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 مقدمـة -أوال

 

رات منع اجلرمية والعدالة    أكـدت جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف دورهتـا احلاديـة عشـرة عـلى أمهـية مؤمت                        -١ 
ولوحظ أن املؤمترات تتيح فرصة للدول      . اجلنائـية لتـبادل املعلومـات عـن االجتاهـات واملشـاكل يف جمـال العدالة اجلنائية                

لكـي تلـتقي وتـبين حتالفـات ضـد اجلـرمية، موفـرة حمفـال لصـوغ استراتيجيات عاملية واالستفادة من اجلهود التعاونية يف                         
وأشـري يف معـرض تـبادل اآلراء حـول املواضـيع اليت ميكن ادراجها يف جدول أعمال املؤمتر، ال سيما                     . مكافحـة اجلـرمية   

، خربات يف املسائل ٢٠٠٥حـول اجلـرمية املـنظمة والفسـاد، اىل أن اجملـتمع الـدويل سـيكون قـد اكتسـب، حبلـول عـام                     
، )، املــرفق األول٥٥/٢٥قــرار اجلمعــية العامــة  (املــتعلقة باتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية 

وبالـتايل فـان املؤمتـر احلـادي عشر سيتيح فرصة الجراء حتليل للتقدم              . واتفاقـية األمـم املـتحدة املرتقـبة ملكافحـة الفسـاد           
شئة يف جمال وعموما، أبدي رأي مفاده أن املواضيع ينبغي أن تعرب عن االجتاهات النا. احملـرز يف تنفـيذ هاتني االتفاقيتني     

 .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

وأعــرب أيضــا عــن رأي مفــاده أن القضــايا الــيت ســتناقش يف حلقــات العمــل ينــبغي أن جيــري اختــيارها وفقــا     -٢ 
أن تكــون القضــايا مكــان اهــتمام الــبلدان النامــية والــبلدان املــتقدمة عــلى الســواء؛ وأن تكــون شــاملة    : خلمســة معــايري

وأن حتـدد املشـاكل الناشـئة؛ وأن تركـز عـلى املشـاكل واحللول العملية اليت من شأهنا توطيد التعاون       جملـاالت مـتعددة؛    
 .التقين؛ وأن تكون حفَّازة للعمل الذي سيجري تنفيذه بعد اختتام املؤمتر احلادي عشر

وع املؤمتر  واختتمـت اللجـنة مناقشـتها حـول املوضـوع بـأن قدمـت اىل اجلمعـية العامـة اقـتراحات بشـأن موض                        -٣ 
 .وبنود جدول األعمال الرئيسية ومواضيع حلقات العمل

، أحاطــت اجلمعــية العامــة عــلما بــتقرير  ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول١٨ الصــادر يف ٥٧/١٧١ويف القــرار  -٤ 
ؤمتر األمم جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا احلادية عشرة ومبناقشاهتا واألعمال التحضريية اخلاصة مب       

أوجـه التآزر  "املـتحدة احلـادي عشـر ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، وقـررت أن يكـون املوضـوع احملـوري لـلمؤمتر هـو                  
 ".التحالفات االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية: واالستجابات

مؤمتر احلــادي عشــر قدمــت اجلمعــية أربعــة  وفــيما خيــص املواضــيع املقــترحة للمناقشــة أثــناء اجللســة العامــة لــل    -٥ 
، وأشـارت اىل أن الـدول األعضـاء ميكـن أن حتسـن تلـك املواضيع وتقترح مواضيع اضافية أثناء                    )أنظـر أدنـاه   (مواضـيع   

 :االجتماعات املقبلة ما بني دورات اللجنة لوضع صيغتها النهائية يف دورة اللجنة الثانية عشرة

 ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛التدابري الفعالة ملكافح )أ(  

 التهديدات واالجتاهات يف القرن احلادي والعشرين؛: الفساد )ب(  

 حتديات تواجه التنمية املستدامة؛: اجلرائم االقتصادية واملالية )ج(  
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 .مخسون سنة على وضع املعايري يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية: تفعيل املعايري )د(  

 أيضــا أن تــنظر حلقــات عمــل يف املســائل التالــية ضــمن اطــار املؤمتــر  ٥٧/١٧١حــت اجلمعــية يف قــرارها واقتر -٦ 
احلـادي عشـر، وأشـارت اىل أن بامكـان الـدول األعضـاء حتسـني هـذه املسائل واقتراح مواضيع اضافية حللقات العمل                        

 :لنهائية يف الدورة الثانية عشرة للجنةأثناء االجتماعات اليت ستعقدها اللجنة بني الدورات لكي توضع يف صيغتها ا

 دور القطاع اخلاص؛: تدابري مكافحة اجلرمية االقتصادية )أ(  

 التعاون على انفاذ القوانني عرب احلدود؛ )ب(  

 حقوق االنسان يف جمال العدالة اجلنائية؛ )ج(  

 دابري البديلة؛اشراك اجملتمع احمللي والتحويل وغري ذلك من الت: العدالة التصاحلية )د(  

 الصالت بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالرهاب؛ )ه(  

 تدابري مكافحة اجلرمية ذات الصلة بالتكنولوجيا الرفيعة واحلواسيب؛ )و(  

 تدابري مكافحة غسل األموال؛ )ز(  

 مكافحة الفساد؛ )ح(  

 النغماس فيها؛استراتيجيات منع اجلرمية اليت تستهدف الشباب املعرض خلطر ا )ط(  

 املمارسات والسبل الراهنة بشأن جتاوز العقبات اليت حتول دون تسليم اجملرمني؛ )ي(  

وكـررت اجلمعـية يف القـرار نفسـه طلـبها اىل األمـني العـام أن يوفـر لـلمركز املعـين مبـنع االجرام الدويل املوارد                 -٧ 
، من أجل األعمال ٢٠٠٣-٢٠٠٢جمية لفـترة السنتني  الضـرورية، ضـمن حـدود االعـتمادات االمجالـية للميزانـية الـربنا          

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤التحضـريية لـلمؤمتر احلـادي عشـر، وأن يكفـل توفـري مـوارد كافـية يف امليزانـية الربناجمية لفترة السنتني               
عشر لدعـم عقـد املؤمتـر، وطلبـت اىل اللجـنة أن تضـع، يف دورهتـا الثانية عشرة، الصيغة النهائية لربنامج املؤمتر احلادي                         

وأن تقــدم توصــياهتا النهائــية، مــن خــالل اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي، اىل اجلمعــية، وطلبــت اىل األمــني العــام أن   
 .يكفل املتابعة املناسبة للقرار وأن يقدم اىل اجلمعية، عن طريق اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة، تقريرا يف هذا الصدد

 .جلرمية والعدالة اجلنائية استجابة لذلك الطلبويقدم هذا التقرير اىل جلنة منع ا -٨ 
 
 

آراء اضافية من الدول بشأن بنود جدول األعمال ومواضيع حلقات العمل املتعلقة مبؤمتر  -ثانيا
 األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 

اىل دورهتــا احلاديــة عشــرة موجــزا ) E/CN.15/2002/12(قــد تذكــر اللجــنة أن األمــني العــام قــدم هلــا يف تقريــره  -٩ 
وينبغي . ٢٠٠١سبتمرب  / أيلـول  ٢٤لشـىت االقـتراحات الـيت قدمـتها الـدول الـيت ردت عـلى مذكـرته الشـفوية املؤرخـة                      
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ويـرد فـيما يـلي موجـز اآلراء االضـافية املقدمـة مـن حكومات األرجنتني           . قـراءة مـا يـلي يف ارتـباط بـتلك االقـتراحات            
والــربازيل والبوســنة واهلرســك وبوليفــيا وتركــيا وعمــان وفرتويــال وقطــر وكرواتــيا وكولومبــيا    واكــوادور وباكســتان 

واململكـة العربـية السـعودية والـيابان بشأن بنود جدول األعمال ومواضيع حلقات العمل احملتملة لكي ينظر فيها املؤمتر         
 .احلادي عشر

 

 بنود جدول األعمال -ألف
 

ملناقشــته يف اجللســة العامــة " الــتحديات اجلديــدة: مــنع اجلــرمية احلضــرية"موضــوع اقترحــت األرجنــتني ادراج  -١٠ 
الدروس املستفادة  ) أ: (ويف اطـار هـذا البند، اقترحت األرجنتني النظر يف املسائل احملددة التالية            . لـلمؤمتر احلـادي عشـر     

مهام خدمات األمن اخلاصة  ) ب(؛ و   يف جمـال مـنع اجلـرمية احلضـرية وتقيـيم اسـتراتيجيات املـنع وسياسات األمن العام                 
استراتيجيات منع جرمية االختطاف والصالت بني  ) ج(وحدودهـا ودورهـا يف سياق السياسات األمنية ملنع اجلرمية؛ و            

