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 منع الجريمة والعدالة الجنائيةلجنة 
 عاشرةالدورة ال
 2001مايو / أيار17-8 فيينا،
 * من جدول األعمال المؤقت5البند 

 لعاشرمتابعة مؤتمر األمم المتحدة ا
   لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

اسـتعراض دور مؤتمـرات األمـم المتحدة لمنع         
الجـريمة ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها      

 ومدة انعقادها ونظامها الداخلي

 مذآرة من األمانة

 معلومات خلفية -أوال

في معرض بيان مبادئ وبرنامج عمل برنامج األمم المتحدة لمنع           -1
 46/152عامـلة المجـرمين، المـرفق بقـرار الجمعيـة العامة            الجـريمة وم  

وضـع برنامج فعال    "، والمعـنون    1991ديسـمبر   / آـانون األول   18المـؤرخ   
، أشارت  "لألمـم المـتحدة فـي مجـال مـنع الجـريمة والعدالـة الجـنائية               

الجمعية العامة إلى أن مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة          
 : هيئة استشارية للبرنامج، توفر محفال لما يليالمجرمين، باعتبارها

تـبادل اآلراء بيـن الـدول والمـنظمات الحكومية الدولية وغير             )أ( 
 الحكومية، واألفراد من الخبراء الذين يمثلون مهنا وتخصصات شتى؛

ــر القوانيـــن    )ب(  ــال الـــبحوث وتطويـ ــبرات فـــي مجـ ــبادل الخـ تـ
 والسياسات العامة؛

                                                           
* E/CN.15/2001/1. 
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 والمسـائل الـتي تنشأ في مجال منع         اسـتبانة االتجاهـات    )ج( 
 الجريمة والعدالة الجنائية؛

ــنائية بالمشــورة      )د(  ــة الج ــريمة والعدال ــنع الج ــنة م ــزويد لج ت
 والتعليقات بشأن مسائل مختارة تعرضها عليه اللجنة؛

ــا فــي     )ه(  ــترحات بشــأن موضــوعات يمكــن ادراجه ــم مق تقدي
 .برنامج العمل، لكي تنظر فيها اللجنة

نامج العمـل، دعـت الجمعيـة العامة إلى تنفيذ الترتيبات       وفـي بـر    -2
 :التالية فيما يتعلق بمؤتمرات األمم المتحدة

ُتعقـد هـذه المؤتمـرات مرة آل خمس سنوات لمدة تتراوح             )أ( 
 بين خمسة وعشرة أيام عمل؛

تخـتار اللجـنة لـلمؤتمرات مواضيع محددة بدقة بغية ضمان            )ب( 
 اجراء مناقشة مرآزة ومثمرة؛

ُتعقـد بـتوجيه مـن اللجـنة، اجـتماعات اقـليمية آـل خمس            )ج( 
سنوات لبحث مسائل تتعلق بجدول أعمال اللجنة أو المؤتمرات أو بأي          
أمـور أخـرى، اال عـندما ال تـرى منطقة ما ضرورة لعقد اجتماع من هذا                 

وينبغي اشراك معاهد منع الجريمة ومعاملة المجرمين اشراآا        . القبيل
وعلى اللجنة أن   . ضاء، في تنظيم تلك االجتماعات    آـامال، حسـب االقت    

تولـي االعتـبار الواجـب لضـرورة تمويـل تـلك االجـتماعات، وخاصـة في                 
 المناطق النامية، من الميزانية العادية لألمم المتحدة؛

ــو        )د(  ــة نح ــثية موجه ــل بح ــلقات عم ــد ح ــلى عق ــّجع ع ُيش
 برنامج  المسـائل العمـلية تتـناول مواضـيع تخـتارها اللجـنة، آجـزء من              

 .وعلى عقد اجتماعات فرعية مقترنة بالمؤتمرات. المؤتمر

مـتابعة مؤتمـر األمـم المـتحدة العاشـر لمـنع الجريمة              -ثانيا
مشــروع خطــة العمــل لتــنفيذ اعــالن : ومعامــلة المجــرمين

