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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة الثانية عشرة

       ٢٠٠٣مايو / أيار٢٢-١٣فيينا، 
 جدول األعمال املؤقت والشروح وتنظيم األعمال املقترح

  
 جدول األعمال املؤقت

 
 .انتخاب أعضاء املكتب -١
 .اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢
 .جتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفالاال: مناقشة املوضوع احملوري -٣
 .أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل -٤
 .التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية -٥
 .تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية على منع ومكافحة االرهاب -٦
 . منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاستخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال -٧
 .األعمال التحضرية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية -٨
 .االدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية -٩

 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة للجنة -١٠
 .نية عشرةاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثا -١١
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 الشروح
 

  انتخاب أعضاء املكتب -١ 
 مـــن الـــنظام الداخـــلي لـــلجان الفنـــية الـــتابعة لـــلمجلس االقتصـــادي ١٥تـــنص املـــادة  

واالجـتماعي عـلى أن تنتخـب اللجـنة، يف بدايـة اجللسـة األوىل من دورهتا العادية، رئيسا ومن                    
 .يلزم من أعضاء آخرين للمكتب من بني ممثلي أعضاء اللجنة

 من النظام الداخلي، يشغل أعضاء املكتب مناصبهم إىل أن ينتخب          ١٦فقـا لـلمادة     وو 
 .خلفاء هلم، كما جيوز اعادة انتخاهبم

وابــتداء مــن الــدورة األوىل للجــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، الــيت عقــدت يف عــام  
 املتــبعة ومــع مــراعاة املمارســة. ، جيــري انــتخاب رئــيس وثالثــة نــواب للرئــيس ومقــرر ١٩٩٢

لتــناوب األعضــاء عــلى أســاس اجملموعــات االقليمــية يف الــدورة الســابقة، كانــت مســؤوليات     
أعضـاء املكتـب الذيـن انتخبـتهم اللجـنة يف دورهتـا احلادية عشرة من اجملموعات االقليمية على                   

 :النحو التايل
 

 املنصب اجملموعة االقليمية عضو املكتب املنتخب
ــاي   ــون كانغـــــ ــايف جـــــ ترييفـــــ

 )ابويزمب(
 الرئيس جمموعة الدول األفريقية

 نواب الرئيس جمموعة دول أوروبا الشرقية )بلغاريا(إيفان نايدينوف 
جمموعـــة دول أمـــريكا الالتينـــية  )بريو(خافيري باولينيتش 

 والكاريبـي
 

جمموعــــة دول أوروبــــا الغربــــية  )فرنسا(باتريك فيليمور 
 ودول أخرى

 

مجهوريــة (ســارياجي . ح. عــلى
 )ن االسالميةايرا

 :املقرر جمموعة الدول اآلسيوية

 
وأنشـئ يف الـدورة احلاديـة عشـرة للجـنة فـريق مؤلف من رؤساء اجملموعات االقليمية                   

وشكل أعضاء ذلك الفريق مع أعضاء      . اخلمـس ملسـاعدة الرئـيس يف معاجلـة املسـائل التنظيمية           
 .املكتب املنتخبني املكتب املوسع للجنة

تــناوب الــيت أقــرهتا اللجــنة ســيكون رئــيس اللجــنة يف دورهتــا الثانــية   ووفقــا ملمارســة ال 
 .عشرة من جمموعة دول أوروبا الشرقية وسيكون املقرر من جمموعة الدول األفريقية
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 بــأن تســعى اجملموعــات االقليمــية، كــلما ٥/٣وكانــت اللجــنة قــد أوصــت يف قــرارها  
انتخاب عضو واحد على األقل من      أمكـن ذلـك، إىل االسـتمرارية يف تشكيل مكتبها، خاصة ب           

 .األعضاء املتقاعدين من املكتب السابق لكل دورة للعمل يف مكتب الدورة التالية هلا
  

  اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -٢ 
ــادة   ــادي    ٧تـــنص املـ ــلمجلس االقتصـ ــتابعة لـ ــية الـ ــلي لـــلجان الفنـ ــنظام الداخـ  مـــن الـ

ة كل دورة، جدول أعمال تلك الدورة على أساس         واالجـتماعي عـلى أن تقـر اللجنة، يف بداي         
 .جدول األعمال املؤقت

، أن توفَّــر ١٩٩٧/٢٣٢وكــان اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي قــد قــرر، يف مقــرره   
 ١٢للجــنة، اعتــبارا مــن دورهتــا الســابعة فصــاعدا، خدمــات تــرمجة فوريــة كاملــة ملــا جمموعــه    

ريع املقترحات وجلسات األفرقة العاملة     جلسـة من جلسات املشاورات غري الرمسية حول مشا        
املفـــتوحة العضـــوية، باالضـــافة إىل جلســـاهتا العامـــة، عـــلى أن تقـــوم اللجـــنة بـــتحديد الوقـــت 
املخصـص ملخـتلف أنـواع اجللسـات عـلى وجـه الدقـة ضـمن اطـار بـند جدول أعماهلا املعنون                       

لســتني يف آن ، عــلى أســاس أال تعقــد أكــثر مــن ج "اقــرار جــدول األعمــال وتنظــيم األعمــال "
 .واحد، ضمانا ملشاركة أكرب عدد ممكن من الوفود

، ٢٠٠٢/٢٣٨وكــان اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي قــد أحــاط عــلما، يف مقــرره     
بـتقرير اللجـنة عـن أعمـال دورهتـا احلاديـة عشـرة ووافـق عـلى جدول األعمال املؤقت لدورهتا              

 . الثانية عشرة

للجـنة أن تضع جدوال زمنيا لدورهتا الثانية  وعقـب اقـرار جـدول األعمـال، رمبـا تـود ا        
ويرد يف املرفق هبذه الوثيقة تنظيم مقترح لألعمال لكي         . عشـرة، وأن تـتفق على تنظيم أعماهلا       

 .تنظر فيه اللجنة
  

   االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال: مناقشة املوضوع احملوري -٣ 
  االجتاهات يف االجتار بالبشر )أ(
التعاون واملساعدة على انفاذ القانون : تقصي يف قضايا االجتار بالبشر ومالحقتهاال )ب(

  على الصعيدين الوطين والدويل
  دعم الضحايا ودور اجملتمع املدين: زيادة الوعي والتدخل االجتماعي )ج(
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االدارة االسـتراتيجية لـربنامج األمـم املتحدة        "، املعـنون    ٩/١قـررت اللجـنة يف قـرارها         
، أن تواصل اتباع    "ع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية مـن جانـب جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية                  ملـن 

ــا         ــأن يكــون لكــل دورة مــن دوراهت ــذي يقضــي ب ــتعدد الســنوات، ال ــرر امل ــرنامج عمــلها املق ب
 .موضوع حموري بارز واحد

ــراره     ــرر اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي يف ق  أن يكــون املوضــوع  ٢٠٠٢/٢٣٨وق
 ".االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال"حملوري البارز لدورة اللجنة الثانية عشرة هو ا

: خطط العمل لتنفيذ اعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة" املعـنون  ٥٦/٢٦١ويف القـرار    
، أحاطـت اجلمعـية العامـة علما مع التقدير خبطط           "مواجهـة حتديـات القـرن احلـادي والعشـرين         

فــيذ اعــالن فييــنا املــرفق بالقــرار والــذي احــتوى عــلى خطــة عمــل ملكافحــة االجتــار     العمــل لتن
 .باألشخاص

