
A/CONF.213/12 األمـم املتحـدة

 

 

مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر 
      ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٩- ١٢ادور، الربازيل، سلف

Distr.: General 
5 February 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
160310    V.10-50772 (A) 
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  *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 
      إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمية

حلقة العمل بشأن التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل     
      **من أجل حتقيق سيادة القانون

  ورقة معلومات خلفية    
  

صملخ  
صيات االجتماعـات التحضـريية اإلقليميـة    تستعرض ورقة املعلومات اخللفية هذه تو  

م د العناصر الرئيسية اليت قد وحتد   مـا  برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة في
تطـوير التثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى       مـن متابعـة ملسـألة    عقـب املـؤمتر    قـوم بـه  يقـد  

إطـار معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف      الصعيد الدويل من أجل حتقيـق سـيادة القـانون يف    
إعـداد منـوذج   مـربرات  تتنـاول الورقـة    ويف هـذا الصـدد  . جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    

ستخدم كمنطلق لوضع وتنفيذ برنامج شامل وفعال للتثقيف يف جمال العدالة اجلنائيـة علـى   ي
. هيكـل هـذا النمـوذج وحمتـواه     ؛ كمـا تتنـاول  الصعيد الدويل من أجل حتقيق سـيادة القـانون  

ــيم          ــادرات التعل ــواتج أخــرى إىل مب ــن ن ــه م ــا يتصــل ب ــذا النمــوذج وم وميكــن أن يســتند ه
تكامـل مـع   ي علـى حنـو  ذ نفَّـ يأن والتدريب القائمة على نطاق العامل يف جمال العدالة اجلنائية و

  .مترويف اخلتام تتناول الورقة قضايا ميكن أن ينظر فيها املؤ. تلك املبادرات

───────────────── 
  *  A/CONF.213/1. 
  **  املتحدة ملنع  األمممعاهد شبكة برنامج رب عن تقديرها ألعضاء األمانة العامة لألمم املتحدة أن تع تود

) لوند، السويد( نساينإلوالقانون ا اإلنسانمعهد راؤول فالينربغ حلقوق ، ال سيما اجلرمية والعدالة اجلنائية
ويب واملعهد األور) سول( املعهد الكوري لعلم اإلجرامعلى مساعدا يف إعداد ورقة املعلومات اخللفية هذه و

املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم و )هلسنكي(، املنتسب إىل األمم املتحدة ومكافحتهاملنع اجلرمية 
  .على مساعدا يف حتضري حلقة العمل وتنظيمها) سرياكوزا، إيطاليا( اجلنائية
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  احملتويات
 الصفحة   

 ٣  ...........................................................................................  مقدمة-أوال
التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون ووالية مكتب األمم  -ثانيا

  ..................................................................  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
٤ 

 ٨  ..................................................  العالقة بني حلقة العمل واملوضوع الرئيسي للمؤمتر -ثالثا
ات إعداد منوذج تثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون، رمرب-رابعا

 ١٤  .............................................................................  وعناصر هذا النموذج

 ١٤.......................  ع معايري األمم املتحدة وقواعدها ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةتعقيد وتنو  - ألف
 ١٨...  القانون الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة: الصلة املفاهيمية الواضحة يف جهود العدالة اجلنائية  - باء

وضع منوذج ممكن عمليا لضمان فعالية التدريب يف جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل من  -جيم
 ٢٠.................................................................  أجل حتقيق سيادة القانون

 ٢٥  ....................................................................  قضايا ميكن أن ينظر فيها املؤمتر-خامسا
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    مةمقد  -أوال  
١-  األمـم  أن يكـون املوضـوع الرئيسـي ملـؤمتر      ٦٣/١٩٣ قرارهـا  رت اجلمعية العامة يفقر

االســتراتيجيات الشــاملة ملواجهــة    "ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة هــو     الثــاين عشــر   املتحــدة 
ــة وتطورهــا يف عــامل مــتغري   : التحــديات العامليــة ــة اجلنائي وأن تركــز " نظــم منــع اجلرميــة والعدال

التثقيــف يف جمــال العدالــة اجلنائيــة علــى الصــعيد  "إحــدى حلقــات عمــل املــؤمتر علــى موضــوع 
وحثت اجلمعية االجتماعات التحضريية اإلقليمية علـى  ". الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون

لينظر فيهـا املـؤمتر الثـاين عشـر وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف          " توصيات عملية"وضع 
  .دورا التاسعة عشرة

هلدف، تستند ورقة املعلومات اخللفية هذه إىل االقتراحـات الرئيسـية   ومع مراعاة هذا ا  -٢
وتســــتعرض أيضــــا ). ٨٧-٧٩، الفقــــرات A/CONF.213/PM.1(الــــواردة يف دليــــل املناقشــــة 

برنـامج األمـم   ـم  توصيات االجتماعات التحضريية اإلقليمية وحتدد العناصر الرئيسية الـيت قـد   
لتثقيـف يف جمـال   لئية يف ما قد يقوم به عقب املؤمتر من تطوير املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنا

العدالــة اجلنائيــة علــى الصــعيد العــاملي مــن أجــل حتقيــق ســيادة القــانون يف إطــار معــايري األمــم     
العمـل الـذي قـام بـه مكتـب       ؛ كمـا تسـتعرض  املتحدة وقواعـدها ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     

. الل التدريب احلاسـويب وغـري ذلـك مـن أشـكال التـدريب      اجلرمية واملخدرات حلد اآلن من خ
إعداد منوذج يسـتخدم كمنطلـق لوضـع وتنفيـذ برنـامج      مربرات ويف هذا الصدد تتناول الورقة 

شــامل وفعــال للتثقيــف يف جمــال العدالــة اجلنائيــة علــى الصــعيد الــدويل مــن أجــل حتقيــق ســيادة 
وميكن أن يسـتند هـذا النمـوذج ومـا يتصـل      . ؛ كما تتناول هيكل هذا النموذج وحمتواهالقانون

به من نواتج أخرى إىل مبادرات التعليم والتدريب القائمـة علـى نطـاق العـامل يف جمـال العدالـة       
ويف اخلتام تتناول الورقة جمموعة قضـايا  . مع تلك املبادراتعلى حنو يتكامل ذ ينفّأن اجلنائية و

  .ميكن أن ينظر فيها املؤمتر
سـئلة الـواردة يف دليـل املناقشـة حـول احلاجـة إىل وضـع منـاهج تعليميـة          األ وجتاوبا مع  -٣

، أوصـت االجتماعـات التحضـريية اإلقليميـة بوضـع      )٨٧الفقـرة  (دولية بشـأن العدالـة اجلنائيـة    
بــرامج خمتلفــة للتثقيــف يف جمــال العدالــة اجلنائيــة علــى الصــعيد الــدويل مــن أجــل حتقيــق ســيادة  

ويف . عام وعناصره الرئيسـية منوذج مربرات إعداد ت اخللفية هذه وتبني ورقة املعلوما. القانون
وضـع وتنفيـذ النمـوذج    ترمـي إىل  جموعـة مالحظـات ومقترحـات    مبالورقة  تنتهي هذا السياق

  .املقترح للتثقيف يف جمال العدالة اجلنائية من أجل حتقيق سيادة القانون
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يد الدويل من أجل حتقيق التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصع  -ثانيا  
    سيادة القانون ووالية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

التثقيف يف جمال العدالـة اجلنائيـة علـى الصـعيد الـدويل مـن       "جيدر النظر يف معىن عبارة   -٤
ح قبل مناقشة صلتها باإلطار األوسـع للمـؤمتر بوجـه عـام وبـاالقترا     " أجل حتقيق سيادة القانون

كجــزء مــن أنشــطة مكتــب املخــدرات واجلرميــة  ،بعــد املــؤمتر ،املقــدم هنــا بشــأن وضــع منــوذج
  .املتعلقة باملساعدة التقنية

وقــد . تبــت جملــدات حــول معــىن العدالــة وســيادة القــانون ونطاقهمــا وتطبيقهمــا وقــد كُ  -٥
 مـا فيال سـيما   تزايد دور األمم املتحـدة يف هـذا الصـدد، خـالل العقـدين املاضـيني، تزايـدا كـبريا        

ــة   ــق بالعدال ـــزاع   يتعل ــهاء الن ــد انت ــا بع ــرة م ــة و  يف فت ــة االنتقالي ــز والعدال ــيادةتعزي ــانون يف  س الق
كما دعمت األمم املتحـدة وضـع عـدد مـن االتفاقيـات املتعلقـة       . نزاعاتاتمعات اخلارجة من 

سـية وغـري ذلـك مـن     بالقانون اجلنائي اليت حتمي السالم واألمن العـامليني وحقـوق اإلنسـان األسا   
ويف ميـدان اإلنفـاذ أنشـأ جملـس األمـن حمكمـة خمصصـة لكـل مـن مجهوريـة           . املصاحل االجتماعيـة 

 ؛وتولــت اجلمعيــة العامــة رعايــة إنشــاء احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة   ؛يوغوســالفيا الســابقة وروانــدا 
ــة    ــة العامــة يف إنشــاء ســبع حمــاكم وطني . لنمــاذجدوليــة خمتلطــة ا/وتســبب جملــس األمــن واجلمعي

كمـا يـوفر   . عـدا إضـافيا ملعـىن العدالـة اجلنائيـة الدوليـة      التوسع لدور األمم املتحـدة ب  اويشكل هذ
يف األمـم املتحـدة   قاعدة عريضة لعمل مكتب املخدرات واجلرميـة وغـريه مـن وكـاالت وهيئـات      

  .هذا امليدان املتنامي
ون اجلنــائي الــدويل املوضــوعي وتشــمل العدالــة اجلنائيــة الدوليــة، مبعناهــا الواســع، القــان    -٦

املوضـوعي عـدة فئـات مـن اجلـرائم       اجلنـائي الـدويل   ويشـمل القـانون  . واإلجرائي وآليات إنفـاذه 
اإلجرائـي فيمثـل الطرائـق الدوليـة     اجلنائي الدويل  أما القانون. املمثَّلة بعدد من االتفاقيات الدولية

رمني واملســاعدة القانونيـة املتبادلــة ونقــل  أي تسـليم اــ (للتعـاون بــني الـدول يف املســائل اجلنائيــة   
ــة       ــة األجنبي ــراف باألحكــام اجلنائي ــيهم واالعت ــة ونقــل األشــخاص احملكــوم عل اإلجــراءات اجلنائي
وإنفاذ القوانني والتعاون يف جمـال االسـتخبارات وتعـاون أكثـر ختصصـا يف جمـال مكافحـة غسـل         

تحقيــق واملقاضـاة وإصــدار األحكــام يف  وتشــمل آليـات اإلنفــاذ املؤسســات الدوليـة لل  ). األمـوال 
بعــض اجلــرائم الدوليــة، مثــل املؤسســات املخصصــة الــيت أنشــأها جملــس األمــن واحملكمــة اجلنائيــة 

