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 احملتويات
 

الصفحة        الفقرات

١ ٥ 
املسـائل الـيت تتطلـب مـن اجمللـس االقتصادي واالجتماعي احتاذ اجراءات              

............................................بشأهنا أو يسترعى انتباهه اليها
 -أوال

٥  
مشـاريع قـرارات يراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن           

...............................يوصي اجلمعية العامة باعتمادها
  -ألف

٥  
تعزيـــــز الـــــتعاون الـــــدويل عـــــلى مـــــنع االجتـــــار  

.............باألشخاص ومكافحته ومحاية ضحاياه
   -األول

١٠  

الــتعاون الــدويل عــلى مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب  
ــية ــناء   : الوطن ــدول يف جمــال ب تقــدمي املســاعدة إىل ال

القـــدرات تيســـريا لتنفـــيذ اتفاقـــية األمـــم املـــتحدة      
ــرب الو   ــنظمة عـــــ ــرمية املـــــ ــة اجلـــــ ــية ملكافحـــــ طنـــــ

...........................والربوتوكوالت امللحقة هبا

   -الثاين

١٣  

تعزيـــز الـــتعاون الـــدويل واملســـاعدة التقنـــية عـــلى  
تشـجيع تنفـيذ االتفاقـيات والربوتوكوالت العاملية        
ذات الصـــلة باالرهـــاب يف اطـــار أنشـــطة املركـــز  

...........................املعين مبنع االجرام الدويل

-الثالث   

١٧  
 احلــادي األعمـال التحضــريية ملؤمتـر األمــم املـتحدة   

...................عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
   -الرابع

٢ ٢٢ 
مشـاريع قـرارات يراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن           

.......................................................يعتمدها
  -باء

٢٢  

أعمـال املركـز املعـين مبـنع االجرام الدويل، مبا يف            
ذلــك ادارة صــندوق األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية  

...................................والعدالة اجلنائية

   -األول

٢٤  
الـــتعاون الـــدويل واملســـاعدة التقنـــية واخلدمـــات  

........االستشارية يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
   -الثاين

...............................منع اجلرمية يف املدن  ٢٧    -الثالث

٢٩  
ــباتات واحلــــيوانات الــــربية   االجتــــار بــــأنواع النــ

.................................اخلاضعة للحماية
   -الرابع

٣١  
الـتعاون الـدويل عـلى مـنع االختطاف ومكافحته          

....القضاء عليه، وعلى توفري املساعدة للضحاياو
   -اخلامس
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٣٤  

املعــاهدة النموذجــية ملــنع جــرائم انــتهاك الــتراث   
ــتلكات     ــوروث يف شــكل مم ــثقايف للشــعوب امل ال

............................................منقولة

-السادس   

٣٥  
ــنع      ــال م ــا يف جم ــتحدة وقواعده ــم امل ــايري األم مع

...........................اجلرمية والعدالة اجلنائية
   -السابع

.............منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةأداء جلنة   ٤٥    -الثامن

٣ ٤٦ 
مشــروعا مقــررين يــراد مــن اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي  

.......................................................اعتمدمها
  -جيم

٤٦  

ــن       ــية ع ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــنة م ــر جل تقري
أعمــال دورهتــا الثانــية عشــرة وجــدول األعمــال   

.............املؤقت والوثائق لدورهتا الثالثة عشرة

   -األول

٥١  
ــ ــم   تعـ ــد األمـ ــناء معهـ ــوين يف جملـــس أمـ يني عضـ

.........املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة
   -الثاين

٤٢-٤ ٥٢ 
ــيما النســاء        ــار بالبشــر، وال س ــتعلق باالجت ــة املوضــوع احملــوري امل مناقش

..................................................................واألطفال
 -ثانيا

......................................................املداوالت ٢٦-٧ ٥٣   -ألف

٤١-٢٧ ٥٩ 
ــة العمــل اخلاصــة مبوضــوع    وال ســيما االجتــار بالبشــر،  "حلق

.............................................."النساء واألطفال
  -باء

..................................االجراءات اليت اختذهتا اللجنة ٤٢ ٦٣   -جيم
...................................أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل ٦٠-٤٣ ٦٤  -ثالثا
......................................................املداوالت ٥٨-٤٦ ٦٤   -ألف
....................................االجراء الذي اختذته اللجنة ٦٠-٥٩ ٦٧   -باء
...........................وطنيةالتعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب ال ٨٢-٦١ ٦٨  -رابعا
......................................................املداوالت ٧٨-٦٤ ٦٩   -ألف
....................................االجراء الذي اختذته اللجنة ٨٢-٧٩ ٧٤   -باء
.......تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية على منع ومكافحة االرهاب ٩٥-٨٣ ٧٦  -خامسا
......................................................املداوالت ٩٤-٨٥ ٧٦   -ألف
....................................االجراء الذي اختذته اللجنة ٩٥ ٨٠   -باء
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١١٠-٩٦ ٨١ 
بــيق معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا يف جمــال مــنع اجلــرمية اســتخدام وتط
............................................................والعدالة اجلنائية

 -سادسا

......................................................املداوالت ١٠٨-٩٩ ٨١   -ألف
١١٠-١٠٩ ٨٦ ....................................االجراء الذي اختذته اللجنة   -باء

١٢١-١١١ ٨٧
األعمــال التحضــريية ملؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية         

............................................................والعدالة اجلنائية
 -سابعا

١٢٠-١١٣ ٨٧ ......................................................املداوالت   -ألف
....................................االجراء الذي اختذته اللجنة ١٢١ ٩٠   -باء
١٢٩-١٢٢ ٩١ ....................................االدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية  -ثامنا
١٢٧-١٢٤ ٩١ ......................................................املداوالت   -ألف
١٢٩-١٢٨ ٩٣ ....................................االجراء الذي اختذته اللجنة   -باء
١٣١-١٣٠ ٩٤ ........................ة للجنةجدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشر  -تاسعا
١٣٣-١٣٢ ٩٥ .......................اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثانية عشرة  -عاشرا
١٥٣-١٣٤ ٩٦ ..............................................................تنظيم الدورة -حادي عشر
١٤٨-١٣٤ ٩٦ ...........................................افتتاح الدورة ومدهتا   -ألف
........................................................احلضور ١٤٩ ١٠٥   -باء
١٥١-١٥٠ ١٠٥ ........................................انتخاب أعضاء املكتب   -جيم
.......................مال وتنظيم األعمالاعتماد جدول األع ١٥٢ ١٠٥   -دال
.........................................................الوثائق ١٥٣ ١٠٦   -هاء

 املرفقات

.......................................................................................احلضور      ١٠٧  -األول
............................قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة                            ١١٣  -الثاين

١١٨ 
بيان مايل عن مشروع القرار املنقح بشأن األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي                                                     

..............................................................والعدالة اجلنائية        عشر ملنع اجلرمية          
-الثالث

١١٩ 
بيان مايل عن مشروع القرار املتعلق بالتعاون الدويل واملساعدة التقنية واخلدمات االستشارية                                                          

................................................................يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                 
 -الرابع
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 الفصل األول   
  

املسائل اليت تتطلب من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذ اجراءات 
 يسترعى انتباهه اليهابشأهنا أو 

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

  العامة باعتمادها
توصـي جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اجمللس االقتصادي واالجتماعي باملوافقة على             -١

 :مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها اجلمعية العامة
  

  ع القرار األولمشرو
 تعزيز التعاون الدويل على منع االجتار باألشخاص ومكافحته ومحاية ضحاياه

 
 إن اجلمعية العامة، 
 إعــالن مــبادئ العــدل األساســية املــتعلقة بضــحايا اإلجــرام والتعســف يف    إذ تســتذكر 

 )١(استعمال السلطة،

ــبدأ التوجــيهي  وإذ حتــيط عــلما   ــة ودعــم األطفــال  تدابــري خاصــة حل "، املعــنون ٨ بامل ماي
 )٢(، والوارد يف تقرير مفوَّضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،"ضحايا االجتار باألشخاص

ــياري   )٣( اتفاقــية حقــوق الطفــل، وإذ تســتذكر   وتالحــظ بــدأ نفــاذ الــربوتوكول االخت
ــبغاء ويف ا     ــيع األطفــال واســتغالل األطفــال يف ال ــية حقــوق الطفــل بشــأن ب ملــواد املــلحق باتفاق

 )٤(اإلباحية،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .٤٠/٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة  (1)
(2) E/2002/68/Add.1. 
 .٤٤/٢٥مرفق قرار اجلمعية العامة  (3)
 .، املرفق الثاين ٥٤/٢٦٣قرار اجلمعية العامة  (4)
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، املتعلقة حبظر   ١٩٩٩ لعام   ١٨٢ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       أيضا وإذ تسـتذكر   
ــيت حتظــر العمــل        ــيها، وال ــة للقضــاء عل أســوأ أشــكال تشــغيل األطفــال واختــاذ إجــراءات فوري

 القسري أو اإلجباري لكل األشخاص دون سن الثامنة عشرة،

ــك   ــرتني وإذ تســتذكر كذل ــة    ٢٧ و٢٥ الفق ــنا بشــأن اجلــرمية والعدال :  مــن إعــالن فيي
 )٥(مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين،

ــتذكر  ــرارها وإذ تسـ ــؤرخ ٥٥/٢٥ قـ ــثاين١٥ املـ ــرين الـ ــذي ٢٠٠٠نوفمـــرب / تشـ ، الـ
 وبوجه خاص   )٦(اعـتمدت مبوجـبه اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،               

بة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية        بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاق      
 )٧(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

 االجتـار باألشـخاص بصـفته شـكال بغيضـا مـن أشـكال االسـترقاق العصري         وإذ تديـن   
 وبصفته خمالفا حلقوق اإلنسان العاملية،

ها أو يشتريها أو يبيعها املتجرون، وال سيما         معاملـة البشـر كسـلع يقايض       وإذ تشـجب   
 املستغلون،

 ازاء الــنطاق العــاملي لالجتــار باألشــخاص لغــرض االســتغالل وإذ يســاورها بــالغ القلــق 
جبمـيع أنواعـه، مـن جانـب مجاعـات إجرامـية مـنظمة عـرب وطنـية، يضـلع الكـثري مـنها أيضا يف                          

باألســلحة وغســل األمــوال واالجتــار أشــكال أخــرى مــن النشــاط غــري املشــروع، مــنها االجتــار 
 باملخدرات والفساد،

أن االجتــار باألشــخاص أصــبح جتــارة متنامــية ومــرحبة يف معظــم وإذ يــثري بــالغ جــزعها  
أرجــاء العــامل، وأنــه يــزداد تفاقمــا ألســباب مــتعددة، مــنها الفقــر والــنـزاع املســلح والظــروف     

ــة، والطلــب املوجــ      ــية واالقتصــادية غــري املالئم ود يف ســوق العمالــة غــري املشــروعة    االجتماع
 وكذلك يف سوق اجلنس،

مـن قــدرة الشـبكات اإلجرامــية عـلى االفــالت مـن العقــاب،     وإذ تعـرب عـن اســتيائها    
 مستغلة ضعف ضحاياها،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .٥٥/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة  (5)
 .، املرفق األول٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (6)
 .، املرفق الثاين٥٥/٢٥امة قرار اجلمعية الع (7)
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 الفــوارق وأوجــه الــترابط بــني الســلوكني االجرامــيني املتمــثلني يف االجتــار  وإذ تالحــظ 
ع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصة          باألشـخاص، كمـا هـو مـبني يف بـروتوكول مـن            

النسـاء واألطفـال، املكّمـل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وهتريب               
املهاجــرين، كمــا هــو مــبني يف بــروتوكول مكافحــة هتريــب املهاجــرين عــن طــريق الــرب والــبحر 

 )٨(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،واجلو، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

 باحلاجـة إىل تعـاون دويل واسـع ومنسق بني مجيع الدول األعضاء، يتبع               واقتـناعا مـنها    
هنجـا عاملـيا ومـتوازنا ومـتعدد اجلوانـب، يشـمل تقـدمي مسـاعدة تقنية، من أجل منع ومكافحة                  

 االجتار باألشخاص،

 املنظمات غري احلكومية، ميكن أن يقوم  بأن اجملتمع األهلي، مبا فيه     واقتـناعا مـنها أيضا     
بــدور يف احلــد مــن الفــرص احلالــية واملقــبلة لإليقــاع بالــناس كضــحايا لالجتــار، ويف مســاعدة    
احلكومــات عــلى تعزيــز محايــة الضــحايا، بــتزويدهم مبســاعدة اجتماعــية شــاملة وغــري واصــمة، 

 إلسكان والتوظيف،ومبساعدة اقتصادية مالئمة، تشمل أيضا جماالت الصحة والتعليم وا

ــبور      وإذ ترحــب  ــدان املنشــأ والع ــدول األعضــاء، وال ســيما بل ــبذهلا ال ــيت ت ــاجلهود ال  ب
واملقصــد، خللــق وعــي لــدى اجملــتمع املــدين بشــأن خطــورة جــرمية االجتــار وأشــكاهلا املخــتلفة،   

 وكذلك بدور الناس يف منع إيقاع ضحايا ومساعدة ضحايا االجتار،

ملوضــوع احملــوري حــول االجتــار بالبشــر، وال ســيما النســاء    مبناقشــة اوإذ حتــيط عــلما 
 واألطفال، اليت أجرهتا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية عشرة،

 الــدول األعضــاء عــلى اتــباع هنــج شــامل ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، حتــث -١ 
ة عــائدات االجتــار  يتضــمن جهــودا إلنفــاذ القــانون كمــا يتضــمن، عــند االقتضــاء، مصــادر        

وحجـزها ومحايـة الضـحايا واختـاذ تدابـري وقائـية، تشـمل تدابـري ضـد األنشـطة الـيت تـترّبح من                         
 استغالل ضحايا االجتار؛

 بـــالدول أن تـــتعاون مـــن أجـــل مـــنع االجتـــار باألشـــخاص، خصوصـــا  هتيـــب -٢ 
 :ألغراض االستغالل اجلنسي، من خالل

املؤسسات احمللية والوطنية اهلادفة إىل    حتسـني الـتعاون الـتقين مـن أجـل تدعـيم              )أ( 
 منع االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، يف بلدان املنشأ؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .، املرفق الثالث٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (8)
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تنظــيم محــالت اعالمــية عــن األســاليب والطــرائق الــيت يســتخدمها املــتجرون،  )ب( 
وبــرامج توعــية موجهــة حنــو الفــئات احملــتمل اســتهدافها، وكذلــك توفــري التدريــب املهــين عــلى 

 هارات االجتماعية واملساعدة على اعادة إدماج ضحايا االجتار يف اجملتمع؛امل

التركــيز عــلى املــناطق اخلارجــة مــن الصــراعات، حيــث تظهــر أمنــاط االجتــار     )ج( 
 بالبشر كظاهرة جديدة، وادماج تدابري مكافحة االجتار يف أنشطة التدخل املبكر؛

ــنطاق بــني  تــدرك -٣  ــتعاون الــدويل الواســع ال  الــدول األعضــاء واملــنظمات   أن ال
احلكومــية الدولــية وغــري احلكومــية ذات الصــلة ضــروري ملواجهــة الــتهديد الــذي ميــثله االجتــار  

 باألشخاص مواجهة فعالة؛

 الـدول األعضـاء عـلى اختـاذ تدابـري للتصـديق عـلى اتفاقية األمم املتحدة             حتـث  -٤ 
 وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص،      وبـروتوكول منع   )٦(ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية،         

وخباصــة النســاء واألطفــال، املكّمــل التفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب           
ــيــة، ــال        )٧(الوطن ــيع األطف ــل بشــأن ب ــوق الطف ــية حق ــلحق باتفاق ــياري امل ــربوتوكول االخت  وال

ــبغاء ويف املــواد اإلباحــية،   ــيها، وعــلى تنفــيذ تلــك   أو االنضــما)٤(واســتغالل األطفــال يف ال م إل
 :الصكوك بوسائل منها

 جترمي االجتار باألشخاص؛ )أ( 

 تعزيز التعاون بني أجهزة انفاذ القانون على مكافحة االجتار باألشخاص؛ )ب( 

 ادراج جرم االجتار باألشخاص كجرم أصلي يف جرائم غسل األموال؛ )ج( 

 مـع قانوهنا الداخلي وقدرهتا     الـدول األعضـاء إىل اعـتماد تدابـري تـتوافق          تدعـو    -٥ 
 :وتستهدف، ضمن مجلة أمور

مكافحـة االسـتغالل اجلنسـي، بغية القضاء عليه، من خالل مالحقة الضالعني              )أ( 
 يف ذلك النشاط ومعاقبتهم؛

إذكـــاء الوعـــي بـــني مســـؤويل العدالـــة اجلنائـــية وغريهـــم حســـب االقتضـــاء،   )ب( 
جتـار، وبـدور الضـحايا البالغ األمهية يف         خصوصـا مـن خـالل التدريـب باحتـياجات ضـحايا اال            

 :الكشف عن هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها، بوسائل منها

التحقـيق يف مجـيع احلـاالت الـيت يـبلّغ عـنها الضـحايا، ومنع االيقاع مبزيد من                    ‘١‘ 
 الضحايا، ومعاملة الضحايا بصفة عامة باحترام؛
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ــوال    ‘٢‘  ــرهفة طـ ــية مـ ــهود حبساسـ ــحايا والشـ ــة الضـ ــية  معاملـ ــراءات اجلنائـ  اإلجـ
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة        ٢٥ و ٢٤والقضـائية، وفقـا لـلمادتني       

  من بروتوكول االجتار باألشخاص؛٦ من املادة ٢عرب الوطنية والفقرة 

الــدول األعضــاء إىل اعــتماد تدابــري تــتوافق مــع قانوهنــا الداخــلي   تدعــو أيضــا  -٦ 
 :ن مجلة أموروقدرهتا وتستهدف، ضم

توفـري املسـاعدة واحلماية لضحايا االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك اختاذ تدابري              )أ( 
 متكّن ضحايا االجتار من البقاء يف إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة، حسب االقتضاء؛

تـرويج ما يلزم من التدابري التشريعية والتدابري األخرى لتوفري نطاق واسع من               )ب( 
شـمل املسـاعدة القانونية والنفسية والطبية واالجتماعية، وكذلك التعويض أو جرب      املسـاعدة، ت  

 األضرار إن اقتضى األمر، لضحايا االجتار الفعليني، رهنا باثبات حدوث إيذاء هلم؛

توفـري معاملـة إنسـانية جلميع ضحايا االجتار، مع مراعاة سنِّهم ونوع جنسهم               )ج( 
 من بروتوكول االجتار    ٦ من املادة    ٤ و   ٣نص عليه الفقرتان    واحتـياجاهتم اخلاصـة، وفقـا ملـا تـ         

 باألشخاص؛

 مساعدة ضحايا االجتار على معاودة االندماج يف اجملتمع؛ )د( 

 الــدول األعضــاء كذلــك إىل القــيام، حســب االقتضــاء، بوضــع مــبادئ  تدعــو -٧ 
 دها؛توجيهية حلماية ضحايا االجتار قبل بدء اإلجراءات اجلنائية وأثناءها وبع

 الــدول األعضــاء عــلى ضــمان اتســاق الــتدابري املــتخذة ضــد االجتــار         حتــث -٨ 
ــيا،       ــيها دول ــيز املــتعارف عل باألشــخاص، وال ســيما النســاء واألطفــال، مــع مــبادئ عــدم التمي

 وضمان احترامها احلقوق اإلنسانية واحلريات األساسية للضحايا؛

ــيات للتنســيق و   تدعــو  -٩  ــدول األعضــاء إىل إنشــاء آل ــنظمات  ال ــني امل ــتعاون ب ال
 احلكومية وغري احلكومية هبدف االستجابة لالحتياجات العاجلة لضحايا االجتار؛

 الــدول األعضــاء إىل رصــد مــوارد مناســبة خلدمــات الضــحايا       أيضــا تدعــو -١٠ 
ومحـالت التوعـية العامـة وأنشـطة إنفاذ القانون اليت تستهدف القضاء على االجتار واالستغالل                

ون الـدويل، مبـا يف ذلـك توفـري مسـاعدة تقنـية وافـية وبـرامج لبـناء القدرات، بغية                  وتعزيـز الـتعا   
 حتسني قدرة الدول األعضاء على اختاذ تدابري فعالة ملكافحة االجتار باألشخاص؛
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 الـدول األعضـاء عـلى دراسـة دور اسـتغالل بغـاء اآلخرين يف تشجيع          تشـجع  -١١ 
 االجتار باألشخاص؛

ألعضــاء عــلى اعــتماد تدابــري تشــريعية أو تدابــري أخــرى  الــدول اتشــجع أيضــا -١٢ 
ــتعاون مــع      خلفــض الطلــب الــذي يشــجع كافــة أشــكال االجتــار باألشــخاص، مبــا يف ذلــك بال
املـنظمات غـري احلكومـية واجملـتمع األهـلي، وباذكاء وعي الناس بأن االستغالل اجلنسي وغريه                 

تصـلة باالجتار باألشخاص، وال     مـن أشـكال االسـتغالل حيـط مـن قـدر ضـحاياه، وباملخاطـر امل                
 سيما النساء واألطفال؛

 الـدول األعضـاء عـلى اختاذ تدابري، تشمل اذكاء وعي الناس،    تشـجع كذلـك    -١٣ 
لكـي تثـبط، خصوصـا بـني صـفوف الـرجال، الطلب الذي يشجع االستغالل اجلنسي، وذلك                   

  من بروتوكول االجتار باألشخاص؛٩ من املادة ٥وفقا للفقرة 

 الـدول األعضـاء عـلى اسـتهداف الصـلة، حيـثما وجدت، بني االجتار                تشـجع  -١٤ 
 باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي وغري اجلنسي وأمناط االجرام األخرى؛

 املركـز املعـين مبـنع اإلجـرام الـدويل، الـتابع ملكتب األمم املتحدة املعين            تشـجع  -١٥ 
ة تعاونه وتنسيقه الوثيقني مع املنظمات      بـاملخدرات واجلـرمية الـتابع لألمانـة العامة، على مواصل          

 الدولية واإلقليمية ذات الصلة يف هذا اجملال؛

ــز        تشــجع  -١٦  ــم املرك ــز ودع ــزيادة تعزي ــربعات ل ــدمي ت ــلى تق ــدول األعضــاء ع ال
 وبرناجمه العاملي اخلاص مبكافحة االجتار بالبشر، خصوصا يف جمال أنشطة املساعدة التقنية؛

ــية يف     إىل األمــني التطلــب -١٧  ــة اجلنائ عــام أن يقــدم إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال
 .دورهتا الرابعة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
 مشروع القرار الثاين

 
تقدمي املساعدة إىل الدول يف جمال : التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

ملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بناء القدرات تيسرياً لتنفيذ اتفاقية األمم ا
 والربوتوكوالت امللحقة هبا

  
 إن اجلمعية العامة، 
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، الـــذي ٢٠٠٠نوفمـــرب / تشـــرين الـــثاين ١٥ املـــؤرخ ٥٥/٢٥ قـــرارها إذ تســـتذكر 
 وبروتوكول منع   )٩(اعـتمدت مبوجبه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،          

بة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة              وقمـع ومعاقـ   
 وبـروتوكول مكافحـة هتريـب املهاجـرين عن طريق           )١٠(ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية،         

  )١١(الرب والبحر واجلو، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمة عرب الوطنية،

، الذي اعتمدت   ٢٠٠١مايو  / أيـار  ٣١ املـؤرخ    ٥٥/٢٥٥ قـرارها    تذكر أيضـا  وإذ تسـ   
مبوجـبه بـروتوكول مكافحـة صـنع األسـلحة الـنارية وأجـزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا               

 )١٢( مشروعة، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،غريبصورة 

، ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٥٦/١٢٠رها  قــراوإذ تســتذكر كذلــك 
تقـدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات       : بشـأن إجـراءات مكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية             

  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية والربوتوكولني امللحقني هبا،اتفاقيةتيسريا لتنفيذ 

 عــلى الوطنــيةطــأة تــأثري اجلــرمية املــنظمة عــرب   عمــيق قلقهــا بشــأن و وإذ تؤكــد جمــددا 
 االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي وعلى تطور اجملتمعات، 

 أن اعتماد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا هو تطور بالغ الداللة           وإذ تؤكـد جمددا    
ون الدويل   تشـكّل صـكوكا مهمـة ألجل التعا        الصـكوك يف القـانون اجلـنائي الـدويل، وأن هـذه           

 الفعال على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

 بـتقرير األمـني العـام عـن التصـديق على اتفاقية األمم              حتـيط عـلما مـع الـتقدير        -١ 
 )١٣(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

جلــرمية املــنظمة عــرب  بوشــك دخــول اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة ا  ترّحــب  -٢ 
 حــّيز الــنفاذ، وتالحــظ عــدد التوقــيعات والتصــديقات عــلى بــروتوكوالت االتفاقــية  )٩(الوطنــية

الـــثالثة الـــذي ســـيؤدي عـــلى األرجـــح إىل دخـــول بـــروتوكول مـــنع وقمـــع ومعاقـــبة االجتـــار  
نظمة باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .، املرفق األول٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (9)

 .، املرفق الثاين٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة   (10)
 .، املرفق الثالث٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة   (11)
 .، املرفق ٥٥/٢٢٥قرار اجلمعية العامة   (12)
(13)  E/CN.15/2003/5. 
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 وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكّمل           )١٠(عـرب الوطنـية،   
 حـيز الـنفاذ يف موعـد مبكّر         )١١(التفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية،               

 كما كان متوقعا؛

األمم املتحدة املعين    املركـز املعـين مبنع االجرام الدويل التابع ملكتب           تـثين عـلى    -٣ 
بـاملخدرات واجلـرمية الـتابع لألمانـة العامـة، عـلى مـا قام به من عمل يف الترويج للتصديق على                 
االتفاقـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبا، مبا يف ذلك على اخلصوص إعداد أدلة تشريعية مصّممة                 

ركز إىل وضع   بقصـد تيسـري التصـديق عـلى هـذه الصـكوك ومـن مث تنفـيذها الحقـا، وتدعو امل                    
 الصيغة النهائية هلذه األدلة التشريعية وتعميمها على أوسع نطاق ممكن؛

 بقــيام األمــني العــام، بالــتعاون مــع املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل  ترّحــب -٤ 
الـتابع ملكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومكتب الشؤون القانونية التابع لألمانة           

معاهدات مكافحة اجلرمية املنظمة    : ٢٠٠٣حمور  "تنظـيم تظاهـرة مكرسة للمعاهدات       العامـة، ب  
 ١٨ املؤرخ   ٥٧/١٧٣الـيت سـتجرى أثناء دورهتا الثامنة واخلمسني، وفقا لقرارها           " واالرهـاب 

، وحتـثّ الدول األعضاء على املشاركة على حنو كامل يف هذه            ٢٠٠٢ديسـمرب   /كـانون األول  
ألعضـاء اليت مل تقم بعد بإيداع صكوك تصديقها أو موافقتها أو            الـتظاهرة كمـا حتـث الـدول ا        

انضــمامها إىل االتفاقــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا عــلى القــيام بذلــك، بغــية ضــمان أوســع    
 مشاركة ممكنة يف هذه الصكوك ومن مث زيادة فعاليتها إىل أقصى حد؛

تيســري بــدء نفــاذ بــالدعم املــايل املقــدم مــن عــدة جهــات ماحنــة لترّحــب أيضــا  -٥ 
االتفاقـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا وتنفـيذها، وتشـّجع الـدول األعضاء على تقدمي تربعات                  
كافـية إىل صـندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومسامهات تدعم مباشرة أنشطة               

تحدة ملنع اجلرمية   املركـز ومشـاريعه مبـا يف ذلك مسامهات لفائدة معاهد شبكة برنامج األمم امل              
والعدالـة اجلنائـية، من أجل تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات               

 االنتقالية لتنفيذ هذه الصكوك القانونية الدولية؛

إىل املركـز املعـين مبـنع االجرام الدويل، بصفته أمانة مؤمتر األطراف يف             تطلـب    -٦ 
الت املــلحقة هبــا، عــلى االضــطالع جبمــيع األنشــطة الالزمــة بغــية ضــمان االتفاقــية والــربوتوكو

 ؛٢٠٠٤التحضري الفّعال للجلسة االفتتاحية لذلك املؤمتر يف عام 

 إىل املركـز لـدى اسـتعداده لتقدمي اخلدمات إىل مؤمتر األطراف،             تطلـب أيضـا    -٧ 
د امليزانــية واملــوارد حســب الواليــة املســندة إلــيه، أن يقــوم، يف حــدود مــا هــو مــتوفر مــن مــوار 

اخلارجـة عـن امليزانـية، بوضـع دلـيل حيتوي على العناصر اليت من شأهنا أن تكون مفيدة للدول                    
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األطـراف يف الوفـاء مبتطلـبات االبـالغ إىل مؤمتـر األطـراف، واالضـطالع بدراسـة عن الطريقة                 
ليات املوجودة حاليا،   الـيت جيـري هبـا تسـليم اجملـرمني واملسـاعدة القانونية املتبادلة من خالل اآل                
 مبا يف ذلك االتفاقات أوالترتيبات الثنائية واالقليمية واملتعددة األطراف؛

إىل األمـني العـام أن يواصـل تـزويد املركز باملوارد الالزمة لتمكينه من     تطلـب    -٨ 
ته الـترويج بطـريقة فعالة لتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وكذلك أداء وظائفه بصف          

 أمانة مؤمتر األطراف، وفقا للوالية املسندة إليه؛

 هذا القرار يف تقريره     تنفيذإىل األمـني العـام أن يقـّدم تقريرا عن           تطلـب أيضـا      -٩ 
 .عن أعمال املركز املزمع تقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني

  
  مشروع القرار الثالث

دة التقنية على تشجيع تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت تعزيز التعاون الدويل واملساع
  العاملية ذات الصلة باالرهاب يف اطار أنشطة املركز املعين مبنع االجرام الدويل

  العامة،اجلمعيةان  
 قـراراهتا ذات الصـلة فـيما يـتعلق مبـنع االرهـاب وقمعـه، وكذلك قرارات                  تسـتذكر اذ   

ــبتمرب / أيلـــول٢٨، املـــؤرخ )٢٠٠١ (١٣٧٣جملـــس األمـــن  ، )٢٠٠١ (١٣٧٧، و٢٠٠١سـ
ــثاين١٢املــؤرخ  ــثاين٢٠، املـــؤرخ )٢٠٠٣ (١٤٥٦، و٢٠٠١نوفمــرب / تشــرين ال /  كــانون ال

 ،٢٠٠٣ينايـر 

، الذي أدانت فيه    ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٢، املؤرخ   ٥٦/١ قراريها   أيضـا  تسـتذكر واذ   
 تشــرين ١٩ املــؤرخ ،٥٧/٢٧، و٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١١بقــوة أعمــال االرهــاب الشــائنة يف  

، الـذي أدانـت فـيه أيضا أعمال االرهاب يف بايل وموسكو، ودعت فيهما        ٢٠٠٢نوفمـرب   /الـثاين 
عـلى وجـه االسـتعجال إىل الـتعاون الـدويل ألجل منع أعمال االرهاب والقضاء عليها، وكذلك                  

، الــذي أدان فــيه اجمللــس ٢٠٠٣فــرباير / شــباط١٣املــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٦٥قـرار جملــس األمــن  
 ،٢٠٠٣فرباير / شباط٧اهلجوم بالقنابل يف بوغوتا يف 

، ٢٠٠٢ديسمرب / كـانون األول ١٨، املـؤرخ  ٥٧/١٧٣قـرارها  واذ تسـتذكر كذلـك     
الـذي أكـدت فـيه عـلى أمهية دور املركز املعين مبنع االجرام الدويل التابع ملكتب األمم املتحدة             

 تنفـيذ واليـته، مبا يف ذلك منع االرهاب           واجلـرمية، الـتابع لألمانـة العامـة، يف         بـاملخدرات املعـين   
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ومكافحــته، وخصوصــا يف تعزيــز الــتعاون الــدويل وتقــدمي املســاعدة التقنــية، عــند الطلــب، مبــا   
 يكّمل عمل جلنة مكافحة االرهاب التابعة جمللس األمن،

، الــذي ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٢٠، املــؤرخ ٥٧/٢٩٢ قــرارهاواذ تســتذكر  
ابع مـنه عـلى تعزيـز فـرع منع االرهاب التابع لألمانة العامة، نظرا إىل أن                 وافقـت يف الـباب الـر      

 ،٢٠٠٥-٢٠٠٢االرهاب ميثل احدى أولويات اخلطة املتوسطة األجل للفترة 

ــبارها   ــرارها واذ تضــع يف اعت ــؤرخ ٥٦/٢٦١ ق ــثاين ٣١، امل ــناير / كــانون ال ، ٢٠٠٢ي
مواجهة حتديات القرن احلادي    : والعدالةاملـتعلق خبطـط العمـل لتنفـيذ اعالن فيينا بشأن اجلرمية             
 والعشرين، الذي يتضمن خطة عمل ملكافحة االرهاب،

 اجلهــود املســتمرة الــيت يــبذهلا املديــر التنفــيذي ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين    واذ تؤيــد 
بـاملخدرات واجلـرمية بغـية تعزيـز هنـج مـتكامل ملكافحـة االرهاب واالجتار باملخدرات واجلرمية                  

  عرب الوطنية وغري ذلك من أشكال النشاط االجرامي ذات الصلة،املنظمة

ــية     واذ تشــدد   عــلى احلاجــة إىل تنســيق وتعــاون وثــيقني بــني الــدول واملــنظمات الدول
ــنع االجــرام        ــك املركــز املعــين مب ــية وجلــنة مكافحــة االرهــاب، وكذل ــية ودون االقليم واالقليم

 االجرامية اليت ُتنفذ لغرض تعزيز االرهاب   الـدويل، يف جمـال منع ومكافحة االرهاب واألنشطة        
 جبميع أشكاله ومظاهره،

 باحلاجـة الـيت أكدهـا كـل مـن اجلمعـية العامـة وجملس األمن يف قرارات                   واقتـناعا مـنها    
، إىل مـــنع أعمـــال االرهـــاب وقمعهـــا،  )٢٠٠١ (١٣٧٣مـــتعددة، وخصوصـــا قـــرار اجمللـــس  

ــروابط القائمــة بــني االرهــاب و     ــالغ ال ــق ب ــية واالجتــار   مالحظــة بقل ــنظمة عــرب الوطن اجلــرمية امل
بـاملخدرات وغسـل األمـوال واالجتـار باألسـلحة الـنارية، وكذلـك عملـيات نقـل املواد النووية                    

 والكيميائية والبيولوجية بصورة غري مشروعة،

 حلكومــة النمســا ولــلمركز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل عــلى  واذ تعــرب عــن تقديــرها 
ــتعلقة  ــندوة امل ــدويل مكافحــة" مبوضــوع تنظــيم ال ، الــيت "مســامهة األمــم املــتحدة :  االرهــاب ال

 )١٤(، وحتيط علما بتقرير املدير التنفيذي،٢٠٠٢يونيه / حزيران٤ و٣عقدت يف فيينا يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .A/57/152/Add.2 وCorr.2 وCorr.1 وA/57/152/Add.1 و A/57/152انظر الوثيقة  (14)
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 إىل ضــرورة حــرص الــدول األعضــاء عــلى أن تتماشــى أي تدابــري تــتخذها    واذ تشــري 
ن الـدويل، وأن تعـتمد تلك التدابري وفقا   ملكافحـة االرهـاب مـع كافـة الـتزاماهتا مبقتضـى القـانو        

 للقانون الدويل، وخصوصا حقوق االنسان الدولية والقانون االنساين، حسب االقتضاء،

 العامــة يف قرارهــا    ة أن اللجـنة املخصصـة اليت أنشأهتـا اجلمعيـ        واذ تالحـظ مـع الـتقدير       
 شاملة  وع اتفاقـية  ، تواصـل اعـداد مشـر      ١٩٩٦ديسـمرب   /انون األول  كـ  ١٧ املـؤرخ    ٥١/١٢٠

 بشأن االرهاب الدويل ومشروع اتفاقية دولية بشأن قمع أعمال االرهاب النووي،

 الــيت يضــطلع هبــا املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل، الــتابع  نشــطة األتشــجع -١ 
ملكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية التابع لألمانة العامة يف اطار الواليات املسندة                
الـيه يف جمـال مـنع االرهـاب، الـذي يقـدم املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء بناء على طلبها،                     
وخصوصـا ألجـل تنفـيذ االتفاقـيات والـربوتوكوالت العاملـية ذات الصـلة باالرهـاب، ممـا يعزز                   
الـتعاون الدويل على منع االرهاب ومكافحته، ويعمل بتنسيق وثيق مع جلنة مكافحة االرهاب              

ومكتـب الشـؤون القانونـية الـتابع لألمانة     ) ٢٠٠١ (١٧٧٣ة عمـال بقـرار جملـس األمـن        املنشـأ 
 العامة، وكذلك مع املنظمات الدولية واالقليمية ودون االقليمية؛

الـربنامج العـاملي ملكافحـة االرهـاب مبـبادرة املركـز املعـين مبنع               بوضـع    ترّحـب  -٢ 
طة الداعمة للدول األعضاء يف مكافحتها      االجـرام الـدويل، الـذي يوفـر االطـار املناسـب لألنشـ             

لالرهـــاب، وخصوصـــا مـــن خـــالل تنفـــيذ االتفاقـــيات والـــربوتوكوالت العاملـــية ذات الصـــلة  
 باالرهاب؛

إىل الــــدول األعضــــاء الــــيت مل تصــــبح بعــــد أطــــرافا يف االتفاقــــيات  تطلــــب -٣ 
 من املركز والـربوتوكوالت العاملـية ذات الصـلة باالرهـاب، أن تفعـل ذلـك وتنفذها، وتطلب،             

 املعين مبنع االجرام الدويل عند االقتضاء مساعدة لتحقيق ذلك؛

ــربوتوكوالت     تالحــظ -٤  ــيات وال ــتحدة التشــريعي لالتفاق ــيل األمــم امل  اعــداد دل
ــدويل        ــريق مــن اخلــرباء استضــافه املعهــد ال ــذي استعرضــه ف ــية ذات الصــلة باالرهــاب، ال العامل

 كـــانون ٥ إىل ٣الفـــترة مـــن  ســـرياكوز، ايطالـــيا، يف للدراســـات العلـــيا يف العلـــوم اجلنائـــية يف
ول اليت مل تصّدق بعد على االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ، وتدعو الد  ٢٠٠٢ديسـمرب   /األول

ذات الصـلة باالرهـاب أو تنضـم الـيها إىل االسـتفادة مـن الدلـيل التشـريعي يف جهودها الرامية                   
  الوطنية؛إىل ادراج أحكام تلك الصكوك يف تشريعاهتا

 على أساس اقليمي    وكذلك الـدول األعضـاء عـلى مواصـلة العمل معا،            حتـث  -٥ 
، ملنع ومكافحة أعمال االرهاب عن طريق تعزيز        املتحدةاألمــم  وثـنائي، وبالـتعاون الوثـيق مـع         



E/2003/30 
E/CN.15/2003/14 

 
 

16

) ٢٠٠١ (١٣٧٣الـتعاون الـدويل واملســـاعــدة التقنـيــة ضـمــن اطــار قــرارات جملــس األمــن               
ــثاق     ) ٢٠٠٣ (١٤٥٦و) ٢٠٠١ (١٣٧٧و ــا ملي ــية ذات الصــلة، ووفق ــائر الصــكوك الدول وس

 األمم املتحدة والقانون الدويل؛

إىل املركـز املعـين مبنع االجرام الدويل أن يقوم، رهنا بتوافر املوارد من              تطلـب    -٦ 
يها امليزانـية العاديـة أو مـن خارجهـا بـاعداد مـبادئ توجيهـية بشـأن املسـاعدة التقنـية، يستند ال                      

ــدمي          ــاب يف تق ــع جلــنة مكافحــة االره ــل يف جمــاالت اختصاصــه بالتنســيق م ــند العم املركــز ع
املسـاعدة املتصـلة بتشـجيع التصـديق عـلى االتفاقات والربوتوكوالت العاملية املتعلقة باالرهاب               
واالنضـمام الـيها وتنفيذها، وحتديد عناصر ملموسة من تلك املساعدة بغية تيسري التعاون فيما               

 الــدول األعضــاء عــلى مكافحــة االرهــاب، وأن يقــدم هــذه املــبادئ التوجيهــية إىل الــدول   بــني
 األعضاء للنظر فيها؛

 إىل املركـز أن يكـثف جهـوده، رهـنا بـتوفر األمـوال مـن خارج                  تطلـب أيضـا    -٧ 
امليزانـية، لـتقدمي املسـاعدة التقنـية، عـند الطلـب، يف جمـال مـنع االرهـاب ومكافحـته من خالل                   

تفاقـيات والـربوتوكوالت العاملـية ذات الصـلة باالرهـاب، مـع التركـيز بصورة خاصة                 تنفـيذ اال  
عـــلى ضـــرورة التنســـيق مـــع جلـــنة مكافحـــة االرهـــاب واملـــنظمات الدولـــية واالقليمـــية ودون 

 االقليمية؛

ــرها تعــرب -٨  ــربعات إىل      عــن تقدي ــن خــالل الت ــت، م ــيت قام ــبلدان املاحنــة ال  لل
مية والعدالة اجلنائية أو املسامهة مباشرة يف شبكة برنامج األمم          صـندوق األمـم املـتحدة ملنع اجلر       

املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، بدعــم اســتهالل الــربنامج العــاملي ملكافحــة االرهــاب،     
وتدعـو مجـيع الـدول األعضـاء إىل تقـدمي تـربعات كافـية إىل الصـندوق بغية تعزيز قدرة املركز                      

ية إىل الــدول األعضــاء الــيت تطلــبها، وخصوصــا مــن أجــل تشــجيع  عــلى تقــدمي املســاعدة التقنــ
ــيها      ــية ذات الصــلة باالرهــاب واالنضــمام ال ــربوتوكوالت العامل ــيات وال التصــديق عــلى االتفاق

 وتنفيذها؛

، بالتنسيق مع   بانتظام جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية بأن تستعرض            توصـي  -٩ 
 جلنة مكافحة االرهاب، التقدم الذي حترزه الدول        غريهـا مـن هيـئات األمم املتحدة وخصوصا        

األعضـاء يف االنضـمام كأطـراف إىل االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ذات الصلة باالرهاب              
 وتنفيذها، واحتياجات الدول األعضاء اليت تطلب املساعدة التقنية؛

نة منع اجلرمية    إىل األمـني العـام أن يـنظم أثـناء الدورة الثالثة عشرة للج              تطلـب  -١٠ 
والعدالـة اجلنائـية مناقشـة رفيعة املستوى، بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق جبوانب العدالة اجلنائية         
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ــلة        ــية ذات الصـ ــربوتوكوالت العاملـ ــيات والـ ــدويل وباالتفاقـ ــتعاون الـ ــاب والـ ــلة باالرهـ املتصـ
شــاركة يف تلــك باالرهــاب، وتدعــو جلــنة مكافحــة االرهــاب واملــنظمات الدولــية املعنــية إىل امل 

 املناقشة؛

 الـدول األعضـاء إىل تـزويد األمـني العـام مبعلومات عن طبيعة الصالت                تدعـو  -١١ 
 التآزر يف تقدمي املساعدة التقنية من جانب        زيادة، بغية   اجلرميةبـني االرهاب وغريه من أشكال       

 عن تنفيذ هذا املركـز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يضـمن تقريره                  
 القرار حتليال لتلك املعلومات؛

 األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعـــية العامـــة، يف دورهتـــا التاســـعة  إىل تطلـــب -١٢ 
 .واخلمسني، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
  مشروع القرار الرابع

 يةاألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائ
 

  العامة،اجلمعيةإن  

 بشأن دور ٢٠٠١ديسـمرب  / كـانون األول ١٩ املـؤرخ  ٥٦/١١٩ قـرارها   إذ تسـتذكر   
مؤمتــرات األمـم املـتحدة ملـنـع اجلـريـمة ومعاملـة اجملـرمني، ومهمـتها وتواترها ومدهتا، وقرارها                   

م  بشـأن األعمـال التحضـريية ملؤمتر األم        ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٥٧/١٧١
 املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 كــانون ١املــؤرخ ) ٥-د (٤١٥ أن مــن املعــتزم، وفقـا لقــراريها  وإذ تضـع يف االعتــبار  
ــمرب /األول ــؤرخ ٤٦/١٥٢ و١٩٥٠ديسـ ــانون األول١٨ املـ ــمرب / كـ ــد ١٩٩١ديسـ ، أن يعقـ

 ،٢٠٠٥املؤمتر احلادي عشر يف سنة 

ــبارها   ــبادوإذ تضــع يف اعت ــتحدة،     امل ــد ملؤمتــرات األمــم امل ــية والنســق اجلدي ئ التوجيه
 مــن اعــالن ٣٠ و٢٩ وكذلــك الفقــرتان ٥٦/١١٩ مــن القــرار ٢حســبما تــنص علــيه الفقــرة 

املـبادئ وبـرنامج عمــل بـرنامـج األمـم املـتحدة ملـنــع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية، املرفــق بالقــرار                
٤٦/١٥٢، 

، طلبـت إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    ٥٧/١٧١ إىل أهنـا، يف قـرارها        وإذ تشـري   
ــية   ــربنامج املؤمتــر احلــادي عشــر، وأن تقــدم    عشــرةأن تضــع يف دورهتــا الثان ــية ل  الصــيغة النهائ

