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 احملتويات
 

الصفحة   الفصل      الفقرات

١ ٥ 
ــن اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي اختــاذ اجــراءات بشــأهنا أو         ــيت تتطلــب م املســائل ال

......................................................................يسترعى انتباهه اليها          
  -األول

١ ٥ 
مشــاريع قــرارات يــراد مــن اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي أن يوصــي اجلمعــية 

..................................................................العامة باعتمادها        
ــف ألـ

- 
  

٥  

تقــدمي : الــتعاون الــدويل عــلى مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية 
ــية      ــيذ اتفاق ــناء القــدرات تيســريا لتنف ــدول يف جمــال ب املســاعدة اىل ال

ة عرب الوطنية والربوتوكوالت   األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظم         
............................................................امللحقة هبا       

    -األول

٦  
عقـد مؤمتـر سياسي رفيع املستوى للتوقيع على اتفاقية األمم املتحدة            

......................................................ملكافحة الفساد         
    -الثاين

٧  
ــة      ــنا بشــأن اجلــرمية والعدال ــيذ اعــالن فيي ــتابعة خطــط العمــل لتنف : م

............................مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين                       
    -الثالث

٨  
األعمـال التحضـريية ملؤمتـر األمـم املـتحدة احلـادي عشـر ملـنع اجلرمية            

......................................................والعدالة اجلنائية         
    -الرابع

...........مشاريع قرارات يراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يعتمدها                                       ٢ ١١    -باء

١١ 
ــة التصــاحلية يف املســائل       ــرامج العدال ــبادئ األساســية الســتخدام ب امل

...............................................................اجلنائية    
    -ولاأل

...................................تدابري لتعزيز منع اجلرمية منعا فعاال                     ١٥     -الثاين

٢٣ 
تـرويج الـتدابري الفعالة للتصدي للمسائل املتعلقة باألطفال املفقودين           

...........................وباالنتهاك أو االستغالل اجلنسي لألطفال                          
    -الثالث

..ية معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائ                                         ٢٦     -الرابع

٢٨ 
الـتعاون الـدويل على منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليه وعلى         

..............................................توفري املساعدة للضحايا              
-اخلامس    

٣٠ 
الــتعاون الــدويل واملســاعدة التقنــية واخلدمــات االستشــارية يف جمــال    

..........................................منع اجلرمية والعدالة اجلنائية               
-السادس    

٣٢ 
 النــباتات واحلــيوانات الــربية اخلاضــعة  االجتــار غــري املشــروع بــأنواع  

..............................................................للحماية     
    -السابع

٣٣ 
تعزيـز الـتعاون الـدويل واملسـاعدة التقنـية ضـمن اطـار أنشـطة املركز                  

..........املعين مبنع االجرام الدويل يف جمال منع االرهاب ومكافحته                                     
    -الثامن
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الصفحة   الفصل      الفقرات
............ا مشروعا مقررين يراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اعتمادمه                                       ٣ ٣٥    -جيم

٣٦ 

تقريـر جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية عن دورهتا احلادية عشرة،               
وجـدول األعمـال املؤقـت والوثـائق لدورهتـا الثانـية عشرة، وتنظيم              

..........................األعمال واملواضيع احملورية لدوراهتا املقبلة                         

    -األول

٣٨ 
اث تعـيني أعضـاء جملـس أمـناء معهـد األمـم املـتحدة األقالـيمي ألحب                 

......................................................اجلرمية والعدالة        
    -الثاين

.................املسائل اليت يسترعى انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي اليها                                     ٤ ٣٨ -دال   

٣٨ 
ــنوان    ــدوة بع ــدويل "ن ــم  : مكافحــة االرهــاب ال مســامهة األم

.......................................................املتحدة    
    -١١/١القرار 

..حتقيق الفعالية واإلنصاف                : مناقشة املوضوع احملوري بشأن اصالح نظام العدالة اجلنائية                                     ٤٠-٥ ٤٠   -الثاين

..................................................................هيكل املناقشة         ٧-٥ ٤٠    -ألف
.......................................................................املداوالت      ٣١-٨ ٤٠    -باء

٤٠-٣٢ ٤٦ 
ــية مبوضــوع    ــة العمــل املعن ــية "حلق ــة اجلنائ ــدروس املســتفادة  : اصــالح العدال ال

.................................."ومشاركة اجملتمعات احمللية والعدالة التصاحلية                           
   -جيم

......................ة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                            معايري األمم املتحد            ٥٧-٤١ ٤٧   -الثالث

..................................................................هيكل املناقشة         ٤٢-٤١ ٤٧    -ألف
.......................................................................املداوالت      ٥٤-٤٣ ٤٨    -باء
.....................................................االجراء الذي اختذته اللجنة                ٥٧-٥٥ ٥١    -جيم

..........................................التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية                              ٨٢-٥٨ ٥١   -الرابع

..................................................................شة  هيكل املناق       ٥٩-٥٨ ٥١    -ألف
.......................................................................املداوالت      ٧٤-٦٠ ٥٢    -باء
.....................................................االجراء الذي اختذته اللجنة                ٨٢-٧٥ ٥٦    -جيم

...................................................أعمال املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل                       ٩٠-٨٣ ٥٩   -اخلامس

..................................................................هيكل املناقشة         ٨٥-٨٣ ٥٩    -ألف
.......................................................................املداوالت      ٨٩-٨٦ ٥٩    -باء
.....................................................االجراء الذي اختذته اللجنة                ٩٠ ٦٠    -جيم

..............................................تعزيز التعاون الدويل على مكافحة االرهاب                          ١٠٨-٩١ ٦١ -السادس  
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الصفحة   الفصل      الفقرات
..................................................................هيكل املناقشة         ٩١ ٦١    -ألف
.......................................................................املداوالت      ١٠٦-٩٢ ٦١    -باء
.....................................................االجراء الذي اختذته اللجنة                ١٠٨-١٠٧ ٦٤    -جيم

........ئية  األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنا                                          ١٢٨-١٠٩ ٦٤   -السابع

..................................................................هيكل املناقشة         ١١٠-١٠٩ ٦٤    -ألف
.......................................................................املداوالت      ١٢٧-١١١ ٦٥    -باء
.....................................................االجراء الذي اختذته اللجنة                ١٢٨ ٦٧    -جيم

...................................................االدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية                     ١٣٥-١٢٩ ٦٨   -الثامن

..................................................................هيكل املناقشة         ١٣١-١٢٩ ٦٨    -ألف
.......................................................................املداوالت      ١٣٥-١٣٢ ٦٩    -باء

.......................................جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية عشرة للجنة                                ١٣٧-١٣٦ ٧٠   -التاسع

.....................................................االجراء الذي اختذته اللجنة                ١٣٧ ٧٠    

.....................................اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا احلادية عشرة                            ١٣٩-١٣٨ ٧٠   -العاشر

.....................................................االجراء الذي اختذته اللجنة                ١٣٩ ٧٠    

........................................................................... تنظيم الدورة        -احلادي عشر       ١٥٩-١٤٠ ٧٠  

...........................................................افتتاح الدورة ومدهتا              ١٥٣-١٤٠ ٧٠    -ألف
.........................................................................احلضور      ١٥٤ ٧٦    -باء
.........................................................انتخاب أعضاء املكتب              ١٥٦-١٥٥ ٧٧    -جيم
..........................................اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال                       ١٥٨-١٥٧ ٧٧    -دال
..........................................................................الوثائق    ١٥٩ ٧٧    -هاء
 املرفقات  
.........................................................................................................احلضور ٧٨  -األول
.....................................................لجنة يف دورهتا احلادية عشرةقائمة الوثائق املعروضة على ال ٨٤   -الثاين
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 الفصل األول
 

املسائل اليت تتطلب من اجمللس االقتصادي       
واالجتماعي اختاذ اجراءات بشأهنا أو يسترعى         

 انتباهه اليها
 

مشاريع قرارات يراد من اجمللس االقتصادي       -ألف
واالجتماعي أن يوصي اجلمعية العامة     

 باعتمادها
 
نع اجلرمية والعدالة اجلنائية اجمللس             توصي جلنة م       -١

االقتصادي واالجتماعي باملوافقة على مشاريع القرارات                            
 :التالية لكي تعتمدها اجلمعية العامة                

 
 مشروع القرار األول 

 
الــتعاون الــدويل عــلى مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب  

ــية ــناء   : الوطن تقــدمي املســاعدة إىل الــدول يف جمــال ب
ــريا لت  ــدرات تيسـ ــتحدة   القـ ــم املـ ــية األمـ ــيذ اتفاقـ نفـ

ــية     ــرب الوطنـــــ ــنظمة عـــــ ــرمية املـــــ ــة اجلـــــ ملكافحـــــ
 والربوتوكوالت امللحقة هبا

 ان اجلمعية العامة، 
ــتذكر  ــرارها اذ تســ ــؤرخ ٥٥/٢٥ قــ ــرين ١٥ املــ  تشــ
، الـــذي اعـــتمدت فـــيه اتفاقـــية األمـــم ٢٠٠٠نوفمـــرب /الـــثاين

املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، وبــروتوكول   
ــن ــبة االجتــار باألشــخاص، وال ســيما النســاء    م ع وقمــع ومعاق

واألطفــال، املكمــل التفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية    
املـنظمة عـرب الوطنـية، وبـروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين         
عـن طـريق الـرب والـبحر واجلـو، املكمل التفاقية األمم املتحدة        

 ٥٥/٢٥٥ارها ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، وقــر     
، الذي اعتمدت فيه بروتوكول     ٢٠٠١مايو  / أيار ٣١املـؤرخ   

مكافحـة صـنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية         
ــية األمــم     واالجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، املكمــل التفاق

 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

 ١٩ املـــؤرخ ٥٦/١٢٠ قـــرارها واذ تســـتذكر أيضـــا  
، الــذي طلبــت فــيه إىل األمــني ٢٠٠١ديســمرب /كــانون األول

العـام أن يزود املركز املعين مبنع االجرام الدويل، التابع ملكتب           
األمــم املــتحدة ملراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية الــتابع لألمانــة 
العامـة، بـاملوارد الالزمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على           

ــربوت    ــية وال ــاذ االتفاق ــدء نف ــيذها،   ب ــا وتنف ــلحقني هب وكولني امل
وشـجعت الـدول األعضـاء عـلى أن تقـدم إىل صـندوق األمم               

 مــن ٣٠املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، وفقــا لــلمادة  
االتفاقـية، تـربعات كافـية لتزويد البلدان النامية والبلدان ذات           
ــية مبســاعدة تقنــية مــن أجــل تنفــيذ تلــك     االقتصــادات االنتقال

 القانونية الدولية،الصكوك 

ــبالغ ازاء تــأثري اجلــرمية  واذ تؤكــد مــن جديــد    قلقهــا ال
املـنظمة عرب الوطنية على استقرار اجملتمعات وتطورها سياسيا         

 واجتماعيا واقتصاديا،

 أن اعـــتماد االتفاقـــية  واذ تؤكـــد مـــن جديـــد أيضـــا    
والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا ميــثل تطــورا هامــا يف القــانون       

، وأن االتفاقـية والـربوتوكوالت متثل صكوكا        اجلـنائي الـدويل   
ــنظمة عـــرب    ــيام تعـــاون دويل فّعـــال ضـــد اجلـــرمية املـ هامـــة لقـ

 الوطنية،

 بتقرير األمني العام عن     حتـيط عـلما مـع التقدير       -١ 
الـترويج للتصـديق عـلى اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية            

 )١(املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

                                                         
(1) E/CN.15/2002/10. 
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 بـأن عـددا مـن الـدول قـد صـّدق على              ترحـب  -٢ 
 )٢(اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية            

 وتكــرر التأكــيد عــلى أمهــية  )٣(والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا، 
/٥٥كفالـة االسـراع بـبدء نفاذ تلك الصكوك وفقا لقراريها            

 ؛٥٥/٢٥٥ و٢٥

رام الــدويل،  عــلى املركــز املعــين مبــنع االجــتــثين -٣ 
الــتابع ملكتــب األمــم املــتحدة ملراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية  
الـتابع لألمانـة العامـة، ملـا يقـوم بـه مـن عمـل تروجيا للتصديق                  

 على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

 بالـتدابري اليت اقترحها املركز املعين مبنع        ترحـب  -٤ 
 عمال على   )١(ني العام، االجـرام الـدويل، واملبيـنة يف تقرير األم        

بــدء نفــاذ االتفاقــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا وتنفــيذها يف  
 وقت مبكر؛

 بــالدعم املــايل املقــدم مــن عــدة جهــات ترحــب -٥ 
ماحنـة تـروجيا لـبدء نفـاذ االتفاقـية والـربوتوكوالت امللحقة هبا             
وتنفـيذها، كمـا تشـجع الـدول األعضـاء عـلى تقـدمي تربعات          

األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      كافـية إىل صـندوق      
بغــــية تــــزويد الــــبلدان النامــــية والــــبلدان ذات االقتصــــادات  
االنتقالـــية مبســـاعدة تقنـــية مـــن أجـــل تنفـــيذ تلـــك الصـــكوك  

 القانونية الدولية؛

ــب -٦  ــزويد    تطلـ ــل تـ ــام أن يواصـ ــني العـ  إىل األمـ
لتمكينه من  املركـز املعـين مبنع االجرام الدويل باملوارد الالزمة          

العمـل بصـورة فعالـة عـلى بدء نفاذ االتفاقية والربوتوكوالت            
 امللحقة هبا وتنفيذها؛

                                                         
 .، املرفق األول٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (2)
/٥٥لثاين والثالث، و، املرفقان ا ٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (3)

 .، املرفق٢٥٥

 إىل األمــني العــام أيضــا أن يقــدم تقريــرا تطلــب -٧ 
عـن تنفـيذ هـذا القـرار يف تقريره عن أعمال املركز املعين مبنع               
ــنة      ــا الثامـ ــيها يف دورهتـ ــدم الـ ــرر أن يقـ ــدويل املقـ ــرام الـ االجـ

 .واخلمسني
 

 مشروع القرار الثاين 
 

ــيع عــلى       ــيع املســتوى للتوق عقــد مؤمتــر سياســي رف
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
 ،إن اجلمعية العامة 

/  كانون األول  ٤ املؤرخ   ٥٥/٦١ قـرارها    إذ تسـتذكر   
، الــــذي أنشــــأت فــــيه اللجــــنة املخصصــــة ٢٠٠٠ديســــمرب 

 للتفاوض بشأن اتفاقية دولية ملكافحة الفساد،

ــا   ــتذكر أيضـ ــرارها وإذ تسـ  ٣١ املـــؤرخ ٥٦/٢٦٠ قـ
، بشـأن االطار املرجعي للتفاوض      ٢٠٠٠يـناير   /كـانون الـثاين   

بشـأن صـك قـانوين دويل ملكافحة الفساد، والذي قررت فيه            
/٥٥أن تقــوم اللجــنة املخصصــة الــيت أنشــئت عمــال بقــرارها 

 بالـــتفاوض عـــلى اتفاقـــية واســـعة وفعالـــة يشـــار الـــيها       ٦١
، رهنا باختاذ قرار    "مـم املـتحدة ملكافحـة الفساد      اتفاقـية األ  " بــ 

هنــائي بشــأن امسهــا، وطلبــت إىل اللجــنة املخصصــة أن تــنجز   
 ،٢٠٠٣عملها قبل هناية عام 

 كــانون ٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٨٨ قــرارها وإذ تســتذكر 
ــمرب /األول ــات   ٢٠٠٠ديسـ ــة املمارسـ ــنع ومكافحـ ــأن مـ  بشـ

ة تلك  الفاسـدة وحتويـل األمـوال بصـورة غري مشروعة، واعاد          
 ٢١ املؤرخ   ٥٦/١٨٦األمـوال إىل بلداهنـا األصـلية، وقـرارها          

 بشـــــأن مـــــنع ومكافحـــــة ٢٠٠١ديســـــمرب /كـــــانون األول
املمارسـات الفاسـدة وحتويـل األمـوال املتأتـية مـن مصـدر غري         

 مشروع، واعادة تلك األموال إىل بلداهنا األصلية،
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  عـلى اجلهـود اليت تبذهلا األمم املتحدة ملعاجلة         وإذ تـثين   
الشـــواغل اخلاصـــة بالفســـاد يف حمفـــل عـــاملي، وعـــلى جهـــود 
الــدول األعضــاء مــن أجــل تنفــيذ خمــتلف الصــكوك واملعــايري    
املــتعلقة بالفســاد، مبــا فــيها اعــالن األمــم املــتحدة ملكافحــة        

 واملدونــة )٤(الفســاد والرشــوة يف املعــامالت الــتجارية الدولــية 
 )٥(.الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني

 أن املفاوضــات بشــأن مشــروع إذ تضــع يف اعتــبارهاو 
اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة الفساد ال تزال جارية يف فيينا،     

 كــانون  ١٨ املــؤرخ ٤٠/٢٤٣وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة    
 ،٥٦/٢٦٠ و ٥٥/٦١ وقراريها ١٩٨٥ديسمرب /األول

ــيط -١  ــنة   حتـ ــرزته اللجـ ــذي أحـ ــتقدم الـ ــلما بالـ  عـ
ــة  املخصصـــة حـــىت اآلن يف ــية ملكافحـ ــتفاوض بشـــأن اتفاقـ  الـ

الفســاد، وحتــث اللجــنة املخصصــة عــلى أن تســعى إىل إجنــاز   
 ؛٢٠٠٣عملها يف هناية عام 

 مــع الــتقدير العــرض املقــدم مــن حكومــة  تقــبل -٢ 
ــيع املســتوى لغــرض       ــر سياســي رف املكســيك الستضــافة مؤمت

 التوقيع على االتفاقية؛

ــرر -٣  ــيع امل   تق ــر السياســي الرف ــد املؤمت ســتوى  عق
بغـــرض التوقـــيع عـــلى االتفاقـــية يف املكســـيك يف هنايـــة عـــام   

 ؛٢٠٠٣

ــب -٤  ــر   تطلـ ــدول املؤمتـ ــام أن جيـ ــيـن العـ  إىل األمـ
السياســي الرفــيع املســتوى ملــدة ثالثـــة أيــام قــبل هنايــة عــام        

 ؛٤٠/٢٤٣، وأن ينظمه وفقا لقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٣

،  إىل املركـز املعـين مبـنع االجـرام الدويل          تطلـب  -٥ 
الـتابع ملكتـب مراقـبة املخـدرات ومـنع اجلرمية باألمانة العامة،             

                                                         
 .٥١/١٩١مرفق قرار اجلمعية العامة  (4)
 .٥١/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة  (5)

ــاور مـــع الـــدول    ــة املكســـيك، بالتشـ ــتعاون مـــع حكومـ أن يـ
األعضـاء، عـلى صوغ اقتراحات بشأن تنظيم املؤمتر السياسي          
الرفــيع املســتوى عــلى حنــو يتــيح للمــندوبني الرفــيعي املســتوى 

 وال سـيما أنشطة     فرصـا للـنظر يف املسـائل املـتعلقة باالتفاقـية،          
املــتابعة، الالزمــة لتنفــيذها بصــورة فعالــة ولألعمــال املقــبلة يف  

 جمال مكافحة الفساد؛

 مجــيع الــدول إىل اختــاذ ترتيــبات لكــي     تدعــو -٦ 
ميثـلها يف املؤمتـر السياسي الرفيع املستوى أشخاص على أعلى           

 مستوى حكومي ممكن؛

ين  إىل األمـني العـام أن يـزود املركـز املع           تطلـب  -٧ 
ــر     ــة املؤمتـ ــام أمانـ ــيتوىل مهـ ــذي سـ ــدويل، الـ ــرام الـ ــنع االجـ مبـ
السياسـي الرفـيع املستوى، باملوارد الالزمة لتنظيم املؤمتر على          

 .حنو فعال ومناسب
 

 مشروع القرار الثالث 
 

متابعة خطط العمل لتنفيذ إعالن فيينا بشأن اجلرمية         
 مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين: والعدالة

 
 اجلمعية العامة،إن  
/  كانون األول  ٤ املؤرخ   ٥٥/٥٩ قـرارها    إذ تسـتذكر   

، الـذي أقـرت فـيه إعـالن فييـنا بشأن اجلرمية             ٢٠٠٠ديسـمرب   
مواجهـة حتديــات القـرن احلــادي والعشـرين، الــذي    : والعدالـة 

ــة        ــنع اجلــرمية ومعامل ــتحدة العاشــر مل ــم امل ــر األم ــتمده مؤمت اع
 اجملرمني،

 كانون  ٤ املؤرخ   ٥٥/٦٠قـرارها   وإذ تسـتذكر أيضـا       
، الـذي حثـت فيه احلكومات على أن         ٢٠٠٠ديسـمرب   /األول

تسترشـد بالنـتائج الـيت خلـص إليها املؤمتر العاشر يف جهودها             
الرامـــية إىل مـــنع اجلـــرمية ومكافحـــتها وخباصـــة اجلـــرمية عـــرب   
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الوطنــية، وإىل إقامـــة نظـــم للعدالــة اجلنائـــية تـــؤدي وظيفـــتها   
 جيدا، 

ــك   ــوإذ تســتذكر كذل ــؤرخ ٥٦/٢٦١رارها  ق  ٣١ امل
ــثاين  ــناير /كــانون ال ــع    ٢٠٠٢ي ــلما م ــيه ع ــذي أحاطــت ف ، ال

الـتقدير خبطـط العمـل ألجـل تنفـيذ إعـالن فيينا، ودعت جلنة               
مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل متابعة تنفيذها واىل تقدمي أي           

 توصيات تراها مناسبة يف هذا اخلصوص،

ــد  ــري  وإذ تؤكـ ــل يف توفـ ــط العمـ ــية خطـ ــيه  أمهـ  التوجـ
اإلرشـادي بشـأن تنفـيذ ومـتابعة االلـتزامات اليت مت التعهد هبا              

 يف إعالن فيينا، 

 بــأن خطــط العمــل لتنفــيذ إعــالن وقــد أحاطــت عــلما 
فييـنا تعكـس طائفة واسعة من معايري األمم املتحدة وقواعدها           

 يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 ميكــن أن  بــأن مــتابعة خطــط العمــل بفعالــيةوإذ تســلّم 
تـرّوج السـتخدام وتطبـيق تلـك املعـايري والقواعـد، مـع تيسري               
اسـتجابة فعالـة عـلى املدى الطويل يف مواجهة حتديات القرن            

 احلادي والعشرين يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

 احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية      تدعـو  -١ 
الــنظر بعــناية يف  واملــنظمات غــري احلكومــية ذات الصــلة إىل    

ــة       ــنا بشــأن اجلــرمية والعدال ــالن فيي ــيذ إع ــل لتنف : خطــط العم
ــرين،    ــادي والعشـــ ــرن احلـــ ــات القـــ ــة حتديـــ  واىل )٦(مواجهـــ

اســتخدامها حســب االقتضــاء كمرشــد يف صــياغة تشــريعات  
وسياســـات عامـــة وبـــرامج يف مـــيدان مـــنع اجلـــرمية والعدالـــة  

 اجلنائية على الصعيدين الوطين والدويل؛

إىل األمانـة العامة أن تقدم إىل جلنة منع         تطلـب    -٢ 
اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، يف دورهتـا الثانـية عشـر، تقريرا عن                

                                                         
 .، املرفق ٥٦/٢٦١قرار اجلمعية العامة  (6)

حصــيلة نــتائج مناقشــتها مــع معــاهد شــبكة بــرنامج األمــم        
املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية بشـأن إسهامها املمكن              

مة يف تنفـيذ خطـط العمـل، وذلـك مبقتضـى قـرار اجلمعـية العا               
 ؛٥٦/٢٦١

 إىل املديـــر التنفـــيذي ملكتـــب مراقـــبة    تطلـــب -٣ 
املخــدرات ومــنع اجلــرمية الــتابع لألمانــة العامــة، املواظــبة عــلى 
ــتقدم احملــرز يف      ــية بال ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال إعــالم جلــنة م
مـتابعة خطط العمل يف تقاريره املقدمة عن عمل املركز املعين           

 مبنع اإلجرام الدويل؛

 جلـنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، لدى        تدعـو  -٤ 
صــياغة التوصــيات بشــأن مؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر 

٥٦ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبقتضى قرار اجلمعية العامة          
، أن تضــع ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ١١٩/

خطط يف احلسـبان الـتقدم احملـرز يف متابعة تنفيذ إعالن فيينا و            
العمــل فضــال عــن الــتطورات اجلديــدة الــيت شــهدهتا اجملــاالت  

 .املشمولة باعالن فيينا حىت ذلك احلني
 

 مشروع القرار الرابع 
 

األعمــال التحضــريية ملؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي    
 عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 
 ،إن اجلمعية العامة 

ــتذكر  ــرارها إذ تسـ ــؤرخ ٥٦/١١٩ قـ ــا١٩ املـ نون  كـ
ــتحدة    ٢٠٠١ديســمرب /األول ــم امل ــرات األم  بشــأن دور مؤمت

 ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني ومهمتها وتواترها ومدهتا،

ــبار أن مــن املعــتزم، وفقــا لقــراريها   وإذ تضــع   يف االعت
ــؤرخ ) ٥-د (٤١٥ ــانون األول١املـــ ــمرب / كـــ  ١٩٥٠ديســـ

، أن ١٩٩١ديســمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٤٦/١٥٢ و
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ر األمـم املـتحدة احلـادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة           يعقـد مؤمتـ   
 ،٢٠٠٥اجلنائية يف سنة 

 املـــبادئ التوجيهـــية والنســـق   وإذ تضـــع يف اعتـــبارها  
اجلديـد ملؤمتـرات األمم املتحدة، حسب مـا تنص عليـه الفقرة           

 ٢٩ وكذلك الفقرتان    ٥٦/١١٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٢
 برنامج األمم املتحدة     مـن اعـالن املـبادئ وبرنامج عمل        ٣٠و

 املؤرخ  ٤٦/١٥٢ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املرفق بالقرار        
 ،١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٨

، الـذي طلبت فيه إىل      ٥٦/١١٩ قـرارها    وإذ تسـتذكر   
جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، بصـفتها اهليـئة التحضريية               

ة عشرة توصيات   لـتلك املؤمترات، أن تصوغ يف دورهتا احلادي       
ــا يف ذلــك توصــيات بشــأن        ــر احلــادي عشــر، مب بشــأن املؤمت
املوضـــوع الرئيســـي، وتنظـــيم اجـــتماعات املـــائدة املســـتديرة  
وحلقــات العمــل الــيت ســتعقدها أفــرقة اخلــرباء ومكــان ومــدة  
انعقـاد املؤمتـر احلـادي عشـر، وأن حتـيل تلـك التوصيات، عن               

جلمعية العامة يف   طـريق اجمللـس االقتصادي واالجتماعي، إىل ا       
 دورهتا السابعة واخلمسني،

باالسـهامات اهلامـة ملؤمتـرات األمم املتحدة        وإذ تسـلّم     
يف تعزيـز تـبادل اخلـربات يف إعـداد الـبحوث ووضـع القوانـني        
والسياسـات العامة واستبانة االجتاهات واملسائل املستجدة يف        

املنظمات جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، فيما بني الدول و    
احلكومـية الدولـية واخلـرباء األفـراد الذيـن ميثلون خمتلف املهن             

 والتخصصات،

 بــتقرير جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة  عــلما حتــيط -١ 
اجلنائـية عـن دورهتـا احلاديـة عشـرة ومبناقشتها بشأن األعمال             

ــنع اجلــرمية      ــتحدة احلــادي عشــر مل التحضــريية ملؤمتــر األمــم امل
 )٧(والعدالة اجلنائية؛

ــرر -٢  ــلمؤمتر   تقـ ــوري لـ ــوع احملـ ــون املوضـ  أن يكـ
الــتحالفات : أوجــه الــتآزر واالســتجابات"احلــادي عشــر هــو 

 ؛"االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ــترح -٣  ــية مناقشــتها    تق ــية بغ  ادراج املواضــيع التال
أثــناء اجللســة العامــة لــلمؤمتر احلــادي عشــر، وتشــري اىل أن       

ــ ــان الـ ــتراح   بإمكـ ــيع واقـ ــذه املواضـ ــاء حتســـني هـ دول األعضـ
مواضـيع اضـافية يف االجـتماعات املقـبلة اليت ستعقدها اللجنة            
مـا بـني الـدورات، لكـي توضـع يف صيغتها النهائية يف دورهتا                

 :الثانية عشرة

ــنظمة عــرب      )أ(  ــة ملكافحــة اجلــرمية امل ــتدابري الفعال ال
 الوطنية؛

يف القـــرن  الـــتهديدات واالجتاهـــات  : الفســـاد )ب( 
 احلادي والعشرين؛

حتديـــات تواجـــه : اجلـــرائم االقتصـــادية واملالـــية )ج( 
 التنمية املستدامة؛

مخسـون سـنة من وضع املعايري       : تطبـيق املعـايري    )د( 
 يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 بأن تنظر حلقات عمل يف املسائل       تقترح أيضا  -٤ 
شر، وتشري اىل أن بإمكان التالـية ضـمن اطار املؤمتر احلادي ع      

الـدول األعضـاء حتسـني هذه املسائل واقتراح مواضيع اضافية           
حللقـات العمل أثناء االجتماعات اليت ستعقدها اللجنة ما بني          
الــدورات، لكــي توضــع يف صــيغتها النهائــية يف دورهتــا الثانــية 

 :عشرة

                                                         
، ٢٠٠٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  (7)

 .لرابعا الفصلاجلزء األول، ، (E/2002/30/Rev.1) ١٠امللحق رقم 
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دور : تدابــــري مكافحــــة اجلــــرمية االقتصــــادية     )أ( 
 القطاع اخلاص؛

 التعاون على انفاذ القوانني عرب احلدود؛ )ب( 

 حقوق االنسان يف جمال العدالة اجلنائية؛ )ج( 

ــاحلية  )د(  ــة التصــ ــلي  : العدالــ ــتمع احملــ ــراك اجملــ اشــ
 والتحويل وغري ذلك من التدابري البديلة؛

ــية    )ه(  ــنظمة عـــرب الوطنـ ــرمية املـ الصـــالت بـــني اجلـ
 واالرهاب؛

ــرمية ذات ال  )و(  ــة اجلـــــ ــري مكافحـــــ ــلة تدابـــــ صـــــ
 بالتكنولوجيا الرفيعة واحلواسيب؛

 تدابري مكافحة غسل األموال؛ )ز( 

 مكافحة الفساد؛ )ح( 

اســــتراتيجيات مــــنع اجلــــرمية الــــيت تســــتهدف  )ط( 
 الشباب املعّرض خلطر االنغماس فيها؛

املمارســــات والســــبل الراهــــنة بشــــأن جتــــاوز   )ي( 
 العقبات اليت حتول دون تسليم اجملرمني؛

األمــني العــام أن يعمــل عــلى تيســري   إىل تطلــب -٥ 
تنظـــيم االجـــتماعات االقليمـــية التحضـــريية لـــلمؤمتر احلـــادي  

 عشر؛

إىل األمني العام أن يعّد، بالتعاون      أيضـا    تطلـب  -٦ 
مـع معـاهد شـبكة بـرنامج األمـم املـتحدة ملنع اجلرمية والعدالة               
اجلنائــــية، دلــــيال للمناقشــــة بشــــأن االجــــتماعات االقليمــــية  

ــيه اللجــنة،    التحضــريية لــ  ــنظر ف لمؤمتر احلــادي عشــر، لكــي ت
ــك      ــاط يف تلـ ــارك بنشـ ــاء إىل أن تشـ ــدول األعضـ ــو الـ وتدعـ

 العملية؛

ــبل -٧  ــنان  تقـ ــة تايلـــند   مـــع االمتـ  عـــرض حكومـ
استضــافة مؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية        
والعدالة اجلنائية، وتطلب إىل األمني العام أن يشرع يف اجراء           

كومـة تايلـند وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل          مشـاورات مـع ح    
 اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة؛

 أال تــزيد مــدة املؤمتــر احلــادي عشــر عــن   تقــرر -٨ 
 مثانية أيام، مبا يف ذلك املشاورات السابقة للمؤمتر؛

ــو -٩  ــلها يف   تدعـ ــل متثيـ ــاء إىل جعـ ــدول األعضـ  الـ
ــن، أي أن     ــتوى ممكـ ــلى مسـ ــلى أعـ ــر عـ ــادي عشـ ــر احلـ املؤمتـ

ثــلها، عــلى ســبيل املــثال، رؤســاء الــدول أو احلكومــات أو  ُيم
ــيانات عــن     ــامون، واالدالء بب ــنواب الع ــات وال وزراء احلكوم
املوضـوع احملـوري واملواضـيع الرئيسية للمؤمتر، واملشاركة يف          

 موائد مستديرة تفاعلية حول املواضيع؛

 الوكــــاالت املتخصصــــة ذات الصــــلة تشــــجع -١٠ 
ــتحدة وا   ــم املــ ــرامج األمــ ــية   وبــ ــية الدولــ ــنظمات احلكومــ ملــ

واملـنظمات غـري احلكومية وكذلك املنظمات املهنية األخرى،      
ــتابع      ــدويل ال ــتعاون مــع املركــز املعــين مبــنع االجــرام ال عــلى ال
ملكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية باألمانــة العامــة يف       

 األعمال التحضريية للمؤمتر احلادي عشر؛

عــام أن يــزود املركــز  طلــبها إىل األمــني التكــرر -١١ 
املعـين مبـنع االجـرام الـدويل بـاملوارد الضـرورية، ضمن حدود              
االعـــتمادات االمجالـــية للميزانـــية الـــربناجمية لفـــترة الســـنتني      

، مـن أجـل القـيام باألعمال التحضريية ملؤمتر          ٢٠٠٣-٢٠٠٢
األمـم املـتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأن       

رد كافـية يف امليزانـية الـربناجمية لفترة السنتني         يكفـل توفـري مـوا     
  لدعم عقد املؤمتر احلادي عشر؛٢٠٠٥-٢٠٠٤

 إىل األمــني العــام أن يعمــل عــلى توفــري   تطلــب -١٢ 
املـوارد الضـرورية ملشـاركة أقـل الـبلدان منـوا يف االجتماعات              
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التحضــريية االقليمــية لــلمؤمتر احلــادي عشــر ويف املؤمتــر ذاتــه،  
 ة املعمول هبا سابقا؛وفقا للممارس

 إىل اللجــنة أن تضــع، يف دورهتــا الثانــية  تطلــب -١٣ 
عشـرة، الصيغة النهائية لربنامج املؤمتر احلادي عشر وأن تقدم          
توصـياهتا النهائية، عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي،        

 إىل اجلمعية العامة؛

 إىل األمــــني العــــام أن يكفــــل املــــتابعة تطلــــب -١٤ 
ذا القـرار، وأن يقـدم إىل اجلمعية العامة، عن طريق          املناسـبة هلـ   

جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية يف دورهتــا الثانــية عشــرة،   
 .تقريرا هبذا الشأن

  
ــراد مــن اجمللــس االقتصــادي    -باء مشــاريع قــرارات ي

 واالجتماعي أن يعتمدها
 
توصـــي جلـــنة مـــنع اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـــية اجمللـــس   -٢

 :واالجتماعي باعتماد مشاريع القرارات التاليةاالقتصادي 
 

 مشروع القرار األول 
 

املــــبادئ األساســــية الســــتخدام بــــرامج العدالــــة      
 التصاحلية يف املسائل اجلنائية

 
 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
يوليه / متوز ٢٨ املؤرخ   ١٩٩٩/٢٦ قـراره    إذ يسـتذكر   
طة والعدالـــة وضـــع وتنفـــيذ تدابـــري للوســـا" واملعـــنون ١٩٩٩

، الذي طلب فيه اجمللس     "التصـاحلية يف مـيدان العدالـة اجلنائـية        
ــية أن تـــنظر يف مـــدى    اىل جلـــنة مـــنع اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـ
استصــواب صــوغ معــايري لألمــم املــتحدة يف مــيدان الوســاطة   

 والعدالة التصاحلية،

ــا   ــتذكر أيضـ ــراره وإذ يسـ ــؤرخ ٢٠٠٠/١٤ قـ  ٢٧ املـ
ــوز ــيه /مت ــ٢٠٠٠يول ــبادئ األساســية الســتخدام   "نون  واملع امل

، الذي طلب فيه    "بـرامج العدالـة التصـاحلية يف املسائل اجلنائية        
ــاء    ــام أن يلـــتمس مـــن الـــدول األعضـ اجمللـــس اىل األمـــني العـ
ــية ذات الصــلة،     ــية وغــري احلكوم ــية الدول ــنظمات احلكوم وامل
وكذلـك مـن معـاهد شـبكة بـرنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية          

جلنائــية، تعلــيقات عــلى مــدى استصــواب إرســاء      والعدالــة ا
مـبادئ مشـتركة بشـأن اسـتخدام بـرامج العدالـة التصاحلية يف              
املســائل اجلنائــية ووســائل إرســاء تلــك املــبادئ، مبــا يف ذلــك    

 مدى استصواب وضع صك جديد ألجل ذلك الغرض،

 االلــتزامات الدولــية القائمــة فــيما وإذ يضـع يف اعتــباره  
 ســيما اعــالن مــبادئ العــدل األساســية  يــتعلق بالضــحايا، وال

 )٨(لضحايا االجرام والتعسف يف استعمال السلطة،

 املناقشــــات الــــيت دارت بشــــأن العدالــــة وإذ يالحــــظ 
التصـــاحلية أثـــناء مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة العاشـــر ملـــنع اجلـــرمية  

ــود يف فييـــــنا مـــــن      ــة اجملـــــرمني، املعقـــ  ١٧ اىل ١٠ومعاملـــ
ــان ــريل /نيســ ــار البــــ ٢٠٠٠أبــ ــنون ، يف اطــ ــناة "ند املعــ اجلــ
 ،"املساءلة واإلنصاف يف اجراءات العدالة: والضحايا

 ٥٦/٢٦١بقــــرار اجلمعــــية العامــــة وإذ حيــــيط عــــلما  
ــثاين٣١املــؤرخ  ــناير / كــانون ال املشــاريع " واملعــنون ٢٠٠٢ي

ــنا بشـــأن اجلـــرمية    ــيذ اعـــالن فييـ املـــنقحة خلطـــط العمـــل لتنفـ
ــة ــادي والع   : والعدالـ ــرن احلـ ــات القـ ــة حتديـ ــرينمواجهـ ، "شـ

وخصوصــا اجــراءات العمــل بشــأن العدالــة التصــاحلية بغــية       

                                                         
 .٤٠/٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (8)
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 من اعالن   ٢٨مـتابعة االلـتزامات املـتعهد هبـا مبقتضـى الفقـرة             
 )٩(فيينا،

 األعمال اليت اضطلع هبا فريق      وإذ يالحـظ مـع التقدير      
اخلـرباء املعـين بالعدالـة التصاحلية يف اجتماعه املعقود يف أوتاوا            

ــثاين ١وبر اىل أكــت/ تشــرين األول٢٩مــن  نوفمــرب / تشــرين ال
٢٠٠١، 

ــلما   ــيط عـ ــة   وإذ حيـ ــن العدالـ ــام عـ ــتقرير األمـــني العـ  بـ
ــاحلية ــة    )١٠(التصـــ ــين بالعدالـــ ــرباء املعـــ ــريق اخلـــ ــر فـــ  وتقريـــ
 )١١(التصاحلية،

باملبادئ األساسية الستخدام برامج    حييط علما    -١ 
 العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية، املرفقة هبذا القرار؛

الــدول األعضــاء عــلى أن تســتفيد مــن  يشــجع  -٢ 
ــة التصـــاحلية يف    ــرامج العدالـ ــية الســـتخدام بـ ــبادئ األساسـ املـ

 املسائل اجلنائية يف وضع وتنفيذ برامج العدالة التصاحلية؛

 اىل األمني العام أن يكفل تعميم املبادئ    يطلـب  -٣ 
ــة التصــاحلية عــلى أوســع نطــاق ممكــن عــلى      األساســية للعدال

 ومعــاهد شــبكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع   الــدول األعضــاء
ــية      ــنظمات الدولـ ــن املـ ــا مـ ــية وغريهـ ــة اجلنائـ ــرمية والعدالـ اجلـ

 واالقليمية وغري احلكومية؛

 الـدول األعضاء اليت اعتمدت ممارسات       يناشـد  -٤ 
للعدالـــة التصـــاحلية أن تتـــيح للـــدول األخـــرى عـــند الطلـــب   

 معلومات عن تلك املمارسات؛

                                                         
مؤمتـر األمـم املـتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني،           انظـر    (9)

 الفصــــــل األول ،٢٠٠٠أبــــــريل / نيســــــان١٧-١٠فييــــــنا، 
(A/CONF.187/15). 

(10) E/CN.15/2002/5. 
(11) E/CN.15/2002/5/Add.1. 

ل األعضـاء أن تتسـاعد على        الـدو  يناشـد أيضـا    -٥ 
وضـع وتنفـيذ بـرامج البحوث والتدريب وغريها من الربامج،           
وكذلـك أنشـطة حلفـز الـنقاش وتـبادل اخلـربات بشأن العدالة              

 التصاحلية؛

 الـــدول األعضـــاء أن تـــنظر يف يناشـــد كذلـــك -٦ 
تقـدمي املسـاعدة التقنـية، عـن طـريق التربعات، وعند الطلب،             

ــية والـــ   ــبلدان النامـ ــية،  اىل الـ ــادات االنتقالـ بلدان ذات االقتصـ
 .ملساعدهتا على وضع برامج للعدالة التصاحلية

 
 املرفق

 
املــبادئ األساســية الســتخدام بــرامج العدالــة التصــاحلية يف  

 املسائل اجلنائية
 

 الديباجة
 

 أنـه حـدث، يف مجـيع أرجـاء العامل، تزايد            إذ يسـتذكر   
 كبري يف مبادرات العدالة التصاحلية،

ــ  ــن     لموإذ يس ــتند يف كــثري م ــبادرات تس ــك امل ــأن تل  ب
األحـيان اىل أشـكال تقلـيدية وحملـية مـن العدالـة تعتـرب اجلرمية                

 ضارة بالناس من حيث األساس،

 عـلى أن العدالـة التصـاحلية هي رد آخذ يف            وإذ يشـدد   
الـتطور جتـاه اجلـرمية حيـترم كرامة ومساواة كل شخص ويبين             

ــتماعي  ــزز اإلنســـجام االجـ ــتفاهم ويعـ  مـــن خـــالل عـــالج  الـ
 الضحايا واجلناة واجملتمعات احمللية،

 أن هـذا الـنهج ميكّـن املتضـررين من اجلرمية      وإذ يؤكـد   
ــية     ــبادل مشــاعرهم وخــرباهتم بوضــوح ويهــدف اىل تلب مــن ت

 احتياجاهتم،

ــدرك  ــحايا    وإذ يـ ــة للضـ ــيح الفرصـ ــنهج يتـ ــذا الـ  أن هـ
للحصـول عـلى الـتعويض، والشعور بأمان أكرب، والسعي إىل           
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هنـاء؛ ويتـيح للجـناة إدراك أسباب سلوكهم وآثاره وحتّمل            اإل
ــية مــن     املســؤولية بطــريقة ذات معــىن؛ وميكّــن اجملــتمعات احملل
فهــم األســباب الــيت تنشــأ مــنها اجلــرمية، وتعزيــز رفــاه اجملــتمع  

 احمللي، ومنع اجلرمية،

ــة    وإذ يالحــظ  ــنها طائف ــثق م ــة التصــاحلية تنب  أن العدال
ــتدابري تت   ــن ال ــنوعة م ــتالئم نظــم    مت ــرونة يف تكــّيفها ل ســم بامل

ــراعاة     ــنظم، مـــع مـ ــتمم تلـــك الـ ــة وتـ ــية القائمـ ــة اجلنائـ العدالـ
 الظروف القانونية واالجتماعية والثقافية،

 بـأن اسـتخدام العدالة التصاحلية ال خيل حبق          وإذ يسـلم   
 الدول يف املالحقة القانونية ملن يدعى أهنم جناة،

  
 استخدام املصطلحات -أوال

 
ــبري  -١  ــاحلية "يقصـــد بتعـ ــة تصـ ــرنامج عدالـ أي " بـ

بـرنامج يسـتخدم عملـيات تصـاحلية ويسـعى اىل حتقـيق نواتج        
 .تصاحلية

ــبري   -٢  ــد بتعـ ــاحلية "يقصـ ــية تصـ ــية " عملـ أي عملـ
يشـارك فـيها الضـحية واجلاين، وعند االقتضاء أي من األفراد            
أو أعضــاء اجملــتمع احملــلي اآلخــرين املتضــررين مــن اجلــرمية،       

شــطة معــا يف تســوية املســائل الناشــئة عــن اجلــرمية، مشــاركة ن
وميكن أن تتضمن . وذلـك، بصـفة عامـة، مبسـاعدة مـن ميسِّر       

العملــيات التصــاحلية الوســاطة، واملصــاحلة، والــتفاوض بــني      
 .احملامني والقضاة والتشاور بشأن اصدار األحكام

ــاتج تصــاحلي"يقصــد بتعــبري  -٣  االتفــاق الــذي " ن
ــيجة لل  ــيه نتـ ــل الـ ــاحلية يتوصـ ــية التصـ ــنواتج  . عملـ ــمل الـ وتشـ

التصـاحلية ردودا وبـرامج مثل التعويض ورد احلقوق واخلدمة          
اجملتمعـــية، هبـــدف تلبـــية االحتـــياجات واملســـؤوليات الفـــردية 
واجلماعـية لألطـراف وحتقـيق اعـادة اندمـاج الضـحية واجلاين             

 .يف اجملتمع

الضحية واجلاين وأي  " األطراف"يقصـد بتعـبري      -٤ 
اد أو أعضـاء اجملـتمع احملـلي اآلخـرين املتضـررين من             مـن األفـر   

 .اجلرمية الذين ميكن أن تشملهم العملية التصاحلية

الشــخص الــذي يتمــثل  " ميسِّــر"يقصــد بتعــبري  -٥ 
دوره يف أن ييســــر، بطــــريقة منصــــفة ونـــــزيهة، مشــــاركة     

 .األطراف يف العملية التصاحلية
  
 استخدام برامج العدالة التصاحلية -ثانيا
 

ميكـن اسـتخدام برامج العدالة التصاحلية يف أي          -٦ 
مــرحلة مــن مــراحل نظــام العدالــة اجلنائــية، رهــنا بالقــانون        

 .الوطين

ــاحلية إال    -٧  ــيات التصـ ــتخدم العملـ ــبغي أال تسـ ينـ
ــام اىل اجلــاين،       ــية لتوجــيه االهت ــة كاف عــندما تكــون هــناك أدل

 أن وينــبغي. وباملوافقــة احلــرة والطوعــية مــن الضــحية واجلــاين
يكــون مبقــدور الضــحية واجلــاين ســحب تلــك املوافقــة يف أي 

وينبغي التوصل اىل االتفاقات طوعيا وأن      . وقـت أثناء العملية   
 .ال تتضمن سوى التزامات معقولة ومتناسبة

ينــبغي، يف األحــوال العاديــة، أن يــتفق الضــحية  -٨ 
واجلـاين عـلى الوقـائع األساسـية للقضـية كأساس ملشاركتهما            

ــية التصــاحلية يف العم ــبغي اســتخدام مشــاركة اجلــاين   . ل وال ين
ــية     ــراءات القانونـ ــتراف بالذنـــب يف االجـ ــلى االعـ ــيل عـ كدلـ

 .الالحقة

ينـــبغي أن توضـــع يف االعتـــبار، لـــدى احالـــة      -٩ 
القضـــية اىل العملـــية التصـــاحلية ويف تســـيري تلـــك العملـــية،      
الفـوارق املؤديـة اىل اختالل توازن القوى، وكذلك التباينات           

 .ثقافية بني األطرافال

توضـع سالمة األطراف يف االعتبار لدى احالة         -١٠ 
 .أي قضية اىل العملية التصاحلية ويف تسيري تلك العملية
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عـندما تكـون العملـيات التصـاحلية غـري مالئمة            -١١ 
ــة      ــبغي أن حتــال القضــية اىل ســلطات العدال أو غــري ممكــنة، ين

ويف تلــك . تصــرفاجلنائــية وأن يبــت دون إبطــاء يف كيفــية ال
احلـاالت ينـبغي أن يسعى مسؤولو العدالة اجلنائية اىل تشجيع           
اجلـاين عـلى حتمـل املسـؤولية جتـاه الضـحية واجملـتمعات احمللية               
املتضــررة، وأن يدعمــوا اعــادة اندمــاج الضــحية واجلــاين يف      

