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 مقدمة -أوال 
، شّجع اجمللس االقتصادي     ٢٠٠٢يوليه /متوز ٢٤ املؤرخ ٢٠٠٢/١٥يف الفرع أوالً من القرار    - ١

وامسه اآلن  (واالجتماعي املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية              
دة التقنية واخلدمات    ، على مواصلة تقدمي املساع    )مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       

االستشارية إىل الدول األعضاء بناء على طلبها ورهنا بتوافر األموال املتاحة، وذلك دعماً إلصالح نظام              
العدالة اجلنائية مبا يف ذلك يف إطار حفظ السالم وإعادة التعمري بعد انتهاء النـزاع، باالستناد إىل معايري 

جلرمية والعدالة اجلنائية؛ ودعا اجمللس الدول األعضاء أيضا إىل         األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع ا    
تقدمي تربعات ملشاريع التعاون التقين يف جمال إصالح نظام العدالة اجلنائية؛ ودعا اجمللس املركز املعين              
مبنع اإلجرام الدويل إىل زيادة التعاون والتنسيق مع غريه من الكيانات ذات الصلة، ال سيما معاهد    

 برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، يف     شبكة
استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والدالة اجلنائية هبدف زيادة      

اون مع سائر كيانات األمم   التكامل وتعزيز التعاون القائم يف تنفيذ برامج كل منها وتقوية أواصر التع       
املتحدة ومع املنظمات الدولية ذات الصلة، حكومية كانت أم غري حكومية؛ وطلب إىل األمني العام أن          
يعقد، رهنا بتوافر األموال من خارج امليزانية، اجتماعاً لفريق من اخلرباء من أجل تقييم النتائج احملققة   

تحدة وقواعدها السارية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،      والتقدم احملرز يف تطبيق معايري األمم امل   
واستعراض النظام احلايل لإلبالغ، وتقييم املزايا املتوقعة من استخدام هنج متعدد القطاعات، وتقدمي           

 .اقتراحات ملموسة لكي تنظر فيها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية عشرة      
لى ذلك انعقد اجتماع اخلرباء املعين بتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع           وبناء ع - ٢

وقد تسىن عقد   . ٢٠٠٣فرباير / شباط ١٢ إىل ١٠اجلرمية والعدالة اجلنائية يف شتاتشاليننغ، النمسا، من      
 .االجتماع بفضل مسامهات من خارج امليزانية قدمتها حكومات أملانيا وكندا والنمسا     

 التوصيات -انيا ث
  :اعتمد االجتماع التوصيات التالية لكي تنظر فيها اللجنة - ٣

 توصيات إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    
تنبغي مواصلة تطبيق وصياغة معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية              - ١

وينبغي اإلبقاء على بند . والعدالة اجلنائية والعدالة اجلنائية أولوية عليا من جانب جلنة منع اجلرمية  
جدول األعمال الدائم واملعين بتلك املعايري والقواعد وختصيص القدر املناسب من الوقت    

 .واملوارد له
وينبغي أن تركز معايري وقواعد األمم املتحدة اليت قد ُتنشأ مستقبال يف جمال منع اجلرمية             - ٢

 اآلخذة يف النشوء يف هذا اجملال، وذلك هبدف تيسري تطوير           والعدالة اجلنائية على املمارسات   
 .مبادئ توجيهية عملية مفصلة تسترشد هبا الدول املهتمة باألمر عند تنفيذ مهام حمددة       

 تستكمل هبا   -أو مقررا خاصا    / ولتكن فريق خرباء و -وينبغي للجنة أن تنشئ آلية      - ٣
دورية لتطبيق معايري خمتارة من أجل ضمان        اإلجراءات احلالية لالضطالع بعمليات استعراض        

 .تعزيزها وتوجيه توصيات مالئمة إىل اللجنة  
ويف دورات االستعراض الالحقة، ينبغي أن ينصب التركيز على حصر الصعوبات اليت   - ٤

صودفت يف تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والطرق            
ن هبا استخدام املساعدة التقنية يف تذليل تلك الصعوبات، واملمارسات املرغوبة يف منع               اليت ميك

 .اجلرمية ومكافحتها
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وينبغي تشاطر ما ينتج عن ذلك من بيانات ومعلومات من أجل رفع مستوى ودعم       - ٥
نظم   تأثري التعاون التقين يف العامل سعيا وراء حتقيق اهلدف الشامل املتمثل يف تعزيز إصالح        

العدالة اجلنائية حسبما تقتضيه معايري األمم املتحدة وقواعدها السارية يف جمال منع اجلرمية    
 .والعدالة اجلنائية

وينبغي أن يسترشد يف عملية االستعراض برمتها بضرورة الربط بينها وبني األولويات            - ٦
قرار (تحدة بشأن األلفية   جاء بإعالن األمم امل الربناجمية الرئيسية لألمم املتحدة على حنو ما  

مواجهة حتديات القرن احلادي      : وإعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة   ) ٥٥/٢اجلمعية العامة  
، مبا يف ذلك دعم حكم القانون واحلكم  )، املرفق٥٥/٥٩قرار اجلمعية العامة   (والعشرين  

 .السديد والتنمية املستدامة والتخفيف من وطأة الفقر      
ات الربناجمية لألمم املتحدة، ينبغي للجنة أن تسعى يف كل دورة من      فوفقا لألولوي - ٧

دوراهتا إىل التركيز على جمموعة من معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة      
وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف إمكانية استعراض جمموعة معينة من املعايري والقواعد       . اجلنائية

ومن املمكن أن ُتعّد تشكيلة هذه املعايري والقواعد يف تعاون مع            .  بلدان معينة  وتطبيقها يف
 .الشبكة الربناجمية من معاهد األمم املتحدة  

ويف إعادة تصميم آليات مجع املعلومات، ويف حدود املوارد املتوافرة حاليا للميزانية            - ٨
صكوك وتقترح تركيز عملية      الربناجمية، ينبغي للجنة أن تنظر يف جمموعة خمتارة من ال   

االستعراض املقبلة عليها شريطة أن يكون تأثري هذه الصكوك هو األوسع انتشارا وتطبيقها يف               
إصالح نظم العدالة اجلنائية يف العامل هو األشد مالءمة، ومع األخذ بالتجمعات التالية وبترتيب     

 : تعين عدة قطاعات األولوية التايل ومع مراعاة العامل اجلنساين باعتباره مسألة   
 قضاء األحداث وإصالح السجون، مبا يف ذلك بدائل السَّْجن والعدالة التصاحلية؛                             )أ(
 ممارسة إنفاذ القوانني وممارسو العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك نزاهة هيئات القضاء؛      )ب(
 األمن العام ومنع اجلرمية؛  )ج(
 معاملة الضحايا والشهود؛   )د(
 ).املعاهدات النموذجية  (نونية واملؤسسية والعملية للتعاون الدويل     الترتيبات القا  )(

، واملؤسسات الدولية احلكومية وغري احلكومية  الدول املاحنةوينبغي للجنة أن تطلب إىل  - ٩
املعنية، أن تساند إصالحات العدالة اجلنائية وفقا ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع             

وبوسع اللجنة أن تستعني     . اجلنائية، وذلك يف البلدان اليت تطلب املساعدة    اجلرمية والعدالة   
بسجل خلرباء وطنيني وإقليميني ميكنهم، بناء على الطلب، توفري مساعدة ومشورة تقنية بشأن     

 .استخدام وتطبيق معايري وقواعد خمتارة  
ىل صندوق األمم   وينبغي للجنة أن تشجع البلدان املاحنة على تقدمي مسامهات مالية إ         -١٠

