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 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

 عاشرةالدورة ال
 2001مايو / أيار17– 8فيينا، 
 * من جدول األعمال المؤقت6البند 

 الجرام الدوليأعمال المرآز المعني بمنع ا

ــة     ــنية الدولي ــلقة بالمســاعدة التق ــاريع المتع المش
 والتدريب

 في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية

 تقرير األمين العام

 ملخص

أعد هذا التقرير استجابة لقرار المجلس االقتصادي                           
، وهو يتضمن     1999يوليه   / تموز  28 المؤرخ     1999/24واالجتماعي   

لدول األعضاء ومن المنظمات الدولية وسائر        المعلومات الواردة من ا    
الهيئات ذات الصلة عن مشاريعها المتعلقة بالمساعدة التقنية                  

آما . الدولية والتدريب في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية               
يشتمل على المعلومات بشأن صالحية وفائدة التوسع على نطاق            

علومات بشأن   عالمي في قاعدة بيانات مرفق مرآزي لتبادل الم              
المشاريع الدولية الخاصة بالتدريب والمساعدة التقنية في ميدان             
منع الجريمة والعدالة الجنائية، مثل المشروع التجريـبي ألوروبا                 
الوسطى والشرقية الذي يضطلع به المعهد األوروبي لمنع الجريمة            

ويمكن اعتبار عدد      . ومكافحتها، المنتسب الى األمم المتحدة           
الواردة وافيا بالغرض، بيد أن محتوياتها تعتبر غير آافية                 االجابات   

ألغراض النظر في انشاء مرفق لتبادل المعلومات من أجل المشاريع           
                                                           

* E/CN.15/2001/1. 
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الدولية التي تنطوي على مساعدات تقنية وتدريب في ميدان منع              
وتتمثل االستنتاجات الرئيسية للتقرير في     . الجريمة والعدالة الجنائية  

ي لتبادل المعلومات عن هذه المشاريع لن            أن انشاء مرفق مرآز     
يحقق هدف التنسيق المقصود، حيث ان مستوى االجابات                       
واالستعمال سيثبت أنه متدن للغاية ما لم تستثمر موارد هامة من              

وفي ظل هذه الظروف،      . أجل مواصلة بذل جهد في هذا الشأن           
شاط يخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن محاولة اقرار هذا الجهد آن            

 .جار ودائم قد يعادل سوء التصرف في تخصيص الموارد
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 مقدمة -أوال

يقدم هذا التقرير استجابة لقرار         -1
1999المجلس االقتصادي واالجتماعي    

، وفيه  1999يوليه  / تموز 28 المؤرخ   24/
طلب المجلس الى األمين العام أن            
يجمع من الدول األعضاء ومن                     

دولية وسائر الهيئات ذات      المنظمات ال 
الصلة معلومات عن مشاريعها التي           
تنطوي على المساعدة التقنية الدولية     
والتدريب في ميدان منع الجريمة               
والعدالة الجنائية؛ وأوصى بأن                   
تستكشف امكانية توسيع هذه                
المبادرة لتصبح نشاطا دائما؛ وطلب          
إلى األمين العام أن يقدم الى لجنة            

عدالة الجنائية في       منع الجريمة وال      
دورتها العاشرة، تقريرا عن سير األداء         

 .في المرحلة التجريبية

وقد جرى االضطالع بعملية جمع        -2
المعلومات عن المشاريع من الدول           
األعضاء ومن المنظمات الدولية وسائر       
الهيئات ذات الصلة عن مشاريعها التي       
تنطوي على المساعدة التقنية الدولية     

ميدان منع الجريمة        والتدريب في        
والعدالة الجنائية من خالل استبيان           
أعده وأدار أموره المرآز المعني بمنع          

. 1999/24االجرام الدولي عمال بالقرار      
وأجرى المرآز مشاورات مع المعهد           
األوروبي لمنع الجريمة ومكافحتها،           
المنتسب الى األمم المتحدة، بشأن        

ية تشغيل قاعدة بياناته االقليمية المعن     
بأوروبا الشرقية والوسطى بشأن             
مشاريع منع الجريمة والعدالة الجنائية       
وأداته لجمع البيانات ذات الصلة والتي        

استخدمت آنقطة مرجعية إلعداد            
 .االستبيان الذي أداره المرآز

وهذا التقرير يلخص ويحلل                -3
المعلومات الواردة، مرآزا على مدى          
فائدتها آأداة إلمكان تنسيق                     

دات التقنية الدولية والتدريب        المساع
في ميدان منع الجريمة والعدالة                

آما يتضمن تقييما بشأن          . الجنائية
الجدوى والفائدة الممكنة من التوسع        

أو تشجيع انشاء   /على نطاق عالمي و   
قواعد بيانات في مرفق مرآزي اقليمي      
لتبادل المعلومات فيما يتعلق                    
بالمشاريع الدولية للتدريب والمساعدة    

لتقنية في ميدان منع الجريمة                  ا
ويتضمن التقرير أيضا    . والعدالة الجنائية 

فصال أعده المعهد األوروبي لمنع               
الجريمة ومكافحتها، وردت فيه                  
معلومات عن سير أداء قاعدة بيانات           
المعهد التجريبية بشأن المشاريع             
الدولية في مجال منع الجريمة                  
والعدالــة الجنائية في أوروبا الوسطى       

الشرقية، المنشأة عمال بقرار                 و
1995المجلس االقتصادي واالجتماعي    

 1995يوليه    / تموز   24 المؤرخ        12/
لمساعدة الدول األعضاء على تنسيق      

 .مساعداتها الدولية

  تحليل االجابات-ثانيا

تلقى المرآز المعني بمنع                -4
 ردا على االستبيان     38االجرام الدولي   

صال ، مف  1999/24الموزع وفقا للقرار        
 في  29( اجابة    11: على النحو التالي   

( اجابات   10مـن دول أعضـاء، و    ) المائة
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من هيئات ووآاالت      )  في المائة     29
متخصصة تابعة لألمم المتحدة،                

من )  في المائة     5(واجابتين اثنتين      
 11( اجابات    4منظمات غير حكومية، و     

من أعضاء في شبكة         ) في المائة  
ريمة برنامج األمم المتحدة لمنع الج          

 في  26( اجابات   10والعدالة الجنائية، و  
من منظمات غير حكومية           ) المائة

 ردا متلقاة،   38ومن بين   . وهيئات أخرى 
ذآرت دولة عضو في ردها أنها عينت           
نقطة اتصال من أجل المشاريع الدولية       
للتعاون التقني في ميدان منع الجريمة      

 جهات  9والعدالة الجنائية، وفعلت ذلك      
، من بينها    ) في المائة   24(مستجيبـة  

 دول أعضاء، مستخدمة األداة التي          8
 .قام المرآز بتوزيعها

وفي حين قد يعتبر مستوى               -5
االجابة ردا على االستبيان مقبوال، فإن       
تحليل محتويات االجابات يعرض                

فمن بيــن  . المخطط االفتراضي التالي   
 منها  4 اجابة المتلقاة، يمكن وصف       38

أنها ذات صلة جزئيا،     ب)  في المائة   11(
بمعنى أنها تتناول بندا الى ثالثة بنود          

( اجابات    8مشمولـة في االستبيان، و    
يمكن وصفها بأنها ذات     )  في المائة  22

صلة، بمعنى أن آل اجابة من هذه             
االجابات تتناول ثالثة أو أآثر من البنود         

بيد أن وجود     . الواردة في االستبيان    
 تسع اجابات فقط تشير إلى أن                 
محرريها استخدموا االستبيان الذي          
أعده المرآز تجعل تلك االجابات ذات           
قيمة محدودة لألغراض التحليلية أو           
المقارنة أو لألغراض االحصائية، أو             
لغرض انشاء قاعدة بيانات موحدة من         

أجل التنسيق والمعلومات بشأن              
المشاريع الدولية للتعاون التقني في        

.  الجنائية ميدان منع الجريمة والعدالة     
وتقل فائدة هذه االجابات عند اعتبار ان       
البيانات المقدمة لم تمر بعملية تدقيق       
الثبات صحتها وأن االجابات ُأخذت              
حسب قيمتها الشكلية ودون وثائق          

 .داعمة

 جهة مجيبة هناك      38ومن بين     -6
جهة وهي دولة عضو، ذآرت أنها                
خصصت ميزانية محددة للمساعدة           

وقد وصفت  . لميدانالتقنية في هذا ا     
هذه الدولة هي وجهة أخرى مجيبة           

". جهتان مانحتان   "نفسيهما بأنهما       
وهناك ما مجموعه خمس من الجهات        
المجيبة يمكن وصفها بأنها جهات              
متلقية للتعاون التقني الدولي في            
. ميداني منع الجريمة والعدالة الجنائية     

وذآرت دولة عضو أنها ال تتلقى وال              
تقني دولي في ميدان    تقدم أي تعاون    