ــرار   ــنون ٥٧/١٧٣ويف الق ــة      " املع ــنع اجلــرمية والعدال ــتحدة مل ــم امل ــرنامج األم ــز ب تعزي
، أعربت اجلمعية العامة عن تقديرها للجهود       "اجلنائـية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين        

املـبذولة على املستوى االقليمي الستكمال عمل الربنامج يف مكافحة هتريب املهاجرين            الراهـنة   
واالجتـار باألشـخاص، ال ســيما النسـاء واألطفــال، والحظـت نـتائج املؤمتــر الـوزاري االقلــيمي       
املعـين بتهريـب الـناس واالجتـار باألشـخاص واجلـرمية عـرب الوطنـية املتصـلة هبمـا، الذي عقد يف                       

، واملؤمتــر االقلــيمي الســابع املعـــين    ٢٠٠٢فــرباير  / شــباط ٢٨ اىل ٢٦يســيا، مــن   بــايل، اندون 
ــيماال، مــن     ــيغوا، غوات ــذي عقــد يف أنت ــار٣١ اىل ٢٨باهلجــرات، ال ــايو / أي  يف اطــار ٢٠٠٢م

عملـية بويـبال، وحثـت الـدول واملـنظمات الدولـية ذات الصـلة على وضع استراتيجيات وطنية                   
ــتد    ــن ال ــا م ــية وغريه ــية ودول ــية     واقليم ــربنامج يف التصــدي بفعال ــة لعمــل ال ــة املكمل ابري الالزم

 .للمشاكل الكبرية اليت يثريها هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص واألنشطة ذات الصلة

وقـد تـود اللجنة أن تبحث أثناء مناقشة املوضوع احملوري يف دورهتا الثانية عشرة شىت        
وقـد ُيعطـى اهـتمام خاص لتيسري توقيع         . طفـال جوانـب االجتـار بالبشـر، ال سـيما بالنسـاء واأل           

وبـدء نفـاذ بـروتوكول مـنع االجتـار باألشـخاص، ال سـيما النسـاء واألطفال، وقمعه ومعاقبته،                    
وهـو الـربوتوكول الـذي يسـتكمل اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛                  

اص؛ وللمساعدة والتعاون التقنيني دعما ولـتدابري تنفـيذ خطـة العمـل ملكافحـة االجتـار باألشـخ           
تدابري " بشأن   ٨وسيكون معروضا على اللجنة املبدأ      . للـربنامج العـاملي ملكافحـة االجتار بالبشر       

من املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا بشأن       " خاصـة حلمايـة ودعم األطفال ضحايا االجتار       
ر مفوضــة األمــم املــتحدة الســامية حلقــوق  حقــوق االنســان واالجتــار بالبشــر، الــواردة يف تقريــ  

 ).E/2002/68/Add.1(االنسان 
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وســتتم أثــناء دورة اللجــنة الثانــية عشــرة حلقــة عمــل بشــأن االجتــار بالبشــر، ال ســيما   
بالنسـاء واألطفـال، تـنظمها معـاهد شـبكة بـرنامج األمـم املـتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،                   

 .ألقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالةوينسقها معهد األمم املتحدة ا
 

 الوثائق
 

 )A/57/170(تقرير األمني العام عن االجتار بالنساء والفتيات 

(اجلـــزء املتصـــل باملوضـــوع يف تقريـــر مفوضـــة األمـــم املـــتحدة الســـاميـة حلقـــــوق االنســــــان  
E/2002/68/Add.1( 

 )E/CN.15/2003/3(األطفال مذكرة األمني العام بشأن االجتار بالبشر، وال سيما النساء و
  

  أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل -٤ 
 التعاون التقين

 
تعزيز برنامج األمم   " املعنون   ٥٧/١٧٣أكـدت اجلمعـية العامـة مـن جديـد، يف قرارها              

 ، أمهية برنامج  "املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، وال سـيما قدراته يف جمال التعاون التقين                 
األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية فـيما يتصـل بالتشـجيع عـلى اختـاذ اجراءات فعالة                        
ــياجات اجملــتمع      ــية احت ــية، ويف تلب ــة اجلنائ ــتعاون الــدويل يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدال ــتعزيز ال ل
ا الـدويل يف مواجهـة النشـاط االجـرامي عـلى الصـعيدين الوطين وعرب الوطين على السواء، كم                  

أكــدت مــن جديــد الــدور الــذي يؤديــه املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل يف تــزويد الــدول      
ــن أشــكال           ــارية وغريهــا م ــتقين واخلدمــات االستش ــبها، بالــتعاون ال ــناء عــلى طل األعضــاء، ب
املسـاعدة يف مـيدان مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، مبا يف ذلك يف جمايل منع اجلرمية املنظمة عرب                      

ية واالرهـاب ومكافحـتهما، وكذلـك يف جمـال اعـادة بناء النظم الوطنية للعدالة اجلنائية،                 الوطنـ 
وأيـدت ايـالء أولويـة عالية للتعاون التقين وشددت على ضرورة تعزيز أنشطة املركز التنفيذية،            

ن خاصــة لــتقدمي املســاعدة للــبلدان النامــية والــبلدان الــيت متــر اقتصــاداهتا مبــرحلة انتقالــية والــبلدا 
 .اخلارجة من نزاعات

الـــتعاون الـــدويل واملســـاعدة التقنـــية واخلدمـــات     " املعـــنون ٢٠٠٢/١٧ويف القـــرار  
، أحاط اجمللس االقتصادي واالجتماعي علما      "االستشـارية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية       
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 سيما أنشطة   ، وال )١(ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية    مـع الـتقدير بـتقرير املديـر التنفـيذي           
الــتعاون الــتقين الــيت اضــطلع هبــا واملركّــزة عــلى اجملــاالت الــيت أســندهتا الــيه خصيصــا جلــنة مــنع  
اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، وخاصــة الــترويج إلبــرام وتنفــيذ اتفاقــية األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية    

ية والــبلدان الــيت متــر الــبلدان النامــ"، ودعــا "املــنظمة عــرب الوطنــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا 
أن تـدرج يف طلـباهتا للحصـول عـلى املساعدة من برنامج األمم      إىل اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالـية   

أو عناصر تتعلق مبنع /بـراجمه القطرية، مشاريع و  إطـار  املـتحدة االمنـائي، وال سـيما كجـزء مـن     
لدراية الفنية والتعليم املستمر    اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، بغـية تدعـيم القدرة املؤسسية الوطنية وا             

 ".يف ذلك اجملال

ــن القــرار     ــنون ٢٠٠٢/١٥ويف اجلــزء األول م ــايري األمــم    " املع ــتخدام وتطبــيق مع اس
مواصلة "شـجع اجمللس املركز على      " املـتحدة وقواعدهـا يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية              
ل األعضـاء عـند الطلـب ورهنا بتوافر         تقـدمي املسـاعدة التقنـية واخلدمـات االستشـارية اىل الـدو            

األمــوال املوجــودة، وذلــك لدعــم اصــالح نظــام العدالــة اجلنائــية، مبــا يف ذلــك يف اطــار حفــظ   
السـالم واعـادة التعمري بعد انتهاء الرتاع، باالستناد اىل معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال                

 ".منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 

 الربامج العاملية
 

 اىل املــبادرة الــيت اختذهــا ١٩٩٩/٢٣أشــار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي يف قــراره  
املركـز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل بالـتعاون مـع معهـد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية                     

