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 اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -1 
 

لداخلي للمجلس االقتصادي    من النظام ا   7تنص المادة    
ــة       ــريمة والعدال ــنع الج ــنة م ــر لج ــلى أن تق ــتماعي ع واالج
الجـنائية، فـي بداية آل دورة، جدول أعمال تلك الدورة على            

 .أساس جدول األعمال المؤقت
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وآـان المجـلس االقتصـادي واالجـتماعي قـد قـرر، في              
، أنه ينبغي تزويد اللجنة، ابتداء من دورتها        1997/232مقـرره   

ســابعة فصــاعدا، بخدمــات تــرجمة شــفوية آامــلة لمــا       ال
 جلسـة، باالضافة إلى الجلسات العامة، الجراء     12مجموعـه   

ــد     ــترحات ولعق ــر رســمية حــول مشــاريع المق مشــاورات غي
جلسـات األفـرقة العامـلة المفـتوحة العضوية، على أن تقوم            
اللجــنة بــتحديد الوقــت المخصــص لمختــلف أنــواع الجلســات 

اقرار "ن اطار بند جدول أعمالها المعنون       على وجه الدقة ضم   
، على أساس أال يعقد أآثر      "جـدول األعمـال وتنظيم األعمال     

من جلستين في آن واحد، ضمانا لمشارآة أآبر عدد ممكن          
 .من الوفود

وآــان المجــلس االقتصــادي واالجــتماعي، فــي مقــرره   
، قـد أحـاط عـلما بـتقرير اللجنة عن أعمال دورتها             2000/239

ة ووافــق عــلى جــدول األعمــال المؤقــت لدورتهــا      التاســع
 .العاشرة

وعقـب اقـرار جـدول األعمـال، ربمـا تـود اللجنة أن تضع                
جـدوال زمـنيا لدورتهـا العاشـرة المسـتأنفة، وأن تـتفق على              

 .تنظيم أعمالها
  

ــرجعي للمفاوضــات بشــأن صــك     -2 ــار الم مشــروع االط
 قانوني دولي لمكافحة الفساد

 
، المعنون  54/128ة فـي قـرارها      طلـبت الجمعيـة العامـ      

، إلى مكتب مراقبة المخدرات ومنع      "تدابيـر مكافحة الفساد   "
الجـريمة أن يقـدم إلى لجـنة مـنع الجريمة والعدالة الجنائية              
فـي موعـد أقصـاه دورتهـا العاشرة، تقريرا عن التقدم المحرز             
فـي تـنفيذ هـذا القـرار، وعـن الخطـوات الـتي اتخذتها الدول                

وفي القرار نفسه دعت    . حـة الفساد وعائداته   األعضـاء لمكاف  
الجمعيـة العامـة الـدول األعضاء إلى أن تدرس، على الصعيد            
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الوطـني، مـدى مالءمة نظمها القانونية الداخلية فيما يتعلق          
 .بدرء الفساد وبالنص على مصادرة عائدات الفساد

ويعـرض عـلى اللجنة تقرير المدير التنفيذي عن أعمال           
بمـنع االجـرام الدولـي والـتابع لمكتب األمم          المرآـز المعـني     

 و (A/CN.15/2001/2المــتحدة لمراقــبـة المخـــدرات ومــنع الجــريـمة 
Corr.1 (   ــتقرير شــرح للــتدابير الــتي اتخذتهــا ويــرد فــي هــذا ال

 ومساهمة 54/128األمانـة اسـتجابة لقـرار الجمعيـة العامـة        
المرآـز المعـني بمـنع االجـرام الدولي في وضع صك قانوني         
دولـي لمكافحـة الفسـاد، إلى جـانب األنشطة التي يضطلع            
ــتقديم     ــال ل ــرنامج عــالمي فّع بهــا المرآــز مــن أجــل وضــع ب

 .المساعدة التقنية لمكافحة الفساد

ورأت اللجـنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة         
المـنظمة عـبر الوطـنية، فـي دورتهـا السـابعة المعقودة في              