واملسامهة اليت  " االمتناع عن الدفع  "مناقشة استراتيجية   ) د(جـرمية االخـتطاف واجلرمية املنظمة الوطنية وعرب الوطنية؛ و           
مـثال وكـاالت األمـن اخلاصـة واجلهـات املفاوضـة بشـأن الرهائن وشركات التأمني        (يقدمهـا القطـاع اخلـاص     ميكـن أن    

منع سرقة السيارات، علما بأن العربات هي الوسيلة الرئيسية املستخدمة مع           ) ه(لتقلـيل جرمية االختطاف؛ و      ) الدولـية 
وق السوداء لبيع السيارات وقطع غيارها ومكوناهتا       األسـلحة الـنارية يف جـرائم النهـب والعنف، واملصدر الرئيسي للس            

وضـع استراتيجيات جمدية وفعالة لرتع األسلحة النارية        : األسـلحة الصـغرية   ) و(املسـروقة، ولالحتـيال عـلى الـتأمني؛ و          
تصـميم ووضع   ) ح(وضـع اسـتراتيجيات وقائـية لتخفـيض عـدد حـاالت قـتل ضـباط انفـاذ القـانون؛ و                      ) ز(املدنـية؛ و    
 .يل للعنف اجلنائي لقياس االجتاهات يف جمال اجلرميةدليل دو

وأوصـت بوليفـيا بـأن يركـز املؤمتـر احلـادي عشـر عـلى حتلـيل أسـباب الفسـاد واحللـول املقـترحة ملكافحة هذا                   -١١ 
 وأوصــت أيضــا بــأن يــأخذ املؤمتــر احلــادي عشــر يف احلســبان العوامــل املــتعلقة مبــنع اجلــرائم االقتصــادية واملالــية  . الــبالء

والـتعاون يف هـذا املضـمار بـني الـدول األعضـاء، بالـنظر اىل تـأثري تلـك اجلـرائم الكـبري على موارد الدولة، ال سيما يف                              
 .البلدان الفقرية

اسـاءة اسـتعمال التكنولوجـيات الكيميائية يف انتاج املخدرات          "واقترحـت البوسـنة واهلرسـك ادراج موضـوع           -١٢ 
 ".غري املشروع

، ولكنها اقترحت   "التدابري الفعالة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      "يل عن تأييدها ملوضوع     وأعربـت الـرباز    -١٣ 
وأوصت الربازيل بادراج بند جديد بشأن      . ادراج بـند فـرعي بشـأن االجتـار الـدويل باألسـلحة يف اطـار ذلك املوضوع                 

ضا ادراج بند فرعي عن دور الشرطة يف منع وأيـدت أي . الـتجرمي واملعاقـبة مـع التركـيز عـلى سياسـة مراقـبة املخـدرات             
مخسون سنة على وضع املعايري يف جمال منع اجلرمية والعدالة          : تفعيل املعايري "اجلـرمية ومكافحـتها يف اطـار البـند املعـنون            

 ".اجلنائية
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غي أن يكون ينب" الـتدابري الفعالـة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية    "وكـان مـن رأي كولومبـيا أن موضـوع           -١٤ 
مـن املواضـيع الـيت حتظـى باألولويـة للمناقشـة أثـناء اجللسة العامة للمؤمتر احلادي عشر، وأوصت مبناقشة البنود الفرعية               

اجلـرمية الدولـية املـتعلقة باالجتار باملواد اليت تسبب االرهتان بدنيا ونفسيا؛ واجلرمية عرب           : التالـية يف اطـار ذلـك املوضـوع        
االجتـار باألشـخاص؛ واجلـرمية الدولـية املـتعلقة باالجتـار باألسـلجة الـنارية؛ وعقـد اتفاقـات بني الدول           الوطنـية املـتعلقة ب    

ــية فــيما يــتعلق بالبحــث عــن املشــتبه فــيهم وتســليمهم وجتمــيد املوجــودات       ــتعاون يف املســائل اجلنائ األعضــاء بشــأن ال
 رأي كولومبيا أن موضوع الفساد حيظى بأولوية        وكان من . واالسـتيالء عـلى املمـتلكات املكتسـبة بطـريقة غري قانونية           

 .ويستلزم اهتماما أكرب من خالل دراسته واعتماد تدابري مشتركة بني الدول ملنعه ومكافحته

ــباره         -١٥  ــند يف جــدول أعمــال املؤمتــر احلــادي عشــر عــن قمــع االرهــاب باعت ــبغي ادراج ب ــه ين ــيا أن ورأت كروات
يف مسألة االرهاب ضمن اطار الربنامج العاملي ملكافحة االرهاب بغية دعم         واقترحـت أيضـا أن يـنظر        . موضـوعا مهمـا   

 .أنشطة املركز املعين مبنع االجرام الدويل دعما فعاال

" االرهـاب وتعـريفه واجتاهاته يف ضوء التطورات اجلديدة على املسرح الدويل           "واقترحـت قطـر ادراج مسـائل         -١٦ 
 ".الرهابسبل التعاون بني األمم على مكافحة ا"و 

 ".التدابري الفعالة ملكافحة االرهاب"واقترحت تركيا ادراج موضوع  -١٧ 

 ملناقشــتها يف اجللســات ٥٧/١٧١وأيــدت فرتويــال ادراج بــنود جــدول األعمــال األربعــة املذكــورة يف القــرار   -١٨ 
لـتهديدات واالجتاهـات يف القرن   ا: الفسـاد ) ب(الـتدابري الفعالـة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية؛ و              ) أ(:  العامـة 

مخسون : تفعيل املعايري ) د(حتديات تواجه التنمية املستدامة؛ و      : اجلـرائم االقتصادية واملالية   ) ج(احلـادي والعشـرين؛ و      
ويف هذا الصدد، أكدت فرتويال على أسباب تأييد البنود       . سـنة عـلى وضع املعايري يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية           

تعـين النشاط االجرامي الذي ميتد اىل ما  " اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية      "بعـة املذكـورة أعـاله، مشـرية اىل أن عـبارة             األر
وتشمل األنشطة اليت تقوم هبا مجاعات منظمة واليت . وراء احلـدود الوطنـية وبالـتايل ميـثل انـتهاكا لقوانـني الدول املعنية           

وتـنطوي اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية      . أو نفـوذ سياسـي    /اىل حتقـيق أربـاح و     هادفـة   " جـرائم خطـرية   "تصـنَّف باعتـبارها     
عـلى االجتـار بـاملخدرات، وهتريـب األسـلحة، واسـتغالل الدعـارة، واالختطاف ألغراض االبتزاز، واالبتزاز من خالل                    

يع واحلــث عــلى توفــري احلمايــة لألعمــال، والتــبادل الــتجاري بالبضــائع يف الســوق الســوداء، وغســل األمــوال والتشــج  
وسـتنطوي على هتديد حقيقي لالستقرار    . وتسـتغل اجلـرمية املـنظمة مـزايا وفـرص العوملـة الـيت تـثري قلقـا دولـيا                   . الفسـاد 

وبالـنظر اىل الـزيادة املـلحوظة يف اجلـرمية املـنظمة والصـعوبات العملـية أمـام احلصول على األدلة أو                . االقلـيمي والعـاملي   
 ارتكاب اجلرمية يف كثري من األحيان، فان مكافحة هذه الظاهرة ينبغي أن توىل أولوية               االثـباتات أو أي معلومـات عـن       

 .لكي ينظر فيها املؤمتر احلادي عشر

وكـان مـن رأي فرتويـال أن الفسـاد ظاهـرة تؤثر على مجيع جوانب اهليكل االجتماعي وتؤدي اىل تشويهات،             -١٩ 
طيط السياسة العمومية ذاته، األمر الذي ميكن أن يعرقل التنمية لـيس يف الكـيانات االقتصـادية فحسـب، بل أيضا يف خت        
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فالفســاد يضــعف شــرعية . االجتماعــية واالقتصــادية للــدول وبالــتايل ميكــن أن تكــون له عواقــب خطــرية عــلى احلكــم    
ختفيض وهناك حاجة اىل حتقيق الفعالية القصوى يف        . املؤسسـات العمومـية ويضـر باجملـتمع والـنظام األخالقـي والعدالة            

ومثــة حاجــة أيضــا اىل تقيــيم وحتلــيل الــتهديدات واالجتاهــات واألشــكال اجلديــدة  . احلصــانات اهلائلــة املرتــبطة بالفســاد
للفســاد، واىل تعزيــز املؤسســات الدميقراطــية، واىل مــنع التشــويهات االقتصــادية وســوء االدارة يف أداء املهــام العمومــية  

 .واحندار االستقرار االجتماعي

حظـت فرتويـال أيضـا أن اجملـتمعات احلديثة تشهد زيادة يف اجلرائم التقليدية املتصلة باملمتلكات، وال سيما                   وال -٢٠ 
ومع ازدياد سرعة التفاعالت االقتصادية واالبتكارات التكنولوجية باطراد،        . ظهـور أشكال جديدة للجرمية االقتصادية     