 2005-2001فيينا أثناء الفترة 

، طلبت  1999ديسمبر  / آانون األول  17 المؤرخ   54/125في القرار    -3
ــ ــة    الجمعي ــه إلى جمعي ــدم اعالن ة العامــة إلى المؤتمــر العاشــر أن يق
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األلفيـة، عـن طـريق لجـنة مـنع الجـريمة والعدالـة الجـنائية والمجلس                 
االقتصـادي واالجتماعي، لدراسته واتخاذ االجراء الالزم بشأنه، وطلبت    
إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تولي اهتماما على سبيل           

ورتهـا التاسعة، الستنتاجات المؤتمر العاشر وتوصياته،       األولويـة، فـي د    
بهدف التوصية، عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي، بمتابعتها        
عـلى الـنحو المالئـم مـن قـبل الجمعيـة العامـة فـي دورتها الخامسة                  

 .والخمسين

، أقرت  2000ديسمبر  / آـانون األول   4 المـؤرخ    55/59وفـي القـرار      -4
مواجهة تحديات  : الن فيينا بشأن الجريمة والعدالة    الجمعيـة العامـة اعـ     

القـرن الحـادي والعشـرين، الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة العاشر            
 .لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

، طلبت  2000ديسمبر  / آانون األول  4 المـؤرخ    55/60وفـي القـرار      -5
اشرة، في  الجمعيـة العامة إلى اللجنة أن تواصل النظر، ابان دورتها الع          

االسـتنتاجات والتوصـيات الـتي يتضمنها اعالن فيينا، وآذلك في تقرير            
 حسـب االقتضـاء، وأن تـتخذ اجـراءات مناسبة في            )1(المؤتمـر العاشـر،   

هـذا الصـدد، آمـا طلـبت إلى األميـن العام أن يعد، بالتشاور مع الدول                
األعضـاء، مشـاريع خطـط عمـل تتضـمن تدابيـر محـددة بخصوص تنفيذ                

ة االلـتزامات الـتي تـم الـتعهد بهـا في االعالن، لكي تنظر فيها                ومـتابع 
 .اللجنة وتتخذ اجراء بشأنها ابان دورتها العاشرة

امتـثاال لذلـك الطلب، ُيعرض أمام اللجنة تقرير األمين العام الذي             -6
-2001يتضـمن مشـروع خطـة العمـل لتـنفيذ اعـالن فييـنا أثناء الفترة                 

ــهامات   2005 ــذي يشــمل االس ــب    ، وال ــات عق ــتها الحكوم ــتي قدم ال
ــدورات        ــن ال ــا بي ــنة فيم ــناء جلســات اللج ــرت أث ــتي ج المشــاورات ال

(E/CN.15/2001/5). 

 النظام الداخلي لمؤتمرات األمم المتحدة -ثالثا

ــباه اللجــنة إلى المــادة   -7 ــنظام الداخــلي  63ُيســترعى انت  مــن ال
مين، المؤقـت لمؤتمـرات األمـم المـتحدة لمـنع الجريمة ومعاملة المجر            

بعـد اختـتام آـل مؤتمـر، تقدم لجنة منع           : "الـتي تـنص عـلى مـا يـلي         
ــتماعي      ــادي واالج ــلس االقتص ــنائية إلى المج ــة الج ــريمة والعدال الج
توصـيات مناسـبة بشـأن الـتعديالت الـتي تـرى مـن الضـروري ادخالها                 

ولعـل اللجـنة تـرغب فـي أن توصـي بادخال هذه             ." عـلى هـذا الـنظام     
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 في تنظيم المؤتمر الحادي عشر، حسب       الـتعديالت عـلى ضوء نظرها     
 .االقتضاء

اســتعراض دور مؤتمــرات األمــم المــتحدة ومهمــتها      -رابعا
 وتواترها ومدة انعقادها

، وعنوانه  1998ديسمبر  / آانون األول  9 المؤرخ   53/110في القرار    -8
األعمــال التحضــيرية لمؤتمــر األمــم المــتحدة العاشــر لمــنع الجــريمة   "

