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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة احلادية عشرة

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥-١٦فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٤ و ٣البندان 

مناقشـة املوضـوع احملـوري بشأن إصالح نظام      
 حتقيق الفعالية واإلنصاف:العدالة اجلنائية

معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف جمـال منع            
    العدالة اجلنائيةاجلرمية و
   حتقيق الفعالية واإلنصاف: إصالح نظام العدالة اجلنائية  
استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها وخاصة ما يتعلق منها بقضاء   

   األحداث وإصالح قوانني العقوبات
 **تقرير األمني العام

 

                                                                 
 *  E/CN.15/2002/1. 

ت من خمتلف الكيانات التابعة لألمم   تأخر تقدمي هذا التقرير بسبب الوقت الالزم لتلقي وحتليل مجيع اإلسهاما     **
 .املتحدة وغريها من املنظمات
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 ملخص 
نة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا احلادية        أُعـد تقريـر األمـني العـام هذا لتقدميه إىل جل             

وهذا التقرير  . عشـرة، اسـتجابة ملخـتلف قـرارات اجلمعـية العامـة واجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي                 
يقـدم معلومـات عـن الـتقدم احملرز يف استخدام وتطبيق معايري األمم املتحـدة وقواعدهـا يف جمال منع                   

ويشمل . زيادة تطويرها، كأداة هامة من أجل اصالح نظم العدالة اجلنائية         اجلـرمية والعدالة اجلنائية و    
الـتقرير بـيانات جديـدة بشـأن الـتطورات اجلاريـة يف اصـالح قانون العقوبات وقضـاء األحداث، مما                    

مناقشة املوضوع احملوري بشأن إصـالح نظام العدالة       " املعنون   ٣يتـيح اسـهاما يدخـل يف اطـار البـند            
ــية ــية واالنصــاف حت: اجلنائ ــيق الفعال ــند  "ق ــك يف اطــار الب ــنون ٤، وكذل ــتحدة  " املع ــم امل ــايري األم مع

وهبـذا الشـكل ينـبغي االطـالع عـلى هذا التقرير            ". وقواعدهـا يف جمـال مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية            
 E/CN.15/2002/5(مشفوعا بتقارير أخرى ذات صلة معروضة على اللجنة بشأن العدالـة التصاحلية             

) E/CN.15/2002/4(وبشــأن مــنع اجلــرمية الفّعــال املســتنـد إىل اجملــتمـع احملـــلي       ) Add.1 وCorr.1و
E/CN.15/2002/14(وكذلـك بشـأن تنفـيذ مدونة األمم املتحدة لقواعد سلـوك املوظفني العموميني              

(، واعــــالن األمــــم املــــتحدة ملكافحــــة الفســــاد والرشــــوة يف املعــــامالت الــــتجارية الدولــــية         )
E/CN.15/2002/6 ( واعالن األمم املتحـدة بشـأن اجلرميـة واألمـن العـام)E/CN.15/2002/11.( 
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  مقدمة -أوال
قُّدم هذا التقرير استجابة لقرارات اجمللس االقتصادي        -١

ــتماعي  ــؤرخ   ١٩٩٢/٢٢واالجــ ــابع، املــ ــرع الســ  ٣٠، الفــ
ــوز ــيه /مت ــرع الث١٩٩٣/٣٤، و١٩٩٢يول ــؤرخ  ، الف ــث، امل ال
يوليه / متوز ٢١ املؤرخ   ١٩٩٧/٣٢، و ١٩٩٣يوليه  / متوز ٢٧

 بشأن ١٩٩٨يوليه  / متـوز  ٢٨ املـؤرخ    ١٩٩٨/٢١، و ١٩٩٧
معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف جمال منع اجلرمية والعدالة             

ــة      ــية العام ــرارات اجلمع ــّدم عمــال بق ــية، وُيق  ٥٢/١٢٤اجلنائ
ــؤرخ  ــانون األول١٢املـــ ــمرب / كـــ  ٥٤/١٦٣ و١٩٩٧ديســـ
ــؤرخ  ــانون األول١٧املـــ ــمرب / كـــ  ٥٦/١٦١ و١٩٩٩ديســـ
 بشـــأن حقـــوق ٢٠٠١ديســـمرب / كـــانون األول١٩املـــؤرخ 

االنســـان يف جمـــال إقامـــة العـــدل وكذلـــك قـــرارات اجمللـــس   
يوليه / متوز ٢١ املـؤرخ    ١٩٩٧/٣٠االقتصـادي واالجـتماعي     

 بشــأن ١٩٩٩يولــيه / متــوز٢٨ املــؤرخ ١٩٩٩/٢٨ و١٩٩٧
يوليه / متوز ٢٨ املـؤرخ    ١٩٩٨/٢٣ادارة قضـاء األحـداث، و     

 بشأن احلد من اكتظاظ السجون والعقوبات البديلة،        ١٩٩٩
ــيه / متــوز٢٨ املــؤرخ ١٩٩٩/٢٦و  ٢٠٠٠/١٤ و١٩٩٩يول

 بشـأن مـبادئ أساسـية بشأن        ٢٠٠٠يولـيه   / متـوز  ٢٧املـؤرخ   
 ٢٨ املؤرخ   ١٩٩٩/٢٧اسـتخدام بـرامج العدالـة التصـاحلية و        

 العقوبــات؛ وُيقــّدم  بشــأن اصــالح قــانون١٩٩٩يولــيه /متــوز
 الذي اعتمدته جلنة منع اجلرمية      ٩/١كذلـك اسـتجابة للقـرار       

والعدالـة اجلنائـية بشأن مناقشة املوضوع احملوري أثناء الدورة          
 .احلادية عشرة وتوصيات دورهتا العاشرة

كــان تطــور معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا احلالــية   -٢
بال جلنة منع اجلرمية    والتطبـيق العمـلي هلا شاغال كبريا يشغل         

والعدالــة اجلنائــية مــنذ بدايــة أعماهلــا، عــلى الــنحو اجملســد يف   
، الفرع ١٩٩٢/٢٢قـرارات اجمللـس االقتصادي واالجتماعي     

، الفرع  ١٩٩٣/٣٤ و ١٩٩٢يوليه  / متوز ٣٠الـثامن، املـؤرخ     
وقـد يعّن للجنة أن     . ١٩٩٣يولـيه   / متـوز  ٢٧الثالـث، املـؤرخ     

م املتحدة وقواعدها كان بندا     تذكـر أن موضـوع معـايري األمـ        
دائمـا مـن بـنود جـدول أعماهلـا، وأن األمني العام قّدم تقريرا               
بشـأن هذه املسألة إىل اللجنة يف دورهتا العاشرة، وخلّص فيها           
ــيذ       ــتائج الدراســات االستقصــائية بشــأن تنف ــور ن ــة أم يف مجل

  واملبادئ التوجيهية  )١(املبادئ األساسية املتعلقة بدور احملامني،    
 وقواعـد األمـم املتحدة   )٢(املـتعلقة بـدور أعضـاء النـيابة العامـة       

) قواعــد طوكــيو(الدنــيا النموذجــية للــتدابري غــري االحــتجازية 
وسـيكون التقرير   ). ، املـرفق  ٤٥/١١قـرار اجلمعـية ال عامـة        (
 .متاحا للجنة) E/CN.15/2001/9الوثيقة (

وأيـــدت اللجـــنة يف دورهتـــا العاشـــرة تطبـــيق املعـــايري  -٣
القواعـد كوسـيلة هامة ميكن هبا للحكومات االرتقاء بادارة          و

ــية يف مجــيع القطاعــات وحتســني األداء      ــة اجلنائ شــؤون العدال
املهـين، مـع احلفـاظ عـلى العناصـر األساسـية حلقـوق االنسان               

وأكـدت اللجـنة أيضـا على أن منع اجلرمية          . بطـريقة مـتكاملة   
أساســية ومكافحــتها جبمــيع أشــكاهلا ينــبغي أن تظــل وظــيفة   

لـنظم العدالـة اجلنائـية وال ينـبغي وقفها أو اإلقالل من قيمتها              
أو ‘ اخلاصـــة‘يف ضـــوء التركـــيز احلديـــث عـــلى األشـــكال     

 .من اجلرمية مثل الفساد واجلرمية املنظمة‘ اجلديدة‘

ويف الــــدورة العاشــــرة، قــــررت اللجــــنة أن يكــــون   -٤
 إصالح نظام "املوضـوع احملـوري لدورهتـا احلاديـة عشـرة هـو             

ويف االجتماع  ". حتقـيق الفعالـية واالنصـاف     : العدالـة اجلنائـية   
، ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١٤املعقـود مـا بـني الدورات يف         

اصالح قضاء  : "وافقـت اللجـنة عـلى املواضـيع الفرعـية التالية          
االصـالحات املـتكاملة لـنظام العدالـة اجلنائية،         "؛ و "األحـداث 

؛ "حملاكم والسجون مـع تشـديد خـاص عـلى وكـالء النـيابة وا            
 ".تعزيز التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية"و

ووفقــا لذلــك، ينــبغي الــنظر يف هــذا الــتقرير يف اطــار  -٥
ــند  مناقشــة املوضــوع احملــوري بشــأن اصــالح   " املعــنون ٣الب

 ٤والبــند " حتقــيق الفعالــية واإلنصــاف: نظــام العدالــة اجلنائــية
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قواعدها يف جمال منع اجلرمية     معـايري األمـم املـتحدة و      "املعـنون   
ــية  ــة اجلنائ ــلمعلومات    ". والعدال ــثا ل ــتقرير حتدي ــذا ال ــدم ه ويق

بشــأن اســتخدام وتطبــيق معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا       
ــيقة   ــواردة يف الوثــ ــادة  E/CN.15/2001/9الــ ــتعرض زيــ ، ويســ

ــية    ــة اجلنائـ ــالح العدالـ ــوء اصـ ــا يف ضـ ــرها، وخصوصـ . تطويـ
زة عـــن األنشـــطة الـــيت ويعـــرض الـــتقرير كذلـــك حملـــة موجـــ 

اضـطلعت هبـا األمانـة العامـة، مبـا يف ذلك تعزيز املعايري جبملة               
أمـــور مـــن بيـــنها وســـائل اخلدمـــات االستشـــارية واملســـاعدة 
ــرباء،     ــرقة اخلـ ــتماعات أفـ ــية واجـ ــات التدريبـ ــية، واحللقـ التقنـ

وعمــال بقــرارات . والــتعاون مــع كــيانات أخــرى ذات صــلة 
ــس االقتصــادي واالجــتماعي     ١٩٩٨/٢٣ و١٩٩٧/٣٠اجملل

، يقــدم الــتقرير معلومــات عــن    ١٩٩٩/٢٧ و١٩٩٩/٢٨ و
أمــا الــتطورات . قضــاء األحــداث واصــالح قــانون العقوبــات 

املتصــلة بعــدد مــن املعــايري والقواعــد األخــرى فيــتم تــناوهلا يف  
 . من جدول األعمال٤ و٣تقارير منفصلة يف إطار البندين 

  
  نائيةاالجتاهات يف اصالح العدالة اجل    -ثانيا
دأبـــت األمـــم املـــتحدة مـــنذ تأسيســـها عـــلى تعزيـــز    -٦

ــثاق      ــية، مســتفيدة مــن مــبادئ مي ــة اجلنائ اصــالح نظــم العدال
وكان القرار  . األمم املتحدة والشرعة الدولية حلقوق االنسان     

 النشــاء فــريق دويل مــن اخلــرباء معــين ١٩٤٨املــتخذ يف ســنة 
تقاد املشترك  مبـنع اجلـرمية ومعاملـة اجملـرمني مستوحى من االع          

بـأن نظم العدالة اجلنائية يف كثري من أحناء العامل يف حاجة إىل         
وبالنســـبة للـــدول األعضـــاء، أتـــاح بـــرنامج األمـــم . اصـــالح

املـــتحدة ملـــنع اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـــية أداة ملعاونـــتها عـــلى  
ــيدها      ــية ولتحســني تق ــة اجلنائ ــا اخلاصــة بالعدال حتديــث نظمه

امهة مــــنها يف العدالــــة بصــــكوك حقــــوق االنســــان، كمســــ
ومع إدامة التركيز األصلي على حقوق االنسان       . االجتماعـية 

واالنصـاف، كانـت املعـايري والقواعـد موجهـة بشـكل متزايد             
حنــو حتســني الفعالــية والــنجاعة يف نظــم العدالــة اجلنائــية، مــع   

ايـالء االعتـبار اخلـاص إىل احتـياجات البلدان النامية والبلدان            
وقد أعقب  .  انتقالية، عن طريق التعاون التقين     الـيت متر مبرحلة   

هـذا الـتحول االدراك املتزايد بأن ادارة شؤون العدالة اجلنائية           
ــيها يف إطــار أوســع خــاص بالتنمــية السياســية     يــتعني الــنظر ال

 .واالقتصادية واالجتماعية

وميكـن استبانة أربعة تيارات رئيسية يف أعمال األمم          -٧
والقواعد يف ميدان منع اجلرمية والعدالة      املـتحدة بشأن املعايري     

ــية ــاء     : اجلنائ ــوق االنســان، واالرتق ــبادئ حق ــيد مب ــز التق تعزي
ــية والفنـــية وصـــوغ مدونـــة لقواعـــد ســـلوك    باملهـــارات املهنـ
أخالقــية ملمارســي العدالــة اجلنائــية؛ وتعزيــز الــتعاون الــدويل،  

 .وزيادة االهتمام باملسائل املتعلقة باألمن العام وأمن املدن
  

  حقوق االنسان والعدالة اجلنائية -ألف
مـــنذ الـــبداية، كانـــت محايـــة حقـــوق االنســـان هـــي  -٨

ويف . الواسـطة يف أعمـال اجملـتمع الدويل بشأن العدالة اجلنائية      
مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة األول ملـــنع اجلـــرمية ومعاملـــة اجملـــرمني 

، مت التوصـل إىل اتفاق بشأن القواعد        ١٩٥٥املعقـود يف سـنة      
 وانعكـــس االهـــتمام )٣(.نـــيا النموذجـــية ملعاملـــة الســـجناءالد

املــتزايد الــذي أويل العتــبارات حقــوق االنســان يف العدالــة      
ــية    ــيات الدولـ ــدته االتفاقـ ــنحو الـــذي جسـ ــلى الـ ــية، عـ اجلنائـ
واإلقليمــية املعنــية حبقــوق االنســان، يف تــزايد عــدد الصــكوك  

 اعتمدهتا بعد   املعيـنة بشـأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واليت        
ــتماعي       ــادي واالجـ ــس االقتصـ ــة واجمللـ ــية العامـ ــك اجلمعـ ذلـ

وتبع . ومؤمتـرات األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية ومعاملة اجملرمني           
ذلـك صـدور الصـكوك الدولـية ملعاملة اجملرمني، مثل القواعد            

) قواعــد طوكــيو(الدنــيا النموذجــية للــتدابري غــري االحــتجازية 
ــة   ( ــية العام ــرار اجلمع ــرفق٤٥/١١٠ق ــك بشــأن  )، امل ، وكذل

ــيا      قضــاء األحــداث، مبــا يف ذلــك قواعــد األمــم املــتحدة الدن
ــيجني (النموذجــية الدارة شــؤون قضــاء األحــداث    ) قواعــد ب
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، واملـبادئ التوجيهية    )، املـرفق  ٤٠/٣٣قـرار اجلمعـية العامـة       (
٤٥القرار  ) (مبادئ الرياض التوجيهية  (ملنع جنوح األحداث    

ت هــذه الصــكوك القائمــة عــلى  وقــد أُخــذ). ، املــرفق١١٢/
١٤-د (١٣٨٦القرار (اإلعـالن السابق بشأن حقوق الطفل      

، والنصــوص الــواردة فــيه يف صــوغ اتفاقــية بشــأن حقــوق   ))
ويف الثمانيـــنات، توســـع ). ، املـــرفق٤٤/٢٥القـــرار (الطفـــل 

نطـاق هـذه اجلهـود ليشـمل حقـوق ضحايا اجلرمية والتعسف         
ــة مــن  اعــالن املــبادئ (يف اســتعمال الســلطة  األساســية للعدال

القرار ) (أجـل ضـحايا اجلـرمية والتعسـف يف استعمال السلطة          
ــرفق٤٠/٣٤ ــدور إعـــالن ). ، املـ ــة عمـــل )٤(وبعـــد صـ  وخطـ

