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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الثالثة والعشرون

  ٢٠١٤مايو / أيار١٦-١٢فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٦َّالبند 

  استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها
        يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 اجلرمية منع يف جمالاستخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها     
      والعدالة اجلنائية

      تقرير األمني العام    
  صملخَّ  

ُيقدِّم هذا التقرير عرضاً ملا أحـرزه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف                      
 من تقـدُّم يف دعـم اسـتخدام وتطبيـق معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع                        ٢٠١٣عام  

 ملا اسُتحدث من معايري وقواعد وملا بذلـه املكتـب           ام عرضاً عام  كما يقدِّ . نائيةاجلرمية والعدالة اجل  
، ولتقـدمي مـساعدة تقنيـة علـى         يـة من جهود جلمع البيانـات وحتليلـها، والسـتحداث أدوات تنفيذ          

 للـشراكات الـيت اخنـرط فيهـا         اًالتقريـر عرضـ   ن  كمـا يتـضمَّ   . الصعيد العـاملي واإلقليمـي والقُطـري      
  .العدالة اجلنائيةم ظُإصالح ُنيف جمال منع اجلرمية والت التدخُّساق زيز اتِّاملكتب لتع
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مة وحملة جمملة عن أعمال مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات مقدِّ  -أوالً  
    واجلرمية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

والفعاليــة سم باإلنــصاف تَّــم عدالــة جنائيــة تظُــنظــام منــع اجلرميــة ووجــود ُندعيم  تــإنَّ  -١
الوطنيــة عــرب مــة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّ الزمــان شــرطان مهــا  ةنــسانيوتراعــي االعتبــارات اإل 

رات وقد أحرز مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ           . رات والفساد واإلرهاب  جار باملخدِّ واالتِّ
ماً ملحوظـاً يف تطـوير   تقريـر، تقـدُّ   ، أثنـاء الفتـرة املـشمولة هبـذا ال         ")املكتب: "اختصاراً(واجلرمية  
ــرويج  ــة        وت ــة والعدال ــع اجلرمي ــدها يف جمــال من ــم املتحــدة وقواع ــايري األم ــق مع اســتخدام وتطبي
ن واجلـزاءات غـري االحتجازيـة       واألشـخاص احملتجـز   ) أ: (اجملـاالت التاليـة   اليت تـشمل     )١(اجلنائية

ــصاحلية؛ و   ــة التـ ــداث والعدالـ ــضاء األحـ ــة واملـــ ) ب(وقـ ــع اجلرميـ ــضحايا؛  منـ ــة بالـ سائل املتعلقـ
وهلـذه  . احلوكمة الرشيدة، واسـتقالل القـضاء، ونــزاهة مـوظفي أجهـزة العدالـة اجلنائيـة                )ج(و

سيادة القـانون وحقـوق     ق بـ  املتعلِّـ األمـم املتحـدة     حموريـة يف عمـل       أمهيـة    املعايري والقواعـد أيـضاً    
  .نسان يف جمال إقامة العدلخمتلف مبادئ حقوق اإلبشأن لة ر إرشادات مفصَّ إذ توفِّ،اإلنسان

سلَّط ، يُـ ٢٠١٥ويف النقاشات اجلارية حاليـاً بـشأن خطـة التنميـة العامليـة ملـا بعـد عـام                      -٢
 اجلنائيـة، بـصفته   م العدالـة ظُـ  منـع اجلرميـة والعنـف ودعـم نُ     الضوء علـى عمـل املكتـب يف جمـايلْ         

  ه ينبغـي    علـى أنَّـ    ٦٨/١٨٨هـا   دت اجلمعيـة العامـة يف قرار      وقـد أكَّـ   .  يف التنميـة   اإسهاماً أساسـي
 ملنــع  أن تــسترشد بــاحترام ســيادة القــانون وتعزيزهــا، وأنَّ ٢٠١٥خلطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  

ــة دوراً مهمــ اجلر ــة اجلناي وســوف تكــون احلاجــة إىل إدمــاج منــع   .  يف هــذا الــشأناميــة والعدال
تحـدة الرامـي إىل مواجهـة    اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف اإلطـار األوسـع جلـدول أعمـال األمـم امل           

يات االقتــصادية واالجتماعيــة وتعزيــز ســيادة القــانون هــي موضــع التركيــز يف مناقــشات التحــدِّ
مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، الــذي ســُيعقد يف الدوحــة،    

  .٦٨/١٨٥ و٦٧/١٨٤ اجلمعية العامة ، مبا يتوافق مع قرارْي٢٠١٥ عام
م العدالـة اجلنائيـة،     ظُـ ز برنـامج املكتـب املواضـيعي املعـين مبنـع اجلرميـة وإصـالح نُ               ويركِّ  -٣

األعــضاء علــى علــى مــساعدة الــدول  )٢(والــذي هــو أحــد بــرامج املكتــب املواضــيعية اخلمــسة،

                                                         
متاحة على الرابط .  جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوافية ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يفالالصة اخل  )1(  

 .www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html :التايل

: رات واجلرمية تتناول اجملاالت التالية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّالربامج املواضيعية األربعة األخرى  )2(  
الوقاية من تعاطي املخدِّرات وشؤون الصحة؛ واجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع؛ والفساد واجلرمية 

 .االقتصادية؛ ومنع اإلرهاب

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html
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م العدالـة   ظُـ استحداث أدوات واستراتيجيات وسياسات وبرامج جديدة ملنع اجلرمية وإصالح نُ         
ل هذا الدعم الدعوة إىل املناصـرة، وإجـراء البحـوث، وتقـدمي الـدعم التـشريعي                 ويشم. اجلنائية

نفَّـذ هـذا الربنـامج املواضـيعي حاليـاً يف       وُي. والقانوين، ووضع املعـايري، وتقـدمي املـساعدة التقنيـة         
ريـة،  طْ بلـداً مـن مجيـع منـاطق العـامل مـن خـالل بـرامج ومـشاريع إقليميـة وقُ              ٤٠يزيـد علـى      ما

 يتوافــق مــع ، وعلــى حنــو٢٠١٥ٍ-٢٠١٢ل مــشروع عــاملي يــشمل الفتــرة  وكــذلك مــن خــال 
  .استراتيجية املكتب املتوسطة األمد وإطاره االستراتيجي لتلك الفترة

م ظُـ ق بتقدمي الدعم يف جمال منـع اجلرميـة وإصـالح نُ        وقد اجتذب املشروع العاملي املتعلِّ      -٤
 من طائفة أوسع من اجلهات املاحنة، ومشـل         ٢٠١٣مزيداً من التمويل يف عام       )٣(العدالة اجلنائية 

ومشلت تلـك النـواتج مجيـع جمـاالت     . ة بلدان إضافية  أكرب بكثري من النواتج، وكذلك عدَّ      اًعدد
وقد جـرت مجيـع األنـشطة       . م العدالة اجلنائية  ظُالربنامج املواضيعي املعين مبنع اجلرمية وإصالح نُ      

قة باستحداث األدوات وِعدَّة من أنشطة املـساعدة        ملتعلِّقة بوضع املعايري ومعظم األنشطة ا     املتعلِّ
  .التقنية املذكورة يف هذا التقرير ضمن إطار ذلك املشروع العاملي

    
    وضع املعايري  -ثانياً  

واصل املكتب، أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، مساعدة الدول األعضاء على وضـع               -٥
ــسج   ــة ال ــة يف جمــاالت معامل ــايري عاملي ــات    مع ــساء والفتي ــل الن ــال، وقت ناء، والعنــف ضــد األطف

  .جنساين بدافع
 ٦٨/١٩٠ة العامـة، يف إطـار قرارهـا         رت اجلمعيـ  ، قرَّ ٢٠١٣ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦

توسيع والية فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين بالقواعـد النموذجيـة الـدنيا             
واصل عمله ضمن نطاق واليته، بغية تقدمي تقرير إىل جلنـة منـع             ملعاجلة السجناء، فأذنت له بأن ي     

مـن   ٣٢مت  واسـتباقاً لـذلك االجتمـاع، قـدَّ       . اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثالثة والعشرين      
ويف وقـت إعـداد هـذا التقريـر، كـان جيـري حتديـد موعـد                 )٤(.مـسامهات كتابيـةً   الدول األعـضاء    

يق اخلرباء املذكور؛ وإذا مـا ُعقـد ذلـك االجتمـاع يف أوان مناسـب،                انعقاد االجتماع الثالث لفر   
  .E/CN.15/2014/19تاح تقريره للجنة يف دورهتا الثالثة والعشرين يف الوثيقة فسوف ُي

                                                         
 .GLOT63املشروع   )3(  

 .www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/expert-group-meetings6.htmlمتاحة على الرابط   )4(  

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/expert-group-meetings6.html
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، عقد املكتب اجتماعـاً لفريـق خـرباء حكـومي           ٦٨/١٨٩وعمالً بقرار اجلمعية العامة       -٧
 استراتيجيات وتدابري عمليـة منوذجيـة بـشأن         دويل مفتوح العضوية لكي يضع مشروع جمموعة      

ت األمانـة ورقـة     وأعـدَّ . القضاء على العنف ضد األطفال يف سياق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية          
حظــر العنــف ضــد األطفــال، وتنفيــذ تــدابري وقائيــة واســعة ) أ: (ركَّــزت علــى مــا يلــي )٥(عمــل

درة نظــام العدالــة اجلنائيــة علــى  تعزيــز قــ) ب(النطــاق، وتــشجيع البحــوث ومجــع البيانــات؛ و 
منـع العنـف ضـد األطفـال        ) ج(ي للعنف ضد األطفال وعلى محاية الضحايا األطفال؛ و        التصدِّ

 على دعوة من حكومـة تايلنـد، ُعقـد    وبناًء. ي لذلك العنفداخل نظام العدالة اجلنائية والتصدِّ  
ــانكوك، مــن   ــر / شــباط٢١ إىل ١٨ذلــك االجتمــاع يف ب  ُيعــرض علــى وســوف. ٢٠١٤فرباي

  ).E/CN.15/2014/14(اللجنة تقرير األمانة عن نتائج اجتماع فريق اخلرباء 
، ٦٨/١٩١ القـرار    ٢٠١٣ديـسمرب   /ة أيـضاً يف كـانون األول      واعتمدت اجلمعيـة العامَّـ      -٨

ــوح         ــق خــرباء حكــومي دويل مفت ــاً لفري ــد اجتماع ــام أن يعق ــه إىل األمــني الع ــت في ــذي طلب ال
 جنـساين   عل والوسـائل الكفيلـة مبنـع جـرائم قتـل النـساء والفتيـات بـداف                بالعضوية، ملناقـشة الـسُّ    

فعاليــة، هبــدف تقــدمي  أكثــر  ومعاقبتــهم علــى حنــوٍارتكبيهــا قــضائيوالتحقيــق فيهــا ومالحقــة م
ــات          ــع هيئـ ــشاور مـ ــك بالتـ ــة، وذلـ ــات احلاليـ ــضل املمارسـ ــستند إىل أفـ ــة، تـ ــيات عمليـ توصـ