منع الجريمة والعدالة الجنائية في حين      
لم تقدم أربع دول أعضاء أخرى اجابة           

 .على هذا البند

 11ولقد وزعت االجابات وعددها        -7
المتلقاة من الدول األعضاء على النحو        

 2: التالي من حيث المناطق الجغرافية     
 من  2 اجابات من أوروبا و     4من افريقيا،   

 2ا الالتينية والكاريبـي و      منطقة أمريك  
 .من منطقة آسيا والمحيط الهادئ

وذآر بلد في أوروبا أنه يتلقى             -8
المساعدات من االتحاد األوروبي ومن       
مجلس أوروبا في مجاالت مكافحة             
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. الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد         
وشملت الفئات أو المجاالت                      
المستهدفة بالمشروع المحاآم              

من والنيابة    والجمارك والشرطة واأل       
آما شمل شكل       . وحماية الشهود   

المساعدات جوالت دراسية والتدريب،      
: وآانت الميادين المشمولة هي             

الفساد واآتشاف الجريمة،                      
واستراتيجيات منع الجريمة، وجمع           
المعلومات الجنائية وتحليلها،                   
والجمارك، والجريمة المتصلة                   
بالمخدرات، والجريمة االقتصادية،             

وتسليم المجرمين،     وجمع األدلة،         
والتحقيقات المالية، والهياآل                   
المؤسسية، وبناء المؤسسات، ومواد       
التحقيق، والمعايير الدولية وحقوق           
االنسان، وقضاء األحداث والتحقيقات        
بخصوص غسل األموال، والمساعدة         
. القانونية المتبادلة والجريمة المنظمة     

وذآر نفس البلد أنه تلقى مساعدات          
مم المتحدة االنمائي من    من برنامج األ  

أجل برنامج خاص بقضاء األحداث يهدف      
الى تخصيص المحاآم ونقابة                    

وآانت الفئات المستهدفة     . المحامين
هي المحاآم والمحامين وأشكال من        
المساعدة تشمل توفير الخبرة الفنية        
وجوالت دراسية والتدريب، مع شمول        
مجاالت االصالحيات واعادة التأهيل           

لمحاآم والتشريعات الجنائية   واجراءات ا 
واالجرائية، والمعايير الدولية وحقوق         

وهناك مشروع آخر بخصوص     . االنسان
قضاء األحداث، يمول أيضا عن طريق           
برنامج األمم المتحدة االنمائي، ويهدف     

وهو . الى اعادة تنظيم الشرطة            
يستهدف الشرطة واألمن والبحوث           

والتخطيط االستراتيجي ومساعدة           
وشملت أشكال     . عليهمالمجني     

المساعدات توفير المعدات والخبرة           
. الفنية والجوالت الدراسية والتدريب        

وهناك مشروع آخر تم انجازه بتمويل          
من برنامج األمم المتحدة االنمائي قدم      
. الدعم إلنشاء مرآز لمنع الجريمة            

وشملت أشكال المساعدة توفير              
المعدات والخبرة الفنية والجوالت              

وثمة مشروع آخر    . والتدريبالدراسية  
في مجال قضاء األحداث، ممول من            
برنامج األمم المتحدة االنمائي وآانت        

المجاالت المستهدفة هي           /الفئات
المحاآم وتشغيل نـزالء السجون،             
والمحامين والشرطة واألمن، وتدريب        
موظفي السجون، والسجون والرعاية       
الالحقة، والنيابة والبحوث والتخطيط         

تيجي ومساعدة المجني             االسترا
وشملت أشكال المساعدة       . عليهم

توفير المعدات والخبرة الفنية والجوالت       
وهناك مشروع تابع   . الدراسية والتدريب 

لبرنامج األمم المتحدة االنمائي ُأنجز         
، تناول استحداث        1999في سنة        

قاعدة مفاهيمية وقانونية الصالح قضاء      
 .األحداث والعدالة الجنائية

ك بلد واحد في أمريكا               وهنا -9
الالتينية ذآر أنه تلقى التعاون التقني        
في مجال منع الجريمة والعدالة                 
. الجنائية عن طريق ثالثة مشاريع             

ويعنى أحد هذه المشاريع بتخفيف            
الصعوبات االقتصادية المتصلة بعملية        
التكّيف االقتصادي الهيكلي، ويتصل          
اآلخر ببرنامج اصالح االصالحيات،              

لثالث بتعزيز عمل لجنة العفو        ويتصل ا 
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وتخفيف األحكام على األشخاص              
المحكوم عليهم بسبب جرائم االرهاب      

وذآر أن الجهات المتبرعة         . والخيانة
هي آندا والوآالة اليابانية للتعاون             

المجاالت /وآانت الفئات      . الدولي
المستهدفة هي تدريب موظفي              
السجون، والسجون والرعاية الالحقة،      

المتصلة بتوفير التدريب       والمساعدة    
والمعدات، وآانت الميادين المشمولة       

 .بذلك هي التعاون الدولي واالرهاب

وهناك بلد في أوروبا الوسطى           -10
ذآر أن البيانات بشأن التعاون التقني         
الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة      
الجنائية ليست مستمرة بشكل               

بيد أنه ذآر أن التعاون التقني      . منهجي
قد ورد من ألمانيا وفرنسا وآندا                  
والمملكة المتحدة وهولندا والواليات         
المتحدة األمريكية، ومن األمم المتحدة      
. واالتحاد األوروبي ومجلس أوروبا             

المجاالت المستهدفة    /وآانت الفئات   
من المشروع هي الجمارك والشرطة        
واألمن والتخطيط االستراتيجي، وآانت     

 توفير   المساعدة المتلقاة في شكل       
المعدات والخبرة الفنية والجوالت              

وآانت الميادين    . الدراسية والتدريب   
التي شملتها المساعدة المقدمة في      
اطار المشروع هي مراقبة الحدود،            
وحراسة المجتمع المحلي، والمعدات       
والبرامجيات الحاسوبية، والفساد،           
واآتشاف الجريمة، واستراتيجيات منع      

ت الجنائية    الجريمة، وجمع المعلوما      
وتحليلها، والتحقيقات الجنائية                 
والدراسات الجنائية ودراسات الطب          
الشرعي، وتعاون الشرطة عبر الحدود،     

تنفيذ برامج الوقاية،     /والجمارك، ووضع  
والعنف المنـزلي، والجريمة المتصلة         
بالمخدرات، والجريمة االقتصادية              
وممارسات إنفاذ القانون، والمبادئ           

م الكراهية، والتحقيقات   األخالقية وجرائ 
المالية، واالتجار غير المشروع والمعايير    
الدولية وحقوق االنسان، وجرائم              
األحداث، وقضاء األحداث، والتوعية            
القانونية وتوعية الجماهير، التشريعات،    
والصياغة التشريعية وتنفيذها،                
واألدبيات المطبوعة، واالدارة، والتدريب     

بشأن غسل  على االدارة، والتحقيقات     
األموال، والجريمة المنظمة والوقاية          
منها، والجريمة الجنسية، واالرهاب          

 .واالتجار باألشخاص

وذآر بلد من بلدان أوروبا الغربية         -11
أنه قدم التعاون التقني الدولي في            
مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية          

 مشروعا في السنة          20إلى نحو       
بين تلقي  بيد أن ضيق الوقت ما      . تقريبا

االستبيان والموعد النهائي لتوفير             
البيانات وتقديمها إلى المرآز حال دون       
أن يقدم هذا البلد مزيدا من المعلومات        

 .التفصيلية بشأن المشاريع

وهناك بلد واحد في أمريكا                -12
الوسطى ذآر أنه يتلقى المساعدات        
من المرآز الدانمرآي لحقوق االنسان،     

دة من وضع     وقد مكنته هذه المساع      
خطة استراتيجية لوزارة الداخلية ووضع      
. برنامج لتحسين حالة األمن للمواطنين 

وقام مصرف التنمية للبلدان األمريكية        
بتمويل برنامج للمساعدة التقنية موجه     
إلى وزارة الداخلية، والنظام القضائي         



E/CN.15/2001/7 
 

 
8 

ومعهد الدفاع الجنائي العام ومكتب           
وعالوة على ذلك،       . المدعي العام   

مت المساعدة إلى نظام السجون،       ُقد
عن طريق خطة استراتيجية وضعتها          
وزارة الداخلية، وخصوصا من أجل               
انشاء مدرسة الدراسات االصالحية          

وقدم مكتب مفوض    . 2002في سنة    
األمم المتحدة السامي لحقوق                
االنسان التدريب في مجال حقوق             
االنسان للشرطة المدنية الوطنية،           

تابعة لألمم    وقدمت بعثة التحقق ال         
المتحدة في البلد الدعم لبرنامج تعزيز        

ولم ترد في    . الشرطة المدنية الوطنية   
االجابة معلومات محددة بشأن الفئات       
المستهدفة أو أنواع أو ميادين                    

