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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة الثانية عشرة

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٢-١٣فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٩البند 

 االدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية
  

تسمية عضوين يف جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث   
   اجلرمية والعدالة
 **ني العاممذكرة من األم

 

ُيسـترعى انتـباه جلـنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل مسألة تتعلق بتشكيل جملس أمناء                 -١
معهـد األمـم املـتحدة األقالـيمي ألحبـاث اجلـرمية والعدالـة، وهي تتطلب اختاذ اجراء من اللجنة                    

ا ستسو  ففـترة واليـة عضـوين مـن أعضـاء اجمللس، ومه           . ومـن اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي       
نوفمــرب / تشـرين الــثاين ٣٠تنــتهي يف ) كولومبـيا (وآلـيخاندرو ريــيس بوســادا  ) الــيابان(مـيازاوا  
٢٠٠٣. 

ووفقــا لــلمادة الــرابعة مــن الــنظام األساســي ملعهــد األمــم املــتحدة األقالــيمي ألحبــاث      -٢
/ ر أيا ٢٤ املؤرخ   ١٩٨٩/٥٦اجلـرمية والعدالـة، املـرفق بقـرار اجمللـس االقتصـادي واالجتماعي              

 :١٩٨٩مايو 

 :يكون تشكيل اجمللس كما يلي -٢" 
__________ 

 * E/CN.15/2003/1. 
 .تأخر تقدمي التقرير بسبب التأخر يف تقدمي السِّـَير الذاتية  ** 
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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                                    

لك ملبدأ      الواجب حلقيقة أن املعهد وأعماله ميوالن من املسامهات الطوعية، وكذ                                   
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                                              

نهم مبوافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي ملا ال يزيد عن مدة                             وجيوز للجنة اعادة تعيي          
 ."واحدة أخرى     

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

وتاكايوكي شييباشي              ) األرجنتني      ( بيدرو دافيد        :واملرشحان التاليان مها املقترحان                   -٤
 ).اليابان   (

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

 
/  تشرين الثاين  ٣٠تنـتهي مدتـه يف      

 ٢٠٠٧نوفمرب 
 ):مصر(كندر غطاس اس

/  تشرين الثاين  ٣٠تنـتهي مدتـه يف      
 ٢٠٠٧نوفمرب 

 ):كرواتيا(زليكو هورفايت 

/  كــانون األول١تنــتهي مدهتــا يف 
 ٢٠٠٤ديسمرب 

 ):السويد(ماري بغلر -آن

ــه يف   ــتهي مدت ــثاين ٧تن /  تشــرين ال
 ٢٠٠٦نوفمرب 

 ):فرنسا(كلود كارسنيت -جان

/  تشرين الثاين  ٣٠تنـتهي مدتـه يف      
 ٢٠٠٣مرب نوف

 ):اليابان(ستسو ميازاوا 

/  تشرين الثاين  ٣٠تنـتهي مدتـه يف      
 ٢٠٠٣نوفمرب 

 ):كولومبيا(آليخاندرو رييس بوسادا 

/  كانون األول       ١تنتهي مدته يف         
 ٢٠٠٤ديسمرب     

):الواليات املتحدة األمريكية(جريمي ترافيس 
 
 .وترد املعلومات األساسية عن املرشحني يف مرفق هذه الوثيقة -٦
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 املرفق   
معلومات خلفية عن املرشحني املقترحني لشغل منصب يف جملس أمناء   

   معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة
 بيدرو دافيد

 ]باالسبانية: األصل[
 

 املنصب احلايل
 

 .١٩٩٣قاض يف حمكمة النقض اجلنائي الوطنية األرجنتينية منذ عام                               
  

 ة احلاليةاملناصب األكادميي
 

كينيدي، بوينس          . ف . رئيس اللجنة األكادميية للدكتوراه يف القانون، جامعة ج                           
 .١٩٩٧آيرس، منذ عام         

أستاذ فخري جبامعة بوينس آيرس، كلية احلقوق والعلوم االجتماعية، بوينس آيرس،                                            
 .١٩٩٦منذ عام     

 .١٩٩٣م  أستاذ فخري جبامعة نيومكسيكو، الواليات املتحدة األمريكية، منذ عا                                  

حماضر كبري فوق العادة يف علم االجتماع، جامعة مورون، بوينس آيرس، منذ عام                                              
١٩٩٤. 