وعليـه فـإن   . الدوليـة واحملـاكم املختلطـة النمـاذج الـيت أنشـأا األمـم املتحـدة وبعـض احلكومـات          
اجلوانـب الـيت يـرد وصـف بعضـها أدنـاه       شمل كل هذه يالعدالة اجلنائية الدولية التثقيف يف جمال 
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منبثقــة مــن خاصــة وخصوصــا اجلوانــب الــيت يــؤدي مكتــب املخــدرات واجلرميــة بشــأا وظيفــة   
  .مهمته يف جمال املساعدة التقنيةمن واليته الواسعة يف جمال العدالة اجلنائية و

يـف يف جمـال   التثق"ومن املهم، يف سياق ورقة املعلومات اخللفية هذه، التركيز على أن   -٧
والعدالـة  يتصـل مبعـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة          "العدالة اجلنائية الدوليـة 

ومـا  . توضيح األطر املعيارية واملؤسسية والتشغيلية اليت تشري إليها هذه العبارة ضـمنا بواجلنائية 
كا قانونيـا ملنـع اجلرميـة    ص ٥٥فتئ مكتب املخدرات واجلرمية، بوصفه قيما على ما ال يقل عن 

خالصته الوافية ملعايري األمم املتحدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة     والعدالة اجلنائية واردة يف 
ــة اجلنائيـــة ــة     )١(،والعدالـ ــة الـــيت تكفـــل مخـــس اتفاقيـــات لألمـــم املتحـــدة وثالثـ ــفه اهليئـ وبوصـ

تــدعم عــددا مــن صــكوك بروتوكــوالت ملكافحــة املخــدرات واجلرميــة املنظمــة والفســاد والــيت  
مكافحة اإلرهاب اليت وضعتها األمم املتحدة وغريها من الكيانـات، حيتـل موقعـا فريـدا لقيـادة      
أنشطة التثقيـف بشـأن تلـك الصـكوك علـى نطـاق العـامل يف سـياق سـيادة القـانون، وذلـك يف            

  .إطار برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
تعزيز سيادة القـانون ودعـم   "در اإلشارة إىل أن ورقة العمل املعنونة ويف هذا الصدد جت  -٨

ــة  ، الـــيت أعـــدا األمانـــة للمـــؤمتر  )٢١-٥، الفقـــرات A/CONF.187/3" (نظـــام العدالـــة اجلنائيـ
. العناصــر املوضــوعية لســيادة القــانون -ألول مــرة يف إطــار األمــم املتحــدة  -، قــدمت العاشــر

 :٢٠٠٤يف سياق األمم املتحدة يف عام  وقد حدد األمني العام تعريفها

وتشـري سـيادة   . مفهـوم يقـع يف صـميم املهمـة املسـندة إىل املنظمـة      " سيادة القانون"إن   
 القـــانون إىل مبـــدأ يف احلوكمـــة يقضـــي بـــأن يكـــون مجيـــع األشـــخاص واملؤسســـات 
والكيانات يف القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلـك الدولـة نفسـها، خاضـعني لقـوانني      

صــدر علنــا وتنفَــذ علــى اجلميــع بالتســاوي، ويحكَــم مبوجبــها يف التقاضــي علــى حنــو  ت
تطلــب أيضــا هــي تو. مسـتقل، وتتســق مــع القواعـد واملعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنسـان   

تدابري لضمان االمتثال ملبـادئ حكـم القـانون، واملسـاواة أمـام القـانون واملسـاءلة أمـام         
انون والفصـــل بـــني الســـلطات واملشـــاركة يف اختـــاذ القـــانون والعدالـــة يف تطبيـــق القـــ

 .الشفافية اإلجرائية والقانونيةتوخي القرارات واليقني القانوين واجتناب التعسف و

مـن املثـل العليـا للمسـاءلة واإلنصـاف يف محايـة       " العدالة"وبالنسبة لألمم املتحدة، فإن   
 الـة تنطـوي علـى احتـرام    والعد. احلقـوق وإحقاقهـا ومنـع التجـاوزات واملعاقبـة عليهـا      

 وهي مفهوم متأصـل يف مجيـع  . حقوق املتهمني ومصاحل الضحايا ورفاه اتمع بأسره
───────────────── 

  .www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html ،٢٠٠٦نيويورك،   )١(  
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 الثقافـات والتقاليـد الوطنيـة، ولـئن كانـت إقامتـها تنطـوي عـادة علـى آليـات قضـائية           

وقـد عمـل   . رمسية، فإن اآلليات التقليدية لتسوية املنازعات هلا نفس القدر مـن األمهيـة  
الدويل على التحديد اجلماعي للمتطلبات املوضوعية واإلجرائيـة إلقامـة العدالـة     اتمع

  ).٧و ٦، الفقرتان S/2004/616(ملا يربو على نصف قرن 
التثقيف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى الصـعيد      "ويف ضوء ما ذكر أعاله، تأخذ عبارة   -٩

التثقيـف يف  "  تفهـم كمـرادف لعبـارة   وينبغـي أال . معىن حمددا يف سـياق األمـم املتحـدة   " الدويل
البــاحثني  أحــد ،، وحســناً فَعــلَوكمــا أوضــح يف هــذا الســياق". جمــال القــانون اجلنــائي الــدويل

يف حــني لواليـة والصــالحية  ختــتص باالبـارزين يف القــانون اجلنـائي الــدويل، فــإن األمـم املتحــدة    
 بـــأنمث جيـــب االعتـــراف أوال ومـــن  )٢(.ملفهوم واألســـلوببـــااملؤسســـات األكادمييـــة ختـــتص 

عمومـا، اجلـرائم العاديـة    : تشـري إىل مواجهـة مشـاكل اجلرميـة واجلنـوح الوطنيـة       صفةٌ" اجلنائية"
وكانـت هـذه عناصـر    . كات وكذلك معاملـة اجلنـاة واجلـاحنني والضـحايا    لالعنيفة وجرائم املمت

منـها برنـامج األمــم    أبـد الـيت  ) ١٩٨٤-١٩٤٦(واليـة األمـم املتحـدة املبكـرة املتصـلة باجلرميــة      
، مبا يتماشى مع اإلشارة الواردة يف ديباجـة ميثـاق األمـم املتحـدة     سريته العاملية املتحدة للجرمية

من امليثاق اليت تشدد على اجلوانـب االجتماعيـة مـن أصـول      ٥٥واملادة " األجيال الالحقة"إىل 
دة للجرميـة تـدرجييا إىل ميـدان    برنـامج األمـم املتحـ    غـري أن . والية األمم املتحـدة بشـأن اجلرميـة   

االتفــاق النمــوذجي بشــأن نقــل ) ١٩٨٥(، منــذ أن اعتمــد املــؤمتر الســابع العدالــة عــرب الوطنيــة
  .السجناء األجانب والتوصيات املتعلقة مبعاملة السجناء األجانب

ــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا         -١٠ ــد ذلــك خبمــس ســنوات طلب املعنــون  ٤٥/١٢٢وبع
املبـادرات التعليميـة الوطنيـة والدوليـة      مبوجبـه الذي أقـرت   )٣("ل العدالة اجلنائيةالتثقيف يف جما"

، إىل األمني العـام أن يوجـه   )١٩٩٠(توصية من املؤمتر الثامن ناء على يف جمال العدالة اجلنائية ب
إىل معـــايري األمـــم املتحـــدة ذات الصـــلة يـــة الوطنيـــة انتبـــاه ســـلطات العدالـــة اجلنائيـــة والتعليم

عــدها وغريهــا مــن التوصــيات املختــارة مــن أجــل كفالــة نشــرها وتوزيعهــا بطريقــة أكثــر    وقوا
 يف الوقـت الـذي ينعقـد فيـه    و. ذات الصـلة والتعلـيم  منهجية وأوسـع نطاقـا يف بـرامج التـدريب     

فهم التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية من أجل حتقيـق سـيادة    ينبغي التوسع يف املؤمتر الثاين عشر
  على تباره يركزباعالقانون 

───────────────── 
  )٢( Cherif M. Bassiouni, Introduction to International Criminal Law (Ardsley, New York, 

United States of America, Transnational Publishers, 2003), chap. 1. 
" التعليم يف السجون" ١٩٩٠/٢٠يف نفس السنة، اعتمد الس االقتصادي واالجتماعي القرارين  )٣(  

 ".التعليم والتدريب والتوعية العامة يف جمال منع اجلرمية" ١٩٩٠/٢٤و
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بناًء على طلبـها وعلـى   الدول األعضاء  تزويدمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك   
ارية وغـري ذلـك مـن    خـدمات استشـ  سبيل األولوية العليـا، مبسـاعدات تعاونيـة تقنيـة و    

والتنسـيق مـع مجيـع هيئـات ومكاتـب األمـم املتحـدة املختصـة ذات          أشكال املسـاعدة 
  )٤(ل أعماهلا،الصلة واستكما
  خصوصا يف جماالت مثل

الفساد واجلرمية املنظمة وغسل األموال واإلرهاب واالختطاف واالجتـار باألشـخاص،     
مبا يف ذلك دعم الضحايا ومحايتـهم والتعـاون الـدويل، مـع تركيـز خـاص علـى تسـليم         

برنـامج   ارمني واملساعدة القانونية املتبادلـة وكـذلك اجلهـود املبذولـة يف سـبيل تنفيـذ      
املتعلق بتعزيـز سـيادة القـانون ونظـم العدالـة اجلنائيـة يف        ٢٠١٠-٢٠٠٦العمل للفترة 

أفريقيا، سعيا إىل احلد من تأثري اجلرمية واملخدرات باعتبارها معوقـات لألمـن والتنميـة    
 )٥(.يف أفريقيا

تلـف مـن   ولئن كانت جماالت القانون اجلنائي الدويل والقـانون اجلنـائي عـرب الـوطين خت      -١١
حيث األصل التارخيي واحملتوى املعياري والتنفيذ املؤسسي، فإا غالبا ما تـرتبط ارتباطـا وثيقـا    

، إذا ارتكبـت بطريقـة منهجيـة أو علـى     "العاديـة "فبعض اجلـرائم  . فيما بينها من الناحية العملية
عندئـذ  تعني يـ  حبيـث ، "جرائم أكثر خطورة مبقتضى القانون الدويل"إىل  لصتنطاق واسع، قد 

وللمحـاكم واهليئـات القضـائية اجلنائيـة الدوليـة      . أن تتناوهلا احملاكم واهليئـات القضـائية الدوليـة   
تتحمـل  فيهـا الدولـة الـيت     تكـون دور هام خصوصا يف حاالت الصراع أو ما بعد الصراع اليت 

 )٦(.على حتملهاغري راغبة يف حتمل تلك املسؤولية أو غري قادرة عن املقاضاة  وىلاملسؤولية األ

ــة          -١٢ ــب املخــدرات واجلرمي ــذهلا مكت ــيت يب ــود ال ــوذج يف ســياق اجله وألغــراض وضــع من
علـى الصـعيد الـدويل    شبكة الربنامج يف سبيل تعزيـز التثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة      معاهد و

يركـز  من أجل حتقيق سيادة القانون، فإن من املفيد رؤيـة العدالـة اجلنائيـة الدوليـة مبعـىن واسـع       
القضايا والشواغل واملعـايري والقواعـد الـيت تنـدرج ضـمن واليـة       كل على  شيءأوال وقبل كل 

مكتب املخدرات واجلرمية ولكن دون استبعاد املعايري والقواعد الدولية للقانون الدويل حلقـوق  
ني اإلنسـان والقـانوين اإلنســاين الـدويل والقـانون اجلنــائي الـدويل، بقـدر مــا تـرتبط تلـك القــوان        

───────────────── 
 .٢، الفقرة ٦٢/١٧٥قرار اجلمعية العامة   )٤(  
 .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٥(  
  )٦(   See Neil Boister, “Transnational Criminal Law”, European Journal of International Law (2003), vol. 

14, No. 5, pp. 953-976. 
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ومن الناحية العملية فإن اعتمـاد النـهج   . بوالية مكتب املخدرات واجلرمية وتكملها وتؤثر فيها
مـن أجـل حتقيـق سـيادة القـانون      علـى الصـعيد الـدويل    األوسع للتثقيف يف جمال العدالة اجلنائية 

ألنشــطة التــدريب والتعلــيم والبحــث الــيت يرعاهــا    يكفــليســمح بوضــع منــوذج أمشــل وأكثــر  
 .أن حتدث تأثرياً برناجمياً ملخدرات واجلرميةمكتب ا

    
   العالقة بني حلقة العمل واملوضوع الرئيسي للمؤمتر   -ثالثا  

، ٢٠١٠إىل عـام   ١٩٤٦يف سياق حتديد والية األمم املتحدة يف جمال اجلرمية من عام   -١٣
للتثقيــف يف يـبني املوضـوع الرئيسـي للمـؤمتر بشـكل واضـح الطـابع املتطـور واملتوسـع تـدرجييا           

جمــال العدالــة اجلنائيــة الدوليــة مــن أجــل حتقيــق ســيادة القــانون واحلاجــة إىل اســتراتيجية عامليــة  
  .شاملة للتثقيف يف جمال العدالة اجلنائية من أجل حتقيق سيادة القانون

وقــدمت االجتماعــات التحضــريية اإلقليميــة أجوبــة متهيديــة عــن بعــض القضــايا الــيت       -١٤
 .ناقشة، كما هي ملخصة أدناهأثريت يف دليل امل

-٥٢، الفقــرات A/CONF.213/RPM.1/1(يب ـحــدد اجتمــاع أمريكــا الالتينيــة والكاريــ  -١٥
احلاجة إىل مجع بيانات جتريبية لقيـاس مـدى احتـرام ضـمانات حقـوق اإلنسـان يف إقامـة        ) ٥٥

ونظـرا إىل  . لةالعدالة اجلنائية واقترح استخدام تلك البيانات لتركيز بـرامج التـدريب ذات الصـ   
، فقـد أوصـى االجتمـاع أيضـا بوضـع بـرامج تـدريب        "التعليم يشكل أداة قوية ملنع اجلرمية"أن 

اجلرميــة نــع املتعلقــة مبواإلقليميــة علــى تطبيــق املعــايري والقواعــد الدوليــة   تســلط الضــوءإقليميــة 
حمـددة، مثـل   مصـممة مبـا يناسـب فئـات مسـتهدفة      "والعدالة اجلنائية وبأن تكون تلـك الـربامج   

". تالميذ املرحلتني االبتدائية والثانوية والطلبة اجلامعيني واملوظفني العموميني ووسائط اإلعـالم 
أن تسـاعد علـى    ميكـن وبإجياز شدد االجتماع علـى أن التـدريب واحلمـالت اإلعالميـة العامـة      

 .تعزيز دعم اتمع املدين إلصالح العدالة اجلنائية

علـــى ) ٦٢-٥٥، الفقـــرات A/CONF.213/RPM.2/1(لغربيـــة وشـــدد اجتمـــاع آســـيا ا  -١٦
ضــرورة تعزيــز معرفــة وفهــم ســيادة القــانون مــن خــالل املســاعدة التقنيــة الــيت تقــدمها األمــم     
املتحدة، خصوصا عن طريق البحوث التطبيقية والتثقيف يف جمال العدالة اجلنائية علـى الصـعيد   

ينبغــي أن يشــمل ذلــك اجلامعــات ومــوظفي و. الــدويل بشــأن معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها
ــة "العدالـــة اجلنائيـــة وغريهـــم مـــن املمارســـني وكـــذلك املـــدارس االبتدائيـــة، بغيـــة نشـــر     ثقافـ

وأخريا أوصى االجتمـاع بـأن تقـوم الـدول األعضـاء بتكثيـف تعاوـا مـع مكتـب          ". املشروعية
ــادرات للتثقيــف يف جمــال العدالــة اجلنائيــ    ة تســتهدف الشــباب املخــدرات واجلرميــة إلطــالق مب
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ــاة الســابقني،    املعرضــني  ــم   وللمخــاطر وضــحايا اجلــرائم واجلن ــايري األم ــة أن تتجســد مع لكفال
املتحــدة وقواعــدها ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة بصــورة كاملــة يف املؤسســات األكادمييــة          

 .والتدريبية اليت تتناول هذه القضايا

-٥٥، الفقــرات A/CONF.213/RPM.2/1(شــدد اجتمــاع آســيا واحملــيط اهلــادئ   كمــا  -١٧
علــى أن التثقيــف يف جمــال العدالــة اجلنائيــة علــى الصــعيد الــدويل مــن أجــل حتقيــق ســيادة  ) ٦٢

القــانون ينبغــي أن يشــمل اجلوانــب ذات الطــابع الــتقين والتخصصــي العــايل وكــذلك العناصــر   
ــة ــا خمتلفــة    اجلوهري هدف املعلمــني فينبغــي أن يســت . واألساســية والتطــرق إليهــا مــن عــدة زواي

وعلـى نطـاق أوسـع    . واملدربني، من جهة، واملمارسني يف جمال العدالة اجلنائية من جهة أخرى
جيـب أن يشـمل إذكــاء الـوعي بشـأن العدالــة اجلنائيـة طائفـة عريضــة مـن أصـحاب املصــاحل يف         

ــاء القــدرات      ــه مــن خــالل ــج متعــدد التخصصــات لبن ــوفر املنتــدى  . اتمــع وينبغــي تناول وي
تراضي ملكافحة جرائم الفضاء احلاسويب الذي أطلقـه املعهـد الكـوري لعلـم اإلجـرام، دورة      االف

تدريبية باالتصال احلاسويب املباشر ميكن تكييفها لتلبيـة االحتياجـات احملـددة املتصـلة بـالتثقيف      
أوصــى االجتمــاع بــأن يكــون التثقيــف يف جمــال العدالــة    ويف اخلتــام. ال العدالــة اجلنائيــةيف جمــ
 ومتاحـا نائية على الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون شـامال مـن حيـث مضـمونه     اجل

بقدر كـاف مـن املرونـة ملعاجلـة موضـوعات حمـددة أو قضـايا حتظـى         متسما يف البلدان النامية و
 .ألشخاصباالهتمام يف الوقت الراهن، مثل العنف ضد النساء واالجتار با

علـــى مســـامهة معـــايري ) A/CONF.213/RPM.4/1(يقــي  وأخــريا شـــدد االجتمـــاع األفر   -١٨
ويف هـذا الصـدد أوصـى    . األمم املتحدة وقواعدها يف االعتراف باملبادئ الثابتة لسـيادة القـانون  

ــرام ســيادة        ــز احت ــة مــن أجــل تعزي ــة للســكان كاف االجتمــاع بتوســيع نطــاق التثقيــف والتوعي
ادة القــانون، مثــل أعضــاء الربملــان تــدريب العــاملني املســؤولني عــن دعــم ســي  وينبغــي. القــانون

ومــوظفي املرافــق اإلصــالحية ومــوظفي إنفــاذ القــوانني ومــوظفي اهليئــة القضــائية، علــى تطبيــق  
ع يضـ اوعالوة علـى ذلـك، نظـرا إىل درجـة التخصـص العاليـة ملو      . املعايري والقواعد ذات الصلة

 جمـال العدالـة اجلنائيـة    من الضـروري تصـميم مـا يتصـل ـا مـن تثقيـف يف        فإنالعدالة اجلنائية، 
علــى الصــعيد الــدويل مــن أجــل حتقيــق ســيادة القــانون خصيصــا لتلبيــة االحتياجــات احملــددة،     
خصوصا من خالل بناء القدرات والتدريب وكذلك من خالل التثقيـف يف جمـال منـع اجلرميـة     

صـى  ، أومـن هـذا املنطلـق   و. الذي يستهدف عامـة اجلمهـور واتمـع املـدين ووسـائط اإلعـالم      
االجتماع بتكييف املناهج الدراسية مع االحتياجـات احملـددة للتثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة       

ينبغـي أن   وفضـال عـن ذلـك   . املتحدة وقواعدها وبتكييف الربامج اجلامعية لتشمل معايري األمم
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لـى  توفر اجلامعات األفريقية دورات عن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والقـانون اإلنسـاين ع  
  .الدورات املوجودة يف أماكن أخرى على غرارالصعيد الدويل، 

وبوضع تنوع هـذه التوصـيات يف االعتبـار، قـد يتمثـل الطريـق إىل األمـام يف النظـر يف           -١٩
األمم املتحـدة للتثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة كإسـهام يف التثقيـف يف        خـاص بـ  وضع منوذج 

لـدويل مـن أجـل حتقيـق سـيادة القـانون وكـذلك يف عـرض         جمال العدالة اجلنائية علـى الصـعيد ا  
مـوجز موعـة منوذجيــة بشـأن أنشــطة مكتـب املخــدرات واجلرميـة املتعلقــة بـالتثقيف يف جمــال       

وميكن أن تتـألف اموعـة،   . العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون
إضـافية حـول    منيطـة واحملـاكم والسـجون ومـن    حـول الشـرطة واملقاضـاة     منائط عامـة مثال، من 

جـزء موضـوعي يتعلـق مـثال مبنـع اجلرميـة أو بالتـدابري غـري         : تتألف من جزأينالقضايا املتداخلة 
االحتجازيــة وجــزء منــهجي يتعلــق بتقنيــات التعلــيم والتــدريب ينبغــي أن خيصــص فيــه مكــان    

 ).احلاسويب املباشرباالتصال (للتدريب احلاسويب يف موقع العمل والتعلم عن بعد 

ــفوف        -٢٠ ــدي يف الصـ ــدريب التقليـ ــة بالتـ ــان مقارنـ ــان أخريـ ــويب ميزتـ ــدريب احلاسـ وللتـ
أثبتت البحوث أن التدريب احلاسويب، إذا كـان مصـمما بطريقـة جيـدة، ميكـن      أوال . الدراسية

ميكـن لكـل مشــارك أن    فعلـى سـبيل املثــال  . و أكثـر فعاليــة أن حيقـق أهـداف التـدريب علــى حنـ    
يشـجع التـدريب احلاسـويب مجيـع املتـدربني علـى املشـاركة بنشـاط          ثانيـا . اخلاصة وتريتهيتعلم ب

ات واألســئلة والتعليــق الصــويت هبواســطة أجهــزة اختبــار متعــددة األمنــاط، مبــا فيهــا الســيناريو  
 .املباشر لتوفري تعليقات عن األجوبة

