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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الثالثة والعشرونالدورة 

 ٢٠١٤مايو / أيار١٦- ١٢فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 

  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى
   

  ت وشروحهقَّجدول األعمال املؤ    
   

    املؤقتجدول األعمال    
  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
  . جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرىإقرار  -٢
  :مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية  -٣

عمل الفريق العامل احلكومي الدويل الـدائم املفتـوح العـضوية املعـين بتحـسني                 )أ(  
  حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل؛

 املتعلقــة مبــسائل الــسياسة العامــة وامليزانيــة لربنــامج األمــم املتحــدة التوجيهــات  )ب(  
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

  . عمل اللجنةأساليب  )ج(  
  .املناقشة املواضيعية بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  -٤
ــدول األ      -٥ عــضاء توحيــد جهــود مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة وال

  : وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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ــة       )أ(   ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني التــصديق علــى اتفاقي
  وبروتوكوالهتا وتنفيذها؛

  التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها؛  )ب(  
  رهاب ومكافحته وتنفيذها؛التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإل  )ج(  
  مسائل أخرى تتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛  )د(  
أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة،               )ه(  

وخصوصاً أنشطة شبكة برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،               
  .من اهليئاتواملنظمات غري احلكومية وغريها 

  .استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  -٦
 يف جمـال  املـستجدَّة   واملـسائل وتـدابري التـصدِّي   ،اجتاهات اجلرميـة علـى الـصعيد العـاملي          -٧

  .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واألعمـال             متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحـدة الثـاين         -٨

  .التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  .جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الرابعة والعشرين  -٩

  .مسائل أخرى  -١٠
  .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين  -١١
   

    روحالش    
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١  

أداء جلنــة منــع اجلرميــة  " املعنــون ٢٠٠٣/٣١، يف قــراره  اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي قــرَّر
أن تنتخـب جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف هنايـة كـل دورة مـن                علـى   ،  "والعدالة اجلنائية 

عه علـى أداء دور نـشط يف   ن تـشجِّ ، مكتبـها للـدورة التاليـة وأ    ٢٠٠٤ من عـام     اعتباراًدوراهتا،  
األعمــال التحــضريية لــدورهتا العاديــة وكــذلك الجتماعاهتــا غــري الرمسيــة الــيت ُتعقــد فيمــا بــني     

لربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع        إرشـادات مـستمرة وفعالـة        متكني اللجنة من تـوفري       بغيةالدورات،  
 أن يــدعو رئــيُسعلــى أيــضا لقــرار نــصَّ ا و. يف جمــال الــسياسة العامــةاجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة

 والـصني   ٧٧ اجملموعـات اإلقليميـة اخلمـس ورئـيس جمموعـة الــ            اللجنة، عنـد االقتـضاء، رؤسـاءَ      
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وممثل الدولة اليت تتـوىل رئاسـة االحتـاد األورويب أو املراقـب عنـها إىل املـشاركة يف اجتماعـات                     
 .املكتب

 مــن النظــام الــداخلي ١٥ملــادة  وا٢٠٠٣/٣١قــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  ب وعمــال
  العـــشرين املـــستأنفة، املعقـــودة يف الثانيـــة و اللجنـــة يف هنايـــة دورهتـــا افتتحـــتللجانـــه الفنيـــة، 

والعشرين لغرض وحيد هو انتخـاب أعـضاء        الثالثة  ، دورهتا   ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ١٣
 اإلقليمـي، سـيكون     ومراعاةً للتناوب على املناصب علـى أسـاس التوزيـع          .مكتبها لتلك الدورة  

علــى النحــو والعـشرين وجمموعــاهتم اإلقليميـة   الثالثــة أعـضاء مكتــب اللجنـة املنتخبــون لـدورهتا    
  . أدناهالوارد

وُيتوقَّـع أن تنتخـب اللجنـة النائـب الثالـث للـرئيس             . شـاغراً للـرئيس   الثالث  وبقي منصب النائب    
  . من جدول األعمال املؤقَّت هذا١أثناء نظرها يف البند 

  
 العضو اإلقليم ملنصبا

 )اجلمهورية التشيكية(فالدميري غالوشكا  دول أوروبا الشرقية  الرئيس

 )املكسيك(لويس ألفونسو دي ألبا  ي دول أمريكا الالتينية والكاريب النائب األول للرئيس

 )النمسا(هاكل -تيكسكريستني ش أخرىدول دول أوروبا الغربية و النائب الثاين للرئيس

 ]ُينَتَخُب الحقاً[ دول آسيا واحمليط اهلادئ  الثالث للرئيسالنائب

 )كينيا(جانيت مواجني  قيةالدول األفري املقرِّر
    

 والـصني   ٧٧ف من رؤسـاء اجملموعـات اإلقليميـة اخلمـس ورئـيس جمموعـة الــ               وأُنشئ فريق يتألَّ  
ــها      ــوىل رئاســة االحتــاد األورويب أو املراقــب عن ــيت تت ــة ال ــل الدول ــساوممث ــة   مل ــيس اللجن عدة رئ

  .٢٠٠٣/٣١واملشاركة يف اجتماعات املكتب، عمال بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
    

    عمال واملسائل التنظيمية األخرىإقرار جدول األ  - ٢  
 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي علـى أن             ٧املادة  تنصُّ  

  .ة كل دورة، جدول أعمال تلك الدورة على أساس جدول األعمال املؤقَّتُتقّر اللجنة، يف بداي
ــاً     ــد أحــاط علم ــصادي واالجتمــاعي ق ــرَّره وكــان اجمللــس االقت ــر ٢٠١٣/٢٤٧، يف مق ، بتقري

والعـشرين  الثالثـة   العـشرين؛ وأقـرَّ جـدول األعمـال املؤقَّـت للـدورة             الثانيـة و  اللجنة عن دورهتـا     
  .للجنة والوثائق اخلاصة هبا
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الثالثــة  أن تــضع، عقــب إقــرار جــدول األعمــال، جــدوال زمنيــا للــدورة        ولعــلّ اللجنــة تــودُّ  
رفــق هــذه الوثيقــة التنظــيم ويــرد يف ُم .والعــشرين، وأن تتفــق علــى تنظــيم أعمــال تلــك الــدورة

  .املقترح ألعمال الدورة
الثالثـة   دورهتـا عقـد   ُتالثانية والعشرين املـستأنفة، سـوف        دورهتالجنة يف   ال عليه   تفق اتَّ ووفقاً ملا 

الـسابقة  شاورات املـ ، علـى أن ُتجـرى      ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ١٦إىل   ١٢والعشرون يف الفترة مـن      
  .، وهو يوم العمل السابق لليوم األول من الدورة٢٠١٤مايو / أيار٩يف للدورة 

وينبغــي تقــدمي مــشاريع القــرارات يف أقــرب وقــت ممكــن ليتــسىن إجــراء مناقــشات مثمــرة خــالل  
واملوعــد النــهائي القطعــي لتقــدمي مــشاريع القــرارات للنظــر فيهــا يف   .ات الــسابقة للــدورةاملــشاور
أي قبـل أربعـة   ، ظهـراً،   ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ١٤،  االثننيوالعشرين للجنة هو يوم     الثالثة  الدورة  

، علــى النحــو الــذي أُعيــد تأكيــده يف املقــرر ٢١/١اللجنــة وفقــاً ملقــرَّر أســابيع مــن بــدء الــدورة، 
ــوخَّى       . ٢٢/٢ ــل النطــاق املت ــن قبي ــات م ــشفوعة مبعلوم ــرارات م ــشاريع الق وينبغــي أن تكــون م

  .واجلدول الزمين املقترح للتنفيذ وحتديد املوارد املتاحة وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة
 عمـل تنظِّمهـا شـبكة       د حلقـةُ  سـُتعقَ ،  العشرين املستأنفة الثانية و  يف دورهتا     ذكرت اللجنةُ  ومثلما
مج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، وذلـك بعـد الظهـر مـن اليـوم األول للـدورة                     برنا

والعشرين، كما حدث يف السنوات السابقة، أي قبل شروع اللجنة اجلامعـة يف النظـر يف                الثالثة  
ــشاريع االقتراحــات، وســوف يرأســها    ــبأحــد أعــضاء  م ــى   .املكت ــة العمــل عل  وســتركِّز حلق

ــون  موضــوع املناقــ  ــة  "شة املواضــيعية املعن ــسائل اجلنائي ــدويل يف امل ــاون ال ــشمل  و، "التع ســوف ت
مـن مـسامهة ودعـم      منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة      يستطيع أن يقدِّمه األعضاء يف شبكة برنامج         ما

  .إىل الدول األعضاء يف جمال العمل هذا
ــة  ، ســَتعقد ا٢٠١١/٢٥٩وعمــال مبقــرَّر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي    للجنــةُ دورهتــا الثالث

 ٥ و ٤والعشرين املستأنفة عقب الدورة الـسابعة واخلمـسني املـستأنفة للجنـة املخـدِّرات يـومي                 
  .٢٠١٤ديسمرب /كانون األول

    
    الوثائق    

  )E/CN.15/2014/1الوثيقة ( وشروحه ؤقَّتجدول األعمال امل
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     وامليزانية والشؤون اإلداريةاإلستراتيجيةمسائل اإلدارة   - ٣  
 املعين بتحسني حوكمة  احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضويةعمل الفريق العامل  )أ(  

     واجلرمية ووضعه املايلخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل
التوجيهات املتعلقة مبسائل السياسة العامة وامليزانية لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية   )ب(  

    والعدالة اجلنائية
 املـدير التنفيـذي عـن أنـشطة مكتـب            تقريـرُ  ،٣يف البنـد    ، يف إطـار نظرهـا       على اللجنة ُيعَرُض  س