 توصياهتا النهائية، عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إىل اجلمعية العامة،
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ــبادل اخلــربات يف    باالســهامات اهلامــة ملؤمتــرات األمــم ا  وإذ تســلّم  ــز ت ــتحدة يف تعزي مل
اعـداد الـبحوث ووضـع القوانـني والسياسات العامة واستبانة االجتاهات واملسائل املستجدة يف               

 احلكومــية الدولــية واخلــرباء واملــنظماتجمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، فــيما بــني الــدول   
 األفراد الذين ميثّلون خمتلف املهن والتخصصات،

، أن يكـــون املوضـــوع ٥٧/١٧١ أهنـــا كانـــت قـــد قـــررت، يف قـــرارها تذكروإذ تســـ 
التحالفات االستراتيجية يف   : أوجـه الـتآزر واالسـتجابات     "الرئيسـي لـلمؤمتر احلـادي عشـر هـو           

 ،"جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

، ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٥٧/١٧٠ قــرارها وإذ تســتذكر أيضــا  
مواجهة حتديات  :  اعـالن فييـنا بشأن اجلرمية والعدالة       تنفـيذ طـط العمـل ألجـل       بشـأن مـتابعة خ    

 القرن احلادي والعشرين،

 عـلى أمهـية االضـطالع جبمـيع األنشطة التحضريية للمؤمتر احلادي عشر يف               تشـدد وإذ   
 حينها وبطريقة متوافقة،

املتحدة احلادي   يف تقرير األمني العام عن األعمال التحضريية ملؤمتر األمم        نظـرت وقـد    
 )١٥(عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

ــنّوه  -١  ــتقدم ت  حــىت اآلن يف األعمــال التحضــريية ملؤمتــر األمــم املــتحدة   احملــرزبال
 احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

يل رأب/ نيسـان  ٢٥ إىل   ١٨أن تعقـد املؤمتـر احلـادي عشـر يف الفـترة مـن               تقـرر    -٢ 
 ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١٨ مشاورات قبل املؤمتر يف ، مع عقد٢٠٠٥

 أن ُيعقــد اجلــزء الرفــيع املســتوى مــن املؤمتــر احلــادي عشــر خــالل  تقــرر أيضــا -٣ 
األيـام الـثالثة األخـرية لـلمؤمتر، التاحـة اجملال لرؤساء الدول واحلكومات أو وزراء احلكومات                 

 ملؤمتر؛للتركيز على البنود املوضوعية الرئيسية من جدول أعمال ا

 عــلى جــدول األعمــال الــتايل لــلمؤمتر احلــادي عشــر، الــذي وضــعته يف توافـق  -٤ 
 :صيغته النهائية جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية عشرة

 .افتتاح املؤمتر -١ 

 .املسائل التنظيمية -٢ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

(15) E/CN.15/2003/11و Corr.1و Add.1. 
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 .التدابري الفّعالة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية -٣ 

ــدويل يف التصــدي لالرهــاب وللعالقــات بــني االرهــاب واألنشــطة     ا -٤ ــتعاون ال ل
االجرامــية األخــرى يف ســياق عمــل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات   

 .واجلرمية

 .التهديدات واالجتاهات يف القرن احلادي والعشرين: الفساد -٥

 .مةحتديات تواجه التنمية املستدا: اجلرائم االقتصادية واملالية -٦

مخسـون سـنة مـن وضـع املعـايري يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالة                  : تطبـيق املعـايري    -٧
 .اجلنائية

 .اعتماد تقرير املؤمتر -٨

تقـرر أن تـنظر يف املسـائل التالـية يف حلقـات عمل ضمن اطار املؤمتر احلادي                   -٥
 :عشر

  اجملرمني؛تعزيز التعاون الدويل يف انفاذ القانون مبا يف ذلك تدابري تسليم )أ( 

 تعزيز إصالح العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك العدالة التصاحلية؛ )ب( 

اســتراتيجيات ملــنع اجلــرمية وأفضــل املمارســات، وخاصــة فــيما يــتعلق جبــرائم    )ج( 
 احلضر والشباب املعرضني للمخاطر؛

ــية     )د(  ــتعلق باالتفاقــيات والــربوتوكوالت الدول تدابــري مكافحــة االرهــاب فــيما ي
 لصلة؛ذات ا

 تدابري مكافحة اجلرمية االقتصادية، مبا يف ذلك غسل األموال؛ )ه( 

  مكافحة اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب؛تدابري )و( 

إىل األمني العام أن يعّد، بالتعاون مع شبكة معاهد برنامج األمم           تكـرر طلبها     -٦ 
جتماعات االقليمية التحضريية   املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، دلـيال للمناقشة ألجل اال              

 للمؤمتر احلادي عشر؛

 املدرجة املوضوعية االجـتماعات التحضريية االقليمية على دراسة البنود         حتـث  -٧ 
عـلى جـدول األعمـال واملواضـيع الرئيسـية حللقات العمل اخلاصة باملؤمتر احلادي عشر، وعلى                 



E/2003/30 
E/CN.15/2003/14 

 
 

20

يع التوصيات واالستنتاجات   تقـدمي توصـيات موجهـة حنـو العمـل لكي ُتستخدم كأساس ملشار             
 اليت ينظر فيها املؤمتر احلادي عشر وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الرابعة عشرة؛

ــية      تؤكــد -٨  ــنظمات الدول ــدول األعضــاء وامل ــات العمــل، وتدعــو ال  أمهــية حلق
تنظيمي والتقين إىل   احلكومـية وغـري احلكومـية وسـائر اهليـئات املعنـية إىل تقـدمي الدعـم املايل وال                  

ــاملخدرات واجلــرمية       ــتابع ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل ال
باألمانـة واىل شـبكة معـاهد بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ألجل األعمال            

 ية ذات الصلة؛التحضريية حللقات العمل، مبا يف ذلك اعداد وتعميم املواد اخللف

 إىل األمــني العــام أن يّضــمن دلــيل مناقشــات حلقــات العمــل الــنظر يف تطلــب -٩ 
 الــتقين مــع التركــيز عــلى تعزيــز اجلهــود الثنائــية  بالــتعاوناألفكــار واملشــاريع والوثــائق املــتعلقة 

 واملتعددة األطراف يف أنشطة املساعدة التقنية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 الــبلدان املاحنــة إىل الــتعاون مــع الــبلدان النامــية بغــية ضــمان مشــاركتها  تدعــو -١٠ 
 العمل؛الكاملة يف حلقات 

 عـلى خطـة اعـداد وثائق املؤمتر احلادي عشر، حسب ما اقترحه األمني     توافـق  -١١ 
 مـع مـراعاة توصـيات جلـنة مـنع اجلرمية            )١٦(العـام يف تقريـره عـن األعمـال التحضـريية لـلمؤمتر،            

 لعدالة اجلنائية فيما يتصل بذلك؛وا

ــية احلكومــية وغــري احلكومــية إىل ابــالغ    تدعــو -١٢   احلكومــات واملــنظمات الدول
املؤمتـر احلـادي عشـر بأنشطتها بغية تنفيذ خطط العمل ألجل تنفيذ اعالن فيينا بشأن اجلريــمة                 

، ٥٦/٢٦١ــق القــرار   مواجهـة حتديـــات القرن احلادي والعشريــن، الــواردة يف مرف         : والعدالـة 
ــنع اجلــرمية          ــيدان م ــربامج يف م ــة وال ــريعات والسياســات العام ــا يف صــياغة التش ــاد هب لالسترش

 والعدالة اجلنائية على الصعيدين الوطين والدويل؛

 إىل األمني العام أن يتيح املوارد الالزمة ملشاركة أقل البلدان منوا           تكـرر طلـبها    -١٣ 
قليمـية لـلمؤمتر احلـادي عشـر ويف املؤمتر نفسه، وفقا للممارسة             يف االجـتماعات التحضـريية اال     

 املتبعة يف املاضي؛

ــلمؤمتر احلــادي    تشــجع -١٤   احلكومــات عــلى االضــطالع باألعمــال التحضــريية ل
، مبا يف ذلك عند االقتضاء انشاء جلان املناسبةعشـر يف مـرحلة مبكّرة باستخدام مجيع الوسائل         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
(16) E/CN.15/2003/11و Corr.1 و Add.1-2 ٦٤، الفقرة. 
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ام يف مناقشـة مركّزة ومنتجة بشأن املواضيع الرئيسية، واملشاركة          حتضـريية وطنـية، بغـية االسـه       
 بنشاط يف تنظيم حلقات العمل ومتابعتها؛

 إىل األمـني العـام أن يوفر املوارد حسبما يلزم وفقا للممارسة املستقرة              تطلـب  -١٥ 
 السنتني اخلاصـة مبيزانـية األمـم املـتحدة وضـمن املخصصـات االمجالـية للميزانـية الربناجمية لفترة            

، بغـية ضـمان تنفـيذ بـرنامج اعالمـي واسـع وفّعـال بشأن األعمال التحضريية                  ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 للمؤمتر احلادي عشر واملؤمتر نفسه ومتابعة وتنفيذ توصياته؛

 إىل الــدول األعضــاء إىل جعــل متثيــلها يف املؤمتــر احلــادي عشــر  تكــرر دعوهتــا -١٦ 
ل املــثال رؤســاء الــدول أو احلكومــات أو  ســبيعــلىعــلى أعــلى مســتوى ممكــن، أي أن ميثــلها  

وزراء احلكومـات ووزراء العـدل، واالدالء ببـيانات عـن املوضـوع احملوري واملواضيع الرئيسية          
 للمؤمتر، واملشاركة يف اجتماعات مائدة مستديرة مواضيعية تفاعلية؛

 إىل األمــني العــام تيســري تنظــيم اجــتماعات فرعــية للمــنظمات غــري        تطلــب -١٧ 
ــ ــر   احلكوم ــية املشــاركة يف املؤمت ــنظمات املهن ــبعة يف   احلــاديية وامل ــا للممارســة املت  عشــر، وفق

املاضــي، واجــتماعات جملموعــات املصــاحل املهنــية واجلغرافــية، واختــاذ الــتدابري املناســبة لتشــجيع  
 مشاركة اجملتمع األكادميي والبحثي يف املؤمتر؛

ــية -١٨  ـــ تشـــجع ثانـ ــلة وب ــة ذات الصـ ــاالت املتخصصـ ــتحدة  الوكـ ــم املـ رامج األمـ
واملـنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية، وكذلك املنظمات املهنية األخرى، على التعاون            
مــع مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية الــتابع لألمانــة العامــة، يف األعمــال           

 التحضريية للمؤمتر احلادي عشر؛

ا عاّمــا وأميــنا تنفــيذيا لــلمؤمتر احلــادي  إىل األمــني العــام أن يعــّين أميــن تطلــب  -١٩ 
عشـر، وفقـا للممارسة املتبعة يف املاضي، لكي يؤّديا مهامهما الوظيفية مبقتضى النظام الداخلي    

 ملؤمترات األمم املتحدة بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

  إىل اللجـنة منح وقت كاف يف دورهتا الثالثة عشرة الستعراض التقدم            تطلـب  -٢٠ 
احملـــرز يف األعمـــال التحضـــريية لـــلمؤمتر، ووضـــع الصـــيغة النهائـــية يف وقـــت مناســـب جلمـــيع 
ــادي       ــالل اجمللـــس االقتصـ ــن خـ ــياهتا، مـ ــدمي توصـ ــة، وتقـ ــية الالزمـ ــية والفنـ ــبات التنظيمـ الترتيـ

 واالجتماعي، إىل اجلمعية العامة؛
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ن يقدم   إىل األمـني العـام أن يضـمن املـتابعة الصـحيحة هلـذا القـرار، وأ                 تطلـب  -٢١ 
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثالثة        جلنةتقريـرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة عن طريق          

 .عشرة
  

  مشاريع قرارات يراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يعتمدها                            -باء  
توصــي جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي باعــتماد     -٢
 :شاريع القرارات التاليةم
  

 مشروع القرار األول
 

أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل، مبا يف ذلك إدارة صندوق األمم املتحدة ملنع 
 اجلرمية والعدالة اجلنائية

 
  واالجتماعي،االقتصاديإن اجمللس  
ــتذكر  ــة  إذ يسـ ــية العامـ ــرار اجلمعـ ــؤرخ ٤٦/١٥٢ قـ ــانون األول١٨ املـ ــمبــ/ كـ ر ديسـ
، الـذي وافقـت فـيه اجلمعـية عـلى بـيان املـبادئ وبرنامج العمل اخلاصني بربنامج األمم                    ١٩٩١

 املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

/  كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٥٦/١٢٣قـــراري اجلمعـــية العامـــة وإذ يســـتذكر أيضـــا  
م برنامج  بشـأن تدعي  ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٥٧/١٧٣ و ٢٠٠١ديسـمرب   

 األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وخصوصا قدرته يف جمال التعاون التقين،

 بازديـاد التـربعات املقّدمـة مـن اجلهـات املاحنـة إىل صـندوق األمم املتحدة                  وإذ يرّحـب   
 ملكتب األمم   ملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية، واليت متكّن املركز املعين مبنع االجرام الدويل، التابع             

املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية الــتابع لألمانــة العامــة، مــن تنفــيذ عــدد أكــرب مــن مشــاريع  
 التعاون التقين،

ــتها اجلهــات املاحنــة كدعــم مباشــر     وإذ يرّحــب أيضــا    باملســامهات األخــرى الــيت قّدم
امج األمم املتحدة ألنشـطة ومشـاريع املركـز، مبـا فـيها املسـامهات املقّدمـة إىل معاهد شبكة برن           

 ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 أمهية الشفافية واالتصال الوثيق بني املركز والدول األعضاء من أجل زيادة            وإذ يـدرك   
 ثقة الدول األعضاء بعمل املركز،



E/2003/30
E/CN.15/2003/14
 
 

23 

 بــتقرير املديــر التنفــيذي ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين حيــيط عــلما مــع الــتقدير -١ 
 )١٧(ن أعمال املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل؛باملخدرات واجلرمية ع

 الـدول األعضـاء إىل تقـدمي تـربعات مناسـبة إىل صـندوق األمم املتحدة                 يدعـو  -٢ 
ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية تدعــيما لقــدرة املركــز عــلى تقــدمي املســاعدة التقنــية إىل الــدول     

 الطالبة؛

تقدمي املسامهات كدعم مباشر  الـدول األعضـاء عـلى أن تواصل أيضا       يشـّجع  -٣ 
ألنشــطة ومشــاريع املركــز، بوســائل مــثل املســامهات املقّدمــة إىل معــاهد شــبكة بــرنامج األمــم  

 املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

بـاجلهود الـيت يـبذهلا مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية               يرّحـب    -٤ 
لى حوار مستمر مع الدول األعضاء، مبا يف ذلك من          لضـمان الشـفافية يف عملـه، ولـلحفاظ عـ          

خــالل وثــائق مناســبة زاخــرة باملعلومــات، بغــية تعزيــز مســاءلته أمــام الــدول األعضــاء وحتســني 
 التضافر بني أنشطة املركز وأنشطة برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات؛

زويد الدول األعضاء، بصورة    املركـز املعين مبنع االجرام الدويل على ت       يشـّجع    -٥ 
 منتظمة، مبزيد من املعلومات عن االحتياجات التمويلية للمشاريع من أجل زيادة التربعات؛

 مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية عــلى توســيع نظــام يشــّجع -٦ 
تحدة ملنع اجلرمية إدارة املعلومـات الـربناجمية واملالية ليشمل األنشطة اليت ميّوهلا صندوق األمم امل            

والعدالـة اجلنائـية، رهـنا بـتوافر مـوارد مالـية خارجـة عـن امليزانـية، لكي يتسىن للدول األعضاء                      
 احلصول على معلومات مالية حديثة عرب احلاسوب عن تلك األنشطة؛

رصـد وتقيـيم املشـاريع املمّولـة مـن صـندوق األمم املتحدة             عـلى أمهـية   يشـّدد    -٧ 
لـة اجلنائـية، ويرّحـب يف هـذا الصـدد بالقـرار الصـادر مؤخـرا بانشاء وظيفة                   ملـنع اجلـرمية والعدا    

 تقييم مستقلة يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

 مبــا قــام بــه األمــني العــام لألمـم املــتحدة مؤخــرا مــن إســناد صــالحياته  يرّحـب  -٨ 
لة اجلنائية إىل املدير العام ملكتب األمم   املـتعلقة بـإدارة صـندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدا          

املـتحدة بفييـنا ممـا سـيزيد مـن فعالـية املركـز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل يف ادارة موارده املالية                          
 ويعّزز قدرته على ابالغ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن الوضع املايل للصندوق؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
(17) E/CN.15/2003/2. 
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ملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على   املديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم ا         يشـّجع  -٩ 
ــية           ــبة الدول ــتحدة للمراق ــم امل ــربنامج األم ــتابعة ل ــوال، ال ــدى وحــدة مجــع األم ــا ل ــتعانة مب االس
لـلمخدرات، مـن خـربة يف جمـاالت مـثل توسـيع قـاعدة املـاحنني، وتقاسـم التكاليف، والتمويل                   

جـل زيادة موارد املركز  مـن جانـب القطـاع اخلـاص، وغـري ذلـك مـن الوسـائل املبـتكرة، مـن أ             
 املعين مبنع االجرام الدويل؛

 إىل املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن    يطلـب  -١٠ 
يضــّمن تقاريــره الســنوية إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية معلومــات عــن الوضــع املــايل     

 اجلنائـية وعـن نـتائج تقيـيم املشـاريع املمّولـة من              لصـندوق األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة           
 الصندوق؛

ــاملخدرات     يطلــب أيضــا  -١١  ــتحدة املعــين ب ــم امل ــيذي ملكتــب األم ــر التنف  إىل املدي
ــزوم، مبعلومــات ذات صــلة عــن صــندوق األمــم       ــزّود الــدول األعضــاء، عــند الل واجلــرمية أن ي

 .املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  

 رار الثاينمشروع الق
 

  التعاون الدويل واملساعدة التقنية واخلدمات االستشارية يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  واالجتماعي،االقتصاديإن اجمللس  
ــة   رإذ يســتذك  ــنا بشــأن اجلــرمية والعدال ــرن احلــادي   :  إعــالن فيي ــات الق ــة حتدي مواجه

 وأقّرته  )١٨(نع اجلرمية ومعاملة اجملرمني،   والعشـرين، الـذي اعـتمده مؤمتـر األمم املتحدة العاشر مل           
 ،٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٤ املؤرخ ٥٥/٥٩اجلمعية العامة يف قرارها 

ديسمرب / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٥٧/١٧٣ قـرار اجلمعـية العامـة        وإذ يسـتذكر أيضـا     
قدراته يف   بشـأن تعزيـز بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما                    ٢٠٠٢

 جمال التعاون التقين،

 بشأن التعاون ١٩٩٨يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ١٩٩٨/٢٤ قـراره  وإذ يسـتذكر كذلـك     
 ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٢/١٩الـتقين واخلدمـات االستشارية يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وقراره            

أنشطة املركز   بشـأن تعزيـز الـتعاون الـدويل واملسـاعدة التقنـية ضـمن إطـار                  ٢٠٠٢يولـيه   /متـوز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
، التقرير  ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٧-١٠ اجلنائية، فيينا،    مؤمتـر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية والعدالة       انظـر    (18)

 ).A.00.IV.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (املقدم من األمانة العامة
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املعـين مبـنع االجـرام الـدويل الـتابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف جمال منع                   
 اإلرهاب ومكافحته،

 عـلى أمهـية تعزيـز الـتعاون والتنسـيق عـلى الصـعيد الـدويل فـيما بـني الدول           وإذ يؤكـد   
يق مقاصـد األمم املتحدة، مبا يف       األعضـاء يف مـيداين مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، ألجـل حتقـ                

 ذلك التنمية املستدامة وحتسني نوعية احلياة والدميقراطية وحقوق االنسان،

ازديــاد عــدد طلــبات احلصــول عــلى املســاعدة التقنــية الــيت يــتلقاها املركــز وإذ يالحــظ  
القتصادات املعـين مبـنع االجـرام الـدويل، مـن أقـل الـبلدان منـوا والـبلدان النامـية والـبلدان ذات ا                    

 االنتقالية والبلدان اخلارجة من حاالت نـزاع،

 والذي ٢٠٠٢تقديـره للـتمويل الـذي قدمـته الـدول األعضـاء يف عام        وإذ يعـرب عـن       
 مكّن املركز من تعزيز قدرته على القيام بعدد متزايد من أنشطة املساعدة التقنية،

 املعــين بــاملخدرات  بــتقرير املديــر التنفــيذي للمكتــب حيــيط عــلما مــع الــتقدير  -١ 
 وخصوصا أنشطته املتصلة بالتعاون )١٩(واجلـرمية عـن أعمـال املركـز املعين مبنع االجرام الدويل،     

الــتقين، وعــن التصــديق عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية           
ة التقنية يف جمال منع      وتقرير األمني العام عن تعزيز التعاون الدويل واملساعد        )٢٠(وبـروتوكوالهتا 

 )٢١(االرهاب ومكافحته؛

 عـلى املركـز لـتقدميه املسـاعدة إىل الدول األعضاء يف حتسني نظم العدالة       يـثين  -٢ 
اجلنائـية، وذلـك باالسـتجابة إىل عدد متزايد من طلبات احلصول على املساعدة التقنية يف جمال               

 تنفيذ املشاريع؛

ة التقنية اليت يضطلع هبا املركز، ويشّجع        باتسـاع نطـاق أنشطة املساعد      يسـلّم  -٣ 
وكـاالت الـتمويل الدولـية واالقليمـية والوطنـية، وكذلـك املؤسسـات املالية الدولية، على دعم           

 أنشطة التعاون التقين واخلدمات االستشارية األقاليمية اليت يضطلع هبا املركز؛

ذلــك بــرنامج األمــم  اهليــئات املعنــية يف مــنظومة األمــم املــتحدة، مبــا يف  حيــثّ -٤ 
املـتحدة االمنـائي والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وكذلك املنظمات الدولية واالقليمية،             
عـلى زيـادة تفاعـلها مـع املركـز، بغـية ضمان إيالئها االعتبار، حسبما يكون مناسبا، لألنشطة                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
(19) E/CN.15/2003/2. 
(20) E/CN.15/2003/5. 
(21) E/CN.15/2003/9. 
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إىل مكافحة االرهاب   يف مـيداين مـنع االجـرام والعدالـة اجلنائـية، مبـا يف ذلـك األنشـطة الرامـية                     
ــية لديهــا، كــي تســتخدم      ــراجمها القطــرية واالقليمــية وإطــارات املســاعدة االمنائ والفســاد، يف ب
بالكــامل خــربة املركــز الفنــية يف األنشــطة املتصــلة مبــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية وتعــزز ســيادة  

 القانون ويتم جتنب ازدواجية اجلهود؛

اء عــلى دعــم أنشــطة املســاعدة التقنــية الــيت  للــدول األعضــيعــرب عــن تقديــره -٥ 
يضـطلع هبـا املركـز، وذلـك بـتقدمي االسـهامات املالـية أو العينـية إىل بـرنامج األمم املتحدة ملنع                       

 اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

إىل توفـري مـوارد كافـية لتحقـيق مزيد من التقدم يف تنفيذ              يعـرب عـن احلاجـة        -٦ 
 املدرجـــة يف بـــراجمه العاملـــية ملكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص  أنشـــطة املركـــز ولتنفـــيذ املشـــاريع

 واالرهاب والفساد واجلرمية املنظمة؛

 الـدول األعضاء على تقدمي تربعات إىل مركز األمم املتحدة ملنع اجلرمية             حيـث  -٧ 
والعدالـة اجلنائـية أو زيـادة هذه التربعات، حسب االقتضاء، وعلى تقدمي املسامهات اليت تدعم                

أنشــطة املركــز ومشــاريعه أو زيــادة هــذه املســامهات، حســب االقتضــاء، مبــا يف ذلــك   مباشــرة 
املسـامهات لفـائدة معـاهد شـبكة بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية من أجل                  

 زيادة تعزيز قدرة املركز على تقدمي املساعدة التقنية؛

والــبلدان ذات االقتصــادات  الــدول األعضــاء، خاصــة، الــبلدان النامــية يشــجع -٨ 
االنتقالـية، الـيت تسـتفيد مـن املسـاعدة التقنـية الـيت يقدمها املركز واليت هي قادرة على املسامهة                     
يف أنشـطته أن تفعـل ذلك بطرق منها توفري البىن التحتية أو املوارد البشرية الالزمة أو ختصيص         

 ز؛أموال وطنية للمشاريع اليت تنفذ يف اطار شراكة مع املرك

 الـبلدان النامـية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية على أن تدرج يف             يشـّجع  -٩ 
طلـباهتا للحصـول عـلى املسـاعدة مـن بـرنامج األمـم املـتحدة االمنـائي، وخصوصـا ضـمن إطار                       

 أو عناصر خاصة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛/برناجمه القطري، مشاريع و

يـادة تعزيـز املـوارد املـتاحة لألنشطة التنفيذية ضمن            إىل األمـني العـام ز      يطلـب  -١٠ 
إطـــار امليزانـــية االمجالـــية لألمـــم املـــتحدة، وخصوصـــا لـــلخدمات االستشـــارية عـــلى الصـــعيد  

 الربنامج العادي ٢١األقالـيمي الـيت يضطلع هبا املركز املعين مبنع االجرام الدويل مبقتضى الباب      
 املقترحة لألمم املتحدة؛للتعاون التقين من امليزانية الربناجمية 
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 إىل األمـني العـام بـذل مجيع اجلهود املمكنة، مبا يف ذلك مناشدة               يطلـب أيضـا    -١١ 
اجلهـات املاحنـة يف القطـاع اخلـاص وحشد املوارد ومجع األموال، بغية زيادة املوارد من خارج                  

ستقالل املركز  امليزانـية، مبـا يف ذلـك صناديق األغراض العامة، آخذا يف اعتباره ضرورة صون ا               
 .وطابعه الدويل

  
 مشروع القرار الثالث

 
  منع اجلرمية يف املدن

  واالجتماعي،االقتصاديان اجمللس  
، ٢٠٠٠ديســمرب / كــانون األول٤ املــؤرخ ٥٥/٥٩ العامــة اجلمعــية قــرار اذ يســتذكر 

رن احلادي  مواجهة حتديات الق  : الـذي أقـّرت مبوجبه اجلمعية اعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة          
والعشـرين، الـذي اعـتمده مؤمتـر األمـم املـتحدة العاشـر ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اجملرمني، والقرار                    

، الذي أخذت اجلمعية فيه علما مع التقدير     ٢٠٠٢يناير  / كـانون الـثاين    ٣١ املـؤرخ    ٥٦/٢٦١
ل ، مبـا يف ذلـك خطـة العمـ    ٥٦/٢٦١خبطـط العمـل ألجـل تنفـيذ اعـالن فييـنا، املـرفقة بالقـرار         

، الذي ٢٠٠٢ديسـمرب  / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٥٧/١٧٠ والقـرار    )٢٢(بشـأن مـنع اجلـرمية،     
دعـت فـيه اجلمعـية ثانية احلكومات إىل استخدام خطط العمل كدليل تسترشد به يف جهودها                 
ــة      الرامــية إىل صــياغة التشــريعات والسياســات العامــة والــربامج يف مــيدان مــنع اجلــرمية والعدال

 اجلنائية،

، الذي اعتمد فيه    ١٩٩٥يوليه  / متوز ٢٤ املـؤرخ    ١٩٩٥/٩ قـراره    يسـتذكر أيضـا   واذ   
 املبادئ التوجيهية للتعاون واملساعدة التقنية يف ميدان منع اجلرمية يف املدن،

، بشأن تدابري  ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠٢/١٣ قـراره    واذ يسـتذكر كذلـك     
املـبادئ التوجيهـية بشـأن مـنع اجلـرمية، املرفقة           تعزيـز مـنع اجلـرمية مـنعا فعـاال، والـذي قـبل فـيه                 

 بالقرار،

بشأن استمرار تصاعد اجلرمية يف املدن مع تزايد خطورة طبيعتها       عـن قلقـه      واذ يعـرب   
 يف أحناء كثرية من العامل،

ــباره  ــاملخدرات    واذ يضــع يف اعت  الصــالت الواضــحة بــني اجلــرمية يف املــدن واالجتــار ب
  على حنو غري قانوين،واستخدامهاألسلحة النارية واجلرمية املنظمة وحيازة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .، املرفق، القسم الثامن ٥٦/٢٦١قرار اجلمعية العامة  (22)
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 خطــرا رئيســيا أصــبحت بــأن األنشــطة االجرامــية يف كــثري مــن الــبلدان قــد  واذ يســلّم 
 يهدد السالمة العامة يف املناطق احلضرية الكبرية،

خصوصا بشأن األطفال املعّرضني للمخاطر يف املناطق احلضرية        عـن القلـق      واذ يعـرب   
 الكبرية،

بـأن االجـرام احلضـري يف حـاالت معيـنة يعرقل النمو االقتصادي ويضعف                يسـلّم واذ   
 مؤسسات الدولة، مما يقّوض اجلهود الرامية إىل تعزيز التنمية املستدامة واحلد من الفقر،

باحلاجـة إىل اتـباع هنـج مـتكامل متوازن يف مكافحة اجلرمية يف املدن،         أيضـا    يسـلّم واذ   
طة املعنــية مبعاجلــة أســباهبا األساســية، كالفقــر والتهمــيش واإلقصــاء   مبــا يف ذلــك القــيام باألنشــ 

 االجتماعي وعدم وجود فرص للشباب،

بـأن استراتيجيات واجراءات منع اجلرمية ينبغي أن تستند إىل أسس           واذ يسـلّم كذلـك       
معرفـية واسـعة الـنطاق ومـتعددة التخصصـات تـراعي الفـوارق بـني اجلنسـني بشأن املمارسات             

 تت جدواها والواعدة بالنجاح،اليت أثب

 والدويل  االقليمي عـلى احلاجـة إىل املزيد من التعاون على الصعيدين            واذ يؤكـد جمـددا     
 يف العمل على مكافحة اجلرمية يف املدن،

 الــدول األعضــاء عــلى االعــتماد عــلى املــبادئ التوجيهــية بشــأن مــنع    يشــجع -١ 
، لدى وضع وتنفيذ وتقييم     ٢٠٠٢/١٣جتماعي  اجلـرمية، املـرفقة بقـرار اجمللس االقتصادي واال        

بـرامج ومشـاريع مـنع اجلـرمية يف املـدن، وعـلى تقاسـم خـرباهتا املكتسـبة يف هذا الصدد، مبا يف                        
 ذلك فيما تسهم به من مدخالت يف تقرير األمني العام املطلوب يف ذلك القرار؛

ىل  الـدول األعضــاء عـلى وضــع سياسـات فعالــة وعـلى الســعي إ    يشـجع أيضــا  -٢ 
تنفــيذ تلــك السياســات، عــند االقتضــاء، بغــية محايــة األطفــال املعّرضــني لــلمخاطر يف املــناطق    

 احلضرية؛

 املعين  املتحدة إىل املركـز املعين مبنع االجرام الدويل التابع ملكتب األمم            يطلـب  -٣ 
بـاملخدرات واجلـرمية، أن يعمـل، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء ومعـاهد شـبكة بـرنامج األمم                      

ملـتحدة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وغريمها من               ا
اهليـئات املعنـية يف مـنظومة األمـم املـتحدة، عـلى مواصـلة تقـدمي املساعدة للدول األعضاء، بناء           

فقا عـلى طلـبها، ألجـل اعـداد مقـترحات بشـأن تقـدمي املسـاعدة التقنية يف جمال منع اجلرمية، و                     
 للمبادئ التوجيهية بشأن منع اجلرمية، ومبا يف ذلك من خالل بناء القدرات والتدريب؛
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ــتوافر     أيضــا يطلــب -٤  ــدويل أن يقــوم، رهــنا ب  إىل املركــز املعــين مبــنع االجــرام ال
املــوارد مــن خــارج امليزانــية ومبســاعدة احلكومــات ومعــاهد شــبكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع 

جلنائـية واهليـئات املعنـية يف األمـم املتحدة، عرض عام للممارسات اليت ثبتت               اجلـرمية والعدالـة ا    
جدواهـا والواعـدة بالـنجاح يف جمال منع اجلرمية يف املدن، مبا يف ذلك يف جمال العدالة اجلنائية،                   
وأن يضـع كتّيـبا عملـيا عـن اسـتخدام وتطبـيق املـبادئ التوجيهية بشأن منع اجلرمية، وأن يدعو                

ه هلـذا الغـرض إىل عقـد اجـتماع فـريق مـن اخلرباء، يضم مشاركني ُيختارون بناء                   ألجـل حتقـيق   
 على متثيل جغرايف منصف؛

مجـيع املـنظمات واهليـئات املعنـية يف األمـم املـتحدة، واملؤسسات              يناشـد ثانـية      -٥ 
ــنظر عــلى حنــو    ــية، أن ت ــية الدول  يف إدراج مــنع اجلــرمية يف املــدن ومشــاريع إنفــاذ   مناســباملال

 انني يف براجمها املعنية باملساعدة؛القو

ــر      يوصــي -٦  ــرنامج مؤمت ــتمام الواجــب يف ب ــدن االه ــايالء اجلــرمية يف امل ــم ب  األم
 .املتحدة احلادي عشر بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 بـــإدراج موضـــوع اجلـــرمية يف املـــدن والشـــباب املعّرضـــني لـــلمخاطر يرّحـــب -٧ 
خصصة حللقات العمل املزمع عقدها إبان املؤمتر احلادي عشر،         باعتـباره واحـدة مـن املسائل امل       

ممــا مــن شــأنه أن يتــيح اجملــال ملناقشــة مــتعّمقة حــول املوضــوع خــالل االجــتماعات االقليمــية    
 .التحضريية للمؤمتر

  
 مشروع القرار الرابع

 
  االجتار بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية

  واالجتماعي،دياالقتصاإن اجمللس  
 التنّوع األحيائي لصون أن احلفـاظ عـلى النباتات واحليوانات الربية ضروري          إذ يـدرك   

 البيولوجي واحلفاظ على البيئة وللتنمية املستدامة،
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 الـــتجارة الدولـــية بــأنواع احلـــيوانات والنـــباتات الـــّربية املهـــّددة  اتفاقـــية وإذ يســتذكر  
 واالجـراءات املـتخذة لتنفيذ هاتني     )٢٤(بالتـنّوع البـيولوجي،    واالتفاقـية املـتعلقة      )٢٣(باالنقـراض، 
 االتفاقيتني،

وجـود مجاعـات اجرامـية مـنظمة تعمـل عـرب احلـدود الوطنـية متخصصة يف         وإذ يـدرك     
 لــلحماية، وإذ تقلقــه العواقــب البيئــية     اخلاضــعة االجتــار بــأنواع النــباتات واحلــيوانات الــربية      

 ن أنشطتها،واالقتصادية واالجتماعية النامجة ع

 ملنع كالمهـا  بـأن الـتعاون الـدويل واملسـاعدة القانونـية املتـبادلة ضـروريان               واقتـناعا مـنه    
 االجتار بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية ومكافحته والقضاء عليه،

ــراره وإذ يســتذكر  ــؤرخ ٢٠٠١/١٢ ق ــوز٢٤ امل ــيه / مت ــيه   ٢٠٠١يول ــذي حــثّ ف ، ال
 أخــرى لكــي جتــّرم يف تشــريعاهتا  تدابــريد مــا يلــزم مــن تدابــري تشــريعية أو  الــدول عــلى اعــتما 

 الداخلية االجتار بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية،

، الذي حثّ فيه    ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٢/١٨قراره  وإذ يسـتذكر أيضـا       
يئات املختصة األخرى التابعة ملنظومة      مع األمني العام واهل    الـتعاون مجـيع الـدول األعضـاء عـلى         

األمـم املـتحدة لكـي يتسـىن وضـع الصيغة النهائية لتقرير األمني العام عن التقدم احملرز يف تنفيذ                    
 ،٢٠٠١/١٢قرار اجمللس 

 تقرير األمني العام،    بالـردود الواردة من الدول األعضاء، واملدرجة يف        وإذ حيـيط عـلما     
 يف جمـال االجتـار بـأنواع النـباتات واحلـيوانات الربية            العملـية هتا  بشـأن تشـريعاهتا الوطنـية وخـربا       

 )٢٥(اخلاضعة للحماية،

 بـــأنواع النـــباتات االجتـــار بـــتقرير األمـــني العـــام عـــن  يرّحـــب مـــع االرتـــياح -١ 
 )٢٥(واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية واحلصول على املوارد اجلينية بوسائل غري مشروعة؛

 مناسبا، مع األمني    يكوناألعضـاء عـلى الـتعاون، حسبما         مجـيع الـدول      حيـثّ  -٢ 
العـام واهليـئات املختصة يف منظومة األمم املتحدة، وخصوصا املركز املعين مبنع االجرام الدويل               

 التابع لألمانة العامة، ومع أمانة اتفاقية التجارة        )٢٣(الـتابع للمكتـب املعـين باملخدرات واجلرمية،       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

 .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، اجمللد لسلة املعاهداتساألمم املتحدة،  (23)
مركز األنشطة الربناجمية للقانون البيئي (انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، االتفاقية املتعلقة بالتنّوع البيولوجي  (24)

 .١٩٩٢يونيه /، حزيران)واملؤسسات
(25) E/CN.15/2003/8و Corr.1و Add.1. 
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ــأنواع احلــيوانا   ــية ب ــنّوع     الدول ــتعلقة بالت ــية امل ــة االتفاق ــراض، وأمان ــددة باإلنق ــباتات امله ت والن
ــيولوجي  ــربية اخلاضــعة      )٢٤(،)األحــيائي(الب ــباتات واحلــيوانات ال ــأنواع الن ــنع االجتــار ب ــية م  بغ

 للحماية ومكافحته والقضاء عليه؛

 الـدول األعضـاء عـلى أن تعـتمد تدابـري وقائية، عند الضرورة، وكذلك              حيـثّ  -٣ 
ــأنواع       أن ت ــتعلقة باالجتــار ب ــبة اجلــرائم امل ــية هبــدف ضــمان معاق ــنظر يف تشــريعاهتا اجلنائ عــيد ال

النـباتات واحلـيوانات الـربية اخلاضـعة للحماية بعقوبات مناسبة تضع يف احلسبان الطابع اخلطري                
 اليت تتسم به تلك اجلرائم؛

ية حتسني   بغ الوعي الـدول األعضـاء عـلى القـيام بأنشطة لرفع مستوى             يشـّجع  -٤ 
 فهم التأثري اخلطري لالجتار بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية؛

 الـــدول األعضـــاء تشـــجيع الـــتعاون الـــدويل وكذلـــك ابـــرام اتفاقـــات يناشـــد -٥ 
، هبدف منع االجتار بأنواع النباتات واحليوانات مناسباًمسـاعدة قانونـية متبادلة، حسبما يكون      

 لحماية ومكافحته والقضاء عليه؛الربية اخلاضعة ل

ــة    يطلــب -٦  ــية إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلــنة مــنع اجلــرمية والعدال  يف اجلنائ
 .دورهتا الرابعة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
 مشروع القرار اخلامس

 
التعاون الدويل على منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وعلى توفري املساعدة 

 اياللضح
 

  االقتصادي واالجتماعي،اجمللس ان 
 بشـأن ممارسـة االختطاف يف شىت بلدان العامل، وبشأن اآلثار املؤذية       القلـق  يسـاوره إذ   

الـيت ختلّفهـا هـذه اجلـرمية يف الضـحايا وأُسـرهم، وإذ يصّمم على دعم التدابري الرامية إىل تقدمي                     
 هم حقوقهم،املساعدة اليهم ومحايتهم وإىل التشجيع على استرداد

ــا كــان      وإذ يكــّرر التأكــيد   ــا كانــت الظــروف وأي  عــلى أن اخــتطاف األشــخاص، أي
  وانتهاكا للحرية الفردية ويقّوض حقوق االنسان،خطريةالغرض، يشكّل جرمية 

 طـابع اجلرمية املنظمة العابر للحدود الوطنية، ونزوع اجلماعات االجرامية           وإذ يالحـظ   
 إىل توسيع نطاق عملياهتا غري القانونية،املنظمة واجلماعات االرهابية 
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ــق   ــاوره القلـ ــات    وإذ يسـ ــنظمة واجلماعـ ــية املـ ــات االجرامـ ــزوع اجلماعـ ــنامي نـ  ازاء تـ
االرهابـية إىل الـلجوء إىل االخـتطاف، وخباصـة ألغـراض االبـتزاز، كطريقة جلمع األموال بغية                   

االجتار باألسلحة واالجتار    أخرى، مثل    قانونيةتدعـيم عملـياهتا االجرامـية والقـيام بأنشـطة غـري             
 باملخدرات واالجتار باألشخاص وغسل األموال من اجلرائم ذات الصلة باالرهاب،

 بـأن الصـالت بـني خمـتلف األنشـطة غـري القانونـية، مبـا يف ذلك االرهاب              واقتـناعا مـنه    
صادية  االقتالتنميةواجلـرمية املـنظمة، تطـرح خطـرا إضـافيا يهـّدد األمـن ونوعـية احلـياة ويعـرقل                  

 واالجتماعية،

 )٢٦( اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةملكافحـة  بـأن اتفاقـية األمـم املـتحدة          واقتـناعا مـنه أيضـا      
 توفّر اإلطار القانوين الالزم للتعاون الدويل على مكافحة االختطاف،

ــراره وإذ يســتذكر   ــؤرخ ٢٠٠٢/١٦ق ــيه / متــوز٢٤ امل ــنون ٢٠٠٢يول ــتعاون "، املع ال
، الذي  " ومكافحته والقضاء عليه، وعلى توفري املساعدة للضحايا       ختطافاالالـدويل عـلى منع      

طلـب فـيه إىل األمـني العـام أن يقـّدم تقريـرا مرحلـيا إىل جلـنة مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية إّبان                         
دورهتــا الثانــية عشــرة، بالتنســيق مــع اهليــئات املختصــة يف مــنظومة األمــم املــتحدة، عــن الوضــع 

  لالختطاف يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك حالة الضحايا،الواقعي والقانوين

 مـــن ظـــرف ممارســـة االخـــتطاف يف أي يديـــن ويـــرفض بشـــدة مـــرة أخـــرى -١ 
الظـروف وألي غـرض مـن األغـراض، مبا يف ذلك االختطاف على أيدي اجلماعات االجرامية              

 املنظّمة واجلماعات االرهابية؛

نظمة واجلماعات االرهابية واجلهات اجلانية   أن اجلماعـات االجرامية امل     يؤكـد  -٢ 
 مسؤولة عن أي أذية أو وفاة تنجم عن أي اختطاف يقومون به وينبغي معاقبتها وفقا لذلك؛

 بالـتقرير املرحـلي من األمني العام عن التعاون الدويل           حيـيط عـلما مـع الـتقدير        -٣ 
 املقــّدم )٢٧( للضــحايا،عــلى مــنع االخــتطاف ومكافحــته والقضــاء علــيه وعــلى توفــري املســاعدة 

 ؛٢٠٠٢/١٦مبقتضى قراره 

 الـدول األعضـاء الـيت اختـذت تدابـري جديـدة يف سـياق هـذا القرار على                    حيـثّ  -٤ 
الـتعاون مـع األمـني العـام ومـع اهليـئات املختّصـة يف مـنظومة األمـم املتحدة، وخصوصا املركز                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .رفق األول، امل٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (26)
(27) E/CN.15/2003/7و Add.1. 
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 باملخدرات واجلرمية، وذلك يف املعـين مبـنع االجـرام الـدويل الـتابع ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين              
مجلـة أمـور ومنها تقدمي التعليقات على التقرير املرحلي املقّدم من األمني العام، وكذلك بتقدمي       
املعلومـات عـن التشـريعات الوطنـية وعـن الـتدابري العملية واخلربات على الصعيد احمللي يف هذا                   

 الصدد؛

ىل األمني العام معلومات عن ممارسة       الـدول األعضاء اليت مل تقّدم بعُد إ        يدعـو  -٥ 
االخـتطاف وعـن الـتدابري الداخلـية ذات الصـلة الـيت مت اعـتمادها، مبـا يف ذلـك أي تدابري ذات                      

 صلة بتقدمي الدعم واملساعدة إىل الضحايا وأُسرهم، إىل القيام بذلك؛

 الـدول األعضـاء الـيت مل تعـتمد بعـُد تشـريعات أو غـري ذلـك من                    يدعـو أيضـا    -٦ 
ــتد ــية،    ال ــبار االخــتطاف جــرمية خطــرية يف تشــريعاهتا الداخل ــتعريف وفقــاابري الضــرورية العت  ل

 إىل القيام )٢٦(يف اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،        " اجلـرمية اخلطـرية   "
 بذلك؛

 الـدول األعضـاء عـلى مواصـلة تعزيـز الـتعاون الدويل، وخباصة تسليم                يشـّجع  -٧ 
 والــتعاون يف العمــل بــني ســلطات انفــإذ القوانــني وتــبادل املتــبادلة القانونــية واملســاعدة اجملــرمني

 املعلومات، بغية منع االختطاف ومكافحته واستئصاله؛

 الـدول األعضـاء أن تعمـل، يف سـعيها إىل تعزيـز مكافحـة االختطاف،             يناشـد  -٨ 
 املشاركة يف التعاون الدويل عـلى تدعـيم الـتدابري الـيت تـتخذها ملكافحـة غسـل األمـوال، وعلى           

واملسـاعدة القانونـية وكذلـك، من مجلة أمور، يف تتّبع عائدات االختطاف وكشفها وجتميدها               
ومصـادرهتا بغـية مكافحـة اجلماعـات االجرامـية املـنظمة واجلماعـات االرهابية، إن مل تكن قد                   

 فعلت ذلك بعد؛

 مــوارد مالــية مــن خــارج   عــلىباالعــتماد إىل األمــني العــام أن يقــّدم،  يطلــب -٩ 
 التقنـية إىل الـدول، بـناء عـلى طلـبها، وذلك لتمكينها من               املسـاعدة امليزانـية أو مـن التـربعات،        

تعزيـز قدراهتـا على مكافحة االختطاف، مبا يف ذلك قيامها، حسب االقتضاء، بإنشاء وحدات       
 ملدين والتعاون الدويل؛خاصة لتنفيذ القوانني واملالحقة القضائية وآليات للتعاون مع اجملتمع ا

ــرار اجمللــس   يســتكملإىل األمــني العــام أن أيضــا  يطلــب -١٠  ــره عــن تنفــيذ ق  تقري
، وأن يضــّمنه معلومــات عــن ممارســة االخــتطاف وعــن   ٢٠٠٢/١٦االقتصــادي واالجــتماعي 

الــتدابري الداخلــية ذات الصــلة الــيت جــرى اختاذهــا، مبــا فــيها الــتدابري املتصــلة بدعــم ومســاعدة    
 .ا وأسرهم، وأن يقّدمه إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إّبان دورهتا الثالثة عشرةالضحاي
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 مشروع القرار السادس
 

املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات 
   منقولة

  االقتصادي واالجتماعي،اجمللسان  
ــدرك  ــالدول وباألشــياء نفســها مــن     الضــرر اخلطــري ا اذ ي ــلحق ب  الســرقة جــراءلــذي ي

والتصـدير غـري املشـروع لألشـياء الـيت تعـد جـزءا مـن الـتراث الـثقايف للـدول، وال سيما نتيجة                         
 لنهب املواقع األثرية وغريها من املواقع ذات القيمة التارخيية والثقافية،

اثها الثقايف واحلفاظ عليه وفقا      باألمهية اليت تكتسيها بالنسبة للدول محاية تر       واذ يسـلّم   
 اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات         الواجبلالتفاقـية املـتعلقة بالتدابري      

 يف )٢٨(الثقافـية بطـرق غري مشروعة، اليت اعتمدهتا منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،         
تها إىل مجلـة أمور منها واجب كل دولة          والـيت تشـري ديباجـ      ١٩٧٠نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٤

أن حتمـي الـتراث الـثقايف املوجـود يف اقلـيمها مـن خماطـر السـرقة واحلفر السري والتصدير غري                      
املشـروع، وكذلـك الـتزام الـدول واملـنظمات الدولية املعنية بأن تكافح تلك املمارسات جبميع                 

 يل على اعادة تلك املمتلكات،الوسائل املتاحة هلا، وخصوصا فيما يتعلق بالتعاون الدو

 يف تعزيــز الــتعاون املتــبادل عــلى مــنع األفعــال غــري املشــروعة املرتكــبة ضــد ورغــبة مــنه 
 التراث التارخيي والثقايف للشعوب،

 احلاجـة املاسـة إىل وضـع معـايري العـادة ورّد املمتلكات املنقولة اليت تشكّل           واذ يـدرك   
، مشروع تكون قد سرقت أو صّدرت تصديرا غري       جـزءا مـن الـتراث الثقايف للشعوب بعد أن         

 وحلمايتها واحلفاظ عليها،

بـأن أحـد األهـداف الرئيسـية لألمـم املـتحدة يف مـيدان منع اجلرمية والعدالة                 واذ يسـلّم     
  التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،وتعزيزاجلنائية هو ترويج 

ــتذكر  ــية العامـــ واذ يسـ ــرار اجلمعـ ــانون ١٤ املـــؤرخ ٤٥/١٢١ة  قـ ديســـمرب /األول كـ
 بشـأن مؤمتـر األمـم املـتحدة الـثامن ملـنع اجلـرمية ومعاملة اجملرمني، الذي عقد يف هافانا                     ١٩٩٠

 ،١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧أغسطس إىل / آب٢٧من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، اجمللد املعاهدات سلسلةاألمم املتحدة،  (28)
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 الــثقايف للشــعوب الــتراث املعــاهدة النموذجــية ملــنع جــرائم انــتهاك واذ يســتذكر أيضــا 
 )٢٩(ممتلكات منقولة، اليت اعتمدها املؤمتر الثامن،املعروف يف شكل 

 بقـيام جمموعـة دول مـنطقة األنديـز وفرنسـا بتنظـيم حلقة عمل عن سرقة                  وإذ يرحـب   
مايو / أيار١٦ إىل ١٤املمـتلكات الثقافـية واالجتـار غـري املشـروع هبـا، الـيت عقدت يف ليما من             

٢٠٠٣. 