ذا األسـلوب ويف غـريه   وأحرز مكتب املخدرات واجلرمية، مع شركائه، تقدما كبريا يف هـ   - ٢١
تدريبيـة  بـرامج   مـا بـني  ) أداة إمجـاال  ١٣(هـذه األدوات   تتفاوتو. من أساليب التدريب احلاسويب

 .ج مفاهيمية لتصميم األدوات والربامج اجلديدةحاسوبية مكتملة األركان ومقَيمة فعال وبني 

ر تقــدما الــربامج ومــن أدوات مكتــب املخــدرات واجلرميــة للتــدريب احلاســويب األكثــ     -٢٢
املتعلقة باالجتار باملخدرات واالجتار باألشخاص، اليت وضعت من أجـل تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـات     
األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة     

االجتــار وتشــمل بــرامج مكافحــة ). ٢٠٠٠(اصــة النســاء واألطفــال خباالجتــار باألشــخاص ، و
لغـة   ١٨ـتدريبية ب منيطة ٧٨، حلد اآلن، )١٩٩٧اليت يعود تاريخ وضعها إىل عام (باملخدرات 

  .بلدا ٥٢تدريب يف  ٣٠٠وجيري تعليمها يف 
دراسـة استقصـائية   إىل واستنادا إىل مقابالت مع طالب ومـدربني وخـرباء يف امليـدان و     -٢٣

 حيتـاج لى أنه أداة تعلـم عاليـة اجلـودة ال    للطالب، صنف مكتب املخدرات واجلرمية الربنامج ع
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لتنـــوع تبعـــا تغـــيريات طفيفـــة يف حمتواهـــا وتعـــديالت ثقافيـــة إضـــافية  إىل إدخـــال صـــقلها إال 
 )٧(.املستخدمني النهائيني

ويشهد على جناح هذه األدوات للتدريب احلاسويب أا قد مسحت بتدريب أكثـر مـن     -٢٤
عـال يف بــرامج التــدريب ألكادمييــات الشــرطة  طالـب علــى نطــاق العــامل وأُدرجــت ف  ٤٠ ٠٠٠

الوطنية، مثل الشرطة امللكية التايلندية واألكادميية الدولية التركية ملكافحـة املخـدرات واجلرميـة    
ــا وكانـــت هـــذه األخـــرية، إىل جانـــب مركـــز  . املنظمـــة ــاذ القـــوانني جاكارتـ  للتعـــاون يف إنفـ

تـوفري تـدريب إقليمـي    القـادرة علـى   اسويب ، من أفضل املرافق اإلقليمية للتدريب احلبإندونيسيا
على وضـع أفضـل املمارسـات    التدريبيني يف جمال االستخبارات اجلنائية؛ وساعد كال املركزين 

 .على نطاق العامل للتعلم اإللكتروين يف هذا امليدان

". فهــم االجتــار بالبشــر"ومــع ذلــك تتنــاول أداة أخــرى للتــدريب احلاســويب موضــوع     -٢٥
، تقــدم معلومــات عــن "مقدمــة عــن االجتــار بالبشــر"األوىل،  فالنميطــة. منــائط وتتضــمن ثــالث

ــة "الثانيــة،  النميطــةوتصــف . خمتلــف أنــواع االجتــار باألشــخاص وتشــرح أهــم عناصــره    عملي
أمـا  . ، مبزيد من التحديد األشـخاص املعنـيني، سـواء منـهم الضـحايا واملتجـرون      "االجتار بالبشر

 .، فتتناول احتياجات الضحايا"ى الضحايا والتعامل معهمالتعرف عل"الثالثة،  النميطة

زاهة ـويقوم مكتب املخـدرات واجلرميـة بوضـع أداة تـدريب حاسـويب مماثلـة لتعزيـز النـ          -٢٦
مبــادئ بانغــالور بشــأن الســلوك    "ومت حتديــد األســاس املعيــاري هلــذا الربنــامج يف     . القضــائية
لتــدريب بشــأن أخالقيــات القضــاء ومبــادئ والتعليــق علــى تلــك املبــادئ ويف دليــل ل" القضـائي 

ويرجع السبب األساسي الذي يـدفع إىل العنايـة   . زاهة القضائية، قيد اإلعدادـتوجيهية بشأن الن
زاهة القضائية إىل احلديث عن فساد مستشـرٍ يف األجهـزة القضـائية يف أجـزاء عديـدة      ـمبسألة الن
 تــدريب جيــد ألكــرب عــدد ممكــن مــن  فــإن هــذه املبــادرة ــدف إىل تــوفري  ومــن مث .مــن العــامل

 .القضاة من أجل زيادة الوعي مبعايري أخالقيات املهنة واالمتثال هلا

ويف مشــاريع مكتــب املخــدرات واجلرميــة الــيت مت تنفيــذها حلــد اآلن، قــدمت الــربامج      -٢٧
ن ساهم االختبـار النمـوذجي يف فعاليـة أدوات التـدريب احلاسـويب مـ      يو. التجريبية نتائج إجيابية

حيــث التكلفــة إذ يســاعد علــى صــقلها لكــي يتســىن نشــرها دون تكلفــة وتكرارهــا كلمــا لــزم  
وبوجــود مراكــز تــدريب ومرافــق مالئمــة لتكنولوجيــا املعلومــات، ميكــن أن جيــري         . األمــر

───────────────── 
كطريقة ) مع التركيز على التدريب احلاسويب(تقييم مبادرة مكتب املخدرات واجلرمية للتعلم اإللكتروين "  )٧(  

: ، متاحة يف٢٠٠٦يناير /، كانون الثاين)"لتوفري التعاون التقين وبناء القدرات
www.unodc.org/documents/evaluation/2005-e-learning.pdf. 
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وهكــذا، فــإن بإمكــان التــدريب  . التــدريب يف أي وقــت ويحتــاج فقــط إىل مــوظفني للصــيانة  
 .يف غضون فترة قصرية نسبيااحلاسويب أن يبلغ املستفيدين 

وعــالوة علــى التــدريب احلاســويب، اســتحدث مكتــب املخــدرات واجلرميــة أيضــا عــدة   -٢٨
. تساعد احلكومات أو السلطات احمللية على مكافحة أنـواع حمـددة مـن اجلـرائم    أدوات براجمية 

تحـدة  الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم امل     ومثة برنامج حاسويب جديد وضعه املكتـب يسـاعد  
ــة    ــذ االتفاقي ــيم ذايت لتنفي واســتحدثت جمموعــة أخــرى مــن   . ملكافحــة الفســاد علــى إجــراء تقي

ــرب الوطنيـــة           ــة عـ ــة اجلرميـــة املنظمـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــذ اتفاقيـــة األمـ ــيم تنفيـ ــات لتقيـ الرباجميـ
  .والربوتوكوالت الثالثة احمللقة ا

علومــات التابعــة لــه علــى وتعـاون مكتــب املخــدرات واجلرميــة مــع دائــرة تكنولوجيــا امل   -٢٩
ــات         ــى مجــع املعلوم ــة عل ــراجميني ملســاعدة وحــدات االســتخبارات املالي ــيقني ب اســتحداث تطب
واالستخبارات وحتليلها ونشرها وملسـاعدة أجهـزة إنفـاذ القـوانني واهليئـات التنظيميـة يف إدارة       

ــات ــة،    . التحقيق ــق املســتحدث لوحــدات االســتخبارات املالي ــقgoAMLوالتطبي جمــي ابر ، تطبي
أما . االستخبارات املالية اتمدمج بالكامل ومصمم ملعاجلة معظم اجلوانب املتعلقة بأعمال وحد

، الذي هو حل متكامل يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات أيضـا، فيسـاعد      goCASEالتطبيق الثاين، 
ة بالتحقيقـات  مجع كل أنواع البيانـات املرتبطـ   الرقابية علىاألجهزة املعنية بالتحقيقات واهليئات 

تكنولوجيا املعلومات التابعـة ملكتـب   وتوفر دائرة . اجلنائية وغريها وحتليل تلك البيانات وإدارا
بشــأن ، وهــي منــوذج ملركــز بيانــات منظمــة   goIDMاملخــدرات واجلرميــة خدمــة أخــرى هــي   

 .لوكاالت احلكوميةا

يف محايـة األطفـال   وجيري اآلن إنشاء موقع شبكي للتدريب سوف يعلم أهم العناصـر    -٣٠
مبــادئ توجيهيــة بشــأن العدالــة يف األمــور املتعلقــة "وتشــكل . ضــحايا اجلرميــة والشــهود عليهــا

وتشـكل دالئـل التـدريب    . األسـاس املعيـاري لـذلك   " عليهـا  باألطفال ضحايا اجلرمية والشـهود 
 .والكتيبات ومقترحات مشاريع أخرى للمساعدة التقنية جزءا من هذا املشروع

ميــدان جــرائم الفضــاء احلاســويب، تعــاون مكتــب املخــدرات واجلرميــة مــع املعهــد   ويف   -٣١
. الكوري لعلم اإلجرام على اسـتحداث املنتـدى االفتراضـي ملكافحـة جـرائم الفضـاء احلاسـويب       

ومت االستفادة يف استحداث املنتدى مـن عـدة اجتماعـات ألفرقـة اخلـرباء واألفرقـة االستشـارية        
يب بـالتعلم اإللكتــروين وصـفحة رئيســية   ـع برنــامج تـدريب جتريــ قامـت مبناقشـة وتصــميم ووضـ   

 .مكافحة جرائم الفضاء احلاسويبعضاء بشأن التنسيق املناسب لعمل الدول األ تكفل
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وآخــر أداة للتــدريب احلاســويب اســتحدثها مكتــب املخــدرات واجلرميــة هــي حماضــرته     -٣٢
رميـة، الـيت مـن املزمـع إعـدادها      التجريبية بقرص فيديو رقمـي حـول الرياضـة والعنـف ومنـع اجل     

مـايو  /أيـار  ٢٦بالتعاون مع جامعة فيينا وتنفيذها بالتشارك مع دائرة األمم املتحـدة لإلعـالم يف   
٢٠١٠ (www.cs.univie.ac.at/unodc/e-lectures/sports) .   ــدورات ــة للــ ــوة متهيديــ ــذه خطــ وهــ

دن، اليت من املقرر رسـم خطوطهـا   التدريبية باالتصال احلاسويب املباشر بشأن منع اجلرمية يف امل
العريضــة يف حلقــة عمــل املــؤمتر ذات الصــلة، رهنــا بتــوافر املســامهات العينيــة واملاليــة مــن قبــل   

  .الشركاء احملتملني لشبكة الربامج
كما يقدم مكتب املخـدرات واجلرميـة أدوات قانونيـة متنوعـة لالسـتخدام العـام كلـها          -٣٣

كـل هـذه األدوات للتـدريب احلاسـويب جـزءا مـن التـزام         وتشـكل . متاحة يف صفحته الرئيسـية 
مكتب املخدرات واجلرمية بتعزيز التثقيف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة وبتحقيـق أهدافـه التشـغيلية       

واستندت هذه األدوات، بدرجات متفاوتة، إىل معـايري األمـم   . كوسيلة لتقدمي املساعدة التقنية
واستندت، يف بعـض احلـاالت، إىل املمارسـات    . دالة اجلنائيةاملتحدة وقواعدها ملنع اجلرمية والع

