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      مشروع التقرير    
    رومانيا(برييال سكوتيا اغ: ةالعام ةراملقر(      
    معلومات خلفية عن املؤمتر واألعمال التحضريية له: الفصل الثاين    

مـن  ) د(عقد مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة مبقتضـى الفقـرة       - ١
، اليت نصت على عقد مؤمتر دويل يف هذا اال كل مخـس  )٥- د( ٤١٥مرفق قرار اجلمعية العامة 

ــرار اجل    ــق قـ ــال مبرفـ ــذلك عمـ ــنوات، وكـ ــة سـ ــا ٤٦/١٥٢معيـ  ٦٢/١٧٣و ٥٦/١١٩، وبقراراـ
  .٦٤/١٨٠و ٦٣/١٩٣و
عـرض حكومـة الربازيـل     ،٦٢/١٧٣يف قرارها  ،مع االمتنانوقد قبلت اجلمعية العامة   -٢

أن يكـون املوضـوع    ٦٣/١٩٣معيـة العامـة يف قرارهـا    رت اجلوقر. املؤمتر الثاين عشر استضافةَ
نظـم منـع   : االسـتراتيجيات الشـاملة ملواجهـة التحـديات العامليـة     "الرئيسي للمـؤمتر الثـاين عشـر    

نفسـه عقـد املـؤمتر الثـاين      يف القـرار  وقـررت ". راجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عـامل متغيـ  
، مـــع عقـــد ٢٠١٠أبريـــل /نيســـان ١٩إىل  ١٢فتـــرة مـــن الربازيـــل يف البســـلفادور عشـــر يف 

، كما قررت عقد اجلزء الرفيع املسـتوى مـن   ٢٠١٠أبريل /نيسان ١١مشاورات متهيدية له يف 
املؤمتر الثاين عشر خالل اليومني األخريين منه للسماح لرؤساء الدول أو احلكومـات والـوزراء   

رت اجلمعيـة يف القـرار   وكـر . املـؤمتر  أعمـال الرئيسية يف جدول  املوضوعيةبالتركيز على البنود 
وأن يف املـؤمتر الثـاين عشـر    علـى أعلـى مسـتوى ممكـن      تمثَّلاألعضاء إىل أن  ذاته دعوا الدولَ

ك بدور نشط يف اجلزء الرفيع املستوىشارِت.  
 تنظر فيهــاســاملســائل اخلمــس الــيت    ٦٣/١٩٣اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا    وحــددت  -٣

على أمهيـة حلقـات العمـل تلـك      وأكَّدتليت ستعقد يف إطار املؤمتر الثاين عشر حلقات العمل ا
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ودعت الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وسـائر اجلهـات   
ذات الصلة إىل أن تـوفر دعمـا ماليـا وتنظيميـا وتقنيـا ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات           

بكة برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة للتحضـري حللقـات         واجلرمية ومعاهد ش
  .العمل، مبا يف ذلك إعداد املواد األساسية ذات الصلة وتوزيعها

 ٢٠٠٩يف عــام  للمــؤمتر الثــاين عشــر حتضــريية  عقــدت أربعــة اجتماعــات إقليميــة قــد و  -٤
ــاون مــع احلكومــات املستضــيفة و   ــة  األمــم املتحــدة  ان جلــبالتع ــة اإلقليمي االقتصــادية واالجتماعي

   :علـى النحـو التـايل    ، وذلـك ومعاهد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        
قـد يف سـان خوزيـه، مـن     اإلقليمـي التحضـريي، الـذي ع    يبـوالكاريـ اجتماع أمريكا الالتينية ) أ(

قليمـي التحضـريي، الـذي عقـد يف     اجتماع غرب آسـيا اإل  )ب( ؛٢٠٠٩مايو /أيار ٢٧إىل  ٢٥
ــن   ــران ٣إىل  ١الدوحــة، م ــه /حزي ــادئ اإلقليمــي     )ج( ؛٢٠٠٩يوني اجتمــاع آســيا واحملــيط اهل

ــانكوك، مــن    ــذي عقــد يف ب ــوز ٣إىل  ١التحضــريي، ال ــه /مت ــا  ) د( ؛٢٠٠٩يولي اجتمــاع أفريقي
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٠إىل  ٨اإلقليمي التحضريي، الذي عقد يف نريويب، من 

    
      احلضور وتنظيم األعمال: الفصل الثالث    

    وعد انعقاد املؤمتر ومكانهم  -ألف  
ــة يف ســلفادور،         -٥ ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــاين عشــر ملن عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة الث

 ٦٢/١٧٣، عمــال بقــرارات اجلمعيــة العامــة  ٢٠١٠أبريــل /نيســان ١٩إىل  ١٢الربازيــل، مــن 
  .٦٤/١٨٠و ٦٣/١٩٣و
    

    ملشاورات السابقة للمؤمترا  - باء  
وفقـــا للممارســـة املتبعـــة يف مـــؤمترات األمـــم املتحـــدة اخلاصـــة، ولقـــرار اجلمعيـــة العامـــة     - ٦
وكـان بـاب   . مشاورات غري رمسية سابقة للمؤمتر ٢٠١٠أبريل /نيسان ١١، عقدت يف ٥٦/١١٩

واتفــق أثنــاء . املــؤمتراملشــاركة يف تلــك املشــاورات مفتوحــا أمــام ممثّلــي مجيــع الــدول املــدعوة إىل    
  ).A/CONF.213/L.1انظر الوثيقة (املشاورات على عدد من التوصيات بشأن تنظيم أعمال املؤمتر 

    
      احلضور  - جيم  

[...]  
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    افتتاح املؤمتر  - دال  
٧-  افتتمؤمتر املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية رمسيا، نيابة عن األمني  األمم ح
املسؤول  واملوظفعشر للمؤمتر الثاين  ياملتحدة، السيد جون ساندج، األمني التنفيذ لألممعام ال

  ).املكتب( عن شعبة شؤون املعاهدات مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
٨-  علــى روح لــيخ كاجنيســكي، رئــيس  الثــاين عشــر الصــمت دقيقــةً حــداداً والتــزم املــؤمتر

  .٢٠١٠أبريل /نيسان ١٠الذي وقع يف  املأساوي، وأرواح سائر ضحايا احلادث بولندا الراحل
إىل املـؤمتر مـن األمـني     موجهـة وتال األمني التنفيذي للمؤمتر الثاين عشر رسـالة مفتوحـة     -٩

يف رسـالته أن املـؤمتر يهيـئ فرصـة لتحسـني فهـم حالـة اجلرميـة يف          أكَّدالعام لألمم املتحدة الذي 
. عــامل والتــدابري الالزمــة يف نطــاق العدالــة اجلنائيــة ملواجهــة التحــديات املتصــلة ــا شــىت أرجــاء ال

علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب   أن تصــدقمجيــع الــدول علــى  وحــثَّ
(الوطنية

1

من اعتمادها، آلية السـتعراض  بعد عشر سنوات  وعلى أن تنفّذها، مث على أن تنشئ، )١
خطـى  دومـا  خبطاها ي بروح االبتكار واحلرص على أن تستبق وناشد الدول على التحلّ .تنفيذها

سيما فيما يتعلق بتدابري مكافحة اجلرائم املستجدة، مثـل اجلـرائم السـيربانية والبيئيـة      ارمني، وال
ــى ضــرورة  كمــا شــد . والتزييــف ــع اجلرميــة   إدراجد عل ــة  يف جمــرىمن ــم  األعمــال االعتيادي لألم

ر أمهيـة أن تتصـد   أكَّـد و. وحفظ السالم وبنـاء السـالم   النـزاعمنع جماالت سيما يف  ة، والاملتحد
  .منع اجلرمية ومعاقبة مرتكبيهاإىل حقوق اإلنسان اجلهود الرامية 

وتال األمني التنفيذي للمؤمتر الثاين عشر رسـالة مفتوحـة موجهـة إىل املـؤمتر مـن األمـني         -١٠
الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية أعرب فيها عن شـكره حلكومـة    العام ملؤمتر األمم املتحدة

الربازيل على ما أبدته من كرم ضيافة وحفاوة باملؤمتر وما بذلتـه مـن جهـود دؤوبـة يف التحضـري      
علـى حالـة اجلرميـة يف العـامل      مـن التعـرف  الـدويل   متكِّـن اتمـع  ونوه بأن املؤمتر يـوفر سـاحة   . له

 أكَّـد و. سـيما األخطـار املسـتجدة    ستعداده للتعامل مـع التحـديات املطروحـة، وال   مدى ا وتقييم
احلاجة إىل إعداد أدوات لتقييم احلالة الراهنة بسبل من بينها إعداد تقييم ملخـاطر اجلرميـة املنظمـة    

اجلمعيــة  هوأشــار يف هــذا الصــدد إىل االجتمــاع الرفيــع املســتوى الــذي ســتعقد. العــابرة للحــدود
 الـيت اعتمـدت قبـل   لتوليد زخم سياسي تأييدا التفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية العامة 

(أفضل من االتفاقية وبروتوكوالاوطلب إىل اتمع الدويل أن يستفيد بصورة . عشر سنوات
2

٢( 
األمـم   الدورة اخلامسة املقبلة ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة واالتفاق على آلية الستعراض تنفيذها يف 

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧املرجع نفسه، الدات  )٢(  
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ملنـع  السابقة األمم املتحدة وأشار إىل أمهية مؤمترات . املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
دور  أكَّـد منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة و    يف وضع املعـايري بشـأن مسـائل    اجلرمية والعدالة اجلنائية 

.  والقواعــد املتصـلة باجلرميــة يف بـدء عمليــة اسـتعراض منـهجي جلميــع املعـايري     الثـاين عشــر  املـؤمتر 
على إيالء اهتمام خاص لالحتياجات اخلاصـة للجماعـات الضـعيفة،    املؤمتر  وللقيام بذلك، حثّ

  .واملهاجرونومنها النساء واألطفال والشباب 
رئيسـا  لـدى انتخابـه   ، الربازيلالسيد لويس باولو تيليس باريتو، وزير العدل يف  ووجه  -١١

أمهيـة املـؤمتر باعتبـاره     وأكَّـد فيها جبميع املشاركني  رحبكلمة إىل املؤمتر  للمؤمتر الثاين عشر،
فيما يتعلق مبنع اجلرميـة والعدالـة    األولوياتتوجيهية وحتديد البادئ املحمفال دوليا رئيسيا لوضع 

يف معـرض  أشـار بوجـه خـاص،    و. تبادل اآلراء بـني املشـاركني يف هـذا امليـدان     وتيسرياجلنائية 
أمام املؤمتر عـن املبـادرات والتـدابري الوطنيـة املتعلقـة بـالبنود الـيت ينظـر فيهـا املـؤمتر، إىل           حديثه 

التعــاون الــدويل حيــث بــدأت الربازيــل تســتحدث األدوات املطلوبــة للتصــدي للمخــاطر عــرب    
الربنـامج  م عرضا عاما للمبـادئ الـيت يسترشـد ـا واألهـداف الـيت يرنـو إليهـا         قدكما . الوطنية
ــوطين ــدأ يف عــام     ال ــذي ب ــة للمــواطنني ال ــأمني الســالمة العام ــوه كــذلك جبهــود  . ٢٠٠٧ لت ون

وشدد على احلاجـة إىل اتبـاع ـج إنسـاين يف معاجلـة      . الربازيل يف إصالح نظام السجون لديها
وأعلـن رئـيس املـؤمتر أن رئـيس     . واهلجـرة سـيما يف ميـدان العدالـة املتعلـق بالطفـل       اجلرمية، وال

 ٦٢مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واملـادة       ٣٠يل قد قرر البدء فورا يف تنفيذ املادة الربازمجهورية 
(من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد    

3

واألحكـام ذات الصـلة مـن قـراري جملـس األمـن        )٣
إىل املكتـب   تقـدم وسيجري تنفيذ هاتني املادتني وتلك األحكام مبسـامهات  . ٥٨/٤و ٥٥/٢٥

يف قضايا غسل األموال وغريهـا مـن القضـايا    الربازيلية  سلطاتالتصادرها  من املوجودات اليت
اجلنائية لتمكني املكتـب مـن دعـم قـدرة نظـم العدالـة اجلنائيـة لـدى البلـدان الناميـة علـى تنفيـذ             

  .االتفاقيات املتعلقة باجلرمية
 عشــر اغنر، حــاكم واليــة باهيــا، باملشــاركني يف املــؤمتر الثــاين فــالســيد جــاك  ورحــب  -١٢
األمهية اليت توليها باهيا الستضافة املؤمتر الذي تعتـربه دلـيال علـى التـزام حكومـة الواليـة        وأكَّد

ونوه باألثر الكـبري للمـؤمترات السـابقة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         . مبكافحة اجلرمية
ــة واآلراء حــول د أمهيتــها يف مجــع معلومــات قيمــة عــن اجلرميــة ويف تبــادل اخلــربات ا   أكَّــو لفني

وأعرب عن ثقته بأن املـؤمتر الثـاين عشـر سـوف يضـع سياسـات       . السياسات الفعالة ملكافحتها
  .للعدالة اجلنائية أكثر إنسانية وأشد فعالية

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد  )٣(  
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 تتشـرف وقال السيد جوانيو هنريك دي بارادوس كارنريو، عمدة سلفادور، إن مدينته   -١٣
للتكيـف مـع املخـاطر    احلاجة إىل قواعد ونظم قانونية وطنيـة  ه بونو. الثاين عشر باستضافة املؤمتر
اجلديدة للجرمية ر واليت تطرحها األشكالاآلخذة يف التطو .م التكنولوجي سـاهم  وذكر أن التقد

 .بتـدابري مبتكـرة   ةَاالسـتعان ها تـ جما تتطلّـب للجرميـة الـيت   املسـتجدة   األشكاليف استحداث هذه 
  .بشأن هذه التدابريلآلراء ؤمتر يف بناء توافق أمهية امل على أكَّدلذلك، و

الثـاين  أمهيـة املـؤمتر    فأكَّـد وتكلم ممثل مجهورية كوريا باسم جمموعة الـدول اآلسـيوية،     -١٤
ألشكال اجلرمية احلالية واملستجدة وتعزيز اجلهود الدولية يف جمال منـع   للتصديكمحفل عشر 

لعمليـــة املنحـــى الـــيت أشـــارت ـــا االجتماعـــات  اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة وفـــق التوصـــيات ا
واألطفـال  ه باالحتياجـات اخلاصـة للجماعـات الضـعيفة مثـل النسـاء       ونـو . التحضريية اإلقليمية

والشــباب واملهــاجرين وأمهيــة القضــاء علــى العنــف املمــارس ضــد تلــك اجلماعــات إىل جانــب  
  ي إىل ضـعفها معاجلة الظروف الـيت تـؤد . د أيضـا علـى ضـرورة أن تكفـل الـدول احتـرام       وشـد

حقوق ضحايا االجتـار باألشـخاص واملهـاجرين املهـربني وتـوفري احلمايـة املناسـبة هلـم ومعاجلـة          
ه كـذلك بـأن تعزيـز    ونو. األسباب اجلذرية للجرائم ذات الصلة يف إطار من التعاون والشمول

غسـل   د العامليـة املبذولـة ملكافحـة   اجلهـو جانـب هـام مـن    هـو  قدرة السلطات الوطنيـة املختصـة   
ويف هــذا الصــدد، قــال إن مــن أولويــات مكافحــة الفســاد ضــمان   . األمــوال ومتويــل اإلرهــاب

ويف . منـها علـى حنـو غـري مشـروع      سـربت تأمني استعادة البلدان األصلية عائدات الفساد الـيت  
التقنيـة يف بنـاء قـدرات     ختام كلمته، اعترف بأمهية التعاون املشترك بـني الوكـاالت واملسـاعدة   

د على أمهيـة تـوفري إمكانيـة التنبـؤ     الدول األعضاء على منع اجلرمية وقمعها على حنو فعال وشد
ــة واســتدامتها   يف هــذا الصــدد مكتــب األمــم    وحــثّ. علــى املــدى الطويــل باملســاعدات التقني

ة صـاحبة املصـلحة يف   املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على مواصلة التعاون مع اجلهات املعني
  .االحتياجات لتقييمبلورة عمليات وآليات 

١٥ -  علـى أمهيـة   والكاريــيب د ممثل األرجنـتني، متحـدثاً باسـم جمموعـة أمريكـا الالتينيـة       وشد ،
األمـم املتحـدة ملنـع    عتمـدها مـؤمترات   تالنظر يف وضع آلية لرصد إجراءات متابعة التوصيات الـيت  

ط الضـوء علـى أمهيــة   كمــا سـلّ . وتقيـيم التــأثري العملـي لتلـك التوصـيات    اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    
خاصة وضـع آليـة تكفـل اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة         وتعزيز تنفيذ اتفاقيات اجلرمية؛ 
ــربط الوثيــق بــني مكافحــة اجلرميــة املنظمــة     . والربوتوكــوالت امللحقــة ــا  وأشــار إىل وجــوب ال

ز التنميــة املســتدامة وحقــوق اإلنســان واالنــدماج يف اتمــع ومشــاركة واجلهــود الراميــة إىل تعزيــ
د علـى احلاجـة إىل وضـع خطـط     وشـد . كل املواطنني يف احلياة العامة وسيادة القـانون واحلوكمـة  

عمل من أجل منع جنوح األحداث؛ وإىل تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل إثـراء املعرفـة وزيـادة الـوعي        
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وفيمــا خيــص ريــب   . قواعــدها بشــأن منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة     مبعــايري األمــم املتحــدة و  
أوصى بعدم تناول مسألة اهلجرة استناداً إىل االعتبـارات األمنيـة وحـدها وإمنـا تناوهلـا       ،املهاجرين

ويف ظـل مراعــاة محايــة حقـوق الضــحايا والوقــوف    أوســعأيضـاً يف ســياق جــدول أعمـال إمنــائي   
مث إن هنـاك  . ض النظـر عـن وضـعهم القـانوين يف بلـدان املقصـد      على أسباب ضعفهم اجلذريـة بغـ  

حاجة إىل تعزيز أنشطة التعاون الدويل الرامية إىل تفكيك القاعدة املادية واملالية الـيت تسـتند إليهـا    
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ وذلك بعدة وسائل منها اختاذ تدابري مبتكرة تكفـل جتميـد ومصـادرة    

علــى  وممتلكــام وتكفــل إدارة املوجــودات املصــادرة إدارة ســليمة، عــالوة  موجــودات اــرمني 
وشـدد علـى   . آليات دف إىل تعزيز التعاون بـني السـلطات املختصـة وحتسـني تبـادل املعلومـات      

الصالت اليت تربط بني اإلرهاب وغريه من األنشطة غري املشروعة، مبا فيهـا االجتـار باملخـدرات،    
وأشـار  . من ناحية أخـرى  ،اعات اإلرهابية عرب االضطالع بتلك األنشطةومتويل اجلم ،من ناحية

مـع إيـالء انتبـاه خـاص إىل مسـألة       ،اء التهديـدات األمنيـة السـيربانية   إىل أمهية اتبـاع ـج جـامع إز   
إرساء البنية التحتية الضرورية ملنع اهلجمات السـيربانية وضـمان أمـن نظـم تكنولوجيـا املعلومـات       

ودعـا يف ختـام حديثـه إىل    . التشريعات من أجـل محايـة مسـتخدمي اإلنترنـت     عالوة على حتسني
املمتلكـات الثقافيـة مـن خـالل وضـع      بالفعال لالجتـار   التصديإيالء مزيد من االنتباه إىل ضرورة 

ــل اســترجاع           ــة تكف ــات مالئم ــدويل، وإنشــاء آلي ــاون ال ــز التع ــال، وتعزي ــذا ا تشــريعات يف ه
  .دا إىل بلداا األصليةاملمتلكات الثقافية وإعا

    
  انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين  - هاء 

أبريـــل /نيســـان ١٢انتخـــب املـــؤمتر بالتزكيـــة، يف جلســـته العامـــة األوىل املعقـــودة يف    -١٦
  .وزير العدل يف الربازيل، رئيساً للمؤمتر ،باريتو تيليس، السيد لويز باولو ٢٠١٠

ــا انتخــب املــ    -١٧ ــة أيضــاً  ويف اجللســة ذا ــدكتورةؤمتر بالتزكي ــد اهللا عثمــان   ةســيتون ال عب
رئيسـاً للجنـة الثانيـة؛ والـدولَ     ) فنلنـدا (وتسـن  يللجنـة األوىل؛ والسـيد مـايت     رئيسـة ) السودان(

ــرئيس   ــاً لل ــة نواب ــا، بنمــا،    : األعضــاء التالي ــتني، أســتراليا، إندونيســيا، إيطالي أذربيجــان، األرجن
كنــدا، كينيــا،  كازاخســتان، فريقيــا، الصــني، الفلــبني،   اجلزائــر، مجهوريــة كوريــا، جنــوب أ   

ــابوي، كوبــا،   كولومبيــا، مصــر، املكســيك، ناميبيــا، النمســا، اهلنــد، الواليــات املتحــدة        زميب
  .ر العامواتفق على أن ينتخب املؤمتر، يف جلسته التالية، نائب رئيس آخر واملقر. األمريكية

أبريــل، /نيســان ١٢جلســتها األوىل املعقــودة يف وانتخبــت اللجنــة األوىل بالتزكيــة، يف   -١٨
) أســتراليا(ي جاكســون غنائبــاً لــرئيس اللجنــة والســيدة مــا ) ســري النكــا( صــادقالســيد آدم 
  .مقررة للجنة
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١٩-  رها إىل جلسة الحقةوأرجأت اللجنة الثانية انتخاب نائب رئيسها ومقر.  
    

  إقرار جدول األعمال  -واو 
٢٠-  أبريـل، جـدول األعمـال    /نيسـان  ١٢ه العامـة األوىل املعقـودة يف   املـؤمتر، يف جلسـت   أقر

. ٦٣/١٩٣، بصــيغته الــيت وافقــت عليهــا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  A/CONF.213/1)(املؤقــت 
  :وكانت بنود جدول األعمال كالتايل

    
  .افتتاح املؤمتر  -١ 
  :املسائل التنظيمية  -٢ 
  ؛انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين  )أ(   
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(    
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(    
  تنظيم األعمال؛  )د(    
  :ثائق تفويض املمثلني لدى املؤمترو  )هـ(    
  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  ’١’      
  .تقرير جلنة وثائق التفويض  ’٢’      
  .األطفال والشباب واجلرمية  -٣  
لتصــديق علـى الصــكوك الدوليــة املتعلقــة مبنــع  تقـدمي املســاعدة التقنيــة لتيســري ا   -٤  

  .اإلرهاب وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك
  .إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمية  -٥  
اختــاذ التــدابري يف جمــال العدالــة اجلنائيــة للتصــدي لتــهريب املهــاجرين واالجتــار   -٦  

  .حدود الوطنيةباألشخاص، والصالت باجلرمية املنظمة العابرة لل
التعاون الدويل على مكافحة غسل األموال استنادا إىل صكوك األمم املتحـدة    -٧  

  .وسائر الصكوك ذات الصلة
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  ٨-  ــرمني       التطــورات األخــرية يف اســتخدام العلــم والتكنولوجيــا مــن جانــب ا
  .والسلطات املختصة يف مكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرائم احلاسوبية

  .ج العملية لتعزيز التعاون الدويل يف جمال مكافحة املشاكل املتصلة باجلرميةنهلا  -٩  
ــة للتصــدي للعنــف ضــد        -١٠   ــة اجلنائي ــدابري يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال اختــاذ الت

  .املهاجرين والعمال املهاجرين وأُسرهم
  .اعتماد تقرير املؤمتر  -١١  

    
    تنظيم األعمال  - زاي  

ــر املــؤمتر، يف ج   -٢١ أبريــل ووفقــاً لتوصــيات  /نيســان ١٢لســته العامــة األوىل املعقــودة يف  أق
، تنظيم أعماله )A/CONF.213/L.1(أبريل /نيسان ١١املشاورات السابقة للمؤمتر اليت أجريت يف 

   ــوم ــز يـ ــاس أن يحجـ ــى أسـ ــان ١٧علـ ــل /نيسـ ــاتيف (أبريـ ــة اجللسـ ــام ) العامـ  ١٩إىل  ١٦وأيـ
مشاورات غري الرمسية، وأن جيرى أثناء املؤمتر مـا قـد يلـزم مـن     لل) يف اللجنة الثانية(أبريل /نيسان

وبناء على ذلك يسند اجلزء الرفيـع املسـتوى والنظـر يف بنـود جـدول األعمـال       . تعديالت أخرى
إىل اجللسـات العامـة، ويسـند النظـر يف      ٣وحلقة العمـل   ١١و ١٠و ٦و ٥والبنود  ٣إىل  ١من 
إىل اللجنـة األوىل، ويسـند النظـر يف     ٥و ٤و ١العمل وحلقات  ٩و ٧و ٤ل جدول األعما بنود

وأقر املؤمتر أيضا عدداً مـن التوصـيات   . إىل اللجنة الثانية ٢وحلقة العمل  ٨بند جدول األعمال 
  .بشأن الترتيبات اخلاصة باجلزء الرفيع املستوى، حسبما أوصت به املشاورات السابقة للمؤمتر

    
    اعتماد النظام الداخلي  - حاء  

أبريــل، /نيســان ١٢اعتمــد املــؤمتر بتوافــق اآلراء، يف جلســته العامــة األوىل املعقــودة يف   -٢٢
  ).A/CONF.213/2(نظامه الداخلي 

    
    وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر، وتعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  - طاء  

 ٤للمـادة  ووفقـاً   أبريـل، /نيسـان  ١٢يف جلسـته العامـة األوىل املعقـودة يف     ،قرر املؤمتر  -٢٣
ــاء علــى اقتــراح الــرئيس  ،)A/CONF.213/2( مــن نظامــه الــداخلي  تعــيني الــدول األعضــاء   ،وبن

سـبانيا، الربازيـل، جامايكـا، مجهوريـة     إاالحتاد الروسي، : التالية أعضاء يف جلنة وثائق التفويض
  .املتحدة، زامبيا، الصني، الفلبني، الواليات املتحدة األمريكية تنـزانيا
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    حالة اجلرمية والعدالة اجلنائية يف العامل عنالنظر يف تقرير األمني العام   - ياء  
حالـة   عـن قدم ممثل لشعبة حتليل السياسات والشؤون العامة عرضاً لتقرير األمني العام   -٢٤

؛ وهــو التقريــر الــذي أُعــد مبوجــب قــرار  )A/CONF.213/3(اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف العــامل  
وشـدد املمثـل يف عرضـه علـى التحـديات      . ووفقاً للممارسـة السـابقة   ٦٤/١٨٠العامة اجلمعية 

وأشـار إىل  . وتصدي نظـم العدالـة اجلنائيـة هلـا    ونطاقها اليت تواجهها عملية قياس طبيعة اجلرمية 
أن األولويات الراهنة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة فيمـا خيـص قيـاس حجـم      

من أشكاالً حمددة مـن اجلـرائم املنظمـة عـرب الوطنيـة وجـرائم القتـل العمـد وأعمـال          اجلرمية تتض
املعلومـات  تبـادل  وأعرب عن تقديره لكل الدول األعضاء الـيت واظبـت بانتظـام علـى     . الفساد

ــدويل مــن خــالل دراســة األمــم      ــة   املتحــدة مــع اتمــع ال االستقصــائية بشــأن اجتاهــات اجلرمي
نائية؛ وشدد على أن هلذه املعلومات أمهية حيوية يف إرساء سياسـات  وعمليات نظم العدالة اجل

  .فعالة وتدابري تصد ناجعة على الصعيد الدويل
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