ها، عـند االقتضاء، االتفاقية      الـدول األعضـاء عـلى أن تضـع يف اعتـبار            يشـجع  -١ 
 )٢٩(النموذجـية ملـنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة،             

 لدى التوقيع على االتفاقات ذات الصلة مع الدول األخرى؛

إىل مجـيع الـدول األعضـاء أن تواصل تعزيز التعاون واملساعدة املتبادلة          يطلـب    -٢ 
 يف جمال منع اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات املنقولة اليت تشكّل جزءا من            عـلى الصـعيد الدويل    

 التراث الثقايف للشعوب واملالحقة عليها؛

 إىل األمـني العـام لألمـم املـتحدة أن يقـدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة          يطلـب  -٣ 
 .اجلنائية يف دورهتا الثالثة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
  القرار السابعمشروع

 
  معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  االقتصادي واالجتماعي،اجمللسإن  
ــيه / متــوز٢٤ املــؤرخ ٢٠٠٢/١٥ قــراره إذ يســتذكر   بشــأن معــايري األمــم  ٢٠٠٢يول

 تأكـيد أمهية معايري     املـتحدة وقواعدهـا يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، الـذي أعـاد فـيه                    
األمــم املــتحدة وقواعدهــا يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، مبــا يف ذلــك يف اطــار حفــظ  
السـالم واعـادة الـتعمري بعـد الـنـزاعات، وطلـب إىل األمني العام أن يعقد، رهنا بتوافر األموال                    

أن تطبيق معايري األمم    مـن خـارج امليزانـية، اجـتماعا لفـريق خـرباء لـتقدمي اقـتراحات حمددة بش                 
 املتحدة وقواعدها لكي تنظر فيها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية عشرة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 ٧ –أغسطس / آب٢٧تقرير األمانة عن مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، انظر  (29)

 .٢، الفصل األول، الفرع باء، الفقرة  )E.91.IV.2بيع منشورات األمم املتحدة، رقم امل (١٩٩٠سبتمرب /أيلول
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 بشـأن التعاون    ٢٠٠٢يولـيه   / متـوز  ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠٢/١٧ قـراره     أيضـا  روإذ يسـتذك   
اجلنائية، الذي  الـدويل واملسـاعدة التقنـية واخلدمـات االستشـارية يف جمـال مـنع اجلرمية والعدالة                  

 فـيه اجلهـات املاحنـة احملـتملة إىل تقـدمي مسـامهات مالـية كـبرية ومنتظمة وطلب إىل األمني                      دعـا 
 العام أن يواصل تعزيز املوارد املتاحة لألنشطة العملياتية واخلدمات االستشارية األقاليمية،

، وال ســيما ١٩٩٣يولــيه / متــوز٢٧ املــؤرخ ١٩٩٣/٣٤ قــراره واذ يســتذكر كذلــك 
مـن الفـرع ثالـثا، الـذي طلب فيه إىل األمني العام أن يبدأ دومنا ابطاء يف عملية                   ) ج (٧الفقـرة   

ــتقارير،        ــثل نظــم تقــدمي ال ــا بواســطة الدراســات االستقصــائية، م جلمــع املعلومــات يضــطلع هب
 ومسامهات من مصادر أخرى،

ــاملخدرات     وإذ يرحــب  ــتعاون القــائم بــني مكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب واجلــرمية  بال
، والتثقيف األحداثومكتـب مفـوض األمـم املتحدة السامي حلقوق االنسان يف جماالت قضاء        

بشــأن حقــوق االنســان، والتعلــيم املهــين للقضــاة والقانونــيني، والــتعاون الــتقين، ومكافحــة          
االرهــاب وحقــوق االنســان، واالجتــار باألشــخاص، وحقــوق الضــحايا، واســتقالل القضــاء،     

  بعد الصراعات،واعادة التعمري

 يف اصـالح وتبسـيط العملـية احلالـية جلمـع املعلومـات بشـأن تطبـيق معايري                    مـنه  ورغـبة  
األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بغية جعل العملية أكفأ، وأكثر                 

 فعالية من حيث التكلفة، جلميع اجلهات املعنية،

بـــتها الدراســـات االستقصـــائية الســـابقة مـــن الـــدول  لـــلموارد الـــيت تطل مـــنهوادراكـــا 
األعضـاء، وتسـليما منه بعبء العمل الواقع على عاتق املركز املعين مبنع االجرام الدويل، التابع                
لألمانـة العامـة، وعـلى عـاتق الـدول األعضـاء، فيما يتعلق باألولويات احلالية اليت وضعتها جلنة             

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 معــايري، مــع الــتقدير، بــتقرير األمــني العــام عــن اســتخدام وتطبــيق حيــيط عــلما -١ 
 )٣٠(األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 لألعمــال الــيت اضــطلع هبــا اجــتماع اخلــرباء املعــين بتطبــيق  يعــرب عــن تقديــره -٢ 
ــرمية وا    ــنع اجلـ ــال مـ ــا يف جمـ ــتحدة وقواعدهـ ــم املـ ــايري األمـ ــد يف  معـ ــية الـــذي عقـ ــة اجلنائـ لعدالـ

، وحييط علما بتوصيات اجتماع     ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٢ إىل   ١٠شتاتشـاليننغ، النمسـا، مـن       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
(30) E/CN.15/2003/10و Add.1و Add.2. 



E/2003/30
E/CN.15/2003/14
 
 

37 

اخلـرباء الـواردة يف مـرفق هذا القرار، ويعرب عن تقديره حلكومات أملانيا وكندا والنمسا على                 
 دعمها املايل املقدم يف تنظيم ذلك االجتماع؛

 والعدالة  اجلرميةري األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف جمال منع            أن يقسـم معـاي     يقـرر  -٣ 
اجلنائـية إىل الفـئات التالــية، لغـرض مجــع املعلومـات املوجــه، مـن أجــل حتسـني اســتبانة كـل مــا        

 :للدول األعضاء من احتياجات حمددة وتوفري اطار حتليلي هبدف حتسني التعاون التقين

حملتجزين واجلزاءات غري االحتجازية وقضاء      والقواعد املتعلقة أساسا با    املعـايري  )أ( 
 األحداث والعدالة التصاحلية؛

ــية واملؤسســية       )ب(  ــبات القانون ــتعلقة أساســا بالترتي ــد امل ــايري والقواع ــيةاملع  والعمل
 للتعاون الدويل؛

  والقواعد املتعلقة أساسا مبنع اجلرمية ومسائل الضحايا؛املعايري )ج( 

 القضاء ونـزاهة واسـتقالل علقة أساسـا بـاالدارة الرشـيدة    املعـايري والقواعـد املـت     )د( 
 موظفي العدالة اجلنائية؛

ــب -٤  ــية      يطل ــية وغــري احلكوم ــية الدول ــنظمات احلكوم ــدول األعضــاء وامل  إىل ال
ومعـاهد شـبكة بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وكيانات األمم املتحدة أن                   

ستفسـارات املوجهة بشأن تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف          ، لـدى الـرد عـلى اال       تركّـز 
جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، عـلى حتديد الصعوبات اليت صودفت يف تطبيقها، والسبل                   
ــك الصــعوبات،            ــبها تل ــيت تطل ــدول ال ــية إىل ال ــاعدة التقن ــدمي املس ــا تق ــل هب ــيت ميكــن أن يذلّ ال

  منع اجلرمية ومكافحتها؛واملمارسات املستصوبة يف جمال

 إىل املركـز املعين مبنع االجرام الدويل التابع ملكتب األمم املتحدة املعين             يطلـب  -٥ 
بـاملخدرات واجلـرمية، أن يقـوم مبـا يـلي بالـتعاون مـع معـاهد شـبكة األمـم املـتحدة ملنع اجلرمية                         

 :والعدالة اجلنائية

 املساعدة بشأن مسائل حمددة     أن يقـدم الدعـم إىل الـدول األعضاء اليت تطلب           )أ( 
ــة         ــنع اجلــرمية والعدال ــا يف جمــال م ــتحدة وقواعده ــم امل ــايري األم ــيق مع يف جمــال اســتخدام وتطب

 اجلنائية، مبا يف ذلك باعداد املواد املرجعية وتنظيم الدورات التدريبية وحلقات العمل؛

 الدولية  املـتحدة األخـرى واملنظمات احلكومية      يـتعاون مـع كـيانات األمـم          أن )ب( 
 الوطنـية عـلى العمـل عـلى تعمـيم معايري األمم املتحدة وقواعدها               وغـري احلكومـية واملؤسسـات     
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يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية عـلى أوسـع نطـاق ممكـن وعـلى حتديـد اخلـرباء يف ذلك                           
 امليدان الذين ميكن أن يتوفروا  ملساعدة الدول األعضاء الطالبة؛

ستشــارية فــيما يــتعلق مبعــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا يف  اخدمــاتأن يقــدم  )ج( 
 جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

 العام أن يعقد، رهنا بتوافر األموال من خارج امليزانية ومع           األمـني  إىل   يطلـب  -٦ 
مـراعاة الـتوزيع اجلغـرايف العـادل، اجـتماع خـرباء حكومـيا دولـيا العداد مقترحات لكي تنظر                   

 :ة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثالثة عشرة، بشأن ما يليفيها جلن

 أدوات جلمع املعلومات تكون قصرية وبسيطة وكاملة ومفهومة فيما          تصـميم  )أ( 
 أعـاله هتـدف إىل استبانة       ٣ خمـتارة مـن املعـايري والقواعـد املشـار الـيها يف الفقـرة                 بفـئات يـتعلق   

 الــدول األعضــاء الــيت تطلــب املســاعدة وإىل توفــري اطــار ومعاجلــة مشــاكل حمــددة موجــودة يف
 حتليلي هبدف حتسني التعاون التقين؛

ــية        )ب(  ــية املســاعدة التقن ــيق احلــد األقصــى مــن فعال ــدة لتحق ســبل ووســائل جدي
املقدمـة إىل الـدول األعضـاء يف جمـاالت معيـنة مـن جمـاالت منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف                      

ــة اجلنائــية يف أحــوال حفــظ الســالم ومــا بعــد    اعــذلــك يف ســياق  ادة هــيكلة مؤسســات العدال
 الصراعات، وخصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات وتعزيز حكم القانون؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف        يطلـب أيضـا    -٧ 
عملـية جلمـع املعلومات املوجه بشأن    احملـرز يف أول    الـتقدم دورهتـا اخلامسـة عشـرة تقريـرا عـن           

أعاله، مبا يف ذلك صلة عملية      ) ب(و  ) أ (٣جمموعـة املعـايري والقواعـد املشـار الـيها يف الفقرة             
 .مجع املعلومات تلك بالطلبات املقدمة من الدول األعضاء للحصول على املساعدة التقنية

  
 مرفق

 
 األمم املتحدة وقواعدها يف توصيات اجتماع فريق اخلرباء املعين بتطبيق معايري

 جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 

 توصيات إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 
تنــبغي مواصــلة ايــالء تطبــيق وصــياغة معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا يف جمــال مــنع     -١

وينــبغي . الــة اجلنائــيةاجلــرمية والعدالــة اجلنائــية أولويــة علــيا مــن جانــب جلــنة مــنع اجلــرمية والعد 
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ــتلك املعــايري والقواعــد وختصــيص القــدر        ــم واملعــين ب ــند جــدول األعمــال الدائ اإلبقــاء عــلى ب
 .املناسب من الوقت واملوارد له

 تركــز معــايري وقواعــد األمــم املــتحدة الــيت قــد ُتنشــأ مســتقبال يف جمــال مــنع أنوينــبغي  -٢
ة يف النشوء يف هذا اجملال، وذلك هبدف تيسري         اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية على املمارسات اآلخذ        

 .تطوير مبادئ توجيهية عملية مفصلة تسترشد هبا الدول املهتمة باألمر عند تنفيذ مهام حمددة

 تستكمل هبا -أو مقررا خاصا / ولتكن فريق خرباء و- أن تنشـئ آلـية      للجـنة وينـبغي    -٣
تطبــيق معــايري وقواعــد خمــتارة مــن اإلجــراءات احلالــية لالضــطالع بعملــيات اســتعراض دوريــة ل

 .أجل ضمان تعزيزها وتوجيه توصيات مالئمة إىل اللجنة

 الصــعوبات حصــرويف دورات االســتعراض الالحقــة، ينــبغي أن ينصــّب التركــيز عــلى  -٤
الـيت صـودفت يف تطبـيق معـايري األمـم املـتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،           

ن هبــا اســتخدام املســاعدة التقنــية يف تذلــيل تلــك الصــعوبات، واملمارســات   والطــرق الــيت ميكــ 
 .املرغوبة يف منع اجلرمية ومكافحتها

 تشـاطر مـا ينتج عن ذلك من بيانات ومعلومات من أجل رفع مستوى ودعم                وينـبغي  -٥
ظم تـأثري الـتعاون الـتقين يف العـامل سـعيا وراء حتقـيق اهلـدف الشـامل املتمـثل يف تعزيز إصالح ن                      

العدالـة اجلنائـية حسـبما تقتضـيه معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا املنطـبقة يف جمـال منع اجلرمية                       
 .والعدالة اجلنائية

ــني       -٦ ــنها وبـ ــربط بيـ ــرورة الـ ــتها بضـ ــتعراض برمـ ــية االسـ ــد يف عملـ ــبغي أن يسترشـ وينـ
تحدة بشــأن جــاء بــإعالن األمــم املــ األولويــات الــربناجمية الرئيســية لألمــم املــتحدة عــلى حنــو مــا

 )٣٢(مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين،    :  والعدالة اجلرمية وإعـالن فيينا بشأن      )٣١(األلفـية 
 .مبا يف ذلك دعم حكم القانون واحلكم السديد والتنمية املستدامة والتخفيف من وطأة الفقر

 من   لألولويـات الـربناجمية لألمـم املـتحدة، ينـبغي للجـنة أن تسـعى يف كل دورة                  فوفقـا  -٧
دوراهتــا إىل التركــيز عــلى جمموعــة مــن معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا يف جمــال مــنع اجلــرمية   

وقـد ترغـب اللجـنة يف أن تـنظر يف إمكانـية اسـتعراض عـرض جملموعة معّينة              . والعدالـة اجلنائـية   
ن مع  ومن املمكن أن ُيعّد ذلك العرض يف تعاو       . مـن املعايري والقواعد وتطبيقها يف بلدان معّينة       

 .معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  (31)
 .٥٥/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة  (32)
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 آلـيات مجـع املعلومـات، ويف حدود املوارد املتوافرة حاليا للميزانية             تصـميم ويف إعـادة     -٨
الــربناجمية، ينــبغي للجــنة أن تــنظر يف جمموعــة خمــتارة مــن الصــكوك وتقــترح تركــيز عملــية          

يطة أن يكـون تـأثري هـذه الصكوك هو األوسع انتشارا وتطبيقها             االسـتعراض املقـبلة علـيها شـر       
يف إصـالح نظـم العدالـة اجلنائـية يف العـامل هـو األشـد مالءمـة، ومـع األخـذ بالـتجمعات التالية               

 :وبترتيب األولوية التايل ومع مراعاة العامل اجلنساين باعتباره مسألة تعين عدة قطاعات

ــة    قضــاء األحــداث وإصــالح الســجون،   )أ(  ــْجن والعدال ــل السَّ ــا يف ذلــك بدائ  مب
 التصاحلية؛

 سلوك ممارسي إنفاذ القوانني والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك نزاهة القضاء؛ )ب( 

 األمن العام ومنع اجلرمية؛ )ج( 

 معاملة الضحايا والشهود؛ )د( 

ــتعاون الــــدويل    )ه(  ــية للــ ــية والعملــ ــية واملؤسســ ــبات القانونــ ــاهدات (الترتيــ املعــ
 ).موذجيةالن

وينــبغي للجــنة أن تطلــب إىل الــدول املاحنــة، واملؤسســات الدولــية احلكومــية وغــري         -٩
احلكومـية املعنـية، أن تسـاند إصـالحات العدالة اجلنائية وفقا ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف                

جنة أن  وبوسع الل . جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، وذلـك يف البلدان اليت تطلب املساعدة                
تسـتعني بسـجل خلـرباء وطنـيني وإقليمـيني ميكـنهم، بـناء عـلى الطلب، توفري مساعدة ومشورة                 

 .تقنية بشأن استخدام وتطبيق معايري وقواعد خمتارة

وينـبغي للجـنة أن تشـّجع الـبلدان املاحنة على تقدمي مسامهات مالية إىل صندوق األمم                  -١٠
 وينـبغي أن توّجه املسامهات حنو مشاريع التعاون التقين          .املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية         

يف جمـال تطبـيق وتـرويج معـايري األمـم املـتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،                  
وكذلـك حنـو تنظـيم اجـتماعات خـرباء تسـتهدف الـتعرف عـلى جمـاالت أولوية لتطوير معايري                     

 .وقواعد يف املستقبل
  
  دول األعضاء وكيانات أخرىتوصيات إىل ال 

ينـبغي أن تشجَّع كل من الدول األعضاء على حتديد شخص واحد على األقل للعمل                -١١
 معايريمبـثابة ضـابط اتصـال ومصـدر ُمطَِّلـع لغـرض حتلـيل اسـتجابة الدولـة املعنـية بشـأن تطبيق                

 .األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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 للــدول األعضــاء أن تنشــئ آلــيات وتوفّــر مــوارد عــلى الصــعيد الوطــين هبــدف    يينــبغ -١٢
تشـجيع تطبـيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومراقبة ذلك                

 .التطبيق

ينـبغي بـذل جهـود مركـزة للحصول على التزام من جانب مقّرري السياسات ومديري           -١٣
 . املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألممنائية بتطبيق معايري نظم العدالة اجل

 األمــم املــتحدة معــايريينــبغي للــدول األعضــاء أن تنشــر وتــوزع، كــلّ بلغــتها احمللــية،    -١٤
 .وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع  أن يكـون مـن اليسري االطالع على معايري      ينـبغي  -١٥
 .وينبغي أن ُتْشرح تلك املعايري والقواعد بلغة ميسَّرة الفهم. اجلرمية والعدالة اجلنائية

ــية مســاندهتا       -١٦ ــية والوكــاالت اإلمنائ ــدول األعضــاء واملؤسســات املال ــّدم ال ــبغي أن تق ين
 .ع اجلرمية والعدالة اجلنائيةملشاريع تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال من

ينــبغي للــدول األعضــاء، واملــنظمات الدولــية احلكومــية وغــري احلكومــية، ومؤسســات   -١٧
التدريـب والتعليم األقاليمية واإلقليمية والوطنية أن تروِّج بقوة للربامج واملشاريع اليت ترفع من              

 .دالة اجلنائيةشأن معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والع

ينـبغي للمؤسسـات الوطنـية واملـنظمات غـري احلكومـية أن ُتْدِخل معايري األمم املتحدة                  -١٨
 . ذات الصلةالتدريبيةوقواعدها بالكامل يف براجمها 

  
  توصيات إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

 التنظيمي هيكلهرمية أن يؤكّد يف ينـبغي ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـ         -١٩
ويف عملـياته عـلى الدور اجلوهري ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة                

 .اجلنائية

 األعضاء،  الـدول ينـبغي ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية أن يسـاعد                   -٢٠
حدة وقواعدهــا يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة بــناء عــلى طلــبها، عــلى تطبــيق معــايري األمــم املــت

 .اجلنائية وعلى إعداد مشاريع يف هذا اجملال

 من أن   التحقّقينـبغي ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية أن يسعى إىل                   -٢١
ــايري األمــم       ــدرك متــام اإلدراك أمهــية مع ــيدان ت ــة ويف امل ــة العام الكــيانات ذات الصــلة يف األمان

 .حدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بالنسبة إلقامة حكم القانون وصيانتهاملت
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ينـبغي بـذل جهـود حسنة التركيز لتشجيع املسؤولني عن عمليات حفظ السالم وبناء                -٢٢
السـالم، وتشـجيع نظـرائهم، عـلى تطبـيق معـايري األمـم املـتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية                     

 .اجلنائيةوالعدالة 

ينــبغي ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يتحــّين الفــرص لتشــاطر     -٢٣
 يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      وقواعدها   املتحدةالبـيانات واملعلومات بشأن معايري األمم       

 .مع احلكومات ومع املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية

أمر بث املعلومات   مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية               ينـبغي أن يـتوىل     -٢٤
يف جمال منع اجلرمية     املتحدة وقواعدها    األممالـيت توفّـرها الـدول األعضـاء بشـأن تطبـيق معايري              

 .، عرب شبكة الوورلد وايد ويبوالعدالة اجلنائية

 املؤسسـات املالية    رميةمكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـ           ينـبغي أن يشـجع       -٢٥
ــرامج       ــية واملــنظمات غــري احلكومــية عــلى أن توّســع نطــاق مــا لديهــا مــن ب والوكــاالت اإلمنائ

 .مساعدة تقنية لتيسري الوصول إىل العدالة وحكم القانون

ــيت يســتخدمها      -٢٦ ــيات مجــع املعلومــات ال ــبغي أن جيــرى اســتعراض آلل مكتــب األمــم  ين
 ضـمان مسـايرهتا جملمـل األولويـات الربناجمية لألمم           هبـدف  ميةاملـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـر       

وينـبغي أن يسـتهدف ذلـك إعـادة تصـميم تلـك اآللـيات على حنو جيعلها أكثر مشوال         . املـتحدة 
. ومتاسـكا وفاعلـية حبيـث يكـون مـا جيمـع مـن بيانات ومعلومات أكثر جماراة لتلك األولويات           

ون فـيما بني اجمليبني سواء يف مجع البيانات أو يف  كمـا ينـبغي أن يتمـثل اهلـدف يف حتسـني الـتعا       
 .تنفيذ مشاريع التعاون التقين

ينــبغي أن تركّــز اآللــيات اجلديــدة جلمــع املعلومــات عــلى حتديــد مــا صــودف مــن            -٢٧
وينـــبغي أن تســـتند هـــذه اآللـــيات إىل . صـــعوبات يف التطبـــيق ومعـــرفة املمارســـات املنشـــودة 

 ما مل يربز أولويات جديدة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر           األولويـات الراهـنة لألمم املتحدة     
 .،٢٠٠٥ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 

 املعلومات األولويـات يف األذهـان، ينـبغي حتديـد مفاهيم اآلليات اجلديدة جلمع          وهبـذه  -٢٨
 :واستعراض اآلليات الراهنة باالستناد إىل البارامترات التالية

 والقواعد املتعلقة أساسا باحملتجزين واجلزاءات غري االحتجازية وقضاء         املعـايري  )أ( 
 األحداث والعدالة التصاحلية؛
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املعـايري والقواعـد املـتعلقة أساسـا بـاالدارة الرشـيدة واسـتقالل القضـاء ونزاهة           )ب( 
 موظفي العدالة اجلنائية؛

 الضحايا؛اجلرمية ومسائل  املتعلقة أساسا مبنع والقواعداملعايري  )ج( 

ــايري  )د(  ــداملع ــية     والقواع ــية واملؤسســية والعمل ــبات القانون ــتعلقة أساســا بالترتي  امل
 .للتعاون الدويل

 معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا املـتعلقة أساسـا بعقوبة              استعراضـات ينـبغي أن جتـرى       -٢٩
يه يولــ/ متــوز٢٨ املــؤرخ ١٩٩٥/٥٧اإلعــدام وفقــا لقــرار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي      

ــيذ        ١٩٩٥ ــناول تنف ــام اخلمســية ت ــر األمــني الع ــأن تواصــل تقاري ــيه اجمللــس ب ــذي أوصــى ف ، ال
 .الضمانات اليت تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام

وعـند مجـع املعلومـات عـن األولويـات آنفـة الذكـر، ينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين               -٣٠
 الـتدابري العملية اليت جتعل من املمكن معرفة       أيضـا عـلى    جهـوده بـاملخدرات واجلـرمية أن يركّـز        

فائدهتـا التشـغيلية يف اسـتعادة القـانون والـنظام أو احلفاظ عليهما، مع إشارة خاصة إىل البلدان                   
 .النامية والبلدان ذات االقتصادات املارة مبرحلة انتقال أو مبرحلة ما بعد النـزاع

 استكشــاف  بــاملخدرات واجلــرمية مكتــب األمــم املــتحدة املعــين   وينــبغي أن يواصــل   -٣١
إمكانـية األخـذ بــنهوج وتقنـيات إضــافية يف مجـع املعلومـات هبــدف تطويـر أســاليب أكـثر دقــة        

 .وسهولة ومتعّددة القطاعات

 أدوات االستقصاء حبيث جتمع بني االختصار والسهولة واالكتمال         تصـّمم وينـبغي أن     -٣٢
 .ويسر الفهم

 إىل شبكة برنامج األمم     املنتميةك املعـاهد اإلقليمـية      ويطلـب مـن األمـني العـام أن يشـر           -٣٣
املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف استعراض أدوات مجع املعلومات وتصميمها ويف حتليل       

 .ما يتم مجعه من معلومات

 إجراءات يستطيع األمني العام مبقتضاها، وهو بصدد اإلبالغ عن تطبيق           تطويـر ينـبغي    -٣٤
 املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أن يستعني ليس فحسب             معـايري األمـم   

بسـائر املعلومـات املـتاحة يف األمـم املـتحدة هبذا الشأن، بل أيضا خبربات الوكاالت املتخصصة           
 .والوكاالت الدولية احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة واملؤسسات األكادميية
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  توصيات بشأن التدريب
 أن يواصل إعداد وإنتاج األدلة    املعين باملخدرات واجلرمية  ينـبغي ملكتـب األمـم املتحدة         -٣٥

 تطبـــيق معـــايري األمـــم املـــتحدة عـــلىوالـــنمائط واألدوات الـــيت تســـتخدم يف توفـــري التدريـــب 
ــدورات         ــد عــدد حمــدود مــن تلــك ال ــية، وعق ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــا يف جمــال م وقواعده

ــات التد ــم        واحللق ــرها يف ســائر كــيانات األم ــع نظائ ــب هــذه م ــية، وتنســيق أنشــطة التدري ريب
 .املتحدة

  واجلرميةبـاملخدرات مكتـب األمـم املـتحدة املعـين     ينـبغي إنشـاء وحـدة تدريـب داخـل        -٣٦
 .وختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ املهام التدريبية والتنسيقية

 ملنع اجلرمية   املتحدةة برنامج األمم    ينـبغي االسـتعانة إىل أقصـى حـد ممكـن مبعاهد شبك             -٣٧
 .والعدالة اجلنائية يف ختطيط تلك األنشطة التدريبية وإدارهتا

 ، بالتعاون مع إدارة عمليات      كتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية          ينـبغي مل   -٣٨
يف جمال  لألمانة، أن يعد مواد تدريب أساسية   التابعتنيحفـظ السـالم وإدارة الشؤون السياسية        

 .عمليات حفظ السالم وبناء السالم
  

  توصيات بشأن التعاون التقين
 أن ينشــئ ســجالت خبــرباء  كتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية  ينــبغي مل -٣٩

وطنـيني وإقليمـيني يكـون بوسعهم أن يقّدموا، بناء على الطلب، مساعدة ومشورة تقنية بشأن      
.  يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية       األمـم املـتحدة وقواعدهـا      تطبـيق أمنـاط معّيـنة مـن معـايري         

 .وينبغي أن تعد تلك السجالت وفقا للمجموعات املختلفة من تلك املعايري والقواعد

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات     ينـبغي تعزيـز اخلدمات االستشارية اليت يقدمها          -٤٠
وينبغي .  يف جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      ة وقواعدهـا   بصـدد معـايري األمـم املـتحد        واجلـرمية 

أن تقـيَّم املشـاريع عـلى ضـوء مـا يـتجّمع مـن معلومـات وأن تـنعكس الـدروس املسـتفادة على                      
 .عمليات التخطيط املقبلة حبيث يتسّنى حتسني القدرة على تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية

 تستهدف على األخص عملية، إعداد مشاريع ينـبغي، بـناء على طلب الدول األعضاء    -٤١
توفــري خدمــات مســاندة الضــحايا ومحايــة الشــهود وإصــالح الســجون وتوفــري بدائــل السَّــجن   

 .وقضاء األحداث والعدالة التصاحلية
  



E/2003/30
E/CN.15/2003/14
 
 

45 

 مشروع القرار الثامن
 

  أداء جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  واالجتماعي،االقتصاديإن اجمللس  
 اجلــرمية ع بــيان املــبادئ وبــرنامج العمــل لــربنامج األمــم املــتحدة ملــناعتــبارهيف  يضــعإذ  

ديسمرب / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٦/١٥٢والعدالـة اجلنائـية، املـرفقني بقـرار اجلمعـية العامـة             
١٩٩١، 

، ٦/١ و٥/٣ و٤/٣ و١/١ جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية  قــرارات وإذ يســتذكر 
 ،"اإلدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية"جدول األعمال املعتمدة يف إطار بند 

، الذي طلبت فيه إىل الدول األعضاء       ٥/٣ قـرار اللجـنة      وإذ يسـتذكر عـلى اخلصـوص       
 املطلوبــة وفقــا ملــرفق قــــــرار باملعلومــاتأن ُتقــّدم إىل املكتــب مشــاريع مقــترحات، مشــفوعــة  

نة، بغيــة ضمان أداء اللجنــة بصــورة سلسة ، وذلـك قـبل شهر من بدء دورة اللج   ٤/٣اللجـنة   
 وفّعالة،

  مكتب اللجنة إىل الوقت الكايف للتحضري لدورات اللجنة،حباجة وإذ يسلّم 

 ٣، وال سيما الفقرة     ١٩٩٩يولـيه   / متـوز  ٢٨ املـؤرخ    ١٩٩٩/٣٠ قـراره  وإذ يسـتذكر   
 من الفصل األول منه املتعلقة بطريقة انتخاب مكتب جلنة املخدرات،

 اجلنائـية عـلى أن تقــّدم   والعدالـة  الـدول األعضـاء يف جلـنة مـنع اجلـرمية      يشـّجع  -١ 
، مشــاريع مقــترحاهتا قــبل شــهر مــن بــدء دورهتــا، وأن تضــّمن تلــك ٥/٣الــيها، وفقــا لقــرارها 

، مبا يف ذلك معلومات عن النشاط       ٤/٣املقـترحات املعلومـات املطلوبة وفقا ملرفق قرار اللجنة          
زمــنـي واســم اهليــئة الــتابعة لألمــم املــتحدة أو أيــة هيــئة أخــرى ميكــنها          املقــترح واجلــدول ال 
 االضطالع بالنشاط؛

 طلـب اللجـنة إىل مكتبها بأن يقّدم تقريرا عن أعماله فيما بني الدورات              يؤيـد  -٢ 
 بتقـّيد الدول األعضاء باملقتضيات اإلجرائية بشأن        يـتعلق سـنويا، مبـا يف ذلـك عـن جتربـته فـيما              

 املقترحات؛تقدمي مشاريع 

 أنــه ينــبغي للجــنة أن تــدرس خــالل فــترة مــا بــني الــدورات، مــّدة دورة  يقــرر -٣ 
اللجـنة، اسـتنادا إىل اخلربة املكتسبة من دوراهتا اإلثنيت عشرة اليت ُعقدت حىت اآلن، واضعة يف              

جنة اعتـبارها احتـياجات برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومقتضيات عمل الل       
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 اجتماعاهتا فيما بني   منواالسـتخدام احلكـيم لـلموارد املخصصـة للجنة واخلربة اليت ستكتسب             
 الدورات، وذلك هبدف قيامها باختاذ قرار يف دورهتا الثالثة عشرة؛

 إىل املركـز املعين مبنع االجرام الدويل التابع ملكتب األمم املتحدة املعين             يطلـب  -٤ 
ــثةم إىل اللجــنة، يف دورهتــا بــاملخدرات واجلــرمية أن يقــدّ  ــة تنفــيذ   الثال ــرا عــن حال  عشــرة، تقري

ــتعلقة         ــا يف ذلــك املعلومــات امل ــا، مب ــيه بتوصــية مــن اللجــنة أو مــن خالهل ــات املســندة ال الوالي
 مبتطلبات ذلك التنفيذ؛

، ٢٠٠٤ عام أنـه ينـبغي للجـنة أن تنتخـب يف هنايـة دورهتـا، اعتـبارا من                   يقـرر  -٥ 
ة، وأن تشــجعه عــلى أداء دور نشــط يف األعمــال التحضــريية ملــا تعقــده   مكتــبها للــدورة التالــي 

اللجـنة مـن اجـتماعات عاديـة واجـتماعات غـري رمسـية فـيما بـني الـدورات، حىت يتسىن متكني                       
اللجـنة من توفري التوجيه السياسايت املستمر والفّعال لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة              

أن يدعو الرئيس، عند االقتضاء، رؤساء اجملموعات االقليمية اخلمس إىل          اجلنائـية، ويقـرر أيضا      
 .املشاركة يف اجتماعات املكتب

  
  مشروعا مقررين يراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اعتمادمها                             -جيم   

توصــي جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي باعــتماد     -٣
 :ين التالينيمشروعي املقرر

  
 مشروع املقرر األول

 
تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا الثانية عشرة وجدول األعمال 

 املؤقت والوثائق لدورهتا الثالثة عشرة
 

 : االقتصادي واالجتماعياجمللسان  

دورهتا الثانية   عـلما بـتقرير جلـنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال              حيـيط  )أ( 
 )٣٣(عشرة؛

 عــلى جــدول األعمــال املؤقــت والوثــائق للــدورة الثالــثة عشــرة، عــلى    يوافــق )ب( 
الـنحو املـبني أدنـاه، عـلى أن يكـون مـن املفهـوم أن اجـتماعات فـيما بـني الدورتـني سـتعقد يف             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .(E/2003?30) ١٠، احمللق رقم ٢٠٠٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  (33)
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ول فييـنا، دون أي تكلفـة اضـافية، وذلـك لوضـع الصـيغة النهائـية للبـنود املراد ادراجها يف جد                     
 .األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة وتقرير احتياجاهتا من الوثائق

  
  جدول األعمال املؤقت والوثائق للدورة الثالثة عشرة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 .انتخاب أعضاء املكتب -١

ــادة : الســند التشــريعي ( ــلمجلس      ١٥امل ــتابعة ل ــية ال ــلجان الفن ــنظام الداخــلي ل ــن ال  م
، ١/١٠١مقــــرر جلـــنــة مــنع اجلـــرمية والعدالــة اجلنائـــية    : قتصــــادي واالجـــتماعــي اال

 )[E/CN.15/2003/L.3/Rev.1]/... ٢٠٠٣وقــــرار اجمللــــس 

 . جدول األعمال وتنظيم األعمالاقرار -٢

 الوثائق 
  املؤقت والشروح وتنظيم األعمال املقترحاألعمالجدول  

 مـن الـنظام الداخـلي لـلجان الفنـية التابعة للمجلس             ٧ و ٥املادتـان   : السـند التشـريعي   (
 )١٩٩٧/٢٣٢ ومقرره ١٩٩٢/١االقتصادي واالجتماعي وقرار اجمللس 

 أنشطة العمليات   مسامهات: مناقشـة املوضـوع احملـوري حـول سـيادة القـانون والتنمية             -٣
 .يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  بني الدوراتفيماجتماعات املعقودة مواضيع فرعية ينبغي حتديدها أثناء اال 

حلقـة عمـل حول املوضوع سوف تنظمها املعاهد التابعة لشبكة برنامج األمم املتحدة         
 ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 الوثائق 
مسـامهات أنشـطة العملـيات يف منع    : تقريـر األمـني العـام عـن سـيادة القـانون والتنمـية           

 اجلرمية والعدالة اجلنائية

 همقـــرر و١٩٩٩/٥١  االقتصـــادي واالجـــتماعيقـــــرار اجمللـــــس: د التشـــريعـيالســـن(
٢٠٠٢/٢٣٨( 

 .ركز املعين مبنع االجرام الدويلملأعمال ا -٤

 الوثائق 
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 تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل  

قتصـــادي اال وقـــرارات اجمللـــس ٥٧/١٧٠قـــرار اجلمعـــية العامـــة : الســـند التشـــريعي(
  [E/CN.15/2003/L.2/Rev.2]/...٢٠٠٣، و١٩٩٩/٢٣ و١٩٩٢/٢٢واالجــتماعي 

 )[E/CN.15/2003/L.16]/... ٢٠٠٣و

تقريـر األمـني العـام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة                
 اجلنائية

  ١٩٩٤/٢١ و ١٩٩٢/٢٢قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي     : السند التشريعي (
 )١٩٩٩/٢٣و

 : على مكافحة اجلرمية عرب الوطنيةالدويلالتعاون  -٥

اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية والــربوتوكوالت    )أ(
 امللحقة هبا؛

 الوثائق 
  األمني العامتقرير 

/... ٥٨ و٥٧/١٦٩ و٥٧/١٦٨قــــرارات اجلمعــــيـــة العامــــــــة : الســــند التشــــريعي(
[E/CN.15/2003/L.15]( 

 ؛اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )ب(

 الوثائق 
 تقرير األمني العام 

     ٥٦/١٨٦  و ٥٥/٦١  و ٤٠/٢٤٣قــرارات اجلمعيــة العامـــة          : السند التشريعي      (
 )٥٧/١٦٩ و ٦/٢٦٠و

الـتعاون الدويل على منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليه وتوفري املساعدة            )ج(
 .حاياللض

 الوثائق 
 تقرير األمني العام 
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/...٢٠٠٣ و ٢٠٠٢/١٦قــــرارا اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي     : السـند التشـريعي   (
[E/CN.15/2003/L.13/Rev.1]( 

 )٣٤(. ومكافحتهاالرهابتعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع  -٦

 الوثائق 
 تقرير األمني العام 

 )[E/CN.15/2003/L.9/Rev.1]/... ٥٨قرار اجلمعية العامة : ريعيالسند التش( 

 :استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية -٧

 الوثائق 
 تقرير األمني العام 

/   ٢٠٠٣ و١٩٩٢/٢٢قـــرارا اجمللـــس االقتصـــادي واالجـــتماعي  : الســـند التشـــريعي(
[E/CN.15/2003/L.17/Rev.1]( 

 املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية )أ( 

 الوثائق 
املبادئ عـن اسـتخدام وتطبـيق       عمـلي   دلـيل   الـتقرير عـن اجـتماع اخلـرباء بشـأن وضـع             

 التوجيهية ملنع اجلرمية

/... ٢٠٠٣قـــــــرار اجمللـــــــس االقتصـــــــادي واالجـــــــتماعي  : الســـــــند التشـــــــريعي(
[E/CN.15/2003/L.6/Rev.1]( 

 اك التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولةمنع جرائم انته )ب(

 الوثائق 
 تقرير األمني  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 ستنظم مناقشة رفيعة املستوى بشأن التقدم  [E/CN.15/2003/L.9/Rev.1]/... ٥٨ العامة عمال بقرار اجلمعية (34)

احملرز فيما خيص جوانب العدالة اجلنائية املتصلة باالرهاب والتعاون الدويل وباالتفاقيات والربوتوكوالت 
وسع تفاصيل الترتيبات  ويعد مكتب اللجنة امل. العاملية املتصلة باالرهاب خالل الدورة الثالثة عشرة للجنة

 .اخلاصة هبذه املناقشة ويعرضها للبحث خالل اجتماعات اللجنة ملا بني الدورات
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/... ٢٠٠٣قـــــــرار اجمللـــــــس االقتصـــــــادي واالجـــــــتماعي  : الســـــــند التشـــــــريعي(
[E/CN.15/2003/L.12]( 

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

 الوثائق 
يـر األمـني العـام الــذي يتضـمن معلومـات عـن الــتقدم احملـرز يف مـتابعة اعـالن فييــنا          تقر

 .وخطط العمل فضال عن التطورات اليت شهدهتا اجملاالت اليت يغطيها اعالن فيينا

 ٥٧/١٧٠ و٥٧/١٧١ و٥٦/١١٩قـــــرارات اجلمعـيــة العامــــة  : السـنــد التشـــريعــي  (
 )[E/CN.15/2003/L8./Rev.1]/... ٥٨و

 دليل املناقشة ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 ٥٧/١٧٠ و٥٧/١٧١ و٥٦/١١٩قــــرارات اجلمعـيــة العامـــــة  : السـنــــد التشـريعــي  (
 وقــــرار اجمللــــس االقتصــــادي واالجــــتماعــي    [E/CN.15/2003/L.6/Rev.1]/... ٥٨و

٢٠٠٣ .../[E/CN.15/2003/L.8/Rev.1]( 

 :االدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية -٩

 أداء عمل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ )أ( 

 الوثائق 
 تقرير األمني العام 

 ٥/٣ و٤/٣ و١/١قـــرارات جلـنة مـنع اجلرمية والعدالة االجتماعية         : السـنـــد التشـريعــي   (
/... ٢٠٠٣ وقـــــــــــــرار اجمللــــــــــــس االقتصـــــــــــادي واالجـــــــــــتماعي ٧/١ و٦/٣و