وينبغي أن توجه املسامهات حنو مشاريع التعاون التقين يف  . املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
جمال تطبيق وترويج معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،          

ية لتطوير معايري وكذلك حنو تنظيم اجتماعات خرباء تستهدف التعرف على جماالت أولو    
 .وقواعد يف املستقبل  

 توصيات إىل الدول األعضاء وكيانات أخرى      
 على حتديد شخص واحد على األقل للعمل   الدول األعضاءينبغي أن تشجَّع كل من    -١١

مبثابة ضابط اتصال ومصدر ُمطَِّلع لغرض حتليل استجابة الدولة املعنية بشأن تطبيق معايري األمم             
 .ا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املتحدة وقواعده  
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ينبغي للدول األعضاء أن تنشئ آليات وتوفر موارد على الصعيد الوطين هبدف تشجيع       -١٢
 .تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومراقبة ذلك التطبيق       

م من جانب مقرري السياسات ومديري    ينبغي بذل جهود مركزة للحصول على التزا   -١٣
 .نظم العدالة اجلنائية بتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية       

ينبغي للدول األعضاء أن تنشر وتوزع، كلّ بلغتها احمللية، معايري األمم املتحدة    -١٤
 .وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  

ينبغي أن يكون من اليسري االطالع على معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع             -١٥
 .وينبغي أن ُتْشرح تلك املعايري والقواعد بلغة ميسَّرة الفهم     . اجلرمية والعدالة اجلنائية  

ينبغي أن تقدم الدول األعضاء واملؤسسات املالية والوكاالت اإلمنائية مساندهتا ملشاريع          -١٦
 .تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية     

ينبغي للدول األعضاء، واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية، واملنظمات        -١٧
األقاليمية واإلقليمية، ومؤسسات التدريب والتعليم الوطنية، أن تروِّج بقوة للربامج واملشاريع         

 .أن معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية     اليت ترفع من ش
ينبغي للمؤسسات الوطنية واملنظمات غري احلكومية أن ُتْدِخل معايري األمم املتحدة        -١٨

 .وقواعدها بالكامل يف براجمها التدريبية ذات الصلة    
 ة توصيات إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي    

ينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يؤكد يف هيكله التنظيمي ويف     -١٩
عملياته على الدور اجلوهري ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة        

 .اجلنائية
األعضاء بناء  ينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يساعد الدول              -٢٠

على طلبها، على تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية          
 .وعلى إعداد مشاريع يف هذا اجملال    

ينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يسعى إىل التحقق من أن            -٢١
ة ويف امليدان تدرك متام اإلدراك أمهية معايري األمم     الكيانات ذات الصلة يف أمانة األمم املتحد  

 .املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بالنسبة إلقامة حكم القانون وصيانته    
ينبغي بذل جهود حسنة التركيز لتشجيع املسؤولني عن عمليات حفظ السالم وبناء          -٢٢

يري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية       السالم، وتشجيع نظرائهم، على تطبيق معا      
 .والعدالة اجلنائية

ينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يتحني الفرص لتشاطر البيانات       -٢٣
 مع  يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   واملعلومات بشأن معايري األمم املتحدة وقواعدها      

 .نظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية  احلكومات ومع امل 
أمر بث املعلومات اليت     مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية        ينبغي أن يتوىل   -٢٤

يف جمال منع اجلرمية والعدالة   توفرها الدول األعضاء بشأن تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها  
 .(www)، عرب شبكة الوورلد وايد ويب  اجلنائية
 املؤسسات املالية  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ينبغي أن يشجع   -٢٥

والوكاالت اإلمنائية واملنظمات غري احلكومية على أن توسع نطاق ما لديها من برامج مساعدة    
 .تقنية لتيسري الوصول إىل العدالة وحكم القانون   
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مكتب األمم املتحدة    مات اليت يستخدمها   ينبغي أن جيرى استعراض آلليات مجع املعلو   -٢٦
وينبغي  .  هبدف ضمان مسايرهتا جململ أولويات برامج األمم املتحدة      املعين باملخدرات واجلرمية  

 أكثر مشوال ومتاسكا وفاعلية أن يستهدف ذلك إعادة تصميم تلك اآلليات على حنو جيعلها   
كما ينبغي أن يتمثل     . ك األولويات حبيث يكون ما جيمع من بيانات ومعلومات أكثر جماراة لتل      

اهلدف يف حتسني التعاون فيما بني اجمليبني سواء يف مجع البيانات أو يف تنفيذ مشاريع التعاون          
 .التقين
ينبغي أن تركز اآلليات اجلديدة جلمع املعلومات على حتديد ما صودف من صعوبات              -٢٧

تند هذه اآلليات إىل األولويات الراهنة   وينبغي أن تس . يف التطبيق ومعرفة املمارسات املنشودة  
لألمم املتحدة ما مل يربز أولويات جديدة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة          

 .،٢٠٠٥اجلنائية يف عام 
وهبذه األولويات يف األذهان، ينبغي حتديد مفاهيم اآلليات اجلديدة جلمع املعلومات،         -٢٨

 :اهنة باالستناد إىل البارامترات التالية   واستعراض اآلليات الر 
 املعايري والقواعد ذات الصلة حبكم القانون وحقوق اإلنسان يف إدارة شؤون العدالة؛ )أ(
املعايري والقواعد ذات الصلة بسداد احلكم واستقالل القضاء ونزاهة مؤسسات        )ب(

 العدالة اجلنائية وموظفيها؛ 
نع اجلرمية واملسائل املتعلقة بالضحايا واملساواة       املعايري والقواعد ذات الصلة مب   )ج(

 بني اجلنسني يف املقام األول؛ 
املعايري والقواعد اليت تتناول الترتيبات القانونية واملؤسسية والعملية الالزمة          )د(

 .للتعاون الدويل
م   ذات الصلة بعقوبة اإلعدا   ينبغي أن جترى استعراضات معايري األمم املتحدة وقواعدها                       -٢٩

يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ١٩٩٥/٥٧ وفقا لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -يف املقام األول  
، والذي أوصى فيه اجمللس بأن تواصل تقارير األمني العام اخلمسية تناول تنفيذ            ١٩٩٥

 .الضمانات اليت تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام   
نفة الذكر، ينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين   وعند مجع املعلومات عن األولويات آ  -٣٠

باملخدرات واجلرمية أن يركز جهوده أيضا على التدابري العملية اليت جتعل من املمكن معرفة    
فائدهتا التشغيلية يف استعادة القانون والنظام واحلفاظ عليهما، مع إشارة خاصة إىل البلدان         

 .رحلة انتقال أو مبرحلة ما بعد النـزاع   النامية والبلدان ذات االقتصادات املارة مب    
 استكشاف إمكانية  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     وينبغي أن يواصل    -٣١

األخذ بنهوج وتقنيات إضافية يف مجع املعلومات هبدف تطوير أساليب أكثر دقة وسهولة          
 .ومتعددة القطاعات 

جتمع بني االختصار والسهولة واالكتمال     وينبغي أن تصمم أدوات االستقصاء حبيث      -٣٢
 .ويسر الفهم

ويطلب من األمني العام أن يشرك املعاهد اإلقليمية املنتمية إىل شبكة برنامج األمم         -٣٣
املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف استعراض أدوات مجع املعلومات وتصميمها ويف حتليل        