 .المساعدة

وهناك بلد واحد في آسيا، من            -13
بين مقدمي التعاون الدولي في مجال       
منع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو           
البلد المجيب الوحيد الذي ذآر أن لديه        
ميزانية خاصة من أجل المساعدة             
الدولية في هذا الميدان، ومن هذه            

 مشروعا في   13المساعدة قام بتمويل    
وآانت المجاالت التي        . 200سنة    

شملتها هذه المشاريع هي منع               
اقامة ) معاملة المجرمين   (الجريمة    

العدالة الجنائية، عقد حلقة دراسية          
مجال منع الجريمة من أجل آبار         في  

الموظفين الحكوميين، مراقبة الفساد       
في العدالة الجنائية، نظم معاملة              
الجانحين األحداث، وحلقة دراسية            
خاصة من أجل آبار المسؤولين                 
الجنائيين، وحراسة المجتمعات               
المحلية، وعقد حلقة دراسية لمراقبة        

األسلحة النارية، ونقل تقنيات التعرف        
ئية، وحلقة دراسية بشأن                 الجنا

الجريمة المنظمة في المنطقة                 
اآلسيوية، وحلقة دراسية عن االرهاب       
الدولي، وتدابير تقنية لمكافحة الجريمة     

وآل هذه المشاريع آانت      . السيبرانية
 فخمسة مشاريع منها      -قصيرة األمد    

آانت مدتها تتراوح بين ثالثة أسابيع           
وشهرين وآانت تتخذ شكل توفير              

ة الفنية والجوالت الدراسية              الخبر
والمشاريع السبعة األخرى     . والتدريب

وليس . اتخذت شكل حلقات دراسية      
من بين هذه المشاريع ما تضمن توفير        

وقد أدرجت المناطق التالية      . المعدات
آجهات متلقية للتعاون من البلد                

افريقيا، آسيا والمحيط           : المعني
الهادئ، أمريكا الالتينية وأوروبا                  

وقد ورد رد من معهد آسيا          . قيةالشر
والشرق األقصى لمنع الجريمة                 
ومعاملة المجرمين، وأتاح معلومات           

 مشروعا  13 من بين      6مماثلة بشأن    
 .أشار اليها البلد اآلسيوي

وأوضح بلد واحد في افريقيا أنه           -14
لم يتسلم أية مساعدات دولية في            
مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،         

ب بمثل هذه المساعدات      بيد أنه يرح   
والتدريب في أي من المجاالت                  

 .المشمولة في االستبيان

وذآر بلد في آسيا أن الشرطة            -15
لديه تلقت مساعدات من الوآاالت            
النظيرة في أستراليا واليابان ومن              
مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة       
التابع لألمانة العامة لتغطية نفقات            



E/CN.15/2001/7 
 

 
9 

الدولية المشارآة في المؤتمرات              
والحلقات الدراسية وحلقات العمل في      
. مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية        

وذآر هذا البلد أيضا أنه تلقى مساعدة        
تقنية دولية عن طريق خمسة مشاريع      
اقليمية تابعة لبرنامج األمم المتحدة          
للمراقبة الدولية للمخدرات في ميدان       

وشملت هذه      . مراقبة العقاقير     
 اجراءات عملية لمراقبة     المشاريع وضع 

العقاقير، وجمع وتبادل المعلومات عن        
إنفاذ قوانين العقاقير، تحسين التدريب       
على انفاذ قوانين العقاقيـر، وتعزيـز            
القـدرة القضائيـة والنيابية وتطوير              
عملية إنفاذ القوانين عبر الحدود في          

 .شرق آسيـا

وهناك بلد واحد في أوروبا                  -16
لم يتسلم أي تعاون     الوسطى ذآر أنه     

تقني دولي في ميداني منع الجريمة         
 .والعدالة الجنائية

 اجابة ردا      11وباختصار، هناك       -17
على االستبيان يمكن اعتبارها إما             
موضوعية ذات صلة أو أنها تتصل جزئيا         

ومن بين هذه االجابات أدرج     . بالموضوع
 67 مشروعا أو     16وذآر  .  مشروعا 24

ع الشرطة    في المائة من المشاري         
 10واألمن آهدف للمشاريع، وتالها           

(اشارات إلى التخطيط االستراتيجي        
، وذآرت  ) في المائة من المشاريع      42

 في المائة من      33( مرات    8المحاآم  
وآان أآثر أشكال             ). المشاريع

المساعدة تكرارا هو توفير الخبرة               
الفنية وأآثر ميادين المساعدة                  

ن المذآورة في المشاريع هي التعاو         
الدولي والمعايير الدولية وحقوق               

 24 من بين       13االنسان، حيث وجد       
مشروعا آانت تستهدف تلك الميادين،     
وتالها جمع المعلومات الجنائية                
وتحليلها، والتحقيقات الجنائية، حيث        

وتناولت تسعة  .  مرة 11ذآر آل منها      
مشروعات الجريمة المنظمة،                  
واستهدف أربعة منها الفساد وأربعة          

.  استهدفت االتجار باألشخاص        أخرى
وليس هناك أي مشروع يشمل                

طرائق : الميادين المتاحة التالية         
االعتقال، الجريمة البيئية،                       
اللوجستيات، المسائل الطبية                 
والصحية والمعدات الطبية، نظم                
. المعلومات التكتيكية أو مرآبات النقل      

ويبّين الجدول التالي معلومات تفصيلية      
 :اريععن مدى شمول المش
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النسبة 
 المئوية

عدد 
  المشاريع

المستهدفة) المجاالت(المجال  )/الفئات(الفئة    
 بالمشروع

 المحاآم 8 33
 الجمارك 5 21
 تشغيل نزالء السجون 1 4
 المحامون 4 17
 الشرطة واألمن 16 67
 تدريب موظفي السجون 6 25
 السجون والرعاية الالحقة 7 29
 )بةالنيا( 7 29
 البحوث 4 17
 التخطيط االستراتيجي 10 42
 مساعدة المجني عليهم 6 25
 حماية الشهود 4 17
 )يرجى التحديد(غير ذلك  1 4
 أشكال المساعدة  
 المعدات 5 21
 الخبرة الفنية 14 58
 جوالت دراسية 12 50
 التدريب 14 58
 )يرجى التحديد(غير ذلك  6 25
اعدات المقدمة في اطارالمس) ميادين(ميدان    

 المشاريع
 نظم الخزن/المعلومات المحفوظة 2 8
 طرائق االعتقال - -
 مراقبة الحدود 1 4
 المباني واالنشاءات 1 4
 نظم ادارة القضايا/ادارة القضايا 7 29
 االتصاالت 2 8
 حراسة المجتمع المحلي 6 25
 المعدات والبرامجيات الحاسوبية 5 21
 لى الحاسوبتدريب ع 2 8
 االصالحيات واعادة التأهيل 7 29
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النسبة 
 المئوية

عدد 
  المشاريع

 الفساد 8 33
 اجراءات المحاآم 7 29
 اآتشاف الجرائم 10 42
 استراتيجيات منع الجريمة 11 46
 التشريعات الجنائية واالجرائية 9 38
 جمع وتحليل المعلومات الجنائية 11 46
 التحقيقات الجنائية 11 46
 لدراسات الطبية الشرعيةالدراسات الجنائية وا 5 21
 تعاون الشرطة عبر الحدود 9 38
 الجمارك 2 8
 ادارة البيانات واالحصاءات 4 17
 اعادة التأهيل/تنفيذ التأديب/إعداد 6 25
 تنفيذ برامج الوقاية/إعداد 9 38
 تطوير شبكات المعلومات 5 21
 العنف المنـزلي 2 8
 الجريمة ذات الصلة بالمخدرات 8 33
 الجريمة االقتصادية 6 25
 ممارسات إنفاذ القانون 6 25
 الجريمة البيئية - -
 الجرائم العرقية والجرائم بدافع الكراهية 1 4
 جمع األدلة 6 25
 تسليم الجناة 5 21
 التحقيقات المالية 7 29
 صياغة السياسة الجنائية 6 25
 االتجار غير القانوني 6 25
 نظم تحليل المعلومات 8 33
 الهياآل المؤسسية 9 38
 بناء المؤسسات 9 38
 التعاون الدولي 13 54
 المعايير الدولية وحقوق االنسان 13 54
 طرائق اجراء المقابالت واالستجواب 3 13
 مواد التحقيقات 5 21
 المجاالت القضائية 7 29
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النسبة 
 المئوية

عدد 
  المشاريع

 جرائم األحداث 9 38
 قضاء األحداث 9 38
 ف الجمهورالتوعية القانونية وتثقي 3 13
 التشريعات 8 33
 الصياغة التشريعية والتنفيذ 3 13
 المواد المطبوعة 4 17
 اللوجستيات - -
 االدارة 2 8
 تدريب على االدارة 7 29
 مسائل طبية وصحية - -
 معدات طبية - -