م مـن  بـت اجلمعيـة بـالعرض املقـدَّ    ورحَّ.  حبقـوق اإلنـسان    ةاملتحدة املعنية واآلليات اخلاصَّـ     األمم
. ٢٠١٤نـوفمرب  /حكومة تايلند الستضافة االجتماع، املزمع عقده يف بانكوك يف تشرين الثـاين     

، تقريـر مـن األمانـة عـن         ٢٠١٥وسوف ُيعَرض على اللجنة يف دورهتا الرابعة والعـشرين، عـام            
  .نتائج اجتماع فريق اخلرباء

    
    جاهاتيل االتِّحتل  -ثالثاً  

ــ  -٩ د املعــايري والقواعــد أمهيــة األدلــة التجريبيــة يف ضــمان فعاليــة تــدابري منــع اجلرميــة    تؤكِّ
ــة اجلنائيــةظُــوإدارة ُن ــواردة مــن    . م العدال ويقــوم املكتــب جبمــع وحتليــل البيانــات اإلحــصائية ال

 ا دعمــاً تقنيــمالــدول األعــضاء، ويــضع معــايري إحــصائية لتحــسني نوعيــة تلــك البيانــات، ويقــدِّ 
  .لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال إعداد البيانات وحتليلها

م ظُــ، واصــل املكتــب مجــع البيانــات عــن جــرائم خمتــارة وعــن إدارة نُ ٢٠١٣ويف عــام   -١٠
م العدالـة   ظُـ جاهات اجلرميـة وعمليـات نُ     العدالة من خالل دراسة األمم املتحدة االستقصائية التِّ       

                                                         
-www.unodc.org/documents/justice-and-prisonمتاحة على الرابط   )5(  

reform/IEGM_VAC_BKK/Draft_Model_Strategies.pdf.  
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ســيع شــبكة جهــات الوصــل الوطنيــة املعنيــة بتنــسيق االســتجابات الوطنيــة   توواســتمرَّ. اجلنائيــة
ا كـان لـه تـأثري إجيـايب علـى      ، ممَّـ ) بلـدان ١١٠أكثـر مـن    ( اآلن   للدراسة االستقصائية الـيت تـضمُّ     

نشر البيانـات اجملموعـة مـن خـالل الدراسـة االستقـصائية بانتظـام               وُت. الت استجابة البلدان  معدَّ
وأصـدر  . مكتب، تـسهيالً إلطـالع طائفـة واسـعة مـن املـستعملني عليهـا         على املوقع الشبكي لل   

حيتـوي علـى    قة بالقتل العمـد،      جملموعة البيانات املتعلِّ   ، حتديثاً ٢٠١٣يونيه  /يف حزيران  ،املكتب
  )٦(. بلدان وأقاليم٢٠٧بيانات شاملة عن جرائم القتل من 

 -مل، وضــع املكتــب  ق وشــا منــسَّوٍجــل حتــسني إحــصاءات اجلرميــة علــى حنــ     ومــن أ  -١١
 خارطـة طريـق لتحـسني نوعيـة         -باالشتراك مـع املعهـد الـوطين املكـسيكي لإلحـصاء واجلغرافيـا              

 ).E/CN.3/2013/11(اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية وزيادة توافُرها على الصعيدين الوطين والدويل 
نة لتـدعيم    عمل معيَّ  وحدَّدت هذه الوثيقة، ذات النطاق الواسع واملنظور الطويل األمد، جماالت         

املعـــايري املنهجيـــة اخلاصـــة بإحـــصاءات اجلرميـــة، ولـــدعم قـــدرات البلـــدان ولتحـــسني البيانـــات 
وقـد ناقـشت جلنـة األمـم املتحـدة اإلحـصائية وجلنـة منـع         . والتحليالت الدوليـة املتعلقـة باجلرميـة    

 وبنــاًء. ٢٠١٣عــام اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة خارطــة الطريــق هــذه يف دورتيهمــا املعقــودتني يف  
، اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي قـراره        على توصية من جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية       

، الـــذي طلـــب فيـــه إىل املكتـــب أن يواصـــل القيـــام بأنـــشطة لتحـــسني املعلومـــات  ٢٠١٣/٣٧
 االنتـهاء، حبلـول   اإلحصائية املتعلقـة باجلرميـة وفقـاً خلارطـة الطريـق، وأقـرَّ فيـه اخلطـة الراميـة إىل                

  )٧(.، من وضع تصنيف دويل للجرائم ألغراض إحصائية٢٠١٥ عام
ماً كبرياً يف وضع التصنيف الدويل للجرائم ألغـراض إحـصائية،      وقد أحرز املكتب تقدُّ     -١٢

 لتحـسني    رئيـسيةً  الذي ُيتوقَّع أن يصبح، حالَ إجنازه وتنفيذه من جانب الـدول األعـضاء، أداةً             
ساق تلـك اإلحـصاءات وقابليتـها    قـة باجلرميـة ونظـام العدالـة اجلنائيـة واتِّـ      ملتعلِّدقة اإلحـصاءات ا  

ة التحليليـة    تزيـد مـن القـوَّ      طات التـصنيف أنْ    وخمطَّ ادة قياسي فمن شأن املفاهيم املوحَّ   . للمقارنة
  .جاهات اجلرمية وأمناطهاقة باتِّللبيانات املتعلِّ

بلـدان الـيت ُتجـري استقـصاءات ودراسـات بـشأن           وواصل املكتب تقدمي الدعم الـتقين لل        -١٣
عدد من املسائل املتعلقة باجلرمية، مبا فيها الفساد واإليذاء اإلجرامـي وَتيـسُّر الوصـول إىل العدالـة          

ز ويقـود املكتـب حاليـاً، باالشـتراك مـع مركـز التميُّـ             . وميسورية احلـصول علـى األسـلحة الناريـة        
ملكسيكي لإلحصاء واجلغرافيا واملعين باملعلومات اإلحصائية املشترك بني املكتب واملعهد الوطين ا

                                                         
 .www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html: متاحة على الرابط التايل  )6(  

 .E/CN.15/2014/10انظر أيضاً الوثيقة   )7(  
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قة باحلوكمة واألمن العمومي واإليـذاء والعدالـة، ومـع مـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة،                  املتعلِّ
  .ي اء يف أمريكا الالتينية والكاريبمبادرة لوضع منهجية مشتركة إلجراء استقصاءات حول اإليذ

ــد اســتخدام اال   -١٤ ستقــصاءات وغريهــا مــن أدوات مجــع البيانــات عــن اجلــرائم يف    ويتزاي
مــه املكتــب للبلــدان مــن مــساعدات تقنيــة، ويف قيــاس أثــر تلــك   وضــع معــايري أساســية ملــا يقدِّ 

  .الربامج وسري عملها
    

    استحداث األدوات وتقدمي اإلرشادات  -رابعاً  
ة ومنـــاهج تدريبيـــة أثنـــاء الفتـــرة املـــشمولة هبـــذا التقريـــر، واصـــل املكتـــب وضـــع أدلـــ  -١٥

 )٨(.رات إرشادية لدعم املساعدة التقنية يف خمتلـف جمـاالت منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة              ومذكِّ
. ا جيعلــها متاحــة جلمهــور أعــرض ت ترمجــة األدوات املوجــودة إىل لغــات خمتلفــة، ممَّــ  واســتمرَّ

ن خـالل تنظـيم     اسـتخدامها وتطبيقهـا مـ     واصل املكتب تعمـيم املعـايري والقواعـد وتـرويج            كما
  .حلقات عمل يف خمتلف املناطق واملشاركة فيها

 اجتمـاع خـرباء لكـي    ٢٠١٣يوليـه   /ويف جمال منع اجلرمية، استـضاف املكتـب يف متـوز            -١٦
ن الـدليل  يتـضمَّ و.  بشأن تنظيم خدمات األمـن اخلـاص املدنيـة والرقابـة عليهـا             ا دليالً متهيدي  عدَُّي

  .القواعد الدولية، وكذلك ملمارسات الدول يف هذا اجملالعرضاً موجزاً للصكوك واملعايري و
ديــسمرب / املكتــب يف فيينــا، يف كــانون األول  َدقَــويف جمــال دعــم الــضحايا ومحايتــهم، عَ     -١٧

، اجتمــاع خــرباء الســتعراض مــشروع دليــل ومنــائط تدريبيــة بــشأن تــوفري العدالــة لــضحايا    ٢٠١٣
 فيــه وكــاالت أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة      ف يف اســتعمال الــسلطة، شــاركت  اإلجــرام والتعــسُّ 

  .سات أكادميية وأجهزة وطنية ومنظمات غري حكومية وطنية ودولية ُتقدِّم خدمات للضحاياومؤسَّ
 املكتب، بالتعاون مع املعهـد التايلنـدي   ق بالعنف ضد النساء والفتيات، أعدَّ    وفيما يتعلَّ   -١٨

ة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة وبرنـامج         لشؤون العدالة وبالتشاور مع هيئة األمم املتحد      
األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، دلـيالً ألعـضاء النيابـات العامـة                

م العدالة اجلنائيـة مـن أجـل        ظُيتناول قضايا العنف ضد النساء والفتيات، وخطة عمل تنفيذية لنُ         
مساعدة البلدان على استخدام وتطبيق التوصـيات الـواردة       ي له و  منع العنف ضد املرأة والتصدِّ    

االستراتيجيات والتدابري العمليـة النموذجيـة للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف جمـال منـع                     "يف  

                                                         
 .www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.htmlمتاحة على الرابط   )8(  
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رته اإلرشادية اجلديـدة بـشأن      ومتاشياً مع مذكِّ  . على الصعيد الوطين   )٩("اجلرمية والعدالة اجلنائية  
بـاع منظـور جنـساين يف    ع املكتب حالياً اتِّ يف صميم أنشطته، يشجِّ   إدماج االعتبارات اجلنسانية    

م العدالـة اجلنائيـة ومبعاجلـة حـاالت كـون املـرأة ضـحية أو جانيـة أو                   ظُـ ق بإصـالح نُ   عمله املتعلِّـ  
  .اختصاصية يف شؤون العدالة اجلنائية

املوجَّــه إىل ر احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة، أجنــز املكتــب دليلــه  تيــسُّوفيمــا خيــصُّ  -١٩
ــرِّ ــة مبكِّــ    مق ــساعدة القانوني ــسري امل ــشأن تي ــسياسات املمارســني ب ــة  ري ال راً يف إجــراءات العدال

مبــادرة "اجلنائيــة، الــذي أعــدَّه باالشــتراك مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبالتــشاور مــع    
ــوح   ــع املفت ــة يف اجملتم ــيت ســُتطلَق يف آذار "العدال ــارس /، ال ــؤمتر  ٢٠١٤م ــاء م ــشأن   أثن ــاملي ب ع

ي صـوغ بـرامج جتريبيـة    ئاك مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـ        وجيري باالشترا . املساعدة القانونية 
كما أنتج املكتب أيضاً كتيِّبـاً حيتـوي        . لترويج االستخدام العملي لذلك الدليل يف بلدان خمتارة       

م ظُـ قانونيـة يف نُ   ل احلـصول علـى املـساعدة ال       ُبعلى مبادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بـشأن سُـ           
العدالة اجلنائية، الصادرة حديثاً، وجيري تعميمـه مـن خـالل املكاتـب امليدانيـة التابعـة للمكتـب                

  .ويف األحداث اإلقليمية والوطنية
أكتــوبر /ويف جمــال إصــالح الــسجون وبــدائل الــسَّجن، نــشر املكتــب يف تــشرين األول  -٢٠

 بالتعــاون مــع اللجنــة ، الــذي أُعــدَّ"دليــل اســتراتيجيات احلــد مــن اكتظــاظ الــسجون  "٢٠١٣
وتعــاَون املكتــب مــع عــدد مــن هيئــات األمــم املتحــدة، منــها إدارة    . الدوليــة للــصليب األمحــر 

عمليات حفظ السالم ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع على إعداد منـشورات وقـوائم              
  .بشأن إصالح السجونمرجعية 

العدالــة يف املــسائل " بعنــوان اًصــدر املكتــب منــشورويف جمــال تــوفري العدالــة لألطفــال، أ  -٢١
 ،"القانون النموذجي لقـضاء األحـداث والتعليقـات عليـه    : قة باألطفال املتنازعني مع القانون  املتعلِّ

 منـائط لتـدريب املـدرِّبني علـى معاملـة األطفـال ضـحايا اجلرميـة والـشهود عليهـا، مـع                       كما أعدَّ 
اتركيز على استغالل األطفال جنسي.  