  
 اخلربة املهنية يف األمم املتحدة كمستشار أقاليمي يف جمال منع اجلرمية والعدالة

 
عضو يف فريق اخلرباء اخلمسة الذين عّينهم األمني العام لألمم املتحدة لكي يتولوا                                   

 .١٩٩٩ القضائي للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ورواندا، الهاي،                             تقييم السري    

مستشار أقاليمي لدى األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف فيينا،                                         
مكلّف بالتعاون الدويل على النطاق العاملي يف ذلك اجملال داخل منظومة األمم املتحدة،                                         

١٩٩٣-١٩٨٢. 

 التالية بناء على طلبها السداء املشورة التقنية اليها يف جمال اختصاصه،                                         زار البلدان     
 :وهي بلدان أُعدت بشأهنا تدابري وبرامج اصالحية                            
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األرجنتني، اسبانيا، اكوادور، ألبانيا، باراغواي، بنما، بوليفيا،                                ١٩٩٢ 
 موريشيوس    

بريو،    األرجنتني، اسبانيا، أوغندا، باراغواي، الربازيل، بنما،                           ١٩٩١ 
تشيكوسلوفاكيا، تونس، رواندا، شيلي، فرنسا، كوستاريكا،                                     

 كولومبيا، نيكاراغوا، اليابان               

األردن، باراغواي، بوتسوانا، اجلمهورية العربية السورية، العراق،                               ١٩٩٠ 
 كوستاريكا، مالطة، هاييت، الواليات املتحدة األمريكية                          

بريو، تايلند، العراق،            اثيوبيا، األرجنتني، الربازيل، بربادوس،                      ١٩٨٩ 
قربص، كوستاريكا، مالوي، موريشيوس، الواليات املتحدة                                 

 األمريكية   

احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية، اثيوبيا، األرجنتني،                               ١٩٨٨ 
 أوغندا، الربازيل، بولندا، الصني، الكويت، اليابان                     

لسعودية،      األرجنتني، غواتيماال، كوستاريكا، اململكة العربية ا                          ١٩٨٧ 
 الواليات املتحدة األمريكية، اليابان                  

 تركيا، جزر البهاما، شيلي، الصني، كوبا، كوستاريكا، اليابان                                     ١٩٨٦ 

األرجنتني، األردن، أوروغواي، ايطاليا، البحرين، بنما، اجلزائر،                                ١٩٨٥ 
فنلندا، مصر، اململكة العربية السعودية، اهلند، الواليات املتحدة                        

 األمريكية   

احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية، األرجنتني، اسبانيا،                                         ١٩٨٤ 
باكستان، بربادوس، شيلي، قربص، كوبا، مصر، املكسيك،                                    

 اململكة العربية السعودية           

اثيوبيا، اسبانيا، ايطاليا، البحرين، بريو، تايلند، جامايكا، زامبيا،                                         ١٩٨٣ 
 الصني، العراق، الفلبني، كولومبيا، اليابان                  

اكوادور، اجلمهورية الدومينيكية، شيلي، فنـزويال، كوستاريكا،                                        ١٩٨٢ 
 كولومبيا    
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 املنشورات
 

 الكتب  

 J. C. Castiglione, J. A. Rivas, A.Ves Losada, Compilación, organización eباالشتراك مع        

introducción. La sociología de Herrera Figueroa, Buenos Aires, Plus Ultra, September 

2000, 140 pp. 

Globalización, prevención del delito y justicia penal, Zavalía, Buenos Aires, 1999, 

804 pp. 

Crime and Criminal Policy :               رييس، معهد األمم املتحدة             -ورقات تكرميا ملانويل لوبيث
 ,Franco Angeli) رنسية   باالسبانية واالنكليزية وااليطالية والف                  (ألحباث الدفاع االجتماعي              

Rome, 1985, 947 pp. 

La iuspsicología de Herrera Figueroa, joint compiler and coordinator, Leuka, Buenos 

Aires, 1984, 203 pp. 

 ,A. Sánchez Galindo and M. Lucero Palma, Migración, desarrollo, delitoباالشـتراك مـع   

Universidad de Ciudad Juárez, Mexico, 1982, 308 pp. 

Sociología jurídica, Astrea, Buenos Aires, 1980, 280 pp. 