 قامـــت اللجـــنة بوضـــع تفاصـــيل االســـتراتيجيات  )٥(بـــيجني،
النموذجـية والـتدابري العملـية بشـأن القضـاء عـلى العـنف ضد               

، ٥٢/٨٦القرار  (جلنائية  املـرأة يف ميدان منع اجلرمية والعدالة ا       
وأدى االنشغال إزاء مسألة عقوبة االعدام إىل صوغ        ). املرفق

ضـمانات تكفـل محايـة حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة           
، ١٩٨٤/٥٠قـرار اجمللـس االقتصادي واالجتماعي       (االعـدام   
ووجــدت املــبادئ الــواردة يف . وتوصــيات ذات صــلة) املــرفق

لك تأييدا يف التشريعات الوطنية     تلـك املعـايري والقواعد بعد ذ      
 .ويف ممارسات احملاكم يف كثري من البلدان

  
  االرتقاء املهين، مبا يف ذلك املساءلة  -باء
ــايري       -٩ ــر املع ــلى تطوي ــال ع تركــز جمــال آخــر يف األعم

املــتعلقة بــاملهن يف جمــال العدالــة اجلنائــية، مــثل مدونــة قواعــد  
قرار اجلمعية العامة    (السـلوك للمسـؤولني عـن انفـاذ القوانـني         

ــرفق٣٤/١٦٩ ــتقالل   )، املـ ــأن اسـ ــية بشـ ــبادئ األساسـ ، واملـ
 واملــبادئ التوجيهــية بشــأن دور أعضــاء )٦(الســلطة القضــائية،

 وأوضـح هـذا العمـل احلاجـة إىل ايالء مزيد            )٢(.النـيابة العامـة   
مـن االهـتمام لتعيني وتدريب التخصص املهين واملراقبة نتيجة          

 .سي العدالة اجلنائية يف كثري من البلدانللزيادة يف عدد ممار

   التعاون الدويل -جيم
ميكن مالحظة عدد من االجتاهات يف التعاون الدويل         -١٠

فـأوال، أخـذ يتوسـع مقـدار ونطاق         . يف جمـال العدالـة اجلنائـية      
ــدويل  ــتعاون الـ ــية    . الـ ــات الدولـ ــدد االتفاقـ ــتزايد عـ ــذ يـ وأخـ

الطلـــبات لتـــبادل واالقليمـــية والثنائـــية كمـــا تـــزايدت أعـــداد 
وكـان التعاون   . املسـاعدة القانونـية يف قضـايا العدالـة اجلنائـية          

الـدويل واحـدا من املسائل اجلوهرية أثناء مؤمتر األمم املتحدة           
ــنة    ــود يف سـ ــثامن املعقـ ــكوك   . ١٩٩٠الـ ــع صـ ــرى وضـ وجـ

 )٧(منوذجـية مـثل االتفـاق النموذجي لنقل السجناء األجانب،         
قــرار اجلمعــية العامــة  (اجملــرمني واملعــاهدة النموذجــية لتســليم  

ــرفق٤٥/١١٦ ــبادل املســاعدة   )، امل ، واملعــاهدة النموذجــية لت
، واملعــاهدة )، املــرفق٤٥/١١٧القــرار (يف املســائل اجلنائــية  

القرار (النموذجـية بشـأن نقـل اإلجـراءات يف املسائل اجلنائية            
، وذلك هبدف تيسري التعاون الدويل على       )، املـرفق  ٤٥/١١٨

كمـــا ان اعـــتماد اتفاقـــية . مل يف العدالـــة اجلنائـــيةنطـــاق العـــا
مكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املكملة          

ــرار (هلــا  ــدة   ) ٥٥/٢٥الق ــية جدي والعمــل بشــأن وضــع اتفاق
ملكافحــة الفســاد امنــا يشــري إىل تغــّير يف هنــج الــدول األعضــاء  

و اختاذ  واألمـم املـتحدة مـن التوصـيات واللوائح النموذجية حن          
وهذا يشري  . موقـف أشـد اسـتنادا إىل الصـكوك امللـزمة قانونا           

كذلــك إىل حتــول مــن الــتعاون املؤقــت إىل تعــاون يســتند إىل  
مسـائل أعـرض خاصـة بالسياسة العامة وإىل جماالت األولوية           
املـتفق عليها على النحو الذي تبينه خمتلف املبادرات املتخذة،          

ــاد األ    ــن االحتـ ــثال، مـ ــبيل املـ ــلى سـ ــة  عـ ــن اجلماعـ ورويب ومـ
االقتصــادية لــدول غــرب افريقــيا ورابطــة أمــم جــنوب شــرق  
آســـيا وأعضـــاء فـــرقة العمـــل لالجـــراءات املالـــية عـــن غســـل 
األمــوال وفــرقة العمــل املعنــية باجلــرمية املــنظمة يف مــنطقة حبــر  

وينعكس . البلطيق وخمتلف اجلماعات دون االقليمية األخرى     
العمــل مــن أجــل تنفــيذ هــذا الــتوجه اجلديــد أيضــا يف خطــط 

/٥٦قرار اجلمعيـة العامـة    (اعـالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة       
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بلدان الطريق  "وهـناك تطور ثان وهو ظهور       ). ، املـرفق  ٢٦١
، وهـي مجاعـات أصـغر من البلدان وحتاول أن حتقق            "السـريع 

الـتعاون الـدويل يف مسـائل العدالـة اجلنائـية بشـكل أسـرع مما                
 عليه من بني جمموعة أكرب وغري متجانسة        يعتـرب قابال لالتفاق   

وثالــثا، هــناك اجتــاه حنــو تعــاون رمســي أكــثر يف  . مــن الــبلدان
جمـال العدالـة اجلنائـية، حيـث يـتحول التركـيز مـن التعاون يف           

 .انفاذ القوانني إىل التعاون القضائي
  

   األمن العام واألمن يف املدن -دال
ألمن العام وأمن   لقـد ظهر االنشغال احلديث نسبيا با       -١١

املــدن بســبب تــزايد دور التحضــر يف تيســري ارتكــاب اجلــرمية  
ــنع اجلــرمية    ــدة مل ويف . ونشــدان اســتراتيجيات وأســاليب جدي

الوقـت نفسـه، فـان الـتطور التكـنولوجي الذي يسري جنبا إىل         
ــدة ملــنع اجلــرمية     جنــب مــع التحضــر يتــيح أيضــا أدوات جدي

ــتها ــام  . ومكافحـ ــو نظـ ــبلدان حنـ ــتطلع الـ ــية  وتـ ــة اجلنائـ العدالـ
كوســـيلة لـــزيادة األمـــن، وتبحـــث عـــن طـــرق وأســـاليب        
موضــوعية لتقيــيم أثــر االصــالحات يف جمــال العدالــة اجلنائــية   
عـلى األمـن، مع ايالء املراعاة الواجبة إىل أدوار وقيم أساسية            

ــية  ــة اجلنائـ ــناطق  . أخـــرى للعدالـ وإىل مشـــاكل اجلـــرمية يف املـ
 .يف كثري من مناطق العاملالريفية والنامية، واليت تتزايد 

  
تعزيز استخدام وتطبيق معايري األمم      -ثالثا

  املتحدة وقواعدها   
مبــرور الســنني أكــدت احلكومــات مــرارا عــلى مــدى  -١٢

ــنع اجلــرمية        ــتحدة يف جمــال م ــم امل ــد األم ــايري وقواع ــائدة مع ف
والعدالـة اجلنائية، يف اصالح القانون احمللي وتعزيز مؤسسات         

وتسهم املبادئ املتفق عليها عموما واملعترف      . يةالعدالـة اجلنائ  
هبا دوليا تسهم يف حدوث توافق بني التشريعات الوطنية ويف          
تيســري وضــع آلــيات للــتعاون يف مســائل العدالــة اجلنائــية فــيما 

وباملـــثل، أثبتـــت املـــبادئ . بـــني الـــبلدان عـــلى نطـــاق العـــامل 
ية املعنية،  واملعـايري، مثل تلك املوجودة يف املعاهدات النموذج       

ــية        ــائدة يف وضــع صــكوك دول ــن الف ــدر كــبري م ــلى ق ــا ع أهن
ــية     جديــدة، مــثل اتفاقــية مكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطن
والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا والــتفاوض حــول اتفاقــية األمــم  

 . املتحدة ملكافحة الفساد

ويعتـرب تعزيـز ونشـر املعـايري والقواعـد احلالـية واعادة              -١٣
سـتعماهلا وتطبـيقها جزءا جوهريا يف أعمال املركز         الـنظر يف ا   

وواصل املركز، يف حدود موارده     . املعـين مبنع االجرام الدويل    
املـتاحة، جهوده لتعزيز وتركيز أنشطته ولتنفيذ مهامه بشكل         
فّعـال مـن حيـث الـتكلفة يف هـذا اجملـال، مع مراعاة أولويات                

وتوصيات العمـل عـلى الـنحو الـذي حددتـه هيئاته التشريعية             
جلـنة الـربنامج والتنسـيق مـن أجـل اتـباع هنج أكثر توازنا بني                
مكافحـة هتديـدات اجلرمية الدولية وتعزيز نظم العدالة اجلنائية          

 ).١٨٥، الفقرة A/56/16(املنصفة والفّعالة 
  

خطة عمل : اعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة -ألف
  بشأن املعايري والقواعد

ــنا -١٤ مواجهـــة :  بشـــأن اجلـــرمية والعدالـــة يف اعـــالن فييـ
 أكــدت الــدول الــدور )٨(حتديــات القــرن احلــادي والعشــرين،

اهلـــام ملعـــايري وقواعـــد األمـــم املـــتحدة يف جمـــال مـــنع اجلـــرمية 
والتزمـــت هـــذه الـــدول بـــأن تســـعى، إىل . والعدالـــة اجلنائـــية

اسـتعمال معـايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية           
(.نائـية وتطبيقها يف القوانني واملمارسات الوطنيـة      والعدالـة اجل  

/٥٦ مــن قــرارها ١ وأحاطــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة )٩
، عـــلما مـــع ٢٠٠٢يـــناير / كـــانون الـــثاين٣١ املـــؤرخ ٢٦١

ــتابعة االعــالن      ــيذ وم ــن أجــل تنف ــتقدير، خبطــط العمــل م . ال
ويوصـي الفـرع الـرابع عشـر مـن خطـط العمـل بشأن املعايري                

اخلالصــة الوافــية ملعــايري وقواعــد بــأن تنشــر الــدول والقواعــد 
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 بلغات  )٧(.األمـم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية        
وعـلى املستوى الدويل، تدعو خطط العمل، يف مجلة       . بلداهنـا 

أمــور، أن يقــوم املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل بتحديــث 
ق معــايري األمــم ، وأن يــروج اســتعمال وتطبــياخلالصــة الوافــية

املـــتحدة وقواعدهـــا عـــن طـــريق اســـداء خدمـــات استشـــارية 
وتعـاون تقين، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء           
يف جمـال العدالـة اجلنائية واصالح القانون، والتدريب ملوظفي          
انفـاذ القـانون والعدالـة اجلنائـية وتوفري الدعم لنظم العقوبات            

 .واالصالحيات
  
ملساعدة التقنية والتدريب واحللقات الدراسية ا  -باء

  وتقاسم املعلومات
ــايري األمــم املــتحدة       -١٥ ــز ونشــر مع واصــل املركــز تعزي

وقواعدهــا يف جمــال مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية عــن طــريق  
ــة      ــطة اخلاصـ ــياق األنشـ ــارية ويف سـ ــات استشـ ــداء خدمـ اسـ

ــية  ــاعدة التقن ــيون   . باملس ــتخدم اخلــرباء األقاليم ــتابعون ويس ال
ــيات      ــترات لعملـ ــد بارامـ ــايري والقواعـ ــور املعـ ــلمركز املذكـ لـ

وتسـتخدم هـذه املعـايري كـأدوات عملية أثناء ايفاد           . تقيـيمهم 
البعـثات االستشـارية، وأنشطة التدريب، واجتماعات اخلرباء        
واملؤمتـرات، عـلى سـبيل املـثال، يف جمموعة احللقات التدريبية            

ــاة   ــة وللقضـ ــيابة العامـ ــاء النـ ــاذ  ألعضـ ــن انفـ ــؤولني عـ وللمسـ
ــيت     ــيا، الـ ــيا وكولومبـ ــلوفاكيا وكرواتـ ــريو وسـ ــني يف بـ القوانـ
ــية       ــرب الوطنـ ــنظمة عـ ــرمية املـ ــوعات اجلـ ــلى موضـ ــزت عـ ركّـ
والفسـاد، ويف احللقـة الدراسـية االقليمـية ركّـزت على تيسري             
انفاذ اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اليت عقدت         

ــيماال  ويف حلقــات دراســية  ) E/CN.15/2001/CRP.4(يف غوات
نظمهـا بـرنامج األمـم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات يف           

 .ايران وهنغاريا وساهم فيها املركز املذكور
  

تنسيق األنشطة والتعاون مع املنظمات غري  -جيم
  أمهية الوصل الشبكي: احلكومية

واصــل املركــز جهــوده يف تنســيق األنشــطة والــتعاون  -١٦
نات أخــرى تابعــة لألمــم املــتحدة ومــع املــنظمات      مــع كــيا 

وواصل املركز  . احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية         
كذلـك أعماله عن قرب مع الكيانات اليت تتألف منها شبكة           

 وقد  )١٠(.بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية           
امها أسـهمت املعـاهد الـيت تـتألف مـنها الشـبكة يف نطـاق مه               

املعنـية املسـندة الـيها باسـهامات قّيمة يف جمال اصالح العدالة              
وكمـا يـنعكس يف معظـم التقرير األخري املرفوع إىل           . اجلنائـية 
، احتلـت املعـايري والقواعـد مكانــا    )E/CN.15/2002/8(اللجـنة  

ــاهد  ــال املعــ ــارزا يف أعمــ ــاد  . بــ ــطتها بالفســ واتصــــلت أنشــ
حيات، والبدائل،  والضـحايا وقضـاء األحداث، ونظم االصال      

 .والنساء والعنف املنـزيل، والتعاون القضائي الدويل

ــال     -١٧ ــة وعمــ ــية القائمــ ــربامج التعاونــ ــتنادا إىل الــ واســ
بالطلـبات املتكررة من جلنة حقوق االنسان وجلنة منع اجلرمية        
والعدالــة اجلنائــية، واصــل املركــز تعاونــه مــع مكتــب املفــوض 

ــية الســامي حلقــوق االنســان ومــع املــنظ   مات احلكومــية الدول
وأثناء الفترة املشمولة   . واملـنظمات غـري احلكومية ذات الصلة      

بالــتقرير، ركــز الــتعاون عــلى وضــع املعــايري وخصوصــا عــلى  
املواضـيع املرتبطة باتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية         
والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا، وعــلى املســائل املتصــلة بــالعمل 

نفــيذ املشــاريع، مبــا يف ذلــك اجملــاالت مــثل قضــاء    املــيداين وت
ــر املقــررين  . األحــداث، واالجتــار باألشــخاص  كمــا ان تقاري

اخلاصني املعنيني حبقوق االنسان واللجنة املعنية حبقوق الطفل        
أكــدت مــن جديــد الصــلة الوثــيقة بــني تعزيــز وتنفــيذ معــايري   

احترام األمـم املـتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية وتعزيز و          
ويف اطــار عمــل اللجــنة املخصصــة لوضــع   . حقــوق االنســان

اتفاقــية ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية، أشــار مكتــب   
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املفـوض السـامي حلقـوق االنسـان، اىل جانب العديد من من             
ــية    ــنظمات الدولــ ــرى، واملــ ــتحدة األخــ ــم املــ ــيانات األمــ كــ

ــم املــ      ــايري األم ــرارا إىل مع ــية م ــنظمات غــري احلكوم تحدة وامل
وقواعدهــا احلالــية كــتوّجه مــن أجــل صــوغ أحكــام االتفاقــية 

 .وبروتوكوالهتا

وسـاعد الـتعاون الوثـيق مـع املـنظمات غري احلكومية             -١٨
ومــع . بشــكل هــام يف توســيع نطــاق نشــر املعــايري والقواعــد  

اخلـربة الفنـية واخلـربة الطويلـة األجل لكثري من املنظمات غري             
ظمات اليت متثل مجاعات مهنية     احلكومـية، مـن بيـنها تلـك املن        

