمة والعدالة       1998
ــرات   ــتعرض دور مؤتمـ ــنائية أن تسـ الجـ
األمـم المـتحدة لمـنع الجريمة ومعاملة        
ــرها ومدتهــا،   المجــرمين ومهمــتها وتوات
بمـــا فـــي ذلـــك مســـألة االجـــتماعات  

 يمية لتلك المؤتمرات،التحضيرية االقل

 بنتائج  وإذ تحيـط عـلما مع االرتياح       
ــنع     ــتحدة العاشــر لم ــم الم ــر األم مؤتم
الجـــريمة ومعامـــلة المجـــرمين، الـــذي 

 17 الى 10انعقــــد فــــي فييــــنا مــــن  
 )1(،2000أبريل /نيسان

ــبارها    ــي اعت ــع ف ــذه وإذ تض  أن ه
المؤتمـرات تقـوم بدور هيئة استشارية       

الجريمة لـبرنامج األمـم المـتحدة لمـنع         
 من  29والعدالـة الجـنائية، وفقـا للفقرة        

اعـالن المـبادئ وبـرنامج عمل البرنامج        
ــة    ــرار الجمعيـ ــرفقين بقـ ــور، المـ المذآـ

ــة  ــؤرخ 46/152العامــ ــانون 18 المــ  آــ
 ،1991ديسمبر /األول

 

ــة  وإذ تســّلم   بالمســاهمات الهام
ــز   لهــذه المؤتمــرات فــي تشــجيع وتعزي

                                                           
مؤتمر األمم المتحدة         انظر      (1)

ة ومعاملة المجرمين،       العاشر لمنع الجريم      
تقرير من   : 2000أبريل   / نيسان  17-10فيينا،   

منشورات األمم      (اعداد األمانة العامة         
 ).A.00.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
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 الـتعاون الدولي في مجال منع الجريمة      
 والعدالة الجنائية،

 

 بــــأن هــــذه  وإذ تســــّلم أيضــــا  
ــال    ــا انفكــت تشــكل محف المؤتمــرات م
ــتجارب فــي مجــاالت    ــبادل ال ــترويج وت ل
ــن والسياســات    ــبحوث وصــوغ القواني ال
ــبين االتجاهــات والمســائل الناشــئة   وت
ــة   ــريمة والعدالـ ــنع الجـ ــال مـ فـــي مجـ

-الجنائية بين الدول والمنظمات الدولية    
ألفراد الذين يمثلون   الحكوميـة والخبراء ا   

 مهنا واختصاصات مختلفة،
 

بالدور الذي تقوم   وإذ تسّلم آذلك     
به هذه المؤتمرات في إعداد اقتراحات،      
لكـــي تــــنظر فيهــــا اللجــــنة، بشــــأن  

 المواضيع المحتملة لبرنامج عملها،
 

الحاجــة الى اســتعراض وإذ تــدرك  
سـير وطريقة عمل هذه المؤتمرات من       

 أجل تحسين فعاليتها،
 

بالعرضــين  وإذ تــنّوه مــع الــتقدير    
الصــــادرين عــــن حكومــــتي تايلــــند    
 والمكسيك الستضافة المؤتمر القادم،

 

ــّرر  -1  ــد  تقـــ ــل عقـــ أن تواصـــ
مؤتمـرات األمـم المتحدة وفقا للفقرتين       

ــرنامج  30 و 29  مــن إعــالن المــبادئ وب
عمـــل بـــرنامج األمـــم المـــتحدة لمـــنع 

 باتــباع  )2(الجــريمة والعدالــة الجــنائية،  
 عمـل دينامية وتفاعلية ومجدية      طـريقة 

التكـــلفة وبـــرنامج عمـــل مرّآـــز، وأن    
تسـميها مؤتمـرات األمم المتحدة لمنع       

 الجريمة والعدالة الجنائية؛
 

 أن تــنعقد هــذه  تقــّرر أيضــا  -2 
، 2005المؤتمــــرات، بــــدءا مــــن عــــام 

 من اعالن   30 و   29بمقتضـى الفقـرتين     
ــرنامج األمــم   ــرنامج عمــل ب المــبادئ وب

ع الجــــريمة والعدالــــة المــــتحدة لمــــن
ــتوجيهية   ــبادئ الـ ــا للمـ ــنائية، وفقـ الجـ

 :التالية

أن يـــــناقش آـــــل مؤتمـــــر  )أ( 
مواضـيع محـددة، تشـمل عـند االقتضاء         
موضوعًا رئيسياً، تقررها آلها لجنة منع      

 الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
 

أن يتضمن آل مؤتمر جلسة      )ب( 
 واحدة من مشاورات ما قبل المؤتمر؛

 

من آـل مؤتمــر جزءا      أن يتضـ   )ج( 
رفيـع المسـتـوى ُتمثل فيه الدول على        
أعلى مستوى ممكن، وتتاح فيه فرصة       

 االدالء ببيانات حول مواضيع المؤتمر؛
 

أن يشــارك رؤســاء الوفــود أو  )د( 
مـن يمثـلهم، ضـمن اطـار الجـزء الرفيع           
المســتوى، فــي عــدد مــن اجــتماعات   

                                                           
 .46/152مرفق القرار  (2)
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الموائد المستديرة التفاعلية المخصصة    
، مـــن أجـــل إثـــراء مناقشـــة المواضـــيع

 مواضيع المؤتمر من خالل حوار مفتوح؛
 

أن تعقد أفرقة الخبراء، الذين      )ه( 
تخــتارهم اللجــنة مــع المــراعاة الواجــبة 
لمـبدأ الـتوّزع الجغرافي العادل، حلقات       
عمــل تتــناول مواضــيع المؤتمــر، تحــافظ 
ــع    ــتوح مـ ــوار مفـ ــلى حـ ــك عـ فـــي ذلـ

 المشارآين وتتجنب قراءة البيانات؛
 

ــبكة   )و(  ــاهد شـ ــدعى معـ أن ُتـ
بــرنامج األمــم المــتحدة لمــنع الجــريمة  
والعدالـة الجــنائية إلى المسـاعدة فــي   

 األعمال التحضيرية لحلقات العمل؛
 

أن ييّسر األمين العام، ضمن      )ز( 
ــنظيم   ــودة، تــ ــوارد الموجــ ــدود المــ حــ
اجـــتماعات فـــرعية للمـــنظمات غيـــر    
الحكومية ومنظمات اإلخصائيين الفنيين    

  مؤتمر؛في آل
 

أن يعــتمد آــل مؤتمــر اعالنــا  )ح( 
وحيـدا يتضـمن التوصـيات المنبـثقة من         
مــــداوالت الجــــزء الــــرفيع المســــتوى 
ــد المســتديرة وحــلقات العمــل،   والموائ

 ويقدم الى اللجنة لكي تنظر فيه؛
 

أن ُيجسَّـد مـا يرد في إعالن     )ط( 
المؤتمر من إجراءات ُتقترح على اللجنة      

 قـــرارات بشـــأن بـــرنامج عمـــلها، فـــي
 منفردة لكل اجراء تصدر عن اللجنة؛

 

أن تطــلب اللجــنة، بصــفتها    )ي( 
الهيـئة التحضـيرية للمؤتمر، الى األمين       
العــام أال يعــد مــن وثــائق المعــلومات     
ــرورة        ــون له ض ــا تك ــلفية ســوى م الخ

 مطلقة لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر؛
 

أن تســبق آــل مؤتمــر، عــند  )ك( 
 اقليمية،  االقتضـاء، اجـتماعات تحضيرية    

وأن يجـري ترشـيد تكـاليف االجتماعات        
التحضيرية االقليمية لكل مؤتمر بعقدها     
باالقـتران مـع اجتماعات اقليمية أخرى،      
وتقصـير مدتهـا والحـد مـن إعـداد وثائق       

 المعلومات الخلفية؛
 

 الى لجــــنة مــــنع   تطــــلب -3 
ــنائية أن تواصــل    ــة الج ــريمة والعدال الج

، وأن  العمـل آهيئة تحضيرية للمؤتمرات    
ــواردة فــي   ــتوجيهية ال تتــبع المــبادئ ال

 أعـاله لـدى تنظيم المؤتمرات       2الفقـرة   
 المقبلة؛

 

 الى األميــن العــام أن تطــلب -4 
يواصـــل توفيـــر الموظفيـــن الالزميـــن     
ــلمؤتمرات     ــة ل ــام األمان ــطالع بمه لالض
واالجـتماعات االقليمية التحضيرية لتلك     

 المؤتمرات؛
 

  الى األمين العام   تطلب أيضا  -5 
أن يــزّود المرآــز المعــني بمــنع االجــرام 
الدولي، التابع لمكتب مراقبة المخدرات     
ومـنع الجـريمة باألمانـة العامـة بالموارد       



 

 10 
 

 
E/2001/30 

E/CN.15/2001/13 

الالزمـــة، ضـــمن حـــدود االعـــتمادات    
ــبرنامجية لفــترة   ــلميزانية ال االجماليــة ل

، مـن أجل القيام     2003-2002السـنتين   
ــم   ــر األمـ ــيرية لمؤتمـ ــال التحضـ باألعمـ

ي عشـر لمـنع الجريمة      المـتحدة الحـاد   
والعدالة الجنائية، وأن يكفل توفير موارد      
آافيـة فــي الميــزانية الــبرنامجية لفــترة  

ــنتين  ــد 2005-2004الســ ــم عقــ  لدعــ
 المؤتمر الحادي عشر؛

 

 الى لجــــنة مــــنع   تطــــلب -6 
الجـريمة والعدالة الجنائية أن تصوغ في   
دورتهـا الحاديـة عشـرة توصـيات بشأن         

ا فــي ذلــك المؤتمــر الحــادي عشــر، بمــ
تصـديات حـول الموضوع الرئيسي، وهو       
تـــنظيم الموائـــد المســـتديرة وحـــلقات 
العمــل الــتي ســتعقدها أفــرقة الخــبراء 
ومكــان ومــدة انعقــاد المؤتمــر الحــادي   
عشــر، وأن تحيــل تــلك التوصــيات، عــن 
ــادي   ــلس االقتصـــــ ــريق المجـــــ طـــــ
واالجـتماعي، الى الجمعيـة العامة في     

 دورتها السابعة والخمسين؛
 

 الى لجــنة مــنع طــلب أيضــات -7 
الجـريمة والعدالة الجنائية أن تصوغ في   
دروتهـا الحادية عشرة توصيات مناسبة      
ــادي    ــلس االقتصــــ ــتمكين المجــــ لــــ
ــتعديالت   ــال الـ ــتماعي مـــن ادخـ واالجـ
الالزمــــة عــــلى الــــنظام الداخــــلي    
لـلمؤتمرات تجسيدًا للمبادئ التوجيهية   

  أعاله؛2الواردة في الفقرة 

 

ن العــام أن  الى األميــتطــلب -8 
يكفــل المــتابعة المناســبة لهــذا القــرار، 
ــن     ــة، ع ــة العام ــدم الى الجمعي وأن يق
طــريق لجــنة مــنع الجــريمة والعدالــة     
الجــنائية فــي دورتهــا الحاديــة عشــرة،  

 .تقريرًا بهذا الشأن
  

 مشروع القرار الثاني
 

ــريمة    ــة الجـ ــراءات مكافحـ اجـ
تقديم : المـنظمة عـبر الوطنية    

ــ  ــدول فـ ــاعدة الى الـ ي المسـ
ــيرا     ــدرات تيس ــناء الق ــال ب مج
لتـنفيذ اتفاقيـة األمـم المتحدة       
ــنظمة    ــريمة الم ــة الج لمكافح
عــبر الوطــنية والــبروتوآولين   

 *المعتمدين الملحقين بها
 
 

 إن الجمعية العامة، 

 ازاء تأثيــر إذ يســاورها بــالغ القــلق 
الجــريمة المــنظمة عــبر الوطــنية عــلى 
اســتقرار وتطــور المجــتمعات سياســيا   

 يا واقتصاديا،واجتماع

 أن مكافحة   وإذ تضـع في اعتبارها     
الجــريمة المــنظمة عــبر الوطــنية هــي   
ــتمع    ــة ومشــترآة للمج مســؤولية عام

                                                           
لالطالع على المناقشة، انظر            *

 .الفصل الثالث
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الدولـي تتطـلب تعاونـا عـلى الصعيدين         
 الثنائي والمتعدد األطراف،

 دعمهـا والتزامها    وإذ تؤآـد مجـددا     
بـأهداف األمـم المتحدة في ميدان منع        

ــنائية،  ــة الج ــا الجــريمة والعدال  وخصوص
األهداف المبينة في اعالن فيينا بشأن       

مواجهـــة تحديـــات : الجـــريمة والعدالـــة
 )3(القرن الحادي والعشرين،

 المؤرخ 55/25 قرارها   وإذ تسـتذآر   
، الذي  2000نوفمبر  / تشـرين الثاني   15

ــه اتفاقيــة األمــم المــتحدة    اعــتمدت في
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية     

ــلح  ــبروتوآولين الم ــثت  وال ــا، وح قين به
ــادية     ــنظمات االقتص ــدول والم ــع ال جمي
االقـليمية على التوقيع والتصديق على      

 تلك الصكوك القانونية الدولية،

 بمـبادرة تلك    مـع الـتقدير    وإذ تـنوه   
الـدول التي تعهدت بالتبرع بمساهمات      
ــة لصــندوق األمــم المــتحدة لمــنع    مالي
الجـريمة والعدالـة الجنائية بغية تمكين        

لنامية والبلدان ذات االقتصادات    البلدان ا 
االنـتقالية من المبادرة الى اتخاذ تدابير       
لتــــــنفيذ االتفاقيــــــة والــــــبروتوآولين 

 الملحقين بها،

 بالتوقيع على اتفاقية    تـرحب  -1 
ــريمة    ــة الجـ ــتحدة لمكافحـ ــم المـ األمـ

                                                           
 .55/59مرفق القرار   (3)

ــبروتوآولين    ــنية وال ــبر الوط ــنظمة ع الم
 الملحقين بها؛

للعروض عـن تقديرها      تعـرب  -2 
مـــة مـــن عـــدد مـــن الحكومـــات  المقد

ــليمية عـــلى   ــافة مؤتمـــرات اقـ الستضـ
ــاهمات   ــوزاري وللمســ ــتوى الــ المســ
الماليـة مـن عدد من الدول لغرض عقد         
نـدوات قـبل التصـديق بشأن تيسير بدء     
نفـاذ االتفاقية والبروتوآولين المعتمدين     

 الملحقين بها وتنفيذها مستقبال؛

الـدول األعضاء على    تشـجع    -3 
وق األمــم المــتحدة أن تقــدم الى صــند

لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تبرعات     
ــلدان   ــنامية وبـــ ــلدان الـــ ــتزويد البـــ لـــ
ــاعدة   ــتقالية بالمســ ــادات االنــ االقتصــ
ــنفيذ    ــتاجها لتـ ــد تحـ ــتي قـ ــنية الـ التقـ
االتفاقيـــة والـــبروتوآولين المعـــتمدين   
المــلحقين بهــا، بمــا فــي ذلــك الــتدابير 
التحضـيرية الالزمـة للتـنفيذ، مع مراعاة        

  من االتفاقية؛30مادة ال

 الى األميــن العــام أن تطــلب -4 
يـــزود المرآـــز المعـــني بمـــنع االجـــرام 
الدولي، التابع لمكتب مراقبة المخدرات     
ومـنع الجـريمة باألمانة العامة، بالموارد       
ــورة     ــل، بص ــن العم ــنه م ــة لتمكي الالزم
فعالـــة، عـــلى بـــدء نفـــاذ االتفاقيـــة     
ا والـبروتوآولين المعتمدين الملحقين به    

ــم    ــنها تقديــ ــائل مــ ــنفيذها، بوســ وتــ
المسـاعدة الى البـلدان الـنامية وبلدان        
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ــناء     ــل ب ــن أج ــتقالية م ــادات االن االقتص
القـدرات فـي المجـاالت الـتي تشملها         

 االتفاقية؛

 الى األمين العام    تطلب أيضا  -5 
أن يقــــدم الى لجــــنة مــــنع الجــــريمة 
والعدالــة الجــنائية فــي دورتهــا الحاديــة 

 .فيذ هذا القرارعشرة تقريرا عن تن
  
ــن    -باء ــراد م ــرارات ي مشــاريع ق

المجـــــــلس االقتصـــــــادي 
  واالجتماعي اعتمادها

توصي لجنة منع الجريمة والعدالة      -2
ــادي   ــلس االقتصــــ ــنائية المجــــ الجــــ
واالجـتماعي باعـتماد مشاريع القرارات      

 :التالية
  

 مشروع القرار األول
 

تدابيـــر تعزيـــز مـــنع الجـــريمة  
جتمع الفعـال المستند إلى الم    

 *المحلي
 
 

ــادي   إن المجـــــــــلس االقتصـــــــ
 واالجتماعي،

/1996 قراره   إذ يضـع فـي اعتـباره       
، الذي  1996يوليه  / تمـوز  23 المـؤرخ    16

طـلب فيـه الى األميـن العـام أن يواصل      
                                                           

لالطالع على المناقشة، انظر            *
 .سادسالفصل ال

تـرويج اسـتخدام وتطـبيق معاييـر األمم         
المــتحدة وقواعدهــا فــي مجــال مــنع     

 الجريمة والعدالة الجنائية،

منع الجريمة  عناصر   "وإذ يسـتذآر   
" المعاييــر والقواعــد : بصــورة مســؤولة 
 21 المـــؤرخ 1997/33المـــرفقة بقـــراره 

ــوز ــه /تم ــر  1997يولي ــا العناص ، وخصوص
، بشأن 23 الى   14الـواردة في الفقرات     

ــنع     ــي م ــلي ف ــتمع المح اشــراك المج
 الجريمة،

ــا   ــتذآر أيضــ ــروع وإذ يســ  المشــ
ــورة     ــريمة بص ــنع الج ــر م ــنقح لعناص الم

ــده  ــذي أع ــريق  مســؤولة، ال  اجــتماع ف
الخــبراء المعــني بعناصــر مــنع الجــريمة 

مواجهــة مشــاآل   : بطــريقة مســؤولة 
الجريمة التقليدية والناشئة، الذي عقد     

 10 الى 8فـــي بويـــنس آيـــرس مـــن    
 ،1999سبتمبر /أيلول

ــظ  ــنقح  وإذ يالح  أن المشــروع الم
لعناصـر مـنع الجـريمة بطـريقة مسؤولة       
 ُأرفـق بورقـة العمل التي أعدتها األمانة       

مواآــبة : عــن مــنع الجــريمة مــنعا فعــاال
 والتي قدمت الى    )4(الـتطورات الجديدة،  

ــنع     ــتحدة العاشــر لم ــم الم ــر األم مؤتم
الجــريمة ومعامــلة المجــرمين، المعقــود 

أبريل /  نيسان 17 الى   10في فيينا من    
2000، 

                                                           
(4) A/CONF.187/7. 
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ــث  وإذ يســّلم   بالحاجــة الى تحدي
مشــروع عناصــر مــنع الجــريمة بطــريقة 

 غته النهائية،مسؤولة ووضعه في صي

ــنوه  ــبراء  وإذ ي ــة لخ ــندوة الدولي  بال
ــي     ــدت فـ ــتي عقـ ــريمة، الـ ــنع الجـ مـ

 تشرين  6 الى   3مونـتريال، آـنـدا، مــن       
، تحضـــيرا لـــلمؤتمر 1999أآـــتوبر /األول

العاشر، ونظمتها حكومات فرنسا وآندا     
وهولــندا، بالــتعاون مــع المرآــز المعــني 

 بمنع االجرام الدولي،

لقة العمل   مع التقدير ح   وإذ يالحظ  
المعـنية بإشراك المجتمع المحلي في      
مــنع الجــريمة، الــتي نظمهــا المرآــز     
ــناء      ــي أث ــرام الدول ــنع االج ــني بم المع

 )5(المؤتمر العاشر،

 المجـال المـتاح لتقليص      وإذ يـدرك   
االجـرام وااليذاء بدرجة آبيرة، من خالل     
نهوج قائمة على البحوث، وما يمكن أن       

ــ    ــال مـ ــريمة الفعـ ــنع الجـ ــه مـ ن يقدمـ
مســاهمة فيمــا يتعــلق بســالمة وأمــن 
األفـراد والمجـتمعات ومـا لهـم ولها من          

 ممتلكات،

                                                           
انظر مؤتمر األمم المتحدة العاشر      (5)

-10لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، فيينا،        
تقرير أعدته األمانة    : 2000أبريل  /  نيسان 17

منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع       (العامة
(A.00.IV.8         ،؛ المرجع نفسه، الفصل السادس

 .الباب جيم

 في تنفيذ ما أبرم في      ورغـبة منه   
: اعــالن فييــنا بشــأن الجــريمة والعدالــة

ــادي    ــرن الحــ ــات القــ ــة تحديــ مواجهــ
ــر    ــتمده المؤتمـ ــذي اعـ ــرين، الـ والعشـ

ــر، ــتزامات بشــــأن   )6(العاشــ  مــــن الــ
مـات الجــريمة، وال ســيما االلــتزا    مــنع

 21 و   20 و   13 و 11الـواردة في الفقرات     
ــلى   25 و 24و  ــنا، عـ ــالن فييـ ــن اعـ  مـ

 الصعيدين الوطني والدولي،

 بالحاجــة الى تعزيــز واقتــناعا مــنه 
األخـذ بمنهاج عمل تعاوني فيما يتعلق       
ــالن     ــي اع ــبرمة ف ــتزامات الم ــلك االل بت

 فيينا،

 الى األميــن العــام أن يطــلب -1 
خارجــة عــن يعقــد، رهــنا بــتوافر مــوارد  

الميـزانية، اجـتماعا لفـريق مـن الخبراء         
المخـــتارين عـــلى أســـاس التمـــثيل    
الجغـرافي العـادل لغرض مواصلة تنقيح       
ــريمة     ــنع الج ــر م ــيغة عناص مشــروع ص

 بغيـة الوصول الى     )7(بطـريقة مسـؤولة،   
صـــــيغة لمشـــــروع العناصـــــر يكـــــون 
بمسـتطاع لجـنة مـنع الجريمة والعدالة        

لتوصل الى  الجنائية االستناد اليها في ا    
توافـق فـي اآلراء، واقـتراح مجاالت ذات         
أولويــة ألجــل العمــل الدولــي، بمــا فــي 

                                                           
ل األول،    المرجع نفسه، الفص        (6)