الـذي يتـضّمن    ،  )E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2(األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة        
جمـاالت منـها مبـادرات     يف ٢٠١٣ املكتـب خـالل عـام         اليت اضـطلع هبـا     نشطةاألحملة عامة عن    

ــاون ــة        التع ــاب؛ والعدال ــساد واإلره ــة؛ والف ــرب الوطني ــة ع ــة املنظم ــي؛ ومكافحــة اجلرمي  اإلقليم
  .اجلنائية؛ والبحوث وحتليل االجتاهات والدعم العلمي واالستداليل اجلنائي؛ وتعزيز املكتب

حتـسني حوكمـة مكتـب     " املعنون   ٢٠١٣/٢٤٦اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف مقرَّره      وقرَّر  
متديــد واليــة الفريــق العامــل احلكــومي :  واجلرميــة ووضــعه املــايلاملخــدِّراتاملعــين باألمــم املتحــدة 

ــين           ــم املتحــدة املع ــب األم ــة مكت ــين بتحــسني حوكم ــضوية املع ــاب الع ــوح ب ــدائم املفت ــدويل ال ال
العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح          ، جتديَد والية الفريق     " واجلرمية ووضعه املايل   املخدِّراتب

 واجلرميـة ووضـعه     املخـدِّرات ضوية املعين بتحسني حوكمة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب            باب الع 
 وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الــذي  املخــدِّراتجلنــة دوريت املــايل حــىت موعــد اجلــزء مــن  
  وافيـاً ينبغـي أن جتـري اللجنـة أثنـاءه استعراضـاً     والذي ، ٢٠١٥ عام   سيعقد يف النصف األول من    

 قـرار جلنـة    مرفـق وتـرد صـالحياُت الفريـق العامـل يف    .  الفريق العامل وتنظر يف متديد واليتـه   ألداء
  .١٨/٣منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

ــومي        ــودة ي ــستأنفة، املعق ــشرين امل ــة والع ــا الثاني ــة يف دورهت ــت اللجن ــانون ١٣ و١٢وانتخب  ك
غنـــاثيو بايلينـــا رويـــث وإ) مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية(، رضـــا جنفـــي ٢٠١٣ديـــسمرب /األول

رئيــسني للفريــق العامــل احلكــومي الــدويل الــدائم املفتــوح العــضوية املعــين بتحــسني    ) إســبانيا(
علـى اللجنـة    ُتعرض  سو. حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل        

ــا  ــة ويف دورهتــ ــشرين الثالثــ ــذكِّرةالعــ ــق الع    مــ ــذا الفريــ ــل هــ ــن عمــ ــة عــ ــن األمانــ ــل  مــ امــ
)E/CN.15/2014/8-E/CN.7/2014/8.(  

 للجنة بالعمل بصفة  هيئة  إدارية ملكتب األمم املتحـدة            ٦١/٢٥٢وأذنت اجلمعية العامة يف قرارها      
املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة وباملوافقــة علــى ميزانيــة صــندوق األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة     
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تقدمي املساعدة التقنية يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف               اجلنائية، الذي يوفر املوارد الالزمة ل     
  .كافة أحناء العامل

ميزانيــة صــندوق " املعنــون ٢٢/٩واعتمــدت اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة والعــشرين املــستأنفة القــرار  
، الـذي وافقـت فيـه    "٢٠١٥-٢٠١٤األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية لفتـرة الـسنتني        

ــسنتني       ــرة الــ ــة لفتــ ــة املدجمــ ــرض يف امليزانيــ ــة الغــ ــوال العامــ ــع لألمــ ــتخدام املزمــ ــى االســ   علــ
، وأيَّدت تقديرات تكاليف دعم الربامج واألموال اخلاصـة الغـرض يف امليزانيـة      ٢٠١٥-٢٠١٤
. صندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       لـ ٢٠١٥-٢٠١٤لفتـرة الـسنتني    املدجمة

ــدو  ــة     ويف تلـــك الـ ــة املدجمـ ــن امليزانيـ ــذي عـ ــدير التنفيـ ــر املـ ــة يف تقريـ ــرت اللجنـ ــضا، نظـ رة أيـ
رميـــــة  واجلاملخـــــدِّراتاملعـــــين ب األمـــــم املتحـــــدة  ملكتـــــب٢٠١٥-٢٠١٤الـــــسنتني  لفتـــــرة

)E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/28(          وأعربت اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة
 ملكتب األمـم املتحـدة      ٢٠١٥-٢٠١٤املدجمة لفترة السنتني    عن آرائها يف تقريرها عن امليزانية       

 .(E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/29) واجلرمية املخدِّراتاملعين ب

  املتوقعــةجــرت مواءمــة اإلجنــازات ، ٢٠١٣-٢٠١٢وعلــى غــرار امليزانيــة املدجمــة لفتــرة الــسنتني   
الـربامج الفرعيـة للربنـامج        مع ٢٠١٥-٢٠١٤ يف امليزانية املدجمة لفترة السنتني    واردة   ال اومؤشراهت

ــسنتني     ١٣ ــرة ال ــتراتيجي لفت ــار االس ــن اإلط ــة  )A/67/6 (Rev.1( ٢٠١٥-٢٠١٤ م ــع امليزاني  وم
األخـــذ أيـــضا يف ، مـــع (A/68/6 (Sect.16)) ٢٠١٥-٢٠١٤الربناجميـــة املقترحـــة لفتـــرة الـــسنتني 

 املخـدِّرات م املتحـدة املعـين ب  مكتـب األمـ  يف إطـار اسـتراتيجية      دَّدةاحملـ اإلجنازات املتوقعة   احلسبان  
ــة ــرة واجلرمي ــ٢٠١٥-٢٠١٢ للفت ــيت صيغته ، ب ــا ال ــصادي واالجتمــاعي   أقره ــا اجمللــس االقت   عليه
  .٢٠١٢/١٢يف قراره 
عرض على نظر اللجنة، يف دورهتا الثالثة والعشرين، ورقة غرفـة اجتماعـات حتتـوي علـى         تُ وسوف

ــرة     ــرح للفت ــشروع اإلطــار االســتراتيجي املقت ــذي ،(E/CN.15/2014/CRP.4) ٢٠١٧-٢٠١٦م  ال
ــشر   ــالرمز  ســوف ين ــاً ب ــسنتني    )(A/69/6 (Prog. 13)الحق ــرة ال ــة لفت ــشمل اخلطــة الربناجمي ، وهــو ي

واللجنة مدعوَّة إىل استعراض اخلطة الربناجمية املقترحة لفترة السنتني للمراقبـة الدوليـة   . لخصا هلا وم
 .ائيــة، وتقــدمي تعليقاهتــا عليهــا إىل األمــني العــامللمخــدرات ومنــع اجلرميــة واإلرهــاب والعدالــة اجلن

عرض اخلطة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني، بـصيغتها املعّدلـة حـسب االقتـضاء، علـى           ُتوف  وس
 وسـوف حتـال توصـيات اللجنـة بـشأن اخلطـة             . واخلمسني الرابعةجلنة الربنامج والتنسيق يف دورهتا      

 اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا التاسـعة والـستني، لـدى نظرهـا يف                 الربناجمية املقترحـة لفتـرة الـسنتني إىل       
وسـُتعَرض علـى    . ٢٠١٧-٢٠١٦اإلطار االستراتيجي الـذي اقترحـه األمـني العـام لفتـرة الـسنتني               



 

V.14-01198 7 
 

E/CN.15/2014/1 

-٢٠١٦األمـني العـام بـشأن اإلطـار االسـتراتيجي املقتـرح لفتـرة الـسنتني         من  مذكِّرةاللجنة أيضا  
٢٠١٧ (E/CN.7/2014/15-E/CN.15/2014/15).  

ــة، يف وقــرَّ ــة أن تلــتمس آراء الــدول األعــضاء   ٢٢/٢رهــا مقرَّرت اللجن ، أن تطلــب إىل األمان
"  للجنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــةالـــيت أُعـــدتوثـــائق ال"بـــشأن تقريـــر األمانـــة املعنـــون 

)E/CN.15/2013/13 (               والوثائق ذات الصلة، وكذلك بـشأن أسـاليب عملـها بـصفة عامـة، وأن
م إليها يف دورهتا املقبلة تقريراً عن اآلراء املتلقـاة ليتـسىن اختـاذ إجـراءات املتابعـة املناسـبة يف                 تقدِّ

) ج (٣وبغية تيسري األعمـال التحـضريية فيمـا يتعلـق بالبنـد             .  من جدول األعمال   ٣إطار البند   
هتـا الثانيـة     يف دور   للجنـة  من جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثـة والعـشرين، أتاحـت األمانـة            

أسـاليب  "، بعنـوان    E/CN.15/2013/CRP.12  رمزهـا   ورقة غرفـة اجتماعـات     والعشرين املستأنفة 
 يف  للجنـة وسـوف تتـاح هـذه الورقـة أيـضا      ". عمل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة ووثائقهـا         

  .دورهتا الثالثة والعشرين
    

  الوثائق
ــم امل     ــب األمـ ــشطة مكتـ ــن أنـ ــذي عـ ــدير التنفيـ ــر املـ ــة  تقريـ ــدِّرات واجلرميـ ــين باملخـ ــدة املعـ  تحـ

(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2) 

 من األمانـة عـن عمـل الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح العـضوية املعـين                        مذكِّرة
بتحــــسني حوكمــــة مكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين باملخــــدِّرات واجلرميــــة ووضــــعه املــــايل   

)E/CN.7/2014/8-E/CN.15/2014/8(  
ــتراتيجي املقتــــرح للفتــــرة   كِّرةمــــذ ــام عــــن اإلطــــار االســ  ٢٠١٧-٢٠١٦ مــــن األمــــني العــ