د والعدالـة يف اعـداد الـربنامج العـاملي ملكافحـة االجتـار بالبشـر والـربنامج العـاملي ملكافحة الفسا                 
والدراسـات العاملـية عـن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ولكنه أكد على أن الربامج اليت يروج هلا                  
املركـز ينـبغي أن تصـاغ بعـد تشـاور وثـيق مـع الـدول األعضـاء واسـتعراض تقـوم بـه جلنة منع                

 .اجلرمية والعدالة اجلنائية

افـية الحراز تقدم  املـوارد الك  إىل ، أعـرب اجمللـس عـن احلاجـة    ٢٠٠٢/١٧ويف القـرار   
 إطار يف مواصلة اضفاء الطابع العملي على أنشطة املركز وبغية تنفيذ املشاريع املضطلع هبا يف

الـربنامج العـاملي ملكافحـة االجتـار بالبشـر والـربنامج العـاملي ملكافحـة الفسـاد والـربنامج العــاملي           
 .ملكافحة اجلرمية املنظمة

                                                         
 .يسمى اآلن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )١(  
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ــرارها      ــة يف ق ــية العام ــت اجلمع ــك    ٥٧/١٧٣ورحب ــا يف ذل ــل املركــز، مب ــربنامج عم  ب
الــربامج العاملــية الــثالثة الــيت تتــناول االجتــار بالبشــر، والفســاد، واجلــرمية املــنظمة، وطلبــت إىل    
األمـني العـام مواصـلة توضـيح بـرنامج العمـل ومواصـلة تعزيز املركز عن طريق تزويده باملوارد               

 .الالزمة لتنفيذ واليته تنفيذا كامال

ل تقريـر املديـر التنفـيذي عـن أعمـال املركـز املعـين مبـنع االجرام الدويل                   وسـوف يتـناو    
(E/CN.15/2003/2)حالة تنفيذ الربامج العاملية الثالثة . 

 
 حشد املوارد

 
ــرارها     ــثاين مـــن قـ ــزء الـ ــنة يف اجلـ ــريق  ٦/١أعربـــت اللجـ ــاء الفـ ــرها ألعضـ  عـــن تقديـ

صبح ذلك الفريق أيضا اآللية حلشد االستشـاري غـري الـرمسي املعين حبشد املوارد، وقررت أن ي           
 مــن ١٥املــوارد وتنســيق األنشــطة يف جمــال املســاعدة التقنــيـة، عــلى الــنحو املــتوخى يف الفقـــرة 

 .٥/٢قرارها 

ــرار      ــن الق ــثاين م ــهام يف    ٧/١ويف اجلــزء ال ــدول األعضــاء االس ــت اللجــنة اىل ال ، طلب
نويا اذا أمكن، من أجل تغطية تكاليف      صـندوق األمـم املـتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، س          

حتســني البنــية التحتــية لــلمركز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل وحتســني قدرتــه عــلى تطويــر وادارة  
عنصــر الــتعاون الــتقين لــربنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية واســتنباط أدوات   

ــدول األعضــاء أن ت    ــة، كمــا طلبــت إىل ال ــتمويل    التدريــب الالزم بحــث مــع املركــز طــرائق ال
وخــيارات الــتعاون الــتقين ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية؛ وحثــت الــدول األعضــاء عــلى تــزويد 
املركـز باملعلومـات املـتعلقة باجنـازات مشـاريع التعاون التقين اليت ينفذها املركز، مع ابراز أمهية          

 .تعزيز االهتمام هباتلك املشاريع بغية اجتذاب املزيد من االنتباه اليها و

 بـاجلهود اليت تبذهلا اللجنة كي تضطلع        ٥٧/١٧٣ورحبـت اجلمعـية العامـة يف قـرارها           
عـلى حنـو أكـثر نشـاطا باملهمة املنوطة هبا فيما يتعلق حبشد املوارد، وأهابت باللجنة أن تواصل          

ــربع         ــريق الت ــن ط ــم، ع ــدول اىل أن تدع ــاه؛ ودعــت مجــيع ال ــذا االجت ــز أنشــطتها يف ه ات تعزي
لصـندوق األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية، األنشطة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة               

 .ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

اجلهات املاحنة احملتملة   ، دعـا اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي          ٢٠٠٢/١٧ويف القـرار     
م مسامهات مالية كبرية ومنتظمـة، ال      واملؤسسـات املالـية املـتعددة األطراف ذات الصلة أن تقد          

ــية        ســيما الصــناديق العامــة الغــرض مــن أجــل صــوغ وتنســيق وتنفــيذ مشــاريع املســاعدة التقن
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بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية وأن تدعــم دور  إطــار املوضــوعة ضــمن
وطلــب اىل األمــني العــام أن الــربنامج باعتــباره أداة ميســرة للمســاعدة الثنائــية يف ذلــك اجملــال،  

يواصــل تعزيــز املــوارد املــتاحة يف االطــار الــراهن للميزانــية االمجالــية لألمــم املــتحدة مــن أجــل     
 من ٢١األنشـطة التنفـيذية، وخاصـة اخلدمـات االستشـارية األقاليمـية لـلمركز يف اطـار الـباب                 

يبذل كل جهد ممكن، مبا يف      امليزانـية العاديـة لألمـم املـتحدة، وطلـب أيضـا اىل األمني العام أن                 
ذلـك مناشـدة اجلهـات املاحنـة يف القطـاع اخلـاص، من أجل زيادة املوارد اخلارجة عن امليزانية،          

 .مبا فيها الصناديق العامة الغرض، ومن أجل حشد املوارد ومجع األموال
 

 التعاون مع مؤسسات األمم املتحدة والكيانات األخرى
 

 الـربامج والصـناديق واملؤسسـات املعنية        ٥٧/١٧٣ها  شـجعت اجلمعـية العامـة يف قـرار         
ــية       ــرنامج األمــم املــتحدة االمنــائي واملؤسســات املال ــتابعة ملــنظومة األمــم املــتحدة، ال ســيما ب ال
الدولـية، وخصوصـا البـنك الـدويل، ووكـاالت التمويل االقليمية والوطنية، على دعم األنشطة                

رام الـدويل، ودعـت الكـيانات املعنـية الـتابعة ملنظومة       التنفـيذية التقنـية لـلمركز املعـين مبـنع االجـ           
األمــم املــتحدة، مبــا فــيها بــرنامج األمــم املــتحدة للمراقــبة الدولــية ووكــاالت الــتمويل الدولــية    
األخـرى، اىل زيـادة تفاعـلها مـع املركز لالفادة من أوجه التآزر وتفادي االزدواج يف اجلهود،                  

 ادراج األنشــطة املــتعلقة مبــنع اجلــرمية والعدالــة  ومــن أجــل ضــمان أن يــتم، حســب االقتضــاء،  
اجلنائـية، مبـا فـيها األنشـطة املتصـلة مبنع الفساد، يف خططها لتحقيق التنمية املستدامة، وأن يتم                   
عــلى الوجــه األكمــل اســتخدام خــربة املركــز يف جمــال األنشــطة املتصــلة مبــنع اجلــرمية والعدالــة    

 .نع الفساد وتعزيز سيادة القانوناجلنائية، مبا فيها األنشطة املتصلة مب

، دعـا اجمللس االقتصادي واالجتماعي املركز  ٢٠٠٢/١٥ويف اجلـزء األول مـن القـرار      
اىل مواصـلة زيـادة الـتعاون والتنسيق مع الكيانات األخرى ذات الصلة، ال سيما معاهد شبكة                 

ألمــم املــتحدة الســامية بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية ومكتــب مفوضــة ا 
حلقــوق االنســان، يف اســتخدام وتطبــيق معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا يف جمــال مــنع اجلــرمية  