 تحقيقات بشأن غسل األموال 8 33
 المساعدة القانونية المتبادلة 7 29
 ت وبرمجة ميادين جديدة للمساعداتتقييم الحاجا 3 13
 عقوبات غير احتجازية 5 21
 أنشطة عملية النفاذ القوانين 3 13
 الجريمة المنظمة 9 38
 اجراءات ما قبل المحاآمة 7 29
 الوقاية 9 38
 جريمة الممتلكات 5 21
 البحث والتحليل 5 21
 طرائق البحث 2 8
 اصدار األحكام 5 21
 سيةالجريمة الجن 3 13
 تهريب المهاجرين 2 8
 نظم احصائية 3 13
 جوالت دراسية 10 42
 المالحظة ومعدات المالحظة 1 4
 نظم المعلومات التكتيكية - -

 االرهاب 5 21
 االتجار باألشخاص 4 17
 تدريب المدّربين 1 4
 مرآبات النقل - -
 جرائم العنف 4 17
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النسبة 
 المئوية

عدد 
  المشاريع

 التدريب المهني 1 4
 غير ذلك - -

ذآرت عدة هيئات تابعة لألمم         و -18
المتحدة أنها تضطلع بأنشطة اما أنها          
تتصل بمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو      

وذآرت . أن لها أثرا في هذا المجال           
ادارة شؤون نزع السالح التابعة لألمانة       
العامة أن برامجها المعنية بجمع                
األسلحة وبنـزع السالح وبالتسريح           

فة إلى خفض عدد    واعادة االدماج والهاد  
األسلحة وسبل الحصول عليها في أي       
مجتمع بعينه، آان لها مردود ايجابي          
ليس فقط على الجريمة، بل أيضا على       
االستقرار السياسي واالجتماعي           

وذآرت اللجنة     . والسالم والتنمية    
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط     

أنها وضعت في      ) االسكاب(الهادئ   
لمشاريع وأنشطة    دليال      1998سنة   

األمم المتحدة بشأن االتجار بالنساء          
وذآرت أن جميع     . واألطفال في آسيا    

وآاالت األمم المتحدة قد أسهمت في       
الدليل الذي تضمن معلومات موجزة           

ويجري . بشأن المشاريع واألنشطة      
تحديث الدليل وسوف ترسل نسخة          
منه إلى مكتب مراقبة المخدرات ومنع        

جنة االقتصادية    وذآرت الل   . الجريمة
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ          

أيضا أنها نفذت في الفترة       ) االسكاب(
 مشروعا بشأن نهج              1997-1998

مجتمعي األساس لمنع جنوح                  
وتضمن المشروع تقديم         . األحداث

: مساعدات إلى البلدان التالية                 
اندونيسيا وبنغالديش وتايلند وفييت         

ي ونشرت النتائج الت      . نام وميانمار   
وردت في التقارير القطرية في منشور        
صادر من لجنة االسكاب في سنة              

درء جنوح األحداث        " بعنوان        1999
وفي سنة   ". استنادا إلى المجتمع     

، قامت لجنة االسكاب برعاية           2000
حلقة دراسية اقليمية حول تقييم              
وتصنيف الجناة البالغين واألحداث              

وأبرزت الحلقة الدراسية        . الجانحين
 إلى تعزيز وتطوير تقنيات                الحاجة

مناسبة للمعالجة وبرامج مناسبة             
العادة التأهيل تمشيا مع معايير                
وقواعد األمم المتحدة، والحاجة إلى          
صوغ مبادئ توجيهية استنادا إلى نظم       
التصنيف الموحدة حسب نوع الجريمة       
أو السلوك الجانح، والى تقييم                  
االتجاهات السلوآية حسب ما تحدده       

خصية والخلفية االجتماعية    معالم الش 
وذآر مكتب مفوض األمم          . للجاني

المتحدة السامي لحقوق االنسان أنه       
يضطلع بطائفة عريضة من األنشطة           
الهادفة إلى تعزيز حقوق االنسان في        
اقامة العدالة، مشيرا إلى أنه توجد             
معلومات أخرى في تقرير تحليلي              
مقبل يصدره المفوض السامي إلى           

نسان بشأن تنفيذ       لجنة حقوق اال      
برنامج الخدمات االستشارية والتعاون       

(التقني في ميدان حقوق االنسان           
E/CN.4/2001/104 .(    وذآر المكتب أنه يشارك

في " الحق في األمن    "في مشروع     
نيكاراغوا، ينفذ بالتعاون مع معهد أمريكا      
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الالتينية لمنع الجريمة ومعاملة                 
وذآرت ادارة الشؤون          . المجرمين
دية واالجتماعية التابعة لألمانة      االقتصا

العامة أنها تضطلع بأنشطة لتحسين         
السلوك األخالقي للمسؤولين                 

وقدمت هذه  . العموميين ولمنع الفساد  
االدارة الدعم من أجل اعداد ميثاق             
للخدمة العامة في افريقيا، وهي تنفذ        
اآلن مشروعا لمساعدة الحكومات في      
 افريقيا لتحسين المبادئ األخالقية          

وعقدت . وسير األداء في القطاع العام      
أيضا حلقات عمل منتظمة لتعزيز التقيد      
باتفاقية القضاء على جميع أشكال            

قرار الجمعية العامة   (التمييز ضد المرأة    
وشارآت هذه     ). ، المرفق    34/180

االدارة مع برنامج األمم المتحدة                
االنمائي وعدة جهات مانحة، في تنفيذ      

نفيذ المهلة   عنصر برنامجي لدعم ت        
التي أعلنتها الجماعة االقتصادية لدول      
غرب افريقيا لتوقيف النشاط في                
استيراد وتصدير وصنع األسلحة                

 .الخفيفة في غرب افريقيا

ومن بين الهيئات الحكومية               -19
الدولية غير التابعة لألمم المتحدة              
ذآرت منظمة األمن والتعاون في أوروبا       

فو أن بعثة المنظمة هذه في آوسو           
آلفت بتدريب أفراد من دائرة جديدة           
للشرطة في آوسوفو في مدارس            

 3 400دائرة شرطة آوسوفو وأن             
شخص أتموا التدريب على أعمال             

وذآرت المنظمة أيضا أن          . الشرطة
مكتبها المعني بالمؤسسات                   
الديمقراطية وحقوق االنسان يقوم           
بتنفيذ مشاريع ذات صلة بمنع الجريمة       

 وخصوصا في ميادين     والعدالة الجنائية، 
حرية الحرآة   /سيادة القانون، والهجرة    

ويرآز . ومكافحة االتجار باألشخاص       
برنامج سيادة القانون على تحسين          
أداء نظام العدالة الجنائية لمنع انتهاك         
حقوق االنسان ومراعاة المزيد من             

وتشمل . الشفافية في اقامة العدل       
مجاالت الترآيز اصالح السجون وتدريب      

اة ومحامي الدفاع وأعضاء النيابة        القض
على تنفيذ المعايير الدولية، وتدريب          
الشرطة على حقوق االنسان ومنع           
التعذيب ومراجعة التشريعات الجنائية،      
. بما في ذلك التقيد بالمعايير الدولية         

وتنفذ منظمة األمن والتعاون في أوروبا،      
باالشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة،     

ل تطوير تشريعات       مشروعا من أج      
. الهجرة في الدول المستقلة حديثا          

والقصد من المشروع تشجيع التعاون        
عبر الحدود في الميدان التشريعي في      
بلدان االتحاد السوفياتي سابقا على        
. الصعيدين االقليمي ودون االقليمي        

وذآرت منظمة األمن والتعاون في             
أوروبا أن فرقة العمل التابعة لحلف              

المعنية باالتجار باألشخاص    االستقرار و 
شجعت التعاون االقليمي، وأمسكت        
بسجالت لحصر األنشطة المناهضة          
لالتجار في البلقان، وقامت بتنسيق          
أعمال مكافحة االتجار التي تضطلع بها       
مختلف الوآاالت الدولية والجهات              
الفاعلة الوطنية وناورت من أجل الدعم       
. السياسي وااللتزام السياسي             

المنظمة أيضا اقامة مرفق        واقترحت   
اقليمي لتبادل المعلومات الخاصة             

ففي اطار   . بأنشطة مكافحة االتجار     
حلف االستقرار، قام مجلس أوروبا             
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بتنسيق عملية مراجعة التشريعات          
واقترح مجلس أوروبا مشروعا  . واالصالح

بشأن اصالح القانون الجنائي بشأن          
االتجار باألشخاص في جنوب شرقي         

وهناك مشروعات  . 2001ة  أوروبا لسن 
أخرى يضطلع بها مكتب المؤسسات         
الديمقراطية وحقوق االنسان التابع          
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا من         
بينها مشروع المراجعة التشريعية            
لحلف االستقرار والذي يهدف إلى             
تحديد المواد القانونية ذات الصلة               
الالزمة لالصالح التشريعي الهادف إلى     

االتجار باألشخاص وحماية        مالحقة    
المجني عليهم، وآذلك صوغ مبادئ          
توجيهية تبين ما ينبغي طرقه عند              