 .ما يتم مجعه من معلومات 
طوير إجراءات يستطيع األمني العام مبقتضاها، وهو بصدد اإلبالغ عن تطبيق       ينبغي ت -٣٤

معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أن يستعني ليس فحسب   
بسائر املعلومات املتاحة يف األمم املتحدة هبذا الشأن، بل أيضا خبربات الوكاالت املتخصصة           

 .ولية احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة واملؤسسات األكادميية  والوكاالت الد
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 توصيات بشأن التدريب   
 أن يواصل إعداد وإنتاج األدلة     املعين باملخدرات واجلرمية   ينبغي ملكتب األمم املتحدة    -٣٥

والوحدات املرنة واألدوات اليت تستخدم يف توفري التدريب على تطبيق معايري األمم املتحدة          
ها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وعقد عدد حمدود من تلك الدورات واحللقات              وقواعد

 .التدريبية، وتنسيق أنشطة التدريب هذه مع نظائرها يف سائر كيانات األمم املتحدة        
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    ينبغي إنشاء وحدة تدريب داخل     -٣٦

 .ة لتنفيذ املهام التدريبية والتنسيقية    وختصيص املوارد الالزم 
ينبغي االستعانة إىل أقصى حد ممكن باملعاهد املنتمية إىل شبكة برنامج األمم املتحدة            -٣٧

 .ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف ختطيط تلك األنشطة التدريبية وإدارهتا        
تعاون مع إدارة عمليات    ، بالكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  ينبغي مل -٣٨

حفظ السالم وإدارة الشؤون السياسية التابعتني لألمانة، أن يعد مواد تدريب أساسية يف جمال      
 .عمليات حفظ السالم وبناء السالم   

 توصيات بشأن التعاون التقين    
 أن ينشئ سجالت بأمساء   كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     ينبغي مل -٣٩

ء وطنيني وإقليميني يكون بوسعهم أن يقدموا، بناء على الطلب، مساعدة        وعناوين خربا
 يف جمال منع اجلرمية   ومشورة تقنية بشأن تطبيق أمناط معينة من معايري األمم املتحدة وقواعدها    

وينبغي أن تعد تلك السجالت وفقا للمجموعات املختلفة من تلك املعايري         . والعدالة اجلنائية
 .والقواعد

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات       غي تعزيز اخلدمات االستشارية اليت يقدمها     ينب -٤٠
وينبغي أن    .  يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      بصدد معايري األمم املتحدة وقواعدها     واجلرمية

تقيَّم املشاريع على ضوء ما يتجمع من معلومات وأن تنعكس الدروس املستفادة على عمليات       
 .يط املقبلة حبيث يتسىن حتسني القدرة على تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية        التخط
ينبغي، بناء على طلب الدول األعضاء، إعداد مشاريع عملية تستهدف على األخص               -٤١

توفري خدمات مساندة الضحايا ومحاية الشهود وإصالح السجون وتوفري بدائل السَّجن وقضاء       
 .األحداث والعدالة التصاحلية  

 تنظيم االجتماع -الثا ث
عقدت أربع جلسات عامة؛ وعقدت ثالثة من أفرقة العمل ما جمموعه ستة اجتماعات ترأسها    - ٤

 .ثالثة من نواب الرئيس 
كما   . واختذت مناقشات االجتماع أساسا هلا وثيقة معلومات أساسية أعدها خبري استشاري    - ٥

اء مشاركون بشأن خمتلف جوانب املوضوع    وزعت على املشاركني يف االجتماع دراسات أعدها خرب     
 .ويورد املرفق الثاين قائمة بالدراسات  . اليت طرحت للمناقشة  

وافتتح االجتماع مدير املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل، التابع ملكتب األمم املتحدة املعين           - ٦
ما يتعلق مبعايري األمم املتحدة    وقدم املدير بيانا موجزا بالتطورات حديثة العهد في       . باملخدرات واجلرمية  

وأكد على أمهية تلك املعايري والقواعد باعتبارها        .  يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية     وقواعدها
صكوكاً ميكن االستعانة هبا يف مساعدة الدول على النهوض مبستوى املمارسات الوطنية وإضفاء        

اها على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل بتقدميها  كما نوَّه مبغز. االتساق على األحكام التشريعية 
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توجيهات يف إصالح نظم العدالة اجلنائية، وإطاراً لصياغة خطط عمل إقليمية، مع إبراز املمارسات                 
 . املنشودة وتوسيع آفاق التعاون فيما بني الدول  

نمسا لدى األمم     ورحب باملشاركني يف االجتماع أيضا سعادة السفري توماس سيلتزر، سفري ال   - ٧
، الذي نوه باألمهية اليت تعلقها حكومته على معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع             )فيينا(املتحدة  

كذلك رحب . اجلرمية والعدالة اجلنائية، وذلك بالنظر خاصة إىل ارتباطها الوثيق مبسائل حقوق اإلنسان   
شاليننغ، النمسا،  الذي قدم بيانا موجزاً بأهداف    باملشاركني يف االجتماع مدير مركز السالم يف شتات

 .املركز وأنشطته 

 احلضور -ألف 
 بلداً، كما حضره مراقبون عن عدد من احلكومات وعن          ١٦ خبرياً من   ١٩حضر االجتماع   - ٨

. منظمات دولية حكومية وغري حكومية وعن هيئات تابعة لألمم املتحدة وعن معاهد إقليمية منتسبة       
 . األول قائمة باملشاركني  ويورد املرفق 

 انتخاب أعضاء املكتب -باء 
 :انتخب بالترحيب العام أعضاء املكتب التالية أمساؤهم   -٩

 )النمسا(روالند ميكالو   :الرئيس
 )األرجنتني (بيدرو دافيد   :نواب الرئيس 

 )أوغندا (جوزيف إتيما  
 )بولندا(أندرتسيج رسيبلنسكي    

 )الصني(يي فنغ   :املقرر

 عتماد جدول األعمالا -جيم 
 :اعتمد االجتماع جدول األعمال التايل     -١٠

 افتتاح االجتماع  -١
 انتخاب أعضاء املكتب  -٢
 اعتماد جدول األعمال    -٣
تقييم التقدم الذي أحرز يف تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية       -٤

من منظور مكتب مفوض األمم    : والعدالة اجلنائية على الصعيدين الوطين واإلقليمي    
 املتحدة السامي حلقوق اإلنسان واملركز املعين مبنع اإلجرام الدويل      

 يف جمال منع    استعراض النظام احلايل لإلبالغ عن تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها         -٥
 اجلرمية والعدالة اجلنائية  

 يف جمال منع اجلرمية وقواعدها صياغة مقترحات عملية بشأن تطبيق معايري األمم املتحدة       -٦
  مستقبال  والعدالة اجلنائية

 .اعتماد التقرير  -٧
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تقييم التقدم الذي أحرز يف تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع  -رابعا 
 اجلرمية والعدالة اجلنائية على الصعيدين الوطين واإلقليمي

 نفذهتا األمم املتحدة وعدد من الدول األعضاء         الحظ اجمللس أن األعمال الواسعة املدى اليت     -١١
يف جمال  ومن املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية يف جمال تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها       

فعلى الصعيد الدويل، حتقق التكامل بني مبادئ وأحكام       .  قد خلّفت آثارها  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  
ومن أمثلة ذلك أن عدداً من املبادئ اليت ينص        . ري والقواعد يف صكوك ملزمة قانوناً   معينة تضمها املعاي  