 .1القرار 
 .A/CONF.187/7مرفق الوثيقة  (7)
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ذلــــك  تحديــــد مســــائل المســــاعدة  
التقـنية، مـن أجـل تـرويج مـنع الجريمة           
ــال المســـــتند إلى المجـــــتمع    الفعـــ

 المحلي؛

 بعــرض حكومــة آــندا يــرّحب -2 
 استضافة اجتماع فريق الخبراء؛

ن  الى فـريق الخبراء أ     يطـلب  -3 
ينظر، ضمن سياق اجتماعه، في نتائج      
عمـل اجتماعات األمم المتحدة األخيرة      

 )8(حول هذا الموضوع؛

                                                           
معظم هذه األعمال مدرج في           (8)

اعالن فيينا بشأن الجريمة       : الوثائق التالية  
مواجهة تحديات القرن الحادي           : والعدالة

والعشرين؛ ونتائج حلقة العمل حول إشراك         
المجتمع المحلي في منع الجريمة ونتائج            

 من  5اطار البند    المناقشات التي دارت في       
: منع الجريمة منعا فعاال       "جدول األعمال،      

، أثناء المؤتمر       "مواآبة التطورات الجديدة      
العاشر؛ وتقرير الندوة الدولية لخبراء منع              
الجريمة، التي نظمتها حكومات فرنسا وآندا        
وهولندا، بالتعاون مع المرآز المعني بمنع            
 االجرام الدولي، وعقدت في مونتريال، آندا،       

؛ 1999أآتوبر   / تشرين األول     6 الى      3من   
وأحدث نص لمشروع العناصر، الوارد في ورقة       

: العمل المتعلقة بمنع الجريمة منعا فعاال            
مرفق الوثيقة    (مواآبة التطورات الجديدة          

A/CONF.187/7(             ؛ وقرار المجلس االقتصادي
 بشأن عناصر منع        1997/133واالجتماعي   

دئ التوجيهية  الجريمة بصورة مسؤولة؛ والمبا   
للتعاون والمساعدة التقنية في مجال منع           
الجريمة في المدن، التي اعتمدها المجلس        

 .1995/9في قراره 

 الى األميــن العــام أن يطــلب -4 
يقـدم الى لجـنة مـنع الجريمة والعدالة         
ــة عشــرة    ــا الحادي ــنائية فــي دورته الج
تقريـرا عـن نـتائج اجتماع فريق الخبراء،     
يتضـمن الصـيغة المـنقحة الـتي وضعها         

َمشـروع عناصـر مـنع الجـريمة بطريقة         ل
مسـؤولة والمجـاالت ذات األولوية ألجل       
العمل الدولي على ترويج منع الجريمة      
ــال المســـــتند إلى المجـــــتمع    الفعـــ
المحـلي، لكـي تـنظر فيـه وتتخذ اجراء          

 .بشأنه
  

 مشروع القرار الثاني 
 

االتجــار غيــر المشــروع بــأنواع  
ــبرية   ــات الـ ــباتات والحيوانـ النـ

 *للحمايةالخاضعة 
  

ــادي   إن المجـــــــــلس االقتصـــــــ
 واالجتماعي،

ن الحفـاظ على النباتات     إذ يـدرك أ    
والحيوانـات الـبرية والمـوارد الجينية أمر        
ضــــروري لصــــون التــــنوع الــــبيولوجي 
والتـنمية المسـتدامة، حيث انهما بالغا       
األهميـة خصوصـا للمجـتمعات المحلية       
ومجـتمعات األهـالي األصليين التي لها     

تقليدية تقوم على الموارد    أنماط عيش   

                                                           
لالطالع على المناقشة، انظر            *

 .الفصل الثالث
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األحيائيــة، وأنــه أبديــت شــواغل بشــأن 
الوصـــول غيـــر المشـــروع الى المـــوارد 

 الجينية،

ــلما    ــط ع ــتي  وإذ يحي ــبادئ ال بالم
ــي      ــار الدول ــة االتج ــليها اتفاقي ــوم ع تق
بــــأنواع الحيوانــــات والنــــباتات الــــبرية 

 وهـــي اتفـــاق )9(المهـــددة باالنقـــراض،
 المهّددة  يـنظم الـتجارة الدوليـة باألنواع      

باالنقراض ويضع توصيات بشأن مكافحة     
االتجــار غيــر المشــروع بهــا، واالتفاقيــة  

 )10(المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

لوجــود وإذ يســاوره بــالغ القــلق    
جماعـات مكرسة لالتجار غير المشروع      
بــــأنواع النــــباتات والحيوانــــات الــــبرية 
ــلحماية وتســتخدم بشــكل    الخاضــعة ل

تطورة، وخصوصــا مــتزايد تكــنولوجيات مــ
الجماعـات الـتي تعمل على نطاق عبر        

 وطني،

بالصالت الموجودة بين   وإذ يسـّلم     
الجـريمة المـنظمة عبر الوطنية واالتجار       
غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات     
الـبرية الخاضعة للحماية، وآذلك ضرورة      

                                                           
سلسلة األمم المتحدة،                   (9)

 .14537، الرقم 993، المجلد المعاهدات
انظر برنامج األمم المتحدة للبيئة،       (10)
مرآز  (ية المتعلقة بالتنوع البيولوجي       االتفاق

نشاط البرنامج بشأن القانون البيئي                    
 .1992يونيه /، حزيران)والمؤسسات البيئية

مـنع ومكافحـة واستئصـال هذا الشكل        
 من االتجار غير المشروع،

المضــــاعفات البيــــئية يــــدرك وإذ  
واالقتصــــادية واالجــــتماعية والعــــلمية 
ــرامية   المترتـــبة عـــلى األنشـــطة االجـ
المـنظمة عبر الوطنية المكرسة لالتجار      
غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات     

 البرية الخاضعة للحماية،

ــّلم   ــتعاون وإذ يســـ ــرورة الـــ بضـــ
الدولـي، وال سيما المساعدة المتبادلة    

مكافحـــة االتجـــار غيـــر   فـــي مجـــال  
ــات    ــباتات والحيوان ــأنواع الن المشــروع ب

 البرية،

 قرار الجمعية   وإذ يضع في اعتباره    
ــة  ــؤرخ 55/25العامــ ــرين 15 المــ  تشــ

، الذي ذآر فيه أن     2000نوفمبر  /الـثاني 
اتفاقيــــة األمــــم المــــتحدة لمكافحــــة 

ــنية   ــبر الوطـ ــنظمة عـ ــريمة المـ  )11(الجـ
تشـــكل أداة فعالـــة واالطـــار القـــانوني 

لضـروري للتعاون الدولي على مكافحة      ا
أنشـطة اجرامية آاالتجار غير المشروع      
بــــأنواع النــــباتات والحيوانــــات الــــبرية 
ــبادئ    ــزا لمـ ــلحماية، تعزيـ ــعة لـ الخاضـ
اتفاقيـة االتجـار الدولي بأنواع الحيوانات    

 والنباتات البرية المهددة باالنقراض،

                                                           
المرفق األول لقرار الجمعية العامة      (11)

55/25. 
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 الــدول األعضــاء عــلى يحــث -1 
يعية وغيرها من   اعـتماد الـتدابير التشـر     

الـتدابير الالزمة لكي تجّرم في قوانينها       
الداخــلية االتجــار غيــر المشــروع بــأنواع 
النـــباتات والحيوانـــات الـــبرية الخاضـــعة 
لـلحماية، وفقـا التفاقيـة االتجار الدولي        
بــــأنواع الحيوانــــات والنــــباتات الــــبرية 

 )9(المهّددة باإلنقراض؛

 الـدول األعضاء على     يشـّجع  -2 
ــتعزيز  استكشــاف  الوســائل الممكــنة ل

التعاون في مجال انفاذ القوانين وتبادل       
المعــــلومات بهــــدف مــــنع ومكافحــــة  
واستئصـال االتجـار غير المشروع بأنواع       
النـــباتات والحيوانـــات الـــبرية الخاضـــعة 

 للحماية؛

 الى األميــن العــام أن يطــلب -3 
يعـــد، فـــي حـــدود المـــوارد القائمـــة أو 

رج باالعـتماد عــلى مسـاهمات مــن خــا  
ــات    ــع الكيانـ ــيق مـ ــزانية، بالتنسـ الميـ
المختصــة األخــرى فــي مــنظومة األمــم 
المـتحدة، تقريرا يحلل األحكام القانونية      
الثـنائية واالقـليمية والمـتعددة األطراف       
وسائر الوثائق والقرارات والتوصيات ذات     
الصـــلة الـــتي تتـــناول مـــنع ومكافحـــة  
واستئصــال االتجــار غيــر المشــروع مــن 

االجـــرامية المـــنظمة قـــبل الجماعـــات 
بــــأنواع النــــباتات والحيوانــــات الــــبرية 
ــره    ــل تقري ــلحماية، وأن يحي ــعة ل الخاض

الى لجــــنة مــــنع الجــــريمة والعدالــــة 
 الجنائية في دورتها الحادية عشرة ؛

 الى األمين العام    يطلب أيضا  -4 
أن يعــد، فــي حــدود المــوارد القائمــة أو 
باالعـتماد عــلى مسـاهمات مــن خــارج   

ــزانية،  ــات   الميـ ــع الكيانـ ــيق مـ بالتنسـ
المختصــة األخــرى فــي مــنظومة األمــم 
المـتحدة، تقريرا يحلل األحكام القانونية      
الداخـلية والثنائية واالقليمية والمتعددة     
ــرارات     ــائق والقـ ــائر الوثـ ــراف وسـ األطـ
والتوصـــيات ذات الصـــلة الـــتي تتـــناول 
الوصـــول غيـــر المشـــروع الى المـــوارد 

ات الجيـنية، وآذلـك مدى ضلوع الجماع      
االجرامية المنظمة في ذلك، وأن يحيل      
تقريـره الى لجـنة منع الجريمة والعدالة    

 .الجنائية في دورتها الحادية عشرة
  

 مشروع القرار الثالث 
 

ــتعاون الدولــي عــلى    ــز ال تعزي
مـنع ومكافحـة تحويـل األموال       
ــر المشــروع،   ذات المصــدر غي
المـتأتية مـن أفعال فساد، بما       
ــوال،    ــل األمـ ــك غسـ ــي ذلـ فـ

 *وعلى إعادة تلك األموال
 

 

                                                           
لالطالع على المناقشة، انظر            *

 .الفصل الثالث
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ــادي   إن المجـــــــــلس االقتصـــــــ
 واالجتماعي،

  الجمعيــة العامــةقــرار ســتذآري إذ 
 آـــــــــــانون 16 المـــــــــــؤرخ 51/191

 بشــــأن إعــــالن 1996ديســــمبر /األول
ــم  ــتحدةاألمـ ـــاد  المـ ــة الفسـ  لمكافحـ

ــتجارية     ــامالت الـ ــي المعـ ــوة فـ والرشـ
ــرارها   ــة، وق ــؤرخ 53/176الدوليـ  15 الم

 بشــــأن 1998ديســــمبر /آــــانون األول
اجـراءات مكافحـة الفساد والرشوة في       

54 التجارية الدولية، وقرارها     المعامالت
ديسمبر /  آـانون األول   22 المـؤرخ    205/

 منع الممارسات الفاسدة    بشـأن  1999
وتحويـل األمـوال بصـورة غيـر مشروعة،         

 تشــــرين 15 المــــؤرخ 55/25وقــــرارها 
 بشــأن اتفاقيــة  2000نوفمــبر /الــثاني

ــتحدة  ــم المـ ــريمة  األمـ ــة الجـ  لمكافحـ
 55/61المـنظمة عـبر الوطـنية، وقرارها        

ــؤرخ  ــانون 4الم  2000ديســمبر / األولآ
بشـأن وضـع صـك قـانوني دولـي فعـال       

ــاد،   ــة الفسـ ــرارها لمكافحـ  55/188وقـ
 2000ديسمبر   / األول آـانون 20المـؤرخ   
ــأن  ــنعبشـ ــات  مـ ــة الممارسـ  ومكافحـ

الفاســدة وتحويــل األمــوال بصــورة غيــر  
ــل  ــادة تـ ــروعة وإعـ ــوالك مشـ  الى األمـ

 بلدانها األصلية،

ــاورهوإذ  ــلق ا يسـ ــورة ازاء لقـ  خطـ
المشـاآل الناشـئة عـن الفساد، التي        
قــد تهــدد اســتقرار المجــتمعات وأمــنها  

 القيـم الديمقـراطية واألخالقية      وتقـّوض 
وتعـّرض الـتطور االجتماعي واالقتصادي      

 للخطر،والسياسي 

ــًا    يوإذ  ــلق أيضــ ــاوره القــ  نألســ
ــوال ــتي مصــد  األم ــر مشــروع  ال رها غي

 الأمواتشمل  د  ا أفعال فس  المـتأتية مـن   
 يـؤدي تسريبها الى     أنة يمكـن    يـ مموع

ــدد ا ــر تهــ ــادي مخاطــ ــتقدم االقتصــ لــ
والسياســـي ، خصوصـــا فـــي البـــلدان 

 النامية،

  تــلك األمــوال أنيــثير جــزعه   وإذ 
ــا ــثيرا م ــلدانها  آ ــلها مــن ب  يجــري تحوي
ــلية ــة  األصـ ــرفية دوليـ ــز مصـ  الى مراآـ

 ،ومالذات مالية

 ســـلطات البـــلدان  أندرك يـــ وإذ 
ــبة فــي   ــوال اســترجاعالراغ ــتي  األم ال

مصـدرها غيـر مشروع، بما فيها األموال      
 دامن خالل أفعال فس   المتحصـل عليها    
لديهــا رغــبة مشــروعة  واحــتيال مــالي،

الحصول على معلومات عن أماآن     فـي   
تواجـــد تـــلك األمـــوال، وأن اعتـــبارات    

 الشخصية  الحرمة  في حـق الالسـرية و  
رية المصــرفية ال يمكــن أن تكفــل والســ

 ، من العقابالحصانة

 تعزيز التعاون   أهميةيدرك أيضا    وإذ 
 األمــوالالدولــي عــلى مكافحــة تحويــل 

 غير مشروع  المتحصـل عليها من مصدر    
 وعلى إعادة تلك األموال،
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ــلق   وإذ  ــبالغ القـ ــظ بـ ــزايديالحـ  تـ
 األمــوال، وغســلاالرتـباط بيــن الفسـاد   

ــا يســتلزم بالضــرورة تع  ــود  مم ــز الجه زي
ــثل     ــاالت م ــي مج ــة ف ــنية والدولي الوط

ــنع، ــة  والمــ ــوال مكافحــ ــل األمــ تحويــ
ــدر    ــن مصـ ــليها مـ ــل عـ ــر المتحصـ  غيـ

 ة تلك األموال،مشروع، واعاد

ــبراء يطـــلب  -1  ــريق الخـ الى فـ
ــي ــتوح العضــوية،  -الدول الحكومــي المف

المشــار اليه في قـرار الجمعيـة العامة       
، أن يـنظر ، ضـمن سياق الوالية         55/61
مسـندة اليـه، فـي المسـائل التالية،         ال

ضـمن غيـرها مـن المسـائل، باعتبارها         
بــنود عمــل ممكــنة ُتــدرج فــي مشــروع 
صـيغة نطاق االختصاص للتفاوض على      
صــك قــانوني دولــي لمكافحــة الفســاد 

 :مرتقب وضعه مستقبال

على تدعيـم التعاون الدولي      )أ( 
تحويل األموال المتحصل   مكافحـة   مـنع و  

 مشروع، بما في    عـليها مـن مصدر غير     
 المتأتية من أفعال    غسـل األمـوال   ذلـك   
 سبل ووسائل ، وعلى استحداث    فساد
 األموال؛تلك  اعادةتتيح 

ــة   )ب(  ــتدابير الالزم اســتحداث ال
الـتي تكفل إسهام العاملين في النظم       
المصـرفية والمؤسسات المالية األخرى     
فـي مـنع تحويـل األموال التي مصدرها         

أفعال فساد،  غيـر مشـروع المتأتية من       
وذلــك بتســجيل المعــامالت عــلى نحــو 

تــلك عــادة إوتيســير يتســم بالشــفافية 
 ؛األموال، مثًال

ــوال المــ إدراج )ج(  ــن تأتية األم  م
عائدات الجريمة،   في عداد د  ا فس أفعال

ــال    و ــن أفع ــل م ــلى أن أي فع ــنّص ع ال
الفساد يمكن أن يكون جرمًا أصليًا فيما       

 موال؛األغسل يتعلق ب

ييـر لتحديد البلدان    وضـع معا   )د( 
المعــنية الــتي ينــبغي أن ُتعــاد اليهــا     
األمـوال المشـار اليها أعاله، واالجراءات       

 المناسبة لتلك اإلعادة؛

 مراقـــبة مكـــتب إلى طـــلبي -2 
المخـدرات ومـنع الجـريمة التابع لألمانة        

تطلب العامـة أن يدعـم الحكومات التي        
تقـنية في مكافحة تحويل     المسـاعدة   ال

حصـل عليها من مصدر غير      المتاألمـوال   
، بما  ع وفـي اعـادة تـلك األمـوال        مشـرو 

فـي ذلك تزويدها بأسماء خبراء لتقديم       
 ؛المساعدة الى تلك الحكومات

 على التبرع   الحكومات حـثّ ي -3 
دعمــا لمكــتب مراقــبة المخــدرات ومــنع 

 إلىالجـــريمة فـــي جهـــوده الـــرامية    
تطــــلب مســـاعدة الحكومــــات الـــتي   

فحة تحويل  تقـنية في مكا   المسـاعدة   ال
 غير المتحصـل عليها من مصدر    األمـوال   

 آما  ل،مشـروع وفـي اعـادة تـلك األموا        
ــو ــة  يدع ــتعددة المؤسســات المالي  الم

ــليمية   ــنمية االق ــراف ومصــارف الت ، األط
، لى دعم تلك الجهود   ا حسب االقتضاء، 
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ــم أســماء الخــبراء     ــك تقدي ــا فــي ذل بم
ــاعدة الى   ــتقديم المســ ــتاحين لــ المــ

 المكتب،

 األميــن العــام أن الى طــلبي -4 
التقرير التحليلي الذي   يعـد، اضافة الى     

 تنفيذسـيعده عـن الـتقدم المحـرز في          
، فـــي 55/188قـــرار الجمعيـــة العامـــة 

حدود الموارد القائمة أو باالعتماد على       
مسـاهمات مـن خـارج الميـزانية، ألجل         
اللجنة المخصصة المشار اليها في قرار      

ة دراسة عالمي ،  55/61الجمعيـة العامة    
األموال المتحصل عليها من    عـن تحويل    

ــر مشــروع، ومصــدر  ــوال خاصــةغي  األم
 مــن أفعــال فسـاد، وعــن تأثيــر  ةمـتأتي ال

 االقتصـــــاديالـــــتقدم ذلـــــك فـــــي  
في ي، خصوصًا   واالجـتماعي والسياس  

 دراستهأن يطرح في   و البـلدان الـنامية؛   
السبل والوسائل  أفكـارا مبـتكرة بشـأن       
ية المعــن دول الــالمناســبة الــتي تمّكــن

أماآن المعلومات عن   من االطالع على    
التي آانت تمتلكها ومن    ألموال  اتواجـد   

 .استرجاع تلك األموال
  

مشروع مقرر يراد من        -جيم
المجلس االقتصادي              

  واالجتماعي اعتماده
توصـــي اللجـــنة أيضـــا المجـــلس   -3

االقتصـــــادي واالجـــــتماعي باعـــــتماد 
 :مشروع المقرر التالي

 مشروع مقرر 
 

ــ   ــر لجـ ــريمة  تقريـ ــنع الجـ نة مـ
والعدالـة الجـنائية عـن أعمال       
ــدول    ــرة وجــ ــا العاشــ دورتهــ
ــلدورة    ــت لــ ــال المؤقــ األعمــ
الحاديـة عشرة للجنة ووثائقها    

* 
  

ــادي   إن المجـــــــــلس االقتصـــــــ
 :واالجتماعي

يحيـط علما بتقرير لجنة منع       )أ( 
الجـريمة والعدالـة الجـنائية عـن أعمال         

 دورتها العاشرة؛

ال يوافـق عـلى جدول األعم      )ب( 
المؤقت للدورة الحادية عشرة ووثائقها،     

 .على النحو المبين أدناه
  

جدول األعمال المؤقت للدورة     
الحاديــة عشــرة للجــنة مــنع    
ــنائية   ــة الجـ ــريمة والعدالـ الجـ

 ووثائقها
 
 .انتخاب أعضاء المكتب -1

 15المـــادة : الســـند التشـــريعي( 
مـن النظام الداخلي للجان الفنية      

ــتابعة للمجــــلس االقت ــادي الــ صــ

                                                           
لالطالع على المناقشة، انظر            *

 .الفصل الثامن
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/1واالجـــتماعي، ومقـــرر اللجـــنة 
101( 

ــنظيم    -2 ــال وتـ ــدول األعمـ ــرار جـ إقـ
 .األعمال

 الوثائق

 جدول األعمال المؤقت المشروح 

قرار المجلس  : السند التشريعي ( 
، 1992/1االقتصـادي واالجتماعي    

 و 5، والمادتان   1997/232ومقـرره   
 مـــن الـــنظام الداخـــلي لـــلجان 7

ــلس   ــتابعة للمجــــ ــنية الــــ الفــــ
 )دي واالجتماعياالقتصا

: مناقشـــة الموضـــوع المحـــوري   -3
 ".إصالح نظام العدالة الجنائية"

ســــتحدد اجــــتماعات مــــا بيــــن  
الدورتيــــن المواضــــيع المحوريــــة 

 الفرعية

قرار المجلس  : السند التشريعي ( 
1999/51االقتصادي واالجتماعي   

( 

: إصـــالح نظـــام العدالـــة الجـــنائية -4
 .تحقيق الفعالية واإلنصاف

 الوثائق 

ــن إصــالح      ــام ع ــن الع ــر األمي تقري
 قضاء األحداث

ــريعي (  ــند التشـــ ــرارا : الســـ قـــ
المجـلس االقتصادي واالجتماعي    

 )1999/28 و1997/30

ــن إصــالح      ــام ع ــن الع ــر األمي تقري
 قوانين العقوبات

ــريعي (  ــند التشـــ ــرارا : الســـ قـــ
المجـلس االقتصادي واالجتماعي    

 )1999/27 و1998/23

ــر األميــن العــام عــن العدا   ــة تقري ل
 التصالحية

ــريعي (  ــند التشـــ ــرارا : الســـ قـــ
المجـلس االقتصادي واالجتماعي    

 )2000/14 و1999/26

ــنع    ــام عـــن مـ تقريـــر األميـــن العـ
ــتند الى   ــال المسـ ــريمة الفعـ الجـ

