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ة والعدالةالبنود املوضوعية جلدول أعمال مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمي -ثانيا

 ٥ ٧٨-١٠........................................................................اجلنائية
 ٥ ٢٢-١٠.........................................األطفال والشباب واإلجرام -١البند املوضوعي 
توفري املساعدة التقنية لتيسري التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة مبنع  -٢البند املوضوعي 

 ١١ ٢٩-٢٣................................اإلرهاب وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك
 ١٦  ٤١-٣٠.................ملتحدة التوجيهية بشأن منع اجلرميةتفعيل مبادئ األمم ا  -٣البند املوضوعي 
: تصدي نظم العدالة اجلنائية لتهريب املهاجرين واالجتار باألشخاص  -٤البند املوضوعي 
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    مقّدمة  -أوال  
ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٣/١٩٣قّررت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ١

، أن يكون املوضوع الرئيسي ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة ٢٠٠٨
نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية : تراتيجيات شاملة ملواجهة التحديات العامليةاس"اجلنائية هو 

  ".وتطورها يف عامل متغّير

، أقّرت اجلمعية العامة أيضا جدول األعمال املؤقت التايل ٦٣/١٩٣ويف القرار   - ٢
 يف دورهتا للمؤمتر الثاين عشر، الذي وضعت صيغته النهائية جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  :السابعة عشرة

  .افتتاح املؤمتر  - ١  

  .املسائل التنظيمية  - ٢  

  .األطفال والشباب واإلجرام  - ٣  

تقدمي املساعدة التقنية لتيسري التصديق على الصكوك الدولية املتصلة مبنع   - ٤  
  .اإلرهاب وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك

  . اجلرميةإعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع  - ٥  

: تصدي نظم العدالة اجلنائية لتهريب املهاجرين واالجتار باألشخاص  - ٦  
  .الصالت باجلرمية املنظمة عرب الوطنية

التعاون الدويل على التصدي لغسل األموال استنادا إىل صكوك األمم   - ٧  
  .املتحدة وسائر الصكوك املوجودة ذات الصلة

م والتكنولوجيا من جانب اجلناة التطورات األخرية يف استخدام العل  - ٨  
  .والسلطات املختصة مبكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك جرائم الفضاء احلاسويب

  .هنوج عملية: تعزيز التعاون الدويل على مكافحة املشاكل املتصلة باإلجرام  - ٩  

تصدي نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للعنف ضد املهاجرين والعمال   - ١٠  
  .رهماملهاجرين وأس

  .اعتماد تقرير املؤمتر  - ١١  
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وقّررت اجلمعية أيضا أن ُينظر يف املسائل التالية يف حلقات عمل تعقد ضمن إطار   - ٣
  :املؤمتر الثاين عشر

  التوعية بشؤون العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل حتقيقا حلكم القانون؛  )أ(  

رجها يف جمال معاملة استقصاء املمارسات الفضلى لدى األمم املتحدة وخا  )ب(  
  السجناء يف نظام العدالة اجلنائية؛

  النهوج العملية ملنع اجلرمية يف املدن؛  )ج(  

تدابري : الصالت بني االجتار باملخدرات وسائر أشكال اجلرمية املنظمة  )د(  
  التصدي املنّسقة على الصعيد الدويل؛

مارسات الفضلى يف استراتيجيات مكافحة اكتظاظ املرافق اإلصالحية، وامل  )ه(  
  .هذا اجملال

وقّررت اجلمعية العامة أن ُيعقَد اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر الثاين عشر يف   - ٤
اليومني األخريين من املؤمتر، لكي ُتتاح لرؤساء الدول أو احلكومات وللوزراء فرصة التركيز 

  .على البنود املوضوعية الرئيسية يف جدول أعمال املؤمتر

 كانون ١٩، املؤرخ ٥٦/١١٩من قرار اجلمعية العامة ) ط(و) ح (٢ي الفقرة وتقض  -٥
، بأن يعتمد كل من مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ٢٠٠١ديسمرب /األول

إعالنا وحيدا، يتضمن توصيات مستمدة من مداوالت اجلزء الرفيع املستوى واجتماعات 
العمل، ُيقدَّم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، اليت تتوىل مهام املائدة املستديرة وحلقات 

  .اهليئة التحضريية للمؤمترات، لكي تنظر فيه

، طلبت اجلمعية إىل األمني العام أن يعد، بالتعاون مع معاهد ٦٣/١٩٣ويف قرارها   - ٦
قشة لالجتماعات اإلقليمية شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية دليل منا

  .التحضريية للمؤمتر الثاين عشر، ودعت الدول األعضاء إىل املشاركة النشطة يف تلك العملية

وحثّت اجلمعية املشاركني يف االجتماعات التحضريية اإلقليمية على أن ينظروا يف   - ٧
وأن . م يف إطارهالبنود املوضوعية جلدول أعمال املؤمتر ويف مواضيع حلقات العمل اليت تنظّ

يقدموا توصيات ذات توجُّه عملي لكي ينظر فيها املؤمتر الثاين عشر واللجنة يف دورهتا 
  .التاسعة عشرة

وقد أعد دليل املناقشة هذا، الذي يتضمن عرضا موجزا للبنود املوضوعية املدرجة يف   - ٨
ى، بغية حتديد جدول األعمال املؤقت، تنشيطا ملناقشة املسائل اليت متثّل شواغل كرب
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وسوف . اخليارات السياساتية الرئيسية لكي ينظر فيها املؤمتر الثاين عشر ويتخذ قرارا بشأهنا
يسّهل هذا الدليل أيضا إجراء مناقشة متعّمقة للمواضيع اليت ستتناوهلا حلقات العمل املزمع 

  .تنظيمها ضمن إطار املؤمتر

 ١٨، املؤرخ ٤٦/١٥٢اجلمعية العامة وينبغي أن ُيستذكر يف ذلك السياق أن قرار   - ٩
، يقضي بأن توفّر مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة ١٩٩١ديسمرب /كانون األول

  اجلنائية، بصفتها هيئة تشاورية تابعة لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
  :حمفال ملا يلي

ظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واخلرباء تبادل اآلراء بني الدول واملن  )أ(  
  األفراد الذين ميثلون مهناً وختصصات خمتلفة؛

  تبادل اخلربات يف جمال البحوث وتطوير القوانني والسياسات؛  )ب(  

  استبانة االجتاهات واملسائل املستجدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛  )ج(  

 والعدالة اجلنائية باملشورة والتعليقات بشأن ما تعرضه تزويد جلنة منع اجلرمية  )د(  
  عليه اللجنة من مسائل خمتارة؛

تقدمي اقتراحات بشأن مواضيع ميكن إدراجها يف برنامج العمل، لكي تنظر   )ه(  
  .فيها اللجنة

    
البنود املوضوعية جلدول أعمال مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع   -ثانيا  

    ة اجلنائيةاجلرمية والعدال
     األطفال والشباب واإلجرام-١البند املوضوعي     

    اخللفية  - ألف  
    ما هو السبب يف أمهية الصلة بني األطفال والشباب واإلجرام  -١  

.  على ثالثة أصعدة)٢( والشباب)١(ميكن أن يؤثر اإلجرام سلبا على منو األطفال  - ١٠
اطفيا وبدنيا ونفسانيا وفكريا عندما يكون فأوال، يؤثر اإلجرام على منو األطفال والشباب ع

أفراد هاتني الفئتني ضالعني يف اإلجرام كجناة أو متأثرين باألفعال اإلجرامية كضحايا أو 
                                                               

  .وفقا التفاقية حقوق الطفل بأنه أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر" الطفل"ُيعرَّف  (1) 
  . سنة٢٤ و١٥راوح أعمارهم بني بأهنم أشخاص تت" الشباب"ُتعرِّف األمم املتحدة   (2) 
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). كالعنف يف األسرة، مثال(شهود، سواء يف حاالت معّينة أو من خالل التعرض املتكرر 
ب يف اإلجرام، ألن هلذا تأثريا على وثانيا، يتأثر ذلك النمو بضلوع الوالدين أو سائر األقار

وثالثا، يتأثر األطفال والشباب أيضا . حتتاج إليه هذه الفئات من بيئة آمنة وصاحلة للحياة ما
باإلجرام يف جمتمعهم احمللي أو مدينتهم أو بلدهم، بسبب تأثريه على الفرص والتنمية يف 

أساسياً يف هذا الشأن؛ لكنها مل تعد كما أن للمدارس دوراً . اجملالني االقتصادي واالجتماعي
يف بعض البلدان أو املناطق أو املدن قادرة على أن توفّر لألطفال والشباب أجواء تعلُّم آمنة 

  .ومأمونة، إذ أصبح اإلجرام والعنف مسة مثرية لألسف من مسات اجملتمع

ريا وقد أبرزت دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال اليت صدرت أخ  - ١١
(A/61/299) ،ما يتعرض له األطفال من مستويات عنف غري مقبولة يف مجيع جماالت احلياة 

  .وخصوصا يف املدارس ويف أسرهم وداخل املؤسسات، مبا فيها مؤسسات العدالة اجلنائية

ومن ناحية أخرى، ميثّل منو األطفال والشباب يف بيئة آمنة ومنسجمة شرطا الزما   - ١٢
. عنف منعا فعاال، وكذلك لتعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي يف أي بلدملنع اإلجرام وال

  ويصح هذا بدرجة أكرب يف البلدان النامية والبلدان اخلارجة من صراعات، اليت يتسم 
 )٣(.سكاهنا بالفتوَّة

ومن الواضح أن يلزم ألي جهود يف جمال إصالح نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،   - ١٣
 البلدان النامية واخلارجة من صراعات، أن تتضمن تركيزا شديدا على األطفال وخصوصا يف

كما يلزم أن تأخذ اإلصالحات بعني االعتبار آراء وخربات األطفال والشباب يف . والشباب
وال يزال هذا النهج التشاركي . عالقاهتم باإلجرام وباملؤسسات املسؤولة عن منعه ومكافحته

  .ذلك أمام هيئات األمم املتحدة وسائر اجلهات الفاعلة على الصعيد الدويلميثّل حتديا، مبا يف 
    

    التطورات األخرية: القانون الدويل واملعايري الدولية  -٢  
أُعدت على مر السنني جمموعة متينة من القواعد القانونية واملعايري الدولية توفّر   - ١٤

فإىل جانب اتفاقية حقوق . طفالإرشادات للدول األعضاء يف جمال حتقيق العدالة لأل
 وبروتوكوهلا االختياري املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد )٤(الطفل

                                                               
 مليار نسمة ٦,٥بأنه من بني عدد سكان العامل، البالغ ) اليونيسيف(تفيد مصادر منظمة األمم املتحدة للطفولة  (3) 