(E/CN.7/2014/15-E/CN.15/2014/15) 

ورقــة غرفـــة اجتماعـــات عـــن أســاليب عمـــل جلنـــة منـــع اجلرميــة والعدالـــة اجلنائيـــة ووثائقهـــا    
)E/CN.15/2013/CRP.12(  
    

    ل اجلنائيةالتعاون الدويل يف املسائاملناقشة املواضيعية بشأن   - ٤  
أيَّدت اللجنة، يف دورهتا الثانية والعشرين املـستأنفة، النـهج املقتـرح لتنظـيم املناقـشة املواضـيعية                  
يف الدورة الثالثة والعشرين، بنـاء علـى توصـية املكتـب املوسَّـع، بـأن تنـاقَش مجيـع املواضـيع يف                       

ة الـصباحية علـى     اجللسة الـصباحية ويف جلـسة بعـد الظهـر علـى حـد سـواء، وأن تركـز اجللـس                    
ــل         ــسار املقب ــر امل ــد الظه ــسة بع ــاول جل ــة، وأن تتن ــستفادة والتحــديات املاثل ــدروس امل ــيم ال تقي
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 مـن إعـالن سـلفادور    ٢١ومواصلة العمل على التصدي للتحـديات املاثلـة، مـع مراعـاة الفقـرة       
اجلنائيـة  نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة     : االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـديات العامليـة        بشأن  

  .وتطورها يف عامل متغري
  :وقد وافقت اللجنة على املواضيع التالية

 : للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةدَّدةالطرائق احمل  )أ(  

  تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة؛  ‘١‘  
  التعاون الدويل ألغراض املصادرة؛  ‘٢‘  
   يف املسائل اجلنائية؛لتعاون الدويلل  أخرىاستخدام أشكال  ‘٣‘  
 ؛حيال تعدد اإلجراءات القانونية بشأن فرد بذاته التعاون الدويل  إدارةسبل  )ب(  

 بشأن التعاون الدويل يف املـسائل       الدولية اليت تتضمن أحكاماً    صكوكالتنفيذ    )ج(  
 اجلنائية؛

  ؛ على الصعيد اإلقليمي املكتسبةالتعلم من التجارب  )د(  
  ؛ةاجلديدة واملستجّداجلرمية بأشكاهلا يل على مكافحة التعاون الدو  )هـ(  
  تقدمي املساعدة التقنية؛  )و(  
  . املسار املقبل-سّد الثغرات   )ز(  

  مـن األمانـة تتـضمن دليـل املناقـشة اخلـاص باملناقـشة              مـذكِّرة وسوف ُتعرض علـى نظـر اللجنـة         
  .)E/CN.15/2014/12(املواضيعية 

    
    الوثائق    

التعـاون الـدويل يف     املواضـيعية بـشأن     املناقشة اخلـاص باملناقـشة      دليل  تتضمن    من األمانة  مذكِّرة
  )E/CN.15/2014/12 (املسائل اجلنائية
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توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية والدول األعضاء وتنسيقها   -٥  
    يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  ة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية التصديق على اتفاقي  )أ(  
    وبروتوكوالهتا وتنفيذها

تعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة            "املعنـون    ٦٨/١٩٣ت اجلمعيةُ العامة، يف قرارها      حثَّ
 ُتـصدِّق مل  ، الـدولَ األعـضاء الـيت        "سـيما قدراتـه يف جمـال التعـاون الـتقين           والعدالة اجلنائيـة، وال   

 مل تنـضمَّ  مـة عـرب الوطنيـة وبروتوكوالهتـا، أو          على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّ           
  .، على أن تنظر يف القيام بذلك بعُدإليها

، املعنـون   ٢٢/٣ أيـضا، وكـذا اللجنـة يف قرارهـا           ٦٨/١٩٣داً، يف قرارها    وأكدَّت اجلمعية جمدَّ  
ال التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة             جتديد اجلهود من أجل ضمان التنفيذ الفع      "

علـى احلاجـة إىل إنـشاء       ،  "يف الـذكرى العاشـرة لبـدء نفـاذ االتفاقيـة           عرب الوطنيـة وبروتوكوالهتـا    
آلية تكون، يف مجلة أمور، شفَّافة وفعَّالة وغري تدخُّلية وشاملة وغري متحيِّـزة السـتعراض تنفيـذ                 

هبدف مـساعدة الـدول األطـراف علـى تطبيـق تلـك الـصكوك تطبيقـاً                 تفاقية وبروتوكوالهتا،   اال
دعـا القـراران    ،   حتـسني تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا       لحاجـة املاسـة إىل      ونظـراً ل   تاماً وفعَّـاالً،  

 انعقـاد   موعـد الدولَ األعضاء إىل مواصلة احلوار بشأن إنشاء تلك اآللية، وال سيما مع اقتراب    
 األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة يف              الدورة السابعة ملؤمتر  

  ؛٢٠١٤عام 
، دعوهتــا للــدول األعــضاء الــيت مل تــصدِّق بعــُد علــى   ٢٢/٣رت اللجنــة، يف قرارهــا كمــا كــرَّ

االتفاقيــة وبروتوكوالهتــا، أو مل تنــضمَّ إليهــا بعــُد، إىل النظــر يف القيــام بــذلك، وحثــت الــدول   
ضاء على تنفيذ هـذه الـصكوك تنفيـذا تامـاً، كمـا طلبـت إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                        األع

وبروتوكوالهتــا مــن أمهيــة   تفاقيــةاالأن يواصــل إذكــاء الــوعي مبــا لتنفيــذ  باملخــدِّرات واجلرميــة 
تقـدمي املـساعدة التـشريعية والتقنيـة مـن أجـل             وأن يواصـل     حامسة يف التـصدِّي للجرميـة املنظمـة       

  . والتصديق على تلك الصكوك لالنضمام العاملي إىل االتفاقية وبروتوكوالهتاالترويج
ــضا، يف ذلــك القــرار،      ــة أي ــَب األمــم املتحــدة املعــين   وعــالوة علــى ذلــك، شــجعت اللجن مكت

باملخــدرات واجلرميــة علــى التوسُّــع يف نــشر أدوات املــساعدة التقنيــة الــيت اســُتحدثت، وذلــك    
 تعزيـز تبـادل   مـع لـدول علـى تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا           هبدف املـضي يف حتـسني قـدرات ا        

اخلربات واملمارسات اجليدة فيما بـني املمارسـني بـشأن املكافحـة الفعَّالـة للجرميـة املنظَّمـة عـرب                    
  .الوطنية وتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا
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نظمــة عــرب يتــضّمن تقريــر األمــني العــام عــن التعــاون الــدويل علــى مكافحــة اجلرميــة امل  وف وســ
 ).E/CN.15/2014/3 (ات القرارتلكالوطنية والفساد معلومات عن تنفيذ 

    
    التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذها  )ب(  

ــة، يف قرار   ــت اجلمعيــةُ العام ــا ٦٨/١٩٣ هــاحثَّ ــع ومكافحــة  "املعنــون  ،٦٨/١٩٥ وقراره من
 وإعـادة تلـك     )املوجـودات  (ري استرداد األصول  ممارسات الفساد وحتويل عائدات الفساد وتيس     

األصول إىل أصحاهبا الشرعيني وإىل بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، وفقـا التفاقيـة األمـم                
ــة األمــم املتحــدة     " املتحــدة ملكافحــة الفــساد  ــدولَ األعــضاء الــيت مل تــصدِّق بعــُد علــى اتفاقي ال

ويف .  على سـبيل األولويـة     ن تنظر يف القيام بذلك    ملكافحة الفساد أو مل تنضمَّ إليها بعُد، على أ        
، حثّــت اجلمعيــة العامــة الــدول األعــضاء علــى تعزيــز التعــاون الــدويل الثنــائي ٦٨/١٩٣القــرار 

واإلقليمي والدويل ليتسىن إعادة املوجودات املكتسبة بطريقة غري مـشروعة عـن طريـق الفـساد                
 تردادـــــباس املتعلقـــة امـــــلألحك اـــــ وفقإىل بلـــداهنا األصـــلية، بنـــاء علـــى طلـــب تلـــك البلـــدان،

 وخباصــة الفــصل اخلــامس منــها، وطلبــت إىل مكتــب األمــم ،االتفاقيــة يف واردةــــالاملوجــودات 
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل، يف إطار واليته احلالية، تقـدمي املـساعدة للجهـود                

وحثّت اجلمعيـة أيـضا الـدول األعـضاء علـى           . ضالثنائية واإلقليمية والدولية املبذولة لذلك الغر     
وعالوة علـى ذلـك، أهابـت اجلمعيـة بالـدول       . مكافحة الفساد وغسل عائداته واملعاقبة عليهما     

األطراف يف االتفاقية أن تويل عناية خاصة يف الوقـت املناسـب لوضـع طلبـات تبـادل املـساعدة            
فر لـدى الـسلطات املختـصة يف الـدول          القانونية الدولية موضع التنفيذ، وأن حترص على أن تتو        

ــة اخلاصــة الســترداد           ــاة األمهي ــع مراع ــات، م ــك الطلب ــة تل ــة لتلبي ــوارد كافي ــب م ــة للطل املقدم
 يف األطـراف  الدولَ وحثّت اجلمعيةُ أيـضا  . املوجودات يف حتقيق التنمية واالستقرار املستدامني     

 الدول مؤمتر اعتمدها يتال االستعراض آللية الكامل الدعم لة تقدميـــــــمواص ىـــــــعل االتفاقيــــــة
  .االتفاقية يف األطراف

ت اجلمعية مجيع الدول األطراف على اختاذ التدابري املناسـبة لـضمان            ، حثَّ ٦٨/١٩٥ويف القرار   
تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً وشّجعتها على تنفيـذ القـرارات الـصادرة عـن مـؤمتر الـدول                

