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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٠مايو /أيار ٢١- ١٧فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت) ه( ٤البند 

  توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
  :والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  عمال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات أنشطة أخرى لدعم أ
  وخاصة أنشطة شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية  ،واجلرمية

          واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات والعدالة اجلنائية
      األنشطة الرئيسية ملعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة    
        ألمناءتقرير جملس ا    

    صملخ  
معهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي      لـدى  األنشطة الرئيسيةم هذا التقرير معلومات عن قدي  

 ١٩٨٩/٥٦وفقـــا لقـــراري الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي      ،ألحبـــاث اجلرميـــة والعدالـــة  
إىل م جملـس األمنـاء تقـارير دوريـة عـن املعهـد وأعمالـه        أن يقد ينصان علىاللذين  ١٩٩٢/١و
   .لس، عن طريق جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةا
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    مةمقد  -أوال  
 ١٩٦٨يف عـام  ) املعهـد ( معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالـة نشئ أُ  -١

 حمســنةملســاعدة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واحلكوميــة وغــري احلكوميــة يف صــوغ سياســات  
يف عاملنـا املتغيـر    ،أهـداف املعهـد الرئيسـية    أمـا  .جلرميـة والعدالـة اجلنائيـة   وتنفيذها يف جمال منع ا

  .هي تطوير األمن وخدمة العدالة وبناء السالمبسرعة، ف
لبحـوث  ا واالبتكـاري يف  اجلديـد وجـه   بفاعليتـه املتحركـة  أصبح املعهد معروفـا  قد و  -٢

أدوات العمــل   ةالشــراك القــاتع كــرة وإدارة املعرفــة وقــوة  توتشــكل احللــول املب  .التطبيقيــة
 اجلنائيــةجلرميــة والعدالــة مــن قضــايا اويعمــل املعهــد يف ميــادين خمتــارة   .ملعهــدلــدى االرئيســية 

ميكـن   قاعـدة معرفيـة  لتكـوين   معـا  واألمن؛ وتساعد أنشطته يف إدماج اجلهود الوطنية والدوليـة 
 .لفـة علـى الصـعيد الـوطين    االعتماد عليها وحتديد املمارسات اجليدة وتكييفهـا مـع أوضـاع خمت   

  .٢٠٠٩هذا التقرير بإجياز األنشطة اليت اضطلع ا املعهد يف عام  ويبين
    

    برنامج البحوث التطبيقية  -ثانيا  
دارة اإل، يف جمـاالت  ٢٠٠٩، خالل عام هواصل برنامج املعهد للبحوث التطبيقية عمل  -٣

  .املتقدمالتدريب والتعليم واجلرائم الناشئة؛ و ألمن؛ ومكافحة اإلرهاب؛الرشيدة ل
 /ألمــنلالرشـيدة  إلدارة لــوطـوال السـنة، واصــلت الوحـدة الــيت تعمـل بوصــفها خمتـربا        -٤

، مـن  الرشـيدة  مكافحة اإلرهـاب تعزيـز وتكثيـف أنشـطتها يف عديـد مـن جمـاالت إدارة األمـن        
األمـن   إشـراك أجهـزة   ال تقتصر علىخالل صوغ مبادرات ملواجهة التهديدات األمنية الناشئة 

يشـمل اتمـع    متعـدد األطـراف   أيضـا بإشـراك قطـاع عـريض    تعـىن  وإنفاذ القانون مباشرة بـل  
 .املدين واحلكومات احمللية واإلقليمية والقطاع اخلاص واألطراف الفاعلة يف التنميـة االقتصـادية  

ــعياً ــام    وسـ ــرب يف عـ ــق املختـ ــادرات أطلـ ــز املبـ ــم  ٢٠٠٩إىل تعزيـ ــدة املسـ ــتراتيجيته اجلديـ ة ااسـ
"دف االستراتيجية أساسا إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من إمكانيات بـرامج   ."فكرة استضفو

ــوفري      جديــد لألفكــار والشــبكات   تــدفقاملعهــد مــن خــالل البحــث عــن مواقــع قــادرة علــى ت
  .وتقدمي الدعم إليها املخطط هلاعلى االستثمار يف املبادرات قادرة و االبتكارية

عملـــه يف جمـــاالت غـــري تقليديـــة مثـــل   تركيـــز صـــل املختـــرب، وا٢٠٠٩يف عـــام كـــذلك   - ٥
بـني القطـاعني العـام واخلـاص وكـذلك يف موضـوعات        عالقـات الشـراكة  واألحداث األمنية اهلامة 