حمـددة، أقـام املركز بشكل مستمر عالقة عملية وطيدة وبذل           
 .جهودا لتوسيع نطاق التعاون

وأدى االهـتمام الـدويل بشـأن املهارة الفنية واملساءلة           -١٩
لــدى أعضــاء النــيابة العامــة إىل اعــتماد مــبادئ األمــم املــتحدة 

 وتال هذا انشاء    )٢(.مةالتوجيهـية بشأن دور أعضاء النيابة العا      
، وهي  ١٩٩٥الـرابطة الدولـية ألعضـاء النـيابة العامـة يف سنة             

واستنادا إىل مبادئ األمم    . مـبادرة أيدها املركز بشكل ناشط     
املـــتحدة التوجيهـــية، وضـــعت الـــرابطة جمموعـــة مـــن املعـــايري 
اخلاصــــة باملســــؤولية املهنــــية وبــــيانا بالواجــــبات واحلقــــوق  

ــيا   ــرابطة يف   األساســية ألعضــاء الن ــتمدهتا ال ــة واع  ٢٣بة العام
ــريل /نيســان ــواد كمــرجع يف   . ١٩٩٩أب واســتعملت هــذه امل

ــليم        ــل حــول تس ــة عم ــك حلق ــا يف ذل األنشــطة املشــتركة مب
ــرى     ــال أخـ ــية، ويف أعمـ ــاعدة القانونـ ــبادل املسـ ــتهمني وتـ املـ

، قام  ٢٠٠١ويف سنة   . اضـطلع هبا املركز مع األوساط املهنية      
ة بوضــع اســتبيان مشــترك يســعى إىل املركــز املذكــور والــرابط

مجـع املعلومـات ذات الصـلة بالتصـديق عـلى اتفاقـية مكافحة              
وساعدت الرابطة يف   . اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية وتنفـيذها         

نشــر هــذا االســتبيان عــلى أعضــائها وســوف تســاعد يف هــذا  
ــات   ــيل االجاب ويف جمــال توفــري املســاعدة  . الشــأن جبمــع وحتل

ما يــتعلق هبــذه االتفاقــية، ســوف يــأخذ  الســابقة للتصــديق فــي

املركـز املذكـور يف االعتـبار االجابـات الـواردة مـن األوساط              
مبــا يســمح هبــا باالســتجابة . املهنــية مــن أعضــاء النــيابة العامــة

بشــكل أوىف للمتطلــبات الــيت تضــعها التخصصــات القضــائية  
ــدول      ــية لل املخــتلفة ولتركــيز املســاعدة عــلى احلاجــات العمل

 .األعضاء
  

   تنفيذ املعايري والقواعد -دال
نــــــتائج الدراســــــات : الفســــــاد واألمــــــن العــــــام -١  

 االستقصائية
 

 املؤرخ  ٥١/١٩١اعتمدت اجلمعية العامة يف قرارها       -٢٠
ــانون األول١٦ ــتحدة  ١٩٩٦ديســـمرب / كـ  اعـــالن األمـــم املـ

ويف . ملكافحـة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية الدولية       
ــرار   ــن قــــ ــرفق مــــ ــؤرخ ٥١/٥٩ها املــــ ــانون ١٢، املــــ  كــــ

، اعـــتمدت اجلمعـــية املدونـــة الدولـــية ١٩٩٦ديســـمرب /األول
وطلــــب اجمللــــس  . لقواعــــد ســــلوك املوظفــــني العمومــــيني   

، إىل األمــني ١٩٩٨/٢١االقتصــادي واالجــتماعي، يف قــراره 
العـــام أن يعـــد صـــكوكا لدراســـة استقصـــائية عـــن هذيـــن       

يانني إىل وعمــال هبــذا الطلــب، قــدم املركــز اســتب     . الصــكني
ويوجز التقريران الواردان   . ١٩٩٩احلكومات يف أواخر سنة     

 E/CN.15/2002/6/Add.1 و E/CN.15/2002/6يف الوثيقــــــــتني 
 .االجابات اليت قدمتها الدول األعضاء ردا على االستبيانني

وزيـادة عـلى ذلـك، سـاهم الـربنامج العاملي ملكافحة             -٢١
جــرام الــدويل يف تعزيــز الفســاد الــتابع لــلمركز املعــين مبــنع اال 

تطبــيق معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا يف جمــال مــنع اجلــرمية 
والعدالــة اجلنائــية عــن طــريق أنشــطته املــبذولة عــلى مســتوى   

وقــد وضــع وأصــدر   . السياســة العامــة واملســتوى التنفــيذي   
جمموعـة مــن املــواد األكادميــية والتقنــية، مبــا يف ذلــك مشــروع  

اد ويقـوم الربنامج مبراجعة دليل      جمموعـة مـواد ملكافحـة الفسـ       
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األمـم املـتحدة بشـأن سياسـات مكافحـة الفساد، الذي يضم             
وجهــــات نظــــر وأفكــــار األمــــم املــــتحدة خبصــــوص هــــذه  

وقــد . السياســات، مبــا يف ذلــك الصــكوك املذكــورة أعــاله     
أجـرى الـربنامج العـاملي ملكافحة الفساد جمموعة من األنشطة           

مــن احللقــات الدراســية  عــلى املســتوى املــيداين ونظــم عــددا   
بشــأن الفســاد مســتفيدا مــن معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا 

 .ذات الصلة

ــرارها     -٢٢ ــة، يف قـ ــية العامـ ــرت اجلمعـ ــد أقـ  ٥١/٦٠وقـ
، اعـــالن األمـــم ١٩٩٦ديســـمرب / كـــانون األول١٢املـــؤرخ 

وعمال . املتحدة بشأن اجلرمية واألمن العام، املرفق هبذا القرار       
 املؤرخ  ١٩٩٧/٣٤صادي واالجتماعي   بقـراري اجمللـس االقت    

، أعـدت األمانة العامة     ١٩٩٨/٢١ و ١٩٩٧يولـيه   / متـوز  ٢١
ــيق االعــالن    ويوجــه اهــتمام  . اســتبيانا بشــأن اســتخدام وتطب

 إىل حتليل الردود الواردة     E/CN.15/2002/11اللجنة يف الوثيقة    
ــية وشــبكة     ــدول األعضــاء واملــنظمات احلكومــية الدول مــن ال

وهبــذه . تحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية بــرنامج األمــم املــ
الـتقارير الـثالثة، ميكـن اعتـبار أنـه قـد اكتملت الدورة األوىل              
لإلبـالغ بشـأن استعمال وتطبيق املعايري والقواعد على النحو          

 .الذي أقرته اللجنة
  
 ضحايا اجلرمية -٢  
 

أثبتــت املعــايري بشــأن محايــة الضــحايا أهنــا ذات أمهــية  -٢٣
ــية ــيت هتــدف إىل     عمل ــية ال ــاريع املســاعدة التقن ــبرية يف مش  ك

فقد تضمن مشروع قام بتنفيذه     . حتسـني حالـة ضحايا اجلرمية     
يف الفلـبني الـربنامج العـاملي ملكافحـة االجتـار ببين البشر حتليال         
لـــلحالة القانونـــية والعملـــية لضـــحايا االجتـــار باألشـــخاص      

 طبقت بنجـاح   وقد. وملقـترحات باختاذ تدابري قانونية وعملية     
ــيل ملقــرري السياســات      ــتحدة وكذلــك دل ــايري األمــم امل (مع

E/CN.15/1998/CRP.4 (  والكتيــــب بشــــأن العدالــــة املــــتعلقة

باســـــــــتعماهلا ) E/CN.15/1998/CRP.4/Add.1(بالضـــــــــحايا 
كبارامـــترات يف عملـــية التقيـــيم، وكانـــت أدوات مفـــيدة يف  

 .طينصوغ مقترحات من أجل اختاذ تدابري على املستوى الو

ويف اطــار مشــروع بشــأن بــناء كــيانات للدعــم غــري   -٢٤
ــتنادا إىل    احلكومـــي مـــن أجـــل ضـــحايا اجلـــرمية العنـــيفة واسـ
اخلـربات املكتسـبة، سـوف يـتم حتديث الكتيب بشأن العدالة            
املـتعلقة بالضـحايا وسوف يصاغ دليل خاص بشأن املساعدة        

ع وسوف ينفذ املشروع بالتعاون م    . املقدمـة لضـحايا االجتـار     
 .اجمللس االستشاري الدويل العلمي واملهين

  
 العنف ضد املرأة -٣  
 

يعــىن جــزء كــبري مــن االجتــار بــبين البشــر باالجتــار         -٢٥
بالنسـاء الـذي ميكـن اعتـباره شـكال حمددا من أشكال العنف              

وقد تناول  . ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك عناصـر القـوة والسيطرة             
ه يف عدة مؤمترات    املركـز هـذا املوضـوع من وجهة النظر هذ         

دولـية وحلقـات عمـل، مثل االجتماع الثاين لفريق االنتربول           
ــاء،    ــار بالنسـ ــين باالجتـ ــامل املعـ ــرين األول١٦-١٣العـ /  تشـ

ــتوبر  ــة  ٢٠٠١أكـ ، الهـــاي؛ واملؤمتـــر العـــاملي الـــثاين ملكافحـ
 كـــانون ٢٠-١٧االســـتغالل اجلنســـي الـــتجاري لألطفـــال،  

 .، يوكوهاما، اليابان٢٠٠١ديسمرب /األول
  
 املعايري والقواعد يف جمال حفظ السلم -٤  
 

معــايري وقواعــد األمــم املــتحدة يف جمــال     زالــت  مــا -٢٦
ــية تســتخدم مــن أجــل االسترشــاد هبــا يف اطــار     ــة اجلنائ العدال
ــتعمري فــيما بعــد     ــة حلفــظ الســلم ويف اعــادة ال البعــثات اجلاري
ــياري يف       ــلي املع ــار العم ــيه واالط ــيح التوج ــا يت ــنـزاعات، مب ال

وساهم . إنشـاء أو اعـادة انشـاء أو تعزيـز نظم العدالة اجلنائية            
املركـز يف هـذه اجلهود بنشر الوثائق وقدم خنبة من إسهامات            
ــرنامج      ــية عــن طــريق شــبكة ب ــية والوطن ــبادرات االقليم يف امل
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األمـم املـتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات واملكاتب امليدانية          
 .مية، حسب االقتضاءملكتب مراقبة ا ملخدرات ومنع اجلر

  
 املنشورات والتعميم واملعلومات -٥  
 

ظلـت املنشـورات الـيت أصـدرها املركز بشأن املعايري            -٢٧
والقواعــد تســتخدم كوســيلة هامــة لــتعزيز اســتخدام وتطبــيق  

وواصل املركز املذكور يف أعماله يف استخدام األدلة        . املعـايري 
 الــيت نشــرهتا واملــبادئ التوجيهــية الــيت وضــعها وكذلــك تلــك
 كمـــا ان )١١(.املـــنظمات الدولـــية وغـــري احلكومـــية األخـــرى

ــز مؤخــرا       ــيت أصــدرهـا املركـ ــات العمــل ال  املنشــورات وورق
 .http://www.undcp.org/crime_cicp_publicationsانظــــــــــر (

html (        ،حتتوي باملثل على مراجع ملعايري األمم املتحدة القائمة
ويوجد معظم املعايري   . طنيةوللصكوك االقليمية واألحكام الو   

ذات الصــلة وكذلــك عــدد مــن املنشــورات واملــواد املرجعــية   
املخـتارة مـتاحة عـن طـريق املوقع الشبكي للمركز املعين مبنع             

ــدويل،   ــرام الـــ ــر (االجـــ  _http://www.undcp.org/crimeانظـــ
cicp_standards.html (      ــن ــبري م ــدد ك ــد أمكــن وصــول ع وق

 مرة  ٥٩ ٨١٣ل باملوقع الشبكي    بلغ االتصا (املسـتعملني إليه    
وتبذل ).  غيغابايـت  ٩,٤٤٥ مـع حتمـيل بلـغ        ٢٠٠١يف سـنة    

ــتاحة جبمــيع     ــائق م جهــود اآلن جلعــل هــذه املنشــورات والوث
ويعــتزم املركــز املعــين مبــنع . اللغــات الرمســية يف األمــم املــتحدة

اخلالصـة الوافية   االجـرام الـدويل أيضـا نشـر وحتديـث نسـخة             
دة وقواعدهـا يف جمال منع اجلرمية والعدالة        ملعـايري األمـم املـتح     

 )٧(.اجلنائية
  
استعراض : استخدام وتطبيق املعايري والقواعد  -هاء

  نظام مجع املعلومات
ــية    -٢٨ ــابعة عـــلى منهجـ ــا السـ ــنة يف دورهتـ وافقـــت اللجـ

 وقد نظرت بتعمق يف )١٢(.منوذجـية مـن أجـل مجع املعلومات    

وواصلت األمانة  . بالغنوعـي االسـتبيانني ويف مدى تواتر اإل       
العامــة يف الســنوات األخــرية حبــث اســتخدام وتطبــيق املعــايري  

 E/CN.15/1999/6(والقواعــد، وقدمــت إىل اللجــنة الوثيقــتني   
وعــــرض عــــلى اللجــــنة يف   ). E/CN.15/2001/9  وCorr.1 و

ــدام       ــة االع ــران بشــأن عقوب ــرة تقري ــعة والعاش ــيها التاس دورت
يـة حقوق الذين يواجهون     وتنفـيذ الضـمانات الـيت تكفـل محا        

 E/CN.15/2001/10  وE/CN.15/2000/3(عقوبــــــة االعــــــدام  
وطُبقـــت منهجـــية مجـــع املعلومـــات عـــلى معـــايري  ) Corr.1 و

 .خمتارة وأعدت تقارير إىل اللجنة وفقا لذلك

ــة       -٢٩ ــرة يف مناقش ــا العاش ــناء دورهت ــنة أث وشــرعت اللج
بشـــأن حالـــة وتقـــدم العمـــل بشـــأن وضـــع املعـــايري وتـــرويج  
اسـتعمال وتطبـيق املعـايري املوجـودة واالشـراف على هذا، مبا             
ــات      ــيام بدراسـ ــات والقـ ــع املعلومـ ــريق مجـ ــن طـ ــك عـ يف ذلـ

ــائية ــأن    )١٣(.استقصـ ــالغ بشـ ــا لالبـ ــنة نظامـ ــت اللجـ  وناقشـ
ــية" ــائية  " اجملموعـــات التجميعـ ــة االستقصـ ــتخدام الدراسـ باسـ

وذكر كثري من   . كـنموذج واجراء حبث بشأن عقوبة االعدام      
أن كـــل املعـــايري " الـــنهج التجمـــيعي"مني، متشـــيا مـــع املتكـــل

والقواعـد يف جمـال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تكتسي بقيمة           
كـبرية وتـنطوي عـلى إمكانـات هائلـة ملنع األشكال التقليدية             

واقـــترح متكـــلمون أن يتواصـــل العمـــل . لـــلجرمية أو ردعهـــا
 اتباعه  الذي ميكن مواصلة  . اجلديد" التجميعي"باتـباع الـنهج     

وأعـرب كـثري من املتكلمني عن       . بعـد الـدورة احلاديـة عشـرة       
رأي مفـــاده أن مقـــترحات األمـــني العـــام بادمـــاج الـــتزامات  

 .االبالغ وتبسيطها وترشيدها تعترب مفيدة بصفة خاصة

رمبـا كـان الـنظام احلايل املستخدم جلمع البيانات عن            -٣٠
ام طـــريق اجـــراء االحصـــاءات يف الـــدول األعضـــاء باســـتخد 

اسـتبيان مسـتقل فـيما يـتعلق بكـل صـك على حدة قد جتاوز                
له آثار هامة من حيث التكاليف       فهذا. الغـرض املطلـوب منه    

عـلى الـدول األعضـاء وعـلى األمانة على حد سواء، كما ان              



 

 12 
 

 E/CN.15/2002/3 

اللجـنة، ال تسـتطيع، بسـبب معّوقـات الوقت ومسائل أخرى       
ــتلف     ــيل خمــ ــتعرض بالتفصــ ــلّحة، أن تســ ــات مــ ذات أولويــ

ويـــبدو أن األمـــر . ءات الـــيت يوّجـــه اهـــتمامها الـــيهااالحصـــا
يسـتدعي اجـراء تقييم دقيق للمقارنة بني التكلفة واملنفعة قبل           