وبالتايل سيكون من املهم تبادل املعلومات      . ديدة لالجرام يـؤدي هـذا اىل عوامـل اجرامية مورثية مفضية اىل أشكال ج            
ويف هــذا الصــدد، سيكتســب . ومواءمــة التشــريعات وزيــادة الــيقظة فــيما يــتعلق باجلــرمية املــنظمة ونــتائجها االقتصــادية 

 .اسبة ملكافحتهاالتعاون الدويل أمهية حيوية لتقصي اجلرائم االقتصادية واملالية ومعاقبتها، باالضافة اىل انشاء آليات من

وأعربـت فرتويـال عـن رأي مفـاده أنـه سيكون من املستصوب، ومن املناسب أيضا، اجراء استعراض أو مسح                    -٢١ 
لكـل القـانون الدويل القائم فيما يتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أوال كوسيلة لتقييم حالة تصديق الصكوك الدولية                   

هـا بعـد عـلى أن تفعـل ذلـك، وثانـيا كوسـيلة لقـياس تـأثري تلـك الصـكوك عـلى منع                    بغـية تشـجيع الـبلدان الـيت مل توقع         
 .اجلرمية ومعاقبتها

 مواضيع مقترحة حللقات العمل -باء
حقوق االنسان يف   ) أ: (اقترحـت بوليفـيا أن يـنظر يف مواضـيع حلقـات العمـل حسـب ترتيـب األولويـة الـتايل                      -٢٢ 

) ج(اشراك اجملتمع احمللي والتحويل وغري ذلك من التدابري البديلة؛ و : تصاحليةالعدالـة ال ) ب(جمـال العدالـة اجلنائـية؛ و      
 .استراتيجيات منع اجلرمية اليت تستهدف الشباب املعرض خلطر االنغماس فيها

دور املدينة واجملتمع احمللي يف ) أ: (وكـان مـن رأي الـربازيل أن حلقـات العمل ينبغي أن تشمل املواضيع التالية           -٢٣ 
) ج(الصـالت اهليكلـية بـني االجتار باألسلحة واالجتار باملخدرات على الصعيــد الدولــي؛ و               ) ب(فحـة اجلـرمية؛ و      مكا

 .أمهية عمل الشرطة االستخباري يف معاجلة اجلرمية) د(حدود سياسة السجن اجلماعي يف معاجلة اجلرمية؛ و 

تدابري ) أ: (ات العمل حسب ترتيب األولوية التايلوأوصـت كولومبـيا باملواضـيع التالـية لكـي تـنظر فـيها حلقـ               -٢٤ 
اشراك اجملتمع  : العدالة التصاحلية ) ج(مكافحـة الفساد؛ و     ) ب(دور القطـاع اخلـاص؛ و       : مكافحـة اجلـرمية االقتصـادية     

طر استراتيجيات منع اجلرمية اليت تستهدف الشباب املعرض خل ) د(احملـلي والـتحويل وغـري ذلـك مـن التدابري البديلة؛ و              
تدابري مكافحة اجلرمية ذات الصلة     ) و(الصـالت بـني اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية واالرهاب؛ و            ) ه(االنغمـاس فـيها؛ و      

ــيعة واحلواســيب؛ و   ــية؛ و   ) ز(بالتكنولوجــيا الرف ــة اجلنائ ــري مكافحــة غســل  ) ح(حقــوق االنســان يف جمــال العدال تداب
املمارسات والسبل الراهنة بشأن جتاوز العقبات اليت ) ي( احلدود؛ و الـتعاون عـلى انفاذ القوانني عرب     ) ط(األمـوال؛ و    

 حتول دون تسليم اجملرمني؛
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ان االجتــار بالبشــر أمــر خطــري وجديــر : وأوصــت كولومبــيا بــأن تؤخــذ يف االعتــبار الشــواغل والقضــايا التالــية -٢٥ 
ويعترب االجتار . ة االنسان واحترام شخصه باهـتمام حلقـات العمـل، عـلما بـأن هـذه الظاهـرة متثل انتهاكا خطريا لكرام                 

. بالبشـر مـن أكـثر أشـكال اجلـرمية دراً للـربح، اذ حيـتل املرتـبة الثالـثة بعـد االجتـار غـري املشـروع باملخدرات واألسلحة                             
وهناك سبب آخر لتقدمي هذا االقتراح، وهو       . والكولومبـيون ومواطـنو الـبلدان النامية ضحايا شبكات املتجرين بالبشر          

ثل يف الـزيادة يف االجتـار باملهاجـرين، ال سـيما الذيـن يهاجـرون اىل الـبلدان الصناعية، علما بأن هذه الزيادة ترتبط                         يتمـ 
وهـذا الوضع يستلزم من اجملتمع الدويل بصورة عاجلة أن يعي ويقدر اخلطر الذي متثله       . ارتـباطا وثـيقا باالجتـار بالبشـر       

واقترحت كولومبيا أيضا ادراج موضوع .  البالء الواقع على االنسانيةهـذه الظاهـرة، وأن يوحد جهوده ملكافحة ذلك      
". حقـوق االنسـان يف جمال العدالة اجلنائية       "ملناقشـته يف اطـار      " توفـري املسـاعدة واحلمايـة لضـحايا االجتـار باألشـخاص           "

طـراف؛ ومراقبة   عقـد اتفاقـات ثنائـية ومـتعددة األ        : وكـان مـن رأيهـا أن موضـوع مـنع اجلـرمية ميكـن أن يتضـمن أيضـا                   
ــة ضــد املــنظمات االجرامــية؛ ووضــع        االجتــار باملــتفجرات عــلى الصــعيد الــدويل؛ ومحايــة الشــهود الــذي يقدمــون أدل
جـزاءات للشـركات واملؤسسـات اليت تعرض خدماهتا للقيام بأنشطة غري قانونية بالنيابة عن هذه اجلماعات االجرامية؛      

من التالعب على االجراءات االلزامية فيما يتعلق بالعقود العمومية باالضافة واعـتماد تدابـري ملـنع اجلماعـات االجرامـية       
 .اىل االعانات املالية احلكومية والرخص املتصلة باألنشطة التجارية

حقــوق ) أ: (وكــان مــن رأي اكــوادور أن مواضــيع حلقــات العمــل ينــبغي أن تــناقش حســب الترتيــب الــتايل    -٢٦ 
ــة اجلنا  ــية؛ و االنســان يف جمــال العدال ــية واالرهــاب؛ و    ) ب(ئ مكافحــة ) ج(الصــالت بــني اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطن

املمارســات ) ه(اســتراتيجيات مــنع اجلــرمية الــيت تســتهدف الشــباب املعــرض خلطــر االنغمــاس فــيها؛ و  ) د(الفســاد؛ و 
دور :  اجلرمية االقتصادية  تدابري مكافحة ) و(والسـبل الراهـنة بشـأن جتـاوز العقـبات الـيت حتـول دون تسـليم اجملرمني؛ و                    

 .اشراك اجملتمع احمللي والتحويل وغري ذلك من التدابري البديلة: العدالة التصاحلية) ز(القطاع اخلاص؛ و 

مكافحة املخدرات  ) أ: (وأعربـت عمـان عـن رأي مفاده أن املواضيع املقترحة حللقات العمل ينبغي أن تشمل                -٢٧ 
) ج(الـتعاون الـدويل بني وكاالت انفــاذ القانـــون؛ و          ) ب(ثـار العوملـة السـلبية؛ و        واجلـرمية االقتصـادية، مبـا يف ذلـك آ         

 .حتليل االجتاهات يف جنوح األحداث) د(اكتظاظ السجون؛ و 

العوامـل املسـامهة يف انتشار الفساد   ) أ: (واقترحـت اململكـة العربـية السـعودية ادراج املواضـيع االضـافية التالـية            -٢٨ 
مكافحة االحتيال واخلطر الذي ميثله على املستوى ) ج(الفقـر وأثـره عـلى زيـادة اجلـرمية؛ و        ) ب(ا؛ و   والسـبل الزالـته   

حقــوق "حبيــث يصــبح " حقــوق االنســان يف جمــال العدالــة اجلنائــية "واقترحــت أيضــا اعــادة صــياغة موضــوع  . العــاملي
 ".االنسان يف جمال العدالة اجلنائية وصوهنا حتت مجيع الظروف

املمارسات والسبل الراهنة بشأن جتاوز     ) أ: (حـت تركـيا ادراج املواضـيع التالـية حسـب ترتيـب األولويـة              واقتر -٢٩ 
التعاون ) ج(الصالت بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالرهاب؛ و    ) ب(العقـبات الـيت حتـول دون تسـليم اجملـرمني؛ و             

 .على انفاذ القوانني عرب احلدود
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تدابري مكافحة ) ب(مكافحة الفساد؛ و ) أ: (ملواضـيع التالـية املقـترحة حللقـات العمل    وأيـدت فرتويـال ادراج ا     -٣٠ 
تدابري ) د(اسـتراتيجيات مـنع اجلـرمية الـيت تسـتهدف الشـباب املعرض خلطر االنغماس فيها؛ و                  ) ج(غسـل األمـوال؛ و      