االجتــار غــري املشــروع بــاملواد الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة       اســة مثــل منــع   حس 
  .إلرهابا ظاهرة جاذبيةومكافحة 
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مكافحـة اإلرهـاب،    تـدابري فرقة عمل األمـم املتحـدة املعنيـة بتنفيـذ     نشاط ن م وكجزء  -٦
ملنـع   ومتسـقة  منسـقة جهود بذل ساهم املعهد بنشاط يف تنفيذ جدول األعمال الدويل لضمان 

  .بأمجعهااجلرمية ضمن منظومة األمم املتحدة 
رفة عامليـة بشـأن   وتعتزم وحدة مكافحة اجلرائم الناشئة أن تساهم يف تكوين قاعدة مع  -٧

علـى اجلماعـات غـري املشـروعة      يف ذلك هو التركيزو .ديداتوما تشكّله من اجلرمية املنظمة 
علــى  وطــأة تأثريهــاووالتفــاعالت بــني خمتلــف اجلماعــات  العــابرة للحــدود الوطنيــةوأنشــطتها 

جلنائيــة الراميــة إىل زيـادة كفــاءة نظـم العدالــة ا   فـت الوحــدة جهودهـا  وكثّ .االقتصـاد املشــروع 
وكانــت  .يف البلــدان الناميــة وخصوصــاوالتعــاون الــدويل وإىل تعزيــز نظــم قضــاء األحــداث،   

  :ما يلي دف إىل ٢٠٠٩األنشطة املضطلع ا يف عام 
ملتخصصــني ا لــدى تعزيـز مؤسســات العدالــة اجلنائيــة وزيــادة القــدرات املهنيــة   )أ(  

باجلرميـة   ذات الصـلة لـف أنـواع األنشـطة    املمارسني يف جمال العدالـة اجلنائيـة علـى مكافحـة خمت    
  املنظمة؛
اجلرميـة  مكافحـة  ميـادين  خمتلـف   زيادة التعاون الدويل والشراكات الدوليـة يف   )ب(  
  املنظمة؛
 والتزييـــفلتحســـني التصـــدي لالجتـــار بالبشـــر   ابتكاريـــةاســـتحداث أدوات   )ج(  

  واجلرائم البيئية وجرائم الفضاء احلاسويب؛
  اجلرمية املنظمة؛ احملتملني ملخاطرض الضحايا تعرية قابلالتقليل من   )د(  
ــز إعــادة     )ه(   ــدعم للضــحايا وتعزي ومتكــني ضــحايا   إدمــاجهم يف اتمــع تقــدمي ال

  االجتار بالبشر؛
قانونيــة بشــأن املســائل املتعلقــة بقضــاء األحــداث مــن خــالل  الســاعدة املتقــدمي   )و(  

  لتشريعات الوطنية واملعايري والقواعد الدولية؛تقدمي دعم للدول األعضاء يف تقييم درجة تطابق ا
  .املستضعفةإنشاء هياكل حكومية وغري حكومية حلماية الضحايا والفئات   )ز(  

 وجتويــد همــا تعزيــزف املتقــدمالتــدريب والتعلــيم  املنشــودان لــدى وحــدةاهلــدفان أمــا و  -٨
كمـا تسـاعد    .القضـائيني والتدريب املتخصـص للمـوظفني    أنشطة املعهد يف جمال التعليم العايل

وسـعيا   .املتقـدم اخلاصـة بالتـدريب    االوحدة املؤسسات األكادميية عـرب العـامل بتطبيـق منـهجيا    
إىل حتقيق هذه األهداف وتعزيـز االعتمـاد علـى الـذات علـى الصـعيد الـوطين وتطـوير قـدرات          

  :، تقوم الوحدة مبا يليتاملؤسسا
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يا والدورات القصرية حول املوضـوعات  ر سلسلة من فصول الدراسات العلوفّت  )أ(  
، بدأ املعهد ٢٠٠٩ويف عام  .والعدالة اجلنائية املعهد بشأن منع اجلرمية مهاماليت تدخل يف نطاق 

شهادة املاجستري يف احلقوق يف جمال اجلرمية والعدالة اجلنائية ب السنوي الرابع اخلاصتنفيذ برناجمه 
  تورينو؛ احلقوق جبامعة كليةعلى الصعيد الدويل، باالشتراك مع 

للمســؤولني التنفيــذيني واملــوظفني  متنوعــةقــوم بتصــميم وتنفيــذ دورات تدريبيــة ت  )ب(  
، ـدف إىل بنـاء وتعزيـز قـدرات املسـؤولني التنفيـذيني       ءالقضائيني، بناء على طلب الـدول األعضـا  

  احمللي؛االحتياجات على الصعيدين العاملي و تقديروموظفي األمم املتحدة على أساس 
ــة     ت  )ج(   ــدان النامي ــيم يف البل شــارك يف طائفــة عريضــة مــن أنشــطة التــدريب والتعل