وينــبغي يف . الــبدء يف اجــراء جولــة جديــدة مــن االحصــاءات 
ــايري        ــني املع ــة ب ــبار إىل العالق ــالء االعت ــذه اي ــيم ه ــية التقي عمل

ــتمدة حد   ــا واملع ــزمة قانون ــثل  والقواعــد والصــكوك املل ــثا، م ي
اتفاقـية مكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت           

ــاد     ــة الفسـ ــبلة ملكافحـ ــية املقـ ــا، واالتفاقـ ــلحقة هبـ ــثالثة املـ . الـ
ومراقـبة أو اسـتعراض تنفيذ هذه الصكوك سوف تصبح عما           
قريـب مسـؤولية اهليـئات اخلاصـة مـثل مؤمتر الدول األطراف             

واىل حد ما   .  عرب الوطنية  يف اتفاقـية مكافحـة اجلـرمية املـنظمة        
تعتــرب املــبادئ الــواردة يف معــايري األمــم املــتحدة وقواعدهــا       

بــيد أن عــددا كــبريا مــن املعــايري  . مدرجــة يف تلــك الصــكوك
يزال  والقواعـد احلالية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ال         

يف الوقـت احلاضـر يصـلح كأساس ملعاجلة مسائل منع اجلرمية            
 .اجلنائية يف أحناء العاملوالعدالة 

ــدوري     -٣١ ــنظرية، ميكــن لالســتعراض ال ومــن الناحــية ال
ــب      ــتفحص اجلوان ــايري والقواعــد أن ي ــيق املع الســتعمال وتطب
املستعرضـة جلمـيع أو لعديد من الصكوك بدال من كل صك            

وميكن اختيار املعايري   . عـلى حـدة باسـتخدام النهج التجميعي       
 استنادا إىل اعتبارات معيارية     املـتعلقة بالتجمـيع يف جمموعـات      

فتجمـيع البـيانات ميكن أن يركز على سبيل املثال          . وتشـغيلية 
عــلى تطبــيق مجــيع املعــايري والقواعــد ذات الصــلة فــيما يــتعلق  

ومـثل هـذا االسـتعراض ميكـن أن يصل إىل           . بالـتعاون الـدويل   
ــية واملؤسســية      ــبات القانون ــنطاق للترتي ــية ال ــيم عامل ــية تقي عمل

وبدال من  . فـيما يـتعلق باملسـاعدة القانونـية املتـبادلة         والعملـية   
ذلــك ميكــن لالستعراضــات أن تركــز عــلى املعــايري والقواعــد  
بشـأن اجلوانـب املعيارية املستعرضة مثل املساواة بني اجلنسني          

ــية  ــة اجلنائ ــزاهة موظفــي العدال ــية  وهــناك ال. أو ن ــزال إمكان ت

الـــية حســـب أخـــرى تتمـــثل يف جتمـــيع املعـــايري والقواعـــد احل
املسـائل املوضـوعية احملوريـة، اليت ميكن استعراضها باستخدام          

ونتيجة . نسـخة جممعـة أقصـر من وثيقة الدراسة االستقصائية         
ــا ال     ــدول أن تســتجيب إىل م ــك، ميكــن أن يطلــب إىل ال لذل

ومن الناحية العملية، ميكن    . يزيد عن استبيان واحد يف السنة     
ثر تركـيزا وتبسيطا يف     أن يسـمح مـثل هـذا الـنهج بعملـية أكـ            

 .مجع البيانات وبنظرة أكثر مشوال

ــة     -٣٢ ــترحات املقدم ــتائج املناقشــة واملق ــتمادا عــلى ن واع
 بشأن  ٢بشـأن اسـتعمال املعـايري والقواعـد ومـراعاة التوصـية             

الواردة يف االستعراض الذي جيريـه     " مراقـبة املعايري والقواعد   "
(ـة كــــــل ثــــــالث ســــــنـوات مكتـــــــب املراقــــــبـة الداخلــــــي

E/AC.51/2001/5 قــد تــود اللجــنة أن تــنظر يف )١٣، الفقــرة ،
ــيق املعــايري     ــر بشــأن اســتعمال وتطب ــتقدمي تقاري ــية ل أنســب آل

 .والقواعد
  
  التطورات اجلديدة والتحديات  -واو
عمـــال بقـــراري اجمللـــس االقتصـــادي واالجـــتماعي      -٣٣

ــؤرخ ١٩٩٩/٢٦ ــوز٢٨ املـ ــيه / متـ  ٢٠٠٠/١٤ و١٩٩٩يولـ
 بشأن املعايري املتعلقة بالعدالة     ٢٠٠٠يولـيه   /ز متـو  ٢٧املـؤرخ   

التصـاحلية والوسـاطة، بـدأت بلـدان كثرية ادخال هنوج بديلة            
وكما يظهر يف التقرير بشأن العدالة      . يف نظـم العدالـة اجلنائية     

أولت دول كثرية اهتماما خاصا     ) E/CN.15/2002/5(اجلنائـية   
ــا ا    ــية يف نظمه ــة اجلنائ ــري العدال ــيذ تداب خلاصــة بقضــاء  إىل تنف

ويـبدو أن قضـاء األحداث هو واحد من اجملاالت    . األحـداث 
. الـذي سـتطبق فـيه االجـراءات التصـاحلية بشكل يسري للغاية            

فهـذا االهـتمام اجلديـد باحلل البديل للنـزاعات ينبع من زوال            
الغشـاوة بالنسـبة المكانـيات نظم القانون الرمسي على خدمة           

وجتــري إعــادة . تمع احملــلياحتــياجات األطــراف املعنــية واجملــ 
اكتشـاف املزايا االجتماعية للتقاليد القانونية احمللية وتستخدم        
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ــتكار   وكانــت مســألة . أركــان القــانون العــريف كــنماذج لالب
العدالـة التصـاحلية أيضـا موضـوعا الجتماع لفريق من اخلرباء            
اعـتمد مشروعا منقحا لعناصر اعالن املبادئ األساسية بشأن         

ــرا  ــتخدام بـ ــية   اسـ ــائل اجلنائـ ــاحلية يف املسـ ــة التصـ (مج العدالـ
E/CN.15/2002/5/Add.1.( 

ــية رئيســية يف      وال -٣٤ ــدن مشــكلة اجتماع ــن امل ــزال أم ي
وقــد أســهمت . الــبلدان النامــية واملــتقدمة الــنمو عــلى الســواء 

االسـتثمارات املستفيضـة يف نظـم العدالـة اجلنائـية يف احلد من        
 التقليدية، وعلى األخص    اجلـرمية العنـيف وغريهـا مـن اجلرائم        

تزال  بيد أن مستويات اجلرمية ال    . يف عديـد مـن املدن الكبرية      
ففــي . عــند معــدالت عالــية غــري مقــبولة يف كــثري مــن الــبلدان

كـثري مـن املـناطق احلضرية تعمل اجلرمية والعنف على تدهور            
تزال  وال. نوعـية حـياة املواطـنني وتعطـل النشـاط االقتصادي          

ون يف تـزايد، حىت عندما تنقص معدالت        أعـداد نـزالء السـج     
وقـد أصـبحت الـنفقات عـلى ادارة شـؤون السجون            . اجلـرمية 

ــيا ضــخما بالنســبة لكــثري مــن احلكومــات    ــئا مال وتواجــه . عب
الـبلدان الـيت لديهـا أعـداد كـبرية مـن نزالء السجون مشاكل               
مــتزايدة أيضــا مــع األفــواج املســتمرة مــن األشــخاص املطلــق   

 .ائدين إىل اجملتمع احملليسراحهم من السجون ع

وازاء تلــك اخللفــية هــناك تفهــم مــتزايد أن ال يكــون   -٣٥
مـنع اجلـرمية املسـؤولية اخلالصـة على نظم العدالة اجلنائية وأن             

. هــناك أطــرافا عامــة وخاصــة أخــرى علــيها دور هــام تؤديــه  
ويـنعكس هـذا الـنهج اجلـامع يف مشـروع عناصـر منع اجلرمية               

ى استعراضه يف اجتماع لفريق من      بطـريقة مسؤولة، وقد جر    
اخلــرباء عقــد وفقــا لقــرار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي       

ــؤرخ ٢٠٠١/١١ ــوز٢٤ املـ ــيه / متـ ــاذ  ٢٠٠١يولـ ــأن اختـ  بشـ
تدابـري لـتعزيز منع اجلرمية الفّعال املستند إىل اجملتمع احمللي، مما            
أدى إىل وضــع مشــروع جديــد بعــنوان مــبادئ توجيهــية ملــنع 

والـــنص املقـــترح ) ، املـــرفق الـــثاينE/CN.15/2002/4(اجلـــرمية 
 .معروض على اللجنة للنظر فيه واختاذ اجراء

وتواجــه احلكومــات ونظــم العدالــة اجلنائــية حتديــات   -٣٦
ــية الناشــئة، مــثل اجلــرمية      ــدات اجلــرمية العامل ــدة مــن هتدي جدي
املـنظمة عـرب الوطنـية، واالجتــار باألشـخاص أو بالبضـائع غــري      

ربـاح غـري املشـروعة املتأتـية من اجلرمية          املشـروعة، وغسـل األ    
وملواجهـة هـذه الـتهديدات، مـن الالزم         . والفسـاد واالرهـاب   

وسوف تصبح  . زيـادة التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية       
االجراءات واآلليات املتعلقة بتبادل املساعدة القانونية أدوات       

قضايا عملـية ال غـىن عـنها يف عـدد متزايد من التحقيقات وال             
 .اجلنائية، وجيب تعزيز وتبسيط آليات التعاون الدويل

ومـن أجـل سـهولة الـتعاون السـريع والفّعال يف جمال              -٣٧
العدالـة اجلنائـية، مـن الضروري التقيد مبعايري حقوق االنسان           

وحتـتاج الـبلدان الـيت تواجه هتديدات من         . املعـترف هبـا دولـيا     
ــية إىل نظــراء يتمــتعون با   ــية واملصــداقية يف  اجلــرمية العامل ملوثوق

جمــال العدالــة اجلنائــية ويســتطيعون أن يتصــرفوا بفعالــية ومــع   
وقـد جرى صوغ    . ايـالء االحـترام الواجـب حلقـوق االنسـان         

معـــايري األمـــم املـــتحدة وقواعدهـــا بطـــريقة تكفـــل االحـــترام  
واالندمــاج الكــامل للمــبادئ األساســية حلقــوق االنســان يف    

اعتبارات حقوق االنسان   وقد عمل انعكاس    . هـذه الصكوك  
يف صـكوك العدالـة اجلنائـية عـلى زيـادة أمهـية تلـك الصكوك                
وجعـلها أكـثر موثوقـية وفـائدة للحكومات ولألوساط املهنية       

وينبغي اآلن اعادة النظر يف صفيفة الصكوك       . واجملـتمع املـدين   
واآللـــيات املـــتاحة حتـــت تصـــرف املمـــارس مـــن أجـــل هـــذا  

ز علـيها واسـتخدامها بشكل      الـتعاون، وكذلـك اعـادة التركـي       
 .أكثر فعالية

وقـد اكتسـب تطويـر صكوك القانون اجلنائي الدويل           -٣٨
فقد أدرجت املبادئ   . يف السـنوات األخرية زمخا غري مسبوق      

واألحكـام الـواردة يف معـايري األمم املتحدة وقواعدها القائمة           
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وعلى سبيل املثال، أدرجت مبادئ     . يف صـكوك ملزمة قانونا    
ردة يف اعـــالن مـــبادئ العـــدل األساســـية لضـــحايا عديـــدة وا

اجلـرمية والتعسـف يف استعمال السلطة قوانني وقواعد احملاكم          
ــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية     ــية ويف اتفاق ــية الدول اجلنائ
املـنظمة عـرب الوطنـية، بـل وبتفصـيل أكـثر يف بـروتوكول منع            

ألطفال وقمـع ومعاقـبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء وا        
ومن املتوقع أن   ). ، املرفق الثاين  ٥٥/٢٥قـرار اجلمعية العامة     (

ــية     ــأن اتفاقـ ــتفاوض بشـ ــة للـ ــنة املخصصـ ــال اللجـ ــوم أعمـ تقـ
ــالقواعد       ــتعلقة ب ــة امل ــايري القائم ــتدوين املع ــاد ب ملكافحــة الفس

وباختصـار، فـان الضغط     . األخالقـية للفـئات املهنـية املختصـة       
ة الضفاء الطابع العاملي على     املـتزايد عـلى نظـم العدالـة اجلنائي        

عملـياهتا امنـا يعجـل بـتحول القانون املرن احلايل إىل اتفاقيات             
 .وبروتوكوالت ملزمة قانونا

  
  اصالح قانون العقوبات   -رابعا
ال يـزال اصـالح قـانون العقوبات، بالنسبة لكثري من            -٣٩

البلدان النامية واملتقدمة النمو على السواء، قضية ذات أولوية         
وينعكس .  جـدول األعمال املتعلق باصالح العدالة اجلنائية       يف

ــوال    ــأن أحـ ــاء بشـ ــذا املوقـــف يف اجابـــات الـــدول األعضـ هـ
السـجون وانشـاء حلـول بديلـة للسـجن عرضـت على اللجنة              

). ٤٧-٢٦، الفقـــرات E/CN.15/1999/7(يف دورهتـــا الثامـــنة 
ة واملناقشـات التالـية الـيت أجـرهتا اللجـنة ومؤمتـر األمـم املـتحد        

واختــذت دول أعضــاء . العاشــر ملــنع اجلــرمية ومعاملــة اجملــرمني
عديـــدة موقفـــا ممـــاثال يف ردودهـــا بشـــأن مـــدى استصـــواب  
ووسـائل انشاء مبادئ مشتركة بشأن استعمال برامج العدالة         
التصــاحلية يف املســائل اجلنائــية، مشــرية إىل أهنــا تطــبق مــبادئ  

مسألة اكتظاظ  العدالـة التصـاحلية كواحد من العناصر ملعاجلة         
ــد أحــاط اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي يف    . الســجون وق

 بشـــأن ١٩٩٩يولـــيه / متـــوز٢٨ املـــؤرخ ١٩٩٩/٢٧قـــراره 
اصالح قانون العقوبات باعالن أروشا بشأن املمارسة اجليدة        

ــدول األعضــاء عــلى     يف الســجون، املــرفق بالقــرار، وحــث ال
ذ تدابري  اختـاذ تدابـري ملعاجلـة مشـاكل اكـتظاظ السـجون واختا            

لتقلـــيل عـــدد الســـجناء احملبوســـني احتياطـــيا، وفقـــا العـــالن  
ــوال الســجون     ــباال بشــأن أح ــس االقتصــادي   (كم ــرار اجملل ق

ــتماعي  ــرفق١٩٩٦/٣٧واالج ــا بشــأن   ) ، امل ــالن كادوم واع
). ، املــرفق األول ١٩٩٨/٢٣القــرار  (خدمــة اجملــتمع احملــلي   

 وأوصــى اجمللــس أيضــا الــدول األعضــاء بــأن تــنظر يف اجــراء   
حبـوث بشأن اختاذ هنوج جديدة ازاء اصالح قانون العقوبات          
والعدالـة وامكـان استخدام طرائق جديدة لتيسري سبل العدالة        

 .فيما يتعلق باألفعال البسيطة املخلة بالقانون
  

  جوانب املقارنة بني نزالء السجون يف العامل -ألف
ان قضـــية الســـجون واالعـــتقال، وخاصـــة اكـــتظاظ   -٤٠

تجاوز عــددا مــن اجملــاالت الــيت جــرى تــناوهلا يف الســجون، تــ
اعـالن فييـنا وخطـط العمـل، مـثل املـرأة واألحـداث وضحايا               
ــجون     ــحية يف السـ ــوال الصـ ــهود واألحـ ــة الشـ ــرمية ومحايـ اجلـ
واحلـبس االحتـياطي قـبل احملاكمـة والعدالـة التصاحلية وبدائل            

وتؤثـر هـذه القضـية أيضا على مسائل ذات          . أخـرى للسـجن   
نها ادارة السجناء املدانني جبرمية منظمة وبالفساد    صـلة، من بي   

ــهم     ــرَّبني وحبســ ــرين املهــ ــك ادارة املهاجــ ــوة وكذلــ والرشــ
احتياطــيا، والضــحايا يف حــاالت االجتــار باألشــخاص، كمــا   