 اقـتراح هـذه املواضـيع، أنه        والحظـت فرتويـال، لـدى     . مكافحـة اجلـرمية ذات الصـلة بالتكنولوجـيا الرفـيعة واحلواسـيب            
ينـبغي مناقشـة موضـوع الفسـاد واالسـتراتيجيات واخلطـط واألسـاليب الالزمة للمراقبة الوقائية الوطنية ومن مث مناقشة         

وينـبغي ايـالء االهـتمام لـنوع السياسة الوقائية اليت ينبغي وضعها ملساعدة             . مسـألة الصـكوك القانونـية ملكافحـة الفسـاد         
وفـيما خيـص مناقشـة تدابري مكافحة غسل األموال، كان من رأي فرتويال أن               .  التصـدي للفسـاد    القطـاع اخلـاص عـلى     

هـذه الظاهـرة تـؤدي اىل تـآكل الـنظام املـايل العـادي مفضية اىل متويل األعمال غري القانوين واملنافسة غري العادلة، واىل               
ولـذا، من املهم أن تكون املساعدة  .  الدولـة تقويـة املـنظمات الـيت ختـرب الـنظام االقتصـادي وتضـعف الـثقة يف هـياكل             

ومن . املالـية أكـثر شـفافية حبيـث تكـون األنشـطة املشـروعة أقـل تعرضا خلطر استغالهلا من جانب املنظمات االجرامية               
املهـم بـالقدر نفسـه مواكـبة اآلليات اجلديدة لغسل األموال املكتسبة من خالل اجلرمية، وضمان امتالك البلدان وسائل                    

 .ة لكشف ممارسات غسل األموال ومعاقبة اجلهات اليت متارسهفعال

وفـيما يـتعلق باسـتراتيجيات مـنع اجلـرمية اليت تستهدف الشباب املعرض خلطر االنغماس فيها، أشارت فرتويال                  -٣١ 
ت اىل أن دســتورها يــنص عــلى أن األطفــال واملــراهقني رعايــا كــاملون أمــام القــانون وينــبغي أن حتمــيهم حمــاكم وهيــئا

وأشــارت فرتويــال اىل قصــور اآللــيات القائمــة ملــنع . وتشــريعات متخصصــة مــع توفــري احلمايــة الكاملــة جلمــيع املعنــيني 
ولذا، من املهم التشجيع على تربية جيل صحي        . اجلـرائم الـيت يرتكـبها األطفـال واملـراهقون يف العديـد مـن أحناء العامل                

تدابري مكافحة  "ورأت فرتويـال أن موضوع      . و كـامل ومطـرد    مـن الشـباب يتمـتع مبمارسـة حقوقـه وضـماناته عـلى حنـ               
ــيعة واحلواســيب    ــدويل يواجــه     " اجلــرمية ذات الصــلة بالتكنولوجــيا الرف ــتماما خاصــا، ألن اجملــتمع ال ــبغي اعطــاؤه اه ين

فمجرمو احلواسيب، أو جمرمو السربانية، يعملون حبرية    . صـعوبات خطـرية يف تقصـي هـذا الـنوع مـن اجلـرائم وكشـفه                
تكــبون جــرائم خمــتلفة مــنها مــثال الوصــول اىل املعلومــات بــدون اذن أو االبــتذال احلاســويب واالحتــيال والتخريــب    وير

ويوجـد يف فرتويال صكان قانونيان لتنظيم       . احلاسـويب واالجتـار بـاملخدرات واالجتـار باألطفـال لغـرض الصـور الداعـرة               
 .اسوبية وقانون رسائل البيانات والتوقيعات االلكترونيةهذا اجملال، ومها بالتحديد القانون اخلاص ضد اجلرمية احل

 
 

 آراء اضافية من الوكاالت املتخصصة وبرامج األمم املتحدة ذات الصلة -ثالثا
 

 مكتب الشؤون القانونية 

ذكـر مكتـب الشـؤون القانونـية الـتابع لألمانـة العامـة أن بعـض الوفـود أشـارت، يف كـلماهتا أثناء املناقشة اليت                            -٣٢ 
يف الدورة السابعة   " تدابري القضاء على االرهاب الدويل    "جـرت يف اللجـنة السادسـة للجمعية العامة حول البند املعنون             

وينــبغي أن يؤخــذ هــذا اجلانــب يف  . واخلمســني للجمعــية، اىل الصــالت بــني اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية واالرهــاب   
 .ال الفنية للمؤمتر احلادي عشراحلسبان لدى وضع الصيغة النهائية لبنود جدول األعم
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 شعبة النهوض باملرأة 

أبــدت شــعبة الــنهوض باملــرأة الــتابعة لألمانــة العامــة اســتعدادها للــتعاون الــتام يف األعمــال التحضــريية لــلمؤمتر   -٣٣ 
اء على ذلك   وبن. احلـادي عشـر واملشـاركة فيه، ألن املواضيع املقترحة ترتبط ارتباطا مباشرا بالشواغل الرئيسية للشعبة               

اقترحـت الشـعبة أن يويل املؤمتر االهتمام الواجب ملسألة االجتار بالنساء والفتيات، وأن جتري مناقشة هذا املوضوع يف                   
وأشــارت الشــعبة أيضــا اىل أنــه يف كــثري مــن األحــيان ترتــبط اجلــرمية واملخــدرات   . االجــتماعات التحضــريية االقليمــية
وفضال عن ذلك، أوصت الشعبة بأن ُينظر يف اآلفاق . لفتـيات مما يفاقم حمنة الضحايا    ارتـباطا وثـيقا باالجتـار بالنسـاء وا        

مـن مـنظور يركـز عـلى اخـتالف وضـع املـرأة والرجل واختالف أثر التدابري على النساء والفتيات                     -بالنسـبة للجنسـني     
ة، وبأن يشكل املوضوع جزءا      فيما يتعلق بأي اجراءات وقائية وعالجية مقترح       -مقارنـة بأثـرها عـلى الرجال والفتيان       

. ال يــتجزأ مــن أي مناقشــات يف املؤمتــر واالجــتماعات التحضــريية االقليمــية له ومــن أي وثــيقة ختامــية صـــادرة عــنــه     
مكتب األمم املتحدة   (وأشـارت الشـعبة اىل أهنـا عـززت تعاوهنـا مـع مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية                         

يف اآلونــة األخــرية مــن خــالل مجلــة أمــور مــنها تطويــر بــرامج التدريــب بشــأن ) جلــرمية ســابقاملراقــبة املخــدرات ومــنع ا
االجتاهـات السـائدة حسـب نوع اجلنس، واصدار مذكرات احاطة حول نوع اجلنس ومنع اجلرمية ومراقبة املخدرات،                  

 ذلــك الــتعاون يف باالضــافة اىل تنظــيم حلقــات عمــل مشــتركة وتدريــب مشــترك، وأبــدت اســتعدادها ملواصــلة حتســني 
 .املستقبل

 اللجنة االقتصادية ألوروبا 

أشـارت اللجـنة االقتصـادية ألوروبـا اىل أهنا طورت مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عالقة                    -٣٤ 
وذكـرت عـلى وجـه الـتحديد تعاوهنمـا عـلى دعـم املبادرة        . عمـل ممـتازة، حيـث يشـارك كـل مـنهما يف أنشـطة اآلخـر          

ــية يف بوخارســت       ال ــيمي ملكافحــة اجلــرمية عــرب الوطن ــا واملركــز االقل ــية جلــنوب شــرق أوروب ووصــفت اللجــنة  . تعاون
وأنشئت داخله فرق عمل لتركيز اجلهود      . االقتصـادية املركـز االقلـيمي بأنـه نـاجح وبأنـه أول مـثال للملكـية االقليمـية                  

 وســرقة الســيارات واالحتــيال عــلى التقيــيم اجلمــركي، عــلى االجتــار بالبشــر واالجتــار بــاملخدرات واالحتــيال الــتجاري
واقترحت اللجنة االقتصادية، من أجل دعم اجلهود       . وذلـك باعتـبارها مسـائل معربة عن شواغل احلكومات يف املنطقة           

الرامـية اىل مـنع اجلـرمية، أن تـدرج هـذه القضـايا للـنظر فـيها أثـناء االجـتماعات الـيت سـتعقد مـا بـني الدورات السابقة                           
للـدورة الثانـية عشـرة للجـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية بغـية أخذهـا يف احلسـبان لـدى وضـع الصـيغة النهائـية لبنود                                

 .جدول األعمال الفنية للمؤمتر احلادي عشر

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب 

أيــيدها لتنظــيم االجــتماع التحضــريي االقلــيمي  أعربــت اللجــنة االقتصــادية ألمــريكا الالتينــية والكــارييب عــن ت  -٣٥ 
 .للمؤمتر احلادي عشر يف سانتياغو ولألنشطة األخرى املتصلة مبنع اجلرمية
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 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

