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الشروح 
 

انتخاب أعضاء املكتب  -١
 

تنـص املـادة ١٥ مـن النظـام الداخلـي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـــاعي علــى أن تنتخــب اللجنــة، يف بدايــة 

اجللسة األوىل من دورا العادية، رئيسا ومن يلزم من أعضاء املكتب اآلخرين من بني ممثلي أعضاء اللجنة. 

ووفقا للمادة ١٦ من النظام الداخلي، يشغل أعضاء املكتب مناصبهم إىل أن ينتخب خلفاء هلم، كما جيوز اعادة انتخام. 

وابتـداء مـن الـدورة األوىل للجنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـيت عقـدت يف عـام ١٩٩٢، جيـري انتخـاب رئيـس وثالثـة نــواب 

للرئيـس ومقـرر. ومـع مراعـاة السياسـة املتبعـة يف التنـاوب علـى أسـاس جمموعـات األعضـاء االقليميـة يف الـدورة السـابقة، كـان أعضـــاء املكتــب 

الذين انتخبتهم اللجنة يف دورا العاشرة من اموعات االقليمية التالية: 
 

عضو املكتب املنتخب  اموعة االقليمية  املنصب 
شوكت أومري (باكستان)  جمموعة الدول اآلسيوية  الرئيس 

تاج الدين بادو (املغرب)  جمموعة الدول األفريقية  النائب األول للرئيس 

إيفان نايدينوف (بلغاريا)  جمموعة دول أوروبا الشرقية  النائب الثاين للرئيس 

خوان خيمينيس مايور (بريو)  جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي  النائب الثالث للرئيس 

إغناثيو بايلينا رويث (اسبانيا)  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  املقرر 
 

ـــن رؤســاء اموعــات االقليميــة اخلمــس ملســاعدة الرئيــس يف معاجلــة املســائل  وأنشـئ يف الـدورة العاشـرة للجنـة فريـق مؤلـف م

التنظيمية. وشكل أعضاء ذلك الفريق مع أعضاء املكتب املنتخبني املكتب املوسع. 

ـــات االقليميــة، كلمــا أمكــن ذلــك، إىل االســتمرارية يف تشــكيل  وكـانت اللجنـة قـد أوصـت يف قرارهـا ٣/٥ بـأن تسـعى اموع

مكتبها، وخاصة بانتخاب عضو واحد على األقل من األعضاء املتقاعدين من املكتب السابق لكل دورة للعمل يف مكتب الدورة التالية هلا. 

ووفقا لسياسة التنـاوب الـيت أقرـا اللجنـة سـيكون رئيـس اللجنـة يف دورـا احلاديـة عشـرة مـن جمموعـة الـدول األفريقيـة، ويكـون 

املقرر من جمموعة الدول اآلسيوية. 

اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٢
 

تنـص املـادة ٧ مـن النظـام الداخلـي للجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـــاعي علــى أن تقــر اللجنــة، يف بدايــة كــل 

دورة، جدول أعمال تلك الدورة على أساس جدول األعمال املؤقت. 

وكان الس االقتصـادي واالجتمـاعي قـد قـرر، يف مقـرره ٢٣٢/١٩٩٧، أن تـزود اللجنـة، اعتبـارا مـن دورـا السـابعة فصـاعدا، 

خبدمـات الترمجـة الفوريـة الكاملـة ملـا جمموعـه ١٢ جلسـة مـن جلسـات املشـاورات غـري الرمسيـة حـول مشــاريع املقترحــات وجلســات األفرقــة 

العاملة املفتوحة العضويـة، باالضافـة إىل جلسـاا العامـة، علـى أن تقـوم اللجنـة بتحديـد الوقـت املخصـص ملختلـف أنـواع اجللسـات علـى وجـه 
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الدقة ضمن اطار بند جدول أعماهلا املعنون "اقرار جـدول األعمـال وتنظيـم األعمـال"، علـى أسـاس أال تعقـد أكـثر مـن جلسـتني يف آن واحـد، 

ضمانا ملشاركة أكرب عدد ممكن من الوفود. 

وكـان الـس االقتصـادي واالجتمـاعي قـد أحـاط علمـــا، يف مقــرره ٢٤٠/٢٠٠١، بتقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورــا العاشــرة 

ووافق على جدول األعمال املؤقت لدورا احلاديـة عشـرة. ويف أعقـاب اجتمـاعي اللجنـة فيمـا بـني الـدورات، اللذيـن عقـدا يومـي ١٥ تشـرين 

ــاين/ينـاير ٢٠٠٢، أجـري تغيـري علـى جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة احلاديـة عشـرة للجنـة لكـي جيسـد توصيـات  الثاين/نوفمرب و١٤ كانون الث

ذينك االجتماعني. 

وعقب اقرار جدول األعمال، رمبا تود اللجنة أن تضع جدوال زمنيــا لدورـا احلاديـة عشـرة، وأن تتفـق علـى تنظيـم أعماهلـا. ويـرد 

يف املرفق تنظيم مقترح لألعمال لكي تنظر فيه اللجنة يف دورا احلادية عشرة. 
 
 

مناقشة املوضوع احملوري بشأن اصالح نظام العدالة اجلنائية: حتقيق الفعالية واالنصاف  -٣
 
 

اصالح قضاء األحداث  (أ)
 

االصالحات املتكاملة لنظام العدالة اجلنائية، مع تشديد خاص على وكالء النيابة واحملاكم والسجون  (ب)
 

تعزيز التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية  (ج)
 

قررت اللجنة يف قرارها ١/٩، املعنون "االدارة االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن جـانب جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة"، أن تواصـل اتبـاع برنـامج عملـها املقـرر املتعـدد السـنوات، 

الـذي يقضـي بـأن يكـون لكـل دورة مـن دوراـا موضـوع حمـوري بـارز واحـد. وقـررت اللجنـة أيضـا يف دورـا العاشـرة أن يكـون املوضـوع احملـوري لدورـا احلاديـة عشـرة هـو "اصـالح نظـام العدالـة اجلنائيـــة" واتفقــت علــى أن تبــت يف 

املواضيع الفرعية يف اجتماعاا فيما بني الدورات. 

واتفقت اللجنة يف اجتماعها املعقود ما بــني الـدورات يف ١٤ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ علـى أن تنـاقش يف دورـا احلاديـة عشـرة 

املواضيـع الفرعيـة التاليـة: "اصـالح قضـاء األحـداث"؛ و "االصالحـات املتكاملـة لنظـام العدالـة اجلنائيـة، مـع تشـديد خـاص علـى وكـــالء النيابــة 

واحملاكم والسجون"، و "تعزيز التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية". 