 سنة ٢٤ و١٥ ملياراً ما بني ١,٢و) أطفال( ملياراً دون سن الثامنة عشرة ٢,٢، كان هناك ٢٠٠٦يف عام 
   يف املائة بني ١٦ائة من السكان يف أفريقيا دون سن اخلامسة عشرة و يف امل٤٣وكان قرابة ). شباب(

  . سنة٢٤ و١٥
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (4) 
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 توفّر معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية إرشادات )٥(اإلباحية،
حداث، واألطفال رهن االحتجاز، يف جماالت وقاية الشباب من اإلجرام، وقضاء األ

   )٦(.واألطفال كضحايا للجرائم وكشهود عليها

 تطورات أخرى يف وضع املعايري، باعتماد جلنة حقوق الطفل ٢٠٠٨ و٢٠٠٧وشهد عاما   -١٥
 وبإصدار األمني العام )٧(،"حقوق األطفال يف جمال قضاء األحداث"، املعنون ١٠تعليقها العام رقم 

  . املذكرة اإلرشادية بشأن هنج األمم املتحدة يف حتقيق العدالة لألطفال٢٠٠٨ سبتمرب/يف أيلول

واهلدف من ذلك النهج هو ضمان قيام نظم العدالة، مبا فيها قطاعا األمن والرعاية   - ١٦
ويوفّر النهج هليئات األمم املتحدة . االجتماعية، بتوفري خدمات ومحاية أفضل لألطفال

ة ضمان أخذ حقوق الطفل بعني االعتبار يف الربامج األعم إرشادات عملية بشأن كيفي
وإضافة إىل ذلك، ومع صدور دراسة األمم . املتعلقة بإصالح قطاع األمن وحكم القانون

املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، مثة حترك صوب فرض حظر تام على مجيع أشكال العنف 
زاءات اليت تفرضها احملاكم أو اليت ضد األطفال، مبا فيها العقوبة اجلسدية كشكل من اجل

  .ُتماَرس يف املؤسسات العقابية
    

    احلاجة إىل البيانات  -٣  
من أجل التصدي للتحديات وصوغ سياسات متوائمة مع الواقع، مثة حاجة إىل   - ١٧

ومع أن عدد . بيانات جيدة عن مدى تعّرض األطفال والشباب لإلجرام أو اخنراطهم فيه
 مليون ١,١ يف خمتلف أحناء العامل قّدر يف اآلونة األخرية مبا ال يقل عن األطفال احملتجزين

 فإن هناك نقصا يف البيانات القابلة للمقارنة عن األطفال والشباب الذين حيتكون )٨(طفل،
فالبيانات ميكن أن تساعد على وضع التصورات . بأجزاء أخرى من نظام العدالة اجلنائية

                                                               
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد  (5) 
؛ ومبادئ األمم املتحدة )عد بكنيقوا(قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث  (6) 

؛ وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث )مبادئ الرياض التوجيهية(التوجيهية ملنع جنوح األحداث 
؛ )قواعد طوكيو(اجملردين من حريتهم؛ وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية 

األطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ واملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور واملبادئ التوجيهية للعمل املتعلق ب
  .املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها؛ واملبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية

ينبغي ألي سياسة شاملة يف جمال قضاء األحداث أن تركز على الوقاية والتجنيب وإعادة إدماج األطفال  (7) 
  .(CRC/C/GC/10)تصادمني مع القانون امل

 (8)  G. Cappelaere and A. Grandjean, Enfants privés de liberté. Droits et réalités (Liège, Éditions 

Jeunesse et Droit, 2000).  
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ب الذين ميثّلون خطرا على األمن والسلم يف اجملتمع يف املنظور املتعلقة باألطفال والشبا
الصحيح وعلى االستجابة ملا يستتبعه ذلك من مطالبات الناس باعتماد سياسات أشد 

على أهنم اخلطران الرئيسيان على ) خطأً(صرامة، ألنه كثريا ما ُينظر إىل األطفال والشباب 
  .األمن والسلم يف اجملتمع

 ٢٠٠٦الصدد، أعد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف عام ويف هذا   - ١٨
 مؤشرا رئيسيا ويتضمن ١٥ وهذا الدليل حيّدد )٩(.دليل قياس مؤشرات قضاء األحداث

استراتيجيات لقياس تلك املؤشرات، كما يربز أمهية السجالت املنفردة لكل طفل ُيحال إىل 
لسجالت مركزيا بعد ذلك يشكّل األساس ملؤشرات كمية إذ إن جتميع تلك ا. نظام العدالة

  .ويتيح فرصة ملقارنة النتائج مع البلدان األخرى

وإىل جانب البيانات املتعلقة باألطفال الذين أصبحوا خمالفني للقانون، هناك حاجة   - ١٩
ومتثّل استبيانات . مماثلة إىل معلومات عالية النوعية بشأن األطفال الضحايا والشهود

، اليت تستند إىل مقابالت )استقصاءات اإليذاء(الستقصاءات النموذجية الدولية املتعلقة باألسر ا
شخصية وتدرس اإليذاء على مدى السنوات اخلمس السابقة، أداة للحصول على معلومات 

وميكن لتلك االستقصاءات أن تدّون جتارب اإليذاء لدى . عن طبيعة إيذاء األطفال ومداه
وإضافة إىل ذلك، من شأن توزيع اجمليبني .  سنة١١ن ال تقل أعمارهم عن األشخاص الذي

  .مع اإلجرام" الشباب"األكرب سنا تبعا ألعمارهم أن تدوِّن املعلومات عن جتارب 

ومن شأن التحضري لالجتماعات التحضريية اإلقليمية وللمؤمتر الثاين عشر وإعداد   - ٢٠
ة لبذل جهود يف جمايل مجع البيانات وإجراء البحوث من التقارير القطرية أن يوفّرا فرصة ممتاز
وسيكون من املفيد جدا أن تقّدم البلدان أرقاما تتعلق . أجل توجيه السياسات اإلصالحية

باملؤشرات الرئيسية املذكورة أعاله، من أجل مقارنة خربات خمتلف البلدان واملناطق ومقارنة 
  .إلجرامالنهوج املتبعة بشأن األطفال والشباب وا

    
    وجهة التركيز املوضوعية  - باء  

نظرا التساع نطاق هذا البند من جدول األعمال، ُيقترح أن يتركز النقاش على   - ٢١
  :يلي  ما

                                                               
  .E.07.V.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (9) 
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استعراض املمارسات اجليدة يف صوغ وتنفيذ الربامج اإلصالحية يف هذا   )أ(  
  اجملال من خالل اتباع هنج تشاركي؛

جعة املعايري الدولية املوجودة يف جمال حتقيق استكشاف مدى احلاجة إىل مرا  )ب(  
  أو استكمال تلك املعايري؛/العدالة لألطفال و

حتديد الصعوبات الرئيسية والتدابري ذات األولوية على الصعيد اإلقليمي فيما   )ج(  
  يتعلق باألطفال والشباب واإلجرام؛

 األطفال مناقشة الكيفية اليت تؤثر هبا أشكال اإلجرام اجلديدة على  )د(  
والشباب، والكيفية اليت ميكن هبا جلهود منع تلك األشكال من اإلجرام ومكافحتها أن 

  تراعي احتياجات األطفال والشباب اخلاصة؛

مناقشة أفضل مسارات العمل ملعاجلة املشاكل اليت يطرحها ضعف حصانة   )ه(  
االستغالل اجلنسي األطفال وشّدة تعرضهم ملختلف أشكال التعدي واالستغالل، مبا فيها 

  والسخرة؛

تقييم واستكشاف أفضل السبل للتصدي لتزايد خماطر استغالل األطفال   )و(  
الناشئة عن استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من جانب األطفال ومرتكبـي 

  اجلرائم؛

عرض حبوث وبيانات تتعلق مبقارنة تأثري وتكاليف العقوبات االحتجازية مع   )ز(  
   وتكاليف بدائل االحتجاز والتجنيب والعدالة التصاحلية؛تأثري

استكشاف سبل ووسائل إعطاء األولوية ملنع العنف ضد األطفال، مبا يف   )ح(  
ذلك من خالل محالت التوعية وتوفري املعلومات؛ وبرامج التثقيف؛ واالستقصاءات 

سانية والعمرية؛ واعتماد التشخيصية بشأن املسائل ذات الصلة، مع التركيز على اجلوانب اجلن
وتنفيذ سياسات وبرامج تويل اهتماما خاصا للعوامل االقتصادية واالجتماعية اليت تساعد 

مثل االهنيار (ولعوامل اخلطر الدامهة ) مثل البطالة واكتظاظ املدن وما إىل ذلك(على اإلجرام 
صول على األسري، وعدم توافر السكن، وتعاطي الكحول أو املخدرات، وتيسُّر احل

  ).األسلحة النارية، اخل
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    املسائل املطروحة للمناقشة  - جيم  
رمبا تود االجتماعات التحضريية اإلقليمية واملؤمتر الثاين عشر أن تنظر يف إجراء مزيد   - ٢٢

  :من املناقشة للمسائل التالية

هل هناك أي خربة يف صوغ برامج وسياسات بشأن حتقيق العدالة للشباب   )أ(  
   من خالل هنج تشاركي؟ وما هو دور اجملتمع املدين يف هذا الصدد؟واألطفال

ما هي العوامل الرئيسية اليت تتسبب يف جعل األطفال والشباب يف تصادم   )ب(  
مع القانون؟ وهل هناك أي سياسات ناجحة لتفادي إيذاء فئات األطفال والشباب 

  املستضعفة وضلوعها يف أنشطة غري مشروعة؟

 أي بيانات عن كيفية معاملة الشباب واألطفال داخل نظام هل تتوافر  )ج(  
العدالة؟ وهل جنحت هيئات التفتيش املستقلة أو أمانات املظامل يف منع إساءة معاملتهم ويف 

  الرقابة على مؤسسات العدالة اجلنائية؟

هل قُيِّمت هنوج شاملة ومتعددة التخصصات بشأن األطفال ضحايا اجلرائم   )د(  
  يها؟والشهود عل

هل استحدثت خطط عمل وطنية ناجحة يف جمال حتقيق العدالة لألطفال   )ه(  
  والشباب؟

هل ُنفِّذت سياسات صارمة ضد اإلجرام، مبا فيها سياسات تتعلق بعصابات   )و(  
الشباب؟ وهل هناك أي شواهد على تأثري تلك السياسات على ضلوع الشباب واألطفال يف 

  جرائم عنيفة؟

امج أو السياسات أو اإلصالحات اليت ثبت جناحها يف احلد من ما هي الرب  )ز(  
  استخدام االحتجاز السابق للمحاكمة واحلبس فيما يتعلق باألطفال والشباب؟