 الحظــت اجلمعيــة أيــضا مــع التقــدير األعمــال   وعــالوة علــى ذلــك، . األطــراف تنفيــذاً كــامالً 
املضطلع هبا يف إطار آلية اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد واألعمـال الـيت يـضطلع هبـا                    
الفريــق املعــين باســتعراض التنفيــذ، وحثّــت الــدول األعــضاء علــى مواصــلة دعــم هــذه األعمــال  

ســتعراض األوىل مــن أجــل وشــّجعت علــى االســتفادة مــن الــدروس املــستفادة خــالل دورة اال 
  .حتسني تنفيذ االتفاقية
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دت اجلمعيــة أيــضا التــزام مجيــع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة باإلســهام   ويف القــرار ذاتــه، جــدَّ
بصورة فعالة يف استرداد عائدات الفساد وحثّت الدول األعضاء علـى مكافحـة الفـساد جبميـع                 

ك اجلــرائم، ودعــت إىل تعزيــز التعــاون أشــكاله والتــصدي لغــسل عائداتــه ومعاقبــة مــرتكيب تلــ 
الدويل عرب قنوات شىت، منها منظومـة األمـم املتحـدة، دعمـاً للجهـود الوطنيـة ودون اإلقليميـة                    
ــه وغــسلها ومكافحــة        ــل عائدات ــات حتوي ــساد وعملي ــع ممارســات الف ــة إىل من ــة الرامي   واإلقليمي

  .هذه اجلرائم
ؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية يف مدينـة بنمـا،           بعقد الدورة اخلامسة مل    بت اجلمعية أيضاً  ورحَّ

وكـان مـن بـني مـا اعتمـده املـؤمتر يف             . ٢٠١٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٩ إىل   ٢٥يف الفترة من    
ــع         ــال يف من ــشباب واألطف ــسامهات ال ــشأن دور القطــاع اخلــاص، وم ــرارات ب ــدورة ق ــك ال تل

مــا اعتمــد مقــرراً بــشأن آليــة  الفــساد، وتيــسري التعــاون الــدويل علــى اســترداد املوجــودات، ك  
  .استعراض التنفيذ

ألمــني العــام عــن التعــاون دَرج املعلومــات املتعلقــة بتنفيــذ تلــك الواليــات يف تقريــر اوســوف ُتــ
  .(E/CN.15/2014/3) مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد الدويل على

    
    تنفيذهاالتصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب ومكافحته و  )ج(  

التـدابري الراميـة إىل القـضاء علـى اإلرهـاب           " املعنون   ٦٨/١١٩طلبت اجلمعية العامة يف قرارها      
 واجلرميــة أن املخــدِّراتإىل فــرع منــع اإلرهــاب التــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب  " الــدويل

الل يواصــل جهــوده الراميــة إىل تعزيــز قــدرات األمــم املتحــدة يف جمــال منــع اإلرهــاب، مــن خــ 
، يف ســياق اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب  ونوَّهــتالواليــة املنوطــة بــه، 
 يف ، بــدوره يف مــساعدة الــدول علــى أن تــصبح أطرافــاً )٢٠٠١ (١٣٧٣وقــرار جملــس األمــن 

تلك االتفاقيـات   نفيذ  وعلى ت املتعلقة باإلرهاب ذات الصلة     االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية    
ــداً   وال ــك أحــدثها عه ــا يف ذل ــدويل يف    ربوتوكــوالت، مب ــاون ال ــات التع ــز آلي ــدوره يف تعزي ، وب

ويف القرار ذاتـه أهابـت      . املسائل اجلنائية املتصلة باإلرهاب، بوسائل منها بناء القدرات الوطنية        
اجلمعية أيضا جبميع الدول األعضاء وباألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واإلقليميـة ودون             

، وأهابـت جبميـع   استراتيجية األمم املتحدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب   اإلقليمية املناسبة أن تنفذ     
  .الدول أن تتخذ مزيدا من التدابري ملنع اإلرهاب وتعزيز التعاون الدويل على مكافحته

تقـدمي املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ            "، املعنـون    ٦٨/١٨٧ت اجلمعية العامة يف قرارهـا       وحثَّ
 تـصبح الـيت مل    الـدول األعـضاء     " االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبكافحة اإلرهـاب      
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علــى النظــر يف  يف االتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة القائمــة املتعلقــة باإلرهــاب  أطرافــاًبعــد
لعمـل   تعزيـز ا   أن يواصـل   واجلرميـة    املخدِّراتمبكتب األمم املتحدة املعين ب     وأهابت   القيام بذلك 

الختــاذ إطــار واليتــه،  ، بنــاء علــى طلبــها ويفاألعــضاءعلــى تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــدول 
  .لإلرهاب لتصديل العدالة اجلنائية يف سياق تدابريتدابري فعالة تستند إىل سيادة القانون 

ــدَّداً   ــة جمـ ــرَّرت اجلمعيـ ــا وكـ ــين    ،٦٨/١٩٣، يف قرارهـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــها إىل مكتـ  طلبـ
 واجلرمية أن يزيد املساعدة التقنية اليت يقـدمها إىل الـدول األعـضاء، بنـاء علـى طلبـها،                  املخدِّراتب

ــى           ــصديق عل ــسري الت ــق تي ــن طري ــه ع ــاب ومكافحت ــع اإلره ــى من ــدويل عل ــاون ال ــزز التع وأن يع
س االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية املتعلقة باإلرهاب وتنفيذها، بالتـشاور الوثيـق مـع جلنـة جملـ               

بشأن مكافحة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيـة، وأن         ) ٢٠٠١ (١٣٧٣األمن املنشأة عمال بالقرار     
  .مكافحة اإلرهابتنفيذ تدابري يواصل اإلسهام يف أعمال فرقة العمل املعنية ب

ــ ــر األمــني العــام عــن تقــدمي     وســوف ُت دَرج املعلومــات املتعلقــة بتنفيــذ هــذه القــرارات يف تقري
  .(E/CN.15/2014/4)ذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة باإلرهاب املساعدة يف تنفي

    
    مسائل أخرى تتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  )د(  

تنفيذ خطـة عمـل األمـم       "، املعنون   ٢٠١٣/٤١طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره       
تــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات  ، إىل مك"املتحــدة العامليــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص 

وشـجَّع   ،يواصـل إدمـاج خطـة العمـل العامليـة يف براجمـه وأنـشطته              واجلرمية، يف مجلـة أمـور، أن        
بيانات تستند إىل أدلـة عـن أمنـاط االجتـار باألشـخاص بغـرض نـزع                 وفري  على ت الدول األعضاء   

لبيانـــات ويـــدرجها يف ه، وطلـــب إىل املكتـــب أن جيمـــع تلـــك ا  وتدفقاتـــهأشـــكال وأعـــضائهم
االجتــار الطبعــات املقبلــة مــن التقريــر العــاملي عــن االجتــار باألشــخاص وأن يــدرج حــاالت          

رائم االجتـار  جبـ  املتعلقـة يف قاعـدة بيانـات الـسوابق القـضائية        باألشخاص بغرض نزع أعـضائهم    
الثـة والعـشرين    لجنـة يف دورهتـا الث     الإىل األمني العام أن يقدم تقريـرا إىل         وطلب اجمللس   . بالبشر

ونظرا لعدم إتاحة موارد من خارج امليزانية لألمانة هلذا الغـرض، مل ُيعـدُّ              . عن تنفيذ هذا القرار   
  .تقرير عن تنفيذ هذا القرار لكي تنظر فيه اللجنة يف إطار هذا البند من جدول األعمال

بذولـة ملكافحـة   حتـسني تنـسيق اجلهـود امل   " املعنـون  ٦٨/١٩٢وحثت اجلمعية العامة، يف قرارها   
وسائر أصحاب الشأن املـذكورين يف خطـة عمـل األمـم             الدول األعضاء    ،"االجتار باألشخاص 

املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص علـى االسـتمرار يف املـسامهة يف تنفيـذ خطـة العمـل         
تحقيـق هـذا    سيق فيما بينـها ل    بسبل منها تعزيز التعاون وحتسني التن      ، وذلك تنفيذا كامال وفعاال  
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املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة      ورميـة املنظمـة     اجليف اتفاقيـة     مـؤمتر األطـراف      كما دعـت  ،  اهلدف
  .ودون اإلقليمية ذات الصلة إىل القيام بذلك أيضا يف إطار والية كل منها

جتـار  الفريق العامل املعـين باال     و  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    جلنةَويف القرار ذاته، دعت اجلمعيةُ      
عقـد اجتماعـات ملمثلـي      ، إىل النظـر يف احلاجـة إىل         اجلرميـة املنظمـة   ، عمال باتفاقيـة     باألشخاص

 مجلـة أمـور   تيـسري آليات التنـسيق الوطنيـة املعنيـة مبكافحـة االجتـار باألشـخاص، وذلـك هبـدف               
ملعاجلــة مــشكلة الــسليمة منــها حتــسني التنــسيق الــدويل وتبــادل املعلومــات بــشأن املمارســات    

  .ار باألشخاصاالجت
    

 واجلرمية، وخصوصاً املخدِّراتأنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعين ب  )ه(  
 واملنظمات غري احلكومية  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةأنشطة شبكة برنامج األمم املتحدة

    وغريها من اهليئات
طلع جملـس أمنـاء معهـد األمـم     ، سيـض ١٩٨٩/٥٦ بقرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي     عمالً

باعتبارهــا خلَــَف جلنــة منــع (املتحـدة األقــاليمي ألحبــاث اجلرميــة والعدالــة، بتوجيــه مـن اللجنــة،   
 وضـع ، بأنـشطة ذات صـلة، مبـا يف ذلـك            )١٩٩٢/١اجلرمية ومكافحتها مبوجـب قـرار اجمللـس         