 .يبدو هذا يف بعض البلدان

ونظـرا ألمهـية املناقشات واالستنتاجات اليت توصلت         -٤١
مت شبكة برنامج األمم    الـيها اللجـنة بشـأن هذه القضية، نظّ        

ــية      ــدارس عمل ــية حلقــة ت ــة اجلنائ املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدال
احلقـــائق واالجتاهـــات  : نـــزالء الســـجون يف العـــامل  "بشـــأن 
 بالتزامن انعقاد   ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ١٠، عقـدت يف     "واحللـول 

ــرة للجــنة   ــدورة العاش ــيل   )١٤(.ال ــل بتحل ــة العم  وزّودت حلق
ل ذات صـلة جبميع مناطق      مـتعمق وتفسـري الجتاهـات ومسـائ       
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العـامل مـع التركـيز على نزالء السجون يف العامل واالجتاهات،     
ــزالء الســجون يف العــامل  اســتنادا إىل  خالصــة "  و)١٥(قائمــة ن

 وأشارت حلقة العمل حقيقة     )١٦(".أحـوال السجون يف العامل    
 ملــيون ســجني حمبوســني يف ٨,٥إىل أن هــناك مــا يــزيد عــلى 

ع أحنـاء العامل، إما كمحبوسني قبل       مؤسسـات عقابـية يف مجـي      
أو أهنــم أديــنوا أو  ) الســجناء احملبوســون احتياطــيا  (احملاكمــة 

ويف حـني أن البـيانات االحصائية،       . صـدرت ضـدهم أحكـام     
 سجينا ١٤٠الـيت تشـري إىل متوسـط عـدد نـزالء السـجون بــ               

 نسـمة من السكان، ليست مزعجة يف حد        ١٠٠ ٠٠٠لكـل   
دد نـــزالء الســـجون يف معظـــم ذاهتـــا، فـــان حقـــيقة تـــزايد عـــ

الــبلدان، ويف مجــيع مــناطق العــامل، وطــوال فــترة التســعينات،  
ويف بعـــض الـــبلدان . هـــي قضـــية تدعـــو لالنشـــغال الشـــديد 

ــبة       ــترة نس ــذه الف ــاد يف ه ــغ االزدي ــنمو، بل ــتقدمة ال  يف ٤٠امل
 .املائة

وممــا يــثري القلــق أكــثر مــن هــذا الــزيادة يف معــدالت    -٤٢
. الـــيت ســـادت نتـــيجة هلـــذه الـــزيادةالســـجن ذاهتـــا األحـــوال 

فارتفـاع أعداد نزالء السجون أدت إىل اكتظاظ يف السجون          
ــنها       ــن بي ــا أدى إىل تضــاعف املشــاكل األخــرى، وم ــو م وه
ــتج عــنه      ــناقص املســاحة احملــددة للعــيش يف الســجون، ممــا ن ت
رداءة أحـوال الصـحة العامـة واملـرافق الصـحية وصعوبات يف             

ألطعمـة ومشاكل صحية وزيادة     الكسـاء ويف نوعـية وكمـية ا       
. الـتوتر والعـنف بـني السـجناء والعنف ضد موظفي السجون           

ــأثري مباشــر عــلى ادارة الســجون،      وكــان لإلكــتظاظ أيضــا ت
حيـث ان نفـس عـدد املوظفـني يـتعني عليهم التعامل مع عدد               
ــناقص االشــراف وضــعف      ــا أدى إىل ت ــنـزالء، مم ــن ال أكــرب م

مج بّناءة وأنشطة تؤدي    قـدرة املؤسسـات عـلى االشـتغال بربا        
 .إىل اعادة االدماج يف اجملتمع

وأشـارت الدراسـات االقليمـية بشأن أمريكا الالتينية        -٤٣
وآسـيا وافريقـيا إىل أن اكـتظاظ السجون أثّر على معظم، ان             

ــناطق      ــك امل ــبلدان يف مجــيع تل ــلى كــل ال ــيد أن . مل يكــن ع ب
معـدالت نـزالء السـجون تنوعـت بدرجـة كـبرية بني وداخل              

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن مشــكلة  . خمــتلف مــناطق العــامل 
االكـتظاظ إىل أن حيني حلها، من غري احملتمل أن يكون هناك            
أي أثــر جمــد لــلجهود املــبذولة لتحســني اجلوانــب األخــرى يف 

ويف كــثري مــن احلــاالت، ال ميكــن تفســري  . اصــالح الســجون
. ازديــاد معــدالت الســجن بــزيادة معــدالت اجلــرائم وحدهــا  

ي أن االعتقاد بأن تفضيل احلبس على البدائل األخرى ال          ورئ
يـزال سـائدا وأن ازديـاد معـدالت السـجن امنا هو أمر حتركه               

 .أساسا السياسة العامة

ــن       -٤٤ ــة ع ــل جمدي ــبلدان بدائ ــن ال وال يوجــد يف كــثري م
احلـبس، مـثل تلـك املوصـى هبـا يف قواعد األمم املتحدة الدنيا               

وأدت أحوال السجون   . حـتجازية النموذجـية للـتدابري غـري اال      
إىل حـاالت حيـث تعـّرض الـرجال والنسـاء واألحداث، ويف             
بعــض احلــاالت، األطفــال إىل االيــذاء، إمــا بشــكل مباشــر أو  

. عـن غـري قصـد نتـيجة لالكتظاظ الشديد يف مرافق السجون            
ويف هـــذا الســـياق، نـــاقش االجـــتماع كـــيف ميكـــن ملديـــري 

ظاظ الشــديدة دون الســجون الذيــن يواجهــون مشــكلة االكــت
 .وجود موارد مقابلة أن يعاجلوا املسألة على أساس يومي

واتفق مجيع املشاركني الذين قّدموا عروضا ألحباثهم        -٤٥
عـــلى أن االكـــتظاظ أّدى إىل انـــتهاكات لـــلمعايري الدولـــية     
املعـترف هبـا، وهــذا قلّـل مــن احـتمال اعــادة ادمـاج الســجناء      

 .راحهمبشكل مرض يف اجملتمع بعد اطالق س

وبالنسـبة للـدول املتقدمة النمو، كان التحدي يتصل          -٤٦
ــنفقة عــلى الســجن، يف حــني كــان       ــوارد امل ــدار امل ــتفاقم مق ب
الـتحدي يف كـثري مـن بقـاع العـامل الـنامي توفري االحتياجات               

 .االنسانية األساسية للسجناء

ونظـر االجـتماع أيضـا يف مسـألة اجلـرمية املنظمة من              -٤٧
فهـناك مؤسسات كثرية    . جاز يف السـجون   وجهـة نظـر االحـت     
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تعتـــرب ســـيئة اإلعـــداد للـــتعامل مـــع حـــبس أفـــراد اجلماعـــات 
ــنظمة  ويف بعــض احلــاالت أدى هــذا إىل خلــق   . االجرامــية امل

ــا أوجــد       ــنظمة، مم أرض أكــثر خصــوبة الرتكــاب اجلــرمية امل
ضـــغوطا عـــلى املوظفـــني واالدارة، ســـواء كـــان عـــن طـــريق  

خلدمـات االصالحية، بدون ما     كمـا ان ا   . الـتهديد أو الفسـاد    
يكفـي مـن الدعـم واملـوارد، مل تكـن قادرة على تطوير اخلربة        

ــة لكــي تعــاجل هــذه املســائل معاجلــة صــحيحة     ــية املطلوب . الفن
وأكــد االجــتماع عــلى أمهــية ابقــاء مســألة الســجون واملعــايري 
ــية املتصــلة هبــا يف مكــان الصــدارة يف جــدول األعمــال     الدول

 .والعدالة اجلنائيةاخلاص مبنع اجلرمية 
  
خطة العمل : اعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة  -باء

  بشأن اكتظاظ السجون وبدائل السجن
لتنفـيذ ومتابعة االلتزامات اليت مت التعهد هبا يف الفقرة    -٤٨
 مـن اعـالن فييـنا، يوصـي الباب العاشر من خطط العمل              ٢٦

 زمنية على   بـأن تسعى الدول إىل وضع تدابري حمددة وأهداف        
املســـتوى الوطـــين ملعاجلـــة اكـــتظاظ الســـجون، مبـــا يف ذلـــك 
الـــتدابري الرامـــية إىل احلـــد مـــن االحـــتجاز قـــبل احملاكمـــة،       
واســـتعمال بدائـــل للســـجن، واســـتعمال املمارســـة العرفـــية،  
والوسـاطة أو دفـع تعويضـات مدنـية أو تعويـض عند التعامل              

لدويل، تدعو  وعلى املستوى ا  . مـع األفعال االجرامية البسيطة    
خطـة العمـل إىل تعزيز ادراج تدابري لتقليل اكتظاظ السجون           
ــل      ــتدابري بشــأن بدائ ــز ال ــتقين، وإىل تعزي ــتعاون ال ــرامج ال يف ب
اكـتظاظ السجون وبدائل السجن اليت تأخذ يف االعتبار أيضا   

 .أي تأثري غري متناسب على النساء والرجال
  

    قضاء األحداث -خامسا
ــراره  طلـــب اجمللـــس ا  -٤٩ ــتماعي يف قـ ــادي واالجـ القتصـ

 إىل األمانة العامة    ١٩٩٩يوليه  / متوز ٢٨ املـؤرخ    ١٩٩٩/٢٨

أن تعـد تقريرا عن ادارة شؤون قضاء األحداث وكذلك عن           
ــية يف     ــريق التنســيق املعــين باملشــورة واملســاعدة التقن أنشــطة ف

وتعرض املعلومات املقدمة أدناه حتديثا     . جمال قضاء األحداث  
 اصـالح قضـاء األحـداث، املقدم إىل اللجنة يف           للـتقرير بشـأن   

وقــّدم ذلــك الــتقرير حملــة . (E/CN.15/2000/5)دورهتــا التاســعة 
عـن الصـكوك الدولـية املـتعلقة بقضـاء األحداث، مع التركيز             
عـلى أدوار ووظـائف وأنشـطة الشـركاء املعنـيني مـع منظومة              

 يف  ونوقش مدى التقدم احملرز   . األمـم املـتحدة واآللـية القائمة      
ــا يعكــس املســاعدة       املضــي يف اصــالح قضــاء األحــداث، مم

وقد عرضت  . التقنـية وغريهـا من األنشطة اليت جرى تنفيذها        
الـــتقارير الســـابقة املقدمـــة إىل اللجـــنة حتلـــيال عـــن اســـتخدام 
ــتحدة ذات الصــلة بقضــاء      ــم امل ــايري وقواعــد األم ــيق مع وتطب

ــتظمة (E/CN.15/1998/8/Add.1)األحــــداث   ومعلومــــات منــ
بشـأن تطويـر وتنفيذ املـبادئ التوجيهية للعمل بشأن األطفال          

ــية   ــة اجلنائـ ــام العدالـ ــذي  (E/CN.15/1998/8)يف نظـ ــو الـ ، وهـ
/١٩٩٧اعــتمده اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي يف القــرار  

 ).املرفق (١٩٩٧يوليه / متوز٢١ املؤرخ ٣٠

وقــد عوجلــت مســألة قضــاء األحــداث عــلى خمــتلف    -٥٠
ب اللجــنة واملؤمتــر العاشــر ويف قــرارات  املســتويات مــن جانــ 

الحقــة أصــدرها اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي واجلمعــية   
ــة ــرقة اخلــرباء،     . العام ونوقــش املوضــوع يف ســياق أعمــال أف

وانعكست . وخصوصـا فـريق اخلرباء املعين بالعدالة التصاحلية       
ــية ملكافحــة       ــب قضــاء األحــداث أيضــا يف صــوغ اتفاق جوان

ــنظمة عــ   ــروتوكول مكافحــة    اجلــرمية امل ــية وخاصــة ب رب الوطن
كما عاجل مسائل قضاء األحداث املركز      . االجتار باألشخاص 

ــم        ــة لألم ــيانات أخــرى تابع ــدويل وك ــنع اإلجــرام ال ــين مب املع
 .املتحدة عن طريق أنشطة املساعدة التقنية
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فريق التنسيق املعين باملشورة واملساعدة التقنية  -ألف
  يف جمال قضاء األحداث

عمـــــال مبـــــا جـــــاء يف قـــــرار اجمللـــــس االقتصـــــادي   -٥١
، أنشــأ األمــني العــام فــريقا    ٩٩٧ ١٩٩٧/٣٠واالجــتماعي 

للتنســيق معنــيا باملشــورة واملســاعدة التقنــية يف جمــال قضــاء       
األحـداث لضـمان اختـاذ هنج منسق ولتعزيز التعاون التقين يف            

ويشمل . مـيدان قضاء األحداث داخل منظومة األمم املتحدة       
واملركز املعين مبنع اإلجرام الدويل التابع ملكتب مراقبة        الفـريق   

املخــدرات ومــنع اجلــرمية، ومــنظمة األمــم املــتحدة للطفولــة،   
وبــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي، ومكتــب مفــوض األمــم       
ــنة املعنــية حبقــوق       ــوق اإلنســان، واللج ــتحدة الســامي حلق امل

اث، الطفــل، وكذلــك الشــبكة الدولــية املعنــية بقضــاء األحــد  
وعقد الفريق . وهـي مـنظمة جامعـة للمنظمات غري احلكومية    

 يف  ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٢٦ و ٢٥له يف يومي     أول اجتماع 
 ٢١ و ٢٠فييـنا، وعقـد اجـتماعه الـثاين يف نيويورك يف يومي             

 وســـوف يعقــد االجـــتماع الثالـــث  )١٧(.٢٠٠٠مــارس  /آذار
ورّحبــت جلــنة األمــم املــتحدة . ٢٠٠٢للفــريق يف ربــيع ســنة 

ملعنـية حبقـوق الطفـل، والـيت تـويل اهتماما متواصال ومنهجيا             ا
 )١٨(.إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث، بإنشــاء فــريق التنســيق  

ومـنذ إنشـاء الفريق، شجعت اللجنة، يف كثري من مالحظاهتا           
اخلتامـية، الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل على النظر          

عضاء يف الفريق،   يف الـتماس املساعدة التقنية من املنظمات األ       
وكان لألعمال  . مبـا يف ذلك املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل        

الــيت يضــطلع هبــا الفــريق تــأثري مــلموس عــلى ختطــيط وتنفــيذ   
املشــاريع وغــري ذلــك مــن األنشــطة الــيت يضــطلع هبــا أعضــاء   

 .الفريق على النحو املبني أدناه
  

  مكتب املفّوض السامي حلقوق اإلنسان  -باء
ــ -٥٢ تراوح األنشــطة الــيت يضــطلع هبــا مكتــب املفــوض   ت

السـامي حلقـوق اإلنسـان يف جمـال قضـاء األحـداث مـن تلك                
الــيت تتــناول بوجــه عــام اقامــة العــدل إىل تلــك األنشــطة الــيت   

ــداث    ــاء األحـ ــددة يف قضـ ــلى جوانـــب حمـ ــز عـ ــلى . تركـ وعـ
املسـتوى العـام، تـتوفر حالـيا ملكتـب املفـوض السامي حلقوق              

اعدة تقنــية يف بورونــدي وتشــاد وتــيمور اإلنســان بــرامج مســ
ــقر    ــيا ومدغشـــ ــبوديا وكولومبـــ ــيا وكمـــ ــرقية وكرواتـــ الشـــ

وتشـــمل هـــذه الـــربامج . ويوغوســـالفيا بشـــأن اقامـــة العـــدل
تدريـــب القضـــاة واحملـــامني وأعضـــاء النـــيابة العامـــة وضـــباط 
الشـركة وموظفـي السـجون؛ وعقـد حلقـات العمـل؛ وتقدمي             

ــدول بشــأ   ــبة  املســاعدة واملشــورة إىل ال ــدل ومراق ــة الع ن اقام
ويقدم املكتب املذكور أيضا خدمات األمانة إىل       . احملاكمـات 

هيـئات مراقـبة معـاهدات حقـوق اإلنسـان الـيت تنظر يف اقامة          
العـدل، وخاصـة اللجـنة املعنـية حبقوق الطفل، واللجنة املعنية            
حبقـوق اإلنسـان، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة          