هل ُنفِّذت أي برامج ناجحة هبدف إعادة تأهيل اجلناة من األطفال   )ح(  
  والشباب؟

ال جديدة من كيف أثَّر استخدام التكنولوجيات اجلديدة واستحداث أشك  )ط(  
اإلجرام على األطفال والشباب؟ وما هي التدابري اليت أثبتت جناعتها يف مكافحة تلك اجلرائم 

  مع إيالء املراعاة الواجبة للقوانني املتعلقة حبرية التعبري وسائر التحديات الدستورية؟
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هل هناك أي بيانات وحبوث جديدة بشأن الفتيات والنساء الشابات   )ي(  
يف اإلجرام أو اإليذاء؟ وما هي التدابري الناجحة اليت استحدثت ملعاجلة أحوال واخنراطهن 

الفتيات والنساء املخالفات للقانون، مبا فيهن اللوايت داخل املؤسسات؟ وهل هناك أي 
  استراتيجيات شاملة ملنع العنف تعاجل أيضا اجلانب اجلنساين للعنف ضد األطفال؟

 إىل العدالة لألطفال املخالفني للقانون؟ وهل كيف ُتكفل إمكانية الوصول  )ك(  
حيق لألطفال أن يكون هلم حمام؟ وكيف ُيكفل هذا احلق يف املمارسة العملية؟ وهل ُيعَترف 

  باألطفال كأطراف كاملني يف مجيع اإلجراءات املدنية واجلنائية واإلدارية املتعلقة هبم؟

 التقنية يف جمال توفري هل هناك أي ممارسات جيدة يف توفري املساعدة  )ل(  
  العدالة لألطفال؟

هل هناك ممارسات جيدة يف جمال حشد املوارد املالية والبشرية الوطنية   )م(  
  والدولية إلجراء إصالحات شاملة؟

    
توفري املساعدة التقنية لتيسري التصديق على   -٢البند املوضوعي 

الصكوك الدولية املتعلقة مبنع اإلرهاب وقمعه 
    ك الصكوكوتنفيذ تل

    اخللفية  - ألف  
  ميثّل اإلرهاب خطرا كبريا على السلم الدويل وعلى أمن واستقرار مجيع البلدان   - ٢٣

وتعاود استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة . والشعوب، ومن مث فهو يتطلب ردا عامليا
 ٨ؤرخ  امل٦٠/٢٨٨اإلرهاب، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة باإلمجاع يف قرارها 

، التأكيد على عزم اجملتمع الدويل الراسخ على تدعيم التصدي العاملي ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
لإلرهاب، من خالل طائفة واسعة من تدابري مكافحة اإلرهاب، ارتكازا على االلتزام 

  .بالتمسك حبكم القانون وحبقوق اإلنسان

امال وأن يركز على املنع ولكي يكون هذا التصدي العاملي فعاال، يلزم أن يكون ش  - ٢٤
وقد كان من اجلوانب الرئيسية جلهود اجملتمع الدويل . ويتبع هنجا قائما على العدالة اجلنائية

يف جمال مكافحة اإلرهاب اإلنشاء التدرجيي إلطار قانوين دويل مشترك ملكافحة اإلرهاب من 
إلطار إىل ضرورة ويستند هذا ا. أجل التصدي ملا يرتكبه اإلرهابيون من جرائم خطرية

إذ ينبغي حلكومات بلداهنم أن ختضعهم : حرمان مرتكيب اجلرائم اإلرهابية من أي مالذ آمن
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ويتكون هذا اإلطار . للمحاكمة أو أن ُتسلِّمهم إىل البلد الراغب يف إخضاعهم للمحاكمة
ها  يبلغ عدد-أساسا من جمموعة اتفاقيات وبروتوكوالت قطاعية بشأن منع اإلرهاب وقمعه 

كما يضم هذا اإلطار .  تشمل أفعاال إرهابية معّينة)١٠(-  اتفاقية وبروتوكوال ١٦حاليا 
سلسلة من قرارات جملس األمن املتعلقة باإلرهاب، اليت اعُتمد كثري منها باالستناد إىل الفصل 

، الذي اعتمد )٢٠٠١ (١٣٧٣وأَبرُزها قرار جملس األمن . السابع من ميثاق األمم املتحدة
والذي يدعو الدول األعضاء إىل أن . سبتمرب اإلرهابية/ أيلول١١رةً عقب هجمات مباش

  .تصبح أطرافا يف تلك االتفاقيات والربوتوكوالت

وعلى الرغم من التقّدم الكبري احملرز يف التصديق على تلك الصكوك القانونية   - ٢٥
 عندما يتحقق ذلك وحىت.  فإن تصديق مجيع دول العامل عليها مل يتحقّق بعد)١١(الدولية

فسوف تكون هناك حاجة إىل جهود مستمرة طويلة األمد لتحقيق التطبيق العملي الفعال 
ولبلوغ هذه الغاية، حتتاج الدول إىل نظم قانونية وطنية عاملة . ألحكام تلك الصكوك

ملكافحة اإلرهاب، وكذلك إىل ما يرتبط هبا من قدرة تنفيذية يف نظمها اخلاصة بالعدالة 
نائية تتعلق بطائفة واسعة من التدابري الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية اجل

  .املتعلقة باإلرهاب

                                                               
؛ واتفاقية قمع )١٩٦٣( األخرى املرتكبة على منت الطائرات االتفاقية املتعلقة باجلرائم وبعض األعمال (10) 

؛ واتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة )١٩٧٠(االستيالء غري املشروع على الطائرات 
؛ واتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فيهم )١٩٧١(الطريان املدين 

؛ واتفاقية توفري احلماية )١٩٧٩(؛ واالتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن )١٩٧٣(وظفون الدبلوماسيون امل
؛ والربوتوكول املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطارات اليت ختدم )١٩٧٩(املادية للمواد النووية 

  املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين الطريان املدين الدويل، املكمل التفاقية قمع األعمال غري 
؛ وبروتوكول )١٩٨٨(؛ واتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية )١٩٨٨(

؛ واالتفاقية )١٩٨٨(قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري 
؛ واالتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية )١٩٩١(فجرات البالستيكية بغرض كشفها املتعلقة بتمييز املت

؛ واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب )١٩٩٩(؛ واالتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب )١٩٩٧(بالقنابل 
؛ وبروتوكول )٢٠٠٥(وية ؛ والتعديل املدخل على اتفاقية توفري احلماية املادية للمواد النو)٢٠٠٥(النووي 

 ٢٠٠٥ التفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية؛ وبروتوكول عام ٢٠٠٥عام 
  .امللحق بربوتوكول قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري

 دولة فقط ٢٦، كانت ٢٠٠٣يناير /ة املتعلقة بالتصديق يف كانون الثاينعندما شرع املكتب يف تقدمي املساعد (11) 
وقد أحرز منذ ذلك احلني تقّدم كبري يف .  صكا١٢قد صّدقت على الصكوك الدولية، اليت كان عددها آنذاك 

 ٢٠٠٨ األوىل حىت هناية عام ١٢حالة التصديقات فأصبح عدد الدول اليت صّدقت على مجيع الصكوك الـ
  . دولة١٠١زهاء 
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ويلزم تزويد البلدان اليت تفتقر إىل القدرة الالزمة، عند الطلب، مبساعدة تقنية متخصصة   -٢٦
ريعات وتنفيذ التدابري الواردة من أجل التصديق على الصكوك القانونية الدولية وجتسيدها يف التش

ويهيئ املؤمتر الثاين عشر فرصة مثالية الستعراض ما قُّدم حىت اآلن من مساعدات . فيها تنفيذا تاما
  .تقنية ولتحديد ما ميكن فعله جلعل تلك املساعدة أكثر فعالية وجناعة يف املستقبل

    
    املسائل الرئيسية  - باء  

ية اإلقليمية واملؤمتر الثاين عشر أن تناقش كيفية املضي رمبا تود االجتماعات التحضري  - ٢٧
يف تدعيم توفري املساعدة التقنية لتيسري التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة مبنع اإلرهاب 

  .وقمعه وتنفيذ تلك الصكوك

وميكن للمناقشة أن تركّز على مضمون وشكل ما ُيراد توفريه من مساعدة تقنية،   - ٢٨
ملشاركون أن يناقشوا كيفية املضي يف تصميم تلك املساعدة تبعا الحتياجات كما قد يود ا

وميكن أن تتناول املناقشة أيضا طرائق تقدمي . البلدان املتلقية وكيفية توفريها على حنو مستدمي
املساعدة وإشراك مجيع اجلهات ذات املصلحة، مبا فيها البلدان املتلقية واملاحنة، وكذلك 

 والتسهيل والتنسيق والتعاون بني مقدمي املساعدة، مبن فيهم املكتب، عمليات التشاور
  .وخصوصا فرعه املعين مبنع اإلرهاب

    
    املسائل املطروحة للمناقشة  - جيم  

رمبا تود االجتماعات التحضريية اإلقليمية واملؤمتر الثاين عشر أن تنظر يف إجراء مزيد   - ٢٩
  :من املناقشة للمسائل التالية

 حتّدد الدول الطالبة احتياجاهتا؟ وكيف تكفل إبالغ مقدمي املساعدة كيف  )أ(  
  بتلك االحتياجات على حنو واف وجتسيدها فيما جيرونه من تقييمات لالحتياجات؟

أنشطة على الصعيد الوطين، وحلقات (ما هي أنواع أنشطة املساعدة التقنية   )ب(  
اليت تعترب فعالة وناجعة يف تيسري )  فنيةعمل إقليمية ودون إقليمية، وإعداد أدوات ومنشورات

تنفيذ الصكوك الدولية املتعلقة مبنع اإلرهاب وقمعه؟ وما الذي يلزم فعله للمضي يف تعزيز 
اإلحساس باالمتالك لدى مسؤويل البلدان اليت تتلقى طلبات املساعدة التقنية املتعلقة مبكافحة 

ى ميكن إلنشاء وتوسيع شبكات اخلرباء اإلرهاب واليت تتلقى تلك املساعدة؟ وإىل أي مد
امليدانيني أن يعززا من فعالية املساعدة التقنية يف جمال مكافحة اإلرهاب؟ وكيف تستغل الدول 
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األعضاء فرصة املشاركة يف أنشطة املساعدة التقنية، وخصوصا تلك اليت ُتنظَّم على الصعيد 
  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؟اإلقليمي أو دون اإلقليمي، يف حل مشاكل معينة تعوق 

 -  عند تقدمي مساعدة تنفيذية- ما هي اجملاالت املواضيعية اليت يلزم تناوهلا   )ج(  
لتزويد موظفي العدالة اجلنائية بالقدرة على مالحقة مرتكبـي األفعال اإلرهابية وإنزال العقوبة 

  هبم فعليا يف سياق وطين ودويل؟

الغايات املبّينة يف خطيت العمل لتنفيذ إعالن فيينا بشأن إىل أي مدى حتقّقت   ‘١‘   
مرفق قرار اجلمعية العامة (مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين : اجلرمية والعدالة