Estructura social y criminología, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, 1979, 

189 pp. 
Criminología y sociedad, Pensamiento Jurídico, Buenos Aires, 1978, 250 pp. 

El mundo del delincuente, 1st ed., Astrea, Buenos Aires, 1976, 255 pp. 

The World of the Burglar, University of New Mexico Press, Albuquerque, New Mexico, 

1974, 298 pp. (in English). 

Sociología criminal juvenil, 1st ed., Ediciones Esnaola, DEUS collection, publication of 

studies from the Universidad del Salvador, No. 17, Buenos Aires, 1965, 2nd and 5th 

eds., Depalma, Buenos Aires, 1973-1979, 255 pp. 

 M. Nason, Radiografía de la Universidad de las Américas, University ofباالشـتراك مـع   

New Mexico Press, Albuquerque, New Mexico, 1973, 225 pp. 
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Conducta, integrativismo y sociología del derecho, Zavalía, Buenos Aires, 1970, 204 pp. 

 اليت تصدر باللغتني االسبانية واالنكليزية                       Estudios de Sociologíaيشارك يف حترير جملة            
 -١٩٦١س آيرس،       جملدات، أوميبا، بوين          ٩وتوزع على نطاق دويل، وقد صدرت منها                     

١٩٦٥. 

 Política Criminal, Derechos Humanos y: نشرت الدراسة التالية تكرميا للسيد دافيد                 

Sistemas Jurídicos en el siglo XXI—Volumen de Homenaje al Prof. Dr. Pedro R. David, 

Editorial Depalma, Grupo Lexis Nexis Argentina S.A., July 2001, 1,001 pp. 

 مقالة علمية منشورة يف جمالت يف جمال ختصصه باالسبانية واالنكليزية                                           ١٠٠أكثر من      
    .وااليطالية والربتغالية والفرنسية والصينية                

 تاكايوكي شييباشي

 ]باالنكليزية: األصل[
 

 املناصب احلالية
 

 .أستاذ يف كلية احلقوق جبامعة تشو                 

 .لس التشريعي لوزارة العدل          عضو جلنة مؤقت يف فرع القانون اجلنائي باجمل                        

 .عضو جلنة التأديب يف نقابة احملامني الثانية بطوكيو                          

 .رئيس مجعية دراسة ضحايا اجلرمية                  
  

 تاريخ الوالدة
 

 ١٩٤٦أكتوبر     /تشرين األول       
  

 اخللفية الدراسية
 

 خترج من كلية احلقوق جبامعة تشو                  ١٩٦٩مارس     /آذار  

  يف احلقوق من جامعة هيتوسوباشي                   نال شهادة املاجستري            ١٩٧١مارس     /آذار  
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 اخللفية املهنية
 

 أستاذ مساعد يف كلية احلقوق واآلداب جبامعة كاغوشيما                             

 أستاذ مساعد يف كلية احلقوق جبامعة تشو                      

 أستاذ يف كلية احلقوق جبامعة تشو                 ١٩٨٢أبريل     /نيسان    

 نال الدكتوراه يف القانون من جامعة تشو                   ١٩٩٤يوليه    /متوز  

 باحث زائر، كلية احلقوق، يف ويسكونسن                        -١٩٩٦ريل    أب /نيسان     

 أستاذ زائر، معهد الشرطة اجلنائية يف الصني ١٩٩٧مايو /أيار  

 ٣-أستاذ زائر، جامعة مارساي     

 أستاذ زائر، اجلامعة الوطنية األسترالية     

أستاذ ذو كرسي يف كلية احلقوق، معهد الدراسات العليا  نوفمرب/تشرين الثاين  
 جبامعة تشو  حىت اآلن١٩٩٩    

 القانون االجرائي(عضو اللجنة الوطنية المتحانات احملاماة  يناير /كانون الثاين  
 )اجلنائي  كانون-١٩٩٣    
 ٢٠٠٠ديسمرب /  األول  

 مدير الرابطة اليابانية للدراسات املتعلقة بالضحايا ١٩٩٥يونيه /حزيران  
     حىت اآلن  

  املنشورات
 Theory for Defense of Criminal Cases and Investigation (1993) 

 Introduction to Criminal Procedure Law (1993) 
 Basic Issues of Criminal Procedure Law (2000) 

 Plain Introduction for the System for Protection of Victims of Crime (2001) 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