 قــررت الجمعيــة العامــة أن تضــطلع لجــنة مــنع   ،"ومعامــلة المجــرمين
الجــريمة والعدالــة الجــنائية فــي دورتهــا العاشــرة، باســتعراض دور       
مؤتمـرات األمـم المـتحدة لمـنع الجـريمة ومعامـلة المجرمين ومهمتها              
 .وتواترها ومدتها، بما في ذلك مسألة االجتماعات التحضيرية االقليمية

لجريمة والعدالة الجنائية، نظرت  وفي الدورة التاسعة للجنة منع ا      -9
 مـن جـدول أعمالهـا، فـي توصـيات المؤتمر            5اللجـنة، فـي اطـار البـند         

 تتبدى فيها اآلراء    )2(وفيمـا يـلي مقـتطفات مـن تقريـر اللجـنة           . العاشـر 
 :التي جرى االعراب عنها في المؤتمر العاشر

ومع تسليم المشارآين بأهمية وجدوى مؤتمرات األمم       ...  -18" 
دة لمــنع الجــريمة ومعامــلة المجــرمين، فقــد أشــاروا إلى  المــتح

ــنظيمها وهيكــلها وجــداول أعمالهــا،    ــنظر فــي ت ضــرورة اعــادة ال
ــزها المضــموني المواضــيعي،     ــنية، وترآي ــتها الزم وخصوصــا دوري
ــراء مناقشــة      ــبر الج ــة فرصــة أآ ــنوانها، ألجــل اتاح وصــيغتها وع
ائج مــتعمقة عــن مواضــيع مخــتارة ذات أهميــة، بغيــة تحقيــق نــت

وُأعيد التذآير بأنه   . أفضـل ابـان هـذه المؤتمـرات فـي المستقبل          
ينـبغي للجـنة، ابان دورتها العاشرة الوشيكة، أن تجري مناقشة           

فقد . شـاملة عـن آيفيـة تـنظيم هذه المؤتمرات في المستقبل           
بّيــن المؤتمــر العاشــر بوضــوح فــائدة هــذه المؤتمــرات، ومــن ثــم  

وى مـن المؤتمـر ولحلقات   ينـبغي أن يكـون لـلجزء الـرفيع المسـت        
العمـل واالجـتماعات االضـافية أدوار أآـثر أهميـة تؤديها في هذه           

آمـا أآـد المشـارآون عـلى أهمية         . المؤتمـرات فـي المسـتقبل     
االســهام الــذي قدمــه آــل مــن الخــبراء وآذلــك المــنظمات غيــر  
الحكوميـة ابان حلقات العمل واالجتماعات االضافية، التي ُعقدت         

لعاشـر، مـع االشارة إلى أنه ينبغي للحكومات أن          أثـناء المؤتمـر ا    
تشـارك بمـزيد مـن النشاط في هذه االجتماعات ابان المؤتمرات            
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وينـبغي لهـذه االجتماعات أن تحقق توازنا في         . فـي المسـتقبل   
 .المشارآة بين الدول والمناطق ومختلف أنواع النظم القانونية

 ... 

قدمته حكومته  أآـد مجـددا ممـثل المكسـيك العرض الذي            -20" 
وسوف تدرس  . ابـان المؤتمـر العاشـر باستضـافة المؤتمـر القادم          

اللجـنة فـي دورتهـا العاشـرة عناوين المؤتمرات القادمة وصيغتها      
وأيـــد ممـــثل غواتيمـــاال عـــرض حكومـــة . ومواضـــيعها المحوريـــة

المكسـيك، مــتحدثا بالـنيابة عــن مجموعـة دول أمــريكا الالتيــنية    
 ."والكاريبـي

بت حكومة تايلند، أثناء المؤتمر العاشر، عن استعدادها        آمـا أعـر    -10
 .الستضافة المؤتمر الحادي عشر

 تنظيم المؤتمر العاشر -خامسا

أدت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية مهمة الهيئة التحضيرية          -11
 آانون  12 المؤرخ   52/91وعمال بقرار الجمعية العامة     . لـلمؤتمر العاشـر   