وقد تود اللجنة أن تناقش، أثناء مناقشة املوضوع احملوري يف دورـا احلاديـة عشـرة، مسـألة اصـالح نظـام العدالـة اجلنائيـة يف نطاقـه 

الكامل. وقد يوىل اهتمام خاص للمساعدة والتعاون التقنيني يف جمال دعم اصـالح نظـام العدالـة اجلنائيـة، وبوجـه خـاص يف اطـار حفـظ السـالم 

والتعمري بعد انتهاء الصراعات. ويتوىل مناقشة املوضوع احملوري فريق من اخلرباء خيتار على أساس التوزيع اجلغرايف العادل. 
 
 

الوثائق 
 

تقرير األمني العام عن اصالح نظام العدالة اجلنائية: اسـتخدام وتطبيـق املعايـري والقواعـد، وخاصـة فيمـا يتعلـق بقضـاء األحـداث واصـالح قـانون 

 (E/CN.15/2002/3) العقوبات

 (Corr.1 و E /CN.15/2002/5) تقرير األمني العام عن العدالة التصاحلية
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 ( E /CN.15/2002/5/Add.1) تقرير اجتماع فريق اخلرباء املعين بالعدالة التصاحلية
 
 

معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  -٤
 

العدالة التصاحلية 
 

طلــب الــس االقتصــادي واالجتمــاعي، يف قــراره ١٤/٢٠٠٠، إىل األمــني العــام أن يلتمــس مــن الــدول األعضــاء واملنظمـــات 

احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات الصلـة، وكذلـك مـن معـاهد شـــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، 

تعليقات على مدى استحسان ووسائل وضع مبادئ مشـتركة بشـأن اسـتخدام برامـج العدالـة التصاحليـة يف املسـائل اجلنائيـة، واسـتصواب وضـع 

صـك جديـد لذلـك الغـرض. ويف القـرار ذاتـه، طلـب الـس إىل األمـني العـام أيضـــا، رهنــا بتوافــر تربعــات هلــذا الغــرض، أن يدعــو إىل عقــد 

اجتمـاع لفريـق مـن اخلـرباء املختـارين علـى أسـاس التمثيـل اجلغـرايف العـادل، لكـي يســـتعرضوا التعليقــات الــواردة ويدرســوا اقتراحــات بشــأن 

اجراءات أخرى تتعلق بالعدالـة التصاحليـة. وقـد اسـتضافت حكومـة كنـدا اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين بالعدالـة التصاحليـة الـذي عقـد يف أوتـاوا 

/E و  C N ـــام (15/2002/5. يف الفـترة مـن ٢٩ تشـرين األول/أكتوبـر إىل ١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١. ويـرد يف تقريــر األميــن الع

Corr.1) حتليل للتعليقات الـواردة مـن الـدول األعضـاء اسـتجابة لقـرار الـس ١٤/٢٠٠٠. وسـوف تتـاح للجنـة يف اضافـة إىل تلـك الوثيقـة 

(E/CN.15/2002/5/Add.1) توصيات فريق اخلرباء واملشروع املنقح ملبادئ استخدام العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية. 
 

منع اجلرمية الفعال املستند إىل اتمع احمللي 
 

طلب الس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره ١١/٢٠٠١ املعنـون "تدابـري تعزيـز منـع اجلرميـة الفعـال املسـتند إىل اتمـع احمللـي"، 

إىل األمني العام أن يعقد، رهنا بتوافر مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة، اجتماعـا لفريـق مـن اخلـرباء املختـارين علـى أسـاس التمثيـل اجلغـرايف العـادل،  

A)، بغيـة الوصـول إىل صيغـة  / CONF.187/7 لغرض مواصلة تنقيح مشروع صيغة عناصر منع اجلرمية بطريقـة مسـؤولة (مرفـق الوثيقـة

ملشروع العناصر يكون مبسـتطاع اللجنـة االسـتناد اليـها يف التوصـل إىل توافـق يف اآلراء يف دورـا احلاديـة عشـرة، واقـتراح جمـاالت ذات أولويـة 

ألجل العمل الدويل، مبا يف ذلك حتديد مسائل املساعدة التقنية يف سبيل ترويج منع اجلرمية الفعال املستند إىل اتمع احمللي. 

ويف القـرار ذاتـه، رحـب الـس االقتصـادي واالجتمـاعي بعـرض حكومـة كنـدا اسـتضافة اجتمـاع فريـق اخلـرباء، وطلـب إىل فريــق 

اخلـرباء أن ينظـر، ضمـن سـياق اجتماعـه، يف نتـائج عمـل اجتماعـات األمـم املتحـدة األخـرية بشـأن هـذا املوضـوع؛ وطلـب إىل األمـني العـــام أن 

يقـدم إىل اللجنـة يف دورـا احلاديـة عشـرة تقريـرا عـن نتـائج اجتمـاع فريـق اخلـرباء، يتضمـن الصيغـة املنقحـة الـيت وضعـها ملشـروع عنـاصر منـــع 

اجلرمية بطريقة مسؤولة، وااالت ذات األولوية ألجل العمل الدويل علـى ترويـج منـع اجلرميـة املسـتند إىل اتمـع احمللـي، كـي تنظـر فيـه وتتخـذ 

E) اسـتجابة لذلـك  / C N.15/2002/4) تمـع احمللـيـال املسـتند إىل ااجراء بشأنه. وقد أعد تقرير األمني العام بشـأن منـع اجلرميـة الفع

الطلب. 
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تنفيذ اعالن األمم املتحدة بشأن اجلرمية واألمن العام 
 

اعتمدت األمم املتحدة يف قرارها ٦٠/٥١ اعـالن األمـم املتحـدة بشـأن اجلرميـة واألمـن العـام. ويف اطـار متابعـة ذلـك القـرار طلـب 

ـــذ االعــالن، إىل األمــني العــام أن يلتمــس مــن الــدول األعضــاء املعلومــات  الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف قـراره ٣٤/١٩٩٧ بشـأن تنفي

املتعلقة بتنفيذ االعالن، وذلك بواسطة اسـتبيان أو وسـائل أخـرى لضمـان ورود إجابـات متناسـقة. وأكـد الـس ذلـك الطلـب يف البـاب األول 

من قراره ٢١/١٩٩٨ املعنون "معايـري األمـم املتحـدة وقواعدهـا يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة". ووفقـا لذينـك الطلبـني، أتيـح للجنـة يف 

دورا الثامنة مشروع استبيان بشأن استخدام االعـالن وتطبيقـه. ويف تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩، أرسـل املركـز املعـين مبنـع االجـرام الـدويل، 

ـــرة شــفوية واســتبيانا إىل الــدول األعضــاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة  التـابع ملكتـب مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة، باألمانـة العامـة، مذك

واملعاهد اليت تتألف منـها شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، بقصـد احلصـول علـى املعلومـات املتعلقـة بتنفيـذ االعـالن. 