 المجتمع المحلي

مشــــروع : الســــند التشــــريعي( 
اجراءات تعزيز منع   "القرار المعنون   

ــتند الى   ــال المسـ ــريمة الفعـ الجـ
ــلي  ــتمع المحــــــــــ " المجــــــــــ

(E/CN.15/2001/L.2/Rev.2)( 

معاييــر األمــم المــتحدة وقواعدهــا  -5
فـي مجـال مـنع الجريمة والعدالة        

 .الجنائية
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 الوثائق 

ــالن      ــن إع ــام ع ــن الع ــر األمي تقري
األمــم المــتحدة الخــاص بالجــريمة 

 واألمن العام

قرار الجمعية  : السـند التشريعي  ( 
ــة  ــلس  51/50العامـ ــرار المجـ  وقـ

1997/34االقتصادي واالجتماعي   
( 

 تقرير األمين العام عن الفساد 

قرار الجمعية  : السند التشـريعي ( 
ــة  ــرار 51/191 و51/59العـامــ  وقــ

المجـلس االقتصادي واالجتماعي    
1998/21( 

الــتعاون الدولــي عــلى مكافحــة     -6
 .الجريمة عبر الوطنية

 الوثائق 

تقريـــر األميـــن العـــام عـــن صـــنع  
المـتفجرات واالتجار غير المشروع     

ــا مــــن  ــانب المجــــرمين  بهــ  جــ
واســتخدام تــلك المــتفجرات فــي  

 أغراض اجرامية

قرار الجمعية  : السـند التشريعي  ( 
 وقـــرار المجـــلس 54/127العامــة  

1998/17االقتصادي واالجتماعي   
( 

ــتدابير    ــر األميــن العــام عــن ال تقري
ــرائم    ــنع ومكافحــة الج ــة لم الفعال

 المتصلة بالحواسيب

قرار المجلس  : السند التشريعي ( 
1999/23تصادي واالجتماعي   االق

( 

تقريـر األمين العام عن االتجار غير        
المشــــــروع بــــــأنواع النــــــباتات 
ــر    ــبرية والوصــول غي ــات ال والحيوان

 المشروع الى الموارد الجينية

مشــــروع : الســــند التشــــريعي( 
االتجـــار غيـــر  "القـــرار المعـــنون  

المشــــــروع بــــــأنواع النــــــباتات 
ــبرية ــات الـــــــــــ " والحيوانـــــــــــ

(E/CN.15/2001/L.3/Rev.2)( 

تقريـر األمين العام عن أنشطة ما        
قـبل التصـديق على اتفاقية األمم       
المــــتحدة لمكافحــــة الجــــريمة   

 المنظمة عبر الوطنية

مشــــروع : الســــند التشــــريعي( 
اجـراءات مكافحة   "القـرار المعـنون     

: الجــريمة المــنظمة عــبر الوطــنية
تقديـم المسـاعدة الى الدول في       

ذ مجـال بـناء القدرات تيسيرا لتنفي    
األمــم المــتحدة لمكافحــة  اتفاقيــة

ــبر  الجـــــــريمة المـــــــنظمة عـــــ
والبروتوآولين المعتمدين   الوطـنية 
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(E/CN.15/2001/L.9/Rev.3)" المـلحقين بها  

( 

ــنع    -7 ــني بمـ ــز المعـ ــال المرآـ أعمـ
 .االجرام الدولي

 الوثائق 

تقريـر األمين التنفيذي عن أعمال       
المرآـــز المعـــني بمـــنع اإلجـــرام  

عــلومات الــذي يتضــمن م(الدولــي 
ــلة    ــرز فــي جم ــتقدم المح عــن ال
أمــــور، مــــنها الــــتعاون التقــــني 
والـبرامج العالميـة وحشد الموارد      
والتعاون مع آيانات األمم المتحدة     

 )وسائر الهيئات

قرار الجمعية  : السـند التشريعي  ( 
ــة  ــرارا المجـــلس 55/64العامـ  وقـ

 1992/22االقتصادي واالجتماعي   
 )1999/23و

مؤتمر األمم  األعمـال التحضـيرية ل     -8
ــنع   ــر لمـ ــادي عشـ ــتحدة الحـ المـ

 .الجريمة ومعاملة المجرمين

 الوثائق 

تقريـر األميـن العـام عـن الموضوع         
المحـوري لمؤتمـر األمـم المتحدة       
ــريمة   ــنع الجـ ــر لمـ ــادي عشـ الحـ
ومعامــلة المجــرمين وشــكل ذلــك 

 المؤتمر ومكان انعقاده

مشــــروع : الســــند التشــــريعي( 
مؤتمـــرات  دور"القـــرار المعـــنون  

ألمـــم المـــتحدة لمـــنع الجـــريمة ا
المجــــرمين ومهمــــتها  ومعامــــلة

ــا  وتواتـــــــــــــــرها ومدتهـــــــــــــ
(E/CN.15/2001/L.6/Rev.2) 

ــائل   -9 ــتراتيجية والمسـ االدارة االسـ
 .البرنامجية

ــنة  : الســند التشــريعي (  ــرار لج ق
/7مـنع الجريمة والعدالة الجنائية      

1( 

ــلدورة    -10 ــت ل ــال المؤق ــدول األعم ج
 .الثانية عشرة للجنة

 من  9المادة  : ند التشـريعي  السـ ( 
الــنظام الداخــلي لــلجان الفــنية    
ــادي   ــتابعة للمجــــلس االقتصــ الــ
ــلس   ــرر المجـ ــتماعي، ومقـ واالجـ

1997/232( 

اعــتماد تقريــر اللجــنة عــن أعمــال  -11
 .دورتها الحادية عشرة

  
   الفصل الثاني

مناقشة الموضوع              
التقدم المحرز  : المحوري

في االجراءات العالمية      
 فسادلمكافحة ال

 
 

 هيكل المناقشة -ألف 
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نظـرت لجنة منع الجريمة والعدالة       -4
ــاتها    ــي جلســ ــنائية، فــ  3 الى 1الجــ

، في  2001مايو  / أيار 9 و 8المعقودة في   
ــند  ــدت    3الب ــا وعق ــدول أعماله ــن ج  م

مناقشـــة حـــول الـــتقدم المحـــرز فـــي 
ــة لمكافحــة الفســاد    االجــراءات العالمي

، أن يكون   9/1الـذي قـررت، فـي قرارها        
 .وضوع المحوري لدورتها العاشرةالم

ــوع   -5 ــة الموضـ ــرت مناقشـ ــد جـ وقـ
ــبار    ــي االعت ــنما ُوضــعت ف المحــوري بي
المشاورات التي أجريت أثناء اجتماعات     
اللجـنة المعقـودة فيما بين الدورات يوم        

أبريل / نيسان 30فبراير ويوم   / شـباط  16
ــلى  . 2001 ــة عــ ــتمدت المناقشــ واعــ

ى خبرات الدول األعضاء التي انضمت ال     
الــبرنامج العــالمي لمكافحــة الفســاد    
ــتي    ــدول األعضــاء ال ــدة أو ال ــلدان رائ آب
ــبرنامج آذلــك  . توشــك أن تنضــم الى ال

وآـان الغـرض مـن المناقشة هو تيسير      
اجــراء حــوار آنــي وتفاعــلي بيــن الــدول 

وآجــزء . األعضـاء حـول مســألة الفسـاد   
ــي     ــنـة ف ــرت اللج ــن المناقشــة، نظـ م

) أ(: موضــوعين محورييــن فــرعيين همــا
المـبادرات الحكوميـة لمكافحة الفساد؛      

 .استرداد الموجودات) ب(و

وأدار المناقشــــة أعضــــاء فــــريق  -6
ــتالية أســماؤهم   ــبوليا : المناقشــة ال إي

وروسدي سورياتمادجا  ) هنغاريا(دافيـد   
) رومانيا(ونيكوليتا إلييسكو   ) اندونيسيا(

وخايا ) آولومبيا(وهكتور تشاري سامبر    
 ).جنوب أفريقيا(نغيما 

 المعقودتين  3 و 2وفي الجلستين    -7
مــايو، اســتمعت اللجــنة / أيــار9 و8فــي 

الى آـلمات ألقاهـا ممثلو فرنسا ومصر        
واســــبانيا وبيــــرو والممــــلكة العــــربية 
السـعودية والسودان وزمبابوي واالتحاد     
الروسي والمكسيك وباآستان وبوليفيا    
ــندا   ــبرتغال وآـ ــبيا والـ ــريا وآولومـ ونيجيـ

وهولــندا والــبرازيل وبيــالروس والمغــرب 
ــنوب    ــريكية وج ــتحدة األم ــات الم والوالي

واستمعت اللجنة أيضا   . افريقيا والفلبين 
ــبون عــــن   ــا مراقــ ــلمات ألقاهــ الى آــ
ــبريطانيا العظــمى    الممــلكة المــتحدة ل
وايرلـــندا الشـــمالية وشـــيلي وآوبـــا    
ــبيا    ــو ونامي والصــين وســلوفاآيا والكونغ
ــا    ــنغاريا وألمانيـ ــا وهـ ــة آوريـ وجمهوريـ

ــت ــيكية ولختنشـ ــة التشـ اين والجمهوريـ
ــرآيا  ــاال وتـ ــويد وغواتيمـ وألـــقى . والسـ

آـلمات أيضا مراقب عن آل من مجلس    
أوروبــا ومعهــد آســيا والشــرق األقصــى 

 .لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
  

 المداوالت -باء 
 
 

االجـراءات الفعالة لمكافحة     -1 
 الفساد

 

ذآــر أن الفســاد مشــكلة مــتعددة  -8
ومن ثم  . وعـبر وطـنية   األبعـاد وديـنامية     

ــته    ــرامية إلى مكافحـ ــود الـ ــان الجهـ فـ
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ــا   مكافحـــة فعالـــة يجـــب أن تكـــون لهـ
فمحاربـة الفساد تحتاج    . الصـفات ذاتهـا   

ــة وشــامل    الى نهــج يســتند الى األدل
ومتكامل وغير متحيز وطويل األمد على      

 .الصعيدين الوطني والدولي

وأعـرب عـدد مـن المتكـلمين عن          -9
امل يشــمل رأي مفــاده أن الــنهج الشــ

جهــودًا لـــتعزيز االطـــارين المؤسســـي  
والقـانوني والنفـاذ القوانيـن إنفاذًا فعاًال        
وتدابيـــر مصـــممة لـــلحد مـــن الفـــرص  
المـتاحة أمـام الفسـاد ولمـنع تحويالت         
األمــــوال المكتســـــبة بصـــــورة غيـــــر  
ــوال الى   مشــروعة، والعــادة هــذه األم

ويســتتبع هــذا الــنهج . بــلدانها األصــلية
 تهـدف الى توعية   الشـامل أيضـا تدابيـر     

ــك الى الرصــد     ــثقيفهم وآذل ــناس وت ال
المسـتمر للتقدم المحرز وتقييم النتائج      

ــتحققة ــناء   . الم ــح أث ــن الواض ــبح م وأص
المناقشة أن العديد من االستراتيجيات     
الوطــــنية لمكافحــــة الفســــاد آــــانت  
مسـتوحاة من الحاجة الى اعتماد نهج       

 .شامل آهذا

وأعـرب عـدد مـن المتكـلمين عن          -10
ــنهج المســتند  تف ضــيلهم الســتخدام ال

. الى األدلـة بغيـة قيـاس مـدى الفساد         
وآـانت دول أعضاء عديدة قد بدأت اتباع        
هــذا الــنهج عــن طــريق اجــراء تقديــرات 
شــاملة لمســتويات الفســاد وأســبابه   
. وأمـاآن حدوثـه وأنواعه وتكاليفه وآثاره      

وقـد قامت بعض تلك الدول بذلك العمل        
ي لمكافحة  ضـمن اطـار الـبرنامج العالم      

ــنع    ــني بم ــلمرآز المع ــتابع ل الفســاد ال
االجـرام الدولـي أو برامج تابعة لوآاالت        
دوليـة أخـرى؛ وقـامت دول أخـرى بذلك        

وباســــتبانة أدوات . بصــــورة مســــتقلة
قيـاس موضـوعية تعطـي صـورة واضحة         
عـن حالـة الفسـاد فـي أي بـلد، يمكن          
ازالـة الغمـوض الـذي يكتنف المشكلة،        

األسـاس الالزم   وتفـادي الوصـم وتوفيـر       
لصـوغ سياسـات وخطط عمل لمكافحة       
الفسـاد، وآذلـك وضـع مقـاييس يمكــن     
عـلى أساسها رصد التقدم المحرز في       

 .مكافحة الفساد

ــناء     -11 ــرر أث ــك، تك ــافة الى ذل وباالض
المناقشــة تــناول موضــوع محــوري هــو  
ــلى   ــتكامل عــ ــج مــ ــة الى نهــ الحاجــ

ــي   ــني والدول ــعيدين الوط وهــناك . الص
ــام ت حــالف بيــن الجهــات  حاجــة الى قي

المعــــنية فــــي المجــــتمع األهــــلي    
والقطاعين العام والخاص من أجل صوغ      
ــتراتيجية وطـــنية منســـقة بشـــأن   اسـ

 .النـزاهة وضمان تنفيذها

وفيمـا يتعـلق بالمجـتمع األهلي،        -12
تكــرر االعــراب عــن رأي مفــاده أن مــن   
المهــم تغييــر القــبول الــثقافي للفســاد 

قيــــة وتعزيــــز الــــنـزاهة والقيــــم األخال
المدنيـة؛ وهـو مـا يـنطوي على تحميل          
المواطـنين مسـؤولية توفيـر المعلومات       
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ــلى    ــنطوي عـ ــتي تـ ــوادث الـ ــن الحـ عـ
وتـم التشـديد عـلى أن عامة        . الفسـاد 

الـناس يحتاجون، من أجل القيام بذلك،       
الى امكانيــة الوصــول الى المعــلومات   
آمـا يجب أن يحصلوا على الحماية عن        
ــثل   ــبة مـ ــريعات المناسـ ــريق التشـ  طـ

واألهم ". بالمخبرين"القوانيـن المتعلقة    
ــون    ــب أن تكـ ــه يجـ ــو أنـ ــك هـ ــن ذلـ مـ
المؤسســـة الحكوميـــة موضـــع ثقـــة    

وشــدد  . وائــتمان لــدى عامــة الــناس    
المتكلمون أيضا على أهمية تعزيز قدرة      
ــدة    ــلية ومعاض ــنظمات األه ــاءة الم وآف

 .ضحايا الفساد

ورئـي عـلى نطـاق واسـع أن من           -13
القطــاع الضــروري اجــراء اصــالحات فــي 

العـام من أجل زيادة المساءلة والكفاءة       
وتشـتمل هـذه االصالحات     . والشـفافية 

عـلى ازالـة الـلوائح التنظيمية المرهقة        
وهـــي . الـــتي توفـــر الفـــرص للفســـاد

تشـتمل أيضا على اعادة تنظيم النظام       
بكاملـه بحيـث تـتيح الشفافية لعمليات        
ــال     ــع األعمـ ــي جميـ ــرار فـ ــاذ القـ اتخـ

متكـــــلمون أن واعتـــــبر ال. الحكوميـــــة
الشـفافية في تمويل األحزاب، والترويج      

بواســطة  (المشــروع لمصــالح خاصــة   
، والكشف عن موجودات    )مثال" اللوبي"

وايـرادات مـتخذي القـرارات هي عناصر        
هامــة فــي اســتراتيجيات وسياســات    

 .المنع والمكافحة

وُأعـرب عـن القـلق من المشاآل         -14
ــات    ــزة ومؤسسـ ــا أجهـ ــتي تواجههـ الـ

اد فــي نظــام العدالــة   مكافحــة الفســ 
الجـنائية فيمـا يتعـلق بتحقيق النـزاهة        

 .واالستقاللية والمساءلة وصونها

ونوقشـت الحاجـة الى تدابيـر من         -15
ورئــي أن مــن . جــانب القطــاع الخــاص 

ــالق    ــات أخــ ــود مدونــ ــروري وجــ الضــ
للمنشـآت الخاصـة وأن تلتزم الشرآات       
المتعامــلة مــع الحكومــة بعــدم الضــلوع  

 .في أفعال فساد

ــدون الى   -16 ــلمون عديـ ــار متكـ وأشـ
أهميــة وجــود قوانيــن وطــنية تتعــلق     
بمعاقـبة الممارسات الفاسدة ومصادرة     
العــائدات، بمــا فــي ذلــك وجــود أحكــام  

واتفق المتكلمون  . تتصـل بعـبء االثبات    
أيضا على نطاق واسع بأن هناك حاجة       
ــتيح    ــانوني دولــي ي ماســة الى صــك ق

في تعاونـا دوليـا أآـثر فعالية وفي أوانه          
ــال  ــك المجـ ــك   . ذلـ ــوغ الصـ ــدى صـ ولـ

القـانوني الدولـي، ينـبغي إيالء االعتبار        
الواجـــب الى تـــباعد الـــنظم القانونيـــة 

ــليمية   ــنية والخصــائص االق وذآــر . الوط
ــائل   بعـــض المتكـــلمين أن تـــلك المسـ
ــرها المتعــلقة بإعــادة األمــوال ذات   وغي
األصــل غيــر المشــروع هــي موضــوع     

م أحكـام دسـتورية وغير ذلك من األحكا       
ــذه   ــنية وأن هـ ــريعاتهم الوطـ فـــي تشـ
المســائل ســتحتاج الى المعالجــة مــن 
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فــريق خــبراء دولــي حكومــي مفــتوح     
العضـوية إلعـداد مشـروع اطار مرجعي         
للــتفاوض عــلى صــك قــانوني دولــي     
لمكافحــــة الفســــاد ومــــن اللجــــنة    
المخصصـة للـتفاوض حول صك من هذا        

 .القبيل
 
 

 استرداد الموجودات -2 
 

 9معقــودة فــي  ال3فــي الجلســة  -17
مــــايو، افتــــتح ممــــثل نيجيــــريا /أيــــار

. المناقشــة حــول اســترداد الموجــودات
واســتمعت اللجــنة أيضــا الى آــلمات    
ألقاهـا ممثـلو آولومـبيا وآـندا والبرازيل         
ومصــــر وبيــــرو والواليــــات المــــتحدة    

وُألقيت آلمات أيضا من قبل     . والسودان
المراقـــبين عـــن الكونغـــو والجمهوريـــة  

 . المتحدة وشيليالتشيكية والمملكة

ولوحـظ أن االجـتماع الـذي عقدته         -18
اللجـنة فيمـا بين الدورات في فيينا في        

، اســتذآر قــرار 2001أبــريل / نيســان30
ــة  ــة العامـ ــؤرخ 55/188الجمعيـ  20 المـ

ــانون األول ، المتعــلق 2000ديســمبر /آ
بمــنع ومكافحــة الممارســات الفاســدة  
وتحويــل األمــوال بشــكل غيــر مشــروع  

ألمــــوال الى بــــلدانها واعــــادة هــــذه ا
األصــــلية، وقــــرر أن يكــــون الموضــــوع 
ــرة   ــلدورة العاشـ المحـــوري الفـــرعي لـ

 .للجنة هو استرداد الموجودات

ــي    -19 ــة، فـ ــة العامـ ــانت الجمعيـ وآـ
، قد دعت فريق الخبراء     55/188قـرارها   

الدولي الحكومي المفتوح العضوية الى     
اعـداد مشـروع اطـار مـرجعي للتفاوض         

لمكافحــة عــلى صــك قــانوني دولــي    
الفســاد والى دراســة مســألة األمــوال  
المحولــة بشــكل غيــر مشــروع واعــادة  
ــلية   ــلدانها األصـ ــوال الى بـ ــلك األمـ . تـ

وطلــبت الجمعيــة الى األميــن العــام أن 
يعـد تقريرا تحليليا يتضمن معلومات عن   

 55/188التقدم المحرز في تنفيذ القرار      
ويتضمن توصيات ملموسة تتصل باعادة     

لــة بشــكل غيــر مشــروع األمــوال المحو
ولوحــظ أنــه فــي . الى بــلدانها األصــلية

أعقـاب ذلـك، قـام المرآز المعني بمنع         
االجـرام الدولـي، بالـتعاون مـع البرنامج         
ــوال،   ــل األمـ ــة غسـ ــالمي لمكافحـ العـ
بدعوة فريق صغير من الخبراء لمناقشة      

 26المسـألة فـي فييـنا في الفترة من          
ويجري وضع  . 2001مـارس   / آذار 28الى  
 .ير االجتماع في صيغته النهائيةتقر

وقـد دلت الصعوبات التي تواجهها       -20
بعـض الدول األعضاء، في تعّقب األموال     
ــر    ــكل غيـ ــا بشـ ــري حيازتهـ ــتي تجـ الـ
مشـروع واعادتهـا الى بلدانها األصلية،       
على أن هناك حاجة الى مشارآة أآبر       
بيـــن البـــلدان الراغـــبة فـــي اســـترداد  

البلدان األمـوال غيـر المشروعة األصل و     
وأآد متكلمون  . الـتي توجد فيها األموال    

عديـدون عـلى أن المسألة معقدة جدا        
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وتـــنطوي عـــلى عـــدد مـــن المســـائل 
الموضــوعية والمفاهيميــة والسياســية  

ولوحــظ أن هــناك عــددا مــن . والقانونيــة
سيما  المشـاآل الـتي تجد البلدان، وال   

ــي    ــبيرة ف ــنامية، صــعوبات آ ــلدان ال الب
مـــن الصـــعب ف. التصـــدي لهـــا وحدهـــا

تكويــن قضــايا عــن تحويــل األمــوال ذات  
األصـــــل غيـــــر المشـــــروع وادارتهـــــا 

ــا . ومالحقـــتها بـــنجاح ــثيرا مـ وهـــي آـ
تــنطوي عــلى سلســلة مــن العمــليات  
الــتي تســتخدم فيهــا وســائل معقــدة،  
ــلها     ــة وتحلي ــع األدل ــان جم ــم ف ــن ث وم
ــثل    ــا تمـ ــليها وتقديمهـ ــة عـ والمحافظـ
تحديـات آـثيرا مـا يكـون لهـا تأثير على            

ولعل نجاح  . اقية القضـايا ونجاحهـا    مصـد 
الجهـود الـرامية الى اعـادة األموال غير         
المشــروعة األصــل يعــتمد عــلى وضــع  
ــاعدة    ــلى المسـ ــول عـ ــبات للحصـ طلـ
القانونيـة المتـبادلة أو عـلى المساعدة      
ــليها     ــتحفظ ع ــوال وال ــد األم ــي تجمي ف
ومصـادرتها وفقـا لمقتضيات الترتيبات أو       
ال االتفاقــــــات ذات الصــــــلة أو امتــــــثا