 .أبدى مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية اهتمامه مبواصلة التعاون يف اجملاالت اليت حتظى باهتمام مشترك -٣٦ 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة 

أعـرب بـرنامج األمـم املـتحدة للبيئة عن تأييده لعمل املركز املعين مبنع االجرام الدويل، وعن استعداده للتعاون                     -٣٧ 
وســيدعم الــربنامج أيضــا التحضــريات لــلمؤمتر احلــادي عشــر دعمــا . عــلى معاجلــة القضــايا الــيت حتظــى باهــتمام متــبادل

 .كامال

 ريان املدين الدوليةمنظمة الط 

وعلى الرغم  . الحظـت مـنظمة الطـريان املـدين الدولية عمل األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                  -٣٨ 
مـن أن بعـض األنشـطة يف هـذا اجملـال ال ترتـبط ارتـباطا وثـيقا بعمـل املنظمة اليومي، فان مفهوم منع اجلرمية العام مهم                        

ودا كـبرية للتصـدي ملشـكلة الـركاب اجلـاحمني ضـمن عناصـر مـنع اجلـرمية وممارسة الوالية                    فهـي تكـرس جهـ     . للمـنظمة 
ويف هذا الصدد، وضعت مبادئ توجيهية بشأن اجلوانب القانونية ملشكلة الركاب اجلاحمني املوغلني             . القضـائية اجلنائـية   

لقضـائية واآللـيات القانونـية املــتاحة    حمـتوية عـلى قائمـة موحــدة لـلجرائم والواليـة ا     ) ICAO Cirular 288(يف الفوضـى  
 .للتصدي هلذه املشكلة

 االحتاد الربيدي العاملي 

فقد . أبـدى االحتـاد الـربيدي العـاملي اسـتعداده لـبدء التعاون فيما بني املنظمات يف جماالت منع االجرام الدويل                   -٣٩ 
 يف تعزيـز أمـن وسـالمة شـبكة الربيد      تتمـثل ١٩٩٠ظلـت مهمـة فـريق العمـل لألمـن الـربيدي الـتابع لالحتـاد مـنذ عـام             

ومشلـت مـبادرات الفـريق الواسـعة مكافحـة البضـائع اخلطـرة يف الـربيد، ومكافحـة االجتار باملخدرات وغسل                      . الدولـية 
األمـوال، وكـبح منـو االحتـيال عـن طريق الرسائل من منطقة غرب أفريقيا، ومراقبة جودة اخلدمات والعمليات األمنية                     

وســيدعم االحتــاد مواصــلة . ية، وتــأمني الــربيد مــن الفقــدان أو الســرقة، ومــنع االرهــاب البــيولوجي يف املطــارات الدولــ
وقد أبدى استعداده   . الـتعاون بيـنه وبني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على حتقيق األهداف املشتركة              

لدراسـية املقـبلة املكرسـة هلذا املوضوع بغية        اليفـاد أخصـائيني مـن فـريق العمـل حلضـور اجـتماعات املكتـب وحلقاتـه ا                  
 .حتقيق األهداف املشتركة

 
 

 آراء اضافية من املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى -رابعا
 

 االحتاد األفريقي 

ويف هــذا . يعــاجل االحتــاد األفــريقي قضــايا احلكــم الســديد الــيت تؤثــر عــلى خطــط التنمــية يف الــدول األفريقــية     -٤٠ 
دد، يؤكـد االحتـاد عـلى أمهية تعزيز اهلياكل االدارية، وال سيما اهلياكل االزمة للحكم السديد، ألن هذا من شأنه                     الصـ 
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أن ميـارس تـأثريا اجيابـيا عـلى احلـياة االقتصـادية والسياسـية ويكـبح الفسـاد وجيعـل مـن املمكـن حتقـيق التنمية املستدامة                          
أن االسـتقرار االجـتماعي وموقـف املسـتثمرين األجانب سيعتمدان اىل         ويالحـظ االحتـاد أيضـا       . بتحسـني تأديـة املعونـة     

ويتصــدي االحتــاد فعــال ملشــاكل االجتــار غــري املشــروع بــاملخدرات  . حــد كــبري عــلى هــذه العوامــل، خاصــة يف أفريقــيا
 يف سياق   واملؤثـرات العقلـية وتعاطـيها، واجلـرمية املـنظمة وغسـل األمـوال والفسـاد باتـباع هنج متوازن ومنسق متكامل                     

ويقـترح االحتـاد ادراج املواضـيع التالـية يف جـدول أعمـال املؤمتـر احلادي عشر ملناقشتها يف                    . التنمـية البشـرية املسـتدامة     
ختفــيض الفقــر بالغــاء الديــون باعتــبار ذلــك وســيلة فعالــة ملــنع االجتــار غــري املشــروع بــاملخدرات      ) أ: (اجللســة العامــة

الغــاء الديــون مــن أجــل التوعــية الوقائــية اخلاصــة بــتعاطي املخــدرات باعتــبارها    ) ب(واملؤثــرات العقلــية وتعاطــيها؛ و  
الصــالت بــني االجتــار بــاملخدرات ) ج(اســتراتيجية ملــنع اجلــرمية تســتهدف الشــباب املعــرض خلطــر االنغمــاس فــيها؛ و  

ثـة مواضيع وموائد    وفضـال عـن ذلـك، يوصـي االحتـاد األفـريقي بـادراج ثال              . واجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية واالرهـاب         
دور ) ب(املضي قدما، يف أي اجتاه ؟ و        : املخـدرات مقابل األسلحة   ) أ: (مسـتديرة حللقـات العمـل عـلى الـنحو الـتايل           

توفــري بــرامج تنمــية بديلــة : االرهتــان لــلمخدرات واجلــنود األطفــال) ج(االجتــار بــاملخدرات يف اســتمرار الرتاعــات؛ و 
 .الحالل العدالة اجلنائية

  الكومنولثأمانة 

أبـدت أمانـة الكومنولـث رغبـتها يف الـتعاون مـع مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف األعمال                         -٤١ 
 .التحضريية للمؤمتر احلادي عشر

 جملس أوروبا 

أشــار جملــس أوروبــا اىل أن املوضــوع العــام، واملواضــيع املقــترحة حللقــات العمــل املخــتلفة كذلــك، تعــرب عــن    -٤٢ 
الفســـاد، وغســـل األمـــوال، واجلـــرمية املـــنظمة، واجلـــرمية املتصـــلة : الشـــواغل اجلاريـــة معاجلـــتها حالـــيا داخـــل اجمللـــس
واقـترح اجمللـس أن يضـاف موضـوع تعزيـز وضـع ضحايا اجلرمية               . باحلواسـيب، والـبدائل للسـجن، وجـنوح األحـداث         

ة للمناقشات اليت جرت أثناء املؤمتر العاشر بشأن      داخـل االجـراءات اجلنائية وخارجها اىل جدول أعمال املؤمتر كمتابع          
وفـيما يـتعلق بالصـالت بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالرهاب، أشار جملس أوروبا اىل أن جلنة           . اجملـرمني والضـحايا   

ة لتعزيز  الـوزراء فوضـت الفـريق املـتعدد التخصصـات املعـين بـالعمل الـدويل ملكافحـة االرهاب للنظر يف التدابري املالئم                      
 األوروبية  ١٩٧٧وقـام الفـريق بوضع بروتوكول اضايف التفاقية         . جهـود الـدول األعضـاء ملكافحـة األعمـال االرهابـية           

واعـتمدت جلـنة الـوزراء مـبادئ توجيهية بشأن حقوق       . ٢٠٠٤ سـيفتح بـاب التوقـيع علـيه يف عـام             )١(لقمـع االرهـاب   
ق اجراءات ذات أولوية تتعلق مخسة منها مبجاالت العدالة        وفضال عن ذلك، حدد الفري    . االنسـان ومكافحـة االرهـاب     

الدفـاع عـن االرهـاب والـتحريض علـيه؛ وأسـاليب الـتحريات اخلاصة؛ ومحاية الشهود؛ والتعاون على                   : اجلنائـية التالـية   
ملؤمتر وأعـرب جملـس أوروبـا عـن أملـه يف أن يـتمكن مـن ايفـاد ممثل له اىل ا         . انفـاذ القـانوين الـدويل؛ ومتويـل االرهـاب     

احلـادي عشـر لالبـالغ عـن الـتقدم احملـرز داخـل جملـس أوروبا يف اجملاالت املتصلة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مؤكدا                   
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عـلى الـتعاون بـني اجمللـس ومكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومؤكدا أن هذا التعاون سيواصل تطوره                      
 .ني املشتركةيف املستقبل ملا فيه مصلحة املنظمت