ــة التعذيـــب ــرقة  - مناهضـ ــة إىل األفـ ــر خدمـــات األمانـ  وتوفـ
ــان   ــنة حقـــوق اإلنسـ ــررين اخلاصـــني للجـ ــة واملقـ ويف . العاملـ

، عقـدت اللجـنة املعنـية حبقـوق الطفل          ٢٠٠٠سـبتمرب   /أيلـول 
عــنف الدولــة ضــد   "مناقشــات دامــت يومــا واحــدا بشــأن     

، اعـــتمدت  ٢٠٠١أكـــتوبر  /ويف تشـــرين األول ". األطفـــال 
تقارير األولية خبصوص تنفيذ    اللجـنة مبادئ توجيهية تتعلق بال     

ــراك     ــأن إشـ ــية بشـ ــلحق باالتفاقـ ــياري املـ ــربوتوكول االختـ الـ
األطفـال يف الـنـزاعات املسـلحة، والـيت دخلـت حيز النفاذ يف             

 .٢٠٠٢فرباير / شباط١٢

ــب      -٥٣ ــتهل مكتـ ــتقين، اسـ ــتعاون الـ ــتوى الـ ــلى مسـ وعـ
املفـــوض الســـامي حلقـــوق اإلنســـان مشـــروعات يف الفلـــبني   

ــندا ــع. وأوغ ــيقة    ووقّ ــبني وث ــة الفل ــب املذكــور وحكوم  املكت
 لالضــطالع بإصــالح شــامل لــنظام ١٩٩٩مشــروع يف ســنة 
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ويقـدم املشـروع املسـاعدة مـن أجـل وضع           . قضـاء األحـداث   
تشريعات معنية بقضاء األحداث تتماشى مع املعايري الدولية،        
وصوغ إجراءات داخلية من أجل املهنيني الذين يتعاملون مع         

ــالفني  ــال املخـ ــة   األطفـ ــلطات العامـ ــب السـ ــانون، وتدريـ  للقـ
ــور        ــال، ضــمن أم ــم األطف ــيت هت ــنهوض بأفضــل املصــاحل ال لل
أخـرى، عـن طـريق وضـع مـواد متخصصـة مـن أجل دورات          
دراسـية لتدريـب املدربني، وإطالق محلة إعالمية لزيادة وعي          

ونظــم . اجلمهــور بشــأن حقــوق األطفــال املخــالفني للقــانون  
نســان، يف إطــار فــريق   مكتــب املفــوض الســامي حلقــوق اإل   

ــة عمـــل    ــية، حلقـ ــاعدة التقنـ ــيق املعـــين باملشـــورة واملسـ التنسـ
للتدريـــب ولوضـــع اســـتراتيجية، بشـــأن قضـــاء األحـــداث يف 

ــن     ــترة مـــ ــندا، يف الفـــ ــنجا، أوغـــ ــرين ٢٦ إىل ٢٣جـــ  تشـــ
 .٢٠٠٠أكتوبر /األول

  
  )اليونيسيف( منظمة األمم املتحدة للطفولة  -جيم
شـــاريع بشـــأن قضـــاء تضـــطلع مـــنظمة اليونســـيف مب -٥٤

األحـداث إمـا مبفـردها، أو بالـتعاون مـع كـيانات أخـرى من                
ــرنامج       ــوق اإلنســان، وب ــوض الســامي حلق ــب املف ــنها مكت بي
األمــم املــتحدة اإلمنــائي واملركــز املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل    
ــية       ــدويل ومجع ــية والصــليب األمحــر ال ــنظمة الصــحة العامل وم

 يف  ٧٥، كان حنو    ٢٠٠١ وحبلـول هنايـة سـنة     . اهلـالل األمحـر   
املائـة مـن املكاتب القطرية التابعة ملنظمة اليونيسيف مشاركة          

ــاء األحـــداث  ــاريع قضـ وقـــد أصـــدرت اليونيســـيف  . يف مشـ
مـبادئ توجيهية غري رمسية ملكاتبها القطرية هتدف إىل ضمان          

. أن تكـون املشـاريع القطـرية مطابقـة إلطـار حقـوق اإلنسان             
ــبها   ــيف مكاتــ ــجع اليونيســ ــة   وال تشــ ــلى إقامــ ــرية عــ  القطــ

ــه   ــنوح األحـــداث يف حـــد ذاتـ ــلى جـ ــز عـ ــروعات تركّـ . مشـ
فاليونيسـيف تـرى أن أفضـل طـريقة لتجنب جنوح األحداث            
ــوق       ــيني حلق ــة الكاف ــتعزيز واحلماي هــي عــن طــريق ضــمان ال

وبالـتايل فإهنـا تركّـز عـلى جتنـب اجلنوح عن طريق             . األطفـال 
 .ة لألطفالتعزيز الصحة والتعليم واإلصحاح واملرافق الصحي

ومــن الشــواغل الرئيســية لليونيســيف يف جمــال قضــاء   -٥٥
وقــّدرت . األحــداث مشــكلة حــرمان األطفــال مــن حريــتهم  

دراسـة أجريـت برعاية اليونيسيف أن عدد األطفال احملرومني          
 وتعترب  )١٩(.مـن حريتهم يف مجيع أحناء العامل يبلغ مليون طفل         

دى األولويــات، اليونيســيف أن تقلــيل هــذا الــرقم املــرتفع إحــ
أوال، . وحاولــت انــتهاج ثــالث اســتراتيجيات ملعاجلــة املســألة

اعـتمدت اليونيسـيف اسـتراتيجيات تشجع على إهناء التجرمي          
فاالستراتيجيات . وعـلى اإلحالـة إىل خـارج الـنظام القضـائي          

املعنــية بإهنــاء الــتجرمي تبحــث يف كيفــية حــرمان األطفــال مــن 
ــد اكتشــفت اليونيســيف  . حــرياهتم ــؤالء   وق ــن ه  أن كــثريا م

األطفــال الذيــن حــرموا مــن حــرياهتم مل يرتكــبوا أي جــرمية؛   
فكــثري مــنهم هــم، عــلى ســبيل املــثال، مــن أطفــال الشــوارع    

. ومتشــردين وأطفــال الجــئني دون أشــخاص مصــاحبني هلــم  
ــنظام     ــة إىل خــارج ال ــية باإلحال وتبحــث االســتراتيجيات املعن

طفال يف النظام   القضـائي يف طرق هتدف إىل جتنب إدخال األ        
وثانــيا، اعــتمدت اليونيســيف اســتراتيجيات بشــأن . القضــائي

وتقـدم اليونيسيف املساعدة إىل املنظمات      . العدالـة التصـاحلية   
الـنظرية هلـا ببحـث اآللـيات التقليدية املتعلقة بقضاء األطفال،            

ــثا، . والـــيت تـــتوافق مـــع تعزيـــز ومحايـــة حقـــوق الطفـــل   وثالـ
جيات بشــأن اخلــيارات الــبديلة  اعــتمدت اليونيســيف اســتراتي 

ــا يعكــس       ــن احلــرية، مم ــلجزاءات القضــائية غــري احلــرمان م ل
بالـتايل الـتدابري مـثل تلـك املوصي هبا يف قواعد األمم املتحدة              

ــتجازية    ــري االحـ ــتدابري غـ ــية للـ ــيا النموذجـ ــطلعت . الدنـ واضـ
ــال قضــاء األحــداث يف       ــدة مشــروعات يف جم اليونيســيف بع

، مبــا يف ذلــك رونــدا وكوســوفو    احلــاالت الالحقــة للــنـزاع  
ونظم املركز الدويل   . وسـرياليون وتـيمور الشـرقية والصومال      

للـبحوث الـتابع لليونيسـيف يف فلورانسـا حلقة دراسية بشأن            
 ٢٣يف الفتـرة   " قضـاء األحـداث يف حـاالت مـا بعـد النـزاع           "
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وتشارك اليونيسيف أيضا بنشاط    . ٢٠٠١مايو  / أيـار  ٢٥إىل  
وق األطفــال مدرجــة يف جـــداول   يف ضــمان أن تكــون حقـــ  

ــن       ــا م ــية وغريه ــية الدول ــة اجلنائ ــال ويف أنشــطة احملكم األعم
ــاجل جــرائم احلــرب      ــيت تع ــية ال ــية والدول ــة الوطن ــيات العدال آل
ــادة األجــناس وغريهــا مــن اجلــرائم املرتكــبة ضــد      وجــرائم إب

 .اإلنسانية
  

املساعدة التقنية وغريها من األنشطة اليت  -دال
  املعين مبنع اإلجرام الدويلينفذها املركز 

بـذل املركـز املعـين مبـنع اإلجـرام الـدويل جهودا قوية               -٥٦
ملعاجلـة جوانـب قضاء األحداث يف مجيع جماالت العمل ذات           
ــاحلية     ــة التصـ ــلة بالعدالـ ــطته املتصـ ــا يف أنشـ ــلة وخصوصـ الصـ
ــية     ــرب الوطنــــ ــنظمة عــــ ــرمية املــــ ــة اجلــــ ــية مكافحــــ وباتفاقــــ

زال  وما. ى النحو املبني أعاله   والـربوتوكوالت املكملة هلا عل    
ذلك . نطـاق أنشـطة املركـز املذكـور مقيدا بعدد من العوامل           

أن طلــب جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية وغريهــا مــن        
اهليـئات التشـريعية إىل املركـز بالتركيز على جماالت األولوية،           
ــية والفســاد واالجتــار     مبــا يف ذلــك اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطن

وكانــت مشــاريع . اص قــّيد مســتوى املــوارد املــتاحة باألشــخ
املســاعدة التقنــية بشــأن قضــاء األحــداث، عــلى الــنحو املــبني  

 .أدناه، مرهونة بالتمويل من خارج امليزانية

واســـتجابة إىل طلـــب مـــن حكومـــة لبـــنان، اســـتهل   -٥٧
ــثاين   ــية يف كــانون ال ــناير /مشــروع للمســاعدة التقن . ١٩٩٩ي

 ٢٠٠٢مارس  / يستكمل يف آذار   ويهـدف املشـروع املقرر أن     
إىل تعزيــــز القــــدرات التشــــريعية واملؤسســــية لــــنظام قضــــاء 
األحـداث وصـوغ اسـتراتيجية بشـأن حتسني أحوال السجون           
للجـــناة الشـــباب، مــــع ضـــمان أن تســــود تدابـــري احلمايــــة     

ــية     ــزاءات العقابـ ــيم عـــلى اجلـ ــاعدة والتعلـ ومت تعزيـــز . واملسـ
ــتعلق   ــيما ي ــتدابري  التشــريعات القائمــة وخصوصــا ف ــيق ال  بتطب

ــيق       ــراءات التوف ــلجوء إىل إج ــبديلة، وال ــتدابري ال ــية وال التعليم
. واملصــاحلة، واحلمايــة املقدمــة إىل األحــداث ضــحايا اجلــرمية  

ــة       ــإلدارة والعدال ــربملانية ل ــوزراء واللجــنة ال ــس ال ــتمد جمل واع
ومن املتوقع أن يدرس الربملان     . مشـروع قانون يف هذا الشأن     

وبدعم مقدم من املشروع،    . ٢٠٠٢ سـنة    املشـروع يف أوائـل    
أنشـأت إدارة الشـباب الـيت تؤدي دورا تنسيقيا رئيسيا نظاما            

ــيانات بشــأن اجلــناة األحــداث       ــن أجــل مجــع الب ــيا م . منوذج
وسـاعد املركـز املعـين مبـنع اإلجـرام الـدويل السلطات الوطنية          
عـلى إنشـاء وحـدة لشـرطة الشـباب داخـل الشـرطة القضائية               

 تدريــب جديــد بشــأن قضــاء األحــداث   وعــلى وضــع مــنهج 
ــن     ــا مـ ــية ولغريهـ ــة اجلنائـ ــية بالعدالـ ــاالت املعنـ ــي الوكـ ملوظفـ

تعزيز اإلدارة املسؤولة عن احتجاز     : ومشـل املشروع  . الدوائـر 
األحـداث يف السـجن املركـزي؛ وإعـادة تنظيم املباين احلالية،            
ــلى      ــية؛ واملســاعدة ع ــية احلال ــية واملهن ــربامج التعليم ــز ال وتعزي

م مركـز جديد إلعادة تأهيل ومراقبة األحداث املدانني         تصـمي 
وأخـريا، اضـطلع املركز، بالتعاون مع   . أو احملبوسـني احتياطـيا   

ويف أول  . وزارة العـدل ببحـث بشـأن مدى جنوح األحداث         
 قـّدم حتليال عن حالة      ١٩٩٨تقريـر، يقـّيم البـيانات مـن سـنة           

اجلاحنني األحـداث املخـالفني للقـانون واملؤسسـات اليت تعاجل           
وجيـري اإلعـداد الـنهائي لـتقرير مـتابعة يستند إىل            . األحـداث 

 .٢٠٠٠ و١٩٩٩البيانات املتعلقة بسنيت 

ولضـمان إجـراء إصـالح شامل لنظام العقوبات فيما           -٥٨
ــتعلق بالقّصــر، تــبقى هــناك ثــالث مســائل أساســية يــتعني        ي

اإلناث القصر يف االحتجاز، ومنع اجلناح ومعاودة   : معاجلـتها 
وبـناء على طلب السلطات الوطنية، وضع مشروع        . جـرام اإل

ــة    ــية االســتجابة إىل تلــك الشــواغل املقلق ــتابعة بغ وتتمــثل . م
إنشــاء مؤسســة معيــنة ) أ: (أهــداف هــذا املشــروع فــيما يــلي 

إقامـــة دائـــرة ) ب(الحـــتجاز الفتـــيات املخالفـــات للقـــانون؛ 
ــادة      ــدل وإع ــرامج وزارة الع ــرعاية الشــباب تســتجيب إىل ب ل

إنشاء قسم   )ج(هـيل االجـتماعي خارج نطاق السجون؛        التأ
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للرعاية يف إدارة الشباب بوزارة العدل، وإجراء محاية قضائية         
 .للقصر الذين أصبحوا ضحايا اجلرمية

واسـتنادا إىل توصـيات بعـثة تقنـية، أوفدت بناء على             -٥٩
طلـب وزارة العدل يف مصر، وضع املركز املعين مبنع االجرام           

ــتقدمي املســاعدة إىل احلكومــة يف جهودهــا  الــدويل مشــروع ا ل
املــبذولة لــتعزيز القــدرة التشــريعية واملؤسســية لــنظام قضــاء       
ــبلد ولتحســني ظــروف احــتجاز اجلــناة      ــذا ال األحــداث يف ه

وسـوف يهدف هذا املشروع على وجه التحديد        . األحـداث 
انشــــاء جملــــس للشــــباب لــــيعمل كوحــــدة حبــــوث ) أ: (إىل

تعزيز الضمانات  ) ج(القدرات؛  حتسـني بـناء     ) ب(وتنسـيق؛   
يف الدراسات االفرادية اليت تشمل األطفال املعرضني للخطر؛        

. تعزيـز األحكـام التشريعية الوطنية فيما يتعلق باألحداث        ) د(
ــال يف      ــبذولة فع ــود امل ــذه األنشــطة يف اجله وســوف تســهم ه
ــتماعي     ــار االجـ ــتوفري االطـ ــالحية لـ ــات االصـ بعـــض املؤسسـ

ــيمي والنفســي ا  لضــروري العــادة التأهــيل االجــتماعي   والتعل
وزيــادة عــلى ذلــك، ســوف  . واعــادة تربــية األحــداث اجلــناة 

يسـتكمل هـذا املشـروع التدخـالت املرتقـبة يف اطار مشروع     
بـرنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات بشأن احلد         
مـن الطلـب عـلى املخـدرات بـني أطفال الشوارع يف القاهرة              

هـو ما سيضع األساس ملزيد من األنشطة يف         واالسـكندرية، و  
 .جماالت الشباب املعرضني للخطر وجناح األحداث

 جيري تنفيذ   ١٩٩٩ويف جـنوب افريقيا، بدأ يف سنة         -٦٠
مشـروع يسـتغرق ثـالث سـنوات بشـأن قضـاء األطفـال، مع             
ادارة العــدل والتنمــية املؤسســية باعتــبارها الوكالــة احلكومــية  

األمــم املــتحدة الــيت تعتــرب أطــرافا يف  أمــا وكــاالت . املــتعاونة
االتفـاق فهـي بــرنامج األمـم املـتحدة االمنــائي ومكتـب األمــم      
املــتحدة خلدمــات املشــاريع، مــع املركــز املعــين مبــنع االجــرام    