وريـة إىل اجمللـس مـن       املبادئ والسياسات واملبادئ التوجيهية ألنـشطة املعهـد، وتقـدمي تقـارير د            
 جملـس أمنـاء      مـن األمـني العـام حييـل فيهـا تقريـر            مـذكِّرة عَرض علـى اللجنـة      ُتوس. خالل اللجنة 

 ).E/CN.15/2014/18(معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة 

حـدة  األمـم املت وسُيعَرض على اللجنة أيضا تقرير األمني العام عن أنشطة معاهد شـبكة برنـامج    
  ).E/CN.15/2014/13 (ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

    
    الوثائق    

 مــة عــرب الوطنيــة والفــساد اجلرميــة املنظَّعلــى مكافحــةتقريــر األمــني العــام عــن التعــاون الــدويل  
)E/CN.15/2014/3(  

املتـــصلة دوليـــة تقريـــر األمـــني العـــام عـــن املـــساعدة يف تنفيـــذ االتفاقيـــات والربوتوكـــوالت ال  
  )E/CN.15/2014/4 (هابباإلر

 تقرير األمني العام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                 
)E/CN.15/2014/13(  
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 من األمني العام حييـل فيهـا تقريـر جملـس أمنـاء معهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي ألحبـاث                 مذكِّرة
  .)E/CN.15/2014/18( اجلرمية والعدالة

    
    استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  -٦  

ــرَّر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، يف ال   ــراره  فــرع ق ــسابع مــن ق ــدرج ١٩٩٢/٢٢ال ، أن ت
يف جمـال منـع      القائمـة     بشأن معايري األمم املتحدة وقواعدها     دائماً بنداً اللجنة يف جدول أعماهلا   

  .جلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يشمل استخدامها وتطبيقهاا
تصنيف معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها إىل فئـات لغـرض              ،  ٢٠٠٣/٣٠ر اجمللس يف قراره     وقرَّ
لمعلومــات، وطلــب إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن   لمــع املوجَّــهاجل

 برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، إىل           يقدم الدعم، بالتعاون مع معاهد شبكة     
  .الدول األعضاء اليت تطلب املساعدة بشأن استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها

  الـدولَ األعـضاء علـى اختـاذ التـدابري املناسـبة،       ،٦٨/١٩٣وشجَّعت اجلمعيةُ العامة، يف قرارهـا       
ن أجل ضمان نـشر معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع        مبا يالئم ظروفها الوطنية، م   

األدلـة والكتيبـات املتاحـة       مبا يف ذلك النظـر يف      اجلرمية والعدالة اجلنائية واستخدامها وتطبيقها،    
 عنـدما تـرى    وتعميمهـا اليت وضعها وأصدرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  

  .يف ذلك ضرورة
مبادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بـشأن         "، املعنون   ٦٧/١٨٧معية العامة، يف قرارها     ودعت اجل 

تتخـذ  إىل أن   ، الـدولَ األعـضاء      "سبل احلصول علـى املـساعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة اجلنائيـة              
 مــع يتفــقمبــا وذلــك ،  فعالــة وأن تعــزز تلــك التــدابري  مــساعدة قانونيــةبتقــدمي التــدابري الكفيلــة

وطلبت اجلمعيـة أيـضا إىل مكتـب األمـم        . وفقا لروح املبادئ والتوجيهات   وا الوطنية،   تشريعاهت
تاحـة  إعلى   بتوافر موارد من خارج امليزانية،       ، رهناً يعملأن  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية     

اخلــدمات االستــشارية واملــساعدة   تقــدمييواصــلوأن نطــاق واســع  املبــادئ والتوجيهــات علــى
ذلــك  يف ، مبــاالعدالــة اجلنائيــة ، يف جمــال إصــالح بنــاء علــى طلبــها،إىل الــدول األعــضاءالتقنيــة 
وسـوف  . القانونيـة  لتقـدمي املـساعدة    متكاملـة طوبـدائل الـسجن ووضـع خطـ    التصاحلية العدالة 

ُتدَرج املعلومات املتعلقة بتنفيذ هذا القرار يف تقرير األمني العـام عـن اسـتخدام وتطبيـق معـايري                   
  ).E/CN.15/2014/11(ملتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية األمم ا

االســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري "، املعنــون ٦٨/١٨٩ودعــت اجلمعيــةُ العامــة، يف قرارهــا  
، اللّجنةَ وجملـس    "العملية للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية           
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 األمـم   ومفوضـية سان، وكـذلك مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة                حقوق اإلن 
 م إىل التنــسيق الوثيــق بــني أنــشطته، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــةاملتحــدة حلقــوق اإلنــسان
األطفـال يف نظـام العدالـة      إقامة العدل ومنع ممارسة العنف ضـد     سياقاملتعلقة حبقوق الطفل يف     

وطلبــت اجلمعيــة إىل مكتــب األمــم . ي لــه، بالتعــاون مــع جلنــة حقــوق الطفــلاجلنائيــة والتــصد
عقــد اجتمــاع لفريــق خــرباء حكــومي دويل  يــدعو إىل  أناملتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة  

مـن أجـل وضـع مـشروع        ،  املعنيـة العضوية، بالتعاون مـع مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة              مفتوح
 لقـضاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف          لجية والتدابري العمليـة     جملموعة من االستراتيجيات النموذ   

 الـيت سـتعقب اجتمـاع فريـق     لجنـة يف دورهتـا    الجمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي تنظر فيه         
وقد ُعقد فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية اجتماعـه هـذا يف الفتـرة مـن                   . اخلرباء
مــن  بــانكوك، وســوف يعــَرض علــى نظــر اللجنــة تقريــٌر   يف٢٠١٤فربايــر / شــباط٢١ إىل ١٨

 .)E/CN.15/2014/14(األمني العام عن نتائج االجتماع 

ــرَّ ــا   وق ــة، يف قراره ــة العام ــون ٦٨/١٩٠رت اجلمعي ــة   "، املعن ــدنيا ملعامل ــة ال ــد النموذجي القواع
وطلبـت   الـسجناء،  املعين بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملـة        متديد والية فريق اخلرباء   ،  "السجناء

وكـان العمـل جاريـا،      . إىل األمني العام أن يكفل توفري ما يلزم من خدمات ودعم هلذا الغرض            
وإذا ما ُعقد هذا االجتمـاع      . وقت إعداد هذه الوثيقة، على حتديد موعد اجتماع فريق اخلرباء         
  .يف موعد مناسب، فسوف ُيعَرض على اللجنة التقرير اخلاص به

    
    الوثائق    

ر األمني العام عن استخدام وتطبيق معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة                      تقري
  (E/CN.15/2014/11)والعدالة اجلنائية 

تقرير األمني العـام عـن نتـائج اجتمـاع فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـىن                
بري العمليـة بـشأن القـضاء علـى         بوضع مـشروع جمموعـة مـن االسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدا            

  (E/CN.15/2014/14)العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
    

 يف جمال منع املستجدَّة  واملسائل وتدابري التصدِّي،اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي  -٧  
    اجلرمية والعدالة اجلنائية

ساعدان علـى وضـع     رميـة ومؤشِّـرات العدالـة اجلنائيـة يـ         إنَّ فهم ومعرفـة االجتاهـات يف جمـال اجل         
أنـشطة دوليـة   نفَّذ وُت .سياسات فّعالة واختاذ تدابري تصدٍّ عملية وتقييم األثر يف جمال منع اجلرمية        

البيانات عن اجتاهات اجلرميـة وسـري عمـل العدالـة اجلنائيـة وحتليـل تلـك البيانـات            منتظمة جلمع   
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 ١٩٨٤/٤٨ وقرارات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي     ٤٦/١٥٢مبقتضى قرار اجلمعية العامة     
  .١٩٩٧/٢٧ و١٩٩٦/١١ و١٩٩٠/١٨و

 ، الدولَ األعضاء إىل مواصـلة تـدعيم العمـل علـى مجـع               ٦٨/١٩٣ودعت اجلمعيةُ، يف قرارها     
بيانات ومعلومات دقيقة وموثوق هبا وقابلة للمقارنة وحتليلها ونشرها بـصورة منتظمـة، مبـا يف                

قتضاء، بيانات مصنفة حسب اجلنس والسن وغري ذلك من املعـايري ذات الـصلة،     ذلك، عند اال  
وطلبت إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يقـوم بـذلك يف إطـار واليتـه                       

. احلالية، وشـجعت الـدول األعـضاء بقـوة علـى تبـادل تلـك البيانـات واملعلومـات مـع املكتـب                      
املكتب أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع الـدول األعـضاء، اسـتحداث            وطلبت اجلمعية أيضا إىل     

األدوات التقنيـــة واملنهجيـــة الالزمـــة وحتليـــل االجتاهـــات ودراســـتها مـــن أجـــل تعزيـــز املعرفـــة  
باجتاهات اجلرمية ودعم الدول األعضاء يف إعداد التدابري املناسبة للتصدي للجـرائم يف جمـاالت               

 مـن األمانـة     مـذكِّرة وسـُتعَرض علـى اللجنـة       . ابر للحـدود الوطنيـة    ، وخباصة يف بعدها الع    حمدَّدة
 يف جمـال منـع      ةاملـستجدَّ   واملـسائل وتـدابري التـصدِّي      ،عن اجتاهات اجلرمية على الـصعيد العـاملي       

  ).E/CN.15/2014/5(اجلرمية والعدالة اجلنائية 
 نوعيــــة حتـــسني "، املعنــــون ٢٠١٢/١٨، يف قـــراره  دعـــا اجمللـــس االقتــــصادي واالجتمـــاعي   و