 .والعدالة اجلنائية

 الكـيانات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا         ٢٠٠٢/١٧ودعـا اجمللـس يف قـراره         
 وبرنامج األمم املتحدة االمنائي والبنك      فـيها بـرنامج األمـم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات         

الـدويل وسـائر وكـاالت التمويل الدولية اىل أن تزيد تفاعلها من املركز بغية ضمان أن تدرج،       
ضــمن خططهــا لتحقــيق التنمــية املســتدامة، حســب االقتضــاء، األنشــطة املــتعلقة مبــنع اجلــرمية      

د، وبغـية ضمان االستفادة التامة من    والعدالـة اجلنائـية، مبـا فـيها االرهـاب واالخـتطاف والفسـا             
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خـربة املركـز فـيما خيـص األنشـطة املـتعلقة مبـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية وتعزيز سيادة القانون                  
 .وجتنب ازدواج اجلهود

مواجهة حتديات القرن احلادي    : مـتابعة خطـط العمـل لتنفـيذ اعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة            
 والعشرين
، أن تقدم اىل اللجنة يف ٥٧/١٧٠عامـة اىل األمانة العامة، يف قرارها     طلبـت اجلمعـية ال     

دورهتـا الثانـية عشـرة تقريرا عن حصيلة نتائج مناقشتها مع معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة                 
ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية بشـأن اسـهامها املمكـن يف تنفيذ خطط العمل لتنفيذ اعالن فيينا                     

، وطلبـت اىل املدير التنفيذي ملكتب مراقبة املخدرات         ٥٦/٢٦١عـية العامـة     مبقتضـى قـرار اجلم    
 أن يواظـب على اعالم اللجنة بالتقدم احملرز يف متابعة خطط العمل يف تقاريره               )١(ومـنع اجلـرمية   

) E/CN.15/2003/4(وحيـتوي تقريـر األمني العام عن أنشطة املعاهد          . املقدمـة عـن عمـل املركـز       
 .يذ خطط العملعلى معلومات عن تنف

 
 الوثائق

 
 (E/CN.15/2003/2)تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل 

تقريـر األمـني العـام عـن أنشطة معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية                  
(E/CN.15/2003/4) 

  
   الوطنيةالتعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب -٥ 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، والربوتوكوالت امللحقة  )أ(
 هبا

 
الــتعاون الــدويل عــلى مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب       " املعــنون  ٥٧/١٦٨يف القــرار  
 املتحدة تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول يف جمـال بـناء القـدرات تيسريا لتنفيذ اتفاقية األمم             : الوطنـية 

، شــجعت اجلمعــية العامــة "ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا 
الـدول األعضـاء عـلى أن تقـدم إىل صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية تربعات                  

باملساعدة التقنية اليت كافـية لـتزويد الـبلدان النامـية والـبلدان الـيت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،                
قـد حتـتاجها لتنفـيذ االتفاقـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا، وطلبـت إىل األمني العام أن يواصل          
ــية        ــاذ االتفاقـ ــبدء نفـ ــة لـ ــورة فعالـ ــل بصـ ــن العمـ ــنه مـ ــة لتمكيـ ــاملوارد الالزمـ ــز بـ ــزويد املركـ تـ



 

 10 
 

 E/CN.15/2003/1 

امنة واخلمسني تقريرا   والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا، كما طلبت منه أن يقدم اليها يف دورهتا الث              
 .عن تنفيذ القرار

 مجــيع الــدول واملــنظمات االقتصــادية    ٥٧/١٧٣وحثــت اجلمعــية العامــة يف قــرارها     
االقليمــية، الــيت مل توقــع ومل تصــدق عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب  

قرب وقت ممكن لضمان    الوطنـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا، أن توقعهـا وتصـدق عليها يف أ               
بـدء نفاذهـا بسـرعة، وطلبـت اىل األمـني العـام أن يـتخذ مجيع التدابري الالزمة وأن يوفر الدعم                      
الكـايف لـلمركز لتمكيـنه مـن العمـل لـبدء نفاذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا بسرعة، مبا                

ابع لألمانة العامة، يف يف ذلـك تنظـيم نشـاط تعاهدي، بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية الت             
 .٢٠٠٣عام 

 
 التفاوض بشأن اتفاقية دولية ملكافحة الفساد )ب(
 

عقـد مؤمتـر سياسـي رفيع املستوى للتوقيع على اتفاقية           "، املعـنون    ٥٧/١٦٩يف القـرار     
، قبلـت اجلمعـية العامـة مـع التقدير العرض املقدم من حكومة           "األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد       

فة مؤمتـر سياسـي رفـيع املسـتوى لغـرض التوقـيع على االتفافية وقررت عقد         املكسـيك الستضـا   
، ٢٠٠٣املؤمتـر السياسـي الرفـيع املستوى لغرض التوقيع على االتفاقية يف املكسيك بنهاية عام                

وطلبـت اىل املركـز أن يعمـل بالـتعاون مـع حكومـة املكسيك، وبالتشاور مع الدول األعضاء،                   
ــتراحات لتنظــيم ا  ملؤمتــر السياســي الرفــيع املســتوى حــىت يتســىن اتاحــة الفــرص    عــلى صــوغ اق

ــتابعة       ــية، وال ســيما أنشــطة امل ــتعلقة باالتفاق ــنظر يف املســائل امل ــيعي املســتوى لل للمــندوبني الرف
 .الالزمة لتنفيذها بصورة فعالة، ولألعمال املقبلة يف جمال مكافحة الفساد

ة اجناز عمل اللجنة املخصصة ، أمهي٥٧/١٧٣وأكـدت اجلمعـية من جديد، يف قرارها        
ــرار        ــا لشــروط الق ــية ملكافحــة الفســاد وفق ــتفاوض بشــأن اتفاق ــت اللجــنة  ٥٦/٢٦٠لل ، وحث

 .٢٠٠٣املخصصة على السعي الجناز عملها بنهاية عام 
 
 منع االختطاف ومكافحته )ج(
 

ــرار   ــنون ٢٠٠٢/١٦يف الق ــنع االخــتطاف ومكافحــته     "، املع ــلى م ــدويل ع ــتعاون ال ال
، دعا اجمللس االقتصادي واالجتماعي الدول األعضاء       "ليه وتوفري املساعدة للضحايا   والقضـاء ع  

اىل أن تقــدم لألمــني العــام معلومــات عــن ممارســة االخــتطاف وعــن الــتدابري الداخلــية املــتخذة   
بشـأنه، مبـا فـيها املتصـلة بتوفري الدعم واملساعدة للضحايا وأسرهم، وطلب اىل األمني العام أن        

للجـنة يف دورهتـا الثالـثة عشـرة تقريـرا عـن احلالـة الوقائعـية والقانونية لالختطاف يف                    يقـدم اىل ا   
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مجـيع أحنـاء العـامل، مبـا يف ذلـك حالـة الضـحايا، وأن يقـدم الـيها يف دورهتا الثانية عشرة تقريرا                         
مرحلـيا عـن ذلـك املوضـوع، مستعينا يف ذلك باملسامهات املقدمة خارج امليزانية أو مستخدما                 

رد املوجـودة، مـع االسـتناد اىل الـردود الـواردة مـن الـدول األعضاء وبالتنسيق مع اهليئات                    املـوا 
 .املختصة داخل منظومة األمم املتحدة

 االجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية )د(
 

لعــام أن ، إىل األمــني ا٢٠٠١/١٢طلــب اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي، يف قــراره    
يعـد، يف حـدود املـوارد املوجـودة أو باالعـتماد عـلى مسـامهات من خارج امليزانية، وبالتنسيق                    
ــيه األحكــام        ــرا حيلــل ف ــنظومة األمــم املــتحدة، تقري ــتابعة مل مــع الكــيانات املختصــة األخــرى ال
ــرارات       ــائق والقـ ــائر الوثـ ــراف، وسـ ــتعددة األطـ ــية واملـ ــية واالقليمـ ــية والثنائـ ــية الداخلـ  القانونـ
ــباتات       ــأنواع الن ــناول مــنع ومكافحــة االجتــار غــري املشــروع ب والتوصــيات ذات الصــلة الــيت تت
واحلــيوانات الــربية اخلاضــعة لــلحماية عــلى يــد مجاعــات اجرامــية مــنظمة، والقضــاء عــلى هــذا   
االجتــار، وأن يقدمــه إىل اللجــنة يف دورهتــا احلاديــة عشــرة، كمــا طلــب الــيه أن يعــد يف حــدود  

دة أو باالعــتماد عــلى مســامهات مــن خــارج امليزانــية، وبالتنســيق مــع الكــيانات املــوارد املوجــو
املختصـة األخـرى الـتابعة ملـنظومة األمـم املـتحدة، تقريـرا حيلـل فـيه األحكام القانونية الداخلية                     
والثنائـية واالقليمـية واملتعددة األطراف وسائر الوثائق والقرارات والتوصيات ذات الصلة، اليت             

وصـول غـري املشـروع إىل املـوارد اجلينـية، وكذلك مدى ضلوع اجلماعات االجرامية                تتـناول ال  
 .املنظمة يف هذا العمل؛ وأن يقدمه إىل اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة

، طلـــب اجمللـــس اىل األمـــني العـــام أن يضـــع الصـــيغة النهائـــية ٢٠٠٢/١٨ويف القـــرار  
ــرار اجمللــس    ــتقريره عــن تنفــيذ ق ــية    وأن يقــدم٢٠٠١/١٢ل ــتقرير اىل اللجــنة يف دورهتــا الثان  ال

 .عشرة

/٢٠٠١وقـد قُدِّم اىل اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة تقرير مرحلي عن تنفيذ القـــرار                
وسـيكون معروضـا على اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة تقرير األمني العام عن االجتار غري              . ١٢

ــباتات واحلــيوانات الــربية اخل   اضــعة لــلحماية والوصــول غــري املشــروع اىل   املشــروع بــأنواع الن
 ).E/CN.15/2003/8(املوارد اجلينية 

 
 الوثائق

 
تقريــر األمــني العــام عــن مــنع املمارســات الفاســدة وحتويــل األمــوال املتأتــية مــن مصــادر غــري      

 (A/57/158)مشروعة 
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 )E.CN.15/2003/2(تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل 

(تقريـر األمـني العـام عـن تصـديق اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيــة                      
E/CN.15/2003/5( 

(تقريـر األمـني العـام عن عمل اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية دولية ملكافحة الفسـاد                 
E/CN.15/2003/6( 

ويل عـلى مـنع جـرمية االختطاف ومكافحتها         تقريـر مرحـلي مـن األمـني العـام عـن الـتعاون الـد               
 )E/CN.15/2003/7(والقضاء عليها وتقدمي املساعدة للضحايا 

ــربية اخلاضــعة        ــباتات واحلــيوانات ال ــأنواع الن ــام عــن االجتــار غــري املشــروع ب ــر األمــني الع تقري
 )E/CN.15/2003/8(للحماية والوصول غري املشروع اىل املوارد اجلينية 

(خصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقية ملكافحة الفساد عن أعمال دورتيها الرابعــة        تقريـر اللجـنة امل    
A/AC.261/13 (واخلامسة 

  
  تعزيز التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع االرهاب ومكافحته                             -٦ 

تعزيــز بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة       "، املعــنون ٥٦/١٢٣يف القــرار  
، دعـت اجلمعـية العامة األمني العام اىل أن          " سـيما قدراتـه يف جمـال الـتعاون الـتقين           اجلنائـية، وال  

يـنظر، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء واللجنة، يف الطرق اليت ميكن أن يساهم هبا املركز املعين                     
مبـنع االجـرام الـدويل يف جهود منظومة األمم املتحدة ملكافحة االرهاب وفقا لقرارات اجلمعية                

 . األمن ذات الصلةوجملس

، أن يقـدم اقـتراحات لتدعيم       ٥٦/٢٥٣وطلبـت اجلمعـية اىل األمـني العـام، يف قـرارها              
 .فرع منع االرهاب يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، وأن يقدم تقريرا عنها اىل اجلمعية

، أمهــية عمــل املركــز يف تنفــيذ واليــته، مبــا يف ٥٧/١٧٣وأكــدت اجلمعــية، يف قــرارها  
ع االرهــاب ومكافحــته، وال ســيما يف جمــال تعزيــز الــتعاون الــدويل وتقــدمي املســاعدة   ذلــك مــن

التقنـية بـناء عـلى الطلب، استكماال لعمل جلنة جملس األمن ملواجهة االرهاب، وأحاطت علما                
مـع الـتقدير، يف هـذا الصـدد، بـتقرير األمـني العام عن تدعيم فرع منع االرهاب التابع للمركز                     

ــنع اال  ــدويل  املعــين مب  و Corr.1 و A/57/152/Add.1 و A/57/152/Corr.1 و A/57/152(جــرام ال
Corr.2 و A/57/152/Add.2.( 
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، رحبت  "التدابري الالزمة للقضاء على االرهاب الدويل     "، املعـنون    ٥٧/٢٧ويف القـرار     
اجلمعـية جبهـود فـرع مـنع االرهـاب بعـد اسـتعراض االمكانيات املوجودة داخل منظومة األمم                   

 .تحدة لكي يتم، عن طريق واليته، تعزيز قدرات األمم املتحدة يف جمال منع االرهابامل

، بالعــرض املقــدم مــن ١١/١ورحبــت جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، يف قــرارها   
، "مسامهة األمم املتحدة: مكافحـة االرهـاب الدويل  "حكومـة النمسـا الستضـافة نـدوة عـنواهنا        

 أن يقــدم تقريــرا عــن  )١(فــيذي ملكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية  وطلبــت اىل املديــر التن
مـداوالت الـندوة وآراء اللجنة حوهلا اىل األمني العام لكي ينظر فيه لدى وضع الصغية النهائية             

 .٥٦/١٢٣لتقريره عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة 

ختصيص موارد  ، على   ٥٧/٢٩٢ووافقـت اجلمعـية العامـة، يف اجلـزء الرابع من قرارها              
اضــافية مــن صــندوق الطــوارئ لتدعــيم فــرع مــنع االرهــاب، وقــررت أن تــدرج، يف امليزانــية     

، االحتـياجات مـن املـوارد على النحو املبني       ٢٠٠٥-٢٠٠٤الـربناجمية املقـترحة لفـترة السـنتني         
 .بالتفصيل يف املرفق بتقرير األمني العام

، على أنه ينبغي للمركز ٢٠٠٢/١٩وشـدد اجمللـس االقتصـادي واالجتماعي يف قراره      
 ووفقا لتوجيهات الدول األعضاء واللجنة، اىل       ٥٦/١٢٣أ، يعمـد، عمال بقرار اجلمعية العامة        

أن يـدرج ضـمن أنشـطته تـزويد الـدول، بـناء عـلى طلـبها، باملسـاعدة التقنـية الالزمـة لتوقيعها                        
ضمام اليها والتصديق عليها    عـلى االتفاقـيات والـربوتوكوالت الدولـية املـتعلقة باالرهـاب واالن            