ــة أواإلبداعيــة  ــة آليــة عامليــة متعــددة   جي ؛ ممــااحملليــة اإلقليميــة أو الوطني عــل مــن املســاعدة التقني
  .الشعب ومتقدمة

باالتصـال احلاسـويب    عليميةاملؤمتر يود أن ينظر يف مسألة وضع مزيد من املواد الت ولعلّ  -٣٤
نتــدى إلكتــروين للمعنــيني بــالتثقيف يف جمــال العدالــة اجلنائيــة علــى الصــعيد الــدويل،  املباشــر وم

مبـا يزيـد   وجمموعات دراسات حاالت إفرادية واستخدام األفـالم لشـرح بعـض املبـادئ واملـواد      
ومـن  . مصطلحات األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة من فرص االطالع على 

ــذا   ــة       الضــروري يف ه ــزال ذا أمهي ــيم ال ي ــار أفضــل أســلوب للتعل ــأن اختي ــراف ب الصــدد االعت
  .ة مع االحتياجات والكفاءات احملليةقأساسية، خصوصا لضمان تكييفه بد

أنــه قــد يوجــد يف  لكــن مــع مراعــاة وإدراك  وينبغــي تعزيــز اســتخدام منهجيــة تفاعليــة،    -٣٥
ريب احلاسـويب ال يسـتطيع أن حيـل    بعض الثقافات قـدر مـن املقاومـة لتلـك األسـاليب، ألن التـد      

وسـواء يف  . حمل التفاعل مع املعلم وزمالء الدراسة يف التدريب التقليـدي يف الصـفوف الدراسـية   
البلدان املتقدمة أو يف البلدان النامية، فإن الزيارات امليدانيـة والتـدريب امليـداين املقـرون مبنتـديات      

الـيت تسـتند   دعامـة  العلى نطاق العامل متثل كل وستظل متابعة أنشطة املساعدة التقنية امليدانية تش
يف جمال العدالة اجلنائية علـى الصـعيد الـدويل مـن أجـل حتقيـق        يةتثقيفالاألمم املتحدة  إليها جهود

أيضـا أن   يـتعني علـى هـذه الدعامـة    ومـع مـا لـذلك مـن أمهيـة أساسـية، فسـوف        . سيادة القـانون 
  .ولعل املؤمتر يود أن يشدد على هذه النقطة. نساهم يف سد الفجوة الرقمية بني البلدات
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ويف اخلتام، ميكن أن تركز األنشطة اليت سوف يضطلع ا مكتب املخدرات واجلرميـة    -٣٦
بعد املؤمتر علـى مواصـلة تطـوير منوذجـه للتثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة وجمموعـة املسـاعدة           

  صـعيد الـدويل مـن أجـل حتقيـق سـيادة القـانون،        التقنية للتثقيف يف جمال العدالة اجلنائيـة علـى ال  
  .اتراعصال سيما للبلدان النامية والبلدان اخلارجة من 

    
منوذج تثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصعيد مربرات إعداد   -رابعا  

    ، وعناصر هذا النموذجل حتقيق سيادة القانونجالدويل من أ
ا اآلراء يف االجتماعــات التحضــريية اإلقليميــة مــن النقــاط الكــثرية الــيت توافقــت حوهلــ   -٣٧

بشـأن منـع   بشأن حلقة العمل ضرورة وضع معايري األمم املتحـدة وقواعـدها املعقـدة واملتنوعـة     
منـوذج علـى   وضع وقد يساعد . يف شكل رسالة متسقة ميكن تدريسهااجلرمية والعدالة اجلنائية 

هــذا  وينبغــي أن يســتخدم   ؛للتــدريب كفالــة مراقبــة موضــوعية للجــودة يف التنفيــذ الــواقعي     
يف رسم خمطط لطائفة من املعايري والقواعد ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، إىل جانـب      النموذج 

وينبغـي أن يتسـىن تكييفــه ليسـتخدم خصوصـا يف البلــدان     . ع والقضـايا ونقـاط املناقشــة  يضـ ااملو
ينبغـي أن تكـون    وعـالوة علـى ذلـك    )٨(.الصـراعات  اليت تعقـب النامية ويف األوضاع االنتقالية 

رسالة العدالة اجلنائية يف حد ذاا متصلة بشكل بسيط وواضح ومنطقي وواقعـي بالدميقراطيـة   
ــارزة يف   وهــي  -وحقــوق اإلنســان وســيادة القــانون   قضــايا متداخلــة جيــب أن حتتــل مكانــة ب

 .اجلهود ذات الصلة
    

    تعقيد وتنوع معايري األمم املتحدة وقواعدها ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  -ألف  
ــا يالحــظ يف    -٣٨ ــة العــدل يف      اخلالصــةوكم ــن الصــكوك املتصــلة بإقام ــد م ــرد العدي ، ال ي

أماكن أخرى، مثال يف جمموعة الصـكوك املتعلقـة    يفعليها  العثوراخلالصة حبد ذاا ولكن ميكن 
. ويطـرح ذلـك سـؤاال مهمـا    . حلقـوق اإلنسـان   السـامية  فوضـية األمـم املتحـدة   حبقوق اإلنسـان مل 

فهدف اخلالصة هو مجع الصكوك العديدة اليت مت وضعها أساسا حتت رعاية مكتـب املخـدرات   
أو سـلفه، جلنـة حقـوق    (صـكوك هيئـات أخـرى مثـل جملـس حقـوق اإلنسـان         ال مجـع واجلرمية، 
ف هيئــات معاهـدات األمــم املتحـدة حلقــوق اإلنســان أو   أو املقــررين اخلاصـني أو خمتلــ ) اإلنسـان 

برنــامج األمــم أو منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  أو مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني  

───────────────── 
: أدوات خاصة بسيادة القانون للدول يف مرحلة ما بعد الصراعمم املتحدة حلقوق اإلنسان، انظر مفوضية األ  )٨(  

 ).٢٠٠٦( حتديد شكل قطاع القضاء
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من املعقـول، مـن   ف. املتحدة اإلمنائي أو غري ذلك من وكاالت األمم املتحدة أو هيئاا أو براجمها
حد من كيانـات األمـم املتحـدة مجـع الصـكوك الصـادرة       وا أن يتوىل كلوجهة النظر املؤسسية، 

 -علـى حنـو مسـتفيض     -بوضـع السياسـات واختـاذ القـرارات ال أن حيـاول      املختصـة   هعن هيئات
تغطية نطاق القواعد واملعايري املنبثقة من مجيع جهـات جمموعـة وكـاالت األمـم املتحـدة وهيئاـا       

بيـد أن  . ق يف مجيـع أجـزاء منظومـة األمـم املتحـدة     وحيد هذا النهج من ازدواجية الوثائ. وبراجمها
، مـن شـأنه أن يـؤدي إىل تكـوين رؤيـة ضـيقة       ةاملعياري -ة هذا النهج، من وجهة النظر املوضوعي

 ئـه قـدرا كافيـا مـن االهتمـام ملـا قـد تكـون وضـعته         إيالعـرب عـدم   بشكل مفرط للقواعد املنطقبـة  
  .واعد ومعايري ذات صلةمن ق وكاالت وهيئات وبرامج أخرى لألمم املتحدة

    
  ١اإلطار 

اخلالصة الوافية ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية من املفيد مالحظة أن 
فهي تورد حتت العنوان . جتمع خمتلف الصكوك بترتيب مواضيعي مناسبوالعدالة اجلنائية 
زية وقضاء األحداث غري االحتجا والعقوباتاألشخاص رهن االحتجاز "الرئيسي العام 

  :القضايا احملددة التالية املثرية للقلق" والعدالة التصاحلية
  معاملة السجناء ●  
  قضاء األحداث ●  
  بدائل السجن والعدالة التصاحلية ●  

  :ما يلي" الترتيبات القانونية واملؤسسية والعملية للتعاون الدويل"ويرد حتت عنوان 
  املعاهدات النموذجية ●  
  اإلعالنات وخطط العمل ●  

  :ما يلي" قضايا منع اجلرمية والضحايا"ويرد حتت عنوان 
  منع اجلرمية ●  
  الضحايا ●  
  العنف ضد النساء ●  

اإلدارة الرشيدة واستقالل القضاء ونزاهة موظفي "املعنون  اخلالصةوأخريا، ترد يف قسم 
  :الصكوك التالية" العدالة اجلنائية
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  سلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القواننيمدونة قواعد ال ●  
  املبادئ التوجيهية بشأن التنفيذ الفعال لقواعد سلوك موظفي إنفاذ القوانني ●  
املبادئ األساسية بشأن استخدام القـوة واألسـلحة الناريـة مـن جانـب مـوظفي        ●  

  إنفاذ القوانني
  املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية ●  
  راءات التنفيذ الفعال للمبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائيةإج ●  
  املبادئ األساسية بشأن دور احملامني ●  
  املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ●  
  املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني ●  
  ملعامالت التجارية الدوليةإعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف ا ●  

التعذيب وغريه من ضروب "حتت العنوان الرئيسي  اخلالصةوهذا ما يفسر إيراد ما يلي يف 
  ":املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة    ●  
  لالإنسانية أو املهينةأو العقوبة القاسية أو ا

مبادئ آداب مهنة الطـب املتعلقـة بـدور املـوظفني الصـحيني وال سـيما األطبـاء         ●  
ــة أو     يف محايــة الســجناء واحملتجــزين مــن التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل

  الالإنسانية أو املهينة العقوبة القاسية أو
تعـذيب وغـريه مـن ضـروب     املبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعـالني بشـأن ال   ●  

  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
وبسبب والية مكتب املخدرات واجلرمية، ال تتضمن اخلالصة صكوك األمم املتحدة القانونية 

ولنفس السبب، ليس هناك أي تلميح إىل اموعة الضخمة من القرارات . األخرى ذات الصلة
يات الصادرة عن خمتلف هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أو اآلراء أو التوص

غري أن منوذج مكتب املخدرات واجلرمية ينبغي أن يستند إىل . اليت تعاجل قضايا إقامة العدالة
  .مصادر القانون هذه التابعة لألمم املتحدة، مما جيعل النموذج صكا جامعا مانعا
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ني الصـكوك املتصـلة بالعدالـة اجلنائيــة، مـن جهـة، وصــكوك      فـإن التمييـز بــ   ويف الواقـع   -٣٩
حقوق اإلنسان املتصـلة بإقامـة العدالـة اجلنائيـة، مـن جهـة أخـرى، كـان دائمـا صـرحيا بشـكل            

حجـب أوجـه التـرابط املعياريـة والعناصـر السـياقية املوجـودة وإىل        أدى ذلـك إىل  ورمبا . مفرط
  .جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل لتثقيف يفحيال اج أكثر مشوال اتباع إعاقة 
فإن معايري األمـم املتحـدة وقواعـدها قـد تنامـت تـدرجييا مـع مـرور الـزمن مـن            وبإجياز  -٤٠

نظرا ألن الدول تعاجل عـادة   ال غرابة يف ذلكو. خالل صكوك خمتلفة على حنو خمصص أساسا
 إال يــتم ذلــكال وغالبــا مــا  رةاملتصــوالقضــايا املــثرية للقلــق عنــد نشــوئها حســب االحتياجــات 

