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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٠مايو /أيار ٢١-١٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

        إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى
      جدول األعمال املؤقت والشروح    

  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
  .خرىاألمية تنظيالسائل املوإقرار جدول األعمال   -٢
  .باملمتلكات الثقافيةغري املشروع احلماية من االجتار اضيعية حول ناقشة املوامل  -٣
ــدول األعضــاء       -٤ توحيــد جهــود مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وال

  :وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ــة   التصــديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكا    )أ(   فحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني

 وتنفيذها؛ امللحقة ا ربوتوكوالتالو

 التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛  )ب(  

 التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  )ج(  

  مسائل أخرى يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛  )د(  
، أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة     )ـه(  

وخاصــة أنشــطة شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   
 .واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات
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منـع  ال يف جمـ وتدابري التصدي واملسائل املستجدة اجلرمية على الصعيد العاملي جتاهات ا  -٥
 .اجلرمية والعدالة اجلنائية

النظر يف االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عشـر ملنـع        -٦
  .اجلرمية والعدالة اجلنائية

اســتخدام وتطبيــق معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة           -٧
  .اجلنائية

  :ية وامليزانية والشؤون اإلداريةمسائل اإلدارة االستراتيج  -٨
  عمل الفريق العامل املعين باحلوكمة والتمويل؛  )أ(  
نــع اجلرميــة األمــم املتحــدة ملواملتعلقــة بامليزانيــة لربنــامج اتية توجيهــات السياســال  )ب(  

  .والعدالة اجلنائية
  .للجنة العشرين لدورةلجدول األعمال املؤقت   -٩

  .مسائل أخرى  -١٠
  .التاسعة عشرةرير اللجنة عن دورا اعتماد تق  -١١
      

      الشروح    
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١  

لــس االقتصــادي واالجتمــاعي، يف قــراره قــرأداء جلنــة منــع اجلرميــة "، املعنــون ٢٠٠٣/٣١ر ا
أن تنتخب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف اية كل دورة مـن دوراـا،   ، "والعدالة اجلنائية

، مكتبـها للـدورة التاليـة وأن تشـجعه علـى أداء دور نشـط يف األعمـال        ٢٠٠٤ا من عام اعتبار
عقــد فيمـا بــني الــدورات،  العاديـة وكــذلك الجتماعاـا غــري الرمسيــة الـيت ت    االتحضـريية لــدور 

لربنـامج األمـم   لجنة من توفري التوجيه املستمر والفعال يف جمال السياسـات  المتكني لكي يتسىن 
، عنــد االقتضــاءرئــيس اللجنــة،  يــدعوملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة؛ وقــرر أيضــا أن   املتحــدة 

والصـني وممثـل الدولـة الـيت تتـوىل       ٧٧رؤساء اموعات اإلقليميـة اخلمـس ورئـيس جمموعـة الــ     
  .رئاسة االحتاد األورويب أو املراقب عنها إىل املشاركة يف اجتماعات املكتب

ــادة  ٢٠٠٣/٣١ واالجتمــاعي اديالــس االقتصــ  ووفقــا لقــرار ــداخلي   ١٥وامل مــن النظــام ال
 /كــانون األول ٤، يف املســتأنفة عشــرة الثامنــة، افتتحــت اللجنــة يف ايــة دورــا  الفنيــة للجانــه
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ــا ٢٠٠٩ديســمرب  ــد هــو عشــرة  التاســعة، دور ــها لتلــك   انتخــاب  لغــرض وحي أعضــاء مكتب
لتوزيع اإلقليمي، سـيكون أعضـاء مكتـب    ومراعاة للتناوب على املناصب على أساس ا .الدورة

  :اللجنة يف دورا التاسعة عشرة وجمموعام اإلقليمية كما يلي
  عضو املكتب  اموعة اإلقليمية  املنصب
  )األرجنتني(ينيو ماريا كوريا خيو  يبــجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاري  الرئيس

  )أملانيا(روديغري لوديكنغ   ة ودول أخرىجمموعة دول أوروبا الغربي النائب األول للرئيس
  )اهلند(دينش باتنايك  جمموعة الدول اآلسيوية النائب الثاين للرئيس
  )غانا(حكيم بالغون  جمموعة الدول األفريقية النائب الثالث للرئيس

  )رومانيا(سيمونا مانويال مارين  جمموعة دول أوروبا الشرقية  املقررة
  
والصـني   ٧٧رؤسـاء اموعـات اإلقليميـة اخلمـس ورئـيس جمموعـة الــ        نشئ فريق يتألف منوأُ

ــيس         ــها ملســاعدة رئ ــب عن ــوىل رئاســة االحتــاد األورويب أو املراق ــيت تت ــة ال ــل الدول ــة وممث اللجن
  .٢٠٠٣/٣١قرار الس االقتصادي واالجتماعي مال بواملشاركة يف اجتماعات املكتب، ع

    
    األخرى تنظيميةالسائل املوإقرار جدول األعمال   - ٢  

من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي علـى أن   ٧تنص املادة 
تاللجنة، يف بداية كل دورة، جدول أعمال تلك الدورة على أساس جدول األعمال املؤقت قر.  

ــا، يف مقــ      ــد أحــاط علم ــر ، بت٢٠٠٩/٢٤٦ه رروكــان الــس االقتصــادي واالجتمــاعي ق قري
ووافق علـى جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة التاسـعة عشـرة         ؛اللجنة عن دورا الثامنة عشرة

  .والوثائق اخلاصة ا للجنة
عشـرة،   التاسـعة اللجنة تود أن تضع، عقب إقرار جدول األعمال، جدوال زمنيا للـدورة   ولعلّ

  .تنظيم األعمال املقترح ويرد يف مرفق هذه الوثيقة .وأن تتفق على تنظيم أعمال تلك الدورة
ســبتمرب /أيلــول ١١اللجنــة يف اجتماعيهــا املعقـودين بــني الــدورتني يـومي    هاتفقــت عليـ  حسـبما و
لـدورة  عقد ادتـه يف الـدورة الثامنـة عشـرة املسـتأنفة، سـت      وأكّ ٢٠٠٩نـوفمرب  /تشرين الثـاين  ٢٣و

ورات غـري رمسيـة   ، علـى أن تجـرى مشـا   ٢٠١٠مايو /أيار ٢١إىل  ١٧للجنة من  عشرة التاسعة
وعمال مبقـرر الـس االقتصـادي واالجتمـاعي      .خالل يوم العمل السابق لليوم األول من الدورة

ــة     ونظــرا إىل أن ، ٢٠٠٩/٢٤٦ ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــاين عشــر ملن ــؤمتر األمــم املتحــدة الث  م
الـدورة   أثنـاء ، حـثت الدول األعضـاء بشـدة  ، ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٩إىل  ١٢سوف يعقد من 
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علـى أن تقـدم مشـاريع القـرارات قبـل افتتـاح الـدورة مبـدة شـهر واحـد            الثامنة عشرة املسـتأنفة، 
وينبغـي أن تكـون مشـاريع القـرارات      .أبريـل علـى أبعـد تقـدير    /نيسـان  ٢١على األقل، وحبلـول  

رد ى واجلـدول الــزمين املقتـرح للتنفيـذ وحتديـد املــوا    مبعلومـات مـن قبيــل النطـاق املتـوخ     مشـفوعة 
 مـايو /أيـار  ١٧يـوم   ظهـر كـون  يأن مبـدئيا  تقـرر  و. املتاحة وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة

  .عشرة التاسعةاملوعد النهائي لتقدمي مشاريع القرارات للنظر فيها يف الدورة  وه ٢٠١٠
السـنوية  دورـا  اللجنـة  عقد ت، سـ ٢٠٠٩/٢٥١مبقـرر الـس االقتصـادي واالجتمـاعي     وعمال 
ســتأنفة ، عقــب انعقــاد الــدورة امل٢٠١٠يف النصــف الثــاين مــن عــام  ة ملــدة يــوم واحــداملسـتأنف 

  .للجنة املخدرات
    

    الوثائق    
  )E/CN.15/2010/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 

    
    احلماية من االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافيةاضيعية حول ناقشة املوامل  - ٣  

ــر وري املوضــوع احملــ أن يكــون  ٢٠٠٩/٢٤٦تمــاعي يف مقــرره  الــس االقتصــادي واالج ر ق
ويف ". احلماية من االجتـار غـري املشـروع باملمتلكـات الثقافيـة     "للحنة هو لدورة التاسعة عشرة ل

ــدورتني  عقــد اجتمــاع  ــاين  ٢٣ يفبــني ال ــوفمرب /تشــرين الث ــر٢٠٠٩ن ــة املواضــيع  ، أق ت اللجن
ومت تأكيــدها الحقــا يف الــدورة غــري الرمسيــة اورات الفرعيــة التاليــة الــيت اتفــق عليهــا أثنــاء املشــ 

  :الثامنة عشرة املستأنفة
ــة اجلنائيــة،          )أ(   ــة والعدال ــع اجلرمي ــن منظــور من ــة، م ــانون والسياســات املنطبق الق

، مبا يف ذلك مسائل التجرمي وتنفيذ القـرارات  الثقافيةملكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات 
  ى الصالت القائمة بني هذا االجتار واجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛القضائية، مع التركيز عل