عليها إعالن األمم املتحدة ملبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال          
ية قد أدرجت يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائ     ) ، املرفق٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة   (السلطة  
 قرار اجلمعية العامة  (، ويف مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  )١(الدولية
، ويف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء    )١، املرفق ٥٥/٢٥

 قرار اجلمعية العامة   (وطنية واألطفال، امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال     
 أسس تطوير قواعد   )٢(وقد أرست القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  ). ١، املرفق ٥٥/٢٥

السجون األوروبية الصادرة عن جملس أوروبا واليت استخدمت بدورها من جانب احملكمة األوروبية           
 .حلقوق اإلنسان يف إصدار أحكامها القضائية  

جتماع على أن تأثري املعايري والقواعد على الصعيد الدويل، وإن كان قويا، ليس      واتفق اال -١٢
فإدراج أحد املعايري أو إحدى القواعد يف صك قانوين دويل قد ال يقلل من تأثري      . واضحا للعيان دائما  

والحظ االجتماع بناء    . ذلك املعيار أو القاعدة وإن كان من املمكن أن يترك يف ظل الصك اجلديد           
أكدت عليه جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  على ذلك أن معايري األمم املتحدة ينبغي هلا، على حنو ما 

أن ُترى من وجهة نظر موضوعية جمردة وبغض النظر عما يصدر مستقبال من صكوك دولية بشأن              
 )٣(.العدالة اجلنائية

الجتاه الذي متاِرس فيه تأثريها معايري    والحظ االجتماع أنه بالنظر إىل ما هناك من فروق يف ا     -١٣
. األمم املتحدة وقواعدها، فمن املتعذر على املرء أن يبت يف أي املعايري أو القواعد كان أشدها تأثرياً             

والحظ االجتماع أيضا وجود عامل تعويق يف سبيل إجراء تقدير لتطبيق املعايري والقواعد هو افتقار            
وكانت املعايري والقواعد قد أعدت إىل حد بعيد لكي تعكس      . انس نظم العدالة اجلنائية إىل التج  

ورمبا كان قد ترتب على ذلك نشوء افتراض بأن كثرياً من           . املمارسات املرغوبة يف بلدان العامل عموماً     
ومن مث    . نظم العدالة اجلنائية كانت بالفعل تنسجم مع املعيار أو القاعدة وقت اعتماده أو اعتمادها         

غري أن ذلك ال يعين أن البلدان األكثر تقدما  . جات خمتلفة إىل تطبيقها يف خمتلف الدولنشأت احتيا 
وكان من رأي االجتماع أنه ما من دولة ينبغي هلا أن تعتقد         . ستكون بالضرورة ممتثلة للمعايري والقواعد   

ته مبعايري األمم املتحدة     أن نظام العدالة اجلنائية لديها قد بلغ ذروة التطور وأهنا مل تعد حباجة إىل مضاها         
 .وقواعدها أو بسائر نظم العدالة اجلنائية   

ولوحظ أيضا أن البلدان النامية والبلدان اليت مير اقتصادها مبرحلة انتقال ميكن أن تستفيد من         -١٤
ويصدق مثل ذلك . حتليل ُيجرى لبنية وتشغيل نظم العدالة اجلنائية لديها على ضوء املعايري والقواعد  

فالتجربة اليت مرت هبا كل من البوسنة واهلرسك   . لبلدان اليت تعيش أوضاع ما بعد النـزاع   على ا
لسته قد أبرزت أمهية الرد على اجلرمية املنظمة والفساد وأكدت بوجه عام على أمهية إعادة                 -وتيمور 

 .حكم القانون إىل نصابه 
 أعمال هيئات أخرى تابعة لألمم     والحظ االجتماع أن تأثري املعايري والقواعد متكن رؤيته يف   -١٥

من ذلك مثال أن عدداً من املقررين اخلاصني للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنتها الفرعية         . املتحدة
املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها قد استعملوا تلك املعايري والقواعد فيما أجروه من دراسات       

نسان اليت أنشئت مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق         كما أن جلنة حقوق اإل  . وأعدوه من تقارير  
قد فوضت عدة مقررين خاصني     ) ، املرفق)٢١-د ( ألف ٢٢٠٠قرار اجلمعية العامة    (املدنية والسياسية   
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، وهي تستند  )معايري وقواعد استقالل القضاء على سبيل املثال (أمر تناول معايري وقواعد معينة بالبحث 
وقد وضعت بعض   . لراهنة عندما تستعرض التقارير القطرية أو الشكاوى الفردية           إىل املعايري والقواعد ا  

). ، املرفق٤٤/٢٥قرار اجلمعية العامة   (املعايري والقواعد يف االعتبار عند صياغة اتفاقية حقوق الطفل    
 من تلك االتفاقية    ٤٣وفضال عن ذلك فإن اللجنة املعنية حبقوق الطفل واليت أنشئت مبوجب املادة       

وسجل االجتماع أيضاً عدداً من آليات اإلبالغ اليت                   . ناولت بالفعل عدداً من معايري قضاء األحداث               ت
على مجيع   أنشئت مبقتضى اتفاقيات خمتلفة بشأن حقوق اإلنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء                                   

ة الوحيدة للمخدرات لسنة               ، واالتفاقي   )، املرفق   ٣٤/١٨٠ قرار اجلمعية العامة(أشكال التمييز ضد املرأة   
 واتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات        ،)٤(١٩٧٢ كما عدلت بربوتوكول عام         ١٩٦١

 .)٥(١٩٨٨واملؤثرات العقلية لسنة   
والحظت اللجنة أن عدداً متزايداً من التطبيقات املباشرة للمعايري والقواعد يندرج، إذا قُيِّم من                  -١٦

ة ذاته، يف سياق بعثات حفظ السالم اجلارية ويف إطار جهود التعمري الالحقة     منظور األمم املتحد  
ولوحظ أن ما يبذل من جهود الستعادة حسن سري االقتصاد أو إلقامة نظام سياسي جيمع       . للنـزاعات

 وكان . بني احلرية والعدل، أو لتعزيز تطوير اجملتمع املدين، إمنا يقتضي إقرار حكم القانون منذ البداية               
ويتعني عندئذ فهم ثقافة   . حكم القانون أمراً بالغ األمهية بالنسبة ملشاركة اجملتمع احمللي يف نظام العدالة   

وما يستحدث من قوانني أو معايري وقواعد ينبغي أن يكّمل تلك الثقافة أو هذه   . اجملتمع وتقاليده
يلحق الضرر بنمو اجملتمع وتطوره أو    التقاليد ال أن يستأصلها ما مل يثبت أن تقليداً بعينه من شأنه أن  

وأكد االجتماع على أمهية الدور الذي ميكن أن تؤديه يف هذا الصدد معايري األمم            . بالتعايش يف وئام 
وارتأى االجتماع   . املتحدة وقواعدها، كما الحظ أن قدراً من التقدم قد أُحرز بالفعل يف هذا االجتاه  

األمام هو مهمة جادة تقتضي من جلنة منع اجلرمية والعدالة       أن دفع هذا النوع من العمل قدما إىل     
 .اجلنائية دراسة مستفيضة 

وارتأى االجتماع أن هذا الرأي الذي أبدي ينبغي أن يعمم على كافة املسائل اليت جتابه        -١٧
  من سبتمرب /أيلولوأُبلغ االجتماع أنه يف شهر    . عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم على صعيد العامل      

 بلداً فوضوا   ٩٠ مراقبا عسكريا ورجل شرطة مدنيا وجنديا من   ٤٤ ٣٥٩ كان يوجد ٢٠٠٢عام 
ويشارك كل من هؤالء  . )٦( بلداً يف كافة أحناء العامل٢٨مبهمة احلفاظ على القانون والنظام يف   القيام 