 )يوروبول(مكتب الشرطة األورويب  

أبـدى مكتـب الشـرطة األورويب اسـتعداده للمسـامهة يف األعمـال التحضريية للمؤمتر احلادي عشر يف اجملاالت                     -٤٣ 
 .ذات الصلة يف حدود واليته ويف حدود موارد ميزانيته

 املركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة 

لــدويل لــتطوير سياســات اهلجــرة أن الــتعاون الــدويل اهلــادف اىل مكافحــة اهلجــرة غــري  كــان مــن رأي املركــز ا -٤٤ 
القانونـية وهتريـب البشر واالجتار هبم، وكذلك التعاون بشأن املسائل االدارية املتعلقة باحلدود، ينبغي أن حيظيا باهتمام                  

يامه بأعمال حتضريية للمؤمتر الوزاري ملنع      وأشار املركز أيضا اىل ق    . املؤمتـر احلـادي عشـر ضـمن القضـايا ذات األولوية           
 . وله صلة مباشرة باألعمال التحضريية الفنية للمؤمتر احلادي عشر٢٠٠٣مارس /اهلجرة غري احملكومة املعقود يف آذار

 
 

 آراء اضافية من املنظمات غري احلكومية -خامسا
 

، واالحتـاد الدويل للنساء  )Quakers(دقاء الدينـية  أعربـت جلـنة األصـدقاء العاملـية للتشـاور الـتابعة جلمعـية األصـ                -٤٥ 
 .اجلامعيات، ورابطة القضاة الدولية، عن اهتمام باألعمال التحضريية للمؤمتر احلادي عشر

ورحـب اجمللـس النسـائي الدويل بنية األمم املتحدة لتكثيف التعاون مع املنظمات غري احلكومية، وأبدى رغبته                   -٤٦ 
 .وقد نشر اجمللس معلومات وتقارير عن املؤمتر العاشر. شأن مجيع املسائل املتصلة بوضع املرأةيف التعاون مع اللجنة ب

وأعربـت الـرابطة الدولـية للشـرطة عـن تأييدها التام للمؤمتر احلادي عشر، واقترحت التعاون بأي شكل ممكن                  -٤٧ 
نتشـرة عـلى نطـاق واسع اىل درجة يتعذر     عـلى مكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية، ألن اجلـرمية املـنظمة أصـبحت م                   

وهلـذا السـبب اقترحـت الرابطة أن تقوم الدول بعمليات مشتركة عرب             . معهـا عـلى حكومـة مـنفردة مكافحـتها بفعالـية           
احلــدود لكــي حتقــق أقصــى الفعالــية والــنجاح، وأن تعــتمد أيضــا معــاهدات جديــدة فعالــة مــثل اتفاقــية األمــم املــتحدة    

وأوصت الرابطة كذلك بأن تشارك مجيع الدول واملنظمات يف تنظيم مشاورات           . مة عرب الوطنية  ملكافحـة اجلـرمية املنظ    
 ".متخلفة خطوة واحدة"مستمرة بشأن اجلرمية املنظمة لكي ال تكون 

وأيـد املؤمتـر االسـالمي العـاملي الـتعاون الـتام مـع مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف األعمال                          -٤٨ 
وركـز بصـورة خاصـة عـلى موضـوع العدالـة التصـاحلية، ألنـه شـرع يف حبوث عن                  . ضـريية لـلمؤمتر احلـادي عشـر       التح

 .تطور العدالة التصاحلية ضمن برنامج عمله
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 معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

لة اجلنائية عن تأييد تام لتنظيم حلقات عمل بشأن         أعـرب معهـد األمـم املتحدة االقليمي ألحباث اجلرمية والعدا           -٤٩ 
وفضال عن ذلك، اقترح املعهد أن تنظر الدول األعضاء يف امكانية ادراج حلقة عمل يف               . أي مواضـيع ختـتارها اللجـنة      

جـدول األعمـال ُتكـرَّس لـلحالة العاملـية لالصـالحات، وال سـيما ألهـم القضـايا مـثل قضـية اكـتظاظ السجون وقضايا                
 سيصــادف الذكــرى الســنوية اخلمســني القواعــد الدنــيا النموذجــية ٢٠٠٥ واألحــداث، وذلــك نظــرا ألن عــام الصــحة

 ).، املرفق٦٦٣/٢٤قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (ملعاملة السجناء 
 
 

 اجتماعات ما بني الدورات اليت ستعقدها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية -سادسا
 

 امكانـية قـيام الـدول األعضـاء بتحسـني املواضيع املقترحة لبنود      ٥٧/١٧١ة العامـة يف قـرارها      اقترحـت اجلمعـي    -٥٠ 
جـدول األعمـال الفنـية حللقـات العمـل الـيت حددهتـا اللجـنة يف دورهتـا احلادية عشرة، على النحو الوارد يف القرار، يف                           

، عقـدت اللجنة اجتماعا بني الدورات يف        واسـتجابة لذلـك   . االجـتماعات املقـبلة الـيت سـتعقدها اللجـنة بـني الـدورات             
.  ملناقشـة أي اقـتراحات اضـافية متعلقة ببنود جدول األعمال الفنية ومواضيع حلقات العمل               ٢٠٠٣فـرباير   / شـباط  ١٢

وأعربـت تايلـند، الـبلد املضـيف لـلمؤمتر احلـادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، عن تقديرها لألمانة العامة ملا بذلته                       
 .جهود يف التحضري للمؤمترمن 

وأوصـت األرجنــتني بـادراج موضــوع اجلـرمية احلضــرية كمـتابعة للمناقشــة الـيت جــرت حـول تلــك املســألة يف        -٥١ 
 .املؤمتر العاشر

تدابري ) أ: (وكـان مـن رأي الـيابان أن مواضـيع حلقـات العمـل املقترحة للمؤمتر احلادي عشر ينبغي أن تشمل               -٥٢ 
مكافحة ) ج(تدابري مكافحة غسل األموال؛ و      ) ب(الصلة بالتكنولوجيا الرفيعة واحلواسيب؛ و      مكافحـة اجلـرمية ذات      

وأبلغـت الـيابان االجـتماع بـأن معهـد آسـيا والشـرق األقصـى ملـنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يعتزم تنظيم حلقة            . الفسـاد 
 .واسيبعمل حول تدابري مكافحة اجلرمية ذات الصلة بالتكنولوجيا الرفيعة واحل

 ينبغي أال يتجاوز عدد مواضيع حلقات العمل        -عمال باملمارسة املتبعة يف املاضي    -وكـان مـن رأي تايلـند أنه          -٥٣ 
ويف هذا  . أربعـة مواضـيع، وذلـك التاحة وقت كاف الجراء مناقشة وافية لشىت القضايا املعروضة على حلقات العمل                 

مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب ) ب(اصــالح العدالــة اجلنائــية؛ و ) أ: (الصــدد، اقترحــت تايلــند املواضــيع األربعــة التالــية
اجلرمية االقتصادية  ) د(مكافحة االرهاب؛ و    ) ج(الوطنـية جبمـيع مظاهرها، مبا يف ذلك صالهتا باالجتار باملخدرات؛ و             

 .واملالية والتجارة غري املشروعة

ند، انشاء فريق عامل مفتوح العضوية لصوغ التوصيات        وتقـرر يف هنايـة االجـتماع، بـناء عـلى اقـتراح مـن تايل                -٥٤ 
 ٢٦ووعد وفد تايلند بتيسري اجتماعات هذا الفريق يف         . بشـأن بـنود جـدول األعمـال الفنـية ومواضـيع حلقـات العمل              

 .، وسيقدَّم اىل اللجنة تقرير عن توصيات الفريق٢٠٠٣مارس /آذار
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 الترتيبات التنظيمية -سابعا
 

ــنة  -٥٥  ــر اللجـ ــد تذكـ ــة     قـ ــفوية املؤرخـ ــام الشـ ــرة األمـــني العـ ــتجابة ملذكـ ــردود الـــيت وردت اسـ ــية الـ  ٢٤ أن أغلبـ
.  مل تشــمل أي تعلــيقات عــلى اجلوانــب التنظيمــية لألعمــال التحضــريية لــلمؤمتر احلــادي عشــر   ٢٠٠١ســبتمرب /أيلــول

 مل تتطرق   ٢٠٠٢وبر  أكت/ تشرين األول  ١وكذلـك الـردود الـيت وردت اسـتجابة ملذكرة األمني العام الشفوية املؤرخة               
ــية  ــور التنظيم ــال        . اىل األم ــة عشــرة عــن أن األعم ــذه املســألة يف دوريت اللجــنة العاشــرة واحلادي وكشــفت مناقشــة ه

التحضـريية الفنـية لـلمؤمتر احلـادي عشـر ومناقشـاته ينـبغي أن تكـون أكـثر تركيزا، وينبغي أن يكون عدد بنود جدول                          
لوحـظ أن اجلـزء الرفيع املستوى أثناء املؤمتر العاشر قد عزز موقع قضايا             و. األعمـال ومواضـيع حلقـات العمـل حمـدودا         