  :، وخصوصا من خاللالثقافيةمنع االجتار غري املشروع باملمتلكات   )ب(  
وتقدمي املساعدة التقنية والتنسـيق بـني    ،وبناء القدرات ،إذكاء الوعي  ’١’    

  التخصصات؛
  التجرمي يف سياق املنع؛  ’٢’    
ــدابري اهل  ’٣’     ــة إىل صــون املمتلكــات  الت ــةادف ، مبــا يف ذلــك وســائل  الثقافي

  وتدابري احلماية املادية؛ الثقافيةحتديد املمتلكات 
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 )مثل استخدام اإلنترنت والتجـارة واملناقصـات اإللكترونيـة   (االجتاهات الناشئة   )ج(  
  وتدابري التصدي الكافية؛

ن واليـة مكتـب األمـم    التعاون على الصعيد الـدويل واإلقليمـي والثنـائي، ضـم      )د(  
، مبـا يف  الثقافيـة املمتلكـات  باملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، من أجل منع ومكافحة االجتـار  

ذلك من خالل املساعدة القانونية املتبادلـة والشـراكات بـني القطـاعني اخلـاص والعـام وآليـات        
  .ملساعدة التقنيةاسترداد هذه املمتلكات وإعادا، مع إيالء االعتبار الواجب لدور ا

، املعنــونني  ٢٠٠٨/٢٣و ٢٠٠٤/٣٤واســتذكر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف قراريــه     
تنتـهك  املعاهدة النموذجيـة للحمايـة مـن اجلـرائم الـيت      " احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية"

األمــم ، الــيت اعتمـدت يف مــؤمتر  التـراث الثقــايف للشـعوب املــوروث يف شــكل ممتلكـات منقولــة   
رمني ورحا اجلمعية العامة يف قرارها املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ا ٤٥/١٢١بت.  

لس االقتصادي واالجتمـاعي يف قراريـه   وشدأمهيـة محايـة   ، علـى  ٢٠٠٨/٢٣و ٢٠٠٤/٣٤د ا
 تفاقيــة بشــأنالاوفقــا للصــكوك الدوليــة ذات الصــلة مثــل الــدول لتراثهــا الثقــايف وحفاظهــا عليــه 

الثقافيـة بطـرق غـري     الوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع اسـترياد وتصـدير ونقـل ملكيـة املمتلكـات     
 ،املتعلقــة باملمتلكــات الثقافيــة املســروقة أو املصــدرة بطــرق غــري مشــروعة  واالتفاقيــة  ،مشــروعة

  .اوالربوتوكولني امللحقني يف حال قيام نزاع مسلح  تفاقية بشأن محاية املمتلكات الثقافيةالاو
علـى أمهيـة املمتلكـات     ،٢٠٠٨/٢٣د الس االقتصادي واالجتماعي من جديد يف قراره وأكّ

الشـعوب  اهدا فريدا وهاما على ثقافـة  الثقافية، باعتبارها جزءا من التراث املشترك للبشرية وش
وأكـد الـس مـن جديـد ضـرورة التعـاون الـدويل علـى منـع          . وهويتها، وعلى ضرورة محايتها

وأشـار إىل أن هـذه املمتلكـات يـتم نقلـها       جبميع جوانبـه،  ة االجتار باملمتلكات الثقافيةومكافح
وأعـرب  . ق املشـروعة، مثـل املناقصـات، مبـا يف ذلـك علـى اإلنترنـت       اخاصة من خالل األسـو 

ــؤدي إىل        ــذي ي ــة ال ــى املمتلكــات الثقافي ــب عل ــه إزاء الطل ــس عــن قلق ــا  ال ضــياعها وإتالفه
 ماعـات ضـلوع اجل  ازديـاد  إزاء جزعـه وأعـرب عـن    ،وسرقتها واالجتار اوإبعادها عن مكاا 

  .يف مجيع جوانب االجتار باملمتلكات الثقافيةاملنظمة اإلجرامية 
لس االقتصادي واالجتماعي أيضا يف قراره وجدطلبه  ٢٠٠٨/٢٣د ا هـه يف قـراره   الـذي وج

ملعــين باملخــدرات واجلرميـــة   إىل مكتــب األمــم املتحـــدة ا  الــذي وجهــه يف قـــراره    ٢٠٠٤/٣٤
للتربيـة والعلـم   أن يعقد، بتعاون وثيق مـع منظمـة األمـم املتحـدة     ب) املخدرات واجلرمية مكتب(

لكـي يقـدم إىل    شـاركة ، اجتماعـا لفريـق خـرباء حكـومي دويل مفتـوح امل     )اليونسـكو ( والثقافة
الجتــار باملمتلكــات بشــأن احلمايــة مــن ا  مناســبة جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة توصــيات  
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التاسعة عشرة تقريـرا عـن تنفيـذ     وطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اللجنة يف دورا ؛الثقافية
، اجتمــع فريــق اخلــرباء املعــين مبكافحــة  ٢٠٠٨/٢٣وعمــال بقــرار الــس . ٢٠٠٨/٢٣القــرار 

وســوف . ٢٠٠٩نــوفمرب /تشــرين الثــاين ٢٦إىل  ٢٤االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة يف فيينــا مــن 
وسـوف يتـاح أيضـا     ؛)E/CN.15/2010/5(تعرض توصيات فريق اخلرباء على اللجنة لتنظر فيهـا  

  ).UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2(عن اجتماعه تقرير فريق اخلرباء 
    

    الوثائق    
  )E/CN.15/2010/4(تقرير األمني العام عن احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية 

مــذكرة األمانــة بشــأن توصــيات فريــق اخلــرباء املعــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة 
)E/CN.15/2010/5(  

احلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة       حـول ملناقشـة املواضـيعية   مذكرة األمانة بشـأن دليـل ا  
)E/CN.15/2010/6(  

وتـدابري التصـدي   واملسائل املستجدة على الصعيد العاملي مذكرة األمانة بشأن اجتاهات اجلرمية 
  )E/CN.15/2010/17(اجلرمية والعدالة اجلنائية  منع يف جمال

    
ة املعين باملخدرات واجلرمية والدول األعضاء توحيد جهود مكتب األمم املتحد  - ٤  

    وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   )أ(  

    ا وتنفيذهاامللحقة  ربوتوكوالتالو
دورتـه   اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة    مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       سيعقد 

وسوف ينظـر املـؤمتر يف مجلـة    . ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٢إىل  ١٨اخلامسة يف فيينا من 
التعـاون  املستجدة من اجلرمية ومسألة  ألشكالمن أجل التصدي لتفاقية الأمور منها استخدام ا

قانونية املتبادلة والتعـاون الـدويل   الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم ارمني واملساعدة ال
  .ألغراض املصادرة وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها

بشأن تعزيز برنـامج األمـم املتحـدة     ٦٤/١٧٩وطلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف قرارها 
عـام  ت بـأن  بعـد أن ذكَّـر   ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون الـتقين، 

اســتثنائيا الـذكرى السـنوية العاشـرة التفاقيـة مكافحـة اجلرميـة، أن يعقـد اجتماعـا          يوافـق  ٢٠١٠
بشــأن اجلرميــة  ٢٠١٠رفيــع املســتوى ملــدة يــوم واحــد للجمعيــة العامــة يف الربــع الثــاين مــن عــام  
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 التوتوكـو الوطنيـة ـدف تشـجيع االنضـمام العـاملي إىل االتفاقيـة والرب       العـابرة للحـدود  املنظمة 
خاصـة  مناسـبة  يـنظّم  ا ودف تعزيز التعاون الدويل؛ كمـا طلبـت إىل األمـني العـام أن      ةامللحق

التصديق على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا أو االنضـمام إليهـا   لتشجيع على لمعاهدات لل
ن يـنظم جـزءا   الرفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة؛ وأوصـت املـؤمتر بـأ        السـتثنائي خالل االجتماع ا

رفيــع املســتوى أثنــاء دورتــه اخلامســة مــن أجــل مناقشــة األشــكال اجلديــدة والناشــئة مــن اجلرميــة  
  .والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا

 ٢٠٠٩/٢٤وطلب الس االقتصادي واالجتماعي إىل مكتـب املخـدرات واجلرميـة، يف قـراره     
ــون  ــوفري       "املعن ــه وإىل ت ــه والقضــاء علي ــع االختطــاف ومكافحت ــي إىل من ــدويل الرام ــاون ال التع

لـدول  زويـد ا ، أن يقـوم، بالتنسـيق مـع غـريه مـن الكيانـات ذات الصـلة، بت       "املساعدة لضـحاياه 
ا علـى مكافحـة االختطـاف؛    ا، لتمكينها من تعزيـز قـدر  مبا تطلبه من مساعدة تقنيةاألعضاء، 

اجلهـات املاحنـة األخـرى إىل اإلسـهام مبـوارد هلـذا الغـرض؛ وطلـب إىل         ودعا الدول األعضـاء و 
. املــدير التنفيـــذي أن يقــدم إىل اللجنـــة يف دورـــا التاســعة عشـــرة تقريـــرا عــن تنفيـــذ القـــرار    