ملمارسة، وإدراك   األفراد يف العمليات حيدوه إدراك خمتلف إىل حد ما ملا يكونه حكم القانون يف واقع ا    
على افتراض   (أشد اختالفا ملا حتتويه معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية       

وتواجه أمانة األمم املتحدة ومكتبها املعين       ). أن الفرد املعين لديه علم بوجود تلك املعايري والقواعد         
 .تصدي هلذه املشكلة بطريقة عملية وفعالة    باملخدرات واجلرمية على األخص حتديا يف ال   

أغسطس    /ففي آب. والحظ االجتماع أن قدراً من التقدم قد أحرز بالفعل يف هذا االجتاه -١٨
، أصدرت فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت تابعة للجنة التنفيذية املعنية بالسلم واألمن تقريراً             ٢٠٠٢

وعة من خربات وموارد األمم املتحدة املتاحة يف     يورد عدداً من التوصيات كما يضم تصنيفا جملم    
جماالت أساسية وفرعية من حكم القانون ترد به قائمة باإلسهامات الفعلية واحملتملة من جانب كافة        
األطراف الفاعلة مبا يف ذلك املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل التابع ملكتب األمم املتحدة املعين        

ن االجتماع ارتأى أنه ال يزال أمام املكتب املذكور طريق طويل يتعني عليه      غري أ. باملخدرات واجلرمية  
ويف تلك   . أن يقطعه يف سبيل تفعيل معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية       
مني بالعدالة    األثناء تنشأ ضرورة النظر يف إبالغ تلك املعايري والقواعد إىل مجهور واسع ومتنوع من املهت       

إن مهمة املضي يف هذا العمل   . اجلنائية، وجيب أخرياً أن ينظر يف تقييم فعاليتها يف مراعاة حكم القانون  
 .مهمة جادة وتقتضي حبثا مستفيضا من جانب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   

يري األمم املتحدة   لذلك فقد انتهى االجتماع إىل أنه على الرغم من تلك الصعوبات، جنحت معا       -١٩
 .وقواعدها يف ممارسة تأثري واضح للعيان  
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استعراض النظام احلايل لإلبالغ عن تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف  -خامسا
 جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

لوحظ أن املصدر األول للمعلومات عن تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع              -٢٠
غري أن االجتماع الحظ أن الدول    . اجلرمية والعدالة اجلنائية هو التقارير اليت تقدمها الدول األعضاء ذاهتا      

األعضاء مل يكن لديها التزام كاف بالقيام بواجب إبالغ األمني العام عن تطبيقها لتلك املعايري   
ت الشفهية اليت يرسلها األمني     ويتراوح عدد الردود الواردة من الدول األعضاء على املذكرا          . والقواعد

إن جتاوز عدد هذه الردود يف بعض   رداً و٧٠  و٤٠العام يف طلب اإلبالغ عن معلومات عادة بني 
واتسم بعض هذه الردود باالختصار حيث مل يتجاوز القول بأن نظام العدالة اجلنائية           . األحيان املائة رد  

وتضمنت ردود أخرى شروحاً أكثر      . موضع السؤال   يف الدولة العضو يسري وفقا للمعيار أو القاعدة       
وإضافة إىل ذلك فإن من احملتمل أن تكون البلدان اليت جنحت يف تطبيق              . تفصيالً ملا جد من تغريات  

ومؤدى ذلك أن التقارير ميكن أن تعطي صورة        . املعايري والقواعد هي البلدان اليت تنـزع إىل اإلبالغ    
 .عن السهولة اليت ميكن هبا تطبيق املعايري والقواعد    أكثر إجيابية مما يربره الواقع 

وعند تقييم الطرائق اليت اتبعت يف مجع املعلومات عن تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها                 -٢١
واإلبالغ عن تلك املعلومات، لوحظ أن األمني العام كان قد طُلب إليه أن يراعي يف إعداد تلك        

شأن تطبيقها وما إىل ذلك من معلومات حول املوضوع تكون متوافرة           التقارير ما تقترحه احلكومات ب    
كذلك فإن األمني العام قد استعان يف إعداد تلك التدابري بالوكاالت   . يف منظومة األمم املتحدة

وتقدم التقارير إىل جلنة منع اجلرمية    .  الدولية املناسبة، حكومية أو غري حكومية   تاملتخصصة وباملنظما 
هذا وقد سبق أن سجِّل قلق بشأن       . نائية لكي تنظر فيها وتتصرف بشأهنا حسب االقتضاء     والعدالة اجل 

آليات اإلبالغ واخنفاض معدل الرد وتدين نوعية بعض الردود وغياب أي آليات فعالة للتحقق من   
وأعرب أيضا عن القلق من أن بعض الردود مل        . (E/CN.15/1992/4/Add.4, para.14)مطابقتها للواقع   

ن ذات نفع يذكر يف إجراء تقييم سليم ألعمال األمم املتحدة، ذلك أن عمليات التحضري والرد                تك
.  كل ذلك يقتضي قدراً كبريا من الوقت  -وحتليل النتائج اليت يسفر عنها العدد الكبري من االستفتاءات        

لتعاريف املستخدمة   فقد ختتلف ا . وأقّر االجتماع بأنه رمبا كانت هناك عدة أسباب ملا أُثري من مشاكل   
كذلك فإن إجراءات التسجيل       . باختالف اجمليبني، األمر الذي رمبا مل يكن يقصده واضعو االستبيان        

وقد يكون هناك من   . وبىن اإلحصاءات ختتلف من بلد آلخر وبالتايل قد تكون البيانات الكمية مضللة        
وأخريا فإن املمارسني  .  إجابة مناسبة املشكالت التقنية واإلدارية، بل والسياسية، ما حيول دون إعداد  

يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء، يعترفون بأن غياب مؤشرات أداء صحيحة ميكن التعويل عليها           
وأيا كان األمر، فإن . قد جيعل من الصعوبة مبكان عملية قياس درجة تطبيق إصالحات العدالة اجلنائية   

 .صل إليها جهود حبث مكثفة ليست يف متناول مجيع البلدان    مؤشرات األداء الصحيحة يقتضي التو  
واتفق الرأي على أنه ال غىن عن وجود نظام لإلبالغ عن تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها             -٢٢

 .يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وذلك هبدف زيادة الوعي بأمهية املعايري والقواعد وااللتزام هبا     

اغة اقتراحات عملية بشأن تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال صي -سادساً 
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مستقبال

يوليه / متوز٣٠ املؤرخ ١٩٩٢/٢٢ذكّر االجتماع بأمهية قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -٢٣
والعدالة اجلنائية يف جدول      أن تدرج جلنة منع اجلرمية    " سابعا"، حيث قرر اجمللس يف القسم   ١٩٩٢

أعماهلا بنداً ثابتا بشأن معايري األمم املتحدة وقواعدها القائمة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا            
وارتأى االجتماع أن تطبيق تلك املعايري والقواعد ينبغي أن يستمر             . يف ذلك استخدامها وتطبيقها   

 .املتحدة إيالؤه أولوية عليا يف منظومة األمم  
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وعند النظر فيما ميكن توقعه من مزايا باستخدام هنج متعدد القطاعات، الحظ اجمللس أن اللجنة          -٢٤
وارتأى     .  دورة كاملة من عمليات تقييم تطبيق املعايري والقواعد       ٢٠٠٠ و ١٩٩٦قد أمتت بني عامي   

