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    مةمقد  -أوال  
التصـدي   تـدابريها الراميـة إىل  ن أنظم العدالـة اجلنائيـة مـن بلـد إىل آخـر، كمـا       ختتلف   -١

غــري أن معــايري األمــم املتحــدة    . ليســت متجانســة دائمــا   املعاديــة للمجتمــع ألمنــاط الســلوك  
 عـن ى السـنني، رؤيـة مجاعيـة    ، علـى مـد  توقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية قدم

وســاعدت كــثريا علــى تــرويج سياســات  م العدالــة اجلنائيــةانظــ ةهيكلــــا ينبغــي  يــة الــيتكيفال
واستراتيجيات أكثـر فعاليـة ملنـع اجلرميـة وتعزيـز هياكـل أكثـر فعاليـة وإنصـافا يف جمـال العدالـة            

اجلرميـــة والعدالـــة وكمـــا الحـــظ املتكلمـــون يف الـــدورة الثامنـــة عشـــرة للجنـــة منـــع  . اجلنائيـــة
ــة ــر(اجلنائيـ ــة  انظـ ــا   )E/2009/30-/E/CN.15/2010/20الوثيقـ ــد، باعتبارهـ ــايري والقواعـ ــإن املعـ ، فـ

ــة الصــكوك غــري امللزمــة       ــة مرنــة، جتمــع بــني وضــوح الصــكوك الدوليــة ومرون نصوصــا قانوني
اء فهي تقدم للدول األعضاء توجيهات واضحة بشأن ما يـتعني عليهـا القيـام بـه إلرسـ      .قانونيا

ونظـرا لكـون   . سيادة القانون وتوطيدها أو لتنفيـذ إصـالحات حامسـة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة      
ــع           ــا م ــة لتكييفه ــة الالزم ــة املرون ــيح لكــل دول ــا تت ــا، فإ ــة قانوني ــد غــري ملزم ــايري والقواع املع

ها كما أن طابعها غـري امللـزم جيعـل وضـع    . احتياجاا اخلاصة ومع أطر قانونية ودستورية معينة
  .وحتديثها أسهل من وضع وحتديث الصكوك امللزمة قانونيا

مكتـــب املخـــدرات (ويسترشــد مكتـــب األمــم املتحـــدة املعــين باملخـــدرات واجلرميــة       -٢
يف عمله يف هذه ااالت مبجموعة معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها القائمـة يف جمـال       ) واجلرمية

ه املعــايري والقواعــد معيــارا مرجعيــا لقيــاس وتقيــيم ومتثــل هــذ )1١(.منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة
نزاهــة نظــم العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة وفعاليتــها وإنســانيتها ويســتخدمها مكتــب األمــم املتحــدة  
املعــين باملخــدرات واجلرميــة ــذه الصــفة لتقيــيم احتياجــات البلــدان املقدمــة للطلبــات ولوضــع    

اريع وبــرامج جديــدة للمســاعدة يف اســتراتيجيات وسياســات جديــدة وكــذلك يف صــوغ مشــ 
  .جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

٣-  ـا        ويتضم مكتـب املخـدرات   ن هذا التقرير عرضـا عامـا ألهـم األنشـطة الـيت اضـطلع
واجلرمية خالل السـنة املاضـية ملسـاعدة البلـدان علـى اسـتخدام وتطبيـق املعـايري والقواعـد ذات          

اجلنائية من أجـل تسـهيل التفـاوض علـى معـايري وقواعـد جديـدة        الصلة يف منع اجلرمية والعدالة 
واعتمادها، ومن مث املسامهة يف تعزيز نظم العدالة اجلنائية املتسـمة باإلنصـاف واإلنسـانية علـى     

  .الصعيدين الوطين والدويل

───────────────── 
ع خالصة وافية ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١(  

  ).٢٠٠٦نيويورك، ( اجلرمية والعدالة اجلنائية
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املخدرات واجلرمية لدعم استخدام األمم املتحدة املعين بعمل مكتب   -ثانيا  
م املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية وإصالح وتطبيق معايري األم
    عرض عام: العدالة اجلنائية

ــايري        -٤ ــق مع ــة يف جمــال دعــم اســتخدام وتطبي   تســتند أنشــطة مكتــب املخــدرات واجلرمي
العمـل  ) ب(العمـل املعيـاري؛   ) أ: (األمم املتحدة وقواعـدها ذات الصـلة إىل ثالثـة أركـان هـي     

  .التحليلأعمال البحث و) ج(التنفيذي؛ 
فمن خالل عمله املعياري، يقـدم املكتـب املشـورة واإلرشـاد للبلـدان بشـأن اسـتخدام          -٥

وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعـدها وتسـهيل وضـع معـايري وقواعـد جديـدة، بينمـا يسـاعد         
البلــدان، مــن خــالل عملــه التنفيــذي، علــى وضــع وتنفيــذ بــرامج ــدف إىل بنــاء املؤسســات     

وأخـريا، يعمـل املكتـب،    . ة اجلنائية واستراتيجيات بشأن منـع اجلرميـة ومراقبتـها   وإصالح العدال
عن طريق أنشطته يف جمال البحث والتحليـل، مـن أجـل زيـادة املعرفـة بقضـايا اجلرميـة وفهمهـا         
وتوسيع قاعـدة األدلـة الـيت يسـتند إليهـا يف اختـاذ القـرارات املعياريـة واملتعلقـة بالسياسـة العامـة            

  .التنفيذية والقرارات
ز املكتب خالل الفترة املشمولة بالتقرير علـى وضـع معـايري    فمن املنظور املعياري، ركّ  -٦

وقواعد جديدة خاصة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والتفـاوض عليهـا يف ثالثـة جمـاالت رئيسـية      
؛ وسـبل  والتدابري غـري االحتجازيـة للجانيـات    السجيناتمنع العنف ضد النساء؛ ومعاملة : هي

  .احلصول على املساعدة القانونية يف نظام العدالة اجلنائية
ــدان       -٧ ــة والبل ــدان النامي ومــن املنظــور التنفيــذي، يســاعد مكتــب املخــدرات واجلرميــة البل

اخلارجــة مــن الصــراع والبلــدان ذات االقتصــادات االنتقاليــة، مــن خــالل شــبكة مكاتبــه امليدانيــة  
. ية والقطرية، على منع اجلرمية وإصـالح نظمهـا للعدالـة اجلنائيـة    ومن خالل تنفيذ الربامج اإلقليم

مشـروعا   ٤٥ولدى املكتب حاليا حافظة مشـاريع تتعلـق مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة تتضـمن        
، كــان ٢٠٠٩ويف عــام . بلــدا ٣٩علــى الصــعد الــوطين ودون اإلقليمــي واإلقليمــي والعــاملي يف  

أمهيـة خاصـة يف جمـاالت الوصـول إىل العدالـة واملسـاعدة        العمل اخلـاص بوضـع الـربامج يكتسـي    
، شـرع مكتـب املخـدرات واجلرميـة،     ٢٠٠٩ويف عـام  . القانونية وإصالح السجون ومنع العنـف 

بتشاور كامـل مـع البلـدان املعنيـة، يف وضـع جيـل جديـد مـن الـربامج اإلقليميـة يشـمل البلقـان،             
، ٢٠١٠ويف عـام  . ق آسـيا واحملـيط اهلـادئ   ي، وشرق أفريقيـا، وشـر  ـوأمريكا الوسطى والكاريب

ســوف يطلــق مزيــد مــن الــربامج اإلقليميــة يف وســط أفريقيــا وجنوــا وغرــا ويف مشــال أفريقيــا   
ومـع أن  . منطقة املخـروط اجلنـويب  /والشرق األوسط ويف وسط آسيا وغرا ويف أمريكا الالتينية



 

4 V.10-51283 
 

E/CN.15/2010/12

ويات احملددة لكل منطقة، فإن مـن  كل برنامج وضع أو سيوضع على أساس االحتياجات واألول
املتوقع أن حيتـل عنصـر سـيادة القـانون والعدالـة اجلنائيـة، الـذي سـوف يركـز علـى مسـأليت منـع             

  .اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية، مكانا بارزا يف كل واحد من الربامج
 أما من منظور أعمال البحـث والتحليـل، فقـد ركّـز مكتـب املخـدرات واجلرميـة علـى          -٨

توسيع نوعية ومدى املعلومات املتاحة للـدول األعضـاء عـن االجتاهـات العامليـة للجرميـة وعلـى        
وخصائصـها  تعزيز قدرة الدول على إجراء دراسات استقصائية تشخيصية للظـواهر اإلجراميـة   

وعلـى وجـه اخلصـوص، خـالل الفتـرة      . اوالعوامل املؤدية إليهـا والشـكل الـذي تأخـذه ومـداه     
رير، انتهى مكتب املخدرات واجلرمية من وضـع الصـيغة النهائيـة ألنشـطة الـدعم      املشمولة بالتق

     ب فيـه اجلرميـة يف عـدد مـن     التقين وحتليل الدراسات االستقصـائية املتعلقـة باإليـذاء الـذي تتسـب
ــدا وتنــ    ــا فيهــا أوغن ــة، مب ــدان األفريقي ــدا ومصــر ازانيا وروـالبل ــد . ن م مكتــب املخــدرات  كمــا ق