ويف الـدورة التاسـعة للجنـة أوصـي بارجـاء االبـالغ عـن نتـائج االسـتبيان إىل حـني انعقـاد الـدورة احلاديـــة عشــرة للجنــة. وســوف تتــاح نتــائج 

 .(Corr.1 و E / CN.15/2002/5) االستبيان للجنة ضمن تقرير األمني العام عن العدالـة التصاحليـة
 
 

تنفيذ املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني واعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية الدولية 
 

اعتمـدت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٥٩/٥١ املدونـة الدوليـــة لقواعــد ســلوك املوظفــني العموميــني، وطلبــت إىل اللجنــة أن تبقــي 

مسألة اجراءات مكافحـة الفسـاد قيـد االسـتعراض املنتظـم. واعتمـدت يف قرارهـا ١٩١/٥١ اعـالن األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد والرشـوة يف 

املعـامالت التجاريـة الدوليـة، وطلبـت إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي وهيئاتـه الفرعيـة، وخاصـة جلنـة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ابقــاء 

مسألة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية الدولية قيـد االسـتعراض بصفـة منتظمـة، وتشـجيع تنفيـذ ذلـك القـرار تنفيـذا فعـاال. ويعـرض علـى 

 (E/ C N اللجنة يف دورا احلادية عشرة تقرير األمني العام عن تنفيذ املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني (15/2002/14.

 .(E / C N.15/2002/6) وتقرير األمني العام عن تنفيذ اعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية

وطلب الس االقتصادي واالجتمـاعي، يف البـاب األول مـن قـراره ٢١/١٩٩٨ املعنـون "معايـري األمـم املتحـدة وقواعدهـا يف جمـال 

ـــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد والرشــوة يف املعــامالت  منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة"، أن يعـد األمـني العـام أدوات اسـتقصائية بشـأن اعـالن األم

التجارية الدولية وبشأن املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميـني. وعمـال بذلـك الطلـب، أرسـل املركـز املعـين مبنـع االجـرام الـدويل إىل 

 (E / C N.15/2002/6) احلكومات يف عام ١٩٩٩ استبيانني بشأن تلك األدوات. وسوف يغطي تقرير األمني العام عن تنفيذ االعالن

) الردود الــيت قدمتـها الـدول األعضـاء علـى  E /CN.15/2002/14) وتقريره عن تنفيذ املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني

االستبيانني. 
 

الوثائق 
 

تقريـر األمـني العـام عـن اصـالح نظـام العدالـة اجلنائيـة: اسـتخدام وتطبيـق املعايـري والقواعـد وخاصـة مـا يتعلـق منـها بقضـاء األحـداث واصـــالح 

 (E/CN.15/2002/3) قوانني العقوبات
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 ( E /CN.15/2002/4) تمعال املستند إىل امذكرة األمني العام عن منع اجلرمية الفع

 (Corr.1 و E /CN.15/2002/5) تقرير األمني العام عن العدالة التصاحلية

 ( E /CN.15/2002/5/Add.1) التقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين بالعدالة التصاحلية

 (E / C N.15/2002/6) تقرير األمني العام عن تنفيذ اعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية الدولية

 ( E /CN.15/2002/11) تقرير األمني العام عن تنفيذ اعالن األمم املتحدة بشأن اجلرمية واألمن العام

 ( E /CN.15/2002/14) تقرير األمني العام عن تنفيذ املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني
 
 

التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية  -٥
 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، والربوتوكوالت امللحقة ا 
 

شجعت اجلمعية العامة، يف قرارها ١٢٠/٥٦ املعنـون "اجـراءات مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة: تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول 

يف جمال بناء القدرات تيسـريا لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والـربوتوكوالت امللحقـة ـا"، الـدول األعضـاء 

على أن تقدم إىل صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة تربعـات كافيـة لـتزويد البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة 

انتقالية، باملساعدة التقنية اليت قد حتتاجها لتنفيـذ االتفاقيـة والـربوتوكوالت امللحقـة ـا، مبـا يف ذلـك تقـدمي املسـاعدة للتدابـري التحضرييـة الالزمـة 

للتنفيذ، مع مراعاة املادة ٣٠ من االتفاقية؛ وطلبت إىل األمني العـام أن يـزود املركـز املعـين مبنـع االجـرام الـدويل التـابع ملكتـب مراقبـة املخـدرات 

ــه مـن العمـل، بصـورة فعالـة، علـى بـدء نفـاذ االتفاقيـة والـربوتوكوالت امللحقـة ـا وتنفيذهـا  ومنع اجلرمية باألمانة العامة، باملوارد الالزمة لتمكين

بوسـائل منـها تقـدمي املسـاعدة إىل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة مـن أجـل بنـاء القـدرات يف اـاالت الـيت تشــملها 

االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا؛ كما طلبت إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اللجنـة يف دورـا احلاديـة عشـرة تقريـرا عـن تنفيـذ ذلـك القـرار. 

E) اسـتجابة  / C N.15/2002/10) ـا وقد أعد تقرير األمني العام عن التشجيع على التصديق علـى االتفاقيـة والـربوتوكوالت امللحقـة

لذلك الطلب. 
 
 

املتفجرات 
 

ــة، يف قرارهـا ١٢٧/٥٤، إىل األمـني العـام أن يدعـو إىل عقـد اجتمـاع لفريـق مـن اخلـرباء ال يزيـد عددهـم عـن  طلبت اجلمعية العام

عشرين عضوا، ضمن املوارد املوجودة أو املوارد اخلارجة عن امليزانية، مـع مراعـاة التمثيـل اجلغـرايف العـادل، العـداد دراسـة عـن ضلـوع جمرمـني 

يف صنع املتفجرات واالجتار ا على حنو غري مشـروع واسـتعماهلا ألغـراض اجراميـة، واضعـا يف االعتبـار الكـامل املسـائل املذكـورة يف الفقـرة ٢ 

من قرار الس االقتصـادي واالجتمـاعي ١٧/١٩٩٨؛ وطلبـت إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اللجنـة، يف أقـرب وقـت ممكـن، تقريـرا عـن نتـائج 

تلك الدراسة. 
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وعقد اجتماع فريق اخلرباء املعين بصنـع املتفجــرات واالجتـار ـا يف فيينـا يف الفـترة مـن ١٢ إىل ١٦ آذار/مـارس ومـن ١٨ إىل ٢٠ 

كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١. وسـوف يعـرض علـى اللجنـة يف دورـا احلاديـة عشـرة ملخـص ملناقشــات فريــق اخلـرباء ومـــا توصــل اليــه مــن 

 .( E/CN.15/2002/9/Add.1) وملخص لنتائج الدراسة ،( E/CN.15/2002/9) استنتاجات وتوصيات
 
 

اجلرائم املتصلة بالتكنولوجيا الرفيعة واحلواسيب 
 

طلــب الــس االقتصــادي واالجتمــاعي، يف قــراره ٢٣/١٩٩٩ املعنــون "أعمــال برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــــة والعدالـــة 

اجلنائيـة"، إىل األمـني العـام أن يضطلـع، واضعـا يف اعتبـاره أنشـطة حلقـة العمـل املعنيـة بـاجلرائم املتصلـة بشـــبكة احلواســيب والــيت كــان مقــررا 