هبا لعمليات التقييم هذه أن       االجتماع أن تركيز اللجنة املقبل ينبغي أن ينصب على الكيفية اليت ميكن            
تعزز عمل األمم املتحدة عموما وفقا لألوليات الشاملة اليت أقرها كل من اجمللس االقتصادي          

وينبغي إيالء اهتمام خاص الستخدام عمليات التقييم هذه لدعم أنشطة        . واالجتماعي واجلمعية العامة 
 أبديت عدة اقتراحات بشأن كيفية حتديد     وهلذا السبب . التعاون التقين اليت تنفذها األمم املتحدة  

املمارسات املرغوبة أو االحتياجات من املساعدة التقنية، والكيفية اليت ميكن هبا استخدام املعايري            
 .والقواعد ذاهتا يف النهوض مبستوى جهود التقييم ذات الصلة بإصالح نظم العدالة اجلنائية        

فقد  .  دراسة تطبيق كل معيار أو قاعدة على حدة   وأُطلع االجتماع على مساوئ االستمرار يف   -٢٥
وهلذا  . لوحظ أن املوضوع األساسي نفسه، كالتأديب أو قضاء األحداث، تتناوله عدة معايري وقواعد      

الذي كان قد أشري إليه يف تقرير األمني    " النهج التجميعي"السبب، أعطيت األفضلية يف االجتماع لـ  
وأحيط االجتماع علماً بأن هذا      . (E/CN.15/2002/3, para.29)نية عشرة   العام إىل اللجنة يف دورهتا الثا 

من جانب معهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية : النهج التجميعي سبق أن استخدم يف واقع املمارسة، مثال 
 .ومعاملة اجملرمني، كما استخدمته إحدى املنظمات غري احلكومية     

يف تشكيلة جمموعات املعايري وأولوياهتا، ينبغي أن ُيتَّخذ        وانعقد االتفاق على أنه عند البت      -٢٦
إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية وجممل أولويات برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية            

 مواجهة: وقد بدأ العمل باألولويات احلالية يف إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة . إطاراً مرجعياً أساسياً 
، وكذلك يف خطط العمل     )، املرفق٥٥/٥٩قرار اجلمعية العامة  (حتديات القرن احلادي والعشرين،     

 ).، املرفق٥٦/٢٦١قرار اجلمعية العامة  (لتنفيذ إعالن فيينا،  
والحظ االجتماع أن عدداً من آليات مجع املعلومات جاهز بالفعل يف أقسام شىت من األمانة مبا       -٢٧

تحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومل يقتصر على تأكيد أمهية استخدام تلك              يف ذلك مكتب األمم امل   
 .اآلليات وإمنا أكد أيضا على ضرورة التحقق من التنسيق السليم الستخدامها داخل األمانة          

وعند النظر يف كيفية تنفيذ مقترحات األمني العام بدمج التزامات اإلبالغ وتبسيطها وترشيدها        -٢٨
(E/CN.15/2002/3, para.29)  للدورة التالية من تقييم      " خريطة طريق "، ناقش االجتماع إمكانية رسم

ويف هذا الصدد الحظ   . يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها   
ن توزيع   كما الحظ أنه ولئن مل يك. االجتماع أن أربع جمموعات من املعايري والقواعد ميكن حتديدها   

املعايري والقواعد على خمتلف اجملموعات أمراً يسرياً بالنظر إىل أن عناصر الصك الواحد ميكن أن تكون           
 :ذات صلة مبجموعات خمتلفة، فإن على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنظر يف اإلمكانيات التالية      

يف جمال منع اجلرمية والعدالة   عدها ، أحكام معايري األمم املتحدة وقوا فاجملموعة األوىل )أ(
 ذات الصلة حبكم القانون وحقوق اإلنسان يف تدبري شؤون القضاء، ينبغي أن تبحث يف تعاون            ،اجلنائية

وقد حددت تلك اجملموعة على أهنا     . وثيق مع مكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان    
وبة اإلعدام؛ األشخاص املودعون يف احلبس عق: تعىن مبا يلي" جمموعات فرعية"تتألف من مخس 

التحفظي واحملتجزون رهن احملاكمة؛ املسائل املتعلقة بالضحايا؛ العدالة التصاحلية والعقوبات اليت ال       
وارتئي أن املعايري والقواعد التالية تندرج يف املقام األول يف عداد هذه   . تشترط احلبس؛ قضاء األحداث 

 :اجملموعات الفرعية اخلمس  
 :معايري وقواعد ذات صلة بعقوبة اإلعدام يف املقام األول     ‘١’

املبادئ املعنية باملنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون           -أ
 ؛)، املرفق١٩٨٩/٦٥قرار اجمللس  (واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة    

، ١٩٧١ديسمرب /ألول كانون ا٢٠املؤرخ ) ٢٦-د (٢٨٥٧قرار اجلمعية العامة   -ب
 ؛ "عقوبة اإلعدام "واملعنون 
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 قرار اجمللس (ضمانات تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام    -ج
 ؛)، املرفق١٩٨٤/٥٠

تنفيذ الضمانات   " واملعنون ١٩٨٩مايو / أيار٢٤ املؤرخ ١٩٨٩/٦٤قرار اجمللس  -د
 ؛ "ماليت تكفل محاية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة اإلعدا   

 ؛ "عقوبة اإلعدام" واملعنون ١٩٩٠مايو / أيار٢٤ املؤرخ ١٩٩٠/٢٩قرار اجمللس  -
 :معايري وقواعد ذات صلة باألشخاص احملتجزين يف املقام األول    ‘٢’

 ؛)٢(القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    -أ
ل من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شك    -ب

 ؛)، املرفق٤٣/٧٣قرار اجلمعية   (أشكال االحتجاز أو السجن  
قرار اجمللس   (إجراءات للتنفيذ الفعال للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء            -ج
 ؛)، املرفق١٩٨٤/٤٧

 ؛)، املرفق٤٥/١١١قرار اجلمعية (املبادئ األساسية ملعاملة السجناء    -د
، ١٩٩٧/٣٦قرار اجمللس  (ون يف افريقيا  إعالن كمباال بشأن أحوال السج   -

 ؛ )املرفق
 :معايري وقواعد ذات صلة بشؤون الضحايا يف املقام األول     ‘٣’

إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال     -أ
 ؛)، املرفق٤٠/٣٤قرار اجلمعية  (السلطة  

تنفيذ إعالن  " واملعنون ١٩٨٩مايو / أيار٢٤ املؤرخ ١٩٨٩/٥٧قرار اجمللس   -ب
 ؛ "املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة   

ضحايا اجلرمية   " واملعنون ١٩٩٠مايو  / أيار٢٤ املؤرخ ١٩٩٠/٢٢قرار اجمللس   -ج
 ؛"وإساءة استعمال السلطة 

تشترط احلبس، يف املقام   معايري وقواعد ذات صلة بالعدالة التصاحلية واجلزاءات اليت ال      ‘٤’
 :األول

قرار  (املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية      -أ
 ؛)، املرفق٢٠٠٢/١٢اجمللس 

) قواعد طوكيو (قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية          -ب
 ؛)، املرفق٤٥/١١٠قرار اجلمعية (
 واعد ذات صلة مبسائل األحداث يف املقام األول     معايري وق ‘٥’

) قواعد بكني (قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث      -أ
 ؛)، املرفق٤٠/٣٣قرار اجلمعية (