وفي . اقتراح اجراء اصالح تشريعي         
آوسوفو، هناك مشروع لتقديم العون        
القانوني لضحايا االتجار يرآز على              
تدريب مساعدي المجني عليهم              
والمحامين في المناصرة واالستئناف        

وتقوم . نية والدفاع    والمرافعة القانو    
منظمة األمن والتعاون في أوروبا،              
بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة      
بمساعدة حكومة أوآرانيا في مبادراتها     
الخاصة بمكافحة االتجار، بما في ذلك         
المراجعة التشريعية الشاملة من أجل       
ادخال اصالحات على المشروع الجديد      

بة للمدونة الجنائية ذات الصلة بمحار         
 .االتجار

ومن بين المنظمات غير                    -20
الحكومية، قدمت المنظمات التالية           
معلومات يمكن اعتبارها جديرة                 

فقد ذآرت هيئة توفير          . بالمالحظة
المملكة (الدعم للمجني عليهم               

أن المحفل األوروبي لخدمات    ) المتحدة
المجني عليهم أنشأ لجنة للنظر في         
المسألة المحددة بشأن تدريب                

. ص العاملين مع ضحايا الجريمة    األشخا
وفي حين لم تجتمع اللجنة بعد، من           
المأمول فيه أنها ستضع بعض معايير          
التدريب وقاعدة بيانات بمواد تهم               
العاملين الفنيين والمتطوعين في             

وقدمت . خدمات المجني عليهم         
، وهي منظمة     )بلجيكا (2000أورووبا   

ذات مرآز استشاري لدى المجلس           
الجتماعي، نسخة من       االقتصادي وا   

تقريرها الذي يشمل مختلف المؤتمرات     
 إلى   1989المعقودة في الفترة من          

وذآرت مؤسسة منع الجريمة       . 2000
في آسيا، وهي منظمة ذات مرآز              
استشاري لدى المجلس االقتصادي        
واالجتماعي، أنها اعتزمت أن تنظم في      

 عقد ثالثة أفرقة         2002-2001الفترة   
 وتخفيف حدة      عمل معنية بالفساد،     

الفقر المدقع، ومتابعة المؤتمر العالمي      
. لمؤسسة منع الجريمة في آسيا            

وذآرت أيضا أنها أقامت موقعا على             
 يتضمن معلومات     (www.acpf.org)الشبكة   

. لمساعدة ممارسي العدالة الجنائية      
) غانا(وذآرت شبكة السالم االفريقي       

وهي منظمة غير حكومية أخرى تتمتع       
ري لدى المجلس          بمرآز استشا    

االقتصادي واالجتماعي، معلومات            
بشأن مختلف أنشطة الدعوة والتأييد        
في مجال منع الجريمة بما في ذلك            
القيام بزيارات تثقيفية للسجون                

وذآرت الرابطة االصالحية     . والمدارس
) الواليات المتحدة األمريكية   (األمريكية  

أنها تساهم في جميع أوجه التدابير           
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صالحية بما في ذلك خدمات     التربوية اال 
للبالغين واألحداث، واالصالح                    
المجتمعي المحلي، والمراقبة واالفراج     

 .المشروط والسجون

وذآر المعهد الدولي للدراسات         -21
العليا في العلوم الجنائية، وهو عضو           
في شبكة برنامج األمم المتحدة لمنع        
الجريمة والعدالة الجنائية، معلومات          

لقات الدراسية   عن سلسلة من الح       
والمؤتمرات ومناسبات التدريب التي         

. 2000-1999نظمها في الفترة                 
وشملت هذه المناسبات جملة أمور          
منها مسألة مشارآة المحلفين في          
المحاآمات الجنائية في القرن الحادي       
والعشرين، وتعزيز طرائق التحقيق            
لمكافحة الجريمة المنظمة، وسلسلة      

ؤولين من   من الدورات التدريبية لمس      
مصر ومن ألبانيا على التعاون الدولي          
في المسائل الجنائية، وندوة للشباب       
المتناقشين حول القانون الجنائي            
الدولي، وحلقة دراسية للخبراء العرب       
بشأن مشكلة االرهاب وتطبيق                
االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب             
وحلقة عمل حول الجريمة المنظمة           

لجنة التحضيرية  وفي اطار ال  . في أوروبا 
النشاء محكمة جنائية دولية، نظم             
المعهد جلسات غير رسمية بشأن            
النظام الداخلي وقواعد االثبات وعناصر      
الجريمة وآذلك عقد اجتماعات افادة          
اعالمية ألعضاء الوفود بشأن التصديق       

 .على االتفاقية وتنفيذها

ووفـر المرآز المعني بمنع                 -22
للمشروعات االجـرام الدولـي الدعـم        

694بميزانيـة يبلـغ مجمـوع قيمتهـا          
وترد . 2000 دوالرا في سنة          4 040 

قائمة بالمشاريع وبالمعلومات                  
الموضوعية التفصيلية في تقرير المدير       
التنفيذي بشأن أعمال المرآز                   

(E/CN.15/2001/9).         ورآزت أنشطة التعاون 
التقني على محاربة الجريمة المنظمة،     

وقد أحرز  . ص والفساد واالتجار باألشخا 
 في   2000تقدم ملحوظ في سنة            

مباشرة مشاريع ملموسة والمضي          
في تنفيذها على المستويين                   
االقليمي والقطري في اطار البرامج          
العالمية التي يضطلع بها المرآز بشأن       

وقدم . المجاالت الموضوعية المذآورة    
الدعم أيضا لمشاريع مخصصة الغرض        

. نع الجريمة في مجال قضاء األحداث وم    
وفي لبنان، يجري تنفيذ مشروع لتعزيز       
القدرة التشريعية والمؤسسية لقضاء       

آما أعد اقتراح لمشروع           . األحداث
وساعد . معني بقضاء األحداث في مصر    

المرآز أيضا دائرة الشرطة في جنوب          
افريقيا على صياغة مشروعين                 
تجريبيين، مع برنامج األمم المتحدة           

قي الجريمة في      االنمائي، لتعزيز تو     
المدارس والمجتمع المحلي وفي             

آما شرع المرآز في    . المناطق الريفية 
مباشرة أعمال تحضيرية بشأن نشاط        
لبرنامج جديد في مجال منع الجريمة         
لترويج ثقافة اطاعة القوانين ولتقديم         
المساعدة إلى الحكومات الوطنية            
والمحلية على حماية الفئات                    

تجنيدها المستضعفة المعرضة لخطر        
لحساب الجريمة المنظمة وخصوصا          
. عن طريق البرامج التعليميـة والمدنيـة    

 تلتمس أوجه التآزر بين المرآز      وما زالت 
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وبرنامج األمم المتحدة للمراقبة الدولية     
للمخدرات، وهما العمودان اللذان يقوم      
عليهما مكتب مراقبة المخدرات ومنع         

آما أوفدت بعثات مشترآة مع     . الجريمة
برنامج األمم المتحدة للمراقبة الدولية       
للمخدرات، تضمنت ايفاد بعثات                 
استشارية، ولتقصي الحقائق ولصياغة     
المشاريع، إلى الجمهورية الدومينيكية     

 .وغرب افريقيا وغواتيماال ومصر

تقريـر المعهـد               -ثالثا
األوروبـي لمنـع الجريمة     
ومكافحتها، المنتسب إلى   
 األمم المتحدة، عن أداء       

قاعدة بياناته بشأن             
المشاريع الدولية في         
مجال منع الجريمة              
والعدالة الجنائية في          
أوروبا الوسطى                 

 والشرقية

 خلفية -  ألف

مع حدوث التغييرات األساسية         -23
في أوروبا الوسطى والشرقية قرب            

، سعى عدد من الحكومات       1990عام  
والوآاالت والمنظمات على انفراد إلى       

لى اعادة تشكيل    تقديم المساعدة ع   
هيكل نظام العدالة الجنائية في                

ولم يكن تدفق         . مختلف البلدان    
. المساعدات من غير مشاآل تتصل بها  

وعلى سبيل المثال، آان هناك في           
بعض األوقات، تداخل آبير بين                   
المشاريع، ربما تكون قد قللت من              
فعالية المساعدات، ووجدت هناك            

 .ثغرات أيضا

، بدأ ما     1992وفي مطلع سنة        -24
آان يسمى حينذاك معهد هلسنكي        
لمنع الجريمة ومكافحتها، المنتسب         
إلى األمم المتحدة، في جمع معلومات      
بشأن المشاريع الدولية في ميدان منع      
الجريمة والعدالة الجنائية، الموجهة          

وفي . إلى أوروبا الوسطى والشرقية      
، 1993فبراير    / شباط   12 و   11يومي    

فرع األمم   شارك ما يسمى حينذاك         
المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية     
التابع لألمانة العامة ومعهد هلسنكي       
لمنع الجريمة ومكافحتها في تنظيم          
اجتماع غير رسمي لممثلي الدول            
األعضاء والمنظمات وسائر الهيئات            
المعنية بمساعدة الوآاالت والبرامج         
المسؤولة عن منع الجريمة والعدالة          