[E/CN.15/2003/L.3/Rev.1]( 

 :املسائل الربناجمية )ب( 

 الوثائق 
، منع اجلرمية   (...)، بـرنامج    ٢٠٠٩-٢٠٠٦اخلطـة املتوسـطة األجـل املقـترحة للفـترة           

 والعدالة اجلنائية

 اجلرمية والعدالةألحباث معهد األمم املتحدة األقاليمي  )ج( 

 الوثائق 
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عضـوين جمللـس أمـناء معهد األمم املتحدة األقاليمي          مذكـرة األمـني العـام عـن ترشـيح            
 ألحباث اجلرمية والعدالة

 .جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة عشرة للجنة -١٠

ــتابعة لـــلمجلس   ٩املـــادة : الســـند التشـــريعي  ــية الـ  مـــن الـــنظام الداخـــلي لـــلجان الفنـ
 )٢٠٠٢/٢٣٨االقتصادي واالجتماعي، ومقرر اجمللس 

 .اللجنة عن دورهتا الثالثة عشرةاعتماد تقرير  -١١
  

  مشروع املقرر الثاين
  والعدالة تعيني عضوين يف جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية

يقـرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي تأييد تعيني جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف              
يد وتاكايوكي شيباشي عضوين يف جملس أمناء معهد        دورهتـا الثانـية عشـرة، السيدين بدرو داف        

 .األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة
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  الفصل الثاين  
  مناقشة املوضوع احملوري املتعلق باالجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال                               

ــتالون   -٤ ــياته أن)توغــو(ســوزان آهــو : تــوىل توجــيه املناقشــة أعضــاء الفــريق ال دريــس ، ب
ــية ( ــيلز  )مــنظمة العمــل الدول ــتحدة املعــين     (، كــيفن ب ــدى مكتــب األمــم امل خــبري استشــاري ل

ــرمية  ــاملخدرات واجلـ ــيكية (، رادمي بوريـــس )بـ ــة التشـ ــان)اجلمهوريـ ــباين  -، جـ ــيل كولومـ ميشـ
مكتب األمم  (، كريسـتينا كانغا سبونيا      )كولومبـيا (، ماريـا زيـنريي ألفونسـو كويـيار          )فرنسـا (

ــراد )الســويد(، إجنــيال كلينتــربغ )املخدرات واجلــرميةاملــتحدة املعــين بــ  ، )النمســا(، هــيلغا كون
ــه مــو   ــا روســي  )، الســويد"أنقــذوا األطفــال "مؤسســة (إلكان ، وانتشــاي )اليونيســيف(، أندري

، خوسـيه لويـس سـنتياغو فاسكونسيلوس        )أرمينـيا (، غولـنارا شـاهينيان      )تايلـند (روجانـا فونـغ     
 ).الفلبني(و وايكوك. ، رينالدوا ج)املكسيك(

ــيا       -٥ ــيا وأوكران ــيا واســبانيا وأســتراليا وأملان ــيا وأرمين ــيانات ممــثلو كــل مــن اثيوب وأدىل بب
وايطالـــيا وبلغاريـــا وبولـــندا وتايلـــند واجلزائـــر واجلمهوريـــة )  االســـالمية–مجهوريـــة (وايـــران 

) ريقـية باسـم الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة ويف جمموعـة الـدول األف       (التشـيكية وزمـبابوي   
ــيا وفرنســا والفلــبني وكــندا      والســلفادور والســويد وســرياليون وصــربيا واجلــبل األســود وغامب
وكوبـا وكولومبـيا واملكسـيك والنمسـا ونـيجرييا واهلـند والواليـات املتحدة األمريكية واليابان           

ة كذلـك خاطـب جلـنة مـع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية املراقبون عن املنظمات احلكومي                 . والـيونان 
اجمللــس االستشــاري العــلمي واملهــين الــدويل واملركــز الــدويل   : الدولــية وغــري احلكومــية التالــية 

وأدىل ببيان ممثل الدارة    . لوضـع سياسـات اهلجـرة ورابطـة أخوات احملبة وجامعة الدول العربية            
 .عمليات حفظ السالم

مناقشة كهذه واسـتهل مناقشـة املوضـوع احملـوري ممـثل األمانـة، الـذي قـال ان اجـراء                    -٦
ــار          ــرموقني يف موضــوع االجت ــن خــرباء م ــلى آراء متبصــرة م ــيح للجــنة فرصــة للحصــول ع يت

ومـن شـأن خـربهتم املكتسـبة يف بلداهنـم أو يف املـنظمات الدولية أن تساعد على                   . باألشـخاص 
 .تأطري املناقشة داخل اللجنة وأن متثل أساسا هلا
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   املداوالت    -ألف  
   االجتار باألشخاصاالجتاهات السائدة يف -١

تكــلم مخســة مــن أعضــاء فــريق املناقشــة حــول املوضــوع الفــرعي املــتعلق باالجتــار           -٧
باألشـخاص، وركـزوا بصـفة خاصـة عـلى مجـع البـيانات، واالجتاهـات العاملـية يف الـردود على            

. ذلـك االجتـار، واالجتار يف غرب أفريقيا، واالجتار يف جنوب شرق أوروبا، واالجتار باألطفال              
وجسـدت كلماهتم البحوث املضطلع هبا يف جماالت انفاذ القوانني، وتقدمي اخلدمات، والردود              
التشـريعية، واذكـاء الوعـي العـام، وأشـكال الـتدخل واملـنع، والعالقـة بني االجتار وعوامل مثل                    

 .الفقر والتمييز اجلنساين والنـزاع االثين

 الـدويل، الـتابع ملكتـب األمـم املتحدة          وأبلغـت اللجـنة بـأن املركـز املعـين مبـنع االجـرام              -٨
املعــروف ســابقا مبكتــب األمــم املــتحدة ملراقــبة املخــدرات ومــنع    املعــين بــاملخدرات واجلــرمية،  

وتستند قاعدة .  قـد أنشـأ قـاعدة بيانات حتتوي على معلومات عن االجتار باألشخاص           اجلـرمية، 
مــات مجعــتها مــنظمات غــري  البــيانات إىل احصــاءات رمســية، وتقاريــر مــنظمات دولــية، ومعلو 

ــبار،        ــن األخـ ــتطفات مـ ــرات، ومقـ ــة يف مؤمتـ ــات مقدمـ ــية، وورقـ ــوث أكادميـ ــية، وحبـ حكومـ
وحـىت انعقـاد الـدورة الثانـية عشـرة للجنة،           . ومعلومـات أخـرى مـأخوذة مـن وسـائط االعـالم           

 مصدر، ُتوثق قرابة  ٣٠٠كانـت قـد أدخلـت يف قاعدة البيانات معلومات ذات صلة من زهاء               
وهــذه املعلومــات تتــيح الــتعرف عــلى أهــم   . لــة مــن حــاالت االجتــار باألشــخاص  حا٣ ٠٠٠

وميكن . الـبلدان الـيت نشـأ مـنها األشـخاص املتجر هبم والبلدان اليت كانت معربا أم مقصدا هلم                  
تـبني صـلة واضـحة بـني مسـتوى الـنمو االقتصادي ودرجة وطبيعة حاالت االجتار باألشخاص               

. نشـأ تنـتمي دائما إىل أفقر البلدان وبلدان املقصد بني أغىن البلدان            املـبلّغ عـنها، إذ ان بلـدان امل        
وتظهـر تلـك البـيانات أيضـا أن غالبـية الضـحايا هـي من النساء املتجر هبن ألغراض االستغالل         

 .اجلنسي وأن نصف مجيع احلاالت تقريبا يتعلق باجتار باألطفال

األشخاص ومستوى التنمية   وعرضـت حبـوث تـدل على وجود صلة قوية بني االجتار ب             -٩
وقد وجد أن تفاوت ذلك املؤشر داخل       . البشـرية، مقيسة مبؤشر األمم املتحدة للتنمية البشرية       

ولذلك، رئي  . املـناطق املخـتلفة يرتـبط ارتباطا وثيقا مبستويات االجتار باألشخاص واسترقاقهم           
. ميم استراتيجيات التنميةأنـه ينـبغي للسياسـات االمنائـية الدولـية أن تضـع مسـألة االجتار يف ص           

وذكــر أن الســنوات اخلمــس األخــرية، مــن مــنظور عــاملي، شــهدت زيــادة كــبرية يف االهــتمام   
. ومن االجتاهات اهلامة املالحظة يف هذا الصدد مركََزة الرد        . املـوىل ملسـألة االجتـار باألشخاص      

اد أدلة خاصة وعـلى وجـه اخلصـوص، لوحظـت مركَـَزة متزايدة يف جماالت مجع البيانات واعد      
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وأفيد أيضا عن ظهور تشريعات جديدة      . مبقدمـي اخلدمـات واألجهـزة املعنـية بضـحايا االجتـار           
يف عــدد مــن الــدول، وكذلــك عــن توســيع نطــاق وزيــادة فــرص التدريــب املــتاحة للعــاملني يف 

. معاجلـة مشـاكل االجتـار باألشخاص وعن صوغ مبادئ توجيهية بشأن معاملة ضحايا االجتار              
 االجتاهـات املركَـَزة هـذه هامـة، ولكن ذكر أن املسؤولية عن معاجلة االجتار يف كثري                  ورئـي أن  

مــن الــبلدان متــتد عــرب عــدد مــن االدارات احلكومــية، وأنــه ال يــزال هــناك، مــن مث، قصــور يف    
 .التنسيق داخل البلدان أو بينها فيما خيص التصدي لالجتار

فريقـيا، ذكـر أن األشـكال التقلـيدية لتعليم          وفـيما يـتعلق باالجتـار باألطفـال يف غـرب أ            -١٠
األطفـال الريفـيني، الـيت تـنطوي على اسكاهنم لدى أسر مقيمة يف املدن، قد تطورت يف بعض                   

إذ تعطــى لآلبــاء واألمهــات واألطفــال وعــود بــتوفري فــرص . احلــاالت إىل أشــكال مــن االجتــار
. ل لتسلط عنيف واستغالل   للتعلـيم وفـرص أخـرى، أمـا النتـيجة الواقعـية فهـي اخضـاع األطفا                

وبـناء عـلى وعـود بأنـه ميكن احلصول على سلع استهالكية من خالل تشغيلهم، جيري االجتار                  
ومثـة عملـية معقـدة، تضم جمندين        . باألطفـال مـن الـبلدان األفقـر إىل الـبلدان األغـىن يف املـنطقة               

لى األطفال تامة   يف بلـدان املقصـد، تكفـل أن تكـون سـيطرة اجملـرمني ع              " موّضـعني "ونـاقلني و    
وعرضـت عـدة حـاالت مـنفردة مـن االجتـار باألطفال، تظهر كلها ما أصاب الصغار         . ومـرحبة 

وكمـثال لرد اجيايب على هذه الظاهرة، ذكر أن توغو، رغم           . األبـرياء املعنـيني مـن ضـرر هـائل         
الــنقص النســيب يف املــوارد، قــد أنشــأت وجهــزت جلــان رصــد يف خمــتلف أحنــاء الــبلد وشــنت     

 توعـية واسـتحدثت بـرامج لـتزويد األطفال باللوازم الدراسية وتزويد األمهات بالدعم      محـالت 
 .االقتصادي هبدف احلد من حاالت االجتار باألطفال

وعـرض أيضـا تقريـر عـن أعمـال فـرقة العمـل املعنـية باالجتـار بالبشـر، التابعة لتحالف                       -١١
لعمل متكنت من ضمن جهود ما      ضـمان االستقرار يف جنوب شرق أوروبا، جاء فيه أن فرقة ا           

 وكالـة دولية للتعاون مع بلدان املنطقة ومن خالل فرقة العمل، قامت البلدان،              ١٦يـزيد عـلى     
ومن خالل العمل معا، نظمت . بصـوغ خطـط عمـل وبتوحـيد مواصـفات مجـع البـيانات فيها            

جئ الوكـاالت الدولـية وبلـدان املـنطقة محـالت توعـية ودورات تدريـب للشرطة، ووفرت مال              
اليـواء الضـحايا، وسـاعدت الضـحايا الذيـن رغبوا يف العودة إىل أوطاهنم، كما دعمت صوغ                  

وإضــافة إىل ذلــك، قامــت فــرقة العمــل بتنســيق الــبحوث، وهــو أمــر بــالغ   . تشــريعات جديــدة
األمهـية يف صـوغ رد فعـال، ألن اجلماعـات االجرامـية املـنظمة الـيت تـتاجر باألشخاص تتفاعل                     

. وتتكـيف بسـرعة مـع الظـروف القانونية واالجتماعية واالقتصادية املتغرية           مـع الوضـع اجلديـد       
وبناء على  . وعـلى الـرغم مـن جنـاح فـرقة العمـل، ال تزال املنطقة تشهد قدرا كبريا من االجتار                   
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ذلـك، أوصـي بـأن تـويل الـدول اهـتماما خاصـا للـرجوع عـن جتـرمي ضـحايا االجتار، وللتفريق                        
 .ة ألولئك الذين ُيتّجر هبم وأولئك الذين جيري هتريبهمبوضوح بني االستجابة الرمسي

وقـّدم ممثل املركز الدويل لنماء الطفل، التابع لليونيسيف، عرضا لبحوث جارية بشأن              -١٢
 يف املائـة مـن املسـتجيبني يف أفريقيا يعتربون االجتار           ٩٠وقـال ان    . االجتـار باألطفـال يف أفريقـيا      

وعــندما جــرى اقــتفاء حــاالت االجتــار باألطفــال، . جــداباألطفــال مشــكلة خطــرية أو خطــرية 
ومثة بلدان استقبلت أطفاال . وجـد أن كـثريا مـنهم أُخـذوا إىل أكـثر مـن بلـد أثناء تلك العملية                  

مـتجرا هبـم مـن أكـثر مـن تسـعة بلـدان أخـرى، كمـا أن بلـدان املنشـأ الرئيسـية شـهدت اجتارا                      
ك أمناطا معينة يف تدفقات األطفال املّتجر       وذكر ان هنا  . بأطفـال مـنها إىل تسـعة بلـدان مقصـد          

ــيا،     . هبــم داخــل أفريقــيا  ــدان غــرب أفريق ــنقلون بــني بل ــتدفقات الرئيســية بأطفــال يت ــتعلق ال وت
كما أن هناك تدفقات من شرق      . وأطفـال ُيـّتجر هبـم مـن شـرق أفريقـيا إىل اجلـنوب األفـريقي                

ــا  ة تــوّزع املســؤوليات املــتعلقة  ومثــة حتــد خــاص هــو مواجهــ  . أفريقــيا وغــرهبا مشــاال إىل أوروب
فهذه املسؤولية  . باالجتـار باألشـخاص بـني أجهزة وادارات متباينة يف البلدان األفريقية املختلفة            

تقـع عـلى عـاتق وزارة الشـؤون االجتماعـية يف ما يقل قليال عن نصف جمموع البلدان، وعلى                    
 يف املائة من ٧رة الداخلية يف  يف املائـة مـن البلدان، وعلى عاتق وزا  ١٧عـاتق وزارة العمـل يف    

ــدل     ــاتق وزارة الع ــلى ع ــبلدان، وع ــبلدان  ٧ال ــن ال ــة م ــبلدان   ٢٣ويف .  يف املائ ــن ال ــة م  يف املائ
وتـبني نتائج البحوث أن     . توجـد أي وزارة أو ادارة مسـؤولة عـن شـؤون االجتـار باألطفـال                ال

ميع وتتطلب استراتيجية   االجتـار باألطفـال ينـبغي أن يـنظر إلـيه عـلى أنـه مسألة محاية ختص اجل                  
كما تتطلب  . مـتكاملة ومـتعددة اجلوانـب، وكذلك هنوجا عابرة للحدود تشمل بلدانا متعددة            

 .تعاونا وتشاركا أفضل وأساسا معرفيا متينا

وأعــرب عــدد مــن املــندوبني عــن ترحيــبهم وتأيــيدهم لالســتنتاجات الــيت خلــص الــيها   -١٣
لسالم عرضا للربامج اليت استحدثتها االدارة ملكافحة       وقّدم ممثل إدارة عمليات حفظ ا     . اخلـرباء 

ورّحب مندوبو عدة دول بالنداءات  . االجتـار واالسـتغالل يف مـناطق الصـراع الـيت تعمـل فـيها              
الداعـية إىل التوحـيد القياسـي جلمـع البيانات، ونوهوا بأن معلوماهتم الرمسية ذاهتا ال تتوافق مع                  

قرار (ية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          الـتعاريف الشـائعة الـواردة يف اتفاقـ        
 ").اتفاقية اجلرمية املنظمة "، املرفق األول٥٥/٢٥اجلمعية العامة 
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التعاون واملساعدة على إنفاذ : التحقيق يف قضايا االجتار باألشخاص ومالحقة مرتكبيها -٢
  القانونني الوطين والدويل

 فــريق املناقشــة حــول املوضــوع الفــرعي املــتعلق بالتحقــيق يف تكلّــم مخســة مــن أعضــاء -١٤
الـتعاون واملسـاعدة عـلى إنفـاذ القـانونني الوطين والدويل، فقدموا             : قضـايا االجتـار باألشـخاص     

عرضـا لـردود العدالة اجلنائية إقليميا ووطنيا على االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك تدابري تدعيم                
وســائر األجهــزة ذات الصــلة، الــيت تــتوىل التحقــيق يف قضــايا  الــتعاون الــدويل بــني الســلطات،  

ــة، ودور      ــيها، ومكافحــة شــبكات االجتــار مكافحــة فعال االجتــار باألشــخاص ومالحقــة مرتكب
 .الضحية يف إجراءات العدالة اجلنائية، وكذلك مساعدة الضحايا تبعا الحتياجاهتم املنفردة

ملــزيد مــن الــتعاون الــدويل لكــي يعمــل  وشــدد أحــد هــؤالء املتكــلمني عــلى أنــه يلــزم ا  -١٥
فمن الضروري، مثال، إقامة    . االخصـائيون املمارسـون يف مـيدان العدالـة اجلنائـية بصـورة فعالة             

صـالت بـني أجهــزة انفـاذ القــانون ومكاتـب النـيابة العامــة يف بلـدان املنشــأ والعـبور واملقصــد،        
وذكر أن  . أمثلة للتعاون االقليمي  وسيقت عدة   . وتسـهيل تبادل املعلومات واملساعدة القانونية     

مـا تتسـم بـه اجلماعـات االجرامـية املـنظمة، عـلى الصـعيد الوطـين، مـن مـرونة ميـثل حتديا أمام                          
وقـيل ان اعــتماد هــياكل فعالــة إلنفـاذ القــانون واســتخدام أســاليب   . تدابـري الــتحري والتحقــيق 

 مــن بــني األدوات الــتحري اخلاصــة وامكانــيات جتمــيد املوجــودات وحجــزها ومصــادرهتا هــي 
 .األساسية الالزمة للنجاح يف التحري عن قضايا االجتار ومالحقة مرتكبيه

ــة ذات الصــلة،      -١٦ ــتعاون بــني الســلطات وســائر اجلهــات الفاعل وُشــدد أيضــا عــلى أن ال
ونظرا ألن . وخصوصـا املـنظمات غـري احلكومـية، ضـروري جـدا للـنجاح يف مكافحـة االجتـار             

ــثل   ــردود شــاملة، مبشــاركة مجــيع      االجتــار باألشــخاص مي ــيلزم أن تكــون ال ــدة، ف مشــكلة معق
وذُكرت خطط العمل الوطنية باعتبارها أطرا مفيدة لتنسيق جهود         . أصـحاب املصـلحة املعنيني    

 .خمتلف اجلهات الفاعلة

وشـدد بقـوة عـلى أمهـية التصـديق عـلى اتفاقـية اجلـرمية املنظمة وبروتوكول منع وقمع               -١٧
ــبة االجتــار باأل  ــتحدة      ومعاق ــية األمــم امل ــال، املكمــل التفاق شــخاص، وال ســيما النســاء واألطف

بروتوكول  "، املرفق الثاين٥٥/٢٥قـرار اجلمعـية العامة    (ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية           
فمـن شـأن هـذا التصـديق أن يفضـي إىل زيادة التناسق بني التشريعات                "). االجتـار باألشـخاص   

ــتعلقة جبــرائم االجتــار و  ــتحري عــن قضــايا االجتــار      امل ــدول يف جمــال ال ــتعاون بــني ال أن يعــزز ال
وشـدد أيضا على أنه ينبغي للتشريعات أن تشمل مجيع أشكال االستغالل            . ومالحقـة مرتكبـيه   

 .املتصلة باالجتار باألشخاص
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وأبـرز عـدة متكـلمني أمهـية دعـم ومحايـة الضـحايا مـن أجـل متكيـنهم مـن التعاون مع                     -١٨
وذكر أن كثريا من . ارسـني يف مـيدان العدالـة اجلنائـية ومـن بـدء حـياة جديدة        االخصـائيني املم  

فقد يكون  . الضـحايا يـتلكأون، ألسـباب متنوعة، يف التعاون مع الشرطة وأعضاء النيابة العامة             
لـدى الضـحايا خمـاوف من أن يعاملوا كمجرمني بسبب هجرهتم غري املشروعة أو تورطهم يف                 

ــارة ــا خيشــى الكــثري  . الدع ــنهم شخصــيا أو مــن أســرهم يف     كم ــتجرون م ــتقم امل ون مــن أن ين
ورئي أنه ميكن احلد من هذه املشاكل إذا . أوطـاهنم إذا مـا ُعـرف أهنـم يـتعاونون مع السلطات      

وينبغي أيضا إيالء   . ركـزت عملـيات الـتحري والتحقـيق واملالحقة على غسل عائدات االجتار            
ت، مـثال عـن طـريق عكـس عـبء االثــبات      مـزيد مـن االهـتمام المكانـيات مصـادرة املوجــودا     

 .واستخدام أسلوب املصادرة املدنية

وأبلـغ عـدة مـندوبني اللجـنة عـن صـدور تشـريعات وسياسـات جديدة متكّن سلطات                  -١٩
ـــ     ــية ل ــتة أو أول ــتعاونون مــع  "  الشــهود–الضــحايا "اهلجــرة مــن مــنح أذون إقامــة مؤق الذيــن ي

 . الشهود محاية فعالة–الشرطة، وعن تدابري جديدة حلماية الضحايا 

وأفـاد مـندوبون آخـرون عـن حالـة التصـديق عـلى اتفاقـية اجلرمية املنظمة وبروتوكول                    -٢٠
االجتـار باألشـخاص يف بلداهنـم، مبا يف ذلك صوغ تدابري وطنية وإقليمية ملكافحة االجتار، مثل                 

ــية ووضــع خمططــات ملســاع        ــري وقائ دة إصــالح التشــريعات وإعــداد خطــط عمــل واختــاذ تداب
وأبـرز عـدة متكلمني أمهية فهم األسباب اجلذرية لالجتار، مبا فيها العوامل املؤثرة يف    . الضـحايا 

وذكـر بعـض املتكـلمني أنـه ينـبغي معاجلـة الفسـاد معاجلـة فعالة لكي يتسىن                   . العـرض والطلـب   
 .القضاء على االجتار باألشخاص

  
  تمع املديندعم الضحايا ودور اجمل: رفع الوعي والتدخل االجتماعي -٣

أدىل مخسـة مـن أعضاء فريق اخلرباء ببيانات عن املوضوع الفرعي اخلاص برفع الوعي                -٢١
وتناولت عروضهم اخلربة املكتسبة . دعـم الضـحايا ودور اجملـتمع املدين    : والـتدخل االجـتماعي   

ملؤثرة العوامل ا : يف أجـزاء خمـتلفة مـن العـامل يف جمـاالت متـنوعة، مثل معاجلة األسباب اجلذرية                 
يف كـال العرض والطلب، والتدابري اخلاصة ملنع االجتار ألغراض االستغالل يف أعمال السخرة،              
ومسـاعدة الضـحايا عـلى أسـاس احتياجاهتم الفردية، وتضمني استجابات نظام العدالة اجلنائية                

 .البعد اجلنساين والبعد اخلاص حبقوق االنسان، واشراك اجملتمع املدين

دثون عــلى أن احــترام حقــوق االنســان للضــحايا مــبدأ أساســي لالرتكــاز واتفــق املــتح -٢٢
وينبغي ضمان مساعدة الضحايا ومحايتهم     . علـيه يف مجـيع تدابـري مكافحـة االجتـار باألشخاص           
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يف بلـدان املقصـد وبلـدان املنشـأ مبـا يف ذلك مساعدهتم طوال عملية االعادة إىل الوطن واعادة                   
تعاون مــع املــنظمات الدولــية احلكومــية وغــري احلكومــية   وجــرى التشــديد عــلى أن الــ . الدمــج

 .ضرورة أساسية لالستجابة بشكل مالئم الحتياجات الضحايا

وأكـد بعـض املـتحدثني عـلى أشـكال االستغالل األقل وضوحا للرؤية، واليت كثريا ما                 -٢٣
ــية   . تكــون ذات صــلة بالســخرة والتشــغيل القســري    ــع الوعــي بالطــرائق القانون  وأشــري إىل رف

ــلجماعات املعرضــة ملخاطــر الوقــوع ضــحايا       لدخــول أســواق العمــل ميكــن أن يقــدم بدائــل ل
كذلـك جـرى التأكـيد عـلى أن االجتار، وخاصة بالنساء، ميكن أيضا أن               . لالجتـار باألشـخاص   

ولن يكتب الستجابات العدالة اجلنائية النجاح اذا . يعتـرب شـكال مـن العنف القائم على اجلنس    
وفــيما يــتعلق بــبلدان املقصــد، .  حقــوق االنســان واملســاواة بــني اجلنســني مل تــندرج يف مــنظور

جـرى التأكـيد عـلى أنـه ينـبغي اعطاء ضحايا االجتار الفرصة للتفكري يف وضعهم وتقرير ما اذا                    
كما جرى التشديد على وجوب اعطاء الضحايا . كـانوا يـريدون الـبقاء أو العـودة إىل وطـنهم         

وشــدد أحــد املــندوبني عــلى أمهــية مــنح الضــحايا امكانــية    . ئمــةتصــاريح االقامــة املؤقــتة والدا 
 .احلصول على تعويض عند االقتضاء

. وأشـري إىل أن للمجـتمع املـدين دورا رئيسـيا يؤديـه يف منع االجتار ومساعدة الضحايا           -٢٤
فهـناك مـزايا عـدة الشـراك اجملـتمع املدين، مثل قدرته على الوصول إىل اجلماعات اليت ليس يف            

. ول السـلطات الوصـول اليها، وتغيري األفكار النمطية اجلامدة املتعلقة باالجتار باألشخاص            متـنا 
وجــرى التأكــيد يف نفــس الوقــت عــلى أن مــن املمكــن أيضــا أن تــربز بعــض الصــعوبات حــال  
اشـراك اجملـتمع املـدين، مـن قبيل التنافس بني املنظمات املختلفة وعدم استقرار بعض املنظمات                 

 .غري احلكومية

وقـد زودت اللجـنة مبعلومات من جانب وفود عدة عن منع االجتار باألشخاص وعن                -٢٥
فأشـري إىل الـتدابري الـناجحة الـيت اختـذت بالـتعاون مـع املنظمات                . مـبادرات مسـاعدة الضـحايا     

وقدمت بعض الوفود معلومات    . الدولـية احلكومـية وغـري احلكومـية، مـثل احلمـالت االعالمية            
 احلكومـية املتخذة للسماح لضحايا االجتار بالبقاء يف بلدان املقصد، مبا يف             اضـافية عـن الـتدابري     

 .ذلك عن طريق تنظيمات خاصة بشأن التأشريات

وقـام ممـثل لألمانـة بتلخـيص املـداوالت وخلـص إىل أن توافقـا لـآلراء قد تبدى بشأن                       -٢٦
رتئي بشكل عام أن    إذ ا . احلاجـة إىل هنـج يـتركز على الضحايا يف مكافحة االجتار باألشخاص            

محايــة الضــحايا ودعمهــم أمــران أساســيان، ســواء ألســباب انســانية أو كشــرط مســبق لــنجاح  
وقــال رئــيس الفــريق، يف مالحظاتــه اخلتامــية، ان االجتــار بالبشــر، وال   . التحقــيقات واحملاكمــة
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ســيما النســاء واألطفــال، مشــكلة عاملــية تؤثــر عــلى مجــيع الــبلدان، بغــض الــنظر عــن مســتوى   
كما أكد  . يـتها وأن هـناك حاجـة مـلحة إىل مـزيد مـن الـتعاون الـدويل للتصـدي للمشـكلة                     تنم

عـلى ضـرورة أن تصـبح الدول أطرافا يف اتفاقية اجلرمية املنظمة، والربوتوكوالت امللحقة هبا مبا     
. فــيها الــربوتوكول اخلــاص باالجتــار باألشــخاص، وأن تــنفذ هــذه االتفاقــية وبــروتوكوالهتا         

لضــروري للـدول األطـراف، يف هــذا الصـدد، أن توفّـق قوانيــنها الوطنـية مــع      وأضـاف أن مـن ا  
وأشـار أيضـا إىل أن عـددا مـن اجلهات الفاعلة، ومن بينها         . متطلـبات االتفاقـية وبـروتوكوالهتا     

ــالفعل بنشــاط يف جمــال مكافحــة االجتــار        ــية، تعمــل ب ــية وغــري حكوم ــية حكوم ــنظمات دول م
 .اسم املعلومات هبذا الشأنباألشخاص وأن من املهم هلا أن تتق

  
  "االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال                  "حلقة العمل اخلاصة مبوضوع             -باء  

" االجتـار بالبشـر، وال سـيما النساء واألطفال        "نظمـت حلقـة العمـل اخلاصـة مبوضـوع            -٢٧
 معهد األمم   شـبكة معـاهد بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية وتوىل تنسيقها                   

ورأس حلقة العمل نائب لرئيس اللجنة يف دورهتا        . املـتحدة األقالـيمي لـبحوث اجلرمية والعدالة       
وقدم يف احللقة أحد عشر حبثا من ممثلي        ). اهلـند (سرينسـان   . ب.الثانـية عشـرة، هـو السـيد ت        

اد مــن املعــاهد املخــتلفة يف شــبكة الــربنامج وممثــلي املــنظمات غــري احلكومــية ومــن خــرباء أفــر    
الســويد والــيونان وممــثلني ملكتــب مفــوض األمــم املــتحدة الســامي لشــؤون الالجــئني ومكتــب   

وقــدم املقــرر العــلمي لــلحلقة، الســيد تــوين  . مفــوض األمــم املــتحدة الســامي حلقــوق االنســان 
وعمال باملمارسة املتبعة   . تلخيصا ملا أُديل به من عروض     ) املعهد األسترايل لعلم اجلرمية   (مكـاي   
 .بل، نظمت بنية حلقة العمل حبيث تيسر اجراء حوار تفاعلي بني املشاركنيمن ق

وأكـد أول املتحدثني، وهو مدع عام سويدي، على أن من الضروري، المتام حماكمة               -٢٨
ومن األدوات اهلامة   . ناجحـة، دعـم مجـيع حلقـات السلسـلة باملسـتندات وتقدميهـا إىل احملكمة               

يع خـاص ملناهضـة االجتـار، والقـدرة على تتبع املعلومات          الالزمـة حملاكمـة ناجحـة وجـود تشـر         
عـلى شـبكة االنترنـت لـتقدمي دلـيل رقمـي يف حالـة اسـتخدام الشـبكة، وعلى اقتفاء أثر مسرية                       
املـال والـتعرف عـلى أولـئك الذيـن يسـتغلون األشخاص املتجر هبم، والتمكن أخريا من حتديد                   

 الـدويل أمهـية أساسية يف حماكمة االجتار         وللـتعاون . أمـاكن الضـحايا واحلصـول عـلى شـهادهتم         
 .باألشخاص حيث يشمل أنشطة عابرة للحدود

وقـدم املراقـب عـن معهـد آسـيا والشـرق األقصـى ملـنع اجلـرمية ومعاملة اجملرمني عرضا                -٢٩
اقليمـيا وجـيزا للشواهد البحثية على حجم ونطاق مشكلة االجتار باألشخاص يف آسيا واحمليط        

أن مــن الصــعب احلصــول عــلى صــورة حقيقــية للمشــكلة حيــث ان ذلــك    اهلــادئ فأشــار إىل 
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والكثري من البلدان ليس لديها تشريع . النشـاط غـري قـانوين وتباشـره مجاعـات اجرامـية مـنظمة          
وقد أشري إىل أن مثة . خـاص بشـأن جـرائم االجتـار ومـن هـنا كانـت نـدرة االحصاءات الرمسية             

وقد أصبحت اليابان وجهة    . وخاصة فيما حول تايلند   اجتـارا اقليميا موسعا يف منطقة امليكونغ        
 .رئيسية لضحايا االجتار باألشخاص من املنطقة الفرعية احمليطة

وقــدم املراقــب عــن معهــد أمــريكا الالتينــية ملــنع اجلــرمية ومعاملــة اجملــرمني عرضــا عامــا  -٣٠
االجتار والعوامل  موجـزا حلالـة االجتـار باألشـخاص يف أمـريكا الالتينـية، مبـا يف ذلك كيف يتم                    

وقد استند العرض إىل دراسة أجراها معهد القانون الدويل         . اجلغرافـية واالقتصـادية الـيت تيسـره       
ــريكا الوســطى        ــول عــن االجتــار باجلــنس يف أم ــة دي ب ــية احلقــوق جبامع حلقــوق االنســان بكل

وليسـت هـناك سـوى احصـاءات قلـيلة بشـأن نطـاق وحجـم املشكلة، ويزيد من                   . والكاريـبـي 
ويتمثل االجتار يف معظمه يف     ". االجتار"اقم هـذا الوضـع عدم وجود تعريف موحد ملصطلح           تفـ 

ويـبدو أن االجتـار جيد التنظيم باملقارنة مبناطق أخرى،          . االسـتغالل اجلنسـي للنسـاء واألطفـال       
 .حيث يتضمن استخداما موسعا لشبكات وتنظيمات

لــوزارة العــدل يف الواليــات املــتحدة وقــدم املراقــب عــن املعهــد الوطــين للعدالــة الــتابع   -٣١
). كــندا، املكســيك، الواليــات املــتحدة(األمريكــية عرضــا ســريعا لالجتــار يف أمــريكا الشــمالية 

وقـال ان االجتـار يـتم بغـرض االسـتغالل اجلنسـي واستغالل اليد العاملة بأجور خبسة وللخدمة                   
ورغــم أن التهريــب . للتــبينيف املــنازل، بيــنما جيــري أيضــا اخــتطاف األطفــال الصــغار وبــيعهم  

واالجتـار يشـتركان يف بعـض السـمات، فـان مثـة فارقـا مهما هو أن التهريب يسفر عن كسب                     
قصـري األجـل، بيـنما االجتـار ميكـن أن ميـتد لسـنوات طويلـة ويسفر عن استغالل طويل األجل                       

 .ويـربز العـرض االفـتقار إىل الـبحوث بشـأن دينامـيات املشكلة وحجمها              . مـن أجـل الكسـب     
وهـناك أدلـة عـلى أن كندا هي وجهة مقصودة وكذلك بلد عبور إىل الواليات املتحدة، بينما                  

وقــد أشــري إىل أن االجتــار كــثريا مــا  . تعــد املكســيك أساســا بلــد عــبور إىل الواليــات املــتحدة  
يكتشـف كنـتاج ثـانوي لتحقيقات أخرى النفاذ القوانني وأن ما يعرف عن املشتغلني باالجتار                

يعــرف يوحــي بــأهنم يــتراوحون مــا بــني مــتعهدين أفــراد ومجاعــات اجرامــية عالــية   ومــا . قلــيل
 .التنظيم

ويركّـز تقريـر املعهد األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، بالنظر إىل ندرة املعلومات           -٣٢
بشكل ) االيكواس(املسـتمدة مـن بلـدان املـنطقة، على اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا                

 ويف اســتعراض األنــواع اخلمســة األكــثر انتشــارا لــلجرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، حيــتل  .رئيســي
وقلـة فقـط مـن الـدول األعضـاء يف اجلماعـة لديها              . االجتـار بالنسـاء واألطفـال املرتـبة اخلامسـة         

أمــا الــنوعان الرئيســيان مــن االجتــار باألشــخاص اللــذان مت   . تشــريع جيــّرم االجتــار باألشــخاص 
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ا االجتار باألطفال وخصوصا للعمل املنـزيل والعمل يف املزارع، واالجتار بالنساء           حتديدمهـا فهمـ   
وحيـدث األول عرب احلدود الوطنية وداخلها، بينما يتجه الثاين          . واألطفـال لالسـتغالل اجلنسـي     

 .وقد اختذ عدد من املبادرات دون االقليمية اهلامة. إىل خارج املنطقة

ورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنتسب إىل األمم املتحدة،        قـدم املراقـب عن املعهد األ       -٣٣
عرضــا للوضــع يف أوروبــا قــائال ان الــبحوث تفــيد بأنــه ميكــن تقســيم الــبلدان املعنــية باالجتــار     

الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب اليت متثل بلدان املقصد            : بالنسـاء واألطفـال إىل جمموعـتني      
ة الـبلقان وكومنولـث الـدول املسـتقلة الـيت متـثل بلـدان املصدر                وبلـدان أوروبـا الشـرقية ومـنطق       

وأشــار إىل أن االجتــار بالنســاء    . وذكــر أهــم الطــرق املؤديــة إىل أوروبــا وداخــلها      . والعــبور
 ١٠وتقل أعمار ما بني     . واألطفـال يف أوروبا يتم بالدرجة األوىل ألغراض االستغالل اجلنسي         

 ١٨ و ١٥ ســنة وتــتراوح أعمــار معظمهــم بــني  ١٨  يف املائــة تقريــبا مــن ضــحاياه عــن ٣٩و 
 .وأكد أنه ال توجد معلومات دقيقة عن حجم هذه اجلرمية وما تدره من أموال. سنة

وأعرب . وقـد أثـريت يف املناقشـة أسـئلة تتـناول املسـائل العملـية والسياسـاتية والبحثية                  -٣٤
وقيل ان الزيادة يف    . شهوداملـتحدثون عـن انشـغال خـاص ازاء عـدم توافر احلماية للضحايا وال              

عــدد األطفــال الذيــن جيــري االجتــار هبــم تســتدعي بــذل املــزيد مــن اجلهــود املتواصــلة يف ذلــك   
وينـبغي معاجلـة الطلـب والعرض كليهما وقد شدد عدد من املتحدثني على أن الدعارة               . اجملـال 

يف " األشخاصاالجتار ب"وأشـري أيضـا إىل أن تعريف        . واالجتـار باألشـخاص نشـاطان مـتمايزان       
بـروتوكول االجتـار باألشـخاص يوسـع نطـاق االجتـار ليمتد من االستغالل اجلنسي إىل أشكال                 

 .أخرى من االجتار، من بينها عمل السخرة واخلدمة يف املنازل

وشــرعت حلقــة العمــل بعــد ذلــك يف اجــراء حتلــيل للمشــكلة، وّجهــه املعهــد الوطــين     -٣٥
ئيسـية السـتجابة مناسـبة ملشـكلة االجتـار بالبشـر هــي       فقـيل ان هـناك سـتة مكونـات ر    . للعدالـة 

. التشـريع واالنفاذ واحملاكمة والعقوبات والربامج اليت تعد للضحايا ولتوعية اجلمهور واملساءلة           
وتشــمل اجلوانــب اهلامــة لالنفــاذ  . وقــدم وصــف ألمــثلة مــن اجلهــود الــيت تــبذهلا بلــدان خمــتلفة  

وجرى التأكيد على أنه مثة     . ملعلومـات االستخباراتية  التدريـب وفـرق املهـام االقليمـية وتـبادل ا          
حاجــة إىل تتــبع عــدد الضــحايا واخلدمــات املقدمــة مــن أجــل تقديــر مســتوى اجلهــد يف ذلــك    

وأشــري إىل أن وعــي اجملــتمع احملــلي حاســم األمهــية يف مكافحــة االجتــار ســواء يف بلــدان  . اجملــال
ط هـي الـيت ترصـد أمنـاط االجتـار من خالل             وقـيل ان بلدانـا قلـيلة فقـ        . املنشـأ أو بلـدان املقصـد      

 .عمليات مراقبة فّعالة على احلدود، باستخدام أساليب تقدير ميكن التعويل عليها
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ــار        -٣٦ ــئني إىل أن االجتـ ــؤون الالجـ ــامية لشـ ــتحدة السـ ــم املـ ــية األمـ ــثل مفوضـ ــار ممـ وأشـ
ــا مركــزيا يف احلديــث عــن حقــوق االنســان، ولكــن حتــوالت نوعــي       ة باألشــخاص حيــتل مكان

ــر     ــايري وتطويـ ــار، مشلـــت وضـــع املعـ ــة االجتـ ــنوات األخـــرية يف هنـــوج مكافحـ حدثـــت يف السـ
وهناك، وعالوة على ذلك، ترابط  . السياسـات الوطنـية عـرب البلدان واالعتراف مبحنة الضحايا         

 .ال ينفصم بني بلدان املنشأ وبلدان املقصد

ــتحدة لشــؤون الالجــئني إن اهــتم     -٣٧ ــال ممــثل مفوضــية األمــم امل ام املفوضــية يف هــذه  وق
أوال، تعــّرض الالجـئني خلطـر االجتــار باألشـخاص ألن أغلبيــتهم    : املناقشـة ينطـبق عــلى جانـبني   

وهم يف  . نسـاء وأطفـال ليست هلم يف معظم األحيان أسر أو انفصلوا عن أسرهم عند فرارهم               
ــار      ــهلة لشـــبكات االجتـ ــا سـ ــذه يصـــبحون أهدافـ ــة هـ ــانون العامـ حـــاالت انعـــدام األمـــن والقـ

ثانـيا، اعتـبار االجتار باألشخاص شكال من أشكال االضطهاد اليت تشكل أساس             . األشـخاص ب
وفــيما خيــص الــنقطة األخــرية، ال يشــكل الوقــوع ضــحية لالجتــار    . االعــتراف مبركــز الالجــئ 

ان ما جيب ايالؤه االعتبار الكايف . باألشـخاص يف حـد ذاته أساسا كافيا ملطالبة مبركز الالجئ          
وتقوم . لتقيـيم العـام لطلـبات مركـز الالجـئ هـو باألحـرى عواقـب هـذه التجربة                  والـتام أثـناء ا    

ــن التفصــيل مســألة االجتــار          ــزيد م ــناول مب ــية حمــددة تت ــبادئ توجيه ــاعداد م ــيا ب املفوضــية حال
ولكــي حتقــق اتفاقــية مكافحــة اجلــرمية املــنظمة   . باألشــخاص كشــكل مــن أشــكال االضــطهاد 

 فعالـة ال بــد مـن ايـالء جوانـب هـذه الصـكوك املتصــلة       وبـروتوكوالهتا أهدافهـا العامـة بصـورة    
 .باحلماية نفس األمهية اليت حتظى هبا جوانبها املتصلة مبكافحة اجلرمية

وخلصـت املراقـبة عـن املعهـد األسـترايل لعـلم اجلرمية األساس الداليل على االجتار كما                  -٣٨
د على األساس الداليل، من وأشـار إىل عدد من التقييدات اليت تر    . أوضـحته العـروض املخـتلفة     

بيــنها الــتقديرات غــري الدقــيقة حلجــم املشــكلة؛ والتبايــنات الكــبرية بــني الــتقديرات واحلــاالت    
ــتقار إىل منهجــية متســقة لقــياس املفاهــيم الرئيســية مــثل االســتغالل؛ واملشــاكل      املوثّقــة؛ واالف

من املبلغني الرئيسيني املتصـلة بامكـان الوثـوق مـن البـيانات املسـتمدة مـن دراسـات احلـاالت و             
 .واالحصاءات الرمسية وتقارير وسائل االعالم

ــداد       -٣٩ ــلها واىل اعـ ــودة وتعديـ ــيات املوجـ ــة املنهجـ ــة إىل مواءمـ ــناك حاجـ ــت ان هـ وقالـ
فبدون البيانات  . منهجـيات ابـتكارية جديـدة لتحسـني موثوقـية وصـحة البـيانات بشأن االجتار               

ى واضــعي السياســات ختصــيص املــوارد الالزمــة  القاعديــة األساســية، ســيكون مــن املــتعذر عــل 
ومـن الـالزم، اضافة إىل ذلك، اجراء رصد مستمر من     . وتقيـيم املـبادرات املـتعلقة بالسياسـات       

أجــل اســتبانة الــتغريات يف األمنــاط، واالســتجابة مبــزيد مــن الفعالــية للــتغريات وتيســري عملــيات 
ــيانات املوثــو . تقيــيم نواتــج الــتدخالت  ق هبــا أمهــية حامســة للتدريــب الفعــال   وأخــريا، فــان للب
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ملسـؤويل انفـاذ القوانـني وغريهـم مـن املمارسـني املعنـيني ولتوعـية اجملـتمعات احمللـية حىت يتسىن                      
 .أيضا متكينها من املساعدة يف معاجلة مشكلة االجتار

ــبحوث      -٤٠ ــيد إىل الـ ــن التعقـ ــزيدا مـ ــيف مـ ــارن يضـ ــث املقـ ــرر إىل أن البحـ ــار املقـ . وأشـ
وطنـية تـتأثر بالتشـريعات الداخلـية الـيت ليسـت متسـاوقة عـرب البلدان، كما ان                   فاالحصـاءات ال  