    

                                                         
 .٦٥/٢٢٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )9(  
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      تقدمي مساعدة قانونية مستدمية  -خامساً 
    أفريقيا  - ألف  

زانيـا املتحـدة      م املكتـب مـساعدات تقنيـة إىل إثيوبيـا ومجهوريـة تـن             يف شرق أفريقيا، قدَّ     -٢٢
م العدالـة اجلنائيـة الوطنيـة، مـن خـالل           ظُ دعماً لـنُ   )١٠(وسيشيل والصومال وكينيا وموريشيوس،   

ــة  وبرناجمــه)١١(برناجمــه اإلقليمــي  ــة البحري ــ)١٢(. اخلــاص باجلرمي ــى إصــالح   وركَّ ــدابري عل زت الت
سلسلة إجراءات العدالـة اجلنائيـة بكاملـها، مـن خـالل إصـالح الـشرطة وبنـاء قـدرات أجهـزة                      

الـة ولظـروف    فة وفعَّ ِصنْـ ُمإنفاذ القانون والنيابة العامـة واحملـاكم والـسجون، ضـماناً حملاكمـات              
  .َسجن آمنة وإنسانية

.  إلصـــالح الـــسجون يف مقديـــشو وغـــارواأنـــشطةًذ املكتـــب  نفَّـــ)١٣(ال،ويف الـــصوم  -٢٣
إطــار برناجمــه اخلــاص بنقــل ُســجناء القرصــنة، حــسَّن املكتــب أحــوال الــسجون يف إقليمــي  ويف

 قرصـاناً حمكومـاً علـيهم       ٦٠ا أتاح، حىت اآلن، نقل ما يزيد علـى          أرض الصومال وبونتالند، ممَّ   
ــة لكــي يقــضوا مــدة عقوبتــهم يف ســجون ت   كمــا ســاعد املكتــب ضــحايا  . فــي باملعــايري الدولي

القرصــنة، مبــن فــيهم الرهــائن احملتجــزون واملطلَــق ســراحهم، بتــوفري املــساعدة الطبيــة واملالبــس  
وجيـري حاليـاً   . صاهلم بأسـرهم وسـفاراهتم وإعـادهتم إىل أوطـاهنم      ومرافق اإلصحاح وتسهيل اتِّ   

راصـنة املزعـومني، الـذين ألقـي القـبض علـيهم            إعداد مبادئ توجيهية بشأن معاملة األطفـال الق       
  .فاقية حقوق الطفلقبالة الساحل الصومايل، مبا يتوافق مع اتِّ

 لوزارة العدل وملكتب وزيـر العـدل يف إقلـيم أرض             ومساعدةً وأسدى املكتب مشورةً    -٢٤
ونيـة ولقـدرات    مي املـساعدة القان   ونفَّذ املكتب، استناداً إىل حتليل لإلطار احلايل ملقدِّ       . الصومال

ت عـدَّ وأُ. مي املـساعدة القانونيـة وتـوجيههم      احملامني ووكالء احملامني، برامج لبناء قدرات مقـدِّ       
وافـق  تعة ملساعدة ممارسي مهنة القانون وجهاز الشرطة يف إقليم أرض الصومال، مبا ي            ة متنوِّ أدلَّ

لى الدوليـة، مـن أجـل تـدعيم         ْضبقـة ومـع املعـايري واملمارسـات الفُـ         طَْنمع التـشريعات الوطنيـة املُ     
كمـا وفِّـر تـدريب يف جمـال القـانون واإلجـراءات             . مهارات موظفي أجهـزة العدالـة وِحرفيَّتـهم       

. ي الـشرطة وطلبـة معاهـد الـشرطة          بالقانونية وممارسات التحقيـق ألعـضاء النيابـة العامـة ومـدرِّ           
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ة املــواطنني، م وعامَّــكمــا واصــل املكتــب إعــداد ميثــاق للتقاضــي لــصاحل املــستعملني مــن احملــاك
وساعد سلطات أرض الصومال على صـوغ إطـار سياسـايت وطـين إلصـدار األحكـام ومبـادئ                   

وأجرى املكتب، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولـة         . توجيهية وطنية إلصدار األحكام   
  .تقييماً مشتركاً لتنفيذ قانون األحداث) اليونيسيف(

 تنفيـذ الربنـامج املتكامـل الـوطين لـصاحل إثيوبيـا، مبـا فيـه         ويف إثيوبيا، شـرع املكتـب يف        -٢٥
 وسـاعد حكومـة إثيوبيـا علـى وضـع اسـتراتيجية             )١٤(.ق بالعدالـة اجلنائيـة    الربنامج الفرعـي املتعلِّـ    
الة ومسؤولة ووفَّر هلا اخلربة الفنية الالزمة لذلك، وعلى بناء قـدرة نظـام              وخطة عمل وطنية فعَّ   
ســيادة القــانون، مــع تعزيــز حقــوق اإلنــسان  عمــل بــصورة أجنــع ضــمن العدالــة اجلنائيــة علــى ال

  .ومحاية الفئات املستضعفة
طلق برنامج كبري إلصـالح جهـاز الـشرطة، دعمـاً للحكومـة يف جهودهـا                ويف كينيا، أُ    -٢٦

الــة وكفــؤة ومــسؤولة وحتظــى بالثقــة سة فعَّالراميــة إىل حتويــل جهــاز الــشرطة الــوطين إىل مؤسَّــ
ة املعنية بالرقابة على عمـل      قي السلطة املستقلَّ   حملقِّ ا املكتب دليالً عملي    وأعدَّ )١٥(.لصاحل الكينيني 

الشرطة، من أجـل تـدعيم قـدرهتا علـى إجـراء حتقيقـات سـليمة وفقـاً للمعـايري الدوليـة اخلاصـة                        
ع مـ ونشر املكتب تقريراً عن بـدائل الـسَّجن وعـن إعـادة إدمـاج اجلنـاة يف اجملت      . حبقوق اإلنسان 

 كينيا، ونوقش هذا التقرير مع النظراء املعنيني، من أجل مساعدة حكومة كينيا على صـوغ                 يف
  .استراتيجية شامل إلصالح السجناء

ــسجون،       -٢٧ ــامج اجلــاري إلصــالح ال ــسودان، دخــل الربن ــوب ال ــذ  )١٦(ويف جن ــذي ُينفَّ  وال
كيـز علـى توسـيع     مـع تر )١٧(بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، مرحلـة جديـدة،      

مرافــق الــسجون وحتــسني مهــارات اإلملــام باملعــارف األساســية لــدى مــوظفي الــسجون وتوســيع  
نطـاق األخــذ بوقــف تنفيــذ العقوبــة حتــت املراقبـة، وتوســيع خــدمات الرعايــة الالحقــة يف خمتلــف   

ري البديلـة   ودعا املكتب أيـضاً إىل التوسُّـع يف اسـتخدام التـداب           . أحناء البلد، وحتسني تغذية السجناء    
لصاحل األطفال املخالفني للقانون وتوسيع نطـاق تلـك التـدابري، وانتـهى مـن وضـع اقتـراح بـشأن                     

  .الدوليةاملعايري دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل بناء نظام فاعل لقضاء األحداث يتوافق مع 
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ة اجلنائيـة  شرع املكتب يف صوغ تدابري يف جمال منع اجلرمية والعدالـ      ويف غرب أفريقيا،    -٢٨
خـذت تـدابري    واتُّ. ي الزدياد حوادث القرصنة والسطو املـسلح يف خلـيج غينيـا           من أجل التصدِّ  

ملموسة، منها وضع استراتيجية بشأن القرصنة والسطو املسلح علـى الـسفن واجلـرائم البحريـة          
 حلقــة عمــل ٢٠١٣ديــسمرب /يف منطقــة خلــيج غينيــا، وُعقــدت هلــذا الغــرض يف كــانون األول

  .ي الشؤون القانونية وموظفي أجهزة إنفاذ القانونملوظف
 املكتـب   وضمن إطار استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة لـصاحل منطقـة الـساحل، أعـدَّ               -٢٩

 يهدف، ضـمن مجلـة أمـور، إىل تـدعيم قـدرة بلـدان غـرب أفريقيـا الواقعـة يف               اإطاراً استراتيجي 
سم باإلنـصاف والكفـاءة وختـضع للمـساءلة     تتَّـ م عدالـة جنائيـة   ظُـ منطقة الـساحل علـى إنـشاء نُ     

مــة واإلرهــاب رات واجلرميــة املنظَّجــار باملخــدِّر الوصــول إليهــا مــن أجــل مكافحــة االتِّ  ويتيــسَّ
  .الةً فعَّوالفساد يف تلك املنطقة مكافحةً

ويف الرأس األخضر، شرع املكتب يف تنفيـذ برنـامج مـشترك مـع اليونيـسيف وأسـدى               -٣٠
صلة بتوفري العدالة لألطفال، مبـا يف ذلـك بـشأن            بشأن عدد من املسائل املتَّ     رةًإىل احلكومة مشو  

  .إنشاء نظام إلدارة املعلومات اخلاصة بقضاء األحداث
ويف ليربيــا، شــرع املكتــب يف تنفيــذ مــشروع ملــساعدة مكتــب املُــداِفع العمــومي علــى    -٣١

املعتـزم تنفيـذها   شتمل األنـشطة   وتـ )١٨(.ضمان متكـني الزبـائن الفقـراء مـن الوصـول إىل العدالـة         
إعداد وتنفيـذ دورات لتـدريب املُـدافعني العمـوميني علـى املهـارات األساسـية وتـدعيم مكتـب                    
املُداِفع العمومي بتنظيم حلقات عمل تدريبية حول املعايري املهنية والتعاون والتنـسيق مـع سـائر                

ة عنصر حمـوري آخـر   ومثَّ. تمع املديناجلهات الفاعلة يف ميدان العدالة اجلنائية ومع منظمات اجمل   
وا وا تـدريباً يف جمـال القـانوين الـدويل ويتولَّـ           هو برنامج زماالت لصاحل طلبة القانون، لكي يتلقَّـ        
. نني داخليني لدى مكتـب املـدافع العمـومي        التدريس يف حلقات عمل جمتمعية ويعملوا كمتمرِّ      

  .ملشروع برنامج توجيهيا يعقب هذا ع أنْوُيتوقَّ
ويف موريتانيا، أجنز املكتب برناجمه اخلاص ببناء القدرات يف جمايل منـع اجلرميـة وتعزيـز                  -٣٢

  . الذي أُنشئت من خالله آليات عدالة جمتمعية من أجل تشجيع الوساطة)١٩(سيادة القانون،
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، بتقيــيم الحتياجــات ٢٠١٣نــوفمرب /ويف النيجــر، اضــطلع املكتــب، يف تــشرين الثــاين   -٣٣
الح السجون، ركَّز على املشاكل اخلاصة اليت تعاين منها إدارة السجون يف البلـد، وأجـرى           إص

  .الت املمكنةمناقشات مع النظراء الوطنيني بشأن التدخُّ
 مــن )٢٠(واصــل املكتــب برناجمــه اخلــاص بإصــالح نظــام العدالــة اجلنائيــة، ويف نيجرييــا،   -٣٤

ح القـوانني يف إعـداد مبـادئ توجيهيـة إلصـدار            شارك مـع املفوضـية النيجرييـة إلصـال        التَّـ خالل  
ــةًاألحكــام تتــضمَّ ــسية واجلــزاءات غــري    خاصــةًن صــيغاً منوذجي  حبــاالت الفــساد واجلــرائم اجلن

فـق كبـار القـضاة       يف هـذه العمليـة، واتَّ       نـشطةً  وشـارك اجلهـاز القـضائي مـشاركةً       . االحتجازية
.  قـضاة الـصلح وغريهـم مـن القـضاة     على تقدمي عرض استهاليل لتلـك املبـادئ التوجيهيـة أمـام         

ة، مـن إعـداد سياسـة وطنيـة         وانتهى املكتب، بالتعاون مع الرابطة الوطنية ألعـضاء النيابـة العامَّـ           
ــة العامَّــ        ــة قواعــد ســلوك ألعــضاء النياب ــة ومدون ــادئ توجيهي ــضائية ومب ــة الق ــشأن املالحق . ةب

ض الـسياسة واملبـادئ     عـرَ وف تُ وقَّع على مدونة قواعد السلوك وزير العدل النيجريي، وس         وقد
ــة احملـــامني العـــامني يف عـــام    ويف جمـــال قـــضاء . ا لكـــي تعتمـــدمه٢٠١٤التوجيهيـــة علـــى هيئـ

  . تقنيةًمت إىل احلكومة، بالتعاون مع اليونيسيف، مشورةًدَّقُاألحداث، 
ويف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، شـــرع املكتـــب، جنبـــاً إىل جنـــب مـــع برنـــامج    -٣٥

ة اإلمنــائي وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو  املتحــد األمــم
سات الدميقراطيــة، يف تنفيــذ برنــامج األمــم املتحــدة لــدعم العدالــة، مــن أجــل تطــوير مؤسَّــ          

  .وإجراءات العدالة اجلنائية وجهاز الشرطة واجلهاز القضائي والسجون
ق بـــالعنف اجلنـــساين ومتكـــني شروعاً يتعلَّـــويف اجلنـــوب األفريقـــي، ينفِّـــذ املكتـــب مـــ   -٣٦

شارك مع وحدة الشؤون اجلنسانية، التابعة للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي              الضحايا، بالتَّ 
، ومنظمة التعاون اإلقليمـي بـني رؤسـاء الـشرطة يف اجلنـوب األفريقـي، ضـمن إطـار                    )السادك(

أجري تقيـيم للحالـة الراهنـة فيمـا يتعلـق            و )٢١(.الربنامج اإلقليمي املشترك بني املكتب والسادك     
بــــالعنف اجلنــــساين يف ســــوازيلند وليــــسوتو وموزامبيــــق وناميبيــــا ســــاَند جهــــود التخطــــيط 

وُعقدت حلقة عمل إقليميـة لتـدريب املـدرِّبني يف جمـال مكافحـة العنـف                . االستراتيجي الوطنية 
مـن أنغـوال ومجهوريـة      ت إىل تعزيز قدرات تدريب النظـراء، وحـضرها مـشاركون            اجلنساين أدَّ 

الـدعوة إىل املناصـرة واملـساعدة التـشريعية         ومـن خـالل     . زانيا املتحدة وسيشيل وموريـشيوس      تن
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 أسـهم املكتـب يف حتـسني أحـوال          )٢٢(والسياساتية، وكذلك املرافق الصحية يف سجون خمتـارة،       
  .اعدها مع معايري األمم املتحدة وقوالسجون يف اجلنوب األفريقي، حبيث تصبح متوافقةً

املكتــب مــن زيــادة وعــي اجملتمعــات احملليــة مبــسألة العنــف  ويف جنــوب أفريقيــا، متكَّــن   -٣٧
اجلنساين، وسـاعد علـى تعزيـز خـدمات الـدعم والعـالج واملـشورة للنـاجني مـن ضـحايا ذلـك                       

  )٢٣(.العنف، بإنشاء مركَزين جامَعني ملناهضة العنف ضد املرأة يف بريتوريا وفرايبورغ
    

    آسيا  - باء  
ــة         -٣٨ ــع اجلرمي ــة يف جمــال من ــشطة إقليمي ــام املكتــب بأن يف شــرق آســيا واحملــيط اهلــادئ، ق

 بـشأن   ام املكتـب اجتماعـاً إقليميـ      ، نظَّ ٢٠١٣فرباير  /ففي شباط . م العدالة اجلنائية  ظُوإصالح نُ 
تنفيذ قواعد بانكوك، واجتماَع خرباء ضمن إطار رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا بـشأن إعـداد           

وجيـري حاليـاً إعـداد      . ريبية ذات صلة، يف تعاون مع املعهد التايلنـدي لـشؤون العدالـة            منائط تد 
م ، نظَّـ  ٢٠١٣يوليـه   /ويف متـوز  . ةمنائط تدريبية ملوظفي السجون والقضاة وأعضاء النيابـة العامَّـ         

املكتب، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اجتماَع خرباء رفيـع املـستوى بـشأن نزاهـة              
 ١١ هاز القضائي لصاحل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ لكي يناقش مشروع دليـل لتنفيـذ املـادة       اجل

زاهــة  فاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد ومعــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها املتعلقــة بــن مــن اتِّ
  .اجلهاز القضائي

ــه      -٣٩ ــدعيم نزاهــة اجلهــاز القــضائي وقدرات ــسيا، واصــل املكتــب ت ــم )٢٤(.ويف إندوني  ونظَّ
م الــدعم املكتــب حلقــة عمــل دوليــة حــول اإلصــالح القــائم علــى نزاهــة اجلهــاز القــضائي وقــدَّ 

ــي       ــامج تثقيفـ ــتحداث برنـ ــال اسـ ــة يف جمـ ــساعدة التقنيـ ــدمي املـ ــضائي بتقـ ــاز القـ إلصـــالح اجلهـ
ي مناصـب القـضاة، وكـذلك يف جمـال التنميـة املؤسـسية بتـوفري حتليـل ألنـشطة                    للمرشحني لتولِّ 

وجـرى اسـتعراض تنفيـذ      . ي لقـسم التواصـل العمـومي باحملكمـة العليـا            تدريب جتـريب  التدريب و 
ــسية ١١املعــايري اخلاصــة بــشفافية احملــاكم يف    ــة إندوني ــدَّ .  والي ــة  كمــا ق م املكتــب دعمــاً للرقاب

ــة اجلهــاز        ــق مــع املفوضــية القــضائية وشــبكة مراقب ــة مــن خــالل العمــل يف تعــاون وثي اخلارجي
مات غري حكومية تقوم حبمالت مناهـضة للفـساد يف تـسع واليـات           القضائي، وهي شبكة منظ   

                                                         
 .XSSV02املشروع   )22( 
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وتقوم بالدعوة إىل مناصرة ضـحايا الفـساد القـضائي، وتـوفِّر خدمـة بنـاء القـدرات                  إندونيسية،  
  .يف جمال مراقبة عمل احملاكم

ــطْ املكتــب برناجمــاً قُويف ميامنــار، أعــدَّ  -٤٠ ــاري ــة إحــد   ميثِّ ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ى ل من
ات الــشرطة الوطنيــة، وبــدأ املكتــب بتقــدمي خــدمات تدريبيــة واستــشارية لقــوَّ. ةأولوياتــه املهمَّــ

مهــا التدريبيــة، بغيــة ظُات وحلجــم عملياهتــا ولُنتــستند إىل تقيــيم للــهياكل التنظيميــة لتلــك القــوَّ
  .مة إلصالح الشرطة يف البلدتقدمي مساعدة أفضل وتنسيق املساعدات الدولية املقدَّ

علــى التــرويج " األمــم املتحــدة الواحــدة "ويف فييــت نــام، عمــل املكتــب ضــمن إطــار     -٤١
ني قة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مـع التركيـز علـى النـساء واألطفـال احملـتكّ               للمبادرات املتعلِّ 

 زيل يف فييت نـام، يتعـاون   العنف املنق مبكافحة   املشروع اجلاري املتعلِّ   وإىل جانب    )٢٥(.بالقانون
املكتب مع هيئة األمم املتحدة للمرأة على إجراء تقييم مشترك ألحـوال املـرأة يف نظـام العدالـة                   

م كمـا قـدَّ   . اجلنائية الوطين، من أجـل اسـتبانة الثغـرات وحتديـد جمـاالت التعـاون ذات األولويـة                 
اجلنـسي  ي   التعـدِّ  املكتب دعماً لصياغة قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية فيمـا خيـصُّ           

قة حبمايـة األطفـال الـضحايا واألطفـال الـشهود، ضـمن             على األطفال، ولصياغة األحكام املتعلِّ    
ــة يف فييــت   ــة الوطني ــامج التــشريعي للجمعي ــام  إطــار الربن وأجنــز املكتــب  ). ٢٠١٥-٢٠١٢(ن

ي للشرطة يف جمال التحقيق يف قضايا االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال، لـصاحل                 إعداد منهاج تدريب  
م املكتب أيـضاً دورات تدريبيـة   ونظَّ. صنيقني املتخصِّ ظفني العاملني يف اخلط األمامي واحملقِّ     املو
  .يب الشرطة، تعزيزاً حلماية حقوق األطفال املخالفني للقانونملدرِّ
، الذي أُطلـق    )٢٠١٥-٢٠١٣(وقام املكتب ضمن إطار برناجمه اإلقليمي جلنوب آسيا           -٤٢

ففــي اهلنــد، شــارك . أنــشطة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةة ، بعــد٢٠١٣َّمــايو /يف أيــار
اإلصـالحية، وَسـهَّل انعقـاد جلـسة يف إطـار املـؤمتر       سات  املكتب يف املؤمتر الـوطين ملـديري املؤسَّـ        

ويف سـياق مـشروعه    . سات اإلصـالحية يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ         الثالث والـثالثني لرؤسـاء املؤسَّـ      
ز  داخـل الـسجون، ركَّـ      ةالبـشري نقـص املناعـة     رات والوقايـة مـن فـريوس        خـدَّ اإلقليمي املتعلـق بامل   
 للعمل علـى وضـع منـهاج أوسـع نطاقـاً            اجات السجينات، وأرسى أساساً قوي    املكتب على احتيا  
ي للعنـف ضـد النـساء يف اهلنـد          كما دعم املكتـب اجلهـود الراميـة إىل التـصدِّ          . إلصالح السجون 

ألطفال، بـصفته عـضواً يف فريـق جنـوب آسـيا التنـسيقي املعـين مبكافحـة                  اوإىل تعزيز العدالة جتاه     
  .العنف ضد األطفال ويف مبادرة جنوب آسيا إلهناء العنف ضد األطفال
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طى، أَنـتج املكتـب فيلمـاً    م العدالة اجلنائية يف آسيا الوس    ظُوبغية توفري الدعم إلصالح نُ      -٤٣
مــه علــى أجهــزة إنفــاذ القــانون ومراكــز    حــول اســتجواب الــشهود املستــضعفني وعمَّ اتــدريبي

وتـساعد هـذه األداة التدريبيـة، املتاحـة باللغـات           . التدريب يف املنطقة، وقُوبِـل بـرد فعـل إجيـايب          
اإلنكليزية واألوزبكية والروسية والطاجيكية، على تعزيز مهـارات الـتفهُّم واالسـتجواب لـدى              

كمـا روَّج املكتـب     . ون مـع الـضحايا املستـضعفني      ة الـذين يتعـاون    قني وأعضاء النيابـة العامَّـ     احملقِّ
م العدالـة   ظُـ ل احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة يف نُ          ُبملبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سُ     

اجلنائية، من خالل مشاركته يف حلقة عمل إقليمية حول تيسري الوصـول إىل العدالـة، حـضرها      
  .لون من أوروبا الوسطى والشرقيةأيضاً ممثِّ

ــة يف   ويف أفغانــستان، كــان للمكتــب دور مــؤثِّ   -٤٤ ــادة التنــسيق بــني أجهــزة العدال ر يف زي
سـيما   بعض األماكن، وزيادة عدد احملاكمات العلنية، وكذلك يف حتـسني أحـوال الـسجناء، ال    

املكتــب تــدريباً  وفَّــر )٢٧(،)٢٠١٤-٢٠١٢(ري طْــبرناجمــه القُ ويف إطــار )٢٦(.النــساء واألطفــال
ة واحملـامني مـن منـاطق باميـان ومـزار            شخـصاً مـن القـضاة وأعـضاء النيابـة العامَّـ            ٤٨٠ لـ اقانوني

وُنظِّمـت محلـة توعيـة      . وهريات، ركَّز فيه، ضـمن مجلـة أمـور، علـى محايـة الـضحايا والـشهود                
قانونية يف والييت باميان ومزار، تروجياً للحق يف احملاكمة العادلة ولعدم التمييـز وللمـساواة بـني             

ويف مركــز إعــادة تأهيــل األحــداث الكــائن يف كــابول، نظَّــم املكتــب حلقــات عمــل . اجلنــسني
اجتماعية، بالتعـاون مـع وزارة العـدل ومنظمـة          -خاصة بالتدريب املهين ووفَّر خدمات نفسانية     

ويقــوم املكتــب حاليــاً بتــشييد ثالثــة مرافــق قــضائية ومبــاٍن للمحــاكم يف   . غــري حكوميــة حمليــة
  .٢٠١٤ان ومقاطعة هرياتان، سوف يكتمل بناؤها يف عام باميان ومقاطعة غوري

املكتب نطاق مساعدته التقنية من أجل تعزيز التنـسيق بـني            وسَّع   )٢٨(ويف قريغيزستان،   -٤٥
قـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، إىل جانـب حتـسني        األجهزة املتعددة وصوغ الـسياسات املتعلِّ  

وقـد أفـضت اجلهـود الـيت بـذهلا املكتـب حـىت              .  اجملتمـع  إدارة السجون وإعادة إدمـاج اجلنـاة يف       
 قـوانني   ٦مـاد    مع معايري األمم املتحدة وقواعدها إىل اعت       اآلن جلعل التشريعات اجلنائية متوافقةً    

ــد علــى  ا مرســوماً حكوميــ ٢٥و ــا يزي ــسجون  ١٠٠ وم ــام .  أمــر داخلــي يف إطــار جهــاز ال وق
ي جـالل أبـاد       والـشفافية يف مركـزين للـشرطة يف واليـت         زاهـة     الـن املكتب بأنـشطة رياديـة لتعزيـز        
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ــاتكني، ممَّــ  ــشرطة       وب ــاز ال ــدة إلصــالح جه ــة اجلدي ــتراتيجية الوطني ــذ االس ــى تنفي ــاعد عل . ا س
 ببعثة اسـتطالعية، َجمعـت معلومـات عـن تنفيـذ قـانون              ٢٠١٤يناير  /واضطُلع يف كانون الثاين   

ــا   ــة وعـــن املبـــادرات املوجـــودة وأَوصـــت بالقيـ ــة  منـــع اجلرميـ م مبـــشروع ريـــادي لـــصاحل مدينـ
ى إىل حتسني الظـروف اإلصـحاحية   وأجنز املكتب برناجماً إلعادة جتهيز السجون أدَّ      . أباد جالل

 مــن مــوظفي  ٤٠٠ولـــ) نــصف اجملمــوع اإلمجــايل لُنــزالء الــسجون    ( ســجني ٣ ٠٠٠لنحــو 
لـسجون،  ة إجنازات أخـرى، منـها توسـيع منـهاج مركـز التـدريب التـابع جلهـاز ا                  ومثَّ. السجون

ق مبواضيع مثل استحداث منـشأة حكوميـة جديـدة ضـمن إطـار       بإضافة مثاين منائط تدريبية تتعلَّ    
 يف الـسجون؛ وإجـراء مراجعـة        درَّة للـدخل  مـ ى إدارة وتطوير أنشطة     جهاز السجون لكي تتولَّ   

ــة داخــل الــسجون، توخِّ  ــاً لوضــع إطــار وطــين ألمــن الــسجون يف املــستقبل؛    للترتيبــات األمني ي
 الرقابة الداخلية واخلارجية على السجون من خالل رصد التدابري التأديبيـة، مـع إشـراك                وتعزيز
  .سات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان وغريها من اهليئات الرقابيةاملؤسَّ
 يف جمـال إصـالح       مـساعدةً  )٢٩(ري،طْـ م املكتب، من خالل برناجمـه القُ      ويف باكستان، قدَّ    -٤٦
واتُّخـذت  . ة والـسجون  زت علـى إصـالح أجهـزة الـشرطة والنيابـة العامَّـ            م العدالة اجلنائية ركَّ   ظُُن
دابري خاصة ركَّزت على تعزيز قدرات التحليل اجلنائي، والتعاون بني جهازي الـشرطة والنيابـة              ت

  .ة، وتدريب مديري السجون وموظفيها، وحتديث اإلطار الرقايب إلدارة السجونالعامَّ
ــا، شــارك املكتــب    -٤٧ ــيم مــشترك بــ ويف جورجي ــه   نييف تقي  الوكــاالت لنظــام الــسجون طلبت

  .قة بإدارة السجون ومعاملة السجناءز على االمتثال للمعايري والقواعد الدولية املتعلِّاحلكومة ويركِّ
    

    ي والكاريبأمريكا الالتينية   - جيم  
إلقليمــي ي، واصــل املكتـب تقــدمي الـدعم مــن خـالل مكتبــه ا    يــة والكـاريب يف أمريكـا الالتين   -٤٨

 مـن الطلـب علـى       ز املعـين بإصـالح الـسجون واحلـدِّ         ومركـز التميُّـ    )٣٠(ي  ألمريكا الوسـطى والكـاريب    
م مركز التميُّز عدداً مـن الـدورات التدريبيـة           ونظَّ )٣١(.املخدِّرات، الكائن يف اجلمهورية الدومينيكية    

منظومــة هتا ى، الــيت أعــدَّويف إطــار االســتراتيجية األمنيــة ألمريكــا الوســط . واالجتماعــات اإلقليميــة
  .سات العقابيةل أمريكا الوسطى، يعكف املركز حالياً على صوغ منوذج إقليمي للمؤسَّتكاُم
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ــاء اجتمــاع          -٤٩ ــة أثن ــدافعني العمــوميني يف املنطق ــدى امل ــد بــانكوك ل ــب لقواع وروَّج املكت
م املكتـب،    نظَّـ  ،٢٠١٣مـارس   / ويف آذار  )٣٢(.إقليمي للمدافعني العموميني، ُعقد يف سان خوسيه      

م إدارة ظُــ بــشأن ُناي، حــدثاً تــدريبي يف ومنظمــة دول شــرق البحــر الكــاريبسبالتعــاون مــع اليونيــ
ــد يف ســانت لوســيا وحــضره ممثِّ     ــضاء األحــداث، ُعق ــن  معلومــات ق ــون م ــة١٢ًل ــةً دول .  كاريبي

  .يام املكتب دعماً إلجراء دراسٍة نوعية لسمات عصابات الصِّبية يف سانت لوسقدَّ كما
ق بالعدالة التـصاحلية    دة القوميات، أجنز املكتب مشروعاً يتعلَّ     ويف مجهورية بوليفيا املتعدِّ     -٥٠

جريـت يف مركـز كالومـا إلعـادة         ة دراسات واختبـارات جتريبيـة أُ       عدَّ هعن نتجت   )٣٣(لألحداث،
قـانون  ومشلت تلك النتائج مسامهات يف مشروع قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة و         . التأهيل يف الباز  

قـة بالعدالـة    العدالة اجلنائية لألحـداث، وازديـاداً يف وعـي مـوظفي أجهـزة العدالـة باملـسائل املتعلِّ                 
ت املراهقني والشباب احملتجـزين، أُعـدَّ     التصاحلية واألطفال احملتجزين، وصوغ خطة عمل بشأن        

، وسـاعد  ايـ لنمـوذج ضـبط األمـن جمتمع   كما دعم املكتـب تقييمـاً     . من منظور العدالة التصاحلية   
ذ املكتـب أيـضاً   ونفَّـ . لى يف جمـال منـع اجلرميـة   ْضحكومة بلدية الباز على استبانة املمارسات الفُ      

  .استراتيجية إعالمية هتدف إىل إذكاء الوعي بقضية منع اجلرمية يف أحد أحياء الباز
، )رشـباٌب ُمعبِّـ  " (Expressive youth" واصـل املكتـب تنفيـذ برنـامج     )٣٤(ويف الربازيـل،   -٥١

ة مبـادرات جديـدة تـشمل أنـشطةً         ومثَّ. وبدعم من القطاع اخلاص   بالتشارك مع جمتمعات حملية     
الً للتجارب علـى الـصعيدين      الشابات يف اجملتمعات الضعيفة احلال، وتبادُ     و حنو الفتيات    هةًموجَّ

  .الوطين والدويل
ان احملليـة، الـيت حـدَّدت       ماً يف تنفيذ تدقيقات األمـ      أحرز املكتب تقدُّ   )٣٥(ويف كولومبيا،   -٥٢