 .اجملتمع
  

 تسيري برامج العدالة التصاحلية -ثالثا
 

عضــــاء يف وضــــع ينـــبغي أن تــــنظر الـــدول األ   -١٢ 
مـبادئ توجيهية ومعايري، بسند تشريعي عند االقتضاء، حتكم         

ــة التصــاحلية   ــرامج العدال ــبغي أن حتــترم تلــك  . اســتخدام ب وين
ــنة يف هــذا     املــبادئ التوجيهــية واملعــايري املــبادئ األساســية املبي

 :الصك، وينبغي أن تتناول، فيما تتناول، ما يلي

ج العدالــــة شــــروط احالــــة القضــــايا اىل بــــرام  )أ( 
 التصاحلية؛

 معاجلة القضايا بعد العملية التصاحلية؛ )ب( 

 مؤهالت امليسرين وتدريبهم وتقييمهم؛ )ج( 

 ادارة برامج العدالة التصاحلية؛ )د( 

معــايري الكفــاءة وقواعــد الســلوك الــيت حتكــم       )ه( 
 .تسيري برامج العدالة التصاحلية

احلية، ينـبغي أن تطـبق عـلى بـرامج العدالة التص          -١٣ 
ــية      ــية أساس ــيات التصــاحلية، ضــمانات اجرائ ــيما العمل وال س

 :تكفل اإلنصاف للجاين والضحية، وهي

ــون    )أ(  ــبغي أن يكــ ــين، ينــ ــانون الوطــ ــنا بالقــ رهــ
للضـحية واجلـاين احلـق يف التشـاور مـع مستشار قانوين بشأن              

أو الشـفوية عند  /العملـية التصـاحلية، ويف الـترمجة الـتحريرية و        

بغي أن يكـون للقّصر، عالوة على ذلك، احلق         وينـ . الضـرورة 
 يف احلصول على املساعدة من أحد األبوين أو من وصي؛

ــبل      )ب(  ــية، ق ــراف بصــورة واف ــبغي إطــالع األط ين
املوافقــة عــلى املشــاركة يف العملــية التصــاحلية، عــلى حقوقهــم 
وطبـيعة العملـية التصـاحلية والنـتائج الـيت ميكن أن تترتب على              

 قرارهم؛

ال ينــــبغي إرغــــام الضــــحية وال اجلــــاين عــــلى  )ج( 
املشـاركة يف العملـية التصـاحلية أو قـبول الـنواتج التصاحلية أو              

 .دفعه اىل ذلك بوسائل جمحفة

ينـبغي أن تكـون املناقشـات الـيت ال جتـري علنا              -١٤ 
ــية التصــاحلية ســرية، وال   ــا إال    يف العمل ــبغي إفشــاؤها الحق ين

 . القانون الوطينمبوافقة األطراف أو حسب ما يقتضي

ينــبغي أن يكــون هــناك إشــراف قضــائي، عــند   -١٥ 
االقتضــاء، عــلى نــتائج االتفاقــات الناشــئة عــن بــرامج العدالــة  
. التصــــاحلية، أو أن تــــدرج يف قــــرارات أو أحكــــام قضــــائية

وحيــثما حيــدث ذلــك، ينــبغي أن تكــون للــناتج نفــس وضــعية 
ج دون أي قـرار أو حكـم قضـائي آخر، وينبغي أن حيول النات            

 .املالحقة القضائية بشأن نفس الوقائع

حيـــثما ال يصـــل األطـــراف اىل اتفـــاق بيـــنهم،  -١٦ 
ــية القائمــة     ــة اجلنائ ــبغي أن تعــاد القضــية اىل عملــيات العدال ين

ــية التصــرف    ــاء يف كيف ــت دون إبط وال يســتخدم يف . وأن يب
اجــراءات العدالــة اجلنائــية الالحقــة جمــرد عــدم التوصــل اىل       

 .اتفاق

ينـبغي أن حيال عدم تنفيذ االتفاق الذي يتم يف           -١٧ 
أثــناء العملــية التصــاحلية اىل الــربنامج التصــاحلي جمــددا، أو اىل 
عملـيات العدالة اجلنائية القائمة حيثما يقتضي القانون الوطين         

وال ينبغي أن . ذلـك، وأن يبت دون إبطاء يف كيفية التصرف        
ر أو احلكـــم يســـتخدم عـــدم تنفـــيذ االتفـــاق، باســـتثناء القـــرا 
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القضــائي، كمــربر إلصــدار حكــم أشــد يف اجــراءات العدالــة   
 .اجلنائية الالحقة

ينبغي أن يؤدي امليسِّرون واجباهتم بنـزاهة، مع        -١٨ 
وينـــبغي للميسِّـــرين، . االحـــترام الواجـــب لكـــرامة األطـــراف

ــوا أن يتصــرف األطــراف باحــترام،      ــك، أن يكفل بصــفتهم تل
نوا األطراف من التوصل اىل     كـل مـنهم جتـاه اآلخـر، وأن ميكّ         

 .حل مالئم فيما بينهم

جيـب أن يكـون للميسِّـرين فهـم جيد للثقافات            -١٩ 
واجملـتمعات احمللـية وأن حيصـلوا، عـند االقتضـاء، على تدريب       

 .أويل قبل تويل مهام التيسري
  

 التطوير املستمر لربامج العدالة التصاحلية -رابعا
 

اء يف وضــــع ينـــبغي أن تــــنظر الـــدول األعضــــ   -٢٠ 
اســـتراتيجيات وسياســـات وطنـــية هتـــدف اىل تطويـــر العدالـــة 
التصـــاحلية واىل تـــرويج ثقافـــة بـــني ســـلطات انفـــاذ القوانـــني  
والســلطات القضــائية واالجتماعــية، وكذلــك بــني اجملــتمعات  

 .احمللية، مؤاتية الستخدام العدالة التصاحلية

ــتظم بـــني    -٢١  ــاور منـ ــناك تشـ ــون هـ ــبغي أن يكـ ينـ
الــة اجلنائــية ومديــري بــرامج العدالــة التصــاحلية،  ســلطات العد

مــن أجــل تطويــر فهــم مشــترك للعملــيات والــنواتج التصــاحلية 
وتعزيـز فعاليـتها، وتوسـيع نطـاق استخدام الربامج التصاحلية،           
واستكشـاف السـبل اليت ميكن هبا ادماج النهوج التصاحلية يف          

 .ممارسات العدالة اجلنائية

ء أن تشجع، بالتعاون مع     ينـبغي للدول األعضا    -٢٢ 
ــة       ــرامج العدال ــبحوث عــن ب ــدين عــند االقتضــاء، ال اجملــتمع امل
التصـاحلية وتقيـيمات تلـك الربامج، بغية تقدير مدى إفضائها           
اىل نواتــج تصــاحلية، ومــدى صــالحيتها كمكمــل أو بديـــل      
لعملـيات العدالـة اجلنائـية، ومدى توفريها نواتج اجيابية جلميع         

ع مرور الزمن إدخال تغيريات ملموسة      وقد يلزم م  . األطـراف 
ــة التصــاحلية  ولذلــك ينــبغي أن تشــجع  . عــلى عملــيات العدال

ــترات        ــلى ف ــربامج ع ــك ال ــل تل ــيم وتعدي ــدول األعضــاء تقي ال
وينـبغي أن يسترشـد بنـتائج البحوث والتقييمات يف          . منـتظمة 

 .مواصلة تطوير السياسات والربامج
  

   شرط استثناء-خامسا
 

ه املــبادئ األساســية مــا ميــس بــأي لــيس يف هــذ -٢٣ 
حقـوق للجاين أو الضحية تكون مقررة يف القانون الوطين أو           

 .القانون الدويل املنطبق
 

 مشروع القرار الثاين 
 

 تدابري لتعزيز منع اجلرمية منعا فعاال 
 

 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
ــباره  ــراره إذ يضـــع يف اعتـ  ٢٣ املـــؤرخ ١٩٩٦/١٦ قـ

، الـذي طلـب فـيه اجمللـس إىل األمني العام            ١٩٩٦ يولـيه /متـوز 
ــتحدة      ــم امل ــايري األم ــيق مع ــرويج اســتخدام وتطب أن يواصــل ت

 وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

ــنع اجلــرمية بصــورة مســؤولة   وإذ يســتذكر  :  عناصــر م
 ٢١ املـــؤرخ ١٩٩٧/٣٣املعـــايري والقواعـــد، املـــرفقة بقـــراره 

ــيه /متـــوز ــتعلقة باشـــراك  ، ١٩٩٧يولـ ــا العناصـــر املـ وخصوصـ
 ١٤اجملـتمع احملـلي يف مـنع اجلـرمية، وهـي الواردة يف الفقرات               

 مــن ذلــك املــرفق، وكذلــك املشــروع املــنقح لعناصــر  ٢٣إىل 
ــتماع فــريق        ــذي أعــده اج ــنع اجلــرمية بطــريقة مســؤولة، ال م

مواجهة : اخلـرباء املعـين بعناصـر مـنع اجلـرمية بطـريقة مسـؤولة             
ــنس    مشــاكل اجلــرمية  ــد يف بوي ــذي عق ــيدية والناشــئة، ال  التقل

 ،١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٨آيرس من 



 

 16 
 

 
E/2002/30 

E/CN.15/2002/14 

 بالـــندوة الدولـــية خلـــرباء مـــنع اجلـــرمية الـــيت  وإذ يـــنّوه 
/  تشـــرين األول٦ إىل ٣نظمـــتها يف مونـــتريال، كـــندا، مـــن  

، حكومـات فرنسـا وكـندا وهولندا، بالتعاون     ١٩٩٩أكـتوبر   
الذي يوجد مقره يف مونتريال،     مـع املركـز الدويل ملنع اجلرمية        

بصــفتها اجــتماعا حتضــرييا ملؤمتــر األمــم املــتحدة العاشــر ملــنع   
 اجلرمية ومعاملة اجملرمني،

 أن مشــاريع عناصــر مــنع اجلــرمية بطــريقة   وإذ يالحــظ 
مسـؤولة نظرت فيها حلقة العمل املعنية باشراك اجملتمع احمللي          

 املتحدة العاشر ملنع    يف مـنع اجلـرمية، املعقودة أثناء مؤمتر األمم        
 ١٧ إىل   ١٠اجلـرمية ومعاملـة اجملرمني، الذي عقد يف فيينا من           

 ،٢٠٠٠أبريل /نيسان

 باحلاجــة إىل حتديــث مشــاريع عناصــر مــنع   وإذ يســلّم 
 اجلرمية بطريقة مسؤولة ووضعها يف صيغتها النهائية،

 اجملـــال املـــتاح لتقلـــيص االجـــرام وااليـــذاء  وإذ يـــدرك 
ل هنوج قائمة على املعرفة، وما ميكن       بدرجـة كـبرية مـن خـال       

أن يقدمـه مـنع اجلـرمية الفعـال من مسامهة فيما يتعلق بسالمة               
وأمـن األفـراد وممـتلكاهتم وكذلك فيما يتعلق بنوعية احلياة يف         

 اجملتمعات يف مجيع أحناء العامل،

 ٥٦/٢٦١ بقــــرار اجلمعــــية العامــــة وإذ حيــــيط عــــلما 
املشــاريع "، واملعــنون ٢٠٠٢يــناير / كــانون الــثاين٣١املــؤرخ 

ــنا بشـــأن اجلـــرمية    ــيذ اعـــالن فييـ املـــنقحة خلطـــط العمـــل لتنفـ
ــة ــات القــرن احلــادي والعشــرين  : والعدال  )١٢(،"مواجهــة حتدي

ــتزامات      وخصوصــا تدابــري مــنع اجلــرمية مــن أجــل مــتابعة االل
 ٢٤ و ٢١ و ٢٠ و ١٣ و ١١املـتعهد هبـا والـواردة يف الفقرات         

  من اعالن فيينا،٢٥و

                                                         
اشر ملنع اجلرمية ومعاملة تقرير مؤمتر األمم املتحدة الع انظر  (12)

الفصل األول  ، ٢٠٠٠أبريل  / نيسان١٧-١٠اجملرمني، فيينا 
(A/CONF.187/15). 

 باحلاجــة إىل طــرح مــنهاج عمــل تعــاوين   مــنهواقتــناعا 
 فيما يتعلق بااللتزامات املتعهد هبا يف اعالن فيينا،

 بأعمـال فـريق اخلـرباء املعين مبنع         وإذ يـّنوه مـع الـتقدير       
اجلـرمية يف اجـتماعه املعقـود يف فانكوفـر، كندا، يف الفترة من              

 وبـــالعمل الـــذي   ٢٠٠٢يـــناير  / كـــانون الـــثاين ٢٤ إىل ٢١
ــه  ــك      اضــطلع ب ــتائج ذل ــن ن ــر ع ــداد تقري ــام يف اع ــني الع  األم

االجـتماع األقاليمي، يتضمن مشاريع منقحة ملبادئ توجيهية        
ملــــنع اجلــــرمية واجملــــاالت ذات األولويــــة املقــــترحة للــــتدابري   

 )١٣(الدولية،

ــريدة مـــن حيـــث   وإذ يـــدرك   ــة عضـــو فـ أن كـــل دولـ
تركيبـــــتها احلكومـــــية وخصائصـــــها االجتماعـــــية وقدرهتـــــا  

، وأن تلــك العوامــل ســتؤثر يف نطــاق بــراجمها ملــنع االقتصــادية
 اجلرمية ويف تنفيذ تلك الربامج،

أن الظـروف املتغرية والنهوج الناشئة      واذ يـدرك أيضـا       
بشـأن منع اجلرمية قد تستوجب مزيدا من التفصيل والتكييف          

 للمبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية،

قة هبذا املـبادئ التوجيهـية ملنع اجلرمية املرف   يقـبل    -١ 
 التقرير، هبدف توفري عناصر ملنع اجلرمية منعا فعاال؛

الــــدول األعضــــاء إىل االســــتفادة مــــن يدعــــو  -٢ 
املـبادئ التوجيهـية ملـنع اجلرمية، حبسب االقتضاء، يف وضع أو            

 تعزيز سياساهتا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 إىل اهليــئات املختصــة يف األمــم املــتحدة يطلــب -٣ 
وسـائر املـنظمات املتخصصة تعزيز التنسيق والتعاون فيما بني          
الوكـاالت يف جمـال مـنع اجلـرمية، على النحو املبني يف املبادئ              
ــبادئ      ــيها نشــر امل ــة، يطلــب ال ــبلوغ هــذه الغاي التوجيهــية، ول

 التوجيهية على نطاق واسع داخل منظومة األمم املتحدة؛

                                                         
(13) E/CN.15/2002/4. 
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م الــدويل  إىل املركــز املعــين مبــنع االجــرا يطلــب -٤ 
الـتابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية باألمانة العامة أن   
ُيعــّد، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء واملعــاهد الــتابعة لشــبكة  
بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، وســائر  
اهليـئات ذات الصـلة يف مـنظومة األمم املتحدة، اقتراحا بشأن            

التقنـية يف مـيدان مـنع اجلـرمية، وفقا للمبادئ           تقـدمي املسـاعدة     
ــبة املخـــدرات ومـــنع    التوجيهـــية الصـــادرة عـــن مكتـــب مراقـ

 اجلرمية؛

 إىل الــدول األعضــاء أن تعــزز أو تنشــئ يطلــب -٥ 
شــبكات دولــية واقليمــية ووطنــية ملــنع اجلــرمية، هبــدف وضــع   
اسـتراتيجيات قائمـة عـلى املعرفة، وتبادل املمارسات الواعدة          

ثبتـت جدواها، وتبني عناصر قابلية نقلها، وجعل هذه         والـيت أ  
 املعرفة متاحة للمجتمعات احمللية يف مجيع أحناء العامل؛

 إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل جلـنة منع             يطلـب  -٦ 
اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف دورهتـا الـرابعة عشـرة تقريـرا عن                

 .تنفيذ هذا القرار
 

 املرفق
 

 رميةمبادئ توجيهية ملنع اجل
 
 مقدمة -أوال

 
هــناك دلــيل واضــح عــلى أن االســتراتيجيات اجلــيدة       -١

التخطـيط ملنع اجلرمية ال متنع اجلرمية وااليذاء فحسب، بل اهنا           
تعــزز أيضــا أمــن اجملــتمع احملــلي وتســهم يف التنمــية املســتدامة    

ومـن شـأن مـنع اجلـرمية منعا فعاال وبطريقة مسؤولة            . للـبلدان 
وله فوائد طويلة األمد .  مجيع املواطننيأن حيّسـن نوعـية حـياة     

مـن حيـث ختفـيض التكالـيف االجتماعـية األخـرى اليت تنجم             
ويتــيح مــنع اجلــرمية فرصــا لوجــود هنــج . عــن ارتكــاب اجلــرمية

. انسـاين وأكـثر فعالـية مـن حيث التكلفة ازاء مشاكل اجلرمية            

وهـذه املـبادئ التوجيهـية ُتجمـل العناصـر الضرورية من أجل             
 .رمية منعا فعاالمنع اجل

  
 االطار املرجعي املفاهيمي -ثانيا

 
تقـــع عـــلى عـــاتق احلكومـــة، عـــلى مجـــيع مســـتوياهتا،   -٢

ــيع        ــيه جلمـ ــن فـ ــار ميكـ ــز اطـ ــة وتعزيـ ــاد وإدامـ ــؤولية اجيـ مسـ
ــتمع    ــرائح اجملـ ــيع شـ ــلة ومجـ ــية ذات الصـ ــات احلكومـ املؤسسـ
األهـلي، مبـا يف ذلـك قطاع الشركات، أن تؤدي دورا أفضل             

 .ةيف منع اجلرمي

مـــنع "وألغـــراض هـــذه املـــبادئ التوجيهـــية، يتضـــمن   -٣
ــرمية ــن   " اجلــ ــيل مــ ــعى إىل التقلــ ــري تســ ــتراتيجيات وتدابــ اســ

احـتماالت حـدوث جـرائم واحلـد مـن آثارها الضارة اليت قد              
ــا يف ذلــك اخلــوف مــن اجلــرمية،      ــراد واجملــتمع، مب ــلحق باألف ت

قوانني أما انفاذ ال  . وذلـك بالـتدخل للـتأثري يف أسـباهبا املتعددة         
ــنع      ــام م ــع االضــطالع مبه ــية، م واألحكــام واجلــزاءات التأديب
اجلــرمية، فهــو يــندرج خــارج نطــاق هــذه املــبادئ التوجيهــية،  
نظــرا ألن هــناك تغطــية شــاملة للموضــوع يف صــكوك أخــرى 

 )١٤(.صادرة عن األمم املتحدة

وتعــاجل هــذه املــبادئ التوجيهــية اجلــرمية وآثارهــا عــلى   -٤
تــأخذ يف االعتــبار تــزايد الطــابع الــدويل  الضــحايا واجملــتمع، و
 .لألنشطة اإلجرامية

ــتعاون   -٥ ــية والــ ــتمعات احمللــ ــراك اجملــ ــة /وميــــثل إشــ اقامــ
شـراكات عنصـرين هامني يف مفهوم منع اجلرمية املبني يف هذا    

ــنص ــبارة  . ال ــريفها  " اجملــتمع احملــلي "ويف حــني أن ع ميكــن تع

                                                         
خالصة وافية ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع انظر  (14)

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (اجلرمية والعدالة اجلنائية
A.92.IV.1ب والتصوي.( 
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راك اجملتمع  بطـرائق خمتلفة فان جوهرها يف هذا السياق هو اش         
 .األهلي على الصعيد احمللي

ويشـمل مـنع اجلـرمية طائفـة واسـعة مـن النهوج، ومن               -٦
 :بينها النهوج اليت

تعـــّزز رفـــاه الـــناس وتشـــّجع عـــلى الســـلوك       )أ( 
االجـتماعي السليم عن طريق التدابري االجتماعية واالقتصادية        
والصــحية والتعليمــية، مــع إيــالء األطفــال والشــباب اهــتماما    

اصـا والتركـيز على عاملي اخلطر والوقاية املرتبطني باجلرمية          خ
الوقايـة عـن طريق التنمية االجتماعية أو منع اجلرمية   (واإليـذاء   

 ؛)بواسطة تدابري اجتماعية

ــيت      )ب(  ــيت تســود يف األحــياء وال ــيري الظــروف ال تغ
تؤثـر عـلى ارتكـاب األفعال اإلجرامية واإليذاء وانعدام األمن           

ــنجم عــن   اجلــرمية، وذلــك باالســتفادة مــن املــبادرات   الــذي ي
ــلي      ــتمع احمل ــراد اجمل ــتزام أف ــية وال ــنع اجلــرمية  (واخلــربات الفن م

 ؛)استنادا إىل تدابري حملية

مــنع حــدوث اجلــرائم بتقلــيل الفــرص، وزيــادة   )ج( 
الشــعور باحــتمال االعــتقال وتقلــيل املــنافع، مبــا يف ذلــك مــن  

ة واملعلومـــات إىل خـــالل التصـــميم البيـــئي، وتقـــدمي املســـاعد
مــنع اجلـــرمية بواســطة تدابـــري   (الضــحايا احملــتملني والفعلـــيني   

 ؛)ظرفية

ــرائم وذلــــك    )د(  ــاب اجلــ ــودة إىل ارتكــ ــنع العــ مــ
باملســاعدة عــلى إدمــاج اجملــرمني يف اجملــتمع مــن جديــد وغــري   

 ).برامج إعادة االدماج(ذلك من آليات املنع 
  

 املبادئ األساسية -ثالثا
 

 يةالقيادة احلكوم
 
ــبغي أن تــؤدي احلكومــات عــلى مجــيع املســتويات       -٧ ين

دورا قـــياديا يف وضـــع اســـتراتيجيات فّعالـــة وإنســـانية ملـــنع      
اجلــرمية، ويف إنشــاء أطــر مؤسســية واالبقــاء علــيها مــن أجــل   

 .تنفيذ تلك االستراتيجيات واستعراضها
  

  االقتصادية واالدماج–التنمية االجتماعية 
 
 منع اجلرمية يف مجيع السياسات ينـبغي إدراج اعتبارات   -٨

والــربامج االجتماعــية واالقتصــادية ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك   
السياســات والــربامج الــيت تعــاجل التوظــيف والتعلــيم والصــحة   
واإلسـكان والتخطيط احلضري والفقر والتهميش االجتماعي       

ــتمعات     . واإلقصــاء ــلى اجمل ــه خــاص ع ــبغي التشــديد بوج وين
 .فال والشباب املعّرضني لألخطاراحمللية واألسر واألط

  
 الشراكات/التعاون

 
الشراكات جزءا أساسيا من    /ينـبغي أن يكـون الـتعاون       -٩

ــنطاق ألســباب     ــال، نظــرا للطــابع الواســع ال مــنع اجلــرمية الفّع
وهذا . اجلـرمية واملهـارات واملسـؤوليات املطلوبـة للتصـدي هلا          

ئات يشـمل الشـراكات فـيما بـني الـوزارات وكذلـك بـني اهلي              
واملـنظمات اجملتمعـية احمللـية واملـنظمات غـري احلكومية وقطاع          

 .رجال األعمال واملواطنني األفراد
  

 املساءلة/االستدامة
 

يتطلـب مـنع اجلـرمية مـوارد وافية، مبا يف ذلك التمويل              -١٠
وينــبغي أن . الــالزم للهــياكل واألنشــطة، لكــي يتســىن دعمــه  
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التنفيذ والتقييم،  تكـون هـناك مسـاءلة واضـحة عـن التمويل و           
 .وكذلك عن إجناز النتائج املخطط هلا

  
 القاعدة املعرفية

 
ينـبغي أن تسـتند االستراتيجيات والسياسات والربامج         -١١

ــتعدد      ــريض مـ ــاس عـ ــرمية إىل أسـ ــنع اجلـ ــتعلقة مبـ ــتدابري املـ والـ
التخصصــات مــن املعــرفة مبشــاكل اجلــرمية وأســباهبا املــتعددة،  

 .أثبتت جدواهاواملمارسات الواعدة واليت 
  

 ثقافة املشروعية/سيادة القانون/حقوق اإلنسان
 

جيـب احـترام سـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان املسلّم         -١٢
هبـا يف الصـكوك الدولية اليت ُتعّد الدول األعضاء أطرافا فيها،            

وينـبغي الترويج بنشاط لثقافة     . يف مجـيع جوانـب مـنع اجلـرمية        
 .املشروعية يف جمال منع اجلرمية

  
 الترابط

 
ينـبغي إلجـراءات التشـخيص واالستراتيجيات الوطنية         -١٣

ملـنع اجلرمية أن تراعي، حسب االقتضاء، الصالت القائمة بني     
 .املشاكل اإلجرامية احمللية واجلرمية املنظمة الدولية

  
 التمايز

 
ينـبغي أن تويل استراتيجيات منع اجلرمية االعتبار، عند          -١٤

ت املخــتلفة لــدى الــرجال والنســاء وأن االقتضــاء، لالحتــياجا
 .تنظر يف االحتياجات اخلاصة بأفراد اجملتمع املستضعفني

  

 التنظيم واألساليب والنهوج -رابعا
 

إدراكـا بـأن لدى مجيع الدول هياكل حكومية فريدة،           -١٥
يوضـح هـذا الـباب األدوات واملنهجـيات الـيت ينبغي أن تنظر               

تمع األهــلي لــدى وضــع فــيها احلكومــات ومجــيع شــرائح اجملــ 
وهو يستند يف   . اسـتراتيجيات ملـنع اجلـرمية واحلـد مـن اإليـذاء           

 . ذلك إىل املمارسة الدولية اجليدة
  

 إشراك اجملتمع احمللي
 

تــــتحمل احلكومــــات املســــؤولية الرئيســــية يف بعــــض  -١٦
بـيد أن املشاركة الفّعالة الناشطة من     . اجملـاالت املدرجـة أدنـاه     

وســائر شــرائح اجملــتمع األهــلي تعتــرب جــزءا   اجملــتمعات احمللــية 
وينــبغي للمجــتمعات احمللــية . أساســيا مــن مــنع اجلــرمية الفّعــال

بصــفة خاصــة أن تــؤدي دورا هامــا يف حتديــد أولويــات مــنع   
اجلـرمية، ويف التنفـيذ والتقييم، ويف املعاونة على استبانة قاعدة           

 .موارد مستدامة
  

 التنظيم -ألف
 

 اهلياكل احلكومية
 

ينـبغي أن تـدرج احلكومـات مـنع اجلـرمية كجـزء دائم               -١٧
يف هياكـلها وبـراجمها الرامـية اىل مكافحـة اجلـرمية، مع ضمان              
وجـود مسؤوليات وأهداف واضحة داخل احلكومة من أجل         

 :تنظيم منع اجلرمية، وذلك بعدة وسائل من بينها

إنشاء مراكز أو جهات حمورية ذات خربة فنية         )أ( 
 وموارد؛

ــات    إن )ب(  ــرمية ذات أولويــ ــنع اجلــ ــة ملــ ــاء خطــ شــ
 وأهداف واضحة؛
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إنشـاء روابط اتصال وتنسيق بني الوكاالت أو         )ج( 
 اإلدارات احلكومية ذات الصلة؛

تعزيـز الشـراكات مع املنظمات غري احلكومية،         )د( 
ومـع قطـاع األعمـال والقطـاعني اخلـاص واملهـين ومع اجملتمع              

 احمللي؛

ة من اجلمهور يف منع     الـتماس املشـاركة الناشط     )ه( 
اجلـرمية وذلـك بإعالمـه باحلاجـة إىل التدابري والوسائل الالزمة           

 .وبدوره
  

 التدريب وبناء القدرات
 

ــنع     -١٨ ــارات مـ ــر مهـ ــات تطويـ ــم احلكومـ ــبغي أن تدعـ ينـ
 :اجلرمية بالوسائل التالية

ــني يف     )أ(  ــبار املوظفــ ــين لكــ ــتطوير املهــ ــري الــ توفــ
 الوكاالت املختصة؛

ــجيع ا )ب(  ــن    تشـ ــا مـ ــيات وغريهـ ــات والكلـ جلامعـ
اهليـئات التعليمـية املختصة على تقدمي دورات دراسية أساسية          

 ومتقدمة، مبا يف ذلك التعاون مع املمارسني؛

العمـل مـع القطاعـات التعليمـية واملهنـية لوضع            )ج( 
 معايري ملنح الشهادات ومعايري للمؤهالت املهنية؛

 الـــتطور تعزيـــز قـــدرة اجملـــتمعات احمللـــية عـــلى  )د( 
 .واالستجابة لالحتياجات اليت ختصها

  
 دعم الشراكات

 
ينــبغي أن تدعـــم احلكومـــات ومجــيع شـــرائح اجملـــتمع    -١٩

ــائل       ــك بوس ــبدأ الشــراكة، حســب االقتضــاء، وذل ــلي م األه
 :منها

الــنهوض باملعــرفة بأمهــية هــذا املــبدأ ومبكونــات  )أ( 
ميع الشـراكات الـناجحة، مبا يف ذلك احلاجة إىل أن تكون جل           

 الشركاء أدوار واضحة وشفافة؛

ــلى      )ب(  ــذه الشــراكات ع ــية تشــكيل ه ــز عمل تعزي
 خمتلف املستويات وعرب القطاعات؛

 .تيسري اشتغال هذه الشراكات بشكل فّعال )ج( 
  

 االستدامة
 

ــئات     -٢٠ ــن هيـ ــا مـ ــات وغريهـ ــعى احلكومـ ــبغي أن تسـ ينـ
ــيت تثبــت     ــبادرات ال ــربامج وامل ــيق اســتدامة ال ــتمويل إىل حتق  ال

 :فّعاليتها يف منع اجلرمية، بوسائل منها

مـراجعة عملـية ختصـيص املوارد الالزمة إلقامة          )أ( 
وإدامـة تـوازن مناسـب بـني نظـام منع اجلرمية والعدالة اجلنائية              
والــنظم األخــرى مــن أجــل حتقــيق مــزيد مــن الفعالــية يف مــنع  

 اجلرمية؛

وضـع إجـراءات مسـاءلة واضـحة عـن التمويل            )ب( 
 تنسيق املبادرات املعنية مبنع اجلرمية؛والربجمة و

ــية     )ج(  ــلي يف عملــ ــتمع احملــ ــراك اجملــ ــجيع إشــ تشــ
 .االستدامة

  
 األساليب -باء
 

 القاعدة املعرفية
 

ــلحكومة و  -٢١ ــبغي ل ــو    /ين ــلي، حســبما ه أو اجملــتمع األه
مالئــم، العمــل عــلى تيســري مــنع اجلــرمية اســتنادا إىل املعــرفة،    

 :بوسائل منها
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علومات الالزمة للمجتمعات احمللية من     توفري امل  )أ( 
 أجل معاجلة مشاكل اجلرمية؛

دعـم عملـية اجيـاد معـرفة مفـيدة وقابلة للتطبيق          )ب( 
 عمليا تكون موثوقا هبا علميا وصحيحة؛

دعــم تنظــيم وجتمــيع املعــرفة واســتبانة ومعاجلــة   )ج( 
 الثغرات يف القاعدة املعرفية؛

الئـم، فيما  تقاسـم تلـك املعـرفة، حسـبما هـو م       )د( 
بـني الباحـثني ومقـرري السياسـات واملعـلمني واملمارسني من            

 القطاعات املختصة األخرى واجملتمع احمللي األوسع نطاقا؛

تطبــــيق هــــذه املعــــرفة يف تكريــــر الــــتدخالت   )ه( 
ــدة     ــع مشــاكل جدي ــدة وتوقّ ــناجحة ووضــع مــبادرات جدي ال

 خاصة باجلرمية وفرص الوقاية منها؛

نات للمعاونة على مواجهة منع     إنشـاء نظـم بـيا      )و( 
اجلـرمية بشـكل أجنـع تكلفـة، مبـا يف ذلـك إجـراء إستقصاءات                

 منتظمة عن اإليذاء واالجرام؛

تعزيـز تطبـيق هـذه البيانات للتقليل من معاودة           )ز( 
اإليــذاء ومــن دوام االجــرام وتقلــيص املســاحات الــيت تشــهد    

 .معدالت اجرام عالية
  

 التخطيط لعمليات التدخل
 

ينـبغي ملـن خيطـط لعملـيات الـتدخل تعزيـز سلسلة من              -٢٢
 :االجراءات تشمل ما يلي

إجـراء حتلـيل مـنهجي ملشـاكل اجلرمية وأسباهبا            )أ( 
ــلى      ــا عـ ــبها، وخصوصـ ــا، وعواقـ ــتمال حدوثهـ ــل احـ وعوامـ

 املستوى احمللي؛

وضــع خطــة تقــوم عــلى أنســب هنــج وتكــّيف     )ب( 
 ددين؛التدخالت وفقا للمشكلة والسياق احملليني احمل

وضـع خطـة تنفـيذية للقيام بالتدخالت املناسبة          )ج( 
 اليت تتسم بالفعالية والكفاءة واالستدامة؛

اسـتنفار اهليـئات الـيت تكون قادرة على معاجلة           )د( 
 األسباب؛

 .الرصد والتقييم )ه( 
  

 تقييم الدعم
 

ينـــــبغي لـــــلحكومات وهيـــــئات الـــــتمويل األخـــــرى  -٢٣
 :نفيذها القيام مبا يليواملشاركني يف صوغ الربامج وت

االضــطالع بتقيــيم قصــري األمــد وطويــل األمــد   )أ( 
 إلجراء اختبار صارم ملا هو صاحل للعمل وأين وملاذا؛

 إجراء حتليالت لفعالية التكلفة؛ )ب( 

تقيـيم مـدى مـا حتققـه االجراءات من تقليل يف       )ج( 
مسـتويات اجلـرمية واإليذاء، ويف خطورة اجلرمية، ويف اخلوف          

  اجلرمية؛من

ــب غــري      )د(  ــنواتج وللعواق ــنهجي لل ــيم م إجــراء تقي
املقصــودة، اإلجيابــية مــنها والســلبية عــلى الســواء، املترتــبة عــلى 
االجــراءات املــتخذة، ومــن ذلــك مــثال االخنفــاض يف معــدالت  

 .أو اجملتمعات احمللية بالعار/اجلرمية أو وصم األفراد و
  

 النهوج -جيم
 

عا يف هنجـــي مـــنع اجلـــرمية يتضـــمن هـــذا الـــباب توســـ  -٢٤
كما . القـائمني عـلى التدابري الظرفية وعلى التنمية االجتماعية        

يوجـز الـنهوج اليت ينبغي أن تسعى احلكومات واجملتمع املدين     
 .إىل اتباعها من أجل منع اجلرمية املنظمة
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 التنمية االجتماعية
 

ينـبغي لـلحكومات أن تعـاجل عوامـل احـتمال حـدوث        -٢٥
 :يذاء باختاذ التدابري التاليةاجلرمية واإل

تعزيـز العوامـل الوقائـية عـن طريق برامج تنمية            )أ( 
اجتماعـية واقتصـادية شاملة وال تتسم بوصم اآلخرين بالعار،          

 تشمل الصحة والتعليم واإلسكان والتوظيف؛

 تعزيز األنشطة اليت تعاجل التهميش واالقصاء؛ )ب( 

 ؛تعزيز حسم النـزاعات بشكل إجيايب )ج( 

اسـتخدام اسـتراتيجيات التعلـيم والتوعية العامة         )د( 
 .لتعزيز ثقافة املشروعية والتسامح مع احترام اهلويات الثقافية

  
 التدابري الظرفية

 
ينـبغي للحكومات واجملتمع األهلي، مبا يف ذلك قطاع          -٢٦

الشــركات حســب االقتضــاء، أن تدعــم وضــع بــرامج ملــنع       
 :ت ظرفية، وذلك بطرائق منهااجلرمية استنادا إىل اعتبارا

 حتسني التصميم البيئي؛ )أ( 

اسـتحداث وسـائل رقابية مناسبة تكون مراعية         )ب( 
 للحق يف اخلصوصية؛

التشـجيع على تصميم سلع استهالكية تزيد يف         )ج( 
 الصمود أما اجلرمية؛

محايـــة األهـــداف مـــن أي ضـــرر، دون الـــتأثري   )د( 
ّد مـن سـبل حرية الوصول       عـلى نوعـية البيـئة املعمـورة أو احلـ          

 إىل مكان عام؛

 .تنفيذ استراتيجيات ملنع تكرار اإليذاء )ه( 
  

 منع اجلرمية املنظمة
 

ينــبغي لــلحكومات واجملــتمعات األهلــية أن تســعى إىل   -٢٧
ــية        ــرب الوطن ــنظمة ع ــني اجلــرمية امل ــيل ومعاجلــة الصــالت ب حتل

 :ومشاكل اجلرمية الوطنية واحمللية، وذلك بطرائق منها

ــام    )أ(  ــتقبلية أمـ ــة واملسـ احلـــد مـــن الفـــرص القائمـ
اجلماعـات اإلجرامـية املــنظمة للمشـاركة بعـائدات اجلــرمية يف     
األسـواق املشروعة بواسطة تدابري تشريعية أو إدارية أو غريها      

 من التدابري املناسبة؛

وضــع تدابــري ملــنع إســاءة اجلماعــات اإلجرامــية  )ب( 
ت اليت تطرحها السلطات املـنظمة اسـتعمال إجـراءات العطاءا      

العمومــــية واالعانــــات والــــرخص الــــيت متــــنحها الســــلطات  
 العمومية للقيام بنشاط جتاري؛

تصـــميم اســـتراتيجيات ملـــنع اجلـــرمية، حســـب   )ج( 
االقتضـــاء، حلمايـــة الفـــئات املهّمشـــة اجتماعـــيا، وخصوصـــا  
النسـاء واألطفـال، الذين يعتربون عرضة لألفعال اليت ترتكبها          

جرامـية املنظمة، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص        اجلماعـات اال  
 .وهتريب املهاجرين

  
 التعاون الدويل-خامسا  

 
 املعايري والقواعد

 
الــدول األعضــاء مدعــوة، لــدى تعزيــز الــتدابري الدولــية  -٢٨

يف جمـال مـنع اجلرمية، إىل أن تراعي الصكوك الدولية الرئيسية        
لـيت هي أطراف    ذات الصـلة حبقـوق اإلنسـان ومـنع اجلـرمية وا           

مرفق قرار اجلمعية العامة    (فـيها، ومـنها اتفاقـية حقوق الطفل         
٤٨القرار  (وإعـالن القضـاء على العنف ضد املرأة         ) ٤٤/٢٥

ومــــبادئ األمــــم املــــتحدة التوجيهــــية ملــــنع جــــنوح ) ١٠٤/
ــية  (األحــداث  ــرياض التوجيه ــبادئ ال ــرار  ) (م ــرفق الق /٤٥م
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ــتعلقة ب  ) ١١٢ ــبادئ األساســية امل ضــحايا اإلجــرام  وإعــالن امل
مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  (والتعســف يف اســتعمال الســلطة  

ــية يف   ) ٤٠/٣٤ ــتعاون واملســاعدة التقن واملــبادئ التوجيهــية لل
مــرفق قــرار اجمللــس االقتصــادي  (جمــال مــنع اجلــرمية يف املــدن  

وكذلـك إعـالن فيينا بشأن اجلرمية       ) ١٩٩٥/٩واالجـتماعي،   
مــرفق (احلــادي والعشـرين  مواجهـة حتديــات القـرن   : والعدالـة 

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    ) ٥٥/٥٩قـرار اجلمعية العامة     
اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب الوطنـــية والـــربوتوكوالت املـــلحقة هبـــا  

ــرار   ( ــثاين والثالــث بالق ــرفقات األول وال ــرفق ٥٥/٢٥امل ، وم
 ).٥٥/٢٥٥القرار 

  
 املساعدة التقنية

 
ــنظمات ا    -٢٩ ــدول األعضــاء وم ــبغي لل ــتمويل الدولــية  ين ل

املختصــة أن توفــر املســاعدة املالــية والتقنــية، مبــا يف ذلــك بــناء  
ــية والـــــبلدان ذات      ــب، للـــــبلدان النامـــ ــدرات والتدريـــ القـــ
االقتصـــادات االنتقالـــية، وللمجـــتمعات احمللـــية واملـــنظمات     
األخـرى ذات الصـلة من أجل تنفيذ استراتيجيات ملنع اجلرمية           

ت احمللـية عـلى كـل مـن الصعيد          مـنعا فّعـاال ولسـالمة اجملـتمعا       
ويف هــذا الســياق، ينــبغي تركــيز  . الوطــين واالقلــيمي واحملــلي 

اهـتمام خـاص عـلى البحـث واختـاذ التدابري بشأن منع اجلرمية              
 .عن طريق التنمية االجتماعية

  
 التشبيك

 
ــبغي للــدول األعضــاء أن تعــزز أو تنشــئ شــبكات     -٣٠  ين

هبـدف تبادل املمارسات    دولـية وإقليمـية ووطنـية ملـنع اجلـرمية           
الواعــدة والــيت أثبتــت جدواهــا، وتــبني عناصــر قابلــية نقــلها،   
وجعـل مـثل هـذه املعـرفة مـتاحة للمجـتمعات احمللـية يف مجيع                

 .أحناء العامل
 

 الصالت بني اجلرمية عرب الوطنية واجلرمية احمللية
 

ينـبغي للـدول األعضـاء أن تتعاون على حتليل ومعاجلة            -٣١
جلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية ومشــاكل اجلــرمية  الصــالت بــني ا
 .الوطنية واحمللية

  
 وضع أولويات ملنع اجلرمية

 
ينــبغي لــلمركز املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل وشــبكة        -٣٢

املعـاهد الـتابعة واملنتسـبة اىل برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية            
م والعدالـة اجلنائـية وغـري ذلـك مـن الكيانات املختصة يف األم             

املـتحدة أن تـدرج يف أولوياهتـا مـنع اجلـرمية عـلى الـنحو املبني            
يف هـذه املـبادئ التوجيهية، وأن تقيم آلية للتنسيق، وأن تضع            
ــداء       ــياجات وإلس ــيم لالحت ــراء تقي ــة بأمســاء اخلــرباء إلج قائم

 .املشورة التقنية
  

 النشر
 

ينـبغي للهيـئات املختصـة يف األمـم املتحدة وغريها من             -٣٣
ت ذات الصـلة أن تـتعاون عـلى إصـدار معلومات عن             املـنظما 

مـنع اجلـرمية بأكـرب عدد ممكن من اللغات، باستعمال كل من             
 .الوسائل الطباعية وااللكترونية

  
 مشروع القرار الثالث 

 
تــرويج الــتدابري الفعالــة للتصــدي للمســائل املــتعلقة   

باألطفــــال املفقوديــــن وباالنــــتهاك أو االســــتغالل    
 لاجلنسي لألطفا

 
 ان اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
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 والــربوتوكول )١٥( اتفاقــية حقــوق الطفــل،اذ يســتذكر 
االختـياري املـلحق باتفاقـية حقـوق الطفـل بشأن بيع األطفال       

 واتفاقية )١٦(واسـتغالل األطفـال يف الـبغاء ويف املواد االباحية،         
 )١٧(األمـــم املـــتحدة ملكافحـــة اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب الوطنـــية، 

كول مـنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة        وبـروتو 
ــية األمــم املــتحدة ملكافحــة     النســاء واألطفــال، املكمــل التفاق

 )١٨(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

 )١٩( االعالن العاملي حلقوق االنسان،واذ يستذكر 

، املؤرخ  ٥٠/١٤٥ قـرار اجلمعـية العامـة        واذ يسـتذكر   
أن مؤمتــــر األمــــم ، بشــــ١٩٩٥ديســــمرب / كــــانون األول٢١

املـتحدة التاسـع ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اجملـرمني، الـذي وافقـت         
فـيه اجلمعية العامة على القرارات اليت اعتمدها املؤمتر التاسع،          

 بشـــأن األطفـــال كضـــحايا وكمرتكـــبني  ٧مبـــا فـــيها القـــرار 
 )٢٠(للجرمية وبرنامج األمم املتحدة للعدالة اجلنائية،

ملي األول ملكافحة االستغالل     املؤمتـر العـا    واذ يسـتذكر   
ــتجاري لألطفــال، الــذي عقــد يف ســتوكهومل مــن    اجلنســي ال

ــرنامج ١٩٩٦أغســـــطس / آب٣١ إىل ٢٧ ، واالعـــــالن وبـــ
العمـل اللذيـن اعتمدمها املؤمتر العاملي بغية تعزيز محاية حقوق       
الطفـــل واهنـــاء االســـتغالل اجلنســـي الـــتجاري لألطفـــال، وال 

ــية حقــوق ال   ــيق اتفاق طفــل وســائر الصــكوك ذات  ســيما بتطب
 الصلة،

                                                         
 .٤٤/٢٥مرفق قرار اجلمعية العامة  (15)
 .٥٤/٢٦٣املرفق الثاين لقرار اجلمعية العامة  (16)
 .٥٥/٢٥املرفق األول لقرار اجلمعية العامة  (17)
 .٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (18)
 ).ثالثا( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  (19)
ة ومعاملة تقرير مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمي انظر  (20)

 ، ١٩٩٥مايو / أيار ٨ –أبريل  / نيسان٢٩اجملرمني، القاهرة، 
 .(A/CONF.169/16)الفصل األول 

 املؤمتـر العـاملي الـثاين ملكافحـة االستغالل      واذ يسـتذكر   
اجلنسي التجاري لألطفال، الذي عقد يف يوكوهاما، اليابان،        

ــن  ــانون األول٢٠ إىل ١٧مـ ــمرب /  كـ ــذي ٢٠٠١ديسـ ، والـ
" ٢٠٠١التزام يوكوهاما العاملي لسنة    "اعـتمد فيه املشاركون     

دول للـتدابري الرامـية إىل القضـاء على    الـذي يرحـب بـتعزيز الـ      
اسـتغالل األطفـال يف الـبغاء ويف املـواد االباحية وعلى االجتار             

 باألطفال لألغراض اجلنسية،

 ١٨٢ اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولية رقم       واذ يسـتذكر   
املـتعلقة حبظـر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية           

ــيها، املؤرخــة   ــرا١٧للقضــاء عل ــيه /ن حزي ــيت ١٩٩٩يون ، وال
ــزامي جلمــيع مــن هــم دون ســن      حتظــر الســخرة والعمــل االل

 الثامنة عشرة،
  

تدابــري العمــل عــلى الــتعاون مــع اجملــتمع األهــلي يف   -أوال
ــتهاك أو    ــن واالنـ ــال املفقوديـ ــألة األطفـ ــة مسـ معاجلـ

 االستغالل اجلنسي لألطفال
 

 بـأن اجملـتمع األهلي ميكن أن يؤدي دورا          واقتـناعا مـنه    
يف مكافحـة اخـتفاء األطفـال وبـأن وجود منظمات أو شبكة             
مــنظمة مــن الــرابطات ميكــن أن يكــون مفــيدا يف العــثور عــلى 

 األطفال املفقودين ويف منع ومكافحة تلك املشكلة،

 بـأن اجملـتمع األهلي ميكن أيضا أن يؤدي          واقتـناعا مـنه    
ــال      ــتغالل اجلنســي لألطف ــتهاك أو االس دورا يف مكافحــة االن

وجـود مـنظمات أو شـبكة منظمة من الرابطات، ميكن           وبـأن   
ــُتهكوا أو     ــن انـ ــال الذيـ ــاعدة األطفـ ــيدا يف مسـ ــون مفـ أن يكـ

 اسُتغلوا جنسيا ويف منع ومكافحة تلك املشكلة

يشـجع الـدول األعضـاء عـلى أن تيّسر التعاون            -١ 
بـني السـلطات املختصة ومنظمات أو رابطات اجملتمع األهلي          
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ع األطفـال املفقودين أو مبساعدة الذين       املؤهلـة الـيت تقـوم بتتـب       
 انتهكوا أو استغلوا جنسيا؛

ــدور     يشــدد -٢  ــتعاون ال ميــس ب ــك ال ــلى أن ذل  ع
الســلطات املختصــة يف اجــراء التحقــيقات واختــاذ االجــراءات  

 القضائية؛

 بـالدول األعضـاء أن تبحث، مع مراعاة    يهيـب  -٣ 
توفري خــط املــوارد املــتاحة، امكانــية القــيام، يف مجلــة أمــور، بــ 

هــاتفي ســاخن جمــاين أو وســائل اتصــال أخــرى أو بتشــجيع     
الترتيــبات باســتخدام االنترنيــت مــثال؛ الــيت يتســىن هبــا لــتلك    

 أعاله ١املـنظمات أو الـرابطات املؤهلة املشار اليها يف الفقرة          
 أن توفر خطا ساخنا على مدار الساعة؛

ــب -٤  ــبات   يهيـ ــع ترتيـ ــاء أن تضـ ــالدول األعضـ  بـ
ــة إىل  ــتعلقة   مالئمــ ــريعاهتا املــ ــا لتشــ ــروري، وفقــ ــد الضــ احلــ