الـدول  ، "وزيادة توافرها من أجل وضع الـسياسات اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية  
ــة املــسؤولة عــن مجــع      حــصاءات اإلاألعــضاء إىل تــشجيع احلــوار املثمــر بــني الــسلطات الوطني

صعيد التنـسيق علـى الـ     ب النـهوض مـن أجـل      وجتهيزهـا ونـشرها      اجلرمية والعدالة اجلنائية  املتعلقة ب 
الــدول األعــضاء الــيت مل تعــني بعــد جهــات ودعــا . مــشتركة الــوطين وضــمان اســتخدام معــايري

اجلرميـة  تتعلـق ب   واجلرميـة ببيانـات      املخـدِّرات وطنية لتزويد مكتب األمـم املتحـدة املعـين ب         تنسيق  
اســتحداث كتــب أن يواصــل املإىل كمــا طلــب اجمللــس . تبــادر إىل ذلــكوالعدالــة اجلنائيــة، أن 

قابلــة للمقارنــة عــن  و تقنيــة ومنهجيــة ملــساعدة البلــدان علــى إعــداد إحــصاءات دقيقــة    أدوات
 وأن يواصل تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل الـدول األعـضاء، بنـاء                 ونشرها اجلرمية والعدالة اجلنائية  

اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      املتعلقـة مبنـع     بيانـات   العلى طلبها، مـن أجـل تعزيـز قـدرهتا علـى مجـع               
ــها واإلوحتل ــادة هبــا يل ــة      . ف ــر األمــني العــام عــن حتــسني نوعي ــة تقري وســُيعَرض علــى نظــر اللجن

ــسياسات       ــادة توافرهــا مــن أجــل وضــع ال ــة وزي ــة اجلنائي اإلحــصاءات املتعلقــة باجلرميــة والعدال
)E/CN.15/2014/10( .  وســوف يتــضمن هــذا التقريــر أيــضا معلومــات عــن تنفيــذ قــرار اجمللــس

  . بشأن املوضوع ذاته٢٠١٣/٣٧االقتصادي واالجتماعي 
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املنـــع واحلمايـــة "، املعنـــون ٢٠١١/٣٣وطلـــب اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، يف قـــراره  
والتعاون الدويل يف جمال مكافحة استعمال تكنولوجيـات املعلومـات اجلديـدة بغـرض االعتـداء                

أن جيـري   اجلرميـة    و املخـدِّرات ، إىل مكتب األمم املتحدة املعـين ب       "أو استغالهلم /على األطفال و  
ل حتديد ووصف وتقييم آثار تكنولوجيات املعلومات اجلديدة علـى االعتـداء علـى              دراسة تسهَّ 

ــة          ــات اإلقليمي ــا املنظم ــيت أجرهت ــصلة ال ــاة الدراســات ذات ال ــع مراع ــتغالهلم، م ــال واس األطف
ــة األمــم املتحــدة    ــادل اخلــربات واملمارســات   ،ومنظمــات أخــرى داخــل منظوم ــز تب ــة تعزي  بغي

أن يــصمم وجيــري تقييمــا الحتياجــات الــدول مــن   وطلــب اجمللــس إىل املكتــب أيــضا  . يــدةاجل
التـــدريب علـــى التحقيـــق يف اجلـــرائم الـــيت ترتكـــب ضـــد األطفـــال باســـتعمال تكنولوجيـــات  
ــذا االستقــصاء، برنــامج         ــتنادا إىل نتــائج ه ــدة وأن يــصمم، اس ــات واالتــصاالت اجلدي املعلوم

عدة الـدول األعـضاء علـى مكافحـة تلـك اجلـرائم بقـدر         تدريب ومساعدة تقنية من أجـل مـسا       
 عن تنفيذ هذا القـرار يف       تقريراًوطلبت اللجنة إىل األمني العام أن يقدم إليها         . أكرب من الفعالية  

وسُيعَرض على نظر اللجنة تقرير األمـني العـام عـن تنفيـذ هـذا القـرار                 . دورهتا الثالثة والعشرين  
)E/CN.15/2014/7(.  

تعزيــز التــدابري املتخــذة يف جمــال منــع "، املعنــون ٦٨/١٨٦يــة العامــة، يف قرارهــا وطلبــت اجلمع
ــة، وخباصــة فيمــا يتعلــق باالجتــار هبــا      ــة املمتلكــات الثقافي ــة حلماي ــة اجلنائي ، إىل "اجلرميــة والعدال

 واليتـه   يف إطـار  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة أن يـضطلع، يف مجلـة أمـور، و               
ون الوثيق مع املنظمات الدولية املعنية مثـل منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                 بالتعا
ذات مبـسألة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة واجلـرائم           بالتوعيـة   ،  املنظمة الدولية للـشرطة اجلنائيـة     و

 دعو مــرةأن يــوطلبــت اجلمعيــة إىل املكتــب أيــضا  . علــى املــستويني اإلقليمــي والــدويل الــصلة 
عقــد اجتمــاع لفريــق اخلــرباء املعــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة لكــي أخــرى إىل 

 لتدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة بـشأن         تستعرض الدول األعضاء مشروع املبادئ التوجيهية     
 إىل اه النهائيـة وتقـدمي  ا يف صيغتهتلك املبادئوتنقحه، بغرض وضع االجتار باملمتلكات الثقافية   

وتــرد معلومــات عــن تنفيــذ هــذا القــرار يف تقريــر املــدير    . لجنــة يف دورهتــا الثالثــة والعــشرين ال
ــة        ــين باملخــدِّرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــشطة مكت ــذي عــن أن -E/CN.7/2014/2)التنفي

E/CN.15/2014/2) دالـة   لتـدابري منـع اجلرميـة والع       املبـادئ التوجيهيـة    األمانـة الـيت حتيـل        مذكِّرة و
 ومـــــا يتَّـــــصل بـــــه مـــــن جـــــرائم أخـــــرى اجلنائيـــــة بـــــشأن االجتـــــار باملمتلكـــــات الثقافيـــــة 

)E/CN.15/2014/16(. 
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التعـاون الـدويل علـى منـع     "، املعنـون  ٢٠١٣/٣٩يف قراره طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  و
ــة مرتكبي    جــرائم  ــا ومالحق ــق فيه ــة والتحقي ــصلة باهلوي ــصادي واجلــرائم املت ــال االقت ــضائيا  االحتي ــا ق ه

أن يواصـل جهـوده، بالتـشاور مـع      ، إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية         "ومعاقبتهم
 واخلــربات بــني اآلراءجلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل، لتعزيــز التفــاهم وتبــادل    

أن املــسائل كيانــات القطــاعني العــام واخلــاص، بــشفيمــا بــني  اصــةخب، واجلهــات املعنيــةخمتلــف 
 فريـق اخلـرباء    يف املـستقبل املتعلقة باجلرائم املتصلة باهلوية من خالل العمـل الـذي سيـضطلع بـه           

 وضــع مــشروع تــشريع منــوذجي بــشأن مبــا يف ذلــك، املعــين بــاجلرائم املتــصلة باهلويــةاألساســي 
ذلـك القـرار    وسُيعَرض على نظر اللجنة تقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ               . باهلوية اجلرائم املتصلة 

)E/CN.15/2014/17(.  
ــا الوطلبـــت  ــة، يف قرارهـ ــة   " املعنـــون ٢٢/٧لجنـ ــة اجلرميـ ــاون الـــدويل علـــى مكافحـ ــز التعـ تعزيـ
ــسيربانية ــسيربانية     ، إىل "ال ــإجراء دراســة شــاملة عــن مــشكلة اجلرميــة ال ، أن فريــق اخلــرباء املعــين ب

ونظـراً  .  مـن تقـدم يف عملـه        عمـا أحـرزه    تقريـراً إليهـا   يواصل عمله علـى تنفيـذ واليتـه وأن يقـدم            
 آخـر   فريـق اخلـرباء مل يعقـد اجتماعـاً    لعدم تلقي األمانة املوارد املطلوبـة مـن خـارج امليزانيـة، فـإنَّ            

  . يف هذا الصدد تقريٌرْرصُدومل َي
تــشجيع املــساعدة التقنيـة وبنــاء القــدرات لتعزيــز  "، املعنـون  ٢٢/٨وطلبـت اللجنــة، يف قرارهــا  

، إىل املــدير التنفيــذي ملكتــب "عــاون الــدويل يف مكافحــة اجلرميــة الــسيربانيةالتــدابري الوطنيــة والت
األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يقدم إليهـا تقريـراً يف دورهتـا الثالثـة والعـشرين عـن            

ونظـراً لعـدم تلقـي    . تنفيذ ذلك القرار وعن أعمال الربنـامج العـاملي ملكافحـة اجلرميـة الـسيربانية      
  .انة املوارد املطلوبة من خارج امليزانية، فلم يصدر تقرير يف هذا الصدداألم
    

    الوثائق    
ــة         ــدِّرات واجلرميـ ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــشطة مكتـ ــن أنـ ــذي عـ ــدير التنفيـ ــر املـ تقريـ

(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2) 

 ائل وتــدابري التــصدِّيواملــس ، مــن األمانــة بــشأن اجتاهــات اجلرميــة علــى الــصعيد العــامليمــذكِّرة
  (E/CN.15/2014/5)  يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاملستجدَّة

املنــع واحلمايــة والتعــاون الــدويل يف جمــال مكافحــة اســتعمال  تقريــر األمــني العــام عــن جوانــب 
 أو اســـــتغالهلم/تكنولوجيـــــات املعلومـــــات اجلديـــــدة بغـــــرض االعتـــــداء علـــــى األطفـــــال و 