عقدها أثنــاء مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـر ملنـع اجلرميـة ومعاملـة ارمـني، بـاجراء دراسـة عـن التدابـري الفعالـة الـيت ميكـن اختاذهـا علـى الصعيديـن 

الوطـين والـدويل ملنـع ومكافحـة اجلرائـم املتصلـة باحلواسـيب، وأن يقـدم تقريـرا إىل اللجنـة يف دورـا العاشـــرة عــن اســتنتاجات الدراســة. وقــد 

) على اللجنة يف دورا العاشرة.  E /CN.15/2001/4) عرض تقرير األمني العام عن استنتاجات الدراسة

وبناء على توصية اللجنة يف دورا العاشـرة، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة القـرار ٢٦١/٥٦ املعنـون "خطـط العمـل لتنفيـذ اعـالن فيينـا 

بشأن اجلرمية والعدالة: مواجهة حتديــات القـرن احلـادي والعشـرين". ويف ذلـك القـرار، أحـاطت اجلمعيـة علمـا مـع التقديـر خبطـط العمـل لتنفيـذ 

اعالن فيينا املرفقة بذلك القرار والـيت تتضمـن خطـة عمـل ملكافحـة اجلرائـم املتصلـة بالتكنولوجيـا الرفيعـة واحلواسـيب. واذ الحظـت اجلمعيـة يف 

ـــات الدوليــة واالقليميــة يف جمــال مكافحــة اجلرميــة املتصلــة بالتكنولوجيــا الرفيعــة، ورحبــت  قرارهـا ١٢١/٥٦ العمـل الـذي تضطلـع بـه املنظم

بأعمـال املؤمتـر العاشـر، واعـترفت مـع التقديـر بأعمـال اللجنـة يف دورتيـها التاسـعة والعاشـرة ومـا أعقـب ذلـك مـن اعـداد خلطـة عمـل ملكافحــة 

اجلرميـة املتصلـة بالتكنولوجيـات الرفيعـة والتطبيقـات احلاسـوبية، فقـد قـــررت ارجــاء النظــر يف موضــوع مكافحــة اســاءة اســتعمال تكنولوجيــا 

املعلومات ألغراض اجرامية ريثما تنجـز األعمـال املتوخـاة يف خطـة العمـل ملكافحـة اجلرائـم املتصلـة بالتكنولوجيـا الرفيعـة واحلواسـيب. وسـوف 

يعــرض علــى اللجنــة يف دورــا احلاديــة عشــرة تقريــــر األمـــني العـــام عـــن التدابـــري الفعالـــة ملنـــع ومكافحـــة اجلرائـــم املتصلـــة باحلواســـيب 

 .(E/CN.15/2002/8)
 
 

االجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية 
 

طلـب الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف قـراره ١٢/٢٠٠١ املعنـون "االجتـار غـري املشـروع بـــأنواع النباتــات واحليوانــات الربيــة 

اخلاضعـة للحمايـة"، إىل األمـني العـام أن يعـد، يف حــدود املــوارد القائمــة أو باالعتمــاد علــى مســامهات مــن خــارج امليزانيــة، وبالتنســيق مــع 

الكيانات املختصة األخرى التابعة ملنظومــة األمـم املتحـدة، تقريـرا حيلـل فيـه األحكـام القانونيـة الداخليـة والثنائيـة واالقليميـة واملتعـددة األطـراف، 

وسائر الوثائق والقرارات والتوصيات ذات الصلة الـيت تتنـاول منـع ومكافحـة االجتـار غـري املشـروع بـأنواع النباتـات واحليوانـات الربيـة اخلاضعـة 

للحماية على يد مجاعات اجراميـة منظمـة، والقضـاء علـى هـذا االجتـار، وأن حييـل تقريـره إىل اللجنـة يف دورـا احلاديـة عشـرة؛ كمـا طلـب إىل 

ـــع الكيانــات املختصــة األخــرى  األمـني العـام أن يعـد يف حـدود املـوارد القائمـة أو باالعتمـاد علـى مسـامهات مـن خـارج امليزانيـة، وبالتنسـيق م

التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، تقريـرا حيلـل فيـه األحكـام القانونيـة الداخليـة والثنائيـة واالقليميـة واملتعـددة األطـراف وسـائر الوثـــائق والقــرارات 
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ـــة يف هــذا  والتوصيـات ذات الصلـة، الـيت تتنـاول الوصـول غـري املشـروع إىل املـوارد اجلينيـة، وكذلـك مـدى ضلـوع اجلماعـات االجراميـة املنظم

العمل؛ وأن حييل تقريره إىل اللجنة يف دورا احلادية عشرة. 

وســــيعرض تقريــــر األمــــني العــــام عــــن التقــــدم احملــــــرز يف تنفيـــــذ قـــــرار الـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي ١٢/٢٠٠١ 

(E/CN.15/2002/7) على اللجنة يف دورا احلادية عشرة. 
 
 

اجراءات مكافحة الفساد 
 

قررت اجلمعية العامة، يف قرارها ٦١/٥٥، انشاء جلنة خمصصة للتفاوض بشأن صك قانوين دويل فعال ملكافحة الفساد. 

ـــة ٦١/٥٥،  وقـررت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا ٢٦٠/٥٦، أن تتفـاوض اللجنـة املخصصـة الـيت أنشـئت عمـال بقـرار اجلمعيـة العام

ــهائي؛  بشـأن اتفاقيـة واسـعة وفعالـة يشـار اليـها باسـم "اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد" رهنـا بقيـام اللجنـة املخصصـة بتحديـد عنواـا الن

ـــا عــامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ حســب االقتضــاء، علــى أال تعقــد أقــل مــن ثــالث  كمـا قـررت اجلمعيـة أن تعقـد اللجنـة املخصصـة دوراـا يف فيين

دورات مدة كل منها أسبوعان سنويا يف حـدود األرصـدة االمجاليـة املعتمـدة للميزانيـة الربناجميـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، ووفقـا جلـدول 

ـــان عــرض حكومــة األرجنتــني  زمـين يضعـه مكتبـها، وطلبـت إىل اللجنـة املخصصـة أن تنـهي أعماهلـا يف أواخـر عـام ٢٠٠٣؛ وقبلـت مـع االمتن

استضافة اجتماع حتضـريي غـري رمسـي للجنـة املخصصـة قبـل انعقـاد دورـا األوىل؛ وطلبـت إىل اللجنـة املخصصـة أن تقـدم تقـارير مرحليـة عـن 

أعماهلـا إىل اللجنـة يف دورتيـها احلاديـة عشـرة والثانيـة عشـرة اللتـني سـتعقدان يف عامــي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ علـى التـوايل. وسـوف يعـرض التقـــدم 

 .(E / C N.15/2002/2) الذي أحرزته اللجنة املخصصة ضمن تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل
 
 