. أوروبا الوسطى والشرقية  الجنائية في   
وفي ذلك االجتماع، انطلقت فكرة عامة    
عن مرفق لتبادل المعلومات عن هذه         

، أنشئت   1995المشاريع، وفي سنة       
عمال بقرار المجلس االقتصادي                 

 24 المؤرخ         1995/12واالجتماعي     
، قاعدة بيانات المعهد     1995يوليه  /تموز

األوروبي لمنع الجريمة ومكافحتها            
اريع الدولية في مجال منع     بشأن المش 

الجريمة والعدالة الجنائية في أوروبا           
وآان الهدف من    . الوسطى والشرقية 

قاعدة البيانات هذه أن تكّون مشروعا         
تجريبيا من أجل قواعد بيانات اقليمية         

وقد تم تمويل   . مماثلة في أماآن أخرى   
المرحلة النموذجية التجريبية للمشروع    

زانية قدمتها  من أموال خارجة عن المي      
وزارة الخارجية التابعة للواليات المتحدة     

 .األمريكية
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 تصميم قاعدة البيانات -  باء

تم تصميم قاعدة البيانات                  -25
لمساعدة الدول األعضاء في مجال            
التخطيط وتنسيق المساعدات الدولية      
المقدمة منها إلى بلدان تمر بمرحلة          
انتقال في أوروبا الوسطى والشرقية         

ان منع الجريمة والعدالة            في ميد   
وقد صممت قاعدة البيانات        . الجنائية

خصيصا لمساعدة مقرري السياسات       
على تخصيص الموارد بشكل أحسن،       
واالهتداء إلى أوجه التداخل والثغرات         
في المساعدات، واستبانة الفرص من      
أجل اتخاذ اجراء تعاوني وايجاد شرآاء        

 .محتملين

ات وجرى تطوير قاعدة البيان              -26
بالتعاون مع منظمات أخرى، مثل               
برنامج األمم المتحدة للمراقبة الدولية       
للمخدرات، ومنظمة التعاون والتنمية        
في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم        

وفي البداية، آانت    . المتحدة االنمائي 
البرامجيات الحاسوبية المستخدمة         
في قاعدة بيانات اليوندسيب مصممة       

د األوروبي     خصيصا ألغراض المعه         
لضمان التغطية التكميلية لهذا المجال       
ولتفادي التعددية في جهود جمع              

 .البيانات

وتقوم قاعدة بيانات المعهد               -27
األوروبي بتزويد الحكومات وسائر              
الهيئات المهتمة بمعلومات عن                 
المساعدات الدولية، مصنفة حسب         
منطقة االهتمام، وشكل المساعدة         

 .لد المستفيدوحسب البلد المانح والب

وقد ظهرت في استعمال                  -28
برامجيات اليوندسيب المصممة               
خصيصا ألغراضه بعض الصعوبات               
العملية، الناجمة أساسا عن اختالف         

وبناء . الطرق التي وصفت بها المشاريع    
عليه، تم تغير نسق وبرامجيات قاعدة        
بيانات المعهد األوروبي، بالتعاون مع          

بع للواليات  المعهد الوطني للعدالة التا     
المتحدة والمؤسسة المعنية بسيادة       
القانون، وذلك لالستجابة لالحتياجات       

 .المحددة للمعهد األوروبي

وزيادة على ذلك، أصبح من               -29
الواضح أن قاعدة البيانات سوف تخدم         
المستعملين بشكل أفضل في نسق        
الكتروني ووفقا لذلك، ُأدخلت تغييرات        

معهد بحيث أصبحت قاعدة بيانات ال          
األوروبي متوافرة مع بعض التقييدات،         
وبدون مقابل لجميع مستخدمي شبكة  

ومع . 1998االنترنت منذ مطلع سنة         
ذلك تم التوضيح في جميع األوقات أنه        
يمكن أيضا اعطاء المعلومات مباشرة         
إلى دير قاعدة البيانات وبأي نسق             
مناسب لمقدم خدمة المعلومات،             

 .الكترونيسواء آانت مكتوبة أو بنسق 

   تنفيذ المرحلة التجريبية-  جيم

تضمن انشاء قاعدة بيانات                -30
جمع : المعهد األوروبي ثالثة مكونات      

البيانات، ومعالجة البيانات في المعهد       
 .األوروبي، ونشر البيانات

 جمع البيانات -1  
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أثناء المرحلة األولى بعد انشاء          -31
قاعدة البيانات أرسل استبيان باللغة         

نكليزية إلى الوآاالت الحكومية وغير       اال
الحكومية في جميع بلدان أوروبا                
وأمريكا الشمالية، ملتمسا منها               
معلومات عن مشاريعها الدولية التي         
أفادت بلدا واحدا على األقل في أوروبا         
الوسطى والشرقية في ميدان منع           
الجريمة والعدالة الجنائية والتي آانت        

نون  آا   1على طريق التنفيذ في              
.  أو بعد هذا التاريخ       1995يناير  /الثاني

وعالوة على ذلك، جمع المعهد                 
األوروبي معلومات بشكل مباشر من         
عديد من الوآاالت والمنظمات مثل            
برنامج األمم المتحدة االنمائي                 
ومجلس أوروبا والمبادرة الخاصة               
بالقانون في أوروبا الوسطى والشرقية،     
التي طرحتها رابطة المحامين                   

 .مريكيةاأل

وآان معدل االستجابة من                -32
. البلدان المانحة يعتبر حينذاك مرضيا        

فقد قدمت معلومات من مختلف                
ايطاليا وترآيا   ( بلدا     12الوآاالت في     

والدانمرك والسويد وسويسرا وفنلندا        
وآندا والمملكة المتحدة والنرويج              

). والنمسا وهولندا والواليات المتحدة       
بعض الجهات   ومن ناحية أخرى، فإن         

المانحة الرئيسية لم تقدم أية معلومات     
عن مشاريعها الثنائية، ولهذا لم يكن          

وقد . ممكنا ادراجها في قاعدة البيانات     
سعى برنامج األمم المتحدة للمراقبة        
الدولية للمخدرات والمعهد األوروبي          
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى           
 توضيح أن الممارستين الخاصتين بجمع    

البيانات ينبغي اعتبار أن آال منهما             
تكمل األخرى، لكن بلدا مانحا رئيسيا         
أشار إلى أن السبب وارء عدم تقديم           
بيانات إلى المعهد األوروبي هو                 
. التداخل الملحوظ بين قاعدتي البيانات    

وقد آان معدل االستجابة من البلدان         
واستطاع المعهد  . المتلقية متدنيا جدا   

ين بضعة مشاريع        األوروبي أن يتب       
 .استنادا إلى المعلومات المتلقاة

وبعد أن أصبحت قاعدة بيانات            -33
المعهد األوروبي متاحة لالطالع عن          
طريق االنترنت، ُأرسل طلب هام آخر          

 1998مايو  /التماسا للمعلومات في أيار    
 بلدا في   22 وآالة حكومية في     47إلى  

أوروبا وأمريكا الشمالية، وأرسل طلب        
 منظمة حكومية وغير       17ى   آذلك إل  
واستنادا إلى الخبرة السابقة    . حكومية

بشأن احجام الجهات المتلقية عن            
االستجابة، جرت مفاتحة الجهات              

وجرى تشجيع هذه       . المانحة فقط   
الجهات على اعطاء معلومات بشكل         
آان يعتبر األيسر لها في تقديمه، مثل        
شكل برامج العمل المنشورة بالفعل،        

لسنوية أو أوصاف المشاريع      والتقارير ا 
وبهذه الطريقة، صارت   . الفردية المتاحة 

البيانات أآثر موثوقية، حيث ان البيانات       
المراد ادخالها يمكن أخذها من وصف         
واضح للمشروع بدال من أخذها مما هو       
غالبا وصف موجز أو استجابات غير              

وقد ردت  . واضحة ردا على استبيان ما     
نيا وايرلندا  اسبا(سبع وآاالت حكومية      

وبلجيكا والسويد وآندا والمملكة              
وست ) المتحدة والواليات المتحدة       

وقد وردت من وآالة واحدة         . منظمات
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ومن منظمة واحدة معلومات مفيدة           
 .وقابلة للمعالجة بشأن المشاريع

معالجة البيانات في المعهد        -2  
األوروبي لمنع الجريمة             

 والعدالة الجنائية

، آان  1997نة  بحلول منتصف س    -34
 قيدا تخص المساعدات قد          420نحو   

دونت في قاعدة بيانات المعهد                  
األوروبي المذآور، وهذه تمثل ثلثي           
المشاريع المذآورة في الردود                  

وقد ظل نحو ثلث القيود            . المتلقاة
المحتملة دون تدوين في قاعدة                
البيانات بسبب الصعوبات التقنية              
المشار اليها، وأدى هذا إلى ادخال            
تغييرات فيما بعد في نسق قاعدة              