ــة       وســيعرض ــر املــدير التنفيــذي بشــأن مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني ــة تقري علــى اللجن
  ).E/CN.15/2010/8(والفساد 

    
    التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها  )ب(  

منـع ومكافحـة ممارسـات الفسـاد وحتويـل      "املعنون  ٦٤/٢٣٧رحبت اجلمعية العامة يف قرارها 
األصول املتأتية من مصدر غري مشـروع وإعـادة تلـك األصـول إىل بلـداا األصـلية علـى وجـه         

، بنجــاح الــدورة الثالثــة ملــؤمتر "تحــدة ملكافحــة الفســاداخلصــوص، متاشــيا مــع اتفاقيــة األمــم امل 
الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، وال ســيما التوصــل إىل توافــق يف  

ودعت اجلمعيـة العامـة علـى وجـه اخلصـوص إىل      . اآلراء إلنشاء آلية الستعراض تنفيذ االتفاقية
صـلحة املعنـيني، عنـد االقتضـاء، آليـة االسـتعراض       ذ مجيع الدول األطـراف وأصـحاب امل  أن تنفّ

وأحاطت علما مع التقـدير بالعمـل الـذي تضـطلع بـه األفرقـة العاملـة املختلفـة         . بسرعة وفعالية
ــادرة ال         ــك مب ــا يف ذل ــة، مب ــات الدولي ــع املنظم ــوح م ــاحلوار املفت ــؤمتر وب ــأها امل ــيت أنش ـــزال اهة ن

ة أن تــدعم أعمــال فريــق اســتعراض التنفيــذ  وأهابــت بالــدول األطــراف يف االتفاقيــ . املؤسســية
املنشــأ حــديثا، مبــا فيهــا أعمالــه املتعلقــة باملســاعدة التقنيــة، والفريــق العامــل احلكــومي الــدويل    

الـيت يقـوم ـا    املفتوح العضوية املنشأ حديثا املعين مبنـع الفسـاد، فضـال عـن األعمـال املتواصـلة       
طلبت اجلمعيـة إىل األمـني العـام أن يواصـل تزويـد      و. لفريق العامل املعين باسترداد املوجوداتا

مكتب املخدرات واجلرمية باملوارد الالزمة لتمكينه مـن التـرويج بطريقـة فعالـة لتنفيـذ االتفاقيـة       
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وطلبـت إىل األمـني العـام أيضـا أن يكفـل متـويال كافيـا آلليـة          ملؤمتراأمانة بوصفه ولتأدية مهامه 
وجـددت دعوـا إىل القطـاع اخلـاص أن     . ٣/١ار املـؤمتر  استعراض التنفيذ، مبا يتماشى مـع قـر  

ــربى       ــغرى والكـ ــركات الصـ ــا يف ذلـــك الشـ ــوطين، مبـ ــدويل والـ ــعيدين الـ ــى الصـ ــل، علـ يواصـ
ــة، مشــاركته بشــكل كامــل يف مكافحــة الفســاد والحظــ       ــذا  توالشــركات عــرب الوطني يف ه

كمـا   .تعزيـز الشـفافية  التفاق العاملي يف مكافحة الفسـاد و أن يؤديه االسياق الدور الذي ميكن 
املبــادرة املشــتركة بــني مكتــب يف إطــار ضــطلع بــه يأحاطــت علمــا مــع التقــدير بالعمــل الــذي  

املخدرات واجلرمية والبنك الدويل اخلاصة باسترداد املوجودات املسـروقة وبتعـاون املكتـب مـع     
  .الشركاء املعنيني، مبا يف ذلك املركز الدويل السترداد املوجودات

ــة يف قرارهـــا  ووافقـــت اجل ــة العامـ ــة الربناجمملا"املعنـــون  ٦٤/٢٤٤معيـ ــنتني  يـــةيزانيـ ــرة السـ لفتـ
حتياجات آليـة االسـتعراض مـن    الالزمة لتمويل امليزانية العادية موارد ا، على "٢٠١١-٢٠١٠
  .املوظفني

    
    التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها  )ج(  

خطة العمـل الـواردة يف اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة        رت الدول األعضاء، يف قر
أن تشــجع مكتــب املخــدرات   ،٦٠/٢٨٨الــيت اعتمــدا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   اإلرهــاب

مــع جلنــة  الوثيــقالتشــاور ب، القيــامواجلرميــة، مبــا يف ذلــك فــرع منــع اإلرهــاب التــابع لــه، علــى  
ــاء علــى طلبــها، مــن    مكافحــة اإلرهــاب ومديريتــها التنفيذ  يــة، بتحســني مــا يقدمــه للــدول، بن

  .مساعدة تقنية لتيسري تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتصلة مبنع اإلرهاب وقمعه
لتـــدابري الراميـــة إىل القضـــاء علـــى  ا"املعنـــون  ٦٤/١١٨وطلبـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا  

ملكتب املخدرات واجلرميـة أن يواصـل جهـوده     ، إىل فرع منع اإلرهاب التابع"اإلرهاب الدويل
الراميــة إىل تعزيــز قــدرات األمــم املتحــدة علــى منــع اإلرهــاب مــن خــالل الواليــة املنوطــة بــه؛    

، يف سـياق اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب وقـرار         اجلمعيـة العامـة   وأقرت
ى أن تصـــبح أطرافـــا يف   ، بـــدوره يف مســـاعدة الـــدول علـــ    )٢٠٠١( ١٣٧٣جملـــس األمـــن  

ــق تلـــك      ــى تطبيـ ــاب وعلـ ــة باإلرهـ ــلة املتعلقـ ــة ذات الصـ ــوالت الدوليـ ــات والربوتوكـ االتفاقيـ
ــدويل يف املســائل اجلنائيــة         ــاون ال ــات التع ــز آلي ــدوره يف تعزي ــات والربوتوكــوالت، وب االتفاقي

  .املتعلقة باإلرهاب، بوسائل منها بناء القدرات الوطنية
املسـاعدة  "عنـون  امل ٦٤/١٧٧مكتب املخدرات واجلرمية، يف قرارها  إىل وطلبت اجلمعية العامة

 أن يعـــزز، "ات والربوتوكـــوالت الدوليـــة املتعلقـــة باإلرهـــابيـــالتقنيـــة يف جمـــال تنفيـــذ االتفاق
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املساعدة التقنية املقدمة إىل الـدول األعضـاء، بنـاء علـى طلبـها، مـن أجـل التصـديق علـى هـذه           
؛ وأن جهـا يف تشـريعاا ومـن أجـل بنـاء القـدرة علـى تنفيـذها        الصكوك القانونية الدولية وإدما

أن يكفــل و منــع اإلرهــاب ومكافحتــه علــىتعزيــز التعــاون الــدويل تقنيــة بغيــة الســاعدة امليــوفر 
أن يراعـي يف برناجمـه   ؛ وتدريب مجيع املوظفني املعنيني تدريباً مالئماً يف حتقيـق التعـاون الـدويل   

يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب العناصــر الضــرورية لبنــاء القــدرة   اخلــاص بتقــدمي املســاعدة التقنيــة 
ف، يف إطـار واليتـه،   يكثّـ  أنو نظـم العدالـة اجلنائيـة وسـيادة القـانون؛      تعزيـز الوطنية مـن أجـل   

جهوده الرامية إىل مواصلة تطوير املعارف القانونية املتخصصة بصفة منتظمة يف جمال مكافحـة  
وال سيما مـن خـالل إعـداد    ، امة ذات الصلة بواليات املكتباإلرهاب وااالت املواضيعية اهل

  .األدوات التقنية واملنشورات وتدريب موظفي العدالة اجلنائية
أن يعـزز  ، ٦٤/١٧٩يف قرارهـا   املخـدرات واجلرميـة،   إىل مكتـب  طلبـها  اجلمعية العامـة  رتوكر

التعــاون وثيــق تمــن أجــل  املســاعدة التقنيــة الــيت يقــدمها إىل الــدول األعضــاء، بنــاء علــى طلبــها، 
الــــدويل علــــى منــــع اإلرهــــاب ومكافحتــــه عــــن طريــــق تيســــري التصــــديق علــــى االتفاقيــــات  
ــة        ــع جلن ــق م ــك بالتشــاور الوثي ــذها، وذل ــة ذات الصــلة باإلرهــاب وتنفي والربوتوكــوالت العاملي
 مكافحــة اإلرهــاب ومديريتــها التنفيذيــة، وأن يســهم أيضــا يف أعمــال فرقــة العمــل املعنيــة بتنفيــذ 

  .كتب مبوارد كافية لتنفيذ واليتهودعت الدول األعضاء إىل تزويد امل ،تدابري مكافحة اإلرهاب
محايــة حقــوق اإلنســان واحلريـــات    "املعنــون   ٦٤/١٦٨وحثّــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا     

، هيئــات األمـم املتحــدة وكياناــا واملنظمــات الدوليــة  "األساسـية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب 
ودون اإلقليميـة املعنيـة، مبـا فيهـا مكتـب املخـدرات واجلرميـة، علـى تكثيـف اجلهـود            واإلقليمية