ــدول     ــن الـ ــدد مـ ــي عـ ــريعات فـ للتشـ
أما العملية المتعلقة   . المتلقية للطلبات 

ــا    ــبات واالســتجابة له بوضــع هــذه الطل
فعمـلية طويـلة في أفضل الظروف وأي        
انحــراف عــن المقتضــيات التشــريعية أو 
الثبوتية قد ال يطيل العملية فحسب بل       
يعــرقل أيضــا قــدرة الــدول عــلى تقديــم  

ا القيــام المســاعدة عــندما يطــلب مــنه

وفـي معظم البلدان النامية ندرة    . بذلـك 
في الخبرة التخصصية، وهي ندرة آثيرا      
مــا تــتفاقم بســبب حالــة المؤسســات  
فـي البـلد المعني الذي قد يكون يخرج         
. مــن فــترة بالغــة القســاوة فــي تاريخــه

والقيــــام بجهــــد نــــاجح يكــــاد يكــــون 
مسـتحيال بدون تلك الخبرة التخصصية،      

ــلى    ــول عـ ــا ان الحصـ ــاعدة آمـ المسـ
 وهو اقتراح مكلف –المهـنية التخصصية    

 آثيرا ما ال يكون     –فـي معظـم الحـاالت       
وقد . خيـارا متاحا للبلدان األصغر واألفقر     

ــة    ــنظم القانوني ــن ال ــتالفات بي أدت االخ
الى عرقـلة الجهـود الرامية الى تجميد        
وإعــــادة األمــــوال ذات المصــــدر غيــــر  
المشــروع؛ وآــانت هــناك حاجــة الى    

ــ  ــر ل ــن   تدابي ــبادل بي ــتفاهم المت تعزيز ال
 .النظم القانونية

وأصـبح من الواضح أثناء المناقشة    -21
ــذا     ــي ه ــّزز ف ــي المع ــتعاون الدول أن ال

ولوحظ . المجـال يسـتحق عـناية عاجلة      
أن الجمعيـة العامة، بينما سلمت، في       

، بأهميـــــة الـــــتدابير 55/188قـــــرارها 
الوطــنية، دعــت الى مــزيد مــن الــتعاون 

ــري   ــن ط ــي، ع ــنظومة األمــم  الدول ق م
ــتنباط   ــا يتعــــلق باســ المــــتحدة، فيمــ
الطــــرائق والوســــائل الكفيــــلة بمــــنع 
ــر المشــروعة والتصــدي    ــتحويالت غي ال
ــة      ــوال المحول ــادة األم ــك اع ــا، وآذل له
بشــــكل غيــــر مشــــروع الى بــــلدانها 

ــلية ــألة  . األصـ ــة المسـ ــن معالجـ ويمكـ



 

 28 
 

 
E/2001/30 

E/CN.15/2001/13 

ــن     ــة ع ــن الفعالي ــن م ــا يمك بأقصــى م
طـريق صـك قـانوني دولي يوفر أساسا         

شــترآا لتقاســم المعــلومات واجــراء    م
الـتحقيقات وتعّقـب الموجودات والتغّلب      
ــادرة    ــرفية ومصـ ــرية المصـ ــلى السـ عـ

 .األموال واعادتها وتسليم الجناة

وأآـد متكـلمون يمثلون دوًال لديها        -22
مراآـــز ماليـــة ناشـــطة أن قوانيـــنهم    
ــائدات     ــادة الع ــلى اع ــنص ع ــنية ت الوط

 .المتأتية من الفساد

لمون عـــن دعمهـــم وأعـــرب متكـــ -23
القـوي للتدابير الدولية التي تهدف الى       

ــنظيمية بشــأن   ــح ت ــاذ لوائ اليقظــة "انف
في الصناعة المصرفية لمنع    " المعقولـة 

آــبار الموظفيــن العمومييــن مــن اخفــاء 
الموجــودات المســـروقة فـــي مصـــارف  

 .أجنبية

وأعـرب عـدد مـن المتكـلمين عن          -24
القــلق الــذي يشــعر بــه العديــدون مــن  

 المـرافقة العـادة األمـوال غير        المخاطـر 
ــئة     ــي ســياق بي ــل ف المشــروعة األص
يعـتقد بـأن الفساد ما زال يعشش في         

وفـي حـاالت آهـذه، ُأعرب عن        . الـنظام 
القـلق مـن تكـرار قيـام المشـكلة التي           

ومن أجل  . يفاقمها توفر األموال المعادة   
التصـــدي للمشـــكلة، أوصـــى بعـــض    
المتكـلمين بـأن ُيـنظر في نظام ينطوي         

تعييـن حـراس مستقلين لألموال    عـلى   
ودعـا اقتراح آخر الى تخصيص      . المعـادة 

جـزء من الموجودات المستعادة لتمويل      
 .بناء النـزاهة على الصعيد الوطني

  
 الفصل الثالث

 
 

التعاون الدولي على           
مكافحة الجريمة عبر         

 الوطنية
  

 هيكل المناقشة -ألف 
 

ــرابعة   -25 ــتيها الـــــ ــي جلســـــ فـــــ
 10و9ودتـــين فــي  والسادســـة، المعق

، نظرت اللجنة في البند     2001مايو  /أيـار 
ــا 4 ــان معروضــا .  مــن جــدول أعماله وآ

 :عليها الوثائق التالية

تقريـر األميـن التنفيذي عـن       )أ( 
أعمــال المرآــز المعـنـي بمنـع االجرام      

 ؛)Corr.1 و E/CN.15/2001/2(الدولي 

ــن    )ب(  ــام عـ ــن العـ ــر األميـ تقريـ
ــة الدو ــكوك القانونيـ ــنة، الصـ ــة الراهـ ليـ

والتوصـــيات وغيـــر ذلـــك مـــن الوثـــائق  
 ؛Corr.1)و (E/CN.15/2001/3 المعنية بالفساد 

ــام بشــأن    )ج(  ــن الع ــر األمي تقري
ــتدابير     ــن الـ ــة عـ ــتنتاجات الدراسـ اسـ
ــريمة ذات    ــة الج ــنع ومكافح ــة لم الفعال
الصـلة بالتكـنولوجيا الراقية والحواسيب      

(E/CN.15/2001/4). 

 وبعد بيان   وفـي جلسـتها الرابعة،     -26
اســـتهاللي أدلى بـــه مديـــر المرآـــز    
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ــي،    ــرام الدولــ ــنع االجــ ــني بمــ المعــ
اســـتمعت اللجـــنة الى بيانـــات مـــن    

نيابـــة عـــن (ممثـــلي آـــل مـــن مصـــر 
نيابــة (وبيــرو ) ين والصــ77 مجموعــة الـــ

ــنية   ــريكا الالتيـ ــة دول أمـ ــن مجموعـ عـ
، وآــل مــن بيــرو وآولومــبيا )والكاريــبـي

 والمكسيك وباآستان واالتحاد الروسي   
وجـــنوب افـــريقيا والفلـــبين وبيـــالروس  

وتكلم أيضا المراقبون عن ناميبيا     . ومصر
نيابـة عـن الجماعـة االنمائيـة للجنوب         (

نيابــة عــن الــدول (والســويد ) االفــريقي
األعضـاء فــي االتحــاد األوروبــي، وأيدتــه  

ــتالية  ــدول ال ــلغاريا، : أيضــا ال اســتونيا، ب
ــة التشــيكية،    ــرآيا، الجمهوري ــندا، ت بول

، ســلوفاآيا، ســلوفينيا، قــبرص، رومانيــا
، ومن آل من    )ليـتوانيا، مالطـة، هنغاريا    
 .الصين وغواتيماال وترآيا

ــة،   -27 ــتها الخامســـ ــي جلســـ وفـــ
مـايو، استمعت   / أيـار  10المعقـودة فـي     

اللجـنة الى آلمات من ممثلي آل من        
بـلغاريا وبولـندا واليابان وجمهورية ايران       
 االسـالمية والواليات المتحدة األمريكية    
ــريا   ــندا والســودان ونيجي ــتين وآ واألرجن
ــند والمكســيك    ــر وتايل ــندا والجزائ وهول

وأدلى بــبيانات أيضــا المراقــبون . والهــند
نيابة عن الدول   (عـن آـل مـن السـويد         

األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، أيدتــه  
ــتالية  ــدول ال ــلغاريا، : أيضــا ال اســتونيا، ب

ــة التشــيكية،    ــرآيا، الجمهوري ــندا، ت بول
ســلوفاآيا، ســلوفينيا، قــبرص، رومانيــا، 

ــنغاريا   ــة، ه ــتوانيا، مالط ــن  )لي ــل م ، وآ
ــا     ــوادور والنمسـ ــا واآـ ــة آوريـ جمهوريـ
وأوآـرانيا والـنرويج وأستراليا وسلوفاآيا      

 .والمملكة المتحدة والكويت

وفـــــي جلســـــتها السادســـــة،  -28
مـايو، استمعت   / أيـار  10المعقـودة فـي     

ــلمات مــن مجــلس وزراء   اللجــنة إلى آ
ــ  ــلية العــ ــا  الداخــ ــلس أوروبــ رب ومجــ

والمجـــــلس االستشـــــاري العـــــلمي 
 .والمهني

 
 

 المداوالت -باء 
 

أشـار العديـد مـن المتكلمين إلى         -29
أن الجـريمة المـنظمة عبر الوطنية هي        
ظاهـرة واسـعة االنتشـار تقـّوض النظم         
السياســية واالقتصـــادية واالجـــتماعية  

وقالوا ان . وتـؤدي إلى عـدم اسـتقرارها     
ــدد    ــر الــذي يه ــذا الخط  المجــتمع ال ه

يمكـن أن يكـافح عـلى الصعيد الوطني         
ــود     ــه بجه ــلزم التصــدي لـ ــل ي ــده ب وح

وشدد العديد من المتكلمين    . مشـترآة 
أيضـــا عـــلى أهميـــة الـــتعاون الثـــنائي 
 .واالقليمي والعالمي في ذلك الميدان

وأعـرب المشـارآون عن تقديرهم       -30
ــة     ــتحدة لمكافحـ ــم المـ ــة األمـ التفاقيـ

ــروت  وآوالتها وعــن الجــريمة المــنظمة وب
ــا  ــتام لهـ ــأييدهم الـ ــن  . تـ ــالوا ان مـ وقـ

الضـروري التصــديق والتـنفيذ الســريعان   
لالتفاقيـة وبـروتوآوالتها، ألنها يمكن أن       
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ــة     ــي مكافح ــة ف ــأداة فعال تســتخدم آ
وأهاب . الجـريمة المـنظمة عبر الوطنية     

العديـد مـن المتكـلمين بالدول التي لم         
توّقـع بعـد عـلى تـلك الصكوك القانونية          

. فعـل ذلـك فـي أقـرب وقـت ممكن          أن ت 
وحثوا الدول التي وّقعت عليها على أن       
تـتخذ الخطـوات الالزمة للتصديق عليها       

 .وتنفيذها

وأهـاب بعـض المتكـلمين بالبلدان        -31
المانحــة أن تقــدم المســاعدة الماليــة،  
وال ســـيما بالتـــبرع لصـــندوق األمـــم    
المــــتحدة لمــــنع الجــــريمة والعدالــــة  

هود البلدان  الجـنائية، مـن أجـل دعم ج       
الـــنامية فـــي مجـــال التصـــديق عـــلى 
ــنفيذها،    ــروتوآوالتها وتــ ــة وبــ االتفاقيــ
وآذلك أن تقدم المساعدة التقنية إلى      

 .تلك البلدان

وأعـرب العديد من المتكلمين عن       -32
ــة     ــنة المخصص ــتام اللج ــاحهم الخت ارتي
لوضــــع اتفاقيــــة لمكافحــــة الجــــريمة 
المــنظمة عــبر الوطــنية، فــي دورتهــا     

شـرة، المعقودة في فيينا من      الـثانية ع  
ــباط26 ــبراير إلى /  شـ ــارس / آذار2فـ مـ

، مفاوضــــاتها بشــــأن بــــروتوآول 2001
مكافحـة صـنع األسلحة النارية وأجزائها       
ومكوناتهـا والذخيـرة واالتجـار بها بصورة        
غيـر مشـروعة، المكمـل التفاقية األمم        
المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة  

 .عبر الوطنية

عــن الــتقدير للــتقدم وأعــرب أيضــا  -33
الـذي أحرزه فريق الخبراء المعني بصنع   
المــتفجرات واالتجــار بهــا بصــورة غيــر     
ــراض   ــتخدامها ألغـــ ــروعة واســـ مشـــ
اجرامية، وال سيما نتائج اجتماعه األول      

 16 إلى 12الــذي عقــد فــي فييــنا مــن 
وُأعــرب عــن شــعور  . 2001مــارس /آذار

المشارآة في اجتماع    بالقـلق إزاء قـّلة    
 8براء حيـث لـم يحضر سوى        فـريق الخـ   

 خبيرا جرى اختيارهم    17خبراء من بين    
لهـذا الغرض، وإزاء نقص الموارد الالزمة       
للـترجمة الفوريـة ممـا حّد من مشارآة     
الخبراء من الدول األعضاء في مجموعة      

 .دول أمريكا الالتينية والكاريـبي

وأعـرب عـدد مـن المتكـلمين عن          -34
 لفريق  القـلق بشـأن عدم توافر الموارد      

الخبراء، طالبين إلى الحكومات أن تقدم      
تــبرعات اضـــافية بغيــة تمكيـــن فـــريق   
ــداد الدراســة     ــلة إع ــن مواص ــبراء م الخ
الـــتي طلبـــتها الجمعيـــة العامـــة فـــي 

ــرارها  ــؤرخ 54/127قــ ــانون 17 المــ  آــ
ــمبر /األول ــثل  . 1999ديسـ ــلن ممـ وأعـ

ــافة    ــته استض ــرض حكوم المكســيك ع
ــن   ــبراء بي ــريق الخ ــثاني لف  االجــتماع ال

نوفمبر /سـبتمبر وتشرين الثاني   / أيـلول 
ــيك،   . 2001 ــة المكسـ ــال إن حكومـ وقـ

تيسـيرًا ألعمـال فـريق الخبراء في ذلك         
االجــتماع، ســتوفر خدمــات المؤتمــرات، 
ــا فــــي ذلــــك الــــترجمة الفوريــــة   بمــ

 .باالسبانية واالنكليزية والفرنسية
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ــلمين ان    -35 ــال أحــد المتك ــرا، ق وأخي
لي فكـرة التفاوض على صك قانوني دو      

ــثل    ــتفجرات، مــ ــبة المــ ــأن مراقــ بشــ
ــتحدة     ــم المـ ــة األمـ ــروتوآول التفاقيـ بـ
لمكافحــــة الجــــريمة المــــنظمة عــــبر 
ــن    ــزيد مـ ــلب المـ ــا تتطـ ــنية، ربمـ الوطـ

 .الدراسة الدقيقة

وســـّلم العديـــد مـــن المتكـــلمين  -36
بخطـــــــورة الجـــــــريمة ذات الصـــــــلة 
ــيب،   ــراقية والحواســ ــنولوجيا الــ بالتكــ
وشـــددوا عـــلى أهميـــة اتخـــاذ تدابيـــر 

كافحــة تــلك الجــريمة عــلى الصــعيد  لم
الدولـي، بمـا فـي ذلك اتخاذ تدابير في          

وأشــير إلى أن . اطــار األمــم المــتحدة  
مكافحـــــــة الجـــــــريمة ذات الصـــــــلة 
بالتكنولوجيا الراقية والحواسيب تتطلب    
اتخـاذ تدابيـر تحقيقيـة مـتطورة عديدة،         
وأن اتباع نهج مشترك ازاء مكافحة تلك       

وقال . ويةالجـريمة هو أمر ذو أهمية حي      
ــته ســتقدم    ــلمين ان حكوم ــد المتك أح
تـبرعا ألجل تنظيم حلقة دراسية دولية       
 .بشأن الجريمة ذات الصلة بالحواسيب

وأيـد معظـم المتكـلمين التوصيات        -37
ــر األميــن العــام عــن   الــواردة فــي  تقري
الـتدابير الفعالة لمنع ومكافحة الجريمة      
ــراقية    ــنولوجيا الـــ ــلة بالتكـــ ذات الصـــ

وعــلى وجــه . (E/CN.15/2001/4)والحواســيب 
الخصـــوص، أيـــد معظـــم المتكـــلمين    

المرآـز المعني بمنع     التوصـية بـأن يعـد     

ــثر تفصــيال    ــي دراســة أآ االجــرام الدول
للمشـكلة، لـتقديمها إلــى اللجنة في        

، E/CN.15/2001/4(دورتهــا الحاديــة عشـــرة   
ــرة  ــية بانشــاء  ). 45الفق وبشــأن التوص

فــريق خــبراء دولــي حكومــي مفــتوح     
ضـوية لدراسة المشكلة، أعرب عدة      الع

ــاده أن اعـــداد   متكـــلمين عـــن رأي مفـ
الدراســـة المذآـــورة أعـــاله ينـــبغي أن 

وأعرب عدة  . يسـبق انشاء ذلك الفريق    
ــنة،    ــاده أن اللج ــلمين عــن رأي مف متك
فـي دورتهــا الحاديـة عشــرة، يمكــن أن   
تـــنظر، اســـتنادا إلى تـــلك الدراســـة    
التفصـيلية، فـي انشـاء بـرنامج عالمي         

ــلة  لمكا ــريمة ذات الصــــ ــة الجــــ فحــــ
 .بالتكنولوجيا الراقية والحواسيب

ــن    -38 ــأن م ــلمين ب ــدة متك وســّلم ع
ــك     ــلى ص ــتفاوض ع ــه ال الســابق ألوان
ــريمة ذات   ــناول الجـ ــانوني دولـــي يتـ قـ
 .الصلة بالتكنولوجيا الراقية والحواسيب

وُأعـرب عن قلق عميق بشأن آثار        -39
ــلى    ــراطية وعـ ــلى الديمقـ ــاد عـ الفسـ

ع وأمـنه، وآذلك على     اسـتقرار المجـتم   
ــادية   ــتماعية واالقتصـــ ــنمية االجـــ التـــ

ــية ــلمين  . والسياسـ ــدة متكـ ولفـــت عـ
االنتـباه إلى أنه ال يوجد بلد محّصن من         
الفسـاد، وأن الفسـاد آخذ في التحول،        
بقــدر مــتزايد، إلى ظاهــرة عــبر وطــنية، 

 .تتطلب تعاونا دوليا فعاال
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وأعـرب عـن الـتقدير لتقرير األمين         -40
ــام عــن ال  ــة  الع ــة الدولي صــكوك القانوني

الراهــنة، والتوصــيات وغيــر ذلــك مــن     
 و  (E/CN.15/2001/3الوثـائق المعنية بالفساد     

(Corr.1. 

ــأييدهم   -41 وأعــرب المتكــلمون عــن ت
ــة   ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــتام لقـ  55/61الـ

، 2000ديســمبر / آــانون األول4المــؤرخ 
الـذي قـررت فيـه الجمعيـة انشاء لجنة          

 قــانوني مخصصــة للــتفاوض عــلى صــك
دولــي لمكافحــة الفســاد، وأعــربوا عــن 
الـتزامهم الكـامل بالـتفاوض عـلى ذلك         

وأعـرب عـدة متكـلمين عن رأي        . الصـك 
مفــاده أن ذلــك الصــك ينــبغي أن يكــون 

 .في شكل اتفاقية

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن مــن     -42
الضروري االستفادة في الصك القانوني     
الدولـي لمكافحـة الفسـاد مـن التجربة         

ــتي اآ ــليمية  ال تســبتها المــنظمات االق
فــي الــتفاوض عــلى صــكوك قانونيــة     
ــتي    ــتجربة ال ــن ال تتصــدى للفســاد وم
اآتســبت فــي الــتفاوض عــلى اتفاقيــة 
ــريمة    ــة الجـ ــتحدة لمكافحـ ــم المـ األمـ

 .المنظمة عبر الوطنية

ــلى أن    -43 ــلمين ع ــدة متك وشــدد ع
ــة   ــرتقب لمكافحـ ــانوني المـ الصـــك القـ
الفســاد ينــبغي أن يســتند إلى نهــج    

ــتع ــناول  م ــبغي أن يت دد التخصصــات وين
وأشير على  . نطاقا واسعا من المجاالت   

ــريف     ــائل تع ــوص، إلى مس ــه الخص وج
الفسـاد، وتعريف الموظفين العموميين،     
والفســـــاد فـــــي القطـــــاع الخـــــاص، 
ــائي،  ــزاءات، واالختصــــاص القضــ والجــ

وشدد تشديدا خاصا   . والـتعاون الدولـي   
عــلى الحاجــة إلى اتخــاذ تدابيــر فعالــة  

لفســاد، بمــا فــي ذلــك الــتدابير  لمــنع ا
الـــرامية إلى تعزيـــز الـــنـزاهة والحكـــم  
الرشـيد، وآذلك اعتماد مدونات لقواعد      

وُأبديـــت آراء شـــتى بشـــأن . الســـلوك
 .المواضيع الدقيقة التي يتعين شمولها

وشــدد بعــض المتكــلمين عــلى     -44
ــانوني    ــدرج فــي الصــك الق ــة أن ت أهمي
ــن     ــبيق قواني ــد تط ــام ض ــرتقب أحك الم

 المصـــرفية لمـــنع أو إعاقـــة    الســـرية 
الـــــتحقيقات الجـــــنائية أو االجـــــراءات 
ــلقة بالفســاد،   ــة األخــرى المتع القانوني
وآذلـك أهمية ادراج أحكام تتناول على       
وجـه الـتحديد غسـل األموال، وخصوصا        

 .غسل عائدات الفساد

ورأى بعــض المشــارآين أن الصــك  -45
القـانوني المـرتقب ينبغي أن ينص أيضا      

ــم الم ــلى تقديــ ــنية عــ ــاعدة التقــ ســ
والعمـلياتية إلى البـلدان النامية، بهدف       
تقويــة قدرتهــا المؤسســية عــلى انفــاذ 
تدابيـر مكافحـة الفساد وعلى التحقيق       
فـي الجـرائم الـتي سـتحدد في الصك          

 .والمالحقة القانونية عليها
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وآان من االقتراحات األخرى التي      -46
قدمــت أثــناء المناقشــة اقــتراح بانشــاء  

تعويضـــات إلى األطـــراف آليـــة لـــتقديم 
الــتي لحقــت بهــا أضــرار نــتيجة ألفعــال 

