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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  والعشرون الثالثةالدورة 

 ٢٠١٤أيار/مايو  ١٦- ١٢فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقَّت (ه) ٥البند 

 واجلرمية  املخدراتتوحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين ب
 والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية:

   املخدراتب مكتب األمم املتحدة املعين رى لدعم أعمالأنشطة أخ
األمم املتحدة ملنع اجلرمية  أنشطة شبكة برنامج اواجلرمية، وخصوص  
        واملنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات والعدالة اجلنائية

  أنشطة معاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  
 
 

  ر األمني العامتقري
  

 

 ملخص 

وقـرارات الـس االقتصـادي     ٤٦/١٥٢بقرار اجلمعية العامـة   عمالًأُعد هذا التقرير    
 ألنشـطة معاهـد   وهو يتضـمن ملخصـا   .١٩٩٩/٢٣و ١٩٩٤/٢١و ١٩٩٢/٢٢واالجتماعي 

  .شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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    مةمقد  -أوالً  
أنشــطة  ودعــم تنســيق تيســري هــي ةنائيــمنــع اجلرميــة والعدالــة اجل وظــائف جلنــة ىإحــد  -١

املضـطلع ـا   شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة،   اليت تتكون منهااملعاهد 
أن  جنـة ولل .ةمنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـ  بشأنألمني العام املسندة لوالية اليف تنفيذ  للمساعدة

ذ عناصر خمتارة من الربنامج وأن تقترح جمـاالت  ا بتوافر املوارد، أن تنفِّتطلب إىل املعاهد، رهن
 .لألنشطة املشتركة فيما بني املعاهد

املعاهـد ومواردهــا  هـذه  ربة خــ االسـتفادة مـن  ويسـعى األمـني العـام بــدوره إىل ضـمان       -٢
ول األعضـاء  والـد  .جلرميـة والعدالـة اجلنائيـة   ال يف تنفيذ برنامج األمم املتحـدة ملنـع ا  على حنو فع

 .ة إىل استكشاف إمكانية االضطالع مبشاريع تعاونية مع املعاهدومدع

٣-  هذا التقرير ا املعاهـد يف عـام   وقد أَعدص األنشطة اليت نفَّذ٢٠١٣، الذي يلخ املعهـد ، 
لقـرار اجلمعيـة العامـة     ا، وذلـك وفقًـ  األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنتِسب إىل األمم املتحـدة 

 ١٩٩٩/٢٣و ١٩٩٤/٢١و ١٩٩٢/٢٢وقــرارات الــس االقتصــادي واالجتمــاعي   ٤٦/١٥٢
 .متها املعاهدمسامهات قد علىالتقرير ويشتمل  ؛٢٠١٠/٢٤٣الس  قراركذلك و

رميـة أو  (مكتب املخـدرات واجل  املخدرات واجلرميةوقد ترأس مكتب األمم املتحدة املعين ب  -٤
اجتمـاعني  ، وهو مركز التنسيق لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة،   املكتب)
يف سـياق الـدورة الثانيـة والعشـرين     منهما عقد االجتماع األول  .٢٠١٣عام ني للشبكة يف تنسيقي

لميـــة والفنيـــة يف ون العاالستشـــاري الــدويل للشـــؤ  سالـــ االجتمـــاع الثــاين  استضـــافوللجنــة،  
  .اإيطاليكورمايور ب

    
    أنشطة معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة  -ثانياً  

  بالنظــام األساســي ملعهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي ألحبــاث اجلرميــة والعدالــة          عمــالً  -٥
إىل  املعهـد تقريـر  ، املرفق)، قدم جملس أمناء ا١٩٨٩/٥٦(قرار الس االقتصادي واالجتماعي 

معلومـات عـن األنشـطة     يتضمنوالعشرين،  الثالثةجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف دورا 
  .)E/CN.15/2014/18( ٢٠١٣اليت اضطلع ا املعهد يف عام 
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      هد اإلقليمية واملعاهد املنتِسبةأنشطة املعا  -ثالثاً  
    رمية ومعاملة ارمنيمعهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجل  -ألف  

هـو معهـد إقليمـي أُنشـئ يف      معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة اـرمني   -٦
تطـوير  ويهـدف املعهـد إىل تعزيـز     .باالتفـاق بـني األمـم املتحـدة وحكومـة اليابـان       ١٩٦٢عام 
 أجـرى وقـد   .جلرميـة علـى منـع ا   بالتبـادل وتعزيـز التعـاون    العدالة اجلنائية على حنـو سـليم،   نظم
  :٢٠١٣أثناء عام الدورات التدريبية واحللقات الدراسية التالية  املعهد

شباط/فرباير):  ٨كانون الثاين/يناير إىل  ٩( ١٥٣الـ العليااحللقة الدراسية الدولية   (أ)  
 الـيت  ١٣معاملـة ارمـات يف الـدول الــ     مسـؤويل العدالـة اجلنائيـة    من كبارمسؤوال  ٢٢فيها  ناقش

 شاركت يف احللقة؛

حزيران/يونيـه): دورة   ٢٨أيار/مـايو إىل   ٢١( ١٥٤الدورة التدريبية الدولية الـ  (ب)  
النفسـي: تعزيـز قـدرات     حـاالت اإلجهـاد  تدريبية بعنوان "تعامل موظفي املرافق اإلصـالحية مـع   

 دان؛تسعة بلمن  اجلنائية مسؤويل العدالةمن مسؤوالً  ١٩مجعت معاً موظفي الصف الثاين" 

أيلول/سـبتمرب):   ٢٧آب/أغسـطس إىل   ٢١( ١٥٥الدورة التدريبية الدولية الـ  (ج)  
ــة مجــع األدلــة يف مناقشــات معمقــة حــول   اعشــر بلــد أحــدمــن  امشــاركً ٢٢ انضــمام اإلثباتي

هيئـة التـدريس وخـرباء زائـرين     مـن  مـع خـرباء    ،واستخدامها على حنو فعال يف القضايا اجلنائية
  ؛بلدامعملية لتطبيقها يف  حلوالًعوا يف املعهد، ووض

  األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد عشــر بشــأن اتفاقيــة  الســادسالربنــامج التدريبـــي   (د)  
اثــين مــن  امشــاركً ٢٥يف أثنائــه نــاقش تشــرين الثــاين/نوفمرب):  ١٣تشــرين األول/أكتــوبر إىل  ٦(

فيمـا خيـص   ذات الصـلة  تحـديات  الكذلك و، يف بلدام املتعلقة به واألفعال الفساد حالة ابلد عشر
وأكَّــد  .وإصــدار األحكــام القضــائية بشــأا قضــائيا ومالحقــة مرتكبيهــا األفعــالالتحقيــق يف تلــك 

  ؛االتفاقية تنفيذ أمهية املشاركون
الدورة التدريبية الثانية عشرة بشأن نظام معاملة األحـداث اجلـاحنني يف كينيـا      (ه)  

أجهـزة   ا مـن مشـاركً  عشـر  أحدجرى تعريف  ):شباط/فرباير ٢٢ر إىل كانون الثاين/يناي ٣٠(
 املتعلقـة "بالرعايـة الشـاملة جلميـع مراحـل االحتجـاز"       مارسـات املو نظرياتالب قضاء األحداث

 أعـد  الـدورة،  يف ايـة و .قضـاء األحـداث   يف إطـار نظـام   األحـداث  ملعاملـة القيـام بـه    ما يلـزم و
بشـأن "الرعايـة    كينيـا ني املعنيني برعاية األطفـال ومحايتـهم يف   مواد تدريبية للموظف املشاركون

  ؛الشاملة جلميع مراحل االحتجاز"
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شـباط/   ٢٧بشـأن العدالـة اجلنائيـة يف آسـيا الوسـطى (      التاسـعة احللقة الدراسـية    (و)  
ــر إىل  ــا آذار/مــارس): حبــث   ١٤فرباي مــن أوزبكســتان وطاجيكســتان    اثنــا عشــر مشــاركًا  فيه

"التصـدي للفسـاد   احملـوري  وضـوع  امل إطـار  ازاخستان تدابري مكافحة الفساد يفوكقريغيزستان و
خالقيـات ومـدونات   األ وخباصـة وغريهـا مـن اجلـرائم،     املخـدرات عرقل لتدابري مكافحة جرائم املـُ

  .ة العامة وموظفي إنفاذ القانون"القضاة وأعضاء النياباخلاصة ب سلوكالقواعد 
ــ ٥إىل  ٣ويف الفتــــرة مــــن   -٧ يف  ،، استضــــاف املعهــــد٢٠١٣انون األول/ديســــمرب كــ

 بلـدان جنـوب شـرق   بشأن احلوكمة الرشـيدة يف   السابعةاإلقليمية احللقة الدراسية  ،كواالملبور
 اخلـرباء  موقـد  .بلـدان  ١٠ ميثِّلـون ا مشـاركً  مثانيـة عشـر   حللقـة الدراسـية  هذه ا حضروقد  .آسيا
نـاقش  و"، درات التحقيـق يف قضـايا الفسـاد   تعزيـز قـ  "احملـوري   وضـوع امل عـن إيضاحية  ضاًعرو

  .للفسادالتصدي  واتباع أفضل املمارسات يف التعاون الدويل أمهيةاملشاركون 

ــن    -٨ ــرة م ــه إىل  ٢٢ويف الفت ــد ، آب/أغســطس ٢٣متوز/يولي ــداملأوف ــتاذًا لتقــدمي   عه أس
الكـيين  وطين شـروع الـ  امل مـع ، بالتنسـيق  نظـام قضـاء األحـداث   بشـأن   إىل كينيـا  مساعدة تقنيـة 
وشــارك األســتاذ املوفــد يف التقيــيم  .ومحايتــهم األطفـال املــوظفني املعنــيني برعايــة  لبنـاء قــدرات 

نظـام قضـاء   عـن تـاريخ الـدعم الـذي قدمـه املعهـد ل       إيضـاحيا النهائي للمشـروع، وقـدم عرضـا    
نظـام قضـاء    املعلومـات يف التشـارك يف  عاما، وألقـى حماضـرةً عـن     ٢٠ طيلةيف كينيا  األحداث
يف إعــداد مبــادئ توجيهيــة بشـأن "الرعايــة الشــاملة جلميــع   وقــدم املسـاعدة اليابــاين،  األحـداث 

مراحل االحتجاز" والرعاية يف فترة ما بعد اإلفراج فيما خيـص األطفـال مـن نـزالء املؤسسـات      
مـدير  مـن مـدير إدارة خـدمات األطفـال، و     كـلٌّ وقد وافق على املبادئ التوجيهية  .اإلصالحية

إدارة اإلفراج املشروط والرعايـة يف فتـرة مـا بعـد اإلفـراج، واملفـوض العـام لشـؤون السـجون،          
مــع كبــار املســؤولني املعنــيني برعايــة األطفــال ومحايتــهم يف   التشــارك يف اآلراء بشــأا ىوجــر

مـا  ندوة حول "الرعاية الشاملة جلميع مراحل االحتجـاز" والرعايـة يف فتـرة مـا بعـد اإلفـراج في      
  .نظام قضاء األحداث يف إطارخيص األطفال 

ة مـن دورات تدريبيـة   دكما أصـدر املعهـد عـدة منشـورات تشـتمل علـى مـواد مسـتم          -٩
عهـد آسـيا والشـرق األقصـى ملنـع      ملوحلقـات دراسـية عديـدة، مبـا يف ذلـك الرسـائل اإلخباريـة        

ــة اــرمني  ــة ومعامل ــام األ() UNAFEI Newsletter( اجلرمي ــواد  ١٤٢إىل  ١٤٠رق ) وسلســلة امل
احللقـة الدراسـية اإلقليميـة    ) وتقرير ٩١إىل  ٨٩رقام األ( )Resource Material Series(املرجعية 

  .السادسة بشأن احلوكمة الرشيدة يف بلدان جنوب شرق آسيا
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    معهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني  - باء  
 ا الالتينيــة ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اـــرمني    ، اضــطلع معهــد أمريكــ   ٢٠١٣خــالل عــام     -١٠

  :التاليةباألنشطة 
مـدى االمتثـال ملبـادئ سـانتياغو التوجيهيـة بشـأن        عـن النهائي  رالتقري دقدم املعه  (أ)  