بالتحقـيقات واالجـراءات القضـائية، لتيسـري تـبادل املعلومات           
املناسـبة بـني تلك املنظمات أو الرابطات والسلطات املختصة          
ــن انــُتهكوا أو        ــال املفقوديــن أو الذي ــتعلق بتتــبع األطف ــيما ي ف

 .اسُتغلوا جنسيا
  

 تدابري مكافحة بغاء األطفال -ثانيا
 

ــيت طلــب إىل    واذ يســتذكر  ــل، ال ــية حقــوق الطف  اتفاق
 منها منع محل    ٣٤من املادة   ) أ(الـدول األطــراف فـي الفقرة     

(أو اكـراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غري مشروع،        

١٥( 

 مـــــن ٣مـــــن املـــــادة ) ب( أن الفقـــــرة واذ يالحـــــظ 
ــيع      ــية حقــوق الطفــل بشــأن ب ــياري التفاق ــربوتوكول االخت ال

 )٢١(واسـتغالل األطفـال يف الـبغاء ويف املواد االباحية         األطفـال   

                                                         
 .٥٤/٢٦٣املرفق الثاين للقرار  (21)

يهيــب بــالدول األطــراف، أن تكفــل أن يكــون الفعــل املــتعلق 
بعـرض أو تـأمني أو تدبـري أو تقـدمي طفـل لغرض استغالله يف                
الـبغاء مغطـى تغطـية كاملـة، مبوجب قانوهنا اجلنائي أو قانون              

 العقوبات فيها،

فـل هـو جتربة تسبب      أن بغـاء الط   واذ يضـع يف اعتـباره        
 صدمة للطفل املعين ال ميكن انكارها،

 احلاجــة إىل جعــل األشــخاص الذيــن  واذ يعــيد تأكــيد 
يقومـون بـتدبري أو تـأمني خدمات األطفال اجلنسية مسؤولني           

 عن أفعاهلم، اليت تنتهك حقوق وكرامة األطفال املعنيني،

ــب  ــتأمني    يهي ــتخذ اخلطــوات ل ــالدول األعضــاء أن ت  ب
شــخاص الذيــن يقومــون بــتدبري أو تــأمني خدمــات  معاقــبة األ

ــا     ــبة مبوجـــب قانوهنـ ــة ومناسـ ــبة فعالـ ــية معاقـ ــال اجلنسـ األطفـ
 .الداخلي

  
العقابية يف القضايا املتعلقة    حدود زمنية لالجراءات     -ثالثا

 باالنتهاك أو االستغالل اجلنسي لألطفال
 

 عــلى أن االنــتهاك أو االســتغالل اجلنســي    واذ يشــدد 
لألطفـــال الذيـــن يكونـــون ضـــحايا ذلـــك  يســـبب صـــدمات 

ــيهم       ــر ف ــد تؤث ــتجربة ق ــك ال ــتغالل، وأن تل ــتهاك أو االس االن
 طوال حياهتم،

 عـلى أن املقترفني لتلك األفعال يكونون يف         واذ يشـدد   
أحـيان كثرية من داخل األسرة أو من بني معارف أو أصدقاء         
ــرة       ــئة املباشـ ــرين يف البيـ ــخاص آخـ ــني أشـ ــن بـ ــرة أو مـ األسـ

 و يتمتعون مبركز ذي سلطة على الضحايا،للضحايا أ

أن ضحايا االنتهاك أو االستغالل   واذ يضـع يف اعتباره       
اجلنســي حيـــتاجون عمومـــا إىل وقــت للوصـــول إىل مســـتوى   
ــيت     ــداث الـ ــتهاكي لألحـ ــابع االنـ ــالزم الدراك الطـ ــج الـ النضـ
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عاشـوها وللتعـبري عـن رأيهـم بشـأن تلـك األحـداث والتجرؤ               
 على شجبها،

ــالدو  ــعا لكـــي  يهيـــب بـ ــر وسـ ــاء أن ال تدخـ ل األعضـ
ــاذ       ــزمين الخت ــية، أن احلــد ال ــا لتشــريعاهتا الداخل تضــمن، وفق
ــتهاك أو     ــتعلقة باالنـــ ــايا املـــ ــية يف القضـــ ــراءات اجلنائـــ االجـــ
االســتغالل اجلنســي للطفــل ال يعــيق مالحقــة اجلــاين مالحقــة  
فعالـة وذلـك، عـلى سـبيل املـثال، عن طريق النظر يف امكانية                

 الـزمين إىل حـني بلوغ الطفل السن القانونية      ارجـاء بـدء احلـد     
 .ملمارسة حقوقه املدنية

  
 مشروع القرار الرابع 

 
معـايري األمـم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية       

 والعدالة اجلنائية
 

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 أمهــية معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا إذ يعــيد تأكــيد 
جلــرمية والعدالــة اجلنائــية وضــرورة اقامــة تــوازن يف جمــال مــنع ا

بــني املســألة الرئيســية الراهــنة ذات األولويــة املــتعلقة مبكافحــة  
اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية واملسـائل األخـرى ذات األولوية             

 يف برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

ملــؤرخ  ا٥٦/١٦١ قــرار اجلمعــية العامــة  وإذ يســتذكر 
 بشأن حقوق االنسان يف     ٢٠٠١ديسـمرب   / كـانون األول   ١٩

 جمال اقامة العدل،

 ٢٠٠٢/٤٧قــرار جلــنة حقــوق االنســان وإذ يســتذكر  
بشــأن حقــوق االنســان يف جمــال اقامــة العــدل، ال ســيما فــيما  

 يتعلق بقضاء األحداث،

ــباره   ــع يف اعتـ ــة   وإذ يضـ ــدورة احلاديـ ــوع الـ  أن موضـ
إصالح نظام  "العدالة اجلنائية كان    عشـرة للجـنة منع اجلرمية و      

 ،"حتقيق الفعالية واالنصاف: العدالة اجلنائية

ــنا    وإذ يســتذكر  ــن اعــالن فيي  األحكــام ذات الصــلة م
مواجهـــة حتديـــات القـــرن احلـــادي : بشـــأن اجلـــرمية والعدالـــة

 ٤، املؤرخ   ٥٥/٥٩والعشـرين، املـرفق بقـرار اجلمعـية العامـة           
 ،٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول

خطــط العمــل لتنفــيذ اعــالن فييــنا  يســتذكر أيضــا وإذ  
ــة      ــية العام ــرار اجلمع ــرفقة بق ــة، امل /٥٦بشــأن اجلــرمية والعدال

، ال ســـيما ٢٠٠٢يـــناير / كـــانون الـــثاين ٣١ املـــؤرخ ٢٦١
خطـط العمـل املتعلقة مبنع اجلرمية، والشهود وضحايا اجلرمية،          
واكـــتظاظ الســـجون وبدائـــل الســـجن، وقضـــاء األحـــداث،  

اخلاصة باملرأة يف نظام العدالة اجلنائية، واملعايري  واالحتـياجات   
 )٢٢(والقواعد،

توصــية مكتــب خدمــات الــرقابة وإذ يضــع يف اعتــباره  
الداخلـية املقدمـة إىل جلـنة الـربنامج والتنسيق التابعة للمجلس            
ــأن      ــة واألربعــني ب ــا احلادي االقتصــادي واالجــتماعي يف دورهت

دويل التابع ملكتب مراقبة    يقـترح املركـز املعـين مبـنع االجرام ال         
املخـدرات ومـنع اجلـرمية الـتابع لألمانـة العامـة عـلى جلـنة منع                 
اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف دورهتـا الثانـية عشـرة آلـية منقحة                
لـتقدمي الـتقارير بشـأن اسـتخدام وتطبـيق معايري األمم املتحدة             

 )٢٣(وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
  

                                                         
، املرفق، األبواب العامة من الثامن اىل ٥٦/٢٦١قرار اجلمعية  (22)

 .العاشر ومن الثاين عشر اىل الرابع عشر
(23) E/AC.51/2001/5 ١٣، الفقرة. 
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اســتخدام وتطبــيق معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا  -أوال
 يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 
يوليه / متوز ٢٧ املؤرخ   ١٩٩٣/٣٤ قـراره    إذ يسـتذكر   
 الـذي طلـب يف اجلـزء الثالـث منه إىل األمني العام أن               ١٩٩٣

يــبدأ دون إبطــاء يف عملــية مجــع لــلمعلومات يضــطلع هبــا عــن 
 طريق االستقصاءات،

ــا   ــتذكر أيضـ ــراره وإذ يسـ ــؤرخ ١٩٩٨/٢١ قـ  ٢٨ املـ
 الذي طلب يف اجلزء األول منه إىل األمني         ١٩٩٨يوليه  /متـوز 

 العام مواصلة مجع املعلومات،

اصالح " بـتقرير األمني العام بشأن       حيـيط عـلما    -١ 
حتقــيق الفعالــية واالنصــاف واســتخدام : نظــام العدالــة اجلنائــية

اعدهــا وخاصــة مــا يــتعلق  وتطبــيق معــايري األمــم املــتحدة وقو 
 )٢٤(؛"منها بقضاء األحداث واصالح قوانني العقوبات

 بتقرير األمني العام عن تنفيذ اعالن       حييط علما  -٢ 
األمــــم املــــتحدة ملكافحــــة الفســــاد والرشــــوة يف املعــــامالت 

 وتقريــر األمــني العــام عــن تنفــيذ اعــالن  )٢٥(الــتجارية الدولــية
 وتقرير األمني   )٢٦(العـام األمـم املـتحدة بشـأن اجلـرمية واألمـن           

العـــــام عـــــن تنفـــــيذ املدونـــــة الدولـــــية لســـــلوك املوظفـــــني   
 أن الدورة األوىل جلمع املعلومات عن       ويعتـرب  )٢٧(العمومـيني، 

اسـتخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع          
 اجلرمية والعدالة اجلنائية قد اكتملت؛

نا بتوافر  إىل األمـني العـام أن يعقـد، رهـ         يطلـب    -٣ 
األمـوال مـن خـارج امليزانـية، اجـتماعا لفـريق مـن اخلرباء من                

                                                         
(24) E/CN.15/2002/3. 
(25) E/CN.15/2002/6 و Add.2. 
(26) E/CN.15/2002/11. 
(27) E/CN.15/2002/6/Add.1 و Add.3. 

ــايري      ــيق مع ــتقدم احملــرز يف تطب ــة وال ــتائج احملقق ــيم الن أجــل تقي
األمـم املـتحدة وقواعدهـا القائمة يف جمال منع اجلرمية والعدالة      
ــيم     ــتقارير، وتقي ــتقدمي ال ــنظام احلــايل ل ــية، واســتعراض ال اجلنائ

مــن اســتخدام هنــج مــتعدد القطاعــات، وتقــدمي املــزايا املــتوقعة 
اقـتراحات ملموسـة لكـي تـنظر فيها جلنة منع اجلرمية والعدالة             

 اجلنائية يف دورهتا الثانية عشرة؛

 املركـز املعين مبنع االجرام الدويل التابع        يشـجع  -٤ 
ملكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية الــتابع لألمانــة العامــة  

اعدة التقنـية واخلدمات االستشارية  عـلى مواصـلة  تقـدمي املسـ       
ــوال     ــتوافر األمـ ــنا بـ ــند الطلـــب ورهـ ــاء عـ ــدول األعضـ إىل الـ
املوجـودة، وذلـك لدعـم اصـالح نظـام العدالة اجلنائية، مبا يف              
ذلـــك يف اطـــار حفـــظ الســـالم واعـــادة الـــتعمري بعـــد انـــتهاء  
ــا يف      ــتحدة وقواعده ــم امل ــايري األم الصــراع، باالســتناد إىل مع

 ة والعدالة اجلنائية؛جمال منع اجلرمي

 الـــدول األعضـــاء إىل تقـــدمي تـــربعات    يدعـــو -٥ 
 ملشاريع التعاون التقين يف جمال اصالح نظام العدالة اجلنائية؛

ــدويل إىل    يدعــو -٦  ــنع االجــرام ال  املركــز املعــين مب
زيـادة الـتعاون والتنسـيق مـع غـريه من الكيانات ذات الصلة،              

ــم ا    ــرنامج األم ــاهد شــبكة ب ــنع اجلــرمية   ال ســيما مع ــتحدة مل مل
والعدالـة اجلنائـية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق االنسان، يف          
اسـتخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع          
اجلـرمية والعدالة اجلنائية، هبدف زيادة التكامل وتعزيز التعاون         
القـائم يف تنفـيذ بـرامج كـل مـنها، وتقويـة أواصر التعاون مع                

مـــن كـــيانات األمـــم املـــتحدة واملـــنظمات ذات الصـــلة غـــريه 
 .احلكومية الدولية منها وغري احلكومية
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 إصالح قوانني العقوبات -ثانيا
 

يوليه / متوز ٢١ املؤرخ   ١٩٩٩/٢٧ قـراره    إذ يسـتذكر   
  بشأن اصالح قوانني العقوبات،١٩٩٧

 بـــأن اكـــتظاظ الســـجون الشـــديد ميكـــن أن  وإذ يقـــر 
إلنســــان األساســــية للســــجناء يــــؤدي إىل انــــتهاك حقــــوق ا

 وموظفي السجون،

 الـدول األعضاء اىل بذل اجلهود الالزمة        يدعـو  -١ 
حلـل مشـكلة اكتظاظ السجون بطرق من ضمنها اجياد بدائل           

 للسجن أو استخدام هذه البدائل بصورة مالئمة؛

يدعـو اهليـئات املختصة والوكاالت املتخصصة        -٢ 
عضاء إىل االستمرار يف    يف مـنظومة األمـم املـتحدة والدول األ        

تقـدمي املسـاعدة للـدول، عـند الطلـب، ورهـنا بـتوافر األموال               
املوجـــودة، وذلـــك يف شـــكل خدمـــات استشـــارية أو تقيـــيم  
االحتـياجات أو بـناء القـدرات أو التدريـب أو غـري ذلـك من                
ــنها مــن حتســني أوضــاع الســجون      أشــكال املســاعدة، لتمكي

 .لى بدائل السجنواحلد من اكتظاظها وزيادة االعتماد ع
  

 ادارة قضاء األحداث -ثالثا
 

يوليه / متوز ٢٨ املؤرخ   ١٩٩٩/٢٨ قـراره    اذ يسـتذكر   
  بشأن ادارة قضاء األحداث،١٩٩٩

ــب -١  ــتعاون بــني     يطل ــام تدعــيم ال  إىل األمــني الع
ــبة    ــتابع ملكتـــب مراقـ ــرام الـــدويل الـ املركـــز املعـــين مبـــنع االجـ

العامـــة وغــريه مـــن  املخــدرات ومــنع اجلـــرمية الــتابع لألمانــة     
الشـركاء املعنيني، ال سيما األعضاء اآلخرين يف فريق التنسيق          
املعـين باملشـورة واملسـاعدة التقنيـتني يف جمـال قضاء األحداث             
الـــذي أنشـــئ متشـــيا مـــع املـــبادئ التوجيهـــية للعمـــل املـــتعلق  

ــية،    ــة اجلنائ ــام العدال ــال يف نظ ــتابعة    )٢٨(باألطف ــك م ــا يف ذل مب
 لطفل املتعلقة مبسائل قضاء األحداث؛توصيات جلنة حقوق ا

 املركز املعين مبنع االجرام الدويل والدول       يدعو -٢ 
األعضـاء االسـتمرار، رهنا بتوافر األموال املوجودة وبالتعاون         
مـع معـاهد شـبكة بـرنامج األمـم املـتحدة ملنع اجلرمية والعدالة               
اجلنائـــية وغـــريه مـــن الكـــيانات، يف وضـــع وتنفـــيذ مشـــاريع   

ــيم نظــم قضــاء      تســتهدف  ــدى الشــباب وتدع ــنع اجلــرمية ل م
ــداث     ــرمني األحــ ــالح اجملــ ــية اصــ ــداث وحتســــني عملــ األحــ

 .وعالجهم وحتسني محاية األطفال الضحايا
  

 مشروع القرار اخلامس 
 

ــنع االخــتطاف ومكافحــته       ــلى م ــدويل ع ــتعاون ال ال
 والقضاء عليه وعلى توفري املساعدة للضحايا

 
 تماعي،ان اجمللس االقتصادي واالج 

 بــأن اخــتطاف األشــخاص يشــكّل جــرمية   اقتــناعا مــنه 
خطــرية وانـــتهاكا حلــق األفـــراد يف احلــرية وكذلـــك حلقـــوق    
أساسـية أخـرى، مـنها القـانون االنسـاين الـدويل الذي يسري              

 يف حاالت النـزاع املسلح،

 ١٥ املؤرخ   ٥٥/٢٥ قرار اجلمعية العامة     واذ يسـتذكر   
ــثاين  ــرين الـ ــذي ٢٠٠٠نوفمـــرب /تشـ ــتمدت اجلمعـــية  ، الـ اعـ

ــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب      مبوجــبه اتفاق
الوطنـية، وهـي صـك يشـكل جزءا من االطار القانوين الالزم             

ــة االخــــتطاف، وال  ــيما  للــــتعاون الــــدويل عــــلى مكافحــ ســ
 االختطاف الذي يرتكب ألغراض ابتزازية،

                                                         
 .، املرفق١٩٩٧/٣٠القرار  (28)
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  الطابع عرب الوطين للجرمية املنظمة ونزوع   واذ يالحـظ   
اجلماعـات االجرامـية املـنظمة إىل توسـيع نطـاق عملـياهتا غـري        

 املشروعة،

 لــتزايد اجتــاه اجلماعــات االجرامــية  واذ يســاوره القلــق 
ــلجوء إىل االخــتطاف، وال ســيما االخــتطاف     ــنظمة حنــو ال امل
الــذي يرتكــب ألغــراض ابــتزازية، كوســيلة جلمــع رأس املــال  

ــياهتا االجرامــية واالضــطالع   ــز عمل  بأنشــطة غــري  هبــدف تعزي
مشــروعة أخــرى، كاالجتــار غــري املشــروع باألســلحة الــنارية   
وغســل األمــوال واالجتــار بــاملخدرات واالجتــار غــري املشــروع 

 بالبشر واجلرائم ذات الصلة باالرهاب،

بــأن الــروابط بــني خمــتلف األنشــطة غــري   واقتــناعا مــنه  
املشــروعة واجلماعــات االجرامــية املــنظمة متــثل هتديــدا اضــافيا 
لألمـن الشخصـي ونوعـية احلـياة، مما حيول دون حتقيق التنمية             

 االقتصادية واالجتماعية،

ــية ملكافحــة   واقتــناعا مــنه أيضــا    بــأن أكــثر الســبل فعال
ــر موجــودات اجلماعــات      ــتفاء أث ــنظمة يتمــثل يف اق اجلــرمية امل
االجرامــية والكشــف عــنها وجتمــيدها ومصــادرهتا مــن أجــل    

 تقويض بنية تلك اجلماعات،

مؤمتـر األمـم املـتحدة العاشـر ملنع اجلرمية          اذ يسـتذكر    و 
ــرمني، ــة اجملـ ــراءات    )٢٩(ومعاملـ ــتماد اجـ ــّية اعـ ــد بنـ الـــذي عقـ

متضـــافرة وأكـــثر فعالـــية، يف روح مـــن الـــتعاون، مـــن أجـــل  
 مكافحة مشكلة اجلرمية العاملية،

: اعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة    واذ يسـتذكر أيضـا       
دي والعشـــرين، الـــذي أقـــرته مواجهـــة حتديـــات القـــرن احلـــا

/  كــانون األول٤ املــؤرخ ٥٥/٥٩اجلمعــية العامــة يف قــرارها 

                                                         
مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، انظر  (29)

تقرير من إعداد األمانة : ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٧-١٠فيينا، 
 A.00.IV.8)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (عامةال

، والذي أعلنت فيه الدول األعضاء املشاركة       ٢٠٠٠ديسمرب  
يف املؤمتــر العاشــر اعــتزامها تدعــيم الــتعاون الــدويل بغــية اجيــاد 

 )٣٠(بيئة مؤاتية ملكافحة اجلرمية املنظمة،

تطاف يف خمتلف بلدان     تـزايد عملـيات االخ     واذ يقلقـه   
العـامل واآلثـار الوخيمة اليت تتركها تلك اجلرمية على الضحايا           
ــم        ــري املســاعدة هل ــم توف ــلى دع ــزم ع ــد الع وأســرهم، واذ يعق

 ودعم التدابري الرامية إىل محايتهم وحتقيق معافاهتم،

 ممارسـة االختطاف العاملية     يديـن بقـوة ويـرفض      -١ 
ــا كانــت الظــروف الــيت تُ   ــنطاق، أي ــا كــان  ال ــيها وأي رتكــب ف

الغــرض مــنها، وهــي تتمــثل يف احــتجاز شــخص أو أشــخاص 
باالكـراه هبـدف طلـب مكسـب غري مشروع أو أي مكسب              
اقتصـادي آخر مقابل االفراج عنهم، أو هبدف اجبار شخص          
عــلى القــيام أو االمتــناع عــن القــيام بشــيء مــا، ويعقــد العــزم  

ــباره      ــن اآلن فصــاعدا باعت ــة االخــتطاف م جــرمية عــلى معامل
ــترنا بعمـــل مجاعـــات     ــون مقـ ــندما يكـ ــا عـ ــرية، خصوصـ خطـ

 اجرامية منظمة أو جمموعات ارهابية؛

 الـدول األعضـاء الـيت مل تفعـل ذلـك بعد             حيـث  -٢ 
عــلى أن تعــتمد مــا يلــزم مــن تدابــري تشــريعية أو أخــرى لكــي 
تـدرج االخـتطاف بكـل أشـكاله، وال سيما االختطاف الذي      

 اجلرائم اخلطرية يف قانوهنا     يرتكـب ألغراض ابتزازية، يف عداد     
الوطـين، وفقـا التفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             

 )٣١(عرب الوطنية؛

ــتعاون    يشــجع -٣  ــز ال ــدول األعضــاء عــلى تعزي  ال
الــدويل، وال ســيما املســاعدة القانونــية املتــبادلة والــتعاون بــني  

مــات، اهليـئات املعنـية بانفـاذ القــانون، مـن خـالل تـبادل املعلو      

                                                         
 .٥٥/٥٩ من مرفق قرار اجلمعية العامة ١٠الفقرة  (30)
 .٥٥/٢٥املرفق األول من قرار اجلمعية العامة  (31)
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هبـدف مـنع االخـتطاف، وال سـيما االختطاف الذي يرتكب            
 ألغراض ابتزازية، ومكافحته والقضاء عليه؛

 الـدول األعضـاء اليت مل تفعل ذلك بعد،          حيـضّ  -٤ 
سـعيا إىل املضـي قدمـا يف مكافحـة االختطاف، على أن تعزز              
تدابريهـا الرامـية إىل مكافحـة غسل األموال وأن توفر التعاون      

ملسـاعدة املتـبادلة مـن خالل تعقب العائدات املتأتية          الـدويل وا  
ــن أجــل       ــيدها ومصــادرهتا م ــن االخــتطاف وكشــفها وجتم م

 تقويض بنية اجلماعات االجرامية املنظمة؛

 الـدول األعضـاء إىل أن تقـدم إىل األمني           يدعـو  -٥ 
العـام معلومـات عن ممارسة االختطاف وعن التدابري الداخلية          

ا فـيها التدابري ذات الصلة بتوفري الدعم        الـيت اختذهتـا بشـأنه، مبـ       
 واملساعدة للضحايا وأسرهم؛

إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل جلـنة منع            يطلـب    -٦ 
اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية يف دورهتــا الثالــثة عشــرة تقريــرا عــن  
احلالـة الوقائعـية والقانونـية لالخـتطاف يف كـامل أحناء العامل،              

أن يقــدم إىل اللجــنة يف دورهتــا مبــا يف ذلــك حالــة الضــحايا، و
الثانـية عشـرة تقريـرا مرحلـيا عـن ذلك املوضوع، مستعينا يف               
ــية ومســتخدما     ذلــك باملســامهات املقدمــة خــارج اطــار امليزان
املـوارد املوجـودة، مـع االسـتناد إىل الردود الواردة من الدول             
ــنظومة       ــئات املختصــة داخــل م ــع اهلي األعضــاء، وبالتنســيق م

 .األمم املتحدة
  

 مشروع القرار السادس 
 

الــــتعاون الــــدويل واملســــاعدة التقنــــية واخلدمــــات   
 االستشارية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

ــتذكر  ــة   إذ يسـ ــرمية والعدالـ ــأن اجلـ ــنا بشـ ــالن فييـ :  اعـ
مواجهـة حتديات القرن احلادي والعشرين الذي اعتمده مؤمتر      

 وأقرته  )٣٢(م املـتحدة العاشـر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني        األمـ 
/  كــانون األول٤ املــؤرخ ٥٥/٥٩اجلمعــية العامــة يف قــرارها 

 ،٢٠٠٠ديسمرب 

 ٥٦/١٢٣ قـــرار اجلمعـــية العامـــة وإذ يســـتذكر أيضـــا 
 بشـــأن تعزيـــز  ٢٠٠١ديســـمرب / كـــانون األول١٩املـــؤرخ 

جلنائية، وال سيما   بـرنامج األمـم املـتحدة ملنع اجلرمية والعدالة ا         
 قدراته يف جمال التعاون التقين،

 خطـط العمـل لتنفيذ اعالن فيينا        وإذ يسـتذكر كذلـك     
مواجهـــة حتديـــات القـــرن احلـــادي : بشـــأن اجلـــرمية والعدالـــة

 املــؤرخ ٥٦/٢٦١والعشــرين، املــرفقة بقــرار اجلمعــية العامــة   
 ،٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣١

 ٢٨ املــؤرخ ١٩٩٨/٢٤ قــراره وإذ يســتذكر كذلــك 
 بشــــأن الــــتعاون الــــتقين واخلدمــــات    ١٩٩٨يولــــيه /متــــوز

 االستشارية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 عــلى مــا ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية مــن وإذ يشــدد 
أمهــــية مباشــــرة للتنمــــية املســــتدامة وحتســــني نوعــــية احلــــياة 

ايد من  والدميقراطـية وحقوق االنسان اليت حتظى باعتراف متز       
ــة يف    ــتحدة والوكـــاالت املتخصصـ ــئات األمـــم املـ جانـــب هيـ

 منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية،

ــتزايد املســتمر يف طلــبات احلصــول عــلى  وإذ يــدرك   ال
املسـاعدة التقنـية املوجهة إىل املركز املعين مبنع االجرام الدويل           

 لألمانــة الــتابع ملكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية الــتابع 
العامـة مـن جانـب أقـل الـبلدان منـوا والـبلدان النامـية والبلدان                
الـيت متـر اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالية والبلدان اخلارجة من أتون             

 الصراعات،

                                                         
 مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، انظر (32)

 عداد األمانة تقرير من ا  : ٢٠٠٠أبريل  / نيسان١٧-١٠فيينا، 
 ).A.00.IV.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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 الـتمويل الـذي قدمـته بعض الدول األعضاء          وإذ يقـّدر   
 ممـا أتـاح لـلمركز املعـين مبـنع االجـرام الدويل              ٢٠٠١يف عـام    

  تنفيذ عدد متزايد من املشاريع،تعزيز قدرته على

 بـتقرير املدير التنفيذي     حيـيط عـلما مـع الـتقدير        -١ 
ــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية عــن أعمــال املركــز      ملكتــب مراق

ــدويل،   ــنع االجــرام ال ــين مب ــتعاون   )٣٣(املع  وال ســيما أنشــطة ال
الـتقين اليت اضطلع هبا واملركّزة على اجملاالت اليت أسندهتا اليه           

ة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية، وخاصة الترويج         خصيصـا جلـن   
إلبـرام وتنفـيذ اتفاقـية األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية املـنظمة عرب                 

 الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

 ملركـز مـنع اجلـرمية والعدالة        عـن امتـنانه    يعـرب  -٢ 
اجلنائــية الــتابع ملكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية الــتابع  

العامــة عــلى مســاعدته الــدول األعضــاء عــلى حتســني  لألمانــة 
نظمهـا اخلاصـة بالعدالـة اجلنائية من خالل االستجابة لطلبات           
املسـاعدة التقنـية املـتزايدة ومن خالل تنفيذ عدد من املشاريع            
ــبادئ        ــا للم ــدة وفق ــن خــالل صــوغ مشــاريع جدي ــة وم اهلام

 التوجيهية ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية؛

بازديــاد الــتعاون بــني املركــز املعــين مبــنع  د يشــي -٣ 
االجـرام الدويل وبرنامج األمم املتحدة االمنائي ومكتب األمم    
املـتحدة خلدمـات املشـاريع، ويهيـب بـتلك اهليـئات، جنبا إىل              
ــية      ــتمويل الدول ــدويل وســائر وكــاالت ال جنــب مــع البــنك ال
ــتقين     ــتعاون الــ ــطة الــ ــم أنشــ ــية، أن تدعــ ــية والوطنــ واالقليمــ

 دمات االستشارية األقاليمية اليت يضطلع هبا املركز؛واخل

هيــــئات مــــنظومة األم املــــتحدة ذات   يدعــــو  -٤ 
الصـــلة، مبـــا فـــيها بـــرنامج األمـــم املـــتحدة للمراقـــبة الدولـــية   
لـلمخدرات وبـرنامج األمـم املـتحدة االمنـائي، والبنك الدويل            
ــية أن تــزيد مــن تفاعــلها مــع     وســائر وكــاالت الــتمويل الدول

                                                         
(33) E/CN.15/2002/2 و Corr.1. 

املعـين مبـنع االجرام الدويل، بغية ضمان النظر، حسب          املركـز   
االقتضـاء، يف األنشـطة املـتعلقة مبـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية،              
مبـا فـيها االرهـاب واالخـتطاف والفسـاد، يف جـداول أعماهلا            
بشــأن التنمــية املســتدامة وبغــية ضــمان االســتغالل الــتام خلــربة 

رمية والعدالـة اجلنائية    املركـز يف األنشـطة ذات الصـلة مبـنع اجلـ           
 وتعزيز سيادة القانون وبغية جتنب ازدواج اجلهود؛

 للـدول األعضاء اليت تسهم      يعـرب عـن تقديـره      -٥ 
يف أنشـطة بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية        
بـتقدمي الـتمويل وخدمـات اخلـرباء املعـاونني وبـإعداد كتيبات             

ــة التشــريعية و   ــب واألدل ــواد وباستضــافة   التدري ــن امل ــا م غريه
 حلقات عمل واجتماعات أفرقة خرباء ذات توجه عملي؛

عـــن احلاجـــة اىل املـــوارد الكافـــية بغـــية يعـــرب  -٦ 
احــراز تقــدم يف مواصــلة اضــفاء الطــابع العمــلي عــلى أنشــطة  
املركـــز املعـــين مبـــنع االجـــرام الـــدويل وبغـــية تنفـــيذ املشـــاريع  

ملي ملكافحة االجتار بالبشر    املضـطلع هبـا يف اطـار الـربنامج العا         
والـربنامج العـاملي ملكافحـة الفسـاد والـربنامج العاملي ملكافحة            

 اجلرمية املنظمة؛

اجلهات املاحنة احملتملة واملؤسسات املالية     يدعو   -٧ 
املـتعددة األطـراف ذات الصلة أن تقدم مسامهات مالية كبرية       
ــك، بصــورة خاصــة، صــناديق األغــراض      ــا يف ذل ــتظمة مب ومن
العامــة، مــن أجــل صــوغ وتنســيق وتنفــيذ مشــاريع املســاعدة   
التقنــية املوضــوعة ضــمن اطــار بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع        
اجلـرمية والعدالـة اجلنائية وأن تدعم دور الربنامج باعتباره أداة           

 ميسرة للمساعدة الثنائية يف ذلك اجملال؛

ــو -٨  ــر   يدعــ ــيت متــ ــبلدان الــ ــية والــ ــبلدان النامــ  الــ
مبـرحلة انتقالــية إىل أن تـدرج يف طلـباهتا للحصــول    اقتصـاداهتا  

عـلى املسـاعدة مـن بـرنامج األمـم املتحدة االمنائي، وال سيما              
أو عناصر تتعلق   /كجـزء مـن اطـار بـراجمه القطرية، مشاريع و          
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مبــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، بغــية تدعــيم القــدرة املؤسســية  
  ذلك اجملال؛الوطنية والدراية الفنية والتعليم املستمر يف

 إىل األمني العام أن يواصل تعزيز املوارد        يطلب -٩ 
املـتاحة يف االطـار الراهن للميزانية االمجالية لألمم املتحدة من           
ــارية      ــات االستشـ ــة اخلدمـ ــغيلية وخاصـ ــطة التشـ ــل األنشـ أجـ
األقاليمـية الـيت يقدمهـا املركـز املعـين مبـنع االجرام الدويل، يف               

 نية العادية لألمم املتحدة؛ من امليزا٢١اطار الباب 

ــب أيضــا  -١٠  ــبذل كــل    يطل ــام أن ي ــني الع  إىل األم
جهـد ممكـن، مبـا يف ذلـك مناشـدة اجلهـات املاحنـة يف القطاع                 
اخلـاص، مـن أجـل زيـادة املـوارد اخلارجـة عن امليزانية، مبا يف                
ــوارد       ــة، ومــن أجــل حشــد امل ذلــك صــناديق األغــراض العام

 .ومجع األموال
  

  السابعمشروع القرار 
 

االجتــار غــري املشــروع بــأنواع النــباتات واحلــيوانات  
 الربية اخلاضعة للحماية

 
 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

 مـا ذكـر عن وجود مجاعات اجرامية منظمة         إذ يـدرك   
ــار غـــري    ــية تـــنطوي عـــلى االجتـ تضـــطلع بعملـــيات عـــرب وطنـ

لحماية املشـروع بـأنواع النـباتات واحليوانات الربية اخلاضعة ل    
ويـدرك مـن مث الصـلة القائمـة بـني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية               

 وذلك الشكل من أشكال االجتار غري املشروع،

األثر البيئي واالقتصادي واالجتماعي    وإذ يـدرك أيضا      
والعـلمي الضـار لألنشـطة االجرامية املنظمة عرب الوطنية ذات           

ــباتات و     ــأنواع الن احلــيوانات الصــلة باالجتــار غــري املشــروع ب
الـربية اخلاضـعة للحماية، وعواقب الوصول إىل املوارد اجلينية          
بشــروط غــري مــتفق علــيها بصــورة متــبادلة، وفقــا للقــانون        

 الداخلي ذي الصلة ولالتفاقات الدولية، حسب االقتضاء،

 بـأن كـال مـن الـتعاون الـدويل واملساعدة            واقتـناعا مـنه    
 غـري املشـروع بأنواع      القانونـية املتـبادلة ضـروري ملـنع االجتـار         

ــته    ــيوانات الـــربية اخلاضـــعة لـــلحماية ومكافحـ ــباتات واحلـ النـ
 والقضاء عليه،

 اتفاقـية التجارة الدولية بأنواع احليوانات     واذ يسـتذكر   
 واالتفاقــية املــتعلقة  )٣٤(والنــباتات الــربية املهــددة باالنقــراض   

 واالجــــراء املــــتخذ لتنفــــيذ هــــاتني  )٣٥(بالتــــنوع البــــيولوجي
 ني،االتفاقيت

ــتذكر  ــا  وإذ يسـ ــراره أيضـ ــؤرخ ٢٠٠١/١٢قـ  ٢٤ املـ
ــيه /متــوز ــأنواع  " واملعــنون ٢٠٠١يول االجتــار غــري املشــروع ب

والـذي طلب   " النـباتات واحلـيوانات الـربية اخلاضـعة لـلحماية         
فـيه إىل األمـني العـام أن يعـد، بالتنسيق مع الكيانات املختصة              

ــر حي    ــتحدة، تقاري ــنظومة األمــم امل ــتابعة مل ــيها  األخــرى ال ــل ف ل
األحكـــام القانونـــية الداخلـــية والثنائـــية واالقليمـــية واملـــتعددة  
األطـراف وسـائر الوثـائق والقـرارات والتوصيات ذات الصلة           
ــباتات     ــأنواع النـ ــار غـــري املشـــروع بـ ــنع االجتـ ــناول مـ الـــيت تتـ
واحلـيوانات الربية اخلاضعة للحماية على يد مجاعات اجرامية          

ــاء علـــيه و  ــته والقضـ تتـــناول الوصـــول غـــري  مـــنظمة ومكافحـ
املشـروع إىل املـوارد اجلينـية، وأن حيـيل تلك التقارير إىل جلنة              

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا احلادية عشرة،

 بتقرير األمني العام عن     حيـيط عـلما مـع التقدير       -١ 
الـتقدم احملــرز يف تنفــيذ قــرار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي  

 غـــري املشـــروع بـــأنواع النـــباتات  بشـــأن االجتـــار٢٠٠١/١٢
 )٣٦(واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية؛

                                                         
 .١٤٥٣٧، العدد ٩٩٣، اجمللد سلسلة املعاهدات   األمم املتحدة، (34)
االتفاقية املتعلقة بالتنوع  انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة،   (35)

نون البيئي مركز األنشطة الربناجمية للقا  (البيولوجي
 .١٩٩٢يونيه /، حزيران)واملؤسسات

(36) E/CN.15/2002/7. 
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 مجــيع الــدول األعضــاء عــلى الــتعاون مــع حيــث -٢ 
ــنظومة       ــتابعة مل ــام والكــيانات املختصــة األخــرى ال األمــني الع
األمــم املــتحدة، وال ســيما املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل 

جلــرمية الــتابع لألمانــة الــتابع ملكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع ا 
ــيوانات    ــأنواع احلـ ــية بـ ــتجارة الدولـ ــية الـ ــة اتفاقـ ــة وأمانـ العامـ
والنـباتات الـربية املهـددة باالنقراض واالتفاقية املتعلقة بالتنوع     
البـيولوجي، عن طريق تقدمي تعليقات على تقرير األمني العام           
بشـــأن الـــتقدم احملــــرز يف تنفـــيذ قــــرار اجمللـــس االقتصــــادي     

 املـــتعلق باالجتـــار غـــري املشـــروع    ٢٠٠١/١٢ واالجـــتماعي
ــعة لـــلحماية،   ــيوانات الـــربية اخلاضـ ــباتات واحلـ ــأنواع النـ  )٣(بـ

ومعلومــات عــن التشــريعات واخلــربات العملــية الوطنــية ذات  
الصــلة، واالحصــاءات ذات الصــلة عــن اجلــرمية املــنظمة عــرب    
ــية      ــراءات القانونـ ــتدابري واالجـ ــن الـ ــات عـ ــية، ومعلومـ الوطنـ

ن هــذا االجتــار والعقوبــات املفروضــة علــيه لكــي املــتخذة بشــأ
ــيغته      ــام يف صـ ــني العـ ــر األمـ ــع تقريـ ــان وضـ ــون يف االمكـ يكـ

 النهائية؛

ــجع -٣  ــز   يشـ ــلى تعزيـ ــاء عـ ــدول األعضـ ــيع الـ  مجـ
الـتعاون القضـائي واملساعدة التقنية املتبادلة هبدف منع االجتار          
ــربية اخلاضــعة       ــباتات واحلــيوانات ال ــأنواع الن غــري املشــروع ب

 ماية ومكافحته والقضاء عليه؛للح

 مجـيع الـدول األعضاء إىل مواصلة تعزيز         يدعـو  -٤ 
وتنظـيم شـبكات اقليمـية لتـبادل املعلومات هبدف منع االجتار          
ــربية اخلاضــعة       ــباتات واحلــيوانات ال ــأنواع الن غــري املشــروع ب
لـلحماية ومكافحته والقضاء عليه وتنظيم الوصول إىل املوارد         

 علــيها بصــورة متــبادلة، وفقــا للقــانون  اجلينــية بشــروط مــتفق
الداخـلي ذي الصـلة ولالتفاقـات الدولية ذات الصلة، حسب           

 االقتضاء؛

 إىل األمـني العـام أن يقوم بوضع تقريره          يطلـب  -٥ 
 ٢٠٠١/١٢عـن تنفـيذ قـرار اجمللـس االقتصادي واالجتماعي           

يف صـــيغته النهائـــية وتقدميـــه إىل جلـــنة مـــنع اجلـــرمية والعدالـــة  
 . يف دورهتا الثانية عشرةاجلنائية

  
 مشروع القرار الثامن 

 
تعزيـز الـتعاون الـدويل واملسـاعدة التقنـية ضمن اطار           

أنشطة املركز املعين مبنع االجرام الدويل يف جمال منع         
 االرهاب ومكافحته

 
 ان اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
 ١٢، املــؤرخ ٥٦/١ قــرار اجلمعــية العامــة إذ يســتذكر 
ــول ــ/أيلـ ــال     ٢٠٠١بتمرب سـ ــوة أعمـ ــيه بقـ ــت فـ ــذي أدانـ ، الـ

، ودعت على   ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١االرهـاب الشائنة يف     
وجـــه االســـتعجال إىل الـــتعاون الـــدويل ألجـــل مـــنع أعمـــال   

 االرهاب والقضاء عليها،

ــة   وإذ يســتذكر أيضــا   ــية العام ــرار اجلمع ، ٥٦/١٢٣ ق
، الـذي دعت فيه     ٢٠٠١ديسـمرب   / كـانون األول   ١٩املـؤرخ   

ــاور مـــع الـــدول   اجلم ــنظر، بالتشـ ــام إىل أن يـ ــية األمـــني العـ عـ
األعضـاء وجلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، يف السـبل اليت                
ميكــن هبــا لــلمركز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل الــتابع ملكتــب   
مراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية باألمانــة العامــة أن ُيســهم يف  

ــت     ــم املـ ــنظومة األمـ ــبذهلا مـ ــيت تـ ــود الـ ــة اجلهـ حدة يف مكافحـ
 االرهاب، وفقا لقرارات اجلمعية وجملس األمن ذات الصلة،

 ٥٦/٢٥٣ قــرار اجلمعــية العامــة وإذ يســتذكر كذلــك 
ــؤرخ  ــانون األول٢٤امل ــذي طلبــت  ٢٠٠١ديســمرب /  ك ، ال

 مـــنه، إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم  ١٠٣اجلمعـــية، يف الفقـــرة 
تحدة اقـتراحات لتدعـيم فـرع مـنع االرهـاب مبكتـب األمم امل             

يف فييـنا، لتمكيـنه مـن االضـطالع مبهـام واليـته حسبما أقرهتا               
اجلمعـية، وأن يقـدم إىل اجلمعـية تقريـرا عـن ذلـك لكـي تنظر                 

 فيه،
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 ٥٦/٢٦١ قــرار اجلمعــية العامــة وإذ يســتذكر كذلــك 
، الــذي أحاطــت فــيه ٢٠٠٢يــناير / كــانون الــثاين٣١املــؤرخ 

اعــالن فييــنا اجلمعــية عــلما مــع الــتقدير خبطــط العمــل لتنفــيذ   
مواجهـــة حتديـــات القـــرن احلـــادي : بشـــأن اجلـــرمية والعدالـــة

 والعشرين، اليت تتضمن خطة عمل ملكافحة االرهاب،

) ٢٠٠١ (١٣٧٣قــراري جملــس األمــن  وإذ يســتذكر  
ــؤرخ  ــول٢٨املـــ ــبتمرب / أيلـــ ) ٢٠٠١ (١٣٧٧، و٢٠٠١ســـ
، وقرارات اجلمعية   ٢٠٠١نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٢املـؤرخ   

 صلة مبنع االرهاب وقمعه،العامة ذات ال

 عــلى احلاجــة إىل توثــيق التنســيق والــتعاون  وإذ يشــّدد 
بـني الـدول واملركـز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل يف جمـال منع                  
ــز     ــية إىل تعزي ــية الرام ومكافحــة االرهــاب واألنشــطة االجرام

 االرهاب جبميع أشكاله ومظاهره،

ساعدة  عـلى أمهية التعاون الدويل وامل      وإذ يشـدد أيضـا     
التقنـية يف أنشــطة املركـز املعــين مبـنع االجــرام الـدويل يف جمــال     

 منع االرهاب ومكافحته،

ــدرك  ــئاهتا،  وإذ يــ ــتلف هيــ ــتحدة وخمــ ــم املــ  دور األمــ
ــين مبــنع        ــلمركز املع ــتابع ل ــنع االرهــاب ال ــرع م وخصوصــا ف
االجــرام الــدويل، وكذلــك املســامهة الــيت ميكــن أن تقــوم هبــا    

بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية     املعــاهد الــتابعة لشــبكة   
 والعدالة اجلنائية، يف جمال منع االرهاب ومكافحته،

 عـلى أن العمـل الـذي يقوم به املركز املعين           وإذ يشـّدد   
ــنع االرهــاب ومكافحــته،       ــن أجــل م ــدويل م ــنع االجــرام ال مب
وخصوصـا مـن أجـل تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية،           

ــبغي توجــيهه وتنســيق   ه حبيــث يكــون مكمــال لعمــل ســائر    ين
ــاب       ــيما جلــنة مكافحــة االره ــتحدة، وال س ــم امل ــئات األم هي

 ومكتب الشؤون القانونية يف األمانة العامة،

 ميـثاق األمـم املـتحدة والقرارات        وإذ يضـع يف اعتـباره      
ذات الصـلة الصـادرة عـن اجلمعـية العامـة وجملـس األمن، وإذ             

ــاب     ــال االرهـ ــنع أعمـ ــرورة مـ ــنع بضـ ــو مقتـ ــتها هـ  ومكافحـ
ويالحـظ بـبالغ القلـق تـنامي الصـالت بني اجلرمية املنظمة عرب              

 الوطنية وأعمال االرهاب،

 بأنشــطة املركــز املعــين مــع الــتقدير حيــيط عــلما -١ 
ــتابع ملكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع     مبــنع االجــرام الــدويل ال
اجلـرمية باألمانـة العامـة، يف جمـال مـنع االرهـاب، املذكورة يف              

 )٣٧(ملدير التنفيذي عن أعمال املركز؛تقرير ا

 على الدور املهم الذي يتعني على       يعيد التأكيد  -٢ 
املركـز املعــين مبـنع االجــرام الــدويل أن يضـطلع بــه يف تشــجيع    
اختــاذ تدابــري فعالــة لتوطــيد الــتعاون الــدويل وتقــدمي املســاعدة   
التقنــية، عــند الطلــب، يف جمــال مــنع االرهــاب ومكافحــته،       

ــبه   ــة يف ذلــك    ويكــرر طل ــري فعال ــرّوج تداب اىل املركــز لكــي ي
الصـدد، وفقـا لقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، وبالتنسيق          
ــية     ــؤون القانونـ ــة االرهـــاب ومكتـــب الشـ ــنة مكافحـ ــع جلـ مـ
باألمانـــة العامـــة وســـائر هيـــئات األمـــم املـــتحدة ذات الصـــلة 

 وغريها من املنظمات الدولية؛

 ينبغي للمركز   ، يف هذا السياق، على أنه     يشّدد -٣ 
املعــين مبــنع االجــرام الــدويل أن يعمــد، عمــال بقــرار اجلمعــية    

ــدول األعضــاء وجلــنة   ٥٦/١٢٣العامــة   ووفقــا لتوجــيهات ال
ــية، اىل أن يــدرج ضــمن أنشــطته     ــة اجلنائ مــنع اجلــرمية والعدال
ــية ألجــل        ــاعدة التقن ــبها، باملس ــلى طل ــناء ع ــدول، ب ــزويد ال ت

والت الدولـــية املـــتعلقة التوقـــيع عـــلى االتفاقـــيات والـــربوتوك
باالرهـــاب واالنضـــمام الـــيها والتصـــديق علـــيها وتنفـــيذها      
بفعالــية، مــع أخــذ خطــة العمــل عــلى مكافحــة االرهــاب،        
ــنا بشــأن اجلــرمية      ــيذ اعــالن فيي ــواردة يف خطــط العمــل لتنف ال

                                                         
(37) E/CN.15/2002/2 و Corr.1. 



