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جلنة الربنامج والتنسيق 
الدورة األربعون 

  ٥ – ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (اجلزء األول) 
 مشروع تقرير 

 إضافة 
املقرر: السيد أجمد حسني ب. سيال (باكستان) 

 
املسائــــــل الربناجميـــــة: اخلطـــــة املتوسطـــــة األجـــــل املقترحـــــة للفـــــترة 

 ٢٠٠٢-٢٠٠٥ (البند ٣ (ب)) 
 الربنامج ١٢: منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

ــــي ١٥ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، نظـــــرت اللجنــة يف  فـــي اجللســــة ١٢ املعقـــودة فــ - ١
الربنـامج ١٢، منـع اجلرميـة والعدالـــة اجلنائيــة، مــن اخلطــة املتوســطة األجــل املقترحــة للفــترة 

 .٢٠٠٢-٢٠٠٥
وتوىل ممثل األمــني العـام عـرض الربنـامج والـرد علـى األسـئلة الـيت أثـريت خـالل نظـر  - ٢

اللجنة يف الربنامج. 
املناقشة 

ُأعرب عن تأييد للربنامج. وأشري إىل أن الربنـامج يعـد مـن أولويـات املنظمـة. وجـرى  - ٣
الـترحيب باجلـهود املبذولـة مـن أجـل ترشـيد األنشـطة املضطلـع ـا يف إطـار الربنـامج وحتديـــد 
أولوياا. وأشري إىل وجوب تركيز الربنـامج علـى اـاالت الـيت ميكـن لألمـم املتحـدة فيـها أن 
توفر ميزة نسبية. وُأثين على مـا يـوىل ملسـألة تعميـم مراعـاة الفـوارق بـني اجلنسـني مـن عنايـة. 
وُأعـرب عـن التـأييد لعمـل الربنـامج املتعلـق مبوضـــوع اجلرميــة املنظمــة عــرب احلــدود الوطنيــة. 
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وُأعرب عن رأي يقول بوجـوب اعتبـار مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة إحـدى 
األولويات. ولوحظ أن هناك تركيزا مفرطا على الصكوك القانونية وأنه مـن الضـروري إقامـة 

توازن أفضل بني خمتلف األنشطة املضطلع ا يف إطار هذا الربنامج. 
االستنتاجات والتوصيات 

أوصت اللجنة بأن تعتمد اجلمعية العامة الربنـامج ١٢، منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،  - ٤
من اخلطة املتوسطة األجل املقترحة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥. رهنا بالتغيريات التالية: 

ـــــد  تـــدرج يف الفقـــرات ١٢-١ و ١٢-٣ (د) و ١٢-٦ و ١٢-٧ (ج) بع (أ)
لفظة �اإلرهاب� عبارة �جبميع أشكاله ومظاهره�. 

الفقرة ١٢-١  (ب)
يستعاض عن اجلملة األوىل مبا يلي: �يتمثـل اهلـدف العـام للربنـامج،  �١�
يف تعزيز التعاون الدويل وتقـدمي املسـاعدة إىل احلكومـات يف معاجلـة 
مشـــاكل اجلرميـــة مـــن قبيـــل مشـــاكل اجلرميـــة املنظمـــــة واالجتــــار 
باألشخاص، واجلرمية االقتصادية واملالية مبا يف ذلك، غســيل األمـوال 
والفسـاد، والتصنيـع غـــري املشــروع لألســلحة الناريــة واالجتــار غــري 
املشروع ا، واإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره فضـال عـن تشـجيع 

إقامة نظم عادلة وفعالة للعدالة اجلنائية. 
يسـتعاض عـن اجلملـة األخـرية مبـا يلـي: �وواليـة الربنـامج منصــوص  �٢�
عليها يف قرارات اجلمعيـة العامـة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي، 
والتوصيـات الصـادرة عـن مؤمتـر األمـم املتحـــدة العاشــر املعــين مبنــع 

اجلرمية والعدالة اجلنائية ومعاملة ارمني�. 
الفقرة ١٢-٢  (ج)

حتذف من اجلملة األوىل عبارة �مركز منع اجلرمية الدولية�؛  �١�
يف آخر الفقرة، تضاف عبارة �واجلمعية العامة�؛  �٢�

الفقرة ١٢-٣  (د)
تضـاف فقـــرة فرعيــــة جديدة قبل الفقرة الفرعية ٣-١٢ (أ) نصـها  �١�
كما يلي: �تعزيـز وتنفيـذ نتـائج مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـر املعـين 
مبنـع اجلرميـة ومعاملـة ارمـني، ومبقـررات جلنـة منـع اجلرميـة والعدالــة 
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اجلنائيـة، واملقـررات ذات الصلـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـــاعي 
واجلمعية العامة�؛ 

الفقرة الفرعية ١٢-٣ (أ): يستعاض عن عبـارة �والفسـاد� بعبـارة  �٢�
�االجتار باألشخاص واجلرمية االقتصادية واملالية، مبا يف ذلـك غسـيل 

األموال، والفساد واالجتار غري املشروع باألسلحة النارية�؛ 
الفقرة الفرعية ١٢-٣ (ب): يف آخر الفقرة الفرعية، تضـاف عبـارة  �٣�
�إصـالح السـجون، واسـتقاللية القضـاء وسـلطات التحقيـــق ونظــام 
حماكمـة األحـداث وتوخـي ـــج إلحــالل العدالــة، والقيــام خباصــة، 
مبسـاعدة احلكومـــات علــى محايــة فئــات األحــداث املعرضــة خلطــر 

اجلرمية املنظمة من الوقوع ضحية لتلك اجلرمية�؛ 
الفقــــرة الفرعيـة ١٢-٣ (ج): تضـاف فقـــرة فرعيــة جديــدة نصــها  �٤�
كمــا يلــي: �سيســاعد الربنــامج احلكومــات يف جــهودها الوطنيــــة 
واملتعددة األطراف للتصدي الجتاهـات اجلرميـة املنظمـة، وكذلـك يف 
ــــادة املســـاءلة والشـــفافية  خلــق الصكــوك واملؤسســات الالزمــة لزي
والفعاليـة يف نظـم منـع اجلرميـة ومكافحتـها. وسـيبذل الربنـامج أيضـــا 
ـــا يتعلــق بالتعــامل مــع اجلرائــم  قصـاراه مـن أجـل نشـر اخلـربات فيم

وارمني والضحايا على حنو فعال وإنساين�؛ 
الفقرة الفرعية ١٢-٣ (د): يف آخـر الفقـرة الفرعيـة، تضـاف عبـارة  �٥�

�بالتصدي للمظاهر اإلجرامية�؛ 
تضاف فقرة فرعية جديـدة بعـد الفقـرة الفرعيـة ١٢-٣ (هــ) نصـها  �٦�
كمـا يلـي: �االســـتمرار، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء يف وضــع 
برنــامج للتعــاون التقــين فعــال وشــامل للمســاعدة علــــى مكافحـــة 

الفساد�؛ 
تضاف فقرة فرعية (و) حديدة نصها كمـا يلـي: �دعـم احلكومـات  �٧�

على معاجلة األسباب اجلذرية للجرمية�؛ 
تضاف فقرة فرعية (ز) نصها كما يلي: �تشدد على برنامج الوقاية  �٨�

وإعادة التأهيل�؛ 
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تضاف فقرة فرعية (ح) نصها كما يلي: �حتث على زيـادة التعـاون  �٩�
مع املاحنني�؛ 

الفقرة ١٢-٤  (هـ)
يستعاض عن عبارة �اجلهود الدولية� بعبارة �اجلهود الوطنية�؛ 

الفقرة ١٢-٥  (و)
يستعاض عن اجلملة الثانية مبا يلي: �وباإلضافة إىل ذلـك، ستسـاعد  �١�

يف استحداث صك قانوين دويل جديد ملكافحة الفساد�؛ 
تضـاف إىل آخـر الفقـرة األخـرية عبـارة �بالتـآزر مـع شـبكة معـــاهد  �٢�

برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية وإقامة العدالة اجلنائية�؛ 
الفقرة ١٢-٦  (ز)

يستعاض عن اجلملة األخرية مبا يلي: 
�سيتم االضطالع بتقييمات الحتياجات كل بلد على حده�؛ 

الفقرة ١٢-٧  (ح)
يستعاض عن الفقرات الفرعية ١٢-٧ (أ) إىل (د) مبا يلي: 

القيام، مبساعدة من املركز، وبناء على طلب من احلكومات باعتماد  �(أ)
إنفـاذ اتفاقيـة األمـم املتحـــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب احلــدود 