ولم يتم ادخال أية قيود              . البيانات
 .استنادا إلى المطلب اآلخر األآبر

 نشر البيانات -3  

سعى المعهد األوروبي لمنع            -35
الجريمة والعدالة الجنائية منذ البداية         
إلى التعريف على نطاق واسع بتوافر         
المعلومات لجميع الحكومات والهيئات       

 والتي تعتبر حاليا متاحة بدون       المعنية،
مقابل عن طريق االنترنت، مع بعض            
التقييدات بشأن البيانات المالية               

 .التفصيلية وغيرها

، 1996أآتوبر  /وفي تشرين األول    -36
عمم المعهد األوروبي المذآور بحثا           
موجزا ودليال ارشاديا بشأن قاعدة             
البيانات، عارضا أمثلة للبيانات المتاحة       

ن الجهات المخاطبة أن تقدم        وطالبا م 

. مزيدا من المعلومات بصفة منتظمة         
ومع ذلك، لم ترسل سوى بضعة                
تحديثات للمعلومات إلى المعهد               
األوروبي، رغم تلقي العديد من عبارات      

وآان المعهد قد أعلم     . االهتمام األآيد 
الجهات المانحة في مناسبات عديدة        
بشأن قاعدة البيانات ودعاها إلى              

بيد أن المعهد لم يتلق أية       . هااستعمال
معلومات وال أية تحديثات رغم محاوالته      
الكثيرة، ولم تستعمل قاعدة البيانات         

 .بشكل مباشر من أية جهة مانحة

الحاجة إلى نقطة اتصال  -دال
 وطنية

وعموما، يبدو أن المشاآل مع           -37
تنسيق المشاريع الدولية ال تقتصر            

 فحتى داخل . على المستوى الدولي   
أي بلد ال توجد نقطة اتصال مرآزية              
لجمع المعلومات بشأن المشاريع             
الدولية في ميدان منع الجريمة                 

أو تعاون قانوني       (والعدالة الجنائية       
فهناك مشاريع آثيرة        ). بوجه عام   

تستهلها وتنفذها وآاالت أو منظمات         
فردية وليست وزارة العدل أو وزارة              
الخارجية، على سبيل المثال، على          

 .م بالضرورة بهذه المشاريععل

وقد اتخذ بعض البلدان، مثل               -38
ألمانيا وهولندا والواليات المتحدة،             
خطوات لتحسين عملية التنسيق            

وجهودها . على الصعيد الوطني          
تستحق االهتمام وامكان تكرارها من        

 .بلدان مانحة أخرى
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وفيما يتعلق باالستفسار في           -39
 عن المشاريع، أرسل            1998عام    
عهد األوروبي استبيانا بغية الحصول      الم

على معلومات عن وجود مصادر خاصة        
للمعلومات داخل الوآاالت أو                     
المنظمات، وعن وجود نقاط اتصال             
وطنية مرآزية وعما اذا آانت هناك             
معلومات عن هذه المصادر في أماآن         

وقد وردت من أربع وآاالت ومن        . أخرى
منظمتين اثنتين معلومات مفيدة عن         

. ر البيانات، الكترونية ومستقلة        مصاد
وعالوة على هذا، أعربت حكومة واحدة      
عن اهتمامها القوي بقاعدة بيانات            
المعهد األوروبي وأوضحت اهتمامها          
باستخدامها من أجل نقطة اتصال              
وطنية بشأن المعلومات المتعلقة             

بيد أن الخطة لم تنفذ         . بالمساعدات
 .أبدا

استنتاجات بشأن قاعدة            -هاء
 ياناتالب

 توافر البيانات -1

آان معدل االستجابة في البداية       -40
مرضيا، رغم أن بعض البلدان الرئيسية        
التي يفترض أنها مشارآة في التعاون        

وقد وردت بضع   . الدولي لم تقدم بيانات   
وفي . اجابات فقط من وآاالت منتفعة       

اآلونة األخيرة جدا، أصبح االهتمام             
 .مرضيابتوفير بيانات أقل من آونه 

وثمة استنتاج واحد وهو أن                -41
الباعث وراء توفير بيانات إلى قاعدة             
. بيانات خارجية يبدو بوجه عام متدنيا         

فهذا قد يتطلب عمال اضافيا في جمع          

المعلومات من مصادر مختلفة، وربما          
مع تعديل هذه المعلومات، وفي آثير          
من الحاالت ترجمتها أيضا إلى لغة              

أمكن لمسألة وجود    وهنا ربما    . أجنبية
قاعدة بيانات مشترآة بين الوآاالت،          
سواء الكترونية أو مستقلة أو غير               
محوسبة أن تؤدي دورا حاسما في            

 .تيسير انتقال البيانات

ومن شأن التوافر الميسر                  -42
للمعلومات بشأن المشاريع المنجزة أو      
الجارية أو المعتزمة أن تعزز وفقا لذلك          

 مرآزية وطنية   الحاجة إلى نقطة اتصال   
وأن تعزز فائدتها حيث يمكن لصانعي          
القرار اقتفاء أثر المعلومات دون ابطاء أو        
صعوبة، وبالتالي يخططون مشاريعهم       
من أجل االستجابة بشكل أفضل               

وعالوة على ذلك، اذا          . لالحتياجات
صارت هذه المعلومات متاحة بشكل ما      
على الصعيد الدولي؛ فإن هذا سوف          

ود في تخطيط وتنفيذ      ييسر بذل الجه   
 .المساعدات التقنية بشكل عام

ولهذا السبب، صممت قاعدة            -43
بيانات المعهد األوروبي التاحة معلومات     
اتصال بشأن مصادر أخرى ذات صلة            
واليجاد رابطة مع قواعد بيانات                   

ونتيجة لذلك، فإن أية     . الكترونية أخرى 
معلومات بشأن مشروع وحيد ال تحتاج       

. قاعدة بيانات إلى أخرى   إلى نقلها من    
وبدال من ذلك، يمكن الوصول إلى               
سبيل االتصال مع مصدر المعلومات           
األصلي عن طريق نقطة مرآزية                
واحدة، وهي قاعدة بيانات المعهد             

 .األوروبي
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 نوعية البيانات -2

آانت نوعية البيانات المقدمة            -44
فالتساؤالت : رديئة في أغلب األحيان     

ات عليها، وغالبا   لم تكن آلها تجد اجاب     
ما آانت تقدم معلومات عامة تجعل من       

وربما آانت   . الصعب تفسير االجابات    
تدني : رداءة النوعية نتيجة لعدة عوامل    

الدافع لالستجابة، ووجود مشاآل في       
نسق االستبيان، وصعوبات في تحديد       

 .بارامترات المشاريع الدولية

 المزيد من التطوير -واو

 المرحلة األولية   آانت التجربة مع   -45
تبشر بنتائج واعدة رغم أنها آانت              

ومع ذلك، ينبغي    . أحيانا مخيبة لآلمال   
مواصلة العمل بشأن قاعدة البيانات،         
وربما آان ينبغي التماس طريقة عمل        

وهذه يمكن أن تشمل، على      . مختلفة
سبيل المثال، اقتفاء أثر المعلومات في      
قواعد بيانات ومصادر معلومات ذات            

مع روابط مباشرة ممكنة من            صلة   
قاعدة بيانات المعهد األوروبي، دون           
محاولة جمع ونسخ معلومات تفصيلية       

ويمكن أيضا     . من مصادر أخرى         
استكشاف امكانيات تنظيم نقاط اتصال     

 .وطنية متعلقة بالمشاريع

   استنتاج-رابعا

تشير التجربة العامة التي أوردها       -46
والعدالة المعهد األوروبي لمنع الجريمة      

الجنائية والعدد المحدود جدا من                
االجابات التي تلقاها المرآز المعني          
بمنع االجرام الدولي ردا على                    

االستبيان بشأن التعاون التقني               
الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة      
الجنائية إلى أن انشاء قاعدة بيانات            
مرآزية يعتبر ذا قيمة وفائدة محدودتين       

ما يأخذ المرء في       جدا، وخصوصا عند    
االعتبار النوعية والمضمون العامين           

 .لالجابات

ويشير معدل االنتفاع واالجابات         -47
من الدول األعضاء والهيئات التابعة وغير      
التابعة لألمم المتحدة، والمنظمات غير      
الحكومية اشارة قوية إلى أن جمع             
البيانات بشأن المشاريع التي تنطوي        

لية وتدريب   على مساعدات تقنية دو      
في ميدان منع الجريمة والعدالة                
الجنائية والمحاوالت الرامية إلى انشاء      
مرافق مرآزية لتبادل المعلومات فيما         
يتعلق بهذه األنشطة، ال تجتذب، رغم        
جدارتها بالثناء آفكرة أو آمثال يحتذى،      
 .التأييد أو االهتمام من مختلف األطراف

وال تعتبر مؤشرات النجاح                  -48
دودة جدا لقاعدة بيانات المعهد          المح

األوروبي، من حيث معدالت االجابات         
والفائدة، أساسا واعدا لتوسيع هذه          

فالنتيجة . المنشآت في مناطق أخرى     
الهزيلة التي أسفر عنها هذا الجهد            
الجدير بالثناء والذي اضطلعت به                
مؤسسة مستقرة جيدا وتنعم بموارد        
جيدة، يجب أن تقاس وأن ينظر اليها            
في سياق مجموعة البلدان التي              

فقاعدة . تستهدفها قاعدة البيانات       
البيانات آانت موجهة نحو فئة من               
البلدان لديها مرافق أساسية ادارية           
وسياسية على درجة جيدة من التقدم      
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نسبيا، وهي بلدان صنفت عموما بأنها       
بلـدان ذات دخـول مرتفعـة، حيث ال            

رية يشكل توافر الموارد المالية والبش       
لدعم توفير هذه المعلومات مشكلة          

ورغم ذلك، فإن مجموعة البلدان     . آبرى
التي استهدفها الجهد المبذول من            
المعهد األوروبي فشلت بشكل ثابت         
في توفير وتحديث المعلومات أو في           

 .استغالل الموارد المتاحة

وتظهر التجربة المذآورة أعاله أن       -49
التعديل أو  /محاوالت التوسع أو التكرار و     

في هذا المشروع في مناطق أخرى          
من العالم، حيث قد ال يتوافر لدى                
البلدان المستهدفة تحت تصرفها اال          
موارد محدودة، لن تشكل مبادرة واعدة      

فهذه الجهود قد تشاهد           . بالنجاح
وتفسر بأنها غير ضرورية ومضيعة               

إذ يتعين استثمار موارد هامة        . للوقت
في جمع معلومات موجزة عن                   
المشاريع ذات قيمة محدودة في حد          
ذاتها، بدال من االستثمار في أنشطة         
المساعدة التقنية المباشرة لتحسين      

 .منع الجريمة والعدالة الجنائية

وقد حاولت منظمات أخرى تنفيذ        -50
آليات تنسيق المساعدة التقنية               
المقدمة من الجهات المانحة ونظم            
جمع المعلومات، مثل آلية التنسيق          

اريبية، الممولة آمشروع للتعاون         الك
ولدى تحليل    . التقني طويل المدى      

الفعالية في احراز التنسيق واألثر              
بالنسبة لالستثمار المتحقق، يتعين         

 .اعتبار النتائج الخالصة موضع شك

ومن المسلم به على نطاق              -51
واسع أن التنسيق بين مرافق تبادل           
البيانات من أجل جميع أشكال التعاون        

قني، وليس مجرد تلك الموجودة           الت
في ميدان منع الجريمة والعدالة                
الجنائية، يعتبر فعاال للغاية على                
. المستوى الوطني في البلد المتلقي      

وقد ثبت أن الجهود المتسقة                     
والمستديمة التي تبذلها منظمة األمم      
المتحدة وسائر المؤسسات، مثل البنك   
الدولي، عن طريق مختلف اآلليات مثل       

ر التنمية الشاملة التابع للبنك،             اطا
والتقييم القطري المشترك الذي              
وضعته األمم المتحدة واطار المساعدة      
االنمائية التابع لألمم المتحدة والبرامج      
القطرية، ليس لها حتى اآلن سوى            
قيمة محدودة، وان آانت قد تتيح فرصا        

وقد أقامت بضعة بلدان    . في المستقبل 
ري للتعاون   متلقية نقاط تنسيق محو      

التقني، آما أن القلة القليلة من                
البلدان التي فعلت ذلك لم تحقق               
سوى نجاحا جزئيا في تهدئة                     
االهتمامات والمصالح المتنافسة بين       
مختلف الوزارات واالدارات والوآاالت           
غير الحكومية، التي يتنافس الكثير            
منها غالبا على نفس الموارد من نفس       

ات المانحة   المصدر المحدود من الجه      
 .والمقدمة للمساعدات التقنية الدولية

وبالنسبة للمساعدة التقنية في      -52
ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية،        
توجد أدلة غير آثيرة بشأن التنسيق أو       
انشاء نقاط اتصال محورية على                 
المستوى الوطني من أجل هذا النوع         
من المساعدات، بغض النظر عن               
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 1999/24في القرار      التوصية الواردة      
وينبغي مالحظة أن       . بهذا المعنى   

الدولة العضو الوحيدة التي أجابت              
بطريقة ايجابيـة على السؤال عما اذا         
آانت أنشأت نقطة االتصال هذه،               
ذآـرت أيضـا أنها ليست من البلدان            
المتلقية لمساعدة تقنية في المجال        

 .المذآور

ومع ذلك، فإن انشاء نقاط االتصال       -53
ذه على المستوى الوطني يعتبر أمرا      ه

منشودا وتطورا ايجابيا، آما تود اللجنة        
أن تكرر ذلك، شريطة أن تصاحب هذه         
المبادرة اجراءات من السلطات الوطنية      
بتوفير الحد األدنى من الموارد                   
المطلوبة، وسلطة جمع معلومات من        
مختلف الجهات الفاعلة الناشطة في        

آلية فعالة من   الميدان في البلد وانشاء     
 .أجل هذا الغرض

وبالنسبة المكانية توسيع ودعم       -54
قاعدة البيانات وجمع المعلومات بشأن      
المساعدة الدولية في منع الجريمة          
والعدالة الجنائية آنشاط دائم، فإن            
الخاتمة المستنتجة من النتائج العملية     
المستحقة حتى اآلن تشير إلى أن أي       

ن بمثابة  نشاط من هذا القبيل سيكو       
اساءة تخصيص للموارد العادية                  
المحدودة جدا المتاحة لألمم المتحدة       

فاذا تم تمويل هذه      . في هذا الميدان   
المبادرة بأموال من خارج الميزانية، ال         
يمكن ضمان استدامتها، آما ذآر هذا         
من قبل، وقد يثبت أن يتعرض أثر هذا           

 .االستثمار للشكوك

دة في  وقد تعمل الخبرة المستفا     -55
ميدان مراقبة العقاقير على تقديم             
بعض الدعم إلى فكرة انشاء آليات              
تبادل معلومات وتنسيق غير رسمية         
على المستوى الميداني فيما بين            
ممثلي البلدان المتلقية والبلدان              
المانحة إلى جانب ممثلي الجهات            
المانحة متعددة األطراف ومقدمي            

وقد ساعدت هذه       . التعاون التقني   
ادرات في بعض األحيان، على             المب

التنسيق ومالفاة االزدواجية في               
أنشطة المساعدات التقنية، مما              
يسهم أحيانا في تحقيق التكامل              

وقد آانت هذه    . والمبادرات المشترآة 
هي تجربة آلية تبادل المعلومات                
القائمة على المستوى الميداني فيما      
يتعلق بالمساعدة التقنية في مجال         

قير، وهي التي ُيعمل بها       مراقبة العقا 
فقط في بلدان مختارة، حيث تعتبر             

وفي . مراقبة العقاقير قضية هامة          
المستقبل، هناك مجال قد يتيح بعض        
اآلمال الواعدة فيما يتعلق بالتنسيق         
وهو اطار األمم المتحدة للمساعدة           

، والذي    )51انظر الفقرة       (االنمائية    
يتضمن رصد مخصص النشاء أفرقة            

مشترآة بين الوآاالت على     مواضيعية  
المستوى الميداني من أجل التنسيق      
وتبادل المعلومات، وربما في مرحلة           
الحقة، المشارآة في عملية تخطيط         

 .وبرمجة مشترآة بين الوآاالت

وفي عصر الالمرآزية وتدعيم            -56
القدرات على المستوى األقرب إلى          
المستفيدين المقصودين، فانه ينبغي       

 وجود مرفق مرآزي     عدم تشجيع فكرة  
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أو اقليمي لتبادل المعلومات،                 /و
وخصوصا عند مشاهدة تلك الجهود           
المبذولة من أجل اضفاء المرآزية وهي      
تحتضن وتشجع من مقدمي                     

فمثل هذه اآلليات   . المساعدات التقنية 
ال يمكن أن تكون ناجحة ومستدامة اال        
اذا أبرزت آمبادرة من البلدان المتلقية        

وقد تود    . طنيعلى المستوى الو       
اللجنة بالتالي أن تكرر توصيتها إلى            

الدول األعضاء بأن تقيم نقاط اتصال وأن       
واعتمادا . تبلغ األمانة العامة بانشائها     

على رد الفعل واالستجابة لمثل هذه         
المبادرة، يمكن لألمانة العامة عندئذ أن      
تتلقى التعليمات العداد واتاحة دليل         

بادرة بيد أن مثل هذه الم            . مرشد
ستكون لها آثار مالية يتعين على               

 . اللجنة أيضا أن تنظر فيها

 ـــــــــــ