اليت تبذهلا يف إطار واليتها املتعلقة مبنع اإلرهاب وقمعه، لتقدمي املساعدة التقنيـة، عنـد الطلـب،    
ــدف بنــاء قــدرات الــدول األعضــاء يف جمــال وضــع وتنفيــذ بــرامج تقــدمي املســاعدة والــدعم     

  .هاب، مبا يتوافق والتشريعات الوطنية ذات الصلةلضحايا اإلر
    

    مسائل أخرى يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  )د(  
  أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )ـه(  

  وخاصة أنشطة شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
    ت غري احلكومية وغريها من اهليئاتواملنظما
أعضـاء جملـس أمنـاء معهـد     ، يضـطلع  ١٩٨٩/٥٦بقرار الس االقتصـادي واالجتمـاعي    عمالً

بصـفتها خلفـا للجنـة منـع     (، بتوجيه من اللجنة األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة
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ت الصــلة، مبــا فيهــا صــياغة ، باألنشــطة ذا)١٩٩٢/١رميــة ومكافحتــها عمــال بقــرار الــس اجل
اخلاصة بأنشطة املعهد وتقدمي تقارير دوريـة إىل الـس   واملبادئ التوجيهية املبادئ والسياسات 

  .عن طريق اللجنة
    

    الوثائق    
ــة        ــدرات واجلرميـ ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــطة مكتـ ــن أنشـ ــذي عـ ــدير التنفيـ ــر املـ  تقريـ

)E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3(  
  عن التعـاون الـدويل علـى مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والفسـاد          ملدير التنفيذياتقرير 

)E/CN.15/2010/8(  
تقريــر األمــني العــام عــن املســاعدة يف جمــال تنفيــذ االتفاقيــات والربوتوكــوالت العامليــة املتصــلة   

  )E/CN.15/2010/9(باإلرهاب 
 األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    تقرير األمني العام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج 

)E/CN.15/2010/10(  
مذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر جملـس أمنـاء معهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي ألحبـاث              

  )E/CN.15/2010/15( اجلرمية والعدالة
    

  وتدابري التصدي واملسائل املستجدة اجلرمية على الصعيد العاملي اجتاهات   - ٥  
    اجلرمية والعدالة اجلنائية منع يف جمال

صـــياغة إن فهـــم ومعرفـــة االجتاهـــات يف جمـــال اجلرميـــة ومؤشـــرات العدالـــة اجلنائيـــة يـــدعمان 
ــدابري    ــة واختــاذ ت ــر يف جمــال  التصــدي للسياســات فعال ــيم األث ــة وتقي ــة  عملي ــع اجلرمي ــذوت. من  نفّ

هات يف جمال اجلرمية والعدالة اجلنائيـة  نات عن االجتاااخلاصة جبمع البي نتظمةاألنشطة الدولية امل
وقــرارات الــس االقتصــادي  ٤٦/١٥٢وحتليــل تلــك البيانــات مبقتضــى قــرار اجلمعيــة العامــة   

وطلبـت اجلمعيـة العامـة    . ١٩٩٧/٢٧و ١٩٩٦/١١و ١٩٩٠/١٨و ١٩٨٤/٤٨واالجتماعي 
ليلـــها أن يعــزز مجـــع املعلومـــات وحت  ،٦٤/١٧٩، يف قرارهـــا مكتــب املخـــدرات واجلرميـــة  إىل

وتوفر البيانـات امعـة علـى هـذا النحـو، إىل      . ونشرها من أجل تعزيز املعرفة باجتاهات اجلرمية
ــيريات        ــل التغ ــد االجتاهــات وحتلي ــى حتدي ــة للمســاعدة عل ــة، أدل  يفجانــب املعلومــات التكميلي

  .مشكلة اجلرمية حجماألجلني الطويل والقصري وتقييم 
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مني العام عن حالة اجلرمية والعدالة اجلنائية علـى نطـاق العـامل    ويشمل التحليل الوارد يف تقرير األ
)A/CONF.213/3 (    ومذكرة األمانة عن اجتاهات اجلرمية على الصعيد العـاملي واملسـائل املسـتجدة

احلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة      : وتدابري التصدي يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة   
)E/CN.15/2010/17(   حملة عامة عن االجتاهات والبيانات الدولية اخلاصة باجلرمية والعدالة اجلنائيـة

ــرة  ــه وصــف . ٢٠٠٨-٢٠٠٣للفت ــرد في ــه ملخصــات     وي ــات قيــاس اجلرميــة، تلي لســياق وأولوي
ــار          ــة واجلــرائم املتصــلة باملخــدرات واالجت ــد واجلــرائم التقليدي ــل العم ــات املتاحــة عــن القت للبيان

ــة  باألشــخاص والفســاد، وكــذ  ومعظــم . لك عــن أداء مؤسســات إنفــاذ القــانون والعدالــة اجلنائي
التقريـر مسـتمدة مـن الـردود علـى دراسـة األمـم املتحـدة االستقصـائية           ذلـك البيانات املقدمـة يف  

وتنشر النتائج املستخلصـة مـن الدراسـة    . السنوية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية
املعـين باملخـدرات واجلرميـة     البلد، على موقـع مكتـب األمـم املتحـدة    االستقصائية سنويا، حسب 

-www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on)علـــــى اإلنترنـــــت 

Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html).  
ــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي     ــون  ٢٠٠٩/٢٥وعمــالً بق ــات   "املعن حتســني مجــع البيان

، "دة مـن جمـاالت اجلرميـة   املعرفـة باالجتاهـات السـائدة يف جمـاالت حمـد      نشـر لوإبالغها وحتليلـها  
عقد فريق اخلرباء املعين بتحسني مجع البيانـات املتعلقـة باجلرميـة وإبالغهـا وحتليلـها اجتماعـا يف       

يف هـذا القـرار، أعـد فريـق      طُلـب ا وحسـب . ٢٠١٠فربايـر  /شـباط  ١٠إىل  ٨آيرس مـن   بوينس
اخلــرباء توصــيات بشــأن حتســني أدوات مجيــع بيانــات اجلرميــة ذات الصــلة، خصوصــا الدراســة  

وســوف يتــاح للجنــة . والتحليــل واإلبــالغ والتصــنيفاالستقصــائية، وبشــأن عمليــات اجلمــع  
  .UNODC/CCPCJ/EG.2/2010/2)(تقرير االجتماع 

املدير التنفيـذي ملكتـب املخـدرات     تصادي واالجتماعي إىلويف القرار نفسه، طلب الس االق
  .عن أنشطة فريق اخلرباء عشرة تقريرا التاسعةواجلرمية أن يقدم إىل اللجنة يف دورا 

    
    الوثائق    

  )A/CONF.213/3(تقرير األمني العام عن حالة اجلرمية والعدالة اجلنائية على نطاق العامل 
ــن أ   ــذي عـ ــدير التنفيـ ــر املـ ــة     تقريـ ــدرات واجلرميـ ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــطة مكتـ نشـ

)E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3(  
تقرير املدير التنفيذي عـن أنشـطة فريـق اخلـرباء املعـين بتحسـني مجـع البيانـات املتعلقـة باجلرميـة           

  )E/CN.15/2010/14(ها وحتليلها عن بالغاإلو
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وتــدابري واملســائل املســتجدة عيد العــاملي اجلرميــة علــى الصــاألمانــة بشــأن اجتاهــات مــن مــذكرة 
باملمتلكـات  غـري املشـروع   احلمايـة مـن االجتـار    : اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة   منع يف جمالالتصدي 
  )E/CN.15/2010/17(الثقافية 

    
  النظر يف االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر   - ٦  

    اجلنائيةملنع اجلرمية والعدالة 
األعمـال التحضـريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة      "املعنون  ٦٣/١٩٣قررت اجلمعية العامة، يف قرارها 

عقـد املـؤمتر الثـاين عشـر يف سـلفادور، الربازيـل،       ي، أن "الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة 
ع الرئيسـي  ؛ وقـررت أيضـا أن يكـون املوضـو    ٢٠١٠أبريـل  /نيسـان  ١٩إىل  ١٢يف الفترة مـن  

نظــم منــع اجلرميــة : االســتراتيجيات الشــاملة ملواجهــة التحــديات العامليــة "للمــؤمتر الثــاين عشــر 
؛ ووافقت على جدول األعمال املؤقت للمؤمتر الثـاين  "رها يف عامل متغريوالعدالة اجلنائية وتطو

ملسـائل الـيت   عشر الذي وضعته اللجنة يف صيغته النهائية يف دورـا السـابعة عشـرة؛ وحـددت ا    
وحثـت اجلمعيـة   . ينبغي النظر فيها يف حلقات العمـل الـيت سـتعقد يف إطـار املـؤمتر الثـاين عشـر       

يف املـؤمتر الثـاين عشـر علـى     جعـل متثيلـها    ، علـى ٦٤/١٧٩، يف قرارهـا  الـدول األعضـاء  العامة 
ة على مواصـلة أعماهلـا التحضـريية للمـؤمتر بغيـ     عت الدول األعضاء وشج ،نأعلى مستوى ممك