، أثناء نظرها   2000يناير  /الـثاني  آـانون    28 إلى   17فييـنا مـن     
، أن مــن المستصــوب وضــع صــك  54/128فــي تــنفيذ القــرار 

قـانوني دولـي لمكافحة الفساد، واتفقت أن تبدأ صياغة هذا       
الصـك بعـد االنتهاء من التفاوض بشأن مشروع اتفاقية األمم           
المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عبر الوطنية ومشاريع           

، الفقرة  A/AC.254/25انظـر الوثيقـة     . ( بهـا  الـبروتوآوالت المـلحقة   
21.( 

 المعنون  55/61وسـلمت الجمعيـة العامـة فـي قـرارها            
بأن من المستصوب   " صـك قـانوني دولـي لمكافحة الفساد       "

وضـع صـك قـانوني دولـي لمكافحـة الفسـاد، وقررت أن يبدأ               
الـتفاوض بشـأن هـذا الصـك فـي فييـنا بمقر المرآز المعني               

وطلبت الجمعية إلى األمين العام أن      . يبمـنع االجـرام الدولـ     
يعـد تقريـرا يحـلل فيـه آل الصكوك القانونية الدولية، وغيرها             
مـن الوثـائق والتوصيات ذات الصلة بمعالجة الفساد، وطلبت           
إلى اللجـنة أن تقـوم فـي دورتها العاشرة باستعراض وتقييم     
تقريـر األميـن العـام وأن تقـدم، عـلى أسـاس ذلـك، توصيات                
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ــا ــلقة بوضــع صــك    وتوجيه ــلة المتع ــال المقب ت بشــأن األعم
وقد عرض على اللجنة في دورتها      . قانوني لمكافحة الفساد  

 .(E/CN.15/2001/3)العاشرة تقرير األمين العام 

ــرارها     ــة العامــة فــي ق  إلى 55/61آمــا طلــبت الجمعي
األميـن العـام أن يعقـد اجـتماعا لفـريق مفـتوح العضـوية من                

ــتولى دراســة واعــداد   الخــبراء الحكومييــن الدو لييــن لكــي ي
ــانوني       ــك الق ــتفاوض بشــأن الص ــرجعي لل ــار م مشــروع اط

وطلـــبت إلى فـــريق الخـــبراء . المـــرتقب لمكافحـــة الفســـاد
الحكومــي الدولــي المفــتوح العضــوية أن يحيــل، عــن طــريق  
لجـنة مـنع الجـريمة والعدالـة الجـنائية والمجلس االقتصادي            

فاوض بشأن النص   واالجتماعي، مشروع االطار المرجعي للت    
القانوني المرتقب لمكافحة الفساد إلى الجمعية العامة في        

 .دورتها السادسة والخمسين بغية اعتماده

ــرارها   ــنون 55/188وفــــي قــ ــة " المعــ ــنع ومكافحــ مــ
الممارسـات الفاسـدة وتحويـل األمـوال بشـكل غيـر مشروع             

، آررت الجمعية العامة    "واعـادة األمـوال إلى بـلدانها األصلية       
، أن يعقد   55/61ا إلى األمين العام، آما جاء في القرار         طلـبه 

اجـتماعا لفـريق خـبراء حكومـي دولـي مفتوح العضوية لكي             
يـتولى، اسـتنادا إلى تقرير األمين العام وتوصيات اللجنة في           
ــرجعي       ــار م ــداد مشــروع اط ــة واع ــرة، دراس ــا العاش دورته
للـتفاوض بشـأن الصـك القانوني المرتقب لمكافحة الفساد،          

دعـت فـريق الخـبراء مـن المنطلق ذاته إلى دراسة مسألة             و
األمـوال المحولة بشكل غير مشروع واعادة تلك األموال إلى          

 .بلدانها األصلية

ــريق الخــبراء الحكومــي الدولــي      ــنا ف واجــتمع فــي فيي
ــرجعي     ــار م ــاعداد مشــروع اط ــلف ب ــتوح العضــوية المك المف