وتنفـيذها بفعالـية، مـع مـراعاة خطـة العمـل ملكافحـة االرهـاب الـواردة يف خطط العمل لتنفيذ                   
اعـالن فييـنا، وشـدد أيضا على أنه ينبغي للمركز أن يدرج ضمن أنشطته اختاذ التدابري الالزمة                  

ا يف ذلـك اجلرمية املنظمة،  لتوعـية الـناس بطبـيعة االرهـاب الـدويل ونطاقـه وعالقـته باجلـرمية، مبـ          
حثــيما كــان ذلــك مالئمــا، ومواصــلة احلفــاظ عــلى قواعــد بــيانات بشــأن االرهــاب، وعــرض   
الدعــم التحليــلي عــلى الــدول األعضــاء مــن خــالل مجــع وتوزيــع املعلومــات عــن العالقــة بــني    

لية االرهـاب واألنشـطة االجرامـية ذات الصلة، مبا يف ذلك القيام ببحوث واعداد دراسات حتلي    
عـن الـترابط الوثـيق بـني األنشـطة االرهابـية وغريها من اجلرائم ذات الصلة، ومنها االجتار غري                     
املشـروع بـاملخدرات وغسـل األمـوال؛ وطلب اىل املركز أن يتخذ التدابري الالزمة لكي يلفت                 
انتـــباه الـــدول، الـــيت مل تصـــبح بعـــد أطـــرافا يف االتفاقـــيات والـــربوتوكوالت الدولـــية املـــتعلقة  
باالرهـاب الـدويل، اىل تلـك االتفاقيات والربوتوكوالت بغية مساعدهتا، بناء على طلبها، على          
أن تصـبح أطـرافا فـيها، وطلـب اىل األمني العام أن يعرض على جلنة مكافحة االرهاب بصورة             
منـتظمة املعلومـات عـن أنشـطة املركـز ذات الصـلة مبنع االرهاب ومكافحته، وأهاب بالدول،                  

ؤسســات املالــية املــتعددة األطــراف ومصــارف التنمــية االقليمــية أن تدعــم جهــود   وكذلــك بامل
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املركـز الرامـية اىل تيسـري توفـري العـون واملسـاعدة التقنـية يف جمـال منع االرهاب ومكافحته من                      
خـالل تقـدمي التـربعات اىل صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وبوسائل أخرى               

مــات اخلــرباء واالستشــاريني، وطلــب اىل األمــني العــام أن يقــدم اىل اللجــنة يف   مــثل توفــري خد
 .دورهتا الثانية عشرة تقريرا عن تنفيذ القرار

 
 الوثائق

 
 و Corr.1 و   A/57/152(تقريـر األمـني العـام عن تدعيم فرع منع االرهاب التابع لألمانة العامـة               

A/57/152/Add.1 و Corr.1 و Corr.2 و A/57/152/Add.2( 

تقريــر األمــني العــام عــن تعزيــز الــتعاون الــدويل واملســاعدة التقنــية يف جمــال مــنع االرهــاب            
 )E/CN.15/2003/9(ومكافحته 

مســامهــــة األمــم : مكافحــة االرهــاب الــدويل: "تقريــر املديــر التنفــيذي عــن مــداوالت الــندوة 
ــتحدة ـــي   "املــــ ــنا يف يومـــــ ــدت يف فييــــ ــيت عقــــ ــران٤ و ٣، الــــ ــيـ/ حزيـــــــ  (٢٠٠٢ــه يونــــ

SYMP/TERR/3/Rev.1( 
  

استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة                                -٧ 
  اجلنائية   
، أن ١٩٩٢/٢٢قــرر اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي، يف اجلــزء الســابع مــن قــراره     

اعدها القائمة يف جمال    تـدرج اللجـنة يف جـدول أعماهلـا بـندا ثابتا عن معايري األمم املتحدة وقو                
 .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك استخدامها وتطبيقها

، بتقرير األمني العام عن ٢٠٠٢/١٥وأحـاط اجمللـس عـلما، يف اجلـزء األول من قراره             
الفسـاد والرشـوة يف املعـامالت التجارية الدولية، وتقرير          تنفـيذ اعـالن األمـم املـتحدة ملكافحـة           

األمم املتحدة بشأن اجلرمية واألمن العام، وتقرير األمني العام عن  إعالن عـام عن تنفيذ األمـني ال 
 أن الـدورة األوىل جلمـع املعلومات    ويعتـرب تنفـيذ املدونـة الدولـية لسـلوك املوظفـني العمومـيني،             

قد عـن اسـتخدام وتطبـيق معـايري األمـم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية           
اكتملـت؛ وطلـب اىل األمـني العـام أن يعقـد، رهنا بتوافر األموال من خارج امليزانية، اجتماعا                
لفـريق مـن اخلـرباء مـن أجـل تقيـيم النـتائج احملققة والتقدم احملرز يف تطبيق معايري األمم املتحدة                      

 لتقدمي التقارير وقواعدهـا القائمـة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واستعراض النظام احلايل   
وتقيــيم املــزايا املــتوقعة مــن اســتخدام هنــج مــتعدد ومــتداخل القطاعــات، مــع تقــدمي اقــتراحات   

 .ملموسة لكي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة
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وفضـال عـن ذلـك، أوصـى مكتـب خدمات االشراف الداخلي جلنة تنسيق الربامج يف                  
ملركز على جلنة اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية         دورهتـا احلاديـة واألربعـني بـأن يقترح ا         

عشـرة آلـية مـنقحة لالبـالغ عـن استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع                   
 ).E/AC.51/2001/5 يف الوثيقة ١٣أنظر الفقرة (اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع       وقـد عقـد اجـتماع اخلـرباء املعـين بتطبـيق معـايري              
 وفقا  ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٢ اىل   ١٠اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف شتادشـاليننغ، النمسـا، من             

(، وسـيكون تقرير االجتماع معروضا على اللجنة يف دورهتا الثانية عشـرة     ٢٠٠٢/١٥للقـرار   
E/CN.15/2003/10/Add.1.( 

 
 الوثائق

 
ــام   ــر األمـــني العـ ــيـــة     تقريـ ــة اجلنائـ ــرميــة والعدالـــ ــنع اجلـ ــال مـ ــد يف جمـ ــايري والقواعـ ــن املعـ (عـ

E/CN.15/2003/10( 

تقريـر اجـتماع اخلـرباء املعـين بتطبـيق معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف مــجـال منـــع اجلرمية                       
ــبـــاط١٢-١٠والعدالـــــــة اجلنائـــــــية، شتادشـــــــاليننغ، النمســـــــا،    (٢٠٠٣فـــــــربايـــر / شـــــ

E/CN.15/2003/10/Add.1( 
  

األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة                           -٨ 
  اجلنائية   
، أن يكون املوضوع احملوري ملؤمتر األمم       ٥٧/١٧١قـررت اجلمعـية العامة، يف قرارها         

نع التحالفات االستراتيجية يف جمال م    : أوجـه الـتآزر واالستجابات    "املـتحدة احلـادي عشـر هـو         
، وقبلت بامتنان عرض حكومة تايلند الستضافة املؤمتر احلادي عشر،          "اجلـرمية والعدالـة اجلنائية    

وطلبـت اىل األمـني العـام أن يشرع يف اجراء مشاورات مع حكومة تايلند وأن يقدم تقريرا يف                   
ــن      ــية للمناقشــة أث ــية عشــرة، واقترحــت املواضــيع التال اء هــذا الصــدد اىل اللجــنة يف دورهتــا الثان