وميكـن متديـد هـذا اجلزء الرفيع املستوى اىل فترة أطول بقليل حبيث              . العدالـة اجلنائـية الدولـية داخـل السـاحة السياسـية           
 .ميكن التركيز أيضا على مناقشات املائدة املستديرة

 ينـبغي أن تتـناوهلا اللجنة يف الدورة احلالية تشمل مواعيد املؤمتر احلادي عشر ومدته   والترتيـبات التنظيمـية الـيت      -٥٦ 
من ) ك (٢ووفقـا ملـا جـاء يف الفقرة         . ومكانـه، وكذلـك مواعـيد االجـتماعات التحضـريية االقليمـية وأماكـنها ومدهتـا               

ن تسبق كل مؤمتر اجتماعات     ، ينبغي أ  ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٩، الصـادر يف     ٥٦/١١٩قـرار اجلمعـية العامـة       
حتضـريية اقليمـية، مىت كان ذلك ضروريا، وينبغي ترشيد تكاليف االجتماعات التحضريية االقليمية لكل مؤمتر بعقدها                

 .بالتالزم مع اجتماعات اقليمية أخرى وتقصري مدهتا واحلد من اعداد الوثائق املتعلقة باملعلومات اخللفية

، أن تضــع اللجــنة الصــيغة  ٥٧/١٧١ مــن قــرارها ١٣معــية العامــة، يف الفقــرة  وفضــال عــن ذلــك، طلبــت اجل  -٥٧ 
ولـذا، مـن املهـم أن تقـرر اللجـنة يف هـذه الدورة بنود                . النهائـية لـربنامج املؤمتـر احلـادي عشـر يف دورهتـا الثانـية عشـرة                

وينبغي أن تقرر اللجنة   . جـدول األعمـال الفنـية ومواضـيع حلقات العمل، حبيث ال تتجاوز أربعة بنود وأربعة مواضيع                
أيضـا مـدة اجلـزء الرفـيع املسـتوى، مبـا يف ذلـك مناقشـات املـائدة املستديرة، وطريقة توزيع الوقت بني كلمات رؤساء                          

 .الوفود من جهة ومناقشات املائدة املستديرة من اجلهة األخرى
 

 املكان -ألف
 

وبناء على توصية اللجنة، قبلت     . ية عشرة للجنة  حسـمت مسألة استضافة املؤمتر احلادي عشر يف الدورة احلاد          -٥٨ 
، مـع االمتـنان عـرض حكومـة تايلـند الستضـافة املؤمتـر احلادي عشر ملنع اجلرمية                   ٥٧/١٧١اجلمعـية العامـة، يف قـرارها        

والعدالـة اجلنائـية، وطلبـت اىل األمـني العـام أن يشـرع يف مشـاورات مـع حكومة تايلند وأن يقدم تقريرا اىل اللجنة يف                      
 .وهلذا، استهلت تلك املشاورات، وسيقدم تقرير اىل اللجنة عن نتائجها. ورهتا الثانية عشرةد

 

 املواعيد واملدة -باء
 

ويبدو أن  . اسـتهلت األمانـة العامة مشاورات مع احلكومة املضيفة بشأن املواعيد املمكنة للمؤمتر احلادي عشر               -٥٩ 
وعمال باملمارسة  . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١١ اىل   ٤ون، مبدئيا، من    أنسـب موعـد حلكومـة تايلـند واألمانـة العامـة سيك            
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 بغــية تقــدمي ارشــادات بشــأن  ٢٠٠٥املتــبعة يف املاضــي، فــان اللجــنة ســتنظر يف اســتنتاجات املؤمتــر يف دورهتــا يف عــام   
 .تنفيذها

 

 االجتماعات التحضريية االقليمية -جيم
 

، سيمضــي األمــني العــام يف تنظــيم االجــتماعات     ٥٧/١٧١ و ٥٦/١١٩اســتجابة لقــراري اجلمعــية العامــة     -٦٠ 
ــية   . ٢٠٠٥التحضــريية االقليمــية الــيت تســبق انعقــاد املؤمتــر احلــادي عشــر يف عــام       ــية دول وهــذه االجــتماعات حكوم

وسيحضـرها ممـثلو احلكومـات واملؤسسـات الـتابعة ملـنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك معاهد شبكة برنامج                    . بطبيعـتها 
والغرض الرئيسي  . دة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية             األمـم املـتح   

مـن االجـتماعات سـيكون تيسري تبادل اآلراء واخلربات حول شىت القضايا اليت سيناقشها املؤمتر احلادي عشر، وحتديد                   
ي حالـيا مشـاورات بـني اللجان االقليمية واألمانة العامة فيما            وجتـر . الشـواغل واألولويـات الرئيسـية للمـناطق املخـتلفة         

ومـن املتوقع استهالل التخطيط بعد اختتام الدورة الثانية  . يـتعلق باملواعـيد واألمـاكن املمكـنة لعقـد تلـك االجـتماعات             
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ة السنتني  وستدرج املوارد األساسية الالزمة لتنظيمها يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفتر         . عشـرة للجـنة   

 .٥٧/١٧١ و ٥٦/١١٩وفقا للقرارين 
 

 أدلة املناقشات -دال
 

مـا أن ختـتار اللجـنة بـنود جـدول األعمـال ومواضـيع حلقـات العمـل، ستمضي األمانة العامة يف اعداد دليلني                           -٦١ 
املتحدة ملنع اجلرمية للمناقشـات يف االجـتماعات التحضـريية وحلقـات العمـل بالـتعاون مـع معـاهد شبكة برنامج األمم                    

وسـيكون الدلـيالن مبـثابة جـدول أعمـال مؤقـت مشروح لالجتماعات التحضريية وحلقات العمل،                 . والعدالـة اجلنائـية   
ولـيس الغـرض مـنهما جمـرد التركـيز عـلى بـنود جـدول األعمال املختلفة يف                   . وسـيحددان املواضـيع الرئيسـية للمناقشـة       

قضـايا اليت حتظى باالهتمام الرئيسي، امنا الغرض منهما أيضا حتديد خيارات   االجـتماعات التحضـريية وحفـز مناقشـة ال        
السياسـات مـن مـنظور اقليمي لكي ينظر فيها املؤمتر احلادي عشر، باالضافة اىل احلصول على أحدث املعلومات ذات                 

 .الصلة الدراجها ضمن ورقات العمل املقدمة للمؤمتر
 

 االعالم العام -هاء
 

.  أن تواصـل ادارة االعـالم العـام ممارسـتها للقـيام بأنشـطة اعالمـية عامـة قـبل املؤمتـر وأثـناء انعقاده            مـن املـتوقع    -٦٢ 
تزويد احلكومات واخلرباء باملعلومات عن املؤمتر احلادي عشر، ) أ: (وينـبغي أن تتمـثل أهـداف تلـك األنشطة فيما يلي       

توعـية اخلـرباء وعامة اجلمهور بأمهية االجراءات        ) ب(وال سـيما فـيما يـتعلق بـنطاق بـنود جـدول األعمـال املؤقـت؛ و                   
الــيت تــتخذها احلكومــات واملــنظمات احلكومــية الدولــية واملــنظمات غــري احلكومــية واألعمــال الــيت تضــطلع هبــا األمــم    

وسوف تستهدف هذه األنشطة املسؤولني احلكوميني؛ واألخصائيني يف  . املـتحدة يف جمـال مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية         



 

17  
 

E/CN.15/2003/11

لقــانون اجلــنائي والعدالــة اجلنائــية؛ والعــاملني يف االدارة العامــة؛ والــربملانيني؛ والعــاملني يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة   ا
اجلنائــية؛ وقــراء اجملــالت واملنشــورات األخــرى املتخصصــة يف علــوم العقوبــات واجلــرمية؛ ومســؤويل املــنظمات املهنــية    

وينـبغي التأكـيد على أن     .  القوانـني وغريهـم مـن اجملموعـات املهنـية املعنـية            وأعضـاءها؛ والقضـاة واملسـؤولني عـن انفـاذ         
األنشـطة االعالمـية العامـة جيـب أن تـنفذ يف حيـنها حبيث تضمن حتقيق الوعي على الوجه األكمل واشراك احلكومات        

 .وعامة اجلمهور يف هذه األحداث العاملية املهمة
 

 الوثائق -واو
 

، أن تطلب اىل    ٥٦/١١٩مـن قـرار اجلمعـية العامة        ) ي(٢ ينـبغي للجـنة، عمـال بالفقـرة          جتـدر االشـارة اىل أنـه       -٦٣ 
األمـني العـام، بصـفتها اهليـئة التحضـريية لـلمؤمتر، أن ال يعـد مـن الوثائق اخللفية اال تلك اليت تعترب ضرورية متاما لتنفيذ                   