التحالفات : وإعالن بانكوك بشأن أوجه التآزر واالستجابات) ٥٦/٢٦١
  ار اجلمعية العامة مرفق قر(االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

ويف خطة العمل لتنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة ) ٦٠/١٧٧
  ؟)٦٠/٢٨٨مرفق قرار اجلمعية العامة (اإلرهاب 

ما هي متطلبات احلفاظ على نظام عدالة جنائية عامل يقوم على حكم   ‘٢‘   
 يتصدى لألفعال اإلرهابية القانون وميكنه أن ميثّل رادعا فعاال للجرائم اإلرهابية وأن

تصديا وافيا؟ وما هي جوانب نظام العدالة اجلنائية الوطين، مبا فيها اجلوانب املتعلقة 
  باإلجراءات اجلنائية، اليت يلزم معاجلتها؟

ما الذي ميكن فعله لتذليل الصعاب اليت تواجهها الدول األعضاء يف تنفيذ   ‘٣‘   
) ١٩٩٩ (١٢٧٦، وخصوصا القرارين قرارات جملس األمن املتعلقة باإلرهاب

  ؟)٢٠٠١ (١٣٧٣و

ما الذي ميكن فعله ملواجهة التحديات ولترويج املمارسات الواعدة فيما   ‘٤‘   
يتعلق بآليات التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية من أجل مكافحة اإلرهاب مكافحة 

ليم فعالة؟ وكيف ميكن، على وجه اخلصوص، تذليل الصعوبات املصادفة يف تس
املطلوبني للعدالة ويف تبادل املساعدة القانونية ويف مالحقة األشخاص الذين 

ُيسلَّمون؟ وهل تستخدم الدول األعضاء االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية  ال
املتعلقة مبنع اإلرهاب وقمعه كأساس للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؟ وهل ميكن 

 الذي أرساه امليثاق، أن يفيد يف حل املسائل املتعلقة لدور األمم املتحدة التوسُّطي،
  بتنفيذ الدول األعضاء لالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة باإلرهاب؟

ما الذي ميكن فعله لتعزيز املساعدة وحتسني اخلربة الفنية على الصعيد الوطين   ‘٥‘   
اب األكثر خصوصية واإلقليمي ودون اإلقليمي يف جماالت تدابري مكافحة اإلره
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) مبا يف ذلك حتديد املصادر احملتملة لذلك التمويل(وتعقُّدا، مثل قمع متويل اإلرهاب 
أو منع اإلرهاب النووي أو قمع استخدام اإلنترنت وتكنولوجيات املعلومات 

  واالتصاالت يف أغراض إرهابية؟

م كيف ميكن التصدي للصالت القائمة بني اإلرهاب وأشكال اإلجرا  ‘٦‘   
مثل اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا فيها االجتار باملخدرات وغسل األموال (األخرى 

؟ وما الذي تستتبعه تلك الصالت من آثار يف )على الصعيد الدويل، وكذلك الفساد
التعاون الدويل ويف تقدمي املساعدة التقنية؟ وما الذي يترتب على الصالت القائمة 

 اجلرمية املنظمة من آثار يف املساعدة التقنية الرامية إىل بني اإلرهاب وسائر أشكال
تعزيز التعاون الدويل؟ وما هي أوجه التضافر اليت ميكن احلصول عليها بني تنفيذ 

 وأحكام )١٢(أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  الصكوك الدولية املتعلقة مبنع اإلرهاب الدويل وقمعه؟

كيف تعمل اآلليات الدولية لتيسري تقدمي املساعدة التقنية يف اجملاالت القانونية   )د(  
  املتعلقة مبكافحة اإلرهاب واجملاالت املتصلة هبا؟ وكيف ميكن تعزيزها إىل أقصى مدى؟

كيف ميكن املضي يف تدعيم وتعظيم التشاور والتنسيق والتعاون بني خمتلف   )ه(  
أي خمتلف اجلهات اليت تقّدم املساعدة على ( تقدمي املساعدة اجلهات ذات املصلحة يف

الصعيد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي، وكذلك البلدان املتلقية واألوساط 
؟ وكيف ميكن، على وجه اخلصوص، تعزيز التنسيق بني املكتب وسائر هيئات األمم )املاحنة

  املتحدة واملنظمات الدولية؟

مدى َتمكَّن املكتب، وخصوصا فرعه املعين مبنع اإلرهاب، من تلبية إىل أي   )و(  
احتياجات الدول األعضاء من املساعدة التقنية يف جمال مكافحة اإلرهاب؟ وهل ينبغي إعادة 
النظر يف دور املكتب كمقّدم للمساعدة التقنية يف هذا اجملال؟ وكيف ميكن حتقيق استدامة 

ألفضل لضمان استمرارية تأثريها ألمد طويل؟ وكيف تساعد املساعدة التقنية على النحو ا
أنشطة املتابعة املعمقة على بلوغ ذلك اهلدف؟ وما الذي ميكن فعله لزيادة تعزيز جدوى 

  املساعدة اليت يقّدمها املكتب يف جمال مكافحة اإلرهاب وأثرها الطويل األمد؟

                                                               
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (12) 
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  ية تفعيل مبادئ األمم املتحدة التوجيه  -٣البند املوضوعي 
    بشأن منع اجلرمية

    اخللفية  - ألف  
  مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي(توفّر املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية   - ٣٠

، إرشادات للدول األعضاء بشأن العناصر الرئيسية ٢٠٠٢، الصادرة يف عام )٢٠٠٢/١٣
ساسية متثّل لب أي وحتّدد املبادئ التوجيهية جمموعة مبادئ أ. ملنع اإلجرام منعا فعاال

التنمية ) ب(القيادة احلكومية؛ و) أ: (استراتيجية ملنع اجلرمية بصورة فعالة وإنسانية، هي
التدابري ) ه(االستدامة واملساءلة؛ و) د(التعاون والتشارك؛ و) ج(االقتصادية؛ و-االجتماعية

  لقانون؛ ثقافة االنصياع ل/حكم القانون/حقوق اإلنسان) و(القائمة على املعرفة؛ و
  .املفاضلة) ح(التكافل؛ و) ز(و

وُتذكَر يف املبادئ التوجيهية أيضا منهجيات ينبغي للحكومات أن تأخذها بعني   - ٣١
االعتبار لدى صوغ استراتيجيات ملنع اجلرمية واحلد من اإليذاء، مثل إدراج منع اجلرمية 

ر التدريب وبناء القدرات كجزء دائم من هياكلها وبراجمها املعنية مبكافحة اإلجرام؛ وتطوي
يف جمال منع اجلرمية؛ وتنمية ودعم الشراكات مع مجيع قطاعات اجملتمع األهلي؛ وضمان 
استدامة برامج منع اجلرمية بتوفري ما يكفي من التمويل واملوارد؛ وتدعيم التدابري الدولية يف 

  .عدة التقنية وإقامة الشبكاتجمال منع اجلرمية، بتطبيق املعايري والقواعد املوجودة وتقدمي املسا

وإضافة إىل ذلك، تعترف املبادئ التوجيهية بالقرائن كعنصر حموري يف سياسات   - ٣٢
ومتثّل االستقصاءات املتعلقة بالضحايا أداة هامة للحصول على . واستراتيجيات منع اجلرمية

ئيسية للتعرف وميكن استخدام االستقصاءات السكانية كأداة حبثية ر. املعلومات والبيانات
على طبيعة مشاكل اإلجرام الكربى وأهم الفئات السكانية املعرضة للخطر وشواغل الناس 

ومن شأن االستقصاءات . وخماوفها، وكذلك التصورات واآلراء املتعلقة بتدابري منع اجلرمية
السكانية، إىل جانب توفريها معلومات ميكن أن يستفيد منها مقررو السياسات، أن تشّجع 

شاركة املواطنني يف منع اجلرمية، إذ ُتيسِّر إجراء نقاش مفتوح حول مشاكل اإلجرام وترسي م
أسسا مرجعية لرصد التغريات وتقييم األداء وتوفر لعامة الناس معلومات شفافة عن مشاكل 

  .اإلجرام واجتاهاته، كما ُتقّيم أداء السلطات املختصة يف منع تلك املشاكل ومكافحتها

 دولة رّدت ٤٠، أعد املكتب حتليال للردود املقّدمة من أكثر من ٢٠٠٧م ويف عا  - ٣٣
على استبيان بشأن استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة يف املقام األول 

وأظهر ذلك التحليل أن لدى دول كثرية خططا خاصة ملنع . (E/CN.15/2007/11)مبنع اجلرمية 
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وقّدم التحليل تبصُّرات هامة يف جتارب .  التوجيهية تنفيذا تاما أو جزئيااجلرمية تنفّذ املبادئ
كما أبرزت . البلدان اليت سبق أن اعتمدت سياسات واستراتيجيات وبرامج ملنع اجلرمية

الردود ما ُيرى أهنا العناصر الرئيسية يف أي سياسة ناجحة ملنع اجلرمية، واليت ميكن تلخيصها 
إنشاء هيئة أو إدارة أو وحدة مسؤولة عن تنفيذ الربامج الوطنية ) أ: (على النحو التايل

وتنسيق جهود أجهزة احلكم املركزية واحلكومة احمللية، وكذلك جهود سائر املنظمات؛ 
إجراء مراجعة منتظمة الستراتيجيات منع اجلرمية من أجل حتديد االحتياجات احلقيقية ) ب(و

إضفاء ) ج(اءمة اخلطط الوطنية واحمللية تبعا لذلك؛ وواملمارسات الفضلى حتديدا أفضل، ومو
الطابع املؤسسي على الربامج اليت تركّز على األطفال والشباب، وإعداد أدلة إرشادية وُعدد 
وكتيبات تساعد على نشر املعارف املتعلقة مبنع اجلرمية وعلى تنفيذ اخلطط تنفيذا متسقا؛ 

الوطنية واحمللية بنجاح برامج منع اجلرمية، مع خلق التزام حقيقي لدى أجهزة احلكم  )د(و
إقامة عالقات تشارك وتعاون مع ) ه(دعم ذلك االلتزام مبا يكفي من التمويل واملوارد؛ و

  .املنظمات غري احلكومية وتشجيع مشاركة الناس بصورة نشطة يف جهود منع اجلرمية

التحديات يف تنفيذ برامج وأظهر التحليل أيضا أن البلدان ال تزال تواجه عددا من   - ٣٤
تدعيم تدابري املنع االجتماعي كسياسة ) أ: (فعالة ملنع اجلرمية، منها على وجه اخلصوص

التصدي جملاالت معّينة من اجلرمية ) ب(عمومية وإنشاء هيئات مسؤولة عن تنفيذها؛ و
سني حت) ج(املنظمة، مثل االجتار باملخدرات واالجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين؛ و

