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 مقدمة -أوال 
منذ أن استهلت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أعماهلا، ظل تطوير معايري األمم املتحدة      - ١

منع اجلرمية والعدالة   موضع اهتمام بالغ من جانب جلنة  وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
املؤرخ  ) الفرع سابعا (١٩٩٢/٢٢كما يتضح ذلك من قرارْي اجمللس االقتصادي واالجتماعي   اجلنائية 

وظل موضوع  . ١٩٩٣يوليه / متوز٢٧املؤرخ ) الفرع ثالثا (١٩٩٣/٣٤، و ١٩٩٢يوليه / متوز٣٠
ال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بنداً ثابتا على جدول أعمال اللجنة،      معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جم 

 .وقّدم األمني العام تقارير عن املعايري والقواعد إىل اللجنة لكي تنظر فيها    
وقد أعّد هذا التقرير استجابة لقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي التالية، اليت اعتمدت               - ٢

املبادئ األساسية الستخدام برامج  " املعنون ٢٠٠٢/١٢القرار : ٢٠٠٢وليه ي/ متوز٢٤أربعتها بتاريخ 
تدابري لتعزيز منع اجلرمية منعاً      " املعنون  ٢٠٠٢/١٣؛ والقرار   "العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية     

ترويج التدابري الفعالة للتصدي للمسائل املتعلقة باألطفال       " املعنون ٢٠٠٢/١٤؛ والقرار "فعاالً
معايري األمم " املعنون ٢٠٠٢/١٥؛ والقرار  "فقودين وباالنتهاك أو االستغالل اجلنسي لألطفال امل

 ".املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   
 الدول األعضاء، وكيانات  -ويورد التقرير ملخصا لإلجابات اليت قدمتها عمال بتلك القرارات        - ٣

 املنظمات الدولية احلكومية، واملنظمات غري احلكومية، واملعاهد اليت تتألف       األمم املتحدة وغريها من  
ويتضح من تلك اإلجابات عدد من     . منها شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   

عدالة   املبادرات واإلجنازات يف استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية وال  
اجلنائية، وهي مبادرات وإجنازات تربهن على ما يوليه اجملتمع الدويل للعدالة اجلنائية ويوليه اجملتمع بوجه    
عام من اهتمام مبواصلة سلوك الطريق املؤدية إىل الوفاء على حنو عملي ملموس مبقتضيات تلك املعايري       

 .والقواعد
، دعا األمني العام إىل   ٢٠٠٢/١٥دي واالجتماعي  وعمال بالفرع أوال من قرار اجمللس االقتصا     - ٤

وقد . االنعقاد اجتماع اخلرباء املعين مبعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية         
وترد   . تسىن ذلك االجتماع بفضل مسامهات من خارج امليزانية قدمتها حكومات أملانيا وكندا والنمسا 

، يف ٢٠٠٢/١٥ اليت ستنظر فيها اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة عمال بقرار اجمللس   توصيات االجتماع، 
 .(E/CN.15/2003/10/Add.1)تقرير االجتماع  

ويرد مزيد من املعلومات عن استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف تقرير املدير              - ٥
 ويف تقرير األمني العام  ،(E/CN.15/2003/2)لدويل التنفيذي بشأن أعمال املركز املعين مبنع اإلجرام ا    

بشأن أنشطة املعاهد اليت تتألف منها شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية         
(E/CN.15/2003/4). 

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

 صالح قوانني العقوباتإ -ألف 
 إىل   الدول األعضاء    ، دعا اجمللس االقتصادي واالجتماعي           ٢٠٠٢/١٥يف الفرع ثانيا من القرار         - ٦

بذل اجلهود الالزمة حلل مشكلة اكتظاظ السجون بطرق من ضمنها، عند الضرورة، إجياد بدائل للسجن                                               
والوكاالت املتخصصة يف منظومة األمم              أو استخدام هذه البدائل بصورة مالئمة، ودعا اهليئات املختصة                          

، إىل مواصلة تقدمي املساعدة إىل الدول، عند الطلب، يف شكل خدمات                       الدول األعضاء   املتحدة، وكذلك      
استشارية أو تقييم االحتياجات أو بناء القدرات أو التدريب أو غري ذلك من أشكال املساعدة،      

 .اظها وزيادة االعتماد على بدائل السجن    لتمكينها من حتسني أوضاع السجون واحلد من اكتظ   
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أذربيجان،  : ( دولة١٥، كانت قد وردت إجابات من   ٢٠٠٣فرباير / شباط ٢٨وبتاريخ  - ٧
كولومبيا، فنلندا، أملانيا، مجهورية كوريا، اجلماهريية العربية الليبية، املكسيك، عمان، باكستان،     

، وكيان واحد تابع لألمم  )واليات املتحدة األمريكية  الفلبني، السنغال، سلوفاكيا، السويد، أوكرانيا، ال   
، وثالثة من املعاهد اليت تتألف منها شبكة برنامج )اليونيب(املتحدة هو برنامج األمم املتحدة للبيئة   

، ومعهد )يونيكري ( معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والقضاء  (األمم املتحدة ملنع اجلرمية  
ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف آسيا والشرق األقصى، واملعهد اإلقليمي االفريقي ملنع   األمم املتحدة 

اجمللس النسائي الدويل والرابطة الدولية      (، ومن منظمتني غري حكوميتني    )اجلرمية ومعاملة اجملرمني 
 ).للشرطة

، سنَّ ٢٠٠٠مرب  سبت/ أيلول١ففي . وأبلغت أذربيجان عن إصالح شامل لنظام العقوبات لديها     - ٨
القانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات العقابية، وقانون السجون،     (ذلك البلد أربعة قوانني جديدة      

وفيما يتعلق   . ، وذلك بعد استعراضها من جانب خرباء من منظمات دولية موثوقة    )والقانون اإلداري 
 درجات أعد وفقا ملعايري     بقانون اإلجراءات العقابية، استحدثت أذربيجان نظاما قضائيا من ثالث        

وكانت اهليئة القضائية بصدد حتسني معرفتها باملعايري والقواعد الدولية وكذلك   . وقواعد دولية
وكانت وزارة الداخلية هي اجلهة املسؤولة عن إدارة نظام السجون حىت    . باملمارسات القضائية املفّضلة 

، صدرت عدة  ١٩٩٩ويف عام .  العدل  عندما انتقلت هذه املهمة إىل مسؤولية وزارة  ١٩٩٣عام 
مراسيم رئاسية أعطت دفعة جديدة إلصالح نظام السجون إذ كفلت معاملة نزالئها وفقا لقواعد األمم     

وزيدت اعتمادات ميزانية نظام العقوبات عدة مرات أثناء          . )١(املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء     
وعدد من بدائل السجن إىل       ) ٢٠٠٢-١٩٩٦(اءات عفو   وأدت عدة إجر   . السنوات القليلة املنصرمة    

 موقوفا ٢ ٤٤٥ سجينا و ١٥ ٧٤٦ إىل ٢٠٠٢يوليه /متوز ١اخنفاض جمموع نزالء السجون يف تاريخ   
 .٢١ ٠٠٠رهن احملاكمة، وهو مستوى أدىن من طاقة الفئتني جمتمعتني البالغة      

جون وحتسني النظام الوطين   وجاء يف رد كولومبيا أنه لكي يتحقق احلد من اكتظاظ الس      - ٩
للسجون، عمدت سلطات ذلك البلد إىل بناء مؤسسات عقابية جديدة، وتنفيذ برامج جديدة إلعادة             

وعلى الرغم من أن كولومبيا    . الدمج يف اجملتمع، وتدريب موظفي إنفاذ القوانني يف اجملاالت اإلنسانية      
تحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، فهي على      مل تكن يف وضع ميكنها من املسامهة يف صندوق األمم امل      

استعداد لتشاطر جتارهبا وخرباهتا من خالل برنامج مركزها القانوين املعين جبوانب شىت من السياسة       
 .اجلنائية وإدارة القضاء  

وأكدت فنلندا على أهنا، مع احترامها الواجب للسيادة الوطنية واجلوانب الفريدة للقانون           -١٠
ونظم العدالة اجلنائية ملختلف البلدان، تتيح هلا معايري األمم املتحدة وقواعدها مقياسا هتتدي به               اجلنائي 

وقد عززت    . يف تعزيز فعالية ما تتخذه من إجراءات العدالة اجلنائية ومحاية حقوق األشخاص املعنيني         
 السجناء لديها فنسبة(فنلندا ما لديها من عقوبات غري احتجازية وجتنبت بذلك اكتظاظ سجوهنا 

وتتعاون السلطات الفنلندية مع نظرائها يف كل من     ).  سجينا لكل مائة ألف من السكان ٧٥تتجاوز  ال
مثل صغار السجناء،  (إستونيا والتفيا وليتوانيا واالحتاد الروسي يف جماالت شىت من إدارة السجون  

 ).والسجينات، والسجناء املصابني بداء السل   
بالتفصيل عن سياساهتا املتعلقة باحلد من اكتظاظ السجون فتحدثت عن إصالح  وأبلغت أملانيا  -١١

. قانون العقوبات لديها يف حاالت القصَّر واجلرائم األقل خطورة جتنبا إلصدار أحكام بالسجن   
وذكرت أن التكليف خبدمة اجملتمع احمللي وغريها من العقوبات ُيزمع توسيع نطاقها، وساقت مثال على            

ظر قيادة السيارات على مرتكيب اجلرائم العامة اليت تستخدم فيها السيارة كأداة الرتكاب                ذلك فرض ح 
 .جرمية، وخاصة يف احلاالت اليت يكون فيها اجملرم قد أساء استعمال امتياز قيادة السيارة املمنوح له     
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 ظروف  وجاء يف رد اجلماهريية العربية الليبية أهنا تعلق أمهية قصوى على مسألة حتسني   -١٢
مؤسسات التأديب وإعادة التأهيل، وختصص أمواال لتعديل املؤسسات العقابية وخاصة بكفالة احلقوق            