 .الفساد

وأخيـرا، أبـرزت الحاجة إلى انشاء        -47
آليـات لرصـد تـنفيذ الصـك القانوني في      

وُأبديـت آراء مختلفة بشأن     . المسـتقبل 
تــلك اآلليــات وهــل ســتكون ذات طــابع  

 .وطني أو دولي

وآــان هــناك تســليم واســع أثــناء   -48
 أن يتـــناول الصـــك المناقشـــة بضـــرورة

القـانوني المـرتقب مـنع تحويـل األموال        
غيـر المشـروعة األصـل واعـادة األموال         
ــروع إلى    ــر مشـ ــال غيـ ــة تحويـ المحّولـ

وأشار بعض المتكلمين   . بلدانها األصلية 
إلى أن الـترآيز ينـبغي أن ينصـب على          
األصــل غيــر المشــروع لتــلك األمــوال     
وليـس عـلى أن تحويـلها ربما آان أيضا          

 .روعغير مش

ــبراء     -49 ــريق الخـ ــنة فـ ــت اللجـ ودعـ
الدولــي الحكومــي المفــتوح العضــوية    
العداد مشروع نطاق مرجعي للتفاوض     
بشـأن الصك القانوني المقبل لمكافحة      
الفســـاد، الـــذي أنشـــئ عمـــال بقـــرار 

ــة   ــة العام ــع 55/61الجمعي ، إلى أن يض
فــي اعتــباره لــدى اضــطالعه بالوظــائف 

ة في الـتي أسندتها اليه الجمعية العام     
ــراريها  ، المالحظـــات 55/188 و55/61قـ

الـواردة فـي الفصلين الثالث والرابع من        
 .تقرير اللجنة عن دورتها العاشرة

  
االجراء الذي اتخذته          -جيم 

  اللجنة
ــي الجلســة   -50 ــا  12ف ــتي عقدته  ال

، أوصت  2001مايو  / أيـار  17اللجـنة فـي     
اللجـــــــنة المجـــــــلس االقتصـــــــادي 

ــروع قـــ  ــتماد مشـ ــتماعي باعـ رار واالجـ
ــر المشــروع  "مــنقح بعــنوان  االتجــار غي

بــــأنواع النــــباتات والحيوانــــات الــــبرية 
من األرجنتين   مقدم" الخاضـعة للحماية  

ــوادور   ــتراليا واآـــــ ــبانيا وأســـــ واســـــ
وأوروغـــــواي والـــــبرازيل  واندونيســـــيا

ــرآيا  ــرو وت ــا وبي ــريقيا   وبوليفي وجــنوب اف
ــنـزويال    ــبين وف والســويد وشــيلي والفل

ــرب والم  ــبيا والمغـــ ــيك وآولومـــ كســـ
والممــلكة العــربية الســعودية والهــند    

(E/CN.15/2001/L.3/Rev.2) . ولالطـــــالع عـــــلى
ــاء،   الــنص، انظــر الفصــل األول، الفــرع ب

 .مشروع القرار الثاني

وفــي الجلســة نفســها، أوصــت     -51
اللجـــــــنة المجـــــــلس االقتصـــــــادي 
ــرار   ــروع قـ ــتماد مشـ ــتماعي باعـ واالجـ

تعزيــز الــتعاون الدولــي "مــنقح، عــنوانه 
 ومكافحة تحويل األموال ذات     عـلى منع  

ــر المشــروع، المــتأتية مــن    المصــدر غي
ــك غســل      ــي ذل ــا ف ــال فســاد، بم أفع

ــلك األمــوال   ، "األمــوال، وعــلى اعــادة ت
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مقـدم مـن اآوادور واندونيسيا وأوآرانيا       
وباآستان ) االسالمية-جمهورية(وايران  

وبــنن وبورآيــنا فاســو وبوليفيــا وبيــرو     
ــيلي   ــريقيا وشـ ــنوب افـ ــالروس وجـ وبيـ
وغواتيمـاال والفلـبين وفنـزويال وآولومبيا      
والمغـرب والمكســيك وناميــبيا ونيجيــريا  

ــند  ولالطـــالع . (E/CN.15/2001/L.12/Rev.1)والهـ
عـلى الـنص، انظـر الفصـل األول، الفرع          

 .باء، مشروع القرار الثالث

وفــي الجلســة نفســها، أوصــت     -52
اللجـــــــنة المجـــــــلس االقتصـــــــادي 

روع واالجـتماعي بـأن يوافـق على مش       
قــرار مــنقح، لكــي تعــتمده الجمعيـــة     

ــنوانه  ــة، وعـ ــة "العامـ ــراءات مكافحـ اجـ
تقديم : الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنية      

المسـاعدة الى الـدول فـي مجـال بـناء      
القــدرات تيســيرا لتــنفيذ اتفاقيــة األمــم 
المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة  
عـبر الوطـنية والـبروتوآولين المعتمدين       

 مــن االتحــاد  ، مقــدم "المــلحقين بهــا 
الروســي واســبانيا والــبرتغال وبولــندا    
وبيــالروس وتــرآيا وســلوفاآيا والســويد 
وفرنسـا وقطــر وآــرواتيا وآــندا والكويــت  

ــر  ــ  (ومصـ ــة الــ ــن مجموعـ ــة عـ  77نيابـ
والمكسيك والمملكة المتحدة   ) والصين

ــندا الشــمالية   ــبريطانيا العظــمى وايرل ل
. (E/CN.15/2001/L.9/Rev.3)وهولــــندا واليونــــان 

ــل     و ــر الفص ــنص، انظ ــلى ال ــالع ع لالط
األول، الفـــرع ألـــف، مشـــروع القـــرار    

 .الثاني

 

   الفصل الرابع
متابعة مؤتمر األمم              

المتحدة العاشر لمنع         
الجريمة ومعاملة              

 المجرمين
 
 

  هيكل المناقشة -ألف 
فـي جلسـتها العاشرة، المعقودة       -53

، نظـرت اللجنة    2001مـايو   / أيـار  14فـي   
ــان . 5فـــي البـــند  ــليها وآـ ــا عـ معروضـ

 :الوثيقتان التاليتان

تقريـر مـن األميـن العام عن         )أ( 
مشــاريع خطــط عمــل مــن أجــل تــنفيذ  
: اعــالن فييــنا بشــأن الجــريمة والعدالــة

ــادي    ــرن الحــ ــات القــ ــة تحديــ مواجهــ
 ؛(E/CN.15/2001/5)والعشرين 

ــن    )ب(  ــة عـ ــن األمانـ ــرة مـ مذآـ
اسـتعراض دور مؤتمـرات األمم المتحدة       

ــريمة ومع  ــنع الجـ ــرمين  لمـ ــلة المجـ امـ
ومهمـــتها وتواتـــرها ومـــدة انعقادهـــا    

 .(E/CN.15/2001/6)ونظامها الداخلي 

وفي جلستها العاشرة، المعقودة     -54
مــارس، اســتمعت اللجــنة / آذار14فــي 

الى آـلمات مـن ممثـلي آل من تايلند          
ــين   ــندا والصــ ــيك وآــ ــرو والمكســ وبيــ
والواليـات المتحدة األمريكية واألرجنتين     

 افريقيا والهند ونيجيريا    واسـبانيا وجنوب  
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نيابـة عـن مجموعـة دول أمـريكا     (وبيـرو  
ــبي  ــنية والكاريــ ــا  ). الالتيـ ــلم أيضـ وتكـ

نيابـــة عـــن (المراقـــبون عـــن الســـويد 
آمــا . وفنلــندا وآوبــا) االتحــاد األوروبــي

تكـلم المراقب عن مؤسسة آسيا لمنع     
 .الجريمة

  
  المداوالت -باء 
أعـرب عـدة ممثلين عن ارتياحهم        -55
ــتا ــتحدة العاشــر   لن ــم الم ــر األم ج مؤتم

لمـــنع الجـــريمة ومعامـــلة المجـــرمين، 
 17 الى 10الــذي عقــد فــي فييــنا مــن 

وآان من رأيهم أنه    . 2000أبريل  /نيسان
ينــبغي االبقــاء عــلى المؤتمــرات ألنهــا   
ــنوعة     ــة مت ــريدة لطائف ــة ف ــهيئ فرص ت
وواسـعة مـن المشارآين على مختلف       
المسـتويات، مثل المسؤولين الوزاريين     

 الحكومية  -والخبراء والمنظمات الدولية    
ــائر     ــة وسـ ــر الحكوميـ ــنظمات غيـ والمـ
ممثـلي المجـتمع األهلي، لتبادل اآلراء       
والــتجارب فــي ميــدان مــنع الجــريمة     

ــنائية  ــة الجـــ ــا أن . والعدالـــ ورأوا أيضـــ
المؤتمــرات تفيــد فــي الحفــاظ عــلى     
الـزخم السياسـي في مكافحة االجرام    

الى الدولـي وتقدم االرشاد السياسي      
وأشـار الممثـلون الى أن الجزء       . اللجـنة 

الـرفيع المسـتوى مـن المؤتمـر العاشر         
أســـهم فـــي تعزيـــز العـــزم والدعـــم     
ــة     ــريمة والعدال ــنع الج ــيين لم السياس
الجــنائية، حســبما يتجــلى فــي اعــالن 

ــنا ــه  . فيي ــلين الى أن وأشــار أحــد الممث
ينـبغي إجراء تقييم لتكاليف وفوائد عقد       

 تــــدرس المؤتمــــرات مســــتقبال، وأن 
ــلى    ــاء عـ ــدر االبقـ ــا اذا يجـ ــألة مـ مسـ
المؤتمـرات مـن حيـث نجاعـة تكاليفها،         

واقترح . وأن تقّصر مدة انعقاد المؤتمرات    
عـدة ممثـلين اعـادة تسمية المؤتمرات      

مؤتمـرات األمـم المتحدة لمنع      "لتصـبح   
 ".الجريمة والعدالة الجنائية

وشـدد عـدة ممثلين على أهمية        -56
 المؤتمرات  االعـداد المسبق في تنظيم    

وأشـاروا الى أنه ينبغي اعادة      . المقبـلة 
ــريقة   ــرات وطــ ــكل المؤتمــ بحــــث شــ
تـنظيمها، بهـدف ضـمان اجراء مناقشة        
مرآزة وتفاعلية للمسائل المدرجة في     

ورأى بعض المتكلمين   . جـدول األعمـال   
أنــه ينــبغي لكــل مؤتمــر أن يرآــز عــلى 
موضـــوع محـــوري ذي أولويـــة يحـــظى  
ر باهــــــتمام عــــــالمي، وأن التحضــــــي

لـلمؤتمرات المقبلة ينبغي االضطالع به      
ــاهد شــبكة     ــع مع ــق م ــاون وثي فــي تع
بــرنامج األمــم المــتحدة لمــنع الجــريمة  

ــنائية  ــة الجــ ــير الى أن . والعدالــ وأشــ
ــي     ــبرنامج ف ــاهد شــبكة ال إشــراك مع
تـنظيم حـلقات العمـل يـؤدي الى حوار          
ــنظر فــي    أآــثر ترآــزا وتفاعــلية لــدى ال

لقات المسـائل الخاصـة التي تتناولها ح      
 .العمل
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وأثـنى عدة متكلمين على تنظيم       -57
اجـتماعات فرعية أثناء المؤتمر العاشر،      
ــن     ــا شــجع المشــارآة النشــطة م مم

ــة -جــانب المــنظمات الدوليــة    الحكومي
. والمــنظمات غيــر الحكوميــة والخــبراء   

ــارآة    ــير مشـ ــبغي تيسـ ــه ينـ ــر أنـ وذآـ
ممثــلي الحكومــات فــي االجــتماعات    

ــرعية ــتوا  . الف ــلق ب ــا يتع ــاد وفيم تر انعق
المؤتمــرات، حــّبذ عــدة متكــلمين عقــد  
ــل خمــس     ــرة آ ــلة م ــرات المقب المؤتم
ــبادئ    ــان الم ــام بي ــا ألحك ســنوات، وفق
وبـرنامج العمـل الخاصين ببرنامج األمم       
المــــتحدة لمــــنع الجــــريمة والعدالــــة  

46مرفق قرار الجمعية العامة     (الجنائية  
/152.( 

وأبــلغ ممــثال تايلــند والمكســيك     -58
كومتيهما عرضتا استضافة   اللجـنة أن ح   

وأشـــار آـــل . المؤتمــر الحـــادي عشـــر 
مــنهما الى أن عــرض حكومــته يحــظى 

 .بدعم مجموعتها االقليمية

ــاريع خطـــط   -59 ــا يتعـــلق بمشـ وفيمـ
العمـل من أجل تنفيذ اعالن فيينا، رأى        
عــدة متكــلمين أن نطــاق خطــط العمــل 
ــنا     ــالن فيي ــلى اع ــر ع ــبغي أن يقتص ين

وأشــار . يــاوعــلى الواليــات القائمــة حال
ــرون أن   ــلين الى أنهـــم يـ بعـــض الممثـ

 جميع  جسدت مشـاريع خطـط العمـل ال      
ورأى . نةمتوازبصورة  أحكـام اعالن فيينا     

عـدة ممثـلين أنـه ينـبغي دراسـة اآلثار           

الماليـة والميزنية لتنفيذ مشاريع خطط      
العمــل مــن جــانب الحكومــات واألمانــة  

وأشار بعض المتكلمين   . دراسـة دقيقـة   
ــرورة تدع ــلدان   الى ضـ ــدرات البـ ــم قـ يـ

الــــنامية والبــــلدان ذات االقتصـــــادات   
االنــــتقالية، مــــن خــــالل المســــاعدة 
التقــنية، لتمكيــنها مــن تــنفيذ خطــط     

 .العمل

وأشـار ممـثل لألمانة الى أنه من         -60
األنسـب أن ُيـنظر فـي النظام الداخلي         
لــلمؤتمر الحــادي عشــر عــندما تتــناول  
اللجـــــنة، باعتـــــبارها هـــــي الهيـــــئة 

مؤتمرات، مســألة تــنظيم التحضــيرية لــل
وآان هناك اتفاق عام    . المؤتمـر القـادم   

ومــن ثــم لــم تصــدر  . عــلى هــذا الــرأي
اللجـنة توصـيات بشأن النظام الداخلي       

 من النظام   63للمؤتمرات، عمال بالمادة    
 .الداخلي لتك المؤتمرات

ــنفيذ     مشــاريع خطــط عمــل لت
ــريمة    ــنا بشــأن الج ــالن فيي اع

ــة ــات  : والعدالـ ــة تحديـ مواجهـ
 رن الحادي والعشرينالق

قـررت اللجنة في جلستها األولى       -61
 أن 2001مــايو /  أيــار8المعقــودة فــي  

تخصـص الجلسات الست التي تعقدها      
ــي مشــاريع    ــنظر ف ــة لل ــنة الجامع اللج
خطـــط عمـــل لتـــنفيذ اعـــالن فييـــنا     

(E/CN.15/2001/5) .  ــتي 14وفــي الجلســة  ال
ــة    ــنع الجــريمة والعدال ــا لجــنة م عقدته
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 قــدم 2001مــايو / أيــار17الجــنائية يــوم 
الـنائب األول لـلرئيس والـذي آـان أيضا          
رئيسـا للجنة الجامعة، تقريرا الى لجنة       
مـنع الجـريمة والعدالة الجنائية ذآر فيه     
أن اللجـنة الجامعـة قد فرغت من النظر        
فـــي مشـــاريع خطـــط العمـــل الســـتة 
ــريمة   ــة الجـــ األولى، وهـــــي مكافحـــ
ــل      ــة عم ــنية، خط ــبر الوط ــنظمة ع الم

الفسـاد، خطـة عمـل مكافحة       مكافحـة   
االتجار باألشخاص، خطة عمل مكافحة     
تهـريب المهاجرين، خطة عمل مكافحة      
ــزائها     ــنارية وأجــ ــلحة الــ ــنع األســ صــ
ومكوناتهـا والذخيـرة واالتجـار بها بصورة        
ــر مشــروعة وخطــة عمــل مكافحــة    غي

وبقيــت هــناك مســألة . غســل األمــوال
معـلقة فـي خطـة عمـل مكافحـة صنع           

وأجــزائها ومكوناتهــا  األســلحة الــنارية  
ــر    ــورة غيـ ــا بصـ ــار بهـ ــرة واالتجـ والذخيـ
مشـروعة، ألن المندوبين لم يتوفر لهم       
الوقــت الكــافي لدراســة اقــتراح يتعــلق 
. بجـزء واحـد مـن نـص خطة العمل تلك          

ــنة     ــذا االســتثناء، توصــلت اللج ــع ه وم
الجامعــة الى توافــق فــي اآلراء بشــأن  
. مشـاريع خطـط العمـل المذآورة أعاله       

بســبب مــدى ونطــاق الوثيقــة بيــد أنــه 
ــط     ــي مشــاريع خط ــداف ف ــد األه وتعق
ــة    ــنة الجامع ــم تســتطع اللج ــل، ل العم
اســـتكمال الـــنظر فـــي خطـــط العمـــل 

وأعــربت اللجــنة عــن تقديــرها  . الــباقية

القـوي لـرئيس اللجنة الجامعة لما ُأنجز        
 .من أعمال

وعقـب المناقشة، رأت اللجنة أنه       -62
ينـبغي الموافقــة عــلى مشــاريع خطــط  

عمـل واعـتمادها آحـزمة واحدة، ومن        ال
ثـم لـم تشـرع فـي الـنظر في مشاريع            
خطـط العمـل الستة التي نوقشت في       

وقـــررت لجـــنة مـــنع . اللجــنة الجامعـــة 
الجـــريمة والعدالـــة الجـــنائية أن تعقـــد 
اجـتماعا فيمـا بيـن الـدورات في الفترة          

 2001ســــبتمبر / أيــــلول5 الى 3مــــن 
لـبحث مشـاريع خطط العمل، مع البدء،       

ــلك   ألســ ــل ت ــط العم ــلية، بخط باب عم
ــة    ــنة الجامع ــم تناقشــها اللج ــتي ل . ال

وُطـلب الى األمانة أن تعد وثيقة جديدة        
ــة    ــل الوثيق ــل مح ــتي E/CN.15/2001/5تح  ال

ــي الحســبان     ــأخذ ف ســوف تعكــس وت
المناقشــة الــتي جــرت فــي اجــتماع     
اللجـنة الجامعـة بشـأن مشـاريع خطط         

وينبغي أن تصبح الوثيقة متاحة    . العمـل 
الع الدول األعضاء قبل ستة أسابيع      الّط

ــدورات   . مــن انعقــاد اجــتماع مــا بيــن ال
وُطـــلب الى الحكومـــات الـــتي قدمـــت 
اقـتراحات اضـافية لتنظر فيها لجنة منع         
ــد   ــنائية أن تعيـ ــة الجـ ــريمة والعدالـ الجـ
ــون هــذه    ــتراحاتها؛ بحيــث تك ــم اق تقدي
موجـزة وبشـكل يتماشـى مـع النسق         
ــنة   ــليه فـــي اللجـ الجديـــد المـــتفق عـ

وينـبغي أن يقـدم اجـتماع ما        . جامعـة ال
بيـن الـدورات حصـيلة أعماله الى لجنة         
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ــي     ــنائية ف ــة الج ــريمة والعدال ــنع الج م
دورتها المستأنفة المقـرر عقدها يومي     

ولالطــالع . (2001ســبتمبر / أيــلول7 و6
عــلى اآلثــار المترتــبة عــلى مــا بيــن      
الــدورات مــن حيــث خدمــة المؤتمــرات، 

 .)انظر المرفق الثاني
  

االجراء الذي اتخذته          -يمج 
  اللجنة

 12أوصــت اللجــنة فــي جلســتها   -63
 بأن 2001مـايو  /  أيـار  17المعقـودة فـي     

ــادي   ــلس االقتصـــــ ــق المجـــــ يوافـــــ
واالجـتماعي عـلى مشـروع قرار منقح        
لكــي تعــتمده الجمعيــة العامــة، وهــذا   

دور مؤتمــرات األمــم "المشــروع بعــنوان 
المــــتحدة لمــــنع الجــــريمة ومعامــــلة 

، "همـتها وتواتـرها ومدتها    المجـرمين وم  
مقـدم مـن االتحـاد الروسي واألرجنتين     
واألردن واســــبانيا واآــــوادور وأوآــــرانيا 

وايطاليــا ) االســالمية-جمهوريــة(وايــران 
ــا   ــندا وبوليفي وباآســتان وبوتســوانا وبول
ــس    ــند وتونــ ــالروس وتايلــ ــرو وبيــ وبيــ
ــبية وشــيلي   ــرية العــربية اللي والجماهي

 وآوبـــا وفنلـــندا وقطـــر وآـــرواتيا وآـــندا
وآولومـبيا والكويت والمغرب والمكسيك   
والممــلكة العــربية الســعودية ونيجيــريا  

ــان ــنغاريا واليونــ . (E/CN.15/2001/L.6/Rev.2)وهــ
ــل      ــر الفص ــنص، انظ ــلى ال ــالع ع ولالّط
 .األول، الفرع ألف، مشروع القرار األول

  
 الفصل الخامس

 
 

أعمال المرآز المعني          
 بمنع االجرام الدولي

 
 

 هيكل المناقشة -ألف 
 
 

ــتها     -64 ــناء جلسـ ــنة أثـ ــرت اللجـ نظـ
مايو / أيار 10السادســة، المعقـودة في     

.  من جدول أعمالها   6، فـي البـند      2001
 :وآان معروضا عليها الوثائق التالية

تقريــر المديــر التــنفيذي عــن  )أ( 
أعمــال المرآـــز المعــني بمــنع االجــرام  

 ؛Corr.1) و (E/CN.15/2001/2الدولي 

ــن   تقر )ب(  ــام عـ ــن العـ ــر األميـ يـ
المشـاريع المتعلقة بالمساعدة التقنية     
الدوليـــة والـــتدريب فـــي ميـــدان مـــنع  

 ؛(E/CN.15/2001/7)الجريمة والعدالة الجنائية 

ــن    )ج(  ــام عـ ــن العـ ــر األميـ تقريـ
أنشــطة المعــاهد الــتي تــتألف مــنها     
ــنع     ــتحدة لم ــم الم ــرنامج األم شــبكة ب

 .(E/CN.15/2001/8)الجريمة والعدالة الجنائية 

ــلمة   -65 ــتماع الى آـــ ــد االســـ وبعـــ
افتــتاحية ألقاهــا مديــر المرآــز المعــني 
بمـنع االجرام الدولي، استمعت اللجنة      
الى بيانات ألقاها ممثلو فرنسا وبوليفيا      
واالتحــاد الروســي واليابــان والواليــات    
ــبين  ــريكية والفلـــــ المـــــــتحدة األمـــــ

وتكــلم آــل مــن . وأوزبكســتان ونيجيــريا
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آما تكلم  . توانياالمـراقب عـن تـرآيا ولي      
ــا    ــلم أيضـ ــتوانيا وتكـ ــن ليـ ــراقب عـ المـ
ــبون عــن معهــد األمــم المــتحدة    المراق
ــريمة والعدالــة     ــاليمي ألبحــاث الج األق
ومعهــد آســيا والشــرق األقصــى لمــنع  
الجــريمة ومعامــلة المجــرمين والمعهــد  
األفـــريقي لمـــنع الجـــريمة ومعامـــلة    

 .المجرمين التابع لألمم المتحدة
  

  المداوالت -باء 
ــرهم   -66 أعــرب المتكــلمون عــن تقدي

لــلعمل الــذي قــام بــه المرآــز المعــني  
بمنع االجرام الدولي بالرغم من الموارد      
ــه،   ــدودة لديـ ــة المحـ ــرية والماليـ البشـ
وخصوصـا مـا اضـطلع بـه مـن عمل في            
دعـــم وضـــع اتفاقيـــة األمـــم المـــتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية     

في تقديم  والبروتوآوالت الملحقة بها، و   
المسـاعدة التقـنية فـي المجاالت ذات        

 .األولوية

وسـلط آـثير من المتكلمين الضوء       -67
عـلى ضرورة ترآيز عمل المرآز وموارده       
ــات قليــلة يمكــن تحقيقهــا،   عــلى أولوي
ــأييدهم لــلخطوات الــتي   وأعــربوا عــن ت
اتخذهــا المرآــز فــي ذلــك االتجــاه، بمــا 

(فـــي ذلـــك تــبـين مهامـــه الرئيســـية 
E/CN.15/2001/2 و Corr.1 ــرة : وهــي) 17، الفق

تيسـير التصديق على اتفاقية األمم      ) أ(
ــريمة    ــة الجـــــ ــتحدة لمكافحـــــ المـــــ

ــنظمة ــبروتوآوالت   الم ــنية وال ــبر الوط ع
دعم ) ب(المـلحقة بهـا وبـدء نفاذهـا؛ و        

األعمـال التحضـيرية لصـوغ صك قانوني        
االسهام ) ج(دولـي لمكافحةالفسـاد؛ و    

لواردة فـي تحقيـق األهـداف المحـددة ا        
تقديم المساعدة  ) د(في إعالن فيينا؛ و   

) ه(التقنية في مجاالت األولوية هذه؛ و     
وضـــع مــــبادرات للتصـــدي لألشــــكال   

وشدد . الجديـدة مـن الجـريمة العالمية      
عـّدة متكـلمين على أنه ينبغي للمرآز        
أن يسـتمّر فـي الـترآيز على مسألتي         
ــنية    ــبر الوطــ ــنظمة عــ ــريمة المــ الجــ

ون على ضرورة   وأآد المتكلم . والفسـاد 
توســيع أنشــطة الــتعاون التقــني الــتي 
ــز قدرتــه عــلى    يقــوم بهــا المرآــز وتعزي
تقديــم المســاعدة التقــنية عــلى نحــو  
ناجع، خصوصا لمساعدة الدول األعضاء     
عـلى الوفـاء بااللتزامات التي تقع على        
عاتقهـا بموجـب االتفاقية والبروتوآوالت      

وارتئي من األساسي أن   . المـلحقة بها  
ــالج  ــنامية الى  تع ــلدان ال ــتياجات الب اح

المسـاعدة التقـنية عـلى نحو واف في         
ودعـي الى اجـراء تقييم      . ذلـك المجـال   

دقيــق لــلقيمة الــتي تكتســيها لــدى     
الـدول األعضاء المعلومات التي يجمعها      
المرآـــز بواســـطة اســـتبياناته الدوريـــة 
ــر    ــبيق المعاييـ ــتخدام وتطـ ــأن اسـ بشـ
والقواعـــد فـــي مجـــال مـــنع الجـــريمة  

واعتـبر من الهام أّال     . لـة الجـنائية   والعدا
تفضــي مشــاريع خطــط العمــل بشــأن   
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تــنفيذ إعــالن فييــنا الى تكاثــر الواليــات  
وســّلم بعــض  . المســندة الى المرآــز 

ــرتيب   ــة الى تـــ ــلمين بالحاجـــ المتكـــ
األنشـطة حسب األولويات بسبب توفر      
موارد محدودة، والحظوا في الوقت ذاته      
أن مـن المستحسـن أن يوّسـع المرآــز    

. طـاق عملـه فـي مجـال منع الجريمة         ن
ــدار منشــور     ــي اص ــبوا بالشــروع ف ورّح

ــنوانه   ــد ع ــريمة   جدي ــول الج ــتدى ح من
 .والمجتمع

وشــدد متكــلمون عــلى أن هــناك   -68
تفاوتـــًا شـــديدًا بيـــن الواليـــات الهامـــة 
المسـندة الى المرآز والموارد المتوفرة      

وآان هناك  . لـه لالضطالع بتلك الواليات    
عالجة هذا الوضع   اتفـاق عـلى ضرورة م     

بواسـطة رصـد مخصصات في الميزانية       
ــطة     ــتحدة وبواسـ ــم المـ ــة لألمـ العاديـ

ودعـــي مجـــددا فـــي هـــذا . التـــبرعات
ــل    ــز عمـ ــلة ترآيـ ــياق إلى مواصـ السـ

وتعهد بعض المتكلمين بتقديم     . المرآـز 
ــتحدة    ــم الم ــندوق األم ــبرعات الى ص ت

ورحب . لمـنع الجريمة والعدالة الجنائية    
عهدات وناشدوا  عـدة متكـلمين بتلك الت     

أعضـاء المجـتمع الدولـي أن يزيدوا في         
آما أفاد  . حجـم تبرعاتهم الى الصندوق    

المتكـــلمون بأنـــه، مـــن أجـــل تحقيـــق 
اسـتخدام أآثر فعالية للموارد المتوفرة،      
ينـبغي للجـنة أن تـنّقح التزامات المرآز         
بشــأن االبــالغ، وأن تتجــنب أي تداخــل  
محـتمل مـع أنشـطة هيـئات ومنظمات         

أن تـنظر في تحديد أطر زمنية       أخـرى، و  
ــنفيذ    ــترتيب لتــ ــبية الــ ــة وتعاقــ واقعيــ

وأبـــلغت إحـــدى المتكـــلمات . الواليـــات
اللجـــنة باعـــتزام حكومـــتها استضـــافة 
حـلقة دراسـية دون اقـليمية للتشجيع        
ــم     ــة األم ــلى اتفاقي ــديق ع ــلى التص ع
المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة  

 .عبر الوطنية

 وأعــرب متكــلمون عــن تــأييدهم    -69
ــار    ــة االتجـ ــة لمكافحـ ــبرامج العالميـ للـ
ــنظمة    ــريمة الم بالبشــر والفســاد والج

ــنية  ــبر الوط ــرهم   . ع ــن تقدي ــربوا ع وأع
للـتقدم المحـرز في تنفيذ مشاريع في        
اطـــار تـــلك الـــبرامج عـــلى الصـــعيدين 

ونوهــــوا أيضــــا . االقــــليمي والقطــــري
بأهميـــة الرصــــد والـــتقييم الفعــــالين   

وأبـدى عديد من المتكلمين     . لألنشـطة 
قديـرهم للمسـاعدة التقـنية المقدمة       ت

فــي اطــار الــبرنامج العــالمي لمكافحــة  
االتجار بالبشر؛ وأعرب بعض المتكلمين     
عــن اســتعداد حكومــتهم للمضــي فــي 
توفيــر الدعــم المــالي ألنشــطة ذلــك     

ــالمي  ــبرنامج الع ــلمون  . ال ــنى المتك وأث
عـلى قيمـة البرنامج العالمي لمكافحة       

ته الفسـاد، ورحـبوا بوجـه خاص بأنشط       
المتعـــلقة بـــتعزيز الـــنـزاهة القضـــائية، 

وشدد الكثير  . الـتي يجـري اسـتحداثها     
مـــن المتكـــلمين عـــلى ضـــرورة زيـــادة 
المـوارد المتاحة للبرنامج حتى يتسنى      
ــلعدد المــتزايد مــن    ــه أن يســتجيب ل لـ
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الطلـبات الـتي تـرده مـن الدول األعضاء          
بشـــأن الحصــــول عــــلى المســــاعدة  

ــنية ــبرنامج ال . التق ــالمي ولوحــظ أن ال ع
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية     
ــرامي الى   ــز الـ ــيكّمل عمـــل المرآـ سـ
ــم     ــة األم ــلى اتفاقي ــرويج التصــديق ع ت
المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة  

 .عبر الوطنية وتنفيذها

ــباه    -70 ــلمين االنت ولفــت بعــض المتك
ــريمة    ــن الجـ ــة بيـ ــالت الوثيقـ الى الصـ
المـنظمة عـبر الوطنية واالرهاب، ودعوا       
الى تعزيز عمل فرع منع االرهاب وزيادة       

 .موارده المالية والبشرية

وقـام المراقـبون عـن معهـد األمم          -71
ــريمة    ــاث الج ــاليمي ألبح ــتحدة األق الم
ــي شــبكة     ــرى ف ــاهد أخ ــة ومع والعدال
بــرنامج األمــم المــتحدة لمــنع الجــريمة  
ــن     ــنة ع ــابالغ اللج ــنائية ب ــة الج والعدال
تعـــاون معـــاهدهم مـــع المرآـــز وعـــن  

شـطتها الـرامية الى مساعدة المرآز       أن
عــلى االضـــطالع بالواليـــات المســـندة  

ــه ــارآة   . اليــ ــة مشــ ــبوا بامكانيــ ورحــ
معاهدهم في خطط العمل الرامية الى      
تنفيذ إعالن فيينا، وخاصة بتوفير الخبرة      

 .الفنية في مجالي البحث والتدريب
 

 الفصل السادس
 
 

معايير األمم المتحدة           
وقواعدها في مجال منع    
الجريمة والعدالة              

 الجنائية
 
 

 هيكل المناقشة -ألف 
 

ــند    -72 ــي الب ــنة ف ــن 7نظــرت اللج  م
جـدول أعمالهـا أثـناء جلستها التاسعة        

وآان . 2001مايو  / أيار 14المعقـودة في    
 :معروضا عليها الوثيقتان التاليتان

ــن    )أ(  ــام عـ ــن العـ ــر األميـ تقريـ
ــم   ــر األمــ ــبيق معاييــ ــتخدام وتطــ اســ

ــ   ي مجــال مــنع  المــتحدة وقواعدهــا ف
 ؛(E/CN.15/2001/9)الجريمة والعدالة الجنائية 

ــن    )ب(  ــام عـ ــن العـ ــر األميـ تقريـ
عقوبـة االعـدام وتـنفيذ الضـمانات التي         
ــن يواجهــون    ــة حقــوق الذي تكفــل حماي

 .Corr.1) و (E/CN.15/2001/10عقوبة االعدام 

وفـي الجلسـة التاسعة المعقودة       -73
ة مايو، وبعد آلمة استهاللي   / أيار 14في  

ألقاهـــا مديـــر المرآـــز المعـــني بمـــنع  
االجـرام الدولـي، استمعت اللجنة الى       
بيانــــات أدلى بهــــا ممثــــلو بيــــالروس 
والواليــــــات المــــــتحدة والمكســــــيك 
ــربية    ــلكة العـ ــندا والممـ ــبيا وآـ وآولومـ
ــنوب   ــندا وجـ ــندا وهولـ ــعودية وبولـ السـ

واســتمعت . افــريقيا ومصــر واندونيســيا
ــا     ــات أدلى بهـ ــا الى بيانـ ــنة أيضـ اللجـ

نيابـــة عـــن (راقـــبون عـــن الســـويد الم
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ــي  ــاد األوروب والصــين وبوتســوانا  ) االتح
. والكونغـو وفنلندا والكاميرون وسلوفاآيا   

آمـا أدلى بـبيان المـراقب عن الجمعية         
 .العالمية للدراسات المتعلقة بالضحايا

 
 

 المداوالت -باء 
 

قــدم مديــر المرآــز المعــني بمــنع  -74
ــز    ــنهج المرآ ــي شــرحًا ل ــرام الدول االج
وموقفه فيما يتعلق بحالة وتقدم العمل      
الـذي يقـوم بـه والـذي يعـتزم القيام به            
وفقـا لـلوالية المسـندة اليـه في مجال          
وضـع المعايير وترويج استخدام وتطبيق      
المعاييـــر الموجـــودة فـــي مجـــال مـــنع 
ــة الجــنائية واالشــراف   الجــريمة والعدال
عـلى ذلك، بما في ذلك بواسطة جمع        

راســــــات المعــــــلومات والقيــــــام بد 
ــائية ــج    . استقص ــباع نه ــرة ات ــرح فك وط

ــأن ". عــنقودي"جديــد جــامع أو  وأفــاد ب
ــز قــد يلــتمس فــي المســتقبل      المرآ
المشـورة مـن السـلطات الرائدة بشأن        

، وذلــك باســتخدام الدراســة "العــناقيد"
االستقصـائية والبحوث المتعلقة بعقوبة     

وجرى التشديد على   . االعـدام آنموذج  
ــتعراض الـــدوري  ــائدة االسـ ــبيق فـ لتطـ

الحكومـات صــكوك األمــم المــتحدة فــي  
 .مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

وأبـــــدى المتكـــــلمون تـــــأييدهم  -75
لتطبيق معايير األمم المتحدة وقواعدها     
ــة   ــريمة والعدالـ ــنع الجـ ــال مـ فـــي مجـ

الجــنائية بصــفتها وســيلة هامــة تمّكــن 
ــادارة شــؤون    ــاء ب الحكومــات مــن االرتق

لقطاعــات، ممــا العدالــة الجــنائية عــبر ا
يحّســن األداء المهــني فــي مكافحــة    
ــاظ     ــع الحف ــة م ــة فّعال ــريمة مكافح الج
ــية لحقـــوق     ــلى العناصـــر األساسـ عـ

 .االنسان على نحو متكامل

وأشـير الى أن العدالـة التصالحية        -76
والوسـاطة همـا المجاالن اللذان أعربت       
بعـض الحكومـات عـن اهتمامها بها من         
. حيـث الـتفاوض حـول صك دولي جديد        

وقـد آـان الـتحري الـذي قـام به األمين            
العـام بشـأن هـذه المسـألة ُمرضيا من          
حيـــث نـــتائج الدراســـة االستقصـــائية، 

وأبــــلغ .  ردا حــــتى اآلن36حيــــث ورد 
ــته     ــأن حكومـ ــنة بـ ــندا اللجـ ــثل آـ ممـ
ستستضـيف اجـتماع فـريق من الخبراء        

ــألة  ــلك المسـ ــأن تـ ــا بعـــض . بشـ ودعـ
ــة    ــبادئ دوليـ ــلمين الى ادراج مـ المتكـ

أو عناصـر مشـترآة في ذلك       أساسـية   
الصك الجديد؛ وتساءل آخرون عن مدى      

 .الحاجة إلى مثل هذا الصك

وشـدد آـثير من المتكلمين على        -77
ــع     ــريمة بجميـ ــة الجـ ــنع ومكافحـ أن مـ
ــة     ــال الوظيفـ ــبغي أن يظـ ــكالها ينـ أشـ
المحوريــة لــُنظم العدالــة الجــنائية وال    
ينــبغي الــتوقف عــنهما أو التقــليل مــن  

لترآيز الذي أصبح   شـأنهما عـلى ضـوء ا      
منصـبا فـي اآلونة األخيرة على أشكال        
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ــة" ــدة"أو " خاصـ ــريمة  " جديـ ــن الجـ مـ
وآـــان . آالفســـاد والجـــريمة المـــنظمة

ــا زال    هــنالك اتفــاق عــلى أن العــالم م
بعيـدا عـن التخـلص مـن خطـر الجريمة           

ــليدية ــنهج    . التق ــع ال ــاقا م ــد، اتس وأفي
، بأن آل المعايير والقواعد     "الـتجميعي "

ــن  ــال مـ ــة فـــي مجـ ــريمة والعدالـ ع الجـ
الجـنائية تكتسـي قيمـة آبيرة وتنطوي        
عــلى امكانــات هائـــلة لمــنع أشـــكال    

 .الجريمة التقليدية أو ردعها

وورئـي أن القضاء على العنف ضد        -78
المــرأة مهمــة هامــة تقــع عــلى عــاتق  

وُطـلب الى المرآـز المعني      . الحكومـات 
بمــنع االجــرام الدولــي أن يضــع مــبادئ 

ــاتية  ــة سياسـ ــع توجيهيـ ــى مـ تتماشـ
معاييــــر األمــــم المــــتحدة ويمكــــن أن 
تسـاعد الحكومـات بطـريقة أآثر عملية        
فـي جهودهـا الـرامية الى القضاء على         

وأعــرب عــن رأي  . العــنف ضــد المــرأة  
مفاده أنه يتعين بذل المزيد من الجهود       
الدوليــة المتســقة ألجــل القضــاء عــلى 
العنف الذي يميز بين الجنسين والعنف      

وُأهيــــب . غاللالقــــائم عــــلى االســــت
ــي الدراســة     ــات أن تشــارك ف بالحكوم
االستقصــائية الدوليــة عــن العــنف ضــد  
المــرأة، الــتي بدأهــا المعهــد األوروبــي  
لمــنع الجــريمة ومكافحــتها، المنتســب  
الى األمـم المـتحدة، بدعم من حكومة        

 .آندا

والحـظ العديـد مـن المتكـلمين أن      -79
ــل     ــي والعم ــتمام الدول ــن االه ــزيدا م م

ز، آما ينبغي، على وضعية     الوطني يرآ 
ودور ضــحايا الجــريمة وعــلى رعايــتهم،  
تـنفيذا العـالن مبادئ العدل األساسية       
المتعـلقة بضحايا االجرام والتعسف في      

مرفق قرار الجمعية   (استعمال السلطة   
؛ غيـر أنه ال يزال ينبغي       )40/34العامـة   

عمـل الكثير لضمان حقوق الضحايا في       
أبديــــت و. عمــــلية العدالــــة الجــــنائية

شـواغل بشأن احتياجات وحقوق فئات      
ــاء    ــثل النسـ ــحايا، مـ ــن الضـ ــة مـ خاصـ

وقيل ان اعتماد اتفاقية األمم     . واألطفال
المـتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية     

/55قرار الجمعية العامة    (وبـروتوآوالتها   
ــدة مــن   ) 25 ــرز احــتياجات فــئات جدي أب

الضـحايا، وال سـيما ضحايا الجريمة عبر        
 .الوطنية

ــر   -80 ــد عــدة متكــلمين فكــرة توفي وأي
أمـوال مخصصة لضحايا الجريمة واساءة      
ــياق   ــلطة، فــــي ســ اســــتعمال الســ

ــنية  ــاعدة التقـ ــلك  . المسـ ــل ان تـ وقيـ
المسـاعدة التقنية ينبغي أن تكون في       
ــلدان     ــي الب ــغيرة ف ــاريع ص شــكل مش
ــم     ــاء أو دعـ ــرمي الى انشـ ــنامية تـ الـ
الخدمــات األساســية الخاصــة بالضــحايا 

ر محددة لصالح فئات خاصة     واتخاذ تدابي 
مــن الضــحايا والقيــام بحمــالت للــتوعية 

واقترح انشاء حساب   . بحقـوق الضـحايا   
فـرعي لذلـك الغـرض فـي اطار صندوق         
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األمـم المـتحدة لمـنع الجريمة والعدالة        
ــنائية ــندا أن   . الجـ ــثل هولـ ــلن ممـ وأعـ

 دوالر  100 000حكومـته ستتبرع بمبلغ     
ــحايا   ــم ضــ ــندوق لدعــ ــريكي للصــ أمــ

 .الجريمة

وأبـدي ترحيب بدليل توفير العدالة       -81
للضــحايا، الخــاص باســتخدام وتطــبيق   
ــية   ــدل األساســ ــبادئ العــ ــالن مــ اعــ
المتعـلقة بضحايا االجرام والتعسف في      
ــد    ــك مرشـ ــلطة وآذلـ ــتعمال السـ اسـ
مقـرري السياسـات الخاص بتنفيذ ذلك       
ــن    ــن مفيدتي ــبارهما أداتي االعــالن، باعت
ــز حقــوق الضــحايا والخدمــات    فــي تعزي

ــمال ــة بهــ ــن  . خاصــ ــد مــ ــد العديــ وأيــ
المتكــــلمين فكــــرة تــــرجمة  الدليــــل 
والكــتيب االرشــادي الى جميــع الــلغات 

وأعرب ممثل  . الرسـمية لألمم المتحدة   
ــرجمة    ــر ت ــة حكومــته توفي آــندا عــن ني

 .فرنسية للدليل

وأعـرب المتكـلمون عـن ارتياحهم        -82
ــز   ــا المرآـ لألعمـــال الـــتي اضـــطلع بهـ

فــي المعــني بمــنع االجــرام الدولــي    
ميـدان المعاييـر والقواعـد الخاصة بمنع        

ــنائية  ــة الجـ ــريمة والعدالـ ــترح . الجـ واقـ
العديـد مـن المتكـلمين مواصـلة العمل         

الجديد، الذي  " العـنقودي "وفقـا للـنهج     
يمكـن مواصـلة الـنظر في امكانيته بعد         
ــتي     ــنة، ال ــة عشــرة للج ــدورة الحادي ال

اصالح نظام العدالة   "سـيكون موضوعها    

ــنائية ــت". الج ــة   واق ــداد وثيق ــا اع رح أيض
شــاملة تقــدم عرضــا اجماليــا لألعمــال  
المــــنجزة، واالقــــتراحات الــــرامية الى 
ــال،   ــن األعمــ ــزيد مــ ــطالع بالمــ االضــ
والصـعوبات المصـادفة فـي هذا الصدد،        

ورأى العديـد من    ". الـتجميعات "حسـب   
ــام    ــن العـ ــتراح األميـ ــلمين أن اقـ المتكـ
الـــرامي الى توحيـــد الـــتزامات تقديـــم 

ســيطها وترشــيدها مفيــد   الــتقارير وتب
 .بوجه خاص

ــر األميــن العــام عــن   -83 وبشــأن تقري
عقوبـة االعـدام وتـنفيذ الضـمانات التي         
ــن يواجهــون    ــة حقــوق الذي تكفــل حماي

، )Corr.1 و E/CN.15/2001/10(عقوبـــة االعـــدام 
ناشــد المــراقب عــن االتحــاد األوروبــي  

