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 واالجتماعـي اجمللـس االقتصـادي

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةجلنة 
 الثانية عشرةالدورة 
 ٢٠٠٣ مايو/أيار ٢٢-١٣فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقت ٧البند 

 استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها
  جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةيف

  جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةيفاملعايري والقواعد 
 تقرير األمني العام

 إضافة

 مقدمة -أوال 
تتضمن هذه اإلضافة معلومات إضافية إىل املعلومات الواردة يف تقرير األمني العام املؤرخ             - ١

 والذي قدم استجابة لقرارات اجمللس االقتصادي  (E/CN.15/2003/10) ٢٠٠٣مارس /آذار  ١٢
ترويج  " املعنون ٢٠٠٢/١٤، و "تدابري لتعزيز منع اجلرمية منعاً فعاالً " املعنون ٢٠٠٢/١٣واالجتماعي 

" التدابري الفعالة للتصدي للمسائل املتعلقة باألطفال املفقودين وباالنتهاك أو االستغالل اجلنسي لألطفال    
 املؤرخة  –" معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية     " املعنون ٢٠٠٢/١٥ و

ومنذ ذلك التاريخ، وردت من األرجنتني وكولومبيا وعمان واجلمهورية     . ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٤
، ومن اململكة العربية السعودية وسويسرا     ٢٠٠٢/١٣العربية السورية وفنـزويال ردود تتعلق بالقرار    

، ومن النمسا وقطر واجلمهورية العربية السورية ردود على القرار        ٢٠٠٢/١٤ود على القرار   رد
 .وفيما يلي ملخص لتلك الردود  . ٢٠٠٢/١٥

                                                           
* E/CN.15/2003/1 
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 استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها  -ثانيا 
 يف جمال منع اجلرمية والعدالة االجتماعية

ستضافة الجتماع اخلرباء املعين بتطبيق معايري األمم املتحدة أبرزت النمسا ما قدمته من إسهام مايل وا - ٢
فرباير / شباط١٢ إىل ١٠وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الذي عقد يف شتاتشاليننغ من 

ومتثل تفويض ذلك االجتماع يف تقييم ما حتقق من نتائج وما أحرز من تقدم يف تطبيق معايري األمم . ٢٠٠٣
ة وقواعدها السارية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واستعراض النظام احلايل لإلبالغ، وتقدير املتحد

املزايا اليت ميكن توقعها من األخذ بنهج متعدد القطاعات، وتقدمي اقتراحات ملموسة تنظر فيها جلنة منع 
 .اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية عشرة

علق بدعوة الدول األعضاء إىل تقدمي أموال طوعية لصاحل مشاريع التعاون التقين يف جمال وفيما يت - ٣
إصالح العدالة اجلنائية، أعلنت النمسا عن نيتها تقدمي مسامهة طوعية إىل مكتب األمم املتحدة املعين 

احل مشروع لص) وكان يعرف من قبل باسم مكتب مكافحة املخدرات ومنع اجلرمية(باملخدرات واجلرمية 
إلصالح قضاء األحداث يشكل واحدا من ستة عناصر يتألف منها برنامج إصالح العدالة اجلنائية يف 

 .أفغانستان
وذكرت قطر أهنا ترغب يف مساندة مشاريع التعاون التقين باستضافة حلقات العمل واالجتماعات  - ٤

دة من أنشطة، ومفضلة ذلك على تقدمي وإقامة املعارض اخلاصة وما إىل ذلك مما تضطلع به األمم املتح
ويستهدف ذلك عرض ما حتققه دولة قطر من تقدم يف الوقت الراهن، وإتاحة . مسامهات نقدية مباشرة

فرص زيارة البالد ملزيد من الناس الذين هتمهم تلك املسائل، واكتساب املعارف واملهارات التقنية اليت 
 .تتيحها تلك األنشطة

ية العربية السورية العربية أنه فيما يتعلق باستخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وأبلغت اجلمهور - ٥
 عدة مرات لكي جياري ١٩٤٩وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ُعدِّل قانوهنا اجلنائي لعام 

يتناول كافة جوانب كذلك اعتمدت قانونا حديثا ومتطورا . التطورات الدولية ذات الصلة مبكافحة اجلرمية
ويف ذلك السياق، تعاونت اجلمهورية العربية السورية عن كثب . مكافحة اجلرائم ذات الصلة باملخدرات

. مع األمم املتحدة يف األمور املتعلقة مبنع اجلرمية، وسامهت يف هذا امليدان بتقدمي مقترحات وتقارير بشأنه
ملخدرات واإلرهاب والفساد، وعملت على تطبيق معايري كما كانت طرفا يف االتفاقات الدولية ملكافحة ا

األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية هبدف زيادة التعاون وتنفيذ الربامج يف هذا 
 .اجملال
وبصدد إصالح القوانني اجلنائية، أبلغت اجلمهورية العربية السورية أن قانون اإلجراءات اجلنائية  - ٦
وهو يويل اهتماما خاصا ملسألة مراقبة . يها ينص على ضمانات قانونية للمدعى عليهم والشهود كليهمالد

وزودت السجون مبرافق مكتبات تسهم يف . السجون ويعهد إىل جلان خاصة مبهمة رعاية نزالء السجون
 .تعليم السجناء وإصالحهم

وقد بلغ . ضاة متخصصني يف قضاء األحداثوفيما يتعلق بإدارة قضاء األحداث، أشري إىل وجود ق - ٧
قانون األحداث يف اجلمهورية العربية السورية شأوا بعيدا يف مراعاة شخصية األحداث تعليميا واجتماعيا 

وتوجد معاهد خاصة لتعليم األحداث وإصالحهم وإعادة تأهيلهم حتت إشراف وزارة الشؤون . ونفسيا
 .االجتماعية والعمل
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 فقودون واالستغالل اجلنسي لألطفالاألطفال امل -جيم 
 تدابري تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين - ١

أبلغت اململكة العربية السعودية عن إنشاء خط هاتفي جماين داخل وزارة العدل والشؤون          -٨
ة االجتماعية كُرِّس لتوفري املشورة واإلرشاد بشأن قضايا االنتهاك أو االستغالل اجلنسي لألطفال يف حال        

 .وقوعه
وأبلغت سويسرا أن فريق عمل متعدد التخصصات قام بتبادل املعلومات بشأن مكافحة         - ٩

ويتوىل مركز شؤون األسرة مهمة تنسيق اجلهود الرامية     . االستغالل اجلنسي لألطفال والسياحة اجلنسية  
ل ممارسة العنف هم، ومساندة أو استهالل مشاريع يف جما   تإىل منع سوء استغالل األطفال، وضمان محاي

 جنسيا، وهي مشاريع تنفذها عادة منظمات غري حكومية ومؤسسات      مضد األطفال واستغالهل  
 .وتنهض املنظمات السويسرية غري احلكومية بدور بالغ األمهية يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها      . جامعية

 تدابري مكافحة ِبغاء األطفال - ٢

 ظاهرة األطفال املفقودين واالنتهاك أو االستغالل اجلنسي    أبلغت اململكة العربية السعودية أن   -١٠
واحلوادث الفردية أو املعزولة من هذا القبيل ختضع ألحكام الشريعة       . متثِّل مشكلة خطرية   لألطفال ال

اإلسالمية اليت تطبق يف هذا البلد ملواجهة هذه املشاكل من حيث ما يوقع من عقوبات ويتخذ من        
 . وتعليم األخالق وحسن السلوك    تدابري إعادة التأهيل  

وأشارت سويسرا إىل قانوهنا اجلنائي الذي جيرِّم حتريض القصَّر على البغاء، وإشراك األطفال يف         -١١
عرض مناظر داعرة، وممارسة اجلنس مع أطفال، وإتيان األفعال اجلنسية مع أشخاص معولني، واإلكراه         

زين عن احلكم أو املقاومة؛ وممارسة اجلنس مع    اجلنسي، وإتيان األفعال اجلنسية مع أشخاص عاج  
أشخاص نزالء باملستشفى أو بالسجن أو معتقلني رهن التحقيق، واستغالل أشخاص مكروبني،            

 .واالجتار بالبشر

 احلدود الزمنية الختاذ إجراءات جنائية - ٣

نس اليت ترتكب    أشارت سويسرا إىل قانوهنا اجلنائي الذي ينص على احلدود الزمنية جلرائم اجل           -١٢
ويقصد    . يف حق األطفال دون السادسة عشرة من العمر حيث ختتلف تلك احلدود تبعا لبشاعة اجلرم      

هبذه احلدود الزمنية إتاحة مهلة كافية من الوقت تكفل ملن اسُتغلوا جنسيا أثناء طفولتهم املبكرة فرصة     
 .البت يف أمر تقدمي شكاوى 

 منع اجلرمية -هاء 
نتني فكرة إقامة منتدى إقليمي أو مركزي لسياسة اجلرمية أو ملنع اجلرمية، وذلك        اقترحت األرج -١٣

بدعم مايل من الدول املشاركة ومبساعدة تقنية يقدمها مركز األمم املتحدة ملنع اإلجرام الدويل، التابع                 
 األطراف  ومن شأن منتدى كهذا أن جيتذب إليه مجيع . ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  

الفاعلة الوطنية املعنية برسم سياسات اجلرمية وتنفيذها هبدف هتيئة مناخ للنقاش وجمال لتبادل اخلربات    
واملعلومات، وزيادة القدرة على دعم شبكات منع اجلرمية العاملة على الصعيد الدويل واإلقليمي       

 .والوطين
سية للمبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية      وذكرت كولومبيا أهنا كانت بصدد تنفيذ اجلوانب الرئي   -١٤

واملشاركة النشطة من جانب اجملتمع احمللي عرب تشغيل برنامج املراكز القانونية ومن خالل إنشاء          
كما أعربت كولومبيا عن استعدادها لتشاطر   . جبهات أمن لألحياء وتشكيل أفرقة حراسة من املواطنني 
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فهذه املراكز . ونية مع الدول أو املنظمات الدولية املهتمة اخلربات اليت اكتسبها برنامج املراكز القان 
القانونية تعمل مبثابة مراكز مرجعية تقدم خدمات فض النـزاعات إىل عدد من الوكاالت العاملة يف           
مناطق معينة،  وتتيح للجمهور فرص الوصول إىل العدالة وتزود املواطنني باملشورة حول حقوقهم     

 .فرص اإلفالت من العقاب  ومتنع اجلرمية وحتد من  
وأبرزت سلطنة عمان اخلطر الذي تتهدد به اجلرمية أمن املواطنني واستقرارهم وسالمتهم              -١٥

وأعطت أمثلة للتدابري اليت تتخذ ملنع اجلرمية من بينها إعداد برامج إذاعية وتلفزيونية تكشف اجلوانب       
اطنني ورجال األمن، والترويج لالستثمار الوطين    السلبية لإلجرام والرذيلة مع تشجيع قيام تعاون بني املو    

واألجنيب هبدف إجياد فرص العمل، واستخدام األجهزة احلديثة لتفتيش املطارات لصون أمن املسافرين         
 .وسالمتهم

ورحبت اجلمهورية العربية السورية بأي عمل يستهدف تعزيز التعاون على منع اجلرمية على                 -١٦
 .أي مساعدة تقنية قد تقدم إليها  الصعيد الدويل، كما رحبت ب 

وأكدت فرتويال على أن الدول جيب عليها أن تكرس جهوداً كبرية وقدراً من التخطيط من         -١٧
أجل منع اجلرمية لكي تقلل بفعالية عدد األفعال اليت تستحق العقاب ومن أجل إحالل سالم دائم يف        

 .اجملتمع
 

____________ 