 

35  
 

E/2002/30
E/CN.15/2002/14

 )٣٨(مواجهــة حتديــات القــرن احلــادي والعشــرين،    : والعدالــة
 ة، بعني االعتبار؛وكذلك قرارات اجلمعية العامة ذات الصل

 عـلى أنـه ينبغي للمركز املعين مبنع         يشـدد أيضـا    -٤ 
/٥٦االجــرام الــدويل أن يعمــد، عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة  

، ووفقـا لتوجـيهات الـدول األعضـاء وجلـنة مـنع اجلرمية         ١٢٣
والعدالـة اجلنائـية، اىل أن يـدرج ضـمن أنشـطته اختاذ التدابري،           

توعية الناس بطبيعة االرهاب    بالـتعاون مـع الـدول األعضـاء، ل        
الـدويل ونطاقـه وعالقـته باجلـرمية، مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة،       
حيـثما كـان ذلك مالئما، ومواصلة االحتفاظ بقواعد بيانات          
ــدول      ــلى الـ ــلي عـ ــم التحليـ ــرض الدعـ ــاب، وعـ ــأن االرهـ بشـ
األعضــاء بواســطة مجــع وتوزيــع املعلومــات عــن العالقــة بــني    

رامية ذات الصلة، مبا يف ذلك القيام       االرهـاب واألنشـطة االج    
ــني       ــيق ب ــترابط الوث ــية عــن ال ــبحوث واعــداد دراســات حتليل ب
األنشــطة االرهابــية وغريهــا مــن اجلــرائم ذات الصــلة، ومــنها   

 االجتار غري املشروع باملخدرات وغسل األموال؛

 الدول على مواصلة العمل معا، وكذلك       حيـث  -٥ 
افحــة أفعــال االرهــاب عـلى أســاس اقلــيمي وثــنائي، ملــنع ومك 

بواسـطة تعزيـز الـتعاون الـدويل واملسـاعدة التقنـية ضمن اطار              
 االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باالرهاب؛

 اىل املركــز املعــين مبـنع االجــرام الــدويل،  يطلـب  -٦ 
ــة    ــلة مبكافحـ ــية ذات الصـ ــاعدة التقنـ ــطته للمسـ ــار أنشـ يف اطـ

مـة لكي يلفت انتباه الدول      االرهـاب، أن يـتخذ الـتدابري الالز       
الـــيت مل تصـــبح بعـــد أطـــرافا يف االتفاقـــيات والـــربوتوكوالت 
ــدويل اىل     ــية ذات الصــلة مبخــتلف جوانــب االرهــاب ال الدول
تلـك االتفاقـيات والـربوتوكوالت، بغـية مسـاعدهتا، بناء على            

 طلبها، على أن تصبح أطرافا فيها؛

                                                         
 .٥٦/٢٦١الباب السابع من مرفق قرار اجلمعية العامة  (38)

إىل األمــني العــام أن يعــرض عــلى جلــنة  يطلــب  -٧ 
مكافحـة االرهـاب، عـلى أساس منتظم، املعلومات عما يقوم           
بــه املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل مــن أنشــطة ذات صــلة 
مبـنع االرهـاب ومكافحـته، بغـية تعزيـز احلوار الدائم بني كلتا         

 اهليئتني؛

ــلما  -٨  ــة   حيــيط ع ــية العام ــرار اجلمع  ٥٦/٢٥٣ بق
راحات من أجل الـذي طلبـت فيه اىل األمني العام أن يقدم اقت         

ــتابع      ــنع االرهــاب، ال ــية لفــرع م ــدرة البشــرية واملال ــز الق تعزي
لـلمركز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل، حـىت يـتمكن مـن الوفاء             

 بواليته يف جمال منع االرهاب ومكافحته؛

 بالتــربعات الــيت قُدمــت حــىت اآلن إىل   يرحــب -٩ 
ويهيب صـندوق األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،            

بــــالدول وكذلــــك باملؤسســــات املالــــية املــــتعددة األطــــراف 
ومصـارف التنمـية االقليمـية أن تدعم جهود املركز املعين مبنع     
االجـرام الـدويل الرامـية اىل توفـري العـون واملسـاعدة التقنية يف               
جمـــال مـــنع االرهـــاب ومكافحـــته، بواســـطة تقـــدمي تـــربعات  

مـم املتحدة  جديـدة واضـافية عـلى حـد سـواء إىل صـندوق األ          
ــري      ــية، وبوســائل أخــرى مــثل توف ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال مل

 خدمات اخلرباء واخلرباء االستشاريني؛

ــرا عــن    يطلــب إىل -١٠  ــدم تقري ــام أن يق  األمــني الع
ــية يف     ــة اجلنائ تنفــيذ هــذا القــرار إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال

 .دورهتا العشرين
  

لــس االقتصــادي مشــروعا مقــررين يــراد مــن اجمل  -جيم
 واالجتماعي اعتمادمها

 
توصـــي جلـــنة مـــنع اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـــية اجمللـــس   -٣

 :االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروعي املقررين التاليني
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 مشروع املقرر األول 
 

تقريـر جلـنة مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن دورهتا            
ق احلاديـة عشـرة، وجـدول األعمـال املؤقت والوثائ         

لدورهتـا الثانـية عشـرة، وتنظـيم األعمال واملواضيع          
 احملورية لدوراهتا املقبلة

 
 ان اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

حيــيط عــلما بــتقرير جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة   )أ( 
 اجلنائية عن دورهتا احلادية عشرة؛

يقــــرر أن يكــــون املوضــــوع احملــــوري الــــبارز  )ب( 
 :ثالثة عشرة للجنة كما يليللدورتني الثانية عشرة وال

االجتار : "٢٠٠٣للـدورة الثانية عشرة، يف عام      ‘١‘ 
 ؛"بالبشر، وال سيما النساء واألطفال

ــثة عشــرة، يف عــام    ‘٢‘  دور : "٢٠٠٤للــدورة الثال
مسـامهات أنشـطة العمليات     : القـانون والتنمـية   

 ؛"يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

عمــال املؤقــت والوثــائق يوافـق عــلى جــدول األ  )ج( 
 .للدورة الثانية عشرة للجنة، على النحو املبني أدناه

  
ــية      ــدورة الثان ــائق لل ــت والوث ــال املؤق جــدول األعم

 عشرة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 
 .انتخاب أعضاء املكتب -١
 

 مـــن الـــنظام الداخـــلي ١٥املـــادة : الســـند التشـــريعي( 
ــلم   ــتابعة لــــ ــية الــــ ــلجان الفنــــ ــادي لــــ جلس االقتصــــ

واالجـتماعي، ومقرر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية        
١/١٠١( 

 .اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢
 

 الوثائق 
 

جــدول األعمــال املؤقــت والشــروح وتنظــيم األعمــال   
 املقترح

 ومقـــرر ١٩٩٢/١قـــرار اجمللـــس : الســـند التشـــريعي( 
ظام  مــــن الــــن٧ و٥ واملادتــــان ١٩٩٧/٢٣٢اجمللــــس 

 )الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس
 
االجتار بالبشر، وال سيما    : "مناقشـة املوضـوع احملوري     -٣

 ".النساء واألطفال
 

 :مواضيع فرعية
 

 االجتاهات يف االجتار بالبشر )أ( 

التحقـيق واملالحقة القضائية يف القضايا املتعلقة        )ب( 
اذ الـتعاون واملساعدة على انف    : باالجتـار بالبشـر   

 القانون الوطين والدويل

دعــم الضــحايا : التوعــية والــتدخل االجــتماعي  )ج( 
 .ودور اجملتمع األهلي

 الوثائق 
 

 تقرير األمني العام عن االجتار بالبشر 

 )١٩٩٩/٥١قرار اجمللس : السند التشريعي( 

 .أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل -٤
 

 الوثائق 
 

عــن أعمــال املركــز املعــين مبــنع  تقريــر املديــر التنفــيذي  
وحيـتوي عـلى معلومـات عـن التقدم         (االجـرام الـدويل     
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احملـرز يف أمـور مـنها الـتعاون الـتقين، والربامج العاملية،             
وحشــد املــوارد، والــتعاون مــع هيــئات األمــم املــتحدة  

 )وغريها من اهليئات

 ٥٥/٦٤قـــرار اجلمعـــية العامـــة   : الســـند التشـــريعي ( 
 )١٩٩٩/٢٣ و١٩٩٢/٢٢وقرارا اجمللس 

تقريـر األمـني العـام عـن أنشـطة معـاهد شـبكة برنامج                
 األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 ١٩٩٢/٢٢قــــرارات اجمللـــس    : السـنـــد التشـريعـــي   ( 
 )١٩٩٩/٢٣ و١٩٩٤/٢١و

 :التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية -٥

ــية مكافحــة اجلــرمية املــ   )أ(  ــية  اتفاق نظمة عــرب الوطن
 وبروتوكوالهتا؛

 
 الوثائق 

 
تقريـر األمـني العـام عن اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة            

 عرب الوطنية

 )٥٦/١٢٠قرار اجلمعية العامة : السند التشريعي( 

 التفاوض بشأن اتفاقية دولية ملكافحة الفساد؛ )ب( 
 

 الوثائق 
 

صـــة تقريـــر األمـــني العـــام عـــن أعمـــال اللجـــنة املخص  
 للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد

/... ٥٧قــــرار اجلمعــــية العامــــة : الســــند التشــــريعي( 
([E/CN.15/2002/L.9] 

 منع االختطاف ومكافحته؛ )ج( 
 

 الوثائق 
 

تقريـــر األمـــني العـــام عـــن الـــتدابري الرامـــية إىل تعزيـــز   
الـــــتعاون الـــــدويل عـــــلى مـــــنع جـــــرمية االخـــــتطاف 

على تقدمي املساعدة اىل    ومكافحـتها والقضـاء علـيها و      
 الضحايا

ــريعي (  ــند التشــــ ــس  : الســــ ــرار اجمللــــ /... ٢٠٠٢قــــ
E/CN.15/2002/L.11] من املنطوق٦، الفقرة [( 

ــباتات   )د(  االجتـــــار غـــــري املشـــــروع بـــــأنواع النـــ
 .واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية

 
 الوثائق 

 
تقريــر األمــني العــام عــن االجتــار غــري املشــروع بــأنواع  

 ت واحليوانات الربية اخلاضعة للحمايةالنباتا

ــريعي (  ــند التشــــ ــس  : الســــ ــرار اجمللــــ /... ٢٠٠٢قــــ
E/CN.15/2002/L.14] من املنطوق٦، الفقرة [( 

 
تعزيـز الـتعاون الـدويل واملسـاعدة التقنـية يف جمـال منع               -٦

 .االرهاب ومكافحته
 

 الوثائق 
 

تقريـر األمـني العـام عـن تعزيـز التعاون الدويل يف جمال               
  االرهاب ومكافحتهمنع

ــريعي (  ــند التشــــ ــس  : الســــ ــرار اجمللــــ /... ٢٠٠٢قــــ
E/CN.15/2002/L.16] من املنطوق١٣، الفقرة [( 

 
اسـتخدام وتطبــيق معــايري األمـم املــتحدة وقواعدهــا يف    -٧

 .جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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 الوثائق 
 

تقريـر األمـني العام عن معايري األمم املتحدة وقواعدها           
 ال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةيف جم

ــريعي (  ــند التشــــ ــس  : الســــ ــرار اجمللــــ /... ٢٠٠٢قــــ
E/CN.15/2002/L.10/Rev.1]  ٣، الــباب أوال، الفقــرة 

 )]من املنطوق
 
األعمـال التحضـريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر          -٨

 .ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 

 الوثائق 
 

 و ٥٦/١١٩جلمعية العامة   قـرارا ا  : السـنـد التشـريعي   ( 
٥٧ .../E/CN.15/2002/L.4/Rev.1]    من  ١٤، الفقـرة 

 )]املنطوق

مشــروع دلــيل املناقشــة ملؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي    
 عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، من اعداد األمانة

 و ٥٦/١١٩قـرارا اجلمعية العامة     : السـنـد التشـريعي   ( 
٥٧ .../E/CN.15/2002/L.4/Rev.1] ــرة ــن ٤، الفقـ  مـ

 )]املنطوق

 .االدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية -٩
 

 )٧/١قرار اللجنة : السند التشريعي( 
 

 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة للجنة -١٠
 

 من النظام الداخلي للجان     ٩املادة  : السـند التشـريعي   ( 
 )١٩٩٧/٢٣٢الفنية التابعة للمجلس، ومقرر اجمللس 

 
 .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية عشرة -١١
  

 مشروع املقرر الثاين 
 

تعــيني أعضــاء جملــس أمــناء معهــد األمــم املـــتحدة        
 ألحباث اجلرمية والعدالةاألقاليمي 

 
ــة عــلى      يقــرر اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي املوافق

ــة    ــية يف دورهتــا احلادي ــة اجلنائ  تعــيني جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال
ــتش يف      ــيكو هورفاتي عشــرة كــال مــن اســكندر غطــاس وجيل
جملــس أمــناء معهــد األمــم املــتحدة األقالــيمي ألحبــاث اجلــرمية  

 .والعدالة
  
املســـــائل الـــــيت يســـــترعى انتـــــباه اجمللـــــس  -دال  

 االقتصادي واالجتماعي اليها
ــية القــرار    -٤ ــة اجلنائ اعــتمدت جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال

اه اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي الــتايل الــذي تســترعي انتــب
 :اليه

 

 ١١/١القرار  
 

مسامهة : مكافحة االرهاب الدويل"ندوة بعنوان  
 "األمم املتحدة

 
 

 إن جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
ــتحدة مــن دور هــام يف   إذ تعــيد تأكــيد    ــا لألمــم امل م

 مكافحة االرهاب،

وال قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة،  وإذ تســتذكر  
ســـبتمرب / أيلـــول٢٨، املـــؤرخ )٢٠٠١ (١٣٧٣ســـيمـا قـــراره 

، الـذي الحـظ فـيه اجمللـس الصـلة الوثيقة بني االرهاب              ٢٠٠١
 عــرب الوطنــية واالجتــار غــري املشــروع   الــدويل واجلــرمية املــنظمة 

بـاملخدرات وغسـل األمـوال واالجتـار غري املشروع باألسلحة           
يولوجــية وغريهــا والــنقل غــري املشــروع لــلمواد الكيميائــية والب
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مـن املـواد الـيت ميكـن أن تكـون مميتة، ويؤكد يف ذلك الصدد               
ــلى الصــعيد الوطــين ودون       ــود ع ــز تنســيق اجله ضــرورة تعزي
االقلــيمي واالقلــيمي والــدويل تدعــيما لــرد عــاملي عــلى ذلــك   

 التحدي والتهديد اخلطريين لألمن الدويل،

، املؤرخ  ٥٦/٨٨قـرار اجلمعـية العامــة       وإذ تسـتذكر     
، الــذي حثــت فــيه مجــيع  ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٢

الـدول واألمـني العام على االستخدام األمثل ملؤسسات األمم          
 املتحدة القائمة يف جهودهم الرامية إىل منع االرهاب الدويل،

، ٥٦/١٢٣ قــــرار اجلمعــيــة العامـــة وإذ تســتذكــر أيضــا 
ه ، الـــذي دعـــت فـــي٢٠٠١ديســـمرب / كـــانون األول١٩املـــؤرخ 

األمـني العـام أن يـنظر، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء وجلـنة منع                  
اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، يف السـبل الـيت ميكـن هبـا لـلمركز املعين                  
مبنع االجرام الدويل، التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية،        

 املــتحدة الرامــية إىل مكافحــة أن يســهم يف جهــود مــنظومة األمــم
ا لقـرارات اجلمعية وجملس األمن ذات الصلة،        االرهـاب، وفقـ   

وأكــدت فــيه جمــددا دور املركــز يف تــزويد الــدول األعضــاء،   
بـناء عـلى طلـبها، بالعون التقين واخلدمات االستشارية وسائر      
أشـكال املسـاعدة يف مـيدان مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية، مبا               

ــنظمة عــرب الوط     ــنع ومكافحــة اجلــرمية امل ــية يف ذلــك جمــايل م ن
 واالرهاب،

، ٥٦/٢٥٣ كذلــك قــرار اجلمعــية العامــة    وإذ تســتذكر 
، الذي طلبت فيه إىل ٢٠٠١ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٤املـؤرخ   

 اقــتراحات لتدعــيم فــرع مــنع االرهــاب  األمــني العــام أن يقــدم
مبكتـب األمـم املـتحدة بفييـنا لتمكيـنه مـن القيام مبهام واليته،         

ــدم إ   ــية، وأن يق ــرهتا اجلمع ــرا هبــذا  حســبما أق ــية تقري ىل اجلمع
 الشأن لكي تنظر فيه،

أن الـــباب الســـابع مـــن خطـــط العمـــل  وإذ تســـتذكر  
مواجهــة حتديــات : لتنفــيذ اعــالن فييــنا بشــأن اجلــرمية والعدالــة 

/٥٦القـرن احلـادي والعشـرين، املـرفقة بقـرار اجلمعيـة العامــة             

 ، دعــا املركــز٢٠٠٢يــناير /  كــانون الــثاين٣١، املــؤرخ ٢٦١
ــة أمــور، أن يشــجع    املعــين ــدويل، ضــمن مجل  مبــنع االجــرام ال

الـدول عـلى التوقـيع والتصديق على الصكوك الدولية املتعلقة            
باالرهـاب، وأن يساعد الدول، عند الطلب، على تنفيذ تلك          
الصـكوك، وأن يـتخذ، بالـتعاون مـع الـدول األعضـاء، تدابــري       
إلذكـاء وعـي الـناس بطبـيعة االرهـاب الـدويل ونطاقـه وصلته              

 باالجرام، مبا فيه االجرام املنظم،

ــدد  ــة   وإذ تشـ ــيق تدابـــري مكافحـ ــرورة تنسـ ــلى ضـ  عـ
االرهـاب بــني هيــئات األمــم املــتحدة ذات الصــلة، وعــلى أنــه  
ــدويل أن يكــون        ــرام ال ــنع االج ــين مب ــز املع ــل املرك ــبغي لعم ين

 مكّمال وداعما ألنشطة جلنة مكافحة االرهاب،

عليا يف مشروع    أن اجلمعية العامة تنظر ف     وإذ تالحـظ   
 اتفاقية شاملة ملكافحة االرهاب الدويل،

 بالعرض الذي قدمته حكومة النمسا   ترحـب  -١ 
ــنوان    ــدوة بعـ ــافة نـ ــرة الستضـ ــا العاشـ ــناء دورهتـ ــة "أثـ مكافحـ

 ؛"مسامهة األمم املتحدة: االرهاب الدويل

 اىل املركز املعين مبنع االجرام الدويل،      تطلـب  -٢ 
ــدرا  ــبة املخـ ــتابع ملكتـــب مراقـ ــد،  الـ ــرمية، أن يعـ ــنع اجلـ ت ومـ

بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء، بـــرنامج الـــندوة بعـــنوان       
الــيت " مســامهة األمــم املــتحدة  : مكافحــة االرهــاب الــدويل  "

 ؛٢٠٠٢يونيه / حزيران٤ و ٣ستعقد يف فيينا يومي 

ــد -٣  ــندوة وحتــيط عــلما بأغراضــها    تؤي  عقــد ال
 هاب؛وأهدافها يف اطار جهود األمم املتحدة ملكافحة االر

 الـدول األعضاء على املشاركة      تشـجع بقـوة    -٤ 
 يف األعمال التحضريية للندوة ويف الندوة نفسها؛

 اىل املديــر التنفـــيذي ملكتــب مراقـــبة   تطلــب  -٥ 
املخـدرات ومـنع اجلـرمية أن يبلِّغ وقائع الندوة وآراء جلنة منع             
اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف هذا الشأن اىل األمني العام، لكي             
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نظر فـيها لـدى وضـع الصيغة النهائية لتقريره عن تنفيذ قرار              يـ 
 .٥٦/١٢٣اجلمعية العامة 

 
 

 الفصل الثاين
 

مناقشـة املوضوع احملوري بشأن اصالح      
حتقـــيق الفعالـــية : نظـــام العدالـــة اجلنائـــية

 واالنصاف
 
 

  هيكل املناقشة-ألف  
 

نظـرت جلـنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جلستيها          -٥
أبــريل / نيســان١٧ و١٦انــية والثالــثة، املعقودتــني يف يومــي الث

ــند ٢٠٠٢ ــا ٣، يف البــ ــدول أعماهلــ ــن جــ ــع  .  مــ ــيا مــ ومتشــ
املشـاورات الـيت أجريت أثناء اجتماعات اللجنة املعقودة فيما          
بـني الدورات، اختريت ثالثة مواضيع فرعية ملناقشة املوضوع         

م اصـالح نظا  ) ب(اصـالح قضـاء األحـداث؛ و      ) أ: (احملـوري 
العدالــة اجلنائـــية املــتكامل مـــع تركـــيز خــاص عـــلى املدعـــني    

تعزيـز الـتعاون الدويل     ) ج(العمومـيني واحملـاكم والسـجون؛ و      
وعمـال باملمارسة املتبعة يف املاضي،      . يف جمـال العدالـة اجلنائـية      

مت وضـع هـيكل مناقشـة املوضـوع احملوري حبيث ييسر اجراء             
ت املناقشــة إىل واســتند. حــوار تفاعــلي بــني الــدول األعضــاء 

خـربة الـدول األعضـاء الـيت استهلت اصالحات خاصة بنظام            
 .العدالة اجلنائية

الســيد  : وقــاد املناقشــة املشــاركون التالــية أمســاؤهم     -٦
، والسيد الياس كرانـزا )اجلمهوريـة التشيكية (راجـيم بوريـش     

، )معهـــد أمـــريكا الالتينـــية ملـــنع اجلـــرمية ومعاملـــة مرتكبـــيها(
ــتون  ــند(غ شاندرانســو والســيد تون . ، والســيدة ســارة ف )تايل

ــتحدة األمريكــية (هــارت  ــات امل اجملــيد  عــبد ، والســيد)الوالي
ــود  ــر(حممـ ــبوغي  )مصـ ــان موليـ ــيد نورمـ ــوانا(، والسـ ، )بوتسـ

، والسـيد بيـتر   )املكسـيك (والسـيد ادواردو ايـباروال نـيكولني    

، )اســبانيا(، والســيد ايغناســيو بــياليز ماركــيز  )اســتونيا(بــالو 
، والســيد جــاكي )أفغانســتان(د حممــد أشــرف رســويل والســي

بعثة االدارة  (، والسـيدة ريناته وينتر      )جـنوب أفريقـيا   (سـيلييب   
 ).املؤقتة لألمم املتحدة يف كوسوفو

واســتمعت اللجــنة أثــناء هــاتني اجللســتني إىل بــيانات   -٧
ممثـلي بولندا وكندا ومجهورية ايران االسالمية واجلزائر واهلند         

غاريــــا ومصــــر واملكســــيك واململكــــة العربــــية  واملغــــرب وبل
واسـتمعت اللجـنة أيضا إىل بيانات من        . السـعودية وسويسـرا   

املراقـبني عـن ايطاليا والصني وأوغندا وعمان واألردن واليمن          
وألقيت . وأوكرانـيا والكويـت وتركيا وكوبا ولبنان ورومانيا    

 أيضـا كـلمات املراقـبني مـن مؤسسة آسيا ملنع اجلرمية واملركز            
الــدويل الصــالح القــانون اجلــنائي الــدويل وسياســة العدالــة       

 .اجلنائية
 
 

 املداوالت -باء  
 

قــدم ممــثل األمانــة العامــة املناقشــة حــول املوضــوع        -٨
فقـال ان اللجـنة قـد اكتسـبت مـن خـالل عقد مثل               . احملـوري 

هـذه املناقشـات حـول املواضيع احملورية رؤية عملية نافذة من            
 واخلــرباء املشــاركني يف ادارة نظــم   كــبار صــانعي القــرارات  

العدالـة اجلنائـية يف بلداهنم أو يف تقدمي املساعدة التقنية لبلدان            
 .أخرى

 
 

اصـالح نظـام العدالـة اجلنائـية املـتكامل مـع تركيز              -١  
 خاص على املدعني العموميني واحملاكم والسجون

 

ــيانات عــن      -٩ ــة مــن املشــاركني يف املناقشــة ب ــدم أربع ق
ــوع  ــأن  املوضـ ــرعي بشـ ــية   "الفـ ــة اجلنائـ ــام العدالـ ــالح نظـ اصـ

املـتكامل مـع تركـيز خـاص عـلى املدعـني العموميني واحملاكم              
ــاق االقليمــية    ". والســجون ــياناهتم عــن خمــتلف اآلف وعــربت ب

والـتطورية حـول شـىت املواضيع، مبا فيها اصالح نظام العدالة            
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اجلنائـــية يف ظـــروف مـــا بعـــد الـــنـزاع أو يف ظـــروف حفـــظ   
وأنشــطة ومشــاريع فــترة مــا بعــد الفصــل العنصــري، الســالم، 

ــية،    ــية املــتكاملة مبشــاركة اجملــتمعات احملل ــة اجلنائ وادارة العدال
 .واكتظاظ السجون يف أمريكا الالتينية والكاريبـي

وأطلعـت اللجـنة على االحتياجات األشد احلاحا إىل          -١٠
املســاعدة فــيما يــتعلق جبهــود أفغانســتان العــادة انشــاء نظــام    

ووجـه نـداء مـن أجـل تقدمي املساعدة          . ال للعدالـة اجلنائـية    فعـ 
لـترمجة تعهـدات والـتزامات اجملـتمع الدويل إىل عمل استجابة            
لالتفـاق بشـأن ترتيـبات مؤقتة يف أفغانستان ريثما يعاد انشاء            

 كــانون ٥املؤسســات احلكومــية الدائمــة املوقّــع يف بــون يف     
تاجات املؤمتر  ، واسـتن  (S/2001/1154)  ٢٠٠١ديسـمرب   /األول

الـدويل املعـين بتقدمي املساعدة لتعمري أفغانستان الذي ُعقد يف           
ــي   ــيو يف يومـ ــثاين ٢٢ و٢١طوكـ ــانون الـ ــناير / كـ ، ٢٠٠٢يـ
مارس / آذار ٢٨املؤرخ  ) ٢٠٠٢ (١٤٠١وقرار جملس األمن    

وأشـار عـدة متكلمني إىل املساعدة املقدمة أو املزمع          . ٢٠٠٢
 .تقدميها قريبا لتعمري أفغانستان

وأكـدت البـيانات املقدمـة عـلى التحديات واملشاكل          -١١
وهـــناك حاجـــة . املشـــتركة بالنســـبة ملـــنفذي العدالـــة اجلنائـــية

واضــحة إىل هنــج مــتكامل بشــأن العدالــة اجلنائــية مــع التركــيز 
الواجــب عــلى الكفــاءة واملســاواة يف معاملــة مــرتكيب اجلــرائم  

 قــدم ويف الوقــت نفســه. والضــحايا يف ســياق ســيادة القــانون
املمــثلون وثــائق تثبــت تشــابه وتفــاوت االحتــياجات الوطنــية   

وكان من األمثلة املقدمة    . والدولـية فيما خيص العدالة اجلنائية     
حتلـيل األسباب األساسية الكتظاظ السجون الذي ميثل، فيما         

ــية    ــية متنام ــبدو، مشــكلة عامل ــتظاظ يف   . ي ــذا االك ويتجــلى ه
لقانون املدين يف وجود عدد بلـدان أمريكا الالتينية اليت تطبق ا    

مفـرط مـن املسـجونني الذيـن ينـتظرون احملاكمـة، يف حني أنه               
يوجــد عــدد مفــرط مــن املســجونني احملكــوم علــيهم يف بلــدان 

ويعترب تفاوت التشريعات   . الكـارييب الـيت تطـبق القـانون العام        
 .بني النظم املختلفة عامال رئيسيا هلذه االختالفات

ات العدالــة اجلنائــية جيــب أن وأكــد عــلى أن اصــالح -١٢
جيـري تصـورها وتنفـيذها بصـورة شـاملة هبدف تنفيذ العدالة             
وفقـا ملعـايري حقـوق االنسـان وتعزيـز القيم اجملتمعية واستعادة             

ومتشــيا مــع أهــداف اعــادة . القــيم األخالقــية ملــرتكيب اجلــرائم
التأهـيل واالصالح، ينبغي أن تفضي عملية العدالة اجلنائية يف          

. األمــر إىل دمــج مــرتكيب اجلــرائم يف اجملــتمع مــن جديــدهنايــة 
وأكـد أيضـا على أن السياسة اجلنائية املعاصرة ينبغي أن تلجأ            
ــن       ــدال م ــات غــري االحــتجازية ب ــتزايد إىل العقوب عــلى حنــو م

وفضـال عـن ذلـك، أعرب    . توسـيع البنـية األساسـية للسـجون       
ــرهم الســتخد      ــية عــن تقدي ــة اجلنائ ــيق العدال ــون بتطب ام املكلف

ويندرج بعض  . اجـراءات خمتلفة للتصدي لشىت أنواع اجلرائم      
تلـك اجلـرائم حتـت عـنوان العدالـة التصاحلية، وهي هنج ميكن              
ــالغني      ــنظر يف قضــايا اجلــناة مــن ب ــلمحاكم أن تســتخدمه لل ل

ــتكارات يف   . وأحــداث عــلى الســواء  ويتمــثل أحــد هــذه االب
ا املتخصصــة يف قضــاي" حمــاكم املخــدرات"انشــاء مــا يســمى  

ومثــة بلــد آخــر تســمح تشــريعاته . مــرتكيب جــرائم املخــدرات
ــرية     ــرائم اخلطـ ــنظر يف اجلـ ــة يف الـ ــاكم متخصصـ ــاء حمـ . بانشـ

ــيابة العامــة     ــتقديري ألعضــاء الن ــدور ال ــراز ال وجــرى أيضــا إب
كــأحد الوسـائل الكـثرية املمكــنة لـتحويل القضـايا بعـيدا عــن       

علومــات وأخــريا، لوحــظ أن تقاســم امل. نظــام العدالــة اجلنائــية
مــع اجلمهــور بشــكل أفضــل ميــثل احــدى الوســائل الكســاب 

 .نظام العدالة اجلنائية ثقة اجلمهور

ومن بني التحديات الرئيسية اليت يثريها اصالح نظام          -١٣
العدالــة اجلنائــية توقــع امتــثال االجــراءات امتــثاال تامــا ملــبادئ   
سـيادة القـانون وصـون احلقـوق واملواقـف االجرائـية للضحايا          

تكيب اجلــرائم عــلى الســواء مــع تنفــيذ العدالــة يف الوقــت   ومــر
ــنها   ــاءة ويف حي ــنويه    . نفســه بكف ــذا الشــأن، جــرى الت ويف ه



 

 42 
 

 
E/2002/30 

E/CN.15/2002/14 

ــنوان    ــنقح بعـ ــرار املـ ــروع القـ ــيمة مشـ ــية "بقـ ــبادئ األساسـ املـ
ــية    ــائل اجلنائـ ــاحلية يف املسـ ــة التصـ ــرامج العدالـ ــتخدام بـ " السـ

(E/CN.15/2002/L.2/Rev.1) .  واتفــــق املـــــتحدثون عـــــلى أن
تقالل احملـــاكم واالســـتقالل الـــذايت لـــلمدعني العمومـــيني  اســـ

ضـروريان لتنفـيذ العدالـة عـلى أسـاس املسـاواة، واتفقوا أيضا             
فهــذه شــروط . عــلى أمهــية وجــود نظــم عدالــة جنائــية فعالــة  

الزمـة للـتمكن مـن التصـدي بـنجاح لـتحديات اجلـرمية مبا يف                
تطلع فاجلماعــات االجرامــية املــنظمة تــ . ذلــك اجلــرمية املــنظمة

دائمــا بشــغف إىل اســتغالل أي ثغــرات يف االطــار القــانوين      
 .والتشغيلي على الصعيدين الوطين والدويل

وفــيما يــتعلق بــدور مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية يف   -١٤
ختفـيف وطـأة الفقـر، أكـد عـلى أن فـئات اجملتمع األكثر فقرا               

فالفقر ميثل  . جيـب أن حتظـى بفـرص متسـاوية لتحقـيق العدالة           
أحـد العوامـل الرئيسـية اليت تضعف سيادة القانون وتسهم يف            

ولوحـظ أن تقـدمي املساعدة التقنية يف        . عـدم اسـتقرار الـبلدان     
اسـتخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع          
اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية ينـبغي أن يظـل وسيلة رئيسية لتعزيز              

وأكد . ظام العدالة اجلنائيةتطبـيق سـيادة القـانون يف اصـالح ن         
عـلى أن اسـتمرار بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة               
ــية ومكتـــب     ــية واالقليمـ ــية الوطنـ ــية يف املكاتـــب امليدانـ اجلنائـ
مراقـبة املخـدرات ومـنع اجلـرمية التابع لألمانة العامة ضروري            

وشـدد عـدة متكـلمني عـلى مشكلة         . لتنفـيذ املشـاريع الفعـال     
لسـجون باالضـافة إىل ضـرورة مواصـلة العمل على       اكـتظاظ ا  

اصــالح نظــام العدالــة اجلنائــية، مبــا يف ذلــك تكــامل الــنظم        
ــج      بشــكل أفضــل والتركــيز عــلى مــنع اجلــرمية واســتخدام ُنُه

 .العدالة التصاحلية والعقوبات غري االحتجازية
 
 

 اصالح قضاء األحداث -٢  
 

عي بـدأت مناقشـة اصـالح قضاء األحداث بعرض مس          -١٥
مـــرئي للمـــبادرات اجلاريـــة يف هـــذا اجملـــال يف لبـــنان، حيـــث  
استعرضـت نـتائج مشـروع مسـاعدة تقنـية تابع للمركز املعين           

. مبـنع االجـرام الـدويل بشـأن األطفـال احملـرومني مـن حريتهم              
ــا مؤسســـات     ــاكل الـــيت تواجههـ ــرز العـــرض بعـــض املشـ وأبـ

لقليلة عقوبـات األحـداث، وتتبع التقدم احملرز أثناء السنوات ا         
املاضـية مبسـاعدة هـذا املشـروع بـرعاية عـدة بلـدان ماحنة من                

ــري خــربات     ــية وتوف ــدمي مســامهات مال ــر  . خــالل تق ــلى إث وع
ــرض، اســتمعت اللجــنة إىل    ــر   الع ــت عــن تقدي كــلمات أعرب

للمســـاعدات املقدمـــة وللـــتعاون املـــثايل مـــن جانـــب املـــاحنني 
 .والبلد املتلقي واملركز

اركني يف املناقشــة عــلى  وركــزت مســامهة أول املشــ  -١٦
ــلى     ــه خـــاص عـ ــداث، وشـــددت بوجـ ــاء األحـ ــاكل قضـ مشـ

فلوحظ أن األطفال معّرضون    . األوضـاع الـيت تـلي الـنـزاعات       
بصـورة خاصـة، وكـثريا مـا يكونـون مـن الضحايا أو الشهود          

وكثريا ما تواجه البلدان    . أو مـرتكيب اجلـرائم يف الوقت نفسه       
ها أو اهنيارها التام،    يف أعقـاب احلرب إضعاف نظم العدالة في       

ومن . وبالـتايل فـان قضـايا األحـداث ُتعطَـى أولويـة منخفضـة             
نـتائج ذلـك أن األطفـال يـبقون حمـتجزين لفـترات طويلـة قبل                
ــثقلة بأعــباء القضــايا     ــنظر احملــاكم امل ــتظار أن ت حماكمــتهم، بان

وكــثريا مــا ُيفــتقر يف أوضــاع مــا بعــد   . الكــثرية يف جــرائمهم
ــم ا  ــنـزاع إىل الدع ــيني     ال ــتبقاء مهن ــاد واس ــوب الجي ــايل املطل مل

خمتصـني ومـرافق للـتدابري غـري االحتجازية وغريها من التدابري            
 . اخلاصة باألحداث بالذات

وأكــد املشــاركون يف املناقشــة عــلى أمهــية اتــباع هنــج  -١٧
شـامل قـائم عـلى العدالـة التصـاحلية وأمهـية اجلهود الرامية إىل               

وينبغي أن تشمل  . الة اجلنائية اسـتبعاد األطفـال مـن نظـام العد        
هـذه اجلهـود اعـتماد قوانـني عقوبـات وقوانـني اجرائية عقابية         
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ــب األشــخاص      ــني خاصــة بالشــباب، وأن تشــمل تدري وقوان
ــتماعي،     ــال االجـ ــاملني يف اجملـ ــرطة، والعـ ــثل الشـ ــيني، مـ املعنـ
واملكلفـــني مبراقـــبة األشـــخاص املوضـــوعني حتـــت االختـــبار،  

يني، واحملـامني، والعاملني يف جمال      والقضـاة، واملدعـني العمومـ     
ــذه      . االحــتجاز ــدين هل ــتمع امل ــيد اجمل ــت أن حشــد تأي ــد ثب وق

 .املساعي أمر مهم لنجاحها

واطلعــت اللجــنة عــلى اقــتراح مشــروع بشــأن قضــاء  -١٨
األحـداث يف مصـر، مـن املـزمع تنفـيذه مبسـاعدة املركز املعين               

ــرب     ــابع ل ــدويل وبالتنســيق مــع مشــروع ت نامج مبــنع االجــرام ال
ــلمخدرات بشــأن ختفــيض      ــية ل ــبة الدول ــتحدة للمراق األمــم امل

. الطلـب غـري املشـروع عـلى املخـدرات بـني أطفال الشوارع             
ويهــدف املشــروع املقــترح إىل توفــري الدعــم يف انشــاء مــرافق  

 .لألحداث وحتسني التشريعات اخلاصة باألطفال

ونـاقش املشــاركون الــنهج املتمـثل يف اعتــبار مــرتكيب    -١٩
رائم األحــداث كضــحايا لألوضــاع االجتماعــية واألســرية اجلــ

ومن املهم . والتعلـيم غـري السـليم أو االفـتقار إىل آفـاق حياتية          
تقـدمي ُنُهج متنوعة واختاذ اجراءات والتدخل بشكل مناسب،         

 .وتقدمي بدائل للسجن لقطاعات واسعة من اجملتمع

ــرز يف     -٢٠ ــبري احملـ ــتقدم الكـ ــلمني الـ ــدة متكـ ووصـــف عـ
وأُشــــــري إىل . ات قضـــــاء األحـــــداث يف بلداهنـــــم   اصـــــالح 

اســتراتيجيات وطنــية مــتكاملة وضــعت مؤخــرا بصــدد قضــاء  
وامتـــثاال لـــلمعايري الدولـــية، وضـــعت تشـــريعات  . األحـــداث

واسـتراتيجيات مالئمـة لألطفال يف العديد من البلدان، مشلت    
ــاءة     ــتغالل واسـ ــن االسـ ــال مـ ــة األطفـ ــددة حلمايـ ــا حمـ أحكامـ

لدعــم الضــحايا، وتدابــري لدمــج الشــباب يف املعاملــة، وتدابــري 
ــد   ــن جدي ــرز املتكــلمون أمهــية إرهــاف حــس    . اجملــتمع م وأب

اجملـتمع املـدين هلـذه القضايا وأمهية دور األسرة واجملتمع احمللي            
ودعــــوا أيضــــا إىل مواصــــلة مجــــع ونشــــر . يف مــــنع اجلــــرمية

 .املعلومات عن االستراتيجيات املوضوعة ملنع اجلرمية بنجاح

رى التأكيد على الدور املهم للعدالة التصاحلية يف        وج -٢١
ــداث   ــرام األحـ ــال اجـ ــددة   . جمـ ــام حمـ ــع أحكـ ــي أن وضـ ورئـ

ــافة إىل     ــية، باالضـ ــرفاهة االجتماعـ ــاركة الـ ــراف، ومشـ لالحنـ
امكانـية التوســط بـني ضــحية اجلــرمية ومرتكـبها، بدائــل فعالــة    

ومثـة عـدة بلدان   . لالجـراءات الشـكلية لـنظام العدالـة اجلنائـية         
ــداث     لد ــاكم أحـ ــاء حمـ ــتعلق بانشـ ــيما يـ ــية فـ ــربة اجيابـ ــا جتـ يهـ

ــداث      ــؤون األحـ ــني بشـ ــرباء خمتصـ ــماح خلـ ــة والسـ متخصصـ
 .باحلضور أثناء اجراءات احملاكم

وأكـد معظـم املتكـلمني أن بلداهنم قد أنشأت مرافق            -٢٢
متخصصـة توفـر مجلـة أمـور مـن بيـنها أنشطة ترفيهية وبرامج               

ــرامج تعليمــية حاســو   بية، لألحــداث الذيــن  تعليمــية، وحــىت ب
ينـتهكون القـانون، وذلـك لتيسـري اعـادة تأهيـلهم واصالحهم             

وتـــرتدي الـــتدابري اخلاصـــة . ودجمهـــم يف اجملـــتمع مـــن جديـــد
ملـرتكيب اجلـرائم األحـداث، مبـا فـيها الـتدابري التصاحلية، أمهية              
خاصـة ألهنا حتول دون قيام اجلماعات االجرامية أو االرهابية          

 .دمتهااملنظمة بتوظيفهم خل

ــنة ختـــص      -٢٣ ــني معيـ ــتحدثني قوانـ ــن املـ ــدد مـ ــر عـ وذكـ
اسـتغالل األطفـال يف املـواد الداعرة ومنع البغاء كتدابري فعالة            

ــة األطفــال واألحــداث  وأشــار أحــد املــتحدثني إىل أن  . حلماي
ــع االجتــار        ــنع وقم ــتدابري مل ــتعلق ب ــد ســنَّ تشــريعات ت ــده ق بل

ّرم الـتآمر داخل  وقـال ان هـذا القـانون جيـ      . بالنسـاء واألطفـال   
 .البلد وخارجه ويوسع نطاق سلطات انفاذ القانون

ــاهتم     -٢٤ ــتزام حكومـ ــن الـ ــتحدثني عـ ــرب بعـــض املـ وأعـ
ــتهم      ــتعقّد مشــكلة األحــداث احملــرومني مــن حري بالتصــدي ل
باالضـافة إىل مسـائل أخرى ختص قضاء األحداث، بدعم من      

ــنفذها املركــز املعــين مبــنع االجــر     ــتقين ي ــتعاون ال ام مشــاريع لل
الـدويل، ودعـوا سائر البلدان واملؤسسات املاحنة إىل أن تنضم           

وأعـرب عـن تأييد ألهداف      . إىل بلداهنـم لـتعزيز هـذه اجلهـود        
ــيني يف جمــال       ــين باملشــورة واملســاعدة التقن ــريق التنســيق املع ف
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ــتعاون      ــز ال ــة هنــج منســق وتعزي قضــاء األحــداث، وهــي كفال
ــنظوم    ــل مـ ــداث داخـ ــاء األحـ ــيدان قضـ ــتقين يف مـ ــم الـ ة األمـ

 .املتحدة

والحـظ بعـض املتكـلمني أن اصالح قضاء األحداث           -٢٥
ــاوى     ــراءات الدعـ ــة يف اجـ ــالحات الحقـ ــة الصـ ــر زاويـ حجـ

وذُِكـَر أنـه يبدو امجاال أن       . اجلنائـية اخلاصـة باجملـرمني الـبالغني       
قضـاء األحداث استخدم كحقل اختبار جلميع أنواع اصالح         

ــية  ــة اجلنائ ــه جيــب أن تر . العدال ــيل ان ــز سياســات قضــاء  وق كّ
وأشــري إىل أنــه . األحــداث الــناجحة عــلى الوقايــة واالصــالح 

يــبدو، مــن الناحــية العملــية، أن اخلطــوط الفاصــلة بــني قضــاء  
 .األحداث ومنع جنوح األحداث ليست واضحة أحيانا

 
 

 تعزيز التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية -٣  
 

عاون الدويل يف   بـدأت مناقشـة الفـريق حول تعزيز الت         -٢٦
جمـال العدالـة اجلنائـية بالـنظر يف املسائل اليت يثريها التعاون يف              
ــية، مبــا يف ذلــك مشــاريع يف عــدد مــن     صــورة املســاعدة التقن

فقـيل ان أثـر املشاريع يتوقف عموما        . الـدول املسـتقلة حديـثا     
عـلى مـدى النجاح يف تلبية املساعدة الحتياجات من يتلقوهنا           

ملعلومـات يف شـكل يكـون مفيدا ومفهوما         فـيلزم نقـل ا    . فعـال 
ومناسـبا مـن الناحـية الثقافـية ومقبوال للمستفيدين املقصودين           

ولــيس مــن احملــتمل أن يــنجح جمــرد فــرض . مــن نــواح أخــرى
سياسـات وممارسـات خارجية، إذ ينبغي أن تكون األولويات          

وينــبغي اعــداد املــواد أو   . هــي أولويــات املــتلقني ال املــاحنني   
قــا لعوامـــل مــثل احتـــياجات املــتلقني امللموســـة،    تكيــيفها وف 

والعوامــل اللغويــة والثقافــية، واالعتــبارات القانونــية احمللــية،      
ويلزم . وطبـيعة اجلمهـور الـذي ستسـتخدم مـن أجلـه بالذات            

أن يكـون الغـرباء الذيـن يـنهمكون يف وضـع وصـوغ الربامج               
أن يفهمــوا أوال ثقافــات األوســاط القانونــية احمللــية أوســاط      

ــية؛ ومــن بــني طــرق حتقــيق ذلــك اشــراك      ا ــانون احملل ــاذ الق نف

ورئــي أيضــا أن . املســتفيدين مــن الــربنامج يف مــرحلة وضــعه  
فــيلزم لذلــك أن : املــرونة مهمــة لــدى وضــع الــربامج وادارهتــا 

يكـون املشـاركون فـيها قـادرين عـلى التكيف وفقا للظروف              
 .املتغرية

خــل وركــز العــرض الــثاين عــلى طــرائق للــتعاون دا      -٢٧
االحتــاد األورويب، وذكــر كمــثال الكــيان الــذي أنشــئ حديــثا 

ويـتألف هـذا الكـيان من       . (EuroJust)" يوروجوسـت "ومسـي   
عضــو واحــد مــن كــل دولــة مــن الــدول األعضــاء يف االحتــاد   
األورويب، وعــادة مــا يكــون العضــو أحــد املدعــني العمومــيني  

وذُِكـــَر أن الغـــرض  . مـــن ذوي اخلـــربة يف الـــتعاون الـــدويل   
رئيسـي مـن هـذا الكـيان هـو تيسري وحتسني التعاون القانوين        ال

داخـل أوروبـا، مبـا يف ذلـك مسائل مثل التفويض االلتماسي،             
ومســــائل خاصــــة بتســــليم اجملــــرمني، وعناصــــر الــــتعاون يف  

ــتحريات ــئة اتصــال، تســتخدم   . ال وســيكون يوروجوســت هي
. أعضــاءها يف كــل بلــد كــنقطة  اتصــال يف احلــاالت الفــردية  

ــرو ــن    واملفــ ــبكرة مــ ــرحلة مــ ــتدخل يف مــ ــاعد الــ ض أن يســ
االجـــراءات يف وضـــع األســـس األولـــية قـــبل تقـــدمي طلـــبات   
املسـاعدة الرمسـية، األمـر الـذي يقلل احتماالت رفض الطلب       

ــئة يوروجوســت اتفاقــات مــع   . عــندما يقــدم فعــال  وتعقــد هي
ــية، خصوصــا مــع بلــدان مرشــحة لعضــوية     بلــدان غــري أوروب

مؤخـرا أمـر توقـيف لعمـوم أوروبا     واعـتمد  . االحتـاد األورويب  
واعتـرب خطـوة هامـة صـوب تبسيط التعاون الدويل، ألن هذه             

وذُِكَر . اخلطـوة تقلـل العقـبات التقنـية والقضائية إىل أدىن حد           
أن اصـدار هذا األمر من شأنه أن يسمح بتوقيف املطلوب يف            
أي مكـان يف أوروبـا ويـأذن ألجهـزة انفـاذ القانون يف الدول               

ــاء يف ــين إىل    األعضـ ــخص املعـ ــة الشـ ــاد األورويب باحالـ  االحتـ
احملكمـة الـيت أصـدرت األمـر، فتـنعدم بذلـك احلاجة إىل نظام               

ولن ينطبق الكثري من القيود     . التسـليم التقلـيدي داخل أوروبا     
عــلى التســليم التقلــيدي، مــثل ازدواج االجــرام والقــيود الــيت   
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ــر       ــة أم ــيها يف حال ــدول عــلى تســليم مواطن تفرضــها بعــض ال
 .لتوقيف األورويبا

وتـناول مـتحدث ثالـث احلاجـة إىل الفعالية والكفاءة            -٢٨
يف مـيدان الـتعاون القـانوين الـدويل، الـذي وضـعت له اتفاقية        

قــرار اجلمعــية العامــــة (مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية 
والــــربوتوكوالت املــــلحقـة بــهــــا   ) ، املــــرفق األول٥٥/٢٥

، املرفقــان الثانــي والثالــث    ٥٥/٢٥ــة  قــــرار اجلمعيـــة العام   (
ومثة تطور هام يف هذا     . معـايري جديـدة   ) ، املـرفق  ٥٥/٢٥٥و  

 االختصاص وتدابري التسليم الواردة يف  هـو الربط بني    السـياق 
، الــيت جيــب مبقتضــاها عــلى أي "التســلم أو احملاكمــة"أحكــام 

دولـة أن تضمن اختصاصها حملاكمة أي جمرم ال ميكن تسليمه           
ــيته ــليم شـــكل جوهـــري مـــن   . بســـبب جنسـ ورئـــي أن التسـ

