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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة الثانية عشرة

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٢-١٣فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٩البند 

 اإلدارة االستراتيجية واملسائل الربناجمية
   

 برنامج العمل املقترح يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية         
 ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤لفترة السنتني 

  
 من األمانةمذكرة 

 
ــترة الســنتني        -١ ــية لف ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــترح يف جمــال م ــرنامج العمــل املق ــدَّم ب ُيق

، الـوارد يف املـرفق هبـذه املذكـرة، إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية لكي                     ٢٠٠٥-٢٠٠٤
ية من امليزانية  تـنظر فـيه تنفـيذا لألنظمـة والقواعـد الـيت حتكم ختطيط الربنامج واجلوانب الربناجم                

 من القسم األول من قرار      ٧ويف الفقرة   . (ST/SGB/2000/8)ورصـد التنفـيذ وأسـاليب التقيـيم         
، أكــدت اجلمعــية عــلى ١٩٩٧ديســمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٢/٢٢٠اجلمعــية العامــة 

دور اهليـــئات احلكومـــية الدولـــية ذات الصـــلة يف الـــنظر يف أســـلوب ســـرد امليزانـــية الـــربناجمية   
 .قترحة، وكذلك على ضرورة عرض توصياهتا بشأن امليزانية يف الوقت املناسبامل

، منع اجلرمية والعدالة    ١٢وقـد مت صـوغ بـرنامج العمـل املقـترح ضـمن إطـار الربنامج                  -٢
وسيتوىل تنفيذ الربنامج . ٢٠٠٥-٢٠٠٢اجلنائـية، مـن اخلطـة املـنقّحة املتوسـطة األجـل للفترة            

__________ 
 *  E/CN.15/2003/1. 
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الذي (رام الدويل التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية          املركـُز املعـين مبـنع االج      
 ).كان يسّمى من قبلُ مكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية

ــية      -٣ ــيانات أساســية ومســتهدفة بغــية إدراجهــا يف امليزان ــيا إلعــداد ب ــبذل اجلهــود حال وُت
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

وإن اللجـنة مدعوة إلبداء التعليقات وتقدمي التوصيات، حسب االقتضاء، بشأن     هـذا،    -٤
وسُتؤخذ هذه التعليقات والتوصيات بعني االعتبار، حسب االقتضاء،        . بـرنامج العمـل املقـترح     

مــن جانــب األمــني العــام عــند إعــداد الصــيغة النهائــية مليزانــيــة بــرناجمه املقــترح لفــترة الســنتني    
 ستستعرضـها جلـنة الربامج والتنسيق يف دورهتا الثالثة واألربعني واللجنة            ، الـيت  ٢٠٠٥-٢٠٠٤

، مث ُتقّدم إىل اجلمعية     ٢٠٠٣االستشـارية لشـؤون االدارة وامليزانـية يف دورهتـا الربيعـية يف عـام                
 .العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني للموافقة عليها
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  املرفق  
 جلرمية والعدالة اجلنائيةبرنامج العمل املقترح يف جمال منع ا  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني 
ــربنامج       -١ ــار ال ــترح ضــمن إط ــل املق ــرنامج العم ــداد ب ــة   ١٢مت اع ــنع اجلــرمية والعدال ، م

بصــيغته املــنقحة يف الوثــيقة    (٢٠٠٥-٢٠٠٢اجلنائــية، مــن اخلطــة املتوســطة األجــل للفــترة      
A/57/6)  ١٢الربنامج.(( 

االجـــرام الـــدويل، الـــتابع ملكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين  ويـــتوىل املركـــز املعـــين مبـــنع  -٢
ــاملخدرات واجلــرمية   ــنع اجلــرمية       (ب ــبة املخــدرات وم ــب مراق ــابقا مكت ــان يســّمى س ــذي ك ) ال

ويسترشـد املكتـب يف أعمالـه بتوجـيهات جلنة منع           . املسـؤولية عـن بـرنامج العمـل املـبني أدنـاه           
جمللس االقتصادي واالجتماعي، كما اهنا     اجلـرمية والعدالـة، الـيت هـي جهاز وظيفي من أجهزة ا            

وسيتلقى . هيـئة األمـم املـتحدة الرئيسـية لـتقرير السياسات يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية       
املركــز أيضــا االرشــاد بشــأن األنشــطة املتصــلة بتنفــيذ اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية    

، املرفق األول ٥٥/٢٥قرارا اجلمعية العامة    (هبـا   املـنظمة عـرب الوطنـية والـربوتوكوالت املـلحقة           
واتفاقــية األمــم املــتحدة املقــبلة ملكافحــة الفســاد، مــن مؤمتــر    ) ، املــرفق٥٥/٢٥٠إىل الثالــث و

ــتني  ــاملخدرات     . األطــراف يف هــاتني االتفاقي ــتحدة املعــين ب ــم امل ــيذي ملكتــب األم ــر التنف واملدي
 .مجواجلرمية هو املسؤول الرمسي عن إدارة الربنا

ــربنامج      -٣ ــندرج األنشــطة الــيت يضــطلع املركــز باملســؤولية عــنها يف اطــار ال ، مــنع ١٢ت
، بصيغتها املنقحة   ٢٠٠٥-٢٠٠٢اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية مـن اخلطـة املتوسـطة األجل للفترة               

ــام  ــة أشــكاله        . ٢٠٠٢يف ع ــدويل بكاف ــنع اجلــرمية ومكافحــة اإلرهــاب ال ــدد جمــاال م ــد ُح وق
كما . ٢٠٠٥-٢٠٠٢ املتوسـطة األجـل باعتـبارمها مـن األولويـات للفترة             ومظاهـره يف اخلطـة    

 ١٨ املؤرخ   ١٥/٢١٩خصصـت اجلمعـية العامة الربنامج كمجال عمل ذي أولوية يف قراراهتا             
، ١٩٩٨ديســمبــر / كــانـون األول١٨ املـــؤرخ ٥٣/٢٠٧، و١٩٩٦ديســمبــر /كــانــون األول

 بشأن ختطيط الربنامج، ويف قرارها      ٢٠٠٠ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٣، الــمؤرخ    ٥٥/٢٣٤و
 بشـأن تنقيحات اخلطة املتوسطة األجل       ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٧/٢٨٢

 .٢٠٠٥-٢٠٠٢للفترة 

 فيتمثّل يف تدعيم التعاون الدويل ومساعدة احلكومات        ١٢أمـا اهلـدف العـام للـربنامج          -٤
يت تطـرحها اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية،        يف التصـدي ملشـاكل اجلـرمية، ومـنها مـثال املشـاكل الـ              

واالجتــار باألشــخاص، واجلــرائم االقتصــادية واملالــية مبــا فــيها غســل األمــوال والفســاد، وصــنع   
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ــره،         ــا بشــكل غــري مشــروع، واإلرهــاب جبمــيع أشــكاله ومظاه ــنارية واالجتــار هب األســلحة ال
 .النصافوكذلك يف تعزيز اجياد نظم للعدالة اجلنائية تتسم بالكفاءة وا

سيسـهم بـرنامج العمـل خـالل فـترة السـنتني يف حتقـيق عـدد مـن األهـداف احملددة يف                        -٥
قرار ( لتنفيذ إعالن األمم املتحدة لأللفية       (A/56/326)الدلـيل التفصـيلي املسمى خبارطة الطريق        

، وخصوصــا األهــداف املــتعلقة مبكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، )٥٥/٢اجلمعــية العامــة 
وعــالوة عــلى ذلــك، . االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهاجــرين، والفســاد واإلرهــاب الــدويل و

برنامج إلجراء  : تعزيز األمم املتحدة  "وتنفـيذا للمقـترحات الـواردة يف تقرير األمني العام بشأن            
، فـإن برنامج العمل املقترح جيسد إعادة تركيز املوارد على           (A/57/387)" املـزيد مـن التغـيريات     

ــنو اتج ذات الفــائدة القصــوى بالنســبة للــنهوض بــأحدث املهــام املســندة، وكذلــك مواصــلة     ال
 .ترشيد النواتج وتبسيطها بأنشطة متزايدة على الصعيد امليداين

 سيضطلع املركز بأنشطة ترمي اىل تعزيز ودعم        ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخـالل فترة السنتني      -٦
مية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت انضـمام الـدول إىل اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلر          

بــروتوكول مــنع وقمــع ومعاقــبة االجتــار باألشــخاص، وخصوصــا النســاء   (الــثالثة املــلحقة هبــا 
واألطفــال؛ وبــروتوكول مكافحــة هتريــب املهاجــرين بــرا وحبــرا وجــوا؛ وبــروتوكول مكافحــة   

كل غــري مشــروع  صــنع األســلحة الــنارية وأجــزائها ومكوناهتــا وذخائــرها واالجتــار هبــا بشــ       
، عـند بـدء نفاذهـا وذلـك بغية حتقيق أعلى مستوى ممكن من               ")بـروتوكول األسـلحة الـنارية     ("

وسـيقدم املركـز مسـاعدة للـدول األعضـاء لالضطالع باألعمال            . املشـاركة يف هـذه الصـكوك      
ة وسـيقوم مبهـام السكرتاري    . املـتعلقة بتنفـيذ االتفاقـية وبـروتوكوالهتا عـند دخوهلـا حـيز التنفـيذ               
 .ملؤمتر األطراف يف االتفاقية، مبا يف ذلك توفري اخلدمات الفنية له

كمـا سيضـطلع املركـز بأنشـطة لتشـجيع ودعـم بدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة املرتقبة                   -٧
ملكافحـة الفسـاد، وسـيقدم املسـاعدة للـدول األعضاء الطالبة فيما يتعلق بالتوقيع على االتفاقية                 

وسيضـطلع أيضـا باألعمال التحضريية ملؤمتر       . مـال التحضـريية لتنفـيذها     واملصـادقة علـيها واألع    
 .األطراف يف االتفاقية

وبالـتعاون الوثـيق مـع جلـنة مكافحـة اإلرهـاب الـتابعة جمللـس األمن واللجنة املخصصة             -٨
املعنــية باإلرهــاب الــدويل الــتابعة للجــنة السادســة، سيضــطلع املركــز بأنشــطة معــززة لتشــجيع   

.  الصــكوك القانونــية الدولــية املــتعلقة مبــنع وقمــع اإلرهــاب الــدويل وتنفــيذها        االنضــمام إىل
وسينصــب التركــيز عــلى تقــدمي املســاعدة إىل الــدول األعضــاء، بــناء عــلى الطلــب، واملســامهة    

وأمـا العناصـر الرئيسـية لـربنامج العمل         ). ٢٠٠١ (١٣٧٣بالـتايل يف تنفـيذ قـرار جملـس األمـن            
أو تقــدمي املســاعدة يف جمــال /تيســري و) ب( املســاعدة التشــريعية؛ وأو تقــدمي/تيســري و) أ(فهــي 
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وبالتشــاور الوثــيق مــع . حتديــد أفضــل املمارســات والعمــل عــلى نشــرها) ج(بــناء القــدرات؛ و
الـدول األعضـاء، سـيتم وضـع وتنفـيذ بـرنامج عـاملي ملكافحـة اإلرهـاب مـن شـأنه توفـري إطار                       

 .متكامل لألنشطة

نشـطة فنـية وأنشـطة عملـية لـتكملة مهامـه املتصلة بالتفاوض            كمـا سيضـطلع املركـز بأ       -٩
وهلـذا الغـرض سوف ُيعزز مجع البيانات وحتليل         . بشـأن االتفاقـيات والـربوتوكوالت وتنفـيذها       

املعلومــات وتــبادهلا، وتطويــر السياســات والــربامج وبــناء القــدرات املؤسســية وتوفــري املســاعدة 
بع هذه اجلهود بطريقة متكاملة تدعمها الربامج العاملية  وسُتتا. التقنـية للـدول، بـناء عـلى طلـبها         

األربعـة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية، واالجتـار باألشـخاص والفساد، يف تنسيق وثيق                    
. مـع الـربنامج العـاملي ملكافحـة غسـل األمـوال الـذي يباشره املكتب املعين باملخدرات واجلرمية                  

لـية على الصعيد الوطين واالقليمي والعاملي، سوف تعزز         ومـن خـالل املشـاريع واألنشـطة العم        
ــية      ــة اجلنائ ــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدال ــيايت مــن ب . الــربامج العاملــية اجلانــب العمل

وبـالقدر الـذي يسـمح بـه توفـر املـوارد، ستجري مواصلة األنشطة العملية األخرى يف جماالت                   
وسيقدم . وصـا يف قضـايا األحداث واصالح السجون     مـن قبـيل إصـالح العدالـة اجلنائـية وخص          

املركـز الدعـم املؤسسـي واإلداري لألنشـطة العملـية واملكاتـب امليدانـية، وسـوف يقـوم بوضع                    
وسيقدم . وتنفـيذ وتقيـيم املشاريع اليت سُتمّول عن طريق التربعات؛ والعمل على حشد املوارد        

 يقدمها املستشارون األقاليميون الذين     الدعـم والتنسـيق واملسـاندة لـلخدمات االستشـارية الـيت           
كمـا سيضطلع باإلدارة    . ، الـربنامج العـادي للـتعاون الـتقين        ٢٣ُتمـّول نفقـاهتم يف إطـار الـباب          

 .الفنية لصندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ــنا بشــأن اجلــ      -١٠ ــيذ اعــالن فيي ــدول األعضــاء يف تنف رمية وســيقدم املركــز املســاعدة إىل ال
، )، املرفق ٥٩/٥٥قـرار اجلمعية العامة     (مواجهـة حتديـات القـرن احلـادي والعشـرين           : والعدالـة 

وسيســاعد بوجــه . الــذي اعــتمده مؤمتــر األمــم املــتحدة العاشــر ملــنع اجلــرمية ومعاملــة اجملــرمني  
خــاص، يف حتقــيق األهــداف احملــددة الــواردة يف االعــالن وخطــط العمــل اخلاصــة بتنفــيذه وفقــا 

 املؤرخ  ٥٧/١٧٠ و ٢٠٠٢يناير  /  كانون الثاين  ٣١ املؤرخ   ٥٦/٢٦١ري اجلمعـية العامة     لقـرا 
 .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٨

وضـمن حـدود قدرتـه العامـة من املوارد، سيعرض املركز تقدمي املساعدة واخلربة على              -١١
والعدالة فيما االدارات والوكـاالت األخـرى يف مـنظومة األمـم املـتحدة واملعنـية مبسائل اجلرمية             

يـتعلق مبهامهـا وعمـلها، وخصوصـا من خالل فريق العمل املعين بسيادة القانون، الذي أنشأته                 
والغايــة مــن ذلــك هــي تيســري إدراج مكــّوين اجلــرمية . اللجــنة التنفــيذية املعنــية بالســالم واألمــن
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ــية وســيادة القــانون واالدارة الرشــيدة،      ــة اجلنائ ــة، وخصوصــا اصــالح العدال ــبارها والعدال باعت
 .عناصر أساسية، يف اجلهود الرامية إىل حتقيق السالم واألمن والتنمية املستدامة

كذلـك سـيتوىل املركـز رصـد اجتاهـات اجلـرمية والـتحديات املستمّدة حديثا يف ميدان                   -١٢
العدالـة اجلنائـية واإلعالن عنها مستخدما الوسائل التقليدية وتكنولوجيات املعلومات اجلديدة،            

. دم املسـاعدة للهيئات احلكومية الدولية املختصة العداد استجابات سياساتية مالئمة هلا           وسـيق 
ــية يف جمــال اختصاصــه،          ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــية للجــنة م ــات الفن وســيوفر املركــز اخلدم

وسيضــطلع مبهــام األمانــة لألعمــال    . ولــلمجلس االقتصــادي واالجــتماعي واجلمعــية العامــة    
وســيويل .  ملؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية  التحضــريية الفنــية

اهـــتماما خاصـــا، يف مجـــيع جمـــاالت العمـــل ذات الصـــلة، القـــرار املســـاواة اجلنســـانية الفعلـــية  
 .واستخدام تكنولوجيات املعلومات بكفاءة

امج العمــل وقــد ُوضــع بــرنامج عمــل املركــز وجيــري تنفــيذه بالتنســيق الوثــيق مــع بــرن   -١٣
اخلـاص بـربنامج األمـم املـتحدة للمراقـبة الدولية للمخدرات، وذلك ضمن االطار العام ملكتب              

وجيـري تـأمني التنسيق الفعال والتآزر والتكامل يف         . األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية         
تنفيذها اجلهـود مـن خـالل آلـيات مشـتركة لتخطـيط أنشـطة الـتعاون التقين والتمثيل امليداين و                   

 .وورصدها

سـينفذ املركــز أنشــطته بالتنســيق والــتعاون الوثـيقني يف العمــل، حســب االقتضــاء، مــع    -١٤
وخصوصا مكتب الشؤون القانونية وادارة الشؤون      (سـائر اإلدارات واملكاتـب الـتابعة لألمانـة          

السياســـية وادارة شـــؤون نــــزع الســـالح وادارة عملـــيات حفـــظ الســـالم وادارة الشـــؤون        
ادية واالجتماعـية وأمانــات الـلجان االقليمــية ومفوضـية األمـم املــتحدة السـامية حلقــوق      االقتصـ 

ــان ــائي     )االنسـ ــتحدة االمنـ ــم املـ ــرنامج األمـ ــاريع وبـ ــتحدة خلدمـــات املشـ ــم املـ ، ومكتـــب األمـ
، والبـنك الـدويل، ومنظمة العمل       )اليونيسـيف (، ومـنظمة األمـم املـتحدة للطفولـة          )اليونديـب (

د برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وكذلك الكيانات          الدولـية، وشـبكة معـاه     
وخصوصا االحتاد  (الواقعـة خـارج نطـاق األمـم املـتحدة، مبـا فـيها املـنظمات احلكومية الدولية                   

األفـريقي ورابطـة جـنوب شـرقي آسـيا للـتعاون االقلـيمي وجملـس أوروبـا واجلماعة االقتصادية               
واملنظمة ) االنتربول(حتـاد األورويب واملـنظمة الدولـية للشـرطة اجلنائية           لـدول غـريب أفريقـيا واال      

الدولـية لـلهجرة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومنظمة الدول األمريكية واجلماعة االمنائية           
، واملـنظمات غـري احلكومية، وخصوصا اجمللس االستشاري الدويل العلمي        )للجـنوب األفـريقي   

وسيشمل هذا التعاون مشاريع التعاون التقين وإعداد التقارير        . األكادمييةوالفـين، واملؤسسـات     
 .واملشاركة يف االجتماعات والدعم التقين واملضموين وتقاسم املعلومات واخلربات
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  أهداف فترة السنتني، املنجزات املتوقعة ومؤشرات االجناز          -أوال  
رمية والعدالة اجلنائية يتمثل يف تعزيز      اهلـدف املنشـود مـن بـرنامج األمم املتحدة ملنع اجل            -١٥

الـتعاون الـدويل وتقـدمي املسـاعدة إىل احلكومـات يف التصـدي ملشـاكل اجلـرمية مما تثريه اجلرمية                      
املـنظمة عـرب الوطنـية واالجتـار باألشـخاص واجلـرائم االقتصـادية واملالية، مبا فيها غسل األموال               

عـلى حنو غري مشروع واإلرهاب بكافة أشكاله  والفسـاد وصـنع األسـلحة الـنارية واالجتـار هبـا             
 .ومظاهره، فضال عن تعزيز نظم العدالة اجلنائية املنصفة والفعالة

  
 املنجزات املتوقعة مؤشرات االجناز

 عدد الدول الطالبة واملتلقية للمساعدة من -١
املركز املعين مبنع االجرام الدويل يف االنضمام 

افحة اجلرمية إىل اتفاقية األمم املتحدة ملك
املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا الثالثة 

وكذلك تغذيتها التعقيبية باملعلومات بشأن 
 .مسامهة املركز يف تيسري تصديقها لالتفاقية

 االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة -١
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت الثالثة 

 .امللحقة هبا

دول الطالبة واملتلقية للمساعدة من  عدد ال-٢
املركز فيما يتعلق بتنفيذ أحكام االتفاقية 

وكذلك تغذيتها التعقيبية باملعلومات بشأن 
 .مسامهة املركز يف تيسري تنفيذها

 التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة -٢
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

لحقة هبا، بتوجيه من والربوتوكوالت الثالثة امل
 .مؤمتر األطراف يف االتفاقية

 عدد الدول الطالبة واملتلقية للمساعدة من -٣
املركز املعين مبنع االجرام الدويل فيما يتعلق 

بتوقيع وتصديق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد وكذلك تغذيتها التعقيبية باملعلومات 

يع عليها بشأن مسامهة املركز يف تيسري التوق
 .وتصديقها

 التقدم احملرز يف بدء نفاذ اتفاقية األمم -٣
 .املتحدة ملكافحة الفساد

 عدد الدول الطالبة واملتلقية للمساعدة من -٤
املركز املعين مبنع االجرام الدويل خالل فترة 

 لكي تصبح أطرافا ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 
يف الصكوك القانونية الدولية املتعلقة مبنع 

ب الدويل وقمعه ويف تنفيذ أحكام قرار اإلرها
، وكذلك ما )٢٠٠١ (١٣٧٣جملس األمن 

تقدمه من معلومات مرجتعة بشأن مسامهة 
املركز يف االنضمام إىل هذه الصكوك وتنفيذ 

 ).٢٠٠١ (١٣٧٣قرار جملس األمن 

 االنضمام إىل الصكوك القانونية الدولية -٤
يذها، املتعلقة مبنع اإلرهاب الدويل وقمعه، وتنف

ودعم اللجنة املعنية مبكافحة اإلرهاب بشأن تنفيذ 
 ).٢٠٠١ (١٣٧٣قرار جملس األمن 
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 املنجزات املتوقعة مؤشرات االجناز

عدد الدول األعضاء واملنظمات ) أ (-٥
الطالبة نسخاً من األدوات واألدلة اليت يضعها 
املركز املعين مبنع االجرام الدويل مردودها من 

 املعلومات املرجتعة بشأن نوعيتها وفائدهتا؛

ع املعارف واخلربات من أجل التصدي  توسي-٥
للجرمية املنظمة عرب الوطنية، واالجتار باألشخاص 

وهتريب املهاجرين، واالجتار باألسلحة النارية 
 .بطريقة غري مشروعة، والفساد واإلرهاب

عدد النسخ اليت طلبتها الدول )    ب    (
األعضاء واملنظمات من األدوات واألدلة اليت 

 .يضعها املركز

 

عدد الدول املتلقية للمساعدة من )  أ (-٦
املركز املعين مبنع االجرام الدويل من خالل 

اخلدمات االستشارية واألنشطة التدريبية 
وتنفيذ املشاريع للتصدي للجرمية املنظمة عرب 

الوطنية، واالجتار باألشخاص وهتريب 
املهاجرين، واالجتار باألسلحة النارية، والفساد 

دويل وعدالة األحداث وإصالح واإلرهاب ال
 السجون؛

مردود املعلومات املرجتعة من الدول )  ب    (
األعضاء بشأن مسامهة املركز، من خالل 

خدماته االستشارية والتدريب واملشاريع يف 
تعزيز قدراهتا على التصدي للجرمية املنظمة 
عرب الوطنية، واالجتار باألشخاص وهتريب 

سلحة النارية، والفساد املهاجرين، واالجتار باأل
واإلرهاب الدويل وعدالة األحداث وإصالح 

 .السجون

 تعزيز قدرة الدول األعضاء على التصدي، -٦
على األصعدة الوطنية واالقليمية والدولية، 

للجرمية املنظمة عرب الوطنية، واالجتار باألشخاص 
وهتريب املهاجرين واالجتار باألسلحة النارية، 

ب الدويل وعدالة األحداث والفساد واإلرها
 .وإصالح السجون

 عدد املشاريع، وقواعد البيانات والنواتج -٧
األخرى للمركز املعين مبنع االجرام الدويل اليت 

تؤدي على وجه التحديد إىل دمج الُبعد 
 .اجلنساين

 حتسني دمج الُبعد اجلنساين يف كافة اجملاالت -٧
 .ذات الصلة بعمل الربنامج
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  العوامل اخلارجية      -ثانيا  
 :تتأثر قدرة الربنامج على حتقيق أهدافه ومنجزاته املتوقعة بالعوامل اخلارجية التالية -١٦

أو /الـتزام احلكومـات السياسـي واستعدادها لالسراع يف التوقيع واالنضمام و            )أ( 
كوالت التصــديق عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية والــربوتو   

ــية       ــربوتوكوالت الدول ــيات وال ــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد واالتفاق املــلحقة هبــا، واتفاق
  املتعلقة باإلرهاب؛١٢ الـ

الـتزام احلكومـات السياسـي واسـتعدادها للقـيام بإصـالح العدالـة اجلنائـية، مبا                  )ب( 
 يف ذلك قضاء األحداث وإصالح السجون ورصد أوضاعها؛

ــات     اســتجابة الــ  )ج(  ــيانات واملعلوم ــتوفري الب ــت املناســب ل دول األعضــاء يف الوق
اإلحصــائية؛ وتعــاون الــدول األعضــاء واخلــرباء واملعــاهد؛ وتوافــر اخلــربات املتخصصــة وتــأمني  

 سبل الوصول إىل البيانات؛

ــوارد واخلــربات         )د(  ــر امل ــدول األعضــاء، وتواف ــن ال ــة م ــاعدة املقدم ــبات املس طل
 .نية لتقدمي املساعدةاملتخصصة من خارج امليزا

  
  النواتج النهائية     -ثالثا  

 :خالل فترة السنتني سوف ُتقّدم النواتج النهائية التالية -١٧

 خدمة اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء )أ( 
 اجلمعية العامة ‘١‘ 

اجتماعات اللجنة الثالثة وكذلك اللجنة     : اخلدمـة الفنية لالجتماعات    -أ  
ــية، ب ــتعلقة       الثان ــتعلقة بالفســاد، واللجــنة السادســة بشــأن املســائل امل شــأن املســائل امل

 ؛) اجتماعا١٦(باإلرهاب الدويل 

املســامهة يف الــتقرير الســنوي الــذي تقدمــه  : وثــائق اهليــئات التداولــية -ب  
؛ املسامهة يف التقرير السنوي بشأن      )وثيقتان(جلـنة مكافحـة اإلرهاب إىل جملس األمن         

؛ املســامهة يف الــتقرير الســنوي بشــأن )وثيقــتان(ء عــلى اإلرهــاب الــدويل تدابــري القضــا
تنفــيذ توصــيات الفــريق العــامل املعــين بالسياســات املــتعلقة بــاألمم املــتحدة واإلرهــاب  

؛ تقريــر مؤمتــر األمــم املــتحدة احلــادي عشــر ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية؛   )وثيقــتان(
مارسـات الفاسـدة ونقل األموال ذات املنشأ   الـتقرير السـنوي بشـأن مـنع ومكافحـة امل       
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؛ والتقرير السنوي بشأن املعهد )وثيقـتان (غـري املشـروع وإعادهتـا إىل الـبلدان األصـلية          
؛ التقرير السنوي بشأن برنامج منع      )وثيقـتان (األفـريقي ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اجملـرمني           

سـي الرفـيع املسـتوى ألغراض       ؛ تقريـر املؤمتـر السيا     )وثيقـتان (اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية       
ــر        ــتقرير الســنوي عــن عمــل مؤمت ــتحدة ملكافحــة الفســاد؛ وال ــية األمــم امل ــيع اتفاق توق

 ؛)وثيقتان(األطراف يف اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

مؤمتـــــر األطـــــراف يف اتفاقـــــية مكافحـــــة اجلـــــرمية املـــــنظمة عـــــرب الوطنـــــية   ‘٢‘ 
 والربوتوكوالت امللحقة هبا

اجــتماعات مؤمتــر األطــراف يف اتفاقــية : اخلدمــة الفنــية لالجــتماعات -أ  
 ؛) اجتماعا٦٠(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

مشـروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف    : وثـائق اهليـئات التداولـية      -ب  
ــتقرير الســنوي عــ       ــية؛ ال ــنظمة عــرب الوطن ــية مكافحــة اجلــرمية امل ــر  اتفاق ــال مؤمت ن أعم

؛ وتقارير عن مواضيع خمتارة تتعلق بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا         )وثيقتان(األطـراف   
 ؛)أربع وثائق(ملؤمتر األطراف 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي ‘٣‘ 

  اجتماعا؛١٢: اخلدمة الفنية لالجتماعات -أ  

نة منع اجلرمية   التقرير السنوي عن أعمال جل    : وثـائق اهليـئات التداولـية      -ب  
 ؛)وثيقتان(والعدالة اجلنائية 

 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد ‘٤‘ 

 اجتماعا للجنة املخصصة للتفاوض     ٢٠: اخلدمـة الفنـية لالجتماعات     -أ  
 بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد؛

مشــروع الــنظام الداخــلي وغــري ذلــك مــن  : وثــائق اهليــئات التداولــية -ب  
 ؛)وثيقة واحدة(القواعد واآلليات وفقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ‘٥‘ 

، ) اجـــتماعا٣٢(اجـــتماعات اللجـــنة : اخلدمـــة الفنـــية لالجـــتماعات -أ  
، واجـتماعات املكتب فيما بني      ) اجـتماعا  ٢٤(واالجـتماعات املـرادفة للجـنة اجلامعـة         

 ؛) اجتماعات١٠(ات واملشاورات مع البعثات الدائمة الدور
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اإلجراءات ‘ ١‘تقريـر واحـد عـن كـل من          : وثـائق اهليـئات التداولـية      -ب  
؛ )السايربيــــة(اجلرائم املتصلة باحلاسوب ‘ ٢‘الرامـية إىل تعزيـز مـنع اجلـرمية الفعـال؛ و          

االحتيال ‘ ٤‘ليه؛ و الـتعاون الـدويل يف جمال منع االختطاف وحماربته والقضاء ع          ‘ ٣‘و
األعمـال التحضـريية ملؤمتـر األمم       ‘ ٥‘عـلى نطـاق واسـع واخـتالس األمـوال العامـة؛ و            

ــية؛ و      ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال ــتحدة احلــادي عشــر مل ــتابعة   ‘ ٦‘امل ــاهد ال أنشــطة املع
‘؛ )وهو تقرير يصدر كل سنتني(لـربنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية           

مواجهـــة حتديـــات القـــرن احلـــادي : نفـــيذ إعـــالن فييـــنا بشـــأن اجلـــرمية والعدالـــة ت‘ ٧
تقريــر حتليـلي عــن إجنـازات ونــتائج   ‘ ٨‘والعشـرين وخطــط العمـل اخلاصــة بتنفـيذه؛ و   

املؤمتـر احلـادي عشـر؛ تقريـران سـنويان عـن أعمـال املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل؛                   
ــران ســنويان ( ــدو  ) تقري ــتعاون ال ــز ال ــنع اإلرهــاب   عــن تعزي ــية يف م يل واملســاعدة التقن

عن استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها       ) تقريـران سنويان  (ومكافحـته؛ و  
 يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

اجتماع واحد ألفرقة اخلرباء بشأن كل من       : أفـرقة اخلـرباء املخصصة     -ج  
كافحـة الفسـاد، مـع االهتمام باألبعاد اجلنسانية؛         أفضــــــل املمارســــــات املتـبعة مل      ‘ ١‘
 املمارسـات املتـبعة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص وهتريـب املهاجرين، مع               أفضـل  ‘٢‘و

إصالح العدالة  ‘ ٤‘القضـايا املـتعلقة باملسـؤولية؛ و      ‘ ٣‘االهـتمام باألبعـاد اجلنسـانية؛ و      
املسـائل التقنية ذات    ‘ ٦‘أدوات تنفـيذ بـروتوكول األسـلحة الـنارية؛ و         ‘ ٥‘اجلنائـية؛ و  

والصكوك ) ٢٠٠١ (١٣٧٣االهـتمام املشـترك فـيما يـتعلق بتنفـيذ قـرار جملـس األمن                
القانونـية الدولـية املـتعلقة مبـنع اإلرهاب الدويل وقمعه؛ واالجتماعات االقليمية ألفرقة              
ــية ذات االهــتمام املشــترك خبصــوص تنفــيذ اتفاقــية األمــم      اخلــرباء بشــأن املســائل التقن

ــ ــا     املـ ــلحقة هبـ ــربوتوكوالت املـ ــية والـ ــرب الوطنـ ــنظمة عـ ــرمية املـ ــة اجلـ  ٤(تحدة ملكافحـ
؛ وبشــأن املســائل التقنــية ذات االهــتمام املشــترك عــلى الصــعيد االقلــيمي  )اجــتماعات

أو تنفـيذ الصـكوك القانونية الدولية املتعلقة مبنع اإلرهاب الدويل           /واملـتعلقة بتصـديق و    
سـائل التقنـية ذات االهـتمام املشـترك على الصعيد           ، وبشـأن امل   ) اجـتماعات  ٤(وقمعـه   

 ؛) اجتماعات٣(االقليمي فيما يتعلق بتصديق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

 مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ‘٦‘ 

 ٤٨(اجــتماعات املؤمتــر احلــادي عشــر : اخلدمــة الفنــية لالجــتماعات -أ  
 ؛) اجتماعا٢٤(؛ واالجتماعات التحضريية االقليمية )ماعااجت
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دلـيل مناقشة بشأن البنود الفنية من جدول        : وثـائق اهليـئات التداولـية      -ب  
ــر االجــتماعات التحضــريية       ــيل مناقشــة بشــأن حلقــات العمــل؛ وتقاري األعمــال؛ ودل

جدول األعمال  ؛ وورقـات عمل بشأن البنود الفنية األربعة من          ) تقاريـــر  ٤(االقليمـية   
؛ وتقريــر املؤمتــر احلــادي  ) ورقــات٤(؛ وورقــات عمــل حللقــات العمــل  ) ورقــات٤(

 عشر؛

 األنشطة الفنية األخرى )ب( 
 ؛) مسائل٤ (ملتقى بشأن اجلرمية واجملتمع: املنشورات املتكررة ‘١‘ 

كتيـب يتضـمن نص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة         : املنشـورات غـري املـتكررة      ‘٢‘ 
مكافحــة االجتــار ) ب(مكافحــة الفســاد؛ و) أ(؛ وكــراس واحــد عــن كــل مــن الفســاد

ــنارية؛ و  ــلحة الــ ــدويل؛ و  ) ج(باألســ ــاب الــ ــة اإلرهــ ــار  ) د(مكافحــ ــة االجتــ مكافحــ
منع ) و(مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ و     ) ه(باألشـخاص وهتريـب املهاجرين؛ و     

تحدة وقواعدهـا يف جمــال مــنع  خالصــة عــن معـايري األمــم املــ اجلـرمية والعدالــة اجلنائـية؛   
؛ ودلــيل تنفــيذي بشــأن الصــكوك القانونــية )خالصــة حمدثــة (اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية

الدولـية املـتعلقة مبـنع اإلرهـاب الـدويل وقمعـه؛ ودلـيل تشـريعي بشـأن تصـديق اتفاقية                     
األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد؛ وسلســلة دراســات مكتــب األمــم املــتحدة املعــين         

 ٤(ت واجلــرمية بشــأن مواضــيع خمــتارة تتصــل مبــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية   بــاملخدرا
ــتحدة ملكافحــة     )منشــورات ــية األمــم امل ــتعلقة باتفاق ــائق الرمســية للمفاوضــات امل ؛ الوث

ــية األمــم    )األعمــال التحضــريية(الفســاد  ــنة مــن اتفاق ــية بشــأن أحكــام معي ــة تقن ؛ وأدل
لوطنــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا؛ ومنشــور املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب ا

نـتائج جهود التقييم السريع يف بلدان       : مكافحـة الفسـاد   ) أ(تقـين واحـد عـن كـل مـن           
نتائج : مكافحـة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين      )ب(خمـتارة ومجـع البـيانات؛ و      

مية املنظمة  مكافحة اجلر ) ج(جهـود التقيـيم السـريع يف بلـدان خمتارة ومجع البيانات؛ و            
منع ) د(نـتائج جهـود التقيـيم السـريع يف بلـدان خمتارة ومجع البيانات؛ و      : عـرب الوطنـية   

املسـائل املـتعلقة بسـيادة القـانون واحلـد مـن الفقر واجلرمية          : اجلـرمية والتنمـية املسـتدامة     
ة مكافح) أ(املـنظمة وحاالت الفساد اليت تلي النـزاعات؛ جمموعة من املواد املتعلقة بــ             

ــدويل؛ و  ــاب الـ ــاد؛ و ) ب(اإلرهـ ــة الفسـ ــخاص  ) ج(مكافحـ ــار باألشـ ــة االجتـ مكافحـ
مواد (مكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية           ) د(؛ و )مـواد حمدثـة   (وهتريـب املهاجـرين     

، املتضمن نتائج االستقصاءات الدراسية الدورية      والـتقرير العـاملي عـن اجلـرمية       ؛  )حمدثـة 
 ة وعمليات نظم العدالة اجلنائية؛لألمم املتحدة بشأن اجتاهات اجلرمي
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صـون وتطويـر قـاعدة بـيانات واحـدة حتـتوي عـلى معلومـات،         : املـواد التقنـية   ‘٣‘ 
االجتاهات العاملية يف   ) أ(مقسـمة عـلى أسـاس الـبعد اجلنسـاين حسـب االقتضـاء بشأن                

االجتـار باألشــخاص وهتريــب  ) ب(الفسـاد وأفضــل املمارسـات املتــبعة يف مكافحــته؛ و  
يف مكافحتها؛  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وأفضل املمارسات املتبعة         )ج(ين؛ و املهاجـر 

تقـــدمي املســـاعدة عـــن طـــريق احلاســـوب فـــيما يـــتعلق بتســـليم اجملـــرمني وتـــبادل ) د(و
ــية؛ و  ــاعدة القانونـ ــربناجمية     ) ه(املسـ ــر الـ ــرمية واألطـ ــن اجلـ ــرية عـ ــية وقطـ ــاذج اقليمـ منـ
ة يف املسـائل املـتعلقة باجلـرمية والعدالـة بغية           مسـامهات فنـي   ) و(االسـتراتيجية القطـرية و    

تيسـري إدراج هـذه اجلوانـب يف األنشـطة ذات الصـلة لـدى الكـيانات املعنية األخرى،                   
وخصوصـا إطــار األمـم املــتحدة للمســاعدة االمنائـية؛ وصــون املوقـع الشــبكي لــلمركز     

م املتحدة  املعـين مبـنع اإلجـرام الـدويل الـذي حيـتوي ويوفـر سـبل الوصـول لشـبكة األم                    
ــتائج الدراســات       ــية، ون ــية الدول ــئات احلكوم ــائق اهلي ــة، ووث ملعلومــات اجلــرمية والعدال
االستقصــائية الدوريــة لألمــم املــتحدة بشــأن اجتاهــات اجلــرمية وعملــيات نظــم العدالــة   
اجلنائـية، وغـري ذلـك مـن املنشـورات التقنـية واالعالمـية املتعلقة بربنامج األمم املتحدة                  

 والعدالة اجلنائية؛ملنع اجلرمية 

تشـجيع التصـديق على الصكوك القانونية الدولية        : تـرويج الصـكوك القانونـية      ‘٤‘ 
ــادة الوعــي وإســداء       ــدويل وقمعــه وتنفــيذها، مــن خــالل زي ــتعلقة مبــنع اإلرهــاب ال امل
املشـورة وتقـدمي إسهامات فنية؛ وتشجيع التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة             

 عـرب الوطنـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا وتنفـيذها، مـن خالل زيادة                 اجلـرمية املـنظمة   
الوعـي وإسـداء املشـورة وتقـدمي إسـهامات فنية؛ وتشجيع التصديق على اتفاقية األمم                
املـتحدة ملكافحـة الفسـاد وتنفـيذها، مـن خـالل زيـادة الوعـي وإسداء املشورة وتقدمي                   

 والقواعد املختارة لألمم املتحدة يف      إسـهامات فنـية وتشـجيع استخدام وتطبيق املعايري        
 جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وخصوصا يف ميدان إصالح العدالة االجتماعية؛

إصـدار إعالنات يف إطار اخلدمة العامة       : اسـتخدام املـوارد السـمعية والبصـرية        ‘٥‘ 
 عن مسائل خمتارة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

  التقينالتعاون )ج( 
توفــري اخلدمــات االستشــارية للــدول بشــأن مكافحــة   : اخلدمــات االستشــارية ‘١‘ 

االجتـار باألشـخاص، واجلـرمية املـنظمة، والفساد، وتشجيع إصالح العدالة اجلنائية، مبا         
فـيها عدالـة قضـاء األحـداث وإصـالح السـجون والتصـديق على اتفاقية األمم املتحدة                  

 الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا وتنفيذها، والتصديق ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب     
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ــيذها؛         ــه وتنف ــدويل وقمع ــنع اإلرهــاب ال ــتعلقة مب ــية امل ــية الدول ــلى الصــكوك القانون ع
 والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

عقد دورات تدريبية   : الـدورات التدريبية واحللقات الدراسية وحلقات العمل       ‘٢‘ 
ات دراسـية وحلقـات عمـل بشـأن مواضـيع خمتارة يف جمال منع اجلرمية والعدالة                 وحلقـ 

اجلنائـــية، وخصوصـــا اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب الوطنـــية واالجتـــار باألشـــخاص وهتريـــب   
 ؛) دورة وحلقة٢٠(املهاجرين، والفساد، واإلرهاب الدويل وإصالح العدالة اجلنائية 

ــية  ‘٣‘  ــل  : املشــاريع امليدان ــاريع ع ــيذ مش ــية و  تنف ــية واالقليم أو /ى األصــعدة الوطن
مكافحــة الفســاد واجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية واالجتــار  ) أ: (الدولــية مــن أجــل دعــم

باألشـخاص وهتريـب املهاجـرين، ومكافحـة اإلرهـاب الـدويل، والتصديق على اتفاقية               
ــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــ         ــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطن ا األم

وتنفـيذها، والتصــديق عــلى الصــكوك القانونــية الدولـية املــتعلقة مبــنع اإلرهــاب الــدويل   
ــة الفســـــاد؛       ــتحــــــدة ملكافحــــــ ــم امل ــية األم ــيذها، والتصــديق عــلى اتفاق ــه وتنف وقمع

معاجلـة مسـائل معيـنة أخـرى يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية عن طريق                     ) ب(و
 ). مشروعا٤٦(ت وتعزيز القدرات املؤسسية وتدريب العاملني بناء املعارف واخلربا
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