اجللســة العامــة لــلمؤمتر احلــادي عشــر، وأشــارت اىل أن بامكــان الــدول األعضــاء حتســني هــذه 
املواضـيع واقـتراح مواضـيع اضـافية يف االجـتماعات املقـبلة الـيت سـتعقدها اللجنة بني الدورات                

 :لكي توضع يف صيغتها النهائية يف دورة اللجنة الثانية عشرة

 رمية املنظمة عرب الوطنية؛التدابري الفعالة ملكافحة اجل )أ( 

 التهديدات واالجتاهات يف القرن احلادي والعشرين؛: الفساد )ب( 
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 .حتديات تواجه التنمية املستدامة: اجلرائم االقتصادية واملالية )ج( 
تنظر حلقات عمل يف املسائل التالية ضمن إطار املؤمتر         ورأت أيضـا أن من املمكن أن         

بإمكـان الـدول األعضـاء حتسـني هـذه املسـائل واقـتراح مواضيع               احلـادي عشـر، وتشـري إىل أن         
إضـافية حللقـات العمـل أثـناء االجـتماعات الـيت ستعقدها اللجنة ما بني الدورات، لكي توضع                

 :يف صيغتها النهائية يف دورهتا الثانية عشرة

 دور القطاع اخلاص؛: تدابري مكافحة اجلرمية االقتصادية )أ( 

 اذ القوانني عرب احلدود؛التعاون على إنف )ب( 

 حقوق اإلنسان يف جمال العدالة اجلنائية؛ )ج( 

إشــراك اجملــتمع احملــلي والــتحويل وغــري ذلــك مــن الــتدابري  : العدالــة التصــاحلية )د( 
 البديلة؛

 الصالت بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب؛ )ه( 

 الرفيعة واحلواسيب؛تدابري مكافحة اجلرمية ذات الصلة بالتكنولوجيا  )و( 

 تدابري مكافحة غسل األموال؛ )ز( 

 مكافحة الفساد؛ )ح( 

اســتراتيجيات مــنع اجلــرمية الــيت تســتهدف الشــباب املعــرض خلطــر االنغمــاس   )ط( 
 فيها؛

ــيت حتــول دون تســليم       )ى(  ــبات ال ــنة بشــأن جتــاوز العق املمارســات والســبل الراه
 اجملرمني؛

 يف دورهتـا الثانـية عشرة الصيغة النهائية لربنامج          وطلبـت اجلمعـية مـن اللجـنة أن تضـع           
املؤمتـر احلـادي عشـر وأن تقدم توصياهتا النهائية من خالل اجمللس االقتصادي واالجتماعي اىل                
اجلمعـية، وطلبت اىل األمني العام أن يعمل على تيسري تنظيم االجتماعات االقليمية التحضريية              

وأن يقدم  . مناقشة بشأن تلك االجتماعات التحضريية    لـلمؤمتر احلـادي عشـر وأن يعـد دليال لل          
 .اىل اجلمعية العامة تقريرا عن متابعة القرار من خالل اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة

مـتابعة خطـط العمـل لتنفـيذ اعالن فيينا بشأن اجلرمية     "، املعـنون  ٥٧/١٧٠ويف القـرار     
عـت اجلمعــية اللجـنة اىل أن تــراعي،   ، د"مواجهــة حتديـات القــرن احلـادي والعشــرين  : والعدالـة 

، التقدم ٥٦/١١٩لـدى صـياغة التوصـيات املـتعلقة باملؤمتـر احلادي عشر مبقتضى قرار اجلمعية               
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احملـرز يف مـتابعة تنفيذ اعالن فيينا وخطط العمل، فضال عن التطورات اجلديدة اليت حدثت يف                
 .هذه األثناء يف اجملاالت اليت مشلها اعالن فيينا

 
 الوثائق

 
تقريــر األمــني العــام عــن األعمــال التحضــريية ملؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية   

 )E/CN.15/2003/11(والعدالة اجلنائية 
  

  االدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية -٩ 
 االدارة االستراتيجية

 
ستراتيجية من قبل   االدارة اال " املعنون   ٦/١طلبـت اللجـنة، يف اجلـزء األول من قرارها            

، "جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية الـتابعة لـربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية                   
أن يقــدم مكتــبها تقريــرا ســنويا عــن أعمالــه فــيما بــني الــدورات؛ وقــررت وضــع خطــة عمــل    

 أعماهلا  مـتعددة السـنوات تكـرس يف كـل عـام ملوضـوع حمـدد، سـعيا مـنها إىل تبسـيط جـدول                       
 .والتخطيط سلفا للمناقشات حول املسائل الفنية

 املعنون  ١٩٩٩/٥١ودعـا اجمللـس االقتصـادي واالجتماعي، يف اجلزء األول من قراره              
اعـادة تشـكيل األمم املتحدة وتنشيطها يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي، وامليادين املتصلة             "

، إىل أن تـنظر اللجـنة يف اعتماد         " بريـتون وودز   هبمـا والـتعاون بـني األمـم املـتحدة ومؤسسـات           
 .برامج عمل متعددة السنوات

ــام يف املوضــوع الرئيســي          ــت كــل ع ــلى أن تب ــا التاســعة ع واتفقــت اللجــنة يف دورهت
واختارت اللجنة يف . لدورهتـا الالحقـة، اذ أن ذلـك يوفـر هلـا املرونة يف اختيار أنسب املواضيع         

االجتار بالبشر، وال سيما النساء     "دورهتـا الثانية عشرة هو      دورهتـا العاشـرة أن يكـون موضـوع          
واللجـنة مدعـوة يف دورهتـا الثانـية عشرة إىل أن تنتقي موضوعني لدورتيها الرابعة                ". واألطفـال 

 .عشرة واخلامسة عشرة
 

 املسائل الربناجمية

ا ، إىل األمــني العــام أن يواصــل، وفقــ٧/١طلبــت اللجــنة، يف اجلــزء األول مــن قــرارها  
، تعزيز موارد ٢٠٠١-١٩٩٨ألولويـات األمـم املتحدة املبينة يف اخلطة املتوسطة األجل للفترة        

املركـز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل حىت حيقق توازنا أفضل بني واليته الطموحة وموارده؛ وأن                    
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يواصـل جهـوده مـن أجـل اعـادة توزيع الوفورات يف دائريت الشؤون اإلدارية واملؤمترات، على                  
الـربامج ذات األولويـة العلـيا، مبـا فـيها بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية من                

 .أجل دعم األنشطة التنفيذية

 .٧/١ بقرار اللجنة ١٩٩٩/٢٣ورحب اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره  

قــترحة ، اخلطــة املتوســطة األجــل امل ٥٥/٢٣٤واعــتمدت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها   
 .، منع اجلرمية والعدالة اجلنائية١٢ مبا يف ذلك الربنامج ٢٠٠٥-٢٠٠٢للفترة 

واستعرضـت اللجـنة يف دورهتـا احلاديـة عشـرة التنقـيحات املقـترح ادخاهلا على اخلطة                    
ووافقــت .  للتعــبري عــن أحــدث واليــات الــربنامج    ٢٠٠٥-٢٠٠٢املتوســطة األجــل للفــترة   

 .٥٧/٢٨٢ قرارها اجلمعية العامة على التنقيحات يف

وسـتوافق اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني على امليزانية الربناجمية لفترة لفترة              
وسيكون . ، مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية       ١٦، مبـا يف ذلـك الـربنامج         ٢٠٠٥-٢٠٠٤السـنتني   