شــكل بيانــات بشــأن  الفعــل أخــذ هــذايوقــد . الضــروريةتنضــج إرادة الفعــل السياســية عنــدما 
السياسة العامة أو نصوص تشريعية أو إعالنات أو مبادئ توجيهية أو دالئـل أو بيانـات حـول    

  )٩(.املبادئ أو اتفاقيات
م للتثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى      غري أن املشاركني يف برامج التدريب والتعلـي   -٤١

الصعيد الدويل حباجة إىل االطالع علـى كـل القواعـد واملعـايري املفيـدة املتعلقـة مبوضـوع معـني         
يــف يف جمــال حيــال التثقــج أكثــر اتســاقا حيتــاج وضــع  ومــن مث. بغــض النظــر عــن مصــدرها

اعتماد ـج أكثـر مشوليـة     إىل قانونالعدالة اجلنائية على الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة ال
يف قواعـد حقـوق اإلنسـان املنطبقـة      إنعـام النظـر  من الناحية املعيارية وأكثر توحيدا مـن خـالل   

واالستناد إىل خمتلف قرارات هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وتوجيهات جلنـة  
زاع املسلح والسـوابق  ـيف حاالت النالصليب األمحر الدولية يف تنفيذ ضمانات احملاكمة العادلة 

القضائية للمحاكم واهليئات القضائية اجلنائية الدولية وكذلك للجـان الوطنيـة لتقصـي احلقـائق     
وذا الفهم جيـد مكتـب املخـدرات واجلرميـة     . واملصاحلة، حيثما كانت متصلة بالعدالة اجلنائية

ت مــن أجــل حتقيــق عســ أو/ت يف ونفســه يف عــداد الكيانــات واهليئــات الدوليــة الــيت قــد ســامه
إعمال شامل جلميع معايري األمم املتحدة وقواعدها ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية بواسطة دالئـل  

الرئيسـية   صـفحته ، كمـا مت توثيـق ذلـك يف    )متزايـد  ختص التدريب علـى حنـو  (وكتيبات خمتلفة 
(www.unodc.org). .معــة بقــدر أكــرب وأكــرب علــى  ة شــاملة جارإلقــاء نظــاآلن إىل  مثــة حاجــةو
  .، وذلك عرب املساعدة التقنيةاملعايري والقواعد يف إطار الربنامجكيفية إيصال تلك 

مـن  وعالوة على ذلك، ال ميكن للتثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصـعيد الـدويل     -٤٢
ني منـع اجلرميـة   أن يكون فعاال إال إذا كان يسـمح بفهـم العالقـة القائمـة بـ     أجل سيادة القانون 
───────────────── 

 Roger Clark, The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program: Formulationانظر   )٩(  

of Standards and Efforts at Their Implementation (2002).  
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الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة  املتمثلــة يف والعدالــة اجلنائيــة والشــواغل األوســع نطاقــا  
القــانون والتهديــد الــذي يشــكله اإلفــالت مــن العقــاب هلــذه األهــداف مــن الناحيــة العمليــة،      

  .ةخصوصا يف حاالت ما بعد الصراع والبلدان اليت متر مبرحلة انتقال من النظم التسلطي
    

الدميقراطية وحقوق : الصلة املفاهيمية الواضحة يف جهود العدالة اجلنائية  - باء  
    اإلنسان وسيادة القانون

ــة علــى الصــعيد        -٤٣ ــة اجلنائي ــرح للتثقيــف يف جمــال العدال جيــب أن يعتــرف النمــوذج املقت
يـات،  الدويل من أجل حتقيـق سـيادة القـانون باالحتياجـات الـيت حـددا الـدول نفسـها كأولو        

ن اجلـدير باملالحظـة   ومـ . خصوصا البلدان النامية والبلدان اليت متر حباالت انتقالية بعد الصـراع 
أن الــدول األعضــاء قــد أعربــت مــن جديــد عــن قلقهــا إزاء انتشــار أو تفشــي    يف هــذا الصــدد

اهرة اإلفالت من العقـاب مـن اجلـرائم اخلطـرية باعتبارهـا خطـرا يتهـدد الدميقراطيـة وسـيادة          ظ
. انون وحقوق اإلنسان يف سلسلة من املؤمترات الدولية للـدميقراطيات اجلديـدة أو املسـتعادة   الق

مــا يتعلــق ص بشــأن خطــر اإلفــالت مــن العقــاب في  وأعربــت تلــك املــؤمترات عــن قلقهــا اخلــا  
مبشــاكل اجلرميــة املنظمــة وغســل األمــوال واالجتــار باملخــدرات والفســاد واإلرهــاب وجرميــة      

رائم ضـد اإلنسـانية واإلبـادة اجلماعيـة والتحـدي الشـامل املتمثـل        اجلرب واالعتداء وجرائم احل
 .(www.icnrd.org/index.php)يف ضمان السيطرة املدنية على املؤسسة العسكرية 

واضح مـن قبـل احلكومـات بالتهديـد الـذي يشـكله اإلفـالت مـن         الويندرج االعتراف   -٤٤
نون مباشـرة ضـمن واليـة مكتـب املخـدرات      العقاب للدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القـا 

واجلرمية، ألن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، خصوصا يف حاالت مـا بعـد الصـراع حيـث ميكـن      
أن تكــون نزاهــة الســلطة القضــائية واســتقالهلا ضــعيفني، يهــدفان إىل وضــع حــد لإلفــالت مــن 

فحــوى النمــوذج  يف ومــن مث ينبغــي أن يــنعكس ذلــك  ؛العقــاب وإىل اســتعادة ســيادة القــانون 
. حتقيـق سـيادة القـانون   املقترح للتثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصـعيد الـدويل مـن أجـل     

اإلنسـاين الـدويل واجلرميـة املنظمـة     /فإن حتليل الصلة القائمة بـني القـانون اجلنـائي    وعلى العكس
ة يف القـوانني اجلنائيـة   عرب الوطنية يؤثر يف استحداث مؤسسـات جديـدة للعدالـة اجلنائيـ    /العادية
وعليه جيب أن يكون التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل مـن أجـل    )١٠(.احمللية

بـل  فهم خمتلف التطورات واستيعاا دائرية ال تقتصر على ضرورة حتقيق سيادة القانون عملية 
ويتطلـب ذلـك طاقمـا مـن     . دلـة تأويلها وإبرازها أيضـا يف عالقتـها الديناميـة واملتبا    تشمل أيضا

───────────────── 
)١٠(  Ruth G. Teitel, “Transitional justice genealogy”, Harvard Human Rights Journal, vol. 16 (2003),  

 pp. 69-94. 
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عـرض الرؤيـة العامليـة للعدالـة اجلنائيـة بكـل تعقيـدها وصـلتها          القادرين علىاملعلمني واملدربني 
باملوضوع الرئيسي للمؤمتر يف الصـفوف الدراسـية، وبالتـايل حتديـد سـبل التثقيـف يف املسـتقبل        

  .يف جمال العدالة اجلنائية من أجل حتقيق سيادة القانون
ن حيـث املبـادئ الشـاملة، جيـب أن ميـنح النمـوذج مكانـة بـارزة جلميـع القـيم الـيت            وم  -٤٥

تظل جزءا ال يتجزأ من التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية علـى الصـعيد الـدويل مـن أجـل حتقيـق       
سيادة القانون، مثل العدالة واإلنصاف وعدم التمييز وكذلك التركيز على إعادة تأهيـل اجلنـاة   

ة الضحايا من خالل رد املمتلكات والتعويض واالعتـذار وإعـادة التأهيـل وغـري     واستعادة كرام
  )١١(.ذلك من أشكال االنتصاف

    
  ٢اإلطار 

ينبغي لنموذج التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية أن يقيم صلة بني العدالة اجلنائية املنصفة 
  :والفعالة والدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ألن ذلك

يوســع نطــاق مناقشــة قضــايا اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة لتشــمل الصــلة املعياريــة      ●  
واملؤسسية بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل والقـانون   

  اجلنائي الدويل
  يستند إىل رغبة الدول، كما عربت عنها يف عدة حمافل  ●  
ــالتركيز األساســي علــى احلاجــة إىل    ●   ــة ملنــع اجلرميــة   حيــتفظ ب  نظــم منصــفة وفعال

ــة االنتقــال مــن       ــاز مرحل ــدان الــيت جتت ــة والبل ــدان النامي ــة يف البل ــة اجلنائي والعدال
        الصراع والدميقراطيات اجلديدة املهددة بشبح العودة إىل احلكم التسلطي

ــة       -٤٦ ــا لوضــع رســالة موضــوعية متســقة مــن الناحي ويصــلح النــهج املــذكور أعــاله طبيعي
اهيميــة وموحــدة لنمــوذج تثقيــف يف جمــال العدالــة اجلنائيــة علــى الصــعيد الــدويل مــن أجــل  املف

  .حتقيق سيادة القانون
    

───────────────── 
 Ilaria Bottigliero, Redress for Victims of Crimes under International Lawانظر عموما،   )١١(

(2004). 
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تدريب يف جمال العدالة اجلنائية على الوضع منوذج ممكن عمليا لضمان فعالية   - جيم  
    الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون

  ٣اإلطار 
ــامج وعناصــره املك  ــة، الــيت تشــمل اآلن مكتــب املخــدرات واجلرميــة ومعاهــد    مــا بــرح الربن ون

ســنة تقريبــا، يشــارك مشــاركة مستفيضــة يف   ٦٥الشــبكة، خــالل تارخيــه الطويــل املمتــد عــرب  
التعلــيم والتــدريب األكــادمييني للممارســني وكــذلك يف ســائر منتــديات العدالــة اجلنائيــة وبنــاء   

ــيت اســتهدفت األج     ــة ال ــع اجلرمي ــدرات يف جمــال من ــة    الق ــة واملؤسســات األكادميي ــزة احلكومي ه
ومع تغري الزمـان   )أ(.واملنظمات غري احلكومية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية

فقد كان أحد الدروس املتكررة املسـتفادة أن منـوذج التعلـيم والتـدريب ميكـن أن يكـون أكـرب        
وينبغـي،  . وحيـد املوضـوعي واملرونـة والتنـوع    قيمة إذا كان يكفل توازنا جيدا بني قدر مـن الت 

من جهة، أن يتضمن منوذج التثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى الصـعيد الـدويل مـن أجـل          
ــة        ــر عــن املعــايري والقواعــد الرئيســية للعدال ــانون رســالة أساســية موحــدة تعب حتقيــق ســيادة الق

ســاين والقــانون اجلنــائي الــدويل    اجلنائيــة، إىل جانــب حقــوق اإلنســان وقواعــد القــانون اإلن     
وينبغـي أن يشـدد هـذا    . وكذلك عالقتها بالسياق األوسع ملبادئ الدميقراطيـة وسـيادة القـانون   

الشــرط املوضــوعي األدىن تشــديدا كــامال علــى فائــدة معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها علــى     
ــاليم     ــدان واألق ــع البل ــي واإلقليمــي يف مجي ــة أخــر  . املســتويني احملل ــن جه ــوفر  وم ــي أن ي ى ينبغ