 ميـديني وكاركاسـيا وَدعمـت صـوغ خطـط حمليـة لتعـاُيش        ْي ديناميات أمن املـواطنني يف مـدينت      
 مـشروع دليـل     عـدَّ  لـصوغ تلـك اخلطـط األمنيـة وأَ         وصـمَّم املكتـب منهجيـةً     . املواطنني وأمنـهم  

يـة، سـيعقُُبها يف     عمـل جتريب  وُنفِّذت يف مدينة برييـرا حلقـة        . عملي لرصد تلك اخلطط وتقييمها    
 واليــة يف خمتلــف أحنــاء ٣٢ وتقــدمي مــساعدات تقنيــة إىل  أمنيــةً خطــة١٣ً صــوغ ٢٠١٤عــام 
ة والقضاة على توفري العدالـة      كما قام املكتب بتدريب أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامَّ        . البلد

، برناجمــاً ســرةواألالتــصاحلية لألطفــال، وأَعــدَّ، بالتعــاون مــع املعهــد الــوطين لــشؤون الــشباب    
                                                         

  .www.unodc.org/ropan/en/IndexArticles/PrisonReform/prison-reform-meeting-in-costa-rica.htmlانظر الرابط   )32( 
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ني مع القانون، ُيعتـزم تنفيـذه       لتشجيع تطبيق مبادئ العدالة التصاحلية يف حاالت األطفال احملتكّ        
  .يف بلديات كايل ومانيساليس وأرمينيا وبارانكوييا وبرييرا

ق بقـضاء األحـداث،     ويف إكوادور وبريو، نشر املكتـب جمموعـة نـصوص قانونيـة تتعلَّـ               -٥٣
  . البلدين يف هذا اجملالْي مشورة سياساتية وقانونية إىل حكومت يف إسداء واستمرَّ

املكتب يف عمليات تشاور خمتلفة لـصوغ القـوانني والـربامج            شارك   )٣٦(ويف املكسيك،   -٥٤
م مسامهات بشأن مسائل قضاء األحداث، والعدالـة التـصاحلية، والعدالـة البديلـة،              الوطنية، فقدَّ 

وعلـى  . رأة، وتيسري الوصول إىل العدالـة، وإصـالح الـشرطة         والعناية بالضحايا، والعنف ضد امل    
صــعيد الواليــات، يــساعد املكتــب حكومــة واليــة نويفوليــون علــى حتــسني قــدرات بلــدياهتا يف 

 احلـد مـن عوامـل خطـر         جمال صوغ وتنفيذ مبادرات حمليـة لتنميـة املهـارات األسـرية، ومـن ثَـمَّ               
ويف واليـة دورانغـو، يـدعم       . ف ضد املـرأة والطفـل     زيل والعن   مثل تعاطي املخدِّرات والعنف املن    

ي  مـن أجـل التـصدِّ      اوضع استراتيجيات متمـايزة جنـساني     املكتب مبادرات احلكومة الرامية إىل      
زيل علــى الــصعيد احمللــي، مبــا يف ذلــك تــوفري التــدريب للــشرطة  للعنــف ضــد املــرأة والعنــف املــن

عنيــة بقــضايا العنــف ضــد املــرأة، وتقــدمي  سات العموميــة وتــدعيم شــبكات اإلحالــة امل وللمؤسَّــ
 إىل اجلمعيـة  كمـا أسـدى املكتـب مـشورةً    . املساعدة القانونية لتجسيد املعايري الوطنية والدوليـة  

التشريعية ملدينة مكسيكو سييت من أجل ضمان االمتثـال للمعـايري والقواعـد الـواردة يف قـانون                  
  .بشأن إصالح النظام العقايب احمللي

ــواطنني،    ويف بنمــا  -٥٥ ــهى املكتــب مــن مــشروع لتحــسني أمــن امل ــذ  )٣٧(، انت  وواصــل تنفي
ــشاريعه املتعلِّ ــسجون،  م ــة بإصــالح ال ــل     )٣٨(ق ــتراتيجية إصــالحية شــاملة جلع  هبــدف وضــع اس

وقـام املكتـب بتـدعيم أكادمييـة        .  وجعـل موظفيهـا أكثـر ِحَرفيـةً        ظروف السجون أكثـر إنـسانيةً     
التعلـيم  عيشية للسجينات وبتعزيز توفري أنـشطة       تدريب موظفي السجون وبتحسني الظروف امل     

ذ املكتـــب حاليـــاً بالتعـــاون مـــع مـــصرف التنميـــة للبلـــدان وينفِّـــ. واإلنتـــاج للـــسجناءوالعمـــل 
األمريكية، أجزاء من برنامج التعاون األمين اجلديد لصاحل بنمـا، املمـوَّل مـن االحتـاد األورويب،                 

  .ةالنيابة العامَّز على إصالح السجون وتدعيم جهاز والذي يركِّ
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ماً يف   أحـرز املكتـب تقـدُّ      )٣٩(وضمن إطار الربنامج الوطين املتكامـل لـصاحل بـاراغواي،           -٥٦
ــة، بإعــداده دورات متخصِّــ    ــة اجلنائي ــدرات املالحق ــز ق ــة العامَّــ تعزي ــه صة ألعــضاء النياب ة وقيام

 ركَّزت علـى نظـام      كما َعقد، بالتعاون مع احملكمة العليا، حلقة عمل وطنية        . بنيبتدريب املدرِّ 
  .صة داخل نظام العدالة اجلنائيةهام وعلى تنمية قدرات متخصِّتوجيه االتِّ

    
    مشال أفريقيا والشرق األوسط  - دال  

 يف الربنـامج اإلقليمـي ملراقبـة املخـدِّرات          ا والعدالة اجلنائية ركناً أساسي    ل منع اجلرمية  ميثِّ  -٥٧
ــة    ــة اجلنائي ــع اجلرميــة وإصــالح العدال ــرة  ومن ــة للفت ــدول العربي ويف هــذا . ٢٠١٥-٢٠١١يف ال

 ففي مـصر، أسـدى      . على الصعيدين اإلقليمي والوطين     تقنيةً مساعدةًم املكتب    يقدِّ )٤٠(السياق،
ــشورةً  ــاعي     املكتـــب مـ ــاج االجتمـ ــادة اإلدمـ ــة إعـ ــهم يف عمليـ ــداث وأَسـ ــضاء األحـ ــشأن قـ  بـ
حقني بربنــامج يهـــدف إىل   مــن األطفـــال والــشباب املُفـــَرج عنــهم وامللـــت   ٥٠٠واالقتــصادي لــــ 

االنــدماج، أنــشأه املكتــب بالتنــسيق مــع منظمــات اجملتمــع املــدين داخــل أحــد   إعــدادهم ملعــاودة 
رات يف جمـاالت ضـبط األمـن    عقد حلقـات عمـل ومـشاو   ر   وكان من املقرَّ   )٤١(.مراكز االحتجاز 

يتــسن تنفيــذها  ومنــع اجلرميــة وإدارة الــسجون والتحقيــق اجلنــائي واالحتجــاز، ولكــن مل اجمتمعيــ
 ٢٠١٣ديـسمرب   / املكتب متكَّـن يف كـانون األول       غري أنَّ . بسبب استمرار االضطرابات السياسية   

من عقد حلقة عمل تشاورية بـشأن مكافحـة العنـف ضـد املـرأة، وذلـك باالشـتراك مـع وزارة              
ــة املــستوى واســتعراض       ــة، مــن أجــل إجــراء مــشاورات رفيع العــدل ومبــشاركة وزارة الداخلي

  .لى، بغية وضع خطة عمل وطنيةْضات الفُللممارس
 وأَسـهم   )٤٢(.ويف األردن، أَجنز املكتب مشروعه الرامي إىل دعم نظام قضاء األحـداث             -٥٨

م دارات ظُـ هذا املـشروع يف إرسـاء بيئـة محائيـة يف تـسع حمـاكم يف خمتلـف أحنـاء البلـد بتـوفري نُ                    
م  قضاء األحداث، سوف ُيـستخدَ     ي بشأن   ص ودليل تدريب  تلفزية مغلقة وبإعداد منهاج متخصِّ    

وسـاعد املكتـب علـى زيـادة        . التـدريب القـضائي   كالمها أثناء توجيه القضاة والطلبة يف مركـز         
ات املوفَّرة لوحدات إنفاذ القانون املسؤولة عن األمن يف خمـيم الزعتـري             قدرات التحقيق واملعدَّ  
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، وزيــادة عــدد ا جمتمعيــوج قائمــة علــى ضــبط األمــن  مــن أجــل تيــسري اعتمــاد هنــ )٤٣(لالجــئني،
اسة علـى حنـو أفـضل، بوسـائل منـها           اإلناث العامالت يف جهاز الشرطة ومعاجلة القضايا احلـسَّ        

ويف إطــار مــشروع . اســتجواب ودعــم ضــحايا العنــف اجلنــسي واجلنــساين واألطفــال التــائهني 
ــيهم األطفــال احملتكّــ     ــواطنني، مبــن ف ــة امل ــز محاي ــد لتعزي ــهوالفن مــع القــانون أو املخــ وجدي . ن ل

ويهدف املكتب إىل تدعيم طرائـق عمـل مديريـة األمـن العـام األردنيـة، مـع التركيـز علـى بنـاء                        
قـــدرات إدارة شـــرطة األحـــداث اجلديـــدة وإدارة البحـــث اجلنـــائي وعلـــى تـــدعيم ممارســـات   

الـة وَمأَسـَستها، مـع إيـالء املراعـاة الواجبـة حلقـوق اإلنـسان               وإجراءات التحقيق واملالحقـة الفعَّ    
ونظَّم املكتب، باالشـتراك مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي حلقـة عمـل                  . ياته األساسية حرِّو

ــة العامَّــ    ة، مــع صــون اســتقاللية القــضاء،  رفيعــة املــستوى لتعزيــز نزاهــة القــضاة وأعــضاء النياب
عـايري  فاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد وم       من اتِّ  ١١يتوافق مع مشروع دليل لتنفيذ املادة        مبا

  .زاهة القضاء األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة بن
ويف لبنان، واصل املكتب تنفيذ برنامج إلصالح نظـام العقوبـات، تـسهيالً لنقـل إدارة                  -٥٩

ــة إىل وزارة العــدل   ــسجون مــن وزارة الداخلي ــات إىل   وأدَّ)٤٤(.ال ــامج إلدارة البيان ــذ برن ى تنفي
ــسلطات بلمحــة عامَّــ   ــد ال ــا، ممَّــ  ة شــاملة عــن  تزوي ــسجون ونزالئه ــة ال ــاد   حال ــا اعتم ــاح هل ا أت

وَدَعم املكتب أيـضاً إرسـاء قواعـد إجرائيـة          . ياتاستراتيجيات ملعاجلة الثغرات ومواجهة التحدِّ    
ــاً إلعــادة تأهيــل الــسجناء      بــشأن شــكاوى الــسجناء واســتحداث أنــشطة لتوليــد الــدخل متكين

ق الالجــئني يات الناشــئة عــن تــدفُّ حــدِّى املكتــب للتكمــا تــصدَّ. وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع 
ووفَّـر املكتـب    .  نـزالء الـسجون    نيالسوريني، مبا فيها حدوث زيادة كبرية يف عدد السوريني بـ          