وذلك للـتفاوض بشـأن صـك قانوني دولي لمكافحة الفساد،           
. 2001أغســــطس / آب3 –يوليــــه / تمـــوز 30فـــي الفــــترة  

ــام      ــن العـ ــتقرير األميـ ــه بـ ــي أعمالـ ــريق فـ ــد الفـ واسترشـ
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والمقتطفات ذات الصلة من تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة         
وستعرض استنتاجات وتوصيات   . الجنائية في دورتها العاشرة   

فـريق الخـبراء عـلى الدورة العاشرة المستأنفة للجنة للنظر           
 .فيها

 الوثائق

تقريـر األميـن العـام عـن الصـكوك القانونيـة الدوليـة الراهنة،               
ــاد     ــنية بالفسـ ــائق المعـ ــن الوثـ ــك مـ ــر ذلـ ــيات وغيـ والتوصـ

(E/CN.15/2001/3) 

تقريــر المديــر التــنفيذي عــن أعمــال المرآــز المعــني بمــنـع   
 )Corr.1 و E/CN.15/2001/2(االجـرام الدولـي 

 الخبراء الحكومي الدولي    اسـتنتاجات وتوصيات اجتماع فريق    
ــرجعي     ــاعداد مشــروع اطــار م ــني ب ــتوح العضــوية المع المف
ــاد،       ــة الفس ــي لمكافح ــانوني دول ــك ق ــتفاوض بشــأن ص لل

 3 –يوليـــه / تمـــوز30المـــنعقد فـــي فييـــنا فـــي الفـــترة     
 .2001أغسطس /آب

  
مــتابعة مؤتمــر األمــم المــتحدة العاشــر لمــنع الجــريمة  -3

ــرمين  ــلة المج ــنفيذ   مشــاريع خطــط  :ومعام العمــل لت
مواجهة تحديات  : اعـالن فييـنا بشأن الجريمة والعدالة      

 القرن الحادي والعشرين

األعمال "، المعنون   53/110عمـال بقرار الجمعية العامة       
التحضــيرية لمؤتمــر األمــم المــتحدة العاشــر لمــنع الجــريمة   

، أعــدت اللجــنة، فــي دورتهــا الثامــنة،  "ومعامــلة المجــرمين
مواجهــة : الجــريمة والعدالــة"ن بعــنوان مشــروعا أوليــا العــال

وقرر المجلس االقتصادي   ". تحديـات القرن الحادي والعشرين    
ــراره    ــي ق ــتماعي، ف ــروع  1999/261واالج ــل المش ، أن يحي

وطلبت الجمعية العامة   . األولـي لالعالن إلى المؤتمر العاشر     
، أن يقدم االعالن    54/125إلى المؤتمـر العاشـر، فـي قرارها         

أللفية، عن طريق اللجنة والمجلس، للنظر فيه       إلى جمعيـة ا   
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واتخـاذ االجـراء الـالزم بشـأنه؛ وطلـبت إلى اللجـنة أن تولي               
اهـــتماما عـــلى ســـبيل األولويـــة، فـــي دورتهـــا التاســـعة،  
السـتنتاجات المؤتمـر العاشـر وتوصياته، بهدف التوصية، عن          
ــنحو المالئــم مــن قــبل     طــريق المجــلس بمتابعــتها عــلى ال

 .تها الخامسة والخمسينالجمعية في دور

، أيـدت الجمعيـة العامة اعالن فيينا        55/59وفـي القـرار      
مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي  : بشــأن الجــريمة والعدالــة

والعشــرين، الــذي اعــتمده المؤتمــر العاشــر لمــنع الجــريمة   
، طلبت الجمعية إلى    55/60وفي القرار   . ومعامـلة المجرمين  

ــان دو   ــنظر، ابـ ــل الـ ــنة أن تواصـ ــي  اللجـ ــرة، فـ ــا العاشـ رتهـ
االسـتنتاجات والتوصـيات الـتي يتضمنها االعالن وآذلك، في       
ــتخذ اجــراء    ــر المؤتمــر العاشــر، حســب االقتضــاء، وأن ت تقري