تعميم املعارف على ) د(التنسيق بني خمتلف اهليئات احلكومية املنخرطة يف منع اجلرمية؛ و
إنشاء برامج ) ه(أجهزة احلكم احمللية وتشجيعها على املشاركة النشطة يف منع اجلرمية؛ و

تدريب ملعاجلة نقص اخلربة الفنية يف جمال منع اجلرمية، وإنشاء قواعد بيانات بشأن 
االستعانة بالتكنولوجيات املتقدمة يف حتسني استراتيجيات منع ) و( الفضلى؛ واملمارسات
  .استنباط آليات تقييم، خصوصا فيما يتعلق بتحليل نسبة التكلفة إىل املنفعة) ز(اجلرمية؛ و

    
    وجهة التركيز املوضوعية  - باء  

، فإن القدرة ومن مث. من املسلّم به على نطاق واسع أن حكم القانون يعّزز التنمية  - ٣٥
على إرساء وضمان احترام حكم القانون يصبح أحد العناصر احملورية يف تنمية أي بلد، إىل 
جانب العناصر األخرى املتمثلة يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، 

  .على أن يكون هناك ترابط بينها مجيعا
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الذي يؤديه حكم القانون يف التنمية وُشّدد ولقد اعُترف أيضا هبذا الدور احملوري   - ٣٦
  : إذ جاء فيه)١٣(عليه يف تقرير مشروع األمم املتحدة لأللفية،

إن النجاح يف تصعيد االستراتيجيات االستثمارية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية "   
وهذا يشمل التمّسك حبكم القانون من خالل . يتطلب التزاما باحلوكمة اجليدة

  .دارية ومدنية، وكذلك من خالل مؤسسات قانونية وقضائيةخدمات إ

ؤثر على طريقة ي شرط الزم للحوكمة السليمة، ميكن أن وإن حكم القانون، وه"   
  ."صوغ السياسات وتنفيذها

وقد عاودت اجلمعية العامة يف دورتيها احلادية والستني والثانية والستني جمددا على أن 
عيدين الوطين والدويل هو أمر أساسي لتحقيق النمو النهوض حبكم القانون على الص

االقتصادي املستدمي والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر واجلوع ومحاية حقوق اإلنسان 
وقد شّدد تقرير األمني العام عن تدعيم وتنسيق أنشطة األمم املتحدة يف . وحرياته األساسية

ما تبذله األمم املتحدة من جهود بشأن جمال حكم القانون على ضرورة تعزيز ومناسقة 
مسائل حكم القانون، وأشار إىل أن ضمان االخنراط املبكر واملناسب يف جمال حكم القانون 
يف سياق قطري ميثّل حجر الزاوية يف التدخل املتماسك واالستراتيجي ويف النجاح الطويل 

  .األمد، خصوصا يف ظروف الصراع وما بعد الصراع

 يكون منع اجلرمية، خصوصا من خالل وضع استراتيجيات حسنة وينبغي أن  - ٣٧
التخطيط هلذا الغرض، يف صميم البنيان املعين حبكم القانون يف أي بلد، وكذلك يف صميم 

فمنع اجلرمية يعّزز أمان اجملتمع احمللي ويهيئ فرصا . جهوده املوّجهة حنو التنمية املستدامة
كما ميثّل مفتاحا لتعزيز . فة إزاء مشاكل اإلجرامالتباع هنج إنساين ومنصف وأجنع تكل

 )١٤(.التنمية املستدامة وكذلك ملنع املشاكل املتصلة بالفقر والصحة والتعليم والتنمية احلضرية
وعلى الرغم مما يشغله منع اجلرمية من موقع مركزي يف حكم القانون، فإن إلقاء نظرة عامة 

فقد بذل بعض البلدان : العامل ُيظهر تباينات كربىعلى أحوال منع اجلرمية يف خمتلف أحناء 
جهودا كبرية وحقق إجنازات هامة يف صوغ استراتيجيات منع متكاملة، بينما واصلت بلدان 
  .أخرى كثرية اعتمادها الشديد على اختاذ نظم العدالة اجلنائية تدابري أقسى للتصدي لإلجرام

                                                               
 (13) Investing in Development: a Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals (New 

York, United Nations Development Programme, 2005), pp. 110 and 115.  
 (14) Crime Prevention and Community Safety: Trends and Perspectives (Montreal, International Centre 

for the Prevention of Crime, 2008).  
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الرئيسية فيما يقّدمه اجملتمع الدويل على وينبغي أن يكون منع اجلرمية أحد األركان   - ٣٨
ومن اجلدير باملالحظة أيضا أنه حىت بني . خمتلف األصعدة من مساعدة يف جمال حكم القانون

أهم اجلهات املقّدمة للمساعدة التقنية املتعلقة حبكم القانون، مبا فيها منظومة األمم املتحدة، 
ات املعنية حبكم القانون لتمكينها من الوفاء ُوجِّه قدر أكرب من اجلهود صوب تدعيم املؤسس

بالتزاماهتا جتاه عامة الناس، بينما أُويل اهتمام أقل الستغالل اإلمكانات اليت تتيحها جماالت 
واعترافا حبدود هذا النهج، . مثل منع اجلرمية والتمكني القانوين وتيسري الوصول إىل العدالة

يطلب من منظومة األمم املتحدة عامة أن أبدى األمني العام بوضوح عزمه على أن 
تستكشف وسائل لتدعيم قدراهتا املتعلقة حبكم القانون يف جماالت احلوكمة؛ واإلدارة 
والرقابة؛ ومنع اجلرمية؛ وتيّسر الوصول إىل العدالة والتمكني القانوين ونظم العدالة غري 

متلكات؛ ووضع الدساتري الرمسية؛ والعنف اجلنسي واجلنساين؛ واإلسكان؛ واألراضي وامل
  ).A/63/226 من الوثيقة ٧٧الفقرة (

كذلك، فقد اعترف إعالن بانكوك بأمهية اتباع استراتيجيات شاملة وفعالة ملنع   - ٣٩
اجلرمية من أجل تقليل اإلجرام واإليذاء بدرجة ملحوظة، وشّدد يف الوقت نفسه على أنه 

ذرية لإلجرام واإليذاء وعوامل اخلطر احمليطة ينبغي لتلك االستراتيجيات أن تعاجل األسباب اجل
هبما، كما ينبغي املضي يف تطويرها وتنفيذها على الصعيد احمللي والوطين والدويل، مع مراعاة 

  .مجلة أمور منها املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية
    

    املسائل املطروحة للمناقشة  - جيم  
اسة ما إذا كانت املبادئ التوجيهية قد أثبتت ميثّل املؤمتر الثاين عشر فرصة فريدة لدر  - ٤٠

صالحيتها العملية وفعاليتها بعد مرور قرابة عشر سنوات على اعتمادها، بغية تنقيحها تبعا 
ومن شأن املؤمتر أيضا أن ميكّن اجملتمع . آلخر التطورات الوطنية والدولية يف جمال منع اجلرمية

 تطرحه الصلة القائمة بني منع اجلرمية وحكم الدويل من التصدي بصورة أجنع للتحدي الذي
  .القانون والتنمية بتعميق وتدعيم ما لديه من خربات فنية وقدرات يف جمال منع اجلرمية

ورمبا تود االجتماعات التحضريية اإلقليمية واملؤمتر أن تنظر يف إجراء مزيد من   - ٤١
  :املناقشة للمسائل التالية

  ة املستجدة يف جمال منع اجلرمية؟ما هي االجتاهات الرئيسي  )أ(  

ما هي التدابري اليت ميكن اختاذها إلدماج استراتيجيات منع اجلرمية يف التنمية   )ب(  
  االقتصادية والسياسية واالجتماعية؟
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ما هي التدابري اليت ميكن اختاذها لتدعيم دور منع اجلرمية ضمن جدول   )ج(  
  احمللي والوطين واإلقليمي والدويل؟األعمال املتعلق حبكم القانون على الصعيد 

ما هي التدابري واملبادرات اليت ينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن تتخذها لتدعيم   )د( 
قدراهتا يف جمال منع اجلرمية ضمن سياق حكم القانون؟ وما الذي يلزم فعله إلدماج معايري األمم 

  ائية إدماجا تاما يف تلك اجلهود؟املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلن

على ضوء ما حدث من تطورات وما أُجري من حبوث منذ اعتماد املبادئ   )ه(  
التوجيهية ملنع اجلرمية، هل أحرزت الدول األعضاء تقدماً يف تطبيق املبادئ عمليا؟ وهل يلزم 

 ُتمكّن جلنة منع تقييم تطبيق املبادئ التوجيهية تقييماً أكثر منهجية؟ وما هي اآلليات اليت
اجلرمية والعدالة اجلنائية من تقييم أثر تلك القواعد واملبادئ يف إصالح نظم العدالة اجلنائية؟ 
وما هي مبادئ وسياسات منع اجلرمية الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت ثبت أهنا األجنح 

حسني التطبيق وتلك اليت ثبت أهنا أقل جناعة؟ وما الذي ميكن طرحه من هنوج جديدة لت
  العملي للمبادئ التوجيهية؟

نظرا ملا شهدته السنوات األخرية من تطورات، ما هي العناصر واألفكار   )و(  
  اجلديدة اليت ينبغي أخذها بعني االعتبار؟

هل هناك ممارسات جيدة يف جمال صوغ وتنفيذ الربامج املتعلقة مبنع اجلرمية   )ز(  
  يمي والدويل؟على الصعيد احمللي والوطين واإلقل

ما هي العقبات الرئيسية أمام صوغ وتنفيذ الربامج املتعلقة مبنع اجلرمية على   )ح(  
  الصعيدين املركزي واحمللي؟

كيف ميكن لتدريب املتخصصني يف جمال العدالة اجلنائية وموظفي اجملتمعات   )ط(  
يت ينبغي أن تكون هي احمللية أن يعّزز فعالية استراتيجيات منع اجلرمية؟ وما هي العناصر ال

  الرئيسية يف أي تدريب مناسب هبذا الشأن؟

ما هي االستراتيجيات والتدابري اليت ثبت جناحها يف معاجلة مسألة منع   )ي(  
أشكال معّينة من اإلجرام، مثل جرائم املدن واجلرمية املنظمة والفساد وما إىل ذلك؟ وما هي 

  ناس بأسباب تلك اجلرائم وما متثّله من أخطار؟التدابري اليت يلزم اختاذها إلذكاء وعي ال

ما هي اخلطوات اليت ميكن اختاذها لتعزيز تعميم املعارف ذات الصلة مبنع   )ك(  
  اجلرمية على السلطات احمللية واحلكومات الوطنية؟
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ما هي االستراتيجيات اليت ثبتت فعاليتها يف إشراك املواطنني األفراد   )ل(   
جملتمعية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، وكذلك سائر واملدارس واملنظمات ا