ويقـع املشـروع يف مديـرية األطفال        . الـدويل كوكالـة منتسـبة     
وتشـــمل اللجـــنة التوجيهـــية املشـــتركة بـــني . يف ادارة العـــدل

ــا ــة املشــروع، باالضــافة إىل    القطاع ــيت أنشــئت يف بداي ت وال
مثـــاين ادارات ومكاتـــب وطنـــية، مؤسســـة الـــتعاون االمنـــائي  
السويســرية وبــرنامج األمــم املــتحدة االمنــائي ومــنظمة األمــم   

ويساعد املشروع حكومة جنوب    . املـتحدة للطفولـة واملركـز     
افريقـيا حالـيا يف تنفـيذ نظـام جديـد لقضاء األطفال عمال مبا               

 من االتفاقية بشأن حقوق الطفل،      ٤٠ و ٣٧جـاء يف املـادتني      
وصـكوك دولـية أخـرى ذات صـلة مـثل قواعد األمم املتحدة              
ــية الدارة شــؤون قضــاء األحــداث واملــبادئ       ــيا النموذج الدن
التوجيهــية للحــيلولة دون جــنوح األحــداث وقواعــد األمــم      

ة قرار اجلمعي (املـتحدة حلمايـة األحـداث اجملردين من حريتهم          
١٩٩٠ديسمبـر / كانون األول  ١٤ املـؤرخ    ٤٥/١١٣العامـة   

ويســعى املشــروع إىل مســاعدة احلكومــة والقطــاع غــري      ). 
احلكومـي يف وضـع اسـتجابات وافـية للجناة من الشباب عن             

تعزيـز القـدرة واسـتخدام الـربامج املتعلقة         ) أ: (طـريق مـا يـلي     
ــات      ــرض العقوبـ ــائي وفـ ــنظام القضـ ــارج الـ ــة إىل خـ باالحالـ

زيـادة محايـة الشـباب املوجودين يف االحتجاز         ) ب(سـبة؛   املنا
تعزيــز تنفــيذ تشــريعات قضــاء األطفــال؛  ) ج(قــبل احملاكمــة؛ 

زيـادة الوعي بني املوظفني الفنيني يف نظام العدالة اجلنائية      ) د(
ــتعلق       ــيما ي ــية ف ــراءات التدارك ــألة االج ــور مبس ــة اجلمه وعام

وقد . ة املستقلة إقـرار اجـراءات للمراقب    ) ه(بقضـاء األطفـال؛     
وضـع هـذا املشـروع بالـتعاون الوثـيق مع فريق التنسيق املعين              
باملشـورة واملسـاعدة التقنـية يف قضاء األحداث، الذي يدرس           
اآلن، يف ضـوء النـتائج املؤقـتة الواعدة، جعله األساس لصوغ            
ــاء     ــال قضـ ــاريع يف جمـ ــيذ مشـ ــع وتنفـ ــية لوضـ ــبادئ توجيهـ مـ

 .األحداث
  
الشبكة : ت غري احلكوميةأنشطة املنظما  -هاء

  الدولية املعنية بقضاء األحداث
ــناء آخــر اجــتماع     -٦١ ــتابعة للتوصــيات الــيت قدمــت أث م

عقـده فـريق التنسـيق، شـاركت الشبكة الدولية املعنية بقضاء            
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ــية       ــنظمات غــري احلكوم ــيكل شــامل للم األحــداث، وهــي ه
املشـاركة يف أعمـال فريق التنسيق، يف تنظيم تدريب يف جمال            

ضـاء األحـداث مـع مكتب املفّوض السامي حلقوق االنسان           ق
ومشلـت أنشطة   . ٢٠٠٠أكـتوبر   /يف أوغـندا يف تشـرين األول      

ــار أنشــطة اليونيســيف يف       ــية يف اط ــدمي اخلــربة الفن أخــرى تق
مجهوريـة مقدونـيا اليوغوسـالفية سابقا واملشاركة يف تدريب          

انيا يف جمـال قضـاء األحـداث ملوظفني مهنيني من أوغندا وتنـز           
ومـــالوي ونيـــبال، قـــام بتنظـــيمه املركـــز الدامنـــركي حلقـــوق 

وتـتعاون الشـبكة مع منظمات غري حكومية أخرى    . االنسـان 
ــرعي معــين بقضــاء األحــداث ومجاعــات      ــريق ف عــن طــريق ف

وتعــاجل الشــبكة مســائل قضــاء األحــداث . مؤمتــرات األطفــال
للجنة أثـناء انعقـاد دورات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وا     

املعنــية حبقــوق االنســان وجلــنة حقــوق الطفــل وجلــنة مناهضــة 
واسـتحدثت الشـبكة عـددا من أدوات املعلومات،         . التعذيـب 

مبا يف ذلك انشاء موقع على شبكة االنترنت، واصدار رسالة          
ويف سـنة  . إخـبارية وقائمـة مبناقشـات حـول قضـاء األحـداث      

، أعــــدت الشــــبكة نصوصــــا وحتلــــيال لــــلمالحظات ٢٠٠١
قضاء "تامـية الـيت وضـعتها جلنة حقوق الطفل حتت عنوان            اخل

". األحـداث، والطفـل غـري املـرغوب فـيه ومسؤوليات الدولة           
وتـنظم الشبكة أيضا مناقشات لألفرقة الدولية، وكان آخرها         
مـا عقـد أثـناء املؤمتر العاملي الثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي     

اليابان، يف الفترة   والـتجاري لألطفـال، املعقود يف يوكوهاما،        
 .٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٠-١٧
  
جوانب قضاء األحداث يف اتفاقية مكافحة   -واو

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع 
وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة 

  النساء واألطفال
ان اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب           -٦٢

ــية ــات    ،الوطنـ ــطة اجلماعـ ــي أنشـ ــكل رئيسـ ــناول بشـ الـــيت تتـ

االجرامـية املـنظمة، ال تطـرح مسـائل قضاء األحداث بشكل            
ــية ظهــرت     . صــريح ــناء املفاوضــات بشــأن االتفاق ــه أث ــيد أن ب

احلاجـة إىل أن يكـون العديـد من أحكامها متوافقا مع املعايري             
فاألحكام مثل تلك املتعلقة    . والقواعـد بشأن قضاء األحداث    

ومحايــة الشــهود  ) ٢٥املــادة (عدة الضــحايا ومحايــتهم  مبســا
، عــلى ســبيل املــثال، تنطــبق أيضــا عــلى الشــهود  )٢٤املــادة (

وزيادة على ذلك، أُعرب عن . والضـحايا مـن مجـيع األعمـار     
ــية       ــات اجرام ــيد الشــباب يف مجاع ــة بشــأن جتن ــواغل مقلق ش
مــنظمة وبشــأن تعــرض فــئات اجتماعــية خاصــة مبــا يف ذلــك  

ــلجرمية املــنظمة  الشــباب للعو . اقــب املباشــرة وغــري املباشــرة ل
املــادة (وهــذا الشــاغل يــنعكس يف احلكــم الــذي يتــناول املــنع  

املشاريع الرامية إىل منع اجلرمية املنظمة      "، الـيت تشـري إىل       )٣١
عـرب الوطنـية وذلـك مـثال بتخفـيف وطـأة الظروف اليت جتعل               

نظمة عرب  الفـئات املهّمشـة اجتماعـيا عرضـة ألفعـال اجلرمية امل           
 ".الوطنية

ــار      -٦٣ ــبة االجتـ ــع ومعاقـ ــنع وقمـ ــروتوكول مـ ــأخذ بـ ويـ
باألشـخاص يف احلسـبان حقـيقة أن كـثريا من ضحايا االجتار             
هـم مـن األطفـال، الـذي يعّرفهم الصك بأن أي شخص يقل              

ــا يســتغلون     ١٨عــن  ــبا م ــر وأن الضــحايا غال ــن العم  ســنة م
الــيت يــتم بطــرق جتعــلهم أيضــا جــناة مبقتضــى قوانــني الــبلدان  

ويف احلـاالت الـيت يقـل فيها عمر الضحية عن           . هتريـبهم الـيها   
ــيد .  ســنة، فــان جــرمية االجتــار تنطــبق بشــكل أعــم   ١٨ فتجن

الطفـل أو نقلــه أو انـتقاله أو ايــواؤه أو تسـليمه يشــكل اجتــارا    
حــىت لــو مل تســتعمل الوســائل غــري املشــروعة مــثل القســر أو   

وهــي الــيت جيــب اخلطــف أو التعســف يف اســتعمال الســلطة،  
ــن       ــيها ضــحايا م ــتورط ف ــلجرمية حيــث ي ــرارها كأركــان ل اق

وتــــتوازن أركــــان العدالــــة اجلنائــــية التفاعلــــية يف  . الــــبالغني
الــــربوتوكول يف مواجهــــة األحكــــام الــــيت تدعــــم وتســــاعد 
الضـحايا، اعـترافا بـأن ضـحايا االجتـار، مبا يف ذلك األطفال،              

عــادة هــم عرضــة عــلى وجــه اخلصــوص لاليــذاء مــثل خطــر ا  
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ــنظر يف اختــاذ تدابــري    . إيذائهــم ــدول األطــراف بال وتطالَــب ال
ــراعاة احلاجــات اخلاصــة لألطفــال      ــراء الضــحايا وم ــتعزيز إب ل
ومحايـة الضحايا وخصوصا النساء واألطفال من اعادة احلاق         

وتشمل أحكام الربوتوكول الذي يتناول تدريب    . األذى هبـم  
ضحايا وعلى  املسـؤولني أيضـا التدريـب عـلى محاية حقوق ال          

ــرورة محايـــتهم مـــن املـــتجرين، ويشـــري إىل أن أســـاليب       ضـ
التدريــب ينــبغي أن تــأخذ يف االعتــبار املســائل احلساســة الــيت 

 .هتم الطفل وهتم اجلنسني
  

خطة العمل : اعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة -زاي
  بشأن قضاء األحداث

يتــناول الــباب الــثاين عشــر مــن خطــة العمــل لتنفــيذ    -٦٤
. اعــالن فييــنا بشــأن اجلــرمية والعدالــة مســألة قضــاء األحــداث

فهـو يطالب الدول إىل دعم وضع ممارسات ملنع اجلرمية معنية     
ــر      ــداث خلطـ ــّرض األحـ ــبار تعـ ــأخذ يف االعتـ ــاألحداث وتـ بـ
ــية مبــا يف ذلــك تقــدمي املســاعدة يف     ــيدهم ألغــراض اجرام جتن

. ةحيـنها املناسـب إىل األحـداث الذيـن يواجهون ظروفا صعب           
ويطالــب أيضــا بــتعزيز نظــم قضــاء األحــداث، وتعزيــز اعــادة  
تثقـيف واعـادة تأهـيل اجلـناة األحـداث وزيادة اسهام اجملتمع             

ــنع جــرائم األحــداث     ــية إىل م ــود الرام ــيذ اجله . احملــلي يف تنف
ــأن       ــب خطــة العمــل املركــز ب ــدويل، تطال ــلى املســتوى ال وع

ث يصــوغ مشــاريع للــتعاون الــتقين يف جمــال قضــاء األحــدا      
ملسـاعدة الـدول عـلى تلـك املشاريع ولضمان التعاون الفّعال            
بـني وكـاالت األمـم املـتحدة املختصـة وسائر املنظمات ذات             

 .الصلة
  

مالحظات ختامية ومقترحات لالجراء       -سادسا
   املطلوب من اللجنة اختاذه   

حتقيق الفعالية : اصالح نظام العدالة اجلنائية -ألف
  واإلنصاف

قشـة املوضـوع احملـوري بشـأن اصـالح نظام        أثـناء منا   -٦٥
 مـــن ٣البـــند (حتقـــيق الفعالـــية واالنصـــاف : العدالـــة اجلنائـــية

، قـد تـود اللجنة أن تناقش اصالح         )جـدول األعمـال املؤقـت     
العدالـة اجلنائـية يف كـامل نطاقهـا، مع ايالء اهتمام خاص إىل       

إصــالح قضــاء األحــداث؛ وإصــالحات    : املواضــيع الفرعــية 
نائـية املـتكاملة مـع ايالء التأكيد اخلاص إىل أعضاء           للعدالـة اجل  

النــيابة العامــة واحملــاكم والســجون؛ تعزيــز الــتعاون الــدويل يف 
ويف هذا املضمار، قد تود اللجنة أيضا       . جمـال العدالـة اجلنائـية     

ــتعاون دعمــا الصــالح     ــية وال ــنظر يف دور املســاعدة التقن أن ت
ــنها يف اطــار حفــ    ــية، ومــن بي ــة اجلنائ ظ الســلم واعــادة  العدال

 .التعمري يف الفترة الالحقة للنـزاعات

ومـن املـتوقع أن تقدم أثناء مناقشة املوضوع احملوري           -٦٦
عـروض حبثـية بشـأن مشـاريع املساعدة التقنية اجلارية، وعلى            

وســوف يدعــى اخلــرباء مــن  . ســبيل املــثال، قضــاء األحــداث 
يوىل وسوف  . بلـدان نفّـذ هبـا اصـالح شـامل للعدالـة اجلنائية            

اهــتمام خــاص إىل الــتطورات األخــرية يف جمــال الــتعاون عــلى 
واسـتنادا إىل املناقشـة، قـد تود اللجنة أن          . املسـتوى االقلـيمي   

تـنظر يف اقـتراحات مـن أجـل تعزيـز اصـالح العدالـة اجلنائية،                
ــية        ــاعدة التقنـ ــدمي املسـ ــريق تقـ ــن طـ ــثال، عـ ــبيل املـ ــلى سـ عـ

ــيان    ــيم البـ ــع وتعمـ ــارية، ومجـ ــات االستشـ ــأن واخلدمـ ات بشـ
 .استخدام وتطبيق املعايري والقواعد وأمثلة للممارسة احلسنة

  



 

23  
 

E/CN.15/2002/3

تعزيز تعميم وتطبيق املعايري والقواعد يف جمال   -باء
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

قـد تـود اللجـنة، إذ تـأخذ يف احلسبان اعتبارات جلنة              -٦٧
ــني مكافحــة       ــتوازن ب ــربنامج والتنســيق بشــأن اجيــاد هنــج م ال

دات اجلـرمية الدولـية وتعزيـز أجهـزة العدالـة اجلنائـية اليت              هتديـ 
، تنظر يف   )١٨٥، الفقـرة    A/56/16(تتسـم بالـنـزاهة والفعالـية       

طــرائق واقعــية وعملــية جلهــود أجنــع يف جمــال الــتعاون الــدويل  
وهـي سـوف تسـهم أيضـا يف حتسـني وزيـادة االرتقاء بتطبيق               

 .معايري األمم املتحدة وقواعدها

ــابقة الـــيت   وقـــد أث -٦٨ ــداوالت واملناقشـــات السـ بتـــت املـ
أجـرهتا اللجـنة أن التنفـيذ الفعـال ال ميكـن أن يـتحقق إال عن                 
طــريق التعمــيم الواســع الــنطاق وتعزيــز معــايري األمــم املــتحدة 

. وقواعدهـــا عـــلى املســـتويات الدولـــية واالقليمـــية والوطنـــية 
 ١٩٩٦/١٦وعمـال بقـراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي        

ــادة حتســني    ١٩٩٨/٢١و  ــرمي اىل زي ــبغي اختــاذ تدابــري ت ، ين
فعالـية استخدامها وتطبيقها، عن طريق اخلدمات االستشارية        
واجـتماعات أفـرقة اخلـرباء واحللقـات التدريبية، واعداد مواد           
التدريـــب وحتديـــث األدلـــة االرشـــادية القائمـــة واســـتحداث  

وقد تود اللجنة كذلك أن     ". جمموعـة أدوات ألفضل ممارسة    "
توصــي بتوســيع اســتعمال التكنولوجــيات اجلديــدة يف تعمــيم  
املعـايري والقواعـد والوثائق ذات الصلة، وكذلك تقدمي الدعم          
اىل الــدول األعضــاء لتيســري ســبل الوصــول عــن طــريق هــذه    

 .الوسائط
  
حتسني استعراض استخدام وتطبيق املعايري  -جيم

  والقواعد بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
طبقـــت منهجـــية موحـــدة جلمـــع املعلومـــات بشـــأن   -٦٩