أثناء الـدورة احلاديـة والعشـرين للجمعيـة العامـة هليئـات االدعـاء العـام يف          ،محاية الضحايا والشهود
  بوينس آيرس؛ مدينة حلكومة النيابة العامةباالشتراك مع جهاز إكوادور،  أمريكا الالتينية يف

ــا خيــص         (ب)   ــان) فيم ــوطين (الربمل ــد املســاعدة للمــؤمتر ال ــدم املعه يف املكســيك، ق
  الضحايا وتداعيات هذا القانون؛ بشأن العامالتحديات اليت تواجه القانون 

ــو  املعهــدقــدم   (ج)   ــتني املنشــور املعن ــبلن يف األرجن ــة وحقــوق   س الوصــول للعدال
 النيابـة العامـة  جهـاز  ووالـذي أعـده املعهـد     )،Access to Justice and Human Rights( اإلنسـان 
  ؛بوينس آيرس مدينة حلكومة
يف  إلقليمـي ألمريكـا الوسـطى والكـارييب    املكتـب ا باالشتراك مـع   ،املعهد قدم  (د)  

العـاملني  مـن  شخصـاً   ٢٥تدريبا لـ ،باملخدرات واجلرميةملكتب األمم املتحدة املعين بنما، التابع 
قـدم   كمـا وحدة استخبارات الشـرطة التابعـة جلهـاز التحقيقـات القضـائية يف كوسـتاريكا،        يف

ملكافحـة االتجـار    ٩٠٩٥خدمات استشارية فيما خيص إعـداد اللـوائح التنفيذيـة للقـانون رقـم      
هلندوراس أثنـاء التحضـري ملشـروع لتعـيني املواقـع      يضاً أقدم املعهد خدمات استشارية و .بالبشر

الوثيقــة املعنونــة يف شــيلي وقــدم املعهــد  .االســتراتيجية فيمــا خيــص االتجــار بالبشــر -اجلغرافيــة
إلقــرار احلــق يف احلصــول علــى وســائل االنتصــاف ورد احلقــوق    املســبقة"الشــروط اإلجرائيــة 

ــها علــى حنــو فعــال    ــة كوســتاريكا" إىل املقــرر اخلــاص املعــين   واســتردادها والتعــويض عن : حال
  واألطفال؛ النساء وخباصةباالتجار بالبشر 

مؤسســة العدالــة والشــؤون  اضــطلع املعهــد بعــدد مــن األعمــال بالتعــاون مــع     (ه)  
  مبا يف ذلك ما يلي: ،اجلنسانية
قضـايا  رات لقياس مدى بذل العناية الواجبة يف العدالـة اجلنائيـة يف   شإعداد مؤ  ‘١‘  

  العنف اجلنساين؛
السـجون وقواعـد األمـم     نظـم تنظيم االجتماع الثاين للمحامني العموميني بشـأن    ‘٢‘  

املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بـانكوك)، والـذي   
  ؛٢٠١٣آب/أغسطس  ١إىل  همتوز/يولي ٣٠عقد يف سان خوسيه من 
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العدالـة اجلنسـانية،    فيما خيصالعدالة اجلنائية  نظمألول بشأن تنظيم االجتماع ا  ‘٣‘  
  ؛٢٠١٣آب/أغسطس  ١إىل  همتوز/يولي ٣٠والذي عقد يف سان خوسيه من 

دراسية افتراضية يف موضوع العدالة اجلنائية مـع التركيـز   دورات وضع برامج   ‘٤‘  
  ؛٢٠١٣لول/سبتمرب يف أيار/مايو وأيأمريكا الالتينية من أجل  ،على البعد اجلنساين

إنتاج فيلم وثائقي بعنـوان "قتـل النسـاء، جـرائم عاطفيـة أم فـرض للسـيطرة"،          ‘٥‘  
  الدعاوى اجلنائية؛جمال اإلعالم يف وسائل يعرِض بالتحليل ملسؤولية 

تشـرين   ٤يف ، بشـأن "اإلعاقـة ونظـام السـجون"     ةدراسـي دورة وضع برنـامج    ‘٦‘  
  ؛٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

املدرسـة التدريبيـة التابعـة إلدارة    مناهج ركيز على البعد اجلنساين يف إدراج الت  ‘٧‘  
  وتشرين الثاين/نوفمرب؛ هيف حزيران/يوني ،النيابة العامة يف السلفادور

سـبل  بشـأن  التنظيميـة  لوائح برازيليـا  تنظيم حلقة دراسية إقليمية حول تطبيق   ‘٨‘  
الـدفاع  االشتراك مع مكتـب حمـامي   (قواعد برازيليا)، بوصول املستضعفني إىل العدالة 

  ؛٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٧إىل  ١٤، من وايغبارايف  العمومي
 األحـداث تقدمي املساعدة حلكومة السلفادور يف إعداد مشروع قـانون ملراقبـة     ‘٩‘  

  ؛٢٠١٣يف الفترة بني أيار/مايو وأيلول/سبتمرب  ،غرض منع وقوع العنفلالعامة 
ملنع العنف اجلنساين يف السلفادور وغواتيمـاال وكوسـتاريكا    تنظيم محلة عامة  ‘١٠‘  

  ؛٢٠١٣يف الفترة بني كانون الثاين/يناير وكانون األول/ديسمرب  ،وهندوراس
ــة للقضــاة       (و)   ــدريب واملســاعدة التقني ــدم املعهــد الت ــدان قضــاء األحــداث، ق يف مي

ــت  واملــدعني العــامني ــة اجلوني وأوروغــواي وحمــامي الــدفاع ومــوظفي الســجون يف األرجن مهوري
  ؛وكوستاريكا يةالدومينيك
ي للمسائل املتعلقـة بالسـجون،   دقدم املعهد التدريب واملساعدة التقنية يف التص  (ز)  

كـوادور وبـاراغواي والربازيـل وبنمـا وبوليفيـا      وإاألرجنـتني  كاالكتظاظ والتعذيب، حلكومات 
كمـا   . وكوستاريكا واملكسـيك وهنـدوراس  وشيلي وغواتيماال يةمهورية الدومينيكاجلووبريو 

النموذجيـة الـدنيا    األمـم املتحـدة   قواعـد شارك املعهد يف اجتماعات لألفرقة العاملة الستعراض 
  ؛ملعاملة السجناء

يف  وإيطاليا وشـيلي من األرجنتني وإسبانيا  حبضور اختصاصيني مهنينيرحب   (ح)  
  إطار برنامج التدريب الداخلي يف املعهد؛
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املشـار   ملشـاريع إىل ا، اسـتنادا  ٢٠١٣يف عـام   املنشـورات  مـن  اعـدد  أنتج املعهد  )(ط  
مـن   وردت الستفسـارات مركـز وثـائق املعهـد    ، اسـتجاب  وباإلضـافة إىل ذلـك   .فيمـا سـبق   إليها

املوقـــــع الشـــــبكي  وقـــــد صـــــار .منـــــاطق أخـــــرىو ومنطقـــــة الكاريبــــــي الالتينيـــــة أمريكـــــا
)www.ilanud.or.cr( مة مكتبة رقميةإقليمية قي.  
    

    املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املُنتِسب إىل األمم املتحدة  - جيم  
تِسب إىل األمـم  يب ملنع اجلرمية ومكافحتـها، املــُن  اضطلع املعهد األورو، ٢٠١٣يف عام   -١١

  :التاليةباألنشطة املتحدة، 
 املرجع األورويب إلحصاءات اجلرمية والعدالة اجلنائيـة عهد عمله على واصل امل  (أ)  

مشـروع   لـى ع، وإجراء إحصـاءات أوروبيـة للعقوبـات غـري االحتجازيـة     وعلى املشروع العين ب
ر" و"ديكـــودإعـــداد إحصـــاءات أوروبيـــة عـــن اجلـــزاءات غـــري االحتجازيـــة، أي مشـــروع        

)DECODEUR( ــافة ــلة اضـــطالعه بـــدوره ، باإلضـ ــة كشـــريك يف مشـــروع  إىل مواصـ السياسـ
وعـالوة علـى ذلـك، فقـد اسـتمر       .)FIDUCIA(ة املعنيـة بـاجلرائم وبنـاء الثقـة     األوروبية اجلديد

ــق للتصــدي لالتجــار       ــز اجلهــود يف منطقــة حبــر البلطي باألشــخاص العمــل علــى مشــروع تعزي
أن كمـا شــارك املعهــد يف مشـروع يف بولنــدا بشــ   .(ADSTRINGO)بالســخرة  ألغـراض العمــل 

  التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت تقع على كاهل اتمع بسبب العنف؛
على طلب مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، بـدأ املعهـد        ًءبنا  (ب)  

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      يف تنفيـذ : إعـداد دليـل للتقيـيم الـذايت     ، مهـا مشروعني جديدين
  ملشاريع مكافحة الفساد؛   وإعداد قائمة جردالوطنية،  اجلرمية املنظمة عرب

دراســات بشــأن إعــداد  ٢٠١٣يف عــام  أُجنــزتكــان مــن بــني املشــاريع الــيت    (ج)  
العنـف اجلنسـاين مـن مجيـع أحنـاء االحتـاد        عـن املوضوعات التالية: أنشطة مجع البيانات الدوليـة  

فترة ما بعد اإلفـراج (املرحلـة الثالثـة)،    األمن يف السجون الفنلندية والرعاية يف عن األورويب، و
  )؛STRONGالاليت لديهن سوابق يف العنف واإليذاء (بناء القدرات والسجينات عن و

ــام   (د)   ــم   ٢٠١٣يف ع ــد رق ــد ال ــد يف سلســلة منشــورات   ٧٥، نشــر املعه معه
سـويد  فنلنـدا وال اسـتغالل العمـال املهـاجرين يف    حتـت عنـوان    هلسنكي ملنع اجلرمية ومكافحتها

وممارسـات  (التجنيـد للتشـغيل)   إستونيا وليتوانيا: الكشـف عـن الـروابط فيمـا بـني االسـتقدام       و
  ؛واالتجار بالعمالة النظاميالتشغيل غري 
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 معاهـد  العديد من أنشطة تنسيق، واصل املعهد اضطالعه ب٢٠١٣خالل عام   (ه)  
 األعمــال التحضــرييةمبــا يف ذلــك ، والعدالــة اجلنائيــة املتحــدة ملنــع اجلرميــةشــبكة برنــامج األمــم 

املعهـد  كمـا يقـوم    .اجلنائيـة  اجلرميـة والعدالـة  نـة منـع   جلأثنـاء دورات   تعقـد الـيت  لقات العمل حل
ــ رات، باالشــتراك مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب   احالياألعمــال بتنســيق واجلرميــة،  املخــد

ملنـع اجلرميـة   الثالـث عشـر    تحـدة ألمـم امل ا خـالل مـؤمتر   املزمع عقدها حللقات العمل التحضريية
املعهـد مسـؤول عـن تنظـيم     أنَّ ، اخلصـوص على وجه يذكر و .٢٠١٥يف عام  العدالة اجلنائيةو

موضـوع "االتجـار باألشـخاص وريـب املهـاجرين:       عـن املـؤمتر،  إطار يف  ٢حلقة العمل رقم 
املتبادلة واحلمايـة الفعالـة    التجارب الناجحة والتحديات اليت تواجه التجرمي واملساعدة القانونية

  .للشهود وضحايا االتجار"
    

    ي ملنع اجلرمية ومعاملة ارمنياملعهد األفريق  - دال  
  ، اضطلع املعهد األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني باألنشطة التالية:٢٠١٣يف عام   -١٢

 األفريقيـة  الة من الثالث يف اإلصدار تستند إىل حبوث لنشرهامقاالت  إعداد  (أ)  
  ؛العدالة اجلنائيةلجرمية ول

فقـد طلبـت    .إلجـراء حبـوث  طلبـات   عـدة هن مبعاجلة ايقوم املعهد يف الوقت الر  (ب)  
 مــالويوطلبــت  .نيجرييــا املســاعدة يف بنــاء القــدرات فيمــا خيــص إعــادة تأهيــل ضــحايا االتجــار

ر األحكـام البديلـة وحتقيقـات التحاليـل     املساعدة يف املسائل املتعلقة باالتجار باألشـخاص وإصـدا  
وطلــب جنــوب الســودان املســاعدة يف إصــالح الســجون ويف تعبئــة    .اجلنائيــة (الطــب الشــرعي)
قـدم املعهـد تقريـرا    و .مـع السـلطات املعنيـة    الحتياجـات ادراسـة لتقيـيم   املورد، كما ناقش املعهد 

ــامريون      ــن الك ــب م ــر طل ــدئيا للســلطات، إث ــراء مب ــلٍ إلج   القرصــنة يف اخلاصــة بألوضــاع لحتلي
  ؛منطقة خليج غينيا

ــة للمخــد    مناقشــات املعهــد لَّاســته  (ج)   ــب الشــؤون الدولي ــاذ مــع مكت رات وإنف
واجلرميـة واالحتـاد    باملخـدرات لواليـات املتحـدة ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين       ل التـابع القوانني 

  كلة املخدرات يف أفريقيا؛بغية التصدي ملشمشتركة حبثية  األفريقي لتنفيذ مشاريع
  :املشاريع التالية، أثَّرت حتديات التمويل على ٢٠١٣يف عام   (د)  
إال جزئيــا،  ، مل تنجــزاملخــدرات غــري املشــروعة يف أفريقيــا  عــن حالــةدراســة   ‘١‘  

  هن طبع التقرير؛اوجيري يف الوقت الر



 

10 V.14-01240 

 

E/CN.15/2014/13 

يب البديلــة لتســوية   تقيــيم نظــام العدالــة اجلنائيــة فيمــا بعــد الثــورة (األســال         ‘٢‘  
  املنازعات) يف رواندا؛  

      تقييم فعالية قوانني الشريعة اإلسالمية فيما خيص منع اجلرمية؛  ‘٣‘  
ــي   قامــت  (ه)   ــاون مفوضــية االحتــاد األفريق ــد ، بالتع ــب مــع املعه  شــؤونال ومكت

خطــةمكتــب ، وباالشــتراك مــع املتحــدة لواليــاتل التــابعالقــانون رات وإنفــاذ الدوليــة للمخــد 
بتنظـيم اجتمـاع    واحملـيط اهلـادئ،   يف آسـيا تنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة التعاونيـة     لل كولومبو

 مـن  يف الفتـرة  كمبـاال، يف  ،عـالج وبـرامج الوقايـة وال   املخـدرات تعـاطي  بشـأن   استشاري تقـين 
جهــزة مراقبــة املخــدرات  ألوقــد حضــر االجتمــاع ممثلــون   .٢٠١٣شــباط/فرباير  ٢٠إىل  ١٨

  ؛بلدا ٣٨يف الوطنية 
األفريقــي ألخالقيــات املعلومــات التــابع جلامعــة   التميــزتعــاون املعهــد ومركــز   (و)  
يف تنظـيم حلقـات تدريبيـة     املركز األفريقي للقانون السيرباين ومنع اجلرميـة السـيربانية  بريتوريا و

ربيـد  بال أسـاليب االحتيـال  وانتحال الشخصية وغري ذلك مـن   السيربانية للتصدي حليل النصب
زانيــا املتحــدة وجنــوب   وقــد عقــدت احللقــات التدريبيــة يف أوغنــدا ومجهوريــة تــن   .اإللكتــروين

زانيــا املتحــدة حلقــة  وعــالوة علــى ذلــك، عقــدت يف دار الســالم جبمهوريــة تــن .أفريقيــا وكينيــا
  يقيا؛ي للجرمية السيربانية يف شرق أفردلتصا ة بشأنالفعال التشريعاتتدريبية بشأن 

ظَّــم املعهــد حلقــة عمــل لــإلدارات احلكوميــة املســؤولة عــن محايــة البيئــة يف    ن  (ز)  
يات الــيت تواجــه تــدابري التــدخل العمليــة لتحســني اإلدارة البيئيــة  دوقشــت فيهــا التحــنأوغنــدا، 

  واستراتيجيات تنفيذ هذه التدابري؛
ــة    املعهــدنظَّــم   (ح)   ــة بعقوب ــابع اإلعــدام ا، بالتعــاون مــع مركــز الدراســات املعني لت

عمــل لطلبــة  ةَيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، حلقــاململكــة املتحــدة لربجلامعــة وستمنســتر ب
  موضوع ختفيف أحكام اإلعدام؛ عن اجلامعات األوغندية احلقوق يف
ى ملنـع اجلرميـة ومعاملـة    معهد آسـيا والشـرق األقصـ   استضاف املعهد وفدا من   (ط)  
والعدالـة   املتحـدة ملنـع اجلرميـة   شـبكة برنـامج األمـم    ئي ضـمن  تعزيـز التعـاون الثنـا   بغيـة   ارمني
ــة ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات         .اجلنائي ــب األم ــدات مبكت ــدير شــعبة شــؤون املعاه وشــارك م

  رئيسي يف حلقة العمل املعنية باجلرمية البيئية؛ بصفة متكلِّمواجلرمية 
يف كمبـاال   بلوماسـية البعثـات الد ، واصل املعهد تشاوره مـع  ٢٠١٣عام  طيلة  (ي)  

ــة إعــداد املعهــد  يستكشــفو .ةاملشــترك اســتبانة الشــواغلبغيــة  ــا إمكاني بشــأن مشــروع  حالي



 

V.14-01240 11 
 

E/CN.15/2014/13

الســكان   املتبعــة لــدى آلليــات إىل ااملنازعــات يف أفريقيــا اســتنادا    األســاليب البديلــة لتســوية  
  غرض حتقيق االستقرار املستدام يف املنطقة؛ل نياألصلي

الــدعم املــايل والــتقين للمعهــد واضــطلعت  قتصــادية ألفريقيــااللجنــة االقـدمت    (ك)  
ــنقص املــوارد   وضــعبتقيــيم لالحتياجــات، بغيــة   ومــن املتوقــع   .توصــيات ملموســة للتصــدي ل

  ؛٢٠١٤صدور التقرير حبلول كانون الثاين/يناير 
، أصــدرت حكومــة أوغنــدا صــكًا مبلكيــة األرض الــيت ٢٠١٣يف آذار/مــارس   (ل)  

 املعـين  التميـز إنشاء مركز من أجل فتح الباب أمام حشد دعم اجلهات املاحنة يشغلها املعهد، لت
  .نع اجلرمية والعدالة اجلنائيةمب
    

    جلنائي ولسياسة العدالة اجلنائيةاملركز الدويل إلصالح القانون ا  - هاء  
عزيـز  ت يفاملركز الدويل إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائيـة   تتمثل مهمة  -١٣

علـى  سيادة القانون وحقوق اإلنسان والدميقراطية واحلوكمة الرشيدة من خـالل بـذل اجلهـود    
  ، اضطلع املعهد باألنشطة التالية:٢٠١٣وخالل عام  .ةاحمللية والوطنية والدوليالصعد 

إرشادية ملوظفي مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات       ةًركِّمذ زاملرك عدأَ  (أ)  
عنواــا "تعمـــيم مراعــاة املنظــور اجلنســـاين يف عمــل مكتــب األمـــم املتحــدة املعـــين       ة واجلرميــ 

ين بفعاليـة يف مجيـع جمـاالت    على إدماج املنظور اجلنسـا  ممساعد غرضل باملخدرات واجلرمية"
وضــع القواعــد املعياريــة، وتصــميم الــربامج  وعملــهم، مــن التخطــيط لــألدوات االســتراتيجية،  

  ل يف مجيع مراحل دورات املشاريع؛العمحىت يمية وتنفيذها، واملواضيعية واإلقل
مكتـب األمـم املتحـدة     الـذي يصـدره  مشـروع الكتيـب    إعدادساهم املركز يف   (ب)  

التصدي الفعال للعنف ضـد  يف أجهزة املالحقة القضائية  تدابرياملعين باملخدرات واجلرمية بشأن "
  ) Effective prosecution responses to violence against women and girls(النسـاء والفتيـات"   

عرب املشاركة يف االجتماع الذي نظَّمه املكتب ومعهد تايلند للعدالة، والذي عقد يف بانكوك يف 
وقد كُلِّف أحد اخلرباء املنتسـبني للمركـز مبهمـة صـياغة الكتيـب ووضـعه        .٢٠١٣نيسان/أبريل 

  قُدم يف االجتماع من مسامهات؛يف صورته النهائية استنادا ملا 
وخطة تنفيذ لتهيئة نظـام العدالـة   أويل يف وضع خمطط عمل الدعم  زاملرك قدم  (ج)  

وأعـد أحـد اخلـرباء املنتسـبني للمركـز       .اجلنائية ملنع العنف ضد النسـاء والفتيـات والتصـدي لـه    
املتحـدة املعـين باملخـدرات    االجتماع الذي عقد برعايـة مكتـب األمـم     من أجلدليال للمناقشة 
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ــة  ــ ،واجلرميــة ومعهــد تايلنــد للعدال ــانكوك يف حزيران/يوني ــام اخلــبري بصــياغة   .٢٠١٣ هيف ب وق
  ؛عقب االجتماعاألويل خمطط العمل مسودة 
ــدعم  زاملركــ قــدم  (د)   يف وضــع الكتيــب الــذي أعــده مكتــب املخــدرات واجلرميــة    ال

ملكافحة الفساد: استراتيجية للحماية مـن الفسـاد يف األحـداث العامـة      بعنوان "اتفاقية األمم املتحدة
 The United Nations Convention against Corruption: A Strategy for Safeguarding( الكـربى" 

against Corruption in Major Public Events(.        وسـاهم أحـد كبـار اخلـرباء املنتسـبني للمركـز يف
صــدر يف الــدورة اخلامســة ملــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة   صــياغة التقريــر الــذي

  ؛٢٠١٣ملكافحة الفساد، واليت عقدت يف مدينة بنما يف تشرين الثاين/نوفمرب 
العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال من ضـحايا   كتيب يف صياغة زساهم املرك  (ه)  

 Justice in Matters( صــلةالتعليقــات ذات الجي ونمــوذالقــانون الاجلرميــة والشــهود عليهــا:  

Involving Child Victims: Model Law and Related Commentary(   مكتـب   عـن ، والـذي صـدر
  ؛٢٠١٣ تشرين الثاين/نوفمربيف األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

 Handbook on( ندليل استراتيجيات احلد مـن اكتظـاظ السـجو   يف  زساهم املرك  (و)  

Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons (    الصــادر عــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين
وشـارك أحـد اخلـرباء وأحـد كبـار اخلـرباء املنتسـبني للمركـز يف فريـق اخلـرباء            .باملخدرات واجلرمية

  الذي اضطلع باستعراض هذه الوثيقة؛
ــارك املركـــ   (ز)   ــرباء  زشـ ــق اخلـ ــاع فريـ ــرين    يف اجتمـ ــا يف تشـ ــد يف فيينـ ــذي عقـ الـ

لالســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة  ةاحملدثــالصــيغة مشــروع األول/أكتــوبر الســتعراض 
وصاغ أحد كبار اخلـرباء   .للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  ل على التعليق املصاحب للمشروع؛املنتسبني للمركز مقترحا لينظر فيه فريق اخلرباء وعم
املتحـدة ملنـع   شـبكة برنـامج األمـم     عاهـد حلقة العمل مل إعداد يف زساعد املرك  (ح)  
 والعدالـة  اجلرميـة منـع   للجنة والعشرين الثانيةالدورة  والعدالة اجلنائية اليت عقدت خالل اجلرمية
املتعلقـة بضـحايا   يات ار واملسائل والتحدورقةً بعنوان "اآلثيف هذه احللقة  قدم املركزو .اجلنائية

 Effect, issues and challenges for victims of crime( اجلـرائم الـيت هلـا تـأثري كـبري علـى البيئـة"       

that have a significant impact on the environment(.  
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    املعهد األسترايل لعلم اجلرمية  -واو  
شــأن اجلرميــة هــو مركــز البحــوث واملعــارف الــوطين ب املعهــد األســترايل لعلــم اجلرميــة    -١٤

  :٢٠١٣باألنشطة البحثية التالية يف عام املعهد وقد اضطلع  .والعدالة يف أستراليا
ــامج املعهــد امل   (أ)    باألشــخاص ســتمر إلجــراء البحــوث بشــأن االتجــار  يف إطــار برن
راليا وثالثـة تقـارير عـن االتجـار     املـدانني يف أسـت   اجلُنـاة عـن مسـات   تقريـرا  املعهـد   أصـدر ، والعبودية

 أصـدر كمـا   .ة مـن املنظمـة الدوليـة للـهجرة    دباألشخاص يف إندونيسيا، اسـتنادا إىل بيانـات مسـتم   
  يف سياق االتجار بالبشر؛ االستعبادتقريرا عن الزواج باإلكراه وزواج املعهد 

مـة  ظَّاجلرميـة املن  قارير عـن ت نشربشأن اجلرائم املالية، املعهد يف إطار برنامج عمل   (ب)  
  والفساد يف القطاع العام وعن اخلربات املتعلقة باالحتيال على املستهلكني يف أستراليا؛  

 ر عمـا تواجهـه  فيما يتعلق باجلرمية السيربانية، مع نشـر تقريـ   هحبوث دطور املعه  (ج)  
  ؛ية"الناشئة عن "احلوسبة السحاب تهديداتمن الاألعمال التجارية الصغرية 

بيانـات جمعـت يف   إىل اسـتنادا  نشر املعهد تقريرا عن الصحة العقلية للجنـاة،    (د)  
املعلومــات ، الــذي يتــولَّى مجــع  )DUMA( يف أســتراليا املخــدراتإطــار برنــامج رصــد تعــاطي  

  ؛  معتقل لدى الشرطة ٣  ٠٠٠زهاء  من املخدراتاملتعلقة بتعاطي 
سلة مـن التقـارير حـول منـع اجلرميـة، ومـن       نشر املعهد سل، ٢٠١٣خالل عام   (ه)  

بينــها تقريــران حــول تقيــيم الــربامج الواســعة النطــاق ملنــع اجلرميــة مبشــاركة اتمعــات احملليــة،    
وتصميم املنتجات على حنو يثبط ارتكاب اجلرائم، واسـتعراض ألسـاليب التـدخل الفعالـة ملنـع      

كمــا قــدم  .تهدف أكثــر اــرمني نشــاطًالتســاجلرميـة، ودراســةٌ بشــأن توجيــه أنشــطة منــع اجلرميــة  
  .منع اجلرمية خالل هذا العام مشاريعاملعهد تدريبات حول تصميم 

  واضطلع املعهد أيضـا ببحـوث حـول املسـائل املرتبطـة بعمـل أجهـزة العدالـة اجلنائيـة،            -١٥
 الشــباباملــذنبني مــن مبــا يف ذلــك دراســات عــن الــربامج الــيت تنفَّــذ يف احملــاكم، واإلفــراج عــن 

  .بكفالة وحبسهم احتياطيا، واستخدام تدابري الوضع حتت املراقبة واألحكام املوقوفة التنفيذ
بالعدالـة اجلنائيـة    ذات الصـلة شؤون سلسـلة مـن بـرامج الرصـد     ل وواصل املعهد إدارته  -١٦

ويشـمل ذلـك بـرامج رصـد تعـىن بالسـطو        .كـل سـنة أو كـل سـنتني    إبـالغ  اليت تصدر تقارير 
ائم أثناء االحتجـاز واالحتيـال الـذي تواجهـه احلكومـة األسـترالية وجـر        وحاالت الوفاة املسلح

  .القتل واالحتجاز لدى الشرطة
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١٧-  مها يف جمـال       اويقوم املعهد أيضعلـم اجلرميـة،   يف بحـوث  ال، مـن خـالل املـنح الـيت يقـد
يف هـذا   اء البحـوث جلرمية يف إجرعلم اببحوث األوساط املعنية طائفة واسعة النطاق من بدعم 
 خمططـات حـول   مولت يف إطار برنامج املـنح املـذكور   ا، نشر املعهد حبوثًويف هذا العام .اال

ــن شــباب التســريب  ــات م ــد  لســكان األصــليني  اجمتمع ــة، وحتدي امللحوظــة يف  ســماتالالنائي
 ،التنفيـذ  وقوفـة املحكـام  واأل لإلجـرام واالرتباط بـني العـود   ، املريبةرائق احلو االحتيالمكاملات 

  .قضاء األحداث العاملني يف جمال لدىهارات اإلشراف مل والدراسة التحليلية
، عـن طريـق زيـادة    أعمالـه  نشـر فيما يتعلق ب استراتيجيته ويواصل املعهد كذلك تطوير  -١٨

صـفحة املوقـع الشـبكي لتلفـاز علـم اجلرميـة        (انظـر  ويوتيـوب  فيسبوك وتويتروسائط  استخدام
Criminology TV(.  ــاموخــالل ــذ املعهــد ٢٠١٣ ع ــة     ، نفَّ ــة والفين حلقــات دراســية بــني الفين

سـرية البحـث علـى شـبكة     االسـتراتيجيات اخلاصـة ب   مبا يف ذلك جمموعة من املواضيع،تناولت 
وفقًـــا للنتـــائج، ودور االتصـــاالت يف مكافحـــة اإلرهـــاب،  وطريقـــة دفـــع الرســـوماإلنترنـــت، 

ــدابري اإل   ــازل، والت ــى املن ــة لتســوية املنازعــات   والســطو عل ــا  .صــالحية، واألســاليب البديل كم
ــ رئيســية استضــاف املعهــد ثالثــة مــؤمترات  اجلرميــة الدوليــة اخلطــرية  وت قضــاء الشــباب، تناول

  .واملنظَّمة، وإساءة معاملة األطفال وإمهاهلم
    

    املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية   - زاي  
ملعهــد الــدويل للدراســات العليــا يف العلــوم اجلنائيــة باألنشــطة  ، اضــطلع ا٢٠١٣يف عــام   -١٩

  التالية:
، الـيت أنشـأها جملـس حقـوق     جلنة التحقيق الدولية املعنيـة بليبيـا  قدم املعهد إىل   (أ)  

 اوتقييمـ  ازمنيـ  تسلسـالً  كمـا قـدم  سـياقه،  و يف ليبيـا األخـري   زـاع  الـن تـاريخ  اإلنسان، تقريرا عن 
 مشـال أفريقيـا   حقـوق اإلنسـان يف   مايـة حب املعـين  عهـد ملا مشـروع ، أصدر وبعد ذلك .لألحداث

  ؛ليبيا: من القمع إىل الثورةاملنشور املعنون 
 العدالـة لقطـاعي إعمـال    ادعمـ  لمسـاعدة التقنيـة  ل املعهـد  نتيجة لنجاح برنامج  (ب)  

ــاذ القــانون  ذ يف عــام ، والــذي نفِّــ اإلنســان لبحــرين بشــأن احلمايــة الدوليــة حلقــوق    يف ا وإنف
املهنـيني املمارسـني   غـرض زيـادة عـدد    ل، قام املعهد بتمديد اتفاقه مع حكومـة البحـرين   ٢٠١٢

واخلـربات العمليـة    املستخلَصـة نظام العدالة البحريين الذين ميكن أن يستفيدوا مـن الـدروس    يف
ــاء الربنــامج  هــد ، قــام املع٢٠١٣وخــالل دورتــني للربنــامج عقــدتا يف عــام    .الــيت تكتســب أثن
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وحمققني وضباطًا من أجهزة إنفـاذ القـانون والشـرطة، كمـا نظَّـم       مدعني عامنيبتدريب قضاة 
  القضائية الدولية؛ مؤسساتلزيارة دراسية ل

ــدويل   ن مــنشــارك مخســة وســتو   (ج)   ــانون ال   مســؤويل مــن و اخلــرباء يف جمــال الق
العـامني  ومدعيها م الدولية ورؤساء احملاك ي املستوىاألمم املتحدة واملسؤولني احلكوميني رفيع

يف  الوطنيـة التحقيـق الدوليـة و   جـان للاملثلى  املمارساتواملبادئ  إقراريف اجتماع اخلرباء بشأن 
 نــاقشو .٢٠١٣ آذار/مــارس ١٧إىل  ١٤إيطاليــا، يف الفتــرة مــن  يوزا بيف ســرياك مقــر املعهــد
صـي احلقـائق يف جمـال    منظومـة األمـم املتحـدة لتق    ضـمن احلاجة إىل إصـالح شـامل    املشاركون

هـذه اللجـان عادلـة     حرصاً علـى أن تكـون  حقوق اإلنسان واحلاجة إىل وضع مبادئ توجيهية 
مبــادئ ســرياكيوزا املبــادئ التوجيهيــة حتــت عنــوان " هــذه شــرتنقــد و .وموضـوعية ومســتقلة 

  التوجيهية للهيئات الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية بتقصي احلقائق"؛
ز حقوق اإلنسـان التـابع لرابطـة احملـامني األمـريكيني باالشـتراك مـع        عقد مرك  (د)  
للمنظمات الدولية واخلرباء ملناقشة تشكيل ائتالف دويل غـري مسـبوق لتعزيـز     ةقممؤمتر املعهد 

  على االلتزامات القضائية؛قدرات احملكمة اجلنائية الدولية، مع تركيز مباشر 
قيقـــات املاليـــة واســـترداد املوجـــودات التحبشـــأن حلقـــة عمـــل م املعهـــد ظَّـــن  (ه)  

ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    معهــد بــازل للحوكمــة  باالشــتراك مــعاملســروقة، 
وكـان الغـرض مـن حلقـة      .الشـرق األوسـط ومشـال أفريقيـا     مـن  ابرمتد ١٩حضرها  ،واجلرمية

حتليــل قضــايا الفســاد يف  يتبعــون هلــاالعمــل تعزيــز قــدرات أجهــزة إنفــاذ القــانون الرئيســية الــيت 
  الدويل والتحقيق فيها ومالحقتها قضائيا؛

مول من االحتـاد  املشروع املوبصفته شريكًا يف االئتالف الذي يضطلع بتنفيذ   (و)  
األورويب لبنــاء قــدرات القضــاء اللبنــاين، فقــد اختــار املعهــد خــرباء دولــيني لــدعم نظــام العدالــة  

  فاءة نظامه القضائي ومصداقيته وقدراته؛اللبناين يف سعيه للتحديث ولزيادة ك
ــبابوالبـــاحثني  واحملـــامني طـــالب الدراســـات العليـــامـــن  ١٠٧ حضـــر  (ز)    الشـ

 ٤٤ومنظمـات حكوميـة دوليـة مـن      حكوميـة  منظمات غـري العاملني يف  املوظَّفني املستجدينو
بـوا   ،ابعشرة للمعنيني بالقانون اجلنائي من الشـب  الثالثة صيةالتخص املعهد دورة ابلدرعلـى  ود

  .موضوع مستقبل القانون اجلنائي الدويل يف عصر العوملة
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    جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  - حاء  
وهــي الفــرع العلمــي  اضــطلعت جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة، ، ٢٠١٣يف عــام   -٢٠

  :لس وزراء الداخلية العرب، باألنشطة التالية
اجلرميــة املنظمــة عــرب  مواضــيعيف  متخصصــةورات تدريبيــة د امعــةاجل نظَّمــت  (أ)  

وعلــى ســبيل املثــال، عقــدت   .ومنــع اجلرميــة، والعدالــة اجلنائيــة  مكافحــة اإلرهــابالوطنيــة، و
ــة يف       ــب دورة تدريبيـ ــها، إىل جانـ ــدود ومحايتـ ــوع إدارة احلـ ــة يف موضـ ــة دورة تدريبيـ اجلامعـ

نظَّمــت اجلامعــة و .األملانيــة، يف أملانيــا الوثــائق املزيفــة، بالتعــاون مــع الشــرطة كشــفموضــوع 
ــة  ــة واملهنيــة، بالتعــاون مــع املعهــد    يف فرنســا دورة تدريبي يف موضــوع مهــارات التــدخل التقني

يف األردن، نظَّمت اجلامعة دورتـني تـدريبيتني: إحـدامها يف     كذلكو .الوطين للشرطة يف فرنسا
ويف الســودان،  .ن حــرس احلــدودموضــوع اســتراتيجية تنميــة مهــارات القــادة، واألخــرى بشــأ

نظَّمت اجلامعة دورة تدريبيـة يف موضـوع التوعيـة األمنيـة للمسـتقبل، بالتعـاون مـع األكادمييـة         
كما نظَّمت اجلامعة حلقة دراسـية تدريبيـة يف موضـوع االتجـار باألشـخاص       .العسكرية العليا
  اك مع املنظمة الدولية للهجرة؛واهلجرة باالشتر

لتقنيــات التاليـة: "ا  املواضـيع امعـة عـددا مـن املنتـديات والنـدوات يف      نظَّمـت اجل   (ب)  
 ضـــوءالء واإليـــواء" و"االســتراتيجية العربيـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب يف  جـــاحلديثــة يف اإلنقـــاذ واإل 

ــة يف مكافحــة اإلرهــاب" و"مهــددات األمــن     ــة والدولي ــة" و"القــوانني العربي املــتغريات االجتماعي
التقنيات احلديثة يف الوقايـة مـن املخـدرات" و"حنـو اسـتراتيجية عربيـة        الغذائي العريب" و"توظيف

لألمن النووي" و"جرائم االحتيال والتزوير يف البطاقات االئتمانية" و"التلوث يف املدن الصناعية" 
  ؛خمرجات الدراسات العليا وتعزيز دورها يف حتقيق التنمية املستدامة واألمن الشامل" حتسنيو"

 ٩حول حقوق الطفل العريب يف الفتـرة بـني   دوليا مؤمترا ظَّمت اجلامعة نكما   (ج)  
كانون األول/ديسمرب، ومؤمترا دوليا حول اجتاهات اجلرميـة يف ضـوء املـتغريات اإلقليميـة      ١٢و

  ، يف الرياض؛٢٠١٣آذار/مارس  ٢٠إىل  ١٨والدولية يف الفترة من 
 جهودهـا  متثّـل خلمسـة جملـدات    اضطلعت اجلامعة بأعمال التحديث والطباعة  (د)  

رات، وتعزيـز الـدفاع املـدين    دتعزيـز حقـوق اإلنسـان، والوقايـة مـن املخـ      إىل الراميـة  األكادميية 
اجلامعـة   تباإلضـافة إىل ذلـك، واصـل   و .بالبشـر  واالتجـار واحلماية املدنيـة، ومكافحـة الفسـاد    

  ة؛اليت تصدر باللغة العربي األمن واحلياةشهرية ال الةنشر 
: التاليــةاتفاقــات تعــاون مــع املنظمــات  وقَّعــت اجلامعــة علــى، ٢٠١٣عـام  يف   (ه)  
يف قطــر،  رات لــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة داملعلومــات اجلنائيــة ملكافحــة املخــ مركــز 
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واجلامعـة اإلسـالمية الدوليــة يف باكسـتان، واهليئــة الوطنيـة ملكافحـة الفســاد يف اململكـة العربيــة       
  .ة، واألكادميية العسكرية العليا يف السودانالسعودي

    
    املعهد الوطين للعدالة التابع لوزارة العدل بالواليات املتحدة   - طاء  

يف وزارة العــدل والتطــوير املعــين بالبحــث والتقيــيم  الفــرعاملعهــد الــوطين للعدالــة هــو   -٢١
مـا   هـي أن يـوفِّر   لعاصـمة، الـذي يقـع مقـره يف واشـنطن ا     ورسـالة املعهـد،   .بالواليات املتحـدة 

يات ملواجهــة التحــدالعلميــة إىل األدلــة  تســتندموضــوعية ومســتقلة يلــزم مــن معــارف وأدوات 
ــة،    ــة والعدال ــات      وخصوصــاًاملرتبطــة باجلرمي ــي يف الوالي ــات والصــعيد احملل ــى صــعيد الوالي عل

املتحـدة املعـين    ويدعم مكتـب األمـم   ،واملعهد يظل شريكًا نشطًا يف املبادرات الدولية .ةاملتحد
وكـثريا مـا تتقـاطع اسـتثمارات املعهـد البحثيـة العديـدة         .قائالطرباملخدرات واجلرمية بعدد من 

وعلـى سـبيل املثـال،     .املخـدرات واجلرميـة   مكتـب رسـالة   االستثمارات الـيت تشـتمل عليهـا   مع 
ة واليــة ، التقــى أحــد بــاحثي املعهــد مــن جامعــة ســان دييغــو التابعــة جلامعــ   ٢٠١٣ففــي عــام 

 لكشــفكاليفورنيــا مبســؤويل املكتــب يف فيينــا ملناقشــة مــا انتــهت إليــه الدراســة الــيت قــام ــا     
ونتـائج مجيـع البحـوث الـيت يقـوم ـا        .الضحايا احملتملني لالتجار بالبشر بني العمال املهاجرين

البحــث   للمســتعملني)، والــذي يتــيح  www.ncjrs.govاملعهــد متاحــة علــى موقعــه الشــبكي (    
    .املوضوع ("العنف ضد املرأة" على سبيل املثال)حبسب 

، اضطلع املعهد بعدد من األنشطة ذات الصلة مبكتـب األمـم املتحـدة    ٢٠١٣ويف عام   -٢٢
    وفيما يلي ملخص خمتصر ألنشطة خمتارة: .املعين باملخدرات واجلرمية وباألمم املتحدة عموما

املعهـد   سـاهم والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة،    الثانيةيف الدورة   (أ)  
ملنــع الثالــث عشــر ؤمتر األمــم املتحــدة بشــأن األعمــال التحضــريية اجلاريــة ملــ  جــانيب يف حــدث

وبـين العـرض اإليضـاحي الـذي      .٢٠١٥يعقـد يف عـام   سـوف  والـذي   اجلرمية والعدالة اجلنائية
ــة  تعزيــز تــدابري منــع ا عهــد أهــداف حلقــة العمــل يف موضــوع "  قدمــه امل جلرميــة والعدالــة اجلنائي
رة للجرمية، مثـل اجلـرائم اإللكترونيـة واالتجـار باملمتلكـات الثقافيـة،       كال املتطوي لألشللتصد

  "؛مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل
ضـافه مكتـب األمـم املتحـدة     يف اجتمـاع لفريـق مـن اخلـرباء است    املعهـد   شارك  (ب)  

، وركَّــز علــى قيــاس اجلماعــات  ٢٠١٣املعــين باملخــدرات واجلرميــة يف كــانون األول/ديســمرب  
  ؛باالتجار باألشخاص املقترنةالسكانية اخلفية 
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دعــم املعهــد باالشــتراك مــع وكالــة شــقيقة، هــي مكتــب إحصــاءات العدالــة،    (ج)  
ات اجلرمية وفقًا لطلب مكتب األمـم املتحـدة املعـين    إحصاء عنبيانات ال يف مجعاجلهد املبذول 

  اليت تصدر عن األمم املتحدة؛ بالدراسة العاملية جلرائم القتلباملخدرات واجلرمية، فيما يتصل 
) الـيت سـتعقد   ٣حللقـة العمـل (   واصل املعهد مشاركته يف األعمال التحضريية  )د(  

باسـتعراض مـا هـو منشـور حـول هـذا        وذلك ،لجرميةالثالث عشر لمؤمتر األمم املتحدة ضمن 
ث صــياغة بيــان حمــد   وجــرت .األدبيــاتغريهــا مــن  جلنــة اجلرميــة و املوضــوع مــن قــرارات   

اخلـرباء يف   التمويـل ملشـاركة   لتـوفري سـعى املعهـد   ، وي٢٠١٣اف والغايات يف ختام عام األهدب
  .املؤمترخالل حلقة العمل 

    
    ان والقانون اإلنساينمعهد راؤول فالينربغ حلقوق اإلنس  - ياء  

، معهـد راؤول فـالينربغ حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين      ، اضـطلع  ٢٠١٣يف عام   -٢٣
  :األنشطة التاليةة مقرها يف جامعة لوند (السويد)، بهو مؤسسة أكادميية مستقلو

  :تنمية القدرات  (أ)  
  بــة العامــة أعضــاء النيا لتخــريجوطنيــة  ممثّلــو مخــس كليــات، حســن يف الصــني  ‘١‘  

معـارفهم  ) تشونغتشينغ ومدينةويزو وغهايلونغجيانغ وشاندونغ و مقاطعات هنان (يف
كمـا قـاموا    .حقـوق اإلنسـان   تعلـيم  ومنهجيات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان ومهارام

وعرضـوها علـى أقـرام وعلـى اخلـرباء       ،يف جمال حقوق اإلنسان برامج دراسية بوضع
 منطقــةدائــرة النيابــة العامــة الشــعبية يف  واصــلت ،  ذلــكوباإلضــافة إىل .الستعراضــها

التنســيق فيمــا بــني  مــن خــالل زيــادة قضــاء األحــداث، اتإصــالحتنفيــذ يف  هايــديان
كما عقدت دورتان تدريبيتان يف موضـوع حقـوق    .املعنيني احملليني أصحاب املصلحة

  ؛غوانغشي وهوناناإلنسان ملعلمي أكادميية الشرطة يف 
 املديريــة العامــة للمؤسســات اإلصــالحية التابعــة  مــع تعــاون املعهــد قيف ســيا  ‘٢‘  
متثـال مخسـة   ال تقييمـاً املعهـد   أجـرى  ،اإلنسـان يف إندونيسـيا   القانون وحقـوق  وزارةل

هـذا  وقد شـجع   .عاملة السجناءالنموذجية الدنيا مل القواعدسجون إندونيسية ألحكام 
 ومبــادئ إدارة اإلنســان دويل حلقــوقالقــانون الــمبــادئ  إدمــاجعلــى مواصــلة  التعــاون
وباإلضــافة إىل ذلــك  .لســجونواملهــام املوحــدة املنوطــة بايف صــلب األدوار  الســجون

حلقوق اإلنسـان علـى تنفيـذ قـانون     املديرية العامة فقد اضطلع املعهد بأنشطة ملساعدة 
  ؛  قضاء األحداث الذي اعتمد مؤخرا
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تعزيـز قـدرات    الكينيـة يف  حة السـجون مصـل  وبـني  املعهـد  التعـاون بـني   ساهم  ‘٣‘  
علـى إجـراء    اإلصالحيةاملؤسسات  نظاممسؤويل حقوق اإلنسان على كل مستويات 
بشـأن االمتثـال للمعـايري     وإسـداد املشـورة  تقييمات حلقوق اإلنسان، وتقدمي التـدريب  

ــة ــال        .الدولي ــق االمتث ــة للعمــل حنــو حتقي ــات وطني ــرار أولوي ــا أســهم املعهــد يف إق كم
عـرب التعـاون مـع القضـاء      وكـذلك ، عاملة السجناءالنموذجية الدنيا مل للقواعدجي املنه

الكيين وغريه من أصحاب املصلحة املعنيني يف قطاع العدالة، يف وضـع خريطـة طريـق    
  للسياسة الوطنية بشأن اإلفراج بكفالة واحلبس االحتياطي؛

قة بتعليم حقوق اإلنسان يف واملوارد املتعل البىن املؤسسية، جرى تعزيز يف تركيا  ‘٤‘  
  ؛أكادميية العدل التركية، والس األعلى للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ووزارة العدل

يف الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، قــام املعهــد بوضــع اســتراتيجيات لعمــل      ‘٥‘  
ــطني،      ــة فلسـ ــر، ودولـ ــونس، واجلزائـ ــة (األردن، وتـ ــاة باملنطقـ ــدريب القضـ ــد تـ معاهـ

سـبيل تعمـيم   كما قـام بتعزيـز املعـارف واملهـارات الـيت لـديها، يف       املغرب) والعراق، و
  وتعزيز التعاون اإلقليمي؛ حقوق اإلنسان تعليم

بالتعاون مع حمكمة العدل لشـرق أفريقيـا، عـزز املعهـد معـارف قضـاة احملكمـة          ‘٦‘  
أن قضـايا  ومهارام، وساهم، باالشتراك مع احملكمة، يف حتسـني املعلومـات املتاحـة بشــ    

والتوعيـة ـا لـدى أصـحاب املصـلحة املعنـيني باحملكمـة يف         وإجراءاـا القضـائية  احملكمة 
  شرق أفريقيا، عرب نشر أدلة للمستخدمني للمحكمة من بني مجلة أمور أخرى؛

واملنتـدى   الشـرطة أعمـال  املنتـدى األفريقـي للرقابـة املدنيـة علـى      التعاون مـع  ب  ‘٧‘  
بصـياغة اسـتراتيجيات حـول    املعهـد   قـام ، ائية للجنوب األفريقـي منإللجماعة االربملاين ل

ي للمسائل املتعلقة بأعمال الشـرطة والرقابـة عليهـا يف اجلنـوب األفريقـي      دكيفية التص
ــة    ــر فعالي ــان وآخــرين مــن     وذلــك علــى حنــو أكث ــة عمــل مــع أعضــاء يف الربمل يف حلق

كـانون   ٦إىل  ٤ الفترة مـن  عقدت يف ؛أصحاب املصلحة املعنيني الرئيسيني يف املنطقة
  يف جنوب أفريقيا؛ ٢٠١٣األول/ديسمرب 

ــة  )ب(   ــب مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات        .األدوات التدريبي وفقًــا لطل
ــة ملســؤويل املؤسســات اإلصــالحية والقضــاة        ــائط تدريبي ــة، ســاهم املعهــد يف وضــع من واجلرمي

دة ملعاملـة السـجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة      قواعد األمم املتحوأعضاء النيابة العامة بشأن 
  .(قواعد بانكوك) للمجرمات
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    املركز الدويل ملنع اجلرمية  - كاف  
 احصـر  املخصصـة و املؤسسـة الدوليـة الوحيـدة    ، وهـ اضطلع املركز الدويل ملنع اجلرميـة   -٢٤

  :٢٠١٣، باألنشطة التالية يف عام ملنع اجلرمية وأمان اتمعات احمللية

  املعارف: التشارك يف  أ)(  
سلسلة من املؤمترات املصغرة بني أيار/مايو وتشرين الثـاين/نوفمرب   نظَّم املركز  ‘١‘  

مبــا يف ذلــك الوســاطة، ومنــع اجلرميــة، ومنــع ، جمموعــة واســعة مــن املوضــوعات بشــأن
لتـدابري  زـيل، وا  مجع البيانات، والعنف املنيف ه جواتيات اليت داجلرمية يف السويد، والتح

  وقدم املركز واملنظَّمات الشريكة عروضا إيضاحية يف تلك املؤمترات؛ .القضائية
آب/أغســطس، مــؤمتره الــدويل الرابــع بشــأن    ٢٣إىل  ٢٢نظَّــم املركــز، مــن    ‘٢‘  

مراصد اجلرمية، يف كارتاخينا بكولومبيا، بالتعـاون مـع الشـرطة الوطنيـة يف كولومبيـا،      
املرصـد  لوكالة الرئاسـية الكولومبيـة للتعـاون الـدويل، ومـع      وحكومة والية بوليفار، وا

 للجـرائم املرتكبـة  واملرصـد الـوطين   بري التصدي يف العدالـة اجلنائيـة   وتدا للجرميةالوطين 
  يف فرنسا؛ يف وسائط النقل

ــة يف تشــرين         ‘٣‘   ــم اجلرمي ــك لعل ــة كوبي ــؤمتر الســنوي جلمعي شــارك املركــز يف امل
  منع اجلرمية واملمارسات الواعدة؛لية يف سانتياغو حول ويف ندوة دو ،األول/أكتوبر

  املنشورات والتقارير:أنتج املركز ما يلي من   (ب)  
، بتكليـف مـن مكتـب    يـ بشـأن ضـبط األمـن يف املنـاطق احلضـرية       دليل تـدريب   ‘١‘  

  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛
رميــة لصــاحل اللجنــة الفرنســية    تقريــر عــن االســتراتيجيات اإلقليميــة ملنــع اجل      ‘٢‘  

  منع اجلرمية؛لشؤون  املشتركة بني الوزارات
تقرير عن االستراتيجيات اإلقليميـة ملنـع اجلرميـة بالنيابـة عـن اللجنـة الفرنسـية          ‘٣‘  

  منع اجلرمية؛ املشتركة بني الوزارات لشؤون
ــع العنــف واجلرميــة       ‘٤‘   ــة تتضــمن ممارســات مبتكــرة يف جمــال من يف خالصــة وافي

  ؛كنداحبكومة كوبيك، بن العام ، لصاحل وزارة األمأوساط الشباب
بشـأن منـع     الرابـع الـدويل  هيعكف املركز يف الوقت الراهن على وضـع تقريـر    ‘٥‘  

  اجلرمية وأمان اتمعات احمللية؛
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كمــا يعكــف املركــز علــى إعــداد التقــارير التاليــة: تقريــر مقــارن بشــأن االتجــار      ‘٦‘  
ــدا؛  بالبشــر لصــاحل و  ــام يف كن ــر عــن  زارة األمــن الع ــة،  وتقري العنــف يف املؤسســات العام

  زيل (لصاحل حكومة النرويج)؛ واألمان يف املواصالت العامة، وتقرير دويل عن العنف املن
  االستراتيجية واملساعدة التقنية:الشراكات   (ج)  
والشـباب يف  املشروع املعنون "منع العنف ضد املـرأة  مسار مل يزل املركز يقود   ‘١‘  

  ومتولُ الوكالة الكندية للتنمية الدولية هذا املشروع الذي يدوم ثالث سنوات؛ .بريو"
ملنـع   بنـاء القـدرات املؤسسـية    ملشـروع  استشـاري كخبري عمله  املركزيواصل   ‘٢‘  

مرصــد  مــن خــاللوينفَّــذ  ،يف أمريكــا الوســطى الــذي يــدوم ثــالث ســنوات   اجلرميــة
ســـات الدرا ومركـــز الـــدميقراطي ألمـــنكـــا الوســـطى لمنظومـــة تكامـــل أمري مؤشـــرو

  والتعاون على الصعيد الدويل؛
علـى وضـع    يشـتمل واصل املركز إشرافه على مشروع ميـدان كـابو، والـذي      ‘٣‘  

ــات الســكان األصــليني        ــتجابة الحتياجــات مجاع ــان واالس ــتراتيجية لتحســني األم اس
  مونتريال بكندا؛ وتنفيذ هذه االستراتيجية يف غرب منطقة وسط املدينة يف

يقوم املركز بتقدمي املسـاعدة ملؤسسـة ماكيفيـك يف تنقـيح مشـروع أونغـالوك         ‘٤‘  
  لتمويل منع اجلرمية يف نونافيك، بشمال كوبيك، بكندا؛

يقــوم املركــز بتقــدمي املســاعدة حلكومــة تــونس يف االضــطالع بتعــيني مواقــع       ‘٥‘  
  إلصالح القطاع األمين؛اجلرمية يف البلديات احمللية ضمن اإلطار األوسع 

انضم للمركز ثالثة أعضاء جدد: املعهد املكسـيكي للوقايـة املتكاملـة، ومؤسسـة       ‘٦‘  
  .) يف بروكسل؛ ومركز إنفاذ القانون والصحة العامةASBL BRAVVOبرافو (

    
    معهد الدراسات األمنية  -الم  

 ببحــوث هــو معهــد مســتقل غــري رحبــي يعــىن     و ،معهــد الدراســات األمنيــة  اضــطلع   -٢٥
، ولــه مكاتــب يف أديــس أبابــا وبريتوريــا وداكــار وكيــب تــاون ونــريويب  ،السياســات التطبيقيــة

  :٢٠١٣باألنشطة التالية يف عام 
  اجلرمية واألمن البشري:  (أ)  
  جملة األمن األفريقي؛و الة الفصلية عن اجلرمية يف جنوب أفريقيانشر   ‘١‘  
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 تظمــة لفائــدة مقــرري السياســاتعقــد حلقــات دراســية وجلســات إحاطــة من  ‘٢‘  
  ومتخذي القرارات؛   العامة

  بلدان أفريقية؛ عدةيف  وحتليل هذه االجتاهات رصد اجتاهات اجلرمية والعدالة  ‘٣‘  
إجـــراء حبـــوث وحتلـــيالت يف جمـــال اجلرميـــة تركِّـــز علـــى حتســـني قـــدرة الـــدول    ‘٤‘  

يات ديواجههـا مـن حتـ   سـواء علـى فهـم مـا      دواألطراف الفاعلـة مـن غـري الـدول علـى حـ      
 ،انعـدام األمـن إىل أدىن حــد  مــن الضـرر و مـن  اجلرميـة والعنـف والتصــدي هلـا بسـبل تقلِّــل     

وميكن الوصـول إىل منشـورات    .وتعزز يف الوقت نفسه حقوق اإلنسان واملشاركة املدنية
  )؛www.issafrica.org/topics/crime-and-criminal-justiceاملعهد على موقعه الشبكي (

مواصــلة اســتخدام مركــز املعلومــات والتحلــيالت املتعلقــة باجلرميــة والعدالــة،     ‘٥‘  
وهو املشروع األساسي بشأن اجلرمية واألمن البشري الذي يتيح معلومات وحتلـيالت  

قيقـة وموثوقـة بشـأن اجلرميـة وأداء نظـام العدالـة       سهلة االستخدام وجيـدة التوقيـت ود  
ــة   ــع اجلــرائم االجتماعي ــة ومن ــيالت املتعلقــة    ويشــمل .اجلنائي مركــز املعلومــات والتحل

ا جنوب أفريقيا (باجلرمية والعدالة حاليwww.issafrica.org/crimehub؛(  
املسؤولني على كيفية التعامل مع مسـائل اجلرميـة وضـبط األمـن     تدريب كبار   ‘٦‘  

  يف عدد من البلدان األفريقية؛
  اجلنائية وأدائه؛ سري نظام العدالة مشروعات بشأن  ‘٧‘  
ــة         ‘٨‘   ــة اجلنائيــ ــام العدالــ ــات نظــ ــأن سياســ ــيالت بشــ ــات وحتلــ ــدمي معلومــ   تقــ

  واستراتيجياته وأدائه؛
  تعزيز أمان اتمعات احمللية؛  ‘٩‘  

للحـد  املنظورات الوطنية والدوليـة  استضاف املعهد املؤمتر الدويل الرابع بشأن   ‘١٠‘   
  ؛من اجلرمية والعدالة اجلنائية

  جلرمية واإلرهاب الدوليني:االتهديدات عرب الوطنية ومكافحة   (ب)  
تــدريب بشــأن التعــاون مــع منظمــات إقليميــة وحكومــات يف أفريقيــا لتــوفري ال  ‘١‘  

لفائدة مسؤولني حكـوميني وأعضـاء    ،واإلرهاب عرب الوطنية والدولية ةمكافحة اجلرمي
  يف اجلهاز القضائي؛
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يف صـوغ التشـريعات الالزمـة لتطبيـق      إىل الـدول الـيت تطلبـها   ساعدة امل تقدمي  ‘٢‘  
  ؛ألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما ا

رطة من منـاطق اجلنـوب   ومسؤويل الش الفئة العليا من املدعني العامنيتدريب   ‘٣‘  
ويشـمل التـدريب املتخصـص     .والشرق والغرب األفريقية بشأن التعامل مـع اإلرهـاب  

إبطـال  جوانب حمددة من قبيل التحقيقات يف مسرح اجلرمية، وإدارة مسرح اجلرميـة، و 
  ؛مفعول القنابل

يضـطلع   أنشطة الشبكة األفريقية املعنيـة بالعدالـة اجلنائيـة الدوليـة، الـيت      تنسيق  ‘٤‘  
ــامج اجلرميــة   ــها (  برن ــا بــدور أمانت ــة يف أفريقي وميكــن  .)www.issafrica.org/anicjالدولي

الشـبكة األفريقيـة أن   صـفحة  علـى   الشـبكية ملواقعهـا   رابـط  بوضـع للمنظمات املهتمـة  
  ؛)anicj@issafrica.org( لكتروينالعنوان اإل ترسل رسالة إلكترونية على

إقليمية ووطنية بشـأن العدالـة اجلنائيـة الدوليـة     و قارية عدة حلقات عمل ةاستضاف  ‘٥‘  
ــدويل   ــاب ال ــة  دوالتصــ ومكافحــة اإلره ــرب الوطني ــدات ع ــدين    ي للتهدي ــع امل ــدة اتم لفائ

  قني؛واحملق منيواملدعني العاة والقضا
ــانون،         ‘٦‘   ــام لألمــم املتحــدة بشــأن ســيادة الق تقــدمي مشــورة اخلــرباء لألمــني الع

منتـدى  واالضطالع بعضوية جملس جـدول األعمـال العـاملي املعـين باإلرهـاب التـابع لل      
  ؛االقتصادي العاملي

فرقــة املخــدرات واجلرميــة ووثيــق مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بالتعــاون ال  ‘٧‘  
مركز التعاون العـاملي علـى   و عمل األمم املتحدة املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب

  ؛، من بني هيئات أخرىمكافحة اإلرهاب
، أنـتج املعهـد عـدة أوراق    ٢٠١٣منشورات املعهـد وموقعـه الشـبكي: يف عـام       (ج)  

ــة    ــاالت عــن مواضــيع متنوع ــداخلي، والتصــد     ذات صــلةومق ــى الصــعيد ال ي بضــبط األمــن عل
واملنشورات كلُّها متاحـة   .للتهديدات عرب الوطنية، ومكافحة اإلرهاب، والعدالة اجلنائية الدولية

  .أكثر من مليوين زيارة شهريا) الذي يستقبل www.issafrica.orgيف موقع املعهد الشبكي (
    

    املعهد الكوري لعلم اجلرمية  - ميم  
يف جمـال  العلميـة  السياسات املسـتندة إىل األدلـة    بتنفيذملعهد الكوري لعلم اجلرمية يضطلع ا  -٢٦

وكانـت   .العدالة اجلنائية من خالل إجراء البحوث العلمية واملنهجية مـن أجـل منـع اجلرميـة بفعاليـة     
  :كما يلي ٢٠١٣األنشطة الرئيسية للمعهد يف عام 
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 يفيسـاهم   رنـامج ) وهـو ب VFAC(رميـة السـيربانية   املنتدى االفتراضـي ملكافحـة اجل    (أ)  
التعــاون  علــى بقــوةويركِّــز  ،اجلرميــة الســيربانية عــرب تقــدمي خــدمات التــدريب وإدارة املعــارفمنــع 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أُجنـز برنـامج التـدريب الـذي أُقـيم يف تايلنـد، ومت حتـديث         .الدويل

مـن املوقـع الشـبكي التـدرييب      ٢،٠وتستند النسخة  .اءة الربنامجاملوقع الشبكي للمنتدى لزيادة كف
ــه املعهــد مــن    ــدريب عــرب شــبكة     مضــامنيإىل مــا مجع ومــن خــربات يف جمــايل إدارة املعــارف والت

ملوقــع املنتــدى  ٢،٠وتزيــد النســخة  .اإلنترنــت لتهيئــة منصــة تناســب املتطلبــات احلاليــة واملســتقبلية
يوفِّرهـا املعهـد يف ميـدان مكافحـة اجلرميـة السـيربانية ومـن إمكانيـة          الشبكي من انفتاح املـوارد الـيت  

ــوارد إىل الوصــول  ــر امسهــا إىل "تقريــر        .هــذه امل ــالة اإلخباريــة للمنتــدى وتغي كمــا طُــورت الرس
األمهيــة املتزايــدة هلــذا  لكــي تتبــدى فيهــااسـتعراض املنتــدى االفتراضــي ملكافحــة اجلرميــة الســيربانية"  

ومن شأن هـذه األدوات أن تسـمح    .ستحدثت نسخة ورقية نصف شهرية من املنشوروا .املنشور
  لربنامج املنتدى باالستمرار يف املساعدة يف تطوير حبوث اجلرمية السيربانية وتدابري التصدي هلا؛

 لمنتـدى العـاملي  لاألول ، استضـاف املعهـد املـؤمتر اإلقليمـي     هحزيران/يوني ٢٠يف   (ب)  
 سيول، بالتعاون مع اجلمعية الدولية لعلم اجلرمية، والذي كـان موضـوعه الرئيسـي    املعين باجلرمية يف

وقـد   ."جمتمع املعلومات واجلرمية السـيربانية: التحـديات الـيت تواجـه علـم اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة"        
ا، يف ميدان منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف منطقـة آسـي       ممارسون نيونمهواحثون باملنتدى،  حضر

فرصــةً فأتــاح خــبريا مــن خــرباء اجلرميــة الســيربانية قــدموا عروضــا إيضــاحية،         ١٢مبــا يف ذلــك  
للمشاركني لكي يناقشوا موضوع جمتمع املعلومات واجلرمية السيربانية يف جو اقتصرت فيه األمـور  

  على إجراءات حمدودة لتحفيز التفاعل فيما بني املشاركني؛ الرمسية والتنظيمية
د املعهــد عــدة حلقــات دراســية ومــؤمترات أكادمييــة، مبــا يف ذلــك املنتــدى عقــ  (ج)  

آب/أغسـطس   ٩و ٥األول لشمال شرق آسيا بشأن العدالة اجلنائية، الذي عقد يف الفترة بـني  
عرضـا إيضـاحيا    ٢٥وقد نظِّم املنتدى يف ست جلسات، قدم فيها مـا جمملـه    .يف ينبني بالصني

ــا يف  ــة، مبـ ــوعات متنوعـ ــها،     يف موضـ ــدابري مكافحتـ ــة وتـ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظمـ ــك اجلرميـ  ذلـ
واالجتاهــات احلديثــة يف سياســات العدالــة اجلنائيــة الدوليــة، وتــدابري تعزيــز املســاعدة القانونيــة    

ونظَّم املعهد مخـس جلسـات باالشـتراك مـع اجلمعيـة       .املتبادلة فيما بني بلدان مشال شرق آسيا
أثنـاء االجتمـاع السـنوي التاسـع والسـتني للجمعيـة األمريكيـة        الكورية لعلم اجلرمية يف أمريكـا  

كمـــا طـــور املعهـــد أنشـــطته البحثيـــة  .لعلـــم اجلرميـــة، والـــذي عقـــد يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب
واألكادميية عرب املشاركة يف حمافل دولية عديـدة وعـرب توقيـع مـذكرات تفـاهم مـع مؤسسـات        

  ؛يع أحناء العاملأكادميية ومنظمات حكومية وغري حكومية يف مج
  :ذها املعهد ما يليفَّاليت ن املشاريع البحثية الرئيسيةوتشمل   (د)  
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ــل       ‘١‘   ــة عربهــا: التحلي خــدمات شــبكات التواصــل االجتمــاعي واجلــرائم املرتكب
  ؛وأساليب االستجابة

  ؛  دراسة استقصائية وحتليلية لقوانني مراقبة اهلجرة تعزيزا حلقوق اإلنسان  ‘٢‘  
  ؛الكوريني ومحايتهم يف فييت نام وماليزيا اء الذي يقع على املواطننياإليذ  ‘٣‘  
    .يف مجهورية كوريا جنايات األحداثدراسة عن   ‘٤‘  

    
    معهد بازل للحوكمة  - نون  

ــازل يســعى معهــد   -٢٧ ــة  الفســادمكافحــة إىل  للحوكمــة ب  وحتســني جــودة  واجلــرائم املالي
  ما يلي: ٢٠١٣ة املعهد يف عام أنشطوقد مشلت  .على الصعيد العاملي احلوكمة
تدريبيـة   بـرامج ثالثـة   نفَّذ املركز الدويل السـترداد املوجـودات التـابع للمعهـد      (أ)  
لفائدة مصر (برنامج "لتـدريب املـدربني")   استرداد املوجودات و التحقيقات املالية بشأن وطنية

األوسـط ومشـال أفريقيـا:    بلـدانا مـن الشـرق    برنامج إقليمـي واحـد مشـل    وورومانيا وبوتسوانا، 
، درب املركـز زهـاء   وإمجـاالً  .تونس وجنوب السودان والعراق وليبيا ومصر واملغـرب والـيمن  

القــدرات العمليــة  إىل تعزيــز الــدورات التدريبيــةتلــك  وــدف .٢٠١٣متــدربا يف عــام  ٢٦٠
 تقنيـات و اليـة التحقيقـات امل  مـع التركيـز علـى   ، املسـروقة املوجودات  استردادعلى  هلذه البلدان

ــر املوجــودات    ــاء أث ــدمي املســاعدة  واقتف ــة تق ــة املتبادل ـــي  لُّكــويصــمم  .القانوني ــامج تدريب  برن
ي اخصيصدة مبا يلبم املركـز برناجمـه التـدريب      .لكل بلـد  االحتياجات احملديـ   وللمـرة األوىل، قـد

ممتـازا   مثـاالً م دلعـام، ليقـ  مبساعدة مدربني حمليني من مصر، كان املركز قـد درـم علـى مـدار ا    
  ؛على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

شهد اخنراط املركز يف الدعاوى القضائية السـترداد املوجـودات زيـادة كـبرية       (ب)  
فبحلول اية العام، كان املركز عاكفًـا علـى مسـاعدة عـدة بلـدان يف الشـرق        .٢٠١٣يف عام 

رق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي وأمريكــا  األوســط وجنــوب شــرق آســيا وآســيا الوســطى وشــ  
قضايا، عـرب تيسـري املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة ومسـاعدة سـلطات إنفـاذ          ٨اجلنوبية فيما مجلته 

ويتلقَّـى املركـز متـويالً أساسـياً      .القانون يف تصميم اسـتراتيجيات للتحقيـق واملالحقـة القضـائية    
    من سويسرا وليختنشتاين واململكة املتحدة؛

ــة جمــاليف   ج)(   ــة احلوكم ــن     ، العمومي ــذ مشــروع كــبري يف إندونيســيا مبنحــة م نفِّ
للمســاعدة يف بنـاء قــدرات اللجنـة اإلندونيســية للقضـاء علــى     الوكالـة األملانيـة للتعــاون الـدويل   

وانصب تركيز املشروع على تعزيز القدرة على رصد أنشـطة املنـع ووضـع ـج يقـوم       .الفساد
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تنفيذ هـذا النـهج إليصـال الـدعوة ملكافحـة الفسـاد والتـدابري التعليميـة         على الوسائط املتعددة و
وباإلضـافة إىل ذلـك، فقـد تشـارك املعهـد مـع برنـامج األمـم          .ذات الصلة إىل اتمعات احملليـة 

ــز جهــود  املشــاركة اتمعيــة  ــوجإمكانــات املتحــدة اإلمنــائي يف مشــروع حبثــي حــول    لتعزي
ــادرة مكافحــة الفســاد، يف  ــة  زتركَّــمب ــا  كــلٍّ مــن يف  أُجريــت علــى دراســات حال ــابوا غيني ب

ويف ســياق هــذه األنشــطة البحثيــة التطبيقيــة، وضــع املعهــد    .الفلــبنيووصــربيا وغانــا  اجلديــدة
مقررا دراسـيا جديـدا ويقـوم اآلن بتنفيـذه حللقـة عمـل مـدا مـن يـومني إىل ثالثـة أيـام بشـأن             

ا فيمـا خيـص الفسـاد، وقـد صـمم هـذا املقـرر ليهيـئ         مناهج البحث الكمية والكيفيـة وتطبيقاـ  
ــى       ــق عل ــة للتطبي ــة لالضــطالع ببحــوث يف الفســاد قابل ــة واملنهجي ــيني األدوات املفاهيمي للمهن

  موضوعات وسياقات وأهداف خمتلفة؛
، أُســندت إىل ه، يف متوز/يوليــحوكمــة الشــركات والعمــل اجلمــاعي  جمــاليف   )د(  

املهمـة السـتحداث   ، عـرب عمليـة مناقصـة تنافسـية،     التابع للمعهد املركز الدويل للعمل اجلماعي
موعــة العشــرين  ةالفســاد التابعــوإدارة حمفــل العمــل اجلمــاعي لفرقــة العمــل املعنيــة مبكافحــة  

واسـتنادا   .التابعة لألمـم املتحـدة  مبادرة االتفاق العاملي ، بالشراكة مع املعنية باألعمال التجارية
الواسـعة يف تيسـري مبـادرات العمـل اجلمـاعي ودراسـتها، ويف تقـدمي         دويلخربات املركز الـ إىل 

املشـــورة للشـــركات فيمـــا خيـــص مكافحـــة الرشـــوة وأنظمـــة االمتثـــال ألخالقيـــات األعمـــال  
لعمـل  ا وحمفـل  املركـز الـدويل للعمـل اجلمـاعي    التجارية؛ فإنَّ األنشطة الرئيسية اليت يضطلع ا 

 املعنية باألعمـال التجاريـة  موعة العشرين افحة الفساد التابعة لفرقة العمل املعنية مبكاجلماعي 
تشمل إنشاء منصة معلومات تفاعلية على شبكة اإلنترنت، وتيسري املبادرات امللموسـة للعمـل   

معرفيــة معمقــة وأدوات عمليــة وقاعــدة بيانــات   نــواتجاجلمــاعي يف كــل أحنــاء العــامل، وإنتــاج  
األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفسـاد،     ظـى املعهـد بـدعم مـن     وحي .شاملة بشأن العمـل اجلمـاعي  

منظمـة الشـفافية   و، ومنظمـة "تـريس" الدوليـة    امليـدان االقتصـادي،  منظمة التعاون والتنمية يف و
  .تنفيذ هذا الربنامجلألرجنتني با أندريسسان وجامعة  ،الدولية، واملنتدى االقتصادي العاملي

الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       ؤمتر ملـ يف الدورة اخلامسة   (ه)  
، أطلـق املعهـد منشـوره    ٢٠١٣، والـيت عقـدت يف مدينـة بنمـا يف تشـرين الثـاين/نوفمرب       الفساد

  .االجتاهات الناشئة يف استرداد املوجوداتاجلديد: 
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    كلية علم القانون اجلنائي  - سني  
ــائي، كليــة علــم القــانون اجل  اضــطلعت، ٢٠١٣يف عــام   -٢٨ ــة وهــي ن ــز  ملتزمــةكلي بتعزي

سيادة القانون واملسامهة يف السالم والتنمية وتيسري أوجـه التبـادل والتعـاون بشـأن منـع اجلرميـة       
  التالية:األنشطة ب ن،والعدالة اجلنائية بني الصني ووكاالت األمم املتحدة وسائر البلدا

ــدريب  (أ)   ــا بــ      .الت ــادمييني حــىت يمكــن تيســري املناقشــات والتواصــل فيم ني األك
ــة         ــا ملقاطع ــة الشــعبية العلي ــة يف احملكم ــذ أنشــطة تدريبي ــة، جــرى تنفي ــن القانوني  وممارســي امله

ــة   غوانغــدونغ ــا ملقاطع ــان ويف احملكمــة الشــعبية العلي ــاجننيويف حمكمــة  هن ــا يف   تي الشــعبية العلي
ــة     ــة لألحــداث وإصــدار األحكــام واألدل ــة اجلنائي ــة موضــوعات العدال ــقاإلثباتي ــانون  وتطبي الق

عـــرب تقـــدمي الـــدروس وذلـــك الشـــدة والتســـاهل يف قضـــايا اإلعـــدام،  بـــني وازنـــة املوسياســـة 
واملـدعني  وشـارك يف األنشـطة التدريبيـة مئـات مـن القضـاة        .واحملاضرات وعقد حلقات العمل

احملكمــة الشــعبية وأرســلت الكليــة وفــدا مكونــا مــن أكــادمييني وممــثلني عــن   .واحملــامني العــامني
إصــدار األحكــام مســائل لدراســة  العليــاالصــينية العليــا ودائــرة النيابــة العامــة الشــعبية  صــينية ال

  واستخدام السجن لفترات طويلة ومهارات الدفاع يف بلدان االحتاد األورويب؛
العديـد مـن احللقـات الدراسـية     عقـدت الكليـة    .احللقات الدراسية واملـؤمترات   (ب)  

ي والعدالة اجلنائية والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة، ومـن بينـها    واملؤمترات يف القانون اجلنائ
ــد يف      ــذي عقــ ــات، الــ ــر للعقوبــ ــالح املعاصــ ــدويل لإلصــ ــؤمتر الــ ــيجنياملــ ــني  بــ  ١٨و ١٦بــ

آب/أغســـطس، واملنتـــدى الـــوطين اخلـــامس للعدالـــة اجلنائيـــة: التحـــديات يف جـــرائم الفســـاد   
ــد يف ســوزهو مبقاطعــ     ــذي عق ــدويل، ال ــاون ال آب/أغســطس،  ٢١و ٢٠، يف جيانغســوة والتع

مبقاطعـة يونـان    كومنينغواحللقة الدراسية بشأن محاية القُصر يف العدالة اجلنائية، اليت عقدت يف 
ومـدعون  ودعي هلذه احللقات الدراسية واملـؤمترات قضـاةٌ    .تشرين األول/أكتوبر ٢٧و ٢٦يف 

 املتحـدة ملنـع اجلرميـة   شـبكة برنـامج األمـم    وحمامون وأكادمييون، مبا يف ذلك ممثلون عـن   عامون
  كما شارك ممثلون عن الكلية يف العديد من األنشطة املتعلقة بالعدالة اجلنائية؛ .والعدالة اجلنائية

العدالـة اجلنائيـة، ومحايـة     املشـاريع بشـأن  اضطلعت الكلية بعدد من  .املشاريع  (ج)  
لطبيـة، وإحصـائيات اجلرميـة، واملؤسسـات     حقوق اإلنسان، واجلرائم اخلاصة من قبيل اجلـرائم ا 

موضــوع القيــود القضــائية علــى اســتخدام  مشــروع بشــأن اإلصــالحية اتمعيــة، مبــا يف ذلــك  
)، واملــدعوم مــن مشــروع االحتــاد األورويب حلقــوق اإلنســان ٢٠١٥-٢٠١٢عقوبــة اإلعــدام (

علـى الدراسـات بشـأن    يشكِّل األساس الذي يقوم عليه املشروع الذي يركِّـز   مباوالدميقراطية، 
يـ،   سـنوات مـن التطبيـق التجـريب     ١٠بعـد أكثـر مـن    و .قانون املؤسسات اإلصـالحية اتمعيـة  
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صياغة قانون للمؤسسات اإلصالحية اتمعية، وهـو ـج ثبتـت فائدتـه يف      علىالصني  تعكف
ى املشـروع  وحيظـ  .محاية حقوق اإلنسان يف العدالة اجلنائية ويف إعادة إدمـاج اجلنـاة يف اتمـع   

  ؛بأمهية كبرية
أعضـاؤها، فقـد    يؤلّفهـا باإلضافة إىل نشـر األوراق والكتـب الـيت     .املنشورات  (د)  

  :التالية، نشر االت والدوريات ٢٠١٣واصلت الكلية، يف عام 
وهي منشور أكادميي مصمم جلمع أحدث البحوث العاليـة  جملة القانون اجلنائي،   ‘١‘  

  ون اجلنائي وعلم اجلرمية والتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛اجلودة يف جماالت القان
الصـينية للقـانون    وهو الة الرمسية للجمعيـة  ،تقرير استعراض القانون اجلنائي  ‘٢‘  

  اجلنائي، واليت تقوم الكلية على حتريرها؛
ــة    ‘٣‘   ــو منشــور دوري   ،دراســات يف األحكــام اجلنائي ــلوه ــدم احملــرز يف   ميثّ التق

  ضايا اجلنائية القائمة والتحديات اليت تواجهها، ويقدم مقترحات بشأا؛الق
وهـــو مصـــمم لعـــرض  ،القـــانون اجلنـــائي والعدالـــة اجلنائيـــة تطـــورات تقريـــر  ‘٤‘  

  .انون اجلنائي والعدالة اجلنائيةالتطورات يف جمايل الق
    

    أنشطة الس االستشاري الدويل للشؤون العلمية والفنية  -رابعاً  
تتمثَّل مهمة الس االستشاري الدويل للشؤون العلمية والفنية يف مسـاعدة األمـم املتحـدة      -٢٩

 أو التعــاونالبحــوث العلميــة  إجــراءبالعدالــة اجلنائيــة وتنفيــذها و ذات الصــلةعلــى صــوغ الــربامج 
 وإلتاحـة الوصــول إىل واختــاذ اإلجـراءات ذات الصــلة،  العامـة  وضـع السياســات  كأســاس لبشـأا،  

  اضطلع الس باألنشطة التالية:، ٢٠١٣ويف عام  .التأسيسية ملنظماتا خدمات وخربات
حلقة عمل عن "األشكال املسـتجدة مـن اجلرميـة الـيت هلـا تـأثري يف البيئـة:        تنظيم   (أ)  

 والعدالـة  اجلرميـة منـع   للجنـة  والعشـرين  الثانيـة الـدورة  "، عقدت يف فيينا أثنـاء  الدروس املستفادة
والعدالـة   املتحدة ملنع اجلرميةشبكة برنامج األمم ، ونسقت بالتعاون مع مجيع املعاهد يف ئيةاجلنا

  ؛، وبناًء على ذلك قدمت معلومات إضافية وزادت من التوعيةاجلنائية
 واصــل الــس تكــريس اجلهــود ملوضــوع االتجــار بامللكيــة الثقافيــة، وحتديــدا   (ب)  
  :فيما يلي
 بشـــأنا م الـــس مـــؤمتراجلامعـــة الكاثوليكيـــة يف ميالنـــو، نظَّـــ مـــع بالتعـــاون  ‘١‘  

ومكافحتـه: البعـد الـوطين     جار غري املشـروع يف املمتلكـات الثقافيـة   "منع االت موضوع
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املمارسـني  املهنـيني  ألكـادمييني و ل يتـيح منتدى  يئة من املؤمتر كان اهلدفو ."والدويل
ؤخـذ نتـائج   تسـوف  و .فيمـا بينـهم   شـراكات  اويقيمواألفكار  ويتبادلوا، يلتقوا فيهأن 

الثالـث عشـر    ألمـم املتحـدة  ا ؤمترملـ  حلقـة العمـل  إعداد  يفاالعتبار  يف هوتوصيات املؤمتر
  ؛٢٠١٥املقرر عقده يف قطر يف عام  العدالة اجلنائيةملنع اجلرمية و

"محايـة اإلرث الثقـايف   عقد املؤمتر السنوي للمجلس االستشاري حتت عنـوان    ‘٢‘  
، والـذي نظِّـم بالتعـاون مـع     اجلنائيـة"  يواجـه العدالـة   دحت: منفعة عامة للبشريةاعتباره ب

 .٢٠١٣مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، يف كـانون األول/ديسـمرب       
لتدابري املتخـذة يف جمـال   ا تؤديهالذي ال غىن عنه  الذي دوروقد استكشف يف املؤمتر ال

ميــع أشــكاله عدالــة اجلنائيــة يف مكافحــة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة جبمنــع اجلرميــة وال
نقـيح  مبا يف ذلـك حاجـة الـدول للنظـر يف ت     ،ةوفعال ةشاملمكافحة  واجلرائم املتصلة به

ي دن مـن تقـدمي القـدر األكـرب مـن التعـاون الـدويل للتصـ        كَّأُطُرها القانونيـة، حـىت تـتم   
كما استكشف املشـاركون إمكانيـة قيـام     .ى حنو وافعل باملمتلكات الثقافيةلالتجار 

مبـا يف ذلـك سـرقتها    ، باملمتلكـات الثقافيـة  الواليات القضائية الوطنية باعتبـار االتجـار   
علــى  ةً، عــالووبــها مــن املواقــع األثريــة وغريهــا مــن املواقــع الثقافيــة، جرميــة خطــرية  

علـى حنـو واف    مـة عـرب الوطنيـة   ظَّنمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل    اتفاقيـة األ استخدام 
  بغرض التعاون الدويل املكثَّف؛

تنــاول الــس مســائل أخــرى، مثــل احلاجــة لبيانــات موثوقــة وقابلــة للمقارنــة   ‘٣‘  
بشأن خمتلف جوانب اجلرائم املرتكبة ضـد املمتلكـات الثقافيـة، مبـا يف ذلـك الصـالت       

علـى الفوائـد    ةًوعة، عـالو  املشـر مع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وغسـل العائـدات غـري   
مــن القطــاعني العــام واخلــاص ومــن   كــلٍّق مــن مجــع املمارســات املثلــى يف  قَّــالــيت تتح

  .هذه املمارساتبني قارنة امل
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