مكونات اجملتمع املدين، يف منع اجلرمية؟ وكيف ميكن تعزيز أوجه التضافر بني تلك اجلهات 
  ذات املصلحة من أجل تعزيز كفاءة وفعالية برامج وسياسات منع اجلرمية؟

 إىل تشخيص وتدقيق وإىل نظرا ألن من املسلَّم به أن منع اجلرمية حيتاج  )م(  
  معايري مرجعية وإىل رصد وتقييم، ما هي املمارسات اجليدة يف هذا الشأن؟

ُيعَترب التنسيق بني خمتلف اهليئات احلكومية املنخرطة يف منع اجلرمية عنصرا   )ن(  
  ؟فبناء على التجارب الوطنية، ما هي السبل األجنع واألجنح لضمان ذلك التنسيق وحتسينه. حموريا

  كيف ميكن للتكنولوجيات العصرية املتقدمة أن حتّسن استراتيجيات منع اجلرمية؟  )س(  

ما هي التدابري واملبادرات اليت ميكن استكشافها هبدف إعمال املبادئ   )ع(  
  التوجيهية؟ وما هي االحتياجات ذات األولوية من املساعدة التقنية يف جمال منع اجلرمية؟

   تكفل مزيدا من الفعالية يف تنفيذ استراتيجيات منع اجلرمية؟ما هي األدوات اليت  )ف(  

كيف ميكن للبلدان أن تتقاسم، على النحو األفضل، املعلومات واخلربات   )ص(  
املتعلقة باستراتيجيات منع اإلجرام الفعالة، وكذلك بأجدى وأجنح اجلهود الرامية إىل تنفيذ 

  املبادئ التوجيهية على الصعيد الوطين؟
    
تصدي نظم العدالة اجلنائية لتهريب املهاجرين   -٤ند املوضوعي الب

  الصالت باجلرمية : واالجتار باألشخاص
    املنظمة عرب الوطنية

    اخللفية  - ألف  
ميثّل االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين مظهرين خطريين من مظاهر اجلرمية   - ٤٢

جرامية املنظمة يف ارتكاب هذين وقد ُسلِّم بضلوع اجلماعات اإل). عرب الوطنية(املنظمة 
النوعني من اجلرائم، وبضرورة اختاذ تدابري مناسبة وفعالة للتصدي هلما على الصعيدين الوطين 
والدويل، من خالل اعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء 

 )١٦( والبحر واجلو، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب)١٥(واألطفال
                                                               

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (15) 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد  (16) 
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وُيظهر هذان . املكملني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
الربوتوكوالن، إىل جانب االتفاقية اُألم، أنه يلزم أن تؤخذ بعني االعتبار طائفة واسعة من 

ذ تلك األحكام األحكام الرامية إىل معاجلة املشكلة معاجلة شاملة ومن منظور سليم وأن تنفّ
وهذا، بدوره، يربز أمهية برامج بناء القدرات والتدريب كشرط الزم لتعزيز . تنفيذا فعاال

متاسك ومتانة وفعالية سياسات واستراتيجيات العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون الرامية إىل 
  .مكافحة هذين النوعني من اجلرائم

ب املهاجرين مشكلتني إجراميتني وكثريا ما يكون االجتار باألشخاص وهتري  - ٤٣
ويتضّمن التعريفان القانونيان لالجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين بعض . متداخلتني

وإضافة إىل ذلك، . العناصر املشتركة، كما أن احلاالت الواقعية قد تشتمل على اجلرمني معا
ونفس نقاط العبور ُوجد أن املتَّجرين واملهرِّبني كثريا ما يستعملون نفس دروب السفر 

  .واملقصد الرئيسية

وعلى الرغم من العناصر املشتركة، توجد بني النشاطني اإلجراميني موضع النقاش   - ٤٤
. اختالفات تتسم بأمهية بالغة لدى صوغ تدابري التصدي الوطنية واإلقليمية والدولية املناسبة

ن ضمن نطاق هتريب ففي حالة االجتار باألشخاص، جيب أن يتوافر عنصران ال يندرجا
فأوال، جيب أن يكون هناك شكل ما من التجنيد غري املشروع، مثل استعمال : املهاجرين

القوة أو القسر أو اخلداع أو نوع ما من إساءة استعمال السلطة أو حالة استضعاف، مما 
جيعل موافقة الشخص املعين غري ذات صلة؛ وثانيا، جيب أن يكون النشاط قد اضطلع به 

ففي حالة االجتار باألشخاص، يتمثل املصدر الرئيسي إليرادات اجلُناة . اض استغالليةألغر
أما يف حالة . والدافع االقتصادي الرتكاب اجلُرم يف ما يدرُّه استغالل الضحايا من عائدات

هتريب املهاجرين، فإن املصدر الرئيسي لإليرادات هو رسوم التهريب اليت يدفعها املهاجرون 
عيني، كما أنه ال توجد عادة عالقة مستمرة بني اجلاين واملهاجر حاملا يصل هذا غري الشر

واالختالف الرئيسي اآلخر بني التهريب واالجتار هو أن األول دائما ما . األخري إىل مقصده
فالصياغة اللغوية . يكون ذا طابع عرب وطين، أما الثاين فقد يكون كذلك أو ال يكون

توّضح أنه ال ينبغي جترمي )) أ (٣املادة (بروتوكول املهاجرين الشتراطات التعريف يف 
التهريب إال عندما ينطوي على دخول املهاجر بصورة غري مشروعة إىل دولة طرف، مما 

وليس هناك اشتراط من هذا القبيل يف األحكام اليت تتناول . يستلزم توافر عنصر عرب وطين
النظر عما إذا كان الضحايا متجرا هبم داخل االجتار باألشخاص؛ فهذا جيب جترميه بصرف 

  .بلد ما أو من بلد إىل آخر
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    وجهة التركيز املوضوعية  - باء  
لقد كان استعراض تنفيذ الربوتوكولني عنصرا أساسيا يف عمل مؤمتر األطراف يف   - ٤٥

معت يف هذا وُج. اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية منذ إنشائه تقريبا
السياق معلومات عن جهود التنفيذ الوطنية يتبني منها أن غالبية الدول األطراف املستجيبة 

ولكن نظرا الختالف . قد اعتمدت أُطرا تشريعية ومؤسسية لضمان تنفيذ الربوتوكولني
مستويات قدرة الدول األطراف على تنفيذ التدابري الالزمة يف اجملالني موضع النقاش تنفيذا 
تاما، فمن الضروري حتما بذل مزيد من اجلهود املنّسقة ملساعدة البلدان احملتاجة على صوغ 
استراتيجيات فّعالة ومتعددة اجلوانب ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين، وعلى 

  .بناء موارد مستدامة ومكّرسة لتنفيذ تلك االستراتيجيات

وفر االجتماعات التحضريية اإلقليمية، واملؤمتر وبوضع هذا يف االعتبار، ميكن أن ت  - ٤٦
الثاين عشر نفسه، حمفال مناسبا ملواصلة حبث وحتديد اجملاالت اخلاصة اليت ميكن فيها اّتباع 

ومتثّل األنشطة التدريبية، . أساليب مصممة خصيصا لتلبية االحتياجات من املساعدة التقنية
 مبهارات وقدرات العاملني يف ميدان العدالة على وجه اخلصوص، عنصرا جوهريا يف االرتقاء

اجلنائية وأجهزة إنفاذ القانون وموظفي دوائر اهلجرة وسائر املوظفني ذوي الصلة، مبن فيهم 
أولئك الذين يقّدمون اخلدمات والدعم لضحايا تلك اجلرائم، خصوصا فيما يتعلق 

  . منظّمة يف ارتكاهباباالستخدام الفّعال ألحكام الصكوك وكشف ضلوع مجاعات إجرامية
    

    املسائل املطروحة للمناقشة  - جيم  
رمبا تود االجتماعات التحضريية اإلقليمية واملؤمتر الثاين عشر إجراء مزيد من املناقشة   - ٤٧

  :للمسائل التالية

ما هو مدى اّتساق قوانني الدول األعضاء الوطنية املتعلقة باالجتار   )أ(  
مع التعاريف وأحكام التجرمي الواردة يف الربوتوكولني باألشخاص وبتهريب املهاجرين 

املقابلني؟ وإىل أي مدى تأخذ قوانينها بعني االعتبار ما يرد يف اتفاقية اجلرمية املنظّمة من 
  أحكام بشأن املشاركة يف مجاعة إجرامية منظّمة وغسل األموال وإعاقة سري العدالة والفساد؟

الوطنية املتعلقة باالجتار باألشخاص وهتريب إىل أي مدى متثّل القوانني   )ب(  
أو الشهود وحجز /املهاجرين جتسيدا ألحكام االتفاقية فيما يتعلق، مثال، حبماية الضحايا و

العائدات اإلجرامية ومصادرهتا وأساليب التحري اخلاصة وتسليم اجملرمني واملساعدة 
  املتبادلة؟ القانونية
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طنية باملعدات الالزمة لكشف جرائم االجتار ما هو مدى جتهيز السلطات الو  )ج(  
باألشخاص وهتريب املهاجرين والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ومقاضاهتم؟ وهل أنشأت 
الدول األعضاء أجهزة أو وحدات خاصة ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين؟ 

ليت حتتاج إليها وهل كّرست الدول األعضاء اهتماما للمهارات واملعارف املتخصصة ا
سلطات املالحقة القضائية من أجل التصدي لتلك اجلرائم؟ ولدى التحقيق يف قضايا االجتار 
باألشخاص وهتريب املهاجرين، ما هو مدى استعداد وقدرة العاملني يف ميدان العدالة اجلنائية 

تلك على حتديد ما تنطوي عليه تلك القضايا من عناصر إجرام منظّم وعلى التحري عن 
العناصر؟ وما هو أفضل سبيل ممكن للحصول على تعاون الضحايا يف عمليات التحري عن 
املتجرين واملهربني ومالحقتهم قضائيا؟ وما هو مدى تزويد احملققني وأعضاء النيابة العامة 

أو مصادرة عائدات جرائم املتجرين واملهربني؟ وهل لدى /بالوسائل الالزمة حلجز و
املختصة قدرة على استبانة ضحايا االجتار باألشخاص يف مرحلة مبكرة؟ السلطات الوطنية 

وما هي املؤشرات اليت يلزم النظر فيها هلذا الغرض؟ وعند التحقيق يف االجتار باألشخاص 
وهتريب املهاجرين وغريمها من أشكال اجلرمية املنظّمة، هل تستخدم الدول األعضاء فعليا 

ائل اجلنائية، مثل تسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية آليات التعاون الدويل يف املس
والتعاون الدويل ألغراض املصادرة؟ وكيف ميكن املضي يف توثيق التعاون بني السلطات 
الوطنية املسؤولة عن التحقيق يف جرائم االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين وسائر 