الوثائق 
 

 ( E /CN.15/2002/2) تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل

 (E / C N.15/2002/7) لس االقتصادي واالجتماعي ١٢/٢٠٠١تقرير األمني العام عن التقدم احملرز يف تنفيذ قرار ا

 ( E /CN.15/2002/8) تقرير األمني العام عن التدابري الفعالة ملنع ومكافحة اجلرائم املتصلة باحلواسيب

تقريــر األمــني العــام عــن صنــع املتفجــرات واالجتــــار ـــا بصـــورة غـــري مشـــروعة مـــن جـــانب ارمـــني واســـتعماهلا يف أغـــراض اجراميـــة 

 (E/CN.15/2002/9)

تقريـر األمـني العـام عـن نتـائج الدراسـة بشـأن صنـع املتفجـرات واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة مـن جـانب ارمـني واســـتعماهلا يف أغــراض 

 (E/CN.15/2002/9/Add.1) اجرامية

تقريـر األمـني العـام عـن الـــترويج للتصديــق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والــربوتوكوالت امللحقــة ــا 

 (E/CN.15/2002/10)
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أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل  -٦
 

التعاون التقين 
 

ـــة، وال  أكـدت اجلمعيـة العامـة مـن جديـد، يف قرارهـا ١٢٣/٥٦ املعنـون "تعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائي

سيما قدراته يف جمال التعاون التقين"، أمهية برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتصـل بالتشـجيع علـى اختـاذ اجـراءات فعالـة 

لتعزيز التعاون الدويل يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، ويف تلبيـة احتياجـات اتمـع الـدويل يف مواجهـة النشـاط االجرامـي علـى الصعيديـن 

ـــها وحتســني تدابــري  الوطـين وعـرب الوطـين علـى السـواء، ويف مسـاعدة الـدول األعضـاء علـى حتقيـق أهـداف منـع اجلرميـة داخـل الـدول وفيمـا بين

التصدي للجرمية؛ كمـا أكـدت مـن جديـد الـدور الـذي يؤديـه املركـز املعـين مبنـع االجـرام الـدويل التـابع ملكتـب مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة 

باألمانة العامة، يف تزويد الدول األعضاء، بناء على طلبها، بالتعاون التقـين واخلدمـات االستشـارية وغريهـا مـن أشـكال املسـاعدة يف ميـدان منـع 

اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك يف جمايل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالرهاب ومكافحتهما. 

وأحـاط الـس االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا، يف قـراره ٢٣/١٩٩٩، مببـادرة املركـز املعـين مبنـــع االجــرام الــدويل، بالتعــاون مــع 

معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة، يف اعـداد الربنـامج العـاملي ملكافحـة االجتـار بالبشـر، والربنـامج العـاملي ملكافحـة الفسـاد، 

والدراسات العاملية عن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ولكنه أكـد علـى أن الـربامج الـيت يـروج هلـا املركـز ينبغـي أن تصـاغ بنـاء علـى تشـاور وثيـق 

مع الدول األعضاء، وعلى اجراء استعراض تقوم به اللجنة. 

ــا ١٢٣/٥٦ بربنـامج عمـل املركـز املعـين مبنـع االجـرام الـدويل، مبـا يف ذلـك الـربامج العامليـة الثالثـة  ورحبت اجلمعية العامة يف قراره

اليت تتناول على التـوايل، االجتـار بالبشـر، والفسـاد، واجلرميـة املنظمـة، والـيت صيغـت بالتشـاور الوثيـق مـع الـدول األعضـاء وبعـد أن اسـتعرضتها 

اللجنة، وطلبت إىل األمني العام مواصلة تعزيز املركز عن طريق تزويده باملوارد الالزمة لتنفيذ واليته تنفيذا كامال. 

) حالـة تنفيـذ  E /CN.15/2002/2) وسوف يتناول تقريـر املديـر التنفيـذي عـن أعمـال املركـز املعـين مبنـع االجـرام الـدويل

الربامج العاملية الثالثة. 
 
 

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
 

طلـب الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف قـراره ٢٣/١٩٩٩، إىل املركـز املعـين مبنـع االجـرام الـدويل أن يعـزز جـهوده الراميــة إىل 

تركـيز أنشـطته اخلاصـة بالتعـاون التقـين علـى املسـائل والشـواغل ذات األولويـة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وأن يتبـع جـا شـامال يف 

ـــات األمــم املتحــدة  االضطـالع بأنشـطته التنفيذيـة، وأن ينسـق أنشـطته بصـورة أكمـل مـع البلـدان املتلقيـة والبلـدان املاحنـة، وأن يتفـاعل مـع هيئ

األخرى ذات الصلة ومع شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية. 

وحثت اجلمعية العامـة، يف قرارهـا ١٢٣/٥٦، الـدول ووكـاالت التمويـل علـى أن تسـتعرض، حسـب االقتضـاء، سياسـاا املتعلقـة 

بتمويـل املسـاعدة االمنائيـة، وأن تـدرج عنصـرا بشـأن منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف تلـك املسـاعدات؛ وأعربـت عـن تأييدهـــا لألولويــة العليــا 

ــاون التقـين واخلدمـات االستشـارية يف ميـدان منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك يف جمـايل منـع اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة  املمنوحة للتع
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ـــدن الناميــة  واالرهـاب ومكافحتـهما، وشـددت علـى احلاجـة إىل تعزيـز األنشـطة التنفيذيـة للمركـز وذلـك، علـى وجـه اخلصـوص، ملسـاعدة البل

والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية. 
 
 

حشد املوارد 
 

أعربـت اللجنـة يف البـاب الثـاين مـن قرارهـا ١/٦ عـن تقديرهـــا ألعضــاء الفريــق االستشــاري غــري الرمســي املعــين حبشــد املــوارد، 

وقررت أن يصبح ذلك الفريق مبثابــة آليـة أيضـا حلشـد املـوارد وتنسـيق األنشـطة يف جمـال املسـاعدة التقنيــة، علـى النحـو املتوخـى يف الفقــرة ١٥ 

من قرارها ٢/٥. 

وطلبت اللجنة، يف الباب الثاين مـن قرارهـا ١/٧، إىل الـدول األعضـاء االسـهام علـى أسـاس سـنوي، اذا أمكـن ذلـك، يف صنـدوق 

األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تغطية تكاليف حتسـني البنيـة التحتيـة للمركـز املعـين مبنـع االجـرام الـدويل وقدرتـه علـى تطويـر 

ـــا طلبــت إىل الــدول  وادارة عنصـر التعـاون التقـين لربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واسـتنباط أدوات التدريـب الالزمـة؛ كم

األعضـاء أن تتبـاحث مـع املركـز بشـأن طرائـق التمويـل وخيـارات التعـاون التقـين ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة؛ وحثـت الـــدول األعضــاء علــى 

تزويد املركز باملعلومات املتعلقــة باجنـازات مشـاريع التعـاون التقـين الـيت ينفذهـا املركـز، مـع ابـراز أمهيـة تلـك املشـاريع بغيـة اجتـذاب املزيـد مـن 

االنتباه اليها وتعزيز االهتمام ا. 