، ُعقـدت في اطار عمل المؤتمر أربع حلقات عمل       1997ديسـمبر   /األول
محاربــة الفســاد؛ والجــرائم المتصــلة بشــبكة  : بشــأن القضــايا الــتالية

الحواسيب؛ ومشارآة المجتمع المحلي في منع الجريمة؛ والمرأة في   
 .نظام العدالة الجنائية

، رّحبت 1998ديسمبر / آانون األول  9 المؤرخ   53/110وفـي القرار     -12
العامـة بعرض المعاهد، التي تتألف منها شبكة برنامج األمم          الجمعيـة   

ــتقديم المســاعدة فــي    المــتحدة لمــنع الجــريمة والعدالــة الجــنائية، ل
وُعقـدت أربعة اجتماعات اقليمية     . األعمـال التحضـيرية لحـلقات العمـل       

 تشرين  4 إلى   2تحضـيرية لـلمؤتمر العاشـر فـي آـل مـن بـانكوك من                
نوفمبر، وآمباال / تشرين الثاني13 إلى 11 نوفمـبر، وبيروت من  /الـثاني 

ــن  ــانون األول9 إلى 7م ــن   / آ ــه م  24 إلى 22ديســمبر، وســان خوزي
 .1999فبراير / شباط

ومـن بيـن المعالم التحديثية في المؤتمر العاشر انعقاد جزء رفيع      -13
ــريل / نيســان15 و14المســتوى يومــي   التاحــة الفرصــة أمــام  2000أب

ــدول والحكومــات   ــترآيز عــلى مواضــيع  رؤســاء ال أو وزراء الحكومــات لل
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 ممـــثال مـــن المســـؤولين الـــرفيعي  76وألـــقى . المؤتمـــر الرئيســـية
وتضمن تنظيم أعمال   . المسـتوى آـلمات فـي الجـزء الرفيع المستوى         

ــبل المؤتمــر، وانشــاء      ــا ق المؤتمــر عقــد جلســة واحــدة لمشــاورات م
جدول األعمال  اللجنـتين األولى والثانية، اللتين تقاسمتا مناقشة بنود         

آما أنشأ المؤتمر أيضا    . مـع الجلسـات العامـة والجزء الرفيع المستوى        
ــتكمال       ــوية الس ــتوح العض ــامال مف ــريقا ع ــنة األولى ف ــار اللج ــي اط ف

وآـان الـتحديث اآلخر الذي أدخله       . المشـروع الـتمهيدي العـالن فييـنا       
 جلسـة فـرعية وغالـبية المشـارآين فيهـا آـانوا من              35المؤتمـر عقـد     

. ظمات غيــر الحكوميــة وخــبراء فــرادى ومــنظمات دوليــة حكوميــة المــن
 . مشارآا1 397وحضر هذه الجلسات الفرعية ما ال يقل عن 

 االجراء المطلوب من اللجنة -سادسا

ُيعـرض أمـام اللجـنة مشروع خطة العمل لتنفيذ اعالن فيينا أثناء              -14
 . للنظر فيه واعتماده(E/CN.15/2001/5) 2005-2001الفترة 

ومطـلوب مـن اللجـنة أن تسـتعرض دور مؤتمـرات األمم المتحدة               -15
ومهمـتها وتواتـرها ومـدة انعقادهـا، بما في ذلك مسألة عقد مؤتمرات              

 .اقليمية تحضيرية

مطلوب من اللجنة آذلك أن تستعرض النظام الداخلي لمؤتمرات         -16
ــراه ضــروريا مــن توصــيات للمجــلس     ــا ت األمــم المــتحدة، وأن تصــوغ م

 .دي واالجتماعياالقتصا

 الحواشي

مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،        انظر   )1( 
منشورات األمم المتحدة،   (تقرير أعدته األمانة  : 2000أبريل  / نيسـان  17-10فييـنا،   

 .A.00.IV.8)رقم المبيع 

، الملحق  2000الوثـائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،        )2( 
 .(E/2000/30) 10رقم 
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