وهــناك، عــالوة عــلى ذلــك، مســتويات خمــتلفة لالبــالغ مــن   . جهــود احلظــر ليســت متســاوقة 
جانـب الضـحايا حيـثما يكـون وجـود وسـائل االعـالم واملـنظمات غـري احلكومـية أوسع نطاقا                     

 .وأكثر نشاطا

قدمـا إىل األمام، هناك حاجة ملحة إىل االضطالع بعمل منهجي  وفـيما يـتعلق بالسـري       -٤١
لـتعريف املفاهـيم الرئيسـية واعـداد تدابـري ميكـن تطبـيقها وتوثيق املنهجيات املستخدمة واجراء                  
تقديـرات مث وضـع قواعـد ومعايري ألفضل املمارسات ومنهجيات جلمع البيانات ميكن تطبيقها               

مـع حتسني نوعية البيانات من خالل تبادل املعلومات ذات          عـرب الـبلدان لـتوفري بـيانات مقارنـة           
 .الصلة

  
  االجراءات اليت اختذهتا اللجنة           -جيم   

مايو اجمللس       / أيار ٢٢أوصت اللجنة يف جلستها اخلامسة عشرة املعقودة يف                              -٤٢
االقتصادي واالجتماعي باملوافقة على مشروع قرار منقح لكي تعتمد اجلمعية العامة عنوانه                                                 

قدمه كل       " يز التعاون الدويل على منع االجتار باألشخاص ومكافحته ومحاية ضحاياه                                    تعز "
من اسبانيا وأستراليا وأملانيا وأوكرانيا وايطاليا والربتغال وبلجيكا وبلغاريا وبولندا وبوليفيا                                        
وبريو وتركيا وجنوب أفريقيا والسلفــــادور وسلوفاكيا والسويد وسويسرا وغامبيا وفرنسا                                       

بني وفنـزويال وفنلندا وكرواتيا وكولومبيـا والنمسا ونيجرييـا وهولندا والواليــات                             والفل  
لالطالع على النص انظر الفصل                  . (E/CN.15/2003/L.14/Rev.1)(املتحدة األمريكية واليونان            

 ). ألف، مشروع القرار األول              األول، الفرع     
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   الفصل الثالث  
   أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل

 ١٥، خــالل جلســتها اخلامســة املعقــودة يف جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائـية نظـرت   -٤٣
 :وكان معروضا عليها الوثائق التالية.  من جدول أعماهلا٤يف البند مايو، /أيار

ــدويل       )أ(  ــرام الـ ــنع االجـ ــين مبـ ــز املعـ ــال املركـ ــن أعمـ ــيذي عـ ــر التنفـ ــر املديـ تقريـ
E/CN.15/2003/2)(؛ 

 األمـني العـام عـن أنشـطة املعـاهد الـيت تـتألف منها شبكة برنامج األمم                   تقريـر  )ب( 
 ).E/CN.15/2003/4(املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 استمعت اللجنة   الدويل،بعـد كـلمة اسـتهاللية ألقاهـا مديـر املركـز املعين مبنع االجرام                 -٤٤
 .املتحدة واليابانإىل كلمات من ممثلي كل من فرنسا وكرواتيا والواليات 

باسم الدول األعضاء يف    (كمـا ألقـى كـلمة أمـام اللجـنة املراقـبون عـن كـل مـن كوبا                     -٤٥
باسم (، واليونان )األمـم املـتحدة الـيت هـي أعضـاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريـبـي               

 املنضمة، وهي   الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة اليت هي أعضاء يف االحتاد األورويب والبلدان               
اسـتونيا وبولـندا واجلمهوريـة التشـيكية وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا ومالطة                

، وكذلـك ممـثال كـل مـن تركيا     )وهـنغاريا، والـبلدان املرتـبطة، وهـي بلغاريـا وتركـيا ورومانـيا           
 بكلمة نيابة عن معهـد األمـم املـتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة   وألقـى ممـثل     . والفلـبني 

أعضـاء شـبكة بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، وكذلـك بكـلمة نيابة عن               
وحتــدث أيضــا املراقــب عــن املعهــد . معهــد األمــم املــتحدة األقالــيمي لــبحوث اجلــرمية والعدالــة

 ٧٧موعــة الـــجموحتــدث رئــيس .  املنتســب إىل األمــم املــتحدةاألورويب ملــنع اجلــرمية ومكافحــتها،
 ورئـيس جمموعـة الـدول األفريقـية ورئـيس جمموعـة دول أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي،                   ،والصـني 

، يف الكـــلمات الـــيت أدلـــوا هبـــا يف اجللســـة )باســـم االحتـــاد األورويب(ووزيـــر العـــدل الـــيوناين 
 .االفتتاحية للدورة الثانية عشرة للجنة أيضا عن أعمال املركز

  
  املداوالت    -ألف  

أعـرب املتكـلمون عـن تقديـرهم للنوعـية املمـتازة الـيت اتسـم هبـا تقرير املدير التنفيذي                      -٤٦
ونّوهـوا بارتـياح بازديـاد اتسـاع نطـاق العمل      . عـن أعمـال املركـز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل        
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الـذي يضـطلع بـه املركـز يف جمـال املسـاعدة التقنـية خـالل السـنة قـيد االستعراض، مبا يف ذلك                    
 .ل الربنامج العاملي ملكافحة االرهاب، وإصالح نظام العدالة اجلنائية يف أفغانستاناستهال

وأعـربوا أيضـا عـن تأيـيدهم لألعمال اليت ُنفذت يف إطار برامج عاملية أخرى ملكافحة                  -٤٧
وقـّدم ممـثل إحـدى الـبلدان املسـتفيدة مـن املساعدة             . اجلـرمية املـنظمة والفسـاد واالجتـار بالبشـر         

الـربنامج العـاملي ملكافحـة االجتـار بالبشر سردا مشجعا لالجنازات اليت متت يف                إطـار    التقنـية يف  
 .مؤخراً يف بلدهإطار مشروع أجنز 

على اجملاالت اليت أسندت    وقـد أكـد املتكـلمون ضـرورة تركـيز أنشـطة التعاون التقين                -٤٨
 .اللجنة واليات خاصة هبا

ساعدة التقنية دعما إلصالح نظام العدالة تقـدمي امل  كمـا شـجعوا املركـز عـلى مواصـلة            -٤٩
 .باالستناد إىل معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاجلنائية، 

إىل إقامـة تعـاون أوثق، وخاصة مع        وقـال ممـثل رئاسـة االحتـاد األورويب إن االحتـاد يـتطلع                -٥٠
واجلـرمية يف املدن   ألحداثز عـلى اجلـرائم املـتعلقة بـا    الشـبكة األوروبـية ملـنع اجلـرمية، الـيت تركّـ          

 .واجلرائم املتعلقة باملخدرات

 وأعـلم رئـيس جمموعـة الـدول األفريقـية اللجـنة بـأن اجملموعة تويل أمهية كربى إلعداد                -٥١
، والـتعاون الـدويل عـلى مـنع االختطاف     جلـرمية املـنظمة    عـن ا   تشـريعية الدلّـة   الصـيغة النهائـية لأل    

 . ، ودعم املركز األفريقي اجلديد املعين باألحباث والدراسات يف جمال اإلرهابومكافحته

بــرنامج أنشــطة وأكــد رئــيس جمموعــة دول أمــريكا الالتينــية والكاريـــبـي عــلى تعزيــز    -٥٢
بشأن ، ومحاية التراث الثقايف، وتنفيذ إعالن فيينا         املعايري والقواعد  تعميم، و مكافحـة اإلرهـاب   

مـرفق قـرار اجلمعيــة العامــة       (نــوالعشـري  ة حتديـات القـرن احلـادي      ـــ مواجه: ةــ ـاجلـرمية والعدال  
  .احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألمم املتحدة األعمال التحضريية ملؤمتر و) ٥٥/٥٩

ودعـا أحـد املـندوبني إىل زيـادة التأكـيد عـلى منع اجلرمية يف املدن، واقترح إيالء أمهية                 -٥٣
كما شدد عدد من املتكلمني على أمهية مجع        . ملؤمتـر احلادي عشر   هلـذه املسـألة خـالل ا      خاصـة   

 .البيانات وإعداد املنشورات

 املالية حىت يتمكن برنامج األمم املتحدة       زيادة املوارد وناشـد املتكلمون اجملتمع الدويل       -٥٤
وطلبات املساعدة التقنية من ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية مـن االسـتجابة لـلمهام املسـندة الـيه               

 لالنطالق  األموال املخصصة ألغراض عامة   كمـا أُكّـدت أمهية تقدمي       . الـدول األعضـاء   جانـب   
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زيادة عدد املسامهني يف    ودعت الوفود إىل    . امليداينيف القـيام مبشاريع جديدة، وتعزيز احلضور        
 .صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ا  دوري ااستعراضبعـض املتكـلمني أنـه مـن املهـم أيضـا أن جيـري اجملـتمع الـدويل                    ورأى   -٥٥
للواليـات املسندة لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبراعاة إمكانياته احملدودة             

، يةتمتع فيها مبيزة نسب   يالتركيز على اجملاالت اليت     وقيل إنه ينبغي للربنامج     . فـيما خيـص املـوارد     
. وتعزيـز الـتعاون مـع مؤسسـات دولـية أخـرى لكـي يسـتفيد من موارده على حنو أكثر كفاءة                     

ــتمويل الواقعــية، وكــون      ــه، آخــذا يف احلســبان احــتماالت ال ــة يف أعمال وينــبغي حتديــد األولوي
األمــم ملكتــب كمـا ينــبغي  . تطويـر الــربنامج يــتوقف إىل حــد كـبري عــلى املســامهات املخصصــة  

أن يستكشف آليات متويل مبتكرة، مثل املسامهات املقدمة  املخدرات واجلرميةاملعـين بـ  املـتحدة  
مـن القطـاع اخلـاص، وترتيـبات تقاسـم التكالـيف بشـأن التعاقد مع خرباء تقنيني ألجل املركز                    

 .املعين مبنع اإلجرام الدويل

ير وشـدد عـدد مـن املتكـلمني عـلى أمهـية الشفافية واملساءلة، كما أكد على ذلك املد                    -٥٦
التنفـيذي ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، والحظـو حتسـن إجـراءات إعداد                

ويف هـــذا الصـــدد، رحـــب املتكـــلمون بأســـلوب تفويـــض      . الـــتقارير عـــن تنفـــيذ األنشـــطة   
، مشريين  يف املستقبل الصـالحيات، كمـا رحـبوا بتنفـيذ نظـام ادارة املعلومات الربناجمية واملالية               

نظام قــد يتــيح معلومــات مفصــلة عــن وضــع املشــاريع وعــن الــنفقات، يف إطــار   إىل أن هــذا الــ
 .خمتلف الربامج

وأعـرب عـّدة متكـلمني عـن تأيـيدهم لألولويـات التنفـيذية اجلديـدة يف أعمال املكتب                    -٥٧
ــإدراج املســألتني       ــتكامل حــيال املخــدرات واجلــرمية، ب ــنهج امل ــاملخدرات واجلــرمية، وال املعــين ب

ويف ضوء .  التنمـية املسـتدامة، وإقامـة توازن بني أنشطة املنع وإنفاذ القوانني    كلتـيهما يف سـياق    
املـبادرات الـيت اختذهـا املديـر التنفـيذي يف جمـال اإلصـالح، ينبغي مواصلة املزيد من التآزر بني                     
املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل وبــرنامج األمــم املــتحدة للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات، يف   

، واإلدارة  شؤون املعاهدات ت ذات الصـلة مـثل حشـد األمـوال، والعالقات اخلارجية، و            اجملـاال 
 تشــارك املكاتــب امليدانــية مشــاركة أكــرب يف تنفــيذ مشــاريع  وأُعــرب عــن األمــل يف أن. املالــية

بـرنامج مكافحـة اجلـرمية، ويف أن يـتم توزيـع املوارد املخصصة إلدارة مشاريع مكافحة اجلرمية                  
 .توزيعا عادال

وأعـرب املراقـبون عـن معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية                -٥٨
عـن امتـناهنم للحكومات املعنية الستضافتها ودعمها للمعاهد، وأكّدوا من جديد عزمهم على              
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غــري أهنــم أشــاروا أيضــا إىل ضــرورة  . العمــل مــن أجــل حتقــيق األهــداف الــيت حددهتــا اللجــنة  
 .مايل قوي من الدول األعضاء باملعاهد، وتزويدها بدعماالعتراف 

  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة  -باء 

ــودة يف    -٥٩ ــرة املعقـ ــرابعة عشـ ــتها الـ ــنة، يف جلسـ ــار ٢١أوصـــت اللجـ ــايو، اجمللـــس /أيـ مـ
أعمال املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل، "االقتصـادي واالجـتماعي باعـتماد قـرار منقح عنوانه           

ــية   مبــا يف  ــة اجلنائ ، كــان مقدمــا مــن  "ذلــك إدارة صــندوق األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدال
أسـتراليا وإيطالـيا والسـلفادور وفرنسا وكرواتيا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان             

لالطـالع عـلى الـنص، انظر مشروع        . ((E/CN.15/2003/L.2/Rev.2)) باسـم االحتـاد األورويب    (
 .)ول يف الباب باء من الفصل األولالقرار األ

وأوصــت اللجــنة، يف جلســتها الــرابعة عشــرة أيضــا، اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي   -٦٠
التعاون الدويل واملساعدة التقنية واخلدمات االستشارية يف منع        "باعـتماد مشـروع قـرار عنوانه        

راغواي والــربازيل والــربتغال أنغــوال وبــا، كــان مقدمــا مــن اســبانيا و "اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية
لالطـالع عـلى النص     . ((E/CN.15/2003/L.16)وبوليفـيا وبـريو وفـنـزويال وكولومبـيا والـيونان           

وعقــب املوافقـة عــلى مشــروع  .) انظـر مشــروع القــرار الـثاين يف الــباب بــاء مـن الفصــل األول   
ناجمية، ويرد نص البيان يف  القـرار، أدلـت األمانـة ببـيان عـن اآلثـار املترتـبة علـيه يف امليزانـية الـرب                    

 .املرفق الرابع
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  الفصل الرابع   
  التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية      

نظـرت جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، يف جلسـاهتا اخلامسـة إىل السابعة املعقودة                      -٦١
لــيها الوثــائق وكــان معروضــا ع.  مــن جــدول أعماهلــا٥مــايو، يف البــند / أيــار١٦ و١٥يومــي 
 :التالية

تقريـر األمـني العـام عـن مـنع املمارسـات الفاسـدة وحتويـل األموال املتأتية من             )أ( 
 ؛)Add.2و Add.1 وA/57/158(مصدر غري مشروع 

تقـريـر اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفساد عن أعمال               )ب( 
 .(A/AC.261/13) ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤ إىل ١٣دورهتا الرابعة، املعقودة يف فيينا من 

ــدويل       )ج(  ــرام الـ ــنع اإلجـ ــين مبـ ــز املعـ ــال املركـ ــن أعمـ ــيذي عـ ــر التنفـ ــر املديـ تقريـ
(E/CN.15/2003/2)؛ 

تقريـر األمـني العـام عـن التصـديق عـلى اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية                    )د( 
 ؛(E/CN.15/2003/5)املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 

ــية        )ه(  ــتفاوض بشــأن اتفاق ــام عــن أعمــال اللجــنة املخصصــة لل ــر األمــني الع تقري
 ؛(E/CN.15/2003/6)ملكافحة الفساد 

ــنع االخــتطاف ومكافحــته        )و(  ــدويل عــلى م ــتعاون ال ــام عــن ال ــر األمــني الع تقري
 ؛)Add.1 وE/CN.15/2003/7(والقضاء عليه، وعلى توفري املساعدة للضحايا 

تقريـر األمني العام عن االجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات الربية             )ز( 
 E/CN.15/2003/8(اخلاضـعة لـلحمايــة واحلصــول عـلى الــموارد اجلينية بوسائـل غري مشروعة               

 ).Add.1و Corr.1و

ــني يف     -٦٢ ــار١٥واســتمعت اللجــنة، يف جلســتيها اخلامســة والسادســة املعقودت ــايو، / أي م
بـيان اسـتهاليل أدىل بـه مديـر املركـز املعـين مبـنع اإلجـرام الـدويل، إىل بـيانات مـن ممثلي                    عقـب   

باسم جمموعة  (زمـبابوي   إندونيسـيا وأوغـندا وبـنما وبـريو وتركـيا واجلزائـر وجـنوب أفريقـيا و                
باســم (كوبــا  والســويد والصــني وغواتــيماال وفرنســا وكرواتــيا و والســودان) الــدول األفريقــية
ــبـي جمموعــة دول أ ــية والكاري ــيمن و و) مــريكا الالتين ــيونان املكســيك والواليــات املــتحدة وال ال

 ).والبلدان املنضمة اليه والبلدان املرتبطة بهباسم االحتاد األورويب، (



E/2003/30
E/CN.15/2003/14
 
 

69 

مايو، عقب عرض قدمته / أيار ١٦واسـتمعت اللجـنة، يف جلستها السابعة املعقودة يف           -٦٣
ية اجلــرمية املــنظمة والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا، إىل  األمانــة عــن األدلــة التشــريعية بشــأن اتفاقــ 

بـيانات أدىل هبـا ممثلو أستراليا ومجهورية ايران االسالمية وبولندا ومجهورية كوريا والسلفادور              
واسـتمعت اللجـنة أيضـا إىل بيانات أدىل هبا املراقبون           . وكـندا وكوسـتاريكا وكولومبـيا واهلـند       

ــية،    عــن معهــد آســيا والشــرق األقصــى ملــنع    ــدول العرب ــة اجملــرمني، وجامعــة ال  اجلــرمية ومعامل
واملؤسســة اآلســيوية ملــنع اجلــرمية، واملركــز الــدويل إلصــالح القــانون اجلــنائي ولسياســة العدالــة 

 .اجلنائية
  

  املداوالت    -ألف  
قـام مديـر املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل بعرض البند، فاستعرض أعمال املركز فيما      -٦٤

وأوجز أنشطة املركز خالل السنة املاضية يف عدد        . كافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية      يـتعلق مب  
ــترويج للتصــديق عــلى اتفاقــية اجلــرمية املــنظمة والــربوتوكوالت     مــن اجملــاالت، وال ســيما يف ال

وشدد املدير على أن العدد املطلوب من التصديقات كاد يكتمل وأنه من املرجح             . املـلحقة هبـا   
واستعرض أيضا دور املركز يف دعم      . ٢٠٠٣دخـل االتفاقـية حـيز الـنفاذ خالل عام           جـدا أن ت   

الـتفاوض بشـأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وشجع الدول األعضاء على تيسري إجناز               
 ٨يولــيه إىل / متــوز٢١املفاوضــات أثــناء الــدورة السادســة للجــنة املخصصــة، الــيت ســتعقد مــن  

 الضــوء أيضــا عــلى نــتائج األعمــال الــيت أكملــت فــيما يــتعلق    وســلّط. ٢٠٠٣أغســطس /آب
بالـــتعاون الـــدويل عـــلى مـــنع االخـــتطاف ومكافحـــته والقضـــاء علـــيه وعـــلى توفـــري املســـاعدة 
للضـحايا، وكذلـك عـلى الـتقدم احملـرز يف معاجلة مشكلة االجتار غري املشروع بأنواع النباتات                  

 .ى املوارد اجلينية بوسائل غري مشروعةواحليوانات الربية اخلاضعة للحماية واحلصول عل
  

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا -١ 
أعــرب عــدة متكــلمني عــن قلقهــم إزاء الــنمو املتواصــل لــلجرمية املــنظمة عــرب الوطنــية    -٦٥

يمية والدولية وأكدوا من جديد التزامهم    وآثارهـا املـتعددة األوجـه عـلى الُصـُعد الوطنـية واإلقل            
وأبلـغ بعـض املتكـلمني عـن أن بلداهنـم وضعت خطط عمل شاملة              . بالـتعاون عـلى مكافحـتها     

ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة ونفّـذت تدابـري تشـريعية ذات صـلة تـرمي إىل حتسني التعاون الدويل،                  
هود بعض الدول إلبرام    وجرى عرض ج  . بيـنما حتمـي يف الوقـت ذاتـه حرية األفراد وحقوقهم           

وجرى التشديد يف   . صـكوك ثنائـية وإقليمـية عـلى السـواء ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية               
هـذا الصـدد عـلى أن انشـاء آلـيات فعالـة للتنفـيذ السـريع إلجراءات تسليم اجملرمني واملساعدة                     
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بيد . املنظمة عرب الوطنية  القانونـية املتـبادلة ميـثل جـزءا أساسـيا من الكفاح املشترك ضد اجلرمية                
أن بعـض املتكـلمني أبلـغ عـن الصـعوبات الـيت واجهـتها حكومـاهتم يف مكافحة اجلرمية املنظمة           
عـرب الوطنـية وناشـدوا اجلهـات املاحنـة زيـادة مسامهاهتا املالية إىل األمانة بغية تيسري تقدمي املزيد          

 .من املساعدة التقنية

ارتـياحهم للـتقدم الـذي أحـرز حنـو التصديق على            وأعـرب العديـد مـن املتكـلمني عـن            -٦٦
اتفاقــية اجلــرمية املــنظمة والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا وتنفــيذها وذكــروا أن حكومــاهتم إمــا أهنــا 

ويف هذا الصدد، . تكـون قـد صـّدقت عـلى تلـك الصـكوك أو أهنـا تعمـل لـبلوغ ذلـك اهلـدف                   
 املساعدة التقنية املتعلقة بالترويج     أعـرب العديد من املتكلمني عن تقديرهم لألمانة على أنشطة         

وأعــرب عــدة متكــلمني عــن . للتصــديق عــلى االتفاقــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا وتنفــيذها 
ــترويج للتصــديق عــلى تلــك       ــتائج احللقــات الدراســية اإلقليمــية ودون اإلقليمــية لل ــياح لن االرت

قة للتصديق هتدف إىل الصـكوك وتنفـيذها ورحـبوا بتنظـيم حلقـات دراسـية اقليمية أخرى ساب           
وجـرى اإلعـراب عـن الـتقدير جلهـود األمانـة الرامـية إىل تنظيم حدث                 . تعزيـز الـتعاون الـدويل     

خــاص باملعــاهدات، بالــتعاون مــع مكتــب الشــؤون القانونــية الــتابع لألمانــة العامــة، مــن أجــل    
 .الترويج للتصديق على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا

كـلمني عـلى أن الـترويج للتصـديق عـلى االتفاقية ينبغي أن يظل حيتل      وشـدد بعـض املت    -٦٧
وفضـال عـن ذلك، مت التشديد على أمهية إنشاء آليات فعالة لتنفيذ             . أعـلى أولويـة لـدى األمانـة       

وجرى . االتفاقـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا، مبجـرد أن يـتقرر مؤمتـر األطـراف يف االتفاقـية                   
.  ينبغي أن يوفر هلا متويل كاف وأن تراعي االختالفات اإلقليمية  التأكـيد عـلى أن هـذه اجلهود       

ويف هـذا الصـدد، أّيـد عـدد مـن املتكـلمني جهـود فريق اخلرباء املعين بوضع أدلة األمم املتحدة                      
التشــريعية بشــأن االتفاقــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا، وأعــربوا عــن تقديــرهم لــلحكومات     

وإدراكا للصلة الوثيقة بني اجلرمية املنظمة عرب .  هذه العمليةواملـنظمات الـيت قدمـت الدعـم إىل      
الوطنـية واإلرهـاب، أّيـد العديـد مـن املتكـلمني اجلمـع بـني أنشطة املساعدة التقنية بشأن تنفيذ                     

 .الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب وتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة

غ بــروتوكول إضــايف ملــنع االجتــار وطلــب عــدة متكــلمني إىل اللجــنة أن تــنظر يف صــو -٦٨
كما أّيد عدد من املتكلمني اقتراحا لعقد مؤمتر القمة . باألعضـاء البشـرية وقمعـه واملعاقـبة عليه     

، بغية وضع خطة متسقة ملكافحة ٢٠٠٤فـرباير  /العـاملي لـوزراء العـدل يف غواتـيماال يف شـباط        
اء النـيابة العامة حول العامل هلا       اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية بكفـاءة، مـن أجـل اسـتخدام أعضـ                 

 .بصورة عملية
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ــية وغــري ذلــك مــن         -٦٩ ــنظمة عــرب الوطن ــروابط بــني غســل األمــوال واجلــرمية امل ونظــرا لل
 صوغاألنشـطة اإلجرامية ذات الصلة مثل الفساد واإلرهاب، أُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي               

جـل زيادة تعزيز التعاون الدويل      اتفاقـية يف األمـم املـتحدة بشـأن مكافحـة غسـل األمـوال مـن أ                 
 .على منع ومكافحة غسل األموال وإكمال املبادرات الفردية والدولية املوجودة األخرى

ــدول    -٧٠ ــربازيل، باســم ال ــتحدة الــيت هــي أعضــاء يف   األعضــاءودعــا ممــثل ال  يف األمــم امل
توســيع نطاقــه  والصــني، إىل تعزيــز الــربنامج العــاملي ملكافحــة غســل األمــوال و ٧٧جمموعــة الـــ 

 .وزيادة تطوير وتعزيز النظام العاملي ملكافحة غسل األموال حتت رعاية األمم املتحدة
  

  التفاوض بشأن اتفاقية دولية ملكافحة الفساد  -٢ 
رحــب عــدد مــن املتكــلمني بــالدعوة الــيت وّجههــا الــيهم جملــس إدارات اإلدعــاء العــام   -٧١

ة العـاملي لـوزراء العـدل، املـزمع عقـده يف أنتيغوا،      لـبلدان أمـريكا الوسـطى حلضـور مؤمتـر القمـ           
 .٢٠٠٤فرباير / شباط٥ إىل ٢غواتيماال، من 

ــلى مكافحــة الفســاد،          -٧٢ ــدويل ع ــتعاون ال ــن أمهــية ال ــن املتكــلمني ع ــد م وحتــدث العدي
مشـــددين عـــلى أن للممارســـات الفاســـدة تـــأثري ســـليب عـــلى التنمـــية املســـتدامة واالســـتقرار   

ويف هــذا الصــدد، الحــظ عــدد مــن   . جــا موحــدا مــن اجملــتمع العــاملي  االجــتماعي وتتطلــب هن
اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد     املتكـلمني الـتقدم الكبري الذي أحرزته        

ودعـوا إىل بـذل املـزيد مـن اجلهـود الجنـاز عمـلها بصـورة هنائـية، حـىت يتسـىن للجمعـية العامة                          
. ٢٠٠٣ه إىل مؤمتر رفيع مستوى للتوقيع، حبلول هناية عام  املوافقـة عـلى الصـك اجلديد وتقدمي       

وشـدد عـدد مـن املتكـلمني عـلى أن أي اتفاقـية مقـبلة ملكافحـة الفسـاد ينـبغي أن تكـون صكا                      
وإدراكـا لذلـك، جـرت اإلشـارة إىل طائفـة واسعة من اجملاالت اليت        . شـامال ومـتعدد اجلوانـب     

افق يف اآلراء يف اللجنة املخصصة، مبا يف ذلك       تتطلـب التحـلي بـروح التسـوية بغـية حتقـيق الـتو             
مسـألة الـتعاريف ونطـاق انطـباق االتفاقـية املقبلة وإدراج تدابري ملنع الفساد والتجرمي واسترداد        

وتناول بعض املتكلمني   . املوجـودات وتدابـري الـتعاون الدويل واآلليات املناسبة للرصد واملتابعة          
 مبـا يف ذلـك اتفاقـية االحتـاد األفـريقي ملنع الفساد وحماربته،               بإجيـاز اجلهـود الوطنـية واالقليمـية،       

، E/1996/99(، واتفاقــية الــبلدان األمريكــية ملكافحــة الفســاد     ٢٠٠٢الــيت اعــتمدت يف عــام   
ويف هذا الصدد، جرى التشديد     . ، مـن أجـل تقاسـم خـرباهتم يف جمـال مكافحة الفساد             )املـرفق 

د ينبغي أن تكون متسقة مع الصكوك احلالية ملكافحة         عـلى أن االتفاقـية املقـبلة ملكافحـة الفسـا          
 .الفساد، مما يتيح ألكرب عدد ممكن من الدول التصديق على الصك
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. وأعـاد معظـم املتكلمني تأكيد التزامهم القوي بإجناز أعمال اللجنة املخصصة بنجاح             -٧٣
لدان منــوا يف  دوالر لتيسـري مشـاركة أقـل الـب    ٥٥ ٠٠٠وتعهـد ممـثل فرنسـا بـتقدمي تـربع قــدره      

وأعرب عدد من املتكلمني عن امتناهنم حلكومة املكسيك        . الـدورة السادسـة للجـنة املخصصـة       
ستضــافة مؤمتــر سياســي رفــيع املســتوى لغــرض التوقــيع عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة    لعرضــها ا

ووجـه ممـثل املكسـيك دعـوة كـرمية إىل مجـيع الدول األعضاء حلضور املؤمتر         . ملكافحـة الفسـاد   
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٩زمع عقده يف مرييدا من امل

  
التعاون الدويل على منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليه وعلى توفري املساعدة  -٣ 

  للضحايا
ــلى صــالهتا بأنشــطة         -٧٤ ــدون عــلى خطــورة جــرمية االخــتطاف وع أكــد متكــلمون عدي

بية وظهورها بصورة خاصة يف فترات النـزاع       اجلماعـات االجرامـية املـنظمة واجلماعات االرها       
ويف هذا الصدد، قدمت . وأشـري إىل أن االخـتطاف اختـذ أبعادا خطرية يف بعض الدول     . املـدين 

إحـدى الــدول املتضــررة ضــررا شــديدا باملشــكلة نظــرة إمجالــية مفصــلة عــن طبــيعة االخــتطاف  
املنظمة واجلماعات االرهابية،   ومـداه يف واليـتها القضـائية، وعـن صالته باجلماعات االجرامية             

وشرح متكلمون آخرون عديدون أيضا التدابري اليت       . وعـن التدابري اليت جيري اختاذها ملواجهته      
تـتخذها السـلطات يف بلـدان كـل مـنهم ملواجهـة االخـتطاف وملساعدة الضحايا، ومبا يف ذلك              

ن والشرطة والنيابة العامة،    توفـري التدريـب على إنفاذ القانون، والتعاون بني خمتلف أجهزة األم           
وفــيما يــتعلق بضــحايا . وحتســني مجــع املعلومــات االســتخبارية، وتنفــيذ بــرامج دعــم الضــحايا  

االخـتطاف، سـلّط عـدد مـن املتكـلمني الضـوء عـلى األثر اخلطري الذي يتركه االختطاف على                    
 .األفراد وأسرهم، وعرضوا جمموعة من آثاره االجتماعية والنفسية واالقتصادية

وفـيما يــتعلق بأثــر االخــتطاف، أعــرب متكـلمون عديــدون عــن تضــامنهم مــع الــبلدان    -٧٥
الـيت تواجـه مشـاكل اخـتطاف خطـرية وأكـدوا عـلى أمهـية الـتعاون االقلـيمي والـدويل بصورة                       

بيد أن بعض املتكلمني أشاروا إىل أنه على الرغم من احلاجة إىل تعاون             . أكـثر فعالـية ملواجهـته     
اجهـة االخـتطاف، فـان الـتدابري احلالـية، كـاليت تـنص علـيها اتفاقـية اجلرمية                  دويل أكـرب عـلى مو     

وبــناء عــلى ذلــك، ُحثّــت الــدول عــلى التصــديق عــلى  . املــنظمة، كافــية للوفــاء بذلــك الغــرض
وتكرر . االتفاقـية وعـلى الـربوتوكوالت املـلحقة هبـا، بغـية ضـمان تطبـيقها عـلى نطـاق واسـع                     

ل املمارسات ملنع االختطاف ومواجهته حيوية بالنسبة إىل        االعـراب أيضـا عـن أن اسـتبانة أفض         
ويف هــذا الصــدد، رّحــب عــدة متكــلمني باملــبادرات الــيت اختذهتــا  . التصــدي للمشــكلة بفعالــية

 .األمانة لصوغ مشروع منوذجي ملواجهة االختطاف
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رد اجلينية االجتار بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية واحلصول على املوا -٤ 
  بوسائل غري مشروعة

ســلط عــدد مــن املتكــلمني الضــوء عــلى خطــورة االجتــار بــأنواع النــباتات واحلــيوانات  -٧٦
الـربية اخلاضـعة للحماية، معربني عن قلقهم من اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية       

ابري التشــريعية واالنفاذيــة ولفــت عــدة متكــلمني االنتــباه إىل جمموعــة مــن الــتد . لــتلك املمارســة
الداخلـية الـيت جيـري تنفـيذها حالـيا ملكافحة االجتار بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة                 

وأّيـد معظـم املتكـلمني ضرورة تعزيز التعاون الدويل واملساعدة القانونية املتبادلة ملنع              . لـلحماية 
وأكد أحد املتكلمني على احلاجة إىل . اهـذه األنشـطة غري املشروعة ومكافحتها والقضاء عليه   

هنـج شـامل يشـمل التعلـيم والتوعـية، وكذلـك عـلى ضـرورة جتّنـب ازدواج اجلهود من خالل                      
 .التعاون الوثيق فيما بني املنظمات الدولية

وفـيما يـتعلق باحلصول على املوارد اجلينية بوسائل غري مشروعة، شدد أحد املتكلمني               -٧٧
ة تعزيز وضمان التقاسم العادل واملنصف للفوائد الناشئة عن استخدام          عـلى احلاجـة إىل مواصل     

املـوارد اجلينـية، متاشـيا مـع مـبادئ بـون التوجيهـية بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم                    
العــادل واملنصــف للفوائــد الناشــئة عــن اســتخدامها الــيت اعــتمدها مؤمتــر األطــراف يف االتفاقــية 

، ومع خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية         VI/24يولوجي يف قـراره     املـتعلقة بالتـنوع البـ     
 )٣٦( وأشــار متكــلم آخــر إىل أن أمانــة االتفاقــية املــتعلقة بالتــنوع البــيولوجي،       )٣٥(.املســتدامة

ومـنظمة األمــم املـتحدة لألغذيــة والـزراعة، واملــنظمة العاملـية للملكــية الفكـرية تعكــف بنشــاط      
ائل ذات الصـلة بـاملوارد اجلينـية والـيت تـنطوي عـلى حقوق امللكية الفكرية                 عـلى الـنظر يف املسـ      

وتسـاءل هـذا املتكـلم عـن املسـامهة الـيت ميكن لألمانة أن               . والقـانون الـتعاقدي واحلمايـة البيئـية       
تقدمهـا يف ذلـك اجملـال وشـّجعها عـلى التركـيز على التجارة غري املشروعة يف األنواع املعّرضة            

 .للخطر

ر املراقــب عــن جامعــة الــدول العربــية أن الــبلدان العربــية تنضــم إىل توافــق اآلراء  وذكــ -٧٨
 عــرب املــنظمةبشــأن مشــاريع القــرارات املعروضــة عــلى اللجــنة والــيت تتــناول مكافحــة اجلــرمية    

الـتعاون الـدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب         "الوطنـية، وال سـيما مشـروع القـرار املعـنون            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
سبتمرب  / أيلول٤-أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،    (35) 

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار  ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ( ٢٠٠٢
مركز القانون البيئي واألنشطة الربناجمية   (االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجيانظر برنامج األمم املتحدة للبيئة،  (36) 

 .١٩٩٢يونيه /، حزيران)للمؤسسات
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املسـاعدة إىل الـدول يف جمـال بـناء القـدرات تيسرياً لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة       تقـدمي   : الوطنـية 
ــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا    . (E/CN.15/2003/L.15)" ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطن

 واملوجهــة مــن ٢٠٠٣مــارس / آذار٢٥وأشــار يف هــذا الصــدد إىل املذكــرة الشــفوية املؤرخــة  
 بشأن (E/CN.15/2003/L.4)ة العرب إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية جملـس وزراء الداخلي   

الطلـب الـذي وّجهه إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية كي تنظر يف صوغ بروتوكول دويل                 
وقال ان من . ملـنع االجتـار باألعضاء البشرية وقمعه واملعاقبة عليه، يكمل اتفاقية اجلرمية املنظمة       

 عقـب املشـاورات الـيت جـرت أثـناء دورة اللجـنة احلالـية، أن هـناك حاجـة ملـزيد من                  الواضـح، 
التشـاور مـع ممثلي الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية ذات              
الصـلة حـول إمكانية تقدمي مشروع قرار يدعو إىل التفاوض بشأن هذا الربوتوكول إىل اللجنة                

 .٢٠٠٤ثة عشرة، يف عام يف دورهتا الثال
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة -باء 
أبــريل، اجمللــس / نيســان٢٢ عشــرة املعقــودة يف اخلامســةأوصــت اللجــنة، يف جلســتها  -٧٩

ــرار لكــي تعــتمده اجلمعــية العامــة عــنوانه       االقتصــادي واالجــتماعي باملوافقــة عــلى مشــروع ق
تقدمي املساعدة إىل الدول يف جمال      : رب الوطنية الـتعاون الـدويل عـلى مكافحـة اجلرمية املنظمة ع          "

بــناء القــدرات تيســرياً لتنفــيذ اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية           
ــلحقة هبــا  ــربوتوكوالت امل ــريو وتركــيا     "وال ــيا وب ــا مــن األردن وأســتراليا وأوكران ، كــان مقدم

باسم االحتاد  (تحدة األمريكية واليابان واليونان     وكرواتـيا وكـندا ونـيجرييا واهلند والواليات امل        
لالطـالع على النص، انظر مشروع القرار الثاين يف الباب  . ( (E/CN.15/2003/L.15))األورويب

 .)ألف من الفصل األول

 عشـرة أيضـا، اجمللس االقتصادي واالجتماعي        اخلامسـة وأوصـت اللجـنة، يف جلسـتها         -٨٠
، كان مقدما من األرجنتني واألردن      "منع اجلرمية يف املدن   "ه  باعـتماد مشروع قرار منقح عنوان     

واسـبانيا وأسـتراليا وأفغانسـتان وإكـوادور وإيطالـيا وبـاراغواي وباكسـتان والربازيل والربتغال                
وبوليفـيا وبـريو واجلمهوريـة التشـيكية والسـلفادور وشـيلي والصـني وغامبـيا وفرنسا وفنـزويال                 

 والكويـت واملغـرب واملكسيك وناميبيا والنمسا ونيجرييا         والكـامريون وكـندا وكـوت ديفـوار       
ــيونان   ــيماال وال ــنغاريا وغوات ــنص، انظــر   . ( (E/CN.15/2003/L.6/Rev.1)وه لالطــالع عــلى ال

 .)مشروع القرار الثالث يف الباب باء من الفصل األول
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وع  االقتصـادي واالجتماعي باعتماد مشر     اجمللـس وأوصـت اللجـنة، يف اجللسـة ذاهتـا،           -٨١
، كان مقدما  "االجتـار بـأنواع النـباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية         "قـرار مـنقح عـنوانه       

وإيطالــيا وبــاراغواي والــربازيل وبوليفــيا وبــريو )  اإلســالمية–مجهوريــة (مــن إكــوادور وإيــران 
وتركـيا وجـنوب أفريقـيا والسـلفادور وشـيلي والصـني وعمـان وغواتـيماال وفنـزويال واململكة                  

ــيمن     ــنغاريا وال ــيا وه ــية الســعودية وناميب لالطــالع عــلى  . ((E/CN.15/2003/L.11/Rev.1)العرب
 .)النص، انظر مشروع القرار الرابع يف الباب باء من الفصل األول

 االقتصـادي واالجـتماعي باعـتماد مشـروع     اجمللـس ويف اجللسـة ذاهتـا، أوصـت اللجـنة      -٨٢
منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وعلى توفري       التعاون الدويل على    "قـرار مـنقح عنوانه      
ــريو وتركــيا       "املســاعدة للضــحايا  ــيا وب ــندا وبوليف ــا مــن اســبانيا وإكــوادور وأوغ ، كــان مقدم

واجلزائــــــــر والســــــــلفادور والســــــــودان وشــــــــيلي وغواتــــــــيماال وفرنســــــــا وكولومبــــــــيا  
(E/CN.15/2003/L.13/Rev.1) ) .  امس يف الباب لالطـالع عـلى النص، انظر مشروع القرار اخل

 .)باء من الفصل األول
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  الفصل اخلامس  
  تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية على منع ومكافحة االرهاب                           

نظـرت جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية، يف جلساهتا السابعة إىل التاسعة املعقودة يف                  -٨٣
وكــان معروضــا علــيها الوثــائق  .  مــن جــدول أعماهلــا٦مــايو، يف البــند / أيــار١٩ و١٦يومــي 
 :التالية

تقريــر األمــني العــام عــن تعزيــز فــرع مــنع االرهــاب الــتابع لألمانــة العامــة            )أ( 
A/57/152)و Corr.1و A/57/152/Add.1و Corr.1و  Corr.2و (A/57/152/Add.2؛ 

تقريــر األمــني العــام عــن تعزيــز الــتعاون الــدويل واملســاعدة التقنــية عــلى مــنع     )ب( 
 ؛(E/CN.15/2003/9) االرهاب ومكافحة

: مكافحــة االرهــاب الــدويل  "تقريــر املديــر التنفــيذي عــن مــداوالت نــدوة       )ج( 
ــتحدة  ــم املـــ ــامهة األمـــ ــنا يف  "مســـ ــدت يف فييـــ ــيت عقـــ ــران٤ و٣، الـــ ــيه / حزيـــ  ٢٠٠٢يونـــ

(SYMP/TERR/3/Rev.1). 