اســتعمال وتطبــيق املعــايري عــلى مــدى ســنوات عديــدة عــلى    
. معـايري خمـتارة واعـدت تقاريـر قدمت اىل اللجنة وفقا لذلك            

وقــد تــود اللجــنة أن تــنظر يف كيفــية اجــراء أفضــل اســتعراض 
الســتخدام وتطبــيق املعــايري والقواعــد، مــع مــراعاة مداوالهتــا   

ــراراهتا  الســابقة بشــأن املنهجــية، مبــا يف ذلــك نطــاق رفــع    وق
ــرها، واملعــايري الالزمــة لوضــع عالمــات     ــتقارير ومــدى توات ال

وقــد تــود اللجــنة ". جتمــيعي"ارشــادية هاديــة واســتخدام هنــج 
أثــناء نظــرها أن تــأخذ يف االعتــبار النــتائج الــيت حتققــت يف       
اســتكمال دورة االبــالغ األوىل وكذلــك اخلــيارات االضــافية 

لتالــية لــتعزيز دورهــا يف اختــاذ قــرارات مدروســة اســتنادا اىل   ا
 :معلومات شاملة وموثوق هبا

دعـوة األمانة اىل عقد اجتماع لفريق اخلرباء         )أ( 
السـتعراض الـنظام احلـايل للفحـص واالبـالغ بشأن استعمال            
وتطبـيق املعـايري والقواعد القائمة، استنادا اىل حملة خمتصرة من           

مــن قــبل، وذلــك لتقيــيم املــزايا والصــعوبات األعمـال املقدمــة  
واالبالغ عنها اىل اللجنة    " جتميعي"املـتوقعة يف اسـتعمال هنج       

ــترحات      ــية عشــرة، اعــتمادا ايضــا عــلى مق ــا الثان ــناء دورهت أث
 ملموسة تتقدم هبا األمانة؛

تقييم النتائج املنجزة والتقدم احملرز يف تطبيق        )ب( 
اعــادة توجــيه األنشــطة حنــو املعــايري والقواعــد القائمــة هبــدف 

برنامج للمساعدة التقنية أكثر تركزا من أجل اصالح العدالة         
اجلنائـية مـن جانـب املركـز املعين مبنع االجرام الدويل وشبكة             
بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، متشيا مع      
خطـــط العمـــل املـــتعلقة بتنفـــيذ اعـــالن فييـــنا بشـــأن اجلـــرمية   

 .لةوالعدا
  
  استحداث معايري جديدة -دال
قــد تــود اللجــنة أن تــناقش وتعــتمد املشــروع اجلديــد  -٧٠

للصــكوك بشــأن العدالــة التصــاحلية ومــنع اجلــرمية وأن توصــي 
الـدول األعضـاء بـأن تعممهـا وأن تعزز استخدامها وتطبيقها            

 .على أوسع نطاق
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  اصالح قانون العقوبات  -هاء
ــل لتن    -٧١ ــة العم ــع خط ــيا م ــنا بشــأن    متش ــالن فيي ــيذ اع ف

اجلــرمية والعدالــة، الــباب العاشــر بشــأن اكــتظاظ الســجون       
وبدائـل السـجن، قـد تـود اللجـنة أن تكـرر دعوهتا اىل الدول                
األعضـاء باختـاذ اجراء ملعاجلة مسألة اكتظاظ السجون واجياد          
ــرار اجمللــس      ــواردة يف ق ــتابعة للتوصــيات ال ــل للســجن، م بدائ

 بشــأن اصــالح قــانون  ١٩٩٩/٢٧االقتصــادي واالجــتماعي 
العقوبـات، ولتطبــيق املـبادئ الــواردة يف اعـالن أروشــا بشــأن    

وقد تود اللجنة أيضا أن تدعو      . املمارسـة احلسنة يف السجون    
املركز املعين مبنع االجرام الدويل إىل تقدمي املساعدة يف شكل          
خدمــات استشــارية أو تقيــيم احلاجــات أو بــناء القــدرات أو   

ه مـن املسـاعدة اىل الـدول، بناء على طلبها،        التدريـب أو غـري    
لتمكيـنها مـن حتسـني أحـوال السجون لديها وتقليل اكتظاظ            

 .السجون وزيادة االعتماد على بدائل للسجن
  
  تعزيز قضاء األحداث  -واو
ــنا بشــأن        -٧٢ ــالن فيي ــيذ اع ــل لتنف ــة العم ــع خط ــيا م متش

داث، اجلـرمية والعدالـة، الـباب الـثاين عشـر بشـأن قضاء االح             
قـد تـود اللجـنة أن تسدي مشورهتا على وجه التحديد بشأن             
طــــرق تعزيــــز الــــتعاون مــــع شــــركاء آخــــرين ذوي صــــلة، 
ــين       ــيق املعـ ــريق التنسـ ــرين يف فـ ــاء آخـ ــع أعضـ ــا مـ وخصوصـ
باملشـورة واملسـاعدة التقنـية يف جمـال قضـاء األحـداث، املنشأ              
 متشـيا مـع املـبادئ التوجيهـية للعمـل املتعلق باألطفال يف نظام         
العدالة اجلنائية من أجل مجلة أمور من بينها متابعة التوصيات          
ــاء        ــائل قضـ ــية مبسـ ــل املعنـ ــوق الطفـ ــنة حقـ ــن جلـ ــة مـ املقدمـ

 .األحداث

وقـد تـود اللجـنة كذلك أن توصي املركز املعين مبنع             -٧٣
االجـرام الـدويل بـأن يواصـل، بالـتعاون مـع كـيانات أخرى،               

لتعزيز نظم قضاء   وضع وتنفيذ مشاريع ملنع جرمية الشباب، و      

األحـداث ولتحسـني إعـادة التأهيل ومعاملة اجلناة األحداث،          
 . وملواصلة تعزيز حقوق األطفال عن طريق الربامج العاملية

  
  زيادة تدابري التعاون التقين -زاي
ــنا بشــأن      -٧٤ متشــيا مــع خطــط العمــل لتنفــيذ اعــالن فيي

لصلة من  اجلـرمية والعدالـة، وبغية ضمان تنفيذ األبواب ذات ا         
هـذه اخلطـط، قد تود اللجنة أن هتيب بالدول األعضاء اتاحة            
أمـوال اضـافية من أجل تدابري التعاون التقين املوجه حنو زيادة         
استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع         

 .اجلرمية والعدالة اجلنائية
  
  تعزيز أنشطة التعاون والتنسيق -حاء
جـــنة أن تـــنظر يف طـــرق زيـــادة حتســـني  قـــد تـــود الل -٧٥

الــتعاون والتنســيق بــني املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل        
ومكتـــب املفـــوض الســـامي حلقـــوق االنســـان هبـــدف تعزيـــز 
ــية وتدعــيم العالقــات     ــراجمهما املعن ــتعاون القــائم يف تنفــيذ ب ال
التعاونـية مـع مـنظمة األمـم املـتحدة للطفولة وسائر املنظمات           

 .ولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلةاحلكومية الد
   

 احلواشي
 
ــة اجملــرمني،     )١( ــثامن ملــنع اجلــرمية ومعامل مؤمتــر األمــم املــتحدة ال

تقرير : ١٩٩٠سبتمرب  / أيلول ٧ -أغسطس  / آب ٢٧هافانا،  
منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املبــيع (أعدتــه األمانــة العامــة 

A.91.IV.2(املرفق، ٣-، الفصل األول، الفرع باء. 
، ...مؤمتـر األمـم املـتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني             )٢(

 .، املرفق٣-الفصل األول، الفرع جيم
مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني،        انظـر    )٣(

ــيف،  ــطس / آب٢٢جنـ ــول٣ -أغسـ ــبتمرب / أيلـ : ١٩٥٥سـ
 املـتحدة، رقم    منشـورات األمـم   (تقريـر أعدتـه األمانـة العامـة         

 .ألف-، املرفق األول)IV.4.1956املبيع 
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ــيجني،       )٤( ــرأة، ب ــين بامل ــرابع املع ــاملي ال ــر الع ــر املؤمت  ١٥-٤تقري
منشـورات األمـم املتحدة، رقم املبيع        (١٩٩٥سـبتمرب   /أيلـول 

A.96.IV.13( املرفق األول١، الفصل األول، القرار ،. 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٥(
 األمــم املــتحدة الســابع ملــنع اجلــرمية ومعاملــة اجملــرمني،   مؤمتــر )٦(

ــيالنو،  ــطس / آب٢٦مـ ــول٦ -أغسـ ــبتمرب / أيلـ : ١٩٨٥سـ
منشـورات األمـم املـتحدة، رقم       (تقريـر أعدتـه األمانـة العامـة         

 .، املرفق٢-، الفصل األول، الفرع دال)A.86.IV.1املبيع 
 .يب وتصوE.92.IV.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٧(
مؤمتــر األمــم املــتحدة العاشــر ملــنع اجلــرمية ومعاملــة اجملــرمني،    )٨(

تقريــر أعدتــه األمانــة : ٢٠٠٠أبــريل / نيســان١٧-١٠فييــنا، 
ــيع   (العامــة  ، )A.00.IV.8منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املب

 .الفصل األول
 .٢٢، الفقرة ...مؤمتر األمم املتحدة العاشر )٩(
ــرنامج األ   )١٠( ــتألف شــبكة ب ــة    ت ــنع اجلــرمية والعدال ــتحدة مل ــم امل م

اجلنائـية مـن مركـز األمـم املـتحدة املعـين مبـنع االجرام الدويل                
وعـدد مـن املعـاهد األقاليمـية واالقليمـية حول العامل وكذلك        

وقد استحدث ملساعدة اجملتمع الدويل     . مـن مراكز متخصصة   
عـلى تعزيـز الـتعاون الـدويل يف جمـال حاسـم وهو منع اجلرمية                

هلا جمموعة متنوعة    وتتـيح العناصـر املكونـة     . الـة اجلنائـية   والعد
من اخلدمات، من بينها تبادل املعلومات والبحوث والتدريب 

املركز املعين مبنع   : وفـيما يـلي أعضـاء الشبكة      . والتعلـيم العـام   
االجــرام الــدويل، معهــد األمــم املــتحدة األقالــيمي لــبحوث       

قصــى ملــنع اجلــرمية اجلــرمية والعدالــة، معهــد آســيا والشــرق األ
ومعاملـة اجملـرمني، معهـد األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية ومعاملة               
اجملـــرمني يف أمـــريكا الالتينـــية، املعهـــد األورويب ملـــنع اجلـــرمية 
ومكافحـتها، املنتسب إىل األمم املتحدة، املعهد االفريقي ملنع         
اجلـــرمية ومعاملـــة اجملـــرمني، أكادميـــية نـــايف العربـــية للعلـــوم  

 املعهــد األســترايل لدراســات اجلــرمية، املركــز الــدويل  األمنــية،
ــية، املعهــد     ــة اجلنائ ــانون اجلــنائي وسياســة العدال الصــالح الق
ــية، املعهــد الوطــين     ــيا يف العلــوم اجلنائ الــدويل للدراســات العل
للعدالــة يف وزارة العــدل، يف الواليــات املــتحدة األمريكــية،     

ون االنســاين، معهــد راؤول فالينــربغ حلقــوق االنســان والقــان 
واملركــز الــدويل ملــنع اجلــرمية واجمللــس االستشــاري الــدويل       

 .العلمي والفين
األمـثلة هـي دلـيل مـن أجـل مقـرري السياسـات بشـأن تنفيذ                  )١١(

اعـــالن مـــبادئ العـــدل األساســـية املـــتعلقة بضـــحايا االجـــرام 
ــلطة   ــتعمال السـ ؛ (E/CN.15/1998/CRP.4)والتعســـف يف اسـ

أجــل ضــحايا اســتعمال وتطبــيق  وكتيــب بشــأن العدالــة مــن  
ــتعلقة بضـــحايا اجلـــرمية    ــية املـ ــبادئ العـــدل األساسـ اعـــالن مـ

ــلطة   ــتعمال السـ  E/CN.15/1998/CRP.4)والتعســـف يف اسـ

/Add.1)       واالسـتراتيجيات النموذجية والتدابري العملية بشأن ،
القضـاء عـلى العـنف ضد املرأة يف ميدان منع اجلرمية والعدالة             

ــية  ــتراتيجيات األمـــــم E/CN.15/1999/CRP.8)اجلنائـــ ، واســـ
ــنـزيل  دلــــــيل مــــــرجعي : املــــــتحدة ملكافحــــــة العــــــنف املــــ

(ST/CSDHA/20)         منشور (؛ والتعلـيم األساسـي يف السـجون
: ؛ وتدابري لتشغيل املعايري   )IV.3.95األمـم املـتحدة، رقم املبيع       

ــنة يف الســـجون   ــة احلسـ ــئة (كتيـــب دويل بشـــأن املمارسـ اهليـ
 ).١٩٩٥وبات، الهاي، الدولية إلصالح قانون العق

انظـر يف هـذا الصـدد تقريـر جلـنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                )١٢(
ــائق الرمســية لــلمجلس االقتصــادي  (عــن دورهتــا الســابعة   الوث

ــتماعي،  ــم  ١٩٩٨واالجــ ــلحق رقــ ، (E/1998/30) )١٠، املــ
ألف، وكذلك تقرير األمني العام عن استعمال  -املـرفق الـرابع   

 املـتحدة وقواعدهـا يف جمال منع اجلرمية         وتطبـيق معـايري األمـم     
 .Add.1) و (E/CN.15/1998/8والعدالة اجلنائية 

تقريـر جلــنة مــنع اجلــرمية والعدالـة اجلنائــية عــن أعمــال دورهتــا    )١٣(
الوثـائق الرمسـية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،       (العاشـرة   
، اجلـــــزء األول، (E/2001/30) )١٠، املـــــلحق رقـــــم ٢٠٠١

 .باء-عالفصل الراب
ــريان     )١٤( ــر بـ ــتماع، انظـ ــامل لالجـ ــتقرير الكـ ــلى الـ ــالع عـ لالطـ

احلقــائق : نــزالء الســجون يف العــامل"واملســلي، . تكاشــوك ور
 من املعهد األورويب    ١٥، الورقـة رقـم      "واالجتاهـات واحللـول   

ويوجد هذا التقرير،   . ٢٠٠١ملـنع اجلـرمية ومكافحـتها، سـنة         
قنـــية الـــثماين الـــيت وورقـــة املعلومـــات اخللفـــية والورقـــات الت

ــتاحة عــلى املوقــع الشــبكي        عرضــت أثــناء حلقــة العمــل، م
 .http://www.unicri.it/news/default.htm: للمعهد

)١٥( R. Walmsley, Research findings No. 88, No. 116 and 

166 (London, Home Office Research, Development 

and Statistics Directorate, 1999, 2000 and 2002). 
 "The World Prison Brief"خالصـة أحوال السجن يف العامل   )١٦(

، (www.prisonstudies.org)عـــلى موقـــع االنترنـــت   مـــتاحة 
ــدويل لدراســات الســجون يف      King’sويصــدرها املركــز ال

College, London. 
ــريق     )١٧( ــتماع األول لفـ ــأن االجـ ــيل بشـ ــلى التفاصـ ــالع عـ لالطـ

مـني العـام بشأن استخدام وتطبيق       التنسـيق، انظـر تقريـري األ      
معـايري األمـم املـتحدة وقواعدهـا يف جمال منع اجلرمية والعدالة            
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، ٢٣-١٩، الفقـــــــــــــرات E/CN.15/1998/8(اجلنائـــــــــــــية 
، وبشأن االجتماع الثاين،    )٢٥، الفقـرة    E/CN.15/1999/7 و

(انظــر تقريــر األمــني العــام عـــن اصـــالح قضـــاء األحـــداث    
E/CN.15/2000/5٢٤ة ، الفقر.( 

). ، أوال باء  A/55/41(تقرير اللجنة املعنية حبقوق الطفل      انظر   )١٨(
ولالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن أداء وظائف اللجنة         
وعالقـة عملها بفريق التنسيق، انظر تقرير األمني العـام بشأن          

-١٤، الفقرات   E/CN.15/2000/5(إصالح قضـاء األحـداث    
٢٢.( 

)١٩( Enfants privés de Liberté, Droits et Réalités (Liège, 

United Nations Children's Fund, 2000) ،  ويعـّرف األطفال
يف هـذه الدراسـة بـأهنم األشـخاص الذيـن تقـل أعمـارهم عن                

 . سنة١٨
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