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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة احلادية عشرة

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥-١٦فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٩البند 

 االدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية
  

تسـمية عضـوين يف جملـس أمـناء معهـد األمـم املتحدة األقاليمي ألحباث                
 اجلرمية والعدالة

  
 )١( العاممذكرة من األمني

 
 
يسـترعى انتـباه جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل مسألة تتعلق بتشكيل جملس أمناء                 -١

معهـد األمـم املـتحدة األقالـيمي ألحبـاث اجلـرمية والعدالـة، وهي تتطلب اختاذ اجراء من اللجنة                
ومهــا فقــد انتهــت فــترة عضــوين مــن أعضــاء اجمللــس، . ومــن اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي

 .٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٧يف ) هنغاريا(وكارويل بارد ) نيجرييا(أدميي . أديدوكون أ

وبـناء عـلى املـادة الـرابعة مـن الـنظام األساسـي ملعهـد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث                     -٢
/  أيار٢٤ املؤرخ ١٩٨٩/٥٦اجلـرمية والعدالـة، املـرفق بقـرار اجمللـس االقتصـادي واالجتماعي             

 :١٩٨٩يو ما

 :يكون تشكيل اجمللس كما يلي -٢" 

____________ 
 .تأخر تقدمي التقرير بسبب التأخري يف تقدمي السري الذاتية  (1) 
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سبعة أعضاء ختتارهم جلنة منع اجلرمية ومكافحتها، بناء على ترشيح                              )أ"(  
من األمني العام، ويوافق عليهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي، مع ايالء االعتبار                             

بدأ   الواجب حلقيقة أن املعهد وأعماله ميوالن من املسامهات الطوعية، وكذلك مل                        
ويكون اختيار أعضاء اجمللس من بني األشخاص املرموقني                          . التوزيع اجلغرايف العادل         

ويعمل هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصية                 . الذين يتمتعون باملؤهالت واخلربة الالزمة            
. ملدة مخس سنوات ابتداء من تاريخ أول اجتماع للمجلس يدعون إىل االشتراك فيه                         

وافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي ملا ال يزيد عن مدة                      وجيوز للجنة اعادة تعيينهم مب         
 ..."واحدة أخرى    

ووفقـا ملكتـب الشـؤون القانونـية باألمانة العامة فان اللجنة خلفت اللجنة السابقة ملنع                 -٣
 .اجلرمية ومكافحتها يف وظائفها وصالحياهتا، يف هذه املسألة وغريها

وزليكو هورفايت            ) مصر  (كندر غطاس       اس : واملرشحان التاليان مها املقترحان             -٤
 ).كرواتيا  (

فمجلس  . وقد أخذ مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل يف االعتبار عند تشكيل اجمللس                               -٥
 :األمناء احلايل ملعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة يتألف من                         

 ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٧تنتهي مدته يف ): نيجرييا(أدميي . أديدوكون أ 

 ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٧تنتهي مدته يف ): هنغاريا(كارويل بارد  

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١تنتهي مدته يف ): السويد(ماري بغلر -آن 

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٧تنتهي مدته يف ): فرنسا(كلود كارسنيت -جان 

 ٢٠٠٣نوفمرب /ين الثاين تشر٢٦تنتهي مدته يف ): اليابان(ستسو ميازاوا  

 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦تنتهي مدته يف ): كولومبيا(آليخاندرو ريس بوسادا  

/  كانون األول      ١تنتهي مدته يف      ): الواليات املتحدة األمريكية         (جريمي ترافيس       
 ٢٠٠٤ديسمرب   

 .وترد املعلومات األساسية عن املرشحني يف مرفق هذه الوثيقة -٦
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 املرفق
ات أساسـية عـن املرشـحني املقترحني لشغل منصبني يف جملس أمناء معهد              معلومـ 

 األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة
  

 اسكندر غطاس
 

 اخللفية األكادميية

 )١٩٦١(ليسانس احلقوق 
 )١٩٦٣(ماجستري يف القانون الدويل 

 )١٩٧٣(دكتوراة الدولة يف القانون العام 
 

 الوضع املهين

 د وزير العدل لشؤون التعاون الدويل والثقايفمساع

 املدعي العام للقاهرة :١٩٦٨-١٩٦١

 رئيس هيئة االدعاء بادارة املخدرات :١٩٧١-١٩٦٨

  اجليزة–رئيس حمكمة ابتدائية، املنصورة  :١٩٧٦-١٩٧١

مدع أول باملكتب الرئاسي للمدعي العام يف مصر؛ العمل                           :١٩٨١-١٩٧٦
 يع بوزارة العدل      كمستشار فين بادارة التشر            