إطـــار مشـــروع ميولـــه االحتـــاد األورويب يف بلـــدان وأقـــاليم غـــرب البلقـــان  واجلرميـــة دعمـــا يف 
  .أدوات رصد لفائدة مؤسسات القضاء وإنفاذ القانونالستحداث 

وضــع جمموعــة مــن الـــربامج     ٢٠٠٩وفضــال عــن ذلــك، بــدأ املكتــب خـــالل عــام         -٩
اضـيعية، مثـل   املواضيعية لتوفري حتليالت مفاهيميـة خاصـة بعملـه يف كـل واحـد مـن جماالتـه املو       

 .اجلرمية املنظمة والفساد ومنع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية والتنمية البشرية ومنـع اإلرهـاب  
من هذه الربامج هو تزويد الدول األعضاء بصورة جمملة واضحة عن أعمـال   الرئيسي واهلدف

لفـة خلـربة املكتـب    املكتب يف إطار األولويات املواضيعية الرئيسية، تتكامل فيها املكونات املخت
يف جمــاالت الــدعوة والبحــوث والــدعم التشــريعي والقــانوين ووضــع املعــايري وتقــدمي املســاعدة    

ويقــوم املكتــب حاليــا بوضــع الصــيغة النهائيــة للربنــامج املواضــيعي بشــأن منــع اجلرميــة    .التقنيــة
  .٢٠١١-٢٠١٠وإصالح العدالة اجلنائية للفترة 

    
    العمل املعياري  -ثالثا  

 /لبت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف دورا السابعة عشرة املعقـودة يف نيسـان  ط  -١٠
اجتماع فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل    ، إىل مكتب املخدرات واجلرمية أن يعقد ٢٠٠٨أبريل 

والتـدابري العمليـة    وحتديث االستراتيجيات النموذجيـة  ضاستعركي يقوم، حسب االقتضاء، بال
، الـيت اعتمـدا اجلمعيـة    اجلنائيـة  العنـف ضـد املـرأة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة        للقضاء علـى 

  .٥٢/٨٦العامة يف قرارها 
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ــة ونشــأت احلاجــة إىل اســتعراض     -١١ ــة  االســتراتيجيات النموذجي ــدابري العملي نتيجــة  والت
ــاد         ــذ اعتم ــدة من ــد وحبــوث جدي ــدة وتفكــري جدي ــه مت اســتحداث ممارســات جدي التســليم بأن

ــةاالســ ــدة ذات صــلة    . ١٩٩٧يف عــام  تراتيجيات النموذجي ــى صــكوك جدي ومت التفــاوض عل
بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص،       خاصة بالعدالة اجلنائيـة واعتمادهـا، مثـل    

ــل    ــال، املكم ــرب       وخاصــة النســاء واألطف ــة ع ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم التفاقي
الختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال         والربوتوكــول ا  )2٢(؛الوطنيــة

نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة      و )3٣(؛واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة  
ــة ــن        )4٤(.الدولي ــق بالنســاء والســالم واألم ــا يتعل ــم املتحــدة يف م ــرارات لألم واعتمــدت عــدة ق

، والعنف ضد العـامالت املهـاجرات ومنـع اجلرميـة     ،رفالشواجلرائم املرتكبة ضد النساء باسم 
ورئــــي أن مــــن الضــــروري أن تراعــــي . كمــــا وضــــعت صــــكوك وبــــذلت جهــــود إقليميــــة

االســـتراتيجيات النموذجيـــة هـــذه التطـــورات وتأخـــذ يف االعتبـــار النـــهج واألدوات اجلديـــدة  
  .واملمارسات اجليدة ملنع اجلرمية

ــيت ق    -١٢ ــة ال ــد     دوبفضــل املســامهات املالي ــد، عق ــدا وحســن ضــيافة تايلن ــدا وفنلن ــها كن مت
فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين باسـتعراض وحتـديث االسـتراتيجيات النموذجيـة      اجتماع ل

ــة  ــدابري العملي ــن   والت ــانكوك م ــارس /آذار ٢٥إىل  ٢٣يف ب ــذي  . ٢٠٠٩م ــر االجتمــاع، ال وأق
يف  النـهوض بـاملرأة  بون عن شـعبة  شارك فيه خرباء من حكومات يف خمتلف مناطق العامل ومراق

ثــة حــة وحمدحلقــوق اإلنســان، صــيغة منقّ ومفوضــية األمــم املتحــدةاألمانــة العامــة واليونيســيف 
والتـــدابري العمليـــة الـــيت أخـــذت يف االعتبـــار أيضـــا   ١٩٩٧لالســـتراتيجيات النموذجيـــة لعـــام 

5٥(.دولة قبل انعقاد االجتماع ٢٦متها اإلسهامات والتعليقات اليت قد(  
انظــر الوثيقــة (ثــة يف صــيغتها احملد ،ل االســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليـة ومتثّـ   -١٣

E/CN.15/2010/2ــذ      ،)، املرفــق األول ــدول يف وضــع سياســات وتنفي إطــارا شــامال ملســاعدة ال
إجــراءات للقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة وتعزيــز املســاواة بــني الرجــل واملــرأة يف إطــار نظــام  

القـانون  ) ب(املبـادئ التوجيهيـة؛   ) أ: (موضـوعا هـي   ١١فهي تتمحور حـول   .ة اجلنائيةالعدال
───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، الد   )٣(  
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧املرجع نفسه، الد   )٤(  
واجلمهورية الدومينيكية  وبنما وتايلند وتونساألرجنتني واألردن وإسبانيا وإيطاليا وباكستان والبحرين   )٥(  

والكويت ولبنان واملغرب وموريشيوس  ورومانيا والسويد وصربيا والفلبني وفنلندا وكندا وكوستاريكا
  .األمريكية واليابان والنمسا ونيكاراغوا وهولندا والواليات املتحدة



 

6 V.10-51283 
 

E/CN.15/2010/12

الشرطة واملدعون العامون وغريهم مـن مـوظفي العدالـة    ) د(اإلجراءات اجلنائية؛ ) ج(اجلنائي؛ 
  دعـــم الضـــحايا ومســـاعدم؛   ) و(إصـــدار األحكـــام والتـــدابري اإلصـــالحية؛     )ه(اجلنائيـــة؛ 

تـدابري منـع   ) ي(البحـوث والتقيـيم؛   ) ط(التـدريب؛  ) ح(واالجتماعية؛  اخلدمات الصحية) ز(
  .التعاون الدويل) ك(اجلرمية؛ 

، أصــدر مكتــب املخــدرات واجلرميــة واملكتــب اإلقليمــي      ٢٠٠٩أبريــل /ويف نيســان  -١٤
ويقـدم اإلعـالن   . ألوروبا التابع ملنظمة الصـحة العامليـة إعالنـا بشـأن صـحة النسـاء يف السـجن       

لومات اخللفيـة املصـاحبة لـه أدلـة علـى الوضـع الـراهن يف مـا يتعلـق بصـحة النسـاء يف            ورقة املع
ــة احتياجــات     ــة   الســجيناتالســجن ويتضــمن توصــيات حمــددة بشــأن تلبي ــزة مــن الرعاي املتمي

واملنشور متـاح حاليـا باللغـات األملانيـة واإلنكليزيـة والروسـية والفرنسـية ومت توزيعـه         . الصحية
وتقوم منظمة الصحة العامليـة واملكتـب حاليـا    . لبلدان يف مجيع أحناء العاملعلى نطاق واسع يف ا

وسـوف يسـفر   . بإعداد قائمة مرجعية ملساعدة الدول األعضـاء علـى تنفيـذ توصـيات اإلعـالن     
  .هذا التنفيذ عن حتسن كبري يف التدابري الرامية إىل تلبية احتياجات النساء من الرعاية الصحية

ــرار  -١٥ ــة اجلنائيـــة   ومبقتضـــى قـ ــة والعدالـ ــة منـــع اجلرميـ ــة  ١٨/١١جلنـ ــافة احلكومـ وباستضـ
 ااجتماعــ، ٢٠٠٩نــوفمرب /تشــرين الثــاين ٢٦إىل  ٢٣التايلنديــة، عقــد املكتــب يف بــانكوك، مــن 

النموذجيـة   مـع املبـادئ   مبـا يتماشـى  فريق خرباء حكـومي دويل مفتـوح العضـوية لكـي يصـوغ،      ل
(الدنيا ملعاملة السجناء

6

قواعـد  (غـري االحتجازيـة    مم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابريوقواعد األ )٦
واملعـتقالت يف املرافـق االحتجازيـة     قواعد تكميلية خاصة مبعاملـة النسـاء املوقوفـات    )7٧(،)طوكيو

  .بلدا وعدة منظمات غري حكومية ٢٥وشارك يف االجتماع خرباء من  .وغري االحتجازية
١٦-   قاعــدة ملعاملـــة الســجينات وتـــدابري غـــري    ٧٠ن االجتمـــاع جمموعــة مكونـــة مـــ  وأقــر

النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة    احتجازية خاصة باجلانيات لتكمل وتعزز، حسب االقتضاء، القواعد 
. وقواعــد طوكيــو يف مــا يتعلــق مبعاملــة الســجينات وبــدائل الســجن لفائــدة اجلانيــات  الســجناء