" مــبقية"البــلدان الــتي تســمى بــلدانا  
مـــل عـــلى عـــلى تـــلك العقوبـــة أن تع

وطــالب بتعــليق إصــدار أحكــام  . الغائهــا
االعـــــدام وتـــــنفيذها وقـــــدم بعـــــض  
المتكـلمين المنتمين الى البلدان التي      

عرضــًا لــلجهود " مــبقية"تســمى بــلدانا 
الـتي تـبذلها حكوماتهـا للحد من نطاق         
ــل    ــتوفير بدائ ــة، ول ــلك العقوب وتطــبيق ت
مــثل الســجن المؤبــد، وللــتحرك صــوب  

ــدام   ــة االع ــاء عقوب ــير الى أن و. الغ أش
ــن ُيحكــم عــليهم    عــدد األشــخاص الذي

وأعـرب بعض   . بـاالعدام يتـناقص باطـراد     
ــاء   ــاده أن االلغ ــلمين عــن رأي مف المتك
الـتام لعقوبـة االعـدام ال يـزال صعبا من          
الــناحية الوظيفيــة، ألن بعــض األنــواع    
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الخطيـرة من الجرائم، مثل القتل العمد       
 .سمح بذلكي واالغتصاب والسطو، ال

  
االجراء الذي اتخذته          -جيم 

  اللجنة
، المعقــودة فــي 12فــي الجلســة  -84
ــار17 ــايو / أيـ ــنة  2001مـ ــت اللجـ ، أوصـ

ــتماعي   ــادي واالجــ المجــــلس االقتصــ
باعـتماد مشروع القرار المنقح المعنون      

تدابيـــر تعزيـــز مـــنع الجـــريمة الفّعـــال  "
، "المســـتند الى المجـــتمع المحـــلي  

المقدم من االتحاد الروسي واألرجنتين     
تراليا واآـــوادور وألمانيـــا وأوغـــندا وأســـ

ــنا   ــلغاريا وبورآيـ ــلجيكا وبـ ــبرتغال وبـ والـ
فاســـو وبيـــرو والجمهوريـــة التشـــيكية  
ــلوفاآيا   ــا وسـ ــريقيا ورومانيـ وجـــنوب افـ

) بالنيابة عن االتحاد األوروبي   (والسويد  
ــندا    ــرون وآـ ــندا والكاميـ ــا وفنلـ وفرنسـ
ــلكة   ــرب والممـــ ــتاريكا والمغـــ وآوســـ

 وايرلــندا المــتحدة لــبريطانيا العظــمى  
ــنغاريا     ــريا، ه ــبيا ونيجي الشــمالية ونامي

(E/CN.15/2001/L.2/Rev.2) . ولالّطـــــالع عـــــلى
ــاء،   ــباب ب الــنص، انظــر الفصــل األول، ال

 .مشروع القرار األول
  

 الفصل السابع
  

االدارة االستراتيجية           
 والمسائل البرنامجية

 
 

 هيكل المناقشة -ألف 
 

ــند    -85 ــي الب ــنة ف ــن 8نظــرت اللج  م
ول أعمالهـا أثـناء جلستها السابعة       جـد 

وآان . 2001مايو  / أيار 11المعقـودة في    
 :معروضا عليها الوثيقتان التاليتان

ــن    )أ(  ــة عـ ــن األمانـ ــرة مـ مذآـ
بـرنامج العمـل المقـترح فـي مجال منع          
الجــــريمة والعدالــــة الجــــنائية لفــــترة 

 ؛(E/CN.15/2001/11) 2003-2002السنتين 

عن مذآـرة من األمين العام       )ب( 
ترشـيح عضـو فـي مجـلس أمناء معهد          
ــاث    ــاليمي ألبحـ ــتحدة األقـ ــم المـ األمـ

 .(E/CN.15/2001/12)الجريمة والعدالة 

عقـب آـلمة اسـتهاللية من مدير         -86
المرآـز المعـني بمـنع االجـرام الدولي،         
ــا    ــلمات ألقاه ــنة الى آ اســتمعت اللج
ــتين    ــان واألرجنــ ــندا واليابــ ــلو آــ ممثــ

السودان والواليـات المـتحدة األمريكية و     
والمكســيك ونيجيــريا ومصــر وبيــالروس  
. واســبانيا وبيــرو وآوســتاريكا وآولومــبيا

ــلكة     ــن المم ــبون ع ــا المراق ــلم أيض وتك
المــتحدة لــبريطانيا العظــمى وايرلــندا    
الشـــمالية والكونغـــو وآوبـــا وألمانيـــا    

 .وأستراليا وأوغندا
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 المداوالت -باء 
 

 االدارة االستراتيجية -1 
 

ــلم  -87 ــرب المتك ــأييدهم  أع ــن ت ون ع
اصالح "العـام القـتراح يدعـو الى اختيار         

موضوعا للدورة  " نظـام العدالـة الجنائية    
وأشــار أحــد  . الحاديــة عشــرة للجــنة  

المتكـلمين الى أن اللجـنة توصلت الى        
تفــاهم فــي دوراتهــا الســابقة عــلى أن 
يكـون موضـوع آـل دورة ذا صلة بجدول          
أعمال تلك الدورة، وأبرز في هذا الصدد       

الموضــوع المقــترح ســيكون وثيــق    أن 
الصـلة بجـدول األعمـال المؤقـت للدورة         
الحاديـة عشـرة للجنة، الذي سيشمل       
عـدة بـنود تتصل بمعايير األمم المتحدة        
وقواعدهــا فــي مجــال مــنع الجــريمة     

وأفـــــاد بعـــــض . والعدالـــــة الجـــــنائية
المتكـــــلمين بـــــأن هـــــذا الموضـــــوع 
سيسـاهم أيضـا في تحقيق توازن في        

 مكافحــة األخطــار  عمــل اللجــنة بيــن  
الرئيسـية الـتي تمثـلها الجريمة وتعزيز        
العدالــة االجــتماعية بواســطة اصــالح    

واقترح أن يشمل   . نظم العدالة الجنائية  
الموضـوع عـدة مواضيع فرعية يمكن أن        
تحددهـا الـدول فـي اجـتماعات تعقدها         

وشملت المواضيع  . اللجـنة بين الدورات   
االصــالح "الفــرعية المقــترحة آــال مــن  

ــاآم "و " دارياال ــالح المح ــنـع "و " اص م
الوصـــــول الى ضـــــحايا "و " الجـــــريمة

وأشـار بعـض المتكلمين الى      ". العدالـة 

ضـرورة تقـليص نطاق الموضوع المقترح       
ــن    ــدود مـ ــدد محـ ــد عـ ــطة تحديـ بواسـ

 .المواضيع الفرعية

ــك عــلى    -88 واتفقــت اللجــنة بعــد ذل
" اصـالح نظـام العدالـة الجنائية      "اخـتيار   

المواضــيعية الــتي موضــوعا للمناقشــة 
ــة عشــرة    ــا الحادي ــي دورته . ســتدور ف

واتفـق آذلـك على أن تقرر االجتماعات        
الـــتي ســـتعقد بيـــن الـــدورات بشـــأن  

 .المواضيع الفرعية
 
 

 المسائل البرنامجية -2 
 

أعــرب آــثير مــن المتكــلمين عــن   -89
تقديـــرهم لمحـــتوى بـــرنامج العمـــل    
ــريمة    ــنع الجـ ــال مـ ــترح فـــي مجـ المقـ

-2002لفترة السنتين   والعدالة الجنائية   
2003 (E/CN.15/2001/11)  ــليقات ــدو تعــ ، وأبــ

وأعــلن أحــد  . عــلى مختــلف عناصــره  
ــم     ــده تقدي ــتزام وف ــن اع ــلمين ع المتك
تعـليقات آتابية حول هذا الموضوع الى       

 .األمانة

ــادراج    -90 ــارآون بـــ ــب المشـــ ورحـــ
االنجازات المتوقعة ومؤشرات األداء في     

ــترح   ــل المق ــرنامج العم ــد  . ب ــار أح وأش
لمتكـلمين الى أن ذلـك يشـكل خطوة         ا

الى األمـام فـي سبيل الميزنة القائمة        
واستفســـــر أحـــــد . عـــــلى النـــــتائج

المتكـلمين عـن الطريقة التي ستقاس       
بهـا االنجازات المتوقعة ومؤشرات األداء      
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فيمــا يتعــلق بتوســيع الخــبرة الفــنية     
 .وزيادة التوعية

وشكك العديد من المتكلمين في      -91
باحالـة بـرنامج العمل     االجـراء المتعـلق     

ــريمة    ــنع الجـ ــال مـ ــترح فـــي مجـ المقـ
والعدالــــة الجــــنائية الى اللجــــنة دون 
ــوارد     ــه والمــ ــن تكاليفــ ــلومات عــ معــ
ــزيد مــن       ــوا إلى م المخصصــة له، ودع
المسـاءلة والشـفافية تجاه اللجنة في       

وأشاروا الى أن دور اللجنة     . هـذا الصدد  
ــة والى أن     ــة عام ــاء بسياس ــو االيص ه

ــل   ــات ع ــوغ السياس ــو ســليم  ص ى نح
يقتضـــي توفـــر معـــلومات آافيـــة عـــن  

وأوضــح مديــر . الــتكاليف وتوافــر المــوارد
المرآز المعني بمنع االجرام الدولي أن      
ــنظم    ــتي تـ ــتحدة الـ ــم المـ ــح األمـ لوائـ
الـــتخطيط الـــبرنامجي والميـــزنة تـــنص 
عـلى أن المسـائل المتعلقة بالميزانية        
ــنة     ــا لج ــنظر فيه ــة ت والمســائل االداري

ــ ــبرنامج والتنســـــ ــنة الـــــ يق واللجـــــ
االستشـارية لشـؤون االدارة والميزانية      
واللجـــنة الخامســـة الـــتابعة لـــلجمعية 

ــة ــنة  . العامـ ــا أن آراء اللجـ ــح أيضـ وأوضـ
وتعـليقاتها حـول بـرنامج العمل المقترح       

 .توجه الى عناية تلك الهيئات

ورأى بعـض المتكـلمين أن برنامج        -92
العمـل المقترح في مجال منع الجريمة       

ائية يـــتجاوز بقـــدر آـــبير العدالـــة الجـــن
ــتوفرة   ــرية والماليـــة المـ ــوارد البشـ المـ

حاليـا لدى المرآز المعني بمنع االجرام       
ودعوا الى تحقيق زيادة آبيرة     . الدولـي 

فـي الموارد من الميزانية العادية لألمم       
واعتبرا . المـتحدة وآذلـك مـن التبرعات      

ذلـك أساسـيا لتمكين المرآز من الوفاء      
ها عــلى ســبيل بمهامــة الجديــدة، ومــن

المــثال تــلك المتعــلقة بالــتزامات الــدول 
ــتحدة    ــم المــ ــة األمــ ــب اتفاقيــ بموجــ
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية     
والبروتوآوالت الملحقة بها، آما أن ذلك      
ــتي   ــم الــ ــطة الدعــ أساســــي ألنشــ
ــراءات     ــتعزيز االجـ ــدول لـ ــتهلتها الـ اسـ
. الدوليــة الــرامية الى مكافحــة الفســاد

ن تــأييدهم القــوي وأعــرب متكــلمون عــ
لتوسيع المرآز توسيعا يقوم على ادارة      
جيـدة مـن خـالل زيـادة المـوارد وآذلك           
ــادة األنشــطة الــرامية الى معالجــة     زي

 .أولويات الدول

ورأى متكـلمون آخـرون أنه ينبغي        -93
للمرآز المعني بمنع االجرام الدولي أن      
ــن     ــليل م ــدد ق ــز أنشــطته عــلى ع يرآ

ي يمكـــن المجـــاالت ذات األولولـــة الـــت
ــزايا    ــرض م ــن أن تع ــتي يمك ــا وال ادارته

وأشــار عديــد مــن المتكــلمين  . نســبية
الى أنـه ينبغي للدول أن تقدم االرشاد        
لــتحديد مجــال ترآيــز العمــل، واقــترحوا  
فـي هـذا الصـدد أن ينصـب الترآيز في           

الى  المسـتقبل عـلى ما يلي، استنادا      
مـا تـم استهالله وانجازه من عمل في         

مواصلة الزخم الذي   ) أ: (اآلونـة األخيـرة   
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تحقق في األعوام القليلة الماضية في      
مجـال مكافحـة الجـريمة المـنظمة عبر         

العمـل المتعلق بالصك    ) ب(الوطـنية؛ و    
القـــانوني الدولـــي المقـــبل لمكافحـــة  

التــنفيذ الفعــال للــبرامج ) ج(الفســاد؛ و
ــة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة    العالمي

اد، عـبر الوطـنية واالتجار بالبشر والفس      
بصــــفتها االطــــار لــــتوفير المســــاعدة 

وأشـير أيضا الى ضرورة القيام      . التقـنية 
ــة  ــبرامج العالميـ ــتقل للـ ــتقييم مسـ . بـ

وشـــدد بعـــض المتكـــلمين عـــلى أن    
يشـمل عمـل المرآز أيضا عنصرا يتعلق      

وأآـد بعـض المتكــلمين   . بمـنع الجـريمة  
ــة    ــام العدالـ ــالح نظـ ــة اصـ ــلى عالقـ عـ
الجـــنائية، الـــذي هـــو موضـــوع الـــدورة 

حاديــــة عشــــرة للجــــنة، بمكافحــــة ال
 .الجريمة المنظمة عبر الوطنية

وشـّدد آـثير من المتكلمين على        -94
ضــرورة اتــباع نهــج مــتوازن فــي تحديــد  
األولويات، مثلما دعي اليه في الدورات      
ــلقهم    الســابقة للجــنة، وأعــربوا عــن ق
لكـون بـرنامج العمـل المقترح ال يجسد         
نهجــا مــتوازنا بيــن مكافحــة الــتهديدات  
الرئيسـية الـتي تمثلها الجريمة الدولية       
وترويج الهدفين األآبرين المتمثلين في     
العدالـة االجـتماعية والتناغم، حيث إنه       
ــال     ــذا المج ــي ه ال يشــمل أنشــطة ف

ورأى بعض المتكلمين من الهام     . األخير
مواصــلة األنشــطة المتعــلقة بمعاييــر    
األمم المتحدة وقواعدها في مجال منع      

واقــُترح أن . لــة الجــنائيةالجــريمة والعدا
ــارة الى    ــل اشـ ــرنامج العمـ ــمن بـ يتضـ
أنشــطة المعــاهد الــتي تــتألف مــنها     
ــنع     ــتحدة لم ــم الم ــرنامج األم شــبكة ب

 .الجريمة والعدالة الجنائية

ــلمين الى أن    -95 ــض المتك وأشــار بع
خطـط العمـل بشـأن تـنفيذ اعالن فيينا          
والقـرارات الـتي ستتخذها اللجنة قريبا       

تفاوض حـــول صـــك والقـــرار بشـــأن الـــ
قـــانوني دولـــي لمكافحـــة الفســـاد،    
ســيكون لهــا فــي المســتقبل أثــر آــبير 

وشـــددوا عـــلى . فـــي بـــرنامج العمـــل
أهميــة ضــمان تســاوق بــرنامج العمــل  

 .المقترح مع تلك المسائل

ــلمين آراء   -96 ــثير مــن المتك ــدى آ وأب
متبايـنة حـول األنشـطة المقترحة لمنع      

وقال بعضهم إن تلك األنشطة     . االرهاب
ــناولها مــع أخــذ واليــات هيــئات    يجــب ت
. األمــم المــتحدة األخــرى فــي االعتــبار 

وشـدد آخـرون عـلى أن المرآز المعني         
ــناول     ــلف بت ــي مك ــرام الدول ــنع االج بم
الجوانـب االجرامية لالرهاب وأيدوا عمل      

 .المرآز في ذلك المجال
 
 

معهد األمم المتحدة               -3 
األقاليمي ألبحاث الجريمة    

 والعدالة
 

 ينـتظر مـن اللجـنة أن توصي        آـان  -97
للـتعيين فـي مجـلس أمناء معهد األمم        
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ــريمة    ــاث الج ــاليمي ألبح ــتحدة األق الم
والعدالة بمرشح ليشغل المنصب الذي     
أصـبح شـاغرا في ذلك المجلس نتيجة        

ــتقالة فيــليب ملشــيور    ). فرنســا(الس
ــادي    ــلس االقتص ــنة المج وأوصــت اللج
واالجــتماعي، فــي جلســتها الســابعة  

ــودة فــ  ــار11ي المعق ــتعيين  / أي ــايو، ب م
ــان ــنتي  -ج ــلود آارس ــا(آ ــي ) فرنس ف

 .مجلس أمناء المعهد
  

   الفصل الثامن
جدول األعمال المؤقت        

للدورة الحادية عشرة        
   للجنة

نظـرت لجنة منع الجريمة والعدالة       -98
 المعقودة في   12الجنائية في جلستها    

ــار17 ــال  / أيـ ــايو، فـــي جـــدول األعمـ مـ
وآان . يـة عشرة  المؤقـت لدورتهـا الحاد    

ــنوان    ــرر بع معروضــا عــليها مشــروع مق
تقريــر لجــنة مــنع الجــريمة والعدالــة     "

ــا العاشــرة    الجــنائية عــن أعمــال دورته
وجـدول األعمال المؤقت للدورة الحادية      

ــا  ــنة ووثائقهـــــــ ــرة للجـــــــ " عشـــــــ
(E/CN.15/2001/L.1/Add.1/Rev.1). 

ــلمة   -99 ــتماع الى آـــ ــد االســـ وبعـــ
مقرر اسـتهاللية من آل من الرئيس وال      

واجــراء مناقشــة عامــة حــول مشــروع   
جـدول األعمال المؤقت لدورتها الحادية      

ــتمد   عشـــرة، أوصـــت اللجـــنة بـــأن يعـ
ــتماعي   ــادي واالجــ المجــــلس االقتصــ

ولالّطالع على النص،   . مشـروع المقـرر   
 .انظر الفصل األول، الفرع جيم

  
   الفصل التاسع

اعتماد تقرير اللجنة عن        
 أعمال دورتها العاشرة

  
، المعقــودة فــي 12فــي الجلســة  -100
ــار17 ــايو / أي ، اعــتمدت اللجــنة، 2001م

بــــتوافق اآلراء، الــــتقرير عــــن أعمــــال 
ــا ــرة  دورتهـــــ  و (E/CN.15/2001/L.1العاشـــــ

Add.1/Rev.1 و  E/CN.15/2001/L.1/Add.2    إلى Add.8

 .، بصيغته المعدلة شفويا)

   الفصل العاشر
 تنظيم الدورة  

 
 

 تهاافتتاح الدورة ومد -ألف 
 

عقدت لجنة منع الجريمة والعدالة      -101
الجـنائية دورتهـا العاشـرة في فيينا من         

ــار17 الى 8 ــايو /  أيـ ــدت . 2001مـ وعقـ
وعقـــدت اللجـــنة .  جلســـة13اللجـــنة 

الجامعـة جلسـاتها بالـتوازي مـع الهيئة        
 .العامة

وافتـتح الدورة العاشرة للجنة منع       -102
الجـريمة والعدالة الجنائية رئيس الدورة      
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ــادر، فالديميـــــــرو  التاســـــــعة المغـــــ
 ).ايطاليا(زاغريبلسكي 

وفــي الجلســة االفتــتاحية، ألــقى  -103
ــبة   ــنفيذي لمكــــتب مراقــ المديــــر التــ
المخــدرات ومــنع الجــريمة آــلمة أمــام   

 .اللجنة
  

 الحضور -باء 
 

 من الدول   35حضـر الـدورة ممثـلو        -104
ولـم تمـثَّل فيها     . (األعضـاء فـي اللجـنة     

رة أيضــــا وحضــــر الــــدو.) خمــــس دول
 دولة أخرى من أعضاء     73مراقـبون عـن     

األمـم المـتحدة واثنـتان مـن الـدول غير          
األعضـاء فيهـا، ومـن آيان واحد له بعثة     
تتمـتع بمرآز المراقب الدائم لدى األمم       
المتحدة، وممثلون لمؤسسات منظومة    
األمـم المـتحدة ومراقـبون عـن المعاهد        
الـتي تـتألف منها شبكة األمم المتحدة     

لجـريمة والعدالـة الجـنائية، وعن      لمـنع ا  
 منظمة  33حكومية و - مـنظمة دوليـة    12

وتــرد فــي المــرفق األول . غيــر حكوميــة
 .لهذا التقرير قائمة بأسماء المشارآين

 
 

 انتخاب أعضاء المكتب -جيم 
 

ــودة   -105 ــي جلســتها األولى، المعق ف
، انتخبت اللجنة   2001مـايو   / أيـار  8فـي   

 :نبالتزآية أعضاء المكتب التالي

ــر   :الرئيس  ــوآت أوميــــــ شــــــ
 )باآستان(

تاج الدين بادو  :نواب الرئيس 
 )المغرب(

إيفان نايدينوف   
 )بلغاريا(

خوان خيمينيز مايور   
 )بيـرو(

ــز    :المقرر  ــنا رويـ ــناثيو بايليـ إغـ
 )إسبانيا(

وشـكل األعضـاء المنتخبون مكتب     -106
اللجـنة، الـذي اجـتمع عـدة مـرات أثناء           

ل المتصــلة الــدورة للــنظر فــي المســائ 
 .بتنظيم األعمال واالدارة االستراتيجية

وألقى رئيس الدورة العاشرة، بعد      -107
 .انتخابه، آلمة استهاللية وجيزة

 
 

جدول األعمال وتنظيم      -دال 
 األعمال

 

ــودة   -108 ــي جلســتها األولى، المعق ف
اللجنة، بتوافـق   مـايو، أقرت  / أيـار  8فـي   

ـــت   ــا المؤقــ ـــدول أعمالهـــ (اآلراء، جــ
E/CN.15/2001/1   و Corr.1 (     الـذي آـانت اللجنة

قـد اتفقـت عـليه فـي دورتها التاسعة،          
ــليه المجــلس االقتصــادي    ــم وافــق ع ث

ــرره   ــتماعي فـــي مقـ  2000/239واالجـ
وآـــان . 2000يوليـــه / تمـــوز27المـــؤرخ 

 :جدول األعمال آما يلي

 .إنتخاب أعضاء المكتب -1 
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إقـرار جدول األعمال وتنظيم      -2 
 .األعمال