قواعد األمم " واملعنون ١٩٨٩مايو / أيار٢٤ املؤرخ ١٩٨٩/٦٦قرار اجمللس  -ب
 ؛)"قواعد بكني (ون قضاء األحداث املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤ    

) مبادئ الرياض التوجيهية  (مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث      -ج
 ؛)، املرفق٤٥/١١٢قرار اجلمعية (
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 قرار اجلمعية   (قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم        -د
 ؛)، املرفق٤٥/١١٣

قرار اجمللس   (ملتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية    مبادئ توجيهية للعمل ا  -
 ؛)، املرفق١٩٩٧/٣٠

 من أحكام معايري وقواعد تتعلق بسداد احلكم واستقالل القضاء   اجملموعة الثانيةوتتألف  )ب(
تتناوالن على التوايل  " جمموعتني فرعيتني"وقد تبني أهنا تتكون من . ونزاهة موظفي العدالة اجلنائية

وارتئي أن املعايري والقواعد التالية تندرج يف إطار هاتني اجملموعتني           . ك املهين ومنع اجلرمية   السلو
 .الفرعيتني يف املقام األول 

 معايري وقواعد ذات صلة بالسلوك املهين يف املقام األول     ‘١’
، ٣٤/١٦٩قرار اجلمعية   (مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني        -أ

 ؛ )فقاملر
مبادئ توجيهية للتنفيذ الفعال ملدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ         -ب

 ؛)، املرفق١٩٨٩/٦١قرار اجمللس   (القوانني 
مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني   -ج

 )٧(املكلفني بإنفاذ القوانني؛  
 )٨(يابة العامة؛مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء الن   -د

قرار  (إعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية الدولية          -
 ؛)، املرفق٥١/١٩١اجلمعية 
 ؛)، املرفق٥١/٥٩قرار اجلمعية (املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني     -و
 )٩(مبادئ أساسية بشأن دور احملامني؛    -ز
 )١٠(ة بشأن استقالل السلطة القضائية؛   مبادئ أساسي -ح
اإلجراءات الرامية إىل التنفيذ الفعال للمبادئ األساسية املتعلقة باستقالل السلطة       -ط
 ؛)، املرفق١٩٨٩/٦٠قرار اجمللس  (القضائية 
مبادئ األخالقيات الطبية ذات الصلة بدور موظفي الصحة، وال سيما األطباء، يف      -ي

ين ضد التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو            محاية السجناء واحملتجز 
 ؛)، املرفق٣٧/١٩٤٣قرار اجلمعية   (الالإنسانية أو املهينة   

 معايري وقواعد ذات صلة مبنع اجلرمية يف املقام األول     ‘٢’
قرار (مبادئ توجيهية للتعاون واملساعدة التقنية يف جمال منع اجلرمية يف املدن            -أ
 ؛)، املرفق١٩٩٥/٩اجمللس 

 ؛)، املرفق٥١/٦٠قرار اجلمعية  (إعالن األمم املتحدة بشأن اجلرمية واألمن العام     -ب
 ؛)، املرفق٢٠٠٢/١٣قرار اجمللس   (مبادئ توجيهية ملنع اجلرمية   -ج
 )١١(مبادئ توجيهية ملنع اجلرمية املنظمة ومكافحتها؛    -د

 )١٢(تدابري مكافحة اإلرهاب الدويل؛  -
 من أحكام املعايري والقواعد ذات الصلة باملساواة بني اجلنسني         اجملموعة الثالثة  وتتألف )ج(

وعمال بإعالن فيينا، ينبغي أن ينصب     . اليت تتعني متابعتها يف تعاون وثيق مع شعبة النهوض باملرأة     
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و التركيز على االحتياجات اخلاصة للنساء بوصفهن ممارسات يف جمال العدالة اجلنائية أو ضحايا أ    
وقد ارتئي أن املعيار التايل يندرج يف عداد معايري وقواعد هذه اجملموعة    . سجينات أو ممارسات لإلجرام

استراتيجيات منوذجية وتدابري عملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية          : يف املقام األول
 والعدالة اجلنائية؛ 

يد من البحث، وهي تضم أحكام املعايري   ملزاجملموعة الرابعةومن املمكن ترشيح   )د(
وقد ارتئي أن املعاهدات   . والقواعد اليت تتناول الترتيبات القانونية واملؤسسية والعملية للتعاون الدويل    

 :النموذجية التالية تندرج يف عداد هذه اجملموعة يف املقام األول     
 ؛)، املرفق٤٥/١١٦قرار اجلمعية  (معاهدة منوذجية بشأن تسليم اجملرمني      ‘١’
، ٤٥/١١٧قرار اجلمعية   (معاهدة منوذجية بشأن تبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية          ‘٢’

 ؛ )املرفق
، ٤٥/١١٨قرار اجلمعية    (معاهدة منوذجية بشأن نقل اإلجراءات يف املسائل اجلنائية         ‘٣’

 ؛ )املرفق
ناء اتفاق منوذجي بشأن نقل السجناء األجانب وتوصيات بشأن معاملة السج      ‘٤’

 )١٣(األجانب؛
معاهدة منوذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب، املوروث يف شكل ممتلكات        ‘٥’

 )١٤(منقولة؛
معاهدة منوذجية بشأن نقل اإلشراف على اجملرمني احملكوم عليهم بأحكام مشروطة أو      ‘٦’

 ؛)، املرفق٤٥/١١٩قرار اجلمعية  (املفرج عنهم إفراجا مشروطا   
 قرار اجمللس    (هدة ثنائية منوذجية بشأن إعادة السيارات املسروقة أو املختلسة       معا ‘٧’

 ).، املرفق الثاين١٩٩٧/٢٩

وأُبلغ االجتماع بأن األمانة تتعاون بالفعل مع املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنتسب             -٢٩
استقصاء ومجع املعلومات عن بند     إىل األمم املتحدة، يف صياغة صك جديد تنظر فيه اللجنة ويتعلق ب       

 .قضاء األحداث وإصالح السجون مبا يف ذلك بدائل السَّجن والعدالة التصاحلية      : حيظى باألولوية هو
وناقش االجتماع الكيفية اليت ميكن هبا تشجيع الدول على الرد على املذكرات الشفهية اليت      -٣٠

لى ضوء غياب إلزام قانوين على الدول لإلبالغ     تطلب معلومات عن تطبيق املعايري والقواعد وخاصة ع    
وانتهى االجتماع إىل أن األمني العام ينبغي له    . وأنه ال يبدو من املرجح إمكان استحداث إلزام كهذا     

وينبغي يف   . أن يعاود، حيث يكون ذلك مناسباً، طلبه إىل الدول األعضاء بأن ترّد على تلك املذكرات         
 .حث عن طرق ميكن هبا زيادة دوافع الدول إىل الرّد على تلك الطلبات       الوقت نفسه إيالء اهتمام للب 

 العمل على أن تكون عملية   - حتقيقا هلذه الغاية -واتفق االجتماع باإلمجاع على أنه ينبغي   -٣١
ولوحظ أنه أثناء فترة اإلبالغ اليت حلّت بني   . اإلبالغ عن تطبيق املعايري والقواعد بسيطة بقدر اإلمكان     

 سعى األمني العام إىل جعل خمتلف االستبيانات ميّسرة على اجمليبني عليها بقدر       ٢٠٠٢ و ١٩٩٦عامي 
فقد كان من املمكن اإلجابة عن أسئلة كثرية بوضع عالمة يف املربع املناسب باالستبيان،        . اإلمكان