  فهم احلقوق األساسية وقضايا إمنائية أوسع نطاقا؛ب واالرتقاءالقانوين  الوعيدف تعزيز 
بإنشــاء شــبكة دوليــة لتبــادل املعلومــات عــن التــدريب   تواظــب علــى االلتــزام  )د(  
  ضمن منظومة األمم املتحدة؛ املتقدموالتعليم 
ــ  )ه(   ــةنظِّت ــدة املــدى م مشــاريع توعي مكافحــة مــن أجــل  يف اتمعــات احملليــة بعي
  .خصوصاالسكان عموما ويف أوساط الشباب  لدىالعدالة  وانعداماجلرمية 

    
    العالقات اخلارجية  -ثالثا  

  مركز التوثيق
، مــن خــالل عمليــات االقتنــاء ٢٠٠٩املكتبــة طــوال عــام  مقتنيــاتاســتمر تزايــد جمموعــة   - ٩

ومت  .التجاريــة واتفاقــات التبــادل وعمليــات االقتنــاء اانيــة واهلبــات املخصصــة واإلنتــاج الــداخلي  
تقـدمي  كـذلك  و ،اإللكترونيـة  املـوارد علـى اإلنترنـت وسـبل الوصـول إىل      املباشـرة  سني اخلدماتحت

العريضـة مـن الفهـارس     اموعـة قطبت واسـت  .املساعدة للمستعملني يف املوقع واملستعملني عن بعد
املوقـع   إىلرها املكتبة العدد الكبري املعتـاد مـن الزيـارات    وقواعد البيانات اليت توفّ واألدلّةاملتخصصة 

  .تطوير التعاون الوثيق مع املكتبات التابعة ملنظومة األمم املتحدة واستمر .التوثيقالشبكي ملركز 
جمموعة منظومـة األمـم املتحـدة القتنـاء     يف  هل مشاركت، من خالاملذكور وأتاح املركز  -١٠

مـن خـالل   كـذلك  و ،اإللكترونيـة  املوارد، الوصول إىل طائفة أوسع من املعلومات اإللكترونية
تبــادل املعــارف وإدارة  عمــل األمــم املتحــدة املشــتركة بــني الوكــاالت ل      حلقــةيف  مشــاركته
مبـادرات   تواسـتحدث  .والبيانـات املشـتركة  الوصول إىل الوثائق  سبلزيادة  تومت ،املعلومات
الـذي   ،اجلدول الزمين الدويل ألحـداث العدالـة اجلنائيـة   موقع الوثائق، مثل  للتشارك يفجديدة 

الـس االستشـاري الـدويل للشـؤون العلميـة      يديره مركز التوثيـق التـابع للمعهـد بالتعـاون مـع      
  .والعدالة اجلنائية التابع لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والفنية
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١١-  ــاون مــع        وشــج ــادرات مشــتركة تســتهدف الطــالب بالتع ــق أيضــا مب ع مركــز التوثي
 مـت مبـادرات ثقافيـة تسـتهدف اجلمهـور     كمـا نظّ  .مؤسسات األمم املتحـدة يف جممـع تورينـو   

التـآزر بــني   عت عالقـات شـج ذلــك  ومـن خـالل  فني والناشـرين،  ، مثـل لقـاءات مـع املــؤلِّ   العـام 
  .واملؤسسات األكادميية والقضاءفاذ القانون أجهزة إن

  .كما واصل مركز التوثيق إصدار منشورات داخلية، مبا فيها حبوث األمم املتحدة  -١٢
    

  االتصاالت
ــو بأنشــطة خاصــة باالتصــاالت،    املعهــد مــن خــالل مقــره الرئيســي  اضــطلع   -١٣ يف تورين

ــاون مــع مكتــب االتصــال يف    وخصوصــا ــة، بالتع ــااألنشــطة اإلعالمي ــة   . روم وأصــدرت طائف
ووثائق رمسية ـدف حتسـني املعرفـة بالقضـايا الـيت يسـعى املعهـد إىل        عريضة من مواد االتصال 

وكراسـات صـادرة عـن املعهـد،      ت جمموعة أنشطة االتصال إعداد ونشر كتـب وتولّ .معاجلتها
ةواألحباث والدراسات التحليلية اجلاريذات صلة باألنشطة  اوخطبت مقاالت وأعد.  
١٤-  وتصــميم وتنفيــذ  ،االجتــار بالبشــر عــنمــت أحــداث عموميــة تشــمل عــرض فــيلم ظّون

الـيت يعاقـب    اجلـرائم وختطـيط وتنظـيم املـؤمتر الـدويل بشـأن       ،اهلجـرة والتنميـة   عندورة صيفية 
ومت  .مشــروع جديــد لتعزيــز األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  هلواســت .والنـــزاعات عليهــا باإلعــدام
  .)Terra Madre(ا مادري تري منتدى ملشروع يف إطار حدثتنفيذ أنشطة ا

، يقدم معلومـات للخـرباء وعامـة    بالتزييف والتزويرجديد خاص  شبكي نشئ موقعوأُ  -١٥
  .باللغة اإليطالية وحتسينه الشبكي املوقع بنية وأُعيد تنظيم .اجلمهور

    
  مكتب االتصال يف روما

ــديف رومــا التــابع ل واصــل مكتــب االتصــال     - ١٦ ، أداء دوره يف ٢٠٠٩، خــالل عــام  لمعه
ــد املضــيف و  ــات االتصــال بالبل الســلك الدبلوماســي والقطــاع األكــادميي وقطــاع األعمــال     هيئ

طوات بالتعاون مـع السـلك الدبلوماسـي يف رومـا     خب القياموعلى األخص، جيري  .واتمع املدين
  .عضاء يف األمم املتحدةماحنني حمتملني من بني الدول األ والتماسلعرض مشاريع املعهد 

وجنـح يف   ،هلا وزارة اخلارجيـة اإليطاليـة  ملشاريع اجلارية اليت متواوتابع مكتب االتصال   -١٧
 املناصـرة وتعزيـز   إىلوإضـافة إىل الـدعوة    .التفاوض على مشاريع جديدة جيـري تنفيـذها حاليـا   

  .يف تورينو املعهداالضطالع باألنشطة بتعاون وثيق مع مقر  ، متّالذاتية الصورة
تصــال مبؤسســات البلــد املضــيف واتمــع املــدين ووســائط    االكتــب علــى  امل حيــافظو  -١٨

 .اإلقليمي ألوروبا الغربيـة التـابع لألمـم املتحـدة     ياإلعالم لصاحل املعهد ودعما للمركز اإلعالم
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تحـدة،  االحتفاليـة لألمـم امل   ةظم أحـداثا يف إطـار األنشـط   وين ،يصدر تقارير األمم املتحدةهو و
مثل يوم األمم املتحدة ويوم حقوق اإلنسان واليوم الدويل ملكافحة تعاطي املخدرات واالجتـار  

وقـدم مكتـب    .على الدعوة لألهداف اإلمنائية لأللفية، ويعىن بالتركيز الشديد غري املشروع ا
يف  ذي عقـد الـ ، مـؤمتر القمـة العـاملي حـول األمـن الغـذائي      االتصال دعما لألمني العـام مبناسـبة   

ــوفمرب /تشــرين الثــاين ١٨إىل  ١٦رومــا مــن  ــار مــوظفي األمــم  ، وكــذلك ٢٠٠٩ن لســائر كب
  .املتحدة أثناء زيارام إىل إيطاليا

    
      خدمات اإلدارة  -رابعا  

  تكنولوجيا املعلومات
ــا         -١٩ ــة املعهــد اخلاصــة بتكنولوجي ــة موع ــة التحتي خــالل الســنة املاضــية، توســعت البني

فيمـا   وخصوصـا وعـالوة علـى ذلـك، مت تعزيـز القـدرات واخلـدمات،        .سعا كبريااملعلومات تو
  .خبدمات اإلنترانت واإلنترنت قيتعل
    

  اإلدارةشؤون 
ــاإلدارة يف املعهــد تقــدمي شــؤون واصــل قســم   -٢٠ ــه   ال دعم لعمــل املعهــد مــن خــالل عمل

إجـراء   تطلّبـت الـيت   ،وتشمل األنشطة الرئيسية إدارة املـوارد البشـرية والشـؤون املاليـة     .اليومي
مع األقسام املعنية يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا من أجل حتقيق امتثـال   مستفيضةمشاورات 

  .كامل إلجراءات األمم املتحدة اإلدارية
    
  ملوظفونا

بـــاألموال  تمـــولق عليهـــا وظيفـــة موافَـــ ٢٦، كانـــت يف املعهـــد ٢٠٠٩خـــالل عـــام   -٢١
وظيفة من بـني هـذه الوظـائف مـن      ١٩وكانت  .اخلاصة غراضألغراض العامة واألل املرصودة
وإضـافة إىل   .العامة اخلدمات فئةوظائف يف  ٧و) مبا فيها تعيينات حمدودة املدة( املهنية الفئات
ستشـاريني  االرباء اخلـ والكبـار و  املبتدئنيالدارسني زمالء من الشخصا  ٥٣ التعاقد مع ذلك، متّ

ســتة ذات صــلة بتنفيــذ أنشــطة الربنــامج، ومنــها  ألداء مهــام  فــردينيالتعاقــدين غريهــم مــن املو
  .أنشطة تتعلق بتنفيذ مشاريع يف امليدان
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