عني مستشارا حملكمة استئناف القاهرة؛ انتدب مبحكمة االستئناف                       : ١٩٨١
 ليعمل نائبا ملدير ادارة التشريع بوزارة العدل                

 عني نائبا لرئيس حمكمة االستئناف: ١٩٨٦

 عني رئيسا حملكمة االستئناف ورئيسا حملكمة جنايات القاهرة: ١٩٩٠

 التعاون الدويل والثقايف بوزارة العدلعني مساعدا للوزير لشؤون : ١٩٩٥
 

 األنشطة األخرى
 

 حماضر بكلية احلقوق بالقاهرة واخلرطوم واجلماهريية العربية الليبية

 عضو وفد مصر إىل دورات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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رئيس وفد مصر يف املفاوضات اخلاصة بعقد اتفاقيات التعاون القضائي بني مصر                              
 ودول أخرى     

منسق وزارة العدل املصرية بشأن اإلعداد ملؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية                             
 )١٩٩٥مايو   /القاهرة، أيار     (ومعاملة اجملرمني       

/ القاهرة، تشرين األول          (منسق املؤمتر الثالث لوزراء العدل بدول الفرانكوفونية                        
 )١٩٩٥أكتوبر   

أبريل   /نيسان    ( املدين املصري      أمني عام مؤمتر اليوبيل الذهيب ملدونـة القانون                 
١٩٩٨( 

أمني عام املؤمتر العريب االقليمي لالحتفال باليوبيل الذهيب التفاقيات جنيف                           
 )١٩٩٩(املتعلقة بالقانون االنساين الدويل            

ممثل مصر يف املؤمترات القضائية الدولية املختلفة اليت اشتركت فيها وزارة العدل                                      
 )نطن، أبوجا، أديس أبابا        روما، الهاي، باريس، فيينا، واش          (

 صاحب مؤلفات يف العلوم السياسية والقانون العام                   

 عضو يف الرابطة الدولية للقانون اجلنائي              

عضو يف الرابطة الدولية للقانون الدويل واملعهد الدويل للقانون للبلدان الناطقة                              
 بالفرنسية  

فاقية اليونسكو        عضو يف جلنة التوفيق واملساعي احلميدة بني الدول األطراف يف ات                          
 )١٩٩٩(ملكافحة التمييز يف جمال التعليم،                 

 عضو يف الرابطة الدولية لالصالحيات والسجون
 

 أومسة
 

 ١٩٨٣فارس جوقة الشرف، 

 ١٩٩٠حامل وسام سانت غريغوار، الكرسي البابوي، 

 ١٩٩١حامل وسام جوقة الشرف، برتبة ضابط، 

 ١٩٩٩دور، حامل وسام االستحاق الوطين الفرنسي برتبة كومان

 ٢٠٠١حامل وسام االستحقاق الوطين االيطايل برتبة كوماندور، 
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 زليكو هورفايت
 

  يف سيزاك، كرواتيا      ١٩٣٤أغسطس      / آب ٦ولد يف   

، وحصل على دبلوم            ١٩٥٦وخترج يف     . أمت دراسته االبتدائية والثانوية يف زغرب              
احلقوق،   مبدرسة    ) ١٩٧٧(وعلى دكتوراة الفلسفة            ) ١٩٦٢(يف الدراسات العليا         

 جامعة زغرب       

 مساعد قاض، مبحكمة حملية يف زغرب، كرواتيا: ١٩٥٧-١٩٥٦

 قاض ورئيس حمكمة حملية يف ديلنيسي، كرواتيا: ١٩٦٣-١٩٥٧

مستشار قانوين ومدير الشؤون العامة بشركة هيدروتكنيك،                          : ١٩٦٧-١٩٦٣
 بالقاهرة، مصر      