  .تقدمي إسهامات مركزة ومثمرة يف املناقشات
علـى اللجنـة   نتـائج املـؤمتر الثـاين عشـر     عـرض  تسـوف  ، ٥٦/١١٩وعمال بقرار اجلمعية العامـة  

  .الكي تنظر فيه
    

    الوثائق    
نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة          مذكرة من األمني العام حييل ـا  

  )E/CN.15/2010/11( اجلنائية
    استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  - ٧  

، أن تـدرج اللجنـة   ١٩٩٢/٢٢قرر الس االقتصادي واالجتماعي، يف الباب سابعا من قراره 
دان منـع اجلرميـة   يف جدول أعماهلا بندا ثابتا بشأن معايري وقواعـد األمـم املتحـدة القائمـة يف ميـ     

  .والعدالة اجلنائية، وبشأن استخدامها وتطبيقها
، أن يقسـم معـايري األمـم املتحـدة     ٢٠٠٣/٣٠قرر الس االقتصادي واالجتماعي، يف قـراره  و

 ؛ وطلـب إىل مكتـب  بطريقـة حمـددة األهـداف    ملعلومـات اوقواعدها تلك إىل فئات لغرض مجع 
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مــع معاهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة  أن يقــوم، بالتعــاون  املخــدرات واجلرميــة
اسـتخدام وتطبيـق    علىوالعدالة اجلنائية، بتقدمي الدعم إىل الدول األعضاء اليت تطلب املساعدة 

  .معايري األمم املتحدة وقواعدها
معـايري  ولعل اللجنة تود أن تنظر يف وضع خطـة عمـل متعـددة السـنوات السـتعراض وحتـديث       

، إذ أن بعض تلـك املعـايري   ة وقواعدها القائمة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألمم املتحد
  .والقواعد تعود إىل عدة عقود

األمــم املتحــدة ملنــع  أمهيــة برنــامج، ٦٤/١٧٩وأكــدت اجلمعيــة العامــة مــن جديــد، يف قرارهــا 
يف جمــال منــع  دويلعــاون الــيف التــرويج الختــاذ تــدابري فعالــة تعزيــزا للت اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة

اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، وكـذلك أمهيـة العمـل الـذي يقـوم بـه مكتـب املخـدرات واجلرميـة يف           
إطار االضطالع بواليته يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك التعـاون الـتقين مـع        

املساعدة إليهـا، بنـاء علـى    الدول األعضاء وتقدمي اخلدمات االستشارية وغري ذلك من أشكال 
طلبها وعلى سبيل األولوية العليا، والتنسيق مع مجيع هيئات ومكاتب األمـم املتحـدة املختصـة    

الــدول األعضــاء وإضــافة إىل ذلــك، شــجعت اجلمعيــة العامــة . ذات الصـلة واســتكمال أعماهلــا 
اسـتخدام وتطبيـق   و شرن على اختاذ التدابري املناسبة، مبا يالئم ظروفها الوطنية، من أجل ضمان

يف جمـال منــع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيــة، مبـا يف ذلـك النظــر يف       هامعـايري األمـم املتحــدة وقواعـد   
األدلة والكتيبات املتاحـة الـيت وضـعها وأصـدرها مكتـب املخـدرات واجلرميـة، ونشـرها عنـدما          

  .القيام بذلك ترى ضرورة
    

    العنف ضد املرأة    
مجيـع أفعـال العنـف ضـد املـرأة والفتـاة، مبـا يف ذلـك          ،١٧/١قررهـا  ، يف مبشـدة  اللجنة أدانت

العنف ضد املهاجرات والعامالت منهن، سواء كانت هذه األعمال مرتكبة من قبل الدولـة أو  
أو جهـات أخـرى غـري حكوميـة، ودعـت إىل القضـاء علـى         من أفـراد ليسـت هلـم صـفة رمسيـة     

   ــع أشــكال العنــف اجلنســاين يف األســرة وضــمن ا ــة أو    مجي ــه الدول ــام وحيثمــا ترتكب تمــع الع
إىل مكتب املخدرات واجلرمية أن يعقـد اجتماعـا   ويف املقرر نفسه، طلبت اللجنة . تتغاضى عنه

لكي يستعرض وحيدث، عند االقتضاء، االستراتيجيات النموذجيـة   لفريق خرباء حكومي دويل
قـرار  (اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     والتدابري العمليـة للقضـاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف جمـال منـع        

ــة   ــة العام ــق٥٢/٨٦اجلمعي ــة   . )، املرف ــة  ونشــأت احلاجــة إىل مراجع االســتراتيجيات النموذجي
أـا ينبغـي أن    ورئـي مـن اإلقـرار بأـا وضـعت قبـل أكثـر مـن عشـر سـنوات           والتدابري العمليـة 

ــ ـــ    يتراعـ ــار النـــهوج اجلدي ــذة يف االعتبـ ــة، آخـ ــورات والبحـــوث الراهنـ ــع التطـ دة وأدوات املنـ
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فريق اخلرباء احلكومي الدويل الستعراض وحتديث االسـتراتيجيات  وعقد . احلسنة واملمارسات
 العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    النموذجية والتدابري

  .٢٠٠٩مارس /آذار ٢٥إىل  ٢٣اجتماعا يف بانكوك من 
فريـق اخلـرباء احلكـومي    ، مبشـروع تقريـر   ٦٤/١٧٩امة علمـا، يف قرارهـا   وأحاطت اجلمعية الع

أن تنظـر  وتطلعـت إىل   العمليـة  الدويل الستعراض وحتديث االستراتيجيات النموذجية والتـدابري 
  .اللجنة يف تقرير فريق اخلرباء يف دورا التاسعة عشرة

نــص الصــيغة احملدثــة    وســوف يعــرض علــى اللجنــة تقريــر اجتمــاع فريــق اخلــرباء، مبــا فيــه          
  ).E/CN.15/2010/2( لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية

    
    النساء املوقوفات واملعتقالت يف املرافق االحتجازية وغري االحتجازية  

ــة يف قرارهــا   دعــت ــدول األعضــاء إىل مراعــاة االحتياجــات والظــروف اخلاصــة     ١٨/١اللجن ال
يف املرافـق االحتجازيـة وغـري االحتجازيـة لـدى وضـع التشـريعات        للنساء املوقوفات واملعـتقالت  

أن العديـد مـن    اللجنـة  إدراكـا مـن   ، وذلـك واإلجراءات والسياسات وخطط العمـل ذات الصـلة  
فيـه  شـهد   يف الوقت الـذي مت يف املقام األول لتناسب السجناء الذكور، مجن قد صسمرافق ال

السـجينات هـن إحـدى الفئـات      لكـون  ا، واعتبارعدد السجينات زيادة ملحوظة على مر السنني
كتـب أن يقـدم إىل   املإىل  اللجنـة  كمـا طلبـت  . املستضعفة اليت هلـا احتياجـات ومتطلبـات خاصـة    

الدول األعضـاء، عنـد الطلـب، مسـاعدة تقنيـة وخـدمات استشـارية مـن أجـل وضـع تشـريعات            
  .للجانيات وإجراءات وسياسات وممارسات بشأن السجينات وبشأن بدائل السجن

، ٢٠٠٩وطلبــت اللجنـــة يف القـــرار نفســـه إىل املــدير التنفيـــذي للمكتـــب أن يعقـــد، يف عـــام   
ــع املبــادئ           ــاقا م ــوح العضــوية لكــي يصــوغ، اتس ــق خــرباء حكــومي دويل مفت ــا لفري اجتماع
النموذجيــة الـــدنيا ملعاملــة الســـجناء وقواعـــد األمــم املتحـــدة النموذجيـــة الــدنيا للتـــدابري غـــري     

، قواعد تكميليـة خاصـة مبعاملـة النسـاء املوقوفـات واملعـتقالت يف       )قواعد طوكيو(االحتجازية 
املرافــق االحتجازيــة وغــري االحتجازيــة؛ ورحبــت بــالعرض الــذي تقــدمت بــه حكومــة تايلنــد    

  .الستضافة اجتماع فريق اخلرباء
املعـتقالت يف  وعقد فريق اخلرباء املعين بوضع قواعد تكميلية خاصة مبعاملة النساء املوقوفـات و 

تشـرين   ٢٦إىل  ٢٣املرافق االحتجازيـة وغـري االحتجازيـة اجتماعـا يف بـانكوك يف الفتـرة مـن        
  ).UNODC/CCPCJ/EG.3/2009/1(وسيتاح تقرير اجتماعه للجنة . ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
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، سيقدم مشـروع قواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة النسـاء السـجينات        ١٨/١وعمال بقرار اللجنة 
تدابري غري االحتجازية للمجرمات إىل مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة      وال

وســتعرض علــى اللجنــة مــذكرة مــن األمــني العــام بشــأن  ). ، املرفــقA/CONF.213/17(اجلنائيــة 
  ).E/CN.15/2010/18( ١٨/١تنفيذ القرار 

    
    قوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدامعقوبة اإلعدام وتنفيذ الضمانات اليت تكفل محاية ح  

، األمني العـام إىل أن يقـدم إليـه    )٥٤-د( ١٧٤٥دعا الس االقتصادي واالجتماعي يف قراره 
. ، تقارير دورية حتليلية وحمدثة عـن عقوبـة اإلعـدام   ١٩٧٥كل مخس سنوات، اعتبارا من عام 