وقد ُعمد إىل تشجيع فرض الغرامات كبديل    . األساسية للمدانني احملكوم عليهم بالسجن لفترات قصرية   
 .للسَّجن

اجلرمية والعدالة اجلنائية جيري  وذكرت عمان أن معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع   -١٣
وتسعى عمان  . األخذ هبا يف إنفاذ قوانني العقوبات ويف إعادة التأهيل وأهنا تطبق على املؤسسات املعنية   

وعندما ال يتجاوز احلكم   . عالوة على ذلك إىل إجياد بدائل لعقوبة السجن يف حالة اجلرائم البسيطة 
ملدان ذلك احلكم يف مؤسسة يؤدي فيها عمال بأجر    بالسجن ستة أشهر، ميكن أن ينفذ الشخص ا 

وعلى سبيل الوقاية أعدت عمان مشاريع اقتصادية تستوعب العاطلني لكي ال تغريهم البطالة   . زهيد
 .بارتكاب اجلرائم  

وأبلغت باكستان عن خطتها لإلصالح املؤسسي وبناء القدرات هبدف منع اجلرمية باعتباره       -١٤
فقد قُيِّمت ظروف اإلقامة بالسجون يف كافة . ل الوطين توخيا لسداد احلكم  أولوية على جدول األعما

. أحناء البالد، وخباصة من أجل معرفة ما إذا كانت هناك أعداد مفرطة من املوقوفني رهن احملاكمة      
وأنشئت أربع حماكم على مقربة من سجون للحبس رهن التحقيق، وذلك توخيا للتعجيل بإقامة         

ك اجملمعات من احملاكم مبشاركة من املنظمات غري احلكومية ومن القطاع اخلاص       وُتنشأ تل  . العدل
كذلك أعدت احلكومة جمموعة من تدابري اإلصالح القضائي     . قريبا من املناطق اهلامة إلقامة السجون 

 .بتعاون من جانب مؤسسة آسيا وبنك التنمية اآلسيوي   
رمية وإصالح العدالة اجلنائية من حيث     وعرضت الفلبني تفاصيل خطة عمل تستهدف منع اجل      -١٥

ففي جمال إصالح نظام العقوبات، تركز اخلطة على احلد   . ٢٠٠١رسم اخلطط وحتقيق اإلجنازات لعام   
، كان جمموع ٢٠٠٢ففي عام  . من تراكم القضايا اجلنائية بتسريع النظر فيها وتفادي اكتظاظ السجون           

 نزيال يف مرافق ُمعدَّة  ٢٣ ٩٦٥(طاقتها الرمسية  يف املائة على ٢٢نزالء السجون يزيد بنسبة  
وتلقت . ٢٠٠١، مما يسجل تدنيا خطريا عن املستوى الذي كان عليه الوضع يف    ) نزيل١٩ ٦٠٠ 

الفلبني مساعدات هائلة يف إصالح السجون من مؤسسة آسيا ملنع اجلرمية ومن القطاع اخلاص الياباين     
اندهتا لصيانة سجن هافويْي هاوس بني الفلبني واليابان يف   ومن منظمات غري حكومية حملية قدمت مس 

 .١٩٩٧مومتينلوباسييت الذي تديره مصلحة املراقبة والعفو منذ عام     
وقدمت مجهورية كوريا بيانات ومعلومات أخرى عما تبذله من جهود حلل مشكلة اكتظاظ             -١٦

 صدر فيها حكم بالسجن يف عام     فعلى أثر هذه اجلهود مل تتجاوز القضايا اجلنائية اليت     . السجون
 يف املائة من جمموع القضايا، وهو ما ميثل هبوطاً ملموساً بالقياس إىل أرقام عام         ٤,٢ نسبة ٢٠٠١
 بلغ جمموع نزالء السجون  ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين األول  ٣١ويف تاريخ ).  يف املائة٧,٩ (١٩٩١
كانت مجهورية كوريا قد اعتمدت       و.  نزيال٢ ٢٨١يتجاوز سعة السجون بـ    نزيال، أي ما ٦٠ ٧٢١

إقامة مرافق السجن أو إعادة تنظيمها، وتوسيع     : إجراءين خمتلفني ملواجهة مشكلة اكتظاظ السجون      
 ٣ ٠٠٥وترتب على ذلك أن ارتفع عدد السجناء الذين أخلي سبيلهم بشرط من             . نطاق نظام العفو 

 الذكر يطبق هذا البلد نظاما        ويف إطار املخطط آنف  . ٢٠٠١ يف عام ١٠ ٠٨٨ إىل ١٩٩٧يف عام 
 .قوامه خدمة اجملتمع احمللي 

وذكرت السنغال أهنا اعتمدت قوانني بتعديل قوانينها اجلنائية واإلجرائية، وأهنا بصدد               -١٧
من خالل العمل  (استحداث تدابري تستهدف إبدال احلكم بالسَّجن واحلد من اكتظاظ السجون      

 ).واملراقبة على سبيل املثال 
لغت سلوفاكيا عن قيامها بإصالح قوانني العقوبات هبدف تعزيز استقالل اهليئة القضائية         وأب -١٨

وال يزال بعض اإلصالحات اهلامة قيد التنفيذ وقد ُيفرغ منها حبلول هناية عام         . وحياد املدعني العامني  
ل السَّجن  وتستهدف تلك العملية جع  .  عندما تتم إعادة تدوين اإلجراءات اجلنائية والعقابية  ٢٠٠٤

 .املالذ األخري يف إقامة العدل إضافة إىل اختاذ تدابري غري احتجازية أوسع مشوال وأشد فعالية    
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وأبلغت السويد عن مبدأ أساسي لسياستها اجلنائية، أال وهو أن عقوبة السَّجن ينبغي جتنبها إىل    -١٩
ية عن كثب حبيث يتسىن ملن       تنفيذ مشروع للمراقبة اإللكترون    ٢٠٠١وقد بدأ يف عام   . أقصى حد ممكن  

يقضون عقوبة سجن طويلة قضاء األشهر األربعة األخرية من مدة سجنهم خارج السجن حتت مراقبة      
وتعرض السويد معاونتها لبلدان أخرى       . إلكترونية، األمر الذي ساهم يف خفض جمموع نزالء السجون    

وعلى هذا النحو   . لتنمية الدولية   على أساس ثنائي أو متعدد األطراف من خالل الوكالة السويدية ل      
ُنفِّذت عدة مشاريع إلصالح السجون يف إستونيا وليتوانيا واالحتاد الروسي وأوكرانيا ويف عدد من         

 ).من بينها كازاخستان (بلدان آسيا الوسطى   
وأشار تقرير أوكرانيا إىل صدور عدة أحكام يف إطار القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات     -٢٠

لديها تنطبق على األشخاص املدانني بارتكاب جرم تتراوح عقوبته بني السجن املؤبد وفرض            العقابية 
ويف داخل هذا املدى ينص القانون اجلنائي على عقوبات من بينها خدمة اجملتمع احمللي                . غرامات

 وعرض قانون أوكرانيا. والعمل التأدييب وفرض القيود على احلرية واحلرمان منها لفترة من الوقت 
للشروط واإلجراءات اليت خيضع هلا تنفيذ األحكام وفرض إجراءات العمل التأدييب على املدانني احملكوم             

 .عليهم بالسَّجن أو بالعمل التأدييب خارج السجن     
وذكرت الواليات املتحدة أهنا تعترف منذ زمن بعيد بأمهية إقرار املعايري يف جمال منع اجلرمية       -٢١

 ٢٠٠٢/١٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي    ، أي قبل تنفيذ  ١٩٧٣ي عام فف. والعدالة اجلنائية
 عاما، نشرت وزارة العدل األمريكية سلسلة من التوصيات بشأن املعايري والسياسة املتعلقة                ٣٠بقرابة 

وأبلغت الواليات املتحدة عما تبذله من جهود حلل        . جبميع جوانب العدالة اجلنائية يف الواليات املتحدة      
 نتيجة للزيادة املطردة يف أعداد      ٢٠٠٠-١٩٨٠شكلة اكتظاظ السجون اليت طرأت أثناء الفترة         م

 هبط هذا املعدل   ٢٠٠١يف عام ( من السكان ١٠٠ ٠٠٠ سجينا لكل ٤٧٨ إىل ١٣٩السجناء من 
وكما هو متوقع، تصّدت الواليات القضائية يف     ).  سجينا لكل مائة ألف من السكان     ٤٧٠إىل 

حدة الحتماالت االكتظاظ بزيادة سعة مرافق السجن عوضا عن املبادرة بإخالء سبيل            الواليات املت
وزّودت بعض املناطق القبلية بأموال إلقامة مرافق إضافية         . السجناء الذين تؤويهم نظمها التأديبية     

كما قُدمت أموال لواليات قضائية أخرى      . لسجن اجملرمني اخلاضعني للواليات القضائية القبلية     
اعدها على إيواء اجملرمني املتصفني بالعنف، وملعاجلة مسيئي استعمال املواد املخدرة واألشخاص          لتس

 .الذين خيلّون بشروط إخالء السبيل املشروط، وهلم جرا     
والحظ برنامج األمم املتحدة للبيئة أن مبادئ جوهانسربغ اليت اعتمدت يف ندوة القضاة العاملية     -٢٢

عنية بالتنمية املستدامة، تدعو إىل تنفيذ برنامج مكثف للتدريب التقين وتوفري            عشية القمة العاملية امل  
القدرات التقنية من أجل تدريب موظفي إنفاذ القوانني والقضاة كليهما يف جمال إنفاذ قوانني البيئة             

 .ومنع ارتكاب اجلرمية يف حقها  
عن قيامه بتنظيم    ) مية والقضاء معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلر   (وأبلغ اليونيكري     -٢٣

 ٢٢ندوة دولية بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف تورين، إيطاليا، يومي     
معايري األمم املتحدة   "وقد متثل أحد بنود جدول أعمال الندوة يف    . ٢٠٠٢فرباير /شباط ٢٣ و

وارتأى اليونيكري أن تعزيز نشر وتطبيق تلك املعايري         . ائيةوقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلن  
والقواعد ينبغي أن جيري على كال الصعيدين الدويل والوطين، ومن مث فإن من األمور اجلوهرية طلب      
الدعم املستمر من جانب الدول األعضاء، وال سيما من حيث هتيئة األجواء الكفيلة بتيسري الوصول إىل     

 .لة واستعراض طرق االستفادة بتلك املعلومات وتطبيقها    املعلومات ذات الص  
وذكر معهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف آسيا والشرق األقصى أن دورته         -٢٤

 واملعنية بتحسني البدائل اجملتمعية للسجن يف كافة       ٢٠٠٢، املعقودة يف عام ١٢١ אالتدريبية الدولية    
 بلداً خمتلفا يف عدة مناطق ١٣ مشاركا ينتمون إىل  ٢٥اجلنائية، قد حضرها مراحل عملية العدالة   

وتضمن املنهج الدراسي للدورة مسألة تطبيق قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري       . جغرافية
 ).، املرفق٤٥/١١٠قرار اجلمعية العامة  ) (قواعد طوكيو (غري السجنّية 
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الح القانون اجلنائي وسياسة العدالة اجلنائية أنه أصدر استبيانا                      وأبلغ املعهد الدويل إلص         -٢٥
 تقدير االحتياجات من السجون وصكا دوليا لتطوير سياسة السجون   بشأن 

www.icclr.law.ubc.ca/Site%20Map/Programs/Prison_Policy.htm ،   وكالمها مبين على معايري
وكان املعهد قد أجرى تقييما الحتياجات       . األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      

 .نظم السجون يف كل من بوتسوانا وأوغندا    
بيق   وذكر اجمللس النسائي الدويل أنه توصل إىل رفع مستوى الوعي باختصاصه فيما يتعلق بتط       -٢٦

 .معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   
وذكرت الرابطة الدولية للشرطة أهنا على استعداد ملساندة أي جهد يبذله املركز املعين مبنع         -٢٧

ثلي   اإلجرام الدويل يف جمال املعايري والقواعد، وأهنا تنظر يف إمكانية تنظيم مؤمتر متعدد األطراف ملم       
 .الفروع الوطنية للرابطة 

 إدارة قضاء األحداث -باء 

، دعا اجمللس االقتصادي واالجتماعي املركز املعين مبنع        ٢٠٠٢/١٥يف الفرع ثالثا من قراره    -٢٨
اإلجرام الدويل والدول األعضاء إىل أن تواصل، يف تعاون مع املعاهد املنتمية إىل شبكة برنامج األمم      

 والعدالة اجلنائية ومع غريها من الكيانات، ورهنا بتوافر األموال، وضع وتنفيذ         املتحدة ملنع اجلرمية   
مشاريع تستهدف منع اجلرمية يف صفوف الشباب، وتدعيم نظم قضاء األحداث، وحتسني جهود إعادة                 

فرباير  / شباط٢٨ويف تاريخ . تأهيل اجملرمني األحداث وعالجهم وحتسني محاية األطفال الضحايا  
هي أذربيجان وفنلندا واملكسيك وعمان ومجهورية كوريا وأوكرانيا    ( سبعة بلدان ، كانت٢٠٠٣

، وثالثة من املعاهد املنتمية إىل شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة          )والواليات املتحدة 
شرق األقصى هي اليونيكري ومعهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف آسيا وال  (اجلنائية 

 .قد بعثت بردودها) واملعهد اإلقليمي االفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني   
ففيما بني . ذكرت أذربيجان أهنا قد بذلت جهوداً مضنية إلصالح نظام قضاء األحداث لديها     -٢٩

ر وأسف . ، سنت عدة قوانني تستهدف هتيئة الظروف املؤاتية لنمو اجليل الناشئ      ٢٠٠٢ و ١٩٩٧عامي 
 يف املائة وعن إصدار أحكام     ٢٧ذلك يف السنوات األخرية عن هبوط عدد املدانني األحداث بنسبة         

 . يف املائة من املخلّني بأحكام قضاء األحداث  ٧٠غريسجنّية يف حق 
 على برنامج واسع النطاق ملنع اجلرمية  ١٩٩٩وأبلغت فنلندا أن حكومتها قد وافقت يف عام   -٣٠

ومتثَّل أحد جوانب السياسة احلكومية   .  على منع خمتلف أشكال جرائم األحداث  يركّز جانب كبري منه
 .يف تطوير نظام عقوبات خيص هبا اجملرمون واألحداث  

فقانوهنا اجلنائي ينص  . وذكرت اجلماهريية العربية الليبية وجود نظام خاص لقضاء األحداث         -٣١
ني اإلنصاف والكفاءة والسرعة مع املراعاة     على عدد من الضمانات اليت تكفل اختاذ إجراءات جتمع ب     

الواجبة لسن اجملرم احلدث ومركزه االجتماعي وظروفه االجتماعية، وكذلك هلديفْ إعادة التأهيل         
 .ومعاودة االندماج يف اجملتمع 

وأبلغت املكسيك عن اختاذها تدابري تشريعية وإدارية تتعلق مبنع جرائم األحداث وإدارة قضاء         -٣٢
. ٢٠٠٢/١٥واستهدف اعتماد تلك التدابري تنفيذ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     األحداث؛ 

ونفذت برامج للتدريب املهين وتنمية املهارات باالستناد إىل معاهدات وقواعد دولية ذات صلة ومع       
ى الرفاه   وُروِّج اللجوء إىل املعاملة غري السجنّية، مثل النهوض مبستو  . املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان  

ويف سياق إصالح . االجتماعي، وتقدمي اإلرشاد واملشورة، والعالج خارج املستشفيات، والوساطة  
، اختذت خطوات لتوسيع نطاق تطبيق تدابري       )وإصالح قوانني العقوبات بوجه عام  (قضاء األحداث  

 احلد من اكتظاظ   املعاملة غري السجنّية وتعديل اإلجراءات الواجب اختاذها قبل إخالء السبيل، هبدف 
 .مؤسسات احلبس والتوقيف 
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وأثناء عملية اختاذ تدابري اإلصالح، وضعت عمان يف اعتبارها، يف مجلة أمور، قواعد األمم   -٣٣
، ٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة  ) (قواعد بكني  (املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث      

، ٤٥/١١٣قرار اجلمعية العامة  (األحداث اجملردين من حريتهم   ، وقواعد األمم املتحدة ملعاملة )املرفق
 ).، املرفق٤٤/٢٥قرار اجلمعية العامة    (، واتفاقية حقوق الطفل  )املرفق
 مدرسة لتدريب األحداث يف شىت أحناء البالد تتوافر  ١٣وأبلغت مجهورية كوريا عن حتديث   -٣٤

ولدى املدارس أقسام    . ى مهارات احلاسوب  لكل منها خمتربات تعليم اللغات األجنبية والتدرب عل      
عملية لتعليم اللغتني الصينية واليابانية تقديرا ألمهية العالقات بني بلدان شرقي آسيا؛ كما تقدم برامج              

كمهارات استعمال احلاسوب الشخصي، وإصالح السيارات       (لتعليم املهارات اليدوية العملية      
ويف غضون فترة  . ، وتساعد يف العثور على فرص عمل   )ةوصيانتها، وإصالح وصيانة األدوات الفالحي  

ستة أشهر مورست أثناءها مراقبة التالميذ، هبط معدل االنتكاس إىل اجلنوح بني التالميذ املنقطعني عن  
ويف غضون سنة .  يف املائة أثناء فترة ضابطة مدهتا ستة أشهر ٩,٩ يف املائة إىل ١٨,٥الدراسة من 

 . يف املائة١٩,٥ يف املائة إىل ٣٣,٢ن واحدة، هبط ذلك املعدل م   
وذكرت أوكرانيا أن قانون اإلجراءات العقابية لديها يتناول جوانب خاصة من اإلجراءات      -٣٥

فهناك مبوجب القانون إجراءات خاصة يتعني    . القضائية اجلنائية ذات الصلة مبحاكمة اجملرمني األحداث    
ىل رعاية والديه أو الوصي الشرعي عليه، أو إيداعه حتت         اختاذها يف حالة املتهم احلدث، مثل إحالته إ   

اإلشراف اإلداري ملؤسسة مناسبة لرعاية األطفال شريطة أن يكون احلدث اجملرم قد سبق له أن تردد    
 .على تلك املؤسسة  

وأكدت الواليات املتحدة على أن مبادرات وسياسات قضاء األحداث تطوَّر كل على حدة يف               -٣٦
قليم بالواليات املتحدة، على حني يتمثل دور حكومة الواليات املتحدة يف توفري القيادة  كل والية أو إ

والتشجيع، وتصميم الربامج الرائدة، وتقدمي املساعدة التقنية واملساعدات املالية يف شكل منح ملعاجلة              
 قدم مبلغ  ٢٠٠٠ففي السنة املالية  . جوانب حمددة من قضاء األحداث، وتقييم فعالية هذه املساعدات     

 دوالر ملشاريع تتعلق بالفصل بني اجملرمني الكبار واجملرمني األحداث يف مؤسسات      ٧٦ ٥٤٠ ٠٠٠
مأمونة وإهناء ممارسة حبس أو احتجاز أحداث يف سجون الكبار وغريها من أماكن احتجازهم،    

تجزات آمنة تابعة   ومعاجلة مسألة االحتجاز املفرط لألحداث املنتمني إىل أقليات يف مرافق وسجون وحم    
لنظام قضاء األحداث، وذلك حيثما وجد ذلك التمثيل املفرط، ورفع الطابع املؤسسي عن صفة اجملرم      

، "العدالة التصاحلية املتوازنة     "ويذكر من بني املشاريع الكثرية املهمة مشروع خاص عنوانه         . وغري اجملرم
دمة اجملتمع احمللي، والوساطة بني اجملرم   صمم لترويج اللجوء إىل رد املال إىل صاحبه، وإىل فرض خ  

وضحيته، وبرامج جتديدية أخرى تستهدف حتميل اجملرمني األحداث تبعة أفعاهلم ومحاية اجملتمع احمللي          
املنح   "ومثة مشروع آخر عنوانه . مع العمل يف الوقت نفسه على تنمية مقدرة األحداث وكفاءهتم  

وهدفه مساندة إقامة مرافق تأديبية لألحداث وتوسيع تلك         " اهلماإلمجالية حلفز حتميل األحداث تبعة أعم   
املرافق وجتديدها وتشغيلها، وتطوير وتوقيع عقوبات على اجملرمني األحداث على أساس حتملهم تبعات   

وساند هذا املشروع  . أعماهلم، وتعيني عدد إضايف من املّدعني والقضاة املتخصصني يف قضايا األحداث 
م للنظر يف قضايا األحداث املتعلقة بإساءة استعمال البنادق واملخدرات وحملاكمة هذه         ذاته إنشاء حماك

 ).ومعتادي اجلنوح واإلجرام  (الفئات من اجلاحنني أو اجملرمني األحداث   
عن مشاركته يف    ) معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والقضاء   (وأبلغ اليونيكري    -٣٧

ويساعد املعهد املؤسسات األنغولية يف       . وق األطفال والنشء يف أنغوال  برنامج ملساندة تعزيز حق    
جهودها الرامية إىل إقامة نظام فعال لقضاء األحداث يضم حماكم أحداث كفؤة وما يقترن هبا من           

أبريل    /ويف إطار الربنامج، شارك يف أول دورة تدريبية استهاللية عقدت يف نيسان       . خدمات اجتماعية  
ؤساء احملاكم احمللية ومن املدعني العامني وقضاة احملاكم العليا وقضاة احملاكم      ، عدد من ر٢٠٠٢

وتناولت الدورة التدريبية املعايري الدولية حلماية      . العائلية، وخرباء اجتماعيون ومساعدون قانونيون    
 .األطفال ومنع اإلصابة جبنوح األحداث  
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اجملرمني يف آسيا والشرق األقصى أنه نفَّذ    وذكر معهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة     -٣٨
مبساعدة الوكالة اليابانية للتعاون الدويل مشروع مساعدة تقنية بشأن نظام معاملة اجلاحنني األحداث يف     

 موظفا كينيا يف ٢٧ففي جمال معاملة األحداث على الصعيدين املؤسسي وغري املؤسسي، تلقى      . كينيا
، تدريبا بشأن معايري األمم املتحدة وقواعدها     ٢٠٠٢-٢٠٠٠ الفترة  معهد آسيا والشرق األقصى أثناء   

 .القابلة للتطبيق يف جمال قضاء األحداث، وبشأن اتفاقية حقوق الطفل    
أما املعهد اإلقليمي االفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، فقد ذكر أنه تعاون مع منظمة غري   -٣٩

ويف اجملموع،  . ن إعادة التأهيل االجتماعي ألطفال الشوارع     حكومية حملية يف تنفيذ مشروع رائد بشأ   
اكتسب أربعون طفال مهارات يف التدريب املهين والتحقوا مبدارس مناسبة وأعيدوا إىل عائالهتم حيثما             

ونظراً للمشاكل املالية اليت يعاين منها املعهد االفريقي، فقد توقف تنفيذ املشروع وما زالت    . تسىن ذلك
 . تتعلق بإدارة قضاء األحداث يف انتظار التمويل       خطط مشاريع 

 األطفال املفقودون واالنتهاك أو االستغالل اجلنسي لألطفال -جيم 

، شجع اجمللس االقتصادي   ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٤ املؤرخ ٢٠٠٢/١٤يف الفرع أوال من قراره   -٤٠
ومنظمات أو رابطات اجملتمع        على أن تيسر التعاون بني السلطات املختصة         الدول األعضاء  واالجتماعي 

املدين املؤهلة اليت تقوم بتتّبع األطفال املفقودين أو مبساعدة األطفال الذين انتهكوا أو استغلوا جنسياً؛               
وأهاب بالدول األعضاء أن تضع ترتيبات مالئمة إىل احلد الذي تقتضيه تشريعاهتا املتعلقة بالتحقيقات             

املعلومات املناسبة بني تلك املنظمات أو الرابطات والسلطات       واإلجراءات القضائية، لتيسري تبادل   
املختصة فيما يتعلق بتتبع األطفال املفقودين أو الذين انُتهكوا أو اسُتغلوا جنسيا؛ وأهاب بالدول    
األعضاء أيضا أن تبحث، مع مراعاة املوارد املتاحة، إمكانية القيام، يف مجلة أمور، بتوفري خط هاتفي             

أو وسائل اتصال أخرى أو بتشجيع ترتيبات، باستخدام االنترنيت مثال، يتسىن هبا لتلك            ساخن جماين 
 .املنظمات أو الرابطات املؤهلة املشار إليها أعاله أن توفر خطا ساخنا على مدار الساعة        

، أهاب اجمللس االقتصادي واالجتماعي بالدول األعضاء  ٢٠٠٢/١٤ويف الفرع ثانيا من قراره  -٤١
اخلطوات لتأمني معاقبة األشخاص الذين يقومون بتدبري أو تأمني خدمات جنسية ُيَوّرط فيها           أن تتخذ  

 .أطفال، معاقبة فعالة ومناسبة مبوجب قانوهنا الداخلي 
، أهاب اجمللس االقتصادي واالجتماعي بالدول األعضاء   ٢٠٠٢/١٤ويف الفرع ثالثا من قراراه   -٤٢

ريعاهتا الداخلية، أن احلد الزمين الختاذ اإلجراءات اجلنائية يف         أن ال تدخر وسعا لكي تضمن، وفقا لتش    
القضايا املتعلقة باالنتهاك أو االستغالل اجلنسي للطفل ال يعيق مالحقة اجلاين مالحقة فعالة وذلك،   
على سبيل املثال، عن طريق النظر يف إمكانية إرجاء بدء احلد الزمين إىل حني بلوغ الطفل السن      

 .مارسة حقوقه املدنية القانونية مل
األرجنتني،   :  دولة قد بعثت بردودها ٣٢، كانت ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨ويف تاريخ  - ٤٣

أذربيجان، بلجيكا، بلغاريا، كولومبيا، كرواتيا، الدمنارك، إثيوبيا، أملانيا، اليونان، اهلند، إيران        
لطة، موريشيوس، املكسيك، عمان،     ، األردن، لبنان، ليتوانيا، لكسمربغ، ما )اإلسالمية.... مجهورية (

بريو، الفلبني، قطر، مجهورية كوريا، السنغال، سلوفاكيا، جنوب افريقيا، السويد، سويسرا، تركيا،       
 .أوكرانيا، الواليات املتحدة 

 تدابري تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين - ١

و هي تستخدم وسائل اتصال    أنشأ كل من البلدان التالية أمساؤها خطا هاتفيا ساخنا جمانيا أ    -٤٤
أخرى، مثل االنترنيت، وقواعد البيانات عن األطفال املفقودين، وقواعد البيانات عن املصابني بداء             
اشتهاء األطفال، ووحدات الشرطة السيربنية، ونظم إنذارات الطوارئ، هبدف تتبع األطفال املفقودين           

بلجيكا، بلغاريا، كولومبيا، كرواتيا، اليونان، : أو مساعدة من انُتهك من األطفال أو اسُتِغل جنسيا
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، ليتوانيا، لكسمربغ، املكسيك، بريو، الفلبني، السويد،    )اإلسالمية... مجهورية (أملانيا، اهلند، إيران   
 .أوكرانيا، الواليات املتحدة 

ة، ورابطة   أبلغت األرجنتني أن اتفاقا قد أبرم فيما بني اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة واألسر    -٤٥
األطفال  "قضاة وموظفي حماكم األحداث واألسرة، والشرطة الفيدرالية، واجملتمع املدين متثله منظمة     

ويف إطار هذا االتفاق، اعتمدت مبادئ توجيهية مشتركة للتعاون بني       . غري احلكومية " املفقودون
طفال، ولتنسيق وتعزيز إجراء   املنظمات احلكومية واملنظمات اخلاصة ملنع اجلرائم اليت ترتكب يف حق األ   

التحقيقات العاجلة، ومنع ارتكاب اجلرائم، وإنشاء آليات تعاونية لتوفري املساعدة لألطفال ضحايا              
وتضطلع اللجنة الوطنية املعنية باحلق يف امتالك هوية، بالتعاون مع منظمات خمتلفة، بأعمال       . اإليذاء

راسية عن األطفال املفقودين، عقدت مبنطقة بويرتو   وقد أسفرت حلقة د . حبث عن األطفال املفقودين
 عن - ٢٠٠٢إغوازو الواقعة على احلدود املشتركة بني الربازيل واألرجنتني وباراغواي، يف عام    

تشكيل جلنة حدودية متعددة القطاعات كلفت بتنفيذ أنشطة تستهدف منع وإزالة االستغالل اجلنسي        
وقد استهل برنامج لتوفري التوجيه وسبل العالج الالزمة     . حمليطة هبا لألطفال يف بويرتو إغوازو واملناطق ا    

بشأن العنف العائلي وسوء معاملة األطفال واالستغالل اجلنسي، يقدم معلومات وإرشادات وعالجا      
وقد أنشئ فضال عن ذلك، يف   . لألطفال الضحايا على أيدي موظفني مدربني ومهنيني متخصصني    

 برنامج فرعي ينفَّذ على الصعيد الوطين جملاهبة االستغالل اجلنسي         ،٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين األول 
 .لألطفال

، قد  "Child Focus"وذكرت بلجيكا أن جهازا تكميليا للهيئات القضائية، أطلق عليه اسم      -٤٦
ُعهد إليه باملسؤولية عن مساندة أنشطة التحقيق يف حوادث اختفاء األطفال أو اختطافهم، وعن منع            

 " إدارة شؤون احلاالت "وقد اعتمد هذا اجلهاز أسلوب  . ستغالل اجلنسي لألطفالومكافحة اال
"case manager method"          إذ يعمل نيابة عن األطفال املتورطني وبالتعاون مع الشرطة والقضاء، على ،

 .ضمان إجياد حل سريع لكل حالة   
ما ينب مؤسسات الدولة  وذكرت بلغاريا أن جهازها الوطين حلماية الطفل هو الذي ينسق في      -٤٧

. وكذلك مع املنظمات غري احلكومية، ما يبذل من جهود ملنع االستغالل التجاري اجلنسي لألطفال     
وقد ساعدت إدارة ذلك اجلهاز يف إعداد وتنفيذ سياسة تستهدف حتقيق التكامل مع االحتاد األورويب             

 .يف جمال حقوق الطفل
 استراتيجيات تستهدف إزالة كافة أشكال االستغالل    وذكرت كولومبيا أهنا شاركت يف صياغة -٤٨

اجلنسي لألطفال ومنعها واملعاقبة عليها، وأهنا تستنهض الوعي واجلهد الذي يلتزم به اجملتمع املدين يف            
وأضافت أن منظمات غري حكومية وأجهزة حكومية وأعضاء من  . حماربة االستغالل اجلنسي لألطفال

 على تنفيذ مشروع بشأن محاية األطفال يستهدف إيقاظ الوعي خبطورة   اجملتمع األكادميي، يتضافرون 
 .السياحة اجلنسية اليت يتورط فيها أطفال، وما يترتب عليها من عواقب وخيمة     

وجاء يف رد كرواتيا أهنا أنشأت للمنظمات غري احلكومية مكتبا لتعزيز التعاون بني املنظمات      -٤٩
ويل املشاريع والتنظيم املشترك ألنشطة خمتلفة؛ وأن خطة العمل           احلكومية وغري احلكومية من خالل مت  

الوطنية من أجل األطفال، اليت أُقرَّت لتحديد تدابري ذات أولوية حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي،              
ومن املنتظر أن تكون اخلطوة التالية حنو حتسني     . جتري اآلن مراجعتها مبعرفة جملس شؤون األطفال  

ني احلكومة واجملتمع املدين، اعتماد بروتوكول بشأن التعاون فيما بني الوكاالت بصدد مجيع      التعاون ب
، اعتمدت    ٢٠٠٢ويف عام ). الذي يتضمن االستغالل اجلنسي  (املسائل املتعلقة بتنفيذ قانون األسرة    

 مؤاتية للتعاون    كرواتيا اخلطة الوطنية لقمع االجتار باألشخاص، اليت يتوقع منها أن هتيئ ظروفا قانونية       
 .الدويل
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 مع عدد من   - على أساس حالة حبالة -وذكرت أملانيا أن قوات الشرطة لديها تتعاون    -٥٠
وهبدف حتسني التعاون مع اجملتمع املدين يف تتبع األطفال املفقودين، أجريت      . املنظمات غري احلكومية  

يما فيما يتعلق بإجراء عمليات حبث أو   مراجعة للقانون املعين بتدابري التحقيق املسموح هبا، وال س    
 .تفتيش لدى اجلمهور  

وجاء يف رد اليونان أن وزارة النظام العام تتعاون هي واملنظمات غري احلكومية على تطبيق              -٥١
اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بتبادل املعلومات عن اجلوانب التنفيذية وعن نتائج مراقبة وحتليل ظاهريت     

 .انتهاك األطفال واستغالهلم جنسيا  األطفال املفقودين و 
، وهو عبارة عن خط هاتفي امتدادي للطوارئ       CHILDLINEوأبلغت اهلند عن قيامها بإنشاء   -٥٢

يعمل جمانا أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين لصاحل األطفال الذين هم حباجة إىل رعاية أو  
 بلداً الستكشاف إمكانية ٢٣ ، نظمت مشاورة دولية شارك فيها٢٠٠٢أغسطس /ويف آب. محاية

وأسفرت املشاورة عن   .  اهلندي لكي يليب احتياجات بلدان نامية أخرى   CHILDLINEمواءمة مرفق 
 ملساعدة بلدان نامية أخرى على إنشاء      Child Help Line Internationalإنشاء مرفق مماثل حيمل اسم   

 .خطوط استغاثة هاتفية ألطفال يف حاجة إىل رعاية أو محاية  
وذكرت مجهورية إيران اإلسالمية أن مكتبها املختص باألشخاص املنتهكني قد أعد مشاريع      -٥٣

بشأن إنشاء مراكز من أجل التعّرف على أطفال الشوارع وتوفري مأوى مناسب هلم، وكذلك إنشاء           
 .مراكز إلعادة تأهيل األطفال والنساء ضحايا االنتهاك االجتماعي   

وقد  . أت إدارة متخصصة حلماية األسرة تعمل يف خدمة صاحل األطفال  وذكرت األردن أهنا أنش  -٥٤
صدر مرسوم ملكي بإنشاء اجمللس الوطين لشؤون األسرة، الذي يتوىل اآلن مهمة تنسيق أعمال           

 .احلكومة األردنية وجهود املنظمات غري احلكومية يف جمال رعاية شؤون األسرة  
عية هبا وعددا من املنظمات غري احلكومية تعمل على       وأبلغت لبنان أن وزارة الشؤون االجتما    -٥٥

واملنظمة غري احلكومية   . إعادة تأهيل األطفال من ضحايا االنتهاك، وال سيما يف سياق جنوح األحداث  
 سنة اللوايت وقعن ضحايا لالنتهاك اجلنسي     ١٨ إىل ١٢مؤسسة تلتحق هبا الفتيات من سن      دار األمل  

 .و غري ذلك من االنتهاكات  أو سوء املعاملة أو السفاح أ
وجاء يف رد لكسمربغ أن وزارات حكومتها قد طورت عالقات عمل خاصة مع منظمات غري            -٥٦

وتضطلع اهليئات القضائية باملسؤولية عن تبادل ومجع املعلومات     . حكومية نشطة يف جمال محاية األطفال 
و ضحايا االنتهاك أو االستغالل   املتعلقة بتحري ومقاضاة احلاالت اليت تتضمن أطفاال مفقودين أ    

 .اجلنسي
 فرقة عمل لتنسيق التعاون بني مجيع السلطات       ٢٠٠٢سبتمرب  /وأنشأت مالطة يف أيلول  -٥٧

 .واألجهزة العاملة يف جمال محاية األطفال 
املؤلفة من موظفني  ) شبكة رعاية الطفل (Child Watch Networkوأبلغت موريشيوس أن    -٥٨

ائية، ورابطات جمتمعية، وأخصائيني اجتماعيني ومعلمني ومرشدين، تعمل      حكوميني، ورابطات نس 
مبثابة فريق للمساعدة املتبادلة حيث يتشاطر املشاركون املعلومات هبدف توفري الدعم واملساندة       

 .لألطفال يف الوقت املناسب ومنع استغالهلم
فقودين أو مفتقدين،   وذكرت املكسيك أن خطوات قد اختذت ملعرفة أماكن وجود أطفال م    -٥٩

وقد ناشدت  . وقدمت مساندة ألفراد أو منظمات غري حكومية طلبوا املساعدة يف تعقب أطفال      
املكسيك اجملتمع املدين واملنظمات الدولية أن تشترك يف أعمال اللجنة املشتركة بني املؤسسات واملعنية         

 تنفيذ خطة العمل الوطنية حملاربة      مبنع االستغالل التجاري اجلنسي لألطفال وحماربته وإهنائه هبدف      
 .االستغالل التجاري اجلنسي لألطفال  
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وحتدثت بريو عن مراكز الدفاع عن األطفال واملراهقني اليت تشغلها احلكومات احمللية      -٦٠
واملؤسسات العامة واخلاصة ومنظمات اجملتمع املدين هبدف تعزيز احلقوق املشروعة لألطفال واملراهقني       

توىل تلك املراكز أمر إبالغ السلطات املختصة أي جرائم أو جنح ترتكب يف حق األطفال             وت. ومحايتها
وتتلقى وزارة النهوض    . وحتتفظ مبعلومات عن ظروف حياة األطفال يف املؤسسات اخلاصة والعامة

باملرأة والتنمية االجتماعية، عرب مكتبها املختص باألطفال واملراهقني، معلومات عن حاالت أطفال     
فتقدين تنطوي على اختطاف قُصَّر على أيدي آباء هلم أو أقرباء، وتقدم لألطراف املعنية مشورة               م

 .ومساعدة ريثما يبدأ اختاذ اإلجراءات القانونية املطلوبة      
وذكرت الفلبني أن من بني اإلجراءات التشريعية اليت ينظر فيها الكونغرس سن قانون بإنشاء               -٦١

وقد أنشئت جلنة مشتركة بني الوكاالت لبسط      . ترجاع األطفال املفتقدين  برنامج استراتيجي وطين الس  
محاية خاصة على األطفال جتنبهم كافة أشكال اإلمهال واإلساءة والقسوة واالستغالل وغري ذلك مما قد 

وإطار العمل االستراتيجي الوطين الفلبيين إلعداد خطة من أجل           . يتسبب يف إحلاق الضرر بتنميتهم    
شارك فيها األجهزة احلكومية واملنظمات غري احلكومية، ينص على اختاذ تدابري شاملة     األطفال ت

أما شبكة املعايري . تستهدف التصدي للمشاكل املقترنة باختفاء األطفال وانتهاكهم واستغالهلم اجلنسي      
ية، فتيسر   املوزعة على مناطق البالد واملؤلفة من شراكات بني أجهزة وزارة الرفاه والتنمية االجتماع         

 .تبادل املعلومات عن األطفال املفقودين واألطفال ضحايا االنتهاك واالستغالل اجلنسي     
وأبلغت مجهورية كوريا عن أن قانوهنا اخلاص مبعاقبة اجلرائم اجلنسية ومحاية ضحاياها وقانون          -٦٢

وقد تعاون . ينمحاية األحداث من االستغالل اجلنسي قد عززا التعاون بني السلطات واجملتمع املد   
، (Safe School Campaign)" محلة املدرسة اآلمنة "مكتب النائب العام مع منظمات طوعية على تنفيذ  

 .اليت تعرض ملشكلة هروب النشء من املدارس    
وجاء يف رد جنوب افريقيا أهنا أنشأت فريقا مشتركا بني الوزارات ملواجهة مشكلة ممارسة         -٦٣

وقد يّسر الفريق األخذ بنهج مشترك وتنفيذ برامج مشتركة لكبح         . طفال العنف اجلنسي ضد النساء واأل   
ومن شأن إقدام اللجنة  . حوادث االغتصاب وغريه من جرائم العنف اليت ترتكب ضد النساء واألطفال    

القانونية يف جنوب افريقيا على سن تشريع جديد بشأن اجلرائم اجلنسية، ومشروع القانون املقترح    
 .جلنسية أن ميهدا السبيل إلنشاء إطار متعدد القطاعات للتصرف إزاء جرائم اجلنس        بشأن اجلرائم ا 

وذكرت السويد أن عدة منظمات غري حكومية قدمت مسامهات هامة حلماية األطفال           -٦٤
فقوات الشرطة السويدية تتعاون مع السلطات املسؤولة عن       . ومساندهتم على الصعيدين الدويل والوطين    

عية وعن الرعاية الصحية، ومع الكنائس ومنظمات غري حكومية خمتلفة، بصدد     اخلدمات االجتما 
وقد أعطيت أولوية عليا لتحديد هوية  . األطفال املفقودين واألطفال من ضحايا االنتهاك اجلنسي 

 .األطفال الذين اسُتغلوا يف إعداد مواد إباحية    
بني احلكومة واجلامعات واجملتمع     وحتدثت تركيا عن تنفيذ أنشطة تدريبية بالتعاون الوثيق      -٦٥

، )اليونيسيف (املدين، ووكالة اخلدمات االجتماعية ومحاية الطفل، وصندوق األمم املتحدة للطفولة    
، ومع منظمات ومؤسسات أخرى   )االنتربول (ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية     

 .وطنية ودولية
 مبساندة من املنظمة    - أوكرانية، حكومية وغري حكومية، أقامت وأبلغت أوكرانيا أن منظمات  -٦٦

 اتصاالت مع نظرياهتا يف بلدان أخرى هبدف      -الدولية للهجرة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا    
وأنشئت مراكز جمتمعية للنشء والشباب لتوفري      . مكافحة االجتار بالنساء واألطفال مبزيد من الفعالية     

وقامت حكومة أوكرانيا، يف تعاون مع منظمات عامة، بصياغة . حايا االنتهاك مأوى لألطفال من ض
 بقصد استحداث عقوبات  ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٠برنامج جديد لقمع االجتار باألشخاص أثناء الفترة من  

، ُوقِّع ٢٠٠١يناير /ويف كانون الثاين. أشد للمتجرين مبوجب القانون اجلنائي وتوفري احلماية للضحايا  
اسي باختاذ إجراءات إضافية ملنع اختفاء األطفال وحتسني التنسيق فيما بني أجهزة إنفاذ        مرسوم رئ

 .القوانني وغريها من اهليئات التنفيذية لتتبع األفراد املفقودين    
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وذكرت الواليات املتحدة أن احلكومة وكال من الواليات تعاونت مع املركز الوطين لألطفال     -٦٧
وقد لوحظ أن املعلومات  . لِّني بغرض العثور على هؤالء األطفال وإنقاذهم   املفقودين واألطفال املستغَ 

 اليت حصل عليها املركز الوطين عرب خطِّه اهلاتفي     -عن استغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية     
Cybertipline -         كما لوحظ أن برنامج     .  مت تشاطرها مع أجهزة إنفاذ القوانني هبدف إجراء التحقيقات

"America's Missing: Broadcast Emergency Response (AMBER)"  الذي طُوِّر يف أربع ،
وعشرين والية على األصعدة احمللية واإلقليمية، ينفذ على أساس شراكة طوعية بني أجهزة إنفاذ             
القوانني وبني اهليئات اإلذاعية، تقضي بإصدار نشرة مستعجلة عندما تطرأ حالة اختطاف طفل تتسم            

ويف تلك احلالة تسهم مجيع قطاعات اجملتمع احمللي يف حماولة للعثور على   . ة عالية من اخلطورة بدرج
وجيري إعداد برنامج التعرف على الضحايا بالتعاون مع وزارة العدل األمريكية وعدد          . الطفل وإنقاذه 

إنقاذ األطفال من أجهزة إنفاذ القوانني بغية التعرف على االستغالل اجلنسي للطفل أثناء حدوثه و  
 .الضحايا مع االستعانة اآلنية بالصور اإلباحية اليت التقطت هلم  

 تدابري مكافحة بغاء األطفال - ٢
أبلغت معظم البلدان أهنا اختذت خطوات للنص على توقيع عقوبات فعالة تتناسب مع اجلرم            -٦٨

متعة جنسية مع أطفال،     املرتكب يف قانوهنا احمللي، على األشخاص الذين يشترون أو حيصلون على         
وتتضمن التدابري   . ٢٠٠٢/١٤وذلك عمال بالفرع ثانيا من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

 .املتخذة جترمي أمناط خمتلفة من السلوك الذي يعرض للخطر سالمة الطفل اجلنسية        
نص على ما جاء     ووفقا ملا ورد من إجابات، تتضمن القوانني اجلنائية للبلدان التالية أحكاما ت          -٦٩

األرجنتني، أذربيجان، بلغاريا، كولومبيا، كرواتيا، الدمنارك، إثيوبيا، أملانيا، اليونان،         : بالفقرة السابقة 
لبنان، لكسمربغ، مالطة، موريشيوس، املكسيك، بريو، الفلبني، قطر، مجهورية كوريا، السنغال،    

 فإن كولومبيا وكرواتيا والدمنارك واليونان   وباإلضافة إىل ذلك،. سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا 
ولبنان واملكسيك وبريو أبلغت عن إدخال تعديالت على تشريعاهتا الوطنية متكّنها من االمتثال    

قرار اجلمعية   (للربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال       
 ).، املرفق الثاين٥٤/٢٦٣العامة 
، اعتمدت اخلطة الوطنية لقمع       ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين  ١٥وأبلغت كرواتيا أهنا يف تاريخ     -٧٠

االجتار باألشخاص، اليت تنص على اختاذ تدابري هتيئ شروطا قانونية أكثر مؤاتاة الكتشاف تلك اجلرمية   
 .ومقاضاهتا واملعاقبة عليها ولتيسري التعاون الدويل يف هذا اجملال  

الذي يقتضي تقييما   ) ١٩٩٨(أملانيا إىل قانوهنا السادس بشأن إصالح القانون اجلنائي      وأشارت  -٧١
أدق مبوجب القانون اجلنائي وأحكاماً أشد يف احلاالت املنطوية على االنتهاك اجلنسي لألطفال أو نشر    

يث   ولوحظ بوجه خاص أن احلاالت املنطوية على خطورة بالغة من ح    . املواد اإلباحية عن األطفال 
تقل عن     االنتهاك اجلنسي لألطفال تعد جرائم خطرية تستوجب، تبعا خلطورهتا، حكما بالسجن ملدة ال       

وأدى القانون املعدل إىل حتّسن سبل مقاضاة املواطنني األملان الذين عّرضوا األطفال      .  سنة١٥ إىل ٢
 ).ة اليت يورَّط فيها أطفال السياحة اجلنسي (دون السادسة عشرة لالنتهاك اجلنسي يف بلدان غري أملانيا     

، اعتمد برملاهنا قانونا بشأن حماربة االجتار   ٢٠٠٢أكتوبر /وذكرت اليونان أنه يف تشرين األول    -٧٢
بالبشر، ونشر املواد اإلباحية عن األطفال، واالستغالل املايل للجنس عموما، وتقدمي املساعدة لضحايا        

 السجن عشر سنوات ودفع غرامة عقوبة االجتار بالقصَّر،    ووفقا هلذا القانون، ال تقل عن. تلك األفعال
 .أو اقتناء القُصَّر هبدف البغاء، أو إغراء القصر بالبغاء   

 من  ٥٢٦ و ٥٢٥ و ٥٢٣ و ٥٢٠ و ٥١٩ و ٥١٦-٥١٤ و ٥٠٠وأبلغت لبنان أن املواد   -٧٣
 .رة وبغاء األحداث قانوهنا اجلنائي تتناول هجران األطفال واختطافهم وإغواءهم وحتريضهم على الدعا     
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 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ على الربنامج الوطين للفترة ٢٠٠٠يناير /ويف ليتوانيا، متت املوافقة يف كانون الثاين -٧٤
يناير /ودخل حيز النفاذ يف كانون الثاين   . ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري وانتهاك األطفال جنسيا    

 .هاك اجلنسي لألشخاص مبن فيهم األطفال   قانون جنائي جديد حيتوي على فصول تتعلق باالنت  ٢٠٠٣
، تشدد    ٢٠٠٢مايو /وأشارت مالطة إىل تعديالت أدخلت على قانوهنا اجلنائي، املشترع يف أيار       -٧٥

العقوبات وتتيح للمدعني العامني واحملققني أن يتخذوا إجراءات جنائية ضد مدى أوسع من         
 .االنتهاكات

ري إعدادها من جانب وزارة حقوق املرأة وتنمية     وأبلغت موريشيوس عن خطة عمل وطنية جي    -٧٦
الطفل ورفاه األسرة تستهدف ضمان توافر قوانني شاملة لكافة جوانب االستغالل اجلنسي التجاري      

 .لألطفال
وذكرت عمان أن قانوهنا اجلنائي ينص على عقوبات ضد اختطاف القُصَّر؛ وهجران األطفال؛    -٧٧

 .تاج املواد اإلباحية أو اقتنائها أو توزيعها؛ واالستعباد وجتارة الرقيق  وإجبار األطفال على البغاء؛ وإن 
وأبلغت جنوب افريقيا أن جلنتها القانونية هي اآلن بصدد إعادة النظر يف تشريعات بشأن      -٧٨

قانون رعاية "ومن املتوقع أن ينص قانون األطفال املقترح، الذي سيطلق عليه اسم     . استغالل األطفال 
 . وتعهدهم بالرعاية -لى محاية األطفال ضحايا البغاء وإنتاج املواد اإلباحية     ، ع"الطفل
 من قانوهنا اجلنائي تدرج يف عداد األفعال اإلجرامية أفعال خداع        ٤٣٥وذكرت تركيا أن املادة   -٧٩

 .القُصَّر وحتريضهم على البغاء 

 احلدود الزمنية الختاذ إجراءات جنائية - ٣
، يضمن عدد من الدول    ٢٠٠٢/١٤من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  وفقا للفرع ثالثا  -٨٠

أن احلد الزمين الختاذ اإلجراءات اجلنائية يف القضايا املتعلقة باالنتهاك أو االستغالل اجلنسي للطفل          
وبعض الدول هي اآلن بصدد مراجعة تشريعاهتا الوطنية لكي   . يعيق مالحقة اجلاين مالحقة فعالة ال

 احلد الزمين الختاذ إجراءات جنائية يف القضايا املتعلقة باالنتهاك أو االستغالل اجلنسي ال يعيق            تكفل أن
 .املالحقة الفعالة للجاين

 من قانوهنا اجلنائي، يبدأ حساب احلد الزمين الختاذ        ٢١فقد أبلغت بلجيكا أنه وفقا للمادة     -٨١
من اليوم الذي يبلغ فيه القاصر سن الثامنة         املدعي العام إجراءات بشأن قضايا االستغالل اجلنسي        

 .عشرة
وذكرت بلغاريا أن مالحقة االنتهاك أو االستغالل اجلنسي لألطفال ال ينطبق عليها قانون    -٨٢

 .احلدود الزمنية إذا مل تكن إجراءاهتا قد اختذت قبل انقضاء املهلة اليت ينص عليها القانون اجلنائي       
لزمين للبدء يف اختاذ اإلجراءات اجلنائية فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية          وذكرت كولومبيا أن احلد ا   -٨٣

 .هو مخس سنوات يف حالة أقل اجلرائم خطورة وعشرون سنة يف حالة أشدها خطورة     
وأبلغت كرواتيا أنه وفقا لقانوهنا اجلنائي، ال ميكن الشروع يف اختاذ اإلجراءات القانونية يف           -٨٤

اك أو االستغالل اجلنسي لألطفال إذا كانت فترة معينة من الزمن قد انقضت منذ       القضايا املتعلقة باالنته  
 .ويتوقف احلد الزمين للبدء يف اختاذ اإلجراءات القانونية على خطورة اجلرم      . ارتكاب اجلرم 

 اسُتحدثت أحكام يف قانون التقادم يف اإلجراءات اجلنائية    ٢٠٠٢وذكرت الدمنارك أنه يف عام   -٨٥
عندما يبلغ الطفل سن الثامنة  ) يف قضايا االنتهاك اجلنسي لألطفال(حساب احلد الزمين حتدد بدء 

 .عشرة؛ وينسحب ذلك أيضا على قضايا االجتار باألطفال   
وذكرت أملانيا أنه فيما يتعلق بقانوهنا اجلنائي، يبدأ حساب التقادم فيما يتعلق جبرائم االنتهاك              -٨٦

 .ال عندما تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة   اجلنسي واالستغالل اجلنسي لألطف  



E/CN.15/2003/10 
 

14 

والحظت لكسمربغ أنه وفقا لقانوهنا، فإن احلق العام يف اختاذ إجراءات بصدد ُجرم خطري حمدد        -٨٧
ومن جهة أخرى    . بعشر سنوات اعتباراً من يوم ارتكاب اجلرم، وبثالث سنوات يف حالة جرم طفيف        

وع قانون بشأن محاية الضحايا سينص، يف مجلة  فإن وزير العدل يف لكسمربغ هو بصدد إعداد مشر   
أمور، على أن احلد الزمين الختاذ إجراءات جنائية يف قضايا تنطوي على انتهاك أو استغالل جنسي             

 . لن يبدأ حسابه قبل أن تبلغ الضحية سن الرشد املدين     -لألطفال 
ختاذ إجراءات جنائية      وذكرت مالطة أن قانوهنا يضمن أن ال يقف احلد الزمين للشروع يف ا      -٨٨

 .حائال دون املقاضاة الفعالة ملرتكب اجلرم  
والحظت الفلبني أنه وفقا لقانوهنا، ينبغي للمحاكم أن تعطي األفضلية للنظر والبت يف القضايا      -٨٩

ووزارة الرفاه االجتماعي والتنمية هي اآلن بصدد إعادة النظر         . املنطوية على انتهاك للقانون ذي الصلة   
الت تدخل على القانون من أجل توفري ضمانات أقوى حلماية أكثر فعالية حلقوق األطفال     يف تعدي

 .وملقاضاة أشد فعالية ملرتكيب اجلرم يف حقهم  
وأبلغت مجهورية كوريا أن الوزارة املعنية بالعنف وشعبة التحريات يف مكتب املدعي العام             -٩٠

ا كان ينبغي للحد الزمين للمقاضاة أن يبدأ منذ اللحظة         التابع لتلك الوزارة مها اآلن بصدد النظر فيما إذ       
 .اليت تبلغ فيها الضحية سن الرشد املدين  

، من قانوهنا اجلنائي ينص على أن احلد الزمين لتوقيع        ٤، الفرع ٣٥وذكرت السويد أن الفصل     -٩١
 ١٥ من العمر -لغ  أو يكون قد ب-العقوبات ُيحسب اعتباراً من التاريخ الذي يبلغ فيه الطرف املضاّر    
االغتصاب، اإلكراه على ممارسة   (٦عاما بالنسبة للجرائم املدرجة يف القانون اجلنائي حتت الفصل       

، أو حملاولة ارتكاب تلك اجلرائم يف حق طفل دون اخلامسة عشرة        )اجلنس، االستغالل اجلنسي لقاصر  
نسية الئحة جديدة للجرائم اجلنسية        وقد اقترحت جلنة قانونية برملانية معنية باجلرائم اجل    . من العمر

تضمن حساب احلدود الزمنية للعقوبات على جرائم جنسية معينة ترتكب يف حق طفل دون الثامنة                
 . عاما١٨ من العمر   - أو يكون قد بلغ  -عشرة اعتباراً من التاريخ الذي يبلغ فيه الطرف املضار         

ادم بالنسبة جلرائم االنتهاك أو االستغالل اجلنسي       وأبلغت تركيا أن قانوهنا اجلنائي حيدد مدة التق   -٩٢
وتنص املادة   .  سنوات من التقادم تنطبق يف معظم احلاالت  ١٠ تنص على أن مدة ١٠٢فاملادة . للطفل
وخيتلف طول مدة التقادم    .  على مدد تقادم قانونية ميكن يف غضوهنا تنفيذ عقوبة بقرار من حمكمة       ١١٢

السجن املوقعة بغض النظر عن نوع اجلرمية املرتكبة أو عمر أو جنس   القانونية باختالف طول فترة 
ويف معظم احلاالت ينطبق تقادم مدته عشرون عاما جلرائم االنتهاك أو االستغالل          . الطرف املغبون 
 .اجلنسي للطفل 

وذكرت الواليات املتحدة أن مدة التقادم بالنسبة للجرائم املنطوية على انتهاك جنسي لطفل،         -٩٣
فاإلجراءات يف القضايا املنطوية على انتهاك        . ول بدرجة ملموسة من نظريهتا بالنسبة لسائر اجلرائم      أط

وإضافة إىل ذلك،  .  عاما ٢٥جنسي لطفل ميكن الشروع يف اختاذها يف أي وقت قبل بلوغ الطفل      
 .قُدمت إىل الكونغرس مقترحات من شأهنا إطالة مدد التقادم أو إلغاؤها   

 لتصاحليةالعدالة ا -دال 
 .ومنظمة دولية حكومية ردوداً بشأن العدالة التصاحلية    ) كرواتيا وعمان (أرسل بلدان   -٩٤
فأبلغت كرواتيا أهنا شرعت يف اختاذ إجراءات العتماد قانون بشأن محاية الشهود وضحايا          -٩٥

دة التقنية لبلدان     اجلرائم ينص على أنشطة من بينها املساعدة املتبادلة وتبادل املعلومات وتقدمي املساع         
 .أخرى هبدف تطوير برامج العدالة التصاحلية    

وأبلغت عمان أهنا بصدد بذل كافة اجلهود إلقامة نظام العدالة التصاحلية هبدف احلد من اختاذ             -٩٦
والحظت أن الفقهاء واخلرباء القانونيني  . اإلجراءات التقليدية وبث روح التوافق والتآزر االجتماعي       
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وينص التشريع العماين على أن التقاضي بشأن         . إىل املصاحلة على أساس من القرآن والسنة    طاملا توصلوا  
الكرامة الشخصية واملصاحل الشخصية أو ذا الصلة بالعالقات األسرية إمنا هو رهن بتلقي شكوى من         

ومن شأن تنازل الطرف املضار عن حقه يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات أن          . الطرف املضار 
ويف بعض احلاالت، يوقَف تنفيذ العقوبة حىت وإن كان احلكم قد صدر       .  تلك اإلجراءات يوقف
أي (ويف حاالت معينة يصدر حكم بوقف تنفيذ حكم صدر إذا أوىف اجلاين باحلقوق املدنية                . بالفعل

م وجيري العمل اآلن على إقرار إجراءات مصاحلة إجبارية دون إلزام للخصو         ). قدم التعويضات املطلوبة 
 .أو ممارسة أي ضغط عليهم، وذلك على حنو ما تقترحه معايري األمم املتحدة وقواعدها     

 بشأن الوساطة يف املسائل اجلنائية، اليت اعتمدهتا   R (99) 19وذكَّر جملس أوروبا بالتوصية رقم  -٩٧
 .١٩٩٩سبتمرب  / أيلول١٥جلنة الوزراء يف  

 منع اجلرمية -هاء 
، وردت إجابات من كرواتيا والدمنارك وفنلندا ومدغشقر وتركيا،        وحول موضوع منع اجلرمية -٩٨

 ومعهد األمم   ،(UPU)واالحتاد الربيدي العاملي  ) اليونيب (وكذلك من برنامج األمم املتحدة للبيئة      
املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف آسيا والشرق األقصى، وجملس أوروبا، والرابطة الدولية            

 .للشرطة
كرت كرواتيا أن عملية تقوية النظم الدولية واإلقليمية والوطنية ملنع اجلرمية قد دعمها             وذ -٩٩

التصديق على الصكوك الدولية ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وصياغة القوانني الوطنية ذات الصلة بتلك                 
 .الصكوك
 املشاريع الثنائية واملتعددة     وحتدثت الدمنارك عن املساعدة التقنية اليت قدمتها إىل عدد كبري من      -١٠٠

ويف حني أهنا ترحب بتقدمي املساعدة التقنية يف حدود األطر الراهنة،           . األطراف يف جمال منع اجلرمية  
 .فهي تؤكد على أهنا تود أن تشهد توضيحا لتعريف املساعدة التقنية     

رمية ومكافحتها املنتسب    وحتدثت فنلندا عن تقدميها دعما اقتصاديا إىل املعهد األورويب ملنع اجل        -١٠١
إىل األمم املتحدة من خالل اجمللس الوطين ملنع اجلرمية، ومشاركتها النشطة يف أعمال شبكة االحتاد       
األورويب ملنع اجلرمية اليت تشجع على مجع وتبادل املعلومات واخلربات عن املمارسات اجليدة ملنع          

. ية االحتاد األورويب وتوسيع نطاق االنتفاع هبااجلرمية وإتاحة تلك املهارات للبلدان املرشحة لعضو    
 ومن بينها كلية الشرطة، مع      -أيضا تعاون مكتبها الوطين للتحقيقات ووحداته البحثية        وذكرت فنلندا   

نظائرها يف اخلارج، األمر الذي ترتب عليه وضع التجارب الدولية يف االعتبار عند صياغة استراتيجيات         
 .منع اجلرمية

، وملشاريع  ٢٠٠٢/١٣ مدغشقر عن تأييدها لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       وأعربت -١٠٢
الذي كان يعرف (املساعدة التقنية اليت تطبق مبادئ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      

 ").مكتب مكافحة املخدرات ومنع اجلرمية "باسم 
ذكرت أن أكادمييتها الدولية ملكافحة  وعرضت تركيا دعمها ملشاريع املساعدة التقنية و    -١٠٣

املخدرات واجلرمية املنظمة ميكن أن تتيح ملوظفي إنفاذ القوانني يف بلدان أخرى فرص التدريب على                  
 .مكافحة املخدرات واجلرمية املنظمة   

وسجل برنامج األمم املتحدة للبيئة تأييده للعمل الذي يضطلع به املركز املعين مبنع اإلجرام                  -١٠٤
 .يل يف جمال منع اجلرمية، وأبدى رغبته يف تعاون مقبل مع املركز بشأن مسائل ذات اهتمام مشترك         الدو

 
وسجل االحتاد الربيدي العاملي أن فريق العمل املعين بأمن الربيد يستهدف ضمان أمن وسالمة     -١٠٥

ق أسباب السالمة   وبغية حتقي . شبكة الربيد الدويل وأنه أقام عالقات عمل قوية مع منظمات دولية عدة      
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واألمن لشبكة الربيد الدويل ُيخطِّط االحتاد لتنظيم حلقات ودورات تدريبية يف جماالت اإلرهاب         
 .البيولوجي، وغسل األموال، ودعم اإلرهاب، وأمن الطريان، ونقل البضائع اخلطرة     

قصى إىل دورات   وأشار معهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف آسيا والشرق األ  -١٠٦
التدريب وحلقات العمل الدولية اليت ينظمها حول منع اجلرمية لصاحل موظفي العدالة اجلنائية املنتمني          

وأشار . إىل بلدان نامية، ومن بينها الدورات واحللقات اليت عقدت يف الصني وطاجيكستان وكينيا         
ليت اضطلع هبا وخاصة يف آسيا،      معهد آسيا والشرق األقصى أيضا إىل عمليات تقدير االحتياجات ا       

وإىل املساعدة التقنية اليت قدمها، وإىل الشبكة الدولية الواسعة اليت أقامها للربط بني أناس مهتمني        
وأبدى معهد آسيا والشرق األقصى نيته التنسيق عن كثب بني أنشطته وأنشطة املركز         . بالعدالة اجلنائية

 .هليئات النشطة يف جمال منع اجلرمية   املعين مبنع اإلجرام الدويل وغريه من ا   
 الدول األعضاء  املوجهة من جلنة الوزراء إىل  20 (2000)وأشار جملس أوروبا إىل التوصية رقم      -١٠٧

 دولة عضوا بشأن  ٢٢ املوجهة إىل R (99)بشأن دور التدخل املبكر يف منع اإلجرام، والتوصية رقم     
اجمللس أن جلان اخلرباء املهتمة بالشراكة يف منع      والحظ . اكتظاظ السجون وتضخم أعداد نزالئها    

اجلرمية وباألساليب اجلديدة ملعاجلة جنوح األحداث قد نبهت إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   
٢٠٠٢/١٣. 
وأخريا، أشارت الرابطة الدولية للشرطة إىل املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية، وأكدت على          -١٠٨

لتعاون والشراكة عرب احلدود وأمهية مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ تدابري منع      ضرورة توثيق أواصر ا  
 .اجلرمية

 التعاون مع كيانات أخرى لألمم املتحدة ومع منظمات أخرى ذات صلة -ثالثا 
اشترك مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف عدة أحداث ذات صلة بتطبيق          -١٠٩

 :دة وقواعدها إذمعايري األمم املتح 
شارك يف فريق التنسيق التابع لألمم املتحدة واملعين بتقدمي املشورة التقنية واملساعدة يف قضاء                                     )أ(

  ١٣ و  ١٢األحداث، الذي نظمه مكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان يف جنيف يومي                        
 ؛٢٠٠٢سبتمرب   /أيلول  

، الذي    "حاضره وآفاق مستقبله    : حداثقضاء األ"حضر املؤمتر الدويل حول موضوع       )ب(
نظمته الوكالة الدولية ملنع اجلرمية والقانون اجلنائي واالختصاص القضائي، يف زيلينا، سلوفاكيا، يومي   

 ؛٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول٢٢ و ٢١
نظم وأدار دورة تدريبية عن معايري األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف إنفاذ         )ج(

 ١٨-١٤لقوانني، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر، يف فيينا وأماكن أخرى يف النمسا، من        ا
 ؛٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين األول 

اشترك يف مؤمترين إقليميني حول مواضيع جنائية، نظمتهما املنظمة الدولية إلصالح          )د(
 :قوانني العقوبات
 برعاية اللجنة االفريقية املعنية حبقوق     مؤمتر كل افريقيا وإصالح السجون املعقود     ‘١’

 ١٣ و ١٢اإلنسان وحقوق الشعوب، وحتت رعاية رئيس بوركينا فاسو، يومي    
 ، واغادوغو؛٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

مؤمتر أمريكا الالتينية املعين باإلصالح اجلنائي وبدائل السَّجن، املعقود حتت رعاية          ‘٢’
يف ) أوالسيت( الالتينية العلمية التقنية    وزارة العدل يف كوستاريكا وجامعة أمريكا  

 .٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين ٨ إىل ٦سان خوسيه، من 
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 مالحظات ختامية -رابعا 
 والوكاالت واملعاهد إىل أن استخدام وتطبيق  الدول األعضاءتشري املعلومات اليت قدمتها   -١١٠

 اجلنائية قد أسفرا عن إدخال تغيريات     معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة  
وإصالحات على النظم القانونية يف أجزاء كثرية من العامل هبدف االرتقاء مبستوى نظم العدالة اجلنائية    

وستظل املعايري والقواعد تشكل مصدرا قّيماً لتوجيهات ومبادئ توجيهية بوسع الدوائر             . وتعزيز قدراهتا 
ويتواصل بذل اجلهود   .  على ضوئها أوضاعها واحتياجاهتا إىل اإلصالحاحلكومية لبلدان شىت أن تقيِّم 

. لتركيز االنتباه على توفري التعاون التقين واخلدمات االستشارية يف استخدام وتطبيق املعايري والقواعد         
 واملنظمات الدولية  الدول األعضاءويتطلب استمرار بذل هذه اجلهود دعما ومشاركة من جانب    

 . احلكومية واملعاهد املعنية احلكومية وغري
، دعا األمني إىل انعقاد اجتماع    ٢٠٠٢/١٥واستجابة لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      -١١١

لفريق اخلرباء لتقييم النتائج اليت حتققت والتقدم الذي أحرز يف تطبيق املعايري والقواعد، واستعراض        
وختم  . ن توقعها من األخذ بنهج متعدد القطاعات  النظام الراهن لإلبالغ، وتقدير املزايا اليت ميك     

وترد توصيات اجتماع   . االجتماع حبثه هلذه املسائل بصياغة مقترحات ملموسة لكي تنظر فيها اللجنة 
اخلرباء املعين بتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف      

، يف الفصل الثاين من تقرير ذلك  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٢ إىل ١٠ من شتاتشاليننغ، النمسا، 
وأكدت نتائج االجتماع على فائدة معايري األمم املتحدة وقواعدها يف إصالح القانون   . االجتماع 

فاملعايري والقواعد تتضمن مبادئ وهنوجا معترفا هبا دوليا   . الداخلي ودعم مؤسسات العدالة اجلنائية   
سها تنفيذ مشاريع لبناء القدرات واختاذ ترتيبات وتطبيق آليات تعاونية يف شؤون     وميكن على أسا

وقد ترغب اللجنة يف إصدار توجيهات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا            . العدالة اجلنائية على شىت املستويات     
ى خمتلف  حتقيق أقصى قدر من الفائدة من تلك القواعد واملعايري وضمان استخدامها وقابلية تطبيقها عل     

 .املستويات
 
 

 حاشية
/  أيلول٣ -أغسطس / آب٢٢انظر مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، جنيف،  )١(
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