النموذج جمموعة متنوعة من النمائط تركز علـى مواضـيع خمتلفـة مثـل قضـاء األحـداث وإقامـة        
العدل بني اجلنسني وتعويضات الضحايا واالجتار باألشخاص ومكافحة الفسـاد والتنميـة لكـي    

ختلـف  يتسىن تصميم التثقيف يف جمال العدالـة اجلنائيـة تصـميما مناسـبا لالحتياجـات احملـددة مل      
أصحاب املصاحل يف البلدان واألقاليم يف شىت أحناء العامل، مثل موظفي الشرطة وأفـراد القـوات   
املسلحة وموظفي السجون وموظفي املنظمات غري احلكومية ومـوظفي وزارة العـدل والقضـاة    
وأعضاء النيابة العامـة والصـحفيني الـذين يواظبـون علـى تغطيـة إقامـة العـدل يف قضـايا العدالـة           
اجلنائية ومـوظفي أجهـزة مكافحـة الفسـاد واملؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان ومؤسسـات          

  .أمناء املظامل
–––––––––––– 

 Kauko Aromaa and Slawomir Redo (eds.), For the Rule of Law: Criminal Justiceانظر   )أ(  

Teaching and Training @cross the World) .رمية ومكافحتها، املنتسب املعهد األورويب ملنع اجل
   ،)٢٠٠٨سول،  - إىل األمم املتحدة واملعهد الكوري لسياسة العدالة اجلنائية، هلسنكي

     .www.heuni.fi/uploads/tzhsr483htna24e.pdfمتاحة يف.٤٤-١٧ص 
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فمن جهـة لـيس هنالـك شـك يف أن التثقيـف      . كثريةوميكن أن تأخذ النماذج أشكاال   -٤٧
ل العدالة اجلنائية على الصعيد الـدويل جيـب أن يسـتفيد مـن اإلمكانيـات القويـة       احلديث يف جما

ــيم       ــا هــذه والــيت حولــت التعل ــدة للحواســيب واإلنترنــت واالتصــاالت املتاحــة يف أيامن والعدي
ال يـزال هنـاك أوجـه     ومـن جهـة أخـرى   . ديناميـة ومشـاركة  تفاعليـة و والتعلم إىل عمليـة أكثـر   

مــا يتعلــق بالوصــول إىل   وبــني األشــخاص يف داخــل البلــدان في   تفــاوت كــبرية بــني البلــدان    
 تكنولوجيــا حديثــة للحاســوب واإلنترنــت مثــل وصــالت النطــاق العــريض واســتقبال الســواتل 

وعليـه فمـن املعقـول أال يعتمـد منـوذج التثقيـف يف جمـال العدالـة          )١٢(.والتداول بواسطة الفيديو
مــا يتعلــق ئمــا علــى اختيــار أحــد خيــارين في قا اجلنائيــة مــن أجــل حتقيــق ســيادة القــانون جــا  

باحملاضــرات وحلقــات العمــل واحللقــات الدراســية واملناقشــات ودراســات احلــاالت اإلفراديــة    
  .يتيح إمكانية اجلمع بينهماالتعليمية وبوابات اإلنترنت بل ينبغي أن  طالنمائالتقليدية مقابل 

جلنائية على الصعيد الـدويل مـن أجـل    ويراعي النموذج اجليد للتثقيف يف جمال العدالة ا  -٤٨
جتنبـا لالزدواجيـة مـع    ويسـتند إليـه   حتقيق سيادة القانون مراعاة تامة ما مت إجنازه يف هذا اـال  

وعليـه  . أن يفعلوا ذلك مناستكشاف جوانب معينة التعمق يف متكني املستخدمني الراغبني يف 
دريبيـة إشـارات عديـدة إىل االتفاقيـات     سوف تتضمن الدالئل وغريها مـن املـواد التعليميـة والت   

ألمـم املتحـدة وغـري ذلـك مـن      اوصحائف الوقـائع ذات الصـلة الصـادرة عـن خمتلـف وكـاالت       
اختبـارا ميـدانيا   وبعد اختبار االستخدام العملـي للجـزء اخلـاص بالـدالئل يف النمـوذج      . الدالئل

ليم والتـدريب ويف حماضـرات   على املشاركني يف التع -التماسا لتقييمه تقييما نقديا  -وعرضه 
حلقات العمـل وكـذلك علـى املـدربني وغـري هـؤالء مـن        واملساعدة التقنية واحللقات الدراسية 

يف شـكل إلكتـروين    يف ايـة املطـاف  األطـراف املعنيـة، مبكـن تنقيحـه بنـاء علـى ذلـك وإتاحتـه         
  .وربطه بربامج التدريب اإللكتروين األخرى يف جمال العدالة اجلنائية

    
  ٤إلطار ا

ينبغي للنموذج اجليـد للتثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى الصـعيد الـدويل مـن أجـل حتقيـق            
  :سيادة القانون أن حيتوي على ما يلي

سهل القراءة ومصمم للمدربني واملشاركني يقدم العناصـر الرئيسـية    ـيدليل تدريب  ●  
دالة اجلنائية مع تقدمي رسـالة  ملعايري األمم املتحدة وقواعدها بشأن منع اجلرمية والع

متسقة وموحدة تربط هذه املعايري وتنفيذها بالدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة 
───────────────── 

 .١١و ٣، الفقرتني ٢٠٠٨/٣االقتصادي واالجتماعي انظر، مثال، قرار الس   )١٢(
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يب عـددا مـن النمـائط    ـوإضافة إىل ذلـك ينبغـي أن يتضـمن الـدليل التدريـ     . القانون
املكرسة حملاور ومواضيع حمددة حبيـث يتسـىن تكييـف التـدريب بسـهولة وبسـرعة       

وينبغــي أن يتضــمن الــدليل . لطائفــة األوســاط املتنوعــة املســتهدفة ليكــون مناســبا 
صورا ورسوما عديدة وكـذلك أطـرا نصـية تلخـص العناصـر املهمـة وأطـرا نصـية         

وينبغـي أن  . أخرى تطرح أسئلة تساعد املدربني واملشاركني على استعراض املادة
ة لتشجيع تستخدم دراسات احلاالت اإلفرادية على حنو حر وكذلك متارين حماكا

  املشاركني على العمل معا على إجياد حل موضوعي للمشاكل
منائط تفاعلية متاحة على اإلنترنت أو يف أقراص فيـديو رقمـي أو أقـراص مدجمـة       ●  

  يب وأن تستند إليهاـالدليل التدرييف ميكن أن تكمل املواد املشمولة 
لـيت حتـتفظ بنسـق تفـاعلي     سلسلة من احملاضرات واحللقات الدراسية وحلقات العمل ا  ●  

شديد يفِسح وقتا واسعا أمام املناقشة ويسمح بتدفق اآلراء حبريـة بـني املشـاركني، مبـا     
  يف ذلك تقدمي أحباث مقتضبة جيريها املشاركون بشأن مواضيع حمددة

دعم من اخلرباء للمساعدة على تدريب املدربني واملمارسني على وضع أهـداف    ●  
تقييمـات املسـتندة إىل   املتوقعة واستراتيجيات التنفيـذ وال  حمددة بوضوح والنواتج

        ما يتعلق بتصميم وتنفيذ املشاريع يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةالنتائج في
  ٥اإلطار 

ينبغي أن يستند النموذج الفعال للتثقيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل مـن أجـل   
العدالـة اجلنائيـة وأن   وإىل مبادرات التعلم اإللكتروين يف جمال منـع اجلرميـة    حتقيق سيادة القانون

  :يرتبط ا؛ ومن بني هذه املبادرات ما يلي
منتــدى مكتــب املخــدرات واجلرميــة االفتراضــي  /املعهــد الكــوري لعلــم اإلجــرام   ●  

  (www.kic.re.kr)ملكافحة جرائم الفضاء احلاسويب 
ركيــة ملكافحــة املخــدرات واجلرميــة املنظمــة، الــيت أنشــأا   األكادمييــة الدوليــة الت  ●  

  احلكومة التركية ومكتب املخدرات واجلرمية
الــدورات التدريبيــة اإللكترونيــة ملعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث بشــأن   ●  

     (www.unitar.org)السالم والعدالة
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العدالــة اجلنائيــة علــى الصــعيد وســوف تســتفيد فعاليــة تنفيــذ وتــوفري التثقيــف يف جمــال   -٤٩
الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون استفادة كاملـة مـن خمتلـف سـبل الـتعلم اإللكتـروين الـيت        

تجناحها يف برامج التعلـيم والتـدريب يف جمـال مكافحـة الفسـاد وجـرائم الفضـاء احلاسـويب          ثَب
م والعدالــة يف اتمعــات  واملخــدرات واجلرميــة ويف املشــاكل األوســع ســياقا املتعلقــة بالســال      

  )١٣(.االنتقالية
وعالوة على ذلك ميكن إدراج التثقيف يف جمال العدالـة اجلنائيـة علـى الصـعيد الـدويل        -٥٠

من أجل حتقيق سيادة القـانون بطريقـة أكثـر فعاليـة يف املنـاهج الدراسـية األكادمييـة مـن خـالل          
مــن املؤسســات األكادمييــة ومــن  الصــالت القائمــة بــني األمــم املتحــدة واجلامعــات وغــري ذلــك

وتقيـيم تـأثري املسـاعدة    فعاليـة  ولـدى قيـاس   . خالل الشبكات اإلقليمية لربامج الدراسات العليا
اليت تقدمها األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون، ال بـد مـن تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل حتسـني       

نبغي لوكاالت األمم املتحـدة أن حتفـز   ، ومن مث ياستيعابهالقانون و سيادةاملعرفة بتطور مفهوم 
مراكز البحوث واألوساط األكادميية على رعايـة البحـوث التطبيقيـة واملـنح الدراسـية يف جمـال       

ــأثري األكــادميي  ). ٦٢، الفقــرة A/63/226(املســاعدة املتعلقــة بســيادة القــانون    ــادرة الت الــيت فمب
املتحــدة، علــى ســبيل املثــال، تســاعد   دائــرة شــؤون اإلعــالم يف األمانــة العامــة لألمــم  أطلقتــها 

العليـا علـى اكتشـاف سـبل إبداعيـة إلدراج معلومـات عـن أنشـطة األمـم           التعليميـة املؤسسات 
مؤسسـات  الـيت تضـم   وتـوفر الشـبكات اإلقليميـة     )١٤(.املتحدة وجهودها يف مناهجها الدراسية

دويل، مثـل عمليـة بولونيـا    أكادميية تعلم حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين والقانون اجلنـائي الـ  
لتثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى      امزيدا من السـبل الكفيلـة بـإدراج     )١٥(لالحتاد األورويب،

  .يف املناهج الدراسية األكادمييةإدراجا فعاال الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون 
    

───────────────── 
 Can the United Nations be taught?: Proceedings of a colloquium on innovative approaches to“انظر   )١٣(  

teaching the United Nations system, held at the Diplomatic Academy of Vienna, 22-23 November 

 .www.aso.zsi.at/attach/2Compendium_Final_08Sept09.pdf: املتاحة يف. ”2008
 .٢٢و ٢١و ١٩و ١٤و ١٠املرجع نفسه، ص   )١٤(  
ومنذ ذلك احلني، اتسعت عملية . ١٩٩٩يونيه /حزيران ١٩بلدا أوروبيا على إعالن بولونيا يف  ٢٩وقع   )١٥(  