)E/CN.15/2014/7(  
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تقريــر األمــني العــام عــن حتــسني نوعيــة اإلحــصاءات املتعلقــة باجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وزيــادة  
  )E/CN.15/2014/10(توافرها من أجل وضع السياسات 

التعاون الدويل على منـع جـرائم االحتيـال االقتـصادي واجلـرائم املتـصلة               تقرير األمني العام عن     
 )E/CN.15/2014/17( ها ومعاقبتهمومالحقة مرتكبيقيق فيها باهلوية والتح

 لتـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة بـشأن االجتـار               املبـادئ التوجيهيـة    من األمانة حتيل     مذكِّرة
  )E/CN.15/2014/16( وما يتَّصل به من جرائم أخرىباملمتلكات الثقافية 

    
عدالة اجلنائية واألعمال متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية وال  -٨  

    التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
متابعة نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين           "، املعنون   ٦٨/١٨٥رت اجلمعية العامة، يف قرارها      قرَّ

ملتحـدة الثالـث عـشر ملنـع        عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية ملـؤمتر األمـم ا           
، عقد املؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف الدوحـة مـن              "اجلرمية والعدالة اجلنائية  

أبريــل / نيــسان١١، وعقــد املــشاورات الــسابقة للمــؤمتر يف  ٢٠١٥أبريــل / نيــسان١٩ إىل ١٢
، الـصيغة النهائيـة لـدليل    بوطلبت اجلمعية إىل األمني العام أن يضع، يف الوقت املناس        . ٢٠١٥

املناقــشة، الــذي أُِعــدَّ بالتعــاون مــع معاهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة  
اجلنائية، مع مراعاة توصيات اللجنة والتعليقات واآلراء اإلضافية للدول األعضاء، لكـي يتـسىن      

 أقـرب وقــت ممكـن مـن عــام    عقـد االجتماعـات التحــضريية اإلقليميـة للمـؤمتر الثالــث عـشر يف     
وطلبت اجلمعية إىل اللجنة أيـضا أن ختـصص يف دورهتـا الثالثـة والعـشرين وقتـاً كافيـاً                    . ٢٠١٤

الســتعراض التقــدم احملــرز يف األعمــال التحــضريية للمــؤمتر الثالــث عــشر وأن تنتــهي مــن مجيــع  
ا إىل اجلمعيـة العامـة      الترتيبات التنظيميـة والفنيـة املتبقيـة يف الوقـت املناسـب وأن تقـدم توصـياهت                

وعــالوة علــى ذلــك، طلبــت اجلمعيــة إىل األمــني . عــن طريــق اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي
العام أن يكفل املتابعة الوافية هلذا القرار وأن يقدم إليها تقريراً عـن ذلـك عـن طريـق اللجنـة يف               

متابعـة نتـائج مـؤمتر       وسـُيعَرض علـى اللجنـة تقريـر األمـني العـام عـن             . دورهتا الثالثـة والعـشرين    
ــة واألعمــال التحــضريية ملــؤمتر األمــم       ــة اجلنائي األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة والعدال

  .)E/CN.15/2014/6( املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ؤمتر متابعــة نتــائج مــ"، املعنــون ٦٧/١٨٤وطلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام، يف قرارهــا 

األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمـال التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة                  
أن ييـسر تنظـيم االجتماعـات التحـضريية اإلقليميـة           ،  "ر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        ـالثالث عش 
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 هـذا  دول أعمـال جلـ ية  البنـود املوضـوع  دراسـة  على  هااملشاركني في الثالث عشر، وحثّت    لمؤمتر  ل
يـستند    عملـي منحـى ذات  توصيات   وتقدمي  اليت ستعقد يف إطاره    عملالومواضيع حلقات   املؤمتر  

  .املؤمترنظر فيها يلكي إليها يف إعداد مشاريع التوصيات واالستنتاجات 
 كـانون   ٢٤ إىل   ٢٢وقد ُعقد اجتماع آسيا واحمليط اهلادئ اإلقليمي التحضريي يف بـانكوك مـن              

 ٥ إىل ٣؛ وُعقــد اجتمــاع غــريب آســيا اإلقليمــي التحــضريي يف الدوحــة مــن ٢٠١٤ينــاير /الثــاين
؛ كمـا ُعقــد اجتمــاع أمريكـا الالتينيــة والكاريبــي اإلقليمــي التحــضريي يف    ٢٠١٤فربايــر /شـباط 

وكان من املقرر، وقت تقدمي هـذه الوثيقـة،         . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢١ إىل   ١٩سان خوسيه من    
ــاع أ  ــد اجتم ــن     أن ينعق ــا م ــس أباب ــا اإلقليمــي التحــضريي يف أدي ــسان١١ إىل ٩فريقي ــل / ني أبري

  .وسُتعَرض على اللجنة التقارير املتعلقة بتلك االجتماعات. ٢٠١٤
 من النظام الداخلي ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة علـى                ٦٣املادة  تنصُّ  و

  : ما يلي
نة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل اجمللـس االقتـصادي             بعد اختتام كل مؤمتر، تقّدم جل       

واالجتماعي توصيات مناسبة بشأن التعديالت اليت ترى مـن الـضروري إدخاهلـا علـى            
  .هذا النظام

وسوف يتاح النظـام الـداخلي ملـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة للجنـة يف                       
تعــديالت، ســوف ُتــسيَّر أعمــال املــؤمتر  أيِّ ال عــدم وجــود ويف حــ .الثالثــة والعــشريندورهتــا 

 ٢ عشر وفـق النظـام الـداخلي احلـايل، مـستكمال باملبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف الفقـرة             لثالثا
  .٥٦/١١٩من قرار اجلمعية العامة 

، إىل األمـني العـام أن يعـد خطـة لتحـضري الوثـائق               ٦٨/١٨٥وطلبت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا         
ويف اجللـسة الـسادسة للمكتـب       . مة للمؤمتر الثالث عشر بالتشاور مع مكتب اللجنة املوسَّع        الالز

، نظـر  ٢٠١٤أكتـوبر  / تـشرين األول ٤املوسَّع للجنة يف دورهتا الثانيـة والعـشرين،اليت عقـدها يف           
الثالـث  املكتب يف التقديرات املؤقتـة املتوقعـة الـيت أعـدهتا األمانـة بـشأن الوثـائق املطلوبـة للمـؤمتر                    

وسُتعَرض على اللجنـة حملـة عامـة عـن األعمـال التحـضريية احلاليـة والالحقـة ملـؤمتر األمـم                      . عشر
ــة      ــوارد يف الوثيقــ ــة، علــــى النحــــو الــ ــة اجلنائيــ ــة والعدالــ املتحــــدة الثالــــث عــــشر ملنــــع اجلرميــ

E/CN.15/2014/6 .  
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    الوثائق    
 الثاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة            متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة    تقرير األمني العام عن     

ــش     ــث عـ ــدة الثالـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــضريية ملـ ــال التحـ ــة  ـواألعمـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ  ر ملنـ
E/CN.15/2014/6)(  

 من األمانة بشأن النظام الداخلي ملـؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                مذكِّرة
E/CN.15/2014/9)(  

ــ ل املناقـــشة اخلـــاص مبـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث عـــشر ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة   دليـ
(A/CONF.222/PM.1) 

اجتماع آسيا واحمليط اهلادئ اإلقليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع                تقرير  
  (A/CONF.222/RPM.1/1)اجلرمية والعدالة اجلنائية 

ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة         آسـيا اإلقليمـي التحـضريي      اجتماع غـريب  تقرير  
  (A/CONF.222/RPM.2/1)والعدالة اجلنائية 

ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عـشر      اجتماع أمريكا الالتينية والكاريبـي اإلقليمي التحضريي       تقرير  
 (A/CONF.222/RPM.3/1)ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

ملؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالـة  اجتماع أفريقيا اإلقليمي التحضريي  رير  تق
 (A/CONF.222/RPM.4/1)اجلنائية 

    
    جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الرابعة والعشرين  -٩  

الجتمـاعي،   مـن النظـام الـداخلي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتـصادي وا                 ٩وفقاً للمـادة    
وفيمـا يتعلـق مبـدة       . والعـشرين  رابعـة سُيعَرض علـى اللجنـة جـدول األعمـال املؤقَّـت لـدورهتا ال             

وهـي   الدورة وتقدمي مشاريع القرارات، ينبغي للجنة أن تـستعرض اخلـربة املكتـسبة حـىت اآلن،       
ى مالءمـة  والنظـر يف مـد   مدعوَّةٌ إىل النظر يف برنامج عملها فيما يتصل مبـدة دوراهتـا الالحقـة،        

وينبغـي هلـا أيـضا       .املمارسة احلديثة العهد فيما يتعلق باملوعد النهائي لتقدمي مـشاريع القـرارات           
وأن تنظـر   ،  أن تويل االهتمام الختيار املواضـيع احملوريـة للمناقـشة املواضـيعية لـدوراهتا الالحقـة               

  . الدوراتهذهيف وضع ترتيبات أكثر حتديدا بشأن مدة 
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    مسائل أخرى  -١٠  
لــيس مــن املنتظــر يف ، و١٠مل ُيوجَّــه انتبــاه األمانــة إىل أيِّ مــسائل يلــزم طرحهــا يف إطــار البنــد 

  .وثائق بشأن هذا البندأيِّ الوقت الراهن صدور 
    

    دورهتا الثالثة والعشرينأعمال اعتماد تقرير اللجنة عن   -١١  
مــايو / أيــار١٦ والعــشرين يف ع أن تعتمــد اللجنــة تقريرهــا عــن أعمــال دورهتــا الثالثــةمــن املتوقَّــ
  .، وهو آخر يوم يف الدورة٢٠١٤