ودعت اجلمعية العامة، يف قرارها ١٢٣/٥٦، مجيع الـدول إىل دعـم األنشـطة التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة 

اجلنائيـة، مـن خـالل تقـدمي التربعـات إىل صنـدوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـــة والعدالــة اجلنائيــة، وحثــت الــدول ووكــاالت التمويــل علــى أن 

تسـتعرض، حسـب االقتضـاء، سياسـاا املتعلقـة بتمويـل املسـاعدة االمنائيــة، وأن تــدرج عنصــرا بشــأن منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف تلــك 

املساعدات، كما دعت الدول إىل تقـدمي تربعـات كافيـة إىل صنـدوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل تعزيـز قـدرة املركـز 

املعين مبنع االجرام الدويل على توفري املساعدة التقنية للدول اليت تطلـب ذلـك توطئـة لتنفيـذ االلتزامـات الـيت تعـهدت ـا يف مؤمتـر األمـم املتحـدة 

العاشر، مبا يف ذلك التدابري املبينة يف خطط العمل الرامية إىل تنفيـذ اعـالن فيينـا بشـأن اجلرميـة والعدالـة؛ ورحبـت بالتربعـات الـيت قدمـت بـالفعل 

لبدء سريان وتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والـربوتوكوالت امللحقـة ـا مـن خـالل آليـة األمـم املتحـدة للتمويـل 

املنصوص عليها يف االتفاقية هلذا اهلدف حتديدا. 
 
 

الوثائق 
 

 ( E /CN.15/2002/2) تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل
 
 

تعزيز التعاون الدويل على مكافحة االرهاب  -٧
 

أكـدت اجلمعيـة العامـة مـن جديـد، يف قرارهـا ١٢٣/٥٦، الـدور الـذي يؤديـه املركـز املعـين مبنـع االجـرام الـدويل يف تزويـد الـــدول 

األعضاء، بناء على طلبها، بالتعاون التقين واخلدمـات االستشـارية وغريهـا مـن أشـكال املسـاعدة يف ميـدان منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مبـا يف 
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ذلـك يف جمـايل منـع اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة واالرهـاب ومكافحتـهما؛ ودعـت األمـني العـــام إىل أن ينظــر، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء 

واللجنـة، يف السـبل الـيت ميكـن أن يسـاهم ـا املركـز يف تعزيـز اجلـهود الـيت تبذهلـا منظومـة األمـــم املتحــدة ملكافحــة االرهــاب، وفقــا لقــرارات 

اجلمعية وجملس األمن ذات الصلة. 

وطلبـت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا ٢٥٣/٥٦، إىل األمـني العـام أن يقـدم مقترحـــات لتعزيــز فــرع منــع االرهــاب مبكتــب األمــم 

املتحدة يف فيينا، لتمكينه من النهوض بواليته حسبما وافقت عليه اجلمعية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية للنظر فيه. 

وسـيجري تنـاول تعزيـز التعـاون الـدويل علـى مكافحـة االرهـاب يف تقريـر املديـر التنفيـذي عـن أعمـال املركـز املعـين مبنـــع االجــرام 

 .(E/CN.15/2002/2) الدويل
 
 

الوثائق 
 

 ( E /CN.15/2002/2) تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل
 
 

األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  -٨
 

ــا ١١٩/٥٦ املعنـون "دورمؤمتـرات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة ومعاملـة ارمـني ومهمتـها وتواترهـا  قررت اجلمعية العامة، يف قراره

ــا للفقرتـني ٢٩ و٣٠ مـن اعـالن املبـادئ وبرنـامج عمـل برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة  ومدا"، أن تواصل عقد مؤمترات األمم املتحدة وفق

والعدالة اجلنائية (مرفق قــرار اجلمعيـة ١٥٢/٤٦) باتبـاع أسـلوب عمـل دينـامي وتفـاعلي وفعـال مـن حيـث التكلفـة وبرنـامج عمـل مركّـز، وأن 

تسميها مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة؛ كمـا قـررت أن تنعقـد هـذه املؤمتـرات، بـدءا مـن عـام ٢٠٠٥، وفقـا للفقرتـني ٢٩ 

و٣٠ من اعالن املبادئ وبرنامج عمل الربنامج، وفقا للمبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف الفقـرة ٢ مـن ذلـك القـرار؛ وطلبـت إىل اللجنـة أن تواصـل 

العمـل كهيئـة حتضرييـة للمؤمتـرات، وأن تتبـــع املبــادئ التوجيهيــة يف تنظيمــها للمؤمتــرات يف املســتقبل؛ كمــا طلبــت إىل اللجنــة أن تصــوغ يف 

دورـا احلاديـة عشـرة توصيـات بشـأن مؤمتـر األمـم املتحـدة احلـادي عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مبـا يف ذلـك توصيـات بشـأن املوضـــوع 

الرئيسـي وهـو تنظيـم اجتماعـات موائـد مسـتديرة وحلقـات عمـل تعقدهـا أفرقـة اخلـرباء، ومكـان ومـدة انعقـاد املؤمتـر احلـادي عشـر، وأن حتيــل 

تلـك التوصيـات عـن طريـق الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـابعة واخلمســـني؛ وطلبــت إىل اللجنــة أيضــا أن 

تصـوغ يف دورـا احلاديـة عشـرة توصيـات مناسـبة لتمكـني الـس مـن ادخـال التعديـالت الالزمـة علـى النظـــام الداخلــي للمؤمتــرات لتجســيد 

ـــبة لذلــك القــرار، وأن يقــدم إىل اجلمعيــة  املبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف الفقـرة ٢ مـن القـرار؛ وطلبـت إىل األمـني العـام أن يكفـل املتابعـة املناس

تقريـرا ـذا الشـأن عـن طريـق اللجنـة يف دورـا احلاديـة عشـرة. وقـد أعـد تقريـر األمـني العـام عـن األعمـال التحضرييـة للمؤمتـــر احلــادي عشــر 

(E/CN.15/2002/12) استجابة لذلك الطلب. 
 

الوثائق 
 

 (E / C N.15/2002/12) تقرير األمني العام عن األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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االدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية  -٩
 

طلبـت اللجنـة، يف البـاب األول مـن قرارهـا ١/٦ املعنـون "االدارة االسـتراتيجية مـن قبـل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة التابعـــة 

لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، أن يقـدم مكتبـها تقريـرا سـنويا عـن أعمالـه فيمـا بـني الـدورات؛ وقـررت وضـع خطـة عمـل 

متعددة السنوات تكرس يف كل عام ملوضوع حمـدد، سـعيا منـها إىل تبسـيط جـدول أعماهلـا والتخطيـط سـلفا للمناقشـات حـول املسـائل الفنيـة. 

وقد حددت اللجنة يف دورا السادسة مواضيع لدوراا السابعة والثامنة والتاسعة. 

ودعــا الــس االقتصــادي واالجتمــاعي، يف قــراره ٥١/١٩٩٩ املعنــون "اعــادة تشــكيل األمــم املتحــدة وتنشــــيطها يف امليدانـــني 

ــا والتعـاون بـني األمـم املتحـدة ومؤسسـات بريتـون وودز"، اللجنـة إىل أن تنظـر يف اعتمـاد برنـامج  االقتصادي واالجتماعي، وامليادين املتصلة م

عمل متعدد السنوات. 

وقررت اللجنة يف دورا التاسعة أن تبت كل عـام يف املوضـوع الرئيسـي لدورـا الالحقـة، اذ أن ذلـك يوفـر هلـا املرونـة يف اختيـار 

ـــة اجلنائيــة". واللجنــة  أنسـب املواضيـع. وقـررت اللجنـة يف دورـا العاشـرة أن يكـون موضـوع دورـا احلاديـة عشـرة هـو "اصـالح نظـام العدال

مدعوة يف دورا احلادية عشرة إىل أن تنتقي موضوعا لدورا الثانية عشرة. 
 

املسائل الربناجمية 

طلبـت اللجنـة، يف البـاب األول مـن قرارهـا ١/٧، إىل األمـني العـام أن يواصـــل، وفقــا ألولويــات األمــم املتحــدة املبينــة يف اخلطــة 

ـــين مبنــع االجــرام الــدويل حــىت حيقــق توازنــا أفضــل بــني واليتــه الطموحــة  املتوسـطة األجـل للفـترة ١٩٩٨-٢٠٠١، تعزيـز مـوارد املركـز املع

وموارده؛ وأن يواصل جهوده من أجل اعادة توزيع الوفورات يف دائـريت الشـؤون اإلداريـة واملؤمتـرات، علـى أعلـى الـربامج أولويـة، مبـا يف ذلـك 

ـــم األنشــطة التنفيذيــة. ورحــب الــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف قــراره  برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـن أجـل دع

٢٣/١٩٩٩ بقرار اللجنة ١/٧. 

ـــا يف ذلــك الربنــامج  واعتمـدت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا ٢٣٤/٥٥، اخلطـة املتوسـطة األجـل املقترحـة للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ مب

١٢ (منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة). وسـتعرض علـى اللجنـة يف دورـا احلاديـة عشـرة التنقيحــات املقترحــة علــى اخلطــة املتوســطة األجــل مبــا 

يعكس أحدث الواليات، لكي تبدي تعليقاا ومالحظاا عليها. 

وطلبـت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا ٢٥٣/٥٦، إىل األمـني العـام أن يقـــدم اقتراحــات لتعزيــز فــرع منــع االرهــاب مبكتــب األمــم 

املتحدة يف فيينا لتمكينه من تنفيذ واليتـه الـيت وافقـت اجلمعيـة عليـها. وسـتعرض امليزانيـة الربناجميـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ شـاملة البـاب 

١٤ (منع اجلرمية والعدالة اجلنائية)، اليت اعتمدا اجلمعية، على اللجنة لكي حتيط ا علما. 

االسـتعراض الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لتنفيـذ التوصيـات املقدمـة مـن جلنـة الربنـامج والتنسـيق يف دورـا الثامنـة والثالثـــني بشــأن التقييــم 

املتعمـق لربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة؛ والتفتيـش علـى ادارة الربنـامج واملمارسـات االداريـة يف مكتـب مراقبـة املخـــدرات 

ومنع اجلرمية 
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نظرت جلنة الربنامج والتنسيق يف دورـا احلاديـة واألربعـني يف مذكـرة األمـني العـام الـيت حييـل فيـها تقريـر مكتـب خدمـات الرقابـة 

الداخلية عن االستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لتنفيـذ التوصيـات املقدمـة مـن اللجنـة يف دورـا الثامنـة والثالثـني بشـأن التقييـم املتعمـق 

). وسـتعرض علـى اللجنـة يف دورـا احلاديـة عشـرة لالطـالع  E /AC.51/2001/5) لربنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة

ــــر مكتـــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة عـــن االســـتعراض الـــذي جيـــري كـــل ثـــالث ســـنوات  مذكــرة األمــني العــام الــيت حييــل فيــها تقري

A)، ومذكـرة األمـني العـام  / (E/AC.51/2001/5)، واألبواب ذات الصلة من تقرير اللجنة عــن دورـا احلاديـة واألربعـني (56/16

اليت حييل فيها تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخليـة عـن التفتيـش علـى ادارة الربنـامج واملمارسـات االداريـة يف مكتـب مراقبـة املخـدرات ومنـع 

 .(A/56/83) اجلرمية
 

معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة 
 

عمـال بـالفقرة ٢ (أ) مـن املـادة الرابعـة مـن النظـام األساسـي ملعـهد األمـم املتحـدة األقـاليمي ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة (مرفــق قــرار 

الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٥٦/١٩٨٩)، ختتـار اللجنـة أعضـاء جملـس أمنـاء املعـهد الذيـن يعملـون بصفتـهم الشـــخصية بعــد أن يرشــحهم 

األمني العام ويوافق عليهم الس. 

ـــي  فاللجنـة مدعـوة إىل التوصيـة بترشـيح عضويـن للمجلـس لشـغل املنصبـني اللذيـن شـغرا نتيجـة النتـهاء عضويـة أديدوكـون أ. أدمي

وكارويل بارد. 
 

الوثائق 
 

ـــوز/يوليــه ٢٠٠١)  األبـواب ذات الصلـة مـن تقريـر جلنـة الربنـامج والتنسـيق عـن أعمـال دورـا احلاديــة واألربعــني (١١ حزيـران/يونيـه � ٦ مت

 (A/56/16)

مذكرة األمــني العـام الـيت حييـل فيـها تقريـر مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة عـن التفتيـش علـى ادارة الربنـامج واملمارسـات االداريـة يف مكتـب 

 ( A/56/83) مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية

ــها تقريـر مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة عـن االسـتعراض الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات لتنفيـذ التوصيـات  مذكرة األمني العام اليت حييل في

املقدمـة مـن جلنـة الربنـامج والتنسـيق يف دورـا الثامنـة والثالثـني بشـأن التقييـــم املتعمــق لربنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 

 (E/AC.51/2001/5)

 ( E /CN.15/2002/2) تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل

 (E / C N.15/2002/13) لس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة مذكرة األمني العام عن ترشيح عضوين

 (E / C N.15/2002/15) مذكرة األمني العام عن التنقيحات املقترحة للخطة املتوسطة األجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥
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جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية عشرة للجنة  -١٠
 

ـــاعي، ســوف يعــرض علــى اللجنــة جــدول األعمــال املؤقــت  وفقـا للمـادة ٩ مـن النظـام الداخلـي للمجلـس االقتصـادي واالجتم

لدورا الثانية عشرة، مع اشارة إىل الوثائق املزمع تقدميها يف اطار كل بند من بنود جدول األعمال والسند التشريعي العدادها. 
 