 الـصغار،  نيني، وخـصوصاً النـساء واملـراهق    للمحتجـزين املستـضعف  اُعدداً صحية ودعماً نفساني 
  .تمع بعد إخالء سبيلهموأقام تواُصالً مع أسرهم، وَسهَّل إعادة إدماجهم يف اجمل

ــة       -٦٠ ــة اجلنائي ــدعم إصــالح نظــام العدال ــذ مــشروع ل ــا، واصــل املكتــب تنفي  )٤٥(.ويف ليبي
املكتــب أيــضاً جهــود مكتــب النائــب العــام الراميــة إىل تعزيــز اإلنــصاف يف احملاكمــات،  وَدَعــم

 .اثوأَجنـــز خطـــة عمـــل، أَقرَّهتـــا احلكومـــة، للقيـــام بأنـــشطة جديـــدة يف جمـــال قـــضاء األحـــد   
هتا جهــة الوصــل العامليــة املعنيــة ريــة أعــدَّيــذ خطــة دعــم قُطْفشــارك املكتــب يف صــوغ وتن كمــا

  .بالشرطة والعدالة واإلصالحيات
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ــسطني، نفَّــ   -٦١ ــة فل ــسطيين    ويف دول ــسجون الفل ــز إدارة نظــام ال ــشروعاً لتعزي ذ املكتــب م
أهيـل، وإىل حتـسني التقيُّـد       ى إىل تيسري وحتـسني إدارة مراكـز اإلصـالح والت          وتأهيل نزالئها، أدَّ  

   )٤٦(.باألطر التنظيمية من خالل تعزيز اإلدارة والتدريب وخدمات التوعية
ــانون،        -٦٢ ــسان وســيادة الق ــز حقــوق اإلن ــذ مــشروع لتعزي ــدأ املكتــب تنفي ــونس، ب ويف ت

ــة علـــى إصـــالح    ــدرة احلكومـ ــاز القـــضائي   بتـــدعيم قـ ــز قـــدرات اجلهـ ــاز الـــشرطة وتعزيـ جهـ
ات األمـن الـداخلي     خطة عمل بالتعاون مع النظراء الوطنيني، وقُدِّم إىل قوَّ        ت   وأُقرَّ )٤٧(.ونزاهته

  .واحلرس الوطين ووزاريت الداخلية والعدل تقييم ذايت أوَّيل وخدمات استشارية
ق بتـدعيم إدارة وتـشغيل الـسجون       ذ املكتب الربنامج التحـضريي املتعلِّـ      ويف العراق، نفَّ    -٦٣

ان يف   عمـل ُعقـدتا يف عمَّـ       ْي  ومشلت األنشطة تنظـيم حلقـت     . العراقيةاليت تديرها دائرة اإلصالح     
، وركَّزتا على تقيـيم الـسجناء وتـصنيفهم، وحلقـة     ٢٠١٣أكتوبر  /أبريل وتشرين األول  /نيسان

  .٢٠١٤يناير /ت يف بغداد يف كانون الثاينقَدة من السجناء ُععمل حول فئات خاصَّ
 اسـتراتيجية وطنيـة بـشأن مراقبـة         ٢٠١٣ عـام     اعتمدت احلكومة يف أواخر    ،ويف اليمن   -٦٤

املخدِّرات ومنع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية، أُعدَّت بدعم من املكتب وحتتوي علـى ركـن           
  . العدالة اجلنائيةقوي خيصُّ

    
      الشراكات  -سادساً  

دأب املكتب، حسبما ذُكر أعـاله، علـى اسـتحداث أدوات وتنفيـذ مـشاريع مـساعدة           -٦٥
  .ك مع طائفة واسعة من املنظمات احلكومية وغري احلكومية، الدولية منها واحملليةالتشاُرتقنية ب
 املكتب عضو ناشط يف الفريق التنسيقي واملرجعي املعين بسيادة القانون، التـابع             كما أنَّ   -٦٦

ــة العامَّــ  ــساق يف   )٤٨(ة،لألمان ــة واالت ــذي يهــدف إىل ضــمان الفعالي ــذهلا األمــم    ال ــيت تب اجلهــود ال
وشـارك  . املتحدة يف جمال سيادة القانون، مبـا يتوافـق مـع تطلُّعـات الـشركاء الـوطنيني والـدوليني                  

                                                         
 /www.unodc.org/documents/evaluationي يتوافر تقييم مستقل له على الرابط ، الذPSEX21املشروع   )46( 

Independent_Project_Evaluations/2013/PSEX21_final_evaluation_report_27NOV2013.pdf. 

 .TUNX80املشروع  )47( 

إدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السالم، ومفوضية األمم املتحدة أعضاء الفريق هم رؤساء  )48( 
حلقوق اإلنسان، ومكتب الشؤون القانونية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحدة 

لطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني للالجئني، وصندوق األمم املتحدة لشؤون ا
 .رات واجلرمية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ)هيئة األمم املتحدة للمرأة(املرأة 
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املتحـدة   هيئـة األمـم  املكتب، من خالل الفريق التنسيقي واملرجعي، يف صياغة وثـائق مثـل تقريـر      
ضات تعويـ رة األمـني العـام اإلرشـادية بـشأن تقـدمي            للمرأة عن تيسري الوصـول إىل العدالـة ومـذكِّ         

ــاريره املتعلِّ      ــصراعات، وكــذلك تق ــسي املرتبطــة بال ــانون  عــن جــرائم العنــف اجلن ــسيادة الق ــة ب ق
وشارك املكتب يف حدث معـين باملنظمـات   . ٢٠١٥والعدالة واألمن يف خطة التنمية ملا بعد عام    

  .اإلقليمية وسيادة القانون واحلوكمة الدستورية، نظَّمه الفريق التنسيقي واملرجعي
ك املكتب أيـضاً بنـشاط يف عمـل جهـة الوصـل العامليـة املعنيـة بالـشرطة والعدالـة           وشار  -٦٧

 وغريهــا مــن األوضــاع املتأزمــة، فيمــا يتعلــق   اتواإلصــالحيات يف الفتــرات الالحقــة للــصراع 
بالبعثات أو عمليات التخطيط أو الربجمة املشتركة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والـصومال              

ي والـــيمن، كمـــا شـــارك يف مناقـــشات  و وليبيـــا ومـــايل وميامنـــار وهـــايتبيـــسا-وغينيـــا وغينيـــا
وقـد أُنـشئت جهـة الوصـل العامليـة، الـيت            . استراتيجية وعمليـات جـرت يف مقـر األمـم املتحـدة           

ك مــع شاُرى قيادهتــا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم، بالتَّــ   يتــولَّ
ــم املتحــدة حلقــوق ا   ــم املتحــدة   مفوضــية األم ــة األم ــسان وهيئ ــب املخــدِّرات   إلن ــرأة ومكت للم

ري يف شـكل بعثـات      طْـ  األمم املتحدة القُ   تواجدلر أعلى نوعية من الدعم      واجلرمية، لضمان توافُ  
ــدة     ــتراتيجيات األمـــم املتحـ ــة إىل توحيـــد اسـ ــود الراميـ ــا يـــدعم املكتـــب اجلهـ ــا، كمـ أو غريهـ

ويشارك املكتـب أيـضاً بنـشاط يف املنتـدى         .  البلدان قة بسيادة القانون يف تلك    ومساعداهتا املتعلِّ 
 وخــصوصاً يف فريقــه العامــل  العــاملي للقــانون والعدالــة والتنميــة، الــذي أنــشأه البنــك الــدويل،  

ويـسعى املنتـدى العـاملي إىل التـرويج         . م العدالـة وسـيادة القـانون      ظُـ املواضيعي املعـين بإصـالح نُ     
 أفـضل   سات القانونية والقضائية علـى حنـوٍ      إدماج املؤسَّ لفهم أفضل لدور القانون والعدالة وإىل       

الع علـى  يف عملية التنمية، من خالل مبادرات خمتارة يف جمال بناء القدرات وبفـتح بـاب االطِّـ           
  .رصيد املعارف املكتسبة

واملكتب هو أيضاً جزء مـن آليـات األمـم املتحـدة التنـسيقية الراميـة إىل حتـسني فعاليـة                       -٦٨
خــذة علــى نطــاق املنظومـة ملواجهــة العنــف ضــد املـرأة، مثــل الــشبكة املــشتركة بــني   التـدابري املتَّ 

الوكاالت واملعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني ومبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنـسي             
، شــارك املــدير التنفيــذي يف محلــة تلــك املبــادرة ٢٠١٣مــارس /ويف آذار. يف حــاالت الــصراع

/ ةيـ كما عمل املكتب مع منظمة الصحة العاملية علـى اسـتحداث ُعـدَّة طب             . صابملناهضة االغت 
قانونية للممارسني بشأن العنف اجلنـسي يف حـاالت الـصراع، وحـضر اجتماعـاً لفريـق خـرباء                   

  .٢٠١٣أبريل / هلذا الغرض يف نيسانقَدُع
لمـستوطنات  منع اجلرمية، واصل املكتب تعاونـه مـع برنـامج األمـم املتحـدة ل          ويف جمال     -٦٩

البشرية على صوغ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن جعل املدن أكثـر أمانـاً، عمـالً بقـرار                  
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تقرير التنمية البـشرية اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة          وأسهم املكتب يف    . ٦٨/١٨٨اجلمعية العامة   
 علـى مـشاكل      فَركَّـز  )٤٩(ه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،        ، الـذي ُيعـدُّ    ٢٠١٤‐٢٠١٣للفترة  

. اإلجرام والعنف يف املنطقة وقدَّم توصيات لتحسني السياسات العمومية بـشأن أمـن املـواطنني              
وأسهم املكتب أيضاً يف صوغ مبادئ منظمة الصحة العاملية التوجيهية بشأن منـع العنـف لـدى              

كمـــا قُـــدم الـــدعم إلعـــداد تقريـــر عـــن منـــع اجلرميـــة، ســـوف ُيعـــرض علـــى مـــؤمتر . الـــشباب
املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، من جانب اللجنـة الدائمـة ملنـع اجلرميـة                  األمم

  .حتت رعاية معهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املنتسب إىل األمم املتحدة
ا، منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـ        : ة شركاء أقوياء هم   ويف جمال إصالح الشرطة، مثَّ      -٧٠

ر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج القــضاء أو   وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واملقــرِّ  
بــإجراءات مــوجزة أو تعــسُّفاً، وأكادمييــة جنيــف للقــانون اإلنــساين الــدويل وحقــوق اإلنــسان،  

ــة علــى القــوَّ   ــة الدميقراطي ــ. ات املــسلحةومركــز جنيــف للرقاب أبريــل /م املكتــب يف نيــسانونظَّ
، باالشتراك مـع منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا وأكادمييـة جنيـف، اجتمـاع خـرباء                     ٢٠١٣

بشأن املبادئ األساسـية السـتخدام القـوة واألسـلحة الناريـة مـن جانـب مـوظفي أجهـزة إنفـاذ                      
ــانون ــ. الق ــادئ      ومتخَّ ــى اســتمرار جــدوى املب ــضوء عل ــر ســلَّط ال ض هــذا االجتمــاع عــن تقري

