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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الثالثة والعشرونالدورة 

 ٢٠١٤مايو / أيار١٦- ١٢فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت) ه( ٥البند 

 توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
  : والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 خرى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدة املعينأنشطة أ
 باملخدِّرات واجلرمية، وخصوصاً أنشطة شبكة

 برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
  واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات

   
ألحباث   يف جملس أمناء معهد األمم املتحدة األقاليميأعضاءترشيح     

      لةاجلرمية والعدا
       من األمني العاممذكّرة    
   إضافة    

 اجلنائيـة إىل مـسألة تتعلـق بتـشكيل جملـس أمنـاء              والعدالـة  انتباه جلنة منع اجلرمية      ُيسترعى  -١
 االقتـصادي ب مـن اللجنـة واجمللـس    تتطلّـ  و ألحباث اجلرمية والعدالـة األقاليميمعهد األمم املتحدة   

إدواردو ت مدَّة والية أربعة من أعضاء اجمللس، وهـم          فقد انقض .  اختاذ إجراء بشأهنا   واالجتماعي
ــايرينيو  ــدرو، و)إســبانيا(فونغ ــد بي ــتني (دافي ــيج  )األرجن ، وألكــسندر )أســتراليا(، وســتوارت ب
، حيــث وصـل إدواردو فونغــايرينيو وســتوارت بــيج وألكــسندر  )االحتــاد الروســي(زمييفـسكي  

  . إىل هناية مدة واليته الثانيةدافيد بيدروزمييفسكي إىل هناية مدة واليتهم األوىل، بينما وصل 
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مرفــق قــرار اجمللــس االقتــصادي (لمعهــد لملــادة الرابعــة مــن النظــام األساســي ا وتقــضي  -٢
  :مبا يلي) ١٩٨٩/٥٦ واالجتماعي

  : تشكيل اجمللس كما يلييكون  -٢"  
ــا )١( أعــضاء ختتــارهم جلنــة منــع اجلرميــة ومكافحتــها،  ســبعة  )أ"(      علــى ًءبن

 إيـالء األمـني العـام، ويوافـق علـيهم اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي، مـع                 ترشيح مـن    
 وكـذلك ن من املـسامهات الطوعيـة،       وَّالاالعتبار الواجب حلقيقة أن املعهد وأعماله ُيم      

ــار أعــضاء اجمللــس مــن بــني األشــخاص    . ملبــدأ التوزيــع اجلغــرايف العــادل  ويكــون اختي
ويعمل هـؤالء األعـضاء بـصفتهم       . ة الالزمة  الذين يتمتعون باملؤهالت واخلرب    املرموقني
 ملــدة مخــس ســنوات ابتــداًء مــن تــاريخ أول اجتمــاع للمجلــس ُيــدعون إىل  الشخــصية
وجيوز للجنة إعادة تعيينهم مبوافقـة اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي ملـا              . فيهاالشتراك  
  ." مدة واحدة أخرىعنال يزيد 

: اجلنائية اختيـار املرشَّـحني الثالثـة التاليـة أمسـاؤهم     وُيقترح على جلنة منع اجلرمية والعدالة        -٣
، وُخويــل أنطونيــو إيرنانــديس غارســيا )قطــر(زاب  ، وحممــد حــن)إســبانيا(كــارلوس كاستريــسانا 

  .وقد ُعرض على ستوارت بيج االستمرار ملدة والية ثانية، وُيقترح إعادة انتخابه). املكسيك(
 احلـايل جملـس األمنـاء     يتألّف  و. يع اجلغرايف العادل  مبدأ التوز وُيراعى يف تشكيل اجمللس       -٤

  : األعضاء التالية أمساؤهمملعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة من
  )األرجنتني (دافيد بيدرو    
  )إسبانيا(إدواردو فونغايرينيو     
  )اجلزائر(طاوس فروخي ال    
  )أوغندا(جيانتيالل كاريا     
  )ترالياأس(ستوارت بيج     
  )الواليات املتحدة األمريكية(إليزابيث فريفيل     
  )االحتاد الروسي(ألكسندر زمييفسكي     

 وميكـن   .حني الثالثـة املقتـرَ    حنيعن املرشَّ يف مرفق هذه الوثيقة معلومات أساسية        وترد  -٥
  .االطالع على معلومات أساسية مفصلة عنهم لدى األمانة

                                                         
، تغري اسم جلنة منع اجلرمية ومكافحتها إىل ١٩٩٢/١ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعيعقب اعتماد  )1(  

 .جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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 املرفق
حني لشغل منصب يف جملس أمناء معهد شَّ عن املرةأساسي معلومات    

       ألحباث اجلرمية والعدالةاألقاليمياألمم املتحدة 
    )إسبانيا(كارلوس كاستريسانا   - ألف  

يشغل كارلوس كاستريـسانا حاليـا منـصب مـدع عـام لـدى احملكمـة العليـا يف إسـبانيا              -١
وشـغل قبـل    . نائيـة ، يف قـسم الـشؤون اجل      )٢٠٠٥ُعّين مبوجب مرسوم ملكـي صـادر يف عـام           (

 ١٩٩٥ذلك منصب مدع خاص لدى مكتـب مكافحـة الفـساد باحملكمـة العليـا يف الفتـرة مـن           
وكان يعمـل قبلـها يف مكتـب االدعـاء اخلـاص مبكافحـة االجتـار باملخـدرات فيمـا                    . ٢٠٠٥إىل  

  .١٩٩٥ و١٩٩٣بني عامي 
حـدة،   لـدى األمـم املت     اً استـشاري  برياًخـ  وهـو يعمـل بـشكل متقطـع          ٢٠٠٣ ومنذ عام     -٢

حيث شارك يف اجتماعـات متعلقـة مبـشاريع خمتلفـة بـصفة خـبري معـني مـن قبـل مكتـب األمـم                         
. وإدارة الـشؤون الـسياسية التابعـة لألمانـة العامـة          ) املكتـب (املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة      

 اسـتخدام املخـدرات     ة، عيَّنه املكتب منسقا ملشروع بشأن منع اجلرميـة وإسـاء          ٢٠٠٦ويف عام   
 خــبريا للمــشاركة يف ٢٠٠٦وعيَّنــه البنــك الــدويل يف عــام . اطيهــا علــى حنــو غــري مــشروعوتع

حلقة عمل بـشأن مكافحـة الفـساد ُعقـدت يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة وعيَّنتـه كـذلك جلنـة                       
  .  للمشاركة يف بعثة موفدة إىل كولومبيا٢٠٠٥فقهاء القانون الدولية يف عام 

مــني العــام لألمــم املتحــدة مفوضــا للجنــة الدوليــة ملكافحــة   ، عيَّنــه األ٢٠٠٧ويف عــام   -٣
ويف عـام   . اإلفالت من العقاب يف غواتيماال، برتبة أمني عام مساعد لألمم املتحدة ملدة عـامني             

وقـد عمـل ملـدة عـام واحـد، مث اسـتقال             . ، جدَّد األمني العام تعيينه ملدة عـامني آخـرين         ٢٠٠٩
  .  يف إسبانياليعود للعمل يف احملكمة العليا

    
    )قطر (زاب حممد حن    

، وهو عضو يف من الرياضيالدويل لأل حاليا منصب رئيس املركز زاب حممد حنيشغل   -١
  .زاهة الرياضية ورئيس أكادميية قطر الدولية للدراسات األمنيةـجلنة السربون التوجيهية يف جمال الن

لس التعاون شروع جمل، توىل تصميم وتنسيق م٢٠٠١ و١٩٩٧وفيما بني عامي   - ٢
 بشأن القيادة والسيطرة يف العمليات األمنية املشتركة، مبا يشمل تنسيق لدول اخلليج العربية

  . العمليات اجلوية الرئيسية يف املنطقة، بناًء على قرارات جملس األمن ذات الصلة
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ويشمل تارخيه العسكري العمل كضابط برتبة مقدم يف القوات املسلحة القطرية   - ٣
 القطرية وعمل كذلك يف مشروع الدفاع اجلوي القطري ويف درسة الدفاع اجلويوقائد مل

  .وكالة اإلعالم القطرية
    

    )املكسيك(ُخويل أنطونيو إيرنانديس غارسيا     
يشغل ُخويل أنطونيو إيرنانديس غارسـيا يف الوقـت احلـايل منـصب رئـيس جلنـة مـوظفي            -١

ــ. الــسلك الدبلوماســي املكــسيكي ل ذلــك ممثــل املكــسيك الــدائم لــدى منظمــة الــدول   وكــان قب
، شـغل منـصب   ٢٠١١ و٢٠٠٥وفيمـا بـني عـامي    . ٢٠١٣ إىل ٢٠١١األمريكية يف الفترة مـن    

وعمل مديرا عامـا لـشؤون األمـم املتحـدة يف عـام             . املستشار القانوين لوزارة اخلارجية املكسيكية    
 لـــدى وزارة اخلارجيـــة ٢٠٠٥ و٢٠٠٢ ونائبـــا للمستـــشار القـــانوين فيمـــا بـــني عـــامي  ٢٠٠٥

يف الفتـرة مـن     ) فيينـا (وقبـل ذلـك كـان ممثـل املكـسيك املنـاوب لـدى األمـم املتحـدة                   . املكسيكية
 عمــل نائبــا لقنــصل املكــسيك العــام يف  ١٩٩٩ و١٩٩٥وفيمــا بــني عــامي . ٢٠٠١ إىل ١٩٩٩
قـة  وكان يشغل قبل ذلك منصب مدير الشؤون الـسياسية وشـؤون نـزع الـسالح املتعل               . نيويورك

  . ١٩٩٥ حىت ١٩٩٢باألمم املتحدة لدى وزارة اخلارجية املكسيكية يف الفترة من 
وعمل أيـضا وكـيال عـن املكـسيك يف إطـار طلـب تفـسري احلكـم الـصادر مـن حمكمـة                -٢

ــاريخ   ــة بت ــه ، وكــان وكــيال مــشاركا يف قــضية   ٢٠٠٤مــارس / آذار٣١العــدل الدولي خورخي
. حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان       ظـرت فيهـا   ن اليت   كاستانيدا غومتان ضد املكسيك   

وترأس أيضا اللجنة املـشتركة بـني الوكـاالت التابعـة للحكومـة املكـسيكية الـيت كانـت مكلفـة                  
بإعداد مذكرة البيانات اخلاصـة بـاجلرف القـاري املمتـد يف خلـيج املكـسيك لتقـدميها إىل جلنـة                     

  .حدود اجلرف القاري
اخلـاص  تفـاق  اال: املفاوضات اليت جرت بشأن ما يلـي وكان عضوا بوفد املكسيك يف     -٣
ــانون البحــار        ب ــم املتحــدة لق ــة األم ــن اتفاقي ــشر م ــذ اجلــزء احلــادي ع ؛ )١٩٩٤-١٩٩٢ (تنفي
  امللحقـة هبـا     الثالثـة  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة والربوتوكـوالت          و
 ؛)٢٠٠٣-٢٠٠٢فيينــا (ة ملكافحــة الفــساد  واتفاقيــة األمــم املتحــد؛)٢٠٠٠-١٩٩٩فيينــا، (

رئــيس (واالتفــاق املتعلــق مبــصائد األمســاك املــربم بــني احلكومــة املكــسيكية واحلكومــة الفرنــسية 
  ).٢٠٠٧الوفد، 

للجنــة املخصــصة لوضــع اتفاقيــة التــابع ) جلنــة الــصياغة(ن رئيــسا لفريــق االتــساق يِّوُعــ  -٤
التـابع  ) جلنـة الـصياغة   (فريـق االتـساق     ل اًرئيـس و) ٢٠٠٠(ة  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـ     
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وكــان عــضوا أيــضا يف ). ٢٠٠٣( للجنــة املخصــصة للتفــاوض بــشأن اتفاقيــة ملكافحــة الفــساد
لوطنيـة  األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب ا          فريق اخلرباء املكلف بوضع     
 عــضوا يف فريــق اخلــرباء املكلــف  وبعــد ذلــك، أصــبح). ٢٠٠٤ (اوالربوتوكــوالت امللحقــة هبــ

، كمـا كـان عـضوا يف الفتـرة          )٢٠٠٧(بوضع الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية مكافحـة الفـساد          
 يف فريق اخلرباء احلكوميني املعين بوضع صـك ملـزم   ٢٠٠٨أغسطس /فرباير إىل آب /من شباط 

  .٦١/٨٩قانونا بشأن جتارة السالح الذي أنشأته اجلمعية العامة مبوجب قرارها 
 