وصـيات حمـددة بشـأن عـدد وثائق املؤمتر          ووفقـا لذلـك وبالـتايل قـد ترغـب اللجـنة يف أن تضـع ت                . بـرنامج عمـل املؤمتـر     
ومضـموهنا وأسـلوهبا وتوقيـتها، ال سـيما دلـيل املناقشـات لالجتماعات التحضريية االقليمية، وتقاريرها وأوراق عملها                   
بشـأن املواضـيع الرئيسـية لـلمؤمتر، باالضـافة اىل الورقات الوطنية والوثائق املقدمة من املنظمات واملؤسسات احلكومية                   

 .ة واملنظمات واملعاهد غري احلكوميةالدولي

وعمـال باملمارسـة املتـبعة يف املاضـي، يوصـى بـأن تتكون الوثائق األساسية املقدمة للمؤمتر احلادي عشر من ما                      -٦٤ 
ــتائج االجــتماعات       ) أ: (يــلي ــية األربعــة، باالســتناد اىل ن ــنود جــدول األعمــال الفن ــند مــن ب ورقــات عمــل عــن كــل ب

) ج(تقاريـر االجتماعات التحضريية االقليمية؛ و      ) ب( وتوصـيات اللجـنة ومسـامهات اخلـرباء؛ و           التحضـريية االقليمـية   
العـدد احملـدود مـن الوثـائق الـيت تعدهـا األمانـة العامـة والـيت هلـا صـلة مبناقشـة بـنود جـدول األعمـال، مـثل التقارير عن                        

 عن ذلك، ستكون معروضة على املؤمتر       وفضال. اجـتماعات أفـرقة اخلـرباء والدراسـات املتخصصـة عـن مسـائل حمـددة               
وثــائق خلفــية، مبــا يف ذلــك تقاريــر أعدهتــا مؤسســات ومعــاهد األمــم املــتحدة األخــرى واملــنظمات احلكومــية الدولــية   
واملـنظمات غـري احلكومـية الـيت تتمـتع بصـفة استشـارية لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وكذلك مسامهات شىت                     

وسيوىل اهتمام . مـة األمانـة العامـة لكوهنـم يعملـون عـلى معاجلـة قضـايا حمددة يف جمال خربهتم              اخلـرباء املدرجـني يف قائ     
وعمال باملمارسة املتبعة يف املاضي، ستوفر األمانة العامة        . خـاص للورقـات الوطنـية أو الـتقارير الـيت تقدمها احلكومات            
 .معلومات عن الشكل واللغات والطريقة اليت تقدم هبا التقارير

، ستسـبق املؤمتـر احلـادي عشـر مشـاورات ملناقشـة مجيع              ٥٦/١١٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٢ووفقـا للفقـرة      -٦٥ 
وقـد ثبـت يف املاضـي أن هـذه املشـاورات مفـيدة جـدا، وأهنـا ستسـاعد رؤساء          . اجلوانـب التنظيمـية قـبل افتـتاح املؤمتـر        

وسيشتمل برنامج عمل املؤمتر على جزء      . ل املؤمتر الوفـود واجملموعـات االقليمـية وغريهـم عـلى االتفاق على سري أعما             
رفـيع املسـتوى متـثل فـيه الـدول على أرفع مستوى ممكن، وتتاح ملمثليها الفرصة لتناول شىت مواضيع املؤمتر واملشاركة                      

 .يف املوائد املستديرة املواضيعية
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 مع املراعاة الواجبة ملبدأ التوزيع اجلغرايف ومـن املـتوقع أن ختـتار اللجـنة، يف دورهتـا الثالـثة عشرة، أفرقة خرباء،          -٦٦ 
وسـتوجه الدعوة اىل معاهد شبكة      . العـادل، لعقـد مناقشـات املـائدة املسـتديرة وحلقـات العمـل حـول مواضـيع املؤمتـر                   

وسيكفل األمني العام   . بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية للمشـاركة يف األعمـال التحضريية للمؤمتر                    
وستسترشد األمانة . املشـاركة الكاملـة مـن املـنظمات غـري احلكومـية واملـنظمات املهنية بتيسري تنظيم اجتماعات فرعية                 

 .العامة يف األعمال التحضريية للمؤمتر بالتوجيهات الواردة يف القرار
 

 النظام الداخلي -زاي
 

 تقــدم أي توصــيات بشــأن الــنظام الداخــلي  قــد تذكــر اللجــنة أهنــا، يف دورتــيها العاشــرة واحلاديــة عشــرة، مل    -٦٧ 
ويف الـدورة احلالـية سيتاح للجنة النظام        . )٢( مـن الـنظام الداخـلي لـلمؤمترات        ٦٣ملؤمتـرات األمـم املـتحدة وفقـا لـلمادة           

، الذي طبق على تنظيم املؤمتر العاشر، لكي تنظر فيما اذا           )A/CONF.187/2(الداخـلي املؤقـت ملؤمتـرات األمـم املتحدة          
هـناك حاجـة اىل ادخـال أي تعديالت عليه، أو رمبا ترغب اللجنة يف أن توصي بأن جيري تنظيم املؤمتر احلادي                      كانـت   

عشـر وفقـا للـنظام الداخـلي نفسـه الذي طبق على املؤمتر العاشر مع املراعاة الواجبة ملضمون املبادئ التوجيهية الواردة                   
 .٥٦/١١٩ من قرار اجلمعية العامة ٢يف الفقرة 

 
 

 االستنتاجات والتوصيات -ناثام
 

، آراء ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين األول١ان االقــتراحات االضــافية املقدمــة اســتجابة اللــتماس األمــني العــام، يف   -٦٨ 
الـدول األعضـاء ومؤسسـات مـنظومة األمـم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن بنود                   

رحة للجلسـات العامـة ومواضـيع حلقـات العمـل، تسـتكمل اآلراء الـيت قدمـت أثناء دورة         جـدول األعمـال الفنـية املقـت     
، أن تضـع اللجــنة، يف دورهتـا الثانــية عشــرة،   ٥٧/١٧١وقــد طلبـت اجلمعــية العامـة، يف قــرارها   . الـلجة احلاديــة عشـرة  

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي، الصـيغة النهائـية لـربنامج املؤمتـر احلـادي عشـر، وأن تقدم توصياهتا النهائية، من خالل         
 .اىل اجلمعية

وبـناء عـلى ذلـك، مـن املـتوقع أن توفـر اللجـنة ارشـادات وأن تـتخذ اجـراء بشـأن املسـائل التالـية لكي يتابعها                -٦٩ 
 :اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة

 لسة العامة؛حتديد أربعة بنود فنية جلدول األعمال املؤقت لكي تنظر فيها اجل )أ(  

 حتديد أربعة مواضيع حللقات العمل ذات التوجه العملي؛ )ب(  

اختـاذ قـرار بشـأن تعديـل الـنظام الداخـلي الـذي طـبق عـلى تنظـيم املؤمتر العاشر، أو تقدمي توصية بأن                  )ج(  
راعاة الواجــبة جيــري تنظــيم املؤمتــر احلــادي عشــر وفقــا للــنظام الداخــلي نفســه الــذي طــبق عــلى املؤمتــر العاشــر، مــع املــ 

 ؛٥٦/١١٩ من قرار اجلمعية العامة ٢ملضمون املبادئ التوجيهية الواردة يف الفقرة 
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اصـدار توصـيات بشـأن عـدد الوثـائق املقدمـة لـلمؤمتر احلـادي عشـر وحمـتوياهتا وأسلوهبا وتوقيتها، ال                  )د(  
عمل املتعلقة مبواضيع املؤمتر الرئيسية،     سـيما دلـيل املناقشـات لالجـتماعات التحضـريية االقليمـية وتقاريـرها وورقـات ال                

وكذلـك الورقـات الوطنـية والـتقارير املقدمـة مـن املـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واملعاهد، وفقا                     
  أعاله؛٥٧-٥٥ملا هو مقترح يف الفقرات 

ــلمؤمتر احلــاد       )ه(   ــة ل ــية العام ي عشــر يف الوقــت  اصــدار توصــية بضــرورة االضــطالع باألنشــطة االعالم
املناسـب لضـمان توعـية واشراك احلكومات وعامة اجلمهور يف األعمال التحضريية هلذا احلدث العاملي املهم وحضوره               

 .على أكمل وجه

وقــد ترغــب اللجــنة، لــدى وضــع الصــيغة النهائــية القــتراحاهتا، يف أن تــأخذ يف االعتــبار االقــتراحات االضــافية املوجــزة  
 . الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات منظومة األمم املتحدةأعاله، اليت قدمتها

 
 احلواشي 
 (Treaty Series, vol. 1137, No. 17828) ١٧٨٢٨، الرقم ١١٣٧األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، اجمللد  )١(  
 : على ما يلي٦٣تنص املادة  )٢(  
قدم جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي توصيات مناسبة            بعـد اختـتام كـل مؤمتـر، ت        "   

 ".بشأن التعديالت اليت ترى من الضروري ادخاهلا على هذا النظام الداخلي

 ـــــــــــ