وروعي  ). لوأسئلة أخرى ميكن الرد عليها بإجياز نسيب بإيراد بيانات كمية حمددة على سبيل املثا           
وارتأى االجتماع أن هذا    . اإلبقاء على عدد األسئلة اليت تتطلب إجابة حتريرية مطولة عند حده األدىن    

 .النهج ينبغي أن يطبق أيضا على االستقصاءات القادمة    
. واتفق على أنه ينبغي تذكري الدول األعضاء بأن إجاباهتا ميكن أن تكون نافعة من عدة وجوه            -٣٢

طبيق املعايري والقواعد ميكن أن تشكل أساساً لتطوير ممارسات مرغوبة يف منع ومكافحة    فتجارهبا يف ت
أنواع خمتلفة من اجلرائم، وتسهم بالتايل يف رفع مستوى التعاون التقين املقدم إىل بلدان أخرى وزيادة    
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 من املفيد     فعندما تكون دولة عضو قد صادفت صعوبات يف تطبيق املعايري والقواعد، قد يكون        . تأثريه
وإذا حدث وظلت تلك . لدول أخرى يف وضع مماثل أن تعرف كيف ذُلِّلت تلك الصعوبات 

 .الصعوبات ماثلة، فإن حتديدها قد يساعد الدولة على صياغة طلب للمساعدة التقنية      
. وناقش االجتماع الكيفية اليت ميكن هبا التحقق من دقة املعلومات الواردة من الدول األعضاء           -٣٣
اتصال يستطيع األمني العام أن       " ضابط "ترح هلذه الغاية أن تعمد كل من الدول األعضاء إىل تعيني        واق

وتتمثل إمكانية أخرى يف توفري املعلومات اإلضافية املطلوبة على           . يتوجه إليه بطلب معلومات إضافية   
 .(www)شبكة الوورلد وايد ويب  

وانصّب التأكيد على أمهية االستفادة   . لوماتوأبديت عدة اقتراحات بشأن مصادر أخرى للمع     -٣٤
وإضافة إىل ذلك، لوحظ      . من خربات شبكة معاهد برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      

أنه ميكن النظر يف إمكانية تعيني مقررين خاصني على صعيد املناطق، كما هي حالة املقرر اخلاص         
 .االفريقية املعنية حبقوق اإلنسان وحقوق الشعوب  للسجون يف افريقيا، التابع للجنة    

ومن مصادر املعلومات اإلضافية احملتملة اليت ذكرت يف االجتماع معاهد البحوث، واملنظمات        -٣٥
وميكن أيضا  . الدولية احلكومية وغري احلكومية، وهيئات الرصد الوطنية املستقلة، وشبكة مراكز الوصل      

 .ألمم املتحدة ُتعىن مبسألة تطبيق املعايري والقواعد    النظر يف إمكانية إنشاء شبكة ل 
وأكد املشاركون يف االجتماع أيضا على أمهية اآلليات األخرى لتعزيز تطبيق املعايري والقواعد،             -٣٦

مبا يف ذلك توثيق التعاون مع سائر الكيانات املعنية التابعة لألمم املتحدة ومع املنظمات الدولية         
يعد من تقارير عن تطبيقها، وإعداد       مية، ونشر نصوص املعايري والقواعد، وبث مااحلكومية وغري احلكو

 .معايري وقواعد أكثر تفصيال ومبادئ توجيهية بشأن تطبيقها   
وعلم   . ونوقشت إمكانية إعداد معايري وقواعد جديدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية        -٣٧

قوق الطفل أن مبادئ توجيهية بشأن قضاء األطفال االجتماع من املراقب عن املكتب الدويل حل  
الضحايا وشهود اجلرائم قد أعدت لتكون مبثابة أداة تساعد يف تطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها      

كما علم االجتماع من املراقب عن الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات عن      . الراهنة يف هذا اجملال  
ن على إدارة اإلجراءات التأديبية يف مناطق خمتلفة وتستهدف إعداد مشروع    مبادرة أطلقها القائمو 

ولوحظ أنه بالنظر إىل أن مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع          ". ميثاق احلقوق األساسية للسجناء "لـ
لقواعد  ا"اجلرمية والعدالة اجلنائية سيعقد بعد انقضاء مخسني سنة على اعتماد أوىل معايري األمم املتحدة،  

، فمن شأن املؤمتر احلادي عشر أن يكون املنتدى املالئم العتماد هذا             "النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    
 .امليثاق
وفيما خيص املساعدة التقنية، نّوه املشاركون جبدوى إنشاء أفرقة خرباء على الصعيد الدويل         -٣٨

ضاء بناء على طلبها، كما نوهوا بقيمة دور   واإلقليمي ودون اإلقليمي يعهد إليهم مبساعدة الدول األع  
 .ومسامهة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية يف تطبيق املعايري والقواعد    

والحظ االجتماع أيضا أن جهود املساعدة التقنية ميكن، بل وينبغي، أن تستكمل بأدلة               -٣٩
 القواعد واملعايري يف ظروف خمتلفة،  وكتيبات إرشادات تسعى إىل تفصيل الكيفية اليت ميكن هبا تطبيق  

 .وتورد معلومات عن املمارسات املرغوبة   
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 احلواشي

الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية، روما،  )١(
 األمم املتحدة، منشورات (الوثائق اخلتامية: ، اجمللد األول١٩٩٨يوليه / متوز١٧ -يونيه /حزيران ١٥

 .٦٨الفرع ألف، املادة ) E.02.I.5رقم املبيع 
/ أيلول ٣ -أغسطس / آب٢٢مؤمتر األمم املتحدة األول املعين مبنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، جنيف، انظر  )٢(

، املرفق األول )IV.4 ١٩٥٦منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( تقرير أعدته األمانة: ١٩٥٥سبتمرب 
 .ألف -

  وتصويب ٢٠٠٢، ١٠الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقم  )٣(
(E/2002/30 and Corr.1) ٥٣، الفقرة. 

ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات الوثائق الرمسية  )٤(
منشورات (اجمللد األول  ،١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٠ -فمرب نو/ تشرين الثاين٢٥العقلية، فيينا، 

 .E.94.XI.5)األمم املتحدة، رقم املبيع 
 .١٤١٥٢، رقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(
/ ، كانون األول”UN peace operations: year in review“األمم املتحدة، إدارة شؤون اإلعالم  )٦(

 .١٤، صفحة ٢٠٠٢ديسمرب 
/  أيلول٧ -أغسطس / آب٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين مبنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،  )٧(

، الفصل األول، E.91.IV.2)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (تقرير أعدته األمانة: ١٩٩٠سبتمرب 
 .، املرفق٢-الفرع باء

 .، املرفق٢٦- الفرع جيماملرجع السابق، الفصل األول، )٨(
 .، املرفق٣-املرجع السابق، الفرع باء )٩(
 -أغسطس / آب٢٦مؤمتر األمم املتحدة السابع املعين مبنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ميالنو،  )١٠(

، E.86.IV.1)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (تقرير أعدته األمانة: ١٩٨٥سبتمرب /أيلول ٦
 .، املرفق٢-الفرع دالالفصل األول، 

 .، املرفق٢٤-الفصل األول، الفرع جيم، ...مؤمتر األمم املتحدة الثامن  )١١(
 .، املرفق٢٥-املرجع السابق، الفرع جيم )١٢(
 .، املرفقان األول والثاين١-، الفصل األول، الفرع دال...مؤمتر األمم املتحدة السابع )١٣(
 .، املرفق١-الفصل األول، الفرع باء، ...مؤمتر األمم املتحدة الثامن  )١٤(
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