ام اخلمسـية مشـتملة أيضـا    ، بأن تظـل تقـارير األمـني العـ    ١٩٩٥/٥٧وأوصى الس، يف قراره 
ويف القـرار  .  على تنفيذ الضمانات اليت تكفـل محايـة حقـوق الـذين يواجهـون عقوبـة اإلعـدام       

نفسه، طلب الـس إىل األمـني العـام أن يسـتند يف إعـداد التقريـر اخلمسـي إىل مجيـع البيانـات          
التقريــر اخلمســي  وقــد اســتعرض يف.  املتاحــة، مبــا يف ذلــك البحــوث احلاليــة يف جمــال اإلجــرام 

الثامن اللجـوء إىل عقوبـة اإلعـدام واالجتاهـات السـائدة علـى هـذا الصـعيد، مبـا يف ذلـك تنفيـذ            
. ٢٠٠٨-٢٠٠٤الضمانات اليت تكفل محاية حقوق الذين يواجهـون عقوبـة اإلعـدام، للفتـرة     

تقريــر األمــني العــام عــن عقوبــة اإلعــدام      "، املعنــون ٢٠٠٥/٢٤٧وطلــب الــس يف قــراره   
، إىل األمني العـام أن يعـد   "ضمانات اليت تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعداموال

الـذي  (تقارير مخسية إضافية عـن املوضـوع لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة، وجملـس حقـوق اإلنسـان          
وســتتاح للجنــة ورقــة غرفــة اجتماعــات عــن   . بنــاء علــى طلبــه ) خلــف جلنــة حقــوق اإلنســان 

ــة مــن  منظــور حقــوق اإلنســان     موضــوع مكافحــة املخــدرات   ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ومن
)E/CN.7/2010/CRP.6-E/CN.15/2010/CRP.1.(  
    

    احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية  
طلبـه أن يعقـد املكتـب،     ٢٠٠٨/٢٣أكد الس االقتصادي واالجتماعي من جديـد يف قـراره   

، اجتماعـا لفريـق   )اليونسـكو (لتربيـة والعلـم والثقافـة    بالتعاون الوثيق مع منظمة األمم املتحدة ل
خرباء حكومي دويل مفتوح العضوية لكي يقدم إىل اللجنة توصيات بشأن احلماية من االجتـار  
باملمتلكــات الثقافيــة، مبــا يف ذلــك ســبل زيــادة فعاليــة املعاهــدة النموذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك   

وإضـافة إىل ذلـك، طلـب الـس      . تلكات منقولةالتراث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل مم
 .إىل األمني العام أن يقـدم إىل اللجنـة يف دورـا التاسـعة عشـرة تقريـرا عـن تنفيـذ ذلـك القـرار          

وستعرض على اللجنة توصـيات فريـق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة          
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)E/CN.15/2010/5( لــس ، والتقريــر عــن تنفيــذ قــرا٢٠٠٨/٢٣ر ا )E/CN.15/2010/4( ؛ كمــا
ــرة مــن       ــا يف الفت ــر اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعقــود يف فيين تشــرين  ٢٦إىل  ٢٤ســيتاح هلــا تقري

ر يف هــذا املوضــوع أيضــا يف   وينظَــ ).UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2( ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين
مايـة مـن االجتـار غـري املشـروع      املواضـيعية حـول احل   املناقشـة بإطار بند جدول األعمال املتعلق 

  .باملمتلكات الثقافية
    

    الوثائق  
تقريــر عــن نتــائج اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين بوضــع قواعــد تكميليــة خاصــة مبعاملــة النســاء    
املوقوفــات واملعــتقالت يف املرافــق االحتجازيــة وغــري االحتجازيــة، يقدمــه رئــيس فريــق اخلــرباء  

)A/CONF.213/17(  
ني العــام عــن عقوبــة اإلعــدام وتنفيــذ الضــمانات الــيت تكفــل محايــة حقــوق الــذين    تقريــر األمــ

  )E/2010/10(يواجهون عقوبة اإلعدام 
مـارس  /آذار ٢٥إىل  ٢٣تقرير اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الـدويل املعقـود يف بـانكوك مـن     

لـى العنـف   الستعراض وحتديث االستراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة للقضـاء ع     ٢٠٠٩
  )E/CN.15/2010/2(ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

ــة         ــدرات واجلرميـ ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــطة مكتـ ــن أنشـ ــذي عـ ــدير التنفيـ ــر املـ تقريـ
)E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3(  

  )E/CN.15/2010/4(تقرير األمني العام عن احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية 
مذكرة من األمانة عن توصـيات فريـق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة          

)E/CN.15/2010/5(  
مذكرة من األمانة حتيل ا تقرير األمني العام عن عقوبة اإلعدام وتنفيذ الضمانات الـيت تكفـل   

  )E/CN.15/2010/7(محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام 
األمني العام عن استخدام وتطبيق معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة         تقرير

  )E/CN.15/2010/12(والعدالة اجلنائية 
ــدابري       ــة عــن اجتاهــات اجلرميــة علــى الصــعيد العــاملي واملســائل املســتجدة وت مــذكرة مــن األمان

باملمتلكـات  غـري املشـروع   االجتـار  احلمايـة مـن    :يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة   التصدي
  )E/CN.15/2010/17(الثقافية 
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مذكرة من األمني العام عن القواعد التكميلية اخلاصة مبعاملة النسـاء املوقوفـات واملعـتقالت يف    
  )E/CN.15/2010/18(املرافق االحتجازية وغري االحتجازية 

    
    اريةمسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلد - ٨ 

    عمل الفريق العامل املعين باحلوكمة والتمويل )أ( 
  التوجيهات السياساتية واملتعلقة بامليزانية لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية  )ب( 

    والعدالة اجلنائية
سيعرض على اللجنة من أجل نظرها يف هـذا البنـد تقريـر املـدير التنفيـذي عـن أنشـطة املكتـب         

واجلرمية، الذي يتضمن عرضا عاما لألنشطة اليت اضطلع ـا املكتـب يف عـام    املعين باملخدرات 
بإجياز الصالت القائمـة بـني مكافحـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة ومنـع اإلرهـاب          ويبين، ٢٠٠٩

ــن جهــة أخــرى            ــن والســالم م ــيادة القــانون والتنميــة واألم ــن جهــة، وس ــة اجلنائيــة م والعدال
)E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3.(  

تأكيــد أمهيــة إتاحــة متويــل كــاف وثابــت    ٦٤/١٧٩كــررت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  وقــد 
تنفيـذا  والياتـه  نفّـذ  ي لكـي وميكن التنبؤ به لربنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      

تـه،  ، مبا يتفق واألولوية العليا اليت حيظـى ـا، ومبـا يتناسـب والطلـب املتزايـد علـى خدما       كامال
وخباصة فيما يتعلق بتقدمي املزيـد مـن املسـاعدة إىل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصـاداا          

زاعات يف جمـال منـع اجلرميـة وإصـالح العدالـة اجلنائيـة؛       ـمبرحلة انتقالية والبلدان اخلارجة من الن
حتسني حوكمـة  "ملعنون الذي اختذته جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ا ١٨/٣بت بالقرار ورح

أنشـأت مبوجبـه فريقـا عـامال     ، و"مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املـايل 
حكوميــا دوليــا دائمــا مفتــوح بــاب العضــوية معنيــا باحلوكمــة والتمويــل تكــون واليتــه نافــذة    

معيــة اجل؛ وكــررت ٢٠١١املفعــول إىل حــني انعقــاد دورة اللجنــة يف النصــف األول مــن عــام  
طلبــها إىل األمــني العــام أن يــزود برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة     العامــة 

باملوارد الكافية لكي ينفذ والياته تنفيـذا كـامال، مبـا يتفـق وأولوياتـه العاليـة، وأن يقـدم الـدعم         
  .الكايف إىل اللجنة

مـن الـدعم    مستوى فعـاال  أن يوفِّرلعام إىل األمني ا ٦٤/٢٤٣وطلبت اجلمعية العامة يف قرارها 
لفكرة الربنامج املشترك بني مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة وإدارة عمليـات       
حفظ السالم وإدارة الشؤون السياسية ومكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا واملنظمـة الدوليـة     

ل غــرب أفريقيــا، وأوصــت مبواصــلة للشــرطة اجلنائيــة، املعروفــة باســم املبــادرة مــن أجــل ســاح 
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ختصــيص حصــة كافيــة مــن امليزانيــة العاديــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  
لتمكينه من االضطالع بواليته بطريقة متسقة ومستقرة؛ ورحبت مببـادرة األمـني العـام الراميـة     

ــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرا    ت واجلرميــة يف بربــادوس إىل فــتح مكتــب بــرامج ت
ــة يف جمــاالت مــن    ــل مكافحــة الفســاد واالجتــار باملخــدرات    للتعــاون مــع اجلماعــة الكاريبي قبي

املـايل   الوضـع والتعاون القضائي الدويل وتعزيز مراقبة األسلحة النارية؛ وأعربت عن قلقها إزاء 
مــني العــام تقــدمي    العــام ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وطلبــت إىل األ       

