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  .املسائل التنظيمية  -٢

  انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين؛  )أ(  
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  ثائق التفويض؛تعيني أعضاء جلنة و  ’١’    
  .تقرير جلنة وثائق التفويض  ’٢’    

  .األطفال والشباب واجلرمية  -٣
املساعدة التقنية لتيسـري التصـديق علـى الصـكوك الدوليـة املتعلقـة مبنـع اإلرهـاب          تقدمي  -٤

  .وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك
  .منع اجلرمية يف جمالمبادئ األمم املتحدة التوجيهية  إعمال  -٥
ريب املهـــاجرين واالجتـــار   تـــه لتصـــدي ل العدالـــة اجلنائيـــة ل يف جمـــال  بري تـــدا اختـــاذ ال  -٦

  .العابرة للحدود الوطنيةالصالت باجلرمية املنظمة ، وباألشخاص
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التعاون الدويل على مكافحة غسل األموال استنادا إىل صـكوك األمـم املتحـدة وسـائر       -٧
  .الصكوك ذات الصلة

والسـلطات   اـرمني لتكنولوجيـا مـن جانـب    التطـورات األخـرية يف اسـتخدام العلـم وا      -٨
  .ةرائم احلاسوبياجلمكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك  يف املختصة

  .باجلرميةمكافحة املشاكل املتصلة  يف جمالالتعاون الدويل  تعزيزالنهج العملية ل  -٩
رين املهــاج ضـد لعنـف  لتصــدي لمنــع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ل   يف جمـال  تـدابري  اختـاذ ال   -١٠

  .والعمال املهاجرين وأُسرهم
  .اعتماد تقرير املؤمتر  -١١
    

      الشروح    
    افتتاح املؤمتر  -١  

يفتــتح مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف مركــز باهيــا  وف ســ
  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٢ االثننييوم  الربازيل، للمؤمترات يف سلفادور،

أن يعـد عرضـا عامـا عــن     ،٦٤/١٨٠طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العــام، يف قرارهـا      وقـد  
حالة اجلرمية والعدالة اجلنائية على نطاق العامل لتقدميه أثناء املؤمتر الثاين عشـر، وفقـا للممارسـة    

  .املتبعة يف املاضي
    

    الوثائق    
 (A/CONF.213/3)ائية على نطاق العامل تقرير األمني العام عن حالة اجلرمية والعدالة اجلن

    
    املسائل التنظيمية  -٢  

    انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين  )أ(  
مــن النظــام الــداخلي ملــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة           ٦وفقــا للمــادة  

(A/CONF.213/2) ، شــاركة رئيســا الثــاين عشــر مــن بــني ممثّلــي الــدول امل  ينتخــب املــؤمترســوف
نائبا للرئيس ومقررا عاما واحدا، وكذلك رئيسا لكـل جلنـة مـن اللجـان املنصـوص عليهـا        ٢٤و

ويتكـون مكتـب املـؤمتر مـن هـؤالء األعضـاء وينتخبـون علـى         . من النظـام الـداخلي   ٤٥يف املادة 
، لـدول األفريقيـة  اسبعة ممثّلني مـن  : أساس التوزيع اجلغرايف العادل، وفقا للنموذج اجلغرايف التايل
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، ومخسـة مـن دول أمريكـا الالتينيـة     أوروبـا الشـرقية  ، وثالثـة مـن دول   الدول اآلسيويةوستة من 
حتسـب الرئاسـة ألغـراض التوزيـع      ولن. ودول أخرى أوروبا الغربيةوالكاريبـي، وستة من دول 

لـيت تعقـد خـارج    اإلقليمي إذ أصبحت املمارسة املعمول ا يف مؤمترات األمم املتحـدة الرئيسـية ا  
يتوقـع أن ينتخــب   ومـن مث، . ر ألحـد ممثّلـي احلكومـة املضـيفة    املقـر أن ميـنح منصـب رئـيس املـؤمت     

ويرجـى مـن اموعـات اإلقليميـة أن تعلـن      . ليتوىل رئاسـته املؤمتر الثاين عشر أحد ممثّلي الربازيل 
  .أثنائها قبل املشاورات السابقة للمؤمتر أو يف اللجنة العامةترشيحاا ملناصب 

 /نيسـان  ١١ ،بعد ظهر يوم األحـد  ٠٠/١٥سابقة للمؤمتر يف الساعة الشاورات امل وسوف تعقد
ــل  ــادة  . ٢٠١٠أبري ــا للم ــاالقتراع       ٤٣ووفق ــات ب ــع االنتخاب ــداخلي، جتــرى مجي ــام ال ــن النظ م

د السري، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك يف االنتخابات اليت ال يتجاوز عدد املرشـحني فيهـا عـد   
  .املناصب االنتخابية املطلوب شغلها

إىل الـرئيس الـذي ينتخبـه املـؤمتر عمـال باملـادة        باإلضافةمن النظام الداخلي،  ٤٦وفقا للمادة و
، أن تنتخــب بنفســها نائبــا ٤٥مــا جيــري حتديــده وفقــا للمــادة   حســب، ينبغــي لكــل جلنــة، ٦

وعالوة على ذلـك، ينبغـي لكـل جلنـة     للرئيس ومقررا من بني ممثّلي الدول املشاركة يف املؤمتر؛ 
من اللجان الفرعية وكل فريق من األفرقة العاملة أن تنتخب رئيسا ونـائبني للـرئيس، ال أكثـر،    

  .من بني ممثّلي الدول املشاركة يف املؤمتر
ــحني لتلــك            ــى قائمــة املرش ــاين عشــر عل ــؤمتر الث ــل افتتــاح امل ويوصــى بالتوصــل إىل اتفــاق قب

  .نتخابات بالتزكية واالستغناء عن االقتراع السرياملناصب، للسماح با
    

    اعتماد النظام الداخلي  )ب(  
وافق الس االقتصادي واالجتماعي على النظام الداخلي ملؤمترات األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة     

ــة  ــداخلي  وأُصــدر .)١٩٩٣/٣٢القــرار ( ١٩٩٣يف عــام  اــرمنيومعامل مــن  ذلــك النظــام ال
ليأخـذ يف االعتبـار التغـيري املـدخل علـى عنـوان املـؤمترات، عمـال بقـرار           ٢٠٠٤جديد يف عـام  

إىل " اــرمنيمــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة ومعاملــة   "، مــن ٥٦/١١٩اجلمعيــة العامــة 
  ).A/CONF.203/2" (مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية"

إىل الــس  ، تقــدم جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةمــن النظــام الــداخلي ٦٣وعمــال باملــادة 
تـرى  االقتصادي واالجتماعي، بعد اختتام كل مؤمتر، توصيات مناسبة بشـأن التعـديالت الـيت    

  .الداخلي من الضروري إدخاهلا على النظام أن
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 ويف حــال عــدم ).E/CN.15/2009/19( الــداخلي للجنــة يف دورــا الثامنــة عشــرة وأتــيح النظــام 
وجــود أي تعــديالت، ســوف تســير أعمــال املــؤمتر الثــاين عشــر وفــق النظــام الــداخلي احلــايل،   

٥٦/١١٩من قرار اجلمعية العامة  ٢ال باملبادئ التوجيهية الواردة يف الفقرة مستكم.  
    

    إقرار جدول األعمال  )ج(  
ر الثـاين عشـر،   على جدول األعمال املؤقت للمـؤمت  ٦٣/١٩٣وافقت اجلمعية العامة يف قرارها 

. الذي وضعته جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف صـيغته النهائيـة يف دورـا السـابعة عشـرة         
االسـتراتيجيات  "وقررت اجلمعية العامـة يف نفـس القـرار أن يكـون املوضـوع احملـوري للمـؤمتر        

  ".طورها يف عامل متغرينظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وت: الشاملة ملواجهة التحديات العاملية
    

    تنظيم األعمال  )د(  
نظ ٦٣/١٩٣رت اجلمعية العامة يف قرارها قرعملر يف املواضيع التالية يف حلقات أن ي:  

التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية علـى الصـعيد الـدويل مـن أجـل حتقيـق سـيادة          -١  
  ؛القانون

تحـدة وأفضـل املمارسـات    استقصاء أفضل املمارسات املعتمدة لـدى األمـم امل    -٢  
  ؛األخرى يف جمال معاملة السجناء يف نظام العدالة اجلنائية

  املدن؛ اجلرمية يفالنهج العملية ملنع   -٣  
ــة املنظمــة       -٤   : الصــالت القائمــة بــني االجتــار باملخــدرات وســائر أشــكال اجلرمي

  ؛التدابري الدولية املنسقة
احليلولــة دون اكتظــاظ املرافــق االســتراتيجيات وأفضــل املمارســات مــن أجــل   -٥  

  ؛اإلصالحية
وضــوعية املوانــب اجل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف دورــا الثامنــة عشــرة،  وناقشــت 

اســتنادا إىل تقريــر مــن األمــني العــام عــن األعمــال التحضــريية  عشــر تنظيميــة للمــؤمتر الثــاين الو
  .(E/CN.15/2009/9)للمؤمتر الثاين عشر 

املعقــودة مبقتضــى قــرار اجلمعيــة   للمــؤمتر الثــاين عشــر، اعــات التحضــريية اإلقليميــة  ويف االجتم
جمموعــات  يفالبنــود املوضــوعية مــن جــداول األعمــال املؤقتــة   جتميــع، تقــرر ٦٢/١٧٣العامــة 

  :، على النحو التايلمعاًلكي ينظر فيها 
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وضــوعي مــع البنــد امل" األطفــال والشــباب واجلرميــة"نــوقش البنــد املوضــوعي   )أ(  
  ؛"منع اجلرمية يف جمالمبادئ األمم املتحدة التوجيهية  إعمال"

الـدويل ملكافحـة غسـل األمـوال اسـتنادا إىل      التعـاون  "نوقش البنـد املوضـوعي     )ب(  
عمليـة لتعزيـز   النهج الـ "مع البند املوضوعي " صكوك األمم املتحدة وسائر الصكوك ذات الصلة

  ؛"اكل املتصلة باجلرميةالتعاون الدويل يف جمال مكافحة املش
ــوقش البنــد املوضــوعي     )ج(   العدالــة اجلنائيــة للتصــدي    اختــاذ التــدابري يف جمــال  "ن

" الوطنيـة  العـابرة للحـدود  لتهريب املهاجرين واالجتار باألشـخاص والصـالت باجلرميـة املنظمـة     
 ضـد لعنـف  دي للتصـ لمنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      اختاذ التدابري يف جمال"مع البند املوضوعي 

  ".املهاجرين والعمال املهاجرين وأُسرهم
  ).انظر املرفق(عشر يف تنظيم األعمال املقترح للمؤمتر الثاين نفسه وروعي النهج التجميعي 

ــج ــة، يف  وشـ ــة العامـ ــا عت اجلمعيـ ــى  ٦٣/١٩٣قرارهـ ــات علـ ــال  ، احلكومـ ــطالع باألعمـ االضـ
مبـا يف ذلـك    خدام مجيـع الوسـائل املناسـبة،   يف مرحلة مبكـرة باسـت   الثاين عشر التحضريية للمؤمتر

بإنشاء جلان حتضريية وطنية، بغية اإلسهام يف مناقشة مركّزة ومثمرة بشأن القيام، عند االقتضاء، 
  .املواضيع اليت ستناقش يف حلقات العمل واملشاركة بنشاط يف تنظيم حلقات العمل ومتابعتها

    
    رفيع املستوىالاجلزء     

أن يتضمن كـل مـؤمتر جـزءا رفيـع املسـتوى متثـل        ،٥٦/١١٩يف قرارها  ،لعامةرت اجلمعية اقر
  .فيه الدول على أعلى مستوى ممكن، وتتاح فيه فرصة اإلدالء ببيانات بشأن مواضيع املؤمتر

أن يعقد اجلزء الرفيع املسـتوى مـن املـؤمتر الثـاين      ،٦٣/١٩٣يف قرارها  ،وقررت اجلمعية العامة
ريين من املؤمتر، لكي تتاح لرؤساء الدول أو احلكومات وللـوزراء فرصـة   عشر يف اليومني األخ

وكـررت اجلمعيـة العامـة يف     .التركيز على البنود املوضوعية الرئيسـية يف جـدول أعمـال املـؤمتر    
أعلـى   هلـا يف املـؤمتر الثـاين عشـر علـى      أن توفـد ممـثلني  دعوـا إىل الـدول األعضـاء     رنفس القرا

 وأ، رؤســاء الــدول أو احلكومــات أو الــوزراء ، علــى ســبيل املثــالهاكــأن ميثلــ، مســتوى ممكــن
وزراء العدل، واإلدالء ببيانات عن املوضـوع احملـوري واملواضـيع الرئيسـية للمـؤمتر واملشـاركة       

ــدة املســتديرة املواضــيعية  ويف هــذا الصــدد، ســوف تفــتح قائمــة   . التفاعليــة يف اجتماعــات املائ
  .٢٠١٠رس ما/آذار ٨ لتسجيل املتكلمني يف

رفيــع اليــود أن يتبـع املمارســة املعمـول ـا بإتاحــة فرصـة أثنــاء اجلـزء       الثــاين عشـر  املـؤمتر  ولعـلّ 
التصـديق علـى الصـكوك الدوليـة      صـكوك املستوى للقادة السياسـيني للـدول األعضـاء إليـداع     
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ىل تلـك  االنضـمام إ  صـكوك أو  عرب الوطنية والفساد واإلرهاب املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظمة
أثناء احلدث املكرس للمعاهـدات   تعاهدي إجراءويرجى من الوفود اليت تعتزم اختاذ  .الصكوك

قسم املعاهدات يف مكتب الشـؤون القانونيـة التـابع لألمانـة العامـة عزمهـا علـى ذلـك،          غبلأن ت
ــد        ــها أو انضــمامها، تتضــمن عن وأن تقــدم نســخا مــن صــكوك تصــديقها أو قبوهلــا أو موافقت

عالنــات والتحفظــات واإلخطــارات، إىل قســم املعاهــدات يف موعــد ال  اء، نصــوص اإلاالقتضــ
  .للتحقق منها ٢٠١٠ مارس/آذار ١٩يتجاوز 

وميكن احلصول على مزيد من املعلومـات عـن االتفاقيـات املتعلقـة باجلرميـة املنظمـة واإلرهـاب        
كتـب األمـم املتحـدة    وم )http://treaties.un.org( قسـم املعاهـدات   مـن مـوقعي كـل   يف  والفساد

  .على اإلنترنت )www.unodc.org( املعين باملخدرات واجلرمية
    

    وثائق تفويض املمثّلني لدى املؤمتر  )ه(  
    تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  ’١’  

مـن النظـام الـداخلي، يعـني املـؤمتر الثـاين عشـر جلنـة وثـائق تفـويض تتـألف مـن              ٤وفقا للمادة 
ــاء علــى   ــرئيس  تســعة أعضــاء، بن ــراح مــن ال ، مطابقــة اإلمكــانوتكــون عضــويتها، بقــدر  . اقت

ويف دورة . لعضوية جلنة وثائق التفويض يف دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة السابقة للمـؤمتر 
االحتـاد  : اجلمعية العامة الرابعة والستني، كانت جلنة وثـائق التفـويض مؤلفـة مـن الـدول التاليـة      

ــالروســي وإســبانيا والربازيــ  ــة تن ــا والصــني والفلــبني   ـل ومجهوري زانيا املتحــدة وجامايكــا وزامبي
  .والواليات املتحدة األمريكية

    
    تقرير جلنة وثائق التفويض  ’٢’  

من النظام الداخلي، تتوىل جلنة وثائق التفـويض فحـص وثـائق تفـويض املمـثّلني       ٤وفقا للمادة 
  .وتقدم إىل املؤمتر الثاين عشر تقريرا عن ذلك

    
    الوثائق    

  (A/CONF.213/2)النظام الداخلي ملؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
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    األطفال والشباب واجلرمية -٣  
واملعـين بـإجراء دراسـة األمـم املتحـدة بشـأن العنـف ضـد         االنتبـاه يف تقريـر اخلـبري املسـتقل      هج

مــن مســتويات عنــف غــري مقبولــة يف مجيــع  مــا يتعــرض لــه األطفــال  إىل  (A/61/299) األطفــال
جمــاالت احليــاة، وخصوصــا يف املــدارس ويف أســرهم وداخــل املؤسســات، مبــا فيهــا مؤسســات  

مت الدراسة صورة عامليـة للعنـف ضـد األطفـال وتضـمنت توصـيات ملنـع        وقد .العدالة اجلنائية
تنفيذ هذه التوصـيات  أن املسؤولية األولية عن  إدراكوعلى الرغم من . هذا األمر والتصدي له

الـوطين واإلقليمـي    الصعيدتقع على عاتق الدول، فإن مشاركة األطراف الفاعلة األخرى على 
ــة        ــذه املهم  ــى االضــطالع ــدول عل ــة حامســة ملســاعدة ال ــدويل تكتســي أمهي ــك  . وال ــن تل وم

طنيـة  مبـا فيهـا املؤسسـات الو   (األطراف الفاعلة هيئات األمم املتحدة ومنظمـات اتمـع املـدين    
واهليئـات املهنيـة، مثـل مجعيـات األطبـاء واملمرضـني ومجعيـات اتمـع احمللـي          ) حلقوق اإلنسان

  .واآلباء واألطفال واملعلمني
وبروتوكوهلـا   )٤٤/٢٥اجلمعيـة العامـة   قـرار  مرفـق  ( اتفاقية حقـوق الطفـل  وإىل جانب أحكام 

املرفـق الثـاين   ( املـواد اإلباحيـة  يف واالختياري املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء  
املتعلقــة مبنــع  التاليــة ر معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها تــوفّ ،)٥٤/٢٦٣لقــرار اجلمعيــة العامــة 

اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة إرشــادات يف جمــاالت وقايــة الشــباب مــن اإلجــرام وقضــاء األحــداث  
قواعـد األمـم املتحـدة    : د عليهـا واألطفال رهن االحتجاز واألطفال كضحايا للجرائم وكشـهو 

مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة ( )قواعــد بكــني(النموذجيــة الــدنيا إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث 
 )قواعـد طوكيـو  (وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجيـة للتـدابري غـري االحتجازيـة      ؛)٤٠/٣٣

هية ملنع جنوح األحـداث  ومبادئ األمم املتحدة التوجي ؛)٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة (
وقواعــد األمــم املتحــدة  ؛)٤٥/١١٢مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة ) (مبــادئ الريــاض التوجيهيــة(

واملبـادئ   ؛)٤٥/١١٣امـة  قـرار اجلمعيـة الع  مرفـق  ( بشأن محاية األحداث اردين من حريتهم
لــس االقتصــادي قــرار امرفــق ( التوجيهيــة للعمــل املتعلــق باألطفــال يف نظــام العدالــة اجلنائيــة 

؛ )٢٠٠٢/١٣مرفـق قـرار الـس    ( واملبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية ؛)١٩٩٧/٣٠واالجتماعي 
بشأن العدالـة يف األمـور املتعلقـة باألطفـال ضـحايا اجلرميـة والشـهود عليهـا          التوجيهيةواملبادئ 

  ).٢٠٠٥/٢٠مرفق قرار الس (
اجلهـود الوطنيـة   دعـم  "املعنـون   ٢٠٠٩/٢٦الس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف قـراره     وحثّ

والدوليــة إلصــالح قضــاء األطفــال، وخصوصــا مــن خــالل حتســني التنســيق يف جمــال املســاعدة  
مزيــدا مــن  علــى أن تــويل مســألة قضــاء األطفــال اهتمامــا خاصــا أو ، الــدول األعضــاء "التقنيــة

االقتضــاء، معــايري االهتمــام وأن تأخــذ يف االعتبــار الصــكوك الدوليــة املنطبقــة وكــذلك، عنــد   
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األمم املتحدة وقواعدها املنطبقة علـى معاملـة األطفـال املخـالفني للقـانون، وخاصـة األحـداث        
واألطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليها، آخذة يف االعتبار أيضـا عمـر    ،احملرومني من حريتهم

، يف لـس ا دعـا كمـا   .أولئك األطفال ونوع جنسهم وظروفهم االجتماعية ومتطلبـات منـوهم  
الدول األعضاء إىل اعتماد خطط عمل وطنية شاملة بشأن منع اجلرميـة وإصـالح   القرار نفسه، 

ــاول قضــاء األطفــال، حيثمــا كــان ذلــك مناســباً،     ــورطهم يف   تتن علــى وجــه اخلصــوص منــع ت
لألطفـــال ذوي املـــوارد  ةصـــاخواجلرميـــة، وتـــوفري ســـبل احلصـــول علـــى املســـاعدة القانونيـــة، 

يف  وال ســيمامــن اســتخدام احتجــاز األطفــال ومــن مــدة هــذا االحتجــاز،    الشــحيحة، واحلــد 
إىل مؤسســات الرعايــة  يف ذلــك مــن خــالل اعتمــاد اإلحالــة  املراحــل الســابقة للمحاكمــة، مبــا 

اإلصالحية والعدالة التصاحلية وبدائل االحتجاز، وإعادة إدماج األطفـال املخـالفني للقـانون يف    
وإضـافة إىل  . اءات مراعية جلميـع األطفـال احملـتكني بنظـام العدالـة     جمتمعام احمللية واعتماد إجر

، عنـد االقتضـاء، جـا    تعتمـد الصـلة إىل أن   الدول األعضاء ومؤسساا ذاتذلك، دعا الس 
وإصــالح  يف ذلــك مــن خــالل إصــالح السياســات،   شــامال إزاء إصــالح قضــاء األطفــال، مبــا  

يف  رة املعلومــات، وتعزيــز القــدرات املؤسســية، مبــاالقــوانني، وإنشــاء نظــم جلمــع البيانــات وإدا
وإذكـاء الـوعي والرصـد     ،املسـاعدة القانونيـة   ومقـدمي ذلك قدرات األخصـائيني االجتمـاعيني   

 الـدول األعضـاء  دعـا الـس   فضال عن ذلك، و. وإنشاء إجراءات ومؤسسات مراعية لألطفال
الـيت اسـتحدثها الفريـق املشـترك بـني      إىل أن تستخدم، عنـد االقتضـاء، أدوات املسـاعدة التقنيـة     

الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضاؤه وإىل التماس املشـورة واملسـاعدة التقنيـتني يف جمـال     
قضاء األطفال من أعضاء هذا الفريـق، بغيـة تصـميم سياسـات شـاملة يف جمـال قضـاء األطفـال         

دة يف جمـال قضـاء األطفـال    أعضاء الفريـق إىل مواصـلة تقـدمي املسـاع    دعا و؛ وتنفيذها ورصدها
متابعـة التوصـيات   من خالل إىل الدول األعضاء، عند الطلب ورهنا بتوافر املوارد، مبا يف ذلك 

ووضـع نظـم وطنيـة جلمـع البيانـات       الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال
بـدليل  ، مسترشـدين يف ذلـك   وملعلومات العدالة اجلنائية فيما يتعلق باألطفال املخالفني للقانون

  .قياس مؤشرات قضاء األحداث
    

    الوثائق    
  .(A/CONF.213/4)ورقة عمل من إعداد األمانة عن األطفال والشباب واجلرمية 

  .(A/CONF.213/PM.1)ناقشة املدليل 
ــارير ــر      تقـ ــاين عشـ ــؤمتر الثـ ــريية للمـ ــة التحضـ ــات اإلقليميـ  A/CONF.213/RPM.1/1(االجتماعـ

  ).A/CONF.213/RPM.4/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.2/1و
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مبنع اإلرهاب  املتصلةاملساعدة التقنية لتيسري التصديق على الصكوك الدولية  قدميت  -٤  
    وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك

لقد تطور اإلطار القانوين الـدويل ملكافحـة اإلرهـاب منـذ انعقـاد مـؤمتر األمـم املتحـدة احلـادي          
، اعتمدت اجلمعية العامـة االتفاقيـة الدوليـة    ٢٠٠٥في عام ف. ة والعدالة اجلنائيةملنع اجلرمي عشر

ويف عــام . ٢٠٠٧يوليــه /متــوز ٧الــيت دخلــت حيــز النفــاذ يف  ،لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي
علــى ثالثــة صــكوك دوليــة قائمــة مــن  جوهريــةأيضــا، أدخــل اتمــع الــدويل تغــيريات  ٢٠٠٥

وبروتوكــول عــام  علــى اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد النوويــة  التعــديل املــدخلخــالل اعتمــاد 
 امللحــق باتفاقيــة قمــع األعمــال غــري املشــروعة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة     ٢٠٠٥

امللحـق بـالربوتوكول املتعلـق بقمـع األعمـال غـري املشـروعة املوجهـة          ٢٠٠٥وبروتوكول عـام  
  .جلرف القاريضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على ا

ــة  ــة واعتمــدت اجلمعي ــام العام ــرار ( ٢٠٠٦، يف ع ــم املتحــدة   ، )٦٠/٢٨٨الق اســتراتيجية األم
القــرار (بعــد اســتعراض تنفيــذها  ٢٠٠٨يف عــام  وأعــادت تأكيــدها العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب

التصـدي العـاملي لإلرهـاب، مـن      تعزيـز الراسخ علـى  وأكد اتمع الدويل اعتزامه ). ٦٢/٢٧٢
 بســيادةعلــى االلتــزام بالتمســك  مرتكــزاطائفــة واســعة مــن تــدابري مكافحــة اإلرهــاب،  خــالل

  .قوق اإلنسانحبالقانون و
 ٢٠٠٥يوليـه  /يف متـوز  اإلرهـاب تـدابري مكافحـة    فرقـة العمـل املعنيـة بتنفيـذ    وأنشأ األمني العام 

ومتاسـك  هـاب  تنسيق اجلهود الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال مكافحـة اإلر       لكفالة 
هيئـة تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـة        ٢٥وتتألف فرقة العمل مـن  . عموما تلك اجلهود

اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة      ومنـذ اعتمـاد   ). اإلنتربول(الدولية للشرطة اجلنائية 
أجـل تنفيـذ    جهود الدول األعضاء  من مببادرات لدعمتضطلع فرقة العمل  ما فتئت، اإلرهاب

  .االستراتيجية جبميع جوانبها
وضـع نظـم للعدالـة اجلنائيـة تكـون منصـفة       أمهية  ،٦٢/١٧٢ها يف قرار ،ت اجلمعية العامةوأقر

معاملة مجيع احملتجزين قبل احملاكمة واحملتجـزين يف   يشمل، مبا واحملافظة على تلك النظموفعالة 
ون الدويل السـاري بصـفته أسـاس أي اسـتراتيجية     املرافق اإلصالحية معاملة إنسانية، وفقا للقان

إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يراعـي،        ؛ وطلبـت  ملكافحة اإلرهـاب 
يف برناجمـه اخلـاص بتقـدمي املسـاعدة      ورهنـا بتـوافر املـوارد خـارج امليزانيـة،      كلما اقتضـى األمـر  

 تعزيـز الوطنيـة مـن أجـل     اتية لبنـاء القـدر  التقنية يف جمال مكافحـة اإلرهـاب العناصـر الضـرور    
  .نظم العدالة اجلنائية وسيادة القانون
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الـيت تعهـدت ـا     تااللتزامـا ، مؤكدة من جديـد  ٦٣/١٩٥وطلبت اجلمعية العامة، يف قرارها 
، إىل مكتــب األمــم اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب   يف الــدول األعضــاء
أن يعـزز املسـاعدة التقنيـة الـيت يقـدمها إىل الـدول األعضـاء        خـدرات واجلرميـة   املتحدة املعين بامل

خـالل  مـن   بناء على طلبـها، بغـرض دعـم التعـاون الـدويل يف جمـال منـع اإلرهـاب ومكافحتـه،         
ــذها، يف        ــة باإلرهــاب وتنفي ــة املتعلق ــات والربوتوكــوالت العاملي ــى االتفاقي تيســري التصــديق عل

ة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيـة، وكـذلك أن يسـهم يف أعمـال       تشاور وثيـق مـع جلنـة مكافحـ    
ــدابري مكافحــة اإلرهــاب؛ وطلبــت إىل    ــذ ت ــة بتنفي ــيح  فرقــة العمــل املعني ــدول األعضــاء أن تت  ال

  .للمكتب املوارد املناسبة لواليته
أن يكثــف إىل مكتــب املخــدرات واجلرميــة    ،٦٤/١٧٧يف قرارهــا  ،وطلبــت اجلمعيــة العامــة  

إىل مواصلة تطوير املعارف القانونية املتخصصة بصفة منتظمة يف جمال مكافحـة   جهوده الرامية
طلـــب، واليـــات املكتـــب، وأن يقـــدم، عنـــد ال بالصـــلة  اإلرهـــاب واـــاالت املواضـــيعية ذات

ــاء قـــدر    ــة لبنـ ــاعدة التقنيـ ــى االتفاقيـــات       اتاملسـ ــديق علـ ــن أجـــل التصـ ــاء مـ ــدول األعضـ الـ
سيما من خـالل إعـداد األدوات    رهاب وتنفيذها، والالصلة باإل والربوتوكوالت الدولية ذات

 طلبــت اجلمعيــة العامــة يف القــراركمــا . التقنيــة واملنشــورات وتــدريب مــوظفي العدالــة اجلنائيــة
، يف إطـــار واليتـــه أن يواصـــل إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة نفســـه

نفيذية وفرقة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال     وبالتنسيق مع جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها الت
مكافحة اإلرهـاب، العمـل مـع املنظمـات الدوليـة وكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة املختصـة،           
وكذلك مـع املنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف جمـال تقـدمي املسـاعدة التقنيـة،          

  .عند االقتضاء
    

    الوثائق    
املساعدة التقنية لتيسري التصديق على الصـكوك الدوليـة    قدميتألمانة عن ورقة عمل من إعداد ا

  .(A/CONF.213/5) مبنع اإلرهاب وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك املتصلة
  .(A/CONF.213/PM.1)ناقشة املدليل 

ــارير ــر      تقـ ــاين عشـ ــؤمتر الثـ ــريية للمـ ــة التحضـ ــات اإلقليميـ  A/CONF.213/RPM.1/1(االجتماعـ
  ).A/CONF.213/RPM.4/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.2/1و
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    منع اجلرمية يف جمالمبادئ األمم املتحدة التوجيهية  إعمال  -٥ 
قـــرار الـــس االقتصـــادي ( ٢٠٠٢الصـــادرة يف عـــام " املبـــادئ التوجيهيـــة ملنـــع اجلرميـــة"ر تـــوفّ

منعـا   اجلرميـة ع إرشادات للدول األعضـاء بشـأن العناصـر الرئيسـية ملنـ     ) ٢٠٠٢/١٣واالجتماعي 
أي اسـتراتيجية ملنـع اجلرميـة     ترتكز عليهـا وحتدد املبادئ التوجيهية جمموعة مبادئ أساسية . فعاال

ــة وإنســانية، هــي    ــة؛  ) أ: (بصــورة فعال ــادة احلكومي ــة و) ب(القي ــة االجتماعي  االقتصــادية-التنمي
  ؛ اعـــدة املعرفيـــةوالق) ه(االســـتدامة واملســـاءلة؛ و) د(؛ والشـــراكاتالتعـــاون و) ج(؛ واإلدمـــاج

  .والتمايز) ح(؛ والترابط) ز(؛ املشروعيةثقافة /القانون سيادة/حقوق اإلنسانو) و(
التحالفـات االسـتراتيجية يف جمـال منـع     : ويف إعالن بانكوك بشأن أوجـه التـآزر واالسـتجابات   

حلـادي  ، الـذي اعتمـده املـؤمتر ا   )٦٠/١٧٧اجلمعيـة العامـة  مرفـق قـرار   (اجلرمية والعدالة اجلنائيـة  
 شـأنه أن اتباع استراتيجيات شاملة وفعالـة ملنـع اجلرميـة مـن      نبأعشر، سلمت الدول األعضاء 

تعـــاجل تلـــك  يف الوقـــت نفســـه علـــى أن وحثـــتقلـــل اإلجـــرام واإليـــذاء بدرجـــة ملحوظـــة، ي
 املضـي وعلـى  االستراتيجيات األسباب اجلذرية لإلجرام واإليذاء وعوامـل اخلطـر احمليطـة مـا،     

منـها   صكوكاحمللي والوطين والدويل، مع مراعاة مجلة  الصعيدويرها وتنفيذها على يف تط قدما
  .املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية

    
التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل من أجل حتقيق حلقة عمل بشأن     

    سيادة القانون
ــام     ــؤمتر األول، يف ع ــاد امل ــذ انعق ــم ا ١٩٥٥من ــبريا يف وضــع    ، أحــرزت األم ــدما ك ملتحــدة تق

جمموعة شاملة ومتنوعة من معـايري وقواعـد منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ويف مسـاعدة الـدول         
وتشــكل هــذه املعــايري والقواعــد دعــائم ترتكــز عليهــا  . األعضــاء علــى وضــعها موضــع التنفيــذ 

 ـا  ة الـيت ينبغـي أن توضـع   هيكل نظـام العدالـة اجلنائيـة؛ والكيفيـ     ا الكيفية اليت ينبغي أن يبىن
االسـتراتيجيات املنصـفة    ـا السياسات واالستراتيجيات اجلنائية؛ والكيفية اليت ينبغي أن تعمـل  

اإلجـراءات   مشـروعية كما تجسد التعبري عـن  . والفعالة واإلنسانية ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
القـانون يف   سـيادة يف تعزيـز   مث تسهم الدولية، بعد أن وافقت عليها مجيع الدول األعضاء ومن

 .مجيع أحناء العامل

يتوسع ويتطور يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى الصـعيد الـدويل        انفكويتطلب التثقيف الذي ما 
املعــايري  هــذهعــن لــيس القــانون أن تــدرج مكونــات تعليميــة وتدريبيــة  ســيادةمـن أجــل حتقيــق  

  .كذلك نا واملتعلقة باجلرميةالصكوك امللزمة قانوفحسب بل عن والقواعد 
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 يف لشـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         ةالتابع ةهد التاليااملع ساعدتو
املعهد األورويب ملنـع اجلرميـة ومكافحتـها، املنتسـب إىل األمـم      : وتنظيمها لقة العملحلتحضري ال

معهـد راؤول فـالينربغ حلقـوق    ؛ وم اجلنائيـة املعهد الـدويل للدراسـات العليـا يف العلـو    و املتحدة؛
  .املعهد الكوري لعلم اإلجرام؛ واإلنساينوالقانون  اإلنسان

    
    املدن اجلرمية يفهج العملية ملنع النحلقة عمل بشأن     

إىل جرائم املـدن باعتبارهـا إحـدى مسـائل      ٦٣/١٩٥اجلمعية العامة االنتباه يف قرارها  وجهت
مكتـب املخـدرات    ودعـت  منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     ميدانيف  دةاملستجالسياسات العامة 

  .يف إطار واليته سبال ووسائل كفيلة بالتصدي هلذه املسألة ستكشفيواجلرمية إىل أن 
، مناقشـة  ٢٠٠٧يف دورـا السادسـة عشـرة، عـام      ،ونظمت جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     

ــوان  ــدابري املتخــذة "مواضــيعية بعن ــة ملواجهــة اجلرميــة يف    الت ــة اجلنائي يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال
التدابري الوقائيـة، مبـا فيهـا التـدابري     : املناطق احلضرية، مبا يف ذلك األنشطة ذات الصلة بالعصابات
ويف هـذا السـياق، أعـدت األمانـة     ". اتمعية؛ وتـدابري العدالـة اجلنائيـة، مبـا فيهـا التعـاون الـدويل       

تتضمن سلسلة من األسـئلة لكـي تناقشـها اللجنـة ومعلومـات خلفيـة عـن         اتماعاجت غرفة ورقة
مجيـع  أهم قضايا جرائم املدن، مبا يشمل أثر جرائم املدن اليت يرتكبها الشباب ويتضـرر منـها يف   

ورقــة املعلومــات اخللفيــة الضــوء علــى بعــض القضــايا الــيت تواجههــا          طتوســلّ. أحنــاء العــامل 
  . سعيها إىل التصدي للتحديات اليت متثلها جرائم املدناحلكومات وسلطات املدن يف

  .لقة العمل وتنظيمهاحلتحضري الوساعد املركز الدويل ملنع اجلرمية يف 
    

  حلقة عمل بشأن استقصاء أفضل املمارسات املعتمدة لدى األمم املتحدة     
    يةاألخرى يف جمال معاملة السجناء يف نظام العدالة اجلنائ وأفضل املمارسات

ــنظَّ ــة    ت ــة اجلنائي ــة الســجناء يف نظــام العدال ــدويل حلقــوق اإلنســان   قتضــىمبم معامل ــانون ال ، الق
العهـد  و ؛))٣-د(ألـف   ٢١٧قـرار اجلمعيـة العامـة    (اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان      وخاصة

؛ ))٢١-د(ألـف   ٢٢٠٠مرفق قرار اجلمعيـة العامـة   ( الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 التعــذيب وغــريه مـن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنسـانية أو   مناهضــةاقيـة  اتفو

مرفـق قـرار   (امللحـق ـا   ي والربوتوكـول االختيـار  ) ٣٩/٤٦مرفق قرار اجلمعيـة العامـة   ( املهينة
اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،     املتعلقـة مبنـع  ومبقتضـى املعـايري والقواعـد     ؛)٥٧/١٩٩اجلمعية العامة 

اليت اعتمدها مـؤمتر األمـم املتحـدة األول    ( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءوخصوصا 
ــة   ــة ومعامل ــع اجلرمي ــيت  ١٩٥٥يف عــام  اــرمنيملن ــعوال لــس االقتصــادي واالجتمــاعي  وسا 
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املتعلقـة حبمايـة مجيـع األشـخاص الـذين      ئ جمموعـة املبـاد  و ،))٦٢-د( ٢٠٧٦نطاقها يف قراره 
) ٤٣/١٧٣مرفق قـرار اجلمعيـة العامـة    ( االحتجاز أو السجن ون ألي شكل من أشكاليتعرض

وضـع املـواطنني   و) ٤٥/١١١ مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة    (واملبادئ األساسـية ملعاملـة السـجناء    
ــة  ؛ ويف ميــدان التعــاون الــدويل يف  )١٩٩٨/٢٢ قــرار الــس( األجانــب يف اإلجــراءات اجلنائي

تفاق النموذجي بشأن نقل السـجناء األجانـب والتوصـيات املتعلقـة مبعاملـة      االاملسائل اجلنائية، 
يف  اـرمني مؤمتر األمم املتحـدة السـابع ملنـع اجلرميـة ومعاملـة       الذي اعتمده( األجانب السجناء

ومـــن املعـــايري والقواعـــد األخـــرى ذات الصـــلة اإلعـــالن بشـــأن محايـــة مجيـــع   ). ١٩٨٥عـــام 
وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية      األشخاص من التعرض للتعذيب 

؛ واإلجـراءات املتعلقـة بالتنفيـذ الفعـال     ))٣٠-د( ٣٤٥٢مرفق قرار اجلمعيـة العامـة   ( املهينة أو
؛ وقواعـد طوكيـو؛   )١٩٨٤/٤٧مرفق قـرار الـس   ( لقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءل

؛ وإعـالن  )١٩٩٧/٣٦ الـس مرفـق قـرار   ( ون يف أفريقيـا بشأن أحـوال السـج  مباال وإعالن ك
ــة  ذات والتوصــيات  )١٩٩٨/٢٣ر الــس قــرااملرفــق األول ل( كادومــا بشــأن اخلدمــة اتمعي
وإعالن أروشـا بشـأن   ؛ )١٩٩٨/٢٣املرفق الثاين لقرار الس ( الصلة بشأن اكتظاظ السجون
واملبـادئ األساسـية السـتخدام    ؛ )١٩٩٩/٢٧مرفق قرار الـس  ( املمارسة احلسنة يف السجون

وقد أرسـت هـذه   ). ٢٠٠٢/١٢مرفق قرار الس ( برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية
ــة الســجناء وإدارة املؤسســات      ــا يف جمــال معامل ــة دولي ــدة مقبول ــادئ وممارســات جي املعــايري مب

ملتحـدة بشـأن محايـة األحـداث     وعالوة على ذلك، تتيح قواعد بكـني وقواعـد األمـم ا   . العقابية
إرشـادات بشـأن معاملـة األطفـال     ) ٤٥/١١٣مرفق قرار اجلمعيـة العامـة   (اردين من حريتهم 

  .املخالفني للقانون، مبا يف ذلك معاملة األحداث رهن االحتجاز
ــة التحضــريية  ويف  ــدمت    االجتماعــات اإلقليمي ــاين عشــر، ق ــة للمــؤمتر الث ــدحكوم ــد تايلن ، البل

قواعد األمم املتحـدة ملعاملـة السـجينات    ؤمتر احلادي عشر، مقترحا بشأن مشروع املضيف للم
يسـتند إىل  " حتسني حياة السـجينات "ومشروعا باسم  والتدابري غري االحتجازية بشأن اجلانيات

هـــذا املشـــروع هـــو مبـــادرة أطلقتـــها األمـــرية التايلنديـــة   وذُكـــر أن. مشـــروع تلـــك القواعـــد
بدور رئيسي يف توفري الدعم للسجينات مـن الفئـات    اليت ظلت تضطلع ماهيدول باجراكيتياا

وتبعـــا لـــذلك، ســـميت وزارة العـــدل التايلنديـــة الوكالـــة املنفـــذة لـــذلك   .احملرومـــة يف تايلنـــد
ــة املنطبقــة علــى نظــم      .ملشــروعا ــأن املعــايري الدولي ولــوحظ أن املشــروع يســتند إىل التســليم ب

النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، القائمة منذ ما يزيد علـى   السجون، أي قواعد األمم املتحدة
٥٠ وبنـاء  . ثة وتكميلية من القواعـد اخلاصـة بالسـجينات حتديـدا    عاما، قد تتطلب جمموعة حمد

ملزيد من البحث على الصعيد الدويل ههذا املشروع وطرح تعزيزرب من املناسب عليه، اعت.  
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إىل  ٢ماع مائدة مستديرة للخرباء عقد يف بـانكوك مــن   وكان مشروع القواعد هذه نتاج اجت
وعرض هذا العمل على جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دورـا      . ٢٠٠٩فرباير /شباط ٦

 إىل املــدير التنفيــذي ملكتــب ١٨/١وطلبــت اللجنــة يف قرارهــا . ٢٠٠٩الثامنــة عشــرة يف عــام 
اجتماعا لفريق خرباء حكـومي دويل مفتـوح   ، ٢٠٠٩أن يعقد، خالل عام  املخدرات واجلرمية

 ،العضوية لكي يضع، مبا يتفق مع القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء وقواعـد طوكيـو       
ــة   ــة قواعــد تكميلي ــتقالت يف النســاء  خاصــة مبعامل ــات واملع ــة وغــري    املوقوف ــق االحتجازي املراف

 نــوفمرب/تشـرين الثــاين  ٢٦إىل  ٢٣وعقــد اجتمـاع فريــق اخلــرباء يف بـانكوك مــن    .االحتجازيـة 
  .وعرض نتاجه على املؤمتر الثاين عشر ٢٠٠٩

تحضــري اليف  ألمــم املتحــدة،ا إىل ، املنتســبوســاعد املعهــد األورويب ملنــع اجلرميــة ومكافحتــها  
  .لقة العمل وتنظيمهاحل
    

اكتظاظ من أجل احليلولة دون حلقة عمل بشأن االستراتيجيات وأفضل املمارسات     
    اإلصالحيةاملرافق 

معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها      إىل إعادة النظر يفدعت الدول األعضاء، يف إعالن بانكوك، 
 تواعترفـ  اجلوانب املتعلقة مبشكلة اكتظاظ السجون واملرافق اإلصـالحية األخـرى  اليت تتناول 

ائل يف تطــوير سياســات وإجــراءات وبــرامج العدالــة التصــاحلية الــيت تتضــمن بــد   املضــيبأمهيــة 
للمالحقة القضائية، مما يتيح تفـادي آثـار السـجن السـلبية احملتملـة ويسـاعد علـى خفـض عـدد          

      ز إدمـاج نهـج العدالـة التصـاحلية يف نظـم العدالـة      القضايا املعروضـة علـى احملـاكم اجلنائيـة ويعـز
  .اجلنائية، حسب االقتضاء

ألقصـى ملنـع اإلجـرام ومعاملـة     وساعد يف التحضري حللقة العمل وتنظيمها معهد آسيا والشرق ا
  .ارمني واملركز الدويل إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية

    
    الوثائق    

 منـع اجلرميـة   يف جمـال مبادئ األمم املتحـدة التوجيهيـة    إعمالورقة عمل من إعداد األمانة عن 

(A/CONF.213/6).  
قيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى الصـعيد       التثورقة معلومات خلفية عن حلقـة العمـل بشـأن    

  .(A/CONF.213/12) الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون
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استقصاء أفضل املمارسات املعتمدة لدى األمم املتحـدة  ورقة معلومات خلفية عن حلقة العمل بشأن 
  .(A/CONF.213/13) وأفضل املمارسات األخرى يف جمال معاملة السجناء يف نظام العدالة اجلنائية

  .(A/CONF.213/14)املدن  اجلرمية يفورقة معلومات خلفية عن حلقة العمل بشأن النهج العملية ملنع 
االسـتراتيجيات وأفضـل املمارسـات مـن أجـل      ورقة معلومات خلفيـة عـن حلقـة العمـل بشـأن      

  .(A/CONF.213/16) احليلولة دون اكتظاظ املرافق اإلصالحية
 خاصـة مبعاملـة  قواعـد تكميليـة   اجتماع فريق اخلرباء املعين بوضع  نتائج الرئيس عن مقدم منتقرير 
  .(A/CONF.213/17) املرافق االحتجازية وغري االحتجازية يفعتقالت املاملوقوفات والنساء 
  .(A/CONF.213/PM.1)ناقشة املدليل 

ــارير ــر      تقـ ــاين عشـ ــؤمتر الثـ ــريية للمـ ــة التحضـ ــات اإلقليميـ  A/CONF.213/RPM.1/1(االجتماعـ
  ).A/CONF.213/RPM.4/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.2/1و
    

  ، تهريب املهاجرين واالجتار باألشخاصل للتصديالعدالة اجلنائية يف جمال تدابري اختاذ ال  -٦  
    الوطنية العابرة للحدودالصالت باجلرمية املنظمة و

، املهــاجرين واالجتــار باألشــخاص ريــب اعــات اإلجراميــة املنظمــة يفســلِّم بضــلوع اجلملقــد 
علــى الصــعيدين  ذين النــوعني مــن اجلــرائمتــدابري مناســبة وفعالــة للتصــدي هلــ وبضــرورة اختــاذ 

بروتوكــول منـــع وقمــع ومعاقبــة االجتـــار     وبـــدء نفــاذ  الــوطين والــدويل، مـــن خــالل اعتمــاد    
ــال   ــاء واألطفـ ــة النسـ ــخاص، وخباصـ ــة    ( باألشـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــاين لقـ ــق الثـ ) ٥٥/٢٥املرفـ

املرفــق الثالــث لقــرار ( وبروتوكــول مكافحــة ريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو
 فحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة   ، املكملني التفاقية األمم املتحدة ملكا)٥٥/٢٥اجلمعية العامة 

 .)٥٥/٢٥املرفق األول لقرار اجلمعية العامة (

ملتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، يف دورتــه  قــرر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم ا و
إلسداء املشورة وتقدمي املساعدة  مفتوح العضوية مؤقتا ، أن ينشئ فريقا عامال٢٠٠٨الرابعة، عام 

 ).٤/٤املقرر ( باألشخاصما يتعلق بربوتوكول االجتار  تنفيذ الوالية املسندة إليه فيإليه يف

بأن توفري دعـم فعـال لعمـل مـؤمتر األطـراف ينبغـي        ،٦٣/١٩٤رارها ، يف قالعامة وسلمت اجلمعية
أن يشكل جزءا مهما من جهود التنسيق اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحـدة فيمـا يتعلـق مبسـألة     

ــيت جــرت خــالل    ؛ وأحاطــت االجتــار باألشــخاص  ــا باملناقشــات ال ــاش املواضــيعي علم ــ النق ي ذال
ي مشـل  ذوالـ  ٢٠٠٨يونيـه  /حزيـران  ٣بالبشـر يف نيويـورك يف    عقدته اجلمعية العامة بشـأن االجتـار  
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مناقشة بشأن استصواب وضع اسـتراتيجية أو خطـة عمـل لألمـم املتحـدة ملنـع االجتـار باألشـخاص         
مـع آراء مجيـع اجلهـات املعنيـة، مبـا      أن جيباألمني العام  ؛ وأهابتومحاية ضحايا االجتار ومساعدم

ــدول األعضــاء واملنظمــات    ــل     يف ذلــك ال ــق التنســيق الكام ــة حتقي ــة، بشــأن كيفي ــة والدولي اإلقليمي
والفعـــال جلهـــود مكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص الـــيت تبـــذهلا مجيـــع الـــدول األعضـــاء واملنظمـــات  
واألجهـزة واهليئـات املنشـأة مبوجـب معاهـدات ومجيــع اجلهـات الشـريكة األخـرى داخـل منظومــة          

ــا يف ذلــك اتمــع املــ     ــع   األمــم املتحــدة وخارجهــا، مب ــذ الكامــل والفعــال جلمي ــة التنفي دين، وكفال
ــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة       ــة ذات الصــلة باالجتــار باألشــخاص، ال ســيما اتفاقي الصــكوك القانوني

 .االجتار باألشخاص، دون املساس بوالية الفريق العامل الذي أنشأه مؤمتر األطراف وبروتوكول

ائج مــؤمتر األطــراف يف دورتــه الرابعــة،  ، بنتــ٦٤/١٧٨وأحاطــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  
احلاجـة إىل مواصـلة    املـؤمتر  فيـه  أكّـد ، الـذي  "االجتـار بالبشـر  "، املعنـون  ٤/٤وخصوصا مقرره 

العمــل علــى اتبــاع ــج شــامل ومنســق إزاء مشــكلة االجتــار باألشــخاص مــن خــالل اآلليــات    
الجتــار باألشــخاص هــو الصــك  م بــأن بروتوكــول اوســلَّ الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة املناســبة 

ملكافحة االجتار باألشخاص، وأحاطت علما يف هـذا الصـدد أيضـا     قانوناًالعاملي الرئيسي امللزم 
بأن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص، يف اجتماعـه املعقـود يف فيينـا    

كـذلك بقـرار رئـيس     ديروأحاطت اجلمعيـة علمـا مـع التقـ    . ٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٥و ١٤يف 
ــدول        ــدء يف املشــاورات ونظــر ال ــة العامــة بتعــيني ميســرين للب ــة والســتني للجمعي ــدورة الثالث ال

عاملية ملكافحة االجتار باألشخاص، ومقاضـاة املتجـرين،   ال األمم املتحدة خطة عملاألعضاء يف 
ريقة مفتوحـة  وشددت على احلاجة إىل إجراء مشاورات بط ومحاية ضحايا االجتار ومساعدم

 .وشاملة وشفافة مع أخذ مجيع اآلراء اليت تعرب عنها الدول األعضاء يف االعتبار

الفريـــق املشـــترك بـــني ، أنشـــئ ٢٠٠٦/٢٧عمـــال بقـــرار الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  و
الوكاالت للتعاون على مكافحة االجتار باألشخاص ـدف تعزيـز التنسـيق والتعـاون فيمـا بـني       

ملتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة ذات الصـلة ملسـاعدة الـدول علـى منـع           وكاالت األمم ا
ــه  ــوارد املتاحــة       .االجتــار بالبشــر ومكافحت ــرويج اســتخدام امل ــق يف ت ــذا الفري ــل مهمــة ه وتتمث

استخداما يتسم بالفعالية والكفـاءة عـن طريـق االسـتعانة قـدر اإلمكـان باآلليـات القائمـة علـى          
املعلومــات والتجــارب واملمارســات اجليــدة املتعلقــة   تبــادل، ويف الصــعيدين اإلقليمــي والــوطين

احلكومــات  مــعبأنشــطة مكافحــة االجتــار باألشــخاص الــيت تضــطلع ــا املنظمــات الشــريكة     
 .واملنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات ذات الصلة
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    الوثائق    
 للتصــدي لتــهريبالعدالــة اجلنائيــة يف جمــال املتخــذة تــدابري ال عــناألمانــة  مــن إعــدادورقــة عمــل 

ــار باألشــــخاص  ــاجرين واالجتــ ــة  : املهــ ــة املنظمــ ــابرالصــــالت باجلرميــ ــدود ةالعــ ــة  للحــ الوطنيــ
)A/CONF.213/7.(  

  ).A/CONF.213/PM.1(ناقشة املدليل 
ــر       ــاين عشـ ــؤمتر الثـ ــريية للمـ ــة التحضـ ــات اإلقليميـ ــارير االجتماعـ  A/CONF.213/RPM.1/1(تقـ

  ).A/CONF.213/RPM.4/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.2/1و
    

التعاون الدويل ملكافحة غسل األموال استنادا إىل صكوك األمم املتحدة وسائر الصكوك   -٧  
    ذات الصلة

، اعترافا بأن اجلهود املبذولة ملكافحة غسل األمـوال تشـكّل عنصـرا حامسـا يف مكافحـة اجلرميـة      
حتتل األحكام املتعلقة بتجرمي غسـل األمـوال والتـدابري الراميـة     أبعادها عرب الوطنية، ال سيما يف 

مرفـق  (اجلرمية املنظمة واتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد      إىل منعه مكانة بارزة يف اتفاقية
 ).٥٨/٤قرار اجلمعية العامة 

رميـة علـى مواصـلة تقـدمي     ، مكتب املخـدرات واجل ٦٣/١٩٥وحثت اجلمعية العامة، يف قرارها 
مكافحــة غســل األمــوال مــن خــالل الربنــامج   مــن أجــللــدول األعضــاء التقنيــة إىل اســاعدة امل

وفقــا لصــكوك األمــم املتحــدة ذات الصــلة واملعــايري املقبولــة   العــاملي ملكافحــة غســل األمــوال،  
ات دوليــا، مبــا يشــمل، حيثمــا ينطبــق ذلــك وحســب االقتضــاء، التوصــيات الصــادرة عــن اهليئــ  

احلكومية الدولية املعنية، ومنـها فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة املتعلقـة بغسـل األمـوال          
املنظمـــات اإلقليميـــة واألقاليميـــة واملتعـــددة األطـــراف  تتخـــذهاواملبـــادرات ذات الصـــلة الـــيت 

  .ملكافحة غسل األموال
    

: ئر أشكال اجلرمية املنظمةالصالت القائمة بني االجتار باملخدرات وسا عمل بشأنحلقة     
    التدابري الدولية املنسقة

اتمع الدويل أن مكافحة االجتار باملخدرات ينبغـي أن تنطلـق مـن مكافحـة اجلرميـة      لقد أدرك 
ومن مث، جرى تعزيز اإلطار القانوين الدويل اخلاص باالجتـار باملخـدرات،   . املنظمة عرب الوطنية

اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة بوجـه      إما تتناول ونية إضافيةد وبدء نفاذ صكوك قانباعتماوذلك 
  .وسائر أشكاهلا وإما الفساد الذي ميكن استخدامه يف تسهيل االجتار باملخدراتعام 
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علـى  جملـس األمـن    انصب التركيز يف مناقشة جـرت يف ، ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٨ويف 
ــدا للســل  باعتبارهــاميــة أشــكال اجلرســائر االجتــار باملخــدرات وصــالته ب  مســألة م واألمــن دي
ويف هذا الصدد، أدىل رئـيس الـس، نيابـة عـن الـس، ببيـان شـدد فيـه علـى أمهيـة           . الدوليني

تعزيــز التعــاون عــرب اإلقليمــي والــدويل علــى أســاس املســؤولية العامــة واملشــتركة عــن مكافحــة  
مـا للمنظمـات واآلليـات دون    مشكلة املخدرات العاملية وما يتصل ا من أنشطة إجرامية ودع
وشجع الس يف معـرض هـذا   . اإلقليمية واإلقليمية، مبا يف ذلك من أجل تعزيز سيادة القانون

البيان الدول على االمتثـال اللتزاماـا مبكافحـة االجتـار باملخـدرات وغـريه مـن أشـكال اجلرميـة          
ات الصـــلة والتحقيـــق يف املنظمـــة والنظـــر يف االنضـــمام إىل الصـــكوك واالتفاقيـــات الدوليـــة ذ

األشخاص والكيانات املسؤولة عن االجتار باملخدرات ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم ومقاضـام،       
  .حسب االقتضاء، مبا يتفق مع حقوق اإلنسان الدولية ومعايري احملاكمة العادلة

وســاعد يف التحضــري حللقــة العمــل وتنظيمهــا معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي ألحبــاث اجلرميــة   
  .والعدالة واملعهد الوطين للعدالة التابع لوزارة العدل بالواليات املتحدة

    
    الوثائق    

إىل صـكوك  اسـتنادا  األمـوال   ملكافحـة غسـل   األمانة عـن التعـاون الـدويل    من إعدادورقة عمل 
 ).A/CONF.213/8( األمم املتحدة وسائر الصكوك ذات الصلة

الصالت القائمـة بـني االجتـار باملخـدرات وسـائر       بشأن لحلقة العمقة معلومات خلفية عن رو
  ).A/CONF.213/15( الدولية املنسقة تدابري التصدي: أشكال اجلرمية املنظمة

  ).A/CONF.213/PM.1(ناقشة املدليل 
ــر       ــاين عشـ ــؤمتر الثـ ــريية للمـ ــة التحضـ ــات اإلقليميـ ــارير االجتماعـ  A/CONF.213/RPM.1/1(تقـ

  ).A/CONF.213/RPM.4/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.2/1و
    

والسلطات  ارمنيالتطورات األخرية يف استخدام العلم والتكنولوجيا من جانب   -٨  
    ةرائم احلاسوبياجلاجلرمية، مبا يف ذلك  يف مكافحةاملختصة 

مبا ملسامهة األمم املتحدة يف احملافل اإلقليميـة وسـائر  ت الدول األعضاء، يف إعالن بانكوك، أقر 
جمـددا األمهيـة األساسـية     توأكـد  احملافل الدولية من أمهية يف مكافحة جرائم الفضاء احلاسـويب 
الفضــاء احلاســويب  جــرائمملكافحــة  لتنفيــذ الصــكوك القائمــة ومواصــلة تطــوير التــدابري الوطنيــة 

التعــاون القــائم يف جمــال منــع اجلــرائم املتعلقــة   واســتكمالبــاجلهود الراميــة إىل تعزيــز بــت ورح
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وتبحث جلنة منع اجلرمية والعدالـة، يف هـذا اإلعـالن، إمكانيـة     . بالتكنولوجيا الراقية واحلاسوب
وبالتشـارك  مكافحة جـرائم الفضـاء احلاسـويب حتـت رعايـة األمـم املتحـدة         علىساعدة املتقدمي 

  .مع سائر املنظمات اليت هلا وجهة تركيز مماثلة
، إىل جرائم الفضـاء احلاسـويب باعتبارهـا    ٦٣/١٩٥اجلمعية العامة االنتباه، يف قرارها  ووجهت
املستجدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ودعـت مكتـب    ات العامةالسياس مسائلإحدى 

املخدرات واجلرمية، يف إطار الوالية املسندة إليه، إىل استكشاف سـبل ووسـائل كفيلـة مبعاجلـة     
 .هذه القضية

مبكافحــة الفريــق العامــل املعــين  رهــابتــدابري مكافحــة اإل يــذفرقــة العمــل املعنيــة بتنفوأنشــأت 
أصـحاب   التعـرف علـى  هـي  العامـل  وأهداف هذا الفريق . استخدام اإلنترنت ألغراض إرهابية

السـبل احملتملـة ملواجهـة     واكتشـاف  املعلومـات املصلحة والشركاء ومجعهم معـا ـدف تقاسـم    
ي ودراسة مـا ميكـن لألمـم املتحـدة أن تؤديـه      الوطين واإلقليمي والعامل الصعيدذلك اخلطر على 

  .من دور يف تنسيق التدابري اليت تتخذها الدول األعضاء
املوضـوع  ، ٢٠٠٩وناقشت جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف دورـا الثامنـة عشـرة، عـام          

شـة املوضـوع   وكانـت مناق . احملوري املتعلق جبرائم االحتيال االقتصادي واجلـرائم املتصـلة باهلويـة   
احملوري ترمي إىل استغالل خربات خمتلف أصحاب املصاحل يف ميادين خمتلفة وتقيـيم املمارسـات   
اجليدة املوجودة وتكوين رصيد من املعارف واخلربات وكذلك حتديـد الثغـرات وتكـوين صـورة     

انظــر ( .دقيقــة وكاملــة ملشــكلة اجلــرائم املتصــلة باهلويــة واملمارســات االحتياليــة ذات الصــلة ــا  
  ).)E/CN.15/2009/15(رة اليت أعدا األمانة ألغراض املناقشة املواضيعية املذكّ

إىل مكتب املخدرات واجلرميـة   ،٢٠٠٩/٢٢وطلب الس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره 
 أن يقوم، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء وآخـذا يف االعتبـار املنظمـات احلكوميـة الدوليـة ذات         

لك، وفقــا للنظــام الــداخلي للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، مــع خــرباء مــن   الصــلة، وكــذ
وضـع  الصـلة والقطـاع اخلـاص، جبمـع و     ذات املؤسسات األكادمييـة واملنظمـات غـري احلكوميـة    

وإضافة إىل ذلك، طلـب الـس إىل   . مواد تدريبية متنوعة حول اجلرائم املتصلة باهلوية وتوزيع
ــة األمــم املتحــدة للقــانون    أن  مكتــب املخــدرات واجلرميــة  يواصــل جهــوده، بالتشــاور مــع جلن

التجاري الدويل، من أجل تعزيز التفـاهم وتبـادل اآلراء بـني كيانـات القطـاعني العـام واخلـاص        
بشأن املسائل املتصلة جبرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم املتصلة باهلوية دف تيسري التعـاون  

  .ة من كال القطاعنياملصلح صاحبةبني خمتلف اجلهات 
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    الوثائق    
األمانــة عــن التطــورات األخــرية يف اســتخدام العلــم والتكنولوجيــا مــن جانــب  مــن إعــدادورقــة عمــل 

 ).A/CONF.213/9( ارمني والسلطات املختصة يف مكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرائم احلاسوبية

  ).A/CONF.213/PM.1(ناقشة املدليل 
ــات  ــارير االجتماعـ ــر     تقـ ــاين عشـ ــؤمتر الثـ ــريية للمـ ــة التحضـ  A/CONF.213/RPM.1/1(اإلقليميـ

  ).A/CONF.213/RPM.4/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.2/1و
    

    فحة املشاكل املتصلة باجلرميةتعزيز التعاون الدويل يف جمال مكاالنهج العملية ل  -٩  
جتار غري املشروع يف املخـدرات واملـؤثرات   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال أحكام استنادا إىل

أحكامـا ـدف    واتفاقية مكافحـة الفسـاد  اجلرمية املنظمة ، تضمنت اتفاقية ١٩٨٨ لسنةالعقلية 
مـع التركيـز بصـفة خاصـة علـى تسـليم       إىل تعزيز التعاون الـدويل يف املسـائل املتعلقـة باجلرميـة،     

  .ن الدويل ألغراض املصادرةوالتعاوارمني واملساعدة القانونية املتبادلة 
فريقـا  ، أن ينشـئ  ٢٠٠٥وقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة، يف دورته الثانية، عام 

حـول املسـائل العمليـة اخلاصـة بتسـليم       موضـوعية عامال مفتوح العضوية لكي يعقد مناقشـات  
ر وقـر . )٢/٢املقـرر  ( املصـادرة ارمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعـاون الـدويل ألغـراض    

عــين بالتعــاون املفتــوح العضــوية املعامــل الفريــق ال، أن يكــون ٣/٢مــؤمتر األطــراف، يف مقــرره 
  .ؤمتراملمن عناصر  اثابت االدويل عنصر

حيـث   اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد،   عنصـراً مـن العناصـر األساسـية يف      استرداد املوجـودات  ويعترب
ويشـدد الفصـل    .بـأكرب قـدر مـن العـون واملسـاعدة      ابعضـ بعضها تفقت األطراف على أن متد ا

اخلامس مـن االتفاقيـة، بشـأن اسـترداد املوجـودات، علـى اآلليـات الفعالـة ملنـع غسـل عائـدات            
املمارسات الفاسدة وعلى استرداد املوجـودات املسـربة مـن خـالل ممارسـات فاسـدة ويتضـمن        

  .فيها أحكاما حمددة خبصوص استرداد املوجودات والتصرف
فريقـا  ، ١/٤مقـرره   يفوأنشأ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد،   

 تنفيذ الوالية املسـندة إليـه   إليه يف إلسداء املشورة وتقدمي املساعدة مفتوح العضوية مؤقتا عامال
 ر الـدول األطـراف  ر مـؤمت وقـر . ما يتعلق باسترداد املوجودات املتأتية من املمارسات الفاسـدة في

فتـوح العضـوية املعـين باسـترداد     املمتديد واليـة الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل       ٣/٣يف قراره 
  .املوجودات
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    الوثائق    
ــنهجاألمانــة عــن  مــن إعــدادورقــة عمــل  التعــاون الــدويل يف جمــال مكافحــة   العمليــة لتعزيــز ال

 ).A/CONF.213/10( املشاكل املتصلة باجلرمية

  ).A/CONF.213/PM.1(ناقشة ملادليل 
ــر       ــاين عشـ ــؤمتر الثـ ــريية للمـ ــة التحضـ ــات اإلقليميـ ــارير االجتماعـ  A/CONF.213/RPM.1/1(تقـ

  ).A/CONF.213/RPM.4/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.2/1و
    

ضد املهاجرين  للتصدي للعنفمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جمال تدابري اختاذ ال  - ١٠  
    وأسرهممال املهاجرين والع

مرفــق قــرار ( لعمــال املهــاجرين وأفــراد أُســرهمــدف االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع ا 
، إىل محايـة حقـوق   ٢٠٠٣يوليه /متوز ١اليت دخلت حيز النفاذ يف  ،)٤٥/١٥٨اجلمعية العامة 

عمـال املهـاجرين   وتسـعى االتفاقيـة إىل منـع اسـتغالل ال    . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم 
طوال عملية اهلجرة والقضاء عليه، وذلك من خالل توفري جمموعـة مـن املعـايري الدوليـة امللزمـة      
تتناول املعاملة والرعاية االجتماعية وحقوق اإلنسان للمهاجرين من حاملي الوثـائق ومـن غـري    

لدول املرسـلة  حامليها، على حد سواء، وكذلك االلتزامات واملسؤوليات اليت تقع على عاتق ا
  .والدول املستقبلة

الـذي يســلِّم منــذ ديباجتــه بضــرورة معاملــة  ويتضـمن بروتوكــول مكافحــة ريــب املهــاجرين،  
احلمايـة أحـد مقاصـده     عتـرب املهاجرين معاملة إنسانية ومحاية حقـوقهم اإلنسـانية محايـة تامـة وي    

ور منــها أســوأ أشــكال  بغيــة منــع مجلــة أمــ مــن األحكــام يف هــذا االجتــاه،   جمموعــة، األساســية
  .االستغالل اليت يتعرض هلا املهاجرون املهربون، واليت غالبا ما تتسم ا عملية التهريب

    
    الوثائق    

للتصـدي  منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة  يف جمال املتخذة تدابري الاألمانة عن  من إعدادورقة عمل 
 ).A/CONF.213/11( سرهموأُضد املهاجرين والعمال املهاجرين  للعنف

  ).A/CONF.213/PM.1(ناقشة املدليل 
ــر       ــاين عشـ ــؤمتر الثـ ــريية للمـ ــة التحضـ ــات اإلقليميـ ــارير االجتماعـ  A/CONF.213/RPM.1/1(تقـ

  ).A/CONF.213/RPM.4/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.2/1و
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    اعتماد تقرير املؤمتر  - ١١  
 إعـداد بأن يعتمد املؤمتر تقريرا يتوىل املقـرر العـام    تاملؤقّمن النظام الداخلي  ٥٢تقتضي املادة 

وتوصـياته   الثاين عشـر  واستنتاجات املؤمتر اإلعالنبأن يتضمن تقرير املؤمتر  ىويوص. مشروعه
كمــا ينبغــي للتقريــر أن . جلــدول أعمالــه ونتـائج حلقــات العمــل  املوضــوعيةبشـأن شــىت البنــود  

ا موجزا لألحداث اليت سبقت انعقاد املـؤمتر، ووقـائع   وعرض الثاين عشر يتضمن قرارات املؤمتر
ــان،   تضــطلعالــيت  املوضــوعيةاملــؤمتر، مبــا يف ذلــك ملخــص لألعمــال    ــا اهليئــة العامــة واللجنت

  .لإلجراءات املتخذةوملخصا لوقائع اجلزء الرفيع املستوى وعرضا 
عة إقليميـة أن تعـني قبـل    شيا مع املمارسة املعمول ا، بأن يطلب إىل كل جمموا، متأيضا ىيوصو

إىل شخصـني   إضـافة ، "أصـدقاء املقـرر العـام   "شخصـني للعمـل بصـفة    الثـاين عشـر   افتتاح املـؤمتر  
  .مشروع تقرير املؤمتر إعدادللعمل بنفس الصفة مع مقرر كل جلنة من اللجنتني، بغية 

اجلنائيـة أن تعطـي   إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة  ٦٤/١٨٠وقد طلبت اجلمعية العامة يف قرارها 
عشـر وتوصـياته،    الثـاين عشـرة، للنظـر يف اسـتنتاجات املـؤمتر      التاسـعة أولوية عاليـة، يف دورـا   

املتابعــة  إجــراءاتبغيــة تقــدمي توصــيات، مــن خــالل الــس االقتصــادي واالجتمــاعي، بشــأن   
عامــة، يف وطلبــت اجلمعيــة ال .السـتني و اخلامســة املناسـبة مــن جانــب اجلمعيـة العامــة يف دورــا  

يكفل املتابعة الوافية للقـرار وأن يقـدم إليهـا، مـن خـالل جلنـة       القرار نفسه، إىل األمني العام أن 
  .اخلامسة والستني منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تقريرا ذا الشأن يف دورا
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    املرفق
ؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية املقترح مل تنظيم األعمال    

      لعدالة اجلنائيةوا
 اللجنة الثانية اللجنة األوىل اهليئة العامة اليوم

 ٢٠١٠أبريل /نيسان ١١األحد،
   مشاورات سابقة للمؤمتر بعد الظهر 

 ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٢االثنني،
افتتاح : من جدول األعمال ١البند  صباحاً  

 املؤمتر
املسائل : من جدول األعمال ٢البند 

 التنظيمية
 األطفال :من جدول األعمال ٣لبند ا
  الشباب واجلرميةو

 إعمال :من جدول األعمال ٥البند 
يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 

   منع اجلرمية جمال

  )تابع(من جدول األعمال  ٣البند  بعد الظهر  
 )تابع(من جدول األعمال  ٥البند 

 تقدمي: من جدول األعمال ٤البند 
يسري التصديق على املساعدة التقنية لت
مبنع  املتصلةالصكوك الدولية 

 وتنفيذ تلك الصكوك وقمعهاإلرهاب 

التطورات : من جدول األعمال ٨البند 
األخرية يف استخدام العلم والتكنولوجيا 

والسلطات املختصة  ارمنيمن جانب 
رائم اجلمكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك يف 

 ةاحلاسوبي

   ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٣الثالثاء،
  )تابع(من جدول األعمال  ٣البند  صباحاً  

 )تابع(من جدول األعمال  ٥البند 
 )تابع(من جدول األعمال  ٨البند  )تابع(من جدول األعمال  ٤البند 

  )تابع(من جدول األعمال  ٣البند  بعد الظهر  
 )تابع(من جدول األعمال  ٥البند 

 )تابع(جدول األعمال  من ٨البند  )تابع(من جدول األعمال  ٤البند 

   ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٤األربعاء،
هج العملية ملنع حلقة عمل بشأن الن صباحاً  

 املدن اجلرمية يف
التثقيف يف جمال حلقة عمل بشأن 

العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل 
 من أجل حتقيق سيادة القانون

 مشاورات غري مسية
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 اللجنة الثانية اللجنة األوىل اهليئة العامة اليوم

العملية ملنع هج حلقة عمل بشأن الن بعد الظهر  
 )تابع(املدن اجلرمية يف 

التثقيف يف جمال حلقة عمل بشأن 
العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل 

 )تابع( من أجل حتقيق سيادة القانون

 مشاورات غري مسية 

   ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٥اخلميس،
اختاذ : من جدول األعمال ٦البند  صباحاً  

ية العدالة اجلنائيف جمال تدابري ال
ملهاجرين واالجتار ا للتصدي لتهريب

الصالت باجلرمية املنظمة  ،باألشخاص
  الوطنية العابرة للحدود

اختاذ : من جدول األعمال ١٠البند 
منع اجلرمية والعدالة يف جمال تدابري ال

ضد املهاجرين  للعنف للتصدياجلنائية 
 والعمال املهاجرين وأسرهم

التعاون : من جدول األعمال ٧البند 
الدويل ملكافحة غسل األموال استنادا 

إىل صكوك األمم املتحدة وسائر 
  الصكوك ذات الصلة

هج الن: من جدول األعمال ٩البند 
العملية لتعزيز التعاون الدويل يف جمال 

 مكافحة املشاكل املتصلة باجلرمية

استقصاء أفضل حلقة عمل بشأن 
املمارسات املعتمدة لدى األمم املتحدة 

مارسات األخرى يف جمال وأفضل امل
 معاملة السجناء يف نظام العدالة اجلنائية

استقصاء أفضل حلقة عمل بشأن  )تابع(من جدول األعمال  ٧البند  )تابع(من جدول األعمال  ٦البند  بعد الظهر  
 املمارسات يف جمال معاملة السجناء

 )تابع(

   ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٦اجلمعة،
االستراتيجيات حلقة عمل بشأن  )تابع(ول األعمال من جد ٦البند  صباحاً  

وأفضل املمارسات من أجل احليلولة 
 دون اكتظاظ املرافق اإلصالحية

 مشاورات غري مسية

االستراتيجيات حلقة عمل بشأن  )تابع(من جدول األعمال  ٦البند  بعد الظهر  
وأفضل املمارسات من أجل احليلولة 

 دون اكتظاظ املرافق اإلصالحية
 )تابع(

 مشاورات غري مسية

   ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٧السبت،
الصالت القائمة حلقة عمل بشأن  مشاورات غري مسية صباحاً  

بني االجتار باملخدرات وسائر أشكال 
 التدابري الدولية املنسقة :اجلرمية املنظمة

 مشاورات غري مسية

قائمة الصالت الحلقة عمل بشأن  اجلزء رفيع املستوى بعد الظهر  
بني االجتار باملخدرات وسائر أشكال 

 التدابري الدولية املنسقة :اجلرمية املنظمة
 )تابع(

 مشاورات غري مسية
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 اللجنة الثانية اللجنة األوىل اهليئة العامة اليوم

   ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٨األحد،
 مشاورات غري مسية مشاورات غري مسية )تابع(رفيع املستوى الاجلزء  صباحاً  

 مشاورات غري مسية ري مسيةمشاورات غ )تابع(رفيع املستوى الاجلزء  بعد الظهر  

   ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٩االثنني،
 مشاورات غري مسية مشاورات غري مسية )تابع(رفيع املستوى الاجلزء  صباحاً  

اعتماد  :من جدول األعمال ١١البند  بعد الظهر  
  تقرير املؤمتر

 اختتام أعمال املؤمتر

  

 