 مستشار، وزارة العدل يف كرواتيا: ١٩٧٧-١٩٦٧

تاذ القانون اجلنائي والقانون اجلنائي الدويل وعلم اجلرمية؛                            أس: ١٩٨٧-١٩٧٧
نائب عميد، عميد مدرسة احلقوق، جامعة رجييكا، كرواتيا؛ نائب مدير جامعة                                       

 رجييكا، كرواتيا، رئيس رابطة اجلامعات                     

أستاذ القانون اجلنائي وعلم اجلرمية والقانون اجلنائي الدويل؛ عميد،                           : ١٩٨٧
نائي، ومدير الدراسات العليا يف العلوم اجلنائية مبدرسة                        ورئيس قسم القانون اجل         

احلقوق، زغرب؛ نائب رئيس جملس املديرين جبامعة زغرب؛ رئيس جلنة انتخاب                                      
مدّرسي القانون جلميع اجلامعات الكرواتية؛ أستاذ علم اجلرمية والسياسة اجلنائية                                             

طة يف زغرب؛ أستاذ           والقانون اجلنائي للدراسات العالية والعليا بأكادميية الشر                  
علم اجلرمية ووضع األشخاص املختلني عقليا يف الدراسات العليا لعلم النفس                                     

 االجتماعي والشرعي مبدرسة الطب جبامعة زغرب                           

رئيس أكادميية العلوم القانونية يف كرواتيا؛ رئيس رابطة املدرسني والعلميني                        
) ييل وديوك      (مريكية   اآلخرين، زغرب؛ أستاذ زائر جبامعات الواليات املتحدة األ                   

فيينا،  (، والنمسا    )روما، تريستا، بادوا، كاتانيا       (، وايطاليا     )فرايبورغ   (وأملانيا   
، وسلوفينيا        )بودابست   (، وهنغاريا     )تورون، كراكوفيا      (، وبولندا  )غراتز  

  كتب   ٦نشر له أكثر من مائة مقال علمي و                . ، اخل)الهاي  (، وهولندا   )ليوبليانا (

رئيس اللجنة احلكومية               : شر املاضية اضطلع باملهام التالية             وخالل السنوات الع          
لصياغة مدونة القانون اجلنائي الكرواتية اجلديدة؛ رئيس اللجنة احلكومية                        ) وزارة العدل     (
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وزارة       (لصياغة قانون املخالفات الكروايت اجلديد؛ رئيس اللجنة احلكومية                          ) وزارة العدل      (
ختلني عقليا؛ مستشار للدولة بوزارة العدل يف                   لصياغة القانون اجلديد بشأن امل          ) العدل 

كرواتيا؛ عضو جلنة وزارة العدل الختبار املتقدمني لنقابة احملامني؛ رئيس اللجنة احلكومية                                           
 .جلرائم احلرب؛ عضو جلنة برملان كرواتيا للمسائل الدستورية والنظام السياسي                                         

 شغل املناصب         ،١٩٩٦ومنذ أن أصبحت كرواتيا عضوا يف جملس أوروبا يف                        
ومنذ    . رئيس الوفد الكروايت إىل اللجنة األوروبية املعنية مبشاكل اجلرمية                           : املناصب التالية     

 عضو الفريق املتعدد التخصصات املعين                  ٢٠٠١-١٩٩٧ أصبح عضوا باملكتب؛ ومن           ٢٠٠١
رئيس وفد كرواتيا إىل       /، عضو   ١٩٩٣بالرشوة، مبجلس أوروبا؛ وعضو باملكتب، ومنذ                 

نة مالحقة اجلرائم والعدالة اجلنائية؛ عضو وفد كرواتيا ونائب رئيسه يف املؤمتر                           اجتماعات جل   
؛ ممثل كرواتيا يف جلنة األمم املتحدة                 )٢٠٠٠فيينا،   (العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني               

، وممثل كرواتيا        )٢٠٠٠-١٩٩٦(اخلاصة العداد اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود                        
؛   )٢٠٠١( األمم املتحـدة املخصصـة املعنية بالتفاوض على اتفاقيـة ملكافحـة الرشـوة                                 فـي جلنة   

عضو اجمللس التنفيذي للمجلس االستشاري العلمي واملهين لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية                                                       
 .والعدالة اجلنائية       

 ــــــــ