لكفالـة أن يكـون لـدى     ٢٠١٣-٢٠١٢مقترحات يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
  .املكتب موارد كافية لالضطالع بواليته

ــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي    ــون ٢٠٠٩/٢٥١وعمــال مبق ــاد  "، املعن ــدة انعق ــواتر وم ت
، وقــرار جلنــة منــع "ع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةالــدورات املســتأنفة للجنــة املخــدرات وجلنــة منــ 

ــة    ــة اجلنائي ــة والعدال ــة املخــدرات    ١٨/٣اجلرمي ــرار جلن ــا   ٥٢/١٣وق ــونني كليهم حتســني "املعن
نشـئ فريـق عامـل    ، أُ"حوكمة مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ووضـعه املـايل      

املكتـب املعـين    حوكمـة سـني هيكـل   حكومي دويل دائم مفتوح العضوية لكي يناقش كيفيـة حت 
  .باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل ويعد توصيات ذا الشأن

، ستعرض على اللجنة يف دورـا التاسـعة   ١٨/٣وعمالً بقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
عشرة مذكرة من األمانة عـن عمـل الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العضـوية          
ــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ووضــعه املــايل           ــين بتحســني حوكمــة مكت املع

)E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16.(  وعمـــال بـــذلك القـــرار، يتـــوىل الرئيســـان املتشـــاركان
للفريق العامل منصبهما لفترة مدا سنة واحدة، جيـوز للجنـة أن تقـرر بعـدها جتديـد واليتـهما       

  .ني متشاركني جديدين للفريق العاملأو انتخاب رئيس
ميزانية صندوق األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة     "املعنون  ١٨/٦ووافقت اللجنة يف قرارها 

على االستخدام املتوقع لألموال العامة الغرض يف فتـرة  " ٢٠١١-٢٠١٠اجلنائية لفترة السنتني 
ــنتني  ــة  ٢٠١١-٢٠١٠السـ ــوال اخلاصـ ــديرات األمـ ــاجمي  ، وأقـــرت تقـ ــاليف الـــدعم الربنـ بتكـ
فيما خيـص صـندوق    ٢٠١١-٢٠١٠و  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الغرض للفترتني  املخصصةواألموال 

ونظرت اللجنة يف دورا الثامنة عشرة املسـتأنفة يف   .األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ــرة الســنتني       ــة املدجمــة لفت ــذي عــن امليزاني ــدير التنفي ــر امل ــب املعــين   ٢٠١١-٢٠١٠تقري للمكت

ــة   ــة املقترحــة  )E/CN.7/2009/13-E/CN.15/2009/23(باملخــدرات واجلرمي ، والحظــت أن امليزاني
ــرة الســنتني   اســتراتيجية املكتــب للفتــرة    هاكانــت مســتندة إىل أمــور منــ    ٢٠١١-٢٠١٠لفت

ونظـرت اللجنـة    ).، املرفـق ٢٠٠٧/١٢قرار الس االقتصادي واالجتماعي ( ٢٠١١-٢٠٠٨
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الـدورة املسـتأنفة يف اآلراء الـيت أعربـت عنـها اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة          أيضا خـالل 
للمكتـــب املعـــين  ٢٠١١-٢٠١٠وامليزانيـــة يف تقريرهـــا عـــن امليزانيـــة املدجمـــة لفتـــرة الســـنتني 

  ).E/CN.7/2009/14-E/CN.15/2009/24(باملخدرات واجلرمية 
ــة املد    ــدير التنفيــذي عــن امليزاني ــر امل ــز تقري جمــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    وركَّ

علــى املــوارد العامــة الغــرض لصــندوق برنــامج األمــم  ٢٠١١-٢٠١٠واجلرميــة لفتــرة الســنتني 
املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات واملوارد العامة الغرض لصندوق األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة   

املتوقَّــع وزيــع املــايل للمكتــب، وعــن الت  ووفَّــر أيضــا معلومــات عــن الوضــع  .والعدالــة اجلنائيــة
    صة الغرض وإيرادات تكاليف الدعم الربنـاجمي املتأتيـة مـن التربعـات املخصصـة  لألموال املخص

وكما كان عليه احلـال فيمـا خيـص امليزانيـة      .الغرض، وعن موارد امليزانية العادية لألمم املتحدة
ى تنسـيق اإلجنـازات ومؤشـرات اإلجنـاز     ، جـر ٢٠٠٩-٢٠٠٨املدجمة للمكتب لفتـرة السـنتني   

مـع الـربامج الفرعيـة الثالثـة      ٢٠١١-٢٠١٠املتوقَّعة املعروضة يف امليزانية املدجمة لفترة السنتني 
ومــع ) A/63/6/Rev.1( ٢٠١١-٢٠١٠مــن اإلطــار االســتراتيجي لفتــرة الســنتني  ١٣للربنــامج 

وكــذلك مــع ) A/64/6 (Sect.16)( ٢٠١١-٢٠١٠امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الســنتني  
عمــال بقــرار  ٢٠١١-٢٠٠٨جمــاالت النتــائج الــيت مت حتديــدها يف اســتراتيجية املكتــب للفتــرة  

ميزانيــة صــندوق األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة لفتــرة   "، املعنــون ١٦/٦اللجنــة 
  ".٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

لتنفيذي أن يعرض عليها يف دورا التاسـعة عشـرة   إىل املدير ا ١٨/٦وطلبت اللجنة يف قرارها 
التغيريات الالزم إدخاهلا على اإلطار االستراتيجي وتقريـرا عـن آثـار اختـاذ ـج       ٢٠١٠يف عام 

من هذا القبيل على املكتب وعلى ختصيص املوارد للربامج الفرعيـة لربنـامج العمـل، واضـعاً يف     
ستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة يف األجـزاء ذات     اعتباره اآلراء اليت أعربت عنـها اللجنـة اال  

وطلبت اللجنة أيضـا إىل املـدير التنفيـذي أن يقـدم إليهـا يف دورـا التاسـعة         .الصلة من تقريرها
وعمــال بــذلك القــرار، . ١٨/٦مــن القــرار  ١٨و ١٧و ١٦عشــرة تقريــرا عــن تنفيــذ الفقــرات 

لتغــيريات الــيت يلــزم إدخاهلــا علــى اإلطــار   ســيعرض علــى اللجنــة تقريــر املــدير التنفيــذي عــن ا  
االســتراتيجي وآثارهــا علــى مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وعلــى توزيــع     
املوارد على الربامج الفرعية لربنامج العمـل، وإنشـاء وحـدة التقيـيم املسـتقل وإمكانيـة اسـتدامة        

  .، لكي تنظر فيه)E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13(وحدة التخطيط االستراتيجي 
 اعامـ  اعرض تضمني، الذي ٢٠١٣-٢٠١٢وسيتاح للجنة اإلطار االستراتيجي املقترح للفترة 

ــرة الســنتني     ــة لفت ــة الربناجمي ــة   (للخطــة وللخط ــاره الوثيق . ))A/65/6 (Prog.13)سيصــدر باعتب
 وتقـدمي تعليقاـا   واللجنة مدعوة إىل استعراض اخلطة الربناجمية املقترحة للمكتب لفترة السنتني
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املعدلـة حسـب    بصـيغتها وستعرض اخلطـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة السـنتني،       .إىل األمني العام
حال توصـيات اللجنـة بشـأن    وسـت  .االقتضاء، على جلنة الربنامج والتنسيق يف دورـا اخلمسـني  

ــة لتنظــر في     ــة العام ــرة الســنتني إىل اجلمعي ــة املقترحــة لفت ــا يف دورــا اخلامســة  اخلطــة الربناجمي ه
  لفتـــرة لألمـــني العـــام ا الـــذي اقترحـــهوالســـتني بـــالتزامن مـــع نظرهـــا يف اإلطـــار االســـتراتيجي 

٢٠١٣-٢٠١٢.  
    

