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   مقدمة -أوال   
، الفرع ١٩٩٢/٢٢أُعـد هـذا الـتقرير وفقـا لقـرارات اجمللـس االقتصادي واالجتماعي             -١

، ١٩٩٤يوليــه / متـــوز ٢٥ املـــؤرخ  ١٩٩٤/٢١، و١٩٩٢يولـيــه  / متــوز ٣٠املـــؤرخ  الـرابــع،   
ــيه / متــوز٢٨ املــؤرخ ١٩٩٩/٢٣و  بغــية تيســري تنســيق األنشــطة ذات الصــلة مبــنع   ١٩٩٩يول

وقد أعد التقرير استناداً إىل مسامهات وردت من        . اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية عـلى نطـاق العـامل           
 كــــانون ١٨ املــــؤرخ ٥٧/١٧٠عنــــية، عمــــال بقــــرار اجلمعــــية العامــــة  املعــــاهد واملراكــــز امل

، الـذي طلبـت فـيه اجلمعـية إىل األمانـة العامـة أن تقـدم تقريـرا إىل جلنة                    ٢٠٠٢ديسـمرب   /األول
مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف دورهتا الثانية عشرة عن نتائج مناقشتها مع املعاهد اليت تتألف          

املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق بإسهامها املمكن يف          مـنها شـبكة بـرنامج األمـم         
مواجهة حتديات القرن احلادي  : تنفـيذ خطـط العمـل لتنفـيذ إعـالن فييـنا بشأن اجلرمية والعدالة              

 كانون  ٣١ املؤرخ   ٥٦/٢٦١، حسـب مـا جـاء يف مـرفق القـرار             )٥٥/٥٩القـرار   (والعشـرين   
 .٢٠٠٢يناير /الثاين

املســمى (الــذي يضــطلع بــه مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية للعمــل  -٢
ــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية   ــرنامج األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية   ) ســابقا مكتــب مراق وشــبكة ب

والعدالـة اجلنائـية، يف إطار تفويضهما الراهن، أمهيته يف متابعة تنفيذ جدول األعمال العاملي يف                
ويتجســد مــثاالن للــتعاون الــناجح بــني املركــز املعــين مبــنع . والعدالــة اجلنائــيةجمــال مــنع اجلــرمية 

اإلجـرام الـدويل الـتابع ملكتـب األمـم املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من ناحية واملعاهد من         
ناحــية أخــرى، يف حلقــيت العمــل اللــتني نظمــتا أثــناء انعقــاد الدورتــني العاشــرة واحلاديــة عشــرة 

احلقــائق واالجتاهــات : نــزالء الســجون يف العــامل: "رمية والعدالــة اجلنائــية، ومهــاللجــنة مــنع اجلــ
 ١٧، يف  "مشاركة اجملتمعات احمللية والعدالة التصاحلية    "، و ٢٠٠١مايو  / أيار ١٠، يف   "واحللـول 

وقد حضر مدير املركز اجتماعات التنسيق اخلاصة بالشبكة املعقودة يف          . ٢٠٠٢أبريل  /نيسـان 
وعــلى الصــعيد . ٢٠٠٢، ويف كورمــايري وتوريــنو، إيطالــيا، يف عــام ٢٠٠١ هلســنكي يف عــام

الثـنائي، تعـاون املركـز مـع العديـد مـن أعضـاء الشـبكة، وكـان الـتعاون األبرز مع معهد األمم            
يف إطار الربامج العاملية ملكافحة اجلرمية ) يونيكري(املـتحدة األقالـيمي ألحبـاث اجلـرمية والعدالة       

ووجهت الدعوة أيضا إىل املركز حلضور      . ية واالجتـار باألشـخاص والفساد     املـنظمة عـرب الوطنـ     
معهد أمريكا الالتينية  وومكافحتها املعهـد األورويب ملنع اجلرمية اجـتماعات جمـالس يونـيكري و     

معهد آسيا ، وكذلـك نـدوة لالحتفال بالذكرى األربعني إلنشاء     ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اجملـرمني       
 .، وحضر املركز تلك االجتماعات والندوة ومعاملة اجملرمنيإلجراماوالشرق األقصى ملنع 
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   أنشطة معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة      -ثانيا  
جتمـع معظـم أنشـطة يونـيكري بـني الـبحوث والتدريـب والتعاون التقين وكذلك نشر          -٣

ري اجملتمع الدويل باملعلومات    ويـزود يونـيك   . املعلومـات مـن خـالل االجـتماعات واملنشـورات         
بصـفة منـتظمة وحسـب االقتضـاء وكذلـك خبدمـات استشـارية مـن خـالل شـبكته من اخلرباء                       

اجمللس االستشاري وقـد نظـم يونـيكري، بالـتعاون مع      . املتمـيزين ومركـزه للوثـائق املتخصصـة       
ة ملنع اجلرمية ، اجـتماع التنسيق السابع عشر لشبكة برنامج األمم املتحد   الـدويل العـلمي والفـين     

ديســـمرب / كـــانون األول٥ و٤والعدالـــة اجلنائـــية يف توريـــنو وكورمـــايري، إيطالـــيـا، يف يومـــي  
ــة مــن النشــرة املشــتركة عــن      . ٢٠٠٢ ــيكري ووّزع نســخة حمّدث ويف تلــك املناســبة، أعــد يون
 .املعاهد

 : التالية    وكانت أنشطة يونيكري خالل الفترة قيد االستعراض تتعلق باملسائل الرئيسية-٤
 

 قضاء األحداث )أ( 

يدعم هذا الربنامج . املسـاعدة يف تعزيـز حقـوق األطفـال والشـباب يف أنغـوال        ‘١‘
، املؤسسـات الوطنـية يف إنشاء نظام فعال         ٢٠٠١اجلـاري، والـذي بـدأ يف مطلـع عـام            

لقضــاء األحــداث، مبــا يف ذلــك حمكمــة لألحــداث يف لوانــدا وإدارة لقضــاء األحــداث  
لعـدل وشـبكة مـن مراكـز اإلحالـة إىل خدمـات الوقايـة وإعـادة التأهيل                  داخـل وزارة ا   

، نظمت أربع دورات    ٢٠٠٢مايو  /أبريل وأيار /ويف شهري نيسان  . حملكمـة األحـداث   
ــتوايل، إىل     ــلى ال ــت، ع ــدا وجه ــية يف لوان ــن القضــاة واملدعــني؛ وضــباط    ٤٨تعريف  م

 ائيي التوثيق واإلعالم؛الشرطة؛ ومدريب العاملني يف جمال اخلدمات اجملتمعية؛ وأخص

. دورة تدريبـية منوذجـية عـن االعـتداء البدين والنفسي واجلنسي على األطفال              ‘٢‘
نوفمــرب /اســتهدفت هــذه الــدورة، الــيت نظمــت يف توريــنو، إيطالــيا، يف تشــرين الــثاين   

، ضـباط الشـرطة عـلى الصعيدين احمللي والوطين          ٢٠٠٢يـناير   / وكـانون الـثاين    ٢٠٠١
 ون وتفادي االزدواج بني خمتلف مؤسسات إنفاذ القوانني؛هبدف تشجيع التعا

 
 إصالح النظام القضائي )ب( 

ــة الكونغــو الدميقراطــية     ‘١‘ ــائق القضــائية يف مجهوري ــع الوث . نشــر القوانــني وتوزي
مــايو /ينقســم هــذا الــربنامج اجلــاري الــذي مدتــه ثــالث ســنوات، والــذي بــدأ يف أيــار 

 هنــج مشــترك، ويتمــثل يف اعــتماد إجــراءات   ، إىل أربعــة مشــاريع يــربط بيــنها ٢٠٠١
 جلمهورية  اجلريدة الرمسية اسـتئناف إصـدار     ) أ: (حديـثة للـتعامل مـع التوثـيق القضـائي         
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نشــر ) ج(مجــع القوانــني الرمســية وطــبعها؛ ) ب(الكونغــو الدميقراطــية بصــفة منــتظمة؛ 
إنشــاء مكتــبة مركــزية متخصصــة ومراكــز توثــيق يف      ) د(جملــة قانونــية متخصصــة؛   

 ملقاطعات؛ا

ــيق   ‘٢‘ ــنظام القضــائي يف موزامب ــز ال ــلحلقة الدراســية   . تعزي ــتابعة ل عــلى ســبيل امل
ــدورة        ــام وال ــة أي ــدة أربع ــيت نظمــت مل ــانوين ال ــية بشــأن التدريــب القضــائي والق الدول
التدريبـية لـلمدعني العـامني وقضـاة التحقـيق عـلى مستوى املقاطعات اليت نظمت ملدة                 

، قــام يونــيكري بــتحرير ونشــر تقريــر احللقــتني  ٢٠٠٠  أســابيع، يف مــابوتو يف عــام٣
 الدراسيتني ومواد التدريب باللغتني االنكليزية والربتغالية؛

طوال الفترة قيد االستعراض،    . تدريـب الشـرطة احمللـية والـتعاون الـتقين معهـا            ‘٣‘
صـمم يونـيكري ونفـذ سلسـلة مـن منـائط التدريـب املوجهـة إىل ضباط الشرطة احمللية                    

سـني مهـارات االتصـال والعالقـات اجملتمعـية اخلاصـة هبم وكذلك لتزويدهم               هبـدف حت  
دورة عن إدارة : ومشل عنصر التدريب  . بأكـثر تقنـيات مـنع اجلـرمية ومكافحتها تقدما         

 إىل كانون   ٢٠٠١نوفمرب  /الـنـزاعات، نظمـت يف توريـنو، إيطالـيا، مـن تشـرين الـثاين              
واملكافحـــة، نظمـــت يف مونـــدوف، ؛ ودورة عـــن تقنـــيات املـــنع ٢٠٠٢يـــناير /الـــثاين

 مع عقد جلسيت متابعة يف كانون       ٢٠٠٢نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ٧ إىل   ٥إيطالـيا، مـن     
 ؛٢٠٠٣يناير / وكانون الثاين٢٠٠٢ديسمرب /األول

 
 االجتار بالبشر )ج( 

بـرنامج ملكافحـة االجتار بالقاصرين والشابات وجلبهم من نيجرييا إىل إيطاليا             ‘١‘
اســـتهل يونـــيكري مشـــروعا للبحـــث االسترشـــادي  . ل اجلنســـيألغـــراض االســـتغال

ووجهة التركيز هي   . والـتعاون الـتقين، سـينفذ يف كـل مـن بلـد املنشـأ وبلد االستقبال                
تعزيــز قــدرات األجهــزة ذات الصــلة للتصــدي لالجتــار، مبشــاركة الســلطات الوطنــية    

تعاون مــع املكتــب وتــنفذ األنشــطة يف نــيجرييا بالــ. واحمللــية واملــنظمات غــري احلكومــية
 امليداين ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

نظم . احلالـة البلقانـية  : اجـتماع اخلـرباء املعـين باالجتـار والـرق وحفـظ السـالم              ‘٢‘
يونـــيكري، بالـــتعاون مـــع املركـــز املعـــين باجلـــرمية املـــنظمة والفســـاد الـــتابع لـــلجامعة  

مايو / أيـار ٩اعا مغلقـا يف توريـنو، إيطالـيا، يف    األمريكـية يف واشـنطن العاصـمة، اجـتم      
 ويوجد تقرير كامل عن االجتماع متاح على املوقع الشبكي ليونيكري؛. ٢٠٠٢
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 اإلرهاب )د( 

ركــزت حلقــة دراســية بشــأن . اســتراتيجيات املــنع: اإلرهــاب الــدويل اجلديــد ‘١‘
، ٢٠٠٢يل أبر/ نيسان ٢٠ و ١٩هـذا املوضـوع، نظمـت يف تورينو، إيطاليا، يف يومي            

عــلى أوروبــا يف احلــرب ضــد اإلرهــاب؛ واإلرهــاب واجلــرمية املــنظمة؛ واإلرهــاب         
 واألصولية اإلسالمية؛ واإلرهاب وتشريعات الطوارئ؛

مجع اجتماع مغلق بشأن    . اسـتراتيجيات منع اإلرهاب أثناء األحداث الكبرية       ‘٢‘
، خرباء دوليني ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٧هـذا املوضـوع، عقـد يف تورينو، إيطاليا، يف          

ــدورة         ــة حتضــريا ل ــية عام ــرامج تدريــب حمــددة ومشــاريع توع ــتوحة عــن ب ملناقشــة مف
 ؛٢٠٠٦األلعاب األوملبية الشتوية يف عام 

 
 الدراسات االستقصائية للجرمية  )ه( 

مشــروع جــار أطلــق يف عــام . الدراســة االستقصــائية الدولــية لضــحايا اجلــرمية ‘١‘
 ؛١٩٨٩

ــة االستقصــائ  ‘٢‘ ــتعلقة باجلــرمية    الدراس ــتجارية امل ــال ال ــية لألعم ــل . ية الدول أكم
يونـيكري التحلـيل املقارن لنتائج دراسة استقصائية أجريت يف تسعة من بلدان أوروبا              

 ؛٢٠٠٠الوسطى والشرقية يف عام 

يضـطلع هبـذا املشروع   . الدراسـة االستقصـائية الدولـية عـن العـنف ضـد املـرأة          ‘٣‘
ــدأ يف عــام    ، بصــفة مشــتركة، املعهــد األورويب ملــنع اجلــرمية   ٢٠٠٢اجلــاري، الــذي ب

 .ومكافحتها وإحصاءات كندا ويونيكري
  

   أنشطة املعاهد اإلقليمية واملنتسبة      -ثالثا  
   معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني                                        -ألف    

 :مشلت أنشطة املعهد خالل الفترة قيد االستعراض ما يلي -٥

نظــم معهــد آســيا والشــرق األقصــى ملــنع  . تدريبــية وحلقــات دراســيةدورات  )أ( 
 ١٢١ ودوريت التدريب الدوليتني الـ      ١٢٠اجلـرمية ومعاملـة اجملرمني احللقة الدراسية الكربى الـ          

وقد اختار املعهد موضوع الدورة (، الـيت تناولـت اإلدارة الفعالـة للشـرطة واإلدعـاء           ١٢٢والــ   
، وتعزيــز بدائــل احلــبس املرتكــزة عــلى اجملــتمع )٤ و٣ا، الفقــرتان يف إطــار تنفــيذه إلعــالن فييــن
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). ١٤ و٧ و٦الفقـــرات (، واالجتـــار باألشـــخاص وهتريـــب املهاجـــرين  )٢٦ و٢٢الفقـــرتان (
الفقرة (ونظـم املعهـد دورة التدريـب اخلاصة اخلامسة بشأن مكافحة الفساد يف العدالة اجلنائية                

 لكبار موظفي العدالة اجلنائية يف الصني بشأن إصالح        ، واحللقـة الدراسـية اخلاصة السابعة      )١٦
، والـــدورة التدريبـــية اخلاصـــة الثالـــثة بشـــأن نظـــم معاملـــة  )٤ و٣الفقـــرتان (العدالـــة اجلنائـــية 

، واحللقـــة الدراســـية األوىل بشـــأن نظـــام العدالـــة )٢٤الفقـــرة (األحـــداث اجلـــاحنني يف كينـــيا 
 ).٤ و٣الفقرتان (ملسؤولني من طاجيكستان 

ــبحوث واملنشــورات  )ب(  ــيا والشــرق     -ال ــد آس ــت املنشــورات الرئيســية ملعه  كان
احللقـة الدراسية املشتركة بني   " مـن سلسـلة املـواد املرجعـية، وتقريـرا            ٥٩العـدد   : األقصـى هـي   

احللقـة الدراسـية املشتركة بني معهد آسيا والشرق         "و" معهـد آسـيا والشـرق األقصـى والفلـبني         
 ".األقصى وكينيا

 
 ون التقينالتعا )ج( 

نظـم معهـد آسيا والشرق األقصى حلقة دراسية مشتركة مع إندونيسيا بشأن       ‘١‘
إصـالح العدالـة اجلنائـية، وأرسـل خبريين إىل كوستاريكا للمشاركة يف دورة تدريب               
دولــية بشــأن تيســري إعــادة دمــج الســجناء يف اجملــتمع، وإىل كينــيا للمســاعدة يف وضــع 

 اجلاحنني؛معايري وطنية ملعاملة األحداث 

ونظـم معهـد آسـيا والشـرق األقصـى واملركز املعين مبنع اإلجرام الدويل حلقة              ‘٢‘
دراسـية لفـريق خـرباء متهـيدية للتصـديق بشـأن اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلــرمية           

املرفقات األول إىل الثالث من قرار      (املـنظمة عـرب الوطنـية والـربوتوكوالت امللحقة هبا           
ونظم املعهد أيضا احتفاال وندوة     ). ٥٥/٢٥٠، ومرفق القرار    ٥٥/٢٥ اجلمعـية العامة  

 إلحياء الذكرى األربعني إلنشائه؛

سيواصـل معهـد آسـيا والشـرق األقصـى اختـيار مواضيع              . اخلطـط املسـتقبلية    )د( 
تـتعلق باجلـرمية املـنظمة والفسـاد كمحـاور للـدورات واحللقـات الدراسـية املقبلة، بتنسيق وثيق           

وســريكز معهــد آســيا والشــرق األقصــى أيضــا عــلى   .  املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل مــع املركــز
خصوصا (مواضـيع تـتعلق مبعاملة اجلناة وتعزيز الدورات القطرية التركيز وتعزيز التعاون التقين           

خصوصا يف  (وتعزيز البحوث   ) ٢٠٠٣املسـاعدة يف اإلصـالح القضـائي يف إندونيسـيا يف عـام              
 ).ادئمنطقة آسيا واحمليط اهل
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   معهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني                                 -باء    
استرشـدت أنشـطة معهـد أمـريكا الالتينـية ملـنع اجلـرمية ومعاملـة اجملـرمني خالل عامي                     -٦

ــنا    خب٢٠٠٣ و٢٠٠٢ ــيذ إعــالن فيي ــدول   طــط العمــل لتنف ــياجات اخلاصــة ل ، وكذلــك باالحت
 :املنطقة

واصــل معهــد أمــريكا  . حــة اجلــرمية املــنظمة والفســاد األعمــال املوجهــة ملكاف )أ( 
الالتينـية تنظـيم حلقـات دراسـية رفـيعة املسـتوى لـزيادة الوعـي باتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة                     
ــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا ولتيســري التصــديق عــلى الصــكوك       اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطن

ونظم . األطراف يف اجملاالت اليت تشملها االتفاقية   القانونـية وتنفـيذها ولتكثيف التعاون املتعدد        
معهـد أمـريكا الالتينـية، يف هـذا الصدد، بالتعاون مع املكتب املعين باملخدرات واجلرمية، حلقة                 

، بشــأن مكافحــة اجلــرمية ٢٠٠٢يــناير /دراسـية إقليمــية، يف مديــنة غواتــيماال، يف كــانون الــثاين 
وجرى .  والقضـاة مـن أمريكا الوسطى واملكسيك       املـنظمة والفسـاد لضـباط الشـرطة واملدعـني         

التركـيز عـلى أفضـل املمارسات ملكافحة اجلرمية املنظمة والفساد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة                
اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف           و ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية         

 )١(؛١٩٩٨ لعام واملؤثرات العقلية املخدرات

واصـل معهـد أمـريكا الالتينية، بدعم من         . اكـتظاط السـجون وبدائـل احلـبس        )ب( 
الوكالـة اليابانـية للـتعاون الـدويل وبالـتعاون مـع معهـد آسـيا والشرق األقصى، حتديث دراسته                    

وتنشـر نـتائج املشـروع دوريا حتت        . عـن ظاهـرة اكـتظاظ السـجون يف بلـدان أمـريكا الالتينـية              
 ؛"حتدي ازدحام السجون: نائية وحقوق اإلنسانالعدالة اجل"عنوان 

جيري . دراسـة لظـروف السـجون للنسـاء واألطفال يف بلدان أمريكا الوسطى         )ج( 
معهـد أمـريكا الالتينـية، باالشـتراك مـع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، دراسة لتحليل                 

 ظروف السجون للنساء واألطفال؛

ــبلدان األمريكــية ا   )د(  ــر ال ــية    مؤمت ــريكا الالتين ــانوين يف أم ــاع الق ألول بشــأن الدف
نظـم معهـد أمـريكا الالتينـية باالشـتراك مـع حمكمـة القضـاء العليا يف كوستاريكا                   . والكاريـبــي 

ــارة األمريكــية، يف ســان       ــاع القــانوين يف الق ــام، املؤمتــر األول بشــأن الدف ــاع الع ومكتــب الدف
وكــان الغــرض مــن االجــتماع هــو  . ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين األول٢٣ إىل ٢١خوســيه، مــن 

حتســني الوصــول إىل العدالــة جلمــيع مواطــين املــنطقة، باإلســهام يف إنشــاء مؤسســات قويــة          
للمسـاعدة القضـائية العامـة يف أمـريكا الالتينـية والكاريبــي وتعزيز مكاتب حمامي الدفاع العام                 

 يف املنطقة؛
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مـــريكا الالتينـــية  بـــرنامج تدريـــيب بشـــأن ظـــروف املعيشـــة يف الســـجون أل      )ه( 
نظـم معهـد أمـريكا الالتينية، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل ومبشاركة       . والكاريـبــي 

 ؛٢٠٠٢يوليه /معهد آسيا والشرق األقصى، دورته السنوية الرابعة، يف سان خوسيه، يف متوز

تينية، بدعم واصل معهد أمريكا الال  . بـرنامج املرأة والعدالة واملنظور اجلنساين      )و( 
مـن الوكالـة الدامنركـية للتنمـية الدولـية، تنفـيذ مشـروع يركـز عـلى البعد اجلنساين القانوين يف                     

 النظم القضائية يف املنطقة؛

واصــل معهــد أمــريكا   . دمــج الــبعد اجلنســاين يف بــرامج التدريــب القــانوين      )ز( 
ــلمرأة وكلــ      ــائي ل ــتحدة اإلمن ــم امل ــع صــندوق األم ــتعاون م ــية، بال ــّيا  الالتين ــو الرا بون ية رودريغ

 القضائية يف كولومبيا، مواءمة برناجمه للتدريب القضائي لتضمينه البعد اجلنساين؛

. وضــع وتطبــيق دلــيل التدريــب للشــرطة يف أمــريكا الالتينــية : العــنف العائــلي )ح( 
واصـل معهـد أمـريكا الالتينـية، بدعـم تقـين ومايل من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،                   

 أوروغواي وباراغواي وبنما؛: نفيذ هذا املشروع يف ثالثة بلدان باملنطقةت

يضطلع معهد أمريكا الالتينية،    . مشـاركة املـرأة يف الـربملان وتقرير السياسات         )ط( 
بدعـم مـن حكومـة هولـندا، مبشـروع رائد يف كوستاريكا لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة يف                  

النظر يف التشريعات والسياسات واإلجراءات واملمارسات   تقريـر السياسـات مـن خـالل إعادة          
 وتقييمها وتعديلها، إذا اقتضى األمر؛

. رصـد تدريـب املدربـني عـلى دليل التدريب بشأن قضاء األحداث والشرطة              )ي( 
واصــل معهــد أمــريكا الالتينــية تقــدمي املســاعدة التقنــية إىل الشــرطة القضــائية التقنــية والشــرطة   

 ؛)بنما( بالتعاون مع مدرسة الفرع القضائي يف بنما واليونيسيف الوطنية يف بنما

سينظم معهد أمريكا الالتينية،    . تنفـيذ ونشـر معـايري األمـم املـتحدة وقواعدها           )ك( 
بالـتعاون مـع معهـد راؤول فالينـربغ حلقـوق اإلنسـان والقانون اإلنساين بالسويد، وبدعم مايل            

 الـدويل، حلقـتني دراسـيتني مدة كل منهما عشرة أيام            مـن الوكالـة السـويدية للـتعاون اإلمنـائي         
 عن العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان مع جمموعة من العاملني الفاعلني يف جمال إقامة العدل؛

عـزز معهـد أمـريكا الالتينـية مركز       . مركـز توثـيق العدالـة اجلنائـية اإللكـتروين          )ل( 
اسـوبية ميكـن أن تسـتقى مـنها عـن طريق      التوثـيق الـتابع له مـن خـالل إنشـاء قـاعدة بـيانات ح        

ــيت ميكــن         ــيانات هــذه ال ــاعدة الب ــائق؛ وستيســر ق ــة مــن الوث اإلنترنــت معلومــات ونســخ كامل
 استخدامها بسهولة إجراء البحوث يف املنطقة؛
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يواصل معهد أمريكا الالتينية، باالشتراك مع املركز       . احملكمـة اجلنائـية الدولـية      )م( 
نائي الـدويل وسياسـات العدالـة اجلنائـية يف فانكوفر، كندا، تنفيذ         الـدويل إلصـالح القـانون اجلـ       

مشـروع لتشـجيع احلكومات يف املنطقة على التصديق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية              
 .الدولية وتنفيذه وتزويدها باملعلومات واملساعدة من أجل هذه الغاية

  
    املنتسب إىل األمم املتحدة                املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها،                           -جيم      

 :مشلت أنشطة املعهد خالل الفترة قيد االستعراض ما يلي -٧
 

 مشاريع تتعلق بتوصيات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وخطط العمل )أ( 

ــلي  ‘١‘ ــنع اجلــرمية ومكافحــتها تنظــيم    . العــنف العائ سيواصــل املعهــد األورويب مل
لقوانـني الذيـن يـتعاملون مـع العنف العائلي يف عملهم            دورات تدريبـية ملوظفـي إنفـاذ ا       

، ٢٠٠٣وخيطـط لتنظـيم الـدورة الثانية من هذا النوع إلستونيا يف مطلع عام               . الـيومي 
 وتقدم وزارة اخلارجية األمريكية التمويل؛. مع تركيز على التعاون مع سلطاهتا احمللية

هذه الدراسة بالتعاون مع    بدأ إجراء   . دارسـة استقصائية عن العنف ضد املرأة       ‘٢‘
، بدأت دراسات كاملة النطاق يف      ٢٠٠٢ويف هناية عام    . يونـيكري وإحصاءات كندا   

 بلدان من أفريقيا    ١٠ويتوخى إجراء دراسات استقصائية يف      . بعـض الـبلدان الصناعية    
ــية يف مطلــع عــام     ــا الشــرقية وأمــريكا الالتين وسيشــارك عــدد  . ٢٠٠٣وآســيا وأوروب

ــبلدان  ــذايت خــالل عــام     إضــايف مــن ال ــتمويل ال  الصــناعية يف املشــروع عــلى أســاس ال
ــدان الشــمال          . ٢٠٠٣ ــن بل ــة م ــالفعل مبشــاركة مخس ــدأ ب ــد ب ــواز ق ــد م ــناك جه وه

 األورويب؛

قدم املعهد األورويب الدعم إلنشاء قاعدة بيانات املركز        . االجتـار باألشـخاص    ‘٣‘
 املعين مبنع اإلجرام الدويل؛

الستقصائية السادسة الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم      دراسـة األمـم املـتحدة ا       ‘٤‘
بــدأ العمــل يف حتلــيل النــتائج الــواردة مــن أوروبــا وأمــريكا الشــمالية   . العدالــة اجلنائــية

ــام    ــارن   . ٢٠٠٠للدراســة االستقصــائية السادســة يف ع ــيل املق ــر التحل وسيصــدر تقري
 ؛٢٠٠٣كأحد منشورات املعهد األورويب يف عام 
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  أمهية إقليميةمشاريع ذات )ب( 

تركـز هـذه الدراسـة على    . عـودة إىل السـجون يف أوروبـا الوسـطى والشـرقية       ‘١‘
الــتغريات يف اهلــيكل التنظــيمي والــتقدم احملــرز يف االلــتزام بقواعــد الســجون األوروبــية  

ويتوقع صدور  . الصـادرة عـن جملس أوروبا، ومدى وطبيعة املساعدة التقنية واألجنبية          
ويضطلع باملشروع خبري بريطاين بدعم مايل      . ٢٠٠٣ مطلع عام    املخطـوط النهائي يف   

 من وزارة الداخلية الربيطانية؛

. الـرعاية الصـحية يف السـجون يف ثالثـة مـن بلـدان أوروبـا الوسطى والشرقية                  ‘٢‘
ميــثل ذلــك حتلــيال مــتعمقا خلدمــات الــرعاية الصــحية يف بولــندا واجلمهوريــة التشــيكية  

ــب   ــتعلق بامل ــيما ي ــنغاريا ف ــية  وه ــية احلال ــية الدول ــريطاين   . ادئ التوجيه ويضــطلع خــبري ب
 ؛٢٠٠٣باملشروع ويتوقع صدور التقرير النهائي يف مطلع عام 

، سـيجري استكشـاف اإلمكانات لتكوين شراكة لشبكة من          ٢٠٠٣يف عـام     ‘٣‘
وسيســتهل مشــروع لــتقرير  . املعــاهد مــع عــدد قلــيل مــن معــاهد الــبحوث األوروبــية  

 ، كمشروع رائد؛دد نزالء السجونخفض عالسياسات بشأن 

واصل أحد موظفي   . الفـريق العامل املعين باجلرمية املنظمة التابع جمللس أوروبا         ‘٤‘
املعهـد األورويب املشـاركة يف مـداوالت فـريق اخلـرباء املعين باجلرمية املنظمة يف البلدان            

 األعضاء يف جملس أوروبا التابع جمللس أوروبا؛

ــامل امل  ‘٥‘ ــريق الع ــرجع األورويب"عــين الف ــريق  . "بامل املعهــد األورويب ممــثل يف الف
 العامل التابع جمللس أوروبا املعين جبمع بيانات قابلة للمقارنة عن اجلرمية واإلجرام؛

ــلم اجلــرمية   ‘٦‘ ــية لع ــية األوروب ظــل املعهــد األورويب نشــطا يف إجــراءات   . اجلمع
  يف هلسنكي؛٢٠٠٣ام التحضري للمؤمتر الثالث للجمعية املزمع عقده يف ع

احلملـة املشـتركة بـني بلدان الشمال األورويب وبلدان البلطيق ملكافحة االجتار        ‘٧‘
ــرأة ــثل أحــد موظفــي املعهــد      . بامل ــدان الشــمال األورويب، مي يف إطــار جملــس وزراء بل

األورويب وزارة العـدل الفنلـندية يف فـريق عـامل مشـترك بـني بلـدان الشمال األورويب                   
 طيق للتخطيط حلملة ملكافحة االجتار باملرأة يف املنطقة؛وبلدان البل

 
 وظائف ومهام أخرى )ج( 

ُعّين أحد موظفي املعهد األورويب     . جملـس الـبحوث االسكندنايف لعلم اجلرمية       ‘١‘
 ؛٢٠٠٣-٢٠٠١ملنع اجلرمية ومكافحتها رئيسا للمجلس للفترة 
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سيواصل موظفون من . ةالوظـائف االستشـارية يف السياسـات املـتعلقة باجلـرمي        ‘٢‘
املعهــــد األورويب ملــــنع اجلــــرمية ومكافحــــتها املشــــاركة يف مشــــاريع وطنــــية بشــــأن  

 السياسات؛

دراسية  ؛ وتقدمي منح  إصـدار تقارير ووثائق أخرى لتوزيعها على نطاق واسع         ‘٣‘
 . إىل مخسة باحثني وممارسني أوروبيني٢٠٠٣لعام 

  
   املة اجملرمني       املعهد األفريقي ملنع اجلرمية ومع                    -دال     

 اخلاصــة بــاملعهد األفــريقي ملــنع  ٢٠٠٦-٢٠٠٢ تتضــمن اخلطــة االســتراتيجية للفــترة   -٨
) ب(تعزيز نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛       ) أ: (اجلـرمية ومعاملـة اجملـرمني ثالثـة أهداف هي         

ة داخــل وضـع وتنفــيذ سياسـات وبــرامج بشـأن مــنع اجلــرمية وتعزيـز نظــام إدارة العدالـة اجلنائــي     
تشـجيع إقامـة عالقـات أقـوى بـني املعهد األفريقي والدول           ) ج(إطـار خطـط التنمـية الوطنـية؛         

األعضـاء مـن أجـل تيسـري اعـتماد سياسـات وبـرامج وتدابري وطنية مالئمة ملنع اجلرمية والعدالة              
طط وجتسـد هذه األهداف رغبة املعهد األفريقي يف تبين خ         . اجلنائـية تتسـق مـع املعـايري الدولـية         

وقد . العمـل لتنفـيذ إعـالن فييـنا بشـأن اجلـرمية والعدالـة واتفاقـيات األمـم املـتحدة ذات الصـلة                      
 :مشلت األنشطة يف إطار اخلطة االستراتيجية خالل الفترة قيد االستعراض ما يلي

 
 املشاريع )أ( 

ــأن   ‘١‘ ــتني بشـ ــروعا اتفاقيـ ــبادلة  مشـ ــية املتـ ــاعدة القانونـ ــرمني واملسـ ــليم اجملـ . تسـ
رات جاريـة مـع الـدول األعضاء واالحتاد األفريقي ووزارة العدل األمريكية من       املشـاو 

وعقب االجتماع، . ٢٠٠٣أجـل تنظـيم اجـتماع للخـرباء يف النصـف األول مـن عـام         
ســيقدم مشــروع اتفاقــية إىل جملــس الــوزراء، مث إىل مؤمتــر قمــة االحتــاد األفــريقي، مــن  

 أجل اعتماده؛

لدى انعقاد حلقة   . سلحة النارية والذخائر يف أفريقيا    االجتـار غري املشروع باأل     ‘٢‘
العمـل اإلقليمية بشأن االجتار باألسلحة النارية يف أفريقيا، اليت عقدت يف كمباال، من              

ــران١٣ إىل ١١ ــيه / حزي  حكومــة ردت عــلى  ١٩، مل تكــن هــناك ســوى  ٢٠٠١يون
 األول من وسينشر تقرير يف النصف   .  دولـة  ٢٧وقـد ردت حـىت اآلن حنـو         . االسـتبيان 

  لتحليل البيانات املقدمة؛٢٠٠٣عام 

هــذا مشــروع جــار يف أوغــندا وقــد   . اإلدمــاج االجــتماعي للجــناة الســابقني  ‘٣‘
أصـبح جـزءا مـن األنشـطة املنـتظمة إلدارة الـرعاية االجتماعـية التابعة لدائرة السجون                  
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 موزامبيق،  وحيـتفظ املعهـد األفـريقي أيضا بصالت وثيقة يف هذا اجملال مع            . يف أوغـندا  
ــائي املســمى       ــتحدة اإلمن ــرنامج األمــم امل دعــم قطــاع  "وبصــفة خاصــة مــع مشــروع ب

 ؛"العدالة

أعد استبيان  . دراسـة عـن العالقـات بـني املعهد األفريقي والدول األعضاء فيه             ‘٤‘
 دولة، ويشمل املراكز اإلمنائية دون      ٣٢ إىل   ٢٠٠٢أكـتوبر   /وأرسـل يف تشـرين األول     

ويـأمل املعهد األفريقي أن يتلقى ردودا    . نة االقتصـادية ألفريقـيا    اإلقليمـية اخلمسـة للجـ     
 ؛٢٠٠٣ديسمرب /على االستبيانات، وأن ينشر التقرير حبلول كانون األول

أرسـلت آلـية جلمـع البيانات       . جمـاالت األولويـة للـبحوث يف الـدول األعضـاء           ‘٥‘
ن ينشر التقرير   ويـتوخى أ  . ٢٠٠٢أكـتوبر   /إىل الـبلدان نفسـها يف بدايـة تشـرين األول          

 ؛٢٠٠٣يف الربع األول من عام 

الـتعاون الـدويل يف مـنع االختطاف ومكافحته والقضاء عليه وتقدمي املساعدة              ‘٦‘
بــناء عــلى طلــب املركــز املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل، ومــن أجــل إعــداد . إىل الضــحايا

 اجلرمية والعدالة الـتقرير الـذي يقدمـه األمـني العـام إىل الـدورة الثانـية عشرة للجنة منع          
اجلنائــية، أعــد اســتبيان مــن أجــل مجــع بــيانات وطنــية شــاملة اســتجابة لقــرار اجمللــس     

 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز٢٤ املؤرخ ٢٠٠٢/١٦االقتصادي واالجتماعي 

ــات دراســية   )ب(  ــرات وحلق ــنها   . مؤمت ـــدة أحــداث م ـــد يف عـ ‘ ١‘: شـــارك املعهـ
 التدريــب للــرابطة الوطنــية للســود يف العدالــة املؤمتــر الســنوي التاســع والعشــرون ودورة معهــد

 ٢٦ إىل ١٨اجلنائـية، واملعقـودان يف جاكسـونفيل، فلوريـدا، الواليـات املتحدة األمريكية، من           
، حيـث قدمـت ورقـتان، إحدامهـا عـن مـنع اجلـرمية ومكافحتها، واألخرى                 ٢٠٠٢يولـيه   /متـوز 

االجتماع األفريقي الثاين   ‘ ٢‘ية؛  عـن عوملـة اجلـرمية وآثارهـا على التعاون وإنشاء شبكات دول            
 إىل ٩عشـر لرؤسـاء األجهـزة الوطنـية املعنية بإنفـاذ قوانني املخدرات الذي عقد يف نريويب من      

حلقـة دراسـية تدريبية بشأن انتشار األسلحة، نظمت لصاحل          ‘ ٣‘؛  ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٣
ــر األمــن يف شــرق أفريقــيا، يف كمــباال، مــن     ونظــم . ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول٢٧ إىل ١٦دوائ

ــريقي أيضــا حلقــة عمــل بشــأن مــنع اجلــرمية الفعــال واملســتدام، لرؤســاء اإلدارات       املعهــد األف
 تشــــرين ١٤ إىل ١٢احلكومــــية يف أوغــــندا ومعــــاهد أخــــرى نشــــطة يف هــــذا اجملــــال، مــــن 

 . يف كمباال٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
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   الة اجلنائية        املركز الدويل إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة العد                                 -هاء    
مشلـت أنشـطة املركـز الـدويل إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية خالل                -٩

 :الفترة قيد االستعراض ما يلي
 

 احملكمة اجلنائية الدولية )أ( 

. واصـل املركـز الـدويل دعـم اجلهود العاملية إلنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة           ‘١‘
 ١٩٩٨دليل للتصديق على معاهدة روما لعام       د إصدار   ، أكمل املعه  ٢٠٠١ويف عـام    
ــتعاون مــع املركــز الــدويل حلقــوق     . وتنفــيذها وقــد جــرى االضــطالع هبــذا العمــل بال

اإلنسـان والتنمـية الدميقراطـية يف مونتريال، كندا، بدعم من وزارة اخلارجية والتجارة              
غــات إىل الــدول  بســبع لالدلــيلوسيســتمر توزيــع . الدولــية ووزارة العــدل الكنديــتني 

ــة         ــروج إلنشــاء احملكم ــيت ت ــية ال ــنظمات غــري احلكوم ــتحدة وامل ــم امل األعضــاء يف األم
وشـارك املركـز الـدويل أيضـا يف أعمـال اللجنة التحضريية             . واملختصـني يف هـذا اجملـال      

ــبــي وجــنوب احملــيط        ــيا والكاري ــية يف أفريق خــالل الســنة ونظــم مخــس دورات إقليم
وقدم املركز .  التصـديق عـلى نظـام روما األساسي وتنفيذه        اهلـادئ ملسـاعدة الـدول يف      

الـدويل كذلـك مسـاعدة تقنـية حمـددة للـبلدان مـن أجـل صـوغ التشـريعات التنفـيذية،            
ــية          ــلمحكمة اجلنائ ــية ل ــات التكميل ــتعلق باالتفاق ــيما ي ــدول ف ــاعدة ال ــواد ملس ــّد م وأع

 ذية؛الدولية، وأجرى كذلك حتليال موضوعيا للنماذج التشريعية التنفي

 ويقــوم املركــز الــدويل ومعهــد لــيو لدراســة املســائل العاملــية جبامعــة كولومبــيا  ‘٢‘
الــربيطانية، كــندا، بــإعداد وثــيقة تــبني عــدة خــيارات تشــغيلية وإداريــة إلنشــاء وحــدة  
ــية وإدارة هــذه الوحــدة     ــتابعة لــلمحكمة اجلنائــية الدول الضــحايا والشــهود املقــترحة ال

 بفعالية؛
 

 العدالة التصاحلية: ات العدالة اجلنائيةتطوير سياس )ب( 

يعمـل املركـز الـدويل، مـع شـركاء من بينهم حكومة كندا واملركز املعين مبنع               ‘١‘
اإلجـرام الـدويل، بنشاط يف دعم اجلهود الرامية لالستجابة إىل قرار اجمللس االقتصادي       

ــؤرخ ٢٠٠٠/١٤واالجــتماعي  ــوز٢٧ امل ــيه / مت ــبادئ األساســ  ٢٠٠٠يول ية  بشــأن امل
وقد شارك املركز الدويل يف     . السـتخدام مـبادئ العدالـة التصـاحلية يف املسـائل اجلنائية           

الـنقاش، الـذي أدى إىل وضع مشروع العناصر األولية املنقحة إلعالن خاص باملبادئ              
وقد قدم مشروع   . األساسـية السـتخدام مـبادئ العدالـة التصـاحلية يف املسـائل اجلنائـية              
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ــنع   ــبـادئ إىل جلــنة م ــام      امل ــة عشــرة، يف ع ــا احلاديـ ــية يف دورهت ــة اجلنائ  اجلــرمية والعدال
 ؛٢٠٠٢

ويف كـندا، تعـاون املركـز الـدويل مـع الـرابطة الكـندية للعدالة اجلنائية ومركز                ‘٢‘
العدالــة التصــاحلية جبامعــة ســاميون فريــزر وجهــات أخــرى، لتنظــيم مؤمتــر عمــل وطــين 

أكــتوبر /ويبــيك، يف تشــرين األول بشــأن العدالــة اجلنائــية، عقــد يف مديــنـة هــال، ك     
 ؛٢٠٠٢

 
 املساعدة التقنية يف اإلصالحيات )ج( 

يشــجع املركــز الــدويل، مــن خــالل بــرنامج عملــه اجلــاري يف اإلصــالحيات،   ‘١‘
وبشـراكة مـع دائـرة اإلصـالحيات يف كـندا، تنفيذ معايري األمم املتحدة وقواعدها من                 

م املركز الدويل املساعدة يف وضع      ويقد. حيـث صـلتها باإلصـالحيات ومعاملـة اجلـناة         
السياســات وتــبادل املعلومــات والتدريــب مــع التركــيز عــلى الصــني وأفريقــيا وأمــريكا 

، الذي نشره   صك وضع سياسات دولية للسجون    ويسـاعد الدلـيل املعـنون       . الوسـطى 
وتدعم هذه املشاريع تنفيذ إعالن فيينا،      . املركـز الـدويل مؤخـرا، يف وضـع السياسات         

ا اإلجـراءات املوصـى هبـا بشـأن ازدحـام السـجون، وبدائـل احلبس، واملعايري                 وال سـيم  
 والقواعد؛

واصــل املركــز الــدويل، بدعــم مــن الوكالــة الكــندية للتنمــية   . بــرنامج الصــني ‘٢‘
الدولـية، دعم إصالح القانون اجلنائي ونظام العدالة اجلنائية يف الصني من خالل تنفيذ              

، أكمل املركز الدويل بنجاح ٢٠٠٢مارس / ويف آذار.معـايري حقـوق اإلنسان الدولية   
املرحلة (برنامج التعاون يف جمال القانون اجلنائي والعدالة اجلنائية         : مشـروعني رئيسـيني   

وقد . ، ومشـروع التصـديق عـلى العهديـن الدولـيني اخلاصـني حبقـوق اإلنسـان                )الثانـية 
ركز الــدويل الدعــم ألنشــطة قــدم بــرنامج الــتعاون يف جمــال العدالــة اجلنائــية الــتابع لــلم 

وركـز مشـروع املركـز الدويل املتعلق بالعهدين اخلاصني          . إصـالح القـانون والتدريـب     
حبقـوق اإلنسـان على مساعدة الصني يف التحضري للتصديق على العهد الدويل اخلاص               

 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       )٢(بـاحلقوق املدنـية والسياسية    
 وخيطــط املركــز الــدويل ملواصــلة دعــم مــبادرات ســيادة القــانون واحلكــم  )٣(.افــيةوالثق

: ٢٠٠٧-٢٠٠٢الرشــيد والدميقراطــية مبشــروعني جديديــن يف الصــني خــالل الفــترة   
 تنفيذ املعايري الدولية يف العدالة اجلنائية وإصالح النيابة؛
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اف يف تنفيذ   وضـع مـبادئ توجيهية لإلصالح التشريعي ملساعدة الدول األطر          )د( 
اسـتهل املركز الدويل، بدعم من      . اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية               

حكومـة كـندا، مشـروعا لوضع دليل لإلصالح التشريعي املطلوب ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب       
 اجلرمية املنظمة   الوطنـية بفعالـية ملسـاعدة الـدول يف التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة              

وخالل املرحلة األوىل من    ). ٥٥/٢٥املرفق األول لقرار اجلمعية العامة      (عـرب الوطنية وتنفيذها     
. املشـروع، عقـد اجـتماع دويل للخـرباء لوضـع منهجـية وخطـة عمـل، ولتحديد نطاق الدليل                   

ن ويتوقع أ. ٢٠٠٣مارس / آذار٣١وجيـري العمـل اآلن عـلى إصـدار الدليل وسيكتمل حبلول        
. يـزود الدلـيل الدول األعضاء خبيارات ومناذج تشريعية فيما يتعلق باألحكام الرئيسية لالتفاقية             

 واملشروع هو جهد تعاوين للمساعدة يف حتقيق أهداف إعالن فيينا؛

اســتعراض تنفــيذ اتفاقــية الــبلدان األمريكــية ملــنع العــنف ضــد املــرأة ومعاقبــته     )ه( 
يل مشروعا لتنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد         أكمـل املركـز الـدو     . والقضـاء علـيه   

وقد كان ذلك مشروعا مشتركا مع معهد أمريكا الالتينية ملنع          . املـرأة ومعاقبـته والقضـاء علـيه       
. اجلـرمية ومعاملـة اجملـرمني واللجـنة النسـائية للـبلدان األمريكـية الـتابعة ملنظمة الدول األمريكية                  

يال للـتقدم الـذي أحـرز حـىت اآلن يف تنفـيذ االتفاقـية والعقـبات اليت                  وقـد قـدم االسـتعراض حتلـ       
وقـد جـرى االضـطالع هبذا العمل وفقا خلطط عمل       . واجهـت الـدول املوقّعـة والعمـل املتـبقي         

 .تنفيذ إعالن فيينا
  

   املعهد األسترايل لعلم اجلرمية                  -واو   
: اجلــرمية الــربامج التالــيةيتضــمن عمــل فــريق الــبحوث الــتابع لــلمعهد األســترايل لعــلم    -١٠

العـنف واجلـرمية ضـد املمـتلكات واملخـدرات؛ واجلـرمية املـتطورة والتنظيم واألعمال التجارية؛                 
 :والسياسات االجتماعية واجلرمية؛ ونشر البحوث ودعمها

 عدة برامج رصد    بـرنامج العـنف واجلـرمية ضد املمتلكات واملخدرات        يشـمل    )أ( 
ــية ــربنامج الوطــين لرصــ  : وطن ــنارية،      ال ــلحة ال ــربنامج الوطــين لرصــد األس ــتل، وال د جــرمية الق

وتشمل . والـربنامج الوطـين لرصد النهب املسلح، وبرنامج رصد تعاطي املخدرات يف أستراليا            
 جماالت أخرى للدراسة املخدرات واجلرمية، واملمتلكات واجلرمية؛

ــز  )ب(  ــتجارية    يرك ــال ال ــيم واألعم ــتطورة والتنظ ــرنامج اجلــرمية امل ــرائم  ب ــلى ج  ع
االحتـيال الـيت يرتكبها موظفو اإلدارة، واجلرمية عرب الوطنية، والتكنولوجيا واجلرمية، واألعمال      

 التجارية الصغرية ملكافحة اجلرمية، وجرائم املزارع؛
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ــتعلق  )ج(  ــرمية  يـــ ــية واجلـــ ــات االجتماعـــ ــرنامج السياســـ ــداث  بـــ ــاء األحـــ  بقضـــ
، وحــاالت املــوت يف احلــبس عــلى الصــعيد واإلصــالحيات، واجلــرمية ضــد األســتراليني املســنني

 الوطين؛

 مسـؤولية نشـر حبوث املعهد وتوزيعها        بـرنامج نشـر الـبحوث ودعمهـا       يـتوىل    )د( 
ــا إىل فــريق الــبحوث وجملــس حبــوث عــلم اجلــرمية وجلــنة     . وتــروجيها ويقــدم أيضــا دعمــا إداري

 .القواعد األخالقية التابعة للمعهد

، ونظم  فريقا لتطوير التعلّم واملعرفة   قيد االستعراض،    أثناء الفترة    ،أنشـأ املعهد   )ه( 
وخيطط لتنظيم دورات   . هـذا الفـريق دورتـني تدريبيـتني بشـأن اسـتبانة التحايل وغسل األموال              

 ؛٢٠٠٣بشأن منع اجلرمية والعدالة التصاحلية يف عام 

 مؤلفا يف سلسلته املعنونة ٥٦، أصـدر املعهد  ٢٠٠١يـناير  /مـنذ كـانون الـثاين     )و( 
الــبحوث والسياســة  مؤلفــات يف سلســلة ١٠، واجتاهــات ومســائل يف اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية

 ٣٦؛ وورقــات معلومــات أساســية وتقنــية ؛ وتقريــرين ســنويني؛ ومنشــورين يف سلســلة  العامــة
؛ حقائق وأرقام: اجلرمية األسترالية، وطبعتني من منشور  معلومـات عـن حقـائق اجلرمية      صـحيفة   

واجلــرمية يف األوســاط   )٤(،دلــيل كامــربدج لعــلم اجلــرمية األســترايل    : ــــة منشــورات جتاري٤و
االقتناء غري املشروع يف الفضاء     : والسرقة اإللكترونية  )٦(،والفساد ومكافحة الفساد   )٥(،املهنـية 

واستضاف املعهد .  هـذا باإلضـافة إىل العديـد من التقارير احلكومية واالستشارية         )٧(.احلاسـويب 
وميكـن االطالع على تفاصيل إضافية يف موقع املعهد         . ل السـنتني املاضـيتني     مؤمتـرات خـال    ١٠

 ).www.aic.gov.au(الشبكي 
  

   املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية                              -زاي     
اضـطلع املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية خالل الفترة قيد االستعراض              -١١

 :باألنشطة التالية

الـتعاون الـدويل يف املسـائل اجلنائـية، مبـا يف ذلـك مكافحة اجلرمية املنظمة عرب                    )أ( 
 الوطنية وتسليم اجملرمني واإلرهاب

واصــل املعهــد عملــه يف جمــال اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة   ‘١‘
ز الرصد  عـرب الوطنـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا، بالـتعاون مـع هيئـته اجلديدة، مرك                 

وقـد أنشـأ املعهـد، بصـفته عضـوا يف اللجـنة الوزارية اإليطالية       . املعـين باجلـرمية املـنظمة     
لتنفـيذ االتفاقـية، بـرامج حمددة لدول أوروبا الوسطى والشرقية وأعضاء جامعة الدول              
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ويركــز الــتعاون الــتقين الــذي يقدمــه املعهــد عــلى تنفــيذ التشــريعات الوطنــية   . العربــية
 إىل  ١٢ونظمت احللقة الدراسية األوىل يف سرياكيوزا، إيطاليا، من         . يلوالـتعاون الـدو   

. ، مبشـاركة خـرباء مـن أوروبـا الوسـطى والشرقية           ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ١٤
وشـارك املعهــد أيضـا يف االجــتماع الــوزاري األفـريقي بشــأن االتفاقـية الــذي عقــد يف     

 ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٩ و٢٨اجلزائر، يف يومي 

الـتابع لالحتـاد األورويب   " Tempus"كـان املعهـد شـريكا يف مشـروع تيمـبوس       ‘٢‘
بشــأن التدريــب املــتقدم ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة، لدعــم إنفــاذ القوانــني يف مجهوريــة    

وقــد نظمــت ثــالث حلقــات عمــل يف ســكوبيي بــني   . مقدونــيا اليوغســالفية الســابقة 
 تماع يف سرياكيوزا، إيطاليا؛ وعقد اج٢٠٠٢مايو /أبريل وأيار/شهري نيسان

واصـل املعهـد بـرناجمه الـتدريـيب يف مـيدان الـتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية،                  ‘٣‘
بتنظـيم حلقـة دراسـية لعـدد مـن القضـاة واملدعـني والقضـاة العسـكريني وكبار ضباط                    
الشـــرطة مـــن مصـــر بالـــتعاون مـــع وزارة اخلارجـــية اإليطالـــية ووزارة العـــدل ووزارة 

ية املصـريتني بشـأن موضـوع التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية ملكافحة اجلرمية              الداخلـ 
ــيا، مــن     ــنظمة واإلرهــاب، نظمــت يف ســرياكيوزا، إيطال ــول١٥ إىل ٨امل ســبتمرب / أيل

 ؛٢٠٠٢

استضـاف املعهـد، بالـتعاون مع الرابطة الدولية للقانون اجلنائي، املؤمتر الدويل        ‘٤‘
 ٢٢ إىل   ١٦الـتابع للـرابطة الدولية، يف نوتو، إيطاليا، من          لفـرع املستشـارين الناشـئني       

 ".املنظور املعاصر لالرهاب"؛ وكان املؤمتر خمصصا ملوضوع ٢٠٠٢يونيه /حزيران

نظـم املعهـد، بالـتعاون مــع    . التكنولوجـيا الراقـية واجلـرائم املـتعلقة باحلاســوب     )ب( 
أوروبـا، مؤمتـرا كـبريا يف بالريمو،        مركـز الرصـد املعـين باجلـرمية املـنظمة، وبتكلـيف مـن جملـس                 

ــن   ــيا، م ــتعلقة جبــرائم الفضــاء    ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين األول٥ إىل ٣إيطال ــية امل ، عــن االتفاق
ــا،    ــس أوروب ــن جمل ــيها يف بودابســت يف تشــرين    )٨(احلاســويب الصــادرة ع ــيع عل ــيت مت التوق  وال

 ة؛، من أجل تشجيع عملية التصديق على تلك االتفاقي٢٠٠١نوفمرب /الثاين

/  تشــرين الــثاين٢٨نظــم املركــز، خــالل الفــترة مــن . القـانون اجلــنائي الــدويل  )ج( 
ــانون األول٣نوفمـــرب إىل  ــيا عـــن   ٢٠٠٢ديســـمرب / كـ ــرا عاملـ ــيا، مؤمتـ ــرياكيوزا، إيطالـ ، يف سـ

ويف ظـل دخول معاهدة احملكمة اجلنائية الدولية  " إىل أيـن؟ : القـانون اجلـنائي الـدويل     "موضـوع   
 كانـت تلـك فرصـة فـريدة ملناقشـة الـتطورات اجلديـدة يف القانون اجلنائي                  حـيز الـنفاذ مؤخـرا،     

 الدويل من وجهة نظر موضوعية وإجرائية؛
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واصـــل املعهـــد القـــيام بـــدور رئيســـي يف الـــترويج . احملكمـــة اجلنائـــية الدولـــية )د( 
 لـلمحكمة اجلنائـية الدولـية، بتنظـيم اجـتماعات للخـرباء وحلقـات دراسية تتعلق بأعمال األمم          

وشارك املعهد  . املـتحدة، واملشاركة مبمثليه يف االجتماعات الرمسية وغري الرمسية لألمم املتحدة          
أيضــا يف مؤمتــرات مــن أجــل نشــر املعــرفة باحملكمــة لــدى اجلمهــور بصــفة عامــة، واملشــرعني      
الوطنـيني بصـفة خاصـة، وذلـك لتيسـري عملـية انضـمام الـدول إىل الـنظام األساسـي والتصديق                    

ى االضـطالع هبـذا الـربنامج بالـتعاون مـع املعهـد القـانوين الـدويل حلقوق اإلنسان                   وجـر . علـيه 
الـتابع لكلـية دي بـول اجلامعـية للقانون، شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية، الذي                

 بلـدا من أقل البلدان منوا اليت صدقت على النظام األساسي خالل             ١١قـدم مسـاعدة تقنـية إىل        
 بع املاضية؛السنوات األر

واصل املعهد . تعزيـز نظـام العدالـة اجلنائـية، مبا يف ذلك محاية حقوق اإلنسان           )ه( 
ونظم، بالتعاون مع وزارة اخلارجية األمريكية،      . أنشـطته العاديـة لنشر القانون اإلنساين الدويل       

ـزاع، من  حلقـة دراسـية يف سـرياكيوزا حملـامني وخـرباء قانون عراقيني بشأن العدالة الالحقة للن                
 ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢سبتمرب إىل / أيلول٢٧

يف مواصلة التعاون مع األمم املتحدة،      . تنفـيذ معـايري األمـم املتحدة وقواعدها        )و( 
نظـم املعهد، باالشتراك مع املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل، وبالتعاون مع مركز الرصد املعين               

 لصـــياغة ٢٠٠٢ديســمرب  / كــانون األول ٨ إىل ٣اء مــن  باجلــرمية املــنظمة، اجــتماعني للخــرب    
ــا    ــتحدة وقواعده ــم امل ــايري األم ــد يف    . وحتديــث مع ــذي عق ــنهما، ال وكــان االجــتماع األول م

، بشــأن األدوات التشــريعية ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٥ إىل ٣ســرياكيوزا، إيطالــيا، مــن 
ع الثاين، الذي عقد يف سرياكيوزا،     وركز االجتما . والتنفـيذية يف املعـركة ضـد اجلـرمية املـنظمة          

، عــلى حتديــث أدلــة املعــاهدة النموذجــية املــتعلقة  ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٨ إىل ٦مــن 
، واملعــاهدة النموذجــية )٥٢/٨٨ و٤٥/١١٧مــرفقا قــراري اجلمعــية العامــة  (بتســليم اجملــرمني 

 واملـرفق األول للقــرار  ،٤٥/١١٧مـرفق قـرار اجلمعــية   (لتـبادل املسـاعدة فــــي املسـائل اجلنائــية    
٥٣/١١٢.( 
  

   أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية                        -حاء    
 لتلبية احتياجات ٢٠٠٣صـمم بـرنامج عمل أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية لعام             -١٢

ــيا        ــرامج للدراســات العل ــية، بتنظــيم ب ــبحوث بشــأن املســائل األمن أجهــزة إنفــاذ القوانــني يف ال
 .دريبية قصرية األجل يف جمال منع اجلرمية ومكافحتها يف البلدان العربيةوإجراء دورات ت
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وقد . يقـدم معهـد الدراسـات العلـيا بـرامج متخصصـة يف األمـن العـام وإنفـاذ القوانني                  -١٣
جـرت مؤخـرا إعـادة تنظـيمه أكادميـيا جلعلـه مسـايرا لالجتاهـات اجلديـدة يف اجلامعـات العربية                      

ــية ــية   ويقــدم معهــد الدر . والدول ــيا مــنحاً للحصــول عــلى الدرجــات التال ــوم : اســات العل الدبل
. واملاجسـتري والدكـتوراه، يف جمـاالت مـثل علـوم الشـرطة والعدالـة اجلنائية والعلوم االجتماعية                 

ويقـدم معهـد التدريب برامج تدريبية صممت لتحسني كفاءة موظفي إنفاذ القانون العرب يف             
لقة بـاملخدرات، وكذلك التحاليل البيولوجية وحتاليل       مـيدان مكافحـة اإلرهـاب واجلـرائم املـتع         
 .املقذوفات والتحاليل الشرعية األخرى

. يتـناول مركـز الدراسـات والبحوث أنشطة البحوث والترمجة والندوات واملنشورات            -١٤
وسـيقدم املركـز حماضـرات عـن مواضـيع مـثل الـتزوير املصـريف ومكافحـة تعـاطي العقـاقري غــري            

وخيطــط أيضــا لعقــد نــدوات . ب يف الفضــاء احلاســويب والعــنف يف املــدارساملشــروعة واإلرهــا
ــناول، عــلى ســبيل املــثال، امللكــية الفكــرية واملشــاكل واحللــول يف مــيدان املعلومــات وأمــن      تت
السـياحة وشـغب املالعب وحوادث املرور، وكذلك تنظيم أول اجتماع عريب للمدعني وأول              

كـز عـددا مـن املؤلفـات املختارة، وعددين من اجمللة            وسيصـدر املر  . مؤمتـر عـريب بشـأن الفسـاد       
 .األمن واحلياة عددا من جملة ١٢العربية للدراسات األمنية والتدريب، و

  
   املعهد الوطين للعدالة التابع لوزارة العدل بالواليات املتحدة                                   -طاء     

اليــات يشــجع املعهــد الوطــين للعدالــة، وهــو جهــاز البحــث الــتابع لــوزارة العــدل بالو   -١٥
. املــتحدة، إجــراء حبــوث علمــية لــتعزيز إقامــة العــدل والســالمة العامــة وتقيــيم تلــك الــبحوث    

وينشـئ املعهـد أدوات تقيـيم مبشـاريع حبثـية يف إنفـاذ القوانـني وأعمـال الشـرطة؛ ونظم العدالة                      
ــاء، والدفـــاع  ( ــاكم، واإلدعـ ــام، واحملـ ــدار األحكـ ــيقات  )إصـ ــوم التحقـ ؛ واإلصـــالحيات؛ وعلـ

الشــرعية، مبــا يف ذلــك احلمــض اخللــوي الصــبغي؛ ومكافحــة اإلرهــاب واحلــوادث   والتحالــيل 
اخلطـرة؛ ومـنع اجلـرمية وأسـباهبا؛ والعـنف واإليـذاء، مبـا يف ذلـك اجلـرمية العنـيفة؛  واملخدرات                       

وخــالل الفــترة قــيد االســتعراض، . والكحــول واجلــرمية؛ واملعلومــات الفضــائية والــنظم املؤمتــتة 
 :عهد ما يليمشلت أنشطة برنامج امل

 www.ojp.usdoj.gov/nij/international املوقـع الشـبكي املركـزي الدويل      يشـمل    )أ( 
 معلومات حمدثة عن مشاريع املعهد وأنشطته الدولية؛
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اختتم مؤمتر عقد يف واشنطن العاصمة برنامج البحث        . الشـراكة مـع أوكرانيا     )ب( 
ــذي مجــع بــني       ــذي دام ثــالث ســنوات وال ــيم هــذا ال ــات   والتقي ــيا والوالي باحــثني مــن أوكران

 وورقات البحوث الناجتة عنه متاحة على املوقع الشبكي؛. املتحدة

 مــواد مرجعــية للســماح للباحــثني مــن الشــبكة العاملــية ملعلومــات العدالــةتتــيح  )ج( 
 مجيع أحناء العامل بالتواصل وتبادل نتائج البحوث عن مسائل اجلرمية والعدالة؛

 الدعـم إلجـراء حبـوث بشـأن االسـتغالل اجلنسي            جتـار بالبشـر   بـرنامج اال  قـدم    )د( 
ــات       ــتحدة؛ واالجتــار بالنســاء يف الوالي ــات امل ــال يف كــندا واملكســيك والوالي ــتجاري لألطف ال
ــيا؛       املــتحدة؛ والتنظــيم االجــتماعي لالجتــار بالبشــر مــن الصــني؛ واالجتــار بالنســاء مــن أوكران

ــا الشــرقية؛ وتق    ــن أوروب ــتجرون بالنســاء م ــات    وامل ــتاحة واخلدم ــات امل ــياجات اخلدم ــر احت دي
 املطلوبة لضحايا االجتار؛

بشــأن طائفــة واســعة مــن مواضــيع   حلقــات دراســية دولــية للــبحوث نظمــت  )ه( 
 اجلرمية املنظمة؛

 برامج ألكادمييني وموظفني حكوميني وممثلني      بـرنامج الزائرين الدوليني   رتـب    )و( 
 بلدا  ١٩ فئة مستقلة ومن     ٢٧ني وصحفيني من    ملـنظمات غـري حكومـية وموظفـي إنفـاذ القوان          

 خمتلفا؛

 مـنهجا لـتدريس احترام اجملتمع       بـرنامج وضـع مـناهج ملكافحـة الفسـاد         صـمم    )ز( 
 املدين ومؤسساته يف جورجيا؛

 املشـروع املعين بتحسني وعي الشرطة بالعالقة بني املخدرات واجلرمية         يـدرس    )ح( 
 العالقة بني اجلرمية وتعاطي املخدرات؛

ــرعى  )ط(  ــدان أخــرى  ي ــرنامج الشــراكات مــع بل ــتحدة   ب ــتعاون بــني اململكــة امل  ال
 لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ووزارة األمن العام يف إسرائيل؛

 البحث بشأن مسائل العدالة اجلنائية      الـربنامج الـدويل لـزماالت الزيارة      شـجع    )ي( 
 اخلطرية؛

يف شـبكة بـرنامج األمـم املـتحدة ملــنع      املشـاركة  أنشـطة األمـم املـتحدة   مشلـت   )ك( 
 اجلرمية والعدالة اجلنائية وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
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 على إنفاذ القوانني على الصعيد      املشـروع املعين بتأثري اجلرمية عرب الوطنية      قـّيم    )ل( 
ممارسي احملـلي وصـعيد الدولـة طبـيعة اإلرهـاب واجلـرمية املـنظمة واملـدى الـذي يؤثران به على                    

 إنفاذ القوانني على صعيد الدولة وعلى الصعيد احمللي يف الواليات املتحدة؛

سلسـلة مـن الدراسات األحادية عن مسائل هامة         . مسـائل يف اجلـرمية الدولـية       )م( 
اجلرمية والعدالة اجلنائية وعلم اجلرمية ، وتشمل ٢٠٠١تـتعلق باجلـرمية الدولـية، نشـرت يف عـام        

 وإضفاء الدميقراطية   )١٠( وهتديـد اجلرمية الروسية املنظمة؛     )٩(قـبة السـوفيتية؛   يف أوكرانـيا بعـد احل     
 )١١(؛ماذا ينبغي فعله وكيف ميكن فعل ذلك: على الشرطة يف اخلارج

 أداء أعمال الشرطة املوجهة إىل اجملتمع       مشروع أعمال الشرطة يف بولندا    قـّيم    )ن( 
 حسب استخدامها يف بولندا؛

 يف الصــلة بــني  املخــدرات واجلــرمية يف أمــريكا اجلنوبــية دراســة بشــأننظــرت  )س( 
 .السلوك اإلجرامي وتعاطي املخدرات املختلفة

  
   معهد راؤول فالينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين                                      -ياء   

وضـع معهـد راؤول فالينـربغ حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين بـرامج جديدة لبناء                    -١٦
، فتح املعهد مكتبا ميدانيا يف نريويب     ٢٠٠٢أبريل  /ففـي نيسان  . انالقـدرات يف عـدد مـن الـبلد        

 .من أجل تنسيق أنشطة املعهد يف شرق أفريقيا

 طويلة جدا؛ ولالطالع ٢٠٠٢ و٢٠٠١قائمـة األنشـطة الـيت نظمهـا املعهـد يف عامي              -١٧
، عـلى وصـف كـامل ألنشـطة املعهد اليت ال تتصل بصفة مباشرة خبطط عمل تنفيذ إعالن فيينا              

 .، الذي يقدم ملخصا مفصال ألنشطة املعهد)www.rwi.lu.se(انظر املوقع الشبكي 

 :تتعلق األنشطة التالية بتنفيذ إعالن فيينا -١٨
 

 البحوث )أ( 

، نشـــر معهـــد راؤول فالينـــربغ واملركـــز الدامنـــركي حلقـــوق  ٢٠٠٢يف عـــام  ‘١‘
 بناء على   )١٢(،سـور بـناء اجل  : حقـوق اإلنسـان واحلكـم الرشـيد       اإلنسـان كـتابا عـنوانه       

ــني احلكــم الرشــيد          ــروابط ب ــيها ال ــع باحــثني، درســت ف ــن االجــتماعات م سلســلة م
وحقـوق اإلنسـان، مثل الروابط بني الشفافية وحرية املعلومات، وبني جهود مكافحة              

 الفساد واملساواة يف احلقوق؛
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يهــدف مشــروع البحــث هــذا إىل حتديــد إطــار  . اســتقالل القضــاء يف الصــني ‘٢‘
فالدراسـات عـن اسـتقالل القضـاء بصفة عامة تنـزع إىل            . ل القضـاء يف الصـني     اسـتقال 

ويسعى هذا . تـناول عـدد حمـدود جـدا مـن املؤشرات لتعريف مفهوم استقالل القضاء            
املشـروع، بـدال عـن ذلـك، إىل تقـدمي عـرض مفصـل للوضع باستخدام طائفة عريضة                   

 من املؤشرات؛
 

 التعاون التقين )ب( 

ــناء القــدرات للمؤسســات تشــكل بــرامج  ‘١‘ ــبلدان ذات  ب ــبلدان النامــية وال  يف ال
وتشــمل العناصــر الرئيســية  . االقتصــادات االنتقالــية جــزءا أساســيا مــن أنشــطة املعهــد  

ــناء القــدرات، الــذي ميــول بصــفة رئيســية مــن خــالل الوكالــة      داخــل إطــار بــرنامج ب
ــويدية للــتعاون اإلمنــائي الــدويل، صــوغ الــربامج، والتدريــب، وصــ       وغ املــناهج، الس

ــية، وتقــدمي خدمــات استشــارية، وتقــدمي الدعــم إلنشــاء مراكــز      وإصــدار مــواد تدريب
 للتوثيق؛

 إىل خمتلف اجلهات الفاعلة يف إقامة العدل جزءا هاما من           التدريبميـثل تقدمي     ‘٢‘
وينصـب االهـتمام عـلى نشر معايري األمم املتحدة وقواعدها، على أن             . أنشـطة املعهـد   

احمللـيون واإلقليمـيون أمـر إعـداد مثل هذه القواعد واملعايري يف السياق              يـتوىل الشـركاء     
وتــنفذ بــرامج لصــاحل مقــرري السياســات ومــتخذي      . احملــدد للــنظام الوطــين املعــين   

وكانـت الـبلدان الـيت نفـذ معهد راؤول فالينربغ براجمه التدريبية             . القـرارات واملدربـني   
ــترة    ــالل الفـ ــيها خـ ــي٢٠٠٢-٢٠٠١فـ ــيا و:  هـ ــيا   إثيوبـ ــندا وتركـ ــيا وأوغـ إندونيسـ

ــبابوي والصــني       ــيا وزم ــيا وجورجــيا وزامب ــتحدة وجــنوب أفريق ــيا امل ــة تنـزان ومجهوري
 وفييت نام وكينيا؛

ــد أيضــا       ‘٣‘ ــبلدان، واصــل املعه ــب داخــل ال ــتقدمة  وإضــافة إىل التدري ــراجمه امل ب
ــان  ــال حقـــوق اإلنسـ ــتعددة األطـــراف يف جمـ ــات،  املـ ــبار موظفـــي احلكومـ  لصـــاحل كـ

وتنظم هذه الربامج ملشاركني من     . دميـيني، وممـثلني عن املنظمات غري احلكومية       واألكا
 بلدان نامية وكذلك من بلدان ذات اقتصادات انتقالية؛

، يعمــل املعهــد كشــريك لــربنامج األمــم ١٩٩٩ مــنذ عــام -الدعــم املؤسســي ‘٤‘
يف املـتحدة اإلمنـائي يف مشـروع يسـتهدف تعزيـز قـدرات مكتـب حمـامي الدفاع العام                    

ويف إطـار ذلك املشروع ساهم املعهد بتقدمي مراجع وحواسيب إىل مكتب            . اجورجـي 
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ونظــم املعهــد أيضــا دورات تدريبــية يف جمــال حقــوق اإلنســان   . حمــامي الدفــاع العــام 
 وساهم يف ترمجة جمموعة من معايري حقوق اإلنسان إىل اللغة اجلورجية؛

 دعم مؤسسي إىل مؤسسة     ، وقـع املعهـد اتفاقـا بشـأن تقـدمي          ٢٠٠٠ويف عـام     ‘٥‘
حقـوق اإلنسـان يف اجلـنوب األفـريقي، وهـي مـنظمة إقليمـية غري حكومية يقع مقرها                 

وهتـدف املؤسسـة إىل تعزيـز حقـوق اإلنسـان واحلكـم الرشيد يف اجلنوب                . يف هـراري  
األفـريقي مـن خـالل أنشـطة التدريب وإجراء البحوث بشأن حقوق اإلنسان يف إقامة            

 ؛٢٠٠٢ و٢٠٠١امج يف عامي واستمر الربن. العدل

ــيبو  ٢٠٠١ومــــنذ عــــام  ‘٦‘ ــية ) SIPU(، يضــــطلع املعهــــد ومؤسســــة ســ الدولــ
لالستشـارات اإلداريـة السـويدية مبشـروع بالـتعاون مـع دوائر مكتب الشعب لالدعاء                

واهلــدف العــام هــو تعزيــز قــدرات املدعــني العــامني ومعرفــتهم بالقــانون . العــام الصــيين
 م تطورهم اإلداري؛الدويل حلقوق اإلنسان ودع

، أصــدر معهــد راؤول فالينــربغ ومركــز حقــوق ٢٠٠١ يف عــام -املنشــورات )ج( 
نصوصــــا أساســـيــة بشــــأن حقــــوق اإلنســــان اإلنســـان جبامعـــة إيســـيكس، اململكـــة املـــتحدة 

 وهـي جمموعـة مـن صـكوك حقـوق اإلنسـان الدولية، لتستخدم يف برامج التعليم                  )١٣(،للشـرطة 
التدريب ألفراد الشرطة وغريهم من املوظفني الذين ميارسون سلطات بشـأن حقـوق اإلنسان و   

وجيـري إعداد دليل عن الفقه الدويل املتصل بصفة خاصة بالتعليم والتدريب يف جمال              . الشـرطة 
 Essential cases on human rights for the police: summaries of“حقــوق اإلنســان، 

judgements, decisions and opinions of international courts and bodies”   وسينشـر يف عـام ،
٢٠٠٣. 

  
   املركز الدويل ملنع اجلرمية                 -كاف      

 :مشلت أنشطة املركز الدويل ملنع اجلرمية خالل الفترة قيد االستعراض ما يلي -١٩
 
 قواعد ومعايري ملنع اجلرمية )أ(

ء عقــد يف فانكوفــر يف شــارك املركــز الــدويل ملــنع اجلــرمية يف اجــتماع للخــربا   ‘١‘
ــثاين  ــناير /كــانون ال ــنع      ٢٠٠٢ي ــترحة بشــأن م ــية املق ــبادئ التوجيه ــادة صــوغ امل  إلع

ــرمية ــا       . اجلـ ــجع فهمهمـ ــية ويشـ ــبادئ التوجيهـ ــن املـ ــات عـ ــز معلومـ ــيوزع املركـ وسـ
، واليت  ٢٠٠٢وركـزت الـندوة الـيت نظمت يف عام          . واسـتخدامها عـلى نطـاق واسـع       

وركزت الندوة . لى منع اجلرمية يف املدارسشـاركت يف رعايـتها حكومـة بلجـيكا، عـ      
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وسيفتتح املركز .  على ورقة مناقشة تقييمية نشرها املركز  ٢٠٠١الـيت نظمـت يف عام       
 .٢٠٠٤ أيام يف عام ١٠معهدا تدريبيا بشأن منع اجلرمية ملدة 

أعـد تقريـر عـن سـالمة املــرأة     . املـرأة وإضـفاء ُبعـد جنسـاين عـلى مـنع اجلـرمية        ‘٢‘
ونشـرت أيضـا ورقـة مناقشـة بشـأن الـبعد اجلنسـاين ومنع               . ملـرأة ونشـر   والعـنف ضـد ا    

 اجلرمية؛

ــربامج واملمارســات    ‘٣‘ ــاعدة   . قائمــة حصــر للسياســات وال ــدأ املركــز إنشــاء ق ب
 بيانات دولية عن سياسات وممارسات منع اجلرمية؛

). www.crime-prevention-intl.orgانظــر املوقــع  (مركــز مــوارد مــنع اجلــرمية  )ب( 
، )جملة إلكترونية شهرية  (املراقب الدويل ملنع اجلرمية     : لـت املنشـورات الـيت أصـدرت مؤخـرا         مش

ورقـة املناقشـة التقييمـية؛ ورقـة مناقشـة بشـأن املـنظور اجلنسـاين ومـنع اجلرمية؛ جمموعة أدوات                     
مـنع جـرائم الكراهـية؛ االسـتثمار يف الشـباب؛ حتسني ممارسات             : بشـأن الشـرطة ومـنع اجلـرمية       

اإلجــراءات : ؛ دور احلكومــات احمللــية يف ســالمة اجملــتمع؛ تعزيــز الســالمة يف املــدارس  الشــرطة
منع اجلرمية واإليذاء؛ منع حوادث السطو واهلجوم       : والـتجارب الدولـية؛ االستثمار يف الشباب      

التجارب الدولية؛ السالمة   : عـلى املـنازل يف املـناطق السكنية؛ االستثمار حبكمة يف منع اجلرمية            
 دور الشرطة؛: ية واحلكم الرشيداحلضر

 .قدم املركز مساعدات تقنية يف جنوب أفريقيا ومايل. املساعدة التقنية )ج( 
  
   أنشطة اجمللس االستشاري الدويل العلمي والفين     -رابعا   

ركـز اجمللـس االستشـاري الـدويل العـلمي والفـين أنشـطته عـلى مسائل تتعلق مبكافحة                    -٢٠
 اد واالجتار باألشخاص واإلرهاب؛ اجلرمية املنظمة والفس

ركــز اجمللــس االستشــاري عــلى تــرويج التصــديق عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة   )أ( 
ونظم اجمللس، بالتعاون مع . ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبا            

تفاقـية األمم املتحدة  حنـو دخـول ا  : "املركـز املعـين مبـنع اإلجـرام الـدويل، حلقـة دراسـية بعـنوان               
/ ، يف كورمــايري، إيطالــيا، يف تشــرين األول"ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية حــيز الــنفاذ 

وكـان هدف احللقة الدراسية هو حتديد اإلطار العام للتدابري القانونية وتدابري            . ٢٠٠١أكـتوبر   
ــبادئ توجيهــ      ــيقة مب ــيدة وصــوغ وث ية للتصــديق عــلى  التنفــيذ الــيت ميكــن أن تطــبق بصــورة مف

 االتفاقية والتشريعات الوطنية؛
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نظـم املركز االستشاري، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات            )ب( 
شبكات ولوجستيات  : واجلـرمية وإدارة شـؤون نـزع السـالح باألمانة، مؤمترا دوليا عن االجتار             

ديســمرب /الــيا، يف كــانون األول اجلــرمية عــرب الوطنــية واإلرهــاب الــدويل، يف كورمــايري، إيط     
ــلمؤمتر هــو استكشــاف الشــبكات واللوجســتيات اخلاصــة     . ٢٠٠٢ وكــان اهلــدف الرئيســي ل

 باملنظمات اإلجرامية واإلرهابية واستبانة سبل عملها؛

اجتماع التنسيق السابع عشر لشبكة      ةاستضـاف  يف   املركـز االستشـاري   شـارك    )ج( 
 الــتابعة لألمــم املــتحدة وحلقــة عمــل للخــرباء بشــأن       بــرنامج مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية    

ــية،          ــنظمة عــرب الوطن ــتحدة ملكافحــة اجلــرمية امل ــم امل ــية األم ــلحق باتفاق ــث امل ــربوتوكول الثال ال
بـروتوكول مكافحـة صـنع األسـلحة الـنارية وأجـزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة                 

وكــان اهلــدف مــن . ٢٠٠٢ديســمرب / األولغــري مشــروعة، يف كورمــايري، إيطالــيا، يف كــانون 
 حلقة العمل هو صوغ مبادئ توجيهية للتعامل مع األسلحة النارية غري املشروعة؛

مكافحة اجلرمية  : وتشـمل منشـورات اجمللـس االستشاري اليت صدرت مؤخرا          )د( 
املفاهــيم واألنشــطة وحــاالت التصــدي؛ مواجهــة اإلرهــاب مــن خــالل   : املــنظمة عــرب الوطنــية

مسـائل السـيادة والعاملـية؛ دليل للمنظمات        : اون الـدويل؛ سـيادة القـانون يف القـرية العاملـية           الـتع 
؛ نشــرة غــري احلكومــية بشــأن العمــل مــع األمــم املــتحدة يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية 

 .اجمللس ربع السنوية، وتصدر بالتعاون مع أكادميية نايف للعلوم األمنية
  
 احلواشي
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