وبروتوكوالا امللحقة ا؛ 
توسيع املعارف واخلربات العاملية للتصدي للمشاكل عن اجلرائم مـن  �(ب)
ـــــار  قبيـــل مشـــاكل اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب احلـــدود الوطنيـــة واالجت
باألشـخاص، واجلرميـة االقتصاديـة واملاليـة وتبييـض صفحـــة األمــوال 
والفساد، وتصنيع األسلحة النارية واالجتار ا بصورة غـري مشـروعة 
ـــى  ـا واإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره، فضـال عـن التشـجيع عل

إقامة أنظمة عادلة وفعالة للعدالة اجلنائية. 
حتسني قدرات الدول األعضاء علـى االسـتجابة علـى الصعـد الوطـين  �(ج)
واإلقليمـي والـدويل للمشـاكل املتعلقـة باجلرميـة مـن قبيـــل تلــك الــيت 
متثلـها اجلرميـة املنظمـــة عــرب احلــدود الوطنيــة، واالجتــار باألشــخاص 
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واجلرائـم االقتصاديـة واملاليـة، مبـا يف ذلـــك تبييــض صفحــة األمــوال 
والفساد وتصنيع األسلحة النارية واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة 
واإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، فضــال عـن التشـجيع علـى إقامـة 

أنظمة عادلة وفعالة للعدالة اجلنائية�. 
الفقرة ١٢-٨  (ط)

يستعاض عن الفقرات ١٢-٨ (أ) إىل (هـ) مبا يلي:  �١�
عـدد الـدول األعضـاء الـيت تطلـب وتتلقـى املسـاعدة يف التوقيـع علــى  �(أ)
اتفـــاق األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــــة عــــرب احلــــدود 

والربوتوكوالت امللحقة ا، أو التصديق عليها؛ 
أفضــل املمارســات واملعلومــات الــيت مت نشــرها والبحــوث الــــيت مت  �(ب)
االضطالع ا والتقنيـات اجلديـدة الـيت مت اسـتحداثها وتقامسـها فيمـا 
بـني الـدول األعضـاء للتصـدي ملشـاكل اجلرميـة، وكذلـــك للتشــجيع 

على إقامة نظم عادلة وفعالة للعدالة اجلنائية؛ 
عـدد البلـدان الـيت تطلـب وتتلقـى مسـاعدة تقنيـــة فضــال عــن وضــع  �(ج)
ـــى  اخلطــط هلــا لزيــادة قــدرات الــدول األعضــاء علــى التصــدي عل
املســتويات الوطــين واإلقليمــي والــدويل ملشــــاكل اجلرميـــة ولزيـــادة 

التشجيع على إقامة نظم عادلة وفعالة للعدالة اجلنائية؛ 
جودة قواعد البيانات اليت حيتفظ ا املركز ومدى إمكانيـة الوصـول  �(د)

إليها؛ 
حتســني املســاعدة التقنيــة للتصــدي ملشــاكل اجلرميــة وزيـــادة عـــدد  �(هـ)

موظفي جهاز العدالة اجلنائية املدربني؛� 
الواليات التشريعية  (ي)

تضاف القرارات التالية للجمعية العامة:  �١�
مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني  ١٢٥/٥٤

أنشـطة اللجنـــة املخصصــة لوضــع اتفاقيــة ملكافحــة اجلرميــة  ١٢٧/٥٤
املنظمة عرب احلدود الوطنية: صنع األسلحة النارية وأجزائـها 
ومكوناـا والذخـائر واالجتـار ـا علـــى حنــو غــري مشــروع 
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وكذلــك النظــر يف احلاجــة إىل وضــع صــك بشــــأن صنـــع 
املتفجرات واالجتار ا على حنو غري مشروع 

املؤمتر السياسي الرفيـع املسـتوى للتوقيـع علـى اتفاقيـة األمـم  ١٢٩/٥٤
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود 
املعهد األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني  ١٣٠/٥٤
تضاف القرارات التالية للمجلس االقتصادي واالجتماعي:  �٢�

أعمال برامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٢٣/١٩٩٩
ــــن  تدابــري تعزيــز التعــاون وأداء مرفــق تبــادل املعلومــات ع ٢٤/١٩٩٩

املشاريع الدولية يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
منع اجلرمية منعا فعاال  ٢٥/١٩٩٩

ــدان  وضـع وتنفيـذ تدابـري للوسـاطة والعدالـة التصاحليـة يف مي ٢٦/١٩٩٩
العدالة اجلنائية 

إصالح نظام العقوبات  ٢٧/١٩٩٩
إدارة قضاء األحداث  ٢٨/١٩٩٩

 