يات دِّحــدة والتاض تنفيــذها، وكــذلك علــى املمارســات اجليِّــ وعلــى ضــرورة اســتعراألساســية 
  .املوجودة على الصعيد الوطين

 ايــويف جمــال إصــالح الــسجون، قــدَّم املكتــب إىل إدارة عمليــات حفــظ الــسالم دعمــاً فن  -٧١
واسع النطاق يف صياغة قائمة مرجعية لـصاحل أوائـل املـستجيبني يف ظـروف مـا بعـد الـصراعات،                     

ر اخلـاص  كمـا تعـاون املكتـب مـع املقـرِّ     .  أحوال السجون مقارنـةً باملعـايري الدوليـة     من أجل تقييم  
املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، يف سـياق                   

 وَتـشارك املكتـب مـع معهـد راؤول        . املراجعة اجلارية للقواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء           
يطـتني تـدريبيتني بـشأن قواعـد بـانكوك،        ّمفالينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين يف إعـداد نُ         

ــة العامَّــ     ة، وكــذلك مــع  إحــدامها ملــوظفي الــسجون واألخــرى ألعــضاء اجلهــاز القــضائي والنياب
أن ي القانون يف جمـال حقـوق اإلنـسان، التـابع جمللـس أوروبـا، بـش           الربنامج األورويب لتثقيف ممتهن   

وأقيمــت شــراكة قويــة مــع الرابطــة الدوليــة إلصــالح قــوانني العقوبــات واملعهــد   . بــدائل الــسَّجن
  .ر يف جمال الترويج لقواعد بانكوكالتايلندي لشؤون العدالة، أفضت إىل أوجه تضافُ

                                                         
-www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/human-development-report-forمتاح على الرابط  )49( 

latin-america-2013-2014/.  
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وفيمــا يتعلــق بتيــسري الوصــول إىل العدالــة واملــساعدة القانونيــة، شــارك املكتــب يف           -٧٢
مـه املكتـب    تديرة إقليمي بـشأن تيـسري احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة نظَّ              اجتماع مائدة مس  

سات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنــسان، التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا،   املعــين باملؤسَّــ
.  للمبـادئ والتوجيهـات اجلديـدة      لةً مفـصَّ  م عروضـاً إيـضاحيةً    لصاحل بلدان آسيا الوسطى، وقـدَّ     

 تعاونـه مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بوسـائل منـها صـوغ اقتـراح                     كما زاد املكتب مـن    
مشترك بشأن إجراء دراسة عامليـة حـول تقـدمي املـساعدة القانونيـة مـن خـالل مراجعـة مكتبيـة                      

  .واستقصاء ميداين جيري حالياً البحث عن متويل له
يف الفريــق املــشترك بــني  فــاعالً ل املكتــب عــضواً ويف جمــال تــوفري العدالــة لألطفــال، ميثِّــ   -٧٣

ــذي ُعمِّ     ــة، وال ــه التوجيهي ــضاء األحــداث ويف جلنت ــايري   الوكــاالت املعــين بق ــه مع ــن خالل مــت م
وتعـاون  . الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل       كـلٍّ مـن     املتحدة وقواعدها ذات الصلة على       األمم

ة لألمـني العـام   خلاصَّـ لـة ا املكتب مـع اليونيـسيف ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان واملمثِّ           
املعنية بالعنف ضد األطفال يف صوغ مشاريع استراتيجيات وتدابري عملية منوذجيـة للقـضاء علـى                
العنــف ضــد األطفــال يف ســياق منــع اجلرميـــة والعدالــة اجلنائيــة، عمــالً بقــرار اجلمعيــة العامـــة           

ــشتركة املوجــودة،     . ٦٨/١٨٩ ــألدوات امل ــالترويج ل ــسيف ب ــام املكتــب واليوني ــى  وق ــا عل وتعاون
. ر العدالـة لألطفـال    ري على صوغ برامج مشتركة وتنفيذ أنشطة تدريبية لتعزيز توافُ         طْالصعيد القُ 

كمــا عــزَّز املكتــب تعاونــه مــع االحتــاد األورويب بتــوفريه مــشورة فنيــة، بــصفته عــضواً يف الفريــق   
راءات القـضائية   التوجيهي للدراسـة الراميـة إىل مجـع بيانـات عـن مـدى اخنـراط األطفـال يف اإلجـ                    

  . األعضاء يف االحتاد األورويب إىل جانب كرواتيا٢٧اإلدارية واملدنية واجلنائية يف الدول الـ
    

      االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  
 منـع   تطوُّرين معياريني ُمهمَّني يف جمـايلْ     أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، دعم املكتب          -٧٤

تنقـيح القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء            : الـة اجلنائيـة، مهـا     م العد ظُـ اجلرمية وإصالح نُ  
وصوغ استراتيجيات وتدابري عملية منوذجية للقضاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف سـياق منـع           

ويف موازاة ذلك، عزَّز املكتب تروجيه الستخدام املعايري والقواعد مـن           . اجلرمية والعدالة اجلنائية  
ة التقنية يف عـدد متزايـد مـن البلـدان، باالسـتناد إىل عملـه املتواصـل بـشأن               خالل توفري املساعد  

  .مجع البيانات وحتليلها واستحداث األدوات
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ونظراً ملا للمعايري والقواعد من دور مركزي يف توجيه جهود الـدول األعـضاء الراميـة               -٧٥
 جلنـة منـع اجلرميـة       ا تـودُّ  مـ إىل صوغ وتنفيذ سياسات وبرامج منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ربَّ             

  :والعدالة اجلنائية
  :أن توصي الدول األعضاء مبا يلي  )أ(  
أن تعترف بأمهية األمن والعـدل وسـيادة القـانون كـشروط متكينيـة وكـأجزاء                  ‘١‘  

رات ج أهـدافاً وغايـات ومؤشِّـ      أساسية من عناصر النمو املـستدام واملتكـافئ، وأن ُتـدرِ          
  ؛٢٠١٥طار اإلمنائي ملا بعد عام ة بالعدل واألمن يف اإلخاصَّ

م العدالة اجلنائية يف خطط التنميـة الوطنيـة،         ظُأن ُتدرِج منع اجلرمية وإصالح نُ       ‘٢‘  
 مـن الفقـر     ويف إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ويف الورقات االستراتيجية للحدِّ         

  طات متويلية؛صل هبا من ميزانيات وخمطَّوما يتَّ
م العدالــة ظُــعــم دور املكتــب يف التــرويج ملنــع اجلرميــة وإصــالح ُنأن تواصــل د  ‘٣‘  

ــة  اجلنائيــة يف األوضــاع الالحقــة للــصراعات واألوضــاع املتأزِّ   مــة، وتقــدمي مــوارد مالي
د املـوظفني يف أكثـر مـن مكـان ضـمن إطـار           خارجة عن امليزانية من أجل إتاحـة تواجُـ        

  مج مشتركة؛جهة الوصل العاملية ومشاركة املكتب يف بعثات وبرا
ــة        ‘٤‘   ــع اجلرمي ــة األمــد ملن ــرامج وخططــاً واســتراتيجيات طويل ــذ ب أن َتعتمــد وُتنفِّ

دة القطاعـات وشـاملة     م العدالة اجلنائيـة تكـون قائمـة علـى املعرفـة ومتعـدِّ             ظُوإصالح نُ 
ــشرِكة لعامَّــ  ــوزارات وُم ــام للمعــايري    ملختلــف ال ــاس، مــن أجــل ضــمان التنفيــذ الت ة الن

  م العدالة اجلنائية؛ظُة يف جمال منع اجلرمية وإصالح ُنوالقواعد املوجود
أن ُتــدرِج تلــك الــربامج واخلطــط واالســتراتيجيات يف خطــط التنميــة الوطنيــة   ‘٥‘  

 مـن اإلجـرام ومنعـه       ويف امليزانيات الوطنيـة، مـع حتديـد غايـات وأهـداف معينـة للحـدِّ               
  وإلعادة إدماج اجلناة والضحايا؛

 أدوات املكتب ذات الـصلة، مثـل األدلـة ومـواد التـدريب              أن َتستخدم وُتطبِّق    ‘٦‘  
 مـن  والقوانني النموذجية، لدى صـوغ وتنفيـذ اسـتراتيجيات وسياسـات وبـرامج احلـدِّ        

  م العدالة اجلنائية؛ظُاإلجرام ومنعه وإصالح ُن
أن تنظر يف طلب املساعدة التقنية من املكتب عند الـشروع يف صـوغ وتنفيـذ                ‘٧‘  

م العدالــة اجلنائيــة، مبــا يف ظُــســات وبــرامج منــع اجلرميــة وإصــالح ُناســتراتيجيات وسيا
  ؛ان خالل متويل تلك املساعدة وطنيذلك م
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مـه املكتـب مـن مـساعدات تقنيـة لتنفيـذ            أن توفِّر الـدعم املـايل والـتقين ملـا يقدِّ            ‘٨‘  
صــلة املوجــودة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وكــذلك ملوااملعــايري والقواعــد 

م يف ممارسـات منـع       من تقـدُّ   جدَّتطوير تلك املعايري والقواعد وتنقيحها، جتسيداً ملا استُ       
  اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

  :أن توصي املكتب مبا يلي  )ب(  
أن يواصل العمل كمركز للخربة الفنية يف منظومة األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق              ‘١‘  

  مبسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
العدالـة اجلنائيـة    أن يستخدم املعايري والقواعد املوجودة يف جمـال منـع اجلرميـة و              ‘٢‘  

رات غـري املــشروعة،  خـذه مـن تــدابري ملواجهـة اإلجـرام واملخــدِّ     فيمــا يتَّااسـتخداماً تامـ  
  ج لتنفيذ تلك املعايري والقواعد؛يروِّ وأن

ــساعد    ‘٣‘   ــتحداث أدوات للمــ ــادات واســ ــداد اإلرشــ ــة، أن يواصــــل إعــ ة التقنيــ
  سيما أدوات التعلُّم، مثل مناهج التدريب وأدوات التعلُّم اإللكتروين؛ وال

أن ُيــدعِّم قدرتــه علــى تقــدمي املــساعدة القانونيــة والتقنيــة إىل الــدول األعــضاء   ‘٤‘  
  والكيانات اإلقليمية يف مسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

م العدالة اجلنائيـة كـركن أساسـي يف         ظُح نُ أن ُيدرج عنصر منع اجلرمية وإصال       ‘٥‘  
  مجيع براجمه الوطنية واإلقليمية املتكاملة، ضماناً الستدامتها واحترام حقوق اإلنسان؛

 بيانـات اإلجـرام والعدالـة      أن يواصل العمل كمركز للخربة الفنيـة فيمـا خيـصُّ            ‘٦‘  
خـالل هـذا الـدور، إرشـادات        ، مـن    قة هبما، وأن ُيعـدَّ    جاهات املتعلِّ اجلنائية وحتليل االتِّ  

منهجية ومعايري دولية بـشأن مجـع البيانـات، مثـل التـصنيف الـدويل للجـرائم ألغـراض           
  .قة باإليذاءإحصائية وغريه من األدوات املنهجية املعيارية إلجراء االستقصاءات املتعلِّ

  