  ل والفساد؟األجهزة املسؤولة عن التحقيق يف غسل األموا

ما هي خصائص عمليات هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص يف أقاليم   )د(  
أو املتجرين يف أشكال /الدول األعضاء؟ وهل استبانت الدول األعضاء ضلوع املهربني و

أخرى من اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية؟ وما هي الطرائق اليت استعملتها الدول األعضاء 
  ئك اجلناة أو تعطيلها؟ملكافحة أنشطة أول

ق من تقّدم على الصعيد الوطين يف صوغ وصون ُنظم جلمع ماذا َتحقّ  )ه(  
املعلومات عن التدابري الوطنية املّتخذة ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين، مبا يف 
ذلك استجابات ُنظم العدالة اجلنائية للضحايا ومساعدهتا ومحايتها هلم، ولتصنيف تلك 

  ملعلومات منهجيا وحتليلها، وكذلك يف جتميع املمارسات الفُضلى يف مكافحة تلك اجلرائم؟ا

هل هناك بىن حتتية مناسبة جلمع وحتليل املعلومات االستخباراتية العملياتية   )و(  
من أجل تطوير التحقيقات وإسداء العون هلا؟ وما الذي ميكن فعله لتحسني العالقة بني 

ابة العامة وسائر الوحدات املعنية، مثل وحدات التحقيقات املالية، ضمانا الشرطة وأعضاء الني
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للنجاح يف مالحقة اجلرائم ذات الصلة ويف جتميد العائدات املتأتية من تلك اجلرائم وحجزها 
  ومصادرهتا؟

فيما يتعلق باالجتار باألشخاص، ما هي التدابري اليت ُتوفَّر من أجل محاية   )ز(  
أثناء إجراءات احملاكمة، مثل اإلدالء بالشهادة بواسطة الفيديو وبواسطة الضحايا ودعمهم 

اهلاتف وتقدمي الضحايا بيانات مكتوبة واإلدالء بالشهادة يف جلسات مغلقة، وكذلك يف 
إجراءات ما قبل احملاكمة وما بعدها؟ وهل هناك تدابري معينة حلماية األشخاص املعوقني 

  الذين هم ضحايا لالجتار؟

فيما يتعلق بتهريب املهاجرين، هل هناك تدابري ملعاجلة مشكلة املهاجرين   )ح(  
  الذين ليست لديهم وثائق؟

ما هو التقّدم احملرز يف ميدان التعاون بني الدول األطراف يف الربوتوكولني   )ط(  
رجوع ضحايا االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين إىل أوطاهنم؟ وما هي /فيما يتعلق بإعادة

  دابري اليت يلزم اختاذها لزيادة تعزيز ذلك التعاون؟الت

ما هي االستراتيجيات اليت أثبتت جناعتها وجناحها يف منع االجتار   )ي(  
باألشخاص وهتريب املهاجرين ويف محاية الضحايا من معاودة إيذائهم؟ وما الذي يلزم فعله 

  ملعاجلة األسباب اجلذرية لتلك اجلرائم؟

ساعدة التقنية الالزمة ملكافحة ضلوع اجلماعات اإلجرامية ما هي أنواع امل  )ك(  
املنظّمة يف هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص؟ وكيف ميكن ملكتب األمم املتحدة املعين 
باملخدرات واجلرمية أن يستخدم واليته استخداما تاما يف زيادة قدرة الدول األعضاء على 

ية املنظّمة واالجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين وعلى استبانة الصالت بني اجلماعات اإلجرام
اختاذ تدابري مضادة مناسبة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بناء على ذلك؟ وكيف ميكن 
للمكتب أن يساعد على توثيق التنسيق بني بلدان املنشأ والعبور واملقصد واملنظمات الدولية 

لمكتب أن جيعل أعماله ذات الصلة مدجمة يف صميم أعمال واإلقليمية املعنية؟ وكيف ميكن ل
  هيئات األمم املتحدة اليت تتوىل زمام القيادة يف األزمات أو حاالت الطوارئ اإلنسانية؟
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التعاون الدويل على مكافحة غسل األموال   -٥البند املوضوعي 
استنادا إىل صكوك األمم املتحدة وسائر 

    الصكوك املوجودة ذات الصلة
    اخللفية  - ألف  

تدعو الصكوك القانونية الدولية، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة   - ٤٨
 الدول إىل أن تقّدم كل منها إىل )١٧(عرب الوطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

 املتعلقة األخرى أقصى قدر من املساعدة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية
ويقضي هذان الصكان أيضا بأن جتّرم الدول . بغسل األموال من خالل التعاون الدويل

األعضاء غسل األموال املتأتية من طائفة واسعة من اجلرائم األصلية، منها اجلرائم املرتكبة 
ويف كثري من احلاالت، . داخل وخارج نطاق الوالية القضائية للدولة الطرف املعنية

ب جرم غسل األموال واجلرم األصلي يف البلد نفسه؛ ومن مث فإن التعاون بني الدول ُيرتك ال
األعضاء أمر أساسي للنجاح يف مالحقة مرتكبـي جرائم غسل األموال ويف املصادرة الفعلية 

  .اجلرائم لعائدات

وإدراج أحكام خاصة بشأن غسل األموال يف االتفاقيتني املذكورتني أعاله يدل على   - ٤٩
واستنادا إىل التجربة . ية الصلة بني غسل األموال واجلرمية املنظّمة والفساد، على التوايلأمه

الناجحة يف إدراج أحكام تتعلق بغسل األموال يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري 
ائفة  قَّننت االتفاقيتان الالحقتان ط)١٨(،١٩٨٨املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

والتطور الذي يتجلى يف التفاصيل . واسعة من تدابري مكافحة غسل األموال تقنينا شامال
اإلضافية اجملسدة يف اتفاقية مكافحة الفساد هو نتاج ما أحرزته جمموعة واسعة من الدوائر يف 
واليات قضائية متعددة من تقّدم يف التعامل مع تطبيق تدابري مكافحة غسل األموال وما 

وقد استفادت أحكام اتفاقية اجلرمية املنظّمة . بته من خربة عملية من تطبيق تلك التدابرياكتس
واتفاقية مكافحة الفساد من كوهنما نتاجا لعملية تفاوض تشاركية متاما ومفتوحة أمام 

ويشكّل ترويج أحكامهما . ومن مث، فهما متثالن توافقا يف اآلراء على الصعيد العاملي. اجلميع
ن العمل املستمر الذي يقوم به مؤمتر األطراف يف كل من االتفاقيتني واملكتب بصفته جزءا م

أمانة هذين املؤمترين ووفقا للوالية اليت أسندهتا إليه االتفاقيتان واملؤمتران وهيئات األمم 
ويواصل هذا العمل إنتاج رؤى متبصرة قّيمة بشأن متطلبات . املتحدة التشريعية املختصة

                                                               
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد عاهداتجمموعة املاألمم املتحدة،  (17) 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  (18) 
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احتياجات املؤسسات املختصة بذلك يف البلدان املختلفة وُسبل تلبية تلك التنفيذ و
  .االحتياجات، وكذلك وسائل تدعيم التعاون الدويل

    
    وجهة التركيز املوضوعية  - باء  

يف هذا السياق، رمبا تود االجتماعات التحضريية اإلقليمية واملؤمتر الثاين عشر تناول   - ٥٠
  :املسائل التالية

ة االقتصاد املوازي، الذي كثريا ما يكون خارج نطاق رادار مراقبة مسأل  )أ(  
املعامالت املالية ورصدها، وكذلك استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إنشاء 
خمططات غسل األموال وما يتصل بذلك من حتديات يلزم التصدي هلا من خالل تدابري 

  أو الئحية؛/تشريعية و

دفة يف تنفيذ األحكام ذات الصلة من الصكوك القانونية التحديات املصا  )ب(  
  الدولية؛

تقييم املعايري املوجودة ملنع غسل األموال ومكافحته، مبا فيها اُألطر القانونية   )ج(  
 والالئحية الداخلية والقواعد الدولية؛

احلاجة إىل مساعدة تقنية معززة ومتخصصة لتدعيم قدرة السلطات   )د(  
نية على كشف احلاالت املنطوية على غسل األموال والتحقيق فيها واملؤسسات املع

 .ومالحقتها بصورة فّعالة
    

   املسائل املطروحة للمناقشة  - جيم  
 :مبزيد من التحديد، ميكن أن تتناول املناقشة املسائل التالية  - ٥١

ما هي العقبات املصادفة يف ميدان التعاون الدويل بشأن التحقيق يف قضايا   )أ(  
سل األموال ومالحقتها، مبا يف ذلك حجز العائدات اإلجرامية ومصادرهتا؟ وكيف تتغلب غ

الدول األعضاء على تلك العقبات؟ وعلى وجه اخلصوص، كيف تتغلب الدول األعضاء 
على العقبات املصادفة يف تبادل املعلومات من خالل املساعدة القانونية املتبادلة، وكذلك يف 

 طلوبني يف قضايا غسل األموال؟التوصل إىل تسليم امل

هل هناك سبل أخرى، إىل جانب املساعدة القانونية املتبادلة، لتبادل   )ب(  
املعلومات، خصوصا على الصعيد العمليايت؟ وما الذي ميكن فعله لزيادة التشجيع على إنشاء 
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ميم مؤسسات مثل وحدات االستخبارات املالية لكي تعمل كمراكز وطنية جلمع وحتليل وتع
املعلومات عن أنشطة غسل األموال احملتملة؟ وكيف ميكن تعزيز التنسيق بني تلك الوحدات 
وسائر األجهزة احمللية؟ وما هو تواتر ومدى تبادل املعلومات بني وحدات االستخبارات 
املالية يف الدول األعضاء؟ وما هي النظم املوجودة لدى الدول األعضاء لتسهيل ذلك 

كن للعضوية يف آليات مثل جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية التبادل؟ وكيف مي
والستخدام موقع إيغمونت الشبكي املشفّر أن يساعدا على حتسني قدرة املؤسسات املختصة 

 على أداء هذه الوظائف؟

كيف طّبقت الدول األعضاء ما تتضمنه الصكوك القانونية ذات الصلة من   )ج(  
كشف نقل العائدات اإلجرامية، خصوصا بتعيني هوية زبائن املؤسسات أحكام تتعلق مبنع و

املالية واملستفيدين احلقيقيني من األموال؛ وبتشديد الرقابة على التدفقات املالية ذات الصلة 
؛ وبالنهي عن تشغيل املصارف اليت ليس هلا حضور مادي "األفراد ذوي الظهور السياسي"بـ

 مالية معتمدة؟ وما هي الصعوبات املصادفة يف هذا الصدد؟واليت ال تنتسب إىل جمموعة 

ما هي اآلليات الرمسية وغري الرمسية لتبادل املعلومات اليت هي متاحة   )د(  
لألجهزة األخرى املشاركة يف مكافحة غسل األموال، مثل اهليئات اإلشرافية وأجهزة إنفاذ 