وطلـبت إلى األمين العام أن يعد،       . مناسـبا فـي هـذا الصـدد       
بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء مشــاريع خطــط عمــل تتضــمن 

لـتزامات الـتي تم     تدابيـر محـددة بخصـوص تـنفيذ ومـتابعة اال          
الـتعهد بهـا فـي االعـالن، لكـي تنظر فيها اللجنة وتتخذ ابان               

 .دورتها العاشرة اجراء بشأنها

واستكملت اللجنة الجامعة، في الجزء األول من الدورة         
 17 – 8العاشـرة للجـنة المـنعقدة فـي فييـنا في الفترة من              

، النظر في المشاريع الست األولى من خطط        2001مايو  /أيار
العمــل، وهــي المتعــلقة بمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر   
الحـدود، والفسـاد، واالتجـار باألشـخاص وتهريب المهاجرين،          
وصـنع األسـلحة الـنارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار          

). E/CN.15/2001/5انظر  (بهـا بصورة غير مشروعة، وغسل األموال        
 صــنع وبقيــت مســألة معــلقة تخــص خطــة العمــل لمكافحــة 

األســلحة الــنارية وأجــزائها ومكوناتهــا والذخيــرة واالتجــار بهــا 
بصـورة غيـر مشـروعة، إذ لـم يـتح للممثـلين الوقـت الكافي                

وفيما . للـنظر فـي اقـتراح يتعلق بأحد أجزاء نص خطة العمل           
عـدا ذلك تمكنت اللجنة الجامعة من التوصل إلى توافق في           
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ومع ذلك  . عالهاآلراء بشـأن مشـاريع خطـة العمل المذآورة أ         
وبالـنظر إلى مـدى الوثيقـة ونطاقهـا وتعقد األهداف المدرجة        
فـي مشـاريع خطـط األعمـال، لم تتمكن اللجنة الجامعة من      

 .انجاز دراسة خطط العمل المتبقية

وقـررت اللجـنة أنـه ينـبغي اقرار واعتماد مشاريع خطط             
العمـل فـي مجموعهـا، وقـررت بـناء عـلى ذلـك عقد اجتماع             

 لدراسة  2001سبتمبر  / أيلول 5 – 3الدورتيـن مـن     فيمـا بيـن     
مشاريع خطط العمل المتبقية، بدءا، لدواع عملية، بمشاريع         

وُطلب إلى  . خطـط العمـل الـتي لم تناقشها اللجنة الجامعة         
األمانـة اعـداد نص منقح لمشاريع خطط العمل لتنفيذ اعالن           

 ، تراعى فيه تماما المناقشة التي دارت      )2005-2001(فيينـا  
وُطلب . في اطار اللجنة الجامعة بشأن مشاريع خطط العمل        

إلى الحكومــات الــتي قدمــت مقــترحات اضــافية لتــنظر فيهــا  
اللجــنة، أن تعيــد تقديمهــا فــي صــورة موجــزة وفقــا للشــكل 

 .الجديد الذي أقرته اللجنة الجامعة

ــن      ــرر أن يعــرض االجــتماع المــنعقد فيمــا بي ومــن المق
 اللجــنة فــي دورتهــا العاشــرة الدورتيــن نــتائج أعمالــه عــلى

 .المستأنفة
  

 الوثائق
 

مشـاريع خطـط العمـل المـنقحة مـن أجـل تنفيذ اعالن فيينا               
مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي  : بشــأن الجــريمة والعدالــة

 (E/CN.15/2001/14)والعشرين 
 

 اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها العاشرة المستانفة -4
 

تقريـرها عـن دورتها العاشرة      مـن المـتوقع أن تعـتمد اللجـنة           
 .المستأنفة في فترة بعد الظهيرة من اليوم األخير للدورة

 ـــــــــــ