اللجنة إىل وبعـد بـيان اسـتهاليل مـن مديـر املركز املعين مبنع االجرام الدويل، استمعت         -٨٤
كـلمات أدىل هبـا ممـثلو كـل مـن االحتـاد الروسـي واثيوبـيا وأملانـيا واندونيسـيا ومجهوريـة ايران                     

ــا وزمــبابوي     ــة كوري ــر ومجهوري ــندا وبــريو واجلزائ باســم جمموعــة (االســالمية وباكســتان وبول
لعربية والسلفادور والسودان والصني وفرنسا وكرواتيا وكولومبيا واململكة ا       ) الـدول االفريقـية   

باســم االحتــاد األورويب، والــبلدان   (الســعودية واهلــند والواليــات املــتحدة والــيابان والــيونان      
واسـتمعت اللجـنة أيضـا إىل كلمات من املراقبني عن كل    ). املنضـمة الـيه والـبلدان املرتـبطة بـه        

. نمـن أسـتراليا وأوكرانـيا وتركـيا وسري النكا وكندا وكوبا والكويت ومايل واملغرب واليم               
وأدىل بكـلمات أيضـا املراقـبون عـن كل من التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، وجملس                 

، واملنظمة  )٢٠٠١ (١٣٧٣أوروبـا، وجلـنة مكافحة االرهاب املنشأة عمال بقرار جملس األمن            
 .البحرية الدولية، وصندوق النقد الدويل، وجامعة الدول العربية

  
  املداوالت    -ألف  

يـر املركـز املعـين مبـنع االجرام الدويل ما حدث من تطورات يف جمال أنشطة                 شـرح مد   -٨٥
. مــنع االرهــاب الــيت يضــطلع هبــا املركــز يف تعــاون وثــيق مــع كــيانات األمــم املــتحدة األخــرى 
. ووّجـه االنتـباه إىل اطـالق الـربنامج العـاملي ملكافحـة االرهـاب وإىل تعزيـز فرع منع االرهاب                    
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. جـنة عـلى دعمهـا ألنشـطة مـنع االرهاب اليت يضطلع هبا املركز              وأعـرب أيضـا عـن الشـكر لل        
وقدم أيضا عرض موجز لتنفيذ     . وقـدم أحد ممثلي األمانة معلومات عن أنشطة املساعدة التقنية         

الـربنامج العـاملي ملكافحـة االرهـاب واملسـاعدة التقنـية القانونـية اليت تقدم إىل الدول األعضاء،                   
عـلى االتفاقـيات والربوتوكوالت العاملية االثين عشر املتصلة         عـند الطلـب، مـن أجـل التصـديق           
 .مبنع وقمع االرهاب الدويل وتنفيذها

ــيق يف اهلجمــات         -٨٦ ــتطورات يف التحق ــثل اندونيســيا عــن آخــر ال ــه مم ــد عــرض قدم وبع
، أشار عدد من املشاركني ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٢بالقـنابل الـيت ارتكبـت يف بايل يف     

 االرهابـية الـيت حدثـت مؤخـرا وكذلـك إىل األعمـال االرهابـية الـيت ارتكبت يف                   إىل اهلجمـات  
وأعـرب الرئـيس، نـيابة عـن اللجـنة، عـن بـالغ األسـى الزهـاق األرواح املفجع الذي                     . بلداهنـم 

 .حدث يف اهلجمات االرهابية األخرية وعن التعازي جلميع ضحايا االرهاب

ــا يشــ      -٨٧ ــلى م ــنما شــدد معظــم املتكــلمني ع ــلى    وبي ــن خطــر ع ــدويل م كله االرهــاب ال
الدميقراطـــية واالســـتقرار وحكـــم القـــانون، شـــدد آخـــرون أيضـــا عـــلى احلاجـــة إىل التصـــدي  
لألسـباب اجلذريـة لالرهـاب لكي تؤدي اجلهود الدولية والتعاون الدويل إىل القضاء على تلك              

ع بأعمال مع   وقـيل انه ال يوجد بلد أو اقليم حمصن من االرهاب، وينبغي االضطال            . األسـباب 
وتشــكل األمــم املــتحدة االطــار العــام   . األمــم املــتحدة واجملــتمع الــدويل ملكافحــة ذلــك الــبالء  

. لـلجهود العاملـية الرامـية إىل مكافحـة االرهـاب وفقـا مليثاق األمم املتحدة وغريه من الصكوك                  
علقة باألمم  وذكـر أيضـا الـدور التنسـيقي الـذي يضـطلع به الفريق العامل املعين بالسياسات املت                 

وشــدد أيضــا عــلى أمهــية عقــد مؤمتــر رفــيع املســتوى، حتــت رعايــة األمــم  . املــتحدة واالرهــاب
واقترح أن تعد األمم املتحدة خطة يصوغها خرباء هتدف إىل          . املـتحدة بشـأن االرهاب الدويل     

، اشـراك احملـاربني واحملـاربني السـابقني يف شـكل من أشكال التدريب املهين على العمل العادي       
وأعـرب عـدة مـتحدثني عـن رأي مفـاده أنـه يلزم تعريف واضح                . عـند ابـرام تسـويات السـالم       

لالرهـاب ميـّيز فـيه بـني االرهـاب ونضـال الشـعوب املشـروع مـن أجـل تقريـر املصري ومقاومة                        
وأبـدي رأي بأنـه ينـبغي تفـادي ازدواج املعـايري يف مكافحة االرهاب وأن                . االحـتالل األجـنيب   
والحـظ بعـض املـتحدثني أنه       .  أن يـربط بـأي جمموعـة دينـية أو إثنـية معيـنة              االرهـاب ال ينـبغي    

 .ينبغي النظر يف ارهاب الدولة عالوة على النظر يف الدول اليت ترعى االرهاب

وأشـار العديـد من املشاركني إىل سجل مشاركة حكوماهتم يف النظام القانوين املؤلف      -٨٨
وبّين عدد . ذات الصـلة مبـنع وقمـع االرهـاب الـدويل     مـن الصـكوك العاملـية واالقليمـية القائمـة        

مـنهم الـتدابري املـتخذة يف بلداهنـم يف جمـال مـنع االرهـاب، مبا يف ذلك التدابري املتخذة يف جمال                        
ــرار جملــس األمــن        ــبادل املعلومــات بــني أجهــزة انفــاذ القوانــني وتنفــيذ ق ــز التشــريعات وت تعزي
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ــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ ــول٢٨املـ ــبتمرب / أيلـ ــل   ٢٠٠١سـ ــع متويـ ــال قمـ ــا يف ذلـــك يف جمـ ، مبـ
ووصـف بعـض املتكـلمني أيضا التحديات اليت يواجهوهنا يف مكافحة االرهاب، مبا              . االرهـاب 

وجــرى تشــجيع الــدول الــيت مل تصــبح بعــد . يف ذلــك يف احلصــول عــلى املــوارد املالــية الالزمــة
وأّيد املتكلمون  .  ممكن أطـرافا يف الصـكوك القانونية العاملية على أن تنضم اليها يف أقرب وقت             

أيضـا أعمـال مكافحـة االرهـاب الـدويل اليت يضطلع هبا يف اطار اللجنة املخصصة اليت أنشئت                   
ــة   ــية العامـ ــرار اجلمعـ ــؤرخ ٥١/٢١٠بقـ ــانون األول١٧ املـ ــمرب / كـ ــا ١٩٩٦ديسـ ، وخصوصـ

دولية األعمـال املـتعلقة مبشـروع االتفاقـية الشـاملة بشـأن االرهاب الدويل ومشروع االتفاقية ال            
وشـدد أيضا على أن التصديق دون ابطاء على اتفاقية اجلرمية           . لقمـع أعمـال االرهـاب الـنووي       

املــنظمة، وتنفــيذ أحكامهــا يشــكّالن عــامال حاســم األمهــية يف تعزيــز االطــار القــانوين ملكافحــة 
 .االرهاب

رع مــنع ورحــب العديــد مــن املــندوبني بالــتدابري الــيت اختذهتــا اجلمعــية العامــة لــتعزيز فــ  -٨٩
وأُعــرب أيضــا عــن تأيــيد واســع لــربنامج العمــل املــنقح واملعــزز لــلمركز املعــين مبــنع  . االرهــاب

ويف ذلك الصدد، أعلن    . االجـرام الـدويل، وال سـيما اطالق الربنامج العاملي ملكافحة االرهاب           
ده وأعلـن ممـثل فرنسا دعم بل      .  يـورو للـربنامج العـاملي      ١٠٠ ٠٠٠ممـثل أملانـيا عـن تـربع مبـبلغ           

للــربنامج العــاملي، مــن خــالل تــربع عــيين العــداد دلــيل للــبلدان الــناطقة بالفرنســيــة عــن تنفــيذ  
ــيــة املــتعلقــة باالرهــاب وكذلــك مــن خــالل تــربع مبــبلــغ      االتفاقــيــات والــربوتوكوالت الدول

وقال ممثل كندا ان حكومته تنظر يف تقدمي        .  دوالر لدعـم أنشـطة املسـاعدة التقنية        ٢٤٥ ٠٠٠
 .ع للمشروع اخلاص بتعزيز النظام القانوين ملكافحة االرهابترب

وأشـري إىل أن العناصـر الرئيسـية للـتدابري الفعالـة الـيت يـتخذها املركـز ينـبغي أن تشمل                       -٩٠
التوعـية بالصـكوك الدولـية ذات الصـلة، وكذلـك تقـدمي املسـاعدة التقنـية إىل الدول األعضاء،                    

ىن العديـد مـن املتكـلمني، ومـن بيـنهم وزير العدل يف              وأثـ . عـند الطلـب لتنفـيذ تلـك الصـكوك         
 .مايل، على األعمال اليت أجنزها املركز بالفعل يف ذلك الصدد

وبيـنما أعـرب بعـض املتكـلمني عن رأي مفاده أن تركيز أعمال مكتب األمم املتحدة                  -٩١
 إىل االصالح   املعـين بـاملخدرات واجلـرمية ينـبغي أن يظـل منصـّبا عـلى مسـاعدة البلدان احملتاجة                  

القـانوين عـلى جعـل تشـريعاهتا الوطنـية مـتوافقة مـع مقتضـيات االتفاقيات االثنيت عشرة، أشار                    
. متكــلمون آخــرون إىل أن بــرنامج العمــل املــبني يف تقريــر األمــني العــام ينــبغي اتــباعه بكاملــه   
مي وأشـار آخـرون غريهـم إىل أن األنشـطة ينـبغي أن تـتجاوز تشـجيع التصـديق وأن تشمل تقد            

املسـاعدة لتنفـيذ الصـكوك ذات الصـلة مـن خـالل أنشـطة داعمـة مـثل التدريب واقامة هيئات                      
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وأشـري أيضـا إىل أن األعمـال ال ينـبغي أن تلحق الضرر بربامج املركز                . وطنـية وتوفـري املعـدات     
 .األخرى

ــدويل        -٩٢ ــتعاون ال ــتعزيز ال ــدور احلاســم األمهــية ل ــد مــن املتكــلمني عــلى ال . وشــدد العدي
 أحـد الوفـود بـأن تشـمل أنشـطة التعاون التقين اعداد اتفاقات منوذجية وأدلة تشريعية                  وأوصـى 

وقــال عــدد مــن املتكــلمني ان الــتعاون الــدويل عــلى   . عــن املســاعدة املتــبادلة وتســليم اجملــرمني 
مكافحـة االرهـاب يلـزم أن يعـزز عـن طـريق الصـكوك الدولـية، مـع االحـترام الكـامل حلقوق                        

 املتكـلمني إىل أن أكـرب صـعوبة تواجـه يف تنفـيذ االتفاقـيات الدولية هي                  وأشـار أحـد   . االنسـان 
ويف ذلك الصدد، أشري . الـرفض املـتواتر مـن قـبل احلكومـات لتسليم مرتكيب األفعال االرهابية             

، أن ادعاءات الدافع السياسي     )٢٠٠١ (١٣٧٣إىل أن جملـس األمـن ذكـر بوضـوح، يف قراره             
وأعـرب أيضا عن رأي     . ت تسـليم االرهابـيني املـزعومني      ال يعـترف هبـا كأسـباب لـرفض طلـبا          

مفـاده أنـه جيـب على الدول، من أجل مكافحة االرهاب مكافحة فعالة، أن تكفل عدم اساءة                   
وأعرب أحد املتحدثني عن احلاجة إىل وضع معاهدة منوذجية بشأن     . اسـتغالل وضـعية الـلجوء     

 دراســة الصــالت بــني االرهــاب الــتعاون الــدويل عــلى مــنع ومكافحــة االرهــاب، وكذلــك إىل 
واجلـرمية املـنظمة ومتويـل االرهاب، هبدف انشاء قاعدة بيانات عن االستراتيجيات ذات الصلة               

 .ملكافحة متويل االرهاب

وُشـدد أيضا على أمهية التعاون مع املنظمات االقليمية والدولية، وكذلك على احلاجة              -٩٣
وأشار بعض املتكلمني اشارة    . لى الصعيد العمليايت  إىل تـبادل املعلومـات وإىل التعاون الوثيق ع        

حمــددة إىل األعمــال الــيت يقومــون هبــا بالتشــارك مــع املــنظمات االقليمــية ذات الصــلة، يف حــني 
ــيمي       ــتخذة عــلى الصــعيد االقل ــري مكافحــة االرهــاب امل ــيان تداب ــثل  . جــرى أيضــا ب وتكــلم مم

ري املنتدب املكلف بالشؤون املغاربية     زمـبابوي باسـم جمموعـة الـدول االفريقـية والوزيـر اجلزائ            
ــه، كجــزء مــن خطــة العمــل الــيت اعــتمدها        ــريقي، فأشــار إىل أن واالفريقــية باســم االحتــاد االف
االجـتماع احلكومـي الـدويل الرفـيع املسـتوى املعـين مبـنع ومكافحـة االرهاب يف افريقيا، الذي                    

اد االفــريقي، يف تعــاون ، يعمــل االحتــ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١٤ إىل ١١عقــد يف اجلزائــر مــن 
وثـيق مـع السـلطات اجلزائـرية، عـلى انشـاء مركـز افريقي للبحوث والدراسات عن االرهاب،          

باســم (وأعلــن ممــثل الــيونان . ســيكون مقــره يف اجلزائــر، وطلــبا احلصــول عــلى املــوارد الالزمــة
رهاب هي هدف   أن مكافحة اال  ) االحتـاد األورويب والـبلدان املنضـمة الـيه والـبلدان املرتـبطة به             

ذو أولويـة لـدى االحتـاد األورويب وبني باجياز أنشطة االحتاد األورويب يف مجيع اجملاالت املتعلقة      
كذلك مت التشديد   . مبكافحـة االرهـاب، وكذلـك يف تقـدمي املسـاعدة التقنـية إىل بلـدان أخرى                

يف االحتاد عـلى أن وجـود أمـر توقـيف أورويب قـد يسـر الـتعاون القضـائي بـني الدول األعضاء                
وقــدم ممــثلو كــل مــن الــتعاون االقتصــادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، وجملــس أوروبــا،   . األورويب
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وجامعـة الـدول العربـية، أمـثلة لألنشـطة الـيت تضـطلع هبـا مـنظماهتم يف جمال استراتيجيات منع                    
ووصـف املراقـب عـن صـندوق الـنقد الدويل األنشطة والبعثات املشتركة اليت تنظم                . االرهـاب 

وشـدد املراقـب عـن املنظمة       . بالتشـارك مـع مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية               
الـبحرية الدولـية عـلى احلاجـة إىل تعزيـز الـتعاون الـتقين واملسـاعدة التقنية وانشاء بيئة ميكن أن                      

 .تزدهر فيها أوجه التآزر بني مجيع املنظمات

ملركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل،  وأعــرب متكــلمون عديــدون عــن رأي مفــاده أن ا -٩٤
وفـرع مـنع االرهـاب الـتابع له، يقومـان بـدور فّعـال ومتمم يف اجلهود العامة لألمم املتحدة يف         

وُرحـــب عـــلى اخلصـــوص بتركـــيز مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين . جمـــال مكافحـــة االرهـــاب
ويف ذلك الصدد،  . بـاملخدرات واجلـرمية على العمل يف تعاون وثيق مع جلنة مكافحة االرهاب            

قـال ممـثل جلـنة مكافحـة االرهـاب ان املركـز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل يعمـل مع اللجنة عن                          
كثـب، وبـتعاون، على كفالة صوغ برامج مالئمة لتقدمي املساعدة يف جمال صوغ التشريعات،               

لع إىل  وأضاف أنه يتط  . بغـية تلبـية االحتـياجات الـيت حتـدد كأولويـة لكـل مـن الـدول األعضاء                  
زيـــادة تعزيـــز الـــتعاون القـــائم بـــني جلـــنة مكافحـــة االرهـــاب ومكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين 

 .باملخدرات واجلرمية
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة -باء 
مـــايو، اجمللـــس / أيـــار٢٢أوصـــت اللجـــنة، يف جلســـتها اخلامســـة عشـــرة املعقـــودة يف  -٩٥

رار منقح لكي تعتمده اجلمعية العامة عنوانه       االقتصـادي واالجـتماعي باملوافقـة عـلى مشروع ق         
تعزيـز الـتعاون الدويل واملساعدة التقنية على تشجيع تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية             "

، كـان مقدمــا مــن  "ذات الصـلة باالرهــاب يف اطـار أنشــطة املركـز املعــين مبــنع االجـرام الــدويل    
اغواي وباكسـتان وبلغاريا وبريو وتركيا وسري       أسـتراليا وإندونيسـيا وأوغـندا وأوكرانـيا وبـار         

النكـــا والســـلفادور وســـلوفاكيا وسويســـرا وشـــيلي والفلـــبني والكـــامريون وكرواتـــيا وكـــندا  
وكولومبـيا والكويـت ومالـيزيا واململكـة العربـية السـعودية واهلـند وهنغاريا والواليات املتحدة                 

لالطالع (. (E/CN.15/2003/L.9/Rev.1)) باسـم االحتاد األورويب   (األمريكـية والـيمن والـيونان       
 .)على النص، انظر مشروع القرار الثالث يف الباب ألف من الفصل األول
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  الفصل السادس 
استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة   

  اجلنائية
ها التاســـعة والعاشـــرة، نظـــرت جلـــنة مـــنع اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـــية، خـــالل جلســـتي  -٩٦

ــني يف  ــار١٩املعقودتـ ــند  / أيـ ــايو، يف البـ ــا ٧مـ ــدول أعماهلـ ــن جـ ــيها  .  مـ ــا علـ ــان معروضـ وكـ
األمـيـن العـام عـن معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                  تقريـر 

E/CN.15/2003/10)و Add.1و Add.2.( 

يدي قدمه مدير املركز املعين مبنع االجرام ويف جلستها التاسعة، وعقب بيان مته -٩٧
ــيونان      ــيانات كــل مــن كــندا وال ــدويل، اســتمعت اللجــنة إىل ب ــيابة عــن االحتــاد  (ال بالن

ــبلدان املنتســبة  ــبلدان املنضــمة وال واملراقــب عــن املؤسســة اآلســيوية ملــنع   ) األورويب وال
 .اجلرمية
ــيانات قد   -٩٨ ــر   مث يف جلســتها العاشــرة، اســتمعت اللجــنة إىل ب مهــا ممــثلو أوغــندا واجلزائ

ــتحدة   ــات امل ــيا،       . والنمســا والوالي ــب عــن ترك ــن املراق ــيانات م اســتمعت اللجــنة أيضــا إىل ب
واملراقـبني عـن املعهـد األورويب ملـنع اجلـرمية ومكافحـتها، املنتسـب إىل األمـم املتحدة واجلمعية                    

ملية للتشاور واللجنة الدولية    األمريكـية لعـلم االجرام ومنظمة العفو الدولية وجلنة األصدقاء العا          
ملؤسسـة األبرشـية الكاثوليكـية املعنـية بالسجون واجلمعية العاملية لعلم اإلجرام واجلمعية العاملية               

 .للدراسات املتعلقة بالضحايا
  

  املداوالت    -ألف  
ت أشـار مديـر املركـز املعـين مبـنع اإلجـرام الدويل، يف بيانه االفتتاحي، إىل أن اللجنة أدرك                    -٩٩

مـنذ وقـت طويـل أن املعـايري والقواعـد يف مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، اليت ُوضعت يف معظمها                     
بـناء عـلى توافـق يف اآلراء واعـتمدهتا األمـم املـتحدة عـلى مـّر السنني، هي مصدر ال تقّدر قيمته                         

نع اجلرمية يوفـر التوجـيه إىل خمـتلف الـبلدان فـيما تـبذلـه مـن جهـود لـتقدير احتـياجاهتا اخلاصـة مبـ                 
كمـا إهنـا متـثل جمموعـة مـن املـبادئ األساسـية الـيت تستخدم لالرتقاء                  . وإصـالح العدالـة اجلنائـية     

وحيـــتوي تقريــر األمـــني العـــام  . مبســتوى املمارســـة الوطنــية والتوفـــيق بــني األحكـــام التشــريعية    
E/CN.15/2003/10) و (Add.2           اختذهتا   املعـروض أمـام اللجـنة، على معلومات عن اإلجراءات اليت 

. الـدول األعضـاء بشـأن اسـتخدام وتطبـيق معـايري وقواعـد معيـنة، ممـا أوصـت بـه مؤخـرا اللجنة                 
واسـتذكر توصـية مكتـب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمانة العامة، بأنه ينبغي للمركز، بعد                
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عدها، أن  اسـتكمال دورة تقاريـر اإلبـالغ األوىل عن استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقوا              
يقــترح عــلى اللجــنة، إبــان دورهتــا الثانــية عشــرة، آلــية عمــل مــنقحة بشــأن تقاريــر اإلبــالغ عــن  

ويف هــذا . اســتخدامها وتطبــيقها تســاعد عــلى التقلــيل إىل أدىن حــد مــن أعــباء تقاريــر اإلبــالغ   
 الصــدد، أشــار إىل اســتنتاجات وتوصــيات اجــتماع اخلــرباء املعــين بتطبــيق معــايري األمــم املــتحدة  

وأعرب املدير عن   . (E/CN.15/2003/10/Add.1)وقواعدهـا يف جمـال مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية           
ويف ختام كلمته، . امتـنانه إىل حكومـات أملانـيا وكـندا والنمسـا على دعمها يف تنظيم االجتماع           

أكــد عــلى الضــرورة الــيت تســتدعي أن تقــدم اللجــنة توصــيات حمــددة بشــأن آلــية العمــل املــنقحة 
ملقـترحة ألجـل تقاريـر اإلبالغ عن استخدام وتطبيق املعايري والقواعد، حيث إن هذه املهمة من                 ا

 .شأهنا أن تتيسر من خالل خمتلف التوصيات الواردة يف التقارير املعروضة على اللجنة

ــنقاش، أكــد املشــاركون عــلى أمهــية اســتخدام وتطبــيق معــايري األمــم املــتحدة      -١٠٠ أثــناء ال
تـبار ذلـك خطـوة إجيابـية يف سـبيل معاجلـة موضـوع مـنع اجلـرمية وحتقـيق العدالة            وقواعدهـا باع  

وقــد لوحــظ أن تلــك املعــايري والقواعــد ختــدم الغــرض يف التوفــيق بــني   . اجلنائــية بطــريقة فعالــة
. التشـريعات، وهتـدف إىل توفـري اسـتجابة موحـدة يف التصـدي للمشـاكل ذات الصـلة باجلرمية             

غــىن عــنها يف إدارة شــؤون العدالــة بطــريقة أكــثر فعالــية، ويف ســبيل  كمــا اهنــا تعتــرب أدوات ال 
ولــذا فانــه ينــبغي للجــنة أن تســتمر يف إســناد  . إجيــاد جمــتمع دويل أقــل عرضــة ألخطــار اجلــرمية 

كذلك . أولويـة عالـية إلـيها، مبـا يف ذلـك القـيام باالستعراضات الدورية الستخدامها وتطبيقها               
 بــرامج تدريــب املؤسســات الوطنــية واملــنظمات غــري احلكومــية  فــان قــيمة املعــايري والقواعــد يف

 .جديرة أيضا مبزيد من االعتبار، وذلك يف سياق عمليات بناء السالم وحفظ السلم

ــتها، ذُكــر أن اللجــنة        -١٠١ ــايري والقواعــد وأمهــية دالل ــيق عــلى جــدوى املع يف معــرض التعل
مل القواعــد الدنــيا النموذجــية ومؤمتــرات األمــم املــتحدة قــد اســتحدثت صــكوكا متــنوعة، تشــ 

، اليت اعتمدت   )، املرفق )٢٤-د (٦٦٣قـرار اجمللـس االقتصادي واالجتماعي       (ملعاملـة السـجناء     
ــتعلقة بضــحايا االجــرام والتعســف يف       مــنذ مخســني ســنة، وإعــالن مــبادئ العــدل األساســية امل

ية بشـأن استقالل    ، واملـبادئ األساسـ    )، املـرفق  ٤٠/٣٤قـرار اجلمعـية العامـة       (اسـتعمال السـلطة     
 وقواعـد األمـم املـتحدة النموذجـية الدنيا الدارة شؤون قضاء األحداث،              )٣٧(السـلطة القضـائية،   

، ومـبادئ األمـم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح   )، املـرفق  ٤٠/٣٣قـرار اجلمعـية     ) (قواعـد بكـني   (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
: ١٩٨٥سبتمرب  / أيلول٦-أغسطس/ آب٢٦مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ميالنو،  (37)

، ٢-، الفصل األول، الفرع دال)A.86.IV.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (التقرير الذي أعدته األمانة 
 .املرفق
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ألمم املتحدة  ، وقواعد ا  )، املرفق ٤٥/١١٢قرار اجلمعية   ) (مبادئ الرياض التوجيهية  (األحـداث   
ــتهم      ــن حري ــة األحــداث اجملــردين م ــية  (بشــأن محاي ــرار اجلمع ــرفق٤٥/١١٣ق ــبادئ )، امل ، وامل

ــيابة العامــة،    )٣٩( واملــبادئ األساســية بشــأن دور احملــامني،  )٣٨(التوجيهــية بشــأن دور أعضــاء الن
، ١٩٨٤/٥٠قــرار اجمللــس (والضــمانات الــيت تكفــل حقــوق الذيــن يواجهــون عقوبــة اإلعــدام   

قرار اجمللس (، واملـبادئ األساسـية السـتخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية             )املـرفق 
وهذا ). ، املرفق ٢٠٠٢/١٣قرار اجمللس   (، واملبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية      )، املـرفق  ٢٠٠٢/١٢

اجملمـع مـن املـبادئ أخـذ يؤثـر يف املمارسـات احلكومـية ويسهم يف تطوير سياسات عامة بشأن                     
 األمم املتحدة يف هذا امليدان      كما إن دور  . ع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية أكـثر قابلـية للعمل هبا            مـن 

ُيعتـرب دورا ال غـىن عـنه، مـن حيث اهنا املنظمة العاملية الوحيدة اليت ميكنها أن تقدم هذا املنظور                     
وشدد . وميةالعـاملي، وتسـتطيع أيضـا حشـد التأيـيد مـن املـنظمات الدولـية احلكومية وغري احلك               

بعـض املـتحدثني على ضرورة استخدام املبادئ كأداة الستحداث سياسة عامة فعالة بشأن منع               
اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، بغـية التصـدي الزديـاد الطـابع العابـر لـلحدود الوطنـية الذي تتسم به                 

صادي يف  اجلـرمية، ممـا يـنطوي عـلى عواقب سلبية متس باالستقرار السياسي واالجتماعي واالقت              
ولـذا فانـه ينـبغي اعتـبار هـذه املعـايري والقواعـد األسـاس الـذي يقوم عليه إصالح نظم                   . الـبلدان 

العدالـة اجلنائـية، وخصوصـا يف اسـتحداث هنـوج جمديـة يف تطبـيق بدائـل السـجن، والوقاية من                      
ــئة        ــاذ القوانــني وأعضــاء اهلي ــة الضــحايا وتدريــب املســؤولني عــن إنف جــنوح األحــداث، ومحاي

ضـائية واملوظفـني العـاملني يف املؤسسـات اإلصـالحية، ومـنع العـنف ضـد املرأة ومعاملتها يف                    الق
وأُعرب عن التقدير جلهود املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها،    . إطـار نظـام العدالة اجلنائية     

جلنائية، يف املنتسـب إىل األمـم املتحدة، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة ا   
وقـيل إن الدراسـة االستقصـائية الدولـية بشـأن العـنف ضد              . مـيدان مكافحـة العـنف ضـد املـرأة         

املـرأة، الـيت جيري وضعها، واإلحصائيات املتوقع استنتاجها منها، من شأهنا أن تيّسر استحداث      
 .سياســات عامــة مناســبة تتماشــى مــع الصــكوك املعــترف هبــا دولــيا فــيما يتصــل هبــذه املشــكلة  

وينـبغي تشـجيع الـدول األعضـاء على املشاركة يف الدراسة االستقصائية الدولية، وكذلك على             
 .النظر يف إمكانية توفري مساعدة مالية لالضطالع هبا

ــترويج الس  -١٠٢ ــنة يف الـ ــايري والقواعـــد دورا  ٠.وقـــد اعُتـــرب دور اللجـ ختـــدام وتطبـــيق املعـ
سية يف األمم املتحدة لتوفري التوجيه يف ميدان منع        كمـا ان اللجنة باعتبارها اهليئة الرئي      . أساسـيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
التقرير     : ١٩٩٠سبتمرب    / أيلول   ٧-أغسطس     / آب ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،                                (38)

 .، املرفق    ٢٦-، الفصل األول، الفرع جيم            )A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع              (ه األمانة    الذي أعدت    
 .، املرفق٣-املرجع نفسه، الفرع باء (39)
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اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، يقــع عــلى كاهــلها واجــب مواصــلة القــيام بدورهــا يف تعزيــز ســيادة   
وينــبغي هلــا أيضــا أن تضــمن وجــود نظــام صــاحل للعمــل بــه . القــانون وإصــالح العدالــة اجلنائــية

تــبادل املعلومــات واخلــربات عــن املشــاكل لــتقارير اإلبــالغ مــن جانــب الــدول، وذلــك إلثــراء  
وال ينـبغي الـنظر إىل احتـياجات تقارير اإلبالغ          . املصـادفة والـنجاحات احملققـة يف هـذا الصـدد          

كعـبء يقـع عـلى عـاتق الدول األعضاء، بل كمقياس تستطيع بواسطته تقدير التقدم احملرز يف                  
 .استحداث هنوج ابتكارية يف قوانينها وممارساهتا

رب عـدد مـن املشـاركني اللجـنة بـتجارهبم يف اسـتخدام وتطبـيق املعـايري والقواعد،                 وأخـ  -١٠٣
وسـلطوا األضـواء عـلى جهود اإلصالح املضطلع هبا استجابة إىل املبادئ الواردة يف الصكوك،             
ممـا أدى إىل االرتقـاء مبستوى قدرات العدالة اجلنائية على مواجهة حتديات اجلرمية وعلى محاية                

وقيل انه ينبغي اتباع هنج     . ع املـراعاة الواجـبة حلقـوق اإلنسـان وحرياته األساسية          جمـتمعاهتم، مـ   
مـتكامل مـن خـالل إقامـة الـتوازي بـني مجـيع صـكوك حقـوق اإلنسان ذات الصلة والصكوك                     

وجرى التركيز على ضرورة ضمان املساواة يف إتاحة سبل         . الـيت تعـاجل مسـائل العدالـة اجلنائية        
حقـوق األشـخاص املـتهمني خـالل خمتلف مراحل اإلجراءات اجلنائية،            الوصـول إىل العدالـة، و     

وأبلغ مشاركون آخرون عن مواصلة     . وضـمان الـتعويض عـلى الضحايا عما أصاهبم من ضرر          
بـذل اجلهـود بغـية إصـالح قوانـني العقوبـات يف بلداهنـم على حنو يتماشى مع املعايري والقواعد                     

العهـد مـن شأهنا أن متكّن نظام العدالة اجلنائية          املسـتجدة، ممـا يضـمن وضـع تشـريعات حديـثة             
كمـا حتدثـوا عـن مواصـلة بذل اجلهود يف سبيل القيام          . مـن االسـتجابة إىل الـتحديات اجلديـدة        

بإصــالح الســجون، واســتحداث تشــريعات وتدابــري جديــدة مصــّممة بقصــد حتســني أوضــاع    
كــر أيضــا أنــه ينــبغي لألمــم  وذُ. الســجناء ممــا ييســر إعــادة تأهيــلهم وإعــادة دجمهــم يف اجملــتمع  

املــتحدة أن تركّــز بقــدر كــبري عــلى الــترابط بــني حقــوق االنســان واجلوانــب اخلاصــة بالعدالــة   
اجلنائــية يف املعــايري والقواعــد، وذلــك عــلى ســبيل املــثال بالــنص بصــراحة أكــثر عــلى احلقــوق    

إتاحــة ســبل األساســية للســجناء، مــع التركــيز عــلى املــنظور اجلنســاين والتخفــيف مــن الفقــر و  
وأشري أيضا إىل بذل جهود يف      . الوصـول إىل العدالـة، باعتـبارها أولويـات مـتقاطعة فـيما بيـنها              

ســبيل توفــري التثقــيف والتدريــب لألحــداث املدانــني بارتكــاب أفعــال جنائــية، وكذلــك توفــري   
 .اخلدمات االجتماعية لألطفال الذين هم يف حاجة إىل رعاية ومحاية

القائل بأن النقاش احلاد حول السياسة العامة املتبعة بشأن اجلرمية قد           أُعـرب عن الرأي      -١٠٤
ذلـك أن مقرري   . اختـذ مـنعطفا جديـدا نتـيجة لتصـاعد الضـرائب واحنـدار اخلدمـات العمومـية                 

السياسـة العامـة يواجهون اآلن خيارات صعبة من شأهنا أن حتدد البىن التحتية للدول ومستقبل          
كمــا إن اجلــرائم العنــيفة، مــثل القــتل  . جلــرمية والعدالــة اجلنائــيةالسياســات العامــة بشــأن مــنع ا 
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واالغتصـاب والسـطو واالعتداء، ُينظر إليها اآلن على أهنا تنطوي على آثار سلبية خطرية متس                
وقد أظهرت التجربة أن الربامج املوجودة حاليا بشأن  . بـاألمن الداخـلي والِسـلم يف اجملـتمعات        

ومما يتسم  .  احلـد مـن مقـدار األذى الذي ينجم عن اجلرائم العنيفة            املـنع قـد أثبتـت فعاليـتها يف        
بقـدر متسـاو مـن األمهـية يف هـذا الصـدد تلـك النـزعة إىل اللجوء إىل بدائل السجن بغية إعادة             

 .توجيه املوارد املتاحة من برامج اإليداع يف السجون

غي أن تكون التغيريات يف البىن      ولوحـظ أنـه بالـنظر إىل الـترابط بـني اجلـرمية والتنمـية، ينب                -١٠٥
االقتصـادية واالجتماعـية مصـحوبة بإصـالحات مناسـبة يف نظـام العدالـة اجلنائـية، وذلـك لضمان                    

كمـا ينبغي   . اسـتجابة الـنظام العقـايب عـلى الـنحو املناسـب للقـيم واألهـداف األساسـية للمجـتمع                   
ضع يف احلسبان األسباب البنيوية لوجود للسياسـات العامة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن ت      

 اإلجرام جمرد عرض  االقتصـادية الـيت كثريا ما يكون   –الظـلم، مبـا يف ذلـك األسـباب االجتماعـية            
ويف هـذا الصدد، اقُترح أنه ينبغي اتباع هنج متكامل وتنفيذه على حنو صحيح بناء   . مـن أعراضـها   

كما . ات العامة املنصفة يف العدالة اجلنائية     عـلى جمموعـة مـن خمـتلف العوامـل، مبا يف ذلك السياس             
ــة      ــيانات وحتلــيل اجتاهــات اجلــرمية وأداء العدال ــتظام باألحبــاث ومجــع الب ــبغي االضــطالع بان انــه ين
اجلنائـية، ألن النـتائج املسـتمدة مـن ذلـك من شأهنا أن تقدم املساعدة يف صياغة السياسات العامة                    

 . إىل استخدام معايري األمم املتحدة وقواعدهاوتنفيذها، باللجوء، حسبما يكون مناسبا،

كمـا أُشـري إىل أنه جيري االضطالع مببادرات، مثل استحداث مبادئ توجيهية بشأن دور           -١٠٦
القـانون اجلنائي يف محاية البيئة، وبشأن تبسيط اجراءات تسليم اجملرمني، وتعزيز دور أعضاء النيابة               

، )الُعرف(ت املتبعة يف بلدان القانون املدين والقانون العام       العامـة، مـن خـالل التوفـيق بني املمارسا         
وجرى . مع تنظيم حلقات عمل تركّز على دور نظام العدالة اجلنائية يف التخفيف من الفقر املدقع              

تسـليط الضـوء عـلى تـبادل املعلومـات عـن اخلـربات مـن خـالل اإلنترنـت، وخصوصـا فـيما يتعلق                         
. حة يف احلد من ظاهرة االيذاء الذي يتسبب يف وقوع ضحايا          بأفضـل املمارسـات واملسـاعي الناج      

وجـرى التـنويه بـأن مؤمتـر األمـم املـتحدة احلـادي عشـر ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية من شأنه أن                   
 .يكون أيضا فرصة ُتتاح للدول األعضاء لتبادل مثل هذه اخلربات على الصعيد الدويل

عـين مبـنع اإلجـرام الدويل يف تنظيم اجتماع اخلرباء           أزجـي الثـناء عـلى جهـود املركـز امل           -١٠٧
بشـأن اسـتخدام وتطبـيق معـايري األمـم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،                  

 ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٢/١٥اسـتجابة إىل قـرار اجمللـس االقتصادي واالجتماعي          
وقد ضم ذلك االجتماع خرباء من خمتلف مناطق ). E/CN.15/2003/10/ Add.1انظـر الوثـيقة   (

ــا         ــتحدة وقواعده ــايري األمــم امل ــيق مع ــتقدم احملــرز يف تطب ــة وال ــتائج احملقق ــيم الن ــية تقي العــامل بغ
املوجـودة حالـيا، واسـتعراض نظـام تقاريـر اإلبـالغ احلـايل، وتقديـر املـزايا املتوقعة يف استخدام             
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واعُترب االجتماع  . سـة لكـي تنظر فيها اللجنة      هنـج مـتعدد القطاعـات، وتقـدمي مقـترحات ملمو          
مــبادرة جــاءت يف وقــت مناســب، ومــن شــأن التوصــيات الصــادرة عــنه أن ُتســتخدم كأســاس 
للعمـل من جانب اللجنة، وكذلك القيام مستقبال مببادرات من جانب املركز املعين بشأن هذا               

ورة موارد إضافية، قد ال     بـيد أنـه لوحظ أن تنفيذ تلك التوصيات قد يستلزم بالضر           . املوضـوع 
ولــذا فقــد أوصــي بأنــه ينــبغي متحــيص تــبعات  . تكــون مــتاحة مــن جــراء القــيود عــلى امليزانــية 

توصـيات االجـتماع بعـناية، عـلى أن يوضـع يف احلسـبان أنـه قـد يكـون باإلمكـان تنفيذ بعض                        
 .التوصيات باستخدام املوارد املوجودة حاليا

نع اإلجــرام الــدويل مواصــلة تقــدمي املســاعدات التقنــية  وقــد طُلــب إىل املركــز املعــين مبــ -١٠٨
كما ينبغي له إقامة  . واخلدمـات االستشـارية، وخصوصا التدريب على تطبيق املعايري والقواعد  

روابــط وثــيقة يف الــتعاون يف العمــل مــع مــنظمة الصــحة العاملــية، وخباصــة يف مكافحــة العــنف   
ة وغــري حكومــية أخــرى ذات صــلة  ومحايــة الضــحايا، وكذلــك مــع مــنظمات دولــية حكومــي  

 .باملوضوع، وذلك لضمان التنسيق بني اجلهود واالستفادة إىل أقصى حد من املوارد املتاحة
 

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة          -باء  
مــايو، بــأن يعــتمد / أيــار٢٢أوصــت اللجــنة، يف جلســتها اخلامســة عشــرة املعقــودة يف  -١٠٩

ــثقايف   "قــرار بعــنوان اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي مشــروع   ــتراث ال ــتهاك ال مــنع جــرائم ان
قدمه كل من األردن واسبانيا وإكوادور وايران       " للشـعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة      

وإيطالــيا وبوليفــيا وبــريو واجلمهوريــة العربــية الســورية والســلفادور       ) االســالمية-مجهوريــة(
ــت    ــيا والكوي ــنـزويال وكولومب ــيماال وف ــية الســعودية   وســلوفاكيا وغوات ــنان واململكــة العرب  ولب

ــيونان    ــيمن وال ــيجرييا وال ــيا ون ــنص، انظــر   (. )E/CN.15/2003/L.12(وناميب لالطــالع عــلى ال
 .)مشروع القرار السادس يف الباب باء من الفصل األول

ويف جلســتها اخلامســة عشــرة أيضــا، أوصــت اللجــنة بــأن يعــتمد اجمللــس االقتصــادي     -١١٠
معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية        "ار مـنقح بعـنوان      واالجـتماعي مشـروع قـر     

قدمـته األرجنتني واألردن وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وأنغوال وأوغندا   " والعدالـة اجلنائـية   
وإيطالـيا والـربتغال واجلزائـر وجـنوب أفريقـيا وسـلوفاكيا وغامبـيا وفرنسـا وفنلندا والكامريون                  

تاريكا والكويـــــت وناميبـــــيا والنمســـــا ونـــــيجرييا وهـــــنغاريا والـــــيونان      وكـــــندا وكوســـــ 
(E/CN.15/2002/L.17/Rev.1)) .       لالطــالع عــلى الــنص، انظــر مشــروع القــرار الســابع يف

 .)الباب باء من الفصل األول
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  الفصل السابع 
األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة   

  ةاجلنائي
مايو، نظرت جلنة منع اجلرمية والعدالة      / أيار ٢٠يف اجللسـة احلاديـة عشرة، املعقودة يف          -١١١

وكـان معروضا عليها تقرير األمني العام عن األعمال  .  مـن جـدول أعماهلـا   ٨اجلنائـية يف البـند    
 (E/CN.15/2003/11التحضـريية ملؤمتـر األمـم املـتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية               

 .Add.2) و Add.1 و Corr.1و 

وعقـب بـيان اسـتهاليل أدىل بـه مديـر املركـز املعـين مبـنع اإلجـرام الدويل التابع ملكتب                       -١١٢
األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، اســتمعت اللجــنة إىل بــيانات مــن ممثــلي الواليــات   

ملراقــبني عــن أســتراليا، وتايلــند،  ، ومــن ا)باســم جمموعــة الــدول األفريقــية (املــتحدة وزمــبابوي 
ممثلي املؤسسة اآلسيوية ملنع اجلرمية، واستمعت اللجنة أيضا إىل بيانات من    . وفـنـزويال، وكـندا   

وأكادميـية علـوم القضـاء اجلنائي، واجلمعية األمريكية لعلم اجلرمية، واجمللس االستشاري الدويل            
 .العلمي واملهين

  
  املداوالت    –ألف 

مدير املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل، فأعرب عن امتنانه للدول األعضاء،           د  قـدم للبن   -١١٣
ــية احلكومــية واملــنظمات غــري احلكومــية، والكــيانات األخــرى، عــلى تقــدمي      واملــنظمات الدول
تعلـيقات بشـأن بـنود جـدول األعمـال الفنـية ومواضـيع حلقـات العمـل لـلمؤمتر احلـادي عشر                       

 (E/CN.15/2003/11 العـام عـن األعمال التحضرييــة للمؤتــمر   حسـبما وردت يف تقريـر األمـني      
 ١٨ املؤرخ   ٥٧/١٧١وذكـــر أنــــه وفقـا لقرار اجلمعية العامة          ). Add.2و   Add.1  و Corr.1و  

، يـتوقع أن تضـع اللجـنة الصـيغة النهائـية لربنامج املؤمتر احلادي               ٢٠٠٢ديسـمرب   /كـانون األول  
د جدول األعمال الفنية ومواضيع حلقات العمل ووثائق        عشـر بـتقدمي توصـيات هنائـية عـن بنو          

ويف . املؤمتـر، مبـا يف ذلـك إعـداد دليل للمناقشات يف االجتماعات التحضريية اإلقليمية للمؤمتر               
 ١٩ املــؤرخ ٥٦/١١٩ذلــك الصــدد، أبلــــغ اللجــنـــة بأنـــــه اســتجابــة لقــراري اجلمعــية العامــة 

تنظم األمانـة االجـتماعات التحضريية اإلقليمية     ، سـ  ٥٧/١٧١ و ٢٠٠١ديسـمرب   /كـانون األول  
ــام    ــربع األول مــن ع ــتجارب بشــأن خمــتلف    ٢٠٠٤خــالل ال ــبادل اآلراء وال ، هبــدف تيســري ت

ويف اخلـتام،  . املسـائل الـيت سـتناقش يف املؤمتـر وكذلـك حتديـد األولويـات والشـواغل اإلقليمـية         
 مجــيع املســتويات، مبشــاركة شــدد عــلى احلاجــة إىل القــيام بتحضــريات دقــيقة ومتواصــلة عــلى 
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ــية احلكومــية واملــنظمات غــري احلكومــية وســائر الكــيانات ذات      احلكومــات واملــنظمات الدول
 .وأكد أن توجيهات اللجنة الزمة لالضطالع هبذه املهمة. الصلة

اسـم جمموعـة الـدول األفريقية، رحب ممثل زمبابوي بتقرير األمني العام عن األعمال               ب -١١٤
ؤمتر احلـادي عشـر، ومبشـروع القـرار الـذي قدمـته تايلند بصفتها البلد املضيف                 التحضـريية لـلم   

ويف ذلـك الصـدد، اسـترعي انتباه اللجنة إىل آراء االحتاد األفريقي بشأن بنود جدول                . لـلمؤمتر 
األعمـال الفنــية ومواضـيع حلقــات العمــل، حسـبما وردت يف الفــرع الــرابع مـن تقريــر األمــني     

ــام ــتقدمي      وســلّط املمــثل ا . الع ــا لالجــتماعات التحضــريية اإلقليمــية مــن أمهــية ل لضــوء عــلى م
توصـيات عملـية املـنحى، ولـتحديد اخلـيارات السياسـاتية من منظور إقليمي، مما سيسهم بقدر           

ــر   ــية،       . كــبري يف جنــاح املؤمت ــبلدان النام ــع ال ــتعاون م ــلى ال ــبلدان املاحنــة ع ويف اخلــتام شــجع ال
ــبلدان منــوا، لضــمان    ــية التحضــريية ويف املؤمتــر   وخصوصــا أقــل ال ــة يف العمل مشــاركتها الكامل

 .نفسه

ولـدى تسـليط الضـوء عـلى أمهية مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،                  -١١٥
أشــري إىل االجــتماع الــوزاري بشــأن وضــع بــرنامج فعــال لألمــم املــتحدة يف جمــال مــنع اجلــرمية  

، والذي حدد ١٩٩١نوفمرب /ساي بفرنسا يف تشرين الثاينوالعدالـة اجلنائـية، الـذي عقد يف فر       
فــيه دور املؤمتــرات الــذي يركــز عــلى تــبادل اآلراء بــني الــدول واملــنظمات الدولــية احلكومــية    
واملـنظمات غــري احلكومــية واخلـرباء األفــراد الذيــن ميــثّلون خمـتلف املهــن والتخصصــات، وعــلى    

وســلّط . وغ السياســات، وتقــدمي املشــورةتــبادل اخلــربات يف جمــاالت الــبحوث والقــانون وصــ 
الضـوء أيضـا عـلى إجنازات املؤمترات السابقة، وخصوصا يف اعتماد معايري وقواعد معترف هبا                 

أما فيما يتعلق باملؤمترات املقبلة، فقد أوصي بعقد        . دولـيا يف جمـال مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية         
، مع ختصيص فترات زمنية أطول قليال       عـدد قلـيل مـن اجللسـات العامـة بشـأن مواضـيع حمـددة               

جلــزء رفــيع املســتوى مــن املناقشــة، مــن أجــل إبــراز مســائل العدالــة اجلنائــية الدولــية يف املــيدان   
كمـا أوصـي بـأن تعـتمد توصـيات املؤمتـرات يف شـكل إعـالن يف هنايـة اجلزء الرفيع              . السياسـي 
عـم األعمـال التحضــريية   وشـدد عـلى أمهــية عقـد اجـتماعات فـيما بــني الـدورات لد      . املسـتوى 
 .للمؤمتر

ــتبانة         -١١٦ ــبادل اآلراء واس ــتعلق بت ــيما ي ــورد الرئيســي ف ــثل امل ــات العمــل مت ــئي أن حلق ارت
وأوصـي بتخصـيص وقـت كاف حللقات العمل بغية          . االجتاهـات اجلديـدة واملمارسـات املثـلى       

ئل حمــددة إتاحــة الفرصــة لــتقدمي عــروض عملــية، وإجــراء مناقشــة مركّــزة ودينامــية بشــأن مســا
وُدعــي إىل ضــرورة مشــاركة  . حتديــدا دقــيقا ومبيــنة احلــدود جــيدا وتــبادل املعلومــات بشــأهنا   

معــاهد شــبكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية مشــاركة كاملــة يف تنظــيم  
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وأُبلغت اللجنة، على   . حلقـات العمـل، ألن لديهـا مـا يلـزم لـتلك األحـداث مـن قدرة ومعرفة                  
ه اخلصـوص، بـأن املركز الدويل إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية سيكون              وجـ 