 .للتعليم العايل دولة تدعم اهلدف املتمثل يف إنشاء منطقة أوروبية ٤٦بولونيا لتشمل 
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  ٦اإلطار 
عيد الــدويل مــن أجــل حتقيــق ســيادة القــانون أن ينبغــي للتثقيــف يف جمــال العدالــة اجلنائيــة علــى الصــ

يستفيد استفادة كاملة من الروابط املؤسسية القائمة بـني األمـم املتحـدة والـربامج األكادمييـة، مثـل       
  :الربامج التالية

ــالم       ●   ــؤون اإلعـ ــرة شـ ــها دائـ ــيت أطلقتـ ــادميي الـ ــأثري األكـ ــادرة التـ  .http://academicimpact)مبـ
org/principles.html)  

  التدريبية وبرامج البحث واملنشورات الدولية جلامعة األمم املتحدة الدورات  ●  
يف القانون يف جمال القانون اجلنائي الدويل والعدالة التـابع ملعهـد األمـم     املاجستري برنامج  ●  

-www.unicri.it/wwd/TAE/post)املتحــــــدة األقــــــاليمي ألحبــــــاث اجلرميــــــة والعدالــــــة  

graduate_education/llm/index.php)  
يف حقــوق اإلنســان وإرســاء الدميقراطيــة يف أفريقيــا، مركــز حقــوق اإلنســان   املاجســتري  ●  

  (www.chr.up.ac.za/academic_pro/llm1/llm1.html)التابع جلامعة بريتوريا 
وينبغي أيضا أن يزيد هذا التثقيف من توحيد املناهج الدراسـية بـني املؤسسـات األكادمييـة، وذلـك      

  :من خالل ما يلي مثال
األوروبيـــــة يف جمـــــال حقـــــوق اإلنســـــان وإرســـــاء الدميقراطيـــــة   املاجســـــتري شـــــهادة  ●  

(www.emahumanrights.org/)  
يف جمال إرساء الدميقراطية وحقـوق اإلنسـان يف جنـوب شـرق أوروبـا       املاجستري شهادة  ●  

(http://137.204.115.130/activities/education/detailseducation. 
php?id=16&noindex=1)  

ــوق اإلنســان وإرســاء       املاجســتري شــهادة  ●   ــيض املتوســط يف جمــال حق ــة البحــر األب ملنطق
  الدميقراطية

  (http://ec.europa.eu/education/highereducation/ doc1290_en.htm)يا نبولو عملية  ●  
جي للعدالة اجلنائيـة   ماجستري اآلداب يف اجلرمية والعدالة اجلنائية يف معهد جون برنامج  ●  

  (www.jjay.cuny.edu/icj)نيويورك  مدينةجبامعة 
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 املوجهـة إىل والروابط العديدة املتاحـة مـن خـالل األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة          -٥١
املمارســني الــذين يعــاجلون قضــايا ســيادة القــانون، مثــل القضــاة واملــوظفني العــاملني يف النظــام  

ريها من أجهزة إنفاذ القوانني وموظفي مراكز االحتجاز، تكتسـي أمهيـة   القضائي والشرطة وغ
مثـل رابطـات القضـاة ورؤسـاء الشـرطة       -اهليئـات املهنيـة    قـد ظلـت  و. مماثلة، إن مل تكن أهـم 

ورابطات احملـامني وأكادمييـات الشـرطة وكـذلك املؤسسـات       الدفاعواملدعني العامني وحماميي 
دم منذ مدة طويلة كقنوات راسخة وفعالة للتعليم والتـدريب  ستخت -الوطنية حلقوق اإلنسان 

لتنفيـذ التثقيـف يف جمـال العدالـة      كـامالً  اسـتعماالً حول سيادة القانون ومن مث ميكن اسـتعماهلا  
مــن املشــاركني احملــتملني يف هــذا الصــدد معاهــد  و. اجلنائيــة الدوليــة مــن أجــل ســيادة القــانون 

ــات علــم اإلجــرام والدراســات اال   و ــة والدراســات املتعلقــة بــارمني وبالضــحايا     كلي جتماعي
  .والعمل االجتماعي والدراسات املتعلقة باملرأة وتنمية الشباب وختطيط املدن وحنوها

لتثقيـف العـام يف جمـال العدالـة     بشـأن ا وأخريا وليس آخرا، يتطلب عمل األمم املتحدة   -٥٢
ويتسـىن تسـهيل ذلـك عـادة مـن      . ملهنيـة اجلنائية جا وآليات منفصـلة ملخاطبـة األوسـاط غـري ا    

وقـد اكتسـب مكتـب املخـدرات     . خالل خمتلف مشاريع املساعدة التقنية للوصـول إىل العدالـة  
ويف ضـوء  . واجلرمية خربة يف هذا اال، مثال، من خالل عمله يف مجهورية كونغو الدميقراطيـة 

  .لضروري توسيع هذا النهجتوصيات االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر يبدو أن من ا
    

    ميكن أن ينظر فيها املؤمتر مسائل  - خامسا  
املطروحـة يف   واألسـئلة يف ضوء املناقشة الـواردة أعـاله، الـيت تأخـذ يف االعتبـار املسـائل         -٥٣

واضـعا نصـب    -املـؤمتر يـود    لعـلّ خمتلف االجتماعـات اإلقليميـة التحضـريية ويف دليـل املناقشـة،      
الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون اجلنـائي الـدويل          صلة القانون  عينيه

وقانون الالجئني الدويل بوالية مكتب املخدرات واجلرميـة وبـالنموذج املقتـرح للتثقيـف يف جمـال      
  :يلي أن ينظر يف ضرورة ما - العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون

الدول األعضاء براجمها اخلاصة بالتثقيف يف جمال العدالة اجلنائيـة   تعرضتسأن   )أ(  
علــى الصــعيد الــدويل يف ضــوء معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   
  وتعزيز وحتديث مضمون الدورات التدريبية بشأن سيادة القانون يف مجيع مستويات التعليم؛

ــدول ا   )ب(   ــز التعــاون علــى    أن تقــوم ال ألعضــاء ومكتــب املخــدرات واجلرميــة بتعزي
استحداث مبـادرات عامليـة وحمليـة لتثقيـف عمـوم النـاس يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،            

الشباب املعرضني للمخاطر وضحايا اجلرائم واجلُناة السابقني مـن  تكون قادرة على الوصول إىل 
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وللنهوض  لمدارس واتمعات احملليةعزيز املناهج الدراسية لخالل إقامة مشاريع مساعدة تقنية لت
  ما يتعلق بالشرائح األقل حظوة يف اتمع؛عي بشأن سيادة القانون، خصوصا فيبالو

أن يضع مكتب املخدرات واجلرمية منوذجـا للتثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة        )ج(  
غـي اسـتخدامه إلطـالع مـوظفي إنفـاذ      على الصعيد الدويل مـن أجـل حتقيـق سـيادة القـانون ينب     

ومنظمات اتمع املدين على تطبيـق معـايري األمـم     نيالقوانني وغريهم من املمارسني واألكادميي
ــانون اإلنســاين       ــدويل حلقــوق اإلنســان والق ــانون ال املتحــدة وقواعــدها، اســتنادا إىل قواعــد الق

مارسـات الناشــئة مـن اللجــان   الـدويل والقـانون اجلنــائي الـدويل ذات الصـلة وكــذلك أفضـل امل     
  الوطنية لتقصي احلقائق واملصاحلة؛

ــا لتشــجيع املعلمــني        )د(   ــة خطــوات ويتابعه أن يتخــذ مكتــب املخــدرات واجلرمي
ــة       ــع اجلرميــة والعدال ــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها ملن ــة علــى مع واملــدربني ذوي الكفــاءة العالي

لتشـجيع إيفـاد   واملؤسسـات األكادمييـة والتدريبيـة و   اجلنائية يف مدارس القانون والعدالة اجلنائية 
تلـك الكيانـات، بنـاء علـى طلبـهم،      يف زيـارات قصـرية إىل   باحثني بارزين وغريهم من اخلـرباء  

مـن أجـل تعزيـز اجلانـب األكـادميي والعملـي لعمليـة األمـم املتحـدة اخلاصـة بـالتثقيف يف جمــال            
  العدالة اجلنائية؛

واجلرميـة مسـاعدة الـدول األعضـاء علـى إنشـاء        أن يواصل مكتب املخـدرات   )ه(  
املعنيـة بـدعم   املمتـازة  التدريب العملي وغري ذلـك مـن مراكـز املسـاعدة التقنيـة      مراكز وتطوير 

  املشاريع امليدانية اليت دف إىل مكافحة اجلرمية بتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها؛
أدواتــه التمكينيــة للتــدريب     أن ينظــر مكتــب املخــدرات واجلرميــة يف توســيع      )و(  

احلاسويب يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، من خالل تكـوين خربتـه الفنيـة الداخليـة مسـتندا      
املعهـد   عإىل جتربة املنتدى االفتراضي ملكافحة جرائم الفضاء احلاسويب الذي استحدثه بالتعاون م

ومعاهـد برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع      دعـوة الـدول األعضـاء    ومـن خـالل    ،الكوري لعلم اإلجرام
اجلرمية والعدالة اجلنائية وغري ذلك من الكيانات املعنيـة، مبـا يف ذلـك القطـاع اخلـاص، إىل تقـدمي       

  عينية لتحقيق هدف إنشاء أكادميية افتراضية ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛مالية وتربعات 
يف جمال العدالـة   التثقيفيةدورات أن جيري مكتب املخدرات واجلرمية تقييما لل  )ز(  

اجلنائيــة باالتصــال احلاســويب املباشــر بالتعــاون مــع شــبكة معاهــد برنــامج األمــم املتحــدة، بغيــة  
تكوين حمور للربامج املفضية إىل شهادات والربامج غري املفضية إىل شهادات على نطـاق العـامل   

صة باملسـاعدة التقنيـة، مـع إشـارة     مشاريع خمتارة خامن أجل إدراجها يف وحتديد تلك الربامج 
  مرحلة ما بعد الصراع؛ جتتازخاصة إىل البلدان النامية والبلدان اليت 
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أن يقوم مكتب املخدرات واجلرمية بوضع مشـروع دويل إلصـدار الشـهادات      )ح(  
بشأن اسـتخدام وتطبيـق معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف التثقيـف يف جمـال العدالـة اجلنائيـة           

  قيف شبه القانوين من أجل تعزيز جودما وفعاليتهما؛والتث
يقتـرح مفهـوم برنـامج شـامل للمسـاعدة      اجلرميـة و أن يضع مكتب املخدرات و  )ط(  

  قيف يف جمال العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون؛ثالتقنية بشأن الت
صـول علـى دعـم للـربامج     أن يسعى مكتـب املخـدرات واجلرميـة مـن أجـل احل       )ي(  
ز اسـتخدام  داخل امليزانية وخارجها وغـري ذلـك مـن الترتيبـات الـيت مـن شـأا أن تعـز        املدرجة 

  .وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف التعليم والتدريب
  