، علـى أن تبـذل اللجنـة اجلهـود        ٢٠١١/٢٥٧وقد نصَّ مقرَّر اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي         
 ضــرورة تــضمني هــذه التقــارير القــرارات  مــع مراعــاةالالزمــة لتقليــل طــول تقاريرهــا الــسنوية،

خالصــات أَْوَجــَز ملــداوالهتا   وكــذلك ا يف دوراهتــا،واملقــرَّرات الــيت تعتمــدها اللجنــة أو حتيلــه  
بشأن كل بند من بنـود جـدول أعماهلـا، مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى مـا تتوصَّـل إليـه مـن                            

وأعــادت اللجنــة التأكيــد علــى هــذا االلتــزام يف   .نتــائج واســتنتاجات يف جمــال الــسياسة العامــة 
  .٢٢/٢و ٢١/١ها يمقرَّر
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    املرفق
    ملقترحتنظيم األعمال ا    

، أن ُتــوفَّر للجنــة منــع ١٩٩٧/٢٣٢ ، يف مقــرَّره اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعيقــرَّر  -١
 جلـسة للمـشاورات غـري    ١٢اجلرمية والعدالة اجلنائية خدمات ترمجة شـفوية كاملـة ملـا جمموعـه           

الرمسية حول مـشاريع االقتراحـات وجللـسات األفرقـة العاملـة املفتوحـة العـضوية، باإلضـافة إىل                   
ص ملختلـف أنـواع اجللـسات علـى     جلساهتا العامة، على أن تقوم اللجنة بتحديد الوقـت املخـصَّ     

، علـى   "إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمـال     "وجه الدقة يف إطار بند جدول األعمال املعنون         
  .الوفود د أكثر من جلستني يف آن واحد، ضمانا ملشاركة أكرب عدد ممكن منعقَ ُتأالَّ
بنـد  أيِّ مناقـشة  مـن  نتهاء  االومبجرد   . املقترح لألعمال مرهون مبوافقة اللجنة     والتنظيم  -٢

واألوقـات   .من البنود الرئيسية أو الفرعية، سيجري تناول البند التـايل، إذا مسـح الوقـت بـذلك             
 إىل ٠٠/١٥، ومـن الـساعة    ٠٠/١٣ إىل الـساعة     ٠٠/١٠املقترحة للجلسات هي مـن الـساعة        

 / أيـار ١٢قرَّر أن جتتمـع اللجنـة اجلامعـة مـن بعـد ظهـر يـوم االثـنني،                   ومن امل  .٠٠/١٨الساعة  
وســوف تــنظِّم شــبكة برنــامج األمــم    .٢٠١٤مــايو / أيــار١٦، إىل صــباح يــوم اجلمعــة،  مــايو

التعــاون (  موضــوع املناقــشة املواضــيعيةاملتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة حلقــة عمــل عــن 
، أي قبـل أن تباشـر اللجنـة         مـايو / أيـار  ١٢د ظهـر يـوم االثـنني        بعـ ،  )الدويل يف املـسائل اجلنائيـة     

  .اجلامعة النظر يف مشاريع االقتراحات، وسوف يرأسها عضو يف مكتب الدورة
وقد قـرَّرت اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة والعـشرين املـستأنفة عقـد املـشاورات غـري الرمسيـة                        -٣

 أن ُيكـرَّس االهتمـام خـالل املـشاورات          وميكـن . ٢٠١٤مايو  / أيار ٩السابقة للدورة يوم اجلمعة     
يل ملشاريع القرارات اليت سُينظر فيهـا        ملسائل منها إجراء استعراض أوَّ     السابقة للدورة غري الرمسية   

والعشرين للجنة واليت تكون قد ُعرضت عليها مقـّدماً، وكـذلك للمواضـيع             الثالثة  خالل الدورة   
والعــشرين، وللموضــوع احملــوري   الرابعــة ة للــدورة الفرعيــة الــيت ســتتناوهلا املناقــشة املواضــيعي    

  .والعشرين، واملسائل األخرىالرابعة واملواضيع الفرعية للدورات الالحقة، وملدة انعقاد الدورة 
 يف مـشاريع القـرارات يف اللجنـة اجلامعـة           ووفقاً للممارسة املرعية، ستنظر اللجنـة أوالً        -٤

 لتقـدمي مـشاريع القـرارات        القطعـي  وعـد النـهائي   ويكـون امل   .قبل عرضها على اجللسات العامـة     
وُيطلب إىل الـدول     .٢١/١ اللجنة ملقرَّر، وفقاً   ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١٤،  االثننيهو ظهر يوم    

والعـشرين للجنـة أن تقـّدمها يف        الثالثـة   اليت تعتزم تقدمي مشاريع قرارات للنظر فيهـا يف الـدورة            
قـدَّم  ى بـأن تُ ولتيـسري عمـل اللجنـة، ُيوصَـ     .ورأقرب وقت ممكن، لكن لـيس بعـد املوعـد املـذك       
  .مشاريع القرارات إىل األمانة يف شكل إلكتروين
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  ٢٠١٤مايو / أيار٩، السابقة للدورةاملشاورات غري الرمسية 
  التاريخ والوقت

  مايو / أيار٩اجلمعة 

 مشاورات غري رمسية ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 مشاورات غري رمسية ٠٠/١٨-٠٠/١٥
    

  ٢٠١٤مايو / أيار١٦-١٢الثالثة والعشرون، الدورة 
 اللجنة اجلامعة اجللسة العامة التاريخ والوقت

   مايو/ أيار١٢االثنني 

  افتتاح الدورة ٠٠/١١-٠٠/١٠
  انتخاب أعضاء املكتب  ‐١البند 
إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  ‐٢البند 

 

ة االستراتيجية وامليزانية والشؤون مسائل اإلدار  -٣البند  ٠٠/١٣-٠٠/١١
  اإلدارية

عمل الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم   )أ(  
املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم 

  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ووضعه املايل
التوجيهات املتعلقة مبسائل السياسة العامة   )ب(  

  ملتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوامليزانية لربنامج األمم ا
  عمل اللجنةأساليب  )ج(  

 

مسائل اإلدارة اإلستراتيجية وامليزانية والشؤون   ‐٣البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 )تابع (اإلدارية

حلقة عمل عن التعاون 
 الدويل يف املسائل اجلنائية

  
   مايو/ أيار١٣الثالثاء 

يعية بشأن التعاون الدويل يف املناقشة املواض  -٤البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  املسائل اجلنائية

 تقييم الدروس املستفادة والتحديات - الصباحية اجللسة  
  املاثلة
 يف املسائل اجلنائيةالدويل للتعاون دَّدةالطرائق احمل  )أ(   

 تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة‘ ١‘ 
  التعاون الدويل ألغراض املصادرة‘ ٢‘  
لتعاون الدويل يف ل  أخرىاستخدام أشكال‘ ٣‘ 

  املسائل اجلنائية

النظر يف مشاريع القرارات 
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 اللجنة اجلامعة اجللسة العامة التاريخ والوقت

 تعدد اإلجراءات حيال التعاون الدويل إدارةسبل  )ب(   
  القانونية بشأن فرد بذاته

تنفيذ الصكوك الدولية اليت تتضمن أحكاماً    )ج (  
  بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية

الصعيد التعلم من التجارب املكتسبة على    )د (  
  اإلقليمي

التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية بأشكاهلا    )ه (  
  اجلديدة واملستجدَّة

  تقدمي املساعدة التقنية   )و (  
  املسار املقبل -سّد الثغرات    )ز (  

املناقشة املواضيعية بشأن التعاون الدويل يف   ‐٤البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  )تابع(ئية املسائل اجلنا

 علىومواصلة العمل  املسار املقبل -جلسة بعد الظهر   
 من إعالن ٢١التصدي للتحديات املاثلة، مع مراعاة الفقرة 

سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات 
نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل : العاملية
  متغري

 ))ز( إىل )أ(متابعة املواضيع من (

النظر يف مشاريع القرارات 
 )تابع(

  
   مايو/ أيار١٤األربعاء 

توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين   ‐٥البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
باملخدِّرات واجلرمية والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال منع 

  اجلرمية والعدالة اجلنائية 
ة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافح  )أ(  

  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا وتنفيذها
التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   )ب(  

  وتنفيذها الفساد
التصديق على الصكوك الدولية ملنع اإلرهاب   )ج(  

   وتنفيذها ومكافحته
 تتعلق مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية أخرىمسائل   )د(  
أعمال مكتب األمم املتحدة أنشطة أخرى لدعم   )ه(  

 واجلرمية، وخصوصا أنشطة شبكة برنامج باملخدِّراتاملعين 
األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واملنظمات غري 

 احلكومية وغريها من اهليئات

النظر يف مشاريع القرارات 
 )تابع(
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توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين   ‐٥البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
باملخدِّرات واجلرمية والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال منع 

 )تابع (اجلرمية والعدالة اجلنائية

النظر يف مشاريع القرارات 
 )تابع(

  
  مايو/ أيار١٥اخلميس 

استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها   ‐٦البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 

ر يف مشاريع القرارات النظ
 )تابع(

 واملسائل ،اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي  ‐٧البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 يف جمال منع اجلرمية والعدالة  املستجدة التصدِّيوتدابري
  اجلنائية
متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع   ‐٨البند 

ضريية ملؤمتر األمم اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التح
  املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 

النظر يف مشاريع القرارات 
 )تابع(

  
   مايو/ أيار١٦اجلمعة 

متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع   ‐٨البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم 

  )تابع (ملتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةا
جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الرابعة   ‐٩البند 

 والعشرين

النظر يف مشاريع القرارات 
 )تابع(

  مسائل أخرى  ‐١٠البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثالثة   ‐١١البند 

 والعشرين

 

  
 