مسـتعدا للقـيام بدور فيما يتعلق حبلقة العمل اخلاصة بالعدالة التصاحلية، وأن املركز الدويل ملنع        
أن يشارك  وُيتوقع أيضا   . اجلـرمية سيقوم بدور مماثل فيما يتعلق حبلقة العمل اخلاصة مبنع اجلرمية           

 .املعهد األسترايل لعلم اجلرمية يف تنظيم حلقات العمل

وأُعـرب عـن االرتـياح ألن املؤمتـر سيواصـل ممارسـته السـابقة بعقـد اجـتماعات فرعية                     -١١٧
وذكـر ممـثل اجمللـس االستشـاري الدويل العلمي          . للمـنظمات غـري احلكومـية واملـنظمات املهنـية         

يكون مســتعدا ملســاعدة األمانــة يف التنســيق بــني تلــك  واملهــين، يف هــذا الصــدد، أن اجمللــس ســ 
واستذكر جتربة  . االجـتماعات وتنظـيمها، بالـنظر إىل مشـاركة اجمللـس السـابقة يف هـذا الصدد                

 اجـتماعا فرعـيا أتاحـت الفرصـة لتـبادل اخلـربة واملعلومات              ٣٥املؤمتـر العاشـر حيـث مت تنظـيم          
وباملثل، أعرب ممثل اجلمعية األمريكية     . ة اجلنائية بشـأن مسائل خمتلفة تتعلق مبنع اجلرمية والعدال       

تلك املناسبات، عن لعـلم اجلـرمية عـن تأيـيد اجلمعـية للمؤمتر واستعدادها لتقدمي إسهام فنـي يف            
طـريق باحثـيها املهـتمني مبسـائل العدالـة اجلنائـية الدولـية وعـرب الوطنـية، تسـليما بااللتزام املهين                   

وذكــر ممــثل  .  يف احملــافل العاملــية للعدالــة اجلنائــية ذات الصــلة    باملشــاركة الكاملــة واملســؤولة  
، حيـث ميكـن للقطاع      "سـوق للشـراكات   "املؤسسـة اآلسـيوية ملـنع اجلـرمية أنـه ميكـن أن يـنظم                

اخلــاص أن يعمــل عــلى حتقــيق املصــاحل املشــتركة وأن خيطــط إلقامــة املشــاريع املشــتركة، مــع     
ؤديــة إىل املؤمتــر الــيت جتــري مــع أوســاط العدالــة   التشــديد عــلى أمهــية اخلطــوات التحضــريية امل 

وذكــر ممــثل أكادميــية علــوم القضــاء اجلــنائي أن التركــيز ينــبغي أن ينصــب عــلى هنــج   . اجلنائــية
مـــتعدد األوجـــه، لـــيس بشـــأن مواجهـــة اجلـــرمية مـــن خـــالل الشـــرطة والقضـــاء واملؤسســـات  

خطـوات كـبرية ملنع اجلرمية     اإلصـالحية فقـط بـل مـن خـالل اجلهـود الوقائـية الرامـية إىل اختـاذ                    
. وبالــتايل، ينــبغي لــلمؤمتر أن يــويل اهــتماما خاصــا للــتدابري الوقائــية والعدالــة التصــاحلية . أيضــا

 .وأعرب عن استعداد األكادميية لإلسهام يف مداوالت املؤمتر بشأن تلك املسائل

والتوصيات القّيمة  أشـار ممـثل تايلند إىل تقرير األمني العام، فأعرب عن تقديره لآلراء               -١١٨
والبـناءة الـيت قدمـتها الـدول األعضـاء وعـدد مـن الوكـاالت املتخصصـة وبرامج األمم املتحدة                     

وأبلغ اللجنة أيضا   . واملـنظمات الدولـية احلكومـية واملنظمات غري احلكومية، الواردة يف التقرير           
جلــنة وطنــية بــأن حكومــة تايلــند، بصــفتها احلكومــة املضــيفة لــلمؤمتر احلــادي عشــر، أنشــأت    

وتلك اللجنة الوطنية، املكونة من ممثلي سلطات رفيعة املستوى،         . برئاسـة نائـب رئيس الوزراء     
ومبناسبة . سـوف حتـرص عـلى جنـاح الترتيبات التنظيمية اليت ستوضع لعقد املؤمتر احلادي عشر            

ملرافق املتاحة  انعقـاد الدورة الثالثة عشرة للجنة، سُيقَّدم عرض مرئي عن مكان انعقاد املؤمتر وا             
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وأعـرب املتكـلمون عـن تقديـرهم حلكومـة تايلـند على عرض استضافة املؤمتر وعلى                 . األخـرى 
تقـدمي مشـروع قـرار بشأن األعمال التحضريية لذلك احلدث، ُحّددت فيه املسائل ذات الصلة                

 .ببنود جدول األعمال الفنية ومواضيع حلقات العمل

ن مجــيع الــدول األعضــاء يف التحضــري لــلمؤمتر، ُســلّط الضــوء عــلى ضــرورة تعــاووقــد  -١١٩
وكذلـك عـلى دور األمانـة يف املسـاعدة عـلى إعداد الوثائق املطلوبة والنظام الداخلي والربامج                  

ويف هــذا الصــدد، أعــرب عــن رأي مفــاده أن تلــك املهــام ينــبغي أن يضــطلع هبــا يف . اإلعالمــية
 .حدود املوارد املوجودة املخصصة للمؤمتر

تام املناقشـة، أعـاد مديـر املركـز املعين مبنع اإلجرام الدويل، تأكيد بأن األعمال                ويف خـ   -١٢٠
وأبلغ . التحضـريية لـلمؤمتر احلـادي عشـر سيضـطلع هبـا بأكثر الطرائق فعالية من حيث التكلفة                 

-٢٠٠٤اللجـنة بـأن اعـتمادات امليزانية ذات الصلة ستدرج يف امليزانية املقترحة لفترة السنتني                
تذكر الـنداء الـذي وجهـه ممـثل زمـبابوي باسم جمموعة الدول األفريقية ملساعدة                واسـ . ٢٠٠٥

وعلّق . أقـل الـبلدان منـوا عـلى املشـاركة يف االجـتماعات التحضريية اإلقليمية ويف املؤمتر نفسه                 
عــلى تنظــيم االجــتماعات الفرعــية فاســتذكر جتــربة املؤمتــرات الســابقة، وخصوصــا املؤمتــرات     

عاشــر، حيــث نظمــت معــارض ومناســبات مماثلــة مبشــاركة احلكومــات        الــثامن والتاســع وال 
وأوصى بأن تدرج نتائج االجتماعات الفرعية واملناسبات الرئيسية        . واملعـاهد والقطـاع اخلاص    

ويف اخلتام، رحب بالتأييد الذي أعرب      . األخـرى الـيت تعقد أثناء املؤمترات يف مداوالت املؤمتر         
ملـنظمات غـري احلكومـية لنجاح التحضريات للمؤمتر احلادي          عـنه ممـثلو احلكومـات واملعـاهد وا        

 .عشر
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة           -باء 
مــايو، بــأن يوافــق / أيــار٢٢أوصــت اللجــنة، يف جلســتها اخلامســة عشــرة املعقــودة يف  -١٢١

األعمال التحضريية ملؤمتر   "اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي عـلى مشـروع قـرار مـنقح بعـنوان                 
لكي تعتمده اجلمعية العامة، قدمه     "  املـتحدة احلـادي عشـر ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اجملرمني             األمـم 

وإيطالــيا )  االســالمية–مجهوريــة (كــل مــن إكــوادور وإندونيســيا وأوغــندا وأوكرانــيا وإيــران  
وبوليفـيا وبـريو وتايلند وتركيا واجلزائر ومجهورية كوريا والسلفادور والصني وفرنسا والفلبني    

. (E/CN.15/2003/L.8/Rev.1)وهولـــندا والـــيابان زويال وكرواتـــيا وكولومبـــيا ومالـــيزيا وفـــنـ
وبعد ). لالطـالع عـلى الـنص، انظـر مشـروع القـرار الـرابع يف الـباب ألـف من الفصل األول                     (

 .املوافقة على مشروع القرار، قدمت األمانة بياناً ماليا، يرد نصه يف املرفق الثالث
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  الفصل الثامن   
  دارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية              اإل  

مايو، نظرت جلنة منع اجلرمية والعدالة      / أيار ٢١يف جلسـتها الثالـثة عشرة، املعقودة يف          -١٢٢
 :وكان معروضا عليها الوثائق التالية.  من جدول أعماهلا٩اجلنائية يف البند 

رام الـــدويل تقريـــر األمـــني التنفـــيذي عـــن أعمـــال املركـــز املعـــين مبـــنع اإلجـــ    )أ( 
(E/CN.15/2003/2)؛ 

مذكـرة مـن األمانـة عـن بـرنامج العمـل املقـترح يف جمـال منع اجلرمية والعدالة                     )ب( 
 ؛(E/CN.15/2003/12) ٢٠٠٥-٢٠٠٤اجلنائية لفترة السنتني 

مذكــرة مــن األمــني العــام عــن تســمية عضــوين يف جملــس أمــناء معهــد األمــم     )ج( 
 .(E/CN.15/2003/13)والعدالة املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية 

ويف جلسـتها الثالـثة عشـرة أيضـاً، وبعـد كـلمة اسـتهاللية مـن مديـر املركـز املعين مبنع                       -١٢٣
اإلجـرام الـدويل الـتابع ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، استمعت اللجنة إىل               

 .اليات املتحدة واليابان واليونانبيانات من ممثلي كل من أستراليا وأملانيا وبريو وهولندا والو
  

  املداوالت    -ألف  
ــتابع ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين      -١٢٤ شــدد مديــر املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل، ال

بـاملخدرات واجلـرمية، عـلى أمهـية األعمال اليت تضطلع هبا اللجنة فيما بني الدورات من خالل                  
واســتذكر أن اجمللــس االقتصــادي  . ني الدائمــنيمكتــب اللجــنة ومــن خــالل اجــتماعات املمــثل  

، إىل ١٩٩٩يولــيه / متــوز٢٩ املــؤرخ ١٩٩٩/٥١واالجــتماعي دعــا الــلجان الفنــية، يف قــراره  
مسامهة : حكم القانون والتنمية"وأشار إىل أن موضوع . تنفـيذ بـرامج عمـل مـتعددة السنوات       

مد بـالفعل باعتباره موضوع املناقشة      اعـت " األنشـطة العملياتـية يف مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية            
وقال انه سيكون من    . ٢٠٠٤املواضـيعية الـيت سـتجري يف الدورة الثالثة عشرة للجنة، يف عام              

، أن ٢٠٠٥املهـم، لـدى اختـيار موضـوع بارز للدورة الرابعة عشرة، اليت سوف تعقد يف عام       
وأشار إىل  . متر احلادي عشر  يوضـع يف االعتـبار أن دورة اللجـنة سوف تنظر أيضا يف نتائج املؤ              

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤أن بـرنامج العمـل املقـترح يف جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لفترة السنتني                 
، مــنع ١٢حيــتوي عــلى األنشــطة الــيت اقترحــت مــن أجــل بلــوغ األهــداف احملــددة يف الــربنامج 

ويتجلى . ٢٠٠٥-٢٠٠٢اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، مـن اخلطة املتوسطة األجل املنقحة للفترة              
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يف تلـك االقـتراحات تركـيز أعمال املركز وموارده الشحيحة على األولويات املقررة يف اخلطة     
وقـد طلـب املديـر تعليقات اللجنة على برنامج العمل املقترح، مشريا إىل أن         . املتوسـطة األجـل   

وأبلغ . ارة وامليزانية آراءهـا سـتقدم إىل جلنة الربنامج والتنسيق واللجنة االستشارية لشؤون االد           
-٢٠٠٦اللجـنة بـأن األمانـة سـتبدأ قريـبا يف إعـداد مقـترحات لـلخطة املتوسطة األجل للفترة                     

، اسـتنادا إىل الواليـات ذات الصـلة الـيت قـررهتا اهليئات الدولية احلكومية، ودعا اللجنة                  ٢٠٠٩
العدالة اجلنائية،  إىل تقـدمي توصـيات بشـأن إعـداد مشـروع الـنص اخلاص بربنامج منع اجلرمية و                 

وأشار املدير . ٢٠٠٤الـذي سـيقدم إىل اللجنة لكي تستعرضه يف دورهتا الثالثة عشرة، يف عام            
أيضــا إىل أن عــلى اللجــنة، يف دورهتــا اجلاريــة، أن تســمي عضــوين جمللــس إدارة معهــد األمــم    

 .املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة

ة املـبادرة مبكرا إىل تقدمي مشاريع املقترحات لكي تنظر         وأعـاد املـتحدثون تأكـيد أمهـي        -١٢٥
وذلك سيتيح على وجه اخلصوص النظر املبكر يف        . ٥/٣فـيها اللجـنة، امتـثاال ألحكـام قرارها          

ــية توحــيدها، وكذلــك االســتفادة بكفــاءة مــن الوقــت املــتاح يف تصــرف      االقــتراحات وإمكان
ة، وأن ختتـتم الـدورة عـند اكتمال مناقشة          واقـترح الـنظر جبديـة يف مـدة دورات اللجـن           . اللجـنة 

" العـنف العائلي "كمـا اقـترح العديـد مـن املتكـلمني قضـية        . البـنود املدرجـة يف جـدول أعماهلـا        
وقـيل ان ذلــك املوضــوع،  . موضـوعا للمناقشــة املواضـيعية يف إحــدى الــدورات القادمـة للجــنة   
ملرأة وحسب بل العنف ضد     الـذي يـنظر إلـيه من منظور شامل ال يتضمن العنف العائلي ضد ا              

ــية إىل التصــدي الفعــال للظاهــرة،       ــتدابري الرام ــرجال أيضــا، وكذلــك ال األطفــال واملســنني وال
ــك املوضــوع           ــابقا بشــأن ذل ــا اللجــنة س ــيت اضــطلعت هب ــال ال ــبة لألعم ــتابعة مناس ســيكون م

: رهاباجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية واإل       "واقـترح أحـد املشـاركني       . واملواضـيع ذات الصـلة بـه      
" غسل األموال، ومتويل األنشطة اإلجرامية، واإلرهاب     " و  " الصـالت واملفاهـيم والـرد الدويل      

واقترح أيضا أن   . كموضـوعني حمـتملني للدورتـني الـرابعة عشرة واخلامسة عشرة، على التوايل            
ضرية، تـويل اللجـنة مـزيدا مـن العـناية يف املستقبل للمسائل املتعلقة بأمن البشر ومنع اجلرمية احل        

 .٢٠٠٩-٢٠٠٥وأن يوضع ذلك يف االعتبار لدى إعداد اخلطة املتوسطة األجل للفترة 

 تتجلى فيه ٢٠٠٥-٢٠٠٤ونـوه املتكـلمون بـأن بـرنامج العمل املقترح لفترة السنتني          -١٢٦
عـلى الـنحو الواجـب الواليـات املسـندة إىل برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،                  

 وقـرارات اهليئات الدولية احلكومية،      ٢٠٠٥-٢٠٠٢نة يف اخلطـة املتوسـطة األجـل للفـترة           املبيـ 
ورحب بوجه خاص   . وأنـه يؤكـد جمـددا الـرؤية االسـتراتيجية والـتوجه االسـتراتيجي للـربنامج               

بالـزيادة يف أنشـطة الـتعاون الـتقين، باعتـبارها تطورا إجيابيا للمركز ككيان عارم النشاط يقدم                  
وشدد على أن املركز ينبغي له أن حيافظ  . لعملـية الـيت تـؤدي إىل نتائج قابلة للقياس   املسـاعدة ا 
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عــلى تركــيزه عــلى تقــدمي وتيســري املســاعدة التقنــية يف مســائل العدالــة اجلنائــية، ألن لـــه وضــعا  
فــريدا باعتــباره مؤسســة دولــية قــادرة عــلى التوســط يف تقــدمي تلــك املســاعدة يف ذلــك املــيدان  

وقــيل إن . ية وعــلى نــيل مســتوى مــن االحــترام ال ميــنح أصــال إال لألمــم املــتحدةاحلاســم األمهــ
أنشـطة املسـاعدة التقنـية ضـرورية لتيسري التنفيذ على الصعيد العاملي للمعايري الرفيعة التطورات          

وستكون . اخلاصـة مبؤسسـات العدالة اجلنائية، مبا فيها االتفاقيات املصاغة حتت رعاية الربنامج            
شـطة أيضـا وسـيلة فّعالة جدا لزيادة ابراز صورة املركز وظهوره لدى اجلمهور، ألهنا                تلـك األن  

 .سهلة االستبانة وحتظى بالتقدير لدى قطاعات عريضة من اجلمهور

: وأعـرب عـن رأي مفـاده أن خطـط العمـل لتنفـيذ إعـالن فييـنا بشأن اجلرمية والعدالة                     -١٢٧
رشـد مفيد فيما يتعلق بالغايات واألهداف       مواجهـة حتديـات القـرن احلـادي والعشـرين، هـي م            

ولوحظ أن  . الطويلـة األجـل للـربنامج، يف حـني أن وضـع األولويـات مطلـوب لألجـل القصري                  
الـنواتج املبيـنة يف بـرنامج العمـل املقـترح سـيتعني حتديثها لتشمل التقارير اليت طلبتها اللجنة يف                    

 .دورهتا الثانية عشرة
  

  اللجنة    اإلجراء الذي اختذته       -باء  
مـايو، بأن يعتمد    / أيـار  ٢٢أوصـت اللجـنة، يف جلسـتها اخلامسـة عشـرة املعقـودة يف                -١٢٨

أداء جلـنة منع اجلرمية والعدالة      "اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي مشـروع قـرار مـنقح بعـنوان               
قدمـته أسـتراليا والسـلفادور وكـندا وهـنغاريا والواليـات املـتحدة األمريكية واليابان                " اجلنائـية 

ــيونان  ــنص،  . ((E/CN.15/2003/L.3/Rev.1)) باســم االحتــاد األورويب(وال لالطــالع عــلى ال
 .)انظر مشروع القرار الثامن يف الباب باء من الفصل األول

ويف جلسـتها اخلامسـة عشـرة أيضـا، أوصـت اللجـنة اجمللـس االقتصادي واالجتماعي              -١٢٩
مناء معهد األمم املتحدة األقاليمي     تعـيني عضـوين يف جملس أ      "باعـتماد مشـروع مقـرر عـنوانه         

لالطالع على النص،   (قدمه الرئيس   . (E/CN.15/2003/L.1/Add.6)،  "ألحبـاث اجلرمية والعدالة   
 .)انظر مشروع املقرر الثاين يف الباب باء من الفصل األول
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  الفصل التاسع  
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة للجنة                    

 ٢١جلرمية والعدالة اجلنائية، خالل جلستها الثالثة عشرة، املعقودة يف نظـرت جلـنة مـنع ا     -١٣٠
وكان معروضا عليها مشروع مقرر . مايو، يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثالثة عشرة    /أيـار 

 وجدول األعمال تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا الثانية عشرة      "بعـنوان   
وقدم  . قدمـه الرئيس   (E/CN.15/2003/L.1/Add.4)" الثالـثة عشـرة   ائق لدورهتـا    املؤقـت والوثـ   

جدول األعمال املؤقت للدورة     كـل مـن الرئـيس واملقرر، وعقدت مناقشة عامة بشأن             لـتقرير ل
 .الثالثة عشرة

  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة           

 اللجنة على مشروع املقرر     وافقتمايو،  / أيار ٢١يف جلسـتها الثالثة عشرة، املعقودة يف         -١٣١
لالطالع على   (.E/CN.15/2003/L.1/Add.4)(لكـي يعـتمده اجمللس االقتصادي واالجتماعي        

 .)النص، انظر مشروع املقرر األول يف الباب جيم من الفصل األول



E/2003/30
E/CN.15/2003/14
 
 

95 

  الفصل العاشر 
  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثانية عشرة                     

ة والعدالــة اجلنائــية، يف جلســتيها اخلامســة عشــرة والسادســة  اعــتمدت جلــنة مــنع اجلــرمي  -١٣٢
 إىل Add.1 و(E/CN.15/2002/L.1عشـرة، بـتوافق اآلراء، تقريـرها عن أعمال دورهتا الثانية عشرة        

(Add.9 بصيغته املعدلة شفويا. 

 ورئيس جمموعـــة   ةـــرؤساء اجملموعات اإلقليمي  وبعـد اعـتماد مشـروع الـتقرير، طلـب            -١٣٣
 وممـثلون آخـرون كـانوا قـد أدلوا ببيانات أثناء            ممـثل رئاسـة االحتـاد األورويب       والصـني و   ٧٧الــ   

ــياناهتم تســليطا للضــوء عــلى املســائل         ــتقرير موجــز عــن ب ــدَرج يف ال اجللســة االفتتاحــية، أن ُي
وتلبـية هلذا الطلب، يرد موجز عن هذه البيانات يف الفصل احلادي عشر             . السياسـاتية الرئيسـية   

 .أدناه
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  الفصل احلادي عشر 
   تنظيم الدورة       
  افتتاح الدورة ومدهتا         -ألف 

 ٢٢ إىل ١٣عقـدت جلـنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية دورهتا الثانية عشرة يف فيينا من                -١٣٤
افتتح الدورة الثانية عشرة للجنة رئيس دورهتا       .  جلسة ١٦وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٣مايو  /أيـار 

نة يف اجللسـة االفتتاحـية كـل مـن املديـر التنفـيذي ملكتب األمم                وخاطـب اللجـ   . احلاديـة عشـرة   
 والصني، ورئيس جمموعة الدول     ٧٧ املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، ورئـيس جمموعـة الــ             

نيابة عن  ( ورئـيس جمموعـة دول أمـريكا الالتينـية والكاريبـي، ووزير العدل اليوناين               فريقـية، ألا
، ووزيـر الشـؤون املغاربية واألفريقية يف اجلزائر،         )نضـمة واملنتسـبة   االحتـاد األورويب والـبلدان امل     

وممثــلي الــربازيل ومجهوريــة كوريــا والســودان والصــني وفــنـزويال وكرواتــيا ومصــر والواليــات 
 .املتحدة

يف بـــيانه  قــال املديـــر التنفــيذي ملكتـــب األمـــم املــتحدة املعـــين بــاملخدرات واجلـــرمية،     -١٣٥
، "السلوك غري املتمدن" عّمأبوجه  أو مـا أمسـاه األمـني العـام       اإلجـرامي سـلك   املاالفتـتاحي، إن    

وإن انتشار هذا   . ملـثال منوذجـي عـن ظاهـرة يف تغـري وتطـور دائمـني وبطرق ال ميكن التنبؤ هبا                   
السـلوك عـلى الصـعيد الـدويل، مبـا يف ذلـك اهلجمـات اإلرهابية الكربى، ليذكّرنا بشكل مؤمل                    

 عــلىوجــز أو.  باســتمرار وأن نســتنبط تدابــري مــنع ومراقــبة فعالــةبأنــه عليــنا  أن نكــون يقظــني
جزءا ال يتجزأ   بعـض املسـائل الـيت أدت باجلمعـية العامـة إىل جعـل مسألة تعزيز األمن البشري                   

/٥٥قرار اجلمعية العامة     (إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية     مكونـات التنمية املستدامة يف       مـن 
.  وأمانتها أعمال تتماشى متاما مع إجناز هذا اهلدف الطويل األمد          ، وأقـّر بـأن أعمال اللجنة      )٢

، وقال إنه ينبغي للجنة اليوم أن تفكر يف ١٩٩٢كمـا أوجـز إجنـازات اللجـنة منذ إنشائها عام         
 املتمــثل يف الوقــائع احلالــية واملســتقبلية يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة  لــتحديكيفــية مواجهــة ا

برنامج األمم  وأضـاف أنـه ينبغي للجنة أن تعاجل العلّة املزمنة يف            . دولاجلنائـية، واحتـياجات الـ     
 املهام املسندة واملوارد    التفاوت القائم بني   الـيت تكُمن يف      املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية         

 املضطلع هبا يف جمال منع اجلرمية تنفيذية النشطةوما زال عدد األ . املـتاحة لتنفـيذ هـذه الواليات      
للمراقبة واضـعاً جـدا باملقارنـة مـع عـدد األنشـطة املضـطلع هبا يف إطار برنامج األمم املتحدة                     مت

ومضـى قائال إنه ينبغي للجنة أن تفكر يف طرق جديدة وابتكارية ملعاجلة           . لمخدراتالدولـية لـ   
لقــد زادت املطالــب عــلى . حتقــيق كــامل إمكاناتــههــذا الــتفاوت مــن أجــل توســيع الــربنامج و 

بسـبب قيمـته املضـافة ووثاقـة صـلته باملواضـيع الـيت هتـم كـثريا من الدول، وخصوصا                     الـربنامج   
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ه كلمته بالتشديد على أنمث اختتم املدير التنفيذي     . نـزاعاخلارجة من ال  الـبلدان النامـية والبلدان      
مـن حـق سـكان العـامل عليـنا الذيـن يطالـبون باملـزيد مـن العدالـة والتقلـيل مـن اجلـرائم أال نألو                  

االلــتزام ال بــّد مــن وحتقــيقا هلــذه الغايــة، .  يف ضــمان األمــن والســالمة وســيادة القــانون جهــداً
 . جانب اللجنةوالدعم من

 والصـني وقـال إن اجملموعـة تعترب مسألة     ٧٧تكلّـم ممـثل الـربازيل نـيابة عـن جمموعـة الــ              -١٣٦
ــألة   ــار باألشـــخاص مسـ ــتحق االجتـ ــتسـ ــتع نظر أن تـ ــنة بـ ــيها اللجـ ــّمقفـ ــاً يف ضـ وء ، وخصوصـ

وأكد على ضرورة إتاحة املوارد املالية اجلديدة للمركز املعين         . بـروتوكول االجتـار باألشـخاص     
مبـنع اإلجـرام الـدويل، الـتابع ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية، من أجل تعزيز              

ثل عــن وأعــرب املمــ. أنشــطته التنفــيذية وتقــدمي املســاعدة التقنــية، خصوصــا إىل الــبلدان النامــية
الـتزام اجملموعـة بـإعالن فييـنا، وأشـار إىل أنـه رغـم األنشـطة الـيت يضـطلع هبا املركز املعين مبنع                         

هناك حاجة  ،  )، املرفق ٥٦/٢٦١القـرار   (بذلـك   املتصـلة    لتنفـيذ خطـط العمـل     اإلجـرام الـدويل     
 اإلرهاب، ورحب فرع منع   وأعـرب أيضا عن تأييد اجملموعة لتعزيز        .  تلـك األنشـطة    إىل تعزيـز  
، الــذي ســوف يقــدم إىل الــدول املســاعدة العملــية  الــربنامج العــاملي ملكافحــة اإلرهــاببإنشــاء 

الالزمـة لالنضـمام إىل االتفاقـيات والـربوتوكوالت الدولـية ملكافحة اإلرهاب والتصديق عليها             
اللجـــنة املخصصـــة وقـــال إن اجملموعـــة تســـلّم بالصــعوبات الـــيت واجهـــت  . وتنفــيذها بفعالـــية 

احملدود  اإلطار الزمين    ، وأعرب عن أمله يف أالّ يكون      ن اتفاقـية ملكافحـة الفسـاد      للـتفاوض بشـأ   
ــنهائي  املــتاح ــّراً بنوعــية الصــّك ال ــة جمموعــته بقــوة  وأكــد مــرة أخــرى  .  إلجنــاز أعماهلــا مِض إدان

لالخـتطاف جبمـيع أشـكاله، وأعـرب عـن ارتـياحه لـلجهود الـيت يـبذهلا املركـز يف جمال أنشطة                       
 ويف اخلتام، نّوه املمثل بتقرير اجتماع اخلرباء        .ضـطلع هبا يف هذا الصدد     ي  الـيت  املسـاعدة التقنـية   

ــية         ــة اجلنائـ ــرمية والعدالـ ــنع اجلـ ــال مـ ــا يف جمـ ــتحدة وقواعدهـ ــم املـ ــايري األمـ ــيق معـ ــن تطبـ )عـ
(E/CN.15/2003/10/Add.1) ،اســتخدام آلــيات خمــتلفة مــن أجــل تعزيــز  وضــح أمهــيةالــذي ي 

نفـيذ الواليـة املسـندة اليه من        لتالجـتماع يعتـرب وسـيلة هاّمـة         وقـال ان ا   . تطبـيق تلـك الصـكوك     
وأوصــى باشــراك الــدول . اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي عــلى الــنحو األمــثل يف هــذا اجملــال 

األعضــاء واجملموعــات اإلقليمــية يف تنظــيم اجــتماعات فــريق اخلــرباء هــذه، وكذلــك يف اختــيار 
 . شات املواضيعيةأعضاء هيئات التدارس املشاركني يف املناق

ألسباب أشـار ممـثل زمـبابوي يف كلمـته، نـيابة عـن جمموعـة الـدول األفريقـية، إىل أن ا             -١٣٧
حلد  لالجتـار يف األشـخاص وغـريه مـن اجلـرائم املـنظمة عرب الوطنية، تكمن يف الفقر وا             اجلذريـة 

 على معاجلة هذه    وحثّ اجملتمع الدويل  .  والـبطالة والـنـزاع القـائم يف أفريقـيا         األدىن مـن التعلـيم    
ورحب بالتقدم احملرز حنو    . األسـباب اجلذريـة، وعـلى تقدمي املساعدة التقنية والتعاون الالزمني          
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مكافحة اجلرمية املنظمة حّيز النفاذ، وأشار إىل مؤمتر وزاري للمنطقة األفريقية،           اتفاقـية    دخـول 
 مبكافحــة هــذا لــتزامهاافــيه الــدول األفريقــية جــددت ، ٢٠٠٢ُعِقــد يف اجلزائــر العاصــمة عــام  

 املقدمة إىل دول املنطقة من أجل       تعزيز املساعدة التقنية  والتمس  . الشـكل مـن أشـكال اإلجرام      
ونّوه بالتقدم احملرز   . دعـم جهودهـا الرامـية إىل التصـديق على االتفاقية وبروتوكوليها وتنفيذها            

األفريقي االحتاد  إىل أن يف املفاوضـات بشـأن وضـع اتفاقـية ملكافحـة الفساد، واسترعى االنتباه         
وأكد أمهية التعاون الدويل    . ٢٠٠٢سبتمرب  /، يف أيلول  اتفاقـية ملـنع الفسـاد وحماربته      قـد اعـتمد     

ا، وأشــار إىل  واملعاقــبة علــيها ومكافحــتهجــرمية االخــتطاف يف اجلهــود املــبذولة مــن أجــل مــنع
. ات القبلــية بشــأن األراضــياملشــاكل القائمــة يف املــنطقة يف هــذا اجملــال، والــيت تســببها الــنـزاع 

وبالنسـبة ملسـألة اإلرهـاب، شـرح املمـثل بإجيـاز الـتزام املـنطقة السياسي مبكافحة هذه الظواهر           
ــنعاء ــته ، وأشـــار إىل دخـــول الشـ ــية مـــنع اإلرهـــاب ومكافحـ ــنفاذ يف اتفاقـ  كـــانون ٦ حـــيز الـ
دد مشرياً إىل أن    وذكر اجلهود اليت يبذهلا االحتاد اإلفريقي يف هذا الص        . ٢٠٠٢ديسـمرب   /األول

االحتـاد يعمـل بـتعاون وثـيق مـع السلطات اجلزائرية على إنشاء املركز األفريقي املعين باألحباث         
. والدراسـات عـن اإلرهـاب، الـذي سـوف يضـع قـاعدة بيانات عن اإلرهاب واجلرمية املنظمة                  

 . ودعا اجملتمع الدويل إىل املساعدة باملوارد يف هذا اجملال

وبــا نــيابة عــن جمموعــة دول أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي فأشــار إىل أن حتــدث ممــثل ك -١٣٨
، شـأنه شأن الّرق الذي تأّسينا منه        إهانـة للحضـارة   االجتـار يف األشـخاص ممارسـة خمجلـة وأنـه            

 إال بــتعاون مجــيع الــدول الــيت مكافحــة هــذا الوبــاءوأضــاف انــه ال ميكــن . عــلى مــدى الــتاريخ
وقال إن من الضروري العمل . ومـا يتصـل بذلـك مـن جرائم    حيـدث فـيها االجتـار باألشـخاص       

 ويف الوقـت نفسـه، تقـدمي املسـاعدة والعـناية الضروريتني      هنـج مـتعدد التخصصـات     تـباع   امعـاً ب  
وأضاف أن اجملموعة تكرر إدانتها جلميع أشكال اإلرهاب، وجتدد دعوهتا إىل    . لـلمجين علـيهم   

.  وباحترام تام حلقوق اإلنسان    انون الدويل يف سـياق القـ    الـتعاون عـلى مكافحـة هـذه األعمـال           
اإلرهاب وعن تطلعه إىل فـرع منع  وأعـرب عـن ارتـياح اجملموعـة لـزيادة املوظفـني العـاملني يف         

أمـا بشأن معايري األمم  .  يف مكافحـة اإلرهـاب   املسـاعدة والـتعاون  تعزيـز دور املركـز يف تقـدمي       
ــة اجل    ــنع اجلــرمية والعدال ــتحدة وقواعدهــا يف جمــال م ــد اجلهــود   امل ــية، فقــال إن اجملموعــة تؤي نائ

وأضاف أنه من األساسي العمل يدا يف يد  . املـبذولة يف سـبيل تعزيـز تطبيق هذه املعايري الدولية          
 لنشر هذه   املـنظمات احلكومـية الدولـية واملنظمات غري احلكومية        مـع كـيانات األمـم املـتحدة و        

النتباه إىل ضرورة وضع معايري مشتركة      واسـترعى املمثل ا   . املعـايري والقواعـد عـلى حنـو أفضـل         
وقال إن من   . السـترجاع املوجـودات املسـروقة وإعادهتا، ألهنا جزء من تراث الشعوب الثقايف            

نموذجــية ملــنع جــرائم انــتهاك الــتراث الــثقايف  العــاهدة الضــروري حــثّ الــدول عــلى مــراعاة امل 
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ؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع ، اليت اعُتِمدت يف مشكل ممتلكات منقولة للشـعوب املـوروث يف  
وأكد املمثل جمددا أن اجملموعة مقتنعة متاماً بأنه ال ميكن التغلب على            . ومعاملة اجملرمني اجلـرمية   

وقال . اجملتمع الدويليبذله اجلهد املشترك الذي اجلـرمية املـنظمة إال بـالدعم املتـبادل والـتعاون و          
 . ما الدول باعتمادها إعالن فيينا يف املؤمتر العاشرإن هذا واجب معنوي والتزام أخالقي قِبلته

ــبلدان      -١٣٩ ــبلدان املنضــمة وال ــيابة عــن االحتــاد األورويب وال ــيوناين ن حتــدث وزيــر العــدل ال
 ال ميكــن تطبــيق اســتراتيجيات أنــه مــع تــزايد العوملــةاملنتســبة، وقــال إن االحتــاد األورويب يــرى 
ة واألمــن إال بواســطة تنســيق وجهــود عــلى الصــعيد  فعالــة ملــنع اجلــرمية مــن أجــل محايــة احلــري  

ومضـى قـائال إن االحتـاد األورويب يسـلم متامـا بـدور األمـم املـتحدة يف هـذا املضمار،                      . العـاملي 
الـيت يؤديهـا كـل مـن اللجـنة واملركـز املعين مبنع اإلجرام              الدؤوبـة    وخاصـة باألعمـال الفعالـة و      

وقد استكملت هذه اجلهود من     . باملخدرات واجلرمية الـدويل التابع ملكتب األمم املتحدة املعين        
 األنشـطة اليت اضطلع هبا االحتاد األورويب، مثل شبكة االحتاد األورويب ملنع اجلرمية، اليت               خـالل 

. ذات الصلة باملخدرات   واجلرائم   قضاء األحداث ركّـزت أساسـا عـلى مـنع اجلـرمية يف املدن، و            
اتفاقــية مكافحــة اجلــرمية وروبــية ستصــبح أطــرافا يف وقــال إنــه مــن املعــتقد أن مجــيع الــدول األ 

ــنظمة ــال       امل ــاد األورويب بضــمان جنــاح أعم ــد الــتزام االحت ــتقبل القريــب، وأك اللجــنة  يف املس
وأضــاف أن االحتــاد األورويب يــرى أنــه  . املخصصــة للــتفاوض بشــأن اتفاقــية ملكافحــة الفســاد  

االجتار باألشخاص، كما جيب حتقيق     ينـبغي إشـراك القطاعني العام واخلاص يف معاجلة مشكلة           
وقــال إن االجتــار يف األشــخاص يســتخدم شــبكات مــن وكــاالت  . املــزيد مــن الــتعاون الــدويل

وعمــالء توظــيف ومــرافقني ومساســرة وقّواديــن مــن بلــد املصــدر إىل بلــد وصــول ضــحايا هــذا  
 فساد وأضاف أن ذلك قد أدى أيضا إىل. الشـكل مـن اجلـرائم املـنظمة، مـرورا بـبلدان أخـرى             

وأشار إىل املؤمتر   . ، واسـتخدام القـوة البدنـية والقسـر        واسـتخدام الـتهديد   موظفـني حكومـيني،     
التحدي العاملي للقرن احلادي والعشرين، املعقود      : األورويب ملـنع ومكافحة االجتار باألشخاص     

، وإىل إعالن بروكسل الذي يؤكد بوضوح أن البشر         ٢٠٠٢سـبتمرب   /يف بروكسـل، يف أيلـول     
وأشـار الوزيــر إىل   . َجر هبـم يعتـربون كضــحايا جـرمية ال كمخلّـني بقوانـني اهلجــرة والعمـل      املـتَّ 

واختــتم قــائال إن . جهــود شــاملة أخــرى بذهلــا االحتــاد األورويب ملكافحــة االجتــار باألشــخاص 
االحتــاد األورويب يشــيد باألعمــال الــيت أُِجنــزت حــىت اآلن، لكــنه يقــّر بأنــه التــزال أمــام اللجــنة   

ل يـتعني إجنازهـا لكـي يتسـىن التوصـية باختـاذ مـزيد مـن الـتدابري امللموسة على الصعيدين                      أعمـا 
 . الدويل واإلقليمي

ــه قــد ُعهــد إىل اللجــنة       -١٤٠ ــر وقــال إن ــية واألفريقــية يف اجلزائ ــر الشــؤون املغارب تكــلم وزي
دالة اجلنائية، مبسـؤولية كـربى تكمـن يف حتديـد السياسة العامة الدولية يف جمال منع اجلرمية والع     
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ويف التوصـية باألنشـطة وبـتدابري التنفـيذ، وكذلـك يف تقـدمي املسامهات اهلامة يف وضع وحتديد                   
وأشــار إىل . املــبادئ التوجيهــية العامــة ألعمــال الــدول اجلماعــية لضــمان أمــن األفــراد واألمــم   

اجلزائـر، وبينه  ، ومكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية      الـتعاون الوثـيق القـائم بـني        
وقـال إن اجلزائـر قـد استضافت املؤمتر األفريقي التفاقية األمم املتحدة             . وبـني االحتـاد األفـريقي     

 تشـــرين ٣٠ و٢٩عـــرب الوطنـــية، املعقـــود يف اجلزائـــر العاصـــمة يف  ملكافحـــة اجلـــرمية املـــنظمة 
االحتاد  عقده    رفـيع املسـتوى    ادولـي ا  حكومـي عا  اجـتما ، كمـا استضـافت      ٢٠٠٢أكـتوبر   /الـثاين 

وحضر . ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٤ إىل  ١١األفـريقي ملـنع ومكافحـة اإلرهـاب يف أفريقيا، من            
هـذا االجـتماع، مـن ضـمن مـن حضـروه، عـدد كـبري مـن املمـثلني رفيعي املستوى عن الدول                        

ومضــى قــائال إن هــذا . التخصصــاتاألعضــاء يف االحتــاد األفــريقي، ميــثلون قطاعــات مــتعددة  
عـنه خطـة عمـل ملـنع ومكافحة اإلرهاب صممت كأداة تنفيذية عملية من               االجـتماع انبثقـت     

، ١٩٩٩شــأهنا أيضــا أن تســاعد عــلى تنفــيذ اتفاقــية اجلزائــر العاصــمة ملكافحــة اإلرهــاب لعــام 
وأخرب اللجنة بأنه قد قدم نص خطة       . وغريهـا مـن الصكوك القانونية الدولية اهلامة ذات الصلة         

وجيــري اآلن إدمــاج هــذه اخلطــة يف . ائــر العاصــمة إىل األمانــةالعمــل املنبــثقة عــن اجــتماع اجلز
وأشار الوزير أيضا   ). ٢٠٠١ (١٣٧٣ بـروح قـرار جملـس األمـن       املـبادرات اإلقليمـية والدولـية       

إىل املركـز األفـريقي املعـين باألحباث والدراسات يف جمال اإلرهاب، الذي تشمل أعماله تدابري              
 ومسائل متويل اإلرهاب وتبادل حراسـة احلـدود   واتقـ معيـنة فـيما خيـص الشـرطة واجلمـارك و       

وسـيحتاج املركـز إىل الدعـم مـن مجـيع الدول            . املعلومـات واخلـربات ووضـع بـرامج التدريـب         
األفريقــية، وكذلــك إىل الــتعاون الوثــيق والشــراكة مــن جانــب املــنظمات الدولــية والــدول          

ن عقد من الزمن وال تزال      وذكـر أن اجلزائر قد عانت من ويالت اإلرهاب ألكثر م          . األخـرى 
كما إن اجلزائر   . يف امليادين االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية     املؤملة   تكـافح عواقـب اإلرهاب    

تعـتزم أكـثر مـن أي وقـت مضـى أن تشـارك مشـاركة فعالـة يف األعمال القائمة على التضامن                
 .اإلقليمي والدويلالدويل من أجل منع هذه اآلفة، وتتطلع إىل تعاون أوثق على الصعيدين 

تكـلم ممـثل مصـر فـأكد أن التغلـب عـلى الـتحدي الـذي متـثله اجلـرمية املـنظمة الدولية                         -١٤١
سـوف يتطلـب تطويـرا مستمرا لألطر التشريعية والقضائية، واخلاصة بإنفاذ القانون يف الدول،               

هذا اجملال، وقـال إنـه يؤيـد دور اللجنة يف    . وكذلـك تطويـرا ممـاثال للـتعاون الـدويل واالقلـيمي        
إال أنه من املهم االنتقال     . وأضـاف أنـه ميكـن تعزيز التعاون الدويل من خالل هذا املنتدى اهلامّ             

وهذا ما . مـن مـرحلة االتفـاق على املبادئ واألهداف املشتركة إىل مرحلة وضع برامج التنفيذ           
ا، لكي يتسىن هلا أن  يتطلـب املـزيد مـن املساعدة للبلدان النامية، وخاصة البلدان األقل منوا منه             

ــية املــتخذة مــن أجــل مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب       تقــدم الدعــم الكــامل إىل املــبادرات الدول
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وأضاف أن  . كما ينبغي إيالء مكافحة اإلرهاب أولوية عليا يف جدول أعمال اللجنة          . الوطنـية 
ه التاّم  وأعـرب ممـثل مصـر عـن تأيـيد         .  مهمـة يف هـذا الصـدد       خطـط العمـل لتنفـيذ إعـالن فييـنا         

وقال إنه من املهم يف     . ألعمـال اللجـنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية دولية ملكافحة الفساد          
 اجلهود من أجل أن خيدم الصّك النهائي مصاحل      حشد كامل املـرحلة األخـرية مـن املفاوضات،        

صيص ونظـرا لـتزايد عـدد أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا املركز، ينبغي خت              . مجـيع الـدول   
. ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانـية الـربناجمية املقـترحة لفـترة السنتني          املـزيد مـن املـوارد هلـذا الغـرض يف            

ويف خــتام كلمــته، أكــد أن مؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية   
 . سيتيح فرصة للتعبري عن عزم دويل على مواجهة ظاهرة اجلرمية يف كل أشكاهلا

 يف القـرن احلـادي والعشـرين، حيث مل        القـرية العاملـية   ار ممـثل مجهوريـة كوريـا إىل         أشـ  -١٤٢
فقـد أدى كـل مـن الـتفاوت املـتزايد يف الدخل بني            . تعـد اجلـرمية حمـدودة يف الشـواغل الوطنـية          

وأمجل اجلهود اليت تبذهلا    . الـبلدان واحلـد مـن اهلجـرة املشـروعة إىل تأجـيج االجتار باألشخاص              
  سن قوانني جديدة  نظام أكفأ للعدالة اجلنائية، يشمل تنقيح القانون اجلنائي، و        حكومـته لوضـع     

وأضــاف أنــه قــد مت . تــنص عــلى معاقــبة املــتاجرين يف األشــخاص ومحايــة ضــحايا هــذا االجتــار 
إنشـاء جلـنة خاصـة ملكافحـة االجتـار يف البشـر، وأن مكتب النائب العام يتوىل ادارة فرقة عمل                     

وقدمـت املؤسسـة املعنـية باملسـاعدة القانونية املعونة لضحايا االجتار     . ائمللتحقـيق يف هـذه اجلـر     
 باإلقامة مؤقتا   مقيمني غري الشرعيني  مـن املواطـنني واألجانـب، وقـد مت اختـاذ تدابـري للسماح لل              

وُنظمــت محــالت توعــية بالــتعاون مــع القطــاع . يف الــبلد يف أثــناء جلوئهــم إىل الــتماس تعويــض
وقـال املمـثل إنـه رغـم الـتقدم احملـرز يف اجلهـود املبذولة على         .  الدولـية  اخلـاص واملـنظمات غـري     

الصـــعيد الوطـــين يف الـــتعامل مـــع مـــرتكيب جـــرمية االجتـــار وضـــحاياها، فـــإن الـــتعاون الـــدويل 
 . واإلقليمي يظل يف غاية األمهية ملنع هذا االجتار

عـن تأيـيده لضرورة      والصـني،    ٧٧أعـرب ممـثل الـربازيل أيضـا، نـيابة عـن جمموعـة الــ                  -١٤٣
انعدام  والتفاوتات االجتماعيةمعاجلـة األسـباب اجلذريـة ملشـكلة االجتـار باألشـخاص، مبـا فيها            

وقـال إنـه ينـبغي للجهود املبذولة ملكافحة هذا الشكل من أشكال اجلرمية              . الفـرص االقتصـادية   
روف االجتماعية  أن تقـيم توازنـا بـني عملـيات إنفـاذ القانون واإلجراءات املتخذة لتحسني الظ               

بـــروتوكول االجتـــار وأضـــاف أن . واالقتصـــادية لألشـــخاص الذيـــن هـــم عرضـــة هلـــذا اخلطـــر
ــذا الصــدد     باألشــخاص  ــنة يف ه ــية متي ــر اســتراتيجية دول ــد وفّ ــدل   . ق ــد وضــعت وزارة الع وق

ــتحدة املعــين         ــتابع ملكتــب األمــم امل ــدويل ال ــنع اإلجــرام ال ــربازيلية، مبســاعدة املركــز املعــين مب ال
رات واجلـرمية، بـرناجما لـتقدير اجتاهـات االجتـار إىل الـبلد ومنها، وإنشاء قاعدة بيانات،                  بـاملخد 

. والتوصـية بالـتدابري الالزمـة لـتعزيز قـدرات الدولة على مقاومة مثل هذه اجلرائم مقاومة فعالة                 
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وسـوف يكّمـل هـذا العمـل أنشـطة وطنـية أخرى، منها الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان الذي                   
، ومحــالت اإلعــالم الــيت تــرعاها "التضــامن بواســطة الرياضــة"، ومشــروع ١٩٩٥ عــام اعــُتمد

ــيم، ومشــروع   ــذي وضــعته وزارة العمــل االجــتماعي  "احلــرس"وزارة التعل ــرمي هــذه  . ، ال وت
وشدد ممثل الربازيل أيضا على أمهية . املـبادرات إىل مـنع االجتـار وتقـدمي املسـاعدة إىل ضـحاياه       

ــدن،   ــنع اإلجــرام يف امل ــبادئ      م ــدول األعضــاء عــلى االسترشــاد بامل وعــلى ضــرورة تشــجيع ال
ــيه / متــوز٢٤، املــؤرخ ٢٠٠٢/١٣التوجيهــية ملــنع اجلــرمية الــيت اعــتمدها اجمللــس يف قــراره     يول

٢٠٠٢. 