: قشة الموضوع المحوري  منا -3 
ــي   " ــرز فـــ ــتقدم المحـــ الـــ

اإلجـراءات العالمية لمكافحة    
 ".الفساد

الــــتعاون الدولــــي عــــلى    -4 
مكافحــــة الجــــريمة عــــبر   

 .الوطنية

متابعة مؤتمر األمم المتحدة     -5 
ــريمة    ــنع الجــ ــر لمــ العاشــ

 .ومعاملة المجرمين

أعمـال المرآـز المعني بمنع       -6 
 .اإلجرام الدولي

ــر األمــــم  -7   المــــتحدة معاييــ
ــنع    ــا فــي مجــال م وقواعده

 :الجريمة والعدالة الجنائية

ضـــــــحايا اإلجـــــــرام    )أ(  
والتعســـف فـــي اســـتعمال 

 السلطة؛

مـــنع الجـــريمة مـــنعًا    )ب(  
 .فعاًال

اإلدارة االســــــــــــــتراتيجية  -8 
 .والمسائل البرنامجية

جـــدول األعمـــال المؤقــــت    -9 
ــرة   ــة عشــ ــلدورة الحاديــ لــ

 .للجنة

ة عــن اعــتماد تقريــر اللجــن   -10 
 .أعمال دورتها العاشرة

وفـي الجلسة ذاتها، أقرت اللجنة       -109
ــا   التــــنظيم المقــــترح ألعمــــال دورتهــ
العاشـــرة، الـــوارد فـــي مـــرفق جـــدول 

، Corr.1) و (E/CN.15/2001/1األعمـــال المؤقـــت 
 . جلسة للجنة الجامعة12والذي يضم 

 
 

 الوثائق -هاء 
 

تـــرد فـــي المـــرفق الـــثالث لهـــذا  -110
ة بالوثائق المعروضة على    الـتقرير قائمـ   

ودعا عدة  . اللجـنة فـي دورتها العاشرة     
ــون    ــأن تك ــتكفل ب ــة أن ت ــلين األمان ممث
وثائق ما قبل الدورة متاحة بلغات األمم       
المــتحدة الرســمية الســت قــبل ســتة  
ــبما     ــدورة، حس ــاد ال ــن انعق ــابيع م أس
ــة  ــة العامـــــــ ــته الجمعيـــــــ .طلبـــــــ
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وتوغو وجامايكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون ممّثلة في         لم تكن تشاد      *
 .الدورة
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 البرتغال

Mikhail I. Kalinin, Sergei B. Shestakov, Valery A. Grobovoy, 
Alexander V. Zhironkin, Sergey I. Lashin, Igor L. Smirnov, Arkady 
Tonkoglaz, Alexander I. Korobeev, Alexander V. Zinevitch, Sergei 
V. Zemsky, Andrey Y. Averin 

 االتحاد الروسي

عمر بن محمد آردي، عبد الرحيم مشني              
الغامدي، فهد ناصر المناع، عبداهللا بن عبد             

ن الرحمن اليوسف، عبد الرحمن حمدا                 
الشمراني، عبد الرحمن محمد جار اهللا، محمد       
عبد العزيز المهيزع، محمد بن ناصر العولة،             

 سعود المطلق

ــربية  الممـــلكة العـ
 السعودية

A. T. Moleah, K. Ngema, S. Moodley, M. Rwelamira, J. E. Sishuba, 
A. S. Theron, G. S. Baay, L. E. Glanz, M. W. Mofolo, N. F. van 
Graan, Shai Millicent, N. Jacobs, H.J.J. Prozesky, N. S. Schoombie, 
N. P. Notutela  

 جنوب افريقيا

Antonio Núñez García-Saúco, Ignacio Baylina Ruiz, Antonio 
Obregón, Alberto Laguía Arrazola, José María de las Cuevas 
Carretero, Francisco Javier González Ibañez  

 بانيااس

عبد الغفار حسن، سيد أحمد أبو سيف، عصام     
الدين عبد القادر الزين، آمال بشير أحمد               

 محمد خير

 السودان

Suchart Traiprasit, Rudi Jivalak, Karn Chiranond, Charnnarong 
Pakdewijit, Sirisak Tiyapan, Ravivan Kwaengsobha, Sarawut 
Benjakul, Wanlop Yutidhammadamrong, Saksee Phromyothi, Tana 
Weskosith, Rongvudhi Virabutr 

 تايلند

 تونس بشير شويخ
Elizabeth G. Verville, Laura E. Kennedy, Kathleen W. Barmon, 
James Finckenauer, Regina Hart, John Brandolino, Barbara Johnson, 
Jay Lerner, Marvene O’Rourke, Kenneth Propp, S. Gail Robertson, 
Stewart Robinson, Herbert S. Traub III, Edwin Zedlewski, Doris 
MacKenzie, Alyson McFarland 

ــتحدة   ــات الم الوالي
 األمريكية

Yakubdjan Irgashev, Maman Ismailov أوزبكستان 
Tirivafi John Kangai, B. Chimhandamba  زمبابوي 
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لمتحدة التي مّثلها    الدول األعضاء في األمم ا        
   مراقبون

اثيوبيـا، أذربيجان، األردن، أرمينيا، أستراليا، استونيا، اآوادور،     
ألمانيـا، االمـارات العـربية المتحدة، أنغوال، أوروغواي، أوغندا،          
أوآـرانيا، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا،         

الجماهيرية العربية  بورآيـنا فاسو، البوسنة والهرسك، ترآيا،       
الليـبية، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهورية العربية السورية،         
ــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية ســابقا،   جمهوريــة آوري
جورجيـا، الدانمـرك، رومانيـا، زامـبيا، سـري النكا، سلوفاآيا،            
ــراق،      ــين، الع ــيلي، الص ــلوفيينا، الســنغال، الســويد، ش س

، فنلـندا، فييـت نام، قبرص، قطر،        ُعمـان، غواتيمـاال، فـنـزويال     
آازاخسـتان، الكاميـرون، آـرواتيا، آوبا، آوت ديفوار، الكونغو،          
ــتاين،      ــتوانيا، لختنش ــنان، لكســمبرغ، لي ــنيا، لب ــت، آي الكوي
مالطـة، مـالي، ماليـزيا، المغـرب، المملكة المتحدة لبريطانيا           
ــنرويج،    ــبيا، ال ــندا الشــمالية، موزامــبيق، نامي العظــمى وايرل

 .ا، نيكاراغوا، هنغاريا، اليمن، يوغوسالفيا، اليونانالنمس
  

  الدول غير األعضاء التي مّثلها مراقبون  
 .سويسرا، الكرسي الرسولي

  
  الكيانات التي مّثلها مراقبون  

 .فلسطين
  

  األمم المتحدة  
مكــتب الشــؤون القانونيــة، ادارة التــنظيم، مكــتب مراقــبة      

نة االقتصـادية ألوروبا، معهد     المخـدرات ومـنع الجـريمة، اللجـ       
 .األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة
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المعاهد االقليمية المنتسبة والمعاهد                   

  المشارآة
معهــد آســيا والشــرق األقصــى لمــنع الجــريمة ومعامــلة       
المجــرمين، معهــد أمــريكا الالتيــنية لمــنع الجــريمة ومعامــلة  

ــنع    ــي لم ــد األوروب ــرمين، المعه ــتها،  المج ــريمة ومكافح الج
المنتسب الى األمم المتحدة، المعهد االفريقي التابع لألمم        
المـتحدة لمــنع الجــريمة ومعامــلة المجــرمين، المرآــزالدولي  
إلصالح القانون الجنائي ولسياسات العدالة الجنائية، المعهد       
الدولـي للدراسـات العـليا فـي علوم الجريمة، أآاديمية نايف      

منية، معهد راؤول فالينبرغ لحقوق االنسان  العـربية للعلوم األ   
والقانون االنساني، والمرآز الدولي لمنع الجريمة والمجلس       

 .االستشاري الدولي العلمي والفني

المنظمات الدولية الحكومية األخرى التي               
  مّثلها مراقبون

ــة اآلســيوية   ــنة االستشــارية القانوني ــة  -اللج ــريقية، أمان االف
اء الداخــلية العــرب، مجــلس أوروبــا، الكومــنولث، مجــلس وزر

المفوضـــية األوروبيـــة، مكـــتب الشـــرطة األوروبـــي، المرآـــز 
الدولـي لوضـع السياسـات العامـة بشـأن الهجـرة، المنظمة             
الدولية للهجرة، جامعة الدول العربية، منظمة األمن والتعاون        
فــي أوروبــا، مــنظمة فرســان مالطــة العســكرية المســتقلة، 

ــو   ــرتيب فاســنار بشــأن ض ــليدية  ت ــدير األســلحة التق ابط تص
 .والسلع والتكنولوجيات المزدوجة االستخدام

  
  المنظمات غير الحكومية  

ــام  ــاري العـ ــز االستشـ ــنع  :ذات المرآـ ــيا لمـ ــة آسـ  مؤسسـ
االتحـــاد الدولـــي (الجـــريمة، مؤسســـة آاريـــتاس الدوليـــة  

، االتحاد الدولي   )لـلجمعيات الخيـرية واالجتماعية الكاثوليكية     
، المجــلس الدولــي لــلمرأة، االتحــاد الدولــي     إللغــاء الــرق 
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ــالم      ــة العـ ــنية، رابطـ ــتجارية والفـ ــالمهن الـ ــتغالت بـ للمشـ
االسـالمي، الرابطة الدولية ألخوات المحبة، الرابطة العالمية        

 .للمرشدات وفتيات الكشافة، منظمة زونتا الدولية
 

اتحــاد المحــامين العــرب، : ذات المرآــز االستشــاري الخــاص
ة لحقوق االنسان، الطائفة البهائية الدولية،      المـنظمة العـربي   

المرآـز الوطـني لـلوقاية وللدفاع االجتماعي، منظمة الحراج          
والتـنمية االجـتماعية للمجتمعات المحلية، المنظمة الدولية        
لـــلدفاع عـــن األطفـــال، مؤسســـة جيوفـــاني وفرانشســـكا 

" هاوارد"فـالكوني، لجـنة األصـدقاء العالميـة للتشاور، رابطة           
ح الجــنائي، رابطــة القضــاة الدوليــة، اللجــنة الدوليــة   لالصــال

لـلرعاية األبرشية الكاثوليكية في السجون، لجنة الحقوقيين        
ــول    ــاآل الكحـ ــني بمشـ ــة، المجـــلس الدولـــي المعـ الدوليـ
واإلدمـان، االتحاد الدولي للجامعيات، الرابطة الدولية لحقوق        
 االنســان، الجمعيــة الدوليــة لــلدفاع االجــتماعي، االتحــاد     
ــرابطة المحــامين، المجــلس الوطــني للمــنظمات    ــاني ل الياب

 االتحـاد الفيدرالي للمنظمات النسائية      –النسـائية األلمانيـة     
والجماعــات النســائية لــلرابطات األلمانيــة، بــاآس رومانــا      

الحـــرآة الكاثوليكيـــة الدوليـــة للشـــؤون الفكـــرية والـــثقافة (
ولية لزمالة  ، الـرابطة الد   )والحـرآة الدوليـة للطلـبة الكـاثوليك       

ــتحالف      ــئة، ال ــة البي ــريفية لحماي ــرأة ال الســجون، رابطــة الم
السـرياني العـالمي، الجمعيـة العالميـة للدراسات المتعلقة          

 .بالضحايا
 

 .الرابطة الدولية للشرطة: قائمة
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   المرفق الثاني
اآلثار المترتبة على عقد اجتماع فيما بين            

الدورات للجنة منع الجريمة والعدالة               
نائية قبل انعقاد دورتها العاشرة                الج

   المستأنفة من حيث خدمة المؤتمرات
تسـتلزم التوصـية الصـادرة عـن اللجـنة بمواصـلة النظر              -1

متابعة مؤتمر األمم   " من جدول أعمالها، المعنون      5في البند   
، أثــناء "المـتحدة العاشـر لمــنع الجـريمة ومعامــلة المجـرمين    

 وقـت الحـق مـن عام    اجـتماع يعقـد فيمـا بيـن الـدورات فـي       
، احـــتياجات اضـــافية مـــن خدمـــات المؤتمـــرات تقـــّدر 2001

وتستند تلك  .  دوالرا أمريكيا  163 060تكاليفهـا الكامـلة بـنحو       
الـتقديرات الى االفـتراض الـنظري بأنـه لن يلبى أي جزء من              
االحــتياجات الخاصــة بخدمــة المؤتمــرات مــن ضــمن القــدرات 

شؤون  (2في اطار البند    الدائمة لخدمة المؤتمرات والمدرجة     
ــرات    ــات المؤتمـ ــة وخدمـ ــة العامـ ــزانية  ) الجمعيـ ــي الميـ فـ

بيـد أنه   . 2001-2000الـبرنامجية المقـترحة لفـترة السـنتين         
رصــدت فــي اطــار ذلــك الــباب مخصصــات ال لالجــتماعات       
المــبرمجة وقــت إعــداد الميــزانية فحســب، بــل لالجــتماعات 

كون عدد  الـتي يـؤذن بهـا فـي وقت الحق أيضا، شريطة أن ي             
ــة     ــع خطـ ــقين مـ ــا متسـ ــرات وتوزعهـ ــتماعات والمؤتمـ االجـ

ونـتيجة لذلـك، لن يلزم رصد       . اجـتماعات السـنوات السـابقة     
اعـتماد اضـافي لتلـبية احـتياجات اجـتماع اللجـنة فيمـا بيـن         

 .الدورات

وفيمـا يتعـلق بموعـد اجـتماع مـا بين الدورات، استنادا              -2
ــتب ا    ــدى مك ــل ل ــبء العم ــتماعات وع ــم الى خطــة االج ألم

المـتحدة بفييـنا فـي الماضـي، ُيقـترح عقـد اجـتماع مـا بين                 
 .2001سبتمبر / أيلول5 الى 3الدورات من 
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   المرفق الثالث
 قائمة الوثائق  

 

 العنوان أو الوصف

بند 
جدول 
األعما
 رقم الوثيقة ل

Corr.1 و E/CN.15/2001/1 2 جدول األعمال وشروحه

رآز تقرير األمين التنفيذي عن أعمال الم             
 المعني بمنع اإلجرام الدولي

6 E/CN.15/2001/2و Corr.1

تقرير األمين العام عن الصكوك القانونية               
الدولية الراهنة، والتوصيات وغير ذلك من             

 الوثائق المعنية بالفساد

4 E/CN.15/2001/3و Corr.1

تقرير األمين العام عن استنتاجات الدراسة       
حة الجريمة  عن التدابير الفّعالة لمنع ومكاف     

 ذات الصلة بالتكنولوجيا الراقية والحواسيب

4 E/CN.15/2001/4 

تقرير األمين العام عن مشاريع خطط عمل         
 من أجل تنفيذ اعالن         2005-2001للفترة   

مواجهة : فيينا بشأن الجريمة والعدالة          
 تحديات القرن الحادي والعشرين

5 E/CN.15/2001/5

 دور   مذآرة من األمانة بشأن استعراض          
مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة               
ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها ومدة       

 انعقادها ونظامها الداخلي

5 E/CN.15/2001/6 

تقرير األمين العام عن المشاريع المتعلقة            
بالمساعدة التقنية الدولية والتدريب في            

 ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية

6 E/CN.15/2001/7

قرير األمين العام عن أنشطة المعاهد              ت
التي تتألف منها شبكة برنامج األمم                 

 المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

6 E/CN.15/2001/8 
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 العنوان أو الوصف

بند 
جدول 
األعما
 رقم الوثيقة ل

تقرير األمين العام عن استخدام وتطبيق           
معايير األمم المتحدة وقواعدها في مجال         

 منع الجريمة والعدالة الجنائية

7 E/CN.15/2001/9

األمين العام عن عقوبة اإلعدام             تقرير    
وتنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق         

 الذين يواجهون عقوبة اإلعدام

7 E/CN.15/2001/10و Corr.1

مذآرة من األمين العام بشأن برنامج العمل       
المقترح في مجال منع الجريمة والعدالة           

 2003-2002الجنائية لفترة السنتين 

8 E/CN.15/2001/11

 من األمين العام بشأن ترشيح عضو        مذآرة
في مجلس أمناء معهد األمم المتحدة               

 األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة

8 E/CN.15/2001/12

 E/CN.15/2001/L.1 10 مشروع تقرير
Add.1/Rev.1و

/E/CN.15/2001/L.1 10 مشروع تقرير
Add.2-8

االتحاد الروسي، األرجنتين، أستراليا،               
انيا، أوغندا، البرتغال، بلجيكا،         اآوادور، ألم  

بلغاريا، بورآينا فاسو، بيرو، الجمهورية                
التشيكية، جنوب افريقيا، رومانيا، سلوفاآيا،       

، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي          (السويد    
فرنسا، فنلندا، الكاميرون، آرواتيا، آندا،             
آوستاريكا، المغرب، المملكة المتحدة               

لشمالية، ناميبيا،  لبريطانيا العظمى وايرلندا ا    
 مشروع قرار منقح: نيجيريا، هنغاريا

)ب (7 E/CN.15/2001/L.2/Rev.2
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 العنوان أو الوصف

بند 
جدول 
األعما
 رقم الوثيقة ل

األرجنتين، اسبانيا، أستراليا، اآوادور،                
اندونيسيا، أوروغواي، البرازيل، بوليفيا، بيرو،       
ترآيا، جنوب افريقيا، السويد، شيلي،                
آولومبيا، المغرب، الفلبين، فنـزويال،                  

العربية السعودية،     المكسيك، المملكة         
 مشروع قرار منقح: الهند

4 E/CN.15/2001/L.3/Rev.2

E/CN.15/2001/L.4 4 مشروع قرار: األرجنتين

E/CN.15/2001/L.5 4 مشروع قرار: اآوادور وبيرو

االتحاد الروسي، األرجنتين، األردن، اسبانيا،      
-جمهورية(اآوادور، أوآرانيا، ايران                      

آستان، بوتسوانا،    ، ايطاليا، با      )االسالمية
بولندا، بوليفيا، بيرو، بيالروس، تايلند، تونس،       
الجماهيرية العربية الليبية، شيلي، فنلندا،         
قطر، آرواتيا، آندا، آوبا، آولومبيا، الكويت،          
المغرب، المكسيك، المملكة العربية                  

مشروع : السعودية، نيجيريا، هنغاريا، اليونان    
 قرار منقح

5 E/CN.15/2001/L.6/Rev.2

تعليقات مقدمة من فنلندا بشأن مشاريع            
 من أجل      2005-2001خطط عمل للفترة         

: تنفيذ اعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالة          
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين            

(E/CN.15/2001/5) 

5 E/CN.15/2001/L.7

تعليقات مقدمة من آندا بشأن مشاريع              
 من أجل      2005-2001خطط عمل للفترة         

: يذ اعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالة          تنف
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين            

(E/CN.15/2001/5) 

5 E/CN.15/2001/L.8
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االتحاد الروسي، اسبانيا، البرتغال، بولندا،          
بيالروس، ترآيا، سلوفاآيا، السويد، فرنسا،       

نيابة عن  (قطر، آرواتيا، آندا، الكويت، مصر         
، المملكة المتحدة     ) والصين  77مجموعة الـ  

لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، هولندا،      
 مشروع قرار منقح: اليونان

5 E/CN.15/2001/L.9/Rev.3

E/CN.15/2001/L.10 4 مشروع قرار منقح: آولومبيا

تعليقات مقدمة من أوزبكستان بشأن                
 من  2005-2001مشاريع خطط عمل للفترة       

لجريمة أجل تنفيذ اعالن فيينا بشأن ا                 
مواجهة تحديات القرن الحادي          : والعدالة

 (E/CN.15/2001/5)والعشرين 

5 E/CN.15/2001/L.11

اآوادور واندونيسيا وأوآرانيا وايران                     
وباآستان وبنن       ) االسالمية-جمهورية(

وبوتسوانا وبورآينا فاسو وبوليفيا وبيرو                
وبيالروس وجنوب افريقيا وشيلي وغواتيماال       

ال وآولومبيا والمغرب            والفلبين وفنـزوي     
مشروع : والمكسيك وناميبيا ونيجيريا والهند    

 قرار منقح

4 E/CN.15/2001/L.12/Rev.1

World prison populations: facts, trends and solutions 7 E/CN.15/2001/CRP.1

Draft United Nations manual on anti-corruption policy  E/CN.15/2001/CRP.2

Report on the SADC Regional Meeting of Ministers of 
Justice and Attorneys-General on the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime and draft 
SADC Protocols on Extradition and Mutual Legal Assistance 
in Criminal Matters, Johannesburg, South Africa, 26-30 
March 2001 

4 E/CN.15/2001/CRP.3
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Seminario regional para la facilitación de la entrada en vigor 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, 
Ciudad de Guatemala, 19 y 20 de abril de 2001 

 E/CN.15/2001/CRP.4

بيان مقدم من االتحاد الدولي اللغاء الرق،            
التحالف الدولي للمرأة، المجلس الدولي            
للمرأة، االتحاد الدولي للمشتغالت بالمهن         
التجارية والفنية، منظمة الروتاري الدولية            

منظمتان غير     (ومنظمة زونتا الدولية              
لعام حكوميتين تتمتعان بالمرآز االستشاري ا    

، )لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي           
جماعات الضغط النسائية األوروبية، رابطة           
هاوارد لإلصالح الجنائي، اللجنة الدولية              
للرعاية األبرشية الكاثوليكية في السجون،         
المجلس الدولي المعني بمشاآل الكحول         
واإلدمان، االتحاد الدولي للجامعيات،                 

ماعي، المرآز   الجمعية الدولية للدفاع االجت      
االيطالي للتضامن، المجلس الوطني                 

 االتحاد    –للمنظمات النسائية األلمانية            
الفيدرالي للمنظمات النسائية والجماعات         
النسائية للرابطات األلمانية، باآس رومانا           

الحرآة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية       (
) والثقافة والحرآة الدولية للطلبة الكاثوليك        

الص، والمنظمة الدولية             وجيش الخ      
منظمات غير حكومية    (االشتراآية النسائية    

متمتعة بالمرآز االستشاري الخاص لدى           
 )المجلس االقتصادي واالجتماعي

E/CN.15/2001/NGO/1 )أ (7

بيان مقدم من الرابطة الدولية ألخوات                 
المحبة وهي منظمة غير حكومية متمتعة           
بمرآز استشاري عام لدى المجلس                  

 صادي واالجتماعياالقت

E/CN.15/2001/NGO/2 )ب (7
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بيان مقدم من مؤسسة آسيا لمنع الجريمة،        
وهي منظمة غير حكومية متمتعة بوضع             
استشاري عام لدى المجلس االقتصادي           

 واالجتماعي

E/CN.15/2001/NGO/3 )ب (7

  

 ـــــــــــــ