    الوثائق   
  (A/65/6 (Prog.13)) ٢٠١٣-٢٠١٢اإلطار االستراتيجي املقترح للفترة 

ــدرات        ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــطة مكتـ ــن أنشـ ــذي عـ ــدير التنفيـ ــر املـ ــة تقريـ واجلرميـ
)E/CN.7/2010/3-E/CN.15/2010/3(  

تقرير املدير التنفيذي عن التغيريات اليت يلزم إدخاهلـا علـى اإلطـار االسـتراتيجي وآثارهـا علـى       
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وعلــى توزيــع املــوارد علــى الــربامج الفرعيــة  

إمكانية استدامة وحدة التخطـيط االسـتراتيجي   لربنامج العمل، وإنشاء وحدة التقييم املستقل و
)E/CN.7/2010/13-E/CN.15/2010/13(  

الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العضـوية املعـين          عمـل مذكرة من األمانـة عـن   
بتحســــني حوكمــــة مكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين باملخــــدرات واجلرميــــة ووضــــعه املــــايل   

)E/CN.7/2010/16-E/CN.15/2010/16(  
 ٢٠١٣-٢٠١٢مـــذكّرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل ـــا اإلطـــار االســـتراتيجي املقتـــرح للفتـــرة  

)E/CN.15/2010/19(  
    جدول األعمال املؤقت للدورة العشرين للجنة - ٩ 

مـن النظـام الـداخلي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي،           ٩وفقا للمـادة  
وفيما يتعلـق مبـدة الـدورة     .عمال املؤقت لدورا العشرينسوف يعرض على اللجنة جدول األ

وتقدمي مشاريع القرارات، ينبغي للجنة أن تستعرض اخلربة املكتسـبة حـىت اآلن، وهـي مـدعوة     
إىل النظر يف برنامج عملها فيما يتصل مبدة دوراا الالحقة، والنظر يف مدى مالءمـة املمارسـة   

وينبغـي هلـا أيضـا أن تـويل      .لنهائي لتقدمي مشـاريع القـرارات  احلديثة العهد فيما يتعلق باألجل ا
ــار   ــة الختي ــة واضــيعاملعناي ــة وأن تنظــر يف    ل احملوري ــدوراا الالحق  اختــاذلمناقشــة املواضــيعية ل

  .ترتيبات أكثر حتديدا بشأن مدة تلك الدورات



 

V.10-51548 21 
 

E/CN.15/2010/1 

وري أن يكون املوضـوع احملـ   ٢٠٠٩/٢٤٦وقد قرر الس االقتصادي واالجتماعي يف مقرره 
إسـاءة اسـتخدام التكنولوجيـا يف    : محايـة األطفـال يف عصـر رقمـي    "لدورة اللجنة العشرين هـو  

مل تقـرر اللجنـة خـالف ذلـك يف دورـا الثامنـة عشـرة         ، مـا "التعدي على األطفال واستغالهلم
 املستأنفة، آخذا يف احلسبان أنّ من اجلائز أن تقدم الدول األعضاء اقتراحـات أخـرى للمناقشـة   

بشـأن هـذه    أخـرى  اتومل تتخذ اللجنة يف دورا الثامنة عشـرة املسـتأنفة أي قـرار    .املواضيعية
علما باالقتراح الداعي إىل أن يكون املوضـوع   ٢٠٠٩/٢٤٦وأحاط الس يف مقرره  .املسألة

األشـكال اجلديـدة والناشـئة مـن اجلرميـة املنظمـة       "احملوري لدورة اللجنة احلادية والعشـرين هـو   
  ". الوطنية، مبا فيها اجلرمية البيئيةعرب
    

    مسائل أخرى - ١٠ 
ه انتباه األمانة إىل وجود أي مسائل يلزم تناوهلا يف إطـار البنـد   مل يولـيس مـن املتوقـع    ١٠وج ،

  .حاليا إصدار أي وثائق بشأن هذا البند
    

    اعتماد تقرير اللجنة عن دورا التاسعة عشرة - ١١ 
ــع أن تعتمــد  ــا التاســعة عشــرة يف      مــن املتوقّ ــر عــن أعمــال دور ــة التقري ــار ٢١اللجن ــايو /أي م

  .آخر يوم يف الدورةوهو ، ٢٠١٠
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    املرفق
    التنظيم املقترح لألعمال  

، أن تــوفَّر للجنــة منــع ١٩٩٧/٢٣٢قــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي، يف مقــرره  -١
جلسـة للمشـاورات غـري     ١٢ا جمموعـه  خدمات ترمجة شفوية كاملة ملـ  اجلرمية والعدالة اجلنائية

الرمسية حول مشاريع االقتراحات وجللسـات األفرقـة العاملـة املفتوحـة العضـوية، باإلضـافة إىل       
جلساا العامة، على أن تقوم اللجنة بتحديد الوقت املخصص ملختلـف أنـواع اجللسـات علـى     

، "مـال وتنظـيم األعمـال   إقرار جـدول األع "وجه الدقة ضمن إطار بند جدول األعمال املعنون 
ــر مــن جلســتني يف آن واحــد، ضــمانا ملشــاركة أكــرب عــدد ممكــن          علــى أســاس أال تعقــد أكث

  .من الوفود
ومبجرد انتهاء املناقشة حول بنـد مـن    .والتنظيم املقترح لألعمال مرهون مبوافقة اللجنة -٢

واألوقــات  .ت بــذلكالبنــود الرئيســية أو الفرعيــة، ســيجري تنــاول البنــد التــايل، إذا مســح الوقــ 
إىل  ٠٠/١٥، ومـن السـاعة   ٠٠/١٣إىل السـاعة   ٠٠/١٠املقترحة للجلسات هي مـن السـاعة   

  .٠٠/١٨الساعة 
وقد قررت اللجنة يف دورـا الثامنـة عشـرة املسـتأنفة أن تعقـد الـدورة التاسـعة عشـرة           -٣

لعمـل  ، علـى أن تجـرى مشـاورات غـري رمسيـة خـالل يـوم ا       ٢٠١٠مـايو  /أيار ٢١إىل  ١٧من 
وميكن أن يكرس االهتمام خالل املشـاورات غـري الرمسيـة الـيت      .السابق لليوم األول من الدورة

تعقدها اللجنة قبل الـدورة ملسـائل منـها إجـراء اسـتعراض أويل ملشـاريع القـرارات الـيت سـينظر          
، وكــذلك مقــدمافيهــا خــالل الــدورة التاســعة عشــرة للجنــة والــيت تكــون قــد عرضــت عليهــا   

لــدورة العشــرين، وللموضــوع احملــوري لملناقشــة املواضــيعية مواضــيع الفرعيــة الــيت ســتتناوهلا الل
  .الدورة العشرين للدورات الالحقة، وملدة انعقاد واملواضيع الفرعية

      
      ٢٠١٠مايو /أيار ١٤املشاورات غري الرمسية السابقة للدورة،   

  التاريخ والوقت
  مايو/أيار ١٤اجلمعة، 

 مشاورات غري رمسية ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 مشاورات غري رمسية ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
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      ٢٠١٠مايو /أيار ٢١- ١٧الدورة التاسعة عشرة،   
  اللجنة اجلامعة عامةاللسةاجل  

   مايو/أيار ١٧االثنني، 
 افتتاح الدورة ٠٠/١١- ٠٠/١٠

  انتخاب أعضاء املكتب -١البند
  األعمال إقرار جدول األعمال وتنظيم -٢البند

 

توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين -٤البند ٠٠/١٣- ٠٠/١١
باملخدرات واجلرمية والدول األعضاء وتنسيقها يف 

  :جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ) أ(

والربوتوكوالت امللحقة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  ذها؛وتنفي ا
التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ) ب(

  الفساد وتنفيذها؛

 

توحيد جهود مكتب األمم  ‐)ب(و)أ(٤البندان ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والدول األعضاء 

 )تابع(وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 حولحلقة عمل 
ار احلماية من االجت

غري املشروع 
  باملمتلكات الثقافية

   مايو/أيار ١٨الثالثاء، 
احلماية من االجتاراملناقشة املواضيعية حول-٣البند ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

  غري املشروع باملمتلكات الثقافية
 :مشاورات غري رمسية

النظر يف مشاريع 
  القرارات

من االجتاراملواضيعية حول احلماية املناقشة-٣البند ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
  )تابع(غري املشروع باملمتلكات الثقافية

 :مشاورات غري رمسية
النظر يف مشاريع 

  )تابع(القرارات 
   مايو/أيار ١٩األربعاء، 

توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين -٤البند ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
باملخدرات واجلرمية والدول األعضاء وتنسيقها يف 

  :ة اجلنائيةجمال منع اجلرمية والعدال
التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب   )ج(

 ومكافحته وتنفيذها

 :مشاورات غري رمسية
النظر يف مشاريع 

  )تابع(القرارات 
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  اللجنة اجلامعة عامةاللسةاجل  
مسائل أخرى يف جمال منع اجلرمية والعدالة  )د(

  اجلنائية
أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم   )ه(

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وخاصة أنشطة 
لة شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدا

 اجلنائية واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات
اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي -٥البند ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

يف جمال منع  التصديواملسائل املستجدة وتدابري
 اجلرمية والعدالة اجلنائية

 :مشاورات غري رمسية
يف مشاريع  النظر

  )تابع(القرارات 
   مايو/أيار ٢٠، اخلميس

النظر يف االستنتاجات والتوصيات الصادرة-٦البند ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
عن مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية 

 والعدالة اجلنائية

 :مشاورات غري رمسية
النظر يف مشاريع 

  )تابع(القرارات 
م وتطبيق معايري األمم املتحدة استخدا-٧البند ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

  وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 :مشاورات غري رمسية

النظر يف مشاريع 
  )تابع(القرارات 

   مايو/أيار ٢١اجلمعة، 
مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية -٨البند ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

  :والشؤون اإلدارية
 ين باحلوكمة والتمويل؛عمل الفريق العامل املع  )أ(
التوجيهات السياساتية واملتعلقة بامليزانية   )ب(

  نع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألمم املتحدة مللربنامج
جدول األعمال املؤقّت لدورة اللجنة  ‐٩البند

  العشرين

 :مشاورات غري رمسية
النظر يف مشاريع 

  )تابع(القرارات 

  مسائل أخرى-١٠البند ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
اعتماد تقرير اللجنة عن دورا التاسعة  - ١١البند
  عشرة
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