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ني بــرنامج العمــل املقــترح يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية لفــترة الســنت 
 ).E/CN.15/2003/12(معروضا على اللجنة يف دورهتا الثانية عشـرة 

 
 معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة

 
ــرة    ــتحدة       ) أ (٢عمــال بالفق ــم امل ــنظام األساســي ملعهــد األم ــن ال ــرابعة م ــادة ال ــن امل م

، )١٩٨٩/٥٦ االقتصادي واالجتماعي    مرفق قرار اجمللس  (األقالـيمي ألحبـاث اجلـرمية والعدالـة         
ختـتار اللجـنة أعضـاء جملـس أمـناء املعهـد الذيـن يعملـون بصـفتهم الشخصـية بعد أن يرشحهم                       

 .األمني العام ويوافق عليهم اجمللس

واللجـنة مدعـوة إىل أن توصـي بترشـيح عضـوين جمللـس األمـناء لشغل املنصبني اللذين            
 .سو ميازاوا ورييز بوسادا يف جملس األمناءأصبحا شاغرين نتيجة النتهاء عضوية سيت

 
 الوثائق

 
مذكـرة مـن األمانـة العامة عن برنامج العمل املقترح يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لفترة             

 (E/CN.15/2003/12) ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

حباث مذكـرة األمـني العـام عـن ترشـيح عضـوين جمللـس أمـناء معهـد األمم املتحدة األقاليمي أل                     
 (E/CN.15/2003/13)اجلرمية والعدالة 
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  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة للجنة -١٠ 
 مـن الـنظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، سوف ُيعرض   ٩وفقـا لـلمادة      

عـلى اللجنة جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثالثة عشرة، مع اشارة إىل الوثائق املزمع تقدميها               
 . اطار كل بند من بنود جدول األعمال والسند التشريعي العدادهايف
 

  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثانية عشرة -١١ 
 .سوف تعتمد اللجنة التقرير الذي أعده املقرر عن أعمال دورهتا الثانية عشرة 
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  املرفق 
 تنظيم األعمال املقترح

 
، أن ُتوفَّــر للجــنة مــنع ١٩٩٧/٢٣٢، يف مقــرره قـرر اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي  -١

اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، اعتبارا من دورهتا السابعة فصاعدا، خدمات الترمجة الفورية الكاملة               
 جلســة مــن جلســات املشــاورات غــري الرمســية حــول مشــاريع املقــترحات         ١٢ملــا جمموعــه  

ــة املفــتوحة العضــوية، باالضــافة إىل    ــرقة العامل  جلســاهتا العامــة، عــلى أن تقــوم   وجلســات األف
اللجـنة بـتحديد الوقـت املخصـص ملخـتلف أنـواع اجللسـات عـلى وجـه الدقـة ضمن إطار بند                       

، على أساس أال تعقد أكثر     "اقـرار جـدول األعمال وتنظيم األعمال      "جـدول األعمـال املعـنون       
 .من جلستني يف آن واحد، ضمانا ملشاركة أكرب عدد ممكن من الوفود

د تنظيم األعمال املقترح هبدف متكني اللجنة من االستفادة الكاملة من املوارد            وقـد أع   -٢
وقد تود اللجنة مبجرد الفراغ من مناقشة أي بند أو بند فرعي، أن تنتقل إىل البند                . املـتاحة هلـا   

/٠٠ إىل الساعـة    ٠٠/١٠واملـيعاد املقـترح للجلسات هو من الساعـة         . أو البـند الفـرعي الـتايل      
 .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥الساعة ، ومن ١٣
 

 اجللسات العامة اللجنة اجلامعة
بند جدول 
 التاريخ وامليعاد األعمال

   
 إىل ١٣األسبوع من 

 ٢٠٠٣مايو / أيار١٦
 الثالثاء   

 مايو/ أيار١٣

غري رمسي لرؤساء ) تنظيمي(اجتماع  
 الوفود

 ٣٠/٩  

  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ١ انتخاب أعضاء املكتب 

دول األعمال وتنظيم اقرار ج 
 األعمال

٢   

مناقشة املوضوع احملوري عن االجتار  
 بالبشر، وال سيما النساء واألطفال

٣   

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

 األربعاء   
 مايو/ أيار١٤

النظر يف : مشاورات غري رمسية
 مشاريع القرارات

  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ ٣مواصلة واختتام مناقشة البند 
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 اجللسات العامة اللجنة اجلامعة
بند جدول 
 التاريخ وامليعاد األعمال

  ٠٠/١٢ ٣ ٣اقفال قائمة املتكلمني بشأن البند  

مواصلة : مشاورات غري رمسية
 النظر يف مشاريع القرارات

أعمال املركز املعين مبنع االجرام 
 الدويل

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٤  

 اخلميس   
 مايو/ أيار١٥

حلقة العمل عن االجتار بالبشر، 
 وال سيما النساء واألطفال

  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٤ ٤ة البند مواصلة واختتام مناقش

حلقة العمل عن االجتار بالبشر، 
وال سيما النساء واألطفال 

 )مواصلة(

  ٠٠/١٢ ٤ ٤اقفال قائمة املتكلمني بشأن البند 

مواصلة : مشاورات غريرمسية
 النظر يف مشاريع القرارات

التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية 
 عرب الوطنية

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٥  

 اجلمعة   
 مايو/ أيار١٦

مواصلة : مشاورات غريرمسية
 النظر يف مشاريع القرارات

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

  ٠٠/١٢ ٥ ٥اقفال قائمة املتكلمني بشأن البند  

مواصلة : مشاورات غريرمسية
 النظر يف مشاريع القرارات

تعزيز التعاون الدويل واملساعدة 
ع االرهاب التقنية يف جمال من

 ومكافحته

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٦  

 إىل ١٩األسبوع من    
 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٢

 االثنني   
 مايو / أيار١٩

مواصلة : مشاورات غريرمسية
 النظر يف مشاريع القرارات

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

مواصلة : مشاورات غريرمسية
 النظر يف مشاريع القرارات

  ٠٠/١٢ ٦ ٦مة املتكلمني بشأن البند اقفال قائ

استخدام وتطبيق معايري األمم  
املتحدة وقواعدها يف جمال منع 

 اجلرمية والعدالة اجلنائية
 
 

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٧  
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 اجللسات العامة اللجنة اجلامعة
بند جدول 
 التاريخ وامليعاد األعمال

 الثالثاء   
 مايو/ أيار٢٠

مواصلة : مشاورات غريرمسية
 النظر يف مشاريع القرارات

  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٧ ٧مواصلة واختتام مناقشة البند 

  ٠٠/١٢ ٧ ٧اقفال قائمة املتكلمني بشأن البند  

مواصلة : مشاورات غري رمسية
 النظر يف مشاريع القرارات

األعمال التحضريية ملؤمتر األمم 
املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية 

 والعدالة اجلنائية

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٨  

 األربعاء   
 مايو/ أيار٢١

مواصلة : مشاورات غري رمسية
 يف مشاريع القراراتالنظر 

  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٨ ٨مواصلة واختتام مناقشة البند 

  ٠٠/١٢ ٨ ٨اقفال قائمة املتكلمني بشأن البند  

مواصلة : مشاورات غري رمسية
 النظر يف مشاريع القرارات

االدارة االستراتيجية واملسائل 
 الربناجمية

 االجراء بشأن املسائل املعلّقة

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٩  

 يساخلم   
 مايو / أيار٢٢

جدول األعمال املؤقت للدورة  
 الثالثة عشرة للجنة

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ١٠  

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال  
 دورهتا الثانية عشرة

١١   

 ــــــــــ

 