أشــكال الــتعاون الــدويل، وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي 
جلمـيع الدول أن تعمل على تقليل الرمسيات واجلوانب التقنية          

وقال انه ينبغي استبعاد    . ألجـل زيـادة فعالـية التسليم وكفاءته       
 العوامــل السياســية مــن التســليم قــدر االمكــان، وإن جــدوى   
ــلى جــدوى        ــيد ع ــتوقف أيضــا إىل حــد بع ــدويل ت ــتعاون ال ال
العـاملني احمللـيني واألجهـزة احمللـية املسـؤولة عـن تلبـية طلبات               

ومثـة بلـد أنشـأ ضـمن جهـازه النفـاذ القانون وحدة              . الـتعاون 
وقــد . رفــيعة املســتوى متخصصــة يف مســائل اجلــرمية املــنظمة  

هـزته  شـرع أيضـا يف بـذل جهـد ملكافحـة الفسـاد يف اطـار أج       
 .النفاذ القانون

وقدمـت مسـامهة عـن الـتعاون الدويل من وجهة نظر            -٢٩
انفــاذ القــانون، باالســتفادة مــن الــدروس املكتســبة مــن قضــية  
مـنطوية عـلى أشـكال كـثرية مـن الـتعاون بـني دولـة عضو يف                  

فكــان هــناك تعــاون . االحتــاد األورويب ودولــة غــري عضــو فــيه
اجلانــبني، أو عــن طــريق مباشــر بــني أجهــزة انفــاذ القــانون يف 

ضـباط اتصـال، يف األوضاع العاجلة مثل العمليات االجرامية          
ويف حاالت أخرى أقل احلاحا مت تبادل  . اجلاريـة عـرب احلـدود     

املعلومـات من خالل قنوات أكثر رمسية، مثل مكتب الشرطة          
أو يوروجوســــــت أو القــــــنوات ) الــــــيوروبول(األوروبــــــية 
ــية ــبات املســـ . الدبلوماسـ ــل طلـ ــية  وترسـ ــية الرمسـ اعدة القانونـ

املوجهــة عــرب األجهــزة أو الســلطات املركــزية عــندما تقتضــي  
الضـرورة اسـتخدام تدابـري حتـريات ذات طـابع أكثر اقتحامية             

واألدوات املختلفة املستخدمة . يف الدولـة املوجـه اليها الطلب   
جتعــل مــن الضــروري اجيــاد ســبل تكفــل وصــول املعلومــات     

ــورا، و  ــتخدامها فـ ــرعة واسـ ــتنفار  بسـ ــذه إىل اسـ ــؤدي هـ ال تـ
اجـــراءات مـــتداخلة أو غـــري متســـقة مـــن جانـــب متلقـــيها       

وأثــريت مســألة حــرجة أخــرى، متثلــت يف احلاجــة . العديديــن
إىل حتديـــد أي االختصاصـــني املعنـــيني أو أي االختصاصـــات  
ــاص      ــباره االختصـ ــن اعتـ ــايا ميكـ ــاحدى القضـ ــلة بـ ذات الصـ

ع قلـق آخر   وكـان هـناك موضـ     . الرئيسـي يف حماكمـة اجملـرمني      
ومـن وجهة   . هـو معارضـة بعـض احلكومـات تسـليم رعاياهـا           

ــبدو هــذه احلكومــات أكــثر حساســية      ــانون، ت نظــر انفــاذ الق
العتــبارات الســيادة الوطنــية مــن اجملــرمني أنفســهم، الذيــن ال   

 .يهتمون كثريا عادة جبنسيتهم أو رعويتهم

وحتـــدث املـــتحدث األخـــري مـــن وجهـــة نظـــر انفـــاذ   -٣٠
 فركـز على جتاربه يف اجلنوب االفريقي، وقال         القـانون أيضـا،   

ان اعـــتماد صـــكوك جديـــدة، بيـــنها صـــكوك عديـــدة تدعـــم 
اجلهـــود الرامـــية إىل اقـــرار وتنفـــيذ اتفاقـــية مكافحـــة اجلـــرمية   
ــر     ــا، يوفـ ــلحقة هبـ ــربوتوكوالت املـ ــية والـ ــنظمة عـــرب الوطنـ املـ

فقـد أنشئت مؤسسات مثل    . األسـاس لـتعزيز الـتعاون الـدويل       
طـاع انفـاذ القـانون أساسـا، ولكـن بـني املدعني             الـلجان، يف ق   

. أيضـا وكذلـك عـلى مسـتوى أعـلى، بني مقرري السياسات            
ــنظمة       ــع املـ ــال مـ ــا دور اتصـ ــؤدي أيضـ ــات تـ ــذه املؤسسـ وهـ

ــية   ــية للشــرطة اجلنائ ــتربول(الدول ، كمــا تــؤدي وظــائف  )االن
أخـرى مـثل مجـع معلومـات عـن سـجالت اجملـرمني وحفظها               

ــب    ــيق التدريـ ــزيا، وتنسـ ــية  مركـ ــطة العملـ ــترك واألنشـ . املشـ
ــود       ــثل جهـ ــددا، مـ ــوعا حمـ ــيانات موضـ ــض الكـ ــناول بعـ وتتـ
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وأنواع . مكافحـة الفسـاد واألمـور املـتعلقة بالدفاع أو باألمن         
اجلــرائم املعنــية شــبيهة عمومــا مبــا يــرى يف مــناطق أخــرى،        
ــباتات املهــددة     باســتثناء االجتــار عــرب احلــدود باحلــيوانات والن

قـيود هامـة عـلى الـتعاون، من بينها         وهـناك عـدة     . باالنقـراض 
عـدم كفايـة التشـريع، واالفـتقار إىل عناصـر مـن البنية التحتية             
مــثل مــرافق  االتصــاالت، ونقــص العــاملني املدربــني بصــورة   
مالئمـة عـلى الـتقدم بطلـبات للحصـول عـلى التعاون أو على        

ورئي أن من املمكن معاجلة تلك      . االسـتجابة لـتلك الطلـبات     
 .الل املساعدة املالية والتقنيةاملشاكل من خ

واخلالصـة هـي أن هـناك اتفاقـا عامـا يف الـرأي، فيما                -٣١
فالــتعاون الــدويل يصــبح . يــبدو، حــول عــدة جمــاالت أساســية

ــنامي خمــتلف أنــواع    ضــروريا باطــراد، خصوصــا بالــنظر إىل ت
واتفــق معظــم املشــاركني أيضــا . اجلــرمية عــرب الوطنــية مؤخــرا
، ولكــن ال يــزال هــناك العديــد مــن  عــلى أن الكــثري قــد حتقــق

ــب       ــيت جيــب التغل ــية ال ــية والعمل ــبات أو احلواجــز القانون العق
ورئـي أن اعـتماد اتفاقـية مكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب             . علـيها 

الوطنــية وبــروتوكوالهتا يتــيح فرصــة ممــتازة لتحســني الــتعاون   
والبــد مــن بــذل جهــد هــائل القامــة املؤسســات مــن  . الــدويل

ه الصكوك تنفيذا تاما وحتسني التعاون الدويل  أجـل تنفـيذ هـذ     
ــبلدان ســوف   . يف مــيادين أخــرى ولذلــك فــان العديــد مــن ال

حيــتاج لتحقــيق هــذه الغايــة إىل مســاعدة فنــية وتعــاون تقــين،   
ســواء ثنائــيا أو مبشــاركة املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل،  

 .الذي سيحتاج بدوره إىل موارد ضخمة هلذا الغرض
 
 

ــوع    -جيم   ــية مبوضـ ــل املعنـ ــة العمـ ــالح "حلقـ اصـ
الـــــدروس املســـــتفادة : العدالـــــة اجلنائـــــية

ومشــــاركة اجملــــتمعات احمللــــية والعدالــــة    
 "التصاحلية

 

اصالح العدالة "عقـدت حلقـة عمـل حـول موضـوع         -٣٢
ــية ــية    : اجلنائـ ــتمعات احمللـ ــاركة اجملـ ــتفادة ومشـ ــدروس املسـ الـ

ج األمــم ، ونظمــتها معــاهد شــبكة بــرنام "والعدالــة التصــاحلية
ــية ونســقها معهــد األمــم     ــة اجلنائ املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدال

ــة    ــيمي ألحبــاث اجلــرمية والعدال ــتحدة األقال ــة  . امل ــرأس حلق وت
وقدمــت إىل ). بــريو(العمــل نائــب الرئــيس خافــيري بولينيــتش  

حلقــة العمــل تســع ورقــات أعدهتــا معــاهد خمــتلفة يف شــبكة     
ر حلقة العمل، برايان    وقدم مقر . الـربنامج متـثل مجـيع املـناطق       

املركـز الـدويل الصـالح القـانون اجلنائي وسياسة          (تكاتشـوك   
وأبلغ السيد تكاتشوك   . املالحظـات اخلتامـية   ) العدالـة اجلنائـية   

ــتها    ــرمية ومكافحـ ــنع اجلـ ــد األورويب ملـ ــأن املعهـ ــاركني بـ املشـ
 .املنتسب لألمم املتحدة، سيتوىل نشر وقائع حلقة العمل

يل، بـرعاية املركز الدويل الصالح      وقـدم العـرض األو     -٣٣
القـانون اجلـنائي وسياسة العدالة اجلنائية، تعريفا عمليا للعدالة          

ــة يركــز عــلى جــرب   : "... التصــاحلية، وهــو هنــج بشــأن العدال
الضـرر الـناجم عـن اجلرمية، مع حتميل اجلاين مسؤولية أفعاله،            

 –بواســطة اتاحــة الفرصــة لألطــراف املــتأثرة مباشــرة باجلــرمية 
 لـــتحديد –واجلـــاين واجملـــتمع احملـــلي   ) الضـــحايا(الضـــحية 

احتـياجاهتم والعمـل عـلى تلبيـتها بعـد وقوع اجلرمية، والسعي             
إىل اجيــاد حــل يتــيح الشــفاء والــتعويض واعــادة االندمــاج يف   

ــنع احلــاق الضــرر يف املســتقبل     ــتمع ومي ــه،  ". اجمل وأشــري إىل أن
دالـــــة بالـــــرغم مـــــن االجنـــــازات الســـــابقة يف اســـــتخدام الع

فــان املــبادرات الــيت تــتخذ يف املســتقبل بشــأن      . االصــالحية
العدالــة التصـــاحلية ينــبغي أن تدعـــم بالتقيــيم والـــبحوث وأن    
ــرار      ــبادئ املوضــحة يف مشــروع الق ــثل امل ــبادئ م تسترشــد مب
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ــة   "املــنقح املعــنون  املــبادئ األساســية الســتخدام بــرامج العدال
ــية   ــة اجلنائ ، (E/CN.15/2002/L.2/Rev.1)" التصــاحلية يف العدال

ــرة اجمللـــس     ــة عشـ ــا احلاديـ ــنة يف دورهتـ الـــذي ستوصـــي اللجـ
 .االقتصادي واالجتماعي باعتماده

وقـدم املراقـب عـن معهـد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية             -٣٤
ومعاملـة اجملـرمني دراسـة حالـة عـن قضـاء األحداث يف بلدان          
خمــــتارة يف أمــــريكا الالتينــــية، تؤكــــد عــــلى احلاجــــة إىل أن  

باتفاقية حقوق سترشـد التشـريعات اخلاصة بقضاء األحداث    ت
وســائر الصــكوك ) ٤٤/٢٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  (الطفــل 

 .الدولية ذات الصلة

وقـدم املراقـب عـن معهـد آسيا والشرق األقصى ملنع             -٣٥
اجلـرمية ومعاملة اجملرمني ورقة بشأن مشاركة اجملتمعات احمللية         

جلنائية يف اليابان عن طريق االستفادة      يف منع اجلرمية والعدالة ا    
 .من ضباط مراقبة السلوك املتطوعني

وركـز عـرض قدمـه املراقـب عن املعهد االفريقي ملنع          -٣٦
اجلــرمية ومعاملــة اجملــرمني عــلى مشــاركة اجملــتمعات احمللــية يف  

 .املمارسات التوفيقية والتعويضية يف البلدان االفريقية

تشـــاري الـــدويل العـــلمي  وبـــرعاية مـــن اجمللـــس االس  -٣٧
ــتماد       ــأن اعـ ــريعيتان بشـ ــة تشـ ــتا حالـ ــت دراسـ ــين، قدمـ والفـ

واستعرضت . اجـراءات العدالـة التصـاحلية يف ايطالـيا واسبانيا         
الدراســـتان اســـتحداث هنـــج الوســـاطة واشـــراك الضـــحية يف  
ــثل       ــية، وتصــرفات قضــائية أخــرى م ــة اجلنائ اجــراءات العدال

 .جل اجلنائيايقاف القضية وتعليق احلكم والغاء الس

وقـدم املراقـب عن معهد العدالة الوطين التابع لوزارة           -٣٨
العـدل يف الواليـات املـتحدة عرضـا لدراسـة حالـة أجريت يف               
مخـس مـدن يف الواليـات املتحدة األمريكية، شرحت تصميم           

، (Children at Risk)بـــرنامج األطفـــال املعرضـــني لـــلخطر 
ــربنا    ــيذ الـ ــداث، وتنفـ ــال واألحـ ــاص باألطفـ ــيمه اخلـ مج وتقيـ

وأكـد العرض على ما جرى االعراب       . وتوسـيعه يف املسـتقبل    
عــنه يف دورات اللجــنة الســابقة مــن اهــتمام بضــرورة ممارســة  
احلـذر عـند اختـيار الـربامج واملمارسـات اليت سيوصى هبا إىل              

 .الدول األعضاء توخيا العتمادها

وتضــمنت الورقــة الــيت قدمهــا املراقــب عــن أكادميــية    -٣٩
عربـية للعلــوم األمنـية شـرحا للخصــائص الفـريدة الــيت     نـايف ال 

 .يتميز هبا هنج الشريعة يف منع اجلرمية يف البلدان االسالمية

وقـدم املراقـب عـن املركـز الدويل ملنع اجلرمية العرض             -٤٠
األخــري، الــذي أشــار إىل حفــظ األمــن ومــنع اجلــرمية وشــرح   
ــربة ممارســات      ــيدية وجت ــظ األمــن التقل ــاليب حف  مشــاكل أس
ــنوات    ــرها يف السـ ــية الـــيت جـــرى تطويـ حفـــظ األمـــن اجملتمعـ

ــا ان كــان للشــرطة دور    . األخــرية ــناول البحــث مســألة م وت
مركــزي يف مــنع اجلــرمية أم أن هــناك حاجــة العــادة تعــريف    
دور الشـرطة لتكون جهة داعمة للمبادرات االستراتيجية اليت       

 .تديرها جمموعات املواطنني هبدف منع اجلرمية
 
 

 ثالثالفصل ال
 

معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال      
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 
 

  هيكل املناقشة-ألف   
 

نظرت اللجنة يف اجللستني الرابعة واخلامسة                    -٤١
  ٤، يف البند      ٢٠٠٢أبريل     / نيسان    ١٨ و  ١٧املعقودتني يف       

 :وكان معروضا عليها الوثائق التالية                 . من جدول أعماهلا        

ر األمني العام عن اصالح نظام العدالة                     تقري   )أ( 
استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها،                        : اجلنائية   

وخاصة ما يتعلق منها بقضاء األحداث واصالح قوانني                                
 ؛ (E/CN.15/2002/3)العقوبات     
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مذكرة من األمني العام حييل طيها تقرير                       )ب ( 
 عقد يف       اجتماع فريق اخلرباء املعين مبنع اجلرمية، الذي                  

/  كانون الثاين      ٢٤ إىل    ٢١فانكوفر، كندا، يف الفترة من            
 ؛ (E/CN.15/2002/4) ٢٠٠٢يناير    

 تقرير األمني العام عن العدالة التصاحلية                   )ج ( 

E/CN.15/2002/5)  و (Corr.1 ؛ 

تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء العامل املعين                     )د ( 
 ؛ (E/CN.15/2002/5/Add.1)بالعدالة التصاحلية         

تقرير األمني العام عن تنفيذ اعالن األمم                       )ه( 
املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية                         

 ؛Add.2)و  (E/CN.15/2002/6 الدولية   

تقرير األمني العام عن تنفيذ املدونة الدولية                      )و( 
  (E/CN.15/2002/6/Add.1لقواعد سلوك املوظفني العموميني              

 ؛ Add.3)و  

ني العام عن تنفيذ اعالن األمم                  تقرير األم     )ز( 
 ).(E/CN.15/2002/11املتحدة بشأن اجلرمية واألمن العام                   

وبعد الكلمة االستهاللية اليت ألقاها مدير املركز                        -٤٢
املعين مبنع االجرام الدويل، استمعت اللجنة إىل كلمات ممثلي                               

نيابة عن الدول         (كل من املكسيك وكولومبيا واسبانيا                   
: حتاد األورويب والدول املنتسبة اليه التالية                األعضاء يف اال       

استونيا وبلغاريا وبولندا وتركيا واجلمهورية التشيكية                             
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص وليتوانيا ومالطة                                  

ومجهورية كوريا وبريو وكندا واليابان واملغرب                        ) وهنغاريا    
واململكة العربية السعودية وبولندا والواليات املتحدة                   

وألقيت كلمات أيضا من املراقبني عن أملانيا                             . مريكية   األ
 .والنمسا وتركيا وُعمان وأستراليا                   

 
 

 املداوالت    -  باء 
 

لفت مدير املركز املعين مبنع االجرام الدويل انتباه                         -٤٣
اللجنة إىل عدد من الوثائق ذات الصلة باستخدام وتطبيق                          

مية والعدالة     معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلر                        
والحظ أنه بانتهاء دورة االبالغ األوىل، فان من                            . اجلنائية   

الضروري اعطاء التوجيهات بشأن النهج الذي ينبغي اتباعه                              
يف دورة االبالغ املقبلة؛ وأضاف ان هناك امكانية متاحة                              
تتمثل يف جتميع التقارير حول عدد من املسائل الرئيسية،                                

 .غ وبذلك جيري تبسيط عملية االبال                 

وأشاد املتكلمون باملركز املعين مبنع االجرام الدويل                          -٤٤
ملساعدته الدول على صوغ التشريعات الوطنية وعلى                            
اصالح نظم العدالة اجلنائية مع مراعاة معايري األمم املتحدة                         

وقدموا    . وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                   
ى هبا استخدام        عرضا، مدعوما بالوثائق، للكيفية اليت جر                    

تلك املعايري والقواعد من خالل القوانني املوضوعية                              
وأكدوا على أن تقرير األمني العام               . واالجرائية يف بلداهنم        

عن استخدام وتطبيق تلك املعايري والقواعد قد وفر                           
ورحبوا أيضا باخلطة املتعلقة بنشر صيغة                     . معلومات مفيدة      

م املتحدة وقواعدها يف             اخلالصة الوافية ملعايري األم            حمدثة من      
 )٣٩(.جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                 

واستذكر عدد من املتكلمني أن األمم املتحدة                       -٤٥
ركزت يف جممل أعماهلا ذات األولوية على التنمية املستدامة                              

وينبغي أن ُتشمل           . واملساواة بني اجلنسني واحلد من الفقر              
يق معايري األمم          تلك األولويات االمجالية يف استخدام وتطب                     

.  املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                           
فبينما كان من املمكن معاجلة مسأليت العنف ضد املرأة                            
والعدالة التصاحلية عن طريق بعض جوانب تلك األولويات،                                     

                                                         
 .IV.1.92منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (39) 
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ال بد من أن يسهم استخدام وتطبيق تلك املعايري والقواعد                          
 .اسهاما اضافيا يف تنفيذها             

  
 العدالة التصاحلية -١  

 

أيـّد العديد من املتكلمني فكرة تعزيز العدالة                  -٤٦
التصاحلية اليت يعتقد أهنا تتيح الفرصة للضحايا واجلناة                            
واجملتمع للمشاركة يف عملية معاجلة ما وقع من أذى واعادة                                  

غري    . الضحايا واجلناة إىل أوضاعهم السابقة إىل احلد املمكن                        
 على ضرورة أن تفهم عملية العدالة                  أنه جرى التأكيد         

ولوحظ     . التصاحلية على أهنا مكملة ألساليب احملاكمة املرعية                           
أن التدابري التصاحلية سبق أن استخدمت بنجاح يف عدد من                                    
البلدان، وال سيما يف القضايا ذات الصلة باجلناة صغار السن                                  

واضافة إىل ذلك، توجد لدى بلدان                      . واجلرائم األقل خطورة          
دة تقاليد طويلة األمد يف استخدام العدالة التصاحلية حلل                           عدي 

وسلطت األضواء أيضا على أمهية                     . النـزاعات اجملتمعية        
الوسطاء املؤهلني، وكذلك على احلاجة إىل وضع معايري                          

 .وطنية بشأن العدالة التصاحلية             

وعّبر متكلمون عديدون عن ارتياحهم لعمل فريق                         -٤٧
التصاحلية الذي كان قد عقد اجتماعـه                        اخلرباء املعين بالعدالة        

أكتوبــر       / تشريـن األول       ٢٩يف أوتاوا، كندا، يف الفتـرة من                 
وأشري إىل املشروع املنقح   . ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١إىل 

لعناصر اعالن املبادئ األساسيـة الستخـدام برامج العدالــة    
،   (E/CN.15/2002/5/Add.1 التصاحليـة يف املسائـل اجلنائيـة

 الذي وضعه فريق اخلرباء كدليل لدول                 )املرفق األول    
وجرى التأكيد على ضرورة أخذ خمتلف الظروف                       . األعضاء    

الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وغريها من الظروف يف                          
والحظ العديد من املتكلمني أن ذلك النوع من                        . احلسبان    

الصكوك املعيارية ينبغي أن يستحدث مبادئ توجيهية                             
واعترب بعض املتكلمني املبادئ                    . صيات غري ملزمة          وتو 

األساسية مثاال على تدابري العدالة التصاحلية والحظوا أنه                                
 .ينبغي وضع املزيد من النهوج وتقييمها                   

 
 

 فعالية منع اجلرمية على مستوى اجملتمع احمللي -٢  
 

اعتربت، بوجه عام، تدابري منع اجلرمية القائمة على                           -٤٨
اليت تكمل الردود املتعلقة بالعدالة اجلنائية،                   أساس املعرفة        

مبثابة وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من اجلرمية                             
وذكر أن النمو االجتماعي                . وااليذاء ولتعزيز رفاه املواطنني            

عنصر أساسي يف جناح منع اجلرمية، ألنه يشمل تقدمي الدعم                                      
الشراكات       واعترب بناء       . إىل األسر واجملتمعات احمللية الضعيفة              

عنصرا مركزيا يف التدخالت الناجحة اهلادفة إىل منع                                    
وشدد العديد من املتكلمني على أمهية تدابري منع                       . اجلرمية  

وعّبر العديد من        . اجلرمية، خاصة فيما يتعلق جبنوح األحداث                     
املتكلمني عن سرورهم مبحّصلة اجتماع الفريق العامل املعين                             

  ٢١ر، كندا، يف الفترة من            مبنع اجلرمية الذي عقد يف فانكوف                
وأشار بعض املتكلمني            . ٢٠٠٢يناير    / كانون الثاين      ٢٤إىل   

إىل ضرورة منح الدول األعضاء الوقت للنظر بعناية يف                                
،  (E/CN.15/2002/4املشروع املنقح للمبادئ التوجيهية               

وأعرب عن احلاجة              .  الذي وضعه فريق اخلرباء            )املرفق الثاين     
لوكاالت املتخصصة يف منظومة                   إىل التنسيق الوثيق بني ا           

األمم املتحدة وغريها من الكيانات لوضع تدابري فعالة ملنع                                      
اجلرمية، وعن احلاجة إىل أنشطة للتعاون التقين يف جمال منع                                  

 .اجلرمية   
 
 

 اعالن األمم املتحدة بشأن اجلرمية واألمن العام -٣  
 

لوحظ أنه على الرغم من أن عدد الردود مل يكن                         -٤٩
 املرغوب فيه، فان املعلومات اليت قدمت بشأن أثر                            باحلجم   

اعالن األمم املتحدة بشأن اجلرمية واألمن العام                          
(E/CN.15/2002/11)        وجرى التركيز         .  قد لقيت الترحيب
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على أمهية االعالن، خاصة فيما يتعلق بقيمته بالنسبة إىل                             
وشدد  بعض       . تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية                

 على دور االعالن يف تعزيز الترتيبات الثنائية أو                             املتكلمني   
املتعددة األطراف املتصلة بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية                                    
املتبادلة والتعاون يف جمال انفاذ القوانني، ودعيت الدول                               

 .األعضاء إىل تكثيف التعاون يف تلك اجملاالت                          

بشأن     وأشار أحد املتكلمني إىل االستراتيجية الوطنية                     -٥٠
 أهنا تقوم على أساس مبادئ                 ا األمن العام يف بلده، مالحظ            

الوقاية والتواصل مع املواطنني وتقاسم املسؤولية بني خمتلف                             
السلطات، مع مراعاة العناصر الواردة يف االعالن بغية محاية                            

 .أمن ورفاه املواطنني ومنع اجلرائم اخلطرية                 
 
 

العموميني املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني  -٤
واعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف 

 املعامالت التجارية الدولية
 

شدد ممثلون عديدون على ما للمدونة الدولية                         -٥١
قرار اجلمعيـة العامـة               (لقواعد سلوك املوظفني العموميني                   

واعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد                     ) ، املرفق     ٥١/٥٩
قرار اجلمعية          (التجارية الدولية،              والرشوة يف املعامالت             

 فيما يتعلق مبكافحة           ، من أمهية   )، املرفق    ٥٥/١٩١العامة     
والحظوا أن تقارير األمني العام عن تنفيذ هذين                            . الفساد  

متثل اسهاما مفيدا           ) Add.1-3 و   (E/CN.15/2002/6الصكني     
يف املفاوضات اجلارية بشأن مشروع اتفاقية األمم املتحدة                           

 .د ملكافحة الفسا     

واسترعي انتباه اللجنة، خالل النقاش، إىل مؤمترين                           -٥٢
بشأن مكافحة الفساد من املقرر عقدها يف سيول يف                              

املنتدى العاملي الثالث ملكافحة الفساد                   :  مها  ٢٠٠٣مايو    /أيار 
وصون النــزاهة، واملؤمتر الدويل احلادي عشر ملكافحة                             

 .الفساد  

اعدها يف االبالغ عن معايري األمم املتحدة وقو -٥
 جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 

أثناء مناقشة طرائق االبالغ عن استخدام وتطبيق                            -٥٣
معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة                             
اجلنائية، لوحظ أن اللجنة كانت قد اتفقت يف دورهتا                             
العاشرة على مواصلة مناقشة املوضوع يف دورهتا احلادية                             

رة، عندما تكون الدورة األوىل جلمع املعلومات واالبالغ                        عش  
وذكر أن العديد من البلدان ال تزال تستخدم                      . قد انتهت   

. تلك املعايري والقواعد كأساس الصالح نظامها اجلنائي                           
ولذلك جيب النظر يف معايري األمم املتحدة وقواعدها الراهنة                           
  يف حد ذاهتا، بصرف النظر عن صوغ صكوك دولية يف                           

وأشار عدة متكلمني إىل أن                . املستقبل بشأن العدالة اجلنائية           
أفضل طريقة ملعاجلة هذه املسألة هي الدعوة إىل عقد                       
اجتماع لفريق من اخلرباء لصوغ اقتراحات تنظر فيها اللجنة                                  

وميكن لفريق اخلرباء، مثال، النظر يف                     . يف دورهتا الثانية عشرة           
ميع االستبيانات على             دمج وتبسيط التقارير أو يف اعادة جت                

أساس موضوعات مشتركة يف جمال ادارة شؤون العدالة                                  
 .اجلنائية    

وجرى التأكيد على أن برنامج األمم املتحدة ملنع                       -٥٤
اجلرمية والعدالة اجلنائية قد أسهم، بفضل مناصرته وخربته                            
التحليلية والتنفيذية، رغم موارده احملدودة، اسهاما كبريا يف                       

بيد أن      . عاملية الرامية إىل مكافحة اجلرمية               تعزيز اجلهود ال       
بعض املتكلمني رأى أنه ينبغي أن حيرص الربنامج على                                  
االنتقاء الشديد عند وضع معايري وقواعد لألمم املتحدة يف                             

ومت االتفاق على أن يركز                  . جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية               
يق تلك       املركز املعين مبنع االجرام الدويل على استخدام وتطب                    

املعايري والقواعد يف سياق املساعدة التقنية واالستجابة                            
لالحتياجات امللحة لألوساط الدولية العاملة يف جمال العدالة                              

وينبغي اقتراح نظام مبّسط             . اجلنائية، حسب االقتضاء           
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لالبالغ، هبدف زيادة أثر استخدام وتطبيق تلك املعايري                                  
 .والقواعد على الصعيدين الوطين والدويل              

 
 

 االجراء الذي اختذته اللجنة -جيم  
 

أوصت اللجنة، يف جلستها اخلامسة عشرة املعقودة                            -٥٥
أبريل، بأن يعتمد اجمللس االقتصادي                      / نيسان    ٢٥يف   

املبادئ األساسية            "واالجتماعي مشروع قرار منقح بعنوان                    
قدمته    "  برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية                   الستخدام    

وأملانيا وأوغندا وايطاليا وبلجيكا وبلغاريا وبنن                      األرجنتني     
وبوتسوانا وبوليفيا وبريو واجلمهورية التشيكية وجنوب                       
افريقيا وزمبابوي وسلوفاكيا والسنغال وكرواتيا وكندا                         
وكولومبيا واملكسيك واململكة العربية السعودية والنمسا                            

. (E/CN.15/2002/L.2/Rev.1)وهنغاريا وهولندا واليونان          
لالطالع على النص، أنظر مشروع القرار األول يف الباب                                 (

 ).باء من الفصل األول          

ويف اجللسة نفسها، أوصت اللجنة بأن يعتمد اجمللس                       -٥٦
تدابري    "االقتصادي واالجتماعي مشروع قرار منقح بعنوان                       

قدمته األرجنتني واسبانيا                " لتعزيز منع اجلرمية منعا فعاال              
ور وألبانيا وأملانيا وأنغوال وأوغندا                  وأستراليا واستونيا واكواد         

وايطاليا وباكستان والربتغال وبلغاريا وبنن وبوتسوانا                                   
وبوركينا فاسو وبولندا وبوليفيا وبريو وتركيا واجلمهورية                                  
التشيكية ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وجنوب                                   

 والسويد وشيلي        وسلوفاكيا     افريقيا ورومانيا وزمبابوي             
لبني وفنلندا وقربص وكرواتيا وكندا وكوت                    وفرنسا والف   

ديفوار وكوستاريكا وكولومبيا والكويت وليتوانيا واملغرب                              
واململكة العربية السعودية والنمسا وهنغاريا وهولندا واليمن                             

لالطالع على          . ((E/CN.15/2002/L.3/Rev.2)واليونان     
النص، أنظر مشروع القرار الثاين يف الباب باء من الفصل                                 

 ).لاألو 

ويف اجللسة نفسها، أوصت اللجنة بأن يعتمد اجمللس         -٥٧
معايري "االقتصـادي واالجـتماعي مشـروع قـرار مـنقح بعنوان            

ــة      ــرمية والعدالـ ــنع اجلـ ــال مـ ــا يف جمـ ــتحدة وقواعدهـ ــم املـ األمـ
ــية ــندا وبـــنن   " اجلنائـ ــيا وأوغـ ــتونيا وأملانـ ــتراليا واسـ ــته أسـ قدمـ

كا وكولومبــيا وبوتســوانا وبوليفــيا وفنلــندا وكــندا وكوســتاري
. (E/CN.15/2002/L.10/Rev.2)واملكسـيك والنمسا وهنغاريا      

لالطـالع عـلى الـنص، أنظـر مشـروع القرار الرابع يف الباب              (
 ).باء من الفصل األول

 
 

 الفصل الرابع
 

 الـــتعاون الـــدويل عـــلى مكافحـــة اجلـــرمية 
 عرب الوطنية

 
 

 هيكل املناقشة -ألف  
 

ــاهتا الس  -٥٨ ــنة يف جلســ ــابعة  نظــــرت اللجــ ــة والســ ادســ
أبريل، يف البند / نيسان٢٢ و١٩ و١٨والتاسـعة، املعقـودة يف      

 :وكان معروضا عليها الوثائق التالية.  من جدول أعماهلا٥

ــز       )أ(  ــال املرك ــن أعم ــيذي ع ــر التنف ــر املدي تقري
 ؛)Corr.1 و (E/CN.15/2002/2املعين مبنـع االجرام الدويل 

حملرز يف تنفيذ   تقريـر األمني العام عن التقدم ا       )ب( 
ــتماعي   ــادي واالجـ ــرار اجمللـــس االقتصـ ــأن ٢٠٠١/١٢قـ  بشـ

االجتـــار غـــري املشـــروع بـــأنواع النـــباتات واحلـــيوانات الـــربية  
 ؛(E/CN.15/2002/7)اخلاضعة للحماية 

تقريـــر األمــني العـــام عـــن تدابــري فعالـــة ملــنـع  )ج( 
ومكافحـــــــــــة اجلــــــــــريـمة ذات الصــــــــــلـة باحلاســـــــــــوب  

(E/CN.15/2002/8)؛ 
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تقريـــر األمـــني العـــام عـــن صـــنع اجملـــرمني       )د( 
للمــتفجرات واجتــارهم هبــا بصــورة غــري مشــروعة واســتعماهلا  

 ؛(E/CN.15/2002/9)لألغراض االجرامية 

نـتائج الدراسة  : اضـافة لـتقرير األمـني العـام       )ه( 
املــتعلقة بصــنع اجملــرمني للمــتفجــرات واجتــارهم هبــا بصــورة 

  االجرامـــــــيةغـــــــري مشـــــــروعة واســـــــتعماهلا لألغـــــــراض
(E/CN.15/2002/9/Add.1)؛ 

ــترويج للتصــديق     )و(  ــام عــن ال ــر األمــني الع تقري
عـــلى اتفاقـــية األمـــم املـــتحدة ملكافحـــة اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب 

 .(E/CN.15/2002/10)الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 

 من جدول   ٥واسـتمعت اللجنة اىل بيانات عن البند         -٥٩
نــيابة عــن (بــيا وجامايكــا واســبانيا األعمــال مــن ممثــلي كولوم

الـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد األورويب والـــدول املنتســـبة الـــيه 
استونيا وبلغاريا وبولندا وتركيا واجلمهورية التشيكية      : التالـية 

ورومانـــيا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا وقـــربص وليتوانـــيا ومالطـــة 
واململكــــة العربــــية الســــعودية وفرنســــا وتايلــــند  ) وهــــنغاريا

لكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وايرلندا الشمالية ومصـر           واملم
واملكســـيك واهلـــند وبولـــندا وكـــندا واملغـــرب وقريغيزســـتان  

ــية     ــتحدة األمريك ــات امل ــريو والوالي ــندا وب . واندونيســيا وهول
واسـتمعت اللجـنة أيضـا إىل بـيانات مـن املراقـبني عــن األردن       

غوسالفيا وتركـيا والسـويد واكـوادور واسـتراليا والنمسـا ويو          
ــنا    ــا والصــني وبوركي ــة كوري ــيا ومجهوري وأذربــيجان وأوكران

كما ألقى بيانات املراقبون . فاسـو وأنغوال وكرواتيا وفنـزويال    
عــن الــرابطة الدولــية ألعضــاء النــيابة العامــة، ومعهــد آســيا        
ــة اجملــرمني، واملــنظمة     والشــرق األقصــى ملــنع االجــرام ومعامل

ــيوية   ــية اآلس ــدويل   -االستشــارية القانون ــز ال ــية، واملرك االفريق
ــة اجلنائــية، وأمانــة    إلصــالح القــانون اجلــنائي ولسياســة العدال
ــربية املهــددة       ــباتات ال ــيوانات والن ــأنواع احل ــار ب ــية االجت اتفاق

 .باالنقراض

 املداوالت    -باء   
 

قـدم مدير املركز املعين مبنع االجرام الدويل هذا البند           -٦٠
ز لالستجابة ملشكلة اجلرمية عرب     مـربزا اجلهـود اليت يبذهلا املرك      

وخلص أنشطة املركز مثل الترويج للتصديق      . الوطنـية املتنامـية   
عـــلى اتفاقـــية األمـــم املـــتحدة ملكافحـــة اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب 
الوطنـية والـربوتوكوالت امللحقة هبا، ودعم املفاوضات بشأن        
مشـروع اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ودعم أعمال          

ــتفجرات   فـــريق  اخلـــرباء املعـــين مبوضـــوع صـــنع اجملـــرمني للمـ
ــراض       ــتعماهلا لألغ ــري مشــروعة واس ــا بصــورة غ ــارهم هب واجت
االجرامـية، واجراء حبوث حول التطورات احلاصلة يف اجلرمية         
ذات الصــــلة باحلاســــوب، ومعاجلــــة مشــــكلة االجتــــار غــــري  
املشـروع بـأنواع النـباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية     

وشكر . حلصـول عـلى املـوارد اجلينـية بوسائل غري مشروعة          وا
املديـر الـبلدان املاحنـة عـلى دعمهـا وأبـرز احلاجـة اىل تربعات                
مـن أجـل متكـني املركـز مـن مسـاعدة البلدان يف تنفيذ اتفاقية                
ــية      ــرب الوطنــ ــنظمة عــ ــرمية املــ ــة اجلــ ــتحدة ملكافحــ ــم املــ األمــ

ن االتفاقــية  مــ٣٠والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا، عمــال باملــادة 
ــة   ــية العامــ ــراري اجلمعــ ـــمؤرخ ٥٥/٢٥وقــ ــرين ١٥ الــ  تشــ

/  كانون األول١٩ املؤرخ   ٥٦/١٢٠ و ٢٠٠٠نوفمـرب   /الـثاين 
 .٢٠٠١ديسمرب 

 
 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  -١  
 الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

 

أن يكون  كـان هـناك توافـق عام يف اآلراء بأنه ينبغي             -٦١
التوقـيع على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب          
الوطنــية والتصــديق علــيها ونفاذهــا أعــلى أولويــات اجملــتمع       
الـدويل واملركـز املعـين مبـنع اإلجـرام الدويل، من حيث العمل              
الـــدويل واجلهـــود احمللـــية عـــلى الســـواء، وشـــدد العديـــد مـــن 

تفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة    املـتحدثني عـلى أنـه ملـا كانـت ا          
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عــــرب الوطنــــية والــــربوتوكوالت املــــلحقة هبــــا قــــد أكملــــت 
 .واعتمدت اآلن، فقد آن األوان لوضعها موضع التنفيذ

ويف حــني أن بعــض املمــثلني أعــربوا عــن قلقهــم ازاء   -٦٢
بـطء معـدل التصـديق أفـاد معظمهـم عـن جهـود التصديق يف                

 حكومــاهتم تــتوقع أن  بلداهنــم، وأشــار العديــد مــنهم اىل أن   
تكــون يف وضــع يســمح هلــا بالتصــديق عــلى اتفاقــية األمــم        
املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، ويف بعــض       
احلـاالت عـلى واحـد أو أكـثر مـن واحـد مـن الربوتوكوالت                

واتفــق معظمهـم عــلى أن  . املـلحقة هبـا، خــالل السـنة القادمـة    
 املمــثلني أيضــا عــن وأعــرب غالبــية. هــناك مــا يدعــو للــتفاؤل

تأيـيد قـوي لعمـل املركز، خصوصا يف جهوده من أجل دعم             
ــبوا بــزيادة التــربعات لصــندوق األمــم    عملــية التصــديق، وطال
املـتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائـية، لضــمان اســتمرار هــذا   

وأفــاد أحــد املمــثلني .  مــن االتفاقــية٣٠العمــل، عمــال باملــادة 
ــانون وطـــين ســـوف جيـــري    ــذا  عـــن قـ ــبه التـــربع اىل هـ مبوجـ

 يف املائـــة مـــن العـــائدات املصـــادرة يف  ٢٥الصـــندوق بنســـبة 
القضـايا املـنطوية عـلى اجلرمية املنظمة، واقترح أن تنظر بلدان            

 .أخرى يف اجراء مماثل

ــابقة       -٦٣ ــن اجــتماعات س ــتحدثني ع ــن امل ــدد م ــاد ع وأف
للتصــديق عقــدت عــلى املســتوى االقلــيمي أو دون االقلــيمي   

ــنذ أن فـــ  ــاروا اىل   مـ ــكوك، وأشـ ــلى الصـ ــيع عـ ــاب التوقـ تح بـ
اعالنـات اعتمدهتا تلك االجتماعات، وأتيح بعضها للجنة يف         

وأيد بعض املتحدثني وضع    . شـكل ورقـات غـرفة اجتماعات      
أدلــة تشــريعية عــن اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية        
ــبل       ــا مــن ق ــلحقة هب ــربوتوكوالت امل ــية وال ــنظمة عــرب الوطن امل

ــدويل الصــالح    حكومــيت ف رنســا وكــندا، مبســاعدة املركــز ال
القـانون اجلـنائي ولسياسـة العدالـة اجلنائـية واملركـز املعين مبنع              

 .االجرام الدويل

كمـا أشـار عـدد مــن املـتحدثني اىل جهـود أو بــرامج       -٦٤
اقليمـية وضـعت ملسـاعدة التصـديق عـلى الصـكوك أو جهود              

ــثل اخلــط     ــية، م  الســاخن أخــرى ملكافحــة اجلــرمية عــرب الوطن
اآلسـيوي لتقاسـم املعلومـات بشـأن أنشـطة التهريب، وشبكة            

 ســاعة يف الــيوم ســبعة أيــام ٢٤الــيت تعمــل " (٢٤/٧"اتصــال 
ــبوع ــرها   ) يف األســ ــية ويديــ ــة الثمانــ ــأهتا جمموعــ ــيت أنشــ والــ

االنـتربول، مـن أجـل توفـري مسـاعدة قانونـية سريعة يف قضايا               
د عدد من   وأفا. تـنطوي عـلى اجلـرمية ذات الصـلة باحلاسـوب          

املـتحدثني أيضـا عـن اجـتماعات وطنية أو اقليمية عقدت من             
أجـل حبـث مكافحـة اجلـرمية املـنظمة أو اجلهـود اليت تبذل من         

 .أجل التصديق على الصكوك وتنفيذها
 
 

 اجراءات مكافحة الفساد -٢  
 

حتـــدث بإجيـــاز رئـــيس اللجـــنة املخصصـــة للـــتفاوض   -٦٥
مل الذي أجنزته مؤخرا بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفسـاد عن الع         

اللجـــنة املخصصـــة إلعـــداد مشـــروع اتفاقـــية األمـــم املـــتحدة 
وشكر عدد من املمثلني حكومة األرجنتني      . ملكافحـة الفسـاد   

عـــلى استضـــافة االجـــتماع التحضـــريي غـــري الـــرمسي للجـــنة  
ــذي     ــية ملكافحــة الفســاد، ال ــتفاوض بشــأن اتفاق املخصصــة لل

. ٢٠٠١ســـمرب دي/عقـــد يف بويـــنس آيـــرس يف كـــانون األول
ورأى معظــــم املــــتحدثني أن الفســــاد خطــــر جســــيم يهــــدد 
ــانون،    ــيادة القـ ــيد وسـ ــم الرشـ ــفافية واحلكـ ــية والشـ الدميقراطـ
ــة أن     ــات اجلاريـ ــبغي للمفاوضـ ــه ينـ ــم بأنـ ــربوا عـــن رأيهـ وأعـ

وأشار عدد  . تـتمخض عـن تدابـري فعالـة ملعاجلـة هذه املشكلة           
مـــن املـــتحدثني اىل احلاجـــة اىل صـــك شـــامل جيســـد خمـــتلف 
ــيها اللجــنة يف دورهتــا العاشــرة والــيت      العناصــر الــيت نظــرت ف

ــرارها     ــد يف قـ ــيما بعـ ــة فـ ــية العامـ ــتمدهتا اجلمعـ  ٥٦/٢٦٠اعـ
، عن االطار املرجعي    ٢٠٠٢يـناير   / كـانون الـثاين    ٣١املـؤرخ   

وشدد . للـتفاوض بشـأن صـك قـانوين دويل ملكافحـة الفسـاد            
تفاقية عـدد مـن املـتحدثني أيضا على أمهية ادماج تدابري يف اال            
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املقـبلة ملـنع ومكافحـة حتويـل األمـوال املتأتـية مـن مصـدر غري                 
مشــروع وإعــادة تلــك األمــوال اىل بلداهنــا األصــلية، ورحــبوا  
بعقــد حلقــة عمــل ملــدة يــوم واحــد حــول هــذا املوضــوع،        

والحــظ أحــد . بالــتزامن مــع الــدورة الثانــية للجــنة املخصصــة 
ــنظمة الوحــدة    ــدول األعضــاء يف م ــتحدثني أن ال ــية امل  االفريق

منكـبة عـلى الـتفاوض بشـأن صك مماثل يف أديس أبابا، حتت              
رعايــة مــنظمة الوحــدة االفريقــية؛ وأعــرب عــن أملــه يف أن       
يكــون ذلــك الصــك متســقا مــع اتفاقــية األمــم املــتحدة املقــبلة 

وذكر ممثل فرنسا أن حكومته قدمت      . بشأن مكافحة الفساد  
ل البلدان منوا  يـورو لتيسري مشاركة أق   ٧٦ ٠٠٠تـربعا قيمـته     

يف أعمــال اللجــنة املخصصــة للــتفاوض بشــأن الصــك اجلديــد 
 .ملكافحة الفساد

كمـا أعـرب عـدد مـن املـتحدثني عن تأييدهم للعمل              -٦٦
الـذي أجنز يف اطار الربنامج العاملي ملكافحة الفساد، وشكروا      
اجلهـات املاحنـة عـلى دعمهـا للربنامج، كما أعربوا عن رأيهم       

ــبغي أن يســ   ــه ين ــاملي بأن ــربنامج الع ــذا الســياق،  . تمر ال ويف ه
ــربنامج      ــنة اضــطلع هبــا يف اطــار ال ذكــرت أيضــا مشــاريع معي
العــاملي، مــن بيــنها مشــاريع يف مــيدان نـــزاهة القضــاء وانــتاج   
ــية مــتكاملة ملكافحــة     مــواد تســاعد وضــع اســتراتيجيات وطن

 .الفساد
 
 

 اجلرائم املتصلة بالتكنولوجيا الرفيعة واحلواسيب -٣  
 

ــتحدثني مســألة اجلــرائم املتصــلة       -٦٧ ــن امل ــدد م ــناول ع ت
وأشـــار عـــدد مـــنهم اىل . بالتكنولوجـــيا الرفـــيعة واحلواســـيب

الــتعديالت الوطنــية وغــري ذلــك مــن الــتدابري لتيســري التصــديق 
ــتمدت مؤخــرا بشــأن       ــيت اع ــس األورويب ال ــية اجملل ــلى اتفاق ع

لي  وأبــرز عــدد مــن ممثــ)٤٠(.جــرائم اجملــال الســيرباين وتنفــيذها
ــك       ــا يف ذلـ ــية، مبـ ــاعدة تقنـ ــة اىل مسـ ــية احلاجـ ــبلدان النامـ الـ

                                                         
 .١٨٥ رقم املعاهدات األوروبية،سلسلة جملس أوروبا،  (40) 

التدريب ونقل املعرفة، بغية بناء القدرات الوطنية الالزمة ملنع         
وحتــري اجلــرائم املتصــلة باحلاســوب ومســاعدة الــبلدان يف أن  

ــدويل    ــتعاون ال ــود ال وأعــرب أحــد  . تشــارك بالكــامل يف جه
وين دويل املــتحدثني عــن تأيــيده للــتفاوض بشــأن صــك قــان      

ملكافحـة اجلرمية املتصلة باحلاسوب، غري أن آخرين اتفقوا مع          
الـرأي الـذي سـبق أن أعـرب عنه عدد من املمثلني يف الدورة               
ــتفاوض بشــأن هــذا الصــك ســابق      العاشــرة للجــنة، أي أن ال

وأعرب معظم املتحدثني عن رأي مفاده هو أن هناك         . ألوانـه 
ن التقين لتمكني   حاجـة مـلحة اىل مـزيد مـن الـبحوث والـتعاو            

 .البلدان النامية من جماهبة اجلرمية ذات الصلة باحلاسوب

وأعـرب عـن شـواغل حـيال أنـواع معيـنة من اجلرائم               -٦٨
وكـان أحد الشواغل الرئيسية يتعلق      . ذات الصـلة باحلاسـوب    

مبســألة اســتخدام تكنولوجــيات املعلومــات واالتصــاالت يف      
ياحة اجلنسية اسـتغالل األطفـال جنسـيا، خصوصـا دعمـا للسـ        

وانـتاج وتوزيـع املـواد االباحـية الـيت تستغل األطفال، وهو ما              
ــي     ــتغالل اجلنسـ ــة االسـ ــثاين ملكافحـ ــاملي الـ ــر العـ ــرزه املؤمتـ أبـ
الــتجاري لألطفــال، الــذي عقــد يف يوكوهامــا، الــيابان، يف      

وأعــرب أيضــا عــن شــواغل  . ٢٠٠١ديســمرب /كــانون األول
ــات وا   ــيات املعلومــ ــتخدام تكنولوجــ ــيال اســ ــاالت حــ التصــ

ــرزه     ــذي أبـ ــنحو الـ ــلى الـ ــاملخــدرات، عـ ــار بـ ــتقرير لالجتـــ الـ
ــية ملراقــبة املخــدرات ٢٠٠١الســنوي لعــام  ــئة الدول  )٤١(، للهي

واسـاءة اسـتخدام تلك التكنولوجيات يف اجلرائم االقتصادية،         
ــيا،     ــوال الكترونــ ــل األمــ ــيات حتويــ ــثل التالعــــب يف عملــ مــ

أو حساســـة واألنشـــطة االرهابـــية، وســـرقة معلومـــات قـــّيمة  
وأعـرب عن رأي مؤداه أن التدابري املطالب        . ألسـباب جتاريـة   

هبـا يف تقريـر األمني العام عن استنتاجات الدراسة عن التدابري         
الفعالـة ملـنع ومكافحة اجلرمية ذات الصلة بالتكنولوجيا الراقية          

                                                         
، الفصل A.02.XI.1 األمم املتحدة، رقم املبيع منشورات (41) 

 .األول
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، الـــذي قـــدم اىل اللجـــنة يف (E/CN.15/2001/4)واحلواســـيب 
 العمـل لتنفيذ اعالن فيينا، بشأن       دورهتـا العاشـرة، ويف خطـط      

مواجهـة حتديـات القـرن احلـادي والعشرين         : اجلـرمية والعدالـة   
) ، املرفق، الباب احلادي عشر    ٥٦/٢٦١قـرار اجلمعية العامة     (

وأفـاد أحـد املمثلني عن      . مل تـتابع بسـبب عـدم توفـر األمـوال          
اســـتعداد حكومـــته لدعـــم هـــذا العمـــل عـــلى حنـــو فعـــال يف   

 .املستقبل
 

صنع اجملرمني للمتفجرات واجتارهم هبا بصورة   -٤  
 غري مشروعة واستعماهلا لألغراض االجرامية

 

نـوه العديـد مـن املـتحدثني بعمـل فـريق اخلـرباء املعين                -٦٩
مبوضـوع صـنع اجملـرمني للمتفجرات واجتارهم هبا بصورة غري         

ــية   ــراض االجرامـ ــتعماهلا لألغـ ــروعة واسـ ــد  . مشـ وطلـــب أحـ
(تقريـر األمـني العـام ونـتائـج الدراســـة     املـتحدثني بـأن يؤخـذ    

E/CN.15/2002/9 و Add.1 (   يف االعتــبار يف األعمــال املقــبلة
ــدويل وســائر      الــيت يضــطلع هبــا املركــز املعــين مبــنع االجــرام ال
كـيانات األمـم املـتحدة، وبـأن توزع الوثيقتان داخل منظومة            

وأعــرب بعــض املــتحدثني عــن قلقهــم مــن أن . األمــم املــتحدة
وأعرب . سـة قـد أخبسـت تقديـر مـدى خطـورة املشكلة            الدرا

آخـرون عن تأييدهم لصك دويل اضايف خيص هذا املوضوع،          
بيـنما رأى الـبعض اآلخر أنه ال ينبغي أن تعترب مواصلة العمل             

وأُعـرب أيضا عن    . يف هـذا الصـدد مـن بـني أولويـات اللجـنة            
شـواغل أخـرى ازاء سـهولة توافـر املعلومات التقنية خبصوص            

 .فجرات واألجهزة املتفجرة على شبكة االنترنتاملت
 
 

 االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين -٥   
 

أعــرب عــدد مــن املــتحدثني، ويســاورهم القلــق إزاء    -٧٠
مشـكلة االجتـار غـري املشـروع بالبشـر، عـن تأيـيدهم للربنامج           

وأعــرب املــتحدثون أيضــا عــن . العــاملي ملكافحــة هــذا االجتــار
ووجــه بعــض املمــثلني االنتــباه . ملهاجــرينقلقهــم ازاء هتريــب ا

اىل جمموعـة مـن اجلهـود التشـريعية واالنفاذيـة احمللـية ملكافحة              
ــاذ      ــود اختـ ــذه اجلهـ ــمنت هـ ــب، وتضـ ــار والتهريـ ــك االجتـ ذلـ
خطـوات صوب التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة         
االجتـــار باألشـــخاص وال ســـيما النســـاء واألطفـــال، املكمـــل  

تحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية،         التفاقـية األمـم املـ     
، وبــروتوكول )، املــرفق الــثاين٥٥/٢٥قــرار اجلمعــية العامــة (

ــبحر واجلــو،      مكافحــة هتريــب املهاجــرين عــن طــريق الــرب وال
املكمــل التفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب 

ــية  ــة  (الوطنـ ــية العامـ ــرار اجلمعـ ــرفق الثالـــث ٥٥/٢٥قـ  ،)، املـ
اضـافة اىل جهـود اقليمـية مـثل املؤمتر الوزاري االقليمي الذي             

، ٢٠٠٢فــرباير /عقــد يف نوســا دووا، اندونيســيا، يف شــباط   
والـذي وجـه رسـالة شـديدة اىل اجلماعـات االجرامية املنظمة             
ــيوية بأنـــه ال تســـامح يف االجتـــار بالبشـــر أو    ــبلدان اآلسـ يف الـ

حدة يف البوســنة وشـدد املراقــب عـن بعـثة األمــم املـت    . هتريـبهم 
ــبلقان،      ــنطقة ال واهلرســك عــلى مــدى خطــورة املشــكلة يف م
وصـــالهتا بأشـــكال أخـــرى مـــن اجلـــرمية املـــنظمة، والـــتحدي 
الصـعب الـذي تشـكله مكافحة ذلك االجتار مع حماولة اعادة            

. انشـاء البىن التحتية األساسية للعدالة اجلنائية يف الوقت نفسه         
مــل ســويا عــلى حنــو  وشــجع دول مــنطقة الــبلقان عــلى أن تع 

 .فعال من أجل معاجلة هذه املشكلة
 
 

االجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات  -٦
الربية اخلاضعة للحماية واحلصول على املوارد 

 اجلينية بوسائل غري مشروعة
 

أشـار عـدد مـن املـتحدثني اىل وجـود صكوك أخرى              -٧١
ـــ    ــدويل بـ ــار الــ ــية االجتــ ــاألخص اتفاقــ ــلة، وبــ أنواع ذات صــ

 وأعــرب )٤٢(.احلــيوانات والنــباتات الــربية املهــددة باالنقــراض

                                                         
، العدد ٩٩٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (42) 

١٤٥٣٧ . 
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آخـرون عن رأيهم بأن عمل املركز املعين مبنع االجرام الدويل         
ــع     ــقا مـ ــون منسـ ــبغي أن يكـ ــيدان ينـ ــذا املـ ــتقبل يف هـ يف املسـ
ــية ذات الصــلة الــيت     الكــيانات املنشــأة لدعــم الصــكوك الدول

ــوا    ــأن هــناك حاجــة اىل ت ــتدابري  ســبق اعــتمادها، وب زن بــني ال
وأبرز أحد املتحدثني مدى خطورة     . الوطنـية والتدابري الدولية   

املشـكلة، واعتـرب أهنـا تأيت يف املرتبة الثانية مباشرة بعد االجتار             
بـاملخدرات أو االجتـار باألسـلحة الـنارية مـن حيث املكاسب             

 .واحلجم

وأشـــار ممـــثل أمانـــة اتفاقـــية االجتـــار الـــدويل بـــأنواع   -٧٢
ــربية املهــددة باالنقــراض اىل أن هــذه    احلــيوان ــباتات ال ات والن

األمانـــة لديهـــا خـــربة واســـعة يف انفـــاذ القـــانون فـــيما يـــتعلق  
بالتصـــــدي لالجتـــــار غـــــري املشـــــروع يف األنـــــواع املهـــــددة 
باالنقـــراض؛ فقـــد وفـــرت، مـــثال، مســـاعدة تقنـــية لـــدول يف 

وأعرب عن . جمـاالت مـثل حتـري اجلـرائم ومالحقـتها قضـائيا       
 أكـرب مشـكلة يف هـذا املـيدان هي حتديد األولويات             رأيـه بـأن   

وأشار اىل أن األمانة    . وختصـيص املوارد على املستوى الوطين     
الـيت يتـبعها عـلى اسـتعداد ملسـاعدة املركـز املعين مبنع االجرام               

 .الدويل واللجنة وأي دولة عضو يف هذا الشأن
 
 

 خطف األشخاص -٧   
 

شــخاص قُــدم عــرض خبصــوص مشــكلة خطــف األ     -٧٣
وأشري اىل . بوصـفها أحـد أشـكال اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية     

أن خطـف األشـخاص مشـكلة بالغـة اخلطـورة، حيـث يؤدي              
ــد عــائدات     ــاة الضــحايا وأســرهم، ويولّ ــيات واىل معان اىل وف
تسـتخدمها بعـد ذلـك مجاعـات اجرامـية منظمة ألغراض غري             
 مشــروعة أخــرى، مــثل ممارســة نفــوذ عــلى احلكومــات احمللــية

ــية ولوحــظ أن خطــف األشــخاص ترتكــبه مجاعــات   . والوطن
اجرامـية مـنظمة تقلـيدية أو اجلماعـات اهلدَّامـة، عـلى انفصال              

ويف حالــة العملــيات املشــتركة، ختطــف اجلماعــات . أو ســويا

. اىل اجلماعــــات اهلدَّامــــة" تبــــيعهم"االجرامـــية أشخاصــــا مث  
ا يف  وأسـاليب اخلطـف املسـتخدمة يف أحـد البلدان تقلّد أحيان           

بلـدان أخـرى، وعـادة مـا يوجـد عـدد كبري من األجانب من                
 .بني الضحايا

 

 مسائل أخرى  -٨  
 

أُعـرب عـن قلـق ازاء عدد من أنواع اجلرائم األخرى             -٧٤
ــنظمة وعناصــر ذات     ــية امل ــبطة عــادة باجلماعــات االجرام املرت
صــفة عــرب وطنــية، مبــا يف ذلــك االجتــار بــاملخدرات واالجتــار   

ة وسائر األسلحة؛ واالرهاب واألنشطة ذات      باألسـلحة الناري  
الصـلة بـه؛ وغسـل األمـوال، وهتريب املواد الُسمِّية أو اخلطرة             

. مــثل الــنفايات املشــعة والــتخلص مــنها بطــرق غــري مشــروعة 
وشـدد أحـد املـتحدثني عـلى احلاجـة اىل جتنـب إبعـاد اجملرمني                
ــرافق    ــيها مـ ــوارد وال توجـــد فـ ــيلة املـ ــدان قلـ ــادهتم اىل بلـ واعـ

تماعـية مناسـبة أو أخـرى خاصـة بالعدالـة اجلنائـية تستطيع              اج
ففـي بعض احلاالت، ترك اجملرمون بلداهنم       . أن تـتعامل معهـم    

األصـلية وهـم أطفـال، مث أُبعدوا وأُعيدوا اليها دون أن تكون             
لديهـم أي اتصـاالت وال وسـائل لالندمـاج يف اجملـتمع، األمر              

 الــذي ال تــربطه الـذي يشــكل عبــئا ثقــيال عـلى الــبلد املــتلقي،  
باجملـرمني أو سـلوكهم اإلجـرامي إال صـلة ضعيفة، إن كانت              

 .هناك أية صلة على االطالق
 
 

 االجراء الذي اختذته اللجنة                -  جيم    
 

أوصـت اللجـنة، يف جلسـتها اخلامسة عشرة املعقودة           -٧٥
، بـأن يوافـق اجمللـس االقتصادي        ٢٠٠٢أبـريل   / نيسـان  ٢٥يف  

التعاون الدويل "منقح بعنوان واالجـتماعي على مشروع قرار    
تقدمي املساعدة إىل   : عـلى مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      

ــم       ــية األم ــيذ اتفاق ــدرات تيســريا لتنف ــناء الق ــدول يف جمــال ب ال
املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت          

لكي تعتمده اجلمعية العامة، وهو مشروع قدمته       " املـلحقة هبا  
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ــا وبــنما وبــنن    ــيا وباكســتان وبلغاري ــيا وايطال اســبانيا وأوكران
ــيا    ــيا واجلزائـــر ورومانـ وبوتســـوانا وبـــيالروس وتايلـــند وتركـ
وزمــبابوي والســنغال وفرنســا وكــندا واملكســيك واململكــة      
املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وايرلندا الشمالية وناميبيا وهنغاريا          

ــيمن   ــيابان والــ ــالع . ((E/CN.15/2002/L.8/Rev.1)والــ لالطــ
عـلى الـنص، أنظـر مشـروع القـرار األول يف الـباب ألـف من                 

 ).الفصل األول

وقـام ممـثل لألمانـة بـابالغ اللجـنة بـأن اجلمعية العامة               -٧٦
 ٢٤ ألف، املؤرخ    ٥٦/٢٥٤كانـت وقـد وافقـــت يف قرارها         

، عـــلى رصـــد اعـــتماد مبـــبلغ  ٢٠٠١ديســـمرب /كـــانون األول
ــنتــ ٥ ٧٣٣ ٨٠٠ ــترة الســـ  يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢ني  دوالر لفـــ

ــباب   ــار ال ــية    (١٤اط ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ويقضــي ). م
االعـتماد، بصـورة خاصـة بانشـاء ثـالث وظـائف جديدة من              
ــئة اخلدمــات العامــة بغــية      ــية ووظــيفة واحــدة مــن ف الفــئة الفن
االضـطالع بالواليـات املـتعلقة بـترويج التصـديق عـلى اتفاقـية        

. ملنظمة عرب الوطنية وتنفيذها   األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية ا       
أمــا متطلــبات عمــل املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل لفــترة 

، بشـأن تنفـيذ اتفاقـية األمـم املتحدة     ٢٠٠٥-٢٠٠٤السـنتني   
ملكافحـــة اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب الوطنـــية، فســـوف تـــدرج يف  

ــتــرة الســنتني     ــترحة لف ــربناجمية املق ــية ال  ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزان
الثامنة واخلمسني يف  اجلمعية العامة يف دورهتا    الـيت سـتقدم إىل    

وقـد اسـترعي انتـباه اللجـنة إىل الباب السادس من            . ٢٠٠٣عـام   
ــة   ــية العامــ ــرار اجلمعــ ــؤرخ ٤٥/٢٤٨قــ ــاء، املــ ــانون ٢١ بــ  كــ

عية العامة قد أكدت       ، الـذي كانـت    ١٩٩٠ديسـمرب   /األول  اجلم
فـيه مـن جديـد عـلى أن اللجـنة اخلامسـة هـي اللجنة الرئيسية                 

ــائل   ا ــة املختصـــة باملســـؤولية عـــن املسـ ــية العامـ ــتابعة للجمعـ لـ
االداريـة ومسـائل امليزانـية وأكـدت فـيه مـن جديد أيضا على               

 .دور اللجنة االستشارية لشؤون االدارة وامليزانية

وأوصـت اللجـنة، يف جلسـتها اخلامسـة عشرة أيضا،            -٧٧
أبـريل، بـأن يوافق اجمللس االقتصادي       / نيسـان  ٢٥املعقـودة يف    

عقــد مؤمتــر "االجــتماعي عــلى مشــروع قــرار مــنقح بعــنوان  و
ــية األمــم املــتحدة     سياســي رفــيع املســتوى للتوقــيع عــلى اتفاق

لكـي تعـتمده اجلمعية العامة، وهو مشروع    " ملكافحـة الفسـاد   
ــته األرجنــــتني و ــنن  قدمــ ــيا وبــ ــوادور وأوكرانــ ــبانيا واكــ اســ

وبوتســـوانا وبوليفـــيا وبـــريو وتايلـــند وتركـــيا وكوبـــا ومـــايل  
لالطالع . ((E/CN.15/2002/L.9/Rev.1)املغـرب واملكسيك    و

عـلى الــنص، أنظــر مشــروع القــرار الــثاين يف الــباب ألــف مــن  
وقــام ممــثل لألمانــة بـابالغ اللجــنة أنــه مل جيــر  ). الفصـل األول 

شؤون اجلمعية العامة (ادراج أيـة مـوارد يف اطـار الباب الثاين          
 االداريــة، الشــؤون( واو ٢٧والــباب ) وخدمــات املؤمتــرات 

ــنا  ٢٠٠٣-٢٠٠٢مــن امليزانــية الــربناجمية لفــترة الســنتني   ) فيي
 دوالر ١٣٧ ٩٠٠بغــية تغطــية املتطلــبات االضــافيـــة الــبالغـــة 

ويف ضـــــوء عملـــــيات .  دوالر، عـــــلى الـــــتوايل٢٣ ٣٠٠ و
-٢٠٠٠خدمــات املؤمتــرات الــيت ووجهــت يف فــترة الســنتني 

ن مــن ، عــندما جــرى تكــبد نفقــات كــبرية، لــن يكــو ٢٠٠١
ــافية    ــرات االضـ ــبات خدمـــات املؤمتـ ــتيعاب متطلـ املمكـــن اسـ
املترتـــبة عـــلى الطلـــب الـــوارد يف مشـــروع القـــرار الـــوارد يف  

وستحتاج هذه املتطلبات   . E/CN.15/2002/L.9/Rev.1الوثيقة  
. إىل تغطيـتها مـن خـالل اعـتماد اضايف ترصده اجلمعية العامة            

 اطار  والحـظ املمثل، مع ذلك، أن خمصصات قد أدرجت يف         
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       ٢الـباب   

مـن أجل خدمات املؤمترات املتعلقة مبؤمتر األطراف يف اتفاقية          
وأشار إىل  . األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       

ــراهن مــىت ســتدخل تلــك      ــه لــيس مــن املؤكــد يف الوقــت ال أن
ذا كــان مؤمتــر األطــراف، لذلــك، االتفاقــية حــيز الــنفاذ ومــا ا

واذا مل يعقـــد مؤمتـــر . ســـيعقد خـــالل فـــترة الســـنتني احلالـــية 
األطـراف خـالل فـترة السـنتني احلالـية، أمكـن اعادة ختصيص              



 

 58 
 

 
E/2002/30 

E/CN.15/2002/14 

مـوارد خدمـات املؤمتـرات املدرجـة يف امليزانـية لذلـك الغرض              
 .من أجل املؤمتر السياسي الرفيع املستوى املقترح

 بــــأن يوافــــق اجمللـــــس   وبعــــد أن أوصــــت اللجـــــنة   -٧٨
االقتصــادي واالجــتماعي عــلى مشــروع القــرار املــنقح الــوارد 

ــيقة   لكــي تعــتمده اجلمعــية  E/CN.15/2002/L.9/Rev.1يف الوث
ــيه إىل أن     ــيان أشــار ف العامــة، أدىل ممــثل الواليــات املــتحدة بب
ــق اآلراء     ــتحدة ســتتمكن مــن االنضــمام إىل تواف ــات امل الوالي

أن قصارى اجلهود ستبذل الجياد     بشـأن القـرار عـلى افـتراض         
وفــورات أو تدابــري خلفــض التكالــيف، مبــا يف ذلــك ضـــمن       
خدمــات املؤمتــرات، بغــية تغطــية تكالــيف املؤمتــر مــن امليزانــية  

 .احلالية

وأوصـت اللجـنة أيضـا، يف جلسـتها اخلامسة عشرة،            -٧٩
ــان٢٥يف  ــادي    / نيســ ــس االقتصــ ــق اجمللــ ــأن يوافــ ــريل، بــ أبــ

متابعة خطط  "رار منقح بعنوان    واالجـتماعي عـلى مشـروع قـ       
ــة    ــنا بشــأن اجلــرمية والعدال مواجهــة : العمــل لتنفــيذ اعــالن فيي

لكــي تعــتمده اجلمعــية   " حتديــات القــرن احلــادي والعشــرين   
العامـة، وهـو مشـروع قدمـته اندونيسـيا وأوكرانيا وباكستان            

لالطــــالع . ((E/CN.15/2002/L.15/Rev.1)وتايلــــند وتركــــيا 
 القـرار الثالـث يف الباب ألف من         عـلى الـنص، أنظـر مشـروع       

 ).الفصل األول

وأوصـــت اللجـــنة، يف اجللســـة نفســـها، بـــأن يعـــتمد   -٨٠
اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي مشـروع قـرار مـنقح بعنوان             

تـرويج الـتدابري الفعالــة للتصـدي للمســائل املـتعلقة باألطفــال     "
، وهو  "املفقوديـن وباالنـتهاك أو االسـتغالل اجلنسـي لألطفال         

وع قدمــته اســبانيا و أســتراليا وأوغــندا وبلجــيكا وبــنما   مشــر
وبوليفــــــيا واجلمهوريــــــة التشــــــيكية ومجهوريــــــة مقدونــــــيا 
ــيا وكــندا     ــيا وســلوفاكيا وكروات اليوغوســالفية ســابقا ورومان

ــيونان   . (E/CN.15/2002/L.5/Rev.1)واملكســيك وهــنغاريا وال

لالطـالع عـلى الـنص، أنظر مشروع القرار الثالث يف الباب            (
 ).اء من الفصل األولب

وأوصـــت اللجـــنة، يف اجللســـة نفســـها، بـــأن يعـــتمد   -٨١
اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي مشـروع قـرار مـنقح بعنوان             

الــتعاون الــدويل عــلى مــنع االخــتطاف ومكافحــته والقضــاء   "
، وهـو مشـروع قدمته      "علـيه وعـلى توفـري املسـاعدة للضـحايا         

وبوليفـــيا وبـــريو األرجنـــتني واســـبانيا و اكـــوادور وأوكرانـــيا 
ــا    ــنـزويال وكوبــ ــيا وشــــيلي وغواتــــيماال وفــ وجــــنوب افريقــ
ــيك    ــرب واملكســـــــ ــيا واملغـــــــ ــتاريكا وكولومبـــــــ وكوســـــــ

(E/CN.15/2002/L.11/Rev.1)) . لالطــالع عــلى الــنص، أنظــر
ــاء مــن الفصــل األول    ــباب ب ). مشــروع القــرار اخلــامس يف ال

واســترعى ممــثل لألمانــة انتــباه اللجــنة إىل الــباب الســادس مــن 
ــة   ــية العام ــرار اجلمع ــية   ٤٥/٢٤٨ق ــذي كانــت اجلمع ــاء، ال  ب

العامـة قـد أكـدت فـيه من جديد على أن اللجنة اخلامسة هي        
اللجــنة الرئيســية الــتابعة للجمعــية العامــة املختصــة باملســؤولية   
عـن املسـائل االداريـة ومسائل امليزانية وأكدت فيه من جديد            

 .ارة وامليزانيةأيضا على دور اللجنة االستشارية لشؤون االد

وأوصـــت اللجـــنة، يف اجللســـة نفســـها، بـــأن يعـــتمد   -٨٢
اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي مشـروع قـرار مـنقح بعنوان             

االجتــار غــري املشــروع بــأنواع النــباتات واحلــيوانات الــربية       "
، وهو مشروع قدمته األرجنتني واكوادور      "اخلاضـعة للحماية  

وبوتسوانا وبوليفيا  ) االسالمية-مجهورية(واندونيسـيا وايـران     
وبـــريو وتركـــيا وفـــنـزويال وكوبـــا وكولومبـــيا واملكســـيك      

ــنغاريا  ــلى  . ((E/CN.15/2002/L.14/Rev.1)وهــ ــالع عــ لالطــ
الـنص، أنظـر مشـروع القـرار السابع يف الباب باء من الفصل              

 ).األول
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 الفصل اخلامس
 

 أعمال املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل 
 
 

 قشة  هيكل املنا-  ألف
 
 

ــناء جلســتها اخلامســة، املعقــودة يف    -٨٣ نظــرت اللجــنة أث
.  مـن جـدول األعمال  ٦، يف البـند     ٢٠٠٢أبـريل   / نيسـان  ١٨

وكـان معروضا عليها تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املركز          
 ).Corr.1 و (E/CN.15/2002/2املعين مبنع االجرام الدويل 

ز املعـين مبنع  وبعـد بـيان اسـتهاليل أدىل بـه ممـثل املركـ         -٨٤
االجـــرام الـــدويل، اســـتمعت اللجـــنة إىل بـــيان أدىل بـــه ممـــثل  

ــبانيا  ــاد األورويب  (اسـ ــاء يف االحتـ ــدول األعضـ ــن الـ ــيابة عـ ) نـ
اسـتونيا وبلغاريا وبولندا وتركيا  : والـدول املنتسـبة الـيه التالـية     

واجلمهوريـة التشـيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص      
وممثلو اليابان والواليات املتحدة    ). غارياوليتوانـيا ومالطـة وهن    

وتكــلم أمــام اللجــنة أيضــا املراقــبون عــن      . وهولــندا ومصــر 
وألقى املراقب  . كرواتـيا ومجهوريـة كوريا وسلوفاكيا وتركيا      

عـن معهـد األمـم املـتحدة األقالـيمي ألحبـاث اجلـرمية والعدالة               
كــلمة باســم األعضــاء يف شــبكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع    

 .رمية والعدالة اجلنائية، وكلمة أخرى باسم املعهداجل

ــودة يف    -٨٥ ــريل، / نيســان١٩ويف اجللســة الســابعة املعق أب
 مــــن جــــدول األعمــــال ٦ البــــند واصــــلت اللجــــنة مناقشــــة

واسـتمعت إىل بـيانني أدىل هبمـا ممـثال هولـندا ونـيجرييا، كما               
 .استعمت إىل بيان أدىل به املراقب عن هنغاريا

 
 

 ملداوالت  ا-  باء 
 

أعـرب املشـاركون عن تقديرهم للنوعية املمتازة اليت          -٨٦
اتسـم هبـا تقريـر املديـر التنفـيذي عـن أعمال املركز املعين مبنع                

ــدويل   ــرام الــــ ــلّم . Corr.1) و (E/CN.15/2002/2االجــــ وســــ
ــا        ــيت يضــطلع هب ــتقين ال ــتعاون ال ــال ال املشــاركون بأمهــية أعم

لى اجملاالت اليت يتمتع    املركـز ومـا يبذـله من جهود للتركيز ع         
ودعـوا الـدول األعضـاء إىل تقـدمي تربعات          . فـيها مبـيزة نسـبية     

إىل املركـز مـن أجل تعزيز قاعدة ماحنيه، كما دعوا الدول اليت             
تتــربع أصــال إىل صــندوق األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة 

وسلّم املشاركون أيضا   . اجلنائـية أن تـنظر يف زيادة تربعاهتا اليه        
ضـرورة حصـول املركـز عـلى مقـدار معقـول من األموال غري               ب

ــتقين    ــتعاون ال ــرناجمه لل ــتمكن مــن تنفــيذ ب . املخصصــة، كــيما ي
وأعلـن ممـثـل الـيابان أن حكومـتـه وافقـت عـلى أن يكون جزء         

غري خمصص، وأهنا )  دوالر٥٠ ٠٠٠ (٢٠٠١مـن تربعها لعام   
ن  دوالر، عــ٢٠٠ ٠٠٠ قـــدره تــنظــر يف تقــدمي مــبلـغ اضــايف

طــريق صــندوق األمــم املــتحدة لألمــن االنســاين، مــن أجــل    
ــذي يســتهدف مكافحــة       ــز ال ــية ملشــروع املرك ــرحلة الثان امل

وأعلـن ممـثل هولندا أن حكومتـه       . االجتـار بالبشـر يف الفلـبني      
 دوالر لتيسري   ١٠٠ ٠٠٠سـتــزود املركـز مببلغ اضايف قدره       

ــبلدان منـــوا يف أعمـــال اللجـــنة املخصصـــة    مشـــاركة أقـــل الـ
وأبلغ املراقب عن   . للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفساد        

ــة ــته، مــنذ عــام      مجهوري ــنة بــأن حكوم  ٢٠٠٠ كوريــا اللج
زادت تـربعاهتا إىل احلجـم الـذي كانـت علـيه قـبل أزمـة بلده                 
املالـية، وأهنـا تعـتزم توفـري خدمـات عضـو نـيابة عامة، كخبري                

 أيضا  وأعلـن املراقب عن تركيا    . معـاون، دعمـا لعمـل املركـز       
ــز   ــربعها إىل املركــ ــادة تــ ــنظر يف زيــ ــته تــ ــا . أن حكومــ ودعــ

املشــاركون األمــني العــام، مســتذكرين قــرار اجلمعــية العامــــة   
ــانون األول١٩ املـــؤرخ ٥٦/١٢٣ ، إىل ٢٠٠١ديســـمرب / كـ

زيـادة املـوارد املقدمـة مـن امليزانـية العاديـة لألمـم املتحدة بغية                
يــة املهــام اجلديــدة متكــني املركــز مــن القــيام بعملــه نظــرا ألولو

 .املنوطة به

وأبـدى املشـاركون تقديـرهم وتأيـيدهم للعمل الذي           -٨٧
ــترويج     ــدويل يف الـ ــرام الـ ــنع االجـ ــز املعـــين مبـ ــه املركـ ــوم بـ يقـ
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للتصـديق عـلى اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             
وسلّم بعض الوفود . عـرب الوطنـية والـربوتوكوالت امللحقة هبا      

لـلمركز، مـع أن له دورا يؤديـه يف مـنع ومكافحة      بأنـه ينـبغي   
االرهـاب، أن يركـز يف املقـام األول عـلى دعـم جهود الدول               
األعضـاء للتصـديق عـلى الصـكوك القانونية الدولية، بالتعاون           

 .مع مكتب الشؤون القانونية باألمانة العامة

ــتطور الــذي شــهده     -٨٨ ورحــب عــدد مــن املتكــلمني بال
الجرام الدويل يف السنوات القليلة املاضية،      املركـز املعـين مبنع ا     

مــن شــيء قريــب الشــبه مبؤسســة أكادميــية إىل مــنظمة نابضــة   
باحلـياة، تسـاعد الدول األعضاء على حتقيق نتائج ملموسة يف           

وشـددوا على أنه ينبغي للمركز أن يواصل        . مكافحـة اجلـرمية   
. تركـيز تعاونـه الـتقين عـلى عـدد حمـدود من جماالت األولوية              

أوا أنـه ال ينـبغي يف املـرحلة احلالـية اعـداد أي صك قانوين                ور
دويل اضـــايف، وأنـــه ينـــبغي لـــلمركز أن يوجـــه جهـــوده حنـــو  
التصـديق عـلى اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة              
عـــرب الوطنـــية والـــربوتوكوالت املـــلحقة هبـــا وتنفـــيذ تلـــك       

األمم الصـكوك، وحنـو امتـام الـتفاوض بشـأن مشـروع اتفاقية              
ــتحدة ملكافحــة الفســاد   ولوحــظ أيضــا أن خطــط العمــل   . امل

لتنفـيذ اعـالن فييـنا ال توفـر واليـات حمـددة للعمـل املقبل، بل              
ينـبغي اعتبارها اطارا مقترحا يأخذه املركز بعني االعتبار عند          

وأشاد املتكلمون مبا يقوم به املركز من . ختطـيط أعماله املقبلة   
الل الــربامج العاملــية املــتعلقة أعمــال تعــاون تقــين هامــة مــن خــ

مبكافحـة االجتـار بالبشـر والفساد واجلرمية املنظمة عرب الوطنية         
وأشـار اثـنان مـن املتكـلمني بوجه         . وأعـربوا عـن تأيـيدهم هلـا       

خـاص إىل أعمـال التعاون التقين اهلامة والناجحة اليت يضطلع           
هبا املركز ملساعدة حكومتيهما على مكافحة الفساد واالجتار        

وأعــرب متكــلمان آخــران عــن قلقهمــا مــن احــتمال  . بالبشــر
االضـطرار إىل تقلـيص أعمـال املركـز املتعلقة مبكافحة الفساد            
بسـبب نقـص املـوارد؛ وناشـدا اجلهات املاحنة أن تقدم موارد             

وشدد متكلم آخر على    . اضـافية ليتسـىن مواصـلة هـذا العمـل         

دون أنـــه ينـــبغي للجـــنة أال تســـند إىل املركـــز مهـــام جديـــدة  
ــن      ــياجات مـ ــراجع االحتـ ــة، وأن تـ ــوارد الالزمـ ــيص املـ ختصـ

. الـــتقارير وتـــتوخى عـــدم املغـــاالة يف طلـــب تقاريـــر اضـــافية 
وأعــرب متكــلمان عــن تأيــيدمها الكــامل للمــبادرتني اللــتني       
جـــرى صـــوغهما باالشـــتراك مـــع املركـــز بشـــأن مشـــروعني  
ــار     ــة االجتـــ ــداث وملكافحـــ ــاء األحـــ ــام قضـــ ــالح نظـــ الصـــ

 .باألشخاص

لم املراقــب عــن معهــد األمــم املــتحدة األقالــيمي وتكــ -٨٩
ألحبــاث اجلــرمية والعدالــة باســم أعضــاء شــبكة بــرنامج األمــم  
املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، فأفاد اللجنة بأن أعضاء           
ــرنامج       ــيذ مهــام ب ــاموا بأنشــطة داعمــة لتنف ــربنامج ق شــبكة ال

 كما أبلغوا اللجنة    .األمـم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      
بـأن أعضـاء شـبكة الـربنامج نظمـوا حلقة عمل حول اصالح              

. ٢٠٠٢أبريل  / نيسـان  ١٧نظـام العدالـة اجلنائـية، عقـدت يف          
ــرمية    ــيمي ألحبـــاث اجلـ ــتحدة األقالـ ــا إن معهـــد األمـــم املـ كمـ
والعدالـة يشـارك يف العنصـر البحـثي من املشاريع املضطلع هبا             

ــرام الـــدويل والـــيت  باالشـــتراك مـــع املركـــز املعـــين مبـــ  نع االجـ
 .تستهدف االجتار بالبشر والفساد واجلرمية املنظمة

 
 

 االجراء الذي اختذته اللجنة -  جيم
 

أوصـت اللجـنة، يف جلسـتها اخلامسة عشرة املعقودة           -٩٠
، بـأن يعـتمد اجمللس االقتصادي       ٢٠٠٢أبـريل   / نيسـان  ٢٥يف  

ــنوان     ــنقح بع ــرار م ــدو "واالجــتماعي مشــروع ق ــتعاون ال يل ال
واملسـاعدة التقنـية واخلدمـات االستشارية يف جمال منع اجلرمية           

، وهـو مشـروع قدمته األرجنتني واكوادور       "والعدالـة اجلنائـية   
وأنغـوال وأوكرانـيا وبوتسـوانا وبوليفيا وبريو وتركيا واجلزائر          
وجـــنوب افريقـــيا والـــرأس األخضـــر وســـلوفاكيا وغواتـــيماال 

كولومبـــيا والكويـــت والفلـــبني وفـــنـزويال وكـــوت ديفـــوار و
. (E/CN.15/2002/L.12/Rev.1)وهنغاريا  واملغـرب واملكسيك    
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لالطــالع عــلى الــنص، أنظــر مشــروع القــرار الســادس يف       (
وأبلـغ ممثل لألمانة اللجنة بأن  ). الـباب بـاء مـن الفصـل األول        

ــة     ــا السادسـ ــت، يف دورهتـ ــد وافقـ ــة كانـــت قـ ــية العامـ اجلمعـ
والر يف اطــار  د٩٢٣ ١٠٠واخلمســني، عــلى ختصــيص مــبلغ 

ــباب  ــتقين ذات الصــلة مبــنع    ٢١ال ــتعاون ال ــتعلق بأنشــطة ال  امل
. ٢٠٠٣-٢٠٠٢اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـــية، لفـــترة الســـنتني 

واسـترعى انتـباه اللجـنة إىل الـباب السـادس مـن قـرار اجلمعية              
 بـاء الـذي كانـت اجلمعية العامة قد أكدت           ٢٥/٢٤٨العامـة   

 هي اللجنة الرئيسية التابعة فـيه جمـددا عـلى أن اللجنة اخلامسة     
للجمعــية العامــة املختصــة باملســؤولية عــن املســائل االداريــة       
ــلى دور       ــد أيضــا ع ــن جدي ــيه م ــية وأكــدت ف ومســائل امليزان

 .اللجنة االستشارية لشؤون االدارة وامليزانية
 

 الفصل السادس
 

تعزيز التعاون الدويل على مكافحة  
 اإلرهاب

 
 

 هيكل املناقشة      -  ألف 
 

نظـرت اللجـنة، يف جلسـاهتا السابعة والثامنة والتاسعة           -٩١
، يف البــند الســابع ٢٠٠٢أبــريل / نيســان٢٢ و١٩املعقــودة يف 

وكان معروضا عليها تقرير املدير التنفيذي  . من جدول أعماهلا  
 E/CN.15/2002/2(عن أعمال املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل 

ت نيابة عن مدير املركز وبعـد كلمة استهاللية ألقي   ). Corr.1 و
 الدويل، استمعت اللجنة إىل كلمات ألقاها املعـين مبـنع اإلجرام   

نــيابة عــن الــدول األعضــاء يف االحتــاد (ممــثلو اجلزائــر واســبانيا 
استونيا وبلغاريا وبولندا   : األورويب والدول املنتسبة إليه التالية    

نيا وتركـيا واجلمهوريـة التشـيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفي        
ــنغاريا  ــة وهـ ــيا ومالطـ ــيالروس ) وقـــربص وليتوانـ ــا وبـ وبلغاريـ

ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية والـيابان واهلند ومصر وكولومبيا           
ــة    ــة املـــتحدة وبـــريو واململكـ ــتان واملكســـيك واململكـ وباكسـ

ــتان وكــندا       ــتحدة وأوزبكس ــعودية والواليــات امل ــية الس العرب
نات واســــتمعت اللجــــنة أيضــــا إىل بــــيا. وتونــــس ونــــيجرييا

ــا     ــيمن وتركــيا وكوب ــبني عــن ليختنشــتاين واألردن وال للمراق
ــيا    ــة مقدون ــيا والصــني ومجهوري ــيا وايطال وأذربــيجان وأوكران
اليوغوسـالفية سـابقا والعراق والنمسا وبنن ومجهورية كوريا         

وتكلمت أيضا املراقبة عن اجمللس الدويل    . وأسـتراليا وكرواتيا  
 .للمرأة

 
 

 املداوالت -  باء
 

م مديــر املركــز املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل، لــدى قــد -٩٢
تقدميـه هلـذا البـند، شـرحا للـتطورات اليت شهدهتا أنشطة منع               
اإلرهــاب الــيت قامــت هبــا هيــئات األمــم املــتحدة مــنذ الــدورة  

 ١١العاشــرة للجــنة، وخصوصــا مــنذ اهلجمــات اإلرهابــية يف  
 .٢٠٠١سبتمرب /أيلول

م أدانت اإلرهاب   وأكـد مجيع املتكلمني أن حكوماهت      -٩٣
وشدد على أنه ليست هناك     . الـدويل بكـل أشـكاله ومظاهـره       

دولـة حمّصـنة مـن خطـر اإلرهـاب كمـا ال ميكن ألي دولة أن          
وأشار عدد  . حتـول دون اسـتخدام إقلـيمها يف أنشـطة إرهابية          

 .من املتحدثني إىل أفعال إرهابية ارُتكبت يف بلداهنم

ه اللجـنة إىل سجل     واسـترعى كـثري مـن املمـثلني انتـبا          -٩٤
حكومــاهتم فــيما يــتعلق باملشــاركة يف الــنظم القانونــية العاملــية  

. واإلقليمـية املوجودة ذات الصلة مبنع اإلرهاب الدويل وقمعه        
وشـدد بعـض املـتحدثني عـلى ضـرورة قيام الدول اليت ليست              
بعـد أطـرافا يف تلك الصكوك باالنضمام إليها يف أقرب وقت            

تحدثني تأيـيدهم إلسـراع اللجنة      كمـا أبـدى بعـض املـ       . ممكـن 
، ٥١/٢١٠املخصصـــة الـــيت أنشـــئت بقـــرار اجلمعـــية العامـــة  

، يف وضع الصيغة    ١٩٩٦ديسـمرب   / كـانون األول   ١٧املـؤرخ   
 .النهائية ملشروع االتفاقية الشاملة بشأن اإلرهاب الدويل
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ــه        -٩٥ ــا اختذت ــثلني عرضــا موجــزا مل ــن املم ــدد م ــدم ع وق
ابـية يف الواليـات املتحدة يف       بلداهنـم، بسـبب اهلجمـات اإلره      

، مـن تدابيـر فــي ميادين التشريع       ٢٠٠١سـبتمـرب   / أيلــول  ١١
وإنفــاذ القوانــني وقمــع متويــل اإلرهـــاب، عمــال بقــرار جملـــس 

 ).٢٠٠١ (١٣٧٣األمن 

وأكــد كــثري مــن املتكــلمني عــلى مــا لــتعزيز الــتعاون    -٩٦
ــاب     ــاروا إىل أن اإلرهـ ــية، وأشـ ــالغ األمهـ ــن دور بـ ــدويل مـ الـ
الــدويل، حبكــم كونــه ظاهــرة عــرب وطنــية، ال ميكــن لدولــة        
مبفـردها أن تعاجلـه معاجلـة فعالة، بل يتطلب األمر جهودا من             

كمــا شــدد عــلى أمهــية الــتعاون مـــع      . اجملــتمع الــدويل كلــه   
مـــنظمات إقليمـــية مـــثل مـــنظمة األمـــن والـــتعاون يف أوروبـــا 

ورابطـة أمـم جنوب شرقي      ) الـيوروبول (والشـرطة األوروبـية     
سـيا، وعـلى ضـرورة تقاسم االستخبارات وتبادل املعلومات         آ

 .وتوثيق التعاون على الصعيد العمليايت

وأشــار عــدة متكــلمني إىل الــتدابري الــيت اختــذت عــلى  -٩٧
املستوى اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب؛ فعلى سبيل املثال، ذكر         

 ١١أن اجمللــس األورويب أعلــن، ُبَعــْيد اهلجمــات اإلرهابــية يف  
ــول ــبتمرب /أيلـ ــدف ذو  ٢٠٠١سـ ــاب هـ ــة اإلرهـ ، أن مكافحـ

ــدى االحتــاد األورويب   ــة ل ــريا ٧٩وأشــري أيضــا إىل  . أولوي  تدب
ــا مـــن أجـــل التصـــدي    ــاد األورويب اختاذهـ ــا قـــرر االحتـ خاصـ

كمـا أُبلغـت اللجنة بأن االحتاد األورويب شرع يف          . لإلرهـاب 
ــه مت التوصــل،      ــه بشــأن هــذا املوضــوع، وأن تنفــيذ خطــة عمل

ور، إىل اتفــاق عــلى تعــريف موّحــد ملخــتلف  ضــمن مجلــة أمــ 
ــية  ــرائم اإلرهابـ ــواع اجلـ ــيف   . أنـ ــر التوقـ ــا إىل أمـ ــري أيضـ وأشـ

، والشرطة  )يوروَجست(األورويب ووحـدة الـتعاون القضـائي        
ــية  ــيوروبول(األوروب ــتها لتشــمل    ) ال ــيت جــرى توســيع والي ال

 .مكافحة اإلرهاب

ــم      -٩٨ ــوم األم ــال معظــم املمــثلني أن مــن املهــم أن تق وق
املـتحدة بدور مركزي يف النظر يف التدابري اليت تستهدف منع           

وأشــاروا إىل أن األمــم املــتحدة وفــرت  . ومكافحــة اإلرهــاب
كما رأوا  . اإلطـار األنسب للجهود العاملية ملكافحة اإلرهاب      

أن املركــز املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل وفــرع مــنع اإلرهــاب    
مل اجلهود اليت الـتابع له يضـطلعان بـدور فعال ومكّمل يف جم    

وشـدد عـلى مـا تقوم به    . تـبذهلا األمـم املـتحدة يف هـذا اجملـال         
جلـنة مكافحـة اإلرهـاب الـتابعة جمللـس األمـن مـن دور قيادي              

وأشـــري إىل ضـــرورة . يف تنســـيق مكافحـــة اإلرهـــاب الـــدويل
وجـود تنسـيق وتعـاون وثـيقني بـني املركـز املعين مبنع اإلجرام               

 ومكتــب الشــؤون القانونــية الــدويل وجلــنة مكافحــة اإلرهــاب
 .باألمانة العامة

ــبغي     -٩٩ ــه ين ــنطاق عــلى أن وكــان هــناك تفــاهم واســع ال
لـلمركز املعين مبنع اإلجرام الدويل ولفرع منع اإلرهاب التابع    

مساعدة سيما   لـه أن يقدمـا إىل الدول املهتمة عونا تقنيا، وال          
ــية       ــية الدول ــلى الصــكوك القانون ــن أجــل التصــديق ع ــية م تقن

. تعلقة مبـنع اإلرهـاب الـدويل وقمعـه وتنفـيذ تلك الصكوك      املـ 
ورّحــب عــدة متكــلمني باالقــتراح الــذي أعــده املركــز بشــأن  
تعزيــز الــنظام القــانوين املــناهض لإلرهــاب، والــذي يدعــو إىل  
قـيام املركز مبساعدة البلدان النامية وتزويدها بالعون التقين يف    

اء صــندوق دعــم ودعــا أحــد املــتحدثني إىل إنشــ. ذلــك اجملــال
ــبلدان النامــية عــلى    دويل لــتوفري مســاعدة مــتعدد األشــكال لل
اعــتماد تدابــري جلعــل تشــريعاهتا متســقة مــع الــتزاماهتا يف إطــار 

ودعا أحد املتكلمني . الصـكوك القانونـية الدولـية ذات الصـلة      
ــبلدان النامــية، وخاصــة يف     إىل انشــاء صــندوق دويل لدعــم ال

ع الصـكوك القانونية الدولية اليت      مواءمـة تشـريعاهتا الوطنـية مـ       
كانـت قـد وقّعـتها ويف حـيازة املعـدات الضـرورية للقـيام برد                

 .عاملي على التهديد الذي يشكله االرهاب الدويل

وأشــاد متكــلمون مبــا أجنــزه فــرع مــنع اإلرهــاب مــن   -١٠٠
وشـــدد العديـــد مـــن . أعمـــال رغـــم قلـــة املـــوارد املـــتاحة لــــه

رع مـنع اإلرهـاب، بإمداده      املتكـلمني عـلى ضـرورة تدعـيم فـ         
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مبــوارد بشــرية ومالــية إضــافية، وكذلــك بالتجهــيزات الالزمــة 
غري أن بعض املتكلمني أشاروا     . لتمكيـنه من أداء مهام واليته     

إىل أنــه ال ينــبغي إضــعاف ســائر بــرامج املركــز املعــين مبــنع        
اإلجــرام الــدويل، بغــية تدعــيم فــرع مــنع اإلرهــاب وأنــه يلــزم  

ــيم ملـــدى  ــراء تقيـ ــبل أن يتســـىن وضـــع  إجـ ــية أنشـــطته قـ  فعالـ
وأبـدي تأيـيد ملختلف     . اسـتراتيجية سـليمة ملواجهـة اإلرهـاب       

بـرامج مكتـب مراقـبة املخـدرات ومـنع اجلـرمية، مثل الربنامج              
 .العاملي ملكافحة غسل األموال

. وفـيما يـتعلق بـدور فـرع مـنع اإلرهـاب يف املستقبل        -١٠١
تقــدمي املســاعدة كــان هــناك اتفــاق واســع الــنطاق عــلى أمهــية 

القانونـية والعـون الـتقين بشـروط مناسبة وبالتشاور الوثيق مع        
مكتـــب الشـــؤون القانونـــية، وكذلـــك مـــع الـــدول األعضـــاء 

وأبديت آراء  . املعنـية، وبالتنسـيق مـع جلـنة مكافحة اإلرهاب         
متبايــنة بشــأن أولويــات الفــرع، خاصــة فــيما يتصــل بأنشــطته  

دوا، ضمن مجلة أمور،    ومـع أن بعـض املـتحدثني أك       . البحثـية 
ضــرورة قـــيام الفـــرع بدراســة األســـباب اجلذريـــة لإلرهـــاب   
الـدويل، رأى آخـرون أنه ينبغي لفرع منع اإلرهاب أن يركّز            

وأشار عدد من املمثلني    . بـدال مـن ذلـك عـلى الـتعاون الـتقين           
ــر،      ــت احلاضـ ــية يف الوقـ ــرع البحثـ ــدرات الفـ ــة قـ إىل حمدوديـ

بني األنشطة االرهابية   وشـجعوا الفـرع عـلى دراسـة الـروابط           
واجلـــرائم األخـــرى، مـــثل االجتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة  

 .واالجتار باملخدرات واالجتار بالبشر وغسل األموال

ــواردة يف    -١٠٢ ــام الـ ــار عـــدد مـــن املتكـــلمني إىل املهـ وأشـ
خطـط العمـل لتنفــيذ إعـالن فييــنا، الـيت تضــمنت خطـة عمــل      

، املــرفق، ٥٦/٢٦١ قــرار اجلمعــية العامــة(ملكافحــة اإلرهــاب 
ــابع  ــباب السـ ــل   ). الـ ــة العمـ ــلمني أن خطـ ــد املتكـ ــر أحـ وذكـ

ملكافحـة اإلرهـاب ال متثل والية جديدة لفرع منع االرهاب،           
بـل توفـر إرشـادات بشـأن العمـل الـالزم؛ ومن مث، فإن املهام                
املسـندة إىل فـرع مـنع اإلرهـاب، وفقـا لذلـك الـرأي، ترد يف                 

 كــــانون ٢٢ملــــؤرخ ، ا٥٢/٢٢٠قــــرارات اجلمعــــية العامــــة 
 كــــانون ١٢، املــــؤرخ ٥٥/١٥٨، و١٩٩٧ديســــمرب /األول
ــمرب/األول ــلمون  . ٥٦/١٢٣ ، و٢٠٠٠ديســـ ــدد متكـــ وشـــ

آخـرون عـلى أن خطط العمل تشكل خطوة هامة حنو صوغ            
األنشـطة الـيت ينـبغي أن يضـطلع هبـا املركز املعين مبنع االجرام        

 .الدويل هبدف االسهام يف الكفاح العاملي ضد االرهاب

وشـدد عدة ممثلني على أن مكافحة اإلرهاب تتطلب          -١٠٣
ــيالني   ــا للكـــيل مبكـ . االتفـــاق عـــلى تعـــريف لإلرهـــاب تفاديـ

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن هـذا الـتعريف مـن شأنه أن يفيد                 
خمــتلف هيــئات األمــم املــتحدة الــيت تقــوم بأنشــطة ذات صــلة   

وأبـدى عـدد مـن املمـثلني رأيـا مفاده أنه            . مبواجهـة اإلرهـاب   
ــبغ ــاح الشــعوب      ين ــني اإلرهــاب وكف ــيز واضــح ب ــة متي ي اقام

. املشـروع مـن أجـل تقريـر املصـري ومقاومة االحتالل األجنيب            
وذُِكــر أنــه ال ينــبغي ربــط االرهــاب بــأي ديانــة أو عقــيدة أو  

ومـن جهـة أخـرى، أبـدي أيضـا رأي مفاده أنه             . مجاعـة إثنـية   
وجــرى التشــديد أيضــا . لــيس هــناك مــا يســوغ ذلــك التميــيز

نــه ال ينــبغي املســاس حبقــوق االنســان األساســية لــدى   عــلى أ
ــن جانــب مجــيع       ــبغي احــترامها م ــل ين مكافحــة االرهــاب، ب

غـــري أنـــه جـــرى التشـــديد أيضـــا عـــلى أن احلقـــوق  . املعنـــيني
االنســـانية لالرهابـــيني ال ينـــبغي أن تكـــون هلـــا أســـبقية عـــلى 

ــؤداه أن جــرائم  . احلقــوق اإلنســانية للضــحايا  ــدي رأي م وأب
 .بغي أال تعترب جرائم سياسيةاإلرهاب ين

وأشـار بعـض املــتحدثني إىل السياسـات واملمارســات     -١٠٤
وردا عـلى ذلك،    . االسـرائيلية يف األراضـي الفلسـطينية احملـتلة        

أعـرب عـن رأي مفـاده أن اللجـنة ليسـت هي احملفل املناسب              
إلثــارة قضــايا سياســية، وأن هــناك حمــافل أخــرى يف مــنظومة   

 .لغرضاألمم املتحدة لذلك ا

ودعــا بعــض املــتحدثني إىل تنظــيم مؤمتــر دويل رفــيع    -١٠٥
املســتوى بشــأن اإلرهــاب، يعقــد حتــت رعايــة األمــم املــتحدة  
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ويقــوم، ضــمن مجلــة أمــور، بوضــع تعــريف لإلرهــاب الــدويل 
ــية شــاملة ملكافحــة اإلرهــاب     ويف . وبصــوغ اســتراتيجية دول

االعــتراض عــلى ذلــك، أبــدي عــدم تأيــيد لتنظــيم تنظــيم مــثل  
 .ذا املؤمتره

مكافحة "وأبـدي تأيـيد واسـع الـنطاق للندوة بعنوان            -١٠٦
، اليت من املقرر أن  "مسـامهة األمـم املتحدة    : اإلرهـاب الـدويل   

 بدعم من   ٢٠٠٢يونيه  / حزيـران  ٤ و   ٣تعقـد يف فييـنا يومـي        
ــيس جلــنة مكافحــة اإلرهــاب   . حكومــة النمســا  وذكــر أن رئ

ب عـن النمسا،  وذكـر املراقـ   . سيضـطلع بـدور هـام يف الـندوة        
 ٥٦/٨٨الـبلد املضـيف للـندوة، أن اجلمعية العامة، يف قرارها      

ــؤرخ  ــانون األول١٢املـ ــمرب / كـ ــيع  ٢٠٠١ديسـ ، حثـــت مجـ
الـدول واألمـني العـام عـلى االستفادة القصوى من مؤسسات         
األمـم املـتحدة القائمـة يف جهودهـم الرامـية إىل منع اإلرهاب              

 يكون أحد أهداف    وأبـدي رأي مفـاده أنه ينبغي أن       . الـدويل 
الـندوة توضيح دور هيئات األمم املتحدة الكائنة يف فيينا فيما           

 .يتعلق مبجمل اجلهود اليت تبذهلا املنظمة ملكافحة اإلرهاب
 
 

 االجراء الذي اختذته اللجنة -  جيم
 

أوصـت اللجنة، يف جلستها اخلامسة عشرة، املعقودة         -١٠٧
لس االقتصادي  ، بـأن يعـتمد اجمل     ٢٠٠٢أبـريل   / نيسـان  ٢٥يف  

تعزيــز الــتعاون  "واالجــتماعي مشــروع قــرار مــنقح بعــنوان     
الـدويل واملسـاعدة التقنية ضمن اطار أنشطة املركز املعين مبنع           

ــنع االرهــاب ومكافحــته    ــدويل يف جمــال م ، وهــو "االجــرام ال
ــيا    ــتان وايطالــ ــبانيا وأوزبكســ ــته األردن واســ ــروع قدمــ مشــ

بني وكوبــا والنمســا وباكســتان وبــريو وتركــيا واجلزائــر والفلــ
ــند   ــيجرييا واهلـ ــالع . ((E/CN.15/2002/L.16/Rev.1)ونـ لالطـ

عــلى الــنص، أنظــر مشــروع القــرار الــثامن يف الــباب بــاء مــن  
 ).الفصل األول

واعـتمدت اللجـنة، يف اجللسـة نفسـها، مشروع قرار            -١٠٨
ــنوان  ــنقح بعـ ــة االرهـــاب   "مـ ــدوة حـــول موضـــوع مكافحـ نـ

 ، وهو مشروع قدمته األردن    "مسـامهة األمم املتحدة   : الـدويل 
ــربتغال     و ــيا وال ــيا وأوزبكســتان وايطال ــتونيا وأملان ــبانيا واس اس

وبولـندا وبـريو وتركـيا واجلزائـر ورومانيا وسلوفاكيا والفلبني      
وفنلـــندا والكويـــت واملغـــرب واململكـــة العربـــية الســـعودية      
واململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والنمسا         

لالطالع على النص،   . ((E/CN.15/2002/L.13/Rev.1) واهلـند 
 ). يف الباب جيم من الفصل األول١١/١أنظر القرار 

  
 الفصل السابع

 
األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة 
 احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 
 

 هيكل املناقشة      -  ألف 
 

ــند   -١٠٩ ــناء  مــن جــدول أعماهلــ ٨نظــرت اللجــنة يف الب ا أث
-٢٢جلسـاهتا الثامـنة والتاسـعــة واحلاديـة عشـرة املعقــودة يف             

وكان معروضا عليها تقرير األمـني     . ٢٠٠٢أبـريل   / نيسـان  ٢٤
العـام عن األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر       

 ).E/CN.15/2002/12(ملنـع اجلريـمة والعدالـة اجلنائية 

بـيانات أدىل هبـا ممـثلو كل من         واسـتمعت اللجـنة إىل       -١١٠
نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب والدول  (اسـبانيا   

اســــتونيا وبلغاريــــا وبولــــندا وتركــــيا : املنتســــبة إلــــيه التالــــية
واجلمهوريـة التشـيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص      

، واألرجنــتني وبولــندا وبوليفــيا   )وليتوانــيا ومالطــة وهــنغاريا  
واستمعت اللجنة  . يلـند وكـندا ومصــر والواليات املتحدة       وتا

أيضـــا إىل بـــيانات للمراقـــبني عـــن أســـتراليا والصـــني وفنلـــندا 
كمــا أدىل ببــيانات املراقــبون عــن املــنظمة  . وكوبــا والكويــت
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 األفريقية واملؤسسة اآلسيوية    –االستشارية القانونية اآلسيوية    
 .لعلمي والفينملنع اجلرمية واجمللس االستشاري الدويل ا

 
 

 املداوالت    -  باء 
 

وأشـار مديـر املركـز املعين مبنع اإلجرام الدويل، لدى            -١١١
 من جدول األعمال، إىل أن اللجنة كانت قد         ٨تقدميـه للبـند     

استعرضــت يف دورهتــا العاشــرة دور مؤمتــرات األمــم املــتحدة  
ــرها    ــتها وتوات ــية ومهم ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــال ان . مل وق

ثلني أعــربوا يف تلــك الــدورة عــن ارتــياحهم للنــتائج الــيت   املمــ
خلــص إلــيها املؤمتــر العاشــر وأكــدوا عــلى أمهــية املؤمتــرات        
باعتـبارها فرصـة فــريدة تـتاح جملموعـة واســعة مـن املشــاركني      
مــن شــىت املســتويات لتــبادل اآلراء واخلــربات يف مــيدان مــنع    

مة، يف قرارها   وذكر أن اجلمعية العا   . اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية     
، ٢٠٠١ديســـــمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخ ٥٦/١١٩

طلبــــت إىل اللجــــنة أن تصــــوغ يف دورهتــــا احلاديــــة عشــــرة 
توصـيات بشـأن مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية           
والعدالـــة اجلنائـــية، مبـــا يف ذلـــك توصـــيات بشـــأن املوضـــوع  

مكــان الرئيســي وتنظــيم املوائــد املســتديرة وحلقــات العمــل و 
ولفــت انتــباه اللجــنة إىل . ومــدة انعقــاد املؤمتــر احلــادي عشــر 

تقريـر األمـني العـام عـن األعمـال التحضرييــة للمؤمتر احلـادي       
الــذي تضــمن اآلراء الــواردة مــن  ) E/CN.15/2002/12(عشــر 

الـــدول وهيـــئات مـــنظومة األمـــم املـــتحدة وســـائر املـــنظمات 
 واملعـاهد التابعة    الدولـية احلكومـية واملـنظمات غـري احلكومـية         

 .لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

وأكـد العديـد من املتكلمني على أمهية هذه املؤمترات     -١١٢
. يف تـبادل املعلومـات عـن اجتاهات العدالة اجلنائية ومشاكلها          

وأفــيد بــأن هــذه املؤمتــرات تتــيح للــدول فرصــة لاللــتقاء فــيما   
الفـات مـن أجـل مكافحـة اجلـرمية، وهـي متثل             بيـنها واقامـة حت    

ملــتقى لصــوغ اســتراتيجيات عاملــية واالســتفادة مــن اجلهــود    

ــرمية  ــة اجلـ ــية يف جمـــال مكافحـ وأعـــرب العديـــد مـــن  . التعاونـ
املـتحدثني عـن تقديرهم لألعمال اليت اضطلع هبا املركز املعين           

 .مبنع اإلجرام الدويل حتضريا هلذه املؤمترات

 تايلــند إىل أن أيــا مــن تلــك املؤمتــرات مل وأشــار ممــثل -١١٣
يعقــد يف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ طــيلة األعــوام الــثالثني   
املاضـــية، ومـــن مث لفـــت انتـــباه اللجـــنة إىل عـــرض حكومـــته  

وأعـرب عــن  . ٢٠٠٥استضـافة املؤمتـر احلـادي عشــر يف عـام     
ــنانه ألعضــاء جمموعــة الـــ    ــة الــدول   ٧٧ امت  والصــني وجمموع

 .يدها الكامل لعرض حكومتهاآلسيوية لتأي

وأعــرب كــل الذيــن حتدثــوا يف إطــار هــذا البــند عــن    -١١٤
ــر احلــادي       ــند لعرضــها استضــافة املؤمت ــة تايل شــكرهم حلكوم

وأعـرب الكـثري مـنهم عن دعمهم لألعمال التحضريية       . عشـر 
 .للمؤمتر احلادي عشر

وأشـــار أحـــد املمـــثلني إىل أنـــه ينـــبغي ترشـــيد هـــذه    -١١٥
مها مبـــزيد مـــن الفعالـــية مـــن أجـــل اقتصـــاد املؤمتـــرات وتنظـــي

. التكالــيف؛ وأشــار مــثال إىل إمكانــية تقلــيص مــدة املؤمتــرات 
وأعـرب مـتحدث آخـر عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي عقـد هذه             
املؤمتـرات كـل ثالث سنوات، مع إمكانية عقد حلقات عمل           
واجـتماعات ألفـرقة اخلـرباء أثناء السنوات الفاصلة بني انعقاد        

 .املؤمترات

وأشــيــر إىل أن اجلمعــية العامــة قــررت يف قــرارهــا      -١١٦
 أن يعـتمد كل واحد من املؤمترات إعالنا يتضمن        ٥٦/١١٩

واقترح أيضا  . التوصـيات الصـادرة عن اجلزء الرفيع املستوى       
وأفيد . أن يعقـد ذلـك اجلـزء الرفـيع املسـتوى يف هنايـة املؤمتر              

ــترة   ــبقي مــن ف ــأن الوقــت املت الله لعقــد  املؤمتــر ميكــن اســتغ ب
حلقــــات العمــــل الــــيت ستشــــكل امللــــتقى الرئيســــي لتــــبادل 

وجــرى . املعلومــات وحتديــد االجتاهــات وأفضــل املمارســات  
 .التأكيد على أمهية االجتماعات الفرعية
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ولفـت أحـد املمـثلني انتـباه اللجـنة إىل تقاريـر األمني               -١١٧
وشجع األمانة واللجنة   . العـام بشـأن تعمـيم املـنظور اجلنساين        

ى مــراعاة مســألة املســاواة بــني اجلنســني مــراعاة كافــية يف   عــل
 .األعمال التحضريية للمؤمتر احلادي عشر

وأعــرب أحــد املمــثلني عــن رأي مفــاده أنــه، نظــرا        -١١٨
لكـون اجلـزء الرفـيع املسـتوى الـذي عقـد أثـناء املؤمتـر العاشر                 
جعــل املســائل الدولــية املــتعلقة بالعدالــة اجلنائــية تشــغل مكانــة 

 عـلى السـاحة السياسـية، فـيمكن االستعاضـة عـن عقد              بـارزة 
جلسـات عامـة حول بنود معينة بتمديد اجلزء الرفيع املستوى           
إىل فـترة أطـول قلـيال ينصـب التركـيز أثـناءها عـلى مناقشات                

 .املائدة املستديرة

ولفت ممثل تايلند انتباه اللجنة إىل مشروع القرار املنقّح          -١١٩
ية ملؤتـمر األمــم املتحدة احلادي عشر      األعمال التحضري "املعـنون   

ــيــة   ــة اجلنائـ ــرميــة والعدالـ ــنع اجلـ ) E/CN.15/2002/L.4/Rev.1" (ملـ
الـــذي تضـــمن اقـــتراحات بشـــأن املوضـــوع احملـــوري ومواضـــيع 
جــدول األعمــال املؤقــت لــلمؤمتر احلــادي عشــر وبشــأن املســائل 

ر املــراد مناقشــتها يف حلقــات العمــل الــيت ســتعقد يف إطــار املؤمتــ  
 .احلادي عشر

نــيابة عــن الــدول األعضــاء يف (وحتــدث ممــثل اســبانيا  -١٢٠
استونيا وبلغاريا  : االحتـاد األورويب والـدول املنتسبة اليه التالية       

وبولــندا وتركــيا واجلمهوريــة التشــيكية ورومانــيا وســلوفاكيا  
، فأعـرب عن    )وسـلوفينيا وقـربص وليتوانـيا ومالطـة وهـنغاريا         

ــت  ــيده للمواضــيع امل ــنظمة والفســاد تأي ــل . علقة باجلــرمية امل وعل
 ٢٠٠٥ذلـك بـأن اجملتمع الدويل سيكون قد اكتسب يف عام            

خــربة يف املســائل الــيت ختــص اتفاقــية األمــم املــتحدة املقــبلة        
ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية واتفاقــية األمــم املــتحدة 
ملكافحـة الفسـاد؛ وبالـتايل فـإن املؤمتـر احلـادي عشـر سيكون               

صــة جــيدة إلجــراء حتلــيل للــتقدم احملــرز يف تنفــيذ هــاتني        فر
ــتني ــثل آخــر أن يكــون     . االتفاقي ــترح مم ــه، اق ويف الســياق ذات

تنفــيذ اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب        
الوطنـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا موضوعا حموريا للمؤمتر           

ــث موضــوعا حموريــ    . احلــادي عشــر  ــثل ثال ــترح مم ــر واق ا آخ
األسـاليب العملـية ملـتابعة اتفاقية األمم املتحدة         "لـلمؤمتر وهـو     

ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة           
 ".هبا

وذكــر أحــد املمــثلني بأنــه ينــبغي للجــنة أن تــأخذ يف    -١٢١
اعتــبارها شــرط الفعالــية املرتقــبة لــلمؤمترات عــند اختــيارها       

رح بالـــتايل أن يكـــون املوضـــوع   املوضـــوع احملـــوري، واقـــت  
الــتعاون عــرب الوطــين بــني الــدول كوســيلة للتصــدي "احملــوري 

 ".للجرمية عرب الوطنية

ــال    -١٢٢ ــيع مشـــروع جـــدول األعمـ ــتعلق مبواضـ ــيما يـ وفـ
املؤقـت لـلمؤمتر احلادي عشر، أبدي رأي مفاده أن أي قائمة            
ــية للجــنة ميكــن حتســينها     ــدورة احلال باملواضــيع املقــترحة يف ال

ثـناء االجـتماعات الـيت ستعقدها فيما بني الدورات مث توضع           أ
وأفـيد بأن تلك    . يف صـيغتها النهائـية يف دورهتـا الثانـية عشـرة           

املواضــيع ينــبغي أن جتّســد املســائل املســتجدة يف جمــال مــنع       
واقــترح عــدة ممــثلني موضــوعا عــن  . اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية

 .ةمكافحة اإلرهاب بالنظر للتطورات األخري

نــيابة عــن الــدول األعضــاء يف (وحتــدث ممــثل اســبانيا  -١٢٣
استونيا وبلغاريا  : االحتـاد األورويب والـدول املنتسبة اليه التالية       

وبولــندا وتركــيا واجلمهوريــة التشــيكية ورومانــيا وســلوفاكيا  
، فاقترح إدراج   )وسـلوفينيا وقـربص وليتوانيا ومالطة وهنغاريا      

ل املؤقـت للمؤمتر احلادي     مـا يـلي يف مشـروع جـدول األعمـا          
ــوال،    : عشــر ــنظمة، وغســل األم االجتــار بالبشــر، واجلــرمية امل

ووافق . ومـنع اجلـرمية، وهنـج منع اجلرمية الذي يعين بالضحايا          
عـدة مـتحدثني عـلى االقـتراحات الـيت أبديـت بشـأن مواضيع               
املؤمتـــر احلـــادي عشـــر يف مشـــروع القـــرار املـــنقّح الـــوارد يف  

وتضمنت البنود األخرى   . E/CN.15/2002/L.4/Rev.1الوثـيقة   
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املقـترحة مكافحـة الفسـاد، ومـنع اجلرمية يف املناطق احلضرية،            
ــنع      ــتراتيجيات مـ ــل يف اسـ ــنجاح أو الفشـ ــن الـ ــيم مواطـ وتقيـ

ــتعلق هبــذا املوضــوع األخــري، أشــري إىل دور   . اجلــرمية ــيما ي وف
ــيمي       ــتحدة األقال ــم امل ــد األم ــبحوث، وخاصــة معه ــاهد ال مع

ة والعدالــــة، وســــائر الكــــيانات الــــيت تتــــيح ألحبــــاث اجلــــرمي
 .املعلومات عن اجتاهات اجلرمية

ــدي رأي مفـــاده أن املســـائل الـــيت ســـتناقش يف      -١٢٤ وأبـ
أن : حلقـات العمـل ينـبغي اختـيارها وفقـا خلمسـة معايري هي             

املسـائل ينـبغي أن تكـون مـثار اهـتمام كـل من البلدان النامية                
تكـــــون مـــــتعددة والـــــبلدان املـــــتقدمة عـــــلى الســـــواء؛ وأن 

التخصصــات، وأن حتــدد املشــاكل الناشــئة؛ وأن تركــز عــلى   
ــتعاون     ــية الــيت مــن شــأهنا أن تعــزز ال املشــاكل واحللــول العمل
الـتقين، وأن تكـون هلـا آثـار جانبية بواسطة حفز العمل الذي              

 .سيجري االضطالع به بعد اختتام املؤمتر احلادي عشر

سائل اليت ستناقش   ووافـق العديـد من املمثلني على امل        -١٢٥
يف حلقــات العمــل مثــلما اقترحــت يف مشــروع القــرار املــنقّح  

غــري أن عــدة  . E/CN.15/2002/L.4/Rev.1الــوارد يف الوثــيقة  
مـتحدثني رأوا أن أي قائمة باملسائل اليت ستناقش يف حلقات           
ــتطورات     ــع الـ ــتها مـ ــروري مواءمـ ــن الضـ ــيكون مـ ــل سـ العمـ

 .املستجدة

نــيابة عــن الــدول األعضــاء يف (وحتــدث ممــثل اســبانيا  -١٢٦
استونيا وبلغاريا  :  والـدول املنتسبة اليه التالية     االحتـاد األورويب  

وبولــندا وتركــيا واجلمهوريــة التشــيكية ورومانــيا وســلوفاكيا  
ــنغاريا    ــة وهـ ــيا ومالطـ ــربص وليتوانـ ــلوفينيا وقـ ــترح )وسـ ، فاقـ
اخلــيارات : املســائل التالــية لكــي تــناقش يف حلقــات العمــل     

حــبس واكــتظاظ الســجون؛ حتلــيل اجتاهــات اجلــرمية الــبديلة لل
الدولــية؛ جــنوح األحــداث واجلــزاءات الــبديلة فــيما خيــص       

وأشري إىل أنه، بالنظر    . الشـباب؛ ومكافحة اجلرمية االقتصادية    
إىل الـتجارب املكتسـبة من جزاءات بديلة جديدة كاخلدمات          

 اجملتمعـــية واملراقـــبة االلكترونـــية واملراقـــبة بواســـطة اهلـــاتف     
املــنقول، فســيكون املؤمتــر احلــادي عشــر فرصــة جــيدة لتقيــيم  

 .منافعها احملتملة

وذكــر املشــاركون مــرارا إصــالح الســجون والعدالــة  -١٢٧
التصـاحلية وعدالـة األحـداث باعتبارها مسائل ميكن مناقشتها          

واقــــترح أحــــد املشــــاركني بالــــتحديد . يف حلقــــات العمــــل
 الشـباب املعّرض    اسـتراتيجيات مـنع اجلـرمية لصـاحل       "موضـوع   

باعتـباره إحـدى املسـائل، مضـيفا أهنـا تشمل           " خلطـر ارتكاهبـا   
مـثال اسـتراتيجيات ملـنع العـنف املدرسـي وصـون الشباب من         
ــن      ــة الشــباب م ــنظمة ووقاي خطــر االجنــذاب إىل عصــابات م

واقــترح . الظــروف الــيت تعــيدهم إىل نظــام العدالــة لألحــداث 
تكــــبة بواســــطة عــــدة ممــــثلني أن تــــدرج أيضــــا اجلــــرائم املر 

ــك      ــية واجلــرائم املتصــلة باحلواســيب وكذل ــيا الراق التكنولوج
غســل األمــوال بصــفتها مســائل ميكــن مناقشــتها يف حلقــات    

واقـــــترح أحـــــد املـــــتحدثني أن يـــــدرج موضـــــوع . العمـــــل
الشـــراكات بـــني احلكومـــة والصـــناعات يف مـــنع اجلـــرائم      "

ورأى . بصـفته مسألة ميكن مناقشتها    " احلاسـوبية ومكافحـتها   
تحدثون آخــرون أنــه ينــبغي حللقــات العمــل أن تركــز عــلى  مــ

املســائل ذات الصــلة بالــتعاون الــدويل عــلى مكافحــة اجلــرائم   
وأفــيد بــأن محايــة الضــحايا وتوفــري التعويضــات . عــرب الوطنــية

هلــم، باإلضــافة إىل املســائل املــتعلقة بإعــادة إدمــاج الضــحايا،   
 .ينبغي أن تشكل جزءا من املناقشات

 
 

 راء الذي اختذته اللجنةاالج -جيم
 

أوصـت اللجنة، يف جلستها اخلامسة عشرة، املعقودة         -١٢٨
، بـأن يوافـق اجمللـس االقتصادي        ٢٠٠٢أبـريل   / نيسـان  ٢٥يف  

األعمــال  "واالجــتماعي عــلى مشــروع قــرار مــنقح بعــنوان      
ــنع اجلــرمية      ــتحدة احلــادي عشــر مل التحضــريية ملؤمتــر األمــم امل

ــية ــة اجلنائ ه اجلمعــية العامــة، وهــو قــرار  لكــي تعــتمد" والعدال
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ــران     ــيا واي ــتني وأســتراليا وأوكران ــته األرجن ــة (قدم  –مجهوري
وباكستان وبنما وتايلند وتركيا ومجهورية كوريا      ) االسـالمية 

ورومانـــيا وســـلوفاكيا والصـــني وفييـــت نـــام وكـــندا وكوبـــا  
ــيابان    ــنغاريا وال . (E/CN.15/2002/L.4/Rev.2)واملكســيك وه

 أنظـر القرار الرابع يف الباب ألف من         لالطـالع عـلى الـنص،     (
وأبلــغ ممــثل للجــنة األمانــة بأنــه ســيجري،      ). الفصــل األول

، اعداد دليل مناقشات    ٢٠٠٣-٢٠٠٢خـالل فترة السنتيـــن     
وســـــيجري . بشـــــأن االجـــــتماعات التحضـــــريية االقليمـــــية 

االضــطالع بــتلك األنشــطة ضــمن املــوارد املــتاحة يف اطــار       
ــباب  ــرمية وا  (١٤الـ ــنع اجلـ ــية مـ ــة اجلنائـ ــية  ) لعدالـ ــن امليزانـ مـ

وسـوف تـدرج متطلـبات االجـتماعات التحضريية         . الـربناجمية 
االقليمـية لـلمؤمتر احلـادي عشـر، وكذلـك لـلمؤمتر نفســه، يف       

 اليت  ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانـية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني       
سـتقدم إىل اجلمعـية العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني يف عام    

 من منطوق مشروع القرار     ١٢وفـيما يتعلق بالفقرة     . ٢٠٠٣
املـنقح الـيت سـتطلب فـيها اجلمعـية العامـة إىل األمـني العام أن                 
يعمـل عـلى توفـري املـوارد الضـرورية ملشاركة أقل البلدان منوا              
يف االجــتماعات التحضــريية االقليمــية لــلمؤمتر احلــادي عشــر   

ــا للممارســة املعمــول هبــ    ــه، وفق ــان  ويف املؤمتــر ذات ا ســابقا، ف
تكالـيف سفر ممثل واحد من كل بلد من أقل البلدان منوا إىل             
املؤمتـر واىل االجــتماع التحضـريي االقلــيمي الـذي ســيعقد يف    
املـنطقة الـيت يكـون كـل بلـد مـن أقـل الـبلدان منوا عضوا فيها           

-٢٠٠٤ستشـمل يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني        
باه اللجــنة إىل الــباب الســادس مــن وقــد اســترعي انتــ. ٢٠٠٥

 بــاء الــذي كانــت اجلمعــية    ٤٥/٢٤٨قــرار اجلمعــية العامــة   
العامـة قـد أكـدت فـيه من جديد على أن اللجنة اخلامسة هي        
اللجــنة الرئيســية الــتابعة للجمعــية العامــة املختصــة باملســؤولية   
عـن املسـائل االداريـة ومسائل امليزانية وأكدت فيه من جديد            

 .ر اللجنة االستشارية لشؤون االدارة وامليزانيةأيضا على دو
 
 

 الفصل الثامن
 

 اإلدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية       
 
 

  هيكل املناقشة      -  ألف 
 مـن جـدول األعمال أثناء       ٩نظـرت اللجـنة يف البـند         -١٢٩

وكانـــت . أبـــريل/ نيســـان٢٢جلســـتها العاشـــرة املعقـــودة يف 
 :الوثائق التالية معروضة عليها

األبـواب ذات الصلة من تقرير جلنة الربنامج         )أ( 
 –يونيه  / حزيران ١١(والتنسـيق عن دورهتا احلادية واألربعني       

 ؛(A/56/16)) ٢٠٠١يوليه / متوز٦

ــر     )ب(  ــيها تقري مذكــرة مــن األمــني العــام حيــيل ف
ــلى إدارة       ــيش ع ــن التفت ــية ع ــرقابة الداخل ــات ال ــب خدم مكت

ــة يف    ــربامج واملمارســات االداري ــبة املخــدرات   ال مكتــب مراق
 ؛(A/56/83)ومنع اجلرمية 

ــر     )ج(  ــيها تقري مذكــرة مــن األمــني العــام حيــيل ف
مكتـب خدمـات الرقابة الداخلية عن االستعراض الذي جيري      
كـل ثالث سنوات لتنفيذ التوصيات املقدمة من جلنة الربنامج          
والتنســيق يف دورهتــا الثامــنة والــثالثني بشــأن التقيــيم املــتعمق    

ــربن ــية    لــ ــة اجلنائــ ــرمية والعدالــ ــنع اجلــ ــتحدة ملــ ــم املــ امج األمــ
(E/AC.51/2001/5)؛ 

تقريـــر املديـــر التنفــيـذي عــن أعمــال املركــز    )د( 
 ؛)Corr.1  وE/CN.15/2002/2(املعين مبنع االجرام الدويل 

ــمية     )ه(  ــأن تسـ ــام بشـ ــني العـ ــن األمـ ــرة مـ مذكـ
ــيمي     ــتحدة األقالـ ــم املـ ــد األمـ ــناء معهـ ــوين يف جملـــس أمـ عضـ

 .(E/CN.15/2002/13)حباث اجلرمية والعدالة أل
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كمـا كان معروضا على اللجنة ورقة غرفـة اجتماعـــات          -١٣٠
عـن التنقـيحـات املقـتـرح إدخالــهـا عـــلى اخلطة املتوسطـة األجل             

 ).E/CN.15/2002/CRP.1 (٢٠٠٥-٢٠٠٢للفترة 

واسـتمعت اللجـنة يف جلسـتها العاشرة، املعقودة يوم           -١٣١
أبـريل، إىل كلمة استهاللية من مدير املركز املعين       / نيسـان  ٢٢

ــندا       ــلي هولـ ــن ممثـ ــتني مـ ــدويل، مث إىل كلمـ ــرام الـ ــنع االجـ مبـ
وألقــى كــلمة أيضــا املراقــب عــن معهــد  . والواليــات املــتحدة

 .األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة
 
 

 املداوالت    -باء 
 

رام الــدويل عــلى شــّدد مديــر املركــز املعــين مبــنع اإلجــ -١٣٢
أمهـية أعمـال اللجـنة فـيما بـني الدورات، اليت ُيضطلع هبا عن               
طـريق مكتـبه وعن طريق اجتماعات املمثلني الدائمني، وعلى          
ــية    ــا الثانـ ــيار املوضـــوع احملـــوري الرئيســـي لدورهتـ ــية اختـ أمهـ

وأبلــغ املديــر اللجــنة بــأن التنقــيحات املقــترح ادخاهلــا . عشــرة
من اخلطة  ) رمية والعدالـة اجلنائـية    مـنع اجلـ    (١٢عـلى الـربنامج     

 ناشــئة مــن احلاجــة  ٢٠٠٥-٢٠٠٢املتوســطة األجــل للفــترة  
إىل أن ُتجسَّد يف اخلطة املتوسطة األجل القرارات اليت اختذهتا          
ــية مــنذ أن اعــتمدت اجلمعــية العامــة     اهليــئات احلكومــية الدول

 ٢٣ املـــؤرخ ٥٥/٢٣٤اخلطـــة املتوســـطة األجـــل يف قـــرارها  
وســتقدم آراء اللجــنة حــول  . ٢٠٠٠ديســمرب /كــانون األول

كمــا لفــت . التنقــيحات املقــترحة إىل جلــنة الــربنامج والتنســيق
املديـر انتـباه اللجنة إىل تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية           
عــن االســتعراض الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات لتنفــيذ        
التوصــيات الصــادرة عــن جلــنة الــربنامج والتنســيق يف دورهتــا   

والثالثني بشأن التقييم املتعمق لربنامـــج األمم املتحـدة       الثامـنة   
ــيـة   ، )E/AC.51/2001/5(بشـــأن مـــنع اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـ

وكذلـك االجراءات اليت اختذهتا جلنة الربنامج والتنسيق، واىل         
ــية عــن التفتــيش عــلى     ــرقابة الداخل ــر مكتــب خدمــات ال تقري

كتـــــب مراقـــــبة إدارة الـــــربامج واملمارســـــات االداريـــــة يف م
 ).A/56/83(املخدرات ومنع اجلرمية 

وأعـرب مــتحدثون عــن تأيــيدهم للتنقــيحات املقــترح   -١٣٣
ادخاهلــا عــلى اخلطــة املتوســطة األجــل؛ وشــّدد بعضــهم عــلى   
احلاجـة إىل أن جتّسد يف تلك التنقيحات القرارات اليت اختذهتا         

ــة عشـــرة  ــا احلاديـ ــنة يف دورهتـ ــيد بـــأن التنقـــيحات  . اللجـ وأفـ
ترحة بشــأن أعمــال املركــز املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل يف املقــ

، )و (٣-١٢جمـال مـنع االرهـاب الدويل، والواردة يف الفقرة      
ينـبغي حتقـيق اتسـاقها الكامل مع النص ذي الصلة من خطط             

 .العمل اخلاصة بتنفيذ اعالن فيينا

وأشــري إىل تقريــري مكتــب خدمــات الــرقابــة الداخلــية   -١٣٤
، وكذلك إىل   A/56/83 و E/AC.51/2001/5لوثيقتني  الوارديـن يف ا   

األبواب ذات الصلة من تقرير جلنة الربنامج والتنسيق عن دورهتا          
وأعـرب مـتحدثون عن ارتياحهم      . (A/56/16)احلاديـة واألربعـني     

لالجتــاه الــذي يســري فــيه مكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية 
وات اليت يتخذها   فـيما يـتعلق باالصـالح االداري الالزم، وللخط        

املركـز املعـين مبـنع اإلجرام الدويل ملتابعة االستعراض الذي جيري           
وجــرى التشــديد عــلى أن تلــك العملــيات  . كــل ثــالث ســنوات

 بذل  وقيل انه ينبغي أيضا مواصلة    .  مستمرة  ينـبغي أن تكـون    
اجلهـود لضـمان أن يكـون بـرنامج عمل املركز جيد التحديد              

جــنة ينــبغي أن تتــناول يف دورهتــا  وأشــري إىل أن الل. والتركــيز
احلاديـة عشـرة الـتدابري الرامـية إىل حتسـني فعالـية رصد معايري               
ــة      ــنع اجلــرمية والعدال ــال م ـــي جمــ ــا فـ ــتحدة وقواعده األمــم امل
اجلنائــيــة، وهــــو موضــوع مــثار فــــي تقريــر مكتــب خدمـــات 
الـرقابة الداخلـية بشـأن االسـتعـراض الـذي يـجري كل ثالث            

 ).١٣-٩، الفقرات E/AC.51/2001/5(سنوات 

ــيمي     -١٣٥ وأبلــغ املراقــب عــن معهــد األمــم املــتحدة األقال
ألحبـــاث اجلـــرمية والعدالـــة اللجـــنة باســـتعداد معـــاهد شـــبكة   
بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية ملواصــلة  
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تنظـــيم حلقـــة العمـــل املـــتعلقة باملوضـــوع احملـــوري الرئيســـي  
ية عشـرة للجـنة، مثلما فعلت ذلك بشأن الدورة          للـدورة الثانـ   
 .احلادية عشرة

  
 الفصل التاسع

 
جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الثانية          

 عشرة للجنة
 

نظـرت جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية يف جلستها              -١٣٦
أبــريل، يف جــدول  / نيســان٢٥اخلامســة عشــرة، املعقــودة يف   

وكان معروضا عليها   . عشـرة األعمـال املؤقـت لدورهتـا الثانـية         
تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      "مشـروع مقـرر بعـنوان       

 وجــدول األعمــال املؤقــت عــن أعمــال دورهتــا احلاديــة عشــرة 
واملواضــيع والوثــائق لدورهتــا الثانــية عشــرة، وتنظــيم األعمــال 

 .(E/CN.15/2002/L.1/Add.3)" احملورية لدوراهتا املقبل
 
 

 ي اختذته اللجنةاالجراء الذ 
 

ــلمة     -١٣٧ ــها، إىل كــ ــة نفســ ــتماع، يف اجللســ ــد االســ بعــ
اسـتهاللية مـن كـل مـن الرئـيس واملقـرر واجراء مناقشة عامة               
حـول مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية عشرة،         
ــس        ــتمده اجملل ــرر لكــي يع ــلى مشــروع املق وافقــت اللجــنة ع

نظــــر لالطــــالع عــــلى الــــنص، ا(االقتصــــادي واالجــــتماعي 
 ).مشروع املقرر يف الباب جيم من الفصل األول

 
 

 الفصل العاشر
 

ــر اللجــنة عــن أعمــال دورهتــا     اعــتماد تقري
 احلادية عشرة

 

نظـرت اللجـنة، يف جلسـتها اخلامسـة عشرة املعقودة             -١٣٨
 مــــن جــــدول ١١، يف البــــند ٢٠٠٢أبــــريل / نيســــان٢٥يف 

ا اعــتماد تقريــر اللجــنة عــن أعمــال دورهتــ     "أعماهلــا بعــنوان  
وعـــــرض املقــــرر مشــــــروع الــــتقريــر    ". احلاديــــة عشــــــرة 

E/CN.15/2002/L.1)و  Add.10-(Add.1. 
 
 

 االجراء الذي اختذته اللجنة 
 

اعــتمدت اللجــنة، يف اجللســة نفســها، بــتوافق اآلراء      -١٣٩
 (E/CN.15/2002/L.1تقريـرها عن أعمال دورهتا احلادية عشرة        

 .ويا بصيغته املعدلة شفAdd.10-(Add.1و 
 
 

   الفصل احلادي عشر 
 تنظيم الدورة    

 
 

 افتتاح الدورة ومدهتا -  ألف
 

ــا       -١٤٠ ــية دورهت ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال عقــدت جلــنة م
. ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ إىل   ١٦احلاديـة عشرة يف فيينا من       

وعقــــدت اللجــــنة اجلامعــــة .  جلســــة١٥وعقــــدت اللجــــنة 
 .جلساهتا بالتوازي مع اهليئة العامة

ــيس      -١٤١ ــة عشــرة للجــنة نائــب رئ ــدورة احلادي ــتح ال وافت
، نيابة عن الرئيس    )املغرب(دورهتـا العاشـرة، تـاج الديـن بدو          

، فقــدم عرضــا موجــزا   )باكســتان(املغــادر، شــوكت أومــري   
للعمــل الــذي أجنــز خــالل اجــتماعات اللجــنة بــني الــدورات    

 .واجتماعات املكتب املوسع
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ة عن مكتب مراقبة    وألقـى املوظـف املسـؤول بالوكال       -١٤٢
وألقى كلمة أيضا   . املخـدرات ومنع اجلرمية كلمة أمام اللجنة      

نـيابة عن  (يف اجللسـة االفتتاحـية للجـنة كـل مـن ممـثل الفلـبني              
نيابةعن  جمموعة   (، وممـثل السودان     ) والصـني  ٧٧جمموعـة الــ     

نيابة عن جمموعة   (، وممـثل مجهوريـة كوريـا        )الـدول األفريقـية   
نـيابة عـن جمموعة دول      (ممـثل األرجنـتني     ، و )الـدول اآلسـيوية   

، ووزيــرة العــدل يف كرواتــيا،   )أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي  
ووزيـر داخلية ليتوانيا، ونائب وزير خارجية االحتاد الروسي،       

 .وممثلو مصر والواليات املتحدة واجلمهورية التشيكية

وأعلـن املوظـف املسـؤول بالوكالة عن مكتب مراقبة           -١٤٣
 ومـنع اجلـرمية أن األمـني العـام عـّين أنطونـيو ماريا               املخـدرات 

ــب، عــلى أن      ــد للمكت ــيذي اجلدي ــر التنف ــيكون املدي كوســتا ل
وقــّدم . ٢٠٠٢مــايو / أيــار٧يضــطلع مبســؤولياته اجلديــدة يف 

املوظــف املســؤول بالوكالــة حملــة عامــة عــن أعمــال وإجنــازات  
تاحة له  املركـز املعـين مبـنع اإلجرام الدويل مؤكدا أن املوارد امل   

 .تزال ضئيلة وال ميكن اعتبارها متناسبة مع مهامه ال

ــيا     -١٤٤ ــيا إىل أن كروات ــرة العــدل يف كروات وأشــارت وزي
تعــتزم التصــديق عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية  

وأعربــت . املــنظمة عــرب الوطنــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا 
 تطويــر مشــروع أيضــا عــن تأيــيدها للعملــية اجلاريــة خبصــوص

وقالــت إن حكومــة . اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد 
كرواتــيا آخــذة يف تكثــيف جهودهــا ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة 
والفسـاد وقـد وضـعت خطـة عمـل تشـتمل عـلى تدابري مالية                
واقتصـادية وتدابـري تتعلق حبكم القانون واصالح نظام العدالة          

 إمـا قـيد البحث وإما أمام        وهـناك، . اجلنائـية والـتعاون الـدويل     
السـلطة التشـريعية الكرواتـية، تغـيريات تشـريعية لـزيادة فعالية          

وأضـافت أن كرواتـيا تسـلّم أيضـا بأن          . نظـام العدالـة اجلنائـية     
االرهـاب شكل خاص من أشكال اجلرمية وأن من الضروري          

 .مكافحة كل أشكال االرهاب الدويل

مــــم املــــتحدة، وقــــال وزيــــر داخلــــية ليتوانــــيا إن األ -١٤٥
ــان دورا    ســيما  وال ــية، تؤدي ــة اجلنائ جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال

ــية     . هامــا يف تنســيق العمــل عــلى مكافحــة اجلــرمية عــرب الوطن
وهـذا مـا ينطـبق بوجـه خـاص عـلى االرهاب الدويل واجلرمية               
املـنظمة عـرب الوطنـية اللذيـن يشكالن حتديني هامني للمجتمع      

رب التصديق على اتفاقية األمم     والحـظ أن ليتوانـيا تعت     . الـدويل 
املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت          
املــلحقة هبــا وتنفــيذ كــل هــذه الصــكوك أمــرا حاســم األمهــية   

ــود  ــتلك اجلهـ ــلى    . لـ ــّدقت عـ ــيا صـ ــائال إن ليتوانـ ــاف قـ وأضـ
ــلى       ــب عــ ــتقبل القريــ ــديق يف املســ ــتزم التصــ ــية وتعــ االتفاقــ

بة االجتـــــار باألشـــــخاص بـــــروتوكول مـــــنع وقمـــــع ومعاقـــــ
أمـــا فـــيما يـــتعلق . وبـــروتوكول مكافحـــة هتريـــب املهاجـــرين

بــــربوتوكول مكافحــــة صــــنع األســــلحة الــــنارية وأجــــزائها  
ومكوناهتـــا والذخـــرية واالجتـــار هبـــا بصـــورة غـــري مشـــروعة، 
املكمــل التفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب 

، فــال تــزال )، املــرفق٥٥/٢٥٥قــرار اجلمعــية العامــة (الوطنــية 
ليتوانـيا تـنظر يف عـدة مسـائل قانونـية ولكـنها تسـلّم بضرورة                

وقـال إن ليتوانيا تعتزم   . التصـديق عـلى ذلـك الصـك القـانوين         
 ٥  و ٤تـنظـيم حلقة دراسية وزارية اقليمية يف فيلنيوس يومي          

، بالتعاون مع املركز املعين مبنع اإلجرام     ٢٠٠٢يونيه  /حزيـران 
م مـن حكومـة اململكـة املـتحدة، مـن أجل دعم             الـدويل وبدعـ   

 .التصديق على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا

وقــال نائــب وزيــر خارجــية االحتــاد الروســي إن مــن   -١٤٦
بــني أكــثر املســائل احلاحــا مســألة احلاجــة إىل مكافحــة خطــر  
االرهـاب الـدويل الـذي يسـتدعي بـذل جهد متضافر من قبل              

ــدويل بأســر  وهــو يــرى أن العمــل يف هــذا اجملــال   . هاجملــتمع ال
ينـبغي أن يرتكـز متامــا إىل القـانون الـدويل، فضــال عـن ميــثاق      

ومثة حاجة  . األمـم املـتحدة وقرارات جملس األمن ذات الصلة        
إىل تعـريف لالرهــاب يكـون مقــبوال مـن اجلمــيع وإىل اتفاقــية    

ويلـزم أيضـا بـذل املزيد من اجلهود للتوقيع          . شـاملة ملكافحـته   
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ــيذا     والت ــيذها تنف ــية القائمــة وتنف صــديق عــلى الصــكوك الدول
ومـن املسـائل األخرى اهلامة مكافحة متويل االرهاب         . كـامال 

ووضـع ضـوابط فعالـة عـلى مكونات أسلحة الدمار الشامل،            
وينــبغي . مبــا فــيها األســلحة الــنووية والكيميائــية والبيولوجــية  

باب أيضـــا أن يـــنظر اجملـــتمع الـــدويل يف كيفـــية معاجلـــة األســـ
وتعتـرب جهـود مـنع الصـراعات ومكافحة         . اجلذريـة لالرهـاب   

ــيز وضــمان التنمــية املطــردة لكــل      ــر والقضــاء عــلى التمي الفق
ــدين،       ــتمع امل ــك دور اجمل ــية، وكذل ــة األمه ــورا بالغ ــناطق أم امل
وإجيــاد جــو مــن عــدم التســامح الفعــلي جتــاه االرهــاب، ودور 

حترام وسـائط االعـالم، ووضـع مدونـات لقواعد السلوك، وا          
إن االرهاب مرفوض جبميع    . حقـوق االنسان وحكم القانون    

وفيما . أشـكاله وينـبغي اجتناب االستثناءات والكيل مبكيالني       
ــدويل يف     ــدور اللجــنة واملركــز املعــين مبــنع اإلجــرام ال ــتعلق ب ي
مكافحـــة االرهـــاب، اقـــترح نائـــب الوزيـــر أن تضـــع اللجـــنة 

ــتعاون عــلى مكافحــة اال    . رهــابمشــروع اتفــاق منوذجــي لل
ورأى أنـه ينـبغي لـلمركز أن جيـري دراسـات بشأن األسباب              
ــه بغــية وضــع اســتراتيجيات     ــية متويل ــة لالرهــاب وعمل اجلذري

 .مناسبة

ـــ     -١٤٧ ــبني، متكــلما باســم جمموعــة ال  ٧٧وقــال ممــثل الفل
والصـني، إنـه تسـىن بفضـل الــتزام اجملـتمع الـدويل اختـاذ بعــض        

 اتفاقية األمم املتحدة    اخلطـوات االجيابـية، مبـا يف ذلـك اعـتماد          
ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة           
هبـــا والشـــروع يف الـــتفاوض بشـــأن مشـــروع اتفاقـــية األمـــم   

ــتحدة ملكافحــة الفســاد   وميكــن اســتخدام خطــط العمــل    . امل
اخلاصـة بتنفـيذ إعالن فيينا كخطوط إرشادية للدول األعضاء          

ســـات والـــربامج الـــيت تســـتلزم يف صـــياغة التشـــريعات والسيا
ودعـا الـدول األعضـاء إىل توفـري املوارد         . مـوارد بشـرية وافـية     

الالزمـة لصـندوق األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية             
وفــيما يــتعلق باالرهــاب، . مــن أجــل أنشــطة املســاعدة التقنــية

 والصني تؤيد اجلهود الرامية إىل تعزيز       ٧٧قـال إن جمموعة الـ      

ــتع ــدويل عــلى مكافحــة تلــك املشــكلة وتؤكــد أمهــية    ال اون ال
. وضـع اسـتراتيجية طويلة األمد وشاملة ملنعها والقضاء عليها         

وأكــد عــلى الــدور الرئيســي لألمــم املــتحدة يف هــذه اجلهــود   
وأّيــد الــتفاوض اجلــاري حــول مشــروع اتفاقــية شــاملة بشــأن  

ن االرهـاب تتفق مع ميثاق األمم املتحدة وقرارات جملس األم         
وأعــرب عــن رأيــه بأنــه ينــبغي  . واجلمعــية العامــة ذات الصــلة

تدعـيم فـرع مـنع االرهـاب الـتابع لـلمركز املعين مبنع اإلجرام               
الــدويل وتــزويده مبــوارد جديــدة واضــافية لتمكيــنه مــن الوفــاء 

 ٧٧وفـيما يـتعلق مبسـألة الفسـاد، قال إن جمموعة الـ       . بواليـته 
ض حول مشروع اتفاقية    والصـني ال تـزال ملتزمة متاما بالتفاو       

األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد الــيت ينــبغي أن تشــتمل عــلى   
تدابـري عملـية للتمكني من اعادة املوجودات، مبا فيها األموال           
غـري املشروعة املنشأ، إىل موطنها األصلي، وترّحب باالقتراح         
ــريو لتنظــيم حلقــة دراســية ملعاجلــة تلــك       ــه ب ــذي تقدمــت ب ال

مـثل باملركـز املعـين مبـنع اإلجـرام الدويل ملا            وأشـاد امل  . املسـألة 
قـام بـه مـن عمل يف جمال التعاون التقين وخلدماته االستشارية             
وأكـد عـلى ضرورة حتسني التنسيق بني املركز وبرنامج األمم         

والحـظ أنه ينبغي، يف     . املـتحدة للمراقـبة الدولـية لـلمخدرات       
مــنع معــرض تعزيــز اهلــيكل العــام ملكتــب مراقــبة املخــدرات و 

ــربامج األساســية       ــن ال ــيل م ــادي الن ــلى تف اجلــرمية، احلــرص ع
وأضـاف أنـه ينـبغي أن يكـون هناك       . ملسـاعدة الـبلدان النامـية     

وأعــرب . مــزيد مــن الشــفافية يف ادارة هــذه الــربامج وامليزانــية
 والصـني ملواصـلة جهـود املركز يف     ٧٧عـن تأيـيد جمموعـة الــ         

حيـــبها باملناقشـــة معاجلـــة اصـــالح نظـــام العدالـــة اجلنائـــية وتر
وأبــدى ترحيــب اجملموعــة  . املواضــيعية املــتعلقة بــتلك املســألة 

أيضــا بعقــد مؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية    
وأعـرب عن أمله بأن يترجم املؤمتر احلادي        . والعدالـة اجلنائـية   

ــية       ــيها يف اتفاق ــدويل املنصــوص عل ــتزامات اجملــتمع ال عشــر ال
ة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية واتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــ

األمـم املـتحدة املقـبلة ملكافحـة الفسـاد إىل حتـالف استراتيجي              
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ورّحب جبهود معاجلة   . ملكافحـة اجلـرمية عـرب الوطنية والفساد       
ــوب     ــية واحلاسـ ــيا الراقـ ــلة بالتكنولوجـ ــرمية املتصـ ــكلة اجلـ مشـ

ويد ودعــا الــدول املــتقدمة الــنمو إىل تــز . اآلخــذة يف االزديــاد
الـبلدان النامـية باملسـاعدة التقنـية املناسبة والدعم املايل، مبا يف             
ذلـك نقل الدراية الفنية والتكنولوجيا احلاسوبية لزيادة قدرهتا         
عــلى محايــة نفســها مــن اجلــرائم املتصــلة بالتكنولوجــيا الراقــية  

 .واحلاسوب ولزيادة استعدادها ملكافحة هذه اجلرائم

 باسـم جمموعة الدول األفريقية      وتكـلم ممـثل السـودان      -١٤٨
فأشــار إىل جهــود الــدول الرامــية إىل التوقــيع والتصــديق عــلى 
اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية    
ــتني      ــد حلق ــا أشــار إىل عق ــا، كم ــلحقة هب ــربوتوكوالت امل وال

وأكــد عــلى . دراســيتني اقليميــتني يف أفريقــيا يف العــام املاضــي 
ــز  ــن     ضــرورة ت ــا م ــية وغريه ــية مبســاعدة تقن ــبلدان النام ويد ال

املسـاعدات لدعمها فيما تبذله من جهود للتصديق على تلك          
. ٥٦/١٢٠الصــكوك القانونــية، عمــال بقــرار اجلمعــية العامـــة 

والحـظ أيضـا أن جمموعــــة الـدول األفريقيـــة تؤيد يف الفقرة             
ــة    ١٠٣ ــيـة العامـ ــرار اجلمعـ ــن قــ ــؤرخ ٥٦/٢٥٣ مـ  ٢٤، املـ

، اليت طلبت فيها اجلمعية العامة      ٢٠٠١ديسـمرب   /نون األول كـا 
. إىل األمني العام أن يقدم اقتراحات لتدعيم فرع منع االرهاب         

ــيدها     ــنح تأيـ ــتعدة ملـ ــية مسـ ــدول األفريقـ ــة الـ ــال إن جمموعـ وقـ
املتواصـل لـلجهود اجلـاري بذهلا ملكافحة االرهاب، شريطة أن           

.  دولــــي يف اآلراءتـــكون هــــذه اجلهــود مســتنــدة إىل توافــــق    
 ١٣٧٧و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣وهـي ترحب بقراري جملس األمن     

مث وّجه  . ٢٠٠١نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١٢املؤرخـني   ) ٢٠٠١(
 ومكافحته اليت اعتمدها مؤمتر     االنتـباه إىل اتفاقـية مـنع االرهاب       

رؤسـاء دول وحكومـات مـنظمة الوحـدة األفريقـية يف دورته             
 إىل  ١٢ليت عقدت يف اجلزائر من      العاديـة اخلامسـة والـثالثني ا      

ــوز١٤ ــال إن جمموعــــة الــــدول   )٤٣(.١٩٩٩يولــــيه / متــ  وقــ
األفريقـية تؤيـد أيضـا اجلهـود األخـرى اجلـاري بذهلا للتصدي          
ــا اجملــتمع       ــيت يواجهه للمشــاكل اخلطــرية املتصــلة باإلجــرام ال
الـدويل، ومـن ضـمن هـذه اجلهود التفاوض على صك قانوين          

ديق على صكوك األمم املتحدة     جديـد ملكافحة الفساد والتص    
املتصـلة مبكافحـة اجلـرمية وتنفـيذ هذه الصكوك، ومن ضمنها            

 .أيضا اجراءات مكافحة اجلرائم السيربانية

وتكــلم املراقــب عــن مجهوريــة كوريــا باســم جمموعــة  -١٤٩
الـدول اآلسـيوية فأعـرب عن تأييده للجهود اجلارية للتصديق           

اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب عـــلى اتفاقـــية األمـــم املـــتحدة ملكافحـــة 
الوطنـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا، ودعا البلدان املاحنة إىل            

ــود    ــذه اجله ــا هل ــادة دعمه ــاد،    . زي ــألة الفس ــتعلق مبس ــيما ي وف
الحـظ بارتـياح الـنجاح الـذي حـالف بـدء املفاوضـات حول               
مشـروع اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفساد، وحث على             

وحث كذلك على دعم الربنامج     . مواصـلة دعـم تلك العملية     
العـاملي ملكافحـة الفسـاد ومـا يتصل بذلك من جهود يف جمال              

وأكـد جمـددا اسـتعداد األعضـاء يف جمموعة          . املسـاعدة التقنـية   
الــدول اآلســيوية للمســامهة بفعالــية يف جمهــود مجــاعي، حتــت   
مظلـة األمـم املـتحدة، ملكافحـة بـالء االرهـاب جبميع أشكاله               

وأكــد عــلى أن . فريق أو الكــيل مبكــيالنيومظاهــره، دون الــت
ــة      ــتها، مؤهلـ ــية ونزاهـ ــفتها العاملـ ــم صـ ــتحدة، حبكـ ــم املـ األمـ
كأنسـب هيـئة لالضـطالع بدور رئيسي يف صياغة وتنفيذ رد       

ــيات املركــز   . دويل شــامل عــلى اإلرهــاب  ــتعلق بعمل ــيما ي وف
املعـــين مبـــنع اإلجـــرام الـــدويل، رأى أنـــه ينـــبغي بـــذل جهـــود  

. ملـوارد بفعالـية ولـتحديد مواطـن التآزر       متواصـلة السـتخدام ا    
وأوضــح أن جمموعــة الــدول اآلســيوية تؤيــد العــرض الــذي       
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تقدمــت بــه حكومــة تايلــند الستضــافة مؤمتــر األمــم املــتحدة    
 .٢٠٠٥احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 

وتكــلم ممــثل األرجنــتني باســم جمموعــة دول أمــريكا    -١٥٠
بـي فوّجه االنتباه إىل اجتماع اقليمي عقد يف        الالتينـية والكاري  

ترينــيداد وتوبــاغو واكــوادور يف اطــار اجلهــود اجلاريــة لدعــم   
التصــديق عــلى اتفاقــية مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية   

وقــال ان اجلماعــات االجرامــية . والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا
ديد من  املـنظمة تشكل خطرا كبريا على األمن والتنمية يف الع         

. الـبلدان، وال تسـتثين مـنها بلـدان أمريكا الالتينية والكاريبـي           
وال بــد مــن وجــود تعــاون دويل أيضــا ملكافحــة االخــتطاف؛   
ــيق      ــيد تطب ــبـي مســتعدة لتأي ــية والكاري ــريكا الالتين ــدان أم وبل
اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية هلذا      

ت بـني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       وأشـار إىل الصـال    . الغـرض 
وقال ان االجتار غري املشروع باألنواع احملمية من        . واالرهاب

ــق يف     ــر للقلـ ــدرا آخـ ــثل مصـ ــربية ميـ ــيوانات الـ ــباتات واحلـ النـ
ورأى أن األمــني العــام بــّين بوضــوح يف تقريــره عــن  . املــنطقة

الـتقدم احملــرز يف تنفــيذ قــرار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي  
٢٠٠١/١٢ (E/CN.15/2002/7)    مــدى كــرب حجــم النشــاط 

وأشار إىل أن أعضاء جمموعة دول      . االجـرامي يف ذلـك اجملال     
أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي تترقـب اتاحة التقرير النهائي عن            

وأعــرب عــن . هــذا املوضــوع يف الــدورة الثانــية عشــرة للجــنة
طط تأيـيده أيضـا لعـدد آخـر مـن األنشـطة اجلارية، مبا فيها خ               

ــاء    ــال قضــ ــيما يف جمــ ــنا، وال ســ ــيذ اعــــالن فييــ العمــــل لتنفــ
وأعـرب عن تأييده أيضا للمشروع املنقح لعناصر        . األحـداث 

اعـالن املـبادئ األساسـية السـتخدام بـرامج العدالـة التصاحلية             
ــريق اخلــرباء     ــر اجــتماع ف ــوارد يف تقري ــية، ال يف املســائل اجلنائ

، املــرفق  (E/CN.15/2002/5/Add.1املعــين بالعدالــة التصــاحلية   
، بشـرط مواصـلة اعتـبار هـذه املبادئ األساسية مبادئ            )األول

وأعرب عن تأييد جمموعة دول     . توجيهـية وليس معايري ملزمة    
أمـريكا الالتينية والكاريبـي كذلك لعملية تطوير اتفاقية األمم    

املـتحدة ملكافحـة الفسـاد وللعـرض الـذي تقدمت به حكومة             
ــر    ــيع املســتوى لغــرض   املكســيك الستضــافة مؤمت سياســي رف
ــية   ــيع عــلى تلــك االتفاق ــم   . التوق ــرات األم ــتعلق مبؤمت ــيما ي وف

املــتحدة املقــبلة بشــأن مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، قــال إن  
اجملموعـة تعتـرب هـذه املؤمترات ملتقيات دينامية هامة إذ جيتمع            
فــيها كــبار املســؤولني واألكادميــيون وغريهــم ملناقشــة املســائل 

مـة املـتعلقة بالعدالـة اجلنائـية، لذا ستواصل اجملموعة دعمها        اهلا
 .لتلك املؤمترات

وقــال ممــثل مصــر إن اجملــتمع الــدويل يواجــه حتديــات   -١٥١
خطـرية فـيما يـتعلق باجلرمية عرب الوطنية جبميع أشكاهلا، األمر           
الــذي يتطلــب ردا دولــيا ازاءه، واألمــم املــتحدة مســؤولة عــن 

النــتقال مــن االتفاقــات واملصــاحل  التصــدي لذلــك الــتحدي با 
ويترتـب عـلى ذلك     . املشـتركة إىل تنفـيذ بـرامج فعلـية شـاملة          

ــبء ال طاقــة لــبعض الــبلدان عــلى حتملــه، وبالــتايل تنشــأ        ع
وأثـىن عـلى األمانة لعملها      . احلاجـة للمسـاعدة التقنـية واملالـية       

ــرب        ــنظمة ع ــور بأمهــية مكافحــة اجلــرمية امل ــية اجلمه ــلى توع ع
ــية وعــلى  ــية    الوطن ــرام اتفاق ــنجاح يف اب ــتابعة بعــد ال  جهــود امل

وأوصى مبنح قدر مساو    . مكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     
مـن االهتمام لألنشطة األخرى اليت تضطلع هبا األمانة العامة،          

وقــال ان مصــر . ال ســيما عمــلها املــتعلق مبكافحــة االرهــاب  
 من أكـدت عـلى الدوام احلاجة إىل مكافحة االرهاب، حمذرة         

ــنظمة، وبذلــت حمــاوالت لتضــمني اعــالن     صــالته باجلــرمية امل
. فييـنا خطوات عملية لتعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية        

ــاح    ــيز بـــني االرهـــاب وكفـ ــا إىل وجـــوب التميـ ــار أيضـ وأشـ
وشجب . الشـعوب املشـروع ملمارسـة حقهـا يف تقرير املصري          
غالل احلملة  األفعـال الـيت تقـوم هبـا اسرائيل، إذ تسعى إىل است            

الدولـية الراهـنة ضـد االرهـاب يف تـربير أعمـال االرهاب اليت               
. متارســها دولــتها ضــد الشــعب الفلســطيين وال ميكــن تــربيرها 

ــدور     ــة احلــق يف القــيام ب ــبغي أال يكــون ألي دول ــه ين وقــال ان
وينــبغي . القاضـي واجلــالد والــلجوء إىل االغتــيال واالضــطهاد 
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ل أشكاله ومظاهره وأن    جلمـيع الـدول أن تديـن االرهـاب بك         
تتوصـل إىل اتفاق بشأن تعريفه، لكي يتسىن التمييز بينه وبني            

وينــبغي جلمــيع . الكفـاح املشــروع حلــركات الــتحرير الوطنــية 
الـــدول، فضـــال عـــن ذلـــك، أن تدعـــم الـــتدابري مـــثل تســـليم  

وقـــال ان اتفاقـــية عـــام . اجملـــرمني، وفقـــا لالتفاقـــيات الدولـــية
ــبغي أن تســتخدم   )٤٤( اخلاصــة بوضــع الالجــئني  ١٩٥١ ال ين

كذريعــة ملــنح االرهابــيني حـــق الــلجوء، كمــا ينــبغي اختـــاذ       
الــتدابري الالزمــة للحــيلولة دون انــتقال األمــوال املشــبوهة الــيت 

وينبغي أيضا أال يقبل . ميكـن أن تسـتخدم يف متويـل االرهـاب     
اجملــتمع الــدويل بــاهلجوم عــلى ديــن معــني أو مــناطق أو بلــدان 

ــار حم ــنة يف اطـ ــابمعيـ ــة االرهـ ــدول إىل  . اربـ ــيع الـ ــا مجـ ودعـ
. تكثــيف الــتدابري األمنــية عــلى الصــعيدين الوطــين والــدويل      

وأعـرب أيضـا عـن تأيـيده لعملية وضع مشروع اتفاقية لألمم             
ولكـنه شـدد عـلى أنـه ينبغي، عند          . املـتحدة ملكافحـة الفسـاد     

اعـتماد تلـك االتفاقـية، أال تكـون خلدمـة مصاحل بلد معني أو               
ــبلدان أو أن تســتغل كــأداة للــتدخل يف   جمموعــة مع ــنة مــن ال ي

 .الشؤون الداخلية ألي دولة

وأعربـت ممثلة الواليات املتحدة عن تأييدها لألعمال         -١٥٢
الـيت اضـطلع هبـا املركـز املعـين مبنع االجرام الدويل خالل عام               

ــية   ٢٠٠١ ــتفاوض بشــأن مشــروع اتفاق ، وخاصــة يف جمــال ال
وقالـت ان ذلك يعترب تدبريا      . األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد       

هامـا لتحقـيق الـنـزاهة والفعالـية يف احلكم ويف التجارة العاملية       
وان مشكلة الفساد أعاقت حىت اآلن جهود       . وانفـاذ للقوانني  

ــة    ــود مكافحـ ــادية وجهـ ــية واالقتصـ ــية االجتماعـ ــيق التنمـ حتقـ
ــنظمة ــرمية املـ ــتحدة كشـــفت  . اجلـ وذكـــرت أن الواليـــات املـ
ــناء امل  ــنقاب أث ــد يف     ال ــذي عق ــية ال ــتمويل التنم ــدويل ل ــر ال ؤمت

ــيك يف آذار  ــتريي باملكسـ ــارس /مونـ ــدر  ٢٠٠٢مـ ــن مصـ ، عـ

                                                         
، الرقم ١٨٩، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (44)

٢٥٤٥. 

متويـلي جديد يعرف باسم صندوق حتديات األلفية، من شأنه    
اتاحــة مــوارد اضــافية للــبلدان النامــية رهــنا بالــتزامها بــاحلكم   

وأثنت على اجلهود اليت يبذهلا     . الرشـيد والقضـاء على الفساد     
يف مساعدة ودعم الدول اليت تسعى إىل التصديق على املركـز   

اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية    
وأشــارت إىل مضــي الواليــات  . والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا

املـتحدة قدمـا يف جهـود التصـديق على االتفاقية وبروتوكوهلا            
روتوكوهلا املـتعلق مبـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص وب            

املــتعلق مبكافحــة هتريــب املهاجــرين؛ وأعربــت عــن أمــلها بــأن 
تـتمكن الواليات املتحدة من التصديق على تلك الصكوك يف          

وأضـافت أن اجلهـود تـبذل حاليا لتأمني التوقيع          . العـام القـادم   
عـلى بـروتوكول مكافحـة صـنع األسـلحة الـنارية واالجتار هبا              

يات املتحدة خصصت وقالت ان الوال . بصـورة غـري مشروعة    
حـىت اآلن مـا يـزيد عـلى ملـيون دوالر أمـريكي لدعـم جهود                 

وشـددت عـلى حاجـة املركـز إىل مزيد من املوارد             . التصـديق 
وفــيما يــتعلق مبســألة  . لــتمويل مــا يعتــرب مــن أهــم مســؤولياته  

االرهــاب، أعربــت عــن تقديــرها للمــبادرات اجلديــدة لألمـــم  
، مشرية إىل   ٢٠٠١ سـبتمرب / أيلـول  ١١املـتحدة مـنذ أحـداث       

ــيويورك أن       ــتحدة املوجــودة يف ن ــم امل ــئات األم ــبغي هلي ــه ين أن
ــية عــن      تضــطلع داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة مبســؤولية أول

وبامكــان الــدول . تنسـيق املســائل اخلاصــة مبكافحــة االرهــاب 
األعضـاء االسـتفادة مـن املركـز وفرعه املعين مبنع االرهاب يف            

ى االتفاقيات االثنيت عشرة    تشـجيع الـدول عـلى التصـديق عـل         
وميكن . القائمـة الـيت تتناول موضوع االرهاب وعلى تنفيذها        

ــتم ذلــك بالتنســيق مــع جلــنة مكافحــة االرهــاب املنشــأة      أن ي
وذكرت أن ). ٢٠٠١ (١٣٧٣عمـال بقــــرار جملــس األمـــن      

الواليـــات املـــتحدة تعتـــرب التعلـــيقات الـــيت تســـعى إىل اقحـــام  
عمــل اللجــنة غــري مالئمــة ألهنــا تصــرف املســائل السياســية يف 

االهـتمام عـن العمل اهلام املعروض على اللجنة وتنطوي على           
وذكرت أيضا أن تلك الشواغل     . خطـر تقويـض ذلـك العمل      
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الطويلـة األمـد هـي اآلن موضع جهود رفيعة املستوى ودقيقة            
ــتها يف       ــم مناقش ــري املالئ ــن غ ــنطقة وم ــتها يف امل ــبذهلا حكوم ت

ــيت تضــطلع هبــا هــذه    وقالــت ا. اللجــنة ــة ال ن األعمــال اجلاري
اللجـنة يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية هي من األمور           

ــية ــبالغة األمهـ ــيدها للتغـــيريات  . الـ وأعربـــت كذلـــك عـــن تأيـ
ــبة املخــدرات      ــيت أجريــت مؤخــرا يف مكتــب مراق ــة ال االداري
ــيال      ــاحنني ســيكون دل ومــنع اجلــرمية، ورأت أن الدعــم مــن امل

 . االدارة عند تنفيذ التدابري اجلديدةعلى سالمة

وأشـار السـيد كوسـتا، املديـر التنفـيذي املعني ملكتب        -١٥٣
مراقـبة املخـدرات ومـنع اجلـرمية، يف بـيانه يف اجللسـة اخلامسة               

أبـــريل، إىل أن احلـــوار بـــني / نيســـان١٨للجـــنة، املعقـــودة يف 
الــدول األعضــاء ومكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية       

تمكني املكتــب مــن االضــطالع بصــورة ناجحــة    ضــروري لــ 
فالتهديدات اليت مل   . بالواليـات املعقـدة واملتطلبة املوكولة اليه      

يســبق هلــا مثــيل والــيت تشــكلها اجلــرمية عــرب الوطنــية، جبمــيع    
ــه ال    ــبها، أدت إىل اعــتراف اجملــتمع الــدويل بوضــوح بأن جوان

. نجاحميكـن ألي بلـد مبفـرده أن يواجـه اجلـرمية عرب الوطنية ب              
واملســــائل الــــيت كانــــت تعتــــرب يف املاضــــي مــــن اختصــــاص  
احلكومـات الوطنـية بصـورة حصرية جيب زيادة مواجهتها يف           
اطـار مـتعدد األطراف من خالل استراتيجيات وأنشطة متفق           

ومــا اتفاقــية األمــم  . علــيها ومبعــايري ووســائل دولــية مشــتركة 
وتوكوالت املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية والرب         

املــلحقة هبــا وبــدء املفاوضــات بشــأن مشــروع اتفاقــية األمــم    
املـتحدة ملكافحـة الفسـاد سـوى جتسـيد اللتزام اجملتمع الدويل             
وتقديـره لضـرورة توحيد اجلهود والعمل معا من أجل حماربة           

. أخطــر مظاهــر اجلــرمية عــرب الوطنــية عــلى الصــعيد العــاملي       
دها بغية التصديق   وأهـاب جبمـيع الـدول األعضـاء زيادة جهو         

ــت ممكــن لكــي       ــرب وق ــروتوكوالهتا يف أق ــية وب ــلى االتفاق ع
تصـبح تلك الصكوك اليت اعتمدت حديثا أدوات عملية حقا           

وتشــكل . يف اجلهــود املــبذولة يومــيا ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة 

ســيادة القــانون، وادارة شــؤون القضــاء بانصــاف وكفــاءة،      
إىل اجملتمعات املشاركة   وثقافـة الشرعية أحجار زاوية بالنسبة       

احلســـنة األداء وللشـــروط األساســـية املـــتعلقة بـــتعزيز حقـــوق 
. االنسـان وكذلك بالنسبة إىل التنمية االقتصادية واالجتماعية       

ويشـكل الـتعاون القضـائي ونظـم العدالة اجلنائية الفعالة، اليت            
ال متـثل عناصـر ضـرورية لالسـتقرار واألمـن والسـلم فحسب              

اصر ضرورية لتنمية التعاون، جزءا ال يتجزأ  بـل متـثل أيضـا عن      
مــن الواليــات الــيت أســندها اجملــتمع الــدويل ملكتــب مراقــبة        

وأعــرب عــن تصــميمه، بدعــم مــن . املخــدرات ومــنع اجلــرمية
ــدا لـــتعزيز الـــتعاون الـــدويل        ــنة، عـــلى أن ال يـــألو جهـ اللجـ
ومســاعدة الــدول األعضــاء عــلى التصــدي للــتحديات العاملــية 

وأعــرب عــن تقديــره للــدول . خــدرات واجلــرميةالــيت متثــلها امل
األعضـاء اليت تدعم برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة          
اجلنائـية وناشـد مجـيع الــدول األعضـاء االسـهام بسـخاء أكــرب       

وأعـرب عـن شـكره حلكومة       . يف الصـندوق بصـورة مسـتدمية      
تايلــند عــلى عرضــها استضــافة مؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي    

ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية وحلكومـة املكسـيك على             عشـر   
ــيع       ــيع املســتوى لتوق ــر السياســي الرف عرضــها استضــافة املؤمت

 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 
 

 احلضور -  باء
 

 دولة عضوا يف    ٣٦حضر الدورة احلادية عشرة ممثلو       -١٥٤
 دولــة أخــرى مــن ٦٤وحضــرها أيضــا مراقــبون عــن . اللجــنة

األعضــاء يف األمــم املــتحدة ودولــتان مــن غــري األعضــاء فــيها   
وممــثلون ملؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة ومراقــبون عــن       
املعــاهد الــيت تــتألف مــنها شــبكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع    

 مـنظمات حكومـية دولية و      ٩اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية وعـن         
ا التقرير  وتـرد يف املرفق األول هلذ     .  مـنظمة غـري حكومـية      ٣٦

 .قائمة بأمساء املشاركني
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 انتخاب أعضاء املكتب -  جيم
 

انتخبـت اللجـنة بالتزكـية يف جلسـتها األوىل املعقودة             -١٥٥
 :أبريل أعضاء املكتب التالية أمساؤهم/ نيسان١٦يف 

تـــريفايف جـــون تـــريفايف كانغـــاي   :الرئيس
 )زمبابوي(

 )بلغاريا(نايدينوف  ايفان   :نواب الرئيس     
 )بريو(فيري بولينيتش خا 
 )فرنسا(باتريك فيلمور  

مجهوريـــة ( ســـاريازدي .هعـــلي   :املقرر 
 )ايران االسالمية

وشـــكل األعضـــاء املنتخـــبون مكتـــب اللجـــنة الـــذي  -١٥٦
ــنظر يف املســائل املتصــلة      ــدورة لل ــناء ال اجــتمع عــدة مــرات أث

 .بتنظيم األعمال وباالدارة االستراتيجية
 
 

 مال وتنظيم األعمالاقرار جدول األع -  دال
 

ــتها األوىل    -١٥٧ ــتوافق اآلراء، يف جلســ ــنة بــ ــرت اللجــ أقــ
أبـــريل، جـــدول أعماهلـــا املؤقـــت     / نيســـان ١٦املعقـــودة يف 

E/CN.15/2002/1) و Corr.1 ( الــذي كانــت قــد اتفقــت علــيه
ــيه اجمللــس االقتصــادي      ــق عل ــا العاشــرة وواف اللجــنة يف دورهت

يوليه / متوز ١٤ املـؤرخ    ٢٠٠١/٢٤٠واالجـتماعي يف مقـرره      
 :وكان جدول األعمال كما يلي. ٢٠٠١

 .انتخاب أعضاء املكتب -١ 

 .اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢ 

مناقشـــة املوضـــوع احملـــوري بشـــأن اصـــالح  -٣
ــية   ــة اجلنائــ ــام العدالــ ــية  : نظــ ــيق الفعالــ حتقــ

 .واالنصاف

معـايري األمـم املتحدة وقواعدها يف جمال منع          -٤
 .ة اجلنائيةاجلرمية والعدال

ــدويل عــلى مكافحــة اجلــرمية عــرب    -٥ ــتعاون ال ال
 .الوطنية

 .أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل -٦ 

تعزيـــــز الـــــتعاون الـــــدويل عـــــلى مكافحـــــة   -٧ 
 .االرهاب

ــتحدة    -٨  ــم املـ ــر األمـ ــريية ملؤمتـ ــال التحضـ األعمـ
 .احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 .اتيجية واملسائل الربناجميةاالدارة االستر -٩ 

جـدول األعمـال املؤقت للدورة الثانية عشرة         -١٠ 
 .للجنة

ــا    -١١  ــال دورهتـ ــنة عـــن أعمـ ــر اللجـ ــتماد تقريـ اعـ
 .احلادية عشرة

ويف اجللسـة نفسـها، اعـتمدت اللجنة التنظيم املقترح       -١٥٨
ألعمـــال دورهتـــا احلاديـــة عشـــرة، الـــوارد يف مـــرفق جـــدول   

ته املعدلـة أثناء املشاورات اليت جرت       األعمـال املؤقـت، بصـيغ     
، )Corr.1 و E/CN.15/2002/1(بــــني الدورتــــني، وشــــروحــه 

 . جلسة للجنة اجلامعة١٢ويضم التنظيم املقترح 
  

 الوثائق -  هاء
 

تـــرد يف املـــرفق الـــثاين هلـــذا الـــتقرير قائمـــة بالوثـــائق   -١٥٩
ودعــا عــدة . املعروضـة عــلى اللجــنة يف دورهتــا احلاديـة عشــرة  

ثلني األمانـة إىل عمـل مـا يلـزم لـتكون وثائق ما قبل الدورة            ممـ 
مـتاحة بلغـات األمـم املـتحدة الرمسـية السـت قـبل ستة أسابيع              

 .من انعقاد الدورة، وفقا لطلب اجلمعية العامة
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Francisco, Juan Francisco Mesa Torres, Juliana Bustamente Reyes, 
Carlos Rodriguez Bocanegra, Diana Mejía Molina

 كولومبيا

سامح شكري، اسكندر غطاس، عبد اجمليد حممود، ياسر العطوي، 
 مصطفى عبد الغفار

 مصر
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 املغرب تاج الدين بادو، عبد اللطيف سعدي، علي رامي
Eduardo Ibarrola Nicolin, Maria de la Luz Lima Malvido, Olga 
Pellicer, Eduardo Héctor Miguel Flores, Salvador López 
Navarrete, Julián Juarez Cadenas, Orlando Paredes Lara, Rutilio 
Cruz Escandón Cadenas, Jesús Galván Muñóz, Juan Manuel 
Sepúlveda Fayad, Ranulfo Márquez Hernández, Benjamín Avila 
Márquez, Gina Andrea Cruz Blackledge, David Augusto Sotelo 
Rosas, José Manuel del Río Virgen, Tomas Torres Mercado

 املكسيك

عمر حممد كردي، عبد الرحيم الغامدي، عبد اهللا عبد الرمحن 
اليوسف، صاحل بن عبد اهللا الغامدي، حممد بن ناصر العولة، عبد 
 الرمحن بن حممد اجلار اهللا، حممد عبد العزيز املهيزع، سعود املطلق

اململكـــــــة العربـــــــية 
 السعودية

A. B. Rimdap, S. L. Mohammed  نيجرييا
T. P. Sreenivasan, Durgadas Gupta, Jayati Chandra, Shri Hamid Ali 
Rao, Shri Hemant Karkare, R. K. Garg

 اهلند

Jaap Ramaker, Pieter Ramaer, Michiel Bierkens, Hans Abma, 
Nadine Van Loon, Victor Jammers

 هولندا

Elizabeth Verville, Kenneth Brill, Stephen Noble, John   Harris, 
Kathleen Barmon, John Bargeron, John   Sandage, Guy Hummel, 
William Kullman, Edwin Zedlewski, David Fisher, Scott Harris

ــتحدة   ــات املــ الواليــ
 األمريكية

Toichi Fujiwara, Masayoshi Kamohara, Kunihiko Sakai, Yasuhiro 
Tanabe, Hirokazu Urata, Koshi Yamasaki, Haruhiko Fujimoto, 
Atsushi Iritani, Yuko Sano, Kiyo Kudo, Jiro Usui, Nobuoki Ishii

 اليابان
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 الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت مثلها مراقبون
 

أذربـيجان، األردن، أسـتراليا، اسـتونيا، أفغانسـتان، اكـوادور، ألبانـيا، أملانـيا، االمارات العربية                 
غـوال، أوروغـواي، أوغـندا، أوكرانـيا، ايرلـندا، ايطالـيا، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا،                املـتحدة، أن  

بوركيــنا فاســو، البوســنة واهلرســك، تركــيا، اجلماهرييــة العربــية الليبــية، اجلمهوريــة التشــيكية،  
اجلمهوريـة العربية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، الدامنرك،           

انـيا، زامبـيا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة، السـنغال، السـويد، شيلي، الصني، العراق،                 روم
ُعمــان، غــابون، غواتــيماال، فــنـزويال، فنلــندا، فييــت نــام، قــربص، كرواتــيا، كوبــا، الكويــت،   
كينـيا، لبـنان، لكسـمربغ، ليتوانيا، خلتنشتاين، مايل، ماليزيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى              

 .وايرلندا الشمالية، ناميبيا، النمسا، نيوزيلندا، هاييت، هنغاريا، اليمن، يوغوسالفيا، اليونان
  

 الدول غري األعضاء اليت مثلها مراقبون
 

 .سويسرا، الكرسي الرسويل
  

 األمانة العامة لألمم املتحدة
 

ــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية، بعــثة األمــم      ــية، مكتــب مراق املــتحدة يف مكتــب الشــؤون القانون
 .البوسنة واهلرسك

  
 برامج األمم املتحدة ومعاهد األحباث

 
بـرنامج األمـم املـتحدة للمسـتوطنات البشـرية، معهـد األمـم املـتحدة األقالـيمي ألحباث اجلرمية                    

 .والعدالة
  

 املعاهد االقليمية املنتسبة واملعاهد املشاركة
 

رمني، معهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية معهـد آسـيا والشـرق األقصـى ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اجمل        
ومعاملـة اجملـرمني، املعهـد األورويب ملـنع اجلرمية ومكافحتها، املنتسب اىل األمم املتحدة، املعهد      
االفــريقي الــتابع لألمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية ومعاملــة اجملــرمني، املركــزالدويل إلصــالح القــانون 

ة، املعهـد الدويل للدراسات العليا يف علوم اجلرمية، أكادميية          اجلـنائي ولسياسـات العدالـة اجلنائـي       
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ــس          ــنع اجلــرمية، اجملل ــدويل مل ــة، املركــز ال ــد الوطــين للعدال ــية، املعه ــوم األمن ــية للعل ــايف العرب ن
 .االستشاري الدويل العلمي والفين

  
 الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة

 
 .للطاقة الذريةالوكالة الدولية 

  
 املنظمات احلكومية الدولية األخرى اليت مثّلها مراقبون

 
االفريقــية، أمانــة الكومنولــث، جملــس وزراء الداخلــية  -اللجــنة االستشــارية القانونــية اآلســيوية 

العـرب، املفوضـية األوروبـية، املركـز الـدويل لوضـع السياسـات العامـة بشـأن اهلجـرة، املــنظمة           
ــلهجرة، مــ   ــية ل ــأنواع       الدول ــدويل ب ــية االجتــار ال ــة اتفاق ــا، أمان ــتعاون يف أوروب ــن وال نظمة األم

ــربية املهــددة باالنقــراض، مــنظمة فرســان مالطــة العســكرية املســتقلة،       ــباتات ال احلــيوانات والن
ترتيــب فاســنار بشــأن ضــوابط تصــدير األســلحة التقلــيدية والســلع والتكنولوجــيات املــزدوجة   

 .االستخدام
  

 كوميةاملنظمات غري احل
 

االحتاد ( مؤسسـة آسـيا ملـنع اجلرمية، مؤسسة كاريتاس الدولية            :ذات املركـز االستشـاري العـام      
، جلنة األصدقاء العاملية للتشاور، االحتاد      )الـدويل للجمعـيات اخلرييـة واالجتماعـية الكاثوليكـية         

التجارية والفنية،  الـدويل إللغـاء الرق، اجمللس الدويل للمرأة، االحتاد الدويل للمشتغالت باملهن             
رابطـة العــامل االسـالمي، الــرابطة الدولــية ألخـوات احملــبة، الــرابطة العاملـية للمرشــدات وفتــيات     

 .الكشافة، االحتاد الدويل لأليدي العاملة، املؤمتر االسالمي العاملي، منظمة زونتا الدولية
 

ماعي، احلركة الدولية    املركـز الوطـين للوقاية وللدفاع االجت       :ذات املركـز االستشـاري اخلـاص      
لالصالح " هاوارد"، االحتـاد العام للمرأة العربية، رابطة     ٢٠٠٠للدفـاع عـن األطفـال، أوروبـا         

اجلـنائي، الرابطة الدولية لقانون العقوبات، الرابطة الدولية ألعضاء النيابة العامة، املركز الدويل             
جـــنة الدولـــية للـــرعاية للـــبحوث والدراســـات يف عـــلم االجـــتماع والعقوبـــات والســـجون، الل

األبرشـية الكاثوليكـية يف السـجون، اجمللـس الـدويل املعـين مبشـاكل الكحـول واإلدمان، االحتاد                   
الـدويل للجامعـيات، الـرابطة الدولـية حلقـوق االنسـان، اجلمعـية الدولـية لعـلم اجلـرمية، اجلمعية                  

ــياباين       ــاع االجــتماعي، مركــز التضــامن االيطــايل، االحتــاد ال ــية للدف ــرابطات احملــامني،  الدول  ل
 االحتاد  –مؤسسـة مـارانغوبوس حلقـوق االنسـان، اجمللـس الوطـين للمـنظمات النسـائية األملانية                  
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الفـيدرايل للمـنظمات النسـائية واجلماعـات النسـائية للـرابطات األملانية، معهد اجملتمع املفتوح،                 
 واحلركة الدولية للطلبة احلـركة الكاثوليكـية الدولـية للشـؤون الفكرية والثقافة     (بـاكس رومانـا     

ــزمالة الســجون،     )الكاثولــيك ــية ل ــرابطة الدول ــانون العقوبــات، ال ــية الصــالح ق ــرابطة الدول ، ال
 .اجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة بالضحايا
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 املرفق الثاين
 

 قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة
 

 العنوان أو الوصف
بند جدول 

 رقم الوثيقة مالاألع
E/CN.15/2002/1 ٢ جدول األعمال املؤقت والشروح

Corr.1و 

ــنع        ــين مب ــز املع ــال املرك ــن أعم ــيذي ع ــر التنف ــر املدي تقري
 االجرام الدويل

٦ E/CN.15/2002/2
Corr.1و 

: اصــالح نظــام العدالــة اجلنائــية"تقريــر األمــني العــام عــن 
ــية واالنصــاف  ــيق " حتقــيق الفعال ــايري واســتخدام وتطب  مع

األمـم املـتحدة وقواعدهـا وخاصـة مـا يـتعلق منها بقضاء           
 األحداث واصالح قوانني العقوبات

E/CN.15/2002/3 ٤ و ٣

تقريــر اجــتماع فــريق اخلــرباء املعــين مبــنع اجلــرمية، الــذي   
ــن    ــترة مـ ــندا، يف الفـ ــر، كـ ــد يف فانكوفـ  ٢٤ إىل ٢١عقـ

 ٢٠٠٢يناير /كانون الثاين

٤ E/CN.15/2002/4

E/CN.15/2002/5 ٤ و ٣ ألمني العام عن العدالة التصاحليةتقرير ا
Corr.1و 

ــة التصــاحلية      ــريق اخلــرباء املعــين بالعدال ــر اجــتماع ف تقري
ــن     ــترة مــ ــاوا يف الفــ ــد يف أوتــ ــذي عقــ ــرين ٢٩الــ  تشــ

 ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١ –أكتوبر /األول

E/CN.15/2002/5/Add.1 ٤ و ٣

عـــالن األمــم املـــتحدة  تقريــر األمـــني العــام عـــن تنفــيذ إ   
 التجارية الدولية ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت

٤ E/CN.15/2002/6
Add.2و  

ــية لقواعــد      ــة الدول ــام عــن تنفــيد املدون ــر األمــني الع تقري
 سلوك املوظفني العموميني

٤ E/CN.15/2002/6/Add.1 
Add.3 و 

اجمللس التقدم احملرز يف تنفيذ قرار      تقريـر األمني العام عن      
 بشـأن االجتار غري    ٢٠٠١/١٢االقتصـادي واالجـتماعي     

ــربية اخلاضــعة      ــباتات واحلــيوانات ال ــأنواع الن املشــروع ب
 للحماية

٥ E/CN.15/2002/7

تقريـر األمـني العام عن تدابري فعالة ملنع ومكافحة اجلرمية      
 ذات الصلة باحلاسوب

٥ E/CN.15/2002/8

ــرمني   ــنع اجملـ ــام عـــن صـ ــر األمـــني العـ ــتفجرات تقريـ  للمـ
واجتـارهم هبـا بصورة غري مشروعة واستعماهلا لألغراض         

 االجرامية

٥ E/CN.15/2002/9
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 

 رقم الوثيقة مالاألع
ــتفجرات      ــرمني للمـ ــنع اجملـ ــتعلقة بصـ ــة املـ ــتائج الدراسـ نـ
واجتـارهم هبـا بصورة غري مشروعة واستعماهلا لألغراض         

 االجرامية

٥ E/CN.15/2002/9/Add.1

عــلى اتفاقــية الــترويج للتصــديق تقريــر األمــني العــام عــن 
األمــــــــم املــــــــتحدة ملكافحــــــــة اجلــــــــرمية املــــــــنظمة     

 عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

٥ E/CN.15/2002/10

تقريـر األمـني العـام عن تنفيذ اعالن األمم املتحدة بشأن            
 اجلرمية واألمن العام

٤ E/CN.15/2002/11

تقريـر األمـني العـام عـن األعمـال التحضريية ملؤمتر األمم             
 تحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةامل

٨ E/CN.15/2002/12

مذكـرة مـن األمـني العام بشأن تسمية عضوين يف جملس            
ــيمي ألحبــاث اجلــرمية       ــم املــتحدة األقال ــد األم ــناء معه أم

 والعدالة

٩ E/CN.15/2002/13

 E/CN.15/2002/L.1 ١١ مشروع التقرير
Add.1-10 و 

سـتخدام بـرامج العدالة التصاحلية يف       املـبادئ األساسـية ال    
 مشروع قرار منقح: املسائل اجلنائية

٤ E/CN.15/2002/L.2/Rev.1

E/CN.15/2002/L.3/Rev.2 ٤ مشروع قرار منقح: تدابري لتعزيز منع اجلرمية منعا فعاال

األعمــال التحضــريية ملؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر 
  مشروع قرار منقح:ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

٨ E/CN.15/2002/L.4/Rev.2

تــــرويج الــــتدابري الفعالــــة للتصــــدي للمســــائل املــــتعلقة 
ــتهاك أو االســتغالل اجلنســي     ــن وباالن ــال املفقودي باألطف

 مشروع قرار منقح: لألطفال

٥ E/CN.15/2002/L.5/Rev.1

تعزيــز الــتعاون الــدويل واملســاعدة التقنــية ضــمن اطــار       
ع االجرام الدويل من أجل منع االرهاب       املركـز املعـين مبن    

 مشروع قرار: ومكافحته

٧ E/CN.15/2002/L.6

تدعـيم قـدرة املركـز املعـين مبنع االجرام الدويل على منع             
 مشروع قرار: االرهاب ومكافحته

٦ E/CN.15/2002/L.7

ــرب     ــنظمة عـ ــرمية املـ ــة اجلـ ــلى مكافحـ ــدويل عـ ــتعاون الـ الـ
ول يف جمــــال بــــناء تقــــدمي املســــاعدة إىل الــــد: الوطنــــية

القــدرات تيســريا لتنفــيذ اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة   
: اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا         

 مشروع قرار منقح

٥ E/CN.15/2002/L.8/Rev.1
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عقـد مؤمتـر سياسـي رفـيع املسـتوى للتوقـيع عـلى اتفاقية               

 نقحمشروع قرار م: األمم املتحدة ملكافحة الفساد
٥ E/CN.15/2002/L.9/Rev.1

ــنع اجلــرمية       ــا يف جمــال م ــتحدة وقواعده ــم امل ــايري األم مع
 مشروع قرار منقح: والعدالة اجلنائية

٤ E/CN.15/2002/L.10/Rev.2

الـتعاون الدويل على منع االختطاف ومكافحته والقضاء        
ــري املســاعدة للضــحايا     ــلى توف ــيه وع ــرار  : عل مشــروع ق

 منقح

٥ E/CN.15/2002/L.11/Rev.1

الـتعاون الـدويل واملساعدة التقنية واخلدمات االستشارية        
ــية    ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــرار  : يف جمــال م مشــروع ق

 منقح

٦ E/CN.15/2002/L.12/Rev.1

ــوع    ــول موضـ ــدوة حـ ــدويل  "نـ ــاب الـ ــة االرهـ : مكافحـ
 مشروع قرار منقح": مسامهة األمم املتحدة

٧ E/CN.15/2002/L.13/Rev.1

ار غـري املشـروع بـأنواع النـباتات واحليوانات الربية           االجتـ 
 مشروع قرار منقح: اخلاضعة للحماية

٥ E/CN.15/2002/L.14/Rev.1

مــتابعة خطــط العمــل لتنفــيذ إعــالن فييــنا بشــأن اجلــرمية   
ــة ــات القــرن احلــادي والعشــرين  : والعدال : مواجهــة حتدي

 مشروع قرار منقح

٥ E/CN.15/2002/L.15/Rev.1

لــتعاون الــدويل واملســاعدة التقنــية ضــمن اطــار      تعزيــز ا
أنشــطة املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل يف جمــال مــنع 

 مشروع قرار منقح: االرهاب ومكافحته

٧ E/CN.15/2002/L.16/Rev.1

Proposed revisions to the medium-term plan for 
the period 2002-2005 

 E/CN.15/2002/CRP.1 

African Charter on Prisoners’ Rights  E/CN.15/2002/CRP.2 

Activities of the institutes comprising the United 
Nations Crime Prevention and Criminal Justice 
Programme network 

 E/CN.15/2002/CRP.3 

Subregional ministerial seminar to support the 
ratification of the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime and its 
Protocols, held in Ouagadougou from 28 to 30 
November 2001 

 E/CN.15/2002/CRP.4 

Subregional ministerial seminar on the United 
Nations Convention against Transnational 

 E/CN.15/2002/CRP.5 
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Subregional ministerial seminar on the United 
Nations Convention against Transnational 
Organized Crime and its Protocols, held in 
Tehran on 3 and 4 October 2001 

 E/CN.15/2002/CRP.5 

Ministerial consultation on the United Nations 
Convention against Transnational Organized 
Crime and its Protocols, held in Port-of-Spain 
from 30 November to 1 December 2001  

 E/CN.15/2002/CRP.6 

Report of the ASEAN high-level experts 
meeting on the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime and its 
Protocols, held in Hanoi from 8 to 10 August 
2001 

 E/CN.15/2002/CRP.7 

Report of the Latin American seminar to 
promote the ratification of the United Nations 
Convention against Transnational Organized 
Crime and its related protocols, held in Quito 
from 25 to 27 March 2002 

 E/CN.15/2002/CRP.8 

Technical cooperation strategy  E/CN.15/2002/CRP.9 
Criminal justice challenges in the age of 
globalization: regional strategies for combating 
terrorism, corruption and transnational 
organized crime in the context of development 
and poverty alleviation: report of the Working 
Group of Experts 

 E/CN.15/2002/NGO/1 

Effective crime prevention (violence against 
women): statement submitted by Soroptomist 
International 

 E/CN.15/2002/NGO/2 
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