 القانون والنيابة العامة؟

شجيع إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة ملكافحة غسل ما الذي ميكن فعله لت  )ه(  
األموال؟ وما هو عدد حاالت إنشاء الدول األعضاء أفرقة من هذا القبيل، ومدى ما أثبتته 

 من فعالية؟

إىل أي مدى كان املكتب قادرا على تلبية احتياجات الدول األعضاء من   )و(  
كن للمكتب أن يدعِّم شراكاته املساعدة التقنية يف جمال مكافحة غسل األموال؟ وكيف مي

العملياتية مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة، وخصوصا املؤسسات 
املالية الدولية وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية وسائر مقّدمي املساعدة التقنية؟ وكيف 

 لبة والبلدان املاحنة؟ميكن له أن يواصل تعزيز تشاوره وتواصله مع البلدان الطا

ما هي األدوات الالزمة لتيسري التعاون الدويل فيما يتعلق بغسل األموال، مبا   )ز(  
 فيها احللول اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات هلذا الغرض؟

د الدول الطالبة احتياجاهتا؟ وكيف تكفل تبليغ تلك االحتياجات كيف حتّد  )ح(  
 جتسيدها فيما جيريه هؤالء من تقييمات لالحتياجات؟إىل مقّدمي املساعدة التقنية و
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ما هي أنشطة املساعدة التقنية اليت ُتعترب فّعالة وناجعة يف تيسري اعتماد   )ط(  
تشريعات ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من أجل بناء نظام فّعال يف هذين اجملالني 

ُتقيِّم الدول األعضاء فرصة املشاركة يف وتعزيز قدرة املوظفني املعنيني بتلك القضايا؟ وكيف 
أنشطة املساعدة التقنية، وخصوصا تلك اليت تنظّم على الصعيد اإلقليمي أو دون اإلقليمي، 

  من أجل معاجلة املشاكل املصادفة يف تبادل املعلومات العملياتية؟

كيف ُتقيِّم الدول األعضاء ما لعمل اآلليات اإلقليمية ملكافحة غسل   )ي(  
موال، مثل اهليئات اإلقليمية اليت أُنشئت على غرار فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، األ

من تأثري يف تقييم ما لدى الدول األعضاء من نظم ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
  ولتقاسم اخلربات وإلجراء عمليات التصنيف النوعي؟

التوصيات الدولية ملكافحة غسل كيف جرى تقييم مدى مالءمة املعايري و  )ك(  
األموال على ضوء التطور الدائب يف ظاهرة غسل األموال؟ وكيف ُتقيِّم الدول األعضاء دور 
وتأثري اآلليات املوجودة ملكافحة غسل األموال؟ وكيف ُتقيِّم الدول األعضاء دور منع غسل 

على استرداد املوجودات األموال كشرط الزم للتعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون الدويل 
وفقا للفصل اخلامس من اتفاقية مكافحة الفساد؟ وماذا ُيصادف من عقبات وصعوبات يف 
إعادة املوجودات املصادرة إىل بلدان املنشأ يف قضايا غسل األموال الناشئة عن ارتكاب 

  جرائم معّينة، وخصوصا الفساد؟

وال، وخصوصا يف القضايا يف جمال التعاون الدويل على مكافحة غسل األم  )ل(  
اليت تكون فيها العائدات املغسولة متأتية من جرائم أصلية ارُتكبت يف بلد أجنيب، ماذا 
ُيصادف من صعوبات، مثل تقييدات أو عقبات ذات طابع قانوين أو ذات صلة بالفقه 

  د اآلخر؟القانوين احمللي، يف حال عدم صدور حكم باإلدانة فيما يتعلق باجلرم األصلي يف البل

هل هناك حاجة إىل مناسقة خمتلف اآلليات املوجودة لتقييم تنفيذ املعايري   )م(  
  اخلاصة مبكافحة غسل األموال؟

يف كثري من " الرمسي"ى بالنظام املايل نظرا لتدين درجة املشاركة يف ما يسّم  )ن(  
 أو االقتصاد اخلفي البلدان، ما هي احلالة الراهنة فيما يتعلق مبدى تعّرض القطاع غري الرمسي

  لغسل األموال؟

هل حيتمل أن يفضي امتثال املؤسسات املالية للوائح مكافحة غسل   )س(  
األموال املتشّددة، وبالتايل فرضها ضوابط مالية صارمة ونسب عمولة عالية، إىل إقصاء 
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 جزء كبري من السكان يف اقتصاد قائم على النقد، مما يدفع هؤالء السكان إىل االعتماد
  على القطاع غري الرمسي؟

واطن الضعف واملخاطر املرتبطة باملخططات اجلديدة هل جتري معاجلة َم  )ع(  
واملعقّدة واملبتكرة، مثل إساءة استعمال نظم الدفع اإللكترونية ومصارف املناطق املالية احلرة 

لي والدويل؟ واستخدام النظم غري الرمسية لتحويل األموال، معاجلة وافية على الصعيدين الداخ
  وكيف ميكن تعزيز التعاون بني الدول األعضاء ملعاجلتها؟

ى الدول األعضاء للجرائم املتعلقة باهلوية اليت ترتكب ألغراض كيف تتصّد  )ف(  
غسل األموال، وخصوصا استخدام معلومات زائفة عن اهلوية إلجراء حتويالت مالية عن ُبعد 

  من خالل مصارف املناطق املالية احلرة؟

كيف يعاجل موظفو أجهزة إنفاذ القانون مسألة املخططات املعقّدة اخلاصة   )ص(  
باملعامالت املالية وتكوين الشركات، من أجل التحقيق يف قضايا غسل األموال ومواكبة 

  التطور السريع يف األساليب اإلجرامية؟

ليات هل تتناول املعايري الدولية تناوال كافيا مواطن الضعف املرتبطة بعم  )ق(  
النقل التجاري لألشياء ذات القيمة والبضائع إىل قنوات غسل األموال؟ وكيف ينبغي 

" متدنية القدرات"للمعايري الدولية املتعلقة مبنع غسل األموال وكشفه أن ُتطبَّق يف بلدان معّينة 
  وذات اقتصادات قائمة على النقد؟ 

    
علم والتكنولوجيا التطورات األخرية يف استخدام ال  -٦البند املوضوعي 

من جانب اجلناة والسلطات املختصة مبكافحة 
    اجلرمية، مبا يف ذلك جرائم الفضاء احلاسويب

   اخللفية  - ألف  
أفضى انتشار تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة إىل أشكال متزايدة من   - ٥٢

المتها وتوافرها جرائم الفضاء احلاسويب ُيشكّل خطرا ال على سرية النظم احلاسوبية وس
ويف السنوات القليلة املاضية، اعترف كل . فحسب بل وعلى أمن بعض املرافق البالغة األمهية

من جلنة املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ومها هيئتا املكتب التشريعيتان، 
 قرارات خمتلفة، وكذلك مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف

 الصادر عن املؤمتر احلادي عشر، مبا ملسامهة األمم ٢٠٠٥وخصوصا إعالن بانكوك لعام 
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املتحدة يف احملافل اإلقليمية وسائر احملافل الدولية من أمهية يف مكافحة جرائم الفضاء 
وقد عاود إعالن بانكوك، على وجه اخلصوص، التأكيد على األمهية األساسية . احلاسويب

تنفيذ الصكوك املوجودة ومواصلة تطوير التدابري الوطنية ملكافحة تلك اجلرائم، ورّحب ل
باجلهود الرامية إىل تعزيز وتكميل التعاون القائم يف جمال منع اجلرائم املتعلقة بالتكنولوجيا 

ودعا ). ٦٠/١٧٧ من مرفق قرار اجلمعية العامة ١٦ و١٥الفقرتان (الراقية واحلاسوب 
نة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، اإلعالن جل

جنبا إىل جنب مع شبكة معاهد منع اجلرمية والعدالة اجلنائية التابعة له، إىل استكشاف 
إمكانية تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء يف التصدي للجرائم املتعلقة باحلاسوب، حتت 

  .ملتحدة وبالتشارك مع سائر املنظمات اليت هلا وجهة تركيز مماثلةإشراف األمم ا

فقد . ومما يثري االهتمام أيضا التطور العلمي والتكنولوجي يف ميدان التحاليل اجلنائية  - ٥٣
أسهمت الفتوحات التكنولوجية الكبرية يف هذا امليدان وازدياد استخدام العلوم يف 

وُتعّزز .  يف مكافحة اإلجرام يف العقد املاضياإلجراءات القضائية إسهامات جليلة
التكنولوجيات اجلديدة بصفة مستمرة العمل املضطلع به يف مسارح اجلرمية ويف خمتربات 

وقد عّززت تلك الفتوحات كفاءة نظم العدالة اجلنائية يف كشف اجلرائم . التحاليل اجلنائية
  .وإدانة اجلناة وعتق األبرياء

    
     املوضوعيةوجهة التركيز  - باء  

متثّل جرائم الفضاء احلاسويب شكال حديث العهد نسبيا من النشاط اإلجرامي، الذي   - ٥٤
ال تقّيده حدود البلدان؛ إذ ميكن للمجرمني أن يغريوا أماكن نشاطهم من بلد إىل آخر يف 

ومن . غضون ثوان معدودة يف العامل السيرباين، بصرف النظر عن مكان تواجدهم الشخصي
. ن مكافحة جرائم الفضاء احلاسويب مكافحة فعالة تستوجب زيادة تعزيز التعاون الدويلمث، فإ

كما أن من الضروري جدا توفري املساعدة التقنية وأدوات التدريب للبلدان النامية اليت تفتقر 
إىل القدرة واخلربة الفنية الالزمتني للتصدي جلرائم الفضاء احلاسويب، ألن من شأهنا أن جتعل 

ك البلدان قادرة ال على تقاسم املعارف واملعلومات الالزمة لكشف جرائم الفضاء احلاسويب تل
قة بني ة الرقمية املتعّموالتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها فحسب، بل وعلى التغلّب على اهلّو

  )١٩(.البلدان النامية والبلدان املتقدمة يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

                                                               
انظر املناقشات اليت ُعقدت يف السنوات األخرية حتت رعاية منتدى إدارة اإلنترنت، وهو حمفل يضم جهات  (19) 

 العام وفقا للوالية اليت معنية متعّددة إلجراء حوار سياسايت بشأن املسائل املتعلقة باإلنترنت َعقَده األمني
: أسندهتا إليه القمة العاملية جملتمع املعلومات، وخصوصا املناقشات املتعلقة باجملالني املوضوعيني احملوريني

  .(http://www.intgovforum.org/cms/index.php/home)" تيسُّر الوصول"و" األمن"
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يد وضع املعايