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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٠مايو /أيار ٢١-١٧فيينا، 
  *املؤقتمن جدول األعمال ) هـ( ٤البند 

  وحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات ت
  واجلرمية والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية 

  أعمال مكتب  أنشطة أخرى لدعم:والعدالة اجلنائية
  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،وخاصة أنشطة 
  شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

        واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات
      أنشطة معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية    
      ني العامتقرير من األم    

  ملخص  
مـن   ٢٠١٠عـام   ويف مسـتهلّ  ٢٠٠٩ذة يف عـام  ص هـذا التقريـر األنشـطة املنفّـ    يلخـ   

وقـد   .ف منها شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة جانب املعاهد اليت تتألّ
لس االقتصادي واالجتمـاعي   أُعد١٩٩٩/٢٣و ١٩٩٤/٢١و ١٩٩٢/٢٢وفقاً لقرارات ا 
  .متها املعاهد؛ ويستند التقرير إىل املسامهات اليت قد٢٠٠٩/٢٤٦وفقاً ملقرر الس و
  

───────────────── 
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    مةمقد  -أوالً  
ينبغي يف البداية التأكيـد علـى أمهيـة العمـل املشـترك بـني مكتـب األمـم املتحـدة املعـين             -١

 .ة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةوشــبكة برنــامج األمــم املتحــد) املكتــب(باملخــدرات واجلرميــة 
وترأست جهةُ االتصال التابعة للمكتب واملعنية بالتنسيق مع شبكة برنامج األمـم املتحـدة ملنـع    
اجلرمية والعدالة اجلنائية االجتماع التنسيقي للشبكة الذي استضافه الـس االستشـاري الـدويل    

املكتــب طــوال عــام   ؛ وظــل٢٠٠٩ّ عــام للشــؤون العلميــة والفنيــة يف كورمــايور، إيطاليــا، يف 
  .يتعاون تعاوناً ثنائياً مع عدة أعضاء يف الشبكة ٢٠٠٩

    
    أنشطة معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة  -ثانياً  

قـرار  (عمال بالنظام األساسي ملعهد األمم املتحـدة األقـاليمي ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة        -٢
م جملـس أمنـاء املعهـد تقريـرا إىل     سـيقد  ،)، املرفـق ١٩٨٩/٥٦واالجتمـاعي   الس االقتصـادي 

ا التاسعة عشرة، يتضمن معلومات عن األنشطة الـيت  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دور
وترد معلومات وتقـارير أخـرى علـى موقـع املعهـد الشـبكي        .٢٠٠٩اضطلع ا املعهد يف عام 

)www.unicri.it(.  
    

    أنشطة املعاهد اإلقليمية واملعاهد املنتسبة  -الثاًث  
    معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اإلجرام ومعاملة ارمني  -ألف  

٣-  ٢٠٠٩مت الدورات التدريبية واحللقات الدراسية التالية يف عام قُد:  
فربايــر احللقــة /شــباط ١٣ينــاير إىل /كــانون الثــاين ١٣عقــدت يف الفتــرة مــن   )أ(  

بشأن حتسني معاملة ارمني من خالل تعزيز اختاذ مبـادرات   ١٤١ـسية الدولية الرئيسية الالدرا
  جمتمعية حيال االحتجاز؛

يونيـه الـدورة التدريبيـة    /حزيـران  ١٩مـايو إىل  /أيـار  ١١عقدت يف الفترة مـن    )ب(  
  صالحية؛بشأن اختاذ تدابري مضادة فعالة من أجل جماة اكتظاظ املرافق اإل ١٤٢ـالدولية ال
نـوفمرب الـدورة   /تشـرين الثـاين   ٦سـبتمرب إىل  /أيلـول  ٢٨عقدت يف الفترة مـن    )ج(  

بشـأن أخالقيـات ومـدونات قواعـد السـلوك للقضـاة وأعضـاء النيابـة          ١٤٣ـالتدريبية الدولية الـ 
  العامة ومسؤويل إنفاذ القانون؛
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الدراســية مــارس احللقــة /آذار ٦فربايــر إىل /شــباط ٢٣عقــدت يف الفتــرة مــن   )د(  
اخلامسة بشأن العدالة اجلنائيـة يف آسـيا الوسـطى، وقـد تناولـت احللقـةُ التـدابري الفعالـة الكفيلـة          

  مبكافحة جرائم املخدرات والتعاونَ الدويل يف عمليات العدالة اجلنائية؛
احللقـة الدراسـية اخلاصـة     ٢٠٠٩مارس /آذار ١٩إىل  ٢عقدت يف الفترة من   )ه(  

إىل كبار مسؤويل العدالة اجلنائية يف الصني، بشأن تعزيـز بـدائل احلـبس     وجهةاملالرابعة عشرة، 
  اتمعية يف مجيع مراحل إجراءات العدالة اجلنائية؛

يوليــه الـدورة التدريبيــة  /متـوز  ٩يونيــه إىل /حزيـران  ٢٩عقـدت يف الفتـرة مــن     )و(  
اتبـاع ـج شـامل حيـال تنميـة       القطرية الرابعة بشأن معاملة ارمني معاملةً جمتمعية من خـالل 

  املوارد التطوعية يف الفلبني؛
أغســطس الــدورة التدريبيــة /آب ٧يوليــه إىل /متــوز ١٣عقــدت يف الفتــرة مــن   )ز(  

  اخلاصة الثانية عشرة بشأن تصدي العدالة اجلنائية للفساد؛
ديسـمرب  /كـانون األول  ٣نـوفمرب إىل  /تشـرين الثـاين   ١٦عقدت يف الفترة من   )ح(  

لقة الدراسية اخلاصة اخلامسة عشرة بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف الصـني، وتناولـت   احل
  .املسائل املتعلقة حبشد وتدريب الفنيني العاملني يف جمال القضاء والعدالة اجلنائية

  :ذت أنشطة التعاون التقين التاليةنفِّ ٢٠٠٩ويف عام   -٤
والنيابـة العامـة الوطنيـة التابعـة لـوزارة العـدل       تشارك كلٌّ من املعهـد املـذكور     )أ(  

الفلبينية واملركز اإلقليمي لشرقي آسيا واحمليط اهلادئ يف استضافة احللقة اإلقليمية الثالثة بشـأن  
إىل  ٩احلكم الرشيد فيما خيص بلدان جنوب شرق آسيا؛ اليت عقدت يف مـانيال يف الفتـرة مـن    

ابري املتعلقــة بتجميــد عائــدات الفســاد ومصــادرا   ديســمرب، وتناولــت التــد /كــانون األول ١١
  واستعادا مبا فيها منع غسل األموال؛

استضاف اثنان من أساتذة املعهد، باالشتراك مـع معهـد أمريكـا الالتينيـة ملنـع        )ب(  
اإلجرام ومعاملة ارمني، دورة عن إصالح نظـم العدالـة اجلنائيـة يف أمريكـا الالتينيـة حضـرها       

 .أغسـطس /آب ١٩إىل  ١٠وعقدت الـدورة يف كوسـتاريكا يف الفتـرة مـن      .بلدانممثلو سبعة 
أغسـطس  /آب ٢١م األستاذان حلقة دراسـية بغـرض املتابعـة عقـدت يف نيكـاراغوا يف      كما نظّ

  لد؛وانصبت على األوضاع احملددة يف ذلك الب
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ــرة مـــن    )ج(   ــوبر إىل /تشـــرين األول ٥زار كينيـــا يف الفتـ ــانون األول ١٢أكتـ  /كـ
يســمرب اثنــان مــن أســاتذة املعهــد مــن أجــل املســاعدة علــى النــهوض بأنشــطة إدارة خــدمات    د

  األطفال التابعة لوزارة شؤون املساواة بني اجلنسني واألطفال والتنمية االجتماعية؛
أكتــوبر /تشــرين األول ١٠ســبتمرب إىل /أيلــول ٢٧زار الفلــبني يف الفتــرة مــن   )د(  

املسـاعدة التقنيـة للـدورات التدريبيـة الـيت تنظمهـا اإلدارة        أحد أسـاتذة املعهـد مـن أجـل تقـدمي     
املعنية حباالت اإلفراج املشروط واإلفراج رهن املراقبة، التابعة لـوزارة العـدل، لصـاحل املـوظفني     

  .ان املتطوعني للقيام ذا األمراحملليني املسؤولني عن مراقبة السلوك واألعو
ضـريية التاليـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عشـر        األعمال التح ٢٠٠٩جريت يف عام أُو  -٥

  :٢٠١٠أبريل /ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املقرر عقده يف سلفادور بالربازيل يف نيسان
اســتراتيجيات مكافحــة اكتظــاظ املرافـــق    "املعهــد حلقــة عمــل حــول      نظّــم   )أ(  

  ؛"اإلصالحية واملمارسات الفضلى يف هذا اال
ينـاير مث يف الفتـرة مـن    /كـانون الثـاين   ٢٨ إىل ٢٦د يف الفتـرة مـن   وعقد املعهـ   )ب(  

ســبتمرب اجتمــاعني حتضــرييني حللقــة العمــل املــذكورة أعــاله؛ ودعــا إليهمــا  /أيلــول ١٨إىل  ١٤
املعهد خرباَء من بلدان ومنظمات دولية خمتلفة؛ منها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات      

لالتيين ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، واملعهد األفريقي ملنـع اجلرميـة   واجلرمية، واملعهد األمريكي ا
ومعاملة ارمني، واملركز الدويل إلصـالح القـانون اجلنـائي ولسياسـة العدالـة اجلنائيـة والـس        

  .االستشاري الدويل للشؤون العلمية والفنية
    

    رمنياملعهد األمريكي الالتيين ملنع اجلرمية ومعاملة ا  - باء  
ــة      )أ(   ــة املنظمــة عــرب الوطني ــى  : اإلجــراءات املتخــذة ملكافحــة اجلرمي التصــديق عل

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، املكمـل التفاقيـة    
(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وتطبيق هذا الربوتوكول؛

1

١(  
امج املعهـد ملكافحـة االجتـار باألشـخاص واالجتـار باملهـاجرين       يما خيـص برنـ  ف    

قــام املعهــد، بالتعــاون مــع املكتــب اإلقليمــي للمكســيك وأمريكــا    ) ٢٠١١-٢٠٠٨(
الوســطى التــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، بنشــر دراســة عــن  

متجرين باألشخاص، ووضـع  القدرات الوطنية واإلقليمية املتعلقة باملالحقة القضائية لل
───────────────── 

  .٣٩٥٧٤ الرقم، ٢٢٣٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
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خطــة تدريبيــة رئيســية ودليــل بشــأن التحقيــق يف جــرائم االجتــار باألشــخاص، ووضــع 
  خطة رئيسية تتعلق مبنع هذه اجلرمية وتبادل االتصاالت يف هذا الصدد؛

  :اإلجراءات املتخذة للتغلب على اكتظاظ السجون واملؤسسات البديلة هلا  )ب(  
ــالينربغ حلقــوق اإلنســان والقــانون   يعكــف املعهــد املــذكور ومع   ‘١‘   هــد راؤول ف

) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( اإلنسـاين علــى تنفيـذ برنــامج الــنظم اإلصـالحية وحقــوق اإلنســان   
زالء السـجون  ـالذي يرمي إىل تعزيز إجياد وجهة نظر شاملة بشأن احلقوق اإلنسانية لن

وقــدرة الــنظم اإلصــالحية علــى تشــجيع اعتمــاد منــوذج احلقــوق والواجبــات اخلــاص    
وميكـن االطـالع علـى النتـائج يف املنشـور املتعلـق بالسـجون والعدالـة          .األمم املتحـدة ب

(ي؛ـاجلنائية يف أمريكا الالتينية والكاريب
2

٢(  
يعكــف املعهــد املــذكور ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة،    ‘٢‘  

/ اعــة البشــريةبالتنســيق مــع برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املن  
يــدز ومنظمــة الصــحة العامليــة وهيئــات األمــم املتحــدة العاملــة يف هــذا اــال، علــى   ألا

تنفيذ برنامج يرمـي إىل وقايـة السـجناء مـن اإلصـابة ـذا الفـريوس والعنايـة باملصـابني          
ومت حــىت اآلن وضــع إطــار مفــاهيمي لسياســات صــحية    .منــهم وعالجهــم ودعمهــم 
لى تشجيع اإلجراءات الراميـة إىل تقويـة اهلياكـل اتمعيـة     إصالحية عمومية؛ عالوة ع

العمومية واملدنية من أجل التصدي ملشكلة اإلصـابة ـذا املـرض يف مراكـز االحتجـاز      
  ويف املؤسسات اإلصالحية؛

  :اإلجراءات املتخذة يف جمال قضاء األحداث  )ج(  
لعنـف  بشـأن منـع ا   ٢٠١٠-٢٠٠٩يعكف املعهد علـى تنفيـذ برنـامج عـامي         

ضد األحداث وتقوية نظـام العدالـة اجلنائيـة اخلـاص باألحـداث؛ وهـو الربنـامج الـذي         
يهدف إىل دراسـة نظـم العدالـة اجلنائيـة اخلاصـة باألحـداث وحتليـل تشـغيلها وأدائهـا،          
وإىل وضع برنامج لتدريب القضاة وموظفي النيابة العامة وحمـاميي الـدفاع العـام علـى     

تطبيـق قـانون عقوبـات يتسـم بالطـابع الـدميقراطي ويلتـزم        اتباع ج حقوق اإلنسان و
  بالضمانات اليت تكفل هذه احلقوق؛

───────────────── 
  )٢( Elias Carranza and others, Cárcel y justicia penal en América Latina y el Caribe: cómo implementar el 

modelo de derechos y obligaciones de las Naciones Unidas (Mexico City, Siglo XXI, 2009).  
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  :اإلجراءات املتعلقة باالحتياجات اخلاصة للمرأة داخل نظام العدالة اجلنائية  )د(  
املــرأة والعدالـة واملســاواة  "اسـتهل املعهـد مشــروعني ينـدرجان ضــمن برنـامج         

ــة واملســاواة بــني    أ): ٢٠١١-١٩٩٩" (بــني اجلنســني  ال ومهــا مشــروع مرصــد العدال
اجلنسني، ومشروع آخر عن منع العنف وكفالة املساواة فيما خيـص وصـول املـرأة إىل    

  العدالة؛
  :يف جمال العدالة اجلنائية هاومعايريالتدابري املتعلقة بقواعد األمم املتحدة   )ه(  
ــة  يعكــف املعهــد، باالشــتراك مــع معهــد آســيا والشــرق األقصــى           ــع اجلرمي ملن

ي متعـدد السـنوات بشـأن إصـالح نظــام     ـومعاملـة اـرمني، علـى تنفيـذ برنـامج تدريبــ     
  العدالة اجلنائية يف أمريكا الالتينية؛

  :التدابري املتعلقة مبنع اجلرمية  )و(  
اــة العنــف داخــل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وضــع املعهــد، يف إطــار برنــامج عــامي     

 تمـع، منهجيــة معيط ا ريقــة تفســريية جامعــة مانعـة ترســي أساســاً موضــوعياً  نــة وأَعـد
  .وقد نشرت النتائج .يقوم عليه تصميم سياسات ترمي إىل منع مثل هذا العنف

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

ورويب ملنـع  لـت األنشـطة الرئيسـية واخلطـط اجلديـدة للمعهـد األ      متثّ ٢٠٠٩خالل عام   -٦
  :اجلرمية ومكافحتها، املنتسب إىل األمم املتحدة، فيما يلي

الـذي تشـارك    دليل استقصاء حـاالت اإليـذاء  : مشلت املشاريع املنجزة ما يلي  )أ(  
يف إعداده املكتب واملفوضيةُ االقتصـادية ألوروبـا؛ واستقصـاء بشـأن أوجـه التـأثري غـري العاديـة         

ابــة العامــة والقضــاة يف فنلنــدا والســويد؛ واالســتعدادات املتعلقــة    الــيت يتعــرض هلــا موظفــو الني 
بإجراء استعراض لتوصيات األمم املتحـدة بشـأن العنـف ضـد املـرأة؛ ومشـروعاً بشـأن الفسـاد         
على احلدود الفنلندية الروسية؛ واجلزء الثـاين مـن مشـروع بشـأن األمـن يف السـجون الفنلنديـة        

 األداة الدوليـة لوضــع السياســات املتعلقــة بالســجون رمجــة والرعايـة الالحقــة لفتــرة الســجن؛ وت 
  ومواءمة هذه األداة حسب األوضاع السائدة يف روسيا؛

املرجـــع األورويب  : تشـــمل االلتزامـــات اجلاريـــة الطويلـــة األجـــل مـــا يلـــي         )ب(  
ــة   ــة اجلنائي ــة والعدال ــم املتحــدة االستقصــائية بشــأن    إلحصــاءات اجلرمي ــل دراســات األم ؛ وحتلي

اجلرمية وتقدمي إفادات يف هذا الصدد؛ وتقيـيم تنفيـذ معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها       اجتاهات 
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بشأن اجلرمية والعدالة اجلنائية ومنع اجلرمية؛ واملشاركة يف جلسـات جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة      
  ت؛اجلنائية ويف مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية اليت تعقد كل مخس سنوا

اجلــزء الثالــث مــن املشــروع الــذي يتنــاول  : تشــمل املشــاريع اجلاريــة مــا يلــي   )ج(  
املؤشــرات "األمــن يف الســجون الفنلنديــة والرعايــة الالحقــة لفتــرة الســجن؛ واملشــروع املعنــون 

، الــذي متولــه )EUROJUSTIS(أدوات تقيــيم السياسـات  : العلميـة الدالــة علــى الثقـة يف العدالــة  
األوروبية من ميزانيـة الربنـامج اإلطـاري السـابع للجماعـة األوروبيـة؛ ومتابعـة        أساساً املفوضية 

ومواءمـة هـذه األداة    األداة الدولية لوضع السياسات املتعلقة بالسجونالعمل فيما خيص ترمجة 
حسب األوضاع السائدة يف روسيا؛ واالستعدادات املتعلقـة حبلقـيت عمـل تعقـدان أثنـاء املـؤمتر       

مبنحـة مـن   (وجيه مشروع األداة األوروبية الستقصاء حاالت اإليـذاء يف فنلنـدا   الثاين عشر؛ وت
؛ ومشـروعاً عـن االجتـار باألشـخاص بغـرض السـخرة؛       )املكتب اإلحصائي للجماعة األوروبية

وحتليالً وتبليغاً مستندين إىل دراسة األمم املتحدة االستقصائية العاشرة بشـأن اجتاهـات اجلرميـة    
  الة اجلنائية؛ ووضع أدوات رصد ملؤسسات القضاء وإنفاذ القانون؛وعمليات نظم العد

جترى حالياً مفاوضات بشأن التدريب على حماربة الفساد يف روسيا؛ وبشـأن    )د(  
مشروع عن إجراء إحصاءات أوروبية للعقوبات غري االحتجازيـة، وبشـأن املشـاركة يف نـدوة     

  وي للجمعية األوروبية لعلم اجلرمية؛ستوكهومل السنوية عن علم اجلرمية واملؤمتر السن
يواصل املعهد إصـدار تقـارير ووثـائق أخـرى تنشـر علـى نطـاق واسـع، كمـا            )ه(  

  يواصل إعطاء منح دراسية لشباب الباحثني واملمارسني األوروبيني؛
يواصــل موظفــو املعهــد تعــاوم مــع زمالئهــم العــاملني يف مجعيــات وجمــالت     )و(  

  .ركتهم يف مشاريع وطنية لوضع السياساتعلمية دولية فضال عن مشا
    

    املعهد األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني  - دال  
اتسمت الفترة قيد االستعراض بتزايد يف زخم التعاون مـع شـبكات منـع اجلرميـة ومـع        -٧

واضـطلع   .الدول األعضاء مـن أجـل حشـد الـدعم الـالزم لتلبيـة االحتياجـات الـيت مت حتديـدها         
  :باألنشطة التالية ٢٠٠٩خالل عام املعهد 

  :أنشطة املشاريع  )أ(  
يف مجهوريـة  " العودة مـن السـجن إىل الـدار   "من املزمع تنفيذ املشروع املعنون   ‘١‘  

  ؛٢٠١٠الكونغو الدميقراطية يف عام 
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ــيم نظــم حســم النــ      ‘٢‘   ــا خيــص تقي ــع    ـفيم ــاً مناقشــات م ــة جتــرى حالي زاع البديل
  شأن نظام ما بعد حمكمة غاكاكا؛السلطات املختصة يف رواندا ب

ــران    ‘٣‘   ــل حزي ــدء قب ــه /مــن املقــرر الب ــات    ٢٠١٠يوني ــر طلب ــيم ألث يف إجــراء تقي
  خدمات اتمعات احمللية وخدمات الرعاية الالحقة للسجن يف كينيا؛

قامـت الرابطـة الدوليـة ملكافحـة     " مشروع رصـد اجلرميـة السـيربانية   "فيما خيص   ‘٤‘  
، بتأسـيس املركـز األفريقـي    ٢٠٠٩ديسـمرب  /املعهد، يف كانون األولاجلرمية السيربانية و

  ؛٢٠١٠يونيه /للقانون السيرباين ومنع اجلرمية السيربانية املقرر افتتاحه يف حزيران
تقرير عن املشروع الذي يتناول االجتار باألطفال؛  ٢٠٠٩فرباير /صدر يف شباط  ‘٥‘  

  جهود مكافحة االجتار باألشخاص؛ ومن املزمع إطالق محلة توعية ترمي إىل تعزيز
االجتـــار "تقريـــر عـــن مشـــروع مكافحـــة     ٢٠٠٩فربايـــر /صـــدر يف شـــباط   ‘٦‘  

ــا ــه /؛ ومثــة خطــط بشــأن إطــالق محلــة توعيــة يف حزيــران  "باألشــخاص يف نيجريي يوني
  بالتشارك مع مركز اململكة املتحدة ملكافحة االجتار بالبشر؛ ٢٠١٠

مشــروع  "جلرميــة يف أفريقيــا يف إطــار   اســتمرت عمليــات حتــديث إحصــاءات ا     ‘٧‘  
وشارك املعهد يف حلقة عمل نظمها املكتـب يف أديـس أبابـا يف كـانون      ."النماذج القطرية

  ويف اجتماع فريق خرباء بشأن مجع البيانات املتعلقة باجلرمية؛ ٢٠٠٨ديسمرب /األول
اجتمـاع خـرباء    ٢٠١٠فيما خيص استقصـاء حـاالت اإليـذاء سـيعقد يف عـام        ‘٨‘  

  ملتابعة هذا االستقصاء مع السلطات املختصة يف أفريقيا؛
مشـــاورات مـــن أجـــل اســـتعراض مشـــاريع   ٢٠٠٩مـــارس /عقـــدت يف آذار  ‘٩‘  

  االتفاقيات املتعلقة بتسليم املطلوبني واملساعدة التقنية املتبادلة يف أفريقيا؛
موذجيـة الـدنيا   أُرسلت استبيانات بشأن القواعد الن ٢٠٠٩نوفمرب /يف تشرين الثاين  ‘١٠‘  

  وستستخدم الردود للوقوف على مدى تطبيق تلك القواعد يف أفريقيا؛ .ملعاملة السجناء
  :التدريب  )ب(  
إىل  موجهـة حضر موظفون من أوغندا وبوروندي والسـودان وكينيـا دورات     ‘١‘  

وســتنظم دورات مماثلــة يف  .٢٠٠٩مــايو /مــوظفي العدالــة اجلنائيــة يف أفريقيــا يف أيــار 
  دون إقليمية أخرى؛مناطق 
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عقدت حلقات عمل بشأن اإلفراج املشروط والوضع حتـت املراقبـة والتـدابري      ‘٢‘  
  وجار مناقشة االقتراحات اليت متخضت عنها تلك احللقات؛ .اإلصالحية اتمعية

اجتماع خرباء من أجـل   ٢٠١٠مايو /من املخطط أن يعقد يف كيغايل يف أيار  ‘٣‘  
  حبث مسألة اجلرمية؛

وجامعــة ) الواليــات املتحــدة(ســيقوم كــل مــن املعهــد وجامعــة واشــنطن ويل   ‘٤‘  
، )اململكـة املتحـدة  (، بالتعـاون مـع مركـز دراسـات عقوبـة اإلعـدام       )أوغنـدا (ماكريي 

  ؛٢٠١٠أغسطس /بتدريب املوظفني القانونيني يف أفريقيا يف آب
فيـذ  يعكف املعهد علـى دراسـة طلـب تقـدمت بـه هيئـة احلكـم مـع وقـف التن           ‘٥‘  

والرعايــة الالحقــة لفتــرة الســجن يف كينيــا تلــتمس فيــه تزويــدها مبســاعدة تقنيــة علــى   
  ؛٢٠١٠مايو /شكل دورة تدريبية تعقد يف أيار

  :نشر املعلومات  )ج(  
هي جملة خمتصـة بنشـر املقـاالت     الة األفريقية املعنية باجلرمية والعدالة اجلنائية  ‘١‘  

  ؛٢٠١٠مارس /هذه الة يف آذار البحثية، ومن املقرر أن يبدأ صدور
 /سامهت جامعة واشنطن ويل يف استحداث مركز معلومـات افتـتح يف شـباط     ‘٢‘  

  ؛٢٠١٠فرباير 
  :االستشارات  )د(  
أغسـطس  /استضاف املعهد خبرياً استشارياً تابعـاً للمكتـب يف الفتـرة مـن آب      ‘١‘  

بشـأن اجلرميـة يف   من أجل تعزيز إجراء إحصـاءات   ٢٠٠٨ديسمرب /حىت كانون األول
  أفريقيا؛

توىل املعهد تنسيق زيارة تقييمية قام ا خـرباء مـن جامعـة كارولينـا الشـمالية        ‘٢‘  
مــن  ٢٠٠٩يونيــه /إىل مصــلحة الســجون األوغنديــة يف حزيــران ) الواليــات املتحــدة(

  أجل دعم إدارة السجون؛
مبـــاال شـــارك املعهـــد يف دورة خاصـــة عقـــدا يف كا  ٢٠٠٩يوليـــه /يف متـــوز  ‘٣‘  

ــة إدارة الســجون يف         ــز فعالي ــات بشــأن تعزي ــوانني العقوب ــة إلصــالح ق ــة الدولي الرابط
  أفريقيا؛

  :التدريب الداخلي  )ه(  
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ومـن   .استضاف املعهد متدربني داخليني ينتمون إىل عدة جامعات يف أوغندا    
  ؛٢٠١٠املزمع تنفيذ برنامج تبادل للطلبة مع جامعات يف الواليات املتحدة يف عام 

  :التعاون الدويل  )و(  
يتعاون املعهد تعاونـا وثيقـا مـع املكتـب ووكـاالت أخـرى تعمـل علـى تعزيـز              

  .منع اجلرمية يف شىت البلدان
    

    املركز الدويل إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية  - هاء  
  :املركز األنشطة التالية نفّذ ٢٠٠٩خالل عام   -٨

املكتـب علـى وضـع دراسـة استقصـائية جامعـة لتيسـري        واصل املركز مساعدة   )أ(  
عمليــة تقــدمي التقــارير مــن جانــب الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  

(املنظمة عرب الوطنية
3

ومشلـت أنشـطة املكتـب عقـد      )4٤(.واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )٣
ج احلاسـوبية اجلـاهزة اخلاصـة بالدراسـة االستقصـائية      اجتماع رابع لفريـق اخلـرباء املعـين بـالربام    

اجلامعة، وعقد حلقة عمـل عـرب إقليميـة ترمـي إىل تعزيـز التصـديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة           
  ملكافحة الفساد وتقدمي تقارير بشأن تنفيذها؛

ساعد املركز املكتب على حتديث االستراتيجيات النموذجية والتدابري العمليـة    )ب(  
قـرار اجلمعيـة   (تعلقة بالقضـاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           امل

، مبا يف ذلك إجراء استعراض هلـا أثنـاء اجتمـاع فريـق خـرباء حكـومي       )، املرفق٥٢/٨٦العامة 
ــد يف آذار  ــد يف تايلنــ ــارس /دويل عقــ ــتعراض     ٢٠٠٩مــ ــة اســ ــأن عمليــ ــرض بشــ ــدمي عــ وتقــ

يـة وحتـديثها أثنـاء حـوار مشـترك دار خـالل الـدورة الثالثـة واخلمسـني          االستراتيجيات النموذج
  للجنة وضع املرأة؛

منتــدى   ٢٠٠٩ديســمرب  /م املركــز يف فــانكوفر بكنــدا يف كــانون األول    نظّــ   )ج(  
  ؛"الربط بني اجلهود احمللية واجلهود الدولية: تصدي العدالة اجلنائية للعنف ضد املرأة"عنوانه 

الكُتيــب اإلرشــادي بشــأن تــدابري العدالــة  كتــب علــى إنتــاج ســاعد املركــز امل  )د(  
  )5٥(؛اجلنائية يف التصدي لإلرهاب

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤ الرقم، ٢٢٢٥الد  ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(  
  .٤٢١٤٦ الرقم، ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد  )٤(  
  .A.09.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٥(  
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فيمــا خيــص جــرائم االحتيــال االقتصــادي واجلــرائم املتعلقــة باهلويــة أعــد املركــز    )ه(  
ورقة عن املسائل اخلاصة بضحايا اجلرائم املتعلقة باهلوية عممت باعتبارها ورقة غرفة اجتماعات 

املركـز   نظّـم ثناء الدورة الثامنة عشرة للجنـة األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، كمـا         أ
  ؛"ادي واجلرائم املتعلقة باهلويةمنع جرائم االحتيال االقتص"اجتماعاً فرعياً حول موضوع 

ظل املركـز يعمـل شـريكاً للمكتـب يف مشـروع يرمـي إىل النـهوض بقـدرات           )و(  
ويســـتجيب هـــذا املشـــروع الحتياجـــات وظـــروف  .يف جنـــويب الســـودانمصـــلحة الســـجون 

  األطفال والنساء وغريهم من شرائح السجناء ذوي االحتياجات اخلاصة؛
ساعد املركز، بالتعاون مع شبكة برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة        )ز(  

" علـى اكتظـاظ السـجون    إصالح النظم اجلنائية والتغلـب "اجلنائية، على تنظيم حلقة عمل عن 
وقدم املركـز ورقـة عـن اكتظـاظ      .أثناء الدورة الثامنة عشرة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  السجون وإصالحها يف اتمعات اخلارجة من صراعات؛

ساعد املركز املكتب يف األعمال التحضريية للمؤمتر الثـاين عشـر، حيـث أعـد       )ح(  
ــة    ــات خلفي ــة معلوم ــاول موضــوع     مشــروع ورق ــيت تتن ــة العمــل ال اســتراتيجيات "ختــص حلق

؛ كمـا شـارك املركـز    "مكافحة اكتظاظ املرافق اإلصالحية، واملمارسات الفضلى يف هذا اال
يف اجتماع اخلرباء الثاين الذي نظمه معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملـة اـرمني   

مـن جـدول األعمـال     ٣كـز أيضـاً مـواد بشـأن البنـد      املر وقـدم  .من أجل التحضري لتلك احللقة
  ، بغرض إعداد دليل املناقشة؛"األطفال والشباب واجلرمية"املؤقت، املعنون 

م املركز سلسـلة مناقشـات مائـدة مسـتديرة شـاركت فيهـا عـدة وكـاالت         ظّن  )ط(  
لصـحة  ا"حول موضوع الصـحة العقليـة ونظـام العدالـة اجلنائيـة، ونشـر املركـز دراسـة عنواـا          

اسـتعراض للمعـايري   : العقلية واخلدمات املتعلقة بتعاطي مواد اإلدمان يف املؤسسات اإلصـالحية 
  ؛"الدنيا واملمارسات الفضلى

ــى مســاعدة وزارة العــدل ا     )ي(   ــى وضــع مشــروع   إليعكــف املركــز عل ــة عل ثيوبي
نون سياسات ختص إدارة شـؤون العدالـة اجلنائيـة وعلـى التأهـب إلجـراء اسـتعراض شـامل لقـا         

  اإلجراءات اجلنائية يف البلد؛
يعكف املركز على مساعدة حكومة مقاطعـة كولومبيـا الربيطانيـة، كنـدا، يف       )ك(  

معاجلـة  "إطار مشروع يهدف إىل تعزيز كفاءة نظام العدالـة، مبـا يف ذلـك إعـداد تقريـر عنوانـه       
  ."أوجه القصور اليت تشوب عمليات العدالة اجلنائية
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    رايل لعلم اجلرميةاملعهد األست  -واو  
فكــل  .واصــل املعهــد تقــدمي دعمــه القــوي ألنشــطة منــع اجلرميــة    ٢٠٠٩خــالل عــام   -٩

مشاريع املعهد البحثية تدرس االنعكاسـات املترتبـة علـى منـع اجلرميـة؛ وتتضـمن تقـارير املعهـد         
وتشــمل اــاالت احملــددة ملنــع   .توصــيات بشــأن السياســات الواجــب اتباعهــا يف هــذا الصــدد  

التخطـيط لوضـع برنـامج    : مية اليت أُجريت فيها أحباثٌ أو نشرت فيهـا اسـتنباطات مـا يلـي    اجلر
ــع         ــدان من ــة؛ والتســويق االجتمــاعي يف مي ــع اجلرمي ــدان من ــدمي املســاعدة يف مي وطــين معــين بتق
اجلرمية؛ وتقييم برامج اإلصـالح خـارج احملـاكم؛ وتصـدي أجهـزة إنفـاذ القـانون للمخـدرات؛         

نـف املرتبطــة بتعـاطي الكحــول؛ وممارسـة العنــف أو القتـل ضــد العشــري؛     وخفـض معــدالت الع 
ويتضح اتساع نطاق أنشطة منع اجلرمية من عدد املؤمترات الكـربى الـيت    .واالجتار باألشخاص

عقدت بشـأن العالقـة بـني شـباب السـكان األصـليني واجلرميـة، والـربامج اإلصـالحية، وتـدابري           
  .فحة متويل اإلرهابمكافحة غسل األموال، وتدابري مكا

ديســمرب /وقــد انضــم املعهــد إىل عضــوية املركــز الــدويل ملنــع اجلرميــة يف كــانون األول    -١٠
ــس إدارة املركــز     ٢٠٠٩ ــد عضــو يف جمل ــدير املعه ــأن م ــاً ب ــد يف    .؛ علم ــو املعه وشــارك موظف

ــة   : ٢٠٠٩االجتماعــات التاليــة خــالل عــام   الــدورة الثامنــة عشــرة للجنــة منــع اجلرميــة والعدال
يونيـه جلنـة التحريـر التابعـة للمركـز الـدويل ملنـع        /جلنائية؛ واالجتماع الذي عقدتـه يف حزيـران  ا

كـانون   ٩إىل  ٧اجلرمية؛ واحللقة الدراسية اليت عقدها املعهد يف مونتريال بكنـدا يف الفتـرة مـن    
وآفـاق  استقراء الواقع وتقييم األوضـاع  : منع اجلرمية يف العامل كله"ديسمرب حتت عنوان /األول

ديســـمرب برنـــامج األمـــم املتحـــدة    /؛ واالجتمـــاع الـــذي عقـــده يف كـــانون األول   "املســـتقبل
للمســتوطنات البشــرية عــن كتــاب مرجعــي بشــأن الشــباب؛ واالجتماعــات التحضــريية حللقــة  
العمل بشأن النهج العملية حيال منع جرائم املدن، وهي احللقة الـيت سـتعقد أثنـاء املـؤمتر الثـاين      

وحصـل   )6٦(.املعهد يف استحداث أداة املكتب املتعلقة بتقييم جهـود منـع اجلرميـة   وساهم  .عشر
أحد موظفي املعهد على منحة دراسية من مؤسسة فولربايت يف الواليات املتحدة ومتكـن هـذا   

ونظــم املعهــد حلقــة دراســية مــع  .املوظــف مــن إقامــة روابــط قيمــة يف جمــال اجلرميــة الســيربانية 
وقـدم موظفـون يف املعهـد أوراقـاً إىل      .زيلندا بشـأن االجتـار باألشـخاص   شركاء إقليميني يف نيو

مـؤمترات دوليــة؛ منــها االجتمــاع الســنوي للرابطــة األمريكيــة لعلــم اإلجــرام، ومــؤمتر األطفــال  
زاهة يف هــذا ـوالقــانون، واجتمــاع مؤسســة الشــفافية الدوليــة بشــأن إدارة الغابــات وتــوخي النــ

───────────────── 
  توطنات البشرية،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للمس )٦(  

Cross-Cutting Issues: Crime Prevention Assessment Tool (HS/1232/09E), Criminal Justice Assessment 

Toolkit, No. 5 (New York, 2009).  
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كة البحــوث يف جمــال املخــدرات والكحــول يف منطقــة احملــيط  الصــدد، واالجتمــاع الرابــع لشــب
  .٢٠٠٩ي عقد يف سنغافورة يف عام اهلادئ، ومؤمتر األمن اآلسيوي الشامل الذ

واستهل مشـروع حبثـي عـن بنـاء القـدرات التقنيـة يف جمـال منـع اجلرميـة؛ وذلـك ـدف              -١١
واسـتمر   .يـيم القـائم علـى األدلـة    توطيد املهارات واملمارسات الوطنيـة، ال سـيما فيمـا خيـص التق    

املعهد يف إنتاج طائفة من التقارير واألوراق املوجهة إىل صانعي السياسات، عالوة على جمموعة 
واســتمر املعهــد يف دعــم  .جديــدة مــن األوراق الراميــة إىل حتويــل األحبــاث إىل تطبيقــات عمليــة  

ــى  Indigenous Justice Clearinghouse (www.indigenousjustice.gov.au)مؤسســة  ــك عل ؛ وذل
  .سبيل التركيز على األحباث ذات الصلة بالسياسات واملمارسات

وعلى سبيل مواصلة جهوده الرامية إىل بناء قاعدة األدلة قام املعهـد برصـد االجتاهـات      -١٢
املتعلقــة بالقتــل والوفــاة أثنــاء االحتجــاز وســرقة األســلحة الناريــة والســطو املســلح واألحــداث   

ين واالحتيال علـى احلكومـة وتعـاطي املخـدرات واجلرميـة؛ كمـا قـدم تقـارير عـن تلـك           احملتجز
وتتضـمن   .ويستمر تنفيذ بـرامج رئيسـية عـن غسـل األمـوال واالجتـار باألشـخاص        .االجتاهات

ــا يلــي   ــة م ــيم األنشــطة اإلصــالحية؛ وبرناجمــاً عــن العنــف     : مشــاريع املعهــد البحثي ــرامج لتقي ب
اً بشــأن االعتــداءات اجلنســية؛ وأنشــطة ضــبط األمــن يف املبــاين       األســري؛ وبرناجمــاً إصــالحي  

املرخصة؛ ودراسات عن طبيعة ومدى أمن استخدام احلواسيب؛ واالحتيال علـى املسـتهلكني؛   
وارمـــات وتعـــاطي املخـــدرات؛ والعنـــف ضـــد الســـكان األصـــليني واإلســـاءة إىل األطفـــال؛  

واحتكـاك األحـداث بنظـام العدالـة اجلنائيـة؛       ومواقف اتمعات احمللية إزاء العنف ضـد املـرأة؛  
وإنفاذ قوانني املخدرات يف اتمعات احمللية األصـلية؛ واسـتحداث أطـر ومؤشـرات أداء بشـأن      
ــان اتمعــات احملليــة يف املنــاطق النائيــة؛ وقضــاء األحــداث؛ والتحــري األمــين يف البيئــات          أم

  .اجلرائم والتنبؤ ا ومنذجتهااحلساسة؛ وتكثيف األعمال التقنية املتعلقة بتقصي 
ومـا زال نشـر نتـائج البحـوث علـى نطـاق واسـع علـى صـانعي السياسـات واملمارســني             -١٣

رئيسـياً   تقريراً حبثياً ١٦نشر املعهد  ٢٠٠٩ففي عام  .والباحثني ميثل جزءاً هاماً من عمل املعهد
ضمن سلسلة املنشـورات  " لة ااجتاهات اجلرمية والعدالة اجلنائية واملسائل املتص"ورقة عن  ١٩و

صحيفة وقائع؛ علماً بأا كلها متاحة على املوقـع الشـبكي للمعهـد     ٣٣الصادرة يف هذا اال و
)www.aic.gov.au(.      ــات؛ ــل البيان ــدة لتحلي ــه الشــبكي أداة جدي ــى موقع    كمــا عــرض املعهــد عل

انظــــر (رميــــة وذلــــك كخطــــوة أوىل علــــى طريــــق التوســــع يف إتاحــــة البيانــــات املتعلقــــة باجل  
http://data.aic.gov.au/duma/duma.html(.   ــداً مــن التوســع يف   ٢٠١٠وسيشــهد عــام هــذا  مزي

 :Australian Crimeالصـدد علـى حنـو يتـيح التعامـل مـع بعـض اإلحصـاءات يف املنشـور الشـعيب           

Facts and Figures )حقائق وأرقام: اجلرمية يف أستراليا(.  



 

V.10-52331 15 
 

E/CN.15/2010/10 

    العليا يف العلوم اجلنائيةاملعهد الدويل للدراسات   - زاي  
 ١٠٢شخصاً ينتمـون إىل   ٣ ١٣٥نشاطاً شارك فيها  ٤٠املعهد  نظّم ٢٠٠٩يف عام   -١٤

 .جامعـة  ٩١شـريكاً، مبـا يف ذلـك     ٤٦هـذه األحـداث بالتعـاون مـع      نفِّـذت وقـد   .من البلـدان 
  :وفيما يلي سرد ألهم تلك األنشطة

  :األنشطة العلمية  )أ(  
نظِّمت يف مدريـد اسـتعداداً حللقـة العمـل املعنيـة بـالتثقيف يف       حلقة عمل دولية   ‘١‘  

جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل من أجل سيادة القانون، وهي احللقـة املندرجـة   
وقــد حضــرها خــرباء تولــوا إعــداد املشــروع األول  .ضــمن فعاليــات املــؤمتر الثــاين عشــر

  املقرر تنظيمها استعداداً للمؤمتر املذكور؛ لوثيقة املعلومات اخللفية وختطيطَ األنشطة
، الـذي  "العدالة يف فترة ما بعد الصـراعات، واملبـادئ اإلسـالمية   "جاء مشروع   ‘٢‘  

نظِّم بالتعاون مع معهد الواليات املتحدة للسالم، على سبيل متابعة نتـائج حلقـة العمـل    
 .٢٠٠٨يطاليـا يف عـام   بشأن إصالح القانون يف أفغانستان اليت عقدت يف سـرياكوزا بإ 

ويكمن هدف هذا املشروع يف إنتاج ورقـة مفـاهيم عـن املسـائل املتصـلة بفتـرة مـا بعـد         
  الصراعات يف الشريعة اإلسالمية، على حنو يشمل تعليقات الباحثني اإلسالميني؛

هـو عنـوان املشـروع    " حماربة اإلفالت من العقاب، والنهوض بالعدالـة الدوليـة  "  ‘٣‘  
ويف إطـار هـذا املشـروع نظـم املعهـد       .ي الـذي نفِّـذ يف العـامني املاضـيني    البحثي الرئيسـ 

مخسة مؤمترات إقليميـة سـاعدت علـى نشـر تقـارير املشـروع يف مخـس منـاطق يف شـىت          
أحناء العامل، مع احلرص يف الوقت ذاته على جلب توصيات حمددة بشأن التنفيذ الالحق 

وعقـد يف مقـر جامعـة الـدول العربيـة يف       .عاتللطرائق اليت تتبع يف فتـرة مـا بعـد الصـرا    
أما  .يناير، املؤمتر اإلقليمي للعامل العريب/كانون الثاين ١٧إىل  ١٥القاهرة، يف الفترة من 

 .فربايــر/شــباط ٢١و ٢٠املــؤمتر اإلقليمــي األمريكــي فقــد عقــد يف ســان خوزيــه يــومي  
 /آذار ٢٥و ٢٤يـومي   وعقد املـؤمتر اإلقليمـي األفريقـي يف كيـب تـاون جبنـوب أفريقيـا       

مارس؛ وركز هذا املؤمتر علـى آليـات إقامـة العدالـة يف فتـرة مـا بعـد الصـراعات وعلـى          
ــات   ــومي      .جناعــة تلــك اآللي ــانكوك ي ــؤمتر اإلقليمــي اآلســيوي يف ب ــد امل  ٢٨و ٢٧وعق

يونيه؛ وركـز علـى   /حزيران ٧أما املؤمتر األورويب فقد عقد يف الهاي يف  .أبريل/نيسان
ووضــع  .١٩٤٨العدالــة يف فتــرة مــا بعــد الصــراعات يف أوروبــا منــذ عــام  آليــات إقامــة

املــؤمتر اخلتــامي الــدويل صــيغةَ املشــروع النهائيــةَ الــيت تتوجــت بإصــدار منشــور يتضــمن   
  ؛١٩٤٦مسحاً عاماً لكل احلاالت اليت أعقبت الصراعات منذ عام 
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نيــاً مبحاربــة الفســاد نــوفمرب استضــاف املعهــد فريقــاً حبثيــاً مع/يف تشـرين الثــاين   ‘٤‘  
ها الرابطة الدوليـة لقـانون   نظّمتالوطين وعرب الوطين من أجل املسامهة يف حلقة دراسية 

ــات ــذ املعاهــدات       .العقوب ــر الصــادرة عــن احملــاكم بشــأن تنفي ــق األوام ــدارس الفري وت
  الدولية ومكافحة الفساد يف شىت البلدان؛

  :األنشطة التثقيفية  )ب(  
 /حزيــران ٣مــايو إىل /أيــار ٢٤زا بإيطاليــا يف الفتــرة مــن  عقــدت يف ســرياكو  ‘١‘  

الوضع القـانوين للجهـات الـيت ليسـت دوالً ومسـؤولية      "يونيه دورة متخصصة عنواا 
تلــك اجلهــات مبوجــب القــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون اجلنــائي الــدويل والقــانون    

يرلنـدي  إلملركـز ا وقد عقدت الدورة حتـت رعايـة كـل مـن ا     ."الدويل حلقوق اإلنسان
يرلنــدا الوطنيــة، وكليــة احلقــوق جبامعــة بــالريمو، والكليــة  إحلقــوق اإلنســان، وجامعــة 

  ، والرابطة الدولية لقانون العقوبات؛)الناتو(التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي 
إىل  ٢عقدت يف مقر الكلية التابعة للناتو يف أوبرامرغاو بأملانيـا يف الفتـرة مـن      ‘٢‘  
ــري ٦ ــا  /ن الثـــاينتشـ ــية عنواـ ــةٌ دراسـ ــريعة اإلســـالمية والعمليـــات  "نـــوفمرب حلقـ الشـ

من ضباط النـاتو الـذين قـد يوفـدون للعمـل يف منـاطق        ٣٢وحضر احللقة  ."العسكرية
  تأججت فيها األوضاع يف أعقاب ما شهدته من صراعات مثل العراق وأفغانستان؛

  ‘٣‘  هــةانون اجلنــائي يونيــه دورة تدريبيــة عــن القــ   /مــت يف حزيــران ظِّنإىل  موج
؛ وذلـك نتيجــة التفاقـات أبرمـت بـني املعهـد وعــدة      هاملرشـحني لنيـل درجـة الـدكتورا    

مت الدورة بالتعاون مع القسـم اإليطـايل يف الرابطـة الدوليـة     وقد نظِّ .جامعات إيطالية
  لقانون العقوبات؛

  :املساعدة التقنية خدمةً ألغراض التعاون اإلمنائي  )ج(  
عنصـراً مـن    ٢٤٨نطاق مشـاريع املسـاعدة التقنيـة يف أفغانسـتان تلقـى      ضمن   ‘١‘  

مبـادرة اسـتتباب   "عناصر قطاع العدالة يف املقاطعات األفغانية تدريباً؛ وذلـك يف إطـار   
 .، وبدعم من مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      "العدالة يف املقاطعات

يف كـــابول وشـــىت اخلاليـــا    وأنشـــئت شـــبكة رصـــد ضـــمت املؤسســـات املركزيـــة     
 /وقام وفد من جلنـة التنسـيق بزيـارة دراسـية إىل بـاريس يف تشـرين الثـاين        .الالمركزية

فـا مـن عشـر حلقـات     ونفِّـذ نشـاطان جديـدان يف مقـاطعيت غـور وقنـدهار تألّ       .نوفمرب
اسـتكمل املشـروع    ٢٠٠٩ويف عـام   .دراسية عقدت يف شاغشاران وقندهار وكابول

ة على صعيد املقاطعات من أجل تنفيذ لوائح اجلـزاءات يف ضـوء قـانون    مبادر"املعنون 
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وقــد انصــب تركيــز املشــروع علــى نشــر وتنفيــذ قــانون اجلــزاءات وقــيم     ."اجلــزاءات
  حقوق اإلنسان على حنو يقترن حبقوق احملتجزين والسجناء؛

  :صاغ حماضرو املعهد دليلني مها  ‘٢‘  
املكتـب،  ( سـي للعـاملني يف السـجون ومراكـز االحتجـاز     دليل التـدريب األسا   •    

  ؛)٢٠٠٨كابول، 
ــاتاحلقــوق   •     ــة لنــ  والواجب ــب، كــابول،  ( زالء الســجون املســلمني ـالديني املكت

  ؛)٢٠٠٨
  :أجرى املعهد تدقيقاً لغوياً لدين يف داري  ‘٣‘  
 نائيـة دليل بشأن منهجيـة التـدريب والتشـريعات األفغانيـة املتعلقـة بالعدالـة اجل        •    

ــة    ( ــوم اجلنائيـ ــا يف العلـ ــات العليـ ــدويل للدراسـ ــد الـ ــابول،  /املعهـ ــب، كـ املكتـ
  ؛)٢٠٠٩

 /املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلـوم اجلنائيـة  ( مبادئ اإلجراءات اجلنائية  •    
  ؛)٢٠٠٩املكتب، كابول، 

ــران  ‘٤‘   ــدرات يف       /يف حزي ــاء الق ــق ببن ــدة تتعل ــد أنشــطة جدي ــتهل املعه ــه اس يوني
   فرح ونيمروز؛مقاطعيت

اسـتهل املعهـد دورة تدريبيـة رائـدة موجهـة       ٢٠٠٩أكتـوبر  /يف تشرين األول  ‘٥‘  
ي علــى تــوفري تــدريب ـوانصــب تركيــز هــذا الربنــامج التدريبــ .إىل موظفــات الســجون

  قانوين وعملي ملوظفات السجون يف كابول ويف ثالث مقاطعات؛
بشــأن وضــع الصــيغة   عقــد املكتــب، بــدعم علمــي مــن املعهــد، حلقــة عمــل     ‘٦‘  

وناقش الفريق العامل شـىت جوانـب قـانون     .النهائية ملشروع قانون اإلجراءات اجلنائية
اإلجراءات اجلنائية األفغاين اجلديد اليت تستحق االنتباه إليها، وذلك يف حضـور ممـثلني   

  للمؤسسات القضائية األفغانية الرئيسية؛
يرمـي إىل دعـم حكومـة مجهوريـة     يونيه اسـتكمل مشـروع توأمـة    /يف حزيران  ‘٧‘  

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف جهودها اهلادفـة إىل تنفيـذ سياسـاا بشـأن مكافحـة      
الفساد واجلرمية املنظمة تنفيذاً فعاالً، وذلك بعقد مؤمتر ختامي عرضت فيه أهم نتـائج  

  املشروع وإصدار دليل يعرب عن معظم إجنازات املشروع؛
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 /مـت يف حزيـران  لى التوايل استضـاف املعهـد حلقـة عمـل نظِّ    للعام اخلامس ع  ‘٨‘  
وتناولت احللقة منـاذج بشـأن غسـل األمـوال      .يونيه بالتعاون مع صندوق النقد الدويل

ومتويل اإلرهاب وتقييم خماطره؛ وحضرها خرباء دوليون ومسـؤولون حكوميـون مـن    
ا خـربام بشـأن   بلدان آسيا الوسطى وشرق أوروبا تبـادلوا وجهـات نظـرهم وتقـامسو    

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهـاب، مـع التركيـز اخلـاص علـى اجلرميـة السـيربانية        
  .واإلرهاب السيرباين

    
    جامعة نايف العربية للعلوم األمنية - حاء  

مسـتقلة   اعتباريـة ذات شخصـية  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية هي منظمة إقليمية   -١٥
ــازا  وقــد  .نظامهــا األساســيدبلوماســية، كمــا يــنص عليــه  ت احلصــانة الويتمتــع رئيســها بامتي

  :األنشطة التالية ٢٠٠٩نفذت خالل عام 
ــة  نظّ  )أ(   ــة عــن اإلرهــاب ووســائط اإلعــالم    مــت اجلامع يف عقــدت دورة تدريبي
  يناير؛/كانون الثاين ٢٨إىل  ٢٤من  القاهرة

يـة باملسـائل األمنيـة،    سـرة يف التوع ُألحماضرة عامة بشأن دور ااجلامعة  نظّمت  )ب(  
  فرباير؛/شباط ١٠يف لبنان يف أُلقيت 

ندوة عن االفتقـار إىل القـدرات   مت اجلامعة، بالتعاون مع جامعة القصيم، نظّ  )ج(  
  يف اململكـة العربيـة السـعودية مـن     عقـدت  األمنيـة وتـأثريه علـى مكافحـة اإلرهـاب،       الدوائريف 
  مارس؛/آذار ١١إىل  ٩

دورة تدريبيـة يف الطـب الشـرعي    االشتراك مع جامعة قطر، عقدت يف قطر، ب  )د(  
  مايو؛/أيار ٢٠إىل  ٩، من "الدليل الرقمي اجلنائي يف جرائم اإلرهاب اإللكتروين"عنواا 

ــ )ه(   ــة "دوة حــول عقــدت ن النمــوذج -الــنظم واآلليــات: عمــل الشــرطة األوروبي
ــة الشــرطة النمســاوية يف فيينــ    " النمســاوي ــع أكادميي ــاون م ــن بالتع ــران ٢٩ا م ــه/حزي    إىل يوني

  يوليه؛/متوز ٣
ــن  عقــدت   )و(   ــة بشــأن ف وإدارة األزمــات باالشــتراك مــع   التفــاوضدورة تدريبي

  يوليه؛/متوز ٢٢إىل  ١٨وزارة الداخلية يف اليمن من 
، يف "والتطلعـات  الواقـع  :االسـتراتيجيات األمنيـة  "دى عـن موضـوع   تـ منعقد   )ز(  

  أكتوبر؛/ألولتشرين ا ١٤إىل  ١٠السودان من 
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ــة  دمشــقحلقــة دراســية باالشــتراك مــع جامعــة    نظِّمــت  )ح(   ــة العربي يف اجلمهوري
  نوفمرب؛/تشرين الثاين ٤إىل  ٢السورية من 

دورة تدريبية يف الطب الشرعي بالتعـاون مـع وزارة الداخليـة    عقدت يف قطر  )ط(  
  ديسمرب؛/كانون األول ٢٣إىل  ١٩من 

باالشـتراك مـع وزارة األمـن     ،افحة االجتـار بالبشـر  حلقة عمل عن مكنظِّمت   )ي(  
  .نوفمرب/تشرين الثاين ١١إىل  ٩امعة من اجلمقر يف عقدت  ،لواليات املتحدةلالقومي 

    
    املعهد الوطين للعدالة التابع لوزارة العدل بالواليات املتحدة - طاء  

 ٢٠٠٩املتحـدة يف عـام   اضطلع املعهد الوطين للعدالة التـابع لـوزارة العـدل بالواليـات       -١٦
  :املعين باملخدرات واجلرميةاألمم املتحدة باألنشطة التالية اليت م مكتب 

يف تـابعني للمكتـب   الرباء من اخلـ شارك موظفون من املعهد يف فريقني عاملني   )أ(  
مـة يف ريـب املهـاجرين واالجتـار     دراسة استقصائية الجتاهات اجلرمية ودور اجلرمية املنظَّإجراء 

التابع للمعهـد طـوال السـنة اجلهـود الـيت اضـطلع ـا املكتـب          دويلدعم املركز الو .باألشخاص
إلصدار مواد تنطوي على معلومات خلفية بشأن ريـب املهـاجرين واالجتـار باألشـخاص مـن      

  أجل املؤمتر الثاين عشر؛
بعقوبـة  نسق املركز الدويل الردود على الدراسـة االستقصـائية الثامنـة املتعلقـة       )ب(  

اإلعـدام وتنفيــذ الضــمانات الــيت تكفــل محايــة حقــوق الــذين يواجهــون عقوبــة اإلعــدام، والــيت  
، وعمل املركز الـدويل مـع وكالـة شـقيقة     ٢٠٠٨إىل عام  ٢٠٠٤مشلت الفترة املمتدة من عام 

إلجناز دراسة األمم املتحدة االستقصـائية احلاديـة عشـرة     -هي مكتب إحصاءات العدالة  -له 
  ات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية؛الجتاه

ولسياسـة العدالـة اجلنائيـة     الدويل إلصالح القانون اجلنائي ملركزا املعهد ساعد  )ج(  
السرقات من أجل الـدورة الثامنـة عشـرة للجنـة، وسـاهم       بشأن استبانةيف تنظيم حدث جانيب 

ــدويل للشــؤون     ــة  بعــروض إيضــاحية يف اجتمــاع الــس االستشــاري ال ــة والفني بشــأن  العلمي
  ديسمرب؛/استغالل األطفال عرب اإلنترنت، الذي عقد يف كانون األول

واصل املعهد رعاية العديد من مشاريع البحث والتقيـيم بشـأن طائفـة واسـعة       )د(  
ــة و  مثــل االجتــار  املكتــب؛ منــها مواضــيع ــم  م االجتماعيــةوالعلــمواضــيع مــن املواضــيع التقني
م اتمع الدويل مثل تقييم الـربامج اخلاصـة بسـيادة القـانون      وأخرى، باألشخاص واإلرهاب
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ــا وتتــاح علــى املوقــع الشــبكي للمعهــد القائمــة الكاملــة للمــنح املقدمــة والتقــارير      .يف أوكراني
  ؛)نظر أدناها(املنشورة 
واصل املركز الدويل إقامة عالقات مع معاهد البحوث األخـرى ذات التوجـه    )ه(  
مــن خــالل املشــاركة مــثال يف االجتمــاع الــدويل ملــديري البحــوث يف ســتوكهومل يف    الــدويل، 
بلــدا ملناقشــة اجلوانــب  ١٤وفــدا مــن اخلــرباء مــن  ١٦كمــا استضــاف املركــز  .يونيــه/حزيــران

ــد   ــة لبحــوث املعه ــد  .املختلف ــة لشــيلي يف     وأخــريا، ق ــدويل املســاعدة التقني ــو املركــز ال م موظف
، كمـا ترمجـوا املتطلبـات الفنيـة     وطنيـة نـووي  محـض  اعـدة بيانـات   ق نشـاء إجهودها الرامية إىل 

وشـارك موظفـون مـن املعهـد يف اجتمـاعني للجنـة البلـدان         .وأدلة املختربات إىل اللغة االسبانية
بشـأن البيانـات املتعلقـة    ، األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات، التابعة ملنظمة الدول األمريكيـة 

  جمال البحوث؛رات واالحتياجات يف باملخد
أجرى موظفـون مـن املركـز الـدويل حبثـا جديـدا لتقيـيم فعاليـة بـرامج العدالـة             )و(  

اجلنائية املبتكرة، وتقييم جدوى اعتماد هذه الربامج يف الواليات املتحدة، بشأن مواضـيع مثـل   
التعــاون عــرب احلــدود ملكافحــة اســتغالل األطفــال عــرب اإلنترنــت، واســتخدام نظــام الغرامــات    

  .م تكنولوجيات التشريح االفتراضيومية، واستخداالي
وللحصول على مزيد من املعلومات بشأن املعهد الوطين للعدالة، يرجـى زيـارة موقعـه      -١٧

الصـادرة   ثيـة تقـارير البح الولقـراءة أي مـن املنشـورات أو     .)/www.ojp.usdoj.gov/nij(الشبكي 
  .)/www.ncjrs.gov(ملراجع العدالة اجلنائية  ، يرجى زيارة املوقع الشبكي للدائرة الوطنيةهعن
    

    املركز الدويل ملنع اجلرمية - ياء  
  :، نفذ املعهد األنشطة التالية٢٠٠٩خالل عام   -١٨

  :قواعد ومعايري منع اجلرمية  )أ(  
    م املركز مسامهة يف عالـيت أعـدها املكتـب     ٥دة تقييم العدالـة اجلنائيـة رقـم    قد

دليـل  "ضع املركـز أيضـا مشـروع    وو .أداة تقييم منع اجلرمية :امعةاملسائل اجل :وعنواا
إثر اجتماع استشاري تقـين عقـد   " إلعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية

وسيسـتهل إصـدار الـدليل خـالل املـؤمتر الثـاين        .٢٠٠٩يونيه /يف مونتريال يف حزيران
إطـار الـدورة الثامنـة عشـرة للجنـة،       ساهم املركز يف عدد من االجتماعات يفو .عشر

مبا يف ذلك مناظرات حول الرياضة ومنع اجلرميـة وتـدابري التصـدي للعنـف ضـد املـرأة       
مــا قــدم مســامهات يف املشــاريع التحضــريية  ك .يف إطــار منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
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بري الجتمــاع فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل بشــأن االســتراتيجيات النموذجيــة والتــدا 
  مارس؛/ آذارالعملية للقضاء على العنف ضد املرأة، الذي عقد يف تايلند يف

  :ألعمال التحضريية للمؤمتر الثاين عشرا  )ب(  
ظَّم املركز خالل الـدورة الثامنـة عشـرة للجنـة اجتماعـا تشـاوريا غـري رمسـي         ن    

ة ملنــع النــهوج العمليــاملعنيــة بعمــل الحلقــة مــن أجــل تطــوير ملناقشــة اخلطــط املقترحــة 
عقد اجتمـاع لفريـق خـرباء يف مونتريـال     و .اجلرمية يف املدن يف إطار املؤمتر الثاين عشر

ديسمرب، اشترك يف ترأسه املكتب واملركـز، للمسـاعدة   /كانون األول ١١و ١٠يومي 
  العمل؛ يف إعداد حلقة

  :املساعدة االستراتيجية والتقنية  )ج(  
ــة، وال واصــل املركــز توســيع دوره يف جمــال تقــدمي       ســيما يف   املســاعدة التقني

مشـل ذلـك التعـاونَ علـى وضـع خطـة عمـل ملنـع         و .يــأمريكا الالتينية والكاريبمنطقة 
بعثـة تقيـيم إىل الربازيـل،     يفـاد العنف يف غواتيماال من أجـل معهـد اتمـع املفتـوح، وإ    

ــادلَ اآلراء بشــأن عصــابات الشــباب، والوســاطة وجمتمعــات الســكان األصــليني     ، وتب
وإجراء تقييمات يف بلجيكا وشيلي وفرنسا وكندا، فضال عن اسـتعراض للعنـف ضـد    

ــة والكاريــ   ــة   ـاملــرأة يف أمريكــا الالتيني ــدان األمريكي ــة للبل  .يب مــن أجــل مصــرف التنمي
شارك املركز يف اجتماعات البنك الدويل ومنظمـة الـدول األمريكيـة بشـأن السـالمة      و

ت دوليــة، وهــو مســتمر يف تقــدمي املســاعدة العامــة ويف اجتماعــات أخــرى مــع منظمــا
التقنية يف كيبيك ويف أماكن أخرى يف كندا بشأن االستراتيجيات الوقائيـة الـيت تأخـذ    

  احلكومات احمللية وقوات الشرطة؛ ا
  :تبادل املعلومات والتقارير واملنشورات  )د(  
املتعلـــق مـــارس االجتمـــاع الـــدويل الثـــاين /نظَّــم املركـــز يف ســـانتياغو يف آذار     

 Observatoire National de laالفرنسـي  مبراصـد اجلرميـة بالتشـارك مـع املرصـد الـوطين       

Délinquance et des Réponses Pénales    عقـد املركـز   و .ومـع وزارة الداخليـة يف شـيلي
ــرة إلنشـــائه، يف مونتريـــال بكنـــدا مـــن      إىل  ٧نـــدوة مبناســـبة الـــذكرى اخلامســـة عشـ

اســتقراء الواقــع : العــامل كلــهمنــع اجلرميــة يف "عنــوان ديســمرب حتــت /كــانون األول ٩
ــاق املســتقبل   ــيم األوضــاع وآف ــاب مرجعــي ملركــز األمــم املتحــدة    و ."وتقي وضــع كت

الدويل بشـأن منـع جـرائم     القمة مؤمترأعمال للمستوطنات البشرية، على سبيل متابعة 
وسيصــدر   .٢٠٠٨الشــباب يف املــدن، املعقــود يف دوربــان جبنــوب أفريقيــا يف عــام       
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يف الـــدورة اخلامســـة للمنتـــدى احلضـــري العـــاملي الـــذي ســـيعقد يف ريـــو يف  الكتـــاب 
وشـارك املركـز يف أحـداث جـرت يف أملانيـا والربازيـل والربتغـال         .٢٠١٠مارس /آذار

ــا وســلوفينيا وسويســرا وشــيلي وغواتيمــاال وفرنســا      ــريو وجنــوب أفريقي وبلجيكــا وب
  .دة والنرويج وهاييتوكندا وكينيا واملكسيك واململكة املتح

    
    معهد الدراسات األمنية - كاف  

فيمـا يتعلـق    ٢٠٠٩تشمل بعض املعامل البارزة للعمل الذي اضطلع بـه املعهـد يف عـام      -١٩
  :رمية والعدالة اجلنائية ما يليمبنع اجل

  :اجلرمية واألمن البشري  )أ(  
ــد مــن الدراســات االستقصــائية لضــحايا اجلرميــة يف     ‘١‘   ــع أحنــاء   إجــراء العدي مجي

  املستوى الوطين ومستوى املدينة؛ أفريقيا، على
وتنظـيم حلقـات   ) SA Crime Quarterly(نشر جملـة اجلرميـة يف جنـوب أفريقيـا      ‘٢‘  

  دراسية وجلسات إحاطة منتظمة لفائدة مقرري السياسات ومتخذي القرارات؛
  نائية أو الظلم يف جنوب أفريقيا؛شر كتاب عن العدالة اجلن ‘٣‘  
  والعدالة يف عدة بلدان أفريقية؛ رصد وحتليل اجتاهات اجلرمية ‘٤‘  
من يف عدد من البلـدان  دريب كبار املسؤولني على مسائل اجلرمية وضبط األت ‘٥‘  

  األفريقية؛
  :مكافحة اجلرمية واإلرهاب الدوليني  )ب(  
 التعــاون مــع املنظمــات دون اإلقليميــة يف أفريقيــا لتــوفري التــدريب املتخصــص   ‘١‘  

  اجلرمية واإلرهاب الدوليني لفائدة املسؤولني احلكوميني املعنيني؛ب فيما يتعلق
قد حلقـة عمـل تدريبيـة بشـأن العدالـة اجلنائيـة الدوليـة ومكافحـة اإلرهـاب          ع  ‘٢‘ 

هيئة االدعاء العام الوطنية يف جنوب أفريقيا، استهدفت بصورة رئيسـية  باالشتراك مع 
  ؛ايا املتعلقة باجلرمية واإلرهاب الدولينياملدعني العامني املعنيني بالقض

مـوظفي إنفـاذ   موجـه إىل  عداد دليل شامل للتدريب على مكافحـة اإلرهـاب   إ ‘٣‘  
  اإلقليميني يف اجلنوب األفريقي؛ القانون باالشتراك مع منظمة تعاون رؤساء الشرطة
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اإلرهــاب االضــطالع بــدور الوكالــة املنفّــذة لربنــامج بنــاء القــدرات ملكافحــة   ‘٤‘  
  التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية يف أديس أبابا؛

وإســناد دور أمانــة نشــاء الشــبكة األفريقيــة املعنيــة بالعدالــة اجلنائيــة الدوليــة،  إ ‘٥‘  
  أفريقيا؛ برنامج املعهد املتعلق باجلرمية الدولية يفالشبكة إىل 

التـدابري املتخـذة   الوطنيـة بشـأن   عمـل اإلقليميـة و  الاستضافة عدد مـن حلقـات    ‘٦‘  
 اإلنسـانية جـرائم اإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم ضـد      (للتصدي للجرائم الدولية  يف أفريقيا

  تعزيز املساءلة عن تلك اجلرائم؛ ، ودور احملكمة اجلنائية الدولية يف)وجرائم احلرب
رومـا  قد ندوة دولية ـدف إىل حتضـري الـدول األفريقيـة األطـراف يف نظـام       ع ‘٧‘  

الـذي   ٢٠١٠األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مـن أجـل املـؤمتر االستعراضـي لعـام      
  ؛٢٠١٠يونيه /حزيران ١١مايو إىل /أيار ٣١سيعقد يف كمباال، من 

ــاج عــدد مــن الورقــات   إ ‘٨‘   ــة والرســائل املتخصصــة والدراســاتنت  اإلخباري

  ؛الدوليةاإلرهاب واجلرمية ب متنوعة متصلة مواضيع يف اإللكترونية
  ميدان العدالة اجلنائية الدولية؛ي الدفاع يف يشر كتيب من أجل حمامن ‘٩‘  
  :إجراءات مكافحة الفساد  )ج(  
كلة الفسـاد واحلوكمـة   نظيم عدة حلقات عمل وطنيـة وإقليميـة للتوعيـة مبشـ    ت ‘١‘  

  يف أفريقيا؛
ــا  ا ‘٢‘   ، )www.ipocafrica.org(ستضـــافة بوابـــة إعالميـــة عـــن احلوكمـــة يف أفريقيـ

ونشر ورقات وتقارير بشأن جمموعة واسعة من القضايا املتعلقة بالفسـاد، واحلوكمـة،   
  واملساءلة يف اجلنوب األفريقي؛

لقيــام بعــدة مبــادرات لتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي ملنــع الفســاد         ا  ‘٣‘ 
  ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛وحماربته واتفاقي

  :نزع السالحاألسلحة واحلد من   )د(  
األعضـاء يف   صدار بيان مشترك موعة اخلـرباء غـري احلكـوميني مـن البلـدان     إ ‘١‘  

إثر دورم الثالثـة املعقـودة حتضـريا للمـؤمتر االستعراضـي لعـام        ائتالف الربنامج اجلديد
ورك لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة الـذي سـيعقد يف نيويـ     ٢٠١٠
  ؛٢٠١٠مايو /يف أيار
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  ؛)Arms Control: Africa" (احلد من األسلحة يف أفريقيا"شر الد الثاين من ن ‘٢‘  
  وث بشأن انتشار األسلحة النووية؛جراء حبإ ‘٣‘  
(شر دليل ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛ن ‘٤‘  

7

٧(  
  األسلحة؛احلد من شر وثائق بشأن ن ‘٥‘  
  :المكافحة اجلرمية املنظمة وغسل األمو )هـ(  
استضــافة حلقــات دراســية بشــأن اجلرميــة املنظمــة وغســل األمــوال يف الشــرق  ‘١‘  

  األفريقي واجلنوب األفريقي؛
 األفريقــيللجنــوب  اإلمنائيــةالعمــل مــع وكــاالت الشــرطة يف بلــدان اجلماعــة   ‘٢‘  

  إلجراء حتليالت استراتيجية الجتاهات اجلرمية املنظمة؛
ــانون جنــ    ‘٣‘   ــة عــن مشــروع ق ــع االجتــار باألشــخاص   تقــدمي ورق ــا ملن وب أفريقي

  ومكافحته؛
اجلرميـة املنظمـة   عـن  وورقات ودراسات متخصصـة  إلكترونية نشرات إصدار  ‘٤‘  

  وغسل األموال يف أفريقيا؛
  :منشورات املعهد وموقعه الشبكي  )و(  
علـى موقعـه علـى     كلـها صدر املعهد جمموعة واسـعة مـن املنشـورات املتاحـة     أ    

  .ما يزيد على مليوين زيارة شهريا، الذي يتلقى اآلن )www.issafrica.org(اإلنترنت 
    

    املعهد الكوري لعلم اجلرمية -الم  
  :باألنشطة الرئيسية التالية ٢٠٠٩اضطلع املعهد الكوري لعلم اجلرمية خالل عام   -٢٠

  :برنامج املنتدى االفتراضي ملكافحة جرائم الفضاء احلاسويب  )أ(  
نتـدى االفتراضـي ملكافحـة جـرائم الفضـاء احلاسـويب يف عـام        ستهل برنامج املا ‘١‘  

يـوفر هـذا   و .أكتـوبر /تشـرين األول  ١٦يف ت شبكة الربنامج البحثيـة  واستهل .٢٠٠٥
ــل احللقــات       ــة ومــوارد بشــأن جــرائم الفضــاء احلاســويب، مث ــامج معلومــات عملي الربن

ــؤمترات و  ــية واملــ ــيني  الدراســ ــاء الفنــ ــوث و أمســ ــرباء، والبحــ ــوائم اخلــ ــات، وقــ الورقــ
───────────────── 

  .١٠٤٨٥الرقم ، ٧٢٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٧(  
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واإلحصـــاءات والتشـــريعات العامليـــة، والوصـــالت اإللكترونيـــة لعنـــاوين املؤسســـات  
  الصلة من أجل الباحثني واخلرباء؛واملنظمات ذات 

أبريـل  /ي باالتصـال احلاسـويب املباشـر يف نيسـان    ـيتوقع استهالل برنامج تدريبـ  ‘٢‘  
وي لشـبكة برنـامج   وقد قُدم عرض إيضاحي جلزء منه خالل االجتماع السـن  .٢٠١٠

ــا يف       ــايور بإيطالي ــذي عقــد يف كورم ــة، ال ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال األمــم املتحــدة ملن
  ديسمرب؛/كانون األول

  :احللقات الدراسية والندوات الدولية  )ب(  
لقة دراسية حول االجتاهات يف التشريعات اجلنائية وسياسة العدالـة اجلنائيـة   ح ‘١‘  

  يا؛رية كوريا وأملانيف مجهو
  دولية يف إصالح القانون اجلنائي؛لقة دراسية حول االجتاهات الح ‘٢‘  
 :لقة دراسية حول االجتاهات الدولية يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    ح ‘٣‘  

  القضايا واآلفاق؛
   مكافحة جرائم الفضاء احلاسويب؛دوة حول التحدي العاملي املتمثل يفن ‘٤‘  
حتليــل نقــدي لنظريــة علــم : الثغــرات الــيت تشــوبهرام ودوة حــول علــم اإلجــنــ ‘٥‘  

  اإلجرام املعاصرة؛
دوة حـول القضـايا واالسـتراتيجيات الراهنـة يف جمـال منـع اجلرميـة يف أملانيـا،         ن ‘٦‘  

  وعرض إيضاحي للنظام القائم فيها؛
دوة حــول البحــوث املقارنــة املتعلقــة بأعمــال البلطجــة يف مجهوريــة كوريــا   نــ ‘٧‘  

  مريكية؛ملتحدة األوالواليات ا
  :مذكرات التفاهم  )ج(  
  :ذكرات تفاهم مع اهليئات التاليةم ٢٠٠٩ع املعهد يف عام قّو    
  زارة العدل يف مجهورية كوريا؛و ‘١‘  
  ملؤسسة الوطنية للبحوث يف كوريا؛ا ‘٢‘  
  اجلرمية عرب الوطنية يف الفلبني؛كتب املبعوث اخلاص املعين بم ‘٣‘  
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نون وحقوق اإلنسـان  املعنية بإعداد القوانني التابعة لوزارة القالوكالة الوطنية ا ‘٤‘  
  يف إندونيسيا؛

فيمـا خيـص   ) Cybersecurity Malaysia(كالة أمـن الفضـاء احلاسـويب املاليزيـة     و ‘٥‘  
مبكافحة جـرائم   برنامج التدريب باالتصال احلاسويب املباشر للمنتدى االفتراضي املعين

  الفضاء احلاسويب؛
  ة التابع لوزارة العدل يف الصني؛منع اجلرمي عهدم ‘٦‘  
  قليمي لشرق آسيا واحمليط اهلادئ؛ملركز اإلا ‘٧‘  
-Georg(ن غمعهـــد القـــانون اجلنـــائي والعدالـــة اجلنائيـــة التـــابع جلامعـــة غـــوتين ‘٨‘  

August-Universität Göttingen (يف أملانيا؛  
  :يةاالت البحثا )ه(  
  مجهورية كوريا؛ لة اجلنائية يفجتاهات اجلرمية والعداا ‘١‘  
  اإليذاء اإلجرامي يف مجهورية كوريا؛حاالت دراسة استقصائية عن  ‘٢‘  
ري املضــادة لوضــع احلــايل فيمــا يتعلــق بــاجلرائم املرتكبــة ضــد األطفــال والتــداب ا ‘٣‘  

  ملكافحة هذه اجلرائم؛
  لذلك؛واختطافهم وتدابري التصدي  اختفاء األطفال ما خيصالجتاهات فيا ‘٤‘  
دابري املراقبة واإلدارة الفعالة ملكافحة صـنع املـواد الغذائيـة الضـارة وتوزيعهـا      ت ‘٥‘  

  بصورة غري مشروعة؛
  لتصدي النتهاك حقوق املؤلف؛الرامية إىل ااملضادة التدابري اجلنائية  ‘٦‘  
  رة على سياسة العدالة اجلنائية؛أثري اتفاقية التجارة احلت ‘٧‘  
  ؛تكررةاإلجرامية لالعتداءات اجلنسية املحتديد السمات  ‘٨‘  
  القانون داخل املرافق اإلصالحية؛سيادة  رساءإ ‘٩‘  
  ورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛عاملة ارمني من مجهم ‘١٠‘  
  ؛لوقائيةلسياسات الصالحية بالنسبة إلقرار بأمهية التدابري اإلا ‘١١‘  
  داث إىل ارتكاب اجلرائم؛من األح ضع برنامج لدرء عودة اجلناةو ‘١٢‘  



 

V.10-52331 27 
 

E/CN.15/2010/10 

داث قبــل ضــع معيــار تقيــيم مــن أجــل نظــام التحقيــق اخلــاص باجلنــاة األحــ   و ‘١٣‘  
  صدور قرار املدعي العام؛

  حتسينه ملكافحة اجلرائم البيئية؛القانون اجلنائي واليت تحد من مشولية لقيود ا ‘١٤‘  
  تحدة؛يف إطار األمم امل التعاون والبحوث على الصعيد الدويل ‘١٥‘  
  ؛)الرابع(إصالح نظام العدالة اجلنائية  ‘١٦‘  
  ؛)الرابع(إصالح القانون اجلنائي   ‘١٧‘  
  نون ووضع برنامج لتعليم القانون؛عزيز سيادة القات  ‘١٨‘  
  ؛)األول(ملتعلقة بأعمال املنشآت حكام القانون اجلنائي اأ ‘١٩‘  
  ؛)الثالث( يئة بيئة رادعةن خالل ضفاء الطابع املؤسسي على منع اجلرمية مإ ‘٢٠‘  
  ؛)األول(رمية والعدالة اجلنائية لنهج االقتصادي للقانون يف حتليل اجلا ‘٢١‘  
  ؛)الثاين(جديدة ملكافحة اجلرمية ملصاحلة باعتبارها استراتيجية ا  ‘٢٢‘  
  .إكمال نظام إحصاءات اجلرمية يف املعهد  ‘٢٣‘  

    
   لقانون اإلنساينمعهد راؤول فالينربغ حلقوق اإلنسان وا - ميم 

واملتصـلة   ٢٠٠٩يرد فيما يلي عرض ألبرز األنشطة اليت اضطلع ا املعهد خالل عام   -٢١
 عوقـات، انظـر املـ  ـزيد مـن املعلومـ  ـملـ (مة ـريـ ـبعمل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجل  

www.rwi.lu.se(: 

تان بشأن الثغـرات  يعكف املعهد حالياً على تنفيذ مشروع مدته سن :البحوث )أ( 
 ؛زاعات املسلحة الوطنية وبعدهاـالعنف اجلنسي أثناء النمن املوجودة يف احلماية القانونية 

واصل املعهد تعاونه مع أكادميية الشـرطة التابعـة جلامعـة     :األنشطة يف السويد )ب( 
وشــارك املعهــد أيضــاً يف   .فيكســيو بتــدريس منــهج عــن حقــوق اإلنســان واألعمــال الشــرطية  

 ثقيف أعضاء النيابة العامة السويدية بشأن حقوق اإلنسان؛ت

عمـل املعهـد املتعلـق    تضـمن  خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير،    :الربامج الدولية )ج( 
بإقامة العدل وحقوق اإلنسان، على مستوى الـربامج الدوليـة، األنشـطة التاليـة املمولـة مجيعهـا       

 :ئي الدويلمن جانب الوكالة السويدية للتعاون اإلمنا
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 :السجون ‘١‘ 

الالتينية، أبرم املعهد اتفـاق تعـاون مـع معهـد أمريكـا الالتينيـة ملنـع         أمريكايف  •  
اجلرمية ومعاملة ارمني يتعلق مبشروع إقليمي هدفـه حتسـني معاملـة السـجناء     

وتضـمنت   .وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان يف نظم السـجون يف أمريكـا الالتينيـة   
ة من املشروع نشر وتوزيع دراسة مقارنة إقليمية لـنظم العدالـة   املرحلة األخري

 اجلنائية والسجون، وأمثلة عن املمارسات اجليدة يف أمريكا الالتينية؛

ونفّــذ املعهــد، بالتعــاون مــع املديريــة العامــة للمؤسســات اإلصــالحية التابعــة      •  
 إطــار وحقــوق اإلنســان يف إندونيســيا، عــددا مــن األنشــطة يف عــدللــوزارة ال
يركّز على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء يف مخـس   مشروع

واهلـــدف منـــها هـــو حتســـني مهـــارات   .مؤسســـات إصـــالحية يف إندونيســـيا
ــة إدارة       ــة واملؤسســات اخلمــس حــول كيفي ــة العام ــوظفي املديري ــارف م ومع

 .لســجونالســجون وفقــاً ملعــايري حقــوق اإلنســان وللمبــادئ املهنيــة يف إدارة ا 
ندونيسـيا بتنظـيم حلقـة عمـل     إوتعاون املعهد أيضاً مـع جلنـة محايـة الطفـل يف     

 تشاورية عن قضاء األحداث؛

استناداً إىل النجاحـات السـابقة يف التعـاون مـع الكليـة       :خدمات النيابة العامة ‘٢‘ 
ــة مشــروعاً يف معاهــد        ــيجني، نفــذ املعهــد والكلي ــة يف ب ــة العام ــة ألعضــاء النياب الوطني

دريب أعضاء النيابة العامة يف مقاطعات غرب الصني يهـدف إىل تعزيـز القـدرات يف    ت
جمال حقوق اإلنسان، وذلك عن طريق تدريبهم على مسـائل حقـوق اإلنسـان ودعـم     

وواصـل أحـد تلـك املعاهـد تعاونـه       .الهذا اـ إنشاء مناهج ووضع كتاب دراسي يف 
ونشـر  تنفيـذ  هايـديان مـن أجـل     منطقـة  مع النيابة العامة التابعـة للمحكمـة الشـعبية يف   

وتعزيــز  ،مبـادئ توجيهيـة هـدفها حتســني التنسـيق بـني أعضـاء النيابــة العامـة والشـرطة        
واستكشــاف ســبل احلــد مــن   ،هايــديان يف بــيجني منطقــةمحايــة حقــوق اإلنســان يف  

 عمليات االحتجاز السابق للمحاكمة؛

د تعاونه مع مركز حبـوث قـوانني   يف تركيا واصل املعه :أعضاء اهليئة القضائية ‘٣‘ 
املرفق املشترك حلقوق اإلنسـان  ومع حقوق اإلنسان التابع جلامعة بيلجي يف اسطنبول 

دف الترويج لعدم التمييز وحقوق املرأة والترويج يف أوساط ممارسي املهن القانونيـة  
طة يف تركيا لنهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء العجز، وذلك عـن طريـق تنفيـذ أنشـ    
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ويف الشرق األوسط ومشال أفريقيـا بـدأ املعهـد بتنفيـذ برنـامج لتعزيـز        .تدريب وتوعية
 .على الصعيد اإلقليمي يب القضائي يف جمال حقوق اإلنسانقدرة أكادمييات التدر

    
   معهد بازل للحوكمة - نون  

٢٢-  ما يلي ٢٠٠٩نت أنشطة املعهد الرئيسية يف عام تضم: 

 :راتالتدريب وبناء القد )أ( 

ــز متخصــص تــابع          ‘١‘   ــتعادة املوجــودات، وهــو مرك وضــع املركــز الــدويل الس
للمعهــد، سلســة مــن بــرامج التــدريب علــى اســتعادة املوجــودات وإجــراء التحقيقــات   

وزامبيـا  ) برنـامج إقليمـي  (أذربيجان وأوكرانيا وتايلند : املالية ونفذها يف البلدان التالية
ــا   ــام وكيني ــامج إقليمــي (وفييــت ن ــا ) برن ــامج إقليمــي (وماليزي ــا وهــاييت ) برن  .ونيجريي

ويهدف تطبيق منهجية التدريب التفاعلية إىل تطوير القدرات العملياتية ملوظفي إنفـاذ  
القـانون علـى إجنـاح التحقيقـات ومالحقـة اـرمني قضـائياً يف قضـايا فسـاد واسـتعادة           

 .رة تدريبيـة متخصصـاً تـدريباً يف كـل دو    ٣٠إىل  ٢٠ويتلقى مـن   .موجودات معقدة
  وتفصل الربامج التدريبية وفقاً لالحتياجات احملددة لكل بلد يطلب التدريب؛

مركز احلوكمة ومكافحة الفساد أيضاً، وهو مركز تابع للمعهد ويضـم   ونفّذ ‘٢‘ 
مكافحــة متويــل اإلرهــاب، عــدداً مــن   /وحــدة متخصصــة يف مكافحــة غســل األمــوال  

ــة مبكافحــة   ــة املتعلق ــربامج التدريبي ــوال يف كــل مــن أذربيجــان     ال الفســاد وغســل األم
 ؛وأرمينيا وأوكرانيا وتركمانستان وقريغيزستان

 :املؤمترات )ب( 

 :عقد املعهد مؤمترين دوليني يف سويسرا 

عقـد يف  الـذي  ، عادةعمليات احلفاظ واالسـت  :مؤمتر حوكمة املمتلكات الثقافية ‘١‘ 
يون وممارســون مواضــيع مترابطــة وتنــاول أكــادمي .ســبتمرب/أيلــول ٣٠و ٢٩بــازل يــومي 

ـــ    ــة يف حـــاالت الن ــة املمتلكـــات الثقافيـ ــؤولياا، ومحايـ ــاحف ومسـ ــها دور املتـ زاع، ـمنـ
ــة العمــل مــن عــدمه    اجلوانــب و ، االغامضــة يف جتــارة الفــن والفاصــل الــدقيق بــني قانوني

ــة      ــة، والوســائل القانوني والســرقة املباشــرة وغســل األمــوال يف جتــارة املوجــودات الثقافي
وطنية والدولية واملبادرات الطوعية اهلادفة إىل منع أفعال غـري قانونيـة مـن هـذا القبيـل،      ال

 ؛التحف املسروقة واملفاوضات بشأن احتمال إرجاعها استعادةآليات  وأخرياً
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، الـذي عقـد يف لوسـرينه مـن     الثالـث مؤمتر مكافحة متويل اإلرهاب، غيسباخ   ‘٢‘  
ــة املســماة   ٢٠٠٧عــام  ففــي .ديســمرب/كــانون األول ١٧إىل  ١٥ ــذ العملي ــدأ تنفي ، ب

خـرباء يف غيسـباخ، سويسـرا، ملناقشـة التحـديات الـيت       عندما اجتمع " عملية غيسباخ"
ــل اإلرهــاب   ــؤمتر غيســباخ    .تواجــه مكافحــة متوي ــث وركــز م ــى دور  الثال ــداً عل حتدي

 األوساط التنظيمية واإلشرافية والقطاع املايل يف مكافحة متويل اإلرهاب؛

ممثلــو املعهــد أيضــاً مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة   وحضــر   
يف وشـارك املعهـد    .نـوفمرب /ملكافحة الفساد الـذي انعقـد يف الدوحـة يف تشـرين الثـاين     

 املوجودات؛ عادةحلقيت عمل ركزتا على موضوع است

سلسـلة مـن املنشـورات،    مقاالت يف كتب عدد من خرباء املعهد  :املنشورات )ج( 
 :ومشلت املنشورات الرئيسية ما يلي .ا فيها سلسلة املعهد من ورقات العملمب

  ‘١‘  Mark Pieth, Daniel Thelesklaf and Radha Ivory (eds.), Countering 

Terrorist Financing: The Practitioner’s Point of View, with a preface by 

Micheline Calmy-Rey, Peter Lang AG, Bern, 2009؛  
  ‘٢‘ Mark Pieth (ed.), Recovering Stolen Assets (Translation into Russian), 

with a preface by Eva Joly, Peter Lang AG, Bern, 2009؛ 

  ‘٣‘ International Centre for Asset Recovery, Tracing Stolen Assets: 
 A Practitioner’s Handbook, with a preface by Mark Pieth and an introduction by 

Phyllis Atkinson, Basel Institute on Governance, 2009؛ 
  ‘٤‘ Ivan Pavletic, “The political economy of asset recovery”, Basel Institute 

on Governance, Working Paper Series No. 07, 2009؛ 

  ‘٥‘ Ignasio Jimu, “Managing proceeds of asset recovery: the Case of 

Nigeria, Peru, the Philippines and Kazakhstan”, Basel Institute on Governance, 

Working Paper Series No. 06, 2009؛ 

  ‘٦‘ Lucy Koechlin, “Poverty and Corruption: about poorer and richer ways 

of life”, Basel Institute on Governance, Working Paper Series No. 05, 2009. 
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أنشطة الس االستشاري الدويل للشؤون العلمية والفنية التابع لربنامج  -رابعاً 
   ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية األمم املتحدة

ــام         -٢٣ ــة، خــالل ع ــة والفني ــدويل للشــؤون العلمي ، ٢٠٠٩واصــل الــس االستشــاري ال
 .ة والعدالة اجلنائية، بالتعاون الوثيق مع املكتبأنشطته يف جمال منع اجلرمي

ــة عشــرة للجنــة    -٢٤ ــدورة الثامن ــولَّىوشــارك الــس يف ال تنســيق حلقــة عمــل األمــم    ، وت
ونظـم الـس حـدثاً جانبيـاً بشـأن       .املتحدة بشأن إصالح نظام العقوبـات واكتظـاظ السـجون   

عن اجلرمية املنظمـة املتعلقـة    وعرض كتاباغري املشروع باألعمال الفنية والقطع األثرية،  االجتار
 .باألعمال الفنية والقطع األثرية، ووزعه على مجيع الوفود

 :حضر ممثلون عن الس االجتماعات الدولية التاليةوعالوة على ذلك،   -٢٥

ــة التحضــريية    )أ(  ــع االجتماعــات اإلقليمي ــة مجي ــاين عشــر للمــؤمتر الاألربع ــيت  ث ال
 ن وكوستاريكا والدوحة ونريويب وبانكوك؛انعقدت يف سان خوا

ــا يف        )ب(  ــيت نظمه ــة العمــل بشــأن اكتظــاظ الســجون ال ــق اخلــرباء املعــين حبلق فري
 طوكيو معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اإلجرام ومعاملة ارمني؛

فريــق اخلــرباء املعــين بوضــع قواعــد تكميليــة خاصــة مبعاملــة النســاء    ياجتمــاع )ج( 
هما حكومـة تايلنـد   نظّمتـ ن يتقالت يف املرافق االحتجازية وغري االحتجازية اللذاملوقوفات واملع
 يف بانكوك؛

الندوة اليت انعقدت يف ستوكهومل بالتزامن مع منح جـائزة سـتوكهومل حيـث     )د( 
قـدم الـس عرضـاً عـن اكتظـاظ السـجون خـالل جلسـة نظمهـا املعهـد األورويب ملنـع اجلرميـة             

 األمم املتحدة؛ومكافحتها املنتسب إىل 

ــاع الرابطــة الدوليــة للمؤسســات اإلصــالحية والســجون يف بربــادوس         )هـ(  اجتم
 والرابطة اإلصالحية األمريكية الذي انعقد يف ناشفيل، تينيسي، الواليات املتحدة؛

ــرتكيب اجلــرائم اجلنســية يف عصــر        )و(  ــال مــن م ــة األطف ــق حبماي ــدويل املتعل ــؤمتر ال امل
 .ديسمرب /كانون األول ١٣إىل  ١١يف كورمايور، إيطاليا من  انعقدالذي تكنولوجيا املعلومات، 

وســـاعد الـــس، حتـــت رعايـــة املعهـــد الـــدويل للدراســـات العليـــا يف العلـــوم اجلنائيـــة   -٢٦
ي ملــوظفي املؤسســات اإلصــالحية يف أفغانســتان بشــأن  ـواملكتــب، علــى وضــع برنــامج تدريبــ 

 .ن ومدى تأثريها على عملهمالدستور األفغاين اجلديد وقوانني السجو
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وقام الس، متشـيا مـع تقليـده العريـق املتمثـل يف تـوفري قنـاة إلجـراء مناقشـات متعمقـة             -٢٧
بشأن املسائل الـيت تنـال االهتمـام الـدويل ويف تقـدمي مسـامهات ملموسـة إىل اتمـع الـدويل مـن           

كــريس مــؤمتره الســنوي للظــاهرة خــالل برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، بت
وارتباطهــا  اإلنترنــتاملتزايـدة االنتشــار املتعلقــة بانتـهاك حرمــة األطفــال واســتغالهلم جنسـياً عــرب    

وحضر املؤمتر ممثلـو سـلطات إنفـاذ القـانون ومنظمـات دوليـة والقطـاع اخلـاص          .باجلرمية املنظمة
 .غــري حكوميــة، وأكــادمييون، ومنظمــات )واحلواســيب واهلواتــف احملمولــة اإلنترنــتشــركات (

احللـول التقنيـة املتاحـة     :وشـارك احلضـور يف حلقـات العمـل األربـع الـيت تناولـت املسـائل التاليـة         
لســلطات إنفــاذ القــانون والعدالــة اجلنائيــة؛ وحالــة البحــوث والتــدريبات العلميــة ملــوظفي إنفــاذ    

ــانون والســلطات القضــ       ــاذ الق ــني ســلطات إنف ــا ب ــاون فيم ــانون؛ والتع ائية والقطــاع اخلــاص  الق
ها ميالس يف تقد أملويف ختام املؤمتر صيغت توصيات ي .واألوساط الصناعية؛ ومحاية الضحايا

 .ثاين عشرإىل املؤمتر ال

وعقــد خــالل مــؤمتر الــس أيضــاً االجتمــاع التنســيقي ملعاهــد شــبكة برنــامج األمــم       -٢٨
 .املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

لس، بالتعاون مع معهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة        ا عرضو  -٢٩
للمناسـبات املتعلقـة بالعدالـة    جـدوال زمنيـا    اإلنترنـت ومركز االتصال غري الرحبي، على شـبكة  

أو مـن خــالل رابــط   www.crimeday.netوميكـن االطــالع عليــه علـى العنــوان    .اجلنائيـة الدوليــة 
لشــبكي للمجلــس وملعهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي ألحبــاث اجلرميــة        موجــود علــى املوقــع ا  

دول هــذا اجلــوســيمكن يف املســتقبل القريــب االطــالع علــى املعلومــات الــواردة يف    .والعدالــة
  .لغة ٤٠بأكثر من الزمين 
 .واستمر إصدار النشرة الفصلية للمجلس بالتعاون مع اجلامعة العربية للعلوم األمنية  -٣٠

مئـــات األشـــخاص ) www.ispac-italy.org(ملوقـــع الشـــبكي اخلـــاص بـــالس ودخـــل ا  -٣١
ويضم املوقع قائمة بالعاملني يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن منظمـات غـري          .شهريا

حكومية وخرباء ومنظمات خاصة ومؤسسات أكادميية، فضـال عـن املنشـورات الـيت تصـدرها      
ــزة األخــرى يف   ــم املتحــدة واألجه ــذا املضــمار  األم ــى     .ه ــع عل ــوي قســم خــاص يف املوق وحيت

  .وأعمال التخطيط له ثاين عشرمعلومات حديثة عن التحضريات للمؤمتر ال
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