 ألمن املرأة والطفل ويقاوم كل      ويل اهتماما كبريا  يظل دوما   قـال ممـثل الصني إن بلده         -١٤٤
وأضـاف أن االجتـار بالنسـاء واألطفـال مشكلة تتخطى           . أشـكال انـتهاك حقوقهـم ومصـاحلهم       

وأن هذا النوع من اإلجرام     . احلـدود الوطنـية يف الـبلدان النامـية واملتقدمة النمو على حّد سواء             
قـد ارُتكـب أيضـا يف الصـني، وأساسـا يف املـناطق الريفية الفقرية منها، حيث ُيّتجر بالنساء من                     

ومضى قائال إن هذا االجتاه يف االجتار قد        .  غري املشروع  املرتب وباألطفال للتبين  زواج  أجـل الـ   
زاد يف االنتشـار مؤخـرا مـن املـناطق الريفـية إىل املـدن، حيـث ُيـرغَم األطفـال املـتجر هبـم على                          

ــية      . ممارســة الدعــارة ــتعزيز الــبىن التحت ــباع هنــج مــتكامل يعــىن ب وحلــل هــذه املشــكلة ينــبغي ات
ون وتعزيز اإلجراءات االقتصادية واالجتماعية والتعليمية القانونـية وتكثـيف أنشـطة إنفـاذ القـان       

وذكـر املمـثل بإجيـاز عـددا مـن التدابري املتخذة            . الفعالـة للقضـاء عـلى أسـباب االجتـار اجلذريـة           
ملعاجلــة مشــكلة االجتــار بالنســاء واألطفــال، مبــا فــيها صــياغة وحتســني القوانــني والــنظم حلمايــة  

ــال بواســطة التشــريع،   ــا شــديدا  النســاء واألطف ــّتِجرين عقاب ــبة امل ــانون  .  ومعاق وأضــاف أن الق
، جيــّرم قــبول أو شــراء النســاء  ١٩٩٧أكــتوبر /اجلــنائي اجلديــد الــذي اعــُتمد يف تشــرين الــثاين 

 ١٩٩١ويف األعوام   . واألطفـــال املـتجــر هبـــم، وكذلـك جيـــّرم عـرقلــة إغاثــة ضحايــا االجتار              
ذ القــانون محـالت أّدت إىل الوصـول إىل عــدد   ، نظـم موظفـو إنفـا   ٢٠٠٠ و١٩٩٥ و١٩٩٣و

. كـبري مـن مـرتكيب هـذه اجلـرائم والقـبض علـيهم وإىل إغاثـة نسـاء وأطفال من ضحايا االجتار                     
. ونظمـت محالت إعالمية لتوعية اجلماهري، كما نظمت دورات تدريبية ملوظفي إنفاذ القانون            

جلهـود الـيت يـبذهلا بلـده من أجل          وأشـار املمـثل إىل ا     . وأقيمـت مراكـز إلعـادة تأهـيل الضـحايا         
 . تعزيز التعاون القضائي الدويل ملكافحة هذه الظاهرة

قـال ممـثل الواليـات املـتحدة إن االجتار يف األشخاص شكل من أشكال الرّق احلديث                  -١٤٥
وقد جعلت حكومة الواليات املتحدة من . القلقبالغ بعـث عـلى   وظاهـرة آخـذة يف االنتشـار ت      

رفيع املستوى  امكتبار أولويـة عالـية، وتسـتخدم لذلك تشريعات شاملة و      مـنع ومكافحـة االجتـ     
 مكرسا للقضاء على هذه اجلرائم ولتعزيز التعاون الدويل الالزم إلهناء            بـني الوكـاالت    امشـترك 
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التابع ملكتب   باملركز املعين مبنع اإلجرام الدويل    شـادة   ومضـى قـائال إنـه ينـبغي اإل        . هـذا االجتـار   
 للجهود اليت يبذهلا يف تقدمي      سـتحقها جبدارة  ملعـين بـاملخدرات واجلـرمية، ألنـه ي        األمـم املـتحدة ا    

املسـاعدة التقنـية إىل الـدول الـيت تسـعى إىل تعزيـز قدراهتـا احمللـية عـلى إنفاذ القوانني ويف جمال                        
وأعرب . العدالـة اجلنائـية، وخاصـة بالنسـبة للتصـديق عـلى اتفاقية منع اجلرمية املنظمة وتنفيذها            

كما . جـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقية ملكافحة الفساد          مـثل عـن تأيـيد بلـده لعمـل الل          امل
االتفاقـيات الدولية االثنيت    أعـرب عـن تأيـيد وفـده لـلجهود الـيت يـبذهلا املركـز لـترويج للتقـّيد ب                    

وأشــار املمــثل إىل زيــادة أنشــطة املركــز  .  وتنفــيذهاعشــرة ملكافحــة اإلرهــاب وبــروتوكوالهتا 
مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات وأفــاد بــأن . ة الــيت امتّصــت مــوارده احملــدودةالتنفــيذي
 قـد أتـى بـبعض اخلطـوات االبـتكارية، مـثل زيـادة التآزر بني املركز وصندوق برنامج                    واجلـرمية 

ــثل         ــتمويل، م ــتكارية لل ــيات اب ــلمخدرات، واستكشــاف آل ــية ل ــبة الدول ــتحدة للمراق ــم امل األم
وحثّ . اص وتدابـري تقاسـم التكاليف مع الدول املستفيدة من املساعدة          إسـهامات القطـاع اخلـ     

األولويات احملتملة يف خطط العمل     برنامج  عـلى احلـذر لـدى دراسـة القائمـة الطويلة اليت تضم              
إلجنـاز أهـداف إعـالن فييـنا، وتعهـد بـأن الواليـات املـتحدة سـوف تسـتمر يف دعمها ألعمال                        

 .املركز

 إن االجتــار باألشــخاص يظــل إهانــة لكــرامة البشــرية مجعــاء وانــتهاكا  قــال ممــثل فــنـزويال -١٤٦
والحــظ أن ظاهــرة االجتــار يف تــزايد عــلى الــرغم مــن اجلهــود الدولــية    . خطــريا حلقــوق اإلنســان 

لـذا، فـإن مواصـلة التصـدي هلـذا الوباء أمر شاغل على           . املـبذولة مـن أجـل مكافحـة هـذه اجلـرمية           
وأضـاف أن تعقّـد املشـكلة وتفاقمهـا من          . ظـى بأولويـة عالـية     الصـعيد الـدويل وينـبغي أن يظـل حي         

جـراء انعـدام العـزمية السياسـية مـن طـرف بعـض احلكومات وانعدام اإلمكانيات االقتصادية، كل                  
ة االجتار، حيثها على ذلك الطلب يف البلدان        هراأرضا خصبة لظ  ذلـك قـد جعـل من بعض البلدان          

ومضـى قـائال إنـه مـن الضروري     . العاملـة واجلـنس  املسـتقبلة حيـث توجـد سـوق لـتجارة األيـدي             
وتكلم املمثل بإجياز .  الضحاياإعادة تأهيلاسـتحداث صـكوك قضـائية أكفأ ملكافحة هذا الوباء و      

عـن اجلهـود الوطنية املبذولة لتكييف التشريعات الوطنية كي تتماشى مع الصكوك الدولية حلماية           
، وكذلك إلبرام اتفاقات ني واسـتغالهلم جنسياً مكافحـة العـنف ضـد األطفـال واملـراهق        األطفـال و  

وهّنأ املمثل املركز   . مـع وكـاالت دولـية ومـنظمات حكومـية دولية وغري حكومية يف هذا الصدد               
املعـين مبـنع اإلجـرام الـدويل، الـتابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، على ما يبذله                   

وأعرب عن تقديره .  مـنع اجلـرمية املـنظمة حيز النفاذ   مـن جهـود تـرمي إىل تعجـيل دخـول اتفاقـية         
للـبلدان املاحنـة الـيت جعلـت مـن ذلـك أمـرا ممكـنا، بعقـد حلقـات دراسـية وتنظيم دورات تدريبية                       

 يف  ازدياد عدد اجلرائم  وأشار املمثل إىل    . تقنـية، وتقـدمي املساعدة التشريعية إىل العديد من البلدان         
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ممـا يتطلـب صـياغة سياسـات عامـة وقائـية تكون قائمة على حتديد               املـدن يف العديـد مـن الـبلدان،          
ويف هـذا الصدد، دعا إىل  . العوامـل وحتلـيل األسـباب واالجتاهـات الـيت أدت إىل تضـّخم الظاهـرة               

تكثــيف األعمــال املشــتركة الــيت يضــطلع هبــا كــل مــن املركــز املعــين مبــنع اإلجــرام وبــرنامج األمــم 
، والبنك الدويل وهيئات دولية أخرى      املتحدة خلدمات املشاريع  مكتـب األمم    املـتحدة اإلمنـائي، و    

وأكد على ضرورة استحداث تدابري وقائية للمسامهة . تقـدم املوارد املالية لتمويل األنشطة الدولية     
ــات بشــأن املمارســات          ــبادل املعلوم ــلى ت ــة ع ــئة ســاملة، ووضــع اســتراتيجيات قائم يف ضــمان بي

 بثّ برامج العنف وتشجيع الربامج ردعن مع وسائل اإلعالم لكمـا اقـترح تطوير التعاو     . الفضـلى 
 .اليت تتناول ِقَيم ُحسن املواطَنة

 وبروتوكوليها يف جناح    اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة   تكلّـم ممـثل كرواتـيا فـأكد قيمة           -١٤٧
وطنية أمـا بالنسـبة ملوضـوع االجتار، فأشار املمثل إىل أمهية وجود آليات              . الـتعاون بـني الـدول     

. قويـة، وكذلـك إىل الـدور املهـم الـذي تقـوم بـه املـنظمات الدولـية يف التصـدي هلـذه الظاهرة                        
وأكـد عـلى الـدور املهـم الـذي تقـوم بـه الـبلدان املاحنـة باملسـاعدة اليت تقدمها، وعلى ضرورة                        
ــار       ــة االجتـ ــدويل، يف مكافحـ ــين والـ ــعيدين الوطـ ــلى الصـ ــية، عـ ــري الدولـ ــنظمات غـ ــراك املـ إشـ

 وأضـاف قـائال إن اللجـنة قـد مجعـت بـني الـبلدان وإهنـا تعـبري عـن االلتزام باختاذ                        .باألشـخاص 
 .إجراءات دولية ملنع هذا النوع من اإلجرام

ــية املــبذولة مــن أجــل ســن القوانــني، مــثل قــانون       -١٤٨ أوجــز ممــثل الســودان اجلهــود الوطن
 األجنبية،  مكافحـة اإلرهـاب، وأخـرى هتـدف إىل مكافحـة غسـل األمـوال، وحـركة العمالت                 

ومضـى قائال إن التشريعات الوطنية تسند األولوية إىل اختاذ لتدابري الوقائية     . والفسـاد والرشـوة   
وأضاف أن اجلرائم املرتكبة يف أفريقيا، ويف السودان        .  والقـَيم العائلية   السـلوك العفـيف   وتعزيـز   

.  واالجتماعيةخاصـة، غالـبا مـا تكـون ذات طـابع مـألوف، وأهنـا ترتـبط بالظروف االقتصادية                
وقـد أسـاءت بعـض املـنظمات غـري احلكومـية فهـم الـثقافة األفريقية وفهمت بعض املمارسات                     

 السودان باحلروب القبلية واألهلية ملا يزيد على        بُتليلقد ا . القبلـية على أهنا اجتار يف األشخاص      
 بشــأن نصـف قـرن، وال يـزال اخــتطاف النسـاء واألطفـال أمـرا قائمــا، وكذلـك الـنـزاع املـدين         

 يف عام   لقضـاء على اختطاف النساء واألطفال     وقـد أُنشـئت جلـنة ل      . احلقـوق يف املـياه واملـراعي      
وأضــاف أن الســودان ال يــزال يــتلقى املســاعدة مــن . ، وهــي تعمــل مــع اجملــتمع الــدويل١٩٩٩

ــن    ــة، وم ــبلدان املاحن ــة   ال ــتحدة للطفول ــم امل ــنظمة األم ــري   م ــنظمات غ ــاد األورويب، وامل ، واالحت
ودعـا املمـثل اجملتمع الدويل إىل البحث عن         . بـناء الســـالم   مـية، وأنـه أنشـأ مراكـز تعـىن ب          احلكو

أســباب اإلجــرام اجلذريــة، ومــراعاة الــتفاوتات االقتصــادية القائمــة بــني الــبلدان، وحماولــة إهنــاء  
 . احلروب اليت ما فتئت القارة األفريقية تعاين منها إىل إهناءين جاهدحالة الفقر، وإىل السعي
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  احلضور    -باء  
ــية عشــرة ممــثلو    -١٤٩ ــدورة الثان ــدول األعضــاء يف اللجــنة  ٣٥حضــر ال ــة مــن ال كمــا .  دول

 دولـة أخـرى مـن الـدول األعضاء يف األمم املتحدة، وعن دولة من                ٧٥حضـرها مراقـبون عـن       
الـدول غـري األعضـاء، وممـثلون ملؤسسـات مـنظومة األمم املتحدة، ومراقبون عن معاهد شبكة                  

 ٣٩ مـنظمة حكومـية دولية و   ١٤األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، وعـن            بـرنامج   
 .وترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة باملشاركني. منظمة غري حكومية

  
  انتخاب أعضاء املكتب        -جيم   

ــار١٣يف جلســتها األوىل، املعقــودة يف   -١٥٠ مــايو، انتخبــت اللجــنة، بالتزكــية، أعضــاء   / أي
 :املكتب التالني

 )بلغاريا(بيتر بوبتشيف    :الرئيس 

 )األرجنتني(ماريانو ألربتو سيافارديين   :نواب الرئيس 

 )النمسا(توماس شتيلتسر     

 )اهلند(سرينيفاسان . ب. ت    

 )السودان(كمال بشري خري    :املقرر 
 

ــناء وشــكّل أعضــاء املكتــب املنتخــبون مكتــب اللجــنة، الــذي اجــتمع عــدة     -١٥١  مــرات أث
 .الدورة للنظر يف املسائل املتصلة بتنظيم األعمال وباالدارة االستراتيجية

  
  اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال                  -دال  

مـــايو، اعـــتمدت اللجـــنة، بـــتوافق اآلراء،  / أيـــار١٣يف جلســـتها األوىل، املعقـــودة يف  -١٥٢
 ســبق أن اتفقــت علــيه اللجــنة يف ، الــذيCorr.1) و(E/CN.15/2003/1جــدول أعماهلــا املؤقــت 

 املـؤرخ  ٢٠٠٢/٢٣٨دورهتـا احلاديـة عشـرة وأقـّره اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي يف قـراره         
 :وكان جدول األعمال هذا كما يلي. ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٤

 .انتخاب أعضاء املكتب -١ 

 .اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢ 

 .جتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفالاال: مناقشة املوضوع احملوري -٣ 
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 .أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل -٤ 

 .التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية -٥ 

 .تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع االرهاب ومكافحته -٦ 

 يف جمال منع اجلرمية والعدالة      اسـتخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها       -٧ 
 .اجلنائية

األعمــال التحضــرية ملؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية والعدالــة  -٨ 
 .اجلنائية

 .االدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية -٩ 

 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة للجنة -١٠ 

 . دورهتا الثانية عشرةاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال -١١ 
  

  الوثائق  -هاء   
تـرد يف املـرفق الـثاين هلـذا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا الثانية                   -١٥٣
 .عشرة
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  املرفق األول  
   احلضور     

 *األعضاء
 

Anatoliy E. Safonov, Ilya I. Rogachev, Sergey P. Bulavin, Nikita 
A. Safonov, Irina V. Silkina, Sergey V. Vasiliev, Nikolay Y. 
Shokov, Mikhail A. Lomakin, Valery A. Grobovoy, Victor V. 
Milchenko, Alexander G. Sinelnikov, Pavel S. Yatskovsky, Galina 
N. Turbanova, Evgeny V. Snytkin, Mikhail I. Kalinin, Vera G. 
Gracheva, Dmitry R. Okhotnikov, Alexander A. Borisov, Sergey V. 
Zemskiy 

 االحتاد الروسي

Taye Mengistu اثيوبيا 
Mariano Alberto Ciafardini, Betina Pasquali de Fonseca, Sebastián 
Sayu 

 األرجنتني

Herbert Honsowitz, Detlev Boenke, Birgit Schweikert, Michael 
Ott, Nicole Zündorf-Hinte, Petra Arnhold, Joachim Ziegler, 
Matthias Schuster 

 أملانيا

Samodra Sriwidjaja, Bambang Prayitno, Perwitorini Wijono, 
Gories Mere, Aryanto Sutadi, Rachmat Wibono, Haris Nugroho, 
Odo Rene Mathew Manuhutu 

 اندونيسيا

Aziz Aliev أوزبكستان 
Joseph Etima, Johnson Byabashaija أوغندا 
Claudio Moreno, Gioacchino Polimeni, Alfonso Papa, Roberta 
Barberini, Roberto Bellelli, Nicola Maiorano, Giovanni Liguori, 
Francesco Giuseppe Troja 

 إيطاليا

Mehdi Danesh-Yazdi, Pirooz Hosseini, Ali Hajigholam Saryazdi, 
Mahmoud Khani Jooyabad, Hossein Sadat Meydani 

-مجهورية(ايران 
 )سالميةاال

Ali Sarwar Naqui, Mohammad Kamran Akhtar باكستان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .مل تكن تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا وموريتانيا ممثلة يف الدورة *
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Roberto Abdenur, Enio Cordeiro, Maria da Graca Fredenhagem de 
Oliveira Nascimento, Patricia Maria Oliveira Lima, Renato de 
Alencar Lima, Marina Pereira Pires de Oliveira, Simone Pedra 
Reis 

 لالربازي

Carlos Neves Ferreira, Liliana Araújo, Teresa Alves Martins, 
Mário Gomes Dias, Euclides Damaso, José Maria Moreira Da 
Silva, Maria Do Carmo Costa 

 الربتغال

Peter Poptchev, Dimitri Pampoulov, Katia Georgieva بلغاريا 
Piotr Mochnaczewski, Mariusz Skowronski, Anna Grupinska, 
Agnieszka Dabrowiecka, Beata Ziorkiewicz, Miroslaw Nowacki, 
Aleksandra Potepa, Dariusz Karnowski, Paulina Wylcan 

 بولندا

Luis Solari Tudela, Javier Paulinich, Hugo Portugal, Manuel 
Alvarez 

 بريو

Suzanne Aho توغو 
 ليندة بريزة، أمحد حامد عبد الوهاب،                     طاوس فروخي، نبيل حطايل،                

 عبد اهللا رمحوين        
 اجلزائر

Young-Ju Koh, Chung-ha Suh, Kyung-Pil Kang, Jeong-Hun 
Kwon, Beom-Youn Won, Joon-Oh Jang, Yeon-Jean Yoon, Seong-
Jun Cho 

 مجهورية كوريا

Tirivafi John Kangai, Vova Abednigo Chikanda, Barbra 
Chimhandamba 

 زمبابوي

Mario Castro Grande السلفادور 
يوسف سعيد حممد، امساعيل أبو شوك، أمحد حسن أمحد، حممد فريد                                      

 حسن، كمال بشري خري             
 السودان

Yan Zhang, Dong Wang, Xiaofeng Guo, Xiangfeng Li الصني 
Baboucarr Sowe غامبيا 
Patrick Villemur, Michèle Ramis, Jean-Michel Colombani, 
Bernard Frery, Julien Deruffe, Olivia Diego 

 فرنسا

Vladimir Matek, Željko Horvatić, Zdravko Stojanović, Darko 
Goettlicher, Dalibor Zidanić, Branko Turić, Duška Paravić, Vesna 
Vuković, Ivana Werft, Mato Blažanović, Sandra Veber 

 كرواتيا

Ronald Woodbridge Gonzalez, Stella Aviram Neuman كوستاريكا 
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Rosso José Serrano Cadena, Ciro Arévalo Yepes, Edgar Lombana 
Trujillo, Rafael Castillo Pacheco, Maira Zenery Alfonso Cuellar, 
Carlos Rodriguez Bocanegra, Nohra María Quintero, Diana  Mejía 
Molina 

 كولومبيا

Patricia Espinosa Cantellano, José Luis Santiago Vasconcelos, 
Pedro José Peñaloza, Luis Javier Campuzano, Julián Juárez 
Cadenas, Elizardo Rannauro Melgarejo 

 املكسيك

عمر حممد كردي، عبد الرحيم بن مشين الغامدي، عبد اهللا بن عبد                                     
 الغامدي، حممد بن ناصر العولة،                   الرمحن اليوسف، صاحل بن عبد اهللا                    

عبد الرمحن بن حممد اجلار اهللا، حممد بن عبد العزيز املهيزع، سعود                                    
 املطلق  

اململكة العربية 
 السعودية

Thomas Stelzer, Helga Konrad, Johann Fröhlich, Wolfgang 
Spadinger, Michael Postl, Raimund Magis, Roland Miklau, 
Carmen Prior, Peter Martschini, Hans J. Almoslechner, Amelie 
Leitner 

 النمسا

Alberto Altamirano Lacayo نيكاراغوا 
T. P. Sreenivasan, Hamid Ali Rao, Sharda Prasad, Hemant Karkare, 
Nita Kapoor 

 اهلند

Jaap Ramaker, Hans Abma, Marjo Crompvoets, Emma Kay, Anke 
ter Hoeve 

 هولندا

Elizabeth Verville, Kathleen Barmon, Thomas Burrows, Jay 
Albanese, Haley D. Collums, Barbara Esser, David Fisher, Scott 
Harris, Marsha Liss, Catherine Newcombe 

الواليات املتحدة 
 األمريكية

Yuki Furuta, Yukio Takasu, Kunihiko Sakai, Kiyokazu Ota, 
Keisuke Senta, Hirokazu Urata, Taro Higashiyama, Isao 
Shimamura, Yukiko Yamada, Jiro Usui 

 اليابان

   
  الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت مثلها مراقبون

أذربـيجان، األردن، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، اإلمارات العربية           
بودا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، ايرلندا، ايسلندا، باراغواي، بلجيكا،        املـتحدة، أنتـيغوا وبـر     

بـنما، بوتسـوانا، بوركيـنا فاسـو، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، بيالروس، تايلند، تركيا، تونس،                
اجلماهرييـة العربـية الليبـية، اجلمهوريـة التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية مقدونيا             
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ية السـابقة، جـنوب أفريقـيا، الدامنـرك، رومانـيا، سـري النكا، سلوفاكيا، سلوفينيا،                اليوغسـالف 
سـنغافورة، السـويد، سويسـرا، سـرياليون، شــيلي، صـربيا واجلـبل األسـود، عمـان، غواتــيماال،         
غينـيا، الفلـبني، فـنـزويال، فنلـندا، فييـت نـام، قـربص، الكامريون، كندا، كوبا، كوت ديفوار،                   

لبـنان، خلتنشتاين، لكمسربغ، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مايل، ماليزيا، مصر،          الكويـت، كينـيا،     
ــنرويج،       ــيا، ال ــاكو، ناميب ــندا الشــمالية، مون ــربيطانيا العظمــى وايرل ــتحدة ل املغــرب، اململكــة امل

 نيجرييا، نيوزيلندا، هنغاريا، اليمن، اليونان
  

  الدول غري األعضاء اليت مثلها مراقبون
 الكرسي الرسويل

  
  الكيانات اليت مثلها مراقبون

 فلسطني
  

  األمانة العامة لألمم املتحدة
مكتـب الشـؤون القانونـية، إدارة عمليات حفظ السالم، شعبة النهوض باملرأة، مكتب مفوض         

 األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
  

  اهد األحباثبرامج األمم املتحدة ومع
مفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني، منظمة األمم املتحدة للطفولة، معهد األمم املتحدة             

 األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة
  

  املعاهد االقليمية املنتسبة واملعاهد املشاركة
ــة اجملــرمني، املعهــد األورويب ملــنع      اجلــرمية معهــد آســيا والشــرق األقصــى ملــنع اإلجــرام ومعامل

ــة اجملــرمني،         ــنع اجلــرمية ومعامل ــريقي مل ــد االف ــتحدة، املعه ــم امل ومكافحــتها، املنتســب إىل األم
املركــزالدويل إلصــالح القــانون اجلــنائي ولسياســة العدالــة اجلنائــية، املعهــد الــدويل للدراســات   

 لعلمي والفينالعليا يف علوم اجلنائية، املركز الدويل ملنع اجلرمية، اجمللس االستشاري الدويل ا
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  الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة
مكتـب العمـل الـدويل، مـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة، صندوق النقد الدويل،                      

 املنظمة البحرية الدولية
  

  املنظمات احلكومية الدولية اليت مثّلها مراقبون
االفريقية، -واحملـيط اهلـادئ، املـنظمة االستشـارية القانونـية االسيوية          الـتعاون االقتصـادي آلسـيا       

جملــس وزراء الداخلــية العــرب، جملــس أوروبــا، جملــس االحتــاد األورويب، املفوضــية األوروبــية،  
مكتـب الشـرطة األورويب، املركـز الـدويل لـتطوير سياسـات اهلجـرة، املـنظمة الدولية للهجرة،                   

جامعة الدول العربية، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، منظمة املؤمتر          االحتـاد الـربملاين الدويل،      
اإلسـالمي، املركـز اإلقلـيمي ملكافحـة اجلـرمية العابـرة لـلحدود الـتابع للمبادرة التعاونية جلنوب             

 شرق أوروبا، منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة
  

  املنظمات غري احلكومية
ــية    :ذات املركــز االستشــاري العــام  ــتاس الدول  املؤسســة االســيوية ملــنع اجلــرمية، مؤسســة كاري

، جلنة األصدقاء العاملية للتشاور،     )االحتـاد الـدويل للجمعـيات اخلريية واالجتماعية الكاثوليكية        (
االحتـاد الـدويل إللغـاء الـرق، الـتحالف النسائي الدويل، اجمللس النسائي الدويل، االحتاد الدويل                 

ارية والفنية، الرابطة الدولية ألخوات احملبة، الرابطة العاملية للمرشدات         للمشـتغالت باملهن التج   
 وفتيات الكشافة، مؤمتر العامل اإلسالمي، منظمة زونتا الدولية

 
ــلم     :ذات املركــز االستشــاري اخلــاص  ــرابطة األمريكــية لع ــوم القضــاء اجلــنائي، ال ــية عل  أكادمي

 العـرب، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، رابطة  اإلجـرام، مـنظمة العفـو الدولـية، احتـاد احملـامني           
مـنع التعذيـب، املركـز الوطين للوقاية وللدفاع االجتماعي، جلنة العمل من أجل حقوق الطفل                

لالصــالح اجلــنائي، الــرابطة " هــاوارد"واملــرأة، احلــركة الدولــية للدفــاع عــن األطفــال، رابطــة   
للـــبحوث والدراســـات يف عـــلم االجـــتماع الدولـــية ألعضـــاء النـــيابة العامـــة، املركـــز الـــدويل  

ــرعاية األبرشــية الكاثوليكــية يف الســجون، اجمللــس       ــية لل ــات والســجون، اللجــنة الدول والعقوب
ــدويل         ــان، االحتــاد ال ــدويل املعــين مبشــاكل الكحــول واإلدم ــنفس، اجمللــس ال ــلماء ال ــدويل لع ال

 االنسان، االحتاد العقاري    للجامعـيات، االحتـاد الـدويل ألرض اإلنسان، الرابطة الدولية حلقوق          
الــدويل، اجلمعــية الدولــية لعــلم اجلــرمية، اجلمعــية الدولــية للدفــاع االجــتماعي، االحتــاد الــياباين   
لــرابطات احملــامني، مؤسســة مــارانغوبولص حلقــوق االنســان، مركــز دراســات املــرأة يف مــنطقة 
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جمللــس الوطــين للمــنظمات الــبحر األبــيض املتوســط، الــرابطة الوطنــية حملــامي الدفــاع اجلــنائي، ا 
 االحتــاد الفــيدرايل للمــنظمات النســائية واجلماعــات النســائية للــرابطات       -النســائية األملانــية  

احلركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافة واحلركة الدولية        (األملانـية، باكس رومانا     
اجلمعــية العاملــية للدراســات ، الــرابطة الدولــية الصــالح قــانون العقوبــات،  )للطلــبة الكاثولــيك
 املتعلقة بالضحايا

 
  الرابطة الدولية للشرطة:املدرجة يف قائمة املنظمات املرشحة
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  املرفق الثاين  
   قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة         

 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رقم الوثيقة األعمال

Corr.1 وA/57/152 ٦ فرع منع االرهاب يف األمانة العامةتقرير األمني العام عن تعزيز 

A/57/152/Add.1و Corr.1

A/57/152/Add.2و Corr.2

تقرير األمني العام عن منع املمارسات الفاسدة وحتويل األموال املتأتية 
 من مصدر غري مشروع

٥  A/57/158 وAdd.1و Add.2

ملكافحة الفساد عن تقرير اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية 
/  كانون الثاين٢٤ إىل ١٣أعمال دورهتا الرابعة، املعقودة يف فيينا من 

 ٢٠٠٣يناير 

٥ A/AC.261/13

Corr.1 و E/CN.15/2003/1 ٢ جدول األعمال املؤقت والشروح

E/CN.15/2003/2 ٤ تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل

E/CN.15/2003/3 ٣ ن األمني العام عن االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفالمذكرة م

تقرير األمني العام عن أنشطة املعاهد اليت تتألف منها شبكة برنامج 
 األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

٤ E/CN.15/2003/4

حدة ملكافحة تقرير األمني العام عن التصديق على اتفاقية األمم املت
 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

٥ E/CN.15/2003/5

تقرير األمني العام عن أعمال اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية 
 ملكافحة الفساد

٥ E/CN.15/2003/6

تقرير األمني العام عن التعاون الدويل على منع االختطاف ومكافحته 
 ، وعلى توفري املساعدة للضحاياوالقضاء عليه

٥ E/CN.15/2003/7و Add.1

تقرير األمني العام عن االجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات  ٥ E/CN.15/2003/8
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رقم الوثيقة األعمال

الربية اخلاضعة للحماية والوصول إىل املوارد اجلينية بوسائل غري 
 مشروعة

Corr.1 وAdd.1و

تعاون الدويل واملساعدة التقنية يف منع تقرير األمني العام عن تعزيز ال
 االرهاب ومكافحته

٦ E/CN.15/2003/9

تقرير األمني العام عن معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع 
 اجلرمية والعدالة اجلنائية

٧ E/CN.15/2003/10و Add.1

Add.2و

 احلادي تقرير األمني العام عن األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة
 عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

٨ E/CN.15/2003/11و Corr.1

Add.2 وAdd.1و

مذكرة من األمانة عن برنامج العمل املقترح يف جمال منع اجلرمية 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤والعدالة اجلنائية لفترة السنتني 

٩ E/CN.15/2003/12

 األمم مذكرة من األمانة عن تسمية عضوين يف جملس أمناء معهد
 املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة

٩ E/CN.15/2003/13

E/CN.15/2003/L.1 ١١ مشروع تقرير

Add.1-9و

أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل، مبا يف ذلك ادارة صندوق 
 مشروع قرار منقح: األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

٤ E/CN.15/2003/L.2/Rev.2

E/CN.15/2003/L.3/Rev.1 ٩ مشروع قرار منقح: أداء جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 موجهة من جملس وزراء ٢٠٠٣مارس / آذار٢٥مذكرة شفوية مؤرخة 
 الداخلية العرب إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

٦ E/CN.15/2003/L.4

E/CN.15/2003/L.5 ٣ مشروع قرار: ار باألشخاصتعزيز التعاون الدويل على مكافحة االجت

E/CN.15/2003/L.6/Rev.1 ٥ مشروع قرار منقح: منع اجلرمية يف املدن

E/CN.15/2003/L.7 ٥ مشروع قرار: تدابري تعزيز املنع الفّعال للجرمية يف املدن
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رقم الوثيقة األعمال

األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية 
 مشروع قرار منقح: اجلنائيةوالعدالة 

٨ E/CN.15/2003/L.8/Rev.1

تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية على تشجيع تنفيذ االتفاقيات 
والربوتوكوالت العاملية ذات الصلة باالرهاب يف اطار أنشطة املركز 

 مشروع قرار منقح: املعين مبنع االجرام الدويل

٦ E/CN.15/2003/L.9/Rev.1

 وتعزيز تقدمي املساعدة إىل ضحايا االجتار، وال سيما النساء تشجيع
 مشروع قرار: واألطفال

٣ E/CN.15/2003/L.10

مشروع : االجتار بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية
 قرار منقح

٥ E/CN.15/2003/L.11/Rev.1

شعوب املوروث املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف لل
 مشروع قرار: يف شكل ممتلكات منقولة

٧ E/CN.15/2003/L.12

التعاون الدويل على منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وعلى 
 مشروع قرار منقح: توفري املساعدة للضحايا

٥ E/CN.15/2003/L.13/Rev.1

تعزيز التعاون الدويل على منع ومكافحة االجتار باألشخاص ومحاية 
 مشروع قرار منقح: ضحايا ذلك االجتار

٣ E/CN.15/2003/L.14/Rev.1

تقدمي املساعدة : التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
إىل الدول يف جمال بناء القدرات تيسريا لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

:  هباملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة
 مشروع قرار

٥ E/CN.15/2003/L.15

التعاون الدويل واملساعدة التقنية واخلدمات االستشارية يف منع اجلرمية 
 مشروع قرار: والعدالة اجلنائية

٦ E/CN.15/2003/L.16



E/2003/30 
E/CN.15/2003/14 

 
 

116

 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رقم الوثيقة األعمال

: معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 مشروع قرار منقح

٧ E/CN.15/2003/L.17/Rev.1

Report of the Expert Group Meeting on Trafficking in Women and 
Girls, organized by the United Nations Division for the Advancement 
of Women/Department of Economic and Social Affairs in 
collaboration with the Centre for International Crime 
Prevention/United Nations Office on Drugs and Crime, held in Glen 
Cove, New York from 18 to 22 November 2002

٣ E/CN.15/2003/CRP.1

Report of the International Policy Dialogue “Tackling cross-border 
crime: challenges of international development cooperation”, 
convened by the Development Policy Forum of InWEnt-
Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH (Capacity-
Building International), Germany, in cooperation with the Federal 
Ministry of Economic Cooperation and Development and the 
Centre for International Crime Prevention/ United Nations Office 
on Drugs and Crime, held in Bonn on 16 and 17 December 2002

٣ E/CN.15/2003/CRP.2

Report on the Joint ECOWAS/UNODC Regional Meeting of Experts 
on Trafficking in Human Beings, held in Lomé on 2 and 3 December 
2002; ECOWAS Declaration on the Fight against Trafficking in 
Persons; and ECOWAS Initial Plan of Action against Trafficking in 
Persons (2002-2003)

٣ E/CN.15/2003/CRP.3

Tokyo Declaration adopted by the Ninth Asia Crime Prevention 
Foundation World Conference on Crime Prevention and Criminal 
Justice, held in Tokyo from 2 to 4 October 2002 

E/CN.15/2003/CRP.4 ٧و ٥

United Nations legislative guide to the universal anti-terrorism 
conventions and protocols ٦ E/CN.15/2003/CRP.5

Coalition against trafficking in human beings in the Philippines ٣ E/CN.15/2003/CRP.6

Supplementary information on the United Nations Crime Prevention 
and Criminal Justice Fund ٤ E/CN.15/2003/CRP.7

Workshop on Trafficking in Women and Children in East Africa held 
at the UNAFRI Secretariat, Naguru, Kampala ٣ E/CN.15/2003/CRP.8

For human dignity—towards the Charter of Fundamental Rights of 
Prisoners ٧ E/CN.15/2003/CRP.9

Pathbreaking strategies in the global fight against sex trafficking, 
conference recommendations, Washington, D.C.,
23-26 February 2003

٣ E/CN.15/2003/CRP.10

Revised manual on the Model Treaty on Extradition E/CN.15/2003/CRP.11 ٦ و٥

Draft revised manual on the Model Treaty on Mutual Assistance in 
Criminal Matters E/CN.15/2003/CRP.12 ٦ و٥
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 العنوان أو الوصف
بند جدول 
 رقم الوثيقة األعمال

Statement submitted by a group of non-governmental organizations on 
agenda item 3 ٣ E/CN.15/2003/NGO/1

Statement submitted by the Afro-Asian Peoples’ Solidarity 
Organization ٣ E/CN.15/2003/NGO/2

Statement submitted by Soroptimist International on agenda item 3 ٣ E/CN.15/2003/NGO/3

Statement submitted by Soroptimist International on agenda item 7 ٧ E/CN.15/2003/NGO/4

Report of the Executive Director on the proceedings of the 
Symposium “Combating International Terrorism: The Contribution of 
the United Nations”, held in Vienna on 3 and 4 June 2002

٦ SYMP/TERR/3/Rev.1
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  املرفق الثالث   
بيان مايل عن مشروع القرار املنقح بشأن األعمال التحضريية ملؤمتر 

  *األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 مـن مـنطوق مشـروع القـرار املـنقح، تكـرر اجلمعـية العامة              ١٥ و ١٣ و ٦يف الفقـرات     -١

كة معـاهد بـرنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية        طلـبها إىل األمـني العـام أن يعـّد، بالـتعاون مـع شـب               
والعدالــة اجلنائــية، دلــيال للمناقشــة ألجــل االجــتماعات االقليمــية التحضــريية لــلمؤمتر احلــادي    
عشـر؛ وتكـرر أيضـا طلـبها إىل األمـني العـام أن يتـيح املـوارد الالزمـة ملشاركة أقل البلدان منوا                

ر احلـادي عشـر ويف املؤمتر نفسه، وفقا للممارسة          يف االجـتماعات التحضـريية االقليمـية لـلمؤمت        
املتـبعة يف املاضـي؛ كمـا تطلـب إىل األمـني العـام أن يوفـر املـوارد حسـبما يلزم وفقا للممارسة                     
املسـتقرة اخلاصـة مبيزانـية األمم املتحدة وضمن املخصصات االمجالية يف امليزانية الربناجمية لفترة               

يذ بــرنامج اعالمــي واســع وفّعــال بشــأن األعمــال   ، بغــية ضــمان تنفــ ٢٠٠٥-٢٠٠٤الســنتني 
 .التحضريية للمؤمتر احلادي عشر واملؤمتر نفسه ومتابعة توصياته وتنفيذها

، ســيعد دلــيل للمناقشــة ألجــل االجــتماعات     ٢٠٠٣-٢٠٠٢خــالل فــترة الســنتني    -٢
ــباب      . االقليمــية ــتاحة يف إطــار ال ــوارد امل ــنع اجلــرمية ١٤وســيجرى هــذا النشــاط ضــمن امل  ، م

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢والعدالة اجلنائية، من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

، فاقترح األمني العام رصد موارد يف إطار        ٢٠٠٥-٢٠٠٤أمـا بالنسـبة لفـترة السنتني         -٣
، مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، ملشـاركة أقل البلدان منوا يف االجتماعات االقليمية                 ١٦الـباب   

حلادي عشر ويف املؤمتر نفسه، وفقا للممارسة املتبعة يف املاضي، ويف إطار            التحضـريية للمؤمتر ا   
 .، اإلعالم، ألجل أنشطة اإلعالم املتعلقة باملؤمتر احلادي عشر٢٨الباب 

 باء  ٤٥/٢٤٨وُوجِّـه انتـباه اللجـنة إىل أحكـام الفرع السادس من قرار اجلمعية العامة                 -٤
لــذي أكــدت فــيه اجلمعــية مــن جديــد عــلى أن   ، ا١٩٩٠ديســمرب / كــانون األول٢١املــؤرخ 

اللجـنة اخلامسـة هـي اللجـنة الرئيسية التابعة للجمعية، املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية                
ــد أيضــا عــلى دور اللجــنة االستشــارية لشــؤون اإلدارة       ــية؛ وأكــدت مــن جدي ومســائل امليزان

 .وامليزانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
، انظر  E/CN.15/2003/L.8/Rev.1 القرار املنقح، الذي صدر أصال حتت رقم    لالطالع على نص مشروع   *

 .ولالطالع على املناقشة، انظر الفصل السابع. الفصل األول الباب ألف، مشروع القرار الرابع 
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  املرفق الرابع   
 املتعلق بالتعاون الدويل واملساعدة التقنية بيان مايل عن مشروع القرار

  *واخلدمات االستشارية يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 مـن منطوق مشروع القرار، يطلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل    ١٠يف الفقـرة     -١

مــم األمــني العــام أن يعمــل عــلى تعزيــز املــوارد املــتاحة ضــمن إطــار امليزانــية االمجالــية لــدى األ  
املـتحدة ألجـل األنشطة التنفيذية، وخصوصا اخلدمات االستشارية على الصعيد األقاليمي اليت             

، الـربنامج العـادي للتعاون التقين، من امليزانية الربناجمية          ٢٣يضـطلع هبـا املركـز مبقتضـى الـباب           
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤املقترحة لألمم املتحدة لفترة السنتني 

معية العامة قد وافقت يف دورهتا السادسة واخلمسني      ويف هـذا الصدد، يستذكر أن اجل       -٢
يف إطــار الــباب  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ دوالر لفــترة الســنتني ٩٢٣ ١٠٠عــلى ختصــيص مــبلغ قــدره 

، الـربنامج العـادي للـتعاون الـتقين، ألنشـطة التعاون التقين ذات الصلة مبنع اجلرمية والعدالة                  ٢١
 ٩٨١ ٦٠٠ العام قد أدرج مبلغا قدره       وفضـال عـن ذلـك، ينـبغي مالحظـة أن األمني           . اجلنائـية 

 A/58/6 (٢٠٠٥-٢٠٠٤نفســه مــن امليزانــية املقــترحة لفــترة الســنتني   طــار الــباب إدوالر، يف 
 .وستنظر اجلمعية العامة يف هذا االقتراح يف دورهتا الثامنة واخلمسني)). ٢٣الباب (

 باء  ٤٥/٢٤٨ة العامة   وُوجِّـه انتـباه اللجـنة إىل أحكـام الفرع السادس من قرار اجلمعي              -٣
، الــذي أكــدت فــيه اجلمعــية مــن جديــد عــلى أن   ١٩٩٠ديســمرب / كــانون األول٢١املــؤرخ 

اللجـنة اخلامسـة هـي اللجـنة الرئيسـية الـتابعة للجمعـية املختصة باملسؤولية عن املسائل اإلدارية             
ــد أيضــا عــلى دور اللجــنة االستشــارية لشــؤون اإلدار      ــية؛ وأكــدت مــن جدي ة ومســائل امليزان

 .وامليزانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
، أنظر الفصل األول،    E/CN.15/2003/L.16لالطالع على نص مشروع القرار، الذي صدر أصال حتت الرمز       *

 .ولالطالع على املناقشة، انظر الفصل اخلامس.  مشروع القرار الثاينالباب باء،