يف خمتلـف اتفاقيـات األمـم املتحـدة      الـواردة  ويشمل مشـروع القواعـد، املسـتوحى مـن املبـادئ     
وإعالناا، قضايا مثل تطبيق تصنيف السجناء بطريقة تراعي الفوارق بـني اجلنسـني وتقييمـات    
املخاطر األمنية وتوفري خـدمات الرعايـة الصـحية حسـب اجلـنس، وتوجيهـات بشـأن األطفـال         

ووضـع بـرامج ملـرحليت    الذين هم مع أمهام يف السجن والشواغل األمنيـة احملـددة للسـجينات    

───────────────── 
   منشورات( عامليةال صكوكال): األول اجلزء(األول الد  ،دولية صكوك جمموعة: اإلنسان حقوق  )٦(  

  .٣٤ الرقم ، الفرع ياء،))الد األول، اجلزء األول( A.02.XIV.4 املتحدة، رقم املبيع األمم
  .، املرفق٤٥/١١٠قرار اجلمعية العامة   )٧(  
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ما قبل اإلفراج وما بعده تأخذ يف االعتبار ما تواجهه النساء من وصمة عار ومتييز بعد إطـالق  
  ).A/CONF.213/17انظر الوثيقة (سراحهن من السجن 

التعاون الـدويل علـى حتسـني سـبل احلصـول علـى       "املعنون  ٢٠٠٧/٢٤وباعتماد القرار   -١٧
، الحــظ الــس االقتصــادي  "لعدالــة اجلنائيــة، خصوصــا يف أفريقيــا املســاعدة القانونيــة يف نظــم ا

واالجتماعي اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء من أجل توفري املساعدة القانونية للمدعى علـيهم  
واملشـتبه فـيهم؛ وشـجع الــدول األعضـاء علـى التعــاون مـع اتمـع املــدين ودعـم عملـه يف تــوفري          

ــة وطلــ  ب إىل املكتــب أن يقــدم خــدمات استشــارية ومســاعدة تقنيــة يف جمــال   املســاعدة القانوني
إصــالح قــوانني العقوبــات ووضــع خطــة عمــل متكاملــة لتــوفري املســاعدة القانونيــة؛ وطلــب إىل    

بتعزيـز احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة       املكتب أيضا أن يقوم بدراسة السبل والوسائل الكفيلة
إمكانية إعـداد صـك، مثـل إعـالن مبـادئ أساسـية أو جمموعـة        يف نظام العدالة اجلنائية، وكذلك 

  .من مبادئ توجيهية، لتحسني سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية
 فـيهم  بهتبـأن تـوفري املسـاعدة القانونيـة للمشـ     ومبقتضى الطلب السالف الذكر واعترافا   -١٨

يف خمافر الشرطة ومراكـز االحتجـاز، إضـافة إىل     همفي بهتص مدة احتجاز املشوالسجناء قد يقلّ
يقــوم املكتــب حاليــا  تقليــل أعــداد الســجناء واكتظــاظ الســجون وتــراكم القضــايا يف احملــاكم، 

ــة        ــة يف نظــم العدال ــة بشــأن املســاعدة القانوني ــادئ والقواعــد التوجيهي بوضــع جمموعــة مــن املب
اذ خطـوات، وفقـا لقوانينـها احملليـة،     واهلدف من ذلـك هـو مسـاعدة البلـدان علـى اختـ      . اجلنائية

ــة ملــن حيتــاجون إليهــا           ــة وللنظــر يف تــوفري املســاعدة القانوني ــز ســبل الوصــول إىل العدال لتعزي
ويف هـذا اإلطـار، عقـد    . ومتكينهم من إحقـاق حقـوقهم بطـرق فعالـة يف نظـام العدالـة اجلنائيـة       

ــا مــن     ــاع للخــرباء يف فيين ــن أجــل إعــداد    ٢٠٠٩أكتــوبر /تشــرين األول ٢١إىل  ١٩اجتم م
مشـروع أول للمبـادئ والقواعـد التوجيهيـة بشــأن املسـاعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة اجلنائيــة         

املزمع عقده، رهنا بتـوافر مـوارد    احلكومي الدويلسوف يقدم الحقا إىل اجتماع فريق اخلرباء 
  .٢٠١٠خارجة عن امليزانية، يف النصف الثاين من عام 

 ٢٠٠٤/٣٤تصـــادي واالجتمـــاعي إىل األمـــني العـــام، يف قراريـــه وطلـــب الـــس االق  -١٩
ــونني ٢٠٠٨/٢٣و ــة   "، املعنـ ــات الثقافيـ ــار باملمتلكـ ــن االجتـ ــة مـ ــدة  "احلمايـ ــتذكرا املعاهـ ، مسـ

(املـوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة،    النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشـعوب  
8

٨( 
ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجلنـاة والـيت رحبـت ـا اجلمعيـة         اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن 

───────────────── 
سبتمرب /أيلول ٧ ‐  أغسطس/آب ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، هافانا،   )٨(  

، الفصل األول، A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( تقرير من إعداد األمانة العامة: ١٩٩٠
  .أوال، املرفق- الفرع باء
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، أن يوعز إىل املكتب، بتعاون وثيق مع اليونسـكو، بعقـد اجتمـاع    ٤٥/١٢١العامة يف قرارها 
لفريق خـرباء حكـومي دويل مفتـوح العضـوية لكـي يقـدم توصـيات مفيـدة بشـأن احلمايـة مـن            

ة والعدالـة اجلنائيـة تتضـمن سـبال كفيلـة بزيـادة       االجتار باملمتلكات الثقافية إىل جلنـة منـع اجلرميـ   
  .فعالية املعاهدة النموذجية

، ٢٠٠٩نــوفمرب /تشــرين الثــاين ١٦إىل  ١٤وتلبيــة هلــذا الطلــب، عقــد املكتــب، مــن     -٢٠
املعين باحلماية من االجتار باملمتلكـات   فتوح العضويةاملدويل الكومي احلرباء اخلفريق اجتماعا ل

ة من التوصيات بشأن احلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـة لتنظـر فيهـا     الثقافية اعتمد جمموع
  ).UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2و E/CN.15/2010/5(اللجنة يف دورا التاسعة عشرة 

    
    العمل التنفيذي  -رابعا  

شهدت الفترة املشمولة بالتقرير منوا كبريا يف برنـامج مكتـب املخـدرات واجلرميـة خـالل      -٢١
خاصة بتقدمي املسـاعدة التقنيـة، خصوصـا يف     املشمولة بالتقرير يف ما يتعلق بوضع برامج الفترة

وال يــزال اــال املتعلــق مبســاعدة الضــحايا  . جمــاالت منــع اجلرميــة والعنــف وإصــالح الســجون 
مليـون دوالر مــن   ٣٠ومحايتـهم يسـتأثر بـأكرب حافظــة، حيـث تقـدر ميزانيتـها اإلمجاليــة مببلـغ        

يف  برنــامج متكــني الضــحايا واليــات املتحــدة، ويعــود الســبب األكــرب يف ذلــك إىل   دوالرات ال
ــابع ملكتــب املخــدرات       ــا الــذي ينفــذه املكتــب اإلقليمــي للجنــوب األفريقــي الت جنــوب أفريقي

مليــون دوالر خــالل فتــرة مــدا  ٢٦واجلرميــة وميولــه االحتــاد األورويب مبيزانيــة إمجاليــة قــدرها  
مليـون   ٢٥امج إصالح السجون ميثل ثاين أكرب حافظة، مبيزانية تبلـغ  وكان برن. ثالث سنوات

ــا والشــرق األوســط وآســيا الوســطى والشــرقية إىل جانــب      دوالر، لتمويــل مشــاريع يف أفريقي
ــة والكاريبــ    وشــارك مكتــب املخــدرات  . يـمشــاريع أخــرى جيــري وضــعها يف أمريكــا الالتيني

قـة األمـم املتحـدة القطريـة لصـندوق حتقيـق       واجلرمية بنجاح يف سبعة عـروض مشـتركة بـني أفر   
ــة لأللفيــة يف جمــال منــع النــ   ــة مــن املكتــب يبلــغ   ـاألهــداف اإلمنائي ــاء الســالم، مبيزاني زاعات وبن

وتضـــم هـــذه الـــربامج عناصـــر تتعلـــق بالوصـــول إىل العدالـــة،   . مليـــون دوالر ٧.٧جمموعهـــا 
 ماليـني  ٤.٩ة نفسـه مبلـغ قـدره    وخصص لربنامج منع اجلرمي. واملساعدة القانونية ومنع العنف

أمــا حافظــة قضــاء األحــداث، فكانــت . دوالر لتمويــل مشــاريع يف أمريكــا الوســطى واجلنوبيــة
وهكـذا، بلغـت ميزانيـة مكتـب املخـدرات واجلرميـة       . مليون دوالر يف مصر واألردن ٢.٢متثل 

  .رمليون دوال ٧٠اإلمجالية يف جمايل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أكثر من 
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    أفريقيا  -ألف  
، شـارك املكتـب يف أول بعثـة مشـتركة لتقيـيم العنـف املسـلّح يف إطـار         ٢٠٠٩يف عام   -٢٢

أُوفدت إىل كينيا وأصـدرت تقريـرا اشـتركت فيـه      )9٩(،برنامج األمم املتحدة ملنع العنف املسلّح
ــق األمــم املتحــدة         ــع العنــف املســلح موجهــة لفري عــدة وكــاالت يتضــمن توصــيات بشــأن من

ويف أعقاب هذه البعثة، أخذ املكتـب، بالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،        . لقطريا
ــذاء علــى الصــعيد الــوطين ســوف       يقــدم دعمــا للحكومــة علــى إجــراء دراســة استقصــائية لإلي

صـندوق األمـم    ويقـوم املكتـب كـذلك، بالتشـارك مـع     . تتضمن عنصرا يتعلق بنظـام السـجون  
دراسة يف كينيا عن احتياجات وجدوى وضـع بـرامج لـدعم ضـحايا     ، بإجراء املتحدة للسكان

وإىل جانــب ذلــك، ســاهم املكتــب يف دعــم فريــق األمــم . العنــف القــائم علــى أســاس جنســاين
ــة بعصــابات العنــف املســلح وامليليشــيات      ــة العمــل املعني كمــا يشــارك  . املتحــدة القطــري لفرق

ت ميولــه صــندوق حتقيــق األهــداف  املكتــب يف موريتانيــا يف برنــامج مشــترك بــني عــدة وكــاال 
زاعات ـويهــدف إىل تعزيــز منــع النــ ٢٠٠٩اإلمنائيــة لأللفيــة وقــد اعتمــد هــذا الربنــامج يف عــام 

  .وسيادة القانون من خالل تدريب خاص للمساعدات القانونيات
 ،التــابع ملكتــب املخــدرات واجلرميــة ،وواصــل املكتــب اإلقليمــي يف اجلنــوب األفريقــي   -٢٣

ة مشاريع تركـز علـى منـع العنـف ضـد النسـاء ومتكـني الضـحايا، مبـا يف ذلـك إنشـاء            تنفيذ عد
يف متشــيلز بلــني (لفائــدة ضــحايا العنــف يف جنــوب أفريقيــا " مراكــز جامعــة للخــدمات"ثالثــة 

ويقــدم املركــز اجلــامع دعمــا وخــدمات متعــددة التخصصــات وتــدابري ). وبريتوريــا وفرايبــورغ
ويهـدف برنـامج متكـني الضـحايا إىل     . ئم علـى أسـاس جنسـاين   أمنية للناجيات من العنـف القـا  

بنــاء القــدرة املؤسســية ضــمن وزارة التنميــة االجتماعيــة يف جنــوب أفريقيــا بتحســني التنســيق    
والتعاون بني اإلدارات احلكومية ومنظمات اتمـع املـدين مـن أجـل توحيـد اخلـدمات املقدمـة        

ــوعي بسياســات جنــوب أف     ــة ونشــر ال ــتمكني الضــحايا وبنــاء     لضــحايا اجلرمي ــا اخلاصــة ب ريقي
  .القدرات يف أوساط منظمات اتمع املدين بغية تنفيذ التدخالت يف جمال متكني الضحايا

مشـروعا مشـتركا مـع برنـامج األمـم       ٢٠٠٩وبدأ مكتب املخدرات واجلرميـة يف عـام     -٢٤
دتـه سـنتان إىل   ويهدف املشـروع وم . املتحدة اإلمنائي بشأن إصالح السياسات يف موريشيوس

املساعدة على حتويـل قـوات الشـرطة يف موريشـيوس إىل دائـرة شـرطة مـن خـالل وضـع إطـار           
استراتيجي وتعزيز قدرا على االسـتجابة للطلبـات العامـة الوطنيـة والدوليـة مـن خـالل القيـام         

───────────────── 
  مكتب شؤون نزع السالح التابع لألمانة العامة : كانت الوكاالت الشريكة يف الربنامج هي  )٩(  

  حدة اإلمنائي واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية مكتب املخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتو
  .وموئل األمم املتحدة
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إطـار  ومـن األنشـطة املضـطلع ـا يف     . تدرجييا بتكوين قدرة داخلية فعالة لإلدارة االسـتراتيجية 
التدريب على إدارة التخطيط االستراتيجي والقيام بزيـارة دراسـية إىل    ٢٠٠٩املشروع يف عام 

ــا العظمــى و   ــى     إاململكــة املتحــدة لربيطاني ــام وركّــزت عل ــدا الشــمالية اســتغرقت مخســة أي يرلن
وضـــبط األمـــن باالســـتناد إىل ) مبـــا يف ذلـــك مســـائل التحليـــل اجلنـــائي (التحقيـــق يف اجلـــرائم 

وميـــول املشـــروع مـــن الصـــندوق . ت االســـتخبارية وضـــبط األمـــن يف اتمـــع احمللـــياملعلومـــا
  .االستئماين املواضيعي للحكم الدميقراطي التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ويف جمال إصالح السجون، مت استهالل مشـروع بشـأن إصـالح السـجون يف نيجرييـا        -٢٥
بيسـاو  -تحدة، بينما كان جيري تنفيذ مشاريع يف غينيـا مدته سنة واحدة بتمويل من اململكة امل

وأجرى املكتب تقييما شامال للسـجون يف أوغنـدا مـن التوصـية بإدخـال حتسـينات علـى إدارة        
  .السجون ومعاملة السجناء متاشيا مع معايري األمم املتحدة وقواعدها ذات الصلة

    
    آسيا  - باء  

فتـرة املشـمولة بـالتقرير، يف تقـدمي الـدعم      وشرع مكتب املخدرات واجلرميـة، خـالل ال    -٢٦
للحكومة الكمبودية ملساعدا يف وضع برنامج للحد من تعرض الشباب للمخاطر مـن خـالل   

ويهــدف املشــروع إىل احلــد مــن تعــرض  . أنشــطة ملنــع اجلرميــة مركــزة علــى اتمعــات احملليــة  
ملراقبـة سـالمة اتمعـات     الشباب للجرمية واجلرمية املتصـلة بالشـباب بتصـميم وتنفيـذ عمليـات     

ويؤمـل أن  . ومؤشرات خماطر خاصة مبجتمعات حملية حمددة وعدة ملنـع اجلرميـة قابلـة للتكييـف    
  .٢٠١٠يكون التمويل مضمونا لتمكني بداية األنشطة يف عام 

، استجاب مكتب املخـدرات واجلرميـة لطلـب مـن حكومـة      ٢٠٠٩يونيه /ويف حزيران  -٢٧
وشـارك خـبري مـن مكتـب     . بشـأن وضـع قـانون وطـين لنقـل السـجناء       ماليزيا إلسـداء املشـورة  

املخدرات واجلرمية يف حلقة عمل مدا ثالثـة أيـام نظمتـها احلكومـة وقـدم عرضـا عـن املعـايري         
االتفـاق النمـوذجي بشـأن نقـل     والنظم الدولية ذات الصلة يف جمال نقل السجناء، مبـا يف ذلـك   

10(.األجانب مبعاملة السجناءالسجناء األجانب والتوصيات املتعلقة 

وعلـى إثـر حلقـة العمـل،      )١٠
ــانوم، كمــا اقترحــه خــبري       نظمــت احلكومــة اجتماعــا للممارســني للمســاعدة علــى تطــوير ق

 .مكتب املخدرات واجلرمية

───────────────── 
سبتمرب /أيلول ٦ – أغسطس/آب ٢٦، ميالنو، ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني السابع مؤمتر األمم املتحدة  )١٠(

األول،  ، الفصل)A.86.IV.Iمنشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( تقرير من إعداد األمانة العامة: ١٩٨٥
  .أوال، املرفق األول- الفرع دال
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ويف فييت نام، واصل مكتب املخدرات واجلرمية املشروع الـذي مدتـه ثـالث سـنوات       -٢٨
إنفاذ القـوانني والعدالـة علـى منـع العنـف العـائلي        بشأن تعزيز قدرة قطاعي) ٢٠١١-٢٠٠٨(

 .ومشل املشروع إعداد مواد تدريبية وتنظيم دورات تدريبية ومحالت إعالمية. والتصدي له

وتواصل تنفيذ برنامج العدالة اجلنائيـة الواسـع النطـاق يف أفغانسـتان مـع التركيـز علـى          -٢٩
ســنوات بشــأن إصــالح الســـجون يف     واســتهِلّ مشــروع مدتـــه ثــالث   . توســيعه إىل األقــاليم  

وشــرع مكتــب املخــدرات . ، بتمويــل مــن االحتــاد األورويب٢٠١٠قريغيزســتان يف بدايــة عــام 
، يف إجــراء تقيــيم شــامل الحتياجــات نظــام الســجون يف   ٢٠٠٩واجلرميــة أيضــا، خــالل عــام  

جناء باكستان، بناء على طلبها، للتوصية بإدخـال حتسـينات علـى إدارة السـجون ومعاملـة السـ      
 .وفقا ملعايري األمم املتحدة وقواعدها ذات الصلة

    
   الشرق األوسط ومشال أفريقيا  - جيم  

ــة يف         -٣٠ ــة اجلنائي ــدم مســاعدة يف إصــالح العدال ــة يق ــرح مكتــب املخــدرات واجلرمي ــا ب م
، مــن خــالل تنفيــذ بــرامج خمتلفــة يف جمــال   ١٩٩٩الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا منــذ عــام   

ويف عـام  . احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة    سبل ث وإصالح السجون وإصالح قضاء األحدا
شـهرا يف األراضـي الفلسـطينية     ١٦، استهل مشـروع جديـد إلصـالح السـجون مدتـه      ٢٠٠٩

احملتلــة، بتمويــل مــن كنــدا، وقــام املكتــب بإمتــام املفاوضــات مــع االحتــاد األورويب ومــع نظرييــه 
ــورو  ٢ث، إصــالح قضــاء األحــدا  (احلكــوميني يف األردن  ــون ي ــان ) ملي ــوانني  (ولبن إصــالح ق

وبــدأت املرحلــة األوىل مــن  ). ماليــني يــورو ٣العقوبــات، املرحلــة الثانيــة وحقــوق اإلنســان،  
اسـتنادا إىل جنـاح إصـالح قضـاء األحـداث       ٢٠٠٨برنامج اإلصالح القضائي يف لبنان يف عـام  

عــدل واســتحداث طلبــات   وتواصــل تنفيــذه بنجــاح، بنقلــه مــن وزارة الداخليــة إىل وزارة ال     
وعلــى صــعيد . احلصــول علــى اخلــدمات علــى صــعيد اتمعــات احملليــة مــن بــني تــدابري أخــرى 

املنطقة، قام مكتب املخدرات واجلرمية بتنفيذ املرحلة الثانية من برنامج واسع النطاق إلصـالح  
صـالح   إلاملركـز الـدويل  السجون يف السـودان بالتعـاون مـع بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان و       

بالتركيز علـى بنـاء القـدرة القياديـة يف دائـرة السـجون        القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية
ومشــل العمــل يف إطــار مشــروع قضــاء . ومعاجلــة أوضــاع الســجناء ذوي االحتياجــات اخلاصــة

األحداث يف مصر القيام بصوغ برنامج وطين إلعادة إدمـاج األطفـال اخلـارجني علـى القـانون      
كمــا أُويل . بعــد اإلفــراج عنــهم بتنفيــذ األحكــام القانونيــة اجلديــدة املتعلقــة ببــدائل االحتجــاز   

  .اهتمام لالحتياجات اخلاصة للبنات اخلارجات على القانون
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وإضـــافة إىل ذلـــك، نظـــم مكتـــب املخـــدرات واجلرميـــة واليونيســـيف، خـــالل الفتـــرة   -٣١
وى اإلقليمـي بشـأن مؤشـرات قضـاء األحـداث      املشمولة بالتقرير، دورتني تدريبيتني على املست

والثانيـة   ٢٠٠٩مـايو  /موجهة لبلدان الشرق األوسط، عقدت يف عمـان يف شـهر أيـار    إحدامها
ومتخضــت . ٢٠١٠مــارس /لبلــدان مشــال أفريقيــا عقــدت يف الــدار البيضــاء، املغــرب، يف آذار  

حلقتا العمـل عـن اعتمـاد خطـط عمـل وطنيـة بشـأن نظـم مجـع البيانـات وإدارة املعلومـات يف            
  .جمال قضاء األحداث

هـدف إىل مسـاعدة   ملشـروع ي ي مكتب املخدرات واجلرميـة دور الوكالـة املنفّـذة    ويؤد  -٣٢
الدول األعضاء على تعزيز قدراا على توفري سـبل احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة يف نظـام       

 وإعــالن ليلونغــوي ٢٠٠٧/٢٤العدالــة اجلنائيــة وفقــا لقــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي   
11(.القانونية يف نظام العدالة اجلنائيـة يف أفريقيـا   ساعدةاملبشأن فرص احلصول على 

 /ويف أيـار  )١١
ع مكتب املخـدرات واجلرميـة اتفاقـا مـع معهـد تـدريب املسـاعدين القـانونيني         ، وق٢٠٠٩ّمايو 

يف ماالوي لتنفيذ املشروع يشمل إيفاد بعثات تقيـيم إىل ثالثـة بلـدان أفريقيـة، وإجـراء دراسـة       
لى املساعدة القانونية يف أفريقيا، وإعداد كتيـب حـول املمارسـات    استقصائية لسبل احلصول ع

الواعــدة يف مــا يتعلــق بســبل احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة يف أفريقيــا، وحلقــات تدريبيــة    
ومن املتوقـع   ٢٠٠٩وبدأ تنفيذ املشروع يف عام . للمساعدين القانونيني يف ثالثة بلدان أفريقية

ســـوف تتـــرجم األدوات املزمـــع إعـــدادها يف إطـــار هـــذا  و. ٢٠١٠أن يتواصـــل خـــالل عـــام 
  .املشروع إىل عدة لغات، حسب االقتضاء

    
    يـأمريكا الالتينية والكاريب  - دال  

، جهــوده الراميــة إىل تعزيــز  ٢٠٠٩واصــل مكتــب املخــدرات واجلرميــة، خــالل عــام     -٣٣
  .يـالالتينية والكاريبأنشطته اخلاصة بالتعاون التقين ملنع اجلرمية والعنف يف منطقة أمريكا 

، واصـل املكتـب تقـدمي الـدعم     ٢٠٠٨واستنادا إىل العمـل الـذي بـدئ يف أواخـر عـام        -٣٤
للجماعة الكاريبية يف إطار املشاورات مع اهليئات اإلقليمية األخرى ملواصلة العمل على وضـع  

عريضـة خلطـة   وتتـوخى اخلطـوط ال  . خطة عمل اجلماعة ملنع اجلرمية وحتقيق التنميـة االجتماعيـة  
ــوغ األهــداف يف مخســة        ــى بل ــددة القطاعــات وشــاملة مركــزة عل العمــل اختــاذ إجــراءات متع

تعزيــز ) ج(تعزيــز اإلدمــاج االجتمــاعي؛ ) ب(احلــد مــن العنــف؛ ) أ: (جمــاالت رئيســية، وهــي
  .محاية البيئة واملوارد االقتصادية )ه(متكني الضحايا؛ ) د(إعادة اإلدماج؛ 

───────────────── 
لفصل األول، ، ا(E/2007/30) ١٠، امللحق رقم ٢٠٠٧الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )١١(

  .الفرع باء، مشروع القرار السادس، املرفق األول
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، أدرجــت يف الــربامج اإلقليميــة والــربامج اخلاصــة ببلــدان حمــددة  ويف أمريكــا الوســطى  -٣٥
ويتـوخى برنـامج السـلفادور الـذي     . عناصر قويـة تتعلـق مبنـع اجلرميـة وإصـالح العدالـة اجلنائيـة       

وصل إعداده إىل مرحلة متقدمة، إنشاء مركز متيز إقليمي ملنع اجلرمية يف املـدن ويشـمل بـرامج    
ويف غواتيمـاال، سـوف يسـاعد    . ملساعدة اخلاصـة بإصـالح السـجون   ملنع اجلرائم االجتماعية وا

مكتب املخـدرات واجلرميـة احلكومـة علـى إنشـاء مركـز متيـز إقليمـي ملنـع اجلرميـة املنظمـة عـرب             
احلدود الوطنية وسوف يقدم دعما من أجل املساعدة على منـع اجلرميـة وحتسـني نظـام العدالـة      

ق املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وإسـبانيا   ، وافق الصندو٢٠٠٩ويف عام . اجلنائية
لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على برامج ومبـادرات اشـتركت فيهـا وكـاالت متعـددة مـع       

ففــي هنــدوراس، سيســاهم الربنــامج يف . مكتــب املخــدرات واجلرميــة لفائــدة هنــدوراس وبنمــا 
توى احمللـي ـدف تثبـيط هجـرة الشـباب      إجياد فرص جيدة للعمـل وتنظـيم املشـاريع علـى املسـ     

ويف بنمــا، ســوف يــدعم   . عامــا ٢٩و ١٥املعرضــني للمخــاطر ممــن تتــراوح أعمــارهم بــني      
الربنامج سياسات الوقاية االجتماعية اليت تستهدف األطفال والشباب وحتسـني سـبل الوصـول    

  .إىل العدالة يف البلديات النموذجية يف إطار اخلطط احمللية ألمن السكان
ــة        -٣٦ ــق األهــداف اإلمنائي ــه عــدة وكــاالت لتحقي ــامج تشــترك في ــا، اعتمــد برن ويف بوليفي

وســوف يقــدم املكتــب دعمــا للحكومــة يف     . لأللفيــة مبشــاركة مكتــب املخــدرات واجلرميــة    
ويف بـريو،  . جهودها الرامية إىل إصالح نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك نظام قضاء األحداث

لحكومة إلجراء تقييم معمـق الحتياجاـا مـن أجـل حتسـني آليـات ونظـم        يقدم املكتب دعما ل
وسـوف يسترشـد بنتـائج التقيـيم يف تنفيـذ برنـامج       . استخدام بدائل السجن والعدالة التصاحلية

ويف الربازيـل، تعـاون املكتـب بنجـاح     . للمساعدة التقنية مدعوم من مكتب املخدرات واجلرمية
اإلمنائيـة  يف إطار برنامج وافق عليـه صـندوق حتقيـق األهـداف     مع هيئات أخرى لألمم املتحدة 

لأللفيــة ســوف يــدعم اإلجــراءات الراميــة إىل تعزيــز املواطنــة ومنــع اجلرميــة واإليــذاء يف ســياق    
السياسات العامة، خصوصا السياسات اليت جيري تنفيذها ضمن الربنـامج الـوطين لألمـن العـام     

ــة ــا لألم  . واملواطن ــب دعم ــدم املكت ــا ق ــدد      كم ــامج متع ــام يف وضــع برن ــن الع ــة لألم ــة الوطني ان
السنوات يهدف إىل تعزيز قدرة األمانة على إدارة املشاريع بالتشارك مع الواليـات والبلـديات   
وخمتلف الوكاالت احلكومية واملنظمات الدوليـة يف تنفيـذ سياسـات األمـن العـام ومنـع اجلرميـة        

واملشــروع يف املراحــل النهائيــة مــن  . حــدة وقواعــدهاوالعدالــة اجلنائيــة، وفقــا ملعــايري األمــم املت 
بيــا، ســتجرى أول عمليــة لوميف كووأخــريا، . ٢٠١٠إقــراره ويفتــرض أن يبــدأ تنفيــذه يف عــام 

وسـوف  . ٢٠١٠ملراقبة األمن احمللي بدعم من مكتب املخـدرات واجلرميـة يف ميـديلني يف عـام     
  .اس لسياسات وبرامج الوقايةتستخدم نتائج املراقبة املتعددة القطاعات لألمن كأس
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    أعمال البحث والتحليل  - خامسا  
، معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة كما هو مبين يف   -٣٧

األدلة العملية، مبا فيها نتائج البحـوث وسـائر املعلومـات عـن طبيعـة اجلرميـة ومـداها        فإن وضع 
ويقـوم مكتـب املخـدرات    . لضمان فعالية منـع اجلرميـة وإقامـة العـدل     مهيةأمر بالغ األ واجتاهاا

واجلرمية حاليا بوضع الصيغة النهائية للربنامج املواضيعي لرصد وحتليل االجتاهات الذي يشـمل  
ــرة  ــامج      . ٢٠١١-٢٠١٠الفتـ ــة للربنـ ــة ومكملـ ــورة متوازيـ ــيعي بصـ ــامج املواضـ ــذ الربنـ وينفَّـ

وحيتـوي مشـروع الربنـامج علـى عناصـر فرعيـة       . لعدالـة اجلنائيـة  املواضيعي بشأن منع اجلرمية وا
متعلقة بتعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية اخلاصة باجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلـك إجـراء   
دراسات استقصائية عن اإليذاء، بغية حتسني معرفـة اجتاهـات اجلرميـة وزيـادة تـوافر واسـتخدام       

  .جلرمية والعدالة اجلنائية على الصعيدين اإلقليمي والدويلاملؤشرات اإلحصائية بشأن ا
ويف ما يتعلق بتطـوير القـدرات اإلحصـائية الوطنيـة، قـام مكتـب املخـدرات واجلرميـة،           -٣٨

خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، بتــوفري دعــم تقــين إلجــراء دراســات استقصــائية عــن اإليــذاء   
وكمـا هـو مسـلّم بـه     . لقـوانني والعدالـة اجلنائيـة   ولوضع نظم إحصاءات إدارية جديدة إلنفـاذ ا 

بصورة متزايدة، فإن اجلمع بني الدراسات االستقصائية للسـكان وإحصـاءات اجلرميـة املسـجلة     
وغالبـا مـا تعـد حمدوديـة تـوافر      . لدى الشـرطة يقـدم أكمـل صـورة عـن طبيعـة اجلرميـة ومـداها        

إىل قدرة وطنية علـى إنتـاج البيانـات     إحصاءات اجلرمية من األعراض اليت تنم عن افتقار الدول
ــة       . ذات الصــلة ــب املخــدرات واجلرمي ــني مكت ــة عمــل مشــتركة ب وحــدد املشــاركون يف حلق

عـددا مـن    ٢٠٠٨ديسـمرب  /واللجنة االقتصادية ألفريقيا عقدت يف أديس أبابا يف كانون األول
. البلـدان األفريقيـة   االحتياجات ذات األولوية لتحسـني إحصـاءات اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف     

ومن بني تلـك االحتياجـات حتسـني التنسـيق بـني الوكـاالت احلكوميـة والرباجميـات احلاسـوبية          
والتــدريب واســتخدام الدراســات االستقصــائية علــى نطــاق أوســع وحتســني نشــر البيانــات          

  .وإمكانية مقارنتها
شـر البيانـات عـن    وقام مكتب املخدرات واجلرمية، يف إطـار مشـروعه املتعلـق جبمـع ون      -٣٩

ــدريب علــى إجنــاز      ــوفري ت ــا، بت ــذاء يف أفريقي دراســة األمــم  اجتاهــات املخــدرات واجلرميــة واإلي
ــة     ــة اجلنائي االســتبيان اخلــاص  و املتحــدة االستقصــائية الجتاهــات اجلرميــة وعمليــات نظــم العدال

ات اجلرميـة  ، وأنشـأ منتـدى علـى اإلنترنـت للخـرباء األفارقـة املعنـيني بإحصـاء        بالتقارير السنوية
ــذاء        ــا إلجــراء دراســات استقصــائية عــن اإلي ــا وتقني ــدم دعمــا مالي ــارات دراســية وق ونظــم زي

نـات خمتـارة مـن السـكان     الفسـاد لعي /ودراسات استقصائية عن األنشطة التجارية وعـن اجلرميـة  
لـرأس  زانيا واـيف أوغندا وتنـ ) مبا يف ذلك موظفو الشرطة واهليئة القضائية واملوظفني العموميني(
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وأجـرى مكتـب املخـدرات واجلرميـة أيضـا، خـالل الفتـرة املشـمولة         . األخضر وروانـدا ومصـر  
لسكان عن التجارب والتصـورات اخلاصـة بالفسـاد يف أفغانسـتان     لبالتقرير، دراسة استقصائية 

  .ويقدم الدعم حاليا إلجراء دراسات استقصائية مماثلة يف العراق ويف نيجرييا
 رات واجلرمية بتنفيـذ مشـروع ميولـه االحتـاد األورويب ويهـدف إىل     ويقوم مكتب املخد  -٤٠

 .غـرب البلقـان  بلـدان وأقـاليم   أدوات رصد خاصة مبؤسسات القضاء وإنفـاذ القـانون يف   وضع 
ويركــز املشــروع علــى مســاعدة البلــدان واألقــاليم يف املنطقــة علــى تقيــيم وتعزيــز اإلحصــاءات 

ــة اجل   ــة والشــؤون الداخليــة، مبــا يف ذلــك الشــرطة   اإلداريــة الصــادرة عــن مؤسســات العدال نائي
الوطنيــة والنيابــة العامــة واحملــاكم والكيانــات احلكوميــة املعنيــة بقضــايا اللجــوء والتأشــريات         
ــة يف نظــم مجــع        واهلجــرة، مــن أجــل مســاعدا علــى كشــف مــواطن القــوة والضــعف الكامن

ومشل املشـروع يف عـام   . ة ومراقبتهاالبيانات القائمة وعلى حتليل واستخدام البيانات ملنع اجلرمي
ــاليم       ٢٠٠٩ ــدان واألق ــة يف البل ــة اجلنائي ــات اجلرميــة والعدال حتلــيال مستفيضــا لنظــام إنتــاج بيان

ــل األســود           ــنة واهلرســك واجلب ــة إىل ألبانيــا والبوس ــاد بعثــات حبثي ــا يف ذلــك إيف املشــاركة، مب
ــا ــان ميو   . وكرواتي ــاك مشــروع ث ــه ووإىل جانــب هــذا املشــروع هن ــل ذه مكتــب املخــدرات  ينفّ

ويف إطــار هــذا . واجلرميــة يف نفــس املنطقــة ويتــوخى تقيــيم الفســاد واجلرميــة يف غــرب البلقــان  
املشروع، يقوم مكتب املخدرات واجلرمية حاليا بتوفري دعم تقين لبلدان وأقـاليم غـرب البلقـان    

  .ملساعدا يف إجراء دراسات استقصائية للسكان يف جمال اجلرمية واإليذاء
ويف ما يتعلق بالبحوث ووضع اإلحصـاءات، أعـد مكتـب املخـدرات واجلرميـة خـالل         -٤١
دراسة األمم املتحـدة  ، مبساعدة من فريق دويل من اخلرباء، استبيانا جديدا خاصا ب٢٠٠٩عام 

ومل يكـن االسـتبيان خيتلـف عـن     . االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائيـة 
ستقصائية السـابقة مـن حيـث احملتـوى ولكنـه أورد جمموعـة أساسـية مـن األسـئلة          الدراسات اال

ووحدتني منفصلتني من أجل تسهيل مجع اإلحصاءات على البلدان اليت تقـدم ردودا يف سـياق   
وتدوينـها يف   كمـا غُـري نسـق االسـتبيان مـن أجـل نشـر اإلحصـاءات        . تقارير اإلبـالغ الدوليـة   

ويقوم مكتـب املخـدرات واجلرميـة    . ٢٠٠٩ردود حبلول اية عام ومت تلقي ال. إلكتروين شكل
ــرها   ــائج ونشـ ــل النتـ ــا بتحليـ ــة     . حاليـ ــه اخلاصـ ــدة بياناتـ ــيع قاعـ ــا توسـ ــب أيضـ ــل املكتـ وواصـ

ونشرت كـذلك جمموعـة أوىل مـن البيانـات يف بوابـة      . باإلحصاءات الدولية بشأن جرمية القتل
لنشـر بيانـات األمـم املتحـدة اإلحصـائية علـى        بيانات األمم املتحدة، الـيت هـي املركـز الرئيسـي    

ــ). /http://data.un.orgانظــر (اإلنترنــت  ــة وراء    وركّ ــى األســباب الكامن زت حبــوث أخــرى عل
جرمية القتل وأنواعها وعلى أداء نظـام العدالـة اجلنائيـة يف معاجلـة اجلرميـة املنطويـة علـى العنـف         

واجلرميـة عـن البيانـات الوطنيـة املتاحـة      وعقب البحوث اليت أجراها مكتب املخـدرات  . املسلح
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بشأن جرمية القتل، سوف تنشر إحصاءات مسـتقاة مـن مصـادر متعـددة وحمدثـة بشـأن جرميـة        
  .٢٠١٠فرباير /يف شباط) مبا يف ذلك بيانات العدالة اجلنائية والصحة العامة(القتل عمدا 

    
    رشاديةاإل راتة واملذكّاألدوات واألدلّ  -سادسا  

حتسـني قـدرة املكاتـب امليدانيـة التابعـة ملكتـب املخـدرات واجلرميـة علـى تلبيـة            من أجـل   -٤٢
عدد الطلبات املتزايد للحصول على املسـاعدة يف جمـال إصـالح السـجون، أعـد املكتـب مـذكرة        
إرشـادية بشــأن إصــالح الســجون وبــدائل الســجن للمســاعدة علــى وضــع اســتراتيجيات لــربامج  

. يري األمـم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة باالحتجـاز والسـجن      إصالح السجون وحتسـني تنفيـذ معـا   
وتشرح املذكرة والية مكتب املخدرات واجلرمية يف جمـال إصـالح السـجون وتوجـه االنتبـاه إىل      
املعايري والقواعد األساسية وكيفيـة االسترشـاد ـا يف عمـل مكتـب املخـدرات واجلرميـة يف جمـال         

االت املواضيعية الرئيسـية املشـمولة بعمـل املكتـب يف     إصالح السجون؛ كما تقدم ملخصا للمج
جمال إصالح السجون؛ وتتضمن قائمة خلدمات املساعدة التقنية الـيت ميكـن أن يقـدمها املكتـب؛     
وتشرح بإجياز اخلطوات اليت جيـب اختاذهـا يف وضـع اسـتراتيجية إلصـالح السـجون يف البلـد أو        

 .يف سياق برامج املكتب املواضيعية واإلقليميةاملنطقة املشمولة بأنشطة املكتب امليداين، 

دليل املتعلــق الــ"ونشــر مكتــب املخــدرات واجلرميــة، خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير،    -٤٣
12("بالسجناء ذوي االحتياجات اخلاصـة 

الـذي ينـدرج ضـمن جمموعـة أدلتـه املتعلقـة بالعدالـة         )١٢
ت مـن السـجناء املعرضـني علـى حنـو      االحتياجـات اخلاصـة لثمـاين فئـا     الـدليل ويشـمل  . اجلنائية

لتســتعني بــه مجيــع األطــراف الفاعلــة يف نظــام  مصــمم الــدليلو .خــاص للمخــاطر يف الســجون
العدالة اجلنائية، مبن فيهم واضعو السياسات واملشـرعون ومـديرو السـجون وموظفـو السـجون      

ــراد       ــن األف ــم م ــة وغريه ــة اجل وأعضــاء املنظمــات غــري احلكومي ــيني بالعدال ــة وإصــالح  املعن نائي
ــدليلومــا زال  .هــذا املضــمار  العــاملني يفالســجون أو  ــوفّ   ال ره يســتخدم يف التــدريب الــذي ي

مكتب املخدرات واجلرمية يف برامج إصالح السجون، مبـا يف ذلـك تـدريب مـوظفي السـجون      
  .يف جمال معاملة الفئات املعرضة للمخاطر يف السجن

ركـز األمـم املتحـدة    ملـدن األكثـر أمانـا التـابع مل    وأصدر املكتب، بالتشارك مع برنامج ا  -٤٤
13(.، أداة لتقيـيم منـع اجلرميـة   املركز الدويل ملنع اجلرميةو للمستوطنات البشرية

وتسـتند األداة،   )١٣
اليت تندرج ضمن جمموعة أدوات مكتـب املخـدرات واجلرميـة اخلاصـة بتقيـيم العدالـة اجلنائيـة،        

───────────────── 
  .A.09.IV.4 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١٢(
  .HS/1232/09A يعاملرجع نفسه، رقم املب  )١٣(
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مصـممة لكـي يسـتعان ـا يف تقيـيم االحتياجـات يف        إىل معايري األمم املتحدة وقواعـدها وهـي  
جمال منع اجلرمية وحتديد جماالت للمساعدة التقنية وتبيني التدخالت الـيت تشـتمل علـى املعـايري     

وكـان اسـتحداث هـذه األداة خطـوة     . والقواعد، وتستخدم كأداة تـدريب علـى هـذه املسـائل    
م مكتـب املخـدرات واجلرميـة بوضـع الصـيغة      كما يقـو . حنو وضع ُج أكثر تكامال ملنع اجلرمية

الـدليل بشـأن إعمـال مبـادئ األمـم      "النهائية ألداتني معرفيتني أخريني يف جمال منع اجلرمية، مها 
مـن املزمـع    "الـدليل بشـأن ضـبط األمـن يف املنـاطق احلضـرية      "؛ و"املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية

  .٢٠١٠نشرمها يف عام 
، بالتعــاون مــع ٢٠٠٩مكتــب املخــدرات واجلرميــة يف عــام  وعــالوة علــى ذلــك، نشــر  -٤٥

معايري العدالة اجلنائيـة السـتعمال   "إدارة عمليات حفظ السالم يف األمانة العامة، الدليل املعنون 
14(،"شرطة األمم املتحدة

وذلك من أجل توفري مدونة قواعد سلوك للشرطة اليت تعمـل حتـت    )١٤
ي ملســاعدة الســلطات الوطنيــة علــى حتســني ضــبط   رايــة األمــم املتحــدة وتــوفري مصــدر مرجعــ  

الــذي يســتند أساســا إىل معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها  الــدليلوجيــري حاليــا ترمجــة . األمــن
كمـا تواصـل العمـل علـى     . املتعقلة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، إىل اللغـتني الفرنسـية والعربيـة    

. ٢٠١٠ن املزمـع نشـره يف عـام    مـ  ونزاهتـها  هـا الشـرطة والرقابـة علي   مسـاءلة  عن إعداد كتيب
 ضـد  العنـف  ملواجهـة  الفعالـة  الشرطة لتدابري دليلوانتهى مكتب املخدرات واجلرمية من إعداد 

  .٢٠١٠على ذلك وسوف ينشرمها يف أوائل عام  بالتدري ومنهاج املرأة
يضــا إىل جمموعــة الــيت ستضــاف أ األداة املتعلقــة مبراعــاة املنظــور اجلنســاين وجيــري إعــداد   - ٤٦

اجلنساين يف نظام العدالـة  مراعاة املنظور وسوف يسترشد ا يف تقييم . أدوات تقييم العدالة اجلنائية
  .٢٠١٠يف عام األداة ومن املزمع نشر . اجلنائية باستخدامها مع األدوات األخرى يف اموعة

ف، بإعـداد جمموعـة   ويقوم مكتب املخدرات واجلرميـة كـذلك، بالتعـاون مـع اليونيسـي       -٤٧
توجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفـال ضـحايا اجلرميـة    البادئ مواد تدريبية حول امل

وتتـوخى  . ٢٠٠٥/٢٠، الـيت اعتمـدت بقـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي       عليها والشهود
والشـهود عليهـا   اموعة مساعدة االختصاصيني املهنيني العاملني مـع األطفـال ضـحايا اجلرميـة     

ــوق          ــل احلق ــال تكف ــة لألطف ــة منصــفة وفعال ــة وتشــجيع وضــع نظــم عدال يف ممارســتهم اليومي
ــع مراحــل اإلجــراءات القضــائية      . األساســية لألطفــال ضــحايا اجلرميــة والشــهود عليهــا يف مجي

ــادة الــوعي بــاحلقوق األساســية لألطفــال ضــحايا      وــدف اموعــة، فضــال عــن ذلــك، إىل زي
وســوف تتضــمن جمموعــة املــواد التدريبيــة علــى . ود عليهــا وفهــم تلــك احلقــوقاجلرميــة والشــه

───────────────── 
  .www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/08-58900_Ebook.pdf :متاح يف  )١٤(
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الذين يتعاملون مـع األطفـال    وحدة تدريبية عامة وسبع وحدات خاصة باملهنيني ١٢اإلنترنت 
وقــد مت نشــر . ٢٠١٠وســوف تنشــر اموعــة يف عــام  . أو الشــهود عليهــا/ضــحايا اجلرميــة و

(قانون منوذجي والتعليق ذي الصلة به
15

  .حول املوضوع ذاته ٢٠٠٩يف عام  )١٥
الـذي ناشـد فيـه الـس      ١٩٩٦/١٣وعمال بقراري الـس االقتصـادي واالجتمـاعي      -٤٨

اسـتخداما   لقواعد واملعـايري الدوليـة يف ميـدان قضـاء األحـداث     استخدم وتطبق تاحلكومات أن 
ملنـع اجلرميـة والعدالـة     برنامج األمم املتحـدة تعزيز قدرة "املعنون  ٢٠٠٥/٢١و ؛وتطبيقا فعالني

، الـذي شـجع فيـه    "على التعاون التقين يف جمال سيادة القانون وإصالح العدالة اجلنائيـة  اجلنائية
مكتــب األمـم املتحــدة املعـين باملخــدرات واجلرميـة علــى صـوغ أدوات وأدلــة تــدريب يف     الـس  

؛ وكــذلك ارســات الدوليــة جمــال إصــالح العدالــة اجلنائيــة، باالســتناد إىل املعــايري وأفضــل املم      
، بــدأ مكتــب املخــدرات واجلرميــة عمليــة تنقــيح      ٢٠٠٩/٢٦و ٢٠٠٧/٢٣بقــراري الــس  

وحتديث مشروع القانون النموذجي بشـأن قضـاء األحـداث الـذي أصـدره مركـز منـع اجلرميـة         
مـع التطـورات الدوليـة الـيت وقعـت يف جمـال قضـاء األطفـال منـذ           الدولية لتحقيـق اتسـاقه التـام   

  .١٩٩٧القانون النموذجي يف عام  صياغة
    

    االستنتاجات والتوصيات  -سابعا  
يسترشــد مكتــب املخــدرات واجلرميــة يف عملــه يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة    -٤٩

غـري أنـه، علـى    . حتليلـي /مبعايري األمـم املتحـدة وقواعـدها مـن منظـور معيـاري وتنفيـذي وحبثـي        
ديــه هــذه الصــكوك، ينبغــي مالحظــة أــا قــد وضــعت يف   الــرغم مــن الــدور احملــوري الــذي تؤ 

وقـد تغـري   . ويف سـياقات خمتلفـة  ) سـنة  ٥٠حيث يعود تاريخ وضـع بعضـها إىل   (أوقات خمتلفة 
  : العامل تغريا كبريا ويسـتمر هـذا الـتغري بـوترية مل يسـبق هلـا مثيـل، خصوصـا يف اجتاهـات ثالثـة          

مواجهتها تـدابري أكثـر فعاليـة يف جمـال      نشأت أشكال جديدة ومتطورة من اجلرائم تتطلب) أ(
التغري الذي يطرأ باستمرار على البيئـة االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية     ) ب(العدالة اجلنائية؛ 

تغـيريات هائلـة    حيـدث طرح حتديات جديدة على سلطات العدالة اجلنائيـة وإنفـاذ القـوانني أو    ي
انتشــار ) ج(؛ ألوف وعلــى تــأثري هــذا اإلجــرامعلــى النــهج املتبــع حيــال اإلجــرام التقليــدي واملــ

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت احلديثـة وتنـامي الطـابع عـرب الـوطين لألنشـطة اإلجراميـة        
  .رائماجلفرصاً جديدة واسعة النطاق أمام ارتكاب  تاحااملتعلقة ذه التكنولوجيات، قد أ

───────────────── 
، القانون النموذجي والتعليق ذو الصلة به: العدالة يف املسائل املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها  )١٥(

-www.unodc.org/documents/justice-and-prison( ٢٠٠٩نشره مكتب املخدرات واجلرمية يف عام 

reform/justice_in_matters... pdf.(  
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العدالة اجلنائية بوصفه دعامة أساسـية  ومن مث، ال بد من اتباع ج جديد بشأن دور نظام   - ٥٠
  .لنجاح أي جهد يرمي إىل كبح اجلرمية، وال سيما أشد أشكال اجلرمية ضررا وأكثرها تطورا

وسوف يتيح مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية املقبل فرصـة    -٥١
ــز ودعــم قيمــة هــذه الصــكوك     ــة احلاجــة إىل تعزي ــدة لتلبي يف وضــع وتطبيــق اســتراتيجيات   فري

ومــن املتوقــع أن يــدعو املــؤمتر، حتقيقــا هلــذا الغــرض، إىل النظــر يف . وسياســات العدالــة اجلنائيــة
علـى حنـو    اسـتجابتها مبا يكفـل  املعايري والقواعد القائمة، عند االقتضاء، أو حتديثها أو تكميلها 
  .تقدمها واف لالحتياجات املعاصرة لكل الدول بغض النظر عن مستوى

جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة تـود أن تنظـر يف         ويف ضوء ما ذُكر أعاله، لعلّ  -٥٢
يلي، تعزيـزا لـدور ووظيفـة معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف وضـع وتنفيـذ سياسـات            ما

 :واستراتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

عــايري األمــم املتحــدة   أن تواصــل مــنح أولويــة قصــوى لصــوغ وتطبيــق م       )أ(  
  ؛اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جمال منع وقواعدها
أن تراعي التوصيات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين      )ب(  

ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية بشأن كيفية ضمان استجابة املعايري والقواعد علـى حنـو مالئـم    
  ل األعضاء وللمخاطر اإلجرامية اجلديدة والناشئة؛لالحتياجات املعاصرة جلميع الدو

ــة اجلنائيــة كجــزء ال      )ج(   أن تناشــد احلكومــات أن تــدرج منــع اجلرميــة والعدال
يتجزأ من خططها اإلمنائية الوطنية وأن ختصص موارد كافية ملنـع اجلرميـة وإصـالح العدالـة     

  اجلنائية؛
ية الدوليـة وغـري احلكوميـة    أن تطلب إىل الدول املاحنة واملؤسسات احلكوم  )د(  

املعنية أن تدعم إصالح العدالة اجلنائية، وفقا ملعـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها، يف البلـدان      
  اليت تطلب املساعدة؛

أن تـــدعو الـــدول األعضـــاء إىل أن تأخـــذ يف االعتبـــار التـــدابري الـــواردة يف    )ه(  
  مليـة للقضـاء علـى العنـف ضـد املـرأة       والتـدابري الع  الستراتيجيات النموذجيـة الصيغة احملدثة ل

وكـذلك مشـروع   ) ، املرفـق األول E/CN.15/2010/2( اجلنائيـة  يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة    
ــة     ــم املتحــدة ملعامل ــد األم ــدابري غــري ا الالســجينات والنســاء قواع ــة الت للمجرمــات حتجازي

)A/CONF.213/17 (وإىل النظر يف إقرارمها؛  
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ــدان واأن تشــج  )و(   ــدمي    ع البل ــة علــى تق ــة والوكــاالت اإلمنائي ملؤسســات املالي
مسامهات إىل مكتب املخدرات واجلرمية لدعم وضـع املشـاريع والـربامج الراميـة إىل تنفيـذ      

  وتعزيز معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
ليـة، معـايري األمـم    أن توصي الدول األعضـاء بـأن تنشـر وتـوزع، بلغاـا احمل       )ز(  

املتحدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وتـدمج هـذه الصـكوك واألدوات          
  واألدلة اليت أعدها مكتب املخدرات واجلرمية يف براجمها اخلاصة بتدريب املسؤولني املعنيني؛

ان، أن تطلب إىل مكتب املخدرات واجلرمية أن يواصل تقدمي املساعدة للبلد  )ح(  
عنــد الطلــب، علــى وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وسياســات وخطــط ملنــع اجلرميــة وإصــالح    
العدالة اجلنائية استنادا إىل املعايري والقواعد القائمة، وأن ينفذ عمله اخلاص بتقـدمي املسـاعدة   

  يف جمايل منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية بطريقة متكاملة ومتعدد التخصصات؛
أيضا إىل مكتب املخدرات واجلرمية أن يواصل مساعدة البلـدان   أن تطلب  )ط(  

  على وضع معايري وقواعد جديدة أو حتديث وتعزيز املعايري والقواعد القائمة؛
أن تــدعو مكتــب املخــدرات واجلرميــة إىل إعــداد وإصــدار كتيبــات وأدلــة     )ي(  

حـدة وقواعـدها يف   ووحدات تدريبية وأدوات لتستخدم يف التدريب على معـايري األمـم املت  
تدريبيـــة جمـــال منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة وإىل تكييـــف السياســـات وتنظـــيم دورات   

  التنسيق مع سائر كيانات األمم املتحدة؛وحلقات عمل، مبا يف ذلك عن طريق 
ع مكاتــب األمــم املتحــدة وكياناــا املعنيــة وكــذلك املنظمــات       أن تشــج  )ك(  

ري احلكوميـة علـى تعزيـز الـربامج واملشـاريع الـيت مـن شـأا         احلكومية الدولية واملنظمات غ
  .النهوض مبعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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