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا احلادية عشرة  -١١
 

سوف تعتمد اللجنة التقرير الذي أعده املقرر عن أعمال دورا احلادية عشرة. 
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املرفق 
 

تنظيم األعمال املقترح 
 

قــرر الــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، يف مقـــرره ٢٣٢/١٩٩٧، أن  -١
تزود جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، اعتبـارا مـن دورـا السـابعة فصـاعدا، 
خبدمــات الترمجــة الفوريــة الكاملــــة ملـــا جمموعـــه ١٢ جلســـة مـــن جلســـات 
املشـاورات غـري الرمسيـة حـول مشـاريع املقترحـات وجلســـات األفرقــة العاملــة 
املفتوحة العضوية، باالضافة إىل جلساا العامة، علـى أن تقـوم اللجنـة بتحديـد 
الوقـت املخصـص ملختلـف أنـواع اجللسـات علـى وجـه الدقـة ضمـن إطـار بنــد 
جدول األعمال املعنون "اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمـال"، علـى أسـاس 
أال تعقد أكثر من جلستني يف آن واحد، ضمانا ملشاركة أكرب عـدد ممكـن مـن 

الوفود. 
وقـد أعـد تنظيـم األعمـال املقـترح ـدف متكـني اللجنـة مـــن االســتفادة  -٢
الكاملة من املوارد املتاحة هلا. وقـد تـود اللجنـة مبجـرد الفـراغ مـن مناقشـة أي 
بند أو بند فرعـي، أن تنتقـل إىل البنـد أو البنـد الفرعـي التـايل. وامليعـاد املقـترح 
للجلســات هــو مــن الساعـــــة ١٠/٠٠ إىل الساعــــة ١٣/٠٠، ومـــن الســـاعة 

١٥/٠٠ إىل الساعة ١٨/٠٠. 
 
 

تنظيم األعمال املقترح 
 

اللجنة اجلامعة  اجللسات العامة 

بند 
جدول 

األعمال  التاريخ وامليعاد 

   

األسبوع من ١٦ إىل 
١٩ نيسان/أبريل 

 ٢٠٠٢
الثالثاء    

١٦ نيسان/ أبريل 
اجتماع (تنظيمي) غري رمسي  

لرؤساء الوفود 
  ٩/٣٠

انتخاب أعضاء املكتب    ١  ١٠/٠٠-١٣/٠٠
اقرار جدول األعمال وتنظيم    ٢  
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اللجنة اجلامعة  اجللسات العامة 

بند 
جدول 

األعمال  التاريخ وامليعاد 
األعمال 

مناقشة املوضوع احملوري عن  
اصالح نظام العدالة اجلنائية: حتقيق 

الفعالية واالنصاف 

 ٣  

مواصلة مناقشة البند ٣    ٣ ١٥/٠٠-١٨/٠٠
األربعاء    

١٧ نيسان/ أبريل 
مشاورات غري رمسية  مواصلة واختتام مناقشة البند ٣   ٣ ١٠/٠٠-١٣/٠٠

حلقة العمل عن اصالح نظام 
العدالة اجلنائية: املعاهد املنتسبة 

إىل األمم املتحدة  

   

اقفال قائمة املتكلمني بشأن البند ٣   ٣  ١٢/٠٠
مشاورات غري رمسية 

حلقة العمل عن اصالح نظام 
العدالة اجلنائية: املعاهد املنتسبة 

إىل األمم املتحدة 

معايري األمم املتحدة وقواعدها يف 
جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 ٤ ١٥/٠٠-١٨/٠٠

اخلميس    
١٨ نيسان/ أبريل 

مشاورات غريرمسية: 
التوصيات املتعلقة بالبند ٤ 

مواصلة واختتام مناقشة البند ٤   ٤ ١٠/٠٠-١٣/٠٠

اقفال قائمة املتكلمني بشأن البند ٤   ٤  ١٢/٠٠
مشاورات غريرمسية: 

التوصيات املتعلقة بالبند ٤ 
التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية 

عرب الوطنية 
 ٥ ١٥/٠٠-١٨/٠٠

اجلمعة    
١٩ نيسان/ أبريل  

مشاورات غريرمسية: 
التوصيات املتعلقة بالبند ٥ 

مواصلة واختتام مناقشة البند ٥   ٥ ١٠/٠٠-١٣/٠٠

اقفال قائمة املتكلمني بشأن البند ٥   ٥  ١٢/٠٠
مشاورات غريرمسية: 

التوصيات املتعلقة بالبند ٥ 
أعمال املركز املعين مبنع االجرام 

الدويل 
 ٦ ١٥/٠٠-١٨/٠٠
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اللجنة اجلامعة  اجللسات العامة 

بند 
جدول 

األعمال  التاريخ وامليعاد 
األسبوع من ٢٢ إىل    

٢٥ نيسان/أبريل 
 ٢٠٠٢

االثنني    
٢٢ نيسان/أبريل  

مشاورات غريرمسية: 
التوصيات املتعلقة بالبند ٨ 

مواصلة واختتام مناقشة البند ٦   ٦ ١٠/٠٠-١٣/٠٠

اقفال قائمة املتكلمني بشأن البند ٦   ٦  ١٢/٠٠
مشاورات غريرمسية: 

التوصيات املتعلقة بالبند ٨ 
تعزيز التعاون الدويل على مكافحة 

االرهاب 
 ٧ ١٥/٠٠-١٨/٠٠

الثالثاء    
٢٣ نيسان/أبريل  

مشاورات غريرمسية: مشاريع 
القرارات 

مواصلة مناقشة البند ٧ 
مواصلة واختتام مناقشة البند ٧ 

 ٧ ١٠/٠٠-١٣/٠٠

اقفال قائمة املتكلمني بشأن البند ٧   ٧  ١٢/٠٠
األربعاء    

٢٤ نيسان/أبريل  
مشاورات غري رمسية: مشاريع 

القرارات 
األعمال التحضريية ملؤمتر األمم 

املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية 

 ٨ ١٠/٠٠-١٣/٠٠

مواصلة واختتام مناقشة البند ٨     
اقفال قائمة املتكلمني بشأن البند ٨   ٨  ١٢/٠٠

مشاورات غري رمسية: مشاريع 
القرارات 

االدارة االستراتيجية واملسائل 
الربناجمية 

مواصلة واختتام مناقشة البند ٩ 
االجراء بشأن املسائل املعلّقة 

 ٩ ١٥/٠٠-١٨/٠٠

اخلميس    
٢٥ نيسان/أبريل  

جدول األعمال املؤقت للدورة  
الثانية عشرة للجنة 

 ١٠ ١٠/٠٠-١٣/٠٠

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال  
دورا احلادية عشرة 

 ١١  
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