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 ول الفصل األ  
  

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

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

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

 :مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها اجلمعية العامة
  

  مشروع القرار األول
 تعزيز التعاون الدويل على منع االجتار باألشخاص ومكافحته ومحاية ضحاياه

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

 )١(استعمال السلطة،

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

ــي  )٣( اتفاقــية حقــوق الطفــل، وإذ تســتذكر  اري  وتالحــظ بــدأ نفــاذ الــربوتوكول االخت
ــبغاء ويف املــواد       ــيع األطفــال واســتغالل األطفــال يف ال ــية حقــوق الطفــل بشــأن ب 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

 قسري أو اإلجباري لكل األشخاص دون سن الثامنة عشرة،ال

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(ملـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،       اعـتمدت مبوجـبه اتفاقـية األمـم ا        

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

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

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

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

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

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

ــة، والطلــب املوجــود يف ســوق العمالــة غــري املشــروعة          ــية واالقتصــادية غــري املالئم 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 األول٥٥/٢٥ قرار اجلمعية العامة (6)
 .، املرفق الثاين٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (7)
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ني الســلوكني االجرامــيني املتمــثلني يف االجتــار  الفــوارق وأوجــه الــترابط بــوإذ تالحــظ 
باألشـخاص، كمـا هـو مـبني يف بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصة                      
النسـاء واألطفـال، املكّمـل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وهتريب               

ريــب املهاجــرين عــن طــريق الــرب والــبحر املهاجــرين، كمــا هــو مــبني يف بــروتوكول مكافحــة هت
 )٨(واجلو، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

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

 االجتار باألشخاص،

 بأن اجملتمع األهلي، مبا فيه املنظمات غري احلكومية، ميكن أن يقوم      واقتـناعا مـنها أيضا     
بــدور يف احلــد مــن الفــرص احلالــية واملقــبلة لإليقــاع بالــناس كضــحايا لالجتــار، ويف مســاعدة    

ة شــاملة وغــري واصــمة، احلكومــات عــلى تعزيــز محايــة الضــحايا، بــتزويدهم مبســاعدة اجتماعــي
 ومبساعدة اقتصادية مالئمة، تشمل أيضا جماالت الصحة والتعليم واإلسكان والتوظيف،

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،   

 لك بدور الناس يف منع إيقاع ضحايا ومساعدة ضحايا االجتار،وكذ

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

افحــة االجتــار باألشــخاص،  الــدول األعضــاء عــلى اتــباع هنــج شــامل ملكحتــث -١ 
يتضــمن جهــودا إلنفــاذ القــانون كمــا يتضــمن، عــند االقتضــاء، مصــادرة عــائدات االجتــار           
وحجـزها ومحايـة الضـحايا واختـاذ تدابـري وقائـية، تشـمل تدابـري ضـد األنشـطة الـيت تـترّبح من                         

 استغالل ضحايا االجتار؛

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

حتسـني الـتعاون الـتقين مـن أجـل تدعـيم املؤسسات احمللية والوطنية اهلادفة إىل                 )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( 
امج توعــية موجهــة حنــو الفــئات احملــتمل اســتهدافها، وكذلــك توفــري التدريــب املهــين عــلى وبــر

 املهارات االجتماعية واملساعدة على اعادة إدماج ضحايا االجتار يف اجملتمع؛

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

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

 باألشخاص مواجهة فعالة؛

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

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

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

 جترمي االجتار باألشخاص؛ )أ( 

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

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

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

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

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

 :الكشف عن هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها، بوسائل منها

التحقـيق يف مجـيع احلـاالت الـيت يـبلّغ عـنها الضـحايا، ومنع االيقاع مبزيد من                    ‘١‘ 
 معاملة الضحايا بصفة عامة باحترام؛الضحايا، و
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ــية      ‘٢‘  ــراءات اجلنائـ ــوال اإلجـ ــرهفة طـ ــية مـ ــهود حبساسـ ــحايا والشـ ــة الضـ معاملـ
 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   ضــا تدعــو أي -٦ 
 :وقدرهتا وتستهدف، ضمن مجلة أمور

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؛

ج ما يلزم من التدابري التشريعية والتدابري األخرى لتوفري نطاق واسع من             تـروي  )ب( 
املسـاعدة، تشـمل املسـاعدة القانونية والنفسية والطبية واالجتماعية، وكذلك التعويض أو جرب        

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

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

 باألشخاص؛

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

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

 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

 انية واحلريات األساسية للضحايا؛وضمان احترامها احلقوق اإلنس

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

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

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

 الــدول األعضــاء عــلى اعــتماد تدابــري تشــريعية أو تدابــري أخــرى تشــجع أيضــا -١٢ 
ــتعاون مــع      خلفــض الطلــب الــذي يشــجع كافــة أشــكال االجتــار باألشــخاص، مبــا يف ذلــك بال

س بأن االستغالل اجلنسي وغريه     املـنظمات غـري احلكومـية واجملـتمع األهـلي، وباذكاء وعي النا            
مـن أشـكال االسـتغالل حيـط مـن قـدر ضـحاياه، وباملخاطـر املتصـلة باالجتار باألشخاص، وال                     

 سيما النساء واألطفال؛

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

  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؛

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

 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
 حة االجتار بالبشر، خصوصا يف جمال أنشطة املساعدة التقنية؛وبرناجمه العاملي اخلاص مبكاف

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

  
 مشروع القرار الثاين

 
تقدمي املساعدة إىل الدول يف جمال : يةالتعاون الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن

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

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

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

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

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

 )١٢(فاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مشروعة، املكّمل التغريبصورة 

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

 جلرمية عرب الوطنية والربوتوكولني امللحقني هبا، األمم املتحدة ملكافحة ااتفاقيةتيسريا لتنفيذ 

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

لغ الداللة   أن اعتماد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا هو تطور با         وإذ تؤكـد جمددا    
 تشـكّل صـكوكا مهمـة ألجل التعاون الدويل          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(الربوتوكوالت امللحقة هبا؛املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية و

بوشــك دخــول اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب    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  
شـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة              باأل

 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،   
كّر  حـيز الـنفاذ يف موعـد مب        )١١(التفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية،               

 كما كان متوقعا؛

 املركـز املعـين مبنع االجرام الدويل التابع ملكتب األمم املتحدة املعين             تـثين عـلى    -٣ 
بـاملخدرات واجلـرمية الـتابع لألمانـة العامـة، عـلى مـا قام به من عمل يف الترويج للتصديق على                 

 تشريعية مصّممة   االتفاقـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبا، مبا يف ذلك على اخلصوص إعداد أدلة             
بقصـد تيسـري التصـديق عـلى هـذه الصـكوك ومـن مث تنفـيذها الحقـا، وتدعو املركز إىل وضع                       

 الصيغة النهائية هلذه األدلة التشريعية وتعميمها على أوسع نطاق ممكن؛

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

معاهدات مكافحة اجلرمية املنظمة    : ٢٠٠٣حمور  "العامـة، بتنظـيم تظاهـرة مكرسة للمعاهدات         
 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  
الـتظاهرة كمـا حتـث الـدول األعضـاء اليت مل تقم بعد بإيداع صكوك تصديقها أو موافقتها أو                    
انضــمامها إىل االتفاقــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا عــلى القــيام بذلــك، بغــية ضــمان أوســع    

 دة فعاليتها إىل أقصى حد؛مشاركة ممكنة يف هذه الصكوك ومن مث زيا

بــالدعم املــايل املقــدم مــن عــدة جهــات ماحنــة لتيســري بــدء نفــاذ  ترّحــب أيضــا  -٥ 
االتفاقـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا وتنفـيذها، وتشـّجع الـدول األعضاء على تقدمي تربعات                  

اشرة أنشطة  كافـية إىل صـندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومسامهات تدعم مب             
املركـز ومشـاريعه مبـا يف ذلك مسامهات لفائدة معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية                 
والعدالـة اجلنائـية، من أجل تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات               

 االنتقالية لتنفيذ هذه الصكوك القانونية الدولية؛

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

 ؛٢٠٠٤التحضري الفّعال للجلسة االفتتاحية لذلك املؤمتر يف عام 

ىل مؤمتر األطراف،    إىل املركـز لـدى اسـتعداده لتقدمي اخلدمات إ          تطلـب أيضـا    -٧ 
حســب الواليــة املســندة إلــيه، أن يقــوم، يف حــدود مــا هــو مــتوفر مــن مــوارد امليزانــية واملــوارد  
اخلارجـة عـن امليزانـية، بوضـع دلـيل حيتوي على العناصر اليت من شأهنا أن تكون مفيدة للدول                    
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عن الطريقة األطـراف يف الوفـاء مبتطلـبات االبـالغ إىل مؤمتـر األطـراف، واالضـطالع بدراسـة                 
الـيت جيـري هبـا تسـليم اجملـرمني واملسـاعدة القانونية املتبادلة من خالل اآلليات املوجودة حاليا،                   

 مبا يف ذلك االتفاقات أوالترتيبات الثنائية واالقليمية واملتعددة األطراف؛

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

 أمانة مؤمتر األطراف، وفقا للوالية املسندة إليه؛

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

  
  مشروع القرار الثالث

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

  العامة،اجلمعيةان  
لة فـيما يـتعلق مبـنع االرهـاب وقمعـه، وكذلك قرارات              قـراراهتا ذات الصـ     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 
لك عـلى وجـه االسـتعجال إىل الـتعاون الـدويل ألجل منع أعمال االرهاب والقضاء عليها، وكذ                 

، 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     
 التابع ملكتب األمم املتحدة الـذي أكـدت فـيه عـلى أمهية دور املركز املعين مبنع االجرام الدويل            

 واجلـرمية، الـتابع لألمانـة العامـة، يف تنفـيذ واليـته، مبا يف ذلك منع االرهاب                   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 قــرارهاتســتذكر واذ  
وافقـت يف الـباب الـرابع مـنه عـلى تعزيـز فـرع منع االرهاب التابع لألمانة العامة، نظرا إىل أن                        

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

ــبارها   ــرارها واذ تضــع يف اعت ــؤرخ٥٦/٢٦١ ق ــثاين ٣١ ، امل ــناير / كــانون ال ، ٢٠٠٢ي
مواجهة حتديات القرن احلادي    : املـتعلق خبطـط العمـل لتنفـيذ اعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة            

 والعشرين، الذي يتضمن خطة عمل ملكافحة االرهاب،

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

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

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

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

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

 والكيميائية والبيولوجية بصورة غري مشروعة،

 حلكومــة النمســا ولــلمركز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل عــلى  ديــرهاواذ تعــرب عــن تق 
ــتعلقة مبوضــوع    ــندوة امل ــدويل مكافحــة"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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 عــلى أن تتماشــى أي تدابــري تــتخذها   إىل ضــرورة حــرص الــدول األعضــاء واذ تشــري 
ملكافحـة االرهـاب مـع كافـة الـتزاماهتا مبقتضـى القـانون الـدويل، وأن تعـتمد تلك التدابري وفقا           

 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  ، تواصـل اعـداد مشـروع اتفاقـية        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 
ملـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية التابع لألمانة العامة يف اطار الواليات املسندة            ملكتـب األمـم ا    

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                   

الدويل على منع االرهاب ومكافحته، ويعمل بتنسيق وثيق مع جلنة مكافحة االرهاب            الـتعاون   
ومكتـب الشـؤون القانونـية الـتابع لألمانة     ) ٢٠٠١ (١٧٧٣املنشـأة عمـال بقـرار جملـس األمـن         

 العامة، وكذلك مع املنظمات الدولية واالقليمية ودون االقليمية؛

الرهـاب مبـبادرة املركـز املعـين مبنع         الـربنامج العـاملي ملكافحـة ا      بوضـع    ترّحـب  -٢ 
االجـرام الـدويل، الـذي يوفـر االطـار املناسـب لألنشـطة الداعمة للدول األعضاء يف مكافحتها                   
لالرهـــاب، وخصوصـــا مـــن خـــالل تنفـــيذ االتفاقـــيات والـــربوتوكوالت العاملـــية ذات الصـــلة  

 باالرهاب؛

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

 املعين مبنع االجرام الدويل عند االقتضاء مساعدة لتحقيق ذلك؛

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

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

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

 على أساس اقليمي    وكذلك الـدول األعضـاء عـلى مواصـلة العمل معا،            حتـث  -٥ 
، ملنع ومكافحة أعمال االرهاب عن طريق تعزيز        املتحدةاألمــم  وثـنائي، وبالـتعاون الوثـيق مـع         
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) ٢٠٠١ (١٣٧٣املســـاعــدة التقنـيــة ضـمــن اطــار قــرارات جملــس األمــن           الـتعاون الـدويل و    
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 
يزانـية العاديـة أو مـن خارجهـا بـاعداد مـبادئ توجيهـية بشـأن املسـاعدة التقنـية، يستند اليها                       امل

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               

 الـيها وتنفيذها، وحتديد عناصر ملموسة من تلك املساعدة بغية تيسري التعاون فيما              واالنضـمام 
بــني الــدول األعضــاء عــلى مكافحــة االرهــاب، وأن يقــدم هــذه املــبادئ التوجيهــية إىل الــدول   

 األعضاء للنظر فيها؛

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

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

 االقليمية؛

ــر تعــرب -٨  ــربعات إىل     ها عــن تقدي ــن خــالل الت ــت، م ــيت قام ــبلدان املاحنــة ال  لل
صـندوق األمـم املـتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية أو املسامهة مباشرة يف شبكة برنامج األمم                 
املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، بدعــم اســتهالل الــربنامج العــاملي ملكافحــة االرهــاب،     

 تقـدمي تـربعات كافـية إىل الصـندوق بغية تعزيز قدرة املركز              وتدعـو مجـيع الـدول األعضـاء إىل        
عــلى تقــدمي املســاعدة التقنــية إىل الــدول األعضــاء الــيت تطلــبها، وخصوصــا مــن أجــل تشــجيع   
ــيها      ــية ذات الصــلة باالرهــاب واالنضــمام ال ــربوتوكوالت العامل ــيات وال التصــديق عــلى االتفاق

 وتنفيذها؛

، بالتنسيق مع   بانتظامالة اجلنائية بأن تستعرض      جلـنة مـنع اجلـرمية والعد       توصـي  -٩ 
غريهـا مـن هيـئات األمم املتحدة وخصوصا جلنة مكافحة االرهاب، التقدم الذي حترزه الدول                
األعضـاء يف االنضـمام كأطـراف إىل االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ذات الصلة باالرهاب              

 ساعدة التقنية؛وتنفيذها، واحتياجات الدول األعضاء اليت تطلب امل

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

 املناقشة؛

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

املركـز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يضـمن تقريره عن تنفيذ هذا                   
 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

 األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 

  العامة،اجلمعيةإن  

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

 بشـأن األعمـال التحضـريية ملؤمتر األمم         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   ــتحدة،     وإذ تضــع يف اعت ــد ملؤمتــرات األمــم امل ــية والنســق اجلدي ــبادئ التوجيه  امل
 مــن اعــالن ٣٠ و٢٩ وكذلــك الفقــرتان ٥٦/١١٩ مــن القــرار ٢حســبما تــنص علــيه الفقــرة 

مية والعدالـة اجلنائية، املرفــق بالقــرار  املـبادئ وبـرنامج عمــل بـرنامـج األمـم املـتحدة ملـنــع اجلـر              
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

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

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

، أن يكـــون املوضـــوع ٥٧/١٧١ أهنـــا كانـــت قـــد قـــررت، يف قـــرارها وإذ تســـتذكر 
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 بشـأن مـتابعة خطـط العمـل ألجـل           

 القرن احلادي والعشرين،

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

 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، مع عقد مشاورات قبل املؤمتر يف ٢٠٠٥

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

 للتركيز على البنود املوضوعية الرئيسية من جدول أعمال املؤمتر؛

 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 

 .سائل التنظيميةامل -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      -٤ ــتعاون ال ال
االجرامــية األخــرى يف ســياق عمــل مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات   

 .واجلرمية

 .رن احلادي والعشرينالتهديدات واالجتاهات يف الق: الفساد -٥

 .حتديات تواجه التنمية املستدامة: اجلرائم االقتصادية واملالية -٦

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

 .اعتماد تقرير املؤمتر -٨

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

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

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

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

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

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

  مكافحة اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب؛تدابري )و( 

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

 للمؤمتر احلادي عشر؛

 املدرجة املوضوعية االجـتماعات التحضريية االقليمية على دراسة البنود         حتـث  -٧ 
ة باملؤمتر احلادي عشر، وعلى     عـلى جـدول األعمـال واملواضـيع الرئيسـية حللقات العمل اخلاص            
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تقـدمي توصـيات موجهـة حنـو العمـل لكي ُتستخدم كأساس ملشاريع التوصيات واالستنتاجات                
 اليت ينظر فيها املؤمتر احلادي عشر وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الرابعة عشرة؛

ــنظمات    تؤكــد -٨  ــدول األعضــاء وامل ــات العمــل، وتدعــو ال ــية  أمهــية حلق  الدول
احلكومـية وغـري احلكومـية وسـائر اهليـئات املعنـية إىل تقـدمي الدعـم املايل والتنظيمي والتقين إىل                     
ــاملخدرات واجلــرمية       ــتابع ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل ال

نائية ألجل األعمال باألمانـة واىل شـبكة معـاهد بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجل           
 التحضريية حللقات العمل، مبا يف ذلك اعداد وتعميم املواد اخللفية ذات الصلة؛

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

 تعددة األطراف يف أنشطة املساعدة التقنية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛وامل

 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( يف تقريـره عـن األعمـال التحضـريية لـلمؤمتر،           العـام 

 والعدالة اجلنائية فيما يتصل بذلك؛

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

، ٥٦/٢٦١مواجهـة حتديـــات القرن احلادي والعشريــن، الــواردة يف مرفــق القــرار            : 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؛

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

 املتبعة يف املاضي؛

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

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

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

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

 إىل جعــل متثيــلها يف املؤمتــر احلــادي عشــر   إىل الــدول األعضــاءتكــرر دعوهتــا -١٦ 
 ســبيل املــثال رؤســاء الــدول أو احلكومــات أو  عــلىعــلى أعــلى مســتوى ممكــن، أي أن ميثــلها  

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

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

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

ــية -١٨  ــتحدة   تشـــجع ثانـ ــم املـ ــرامج األمـ ــلة وبـ ــة ذات الصـ ــاالت املتخصصـ  الوكـ
واملـنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية، وكذلك املنظمات املهنية األخرى، على التعاون            

 األعمــال مــع مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية الــتابع لألمانــة العامــة، يف         
 التحضريية للمؤمتر احلادي عشر؛

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

 جلنائية؛ملؤمترات األمم املتحدة بشأن منع اجلرمية والعدالة ا

 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

 معية العامة؛واالجتماعي، إىل اجل
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 إىل األمـني العـام أن يضـمن املـتابعة الصـحيحة هلـذا القـرار، وأن يقدم                   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

 :مشاريع القرارات التالية
  

 مشروع القرار األول
 

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

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

 املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

/  كـــانون األول١٩خ  املـــؤر٥٦/١٢٣قـــراري اجلمعـــية العامـــة وإذ يســـتذكر أيضـــا  
 بشـأن تدعيم برنامج   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   
 اجلـرمية والعدالة اجلنائية، واليت متكّن املركز املعين مبنع االجرام الدويل، التابع ملكتب األمم               ملـنع 

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

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

 ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

 أمهية الشفافية واالتصال الوثيق بني املركز والدول األعضاء من أجل زيادة            وإذ يـدرك   
 ثقة الدول األعضاء بعمل املركز،
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 بــتقرير املديــر التنفــيذي ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين مــع الــتقديرحيــيط عــلما  -١ 
 )١٧(باملخدرات واجلرمية عن أعمال املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل؛

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

 الطالبة؛

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

 املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

ا مكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية          بـاجلهود الـيت يـبذهل     يرّحـب    -٤ 
لضـمان الشـفافية يف عملـه، ولـلحفاظ عـلى حوار مستمر مع الدول األعضاء، مبا يف ذلك من                    
خــالل وثــائق مناســبة زاخــرة باملعلومــات، بغــية تعزيــز مســاءلته أمــام الــدول األعضــاء وحتســني 

 تحدة للمراقبة الدولية للمخدرات؛التضافر بني أنشطة املركز وأنشطة برنامج األمم امل

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

ظــام  مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية عــلى توســيع نيشــّجع -٦ 
إدارة املعلومـات الـربناجمية واملالية ليشمل األنشطة اليت ميّوهلا صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية             
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 
ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، ويرّحـب يف هـذا الصـدد بالقـرار الصـادر مؤخـرا بانشاء وظيفة                        

 تقييم مستقلة يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

ة مؤخــرا مــن إســناد صــالحياته  مبــا قــام بــه األمــني العــام لألمـم املــتحد يرّحـب  -٨ 
املـتعلقة بـإدارة صـندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل املدير العام ملكتب األمم             
املـتحدة بفييـنا ممـا سـيزيد مـن فعالـية املركـز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل يف ادارة موارده املالية                          

 العدالة اجلنائية عن الوضع املايل للصندوق؛ويعّزز قدرته على ابالغ جلنة منع اجلرمية و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
(17) E/CN.15/2003/2. 
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 املديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على           يشـّجع  -٩ 
ــية           ــبة الدول ــتحدة للمراق ــم امل ــربنامج األم ــتابعة ل ــوال، ال ــدى وحــدة مجــع األم ــا ل ــتعانة مب االس

تقاسم التكاليف، والتمويل من    لـلمخدرات، من خربة يف جماالت مثل توسيع قاعدة املاحنني، و          
جانـب القطـاع اخلـاص، وغـري ذلـك مـن الوسـائل املبتكرة، من أجل زيادة موارد املركز املعين           

 مبنع االجرام الدويل؛

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

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

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

 .املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  

 مشروع القرار الثاين
 

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

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

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

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

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

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

 ذلك التنمية املستدامة وحتسني نوعية احلياة والدميقراطية وحقوق االنسان،

ز ازديــاد عــدد طلــبات احلصــول عــلى املســاعدة التقنــية الــيت يــتلقاها املركــوإذ يالحــظ  
املعـين مبـنع االجـرام الـدويل، مـن أقـل الـبلدان منـوا والـبلدان النامـية والـبلدان ذات االقتصادات                     

 االنتقالية والبلدان اخلارجة من حاالت نـزاع،

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

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

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

 )٢١(االرهاب ومكافحته؛

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

 تنفيذ املشاريع؛

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

  اليت يضطلع هبا املركز؛أنشطة التعاون التقين واخلدمات االستشارية األقاليمية

 اهليــئات املعنــية يف مــنظومة األمــم املــتحدة، مبــا يف ذلــك بــرنامج األمــم   حيــثّ -٤ 
املـتحدة االمنـائي والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وكذلك املنظمات الدولية واالقليمية،             

سبا، لألنشطة  عـلى زيـادة تفاعـلها مـع املركـز، بغـية ضمان إيالئها االعتبار، حسبما يكون منا                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

(19) E/CN.15/2003/2. 
(20) E/CN.15/2003/5. 
(21) E/CN.15/2003/9. 
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يف مـيداين مـنع االجـرام والعدالـة اجلنائـية، مبـا يف ذلـك األنشـطة الرامـية إىل مكافحة االرهاب                       
ــية لديهــا، كــي تســتخدم      ــراجمها القطــرية واالقليمــية وإطــارات املســاعدة االمنائ والفســاد، يف ب

ئــية وتعــزز ســيادة بالكــامل خــربة املركــز الفنــية يف األنشــطة املتصــلة مبــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنا 
 القانون ويتم جتنب ازدواجية اجلهود؛

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

 اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

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

 واالرهاب والفساد واجلرمية املنظمة؛

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

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

 املركز على تقدمي املساعدة التقنية؛زيادة تعزيز قدرة 

 الــدول األعضــاء، خاصــة، الــبلدان النامــية والــبلدان ذات االقتصــادات يشــجع -٨ 
االنتقالـية، الـيت تسـتفيد مـن املسـاعدة التقنـية الـيت يقدمها املركز واليت هي قادرة على املسامهة                     

رد البشرية الالزمة أو ختصيص يف أنشـطته أن تفعـل ذلك بطرق منها توفري البىن التحتية أو املوا        
 أموال وطنية للمشاريع اليت تنفذ يف اطار شراكة مع املركز؛

 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؛/اريع وبرناجمه القطري، مش

 إىل األمـني العـام زيـادة تعزيـز املـوارد املـتاحة لألنشطة التنفيذية ضمن                 يطلـب  -١٠ 
إطـار امليزانية االمجالية لألمم املتحدة، وخصوصا للخدمات االستشارية على الصعيد األقاليمي            

 الربنامج العادي للتعاون    ٢١ام الدويل مبقتضى الباب     الـيت يضـطلع هبـا املركـز املعـين مبنع االجر           
 التقين من امليزانية الربناجمية املقترحة لألمم املتحدة؛
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 إىل األمـني العـام بـذل مجيع اجلهود املمكنة، مبا يف ذلك مناشدة               يطلـب أيضـا    -١١ 
 من خارج   اجلهـات املاحنـة يف القطـاع اخلـاص وحشد املوارد ومجع األموال، بغية زيادة املوارد               

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

  
 مشروع القرار الثالث

 
  منع اجلرمية يف املدن

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

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

ير ، الذي أخذت اجلمعية فيه علما مع التقد    ٢٠٠٢يناير  / كـانون الـثاين    ٣١ املـؤرخ    ٥٦/٢٦١
، مبـا يف ذلـك خطـة العمـل     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    واذ يسـتذكر أيضـا     
 املبادئ التوجيهية للتعاون واملساعدة التقنية يف ميدان منع اجلرمية يف املدن،

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

 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،واستخدامهاواجلرمية املنظمة وحيازة األسلحة النارية 

 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      بواذ يعـر   
 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،

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

 االجتماعي وعدم وجود فرص للشباب،

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

 اليت أثبتت جدواها والواعدة بالنجاح،

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

عــتماد عــلى املــبادئ التوجيهــية بشــأن مــنع    الــدول األعضــاء عــلى اال يشــجع -١ 
، لدى وضع وتنفيذ وتقييم     ٢٠٠٢/١٣اجلـرمية، املـرفقة بقـرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي          

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

 الـدول األعضــاء عـلى وضــع سياسـات فعالــة وعـلى الســعي إىل     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                      
املـتحدة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وغريمها من               
 اهليـئات املعنـية يف مـنظومة األمـم املـتحدة، عـلى مواصـلة تقـدمي املساعدة للدول األعضاء، بناء          
عـلى طلـبها، ألجـل اعـداد مقـترحات بشـأن تقـدمي املسـاعدة التقنية يف جمال منع اجلرمية، وفقا                      

 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
يزانــية ومبســاعدة احلكومــات ومعــاهد شــبكة بــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع املــوارد مــن خــارج امل

اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية واهليـئات املعنـية يف األمـم املتحدة، عرض عام للممارسات اليت ثبتت                   
جدواهـا والواعـدة بالـنجاح يف جمال منع اجلرمية يف املدن، مبا يف ذلك يف جمال العدالة اجلنائية،                   

ا عملـيا عـن اسـتخدام وتطبـيق املـبادئ التوجيهية بشأن منع اجلرمية، وأن يدعو            وأن يضـع كتّيـب    
ألجـل حتقـيقه هلـذا الغـرض إىل عقـد اجـتماع فـريق مـن اخلرباء، يضم مشاركني ُيختارون بناء                      

 على متثيل جغرايف منصف؛

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

 القوانني يف براجمها املعنية باملساعدة؛

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

اج موضـــوع اجلـــرمية يف املـــدن والشـــباب املعّرضـــني لـــلمخاطر  بـــإدريرّحـــب -٧ 
باعتـباره واحـدة مـن املسائل املخصصة حللقات العمل املزمع عقدها إبان املؤمتر احلادي عشر،                
ممــا مــن شــأنه أن يتــيح اجملــال ملناقشــة مــتعّمقة حــول املوضــوع خــالل االجــتماعات االقليمــية    

 .التحضريية للمؤمتر
  

 بعمشروع القرار الرا
 

  االجتار بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية
  واالجتماعي،االقتصاديإن اجمللس  
 التنّوع األحيائي لصون أن احلفـاظ عـلى النباتات واحليوانات الربية ضروري          إذ يـدرك   

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

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

 واالقتصادية واالجتماعية النامجة عن أنشطتها،

 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  تدابــريالــدول عــلى اعــتماد مــا يلــزم مــن تدابــري تشــريعية أو    

 الداخلية االجتار بأنواع النباتات واحليوانات الربية اخلاضعة للحماية،

، الذي حثّ فيه    ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٢/١٨قراره  وإذ يسـتذكر أيضـا       
 مع األمني العام واهليئات املختصة األخرى التابعة ملنظومة         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،   ردة من الدول األعضاء، واملدرجة يف      بالـردود الوا   وإذ حيـيط عـلما     
 يف جمـال االجتـار بـأنواع النـباتات واحلـيوانات الربية            العملـية بشـأن تشـريعاهتا الوطنـية وخـرباهتا         

 )٢٥(اخلاضعة للحماية،

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

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

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

 .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم 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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ــنّوع        ــتعلقة بالت ــية امل ــة االتفاق ــراض، وأمان ــددة باإلنق ــباتات امله ــأنواع احلــيوانات والن ــية ب الدول
ــيولوجي  ــربية اخلاضــعة      )٢٤(،)األحــيائي(الب ــباتات واحلــيوانات ال ــأنواع الن ــنع االجتــار ب ــية م  بغ

 ء عليه؛للحماية ومكافحته والقضا

 الـدول األعضـاء عـلى أن تعـتمد تدابـري وقائية، عند الضرورة، وكذلك              حيـثّ  -٣ 
ــأنواع        ــتعلقة باالجتــار ب ــبة اجلــرائم امل ــية هبــدف ضــمان معاق ــنظر يف تشــريعاهتا اجلنائ أن تعــيد ال
النـباتات واحلـيوانات الـربية اخلاضـعة للحماية بعقوبات مناسبة تضع يف احلسبان الطابع اخلطري                

 تتسم به تلك اجلرائم؛اليت 

 بغية حتسني   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 مناسباً، حسبما يكون  مسـاعدة قانونـية متبادلة    

 الربية اخلاضعة للحماية ومكافحته والقضاء عليه؛

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

  
 سمشروع القرار اخلام

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

 للضحايا
 

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

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

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

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

 أخرى، مثل االجتار باألسلحة واالجتار      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    
 االقتصادية التنميةواجلـرمية 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 ســتذكر وإذ ي  ــؤرخ ٢٠٠٢/١٦ق ــيه / متــوز٢٤ امل ــنون ٢٠٠٢يول ــتعاون "، املع ال
، الذي  " ومكافحته والقضاء عليه، وعلى توفري املساعدة للضحايا       االختطافالـدويل عـلى منع      

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

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

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

 املنظّمة واجلماعات االرهابية؛

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

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

 ؛٢٠٠٢/١٦مبقتضى قراره 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .، املرفق األول٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (26)
(27) E/CN.15/2003/7و Add.1. 
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املعـين مبـنع االجـرام الـدويل الـتابع ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية، وذلك يف               
مجلـة أمـور ومنها تقدمي التعليقات على التقرير املرحلي املقّدم من األمني العام، وكذلك بتقدمي       

خلربات على الصعيد احمللي يف هذا      املعلومـات عـن التشـريعات الوطنـية وعـن الـتدابري العملية وا             
 الصدد؛

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

 ام بذلك؛صلة بتقدمي الدعم واملساعدة إىل الضحايا وأُسرهم، إىل القي

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

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

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

 املعلومات، بغية منع االختطاف ومكافحته واستئصاله؛

ىل تعزيـز مكافحـة االختطاف،    الـدول األعضـاء أن تعمـل، يف سـعيها إ          يناشـد  -٨ 
عـلى تدعـيم الـتدابري الـيت تـتخذها ملكافحـة غسـل األمـوال، وعلى املشاركة يف التعاون الدويل            
واملسـاعدة القانونـية وكذلـك، من مجلة أمور، يف تتّبع عائدات االختطاف وكشفها وجتميدها               

ابية، إن مل تكن قد     ومصـادرهتا بغـية مكافحـة اجلماعـات االجرامـية املـنظمة واجلماعـات االره              
 فعلت ذلك بعد؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وحلمايتها واحلفاظ عليها،

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

ــتذكر  ــة  واذ يسـ ــية العامـ ــرار اجلمعـ ــانون ١٤ املـــؤرخ ٤٥/١٢١ 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 ذكر أيضــاواذ يســت 
 )٢٩(املعروف يف شكل ممتلكات منقولة، اليت اعتمدها املؤمتر الثامن،

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

٢٠٠٣. 

 الـدول األعضـاء عـلى أن تضـع يف اعتـبارها، عـند االقتضاء، االتفاقية                  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 
عـلى الصـعيد الدويل يف جمال منع اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات املنقولة اليت تشكّل جزءا من                

 التراث الثقايف للشعوب واملالحقة عليها؛

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

  
 مشروع القرار السابع

 
  معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  االقتصادي واالجتماعي،اجمللسإن  
ــيه / متــوز٢٤ املــؤرخ ٢٠٠٢/١٥ قــراره إذ يســتذكر   معــايري األمــم  بشــأن٢٠٠٢يول

املـتحدة وقواعدهـا يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، الـذي أعـاد فـيه تأكـيد أمهية معايري                         
األمــم املــتحدة وقواعدهــا يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، مبــا يف ذلــك يف اطــار حفــظ  

رهنا بتوافر األموال   السـالم واعـادة الـتعمري بعـد الـنـزاعات، وطلـب إىل األمني العام أن يعقد،                  
مـن خـارج امليزانـية، اجـتماعا لفـريق خـرباء لـتقدمي اقـتراحات حمددة بشأن تطبيق معايري األمم                     

 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.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٠سبتمرب /أيلول
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 التعاون   بشـأن  ٢٠٠٢يولـيه   / متـوز  ٢٤ املـؤرخ    ٢٠٠٢/١٧ قـراره     أيضـا  روإذ يسـتذك   
الـدويل واملسـاعدة التقنـية واخلدمـات االستشـارية يف جمـال مـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي                   

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

، 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
 ت من مصادر أخرى،ومسامها

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

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

 واعادة التعمري بعد الصراعات،

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

 فعالية من حيث التكلفة، جلميع اجلهات املعنية،

 لـــلموارد الـــيت تطلبـــتها الدراســـات االستقصـــائية الســـابقة مـــن الـــدول   مـــنهوادراكـــا 
األعضـاء، وتسـليما منه بعبء العمل الواقع على عاتق املركز املعين مبنع االجرام الدويل، التابع                

 فيما يتعلق باألولويات احلالية اليت وضعتها جلنة  لألمانـة العامـة، وعـلى عـاتق الـدول األعضـاء،           
 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؛

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
(30) E/CN.15/2003/10و Add.1و Add.2. 
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 وكندا والنمسا على    اخلـرباء الـواردة يف مـرفق هذا القرار، ويعرب عن تقديره حلكومات أملانيا             
 دعمها املايل املقدم يف تنظيم ذلك االجتماع؛

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

 :فري اطار حتليلي هبدف حتسني التعاون التقينللدول األعضاء من احتياجات حمددة وتو

 والقواعد املتعلقة أساسا باحملتجزين واجلزاءات غري االحتجازية وقضاء         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؛رياملعاي )ج( 

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

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

، لـدى الـرد عـلى االستفسـارات املوجهة بشأن تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف                 تركّـز 
جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، عـلى حتديد الصعوبات اليت صودفت يف تطبيقها، والسبل                   

ــدمي     ــا تق ــل هب ــيت ميكــن أن يذلّ ــك الصــعوبات،      ال ــبها تل ــيت تطل ــدول ال ــية إىل ال ــاعدة التقن  املس
 واملمارسات املستصوبة يف جمال منع اجلرمية ومكافحتها؛

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

 :والعدالة اجلنائية

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

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

املـتحدة األخـرى واملنظمات احلكومية الدولية        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؛

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

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

 :فيها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثالثة عشرة، بشأن ما يلي

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

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

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

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

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

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

  
 مرفق

 
توصيات اجتماع فريق اخلرباء املعين بتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف 

 جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 

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

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

حدة الــيت قــد ُتنشــأ مســتقبال يف جمــال مــنع  تركــز معــايري وقواعــد األمــم املــتأنوينــبغي  -٢
اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية على املمارسات اآلخذة يف النشوء يف هذا اجملال، وذلك هبدف تيسري                 
 .تطوير مبادئ توجيهية عملية مفصلة تسترشد هبا الدول املهتمة باألمر عند تنفيذ مهام حمددة

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

 .أجل ضمان تعزيزها وتوجيه توصيات مالئمة إىل اللجنة

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

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

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

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

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

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

 لألولويـات الـربناجمية لألمـم املـتحدة، ينـبغي للجـنة أن تسـعى يف كل دورة من                    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   
ومن املمكن أن ُيعّد ذلك العرض يف تعاون مع         . ن املعايري والقواعد وتطبيقها يف بلدان معّينة      مـ 

 .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
نة أن تــنظر يف جمموعــة خمــتارة مــن الصــكوك وتقــترح تركــيز عملــية        الــربناجمية، ينــبغي للجــ  

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

 :اة العامل اجلنساين باعتباره مسألة تعين عدة قطاعاتوبترتيب األولوية التايل ومع مراع

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

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

 األمن العام ومنع اجلرمية؛ )ج( 

  والشهود؛معاملة الضحايا )د( 

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

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               

وبوسع اللجنة أن   . 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

حنة على تقدمي مسامهات مالية إىل صندوق األمم        وينـبغي للجـنة أن تشـّجع الـبلدان املا          -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،                  
 تسـتهدف الـتعرف عـلى جمـاالت أولوية لتطوير معايري            وكذلـك حنـو تنظـيم اجـتماعات خـرباء         

 .وقواعد يف املستقبل
  
  توصيات إىل الدول األعضاء وكيانات أخرى 

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

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

 .التطبيق

بغي بـذل جهـود مركـزة للحصول على التزام من جانب مقّرري السياسات ومديري         ينـ  -١٣
 . املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألممنظم العدالة اجلنائية بتطبيق معايري 

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

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

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

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

 .شأن معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

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

  
  تحدة املعين باملخدرات واجلرميةتوصيات إىل مكتب األمم امل 

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

 .اجلنائية

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

 .اجلنائية وعلى إعداد مشاريع يف هذا اجملال

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

 .املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بالنسبة إلقامة حكم القانون وصيانته



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

 
 

42

ينـبغي بـذل جهـود حسنة التركيز لتشجيع املسؤولني عن عمليات حفظ السالم وبناء                -٢٢
شـجيع نظـرائهم، عـلى تطبـيق معـايري األمـم املـتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية                   السـالم، وت  

 .والعدالة اجلنائية

ينــبغي ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية أن يتحــّين الفــرص لتشــاطر     -٢٣
 اجلنائيةيف جمال منع اجلرمية والعدالة       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              

 . شبكة الوورلد وايد ويب، عربوالعدالة اجلنائية

 املؤسسـات املالية    مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية           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

ــبغي أن جيــرى ا  -٢٦ ــيت يســتخدمها    ين ــيات مجــع املعلومــات ال مكتــب األمــم  ســتعراض آلل
 ضـمان مسـايرهتا جملمـل األولويـات الربناجمية لألمم           هبـدف  املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية       

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

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

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

األولويـات الراهـنة لألمم املتحدة ما مل يربز أولويات جديدة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر                
 .،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

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

 اجلرمية ومسائل الضحايا؛ املتعلقة أساسا مبنع والقواعداملعايري  )ج( 

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

سـا بعقوبة    معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا املـتعلقة أسا           استعراضـات ينـبغي أن جتـرى       -٢٩
يولــيه / 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

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

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

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

 .وسهولة ومتعّددة القطاعات

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

 إىل شبكة برنامج األمم     املنتميةويطلـب مـن األمـني العـام أن يشـرك املعـاهد اإلقليمـية                 -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
معـايري األمـم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أن يستعني ليس فحسب                
بسـائر املعلومـات املـتاحة يف األمـم املـتحدة هبذا الشأن، بل أيضا خبربات الوكاالت املتخصصة           

 .لدولية احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة واملؤسسات األكادمييةوالوكاالت ا
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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 
ــا ــدورات        وقواعده ــد عــدد حمــدود مــن تلــك ال ــية، وعق ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال  يف جمــال م

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

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

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

ليات  ، بالتعاون مع إدارة عم     كتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية          ينـبغي مل   -٣٨
 لألمانة، أن يعد مواد تدريب أساسية يف جمال   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

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

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

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

أن تقـيَّم املشـاريع عـلى ضـوء مـا يـتجّمع مـن معلومـات وأن تـنعكس الـدروس املسـتفادة على                      
 .سني القدرة على تنفيذ مشاريع املساعدة التقنيةعمليات التخطيط املقبلة حبيث يتسّنى حت

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

 .وقضاء األحداث والعدالة التصاحلية
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 مشروع القرار الثامن
 
  اء جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةأد

  واالجتماعي،االقتصاديإن اجمللس  
 اجلــرمية ع بــيان املــبادئ وبــرنامج العمــل لــربنامج األمــم املــتحدة ملــنيف اعتــباره 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"املعتمدة يف إطار بند جدول األعمال 

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

، وذلـك قـبل شهر من بدء دورة اللجنة، بغيــة ضمان أداء اللجنــة بصــورة سلسة    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       ٤/٣ملطلوبة وفقا ملرفق قرار اللجنة      املقـترحات املعلومـات ا    
املقــترح واجلــدول الزمــنـي واســم اهليــئة الــتابعة لألمــم املــتحدة أو أيــة هيــئة أخــرى ميكــنها            

 االضطالع بالنشاط؛

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

 تقدمي مشاريع املقترحات؛

 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              

بارها احتـياجات برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومقتضيات عمل اللجنة       اعتـ 
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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؛

ين مبنع االجرام الدويل التابع ملكتب األمم املتحدة املعين          إىل املركـز املع    يطلـب  -٤ 
ــثةبــاملخدرات واجلــرمية أن يقــّدم إىل اللجــنة، يف دورهتــا    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 عامأنـه ينـبغي للجـنة أن تنتخـب يف هنايـة دورهتـا، اعتـبارا من                   يقـرر  -٥ 
مكتــبها للــدورة التالــية، وأن تشــجعه عــلى أداء دور نشــط يف األعمــال التحضــريية ملــا تعقــده    
اللجـنة مـن اجـتماعات عاديـة واجـتماعات غـري رمسـية فـيما بـني الـدورات، حىت يتسىن متكني                       

 املستمر والفّعال لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة         اللجـنة من توفري التوجيه السياسايت     
اجلنائـية، ويقـرر أيضا أن يدعو الرئيس، عند االقتضاء، رؤساء اجملموعات االقليمية اخلمس إىل               

 .املشاركة يف اجتماعات املكتب
  

  مشروعا مقررين يراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اعتمادمها                             -جيم   
نة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي باعــتماد   توصــي جلــ -٣

 :مشروعي املقررين التاليني
  

 مشروع املقرر األول
 

تقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا الثانية عشرة وجدول األعمال 
 املؤقت والوثائق لدورهتا الثالثة عشرة

 
 :صادي واالجتماعي االقتاجمللسان  

 عـلما بـتقرير جلـنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا الثانية                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) ١٠رقم ، احمللق ٢٠٠٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  (33)
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فييـنا، دون أي تكلفـة اضـافية، وذلـك لوضـع الصـيغة النهائـية للبـنود املراد ادراجها يف جدول                      
 .األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة وتقرير احتياجاهتا من الوثائق

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

 .ملكتبانتخاب أعضاء ا -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    : االقتصــــادي واالجـــتماعــي 

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

 . جدول األعمال وتنظيم األعمالاقرار -٢

 ائقالوث 
  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 

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

  بني الدوراتفيمامواضيع فرعية ينبغي حتديدها أثناء االجتماعات املعقودة  

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

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

 اجلرمية والعدالة اجلنائية

 همقـــرر و١٩٩٩/٥١  االقتصـــادي واالجـــتماعيقـــــرار اجمللـــــس: الســـند التشـــريعـي(
٢٠٠٢/٢٣٨( 

 .ركز املعين مبنع االجرام الدويلملأعمال ا -٤

 الوثائق 
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  مبنع االجرام الدويل تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املركز املعين 

االقتصـــادي  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

ة والعدالة  تقريـر األمـني العـام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمي              
 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 العام تقرير 

/... 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(
 .للضحايا

 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(. ومكافحتهاالرهاب التقنية يف جمال منع تعزيز التعاون الدويل واملساعدة -٦

 الوثائق 
 تقرير األمني العام 

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

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

 الوثائق 
 متقرير األمني العا 

/   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

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

 منع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة )ب(

 الوثائق 
 تقرير األمني  

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

احملرز فيما خيص جوانب العدالة اجلنائية املتصلة باالرهاب والتعاون الدويل وباالتفاقيات والربوتوكوالت 
ويعد مكتب اللجنة املوسع تفاصيل الترتيبات  . ة الثالثة عشرة للجنةالعاملية املتصلة باالرهاب خالل الدور

 .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]( 

 .حضريية ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألعمال الت -٨

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

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

 ٥٧/١٧٠ و٥٧/١٧١ و٥٦/١١٩ــــرارات اجلمعـيــة العامــــة  قـ: 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 و١/١ والعدالة االجتماعية   قـــرارات جلـنة مـنع اجلرمية      : 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 مم املتحدة األقاليمي معهد األ )ج( 

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

 .جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة عشرة للجنة -١٠

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

 .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة عشرة -١١
  

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

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

 .األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة


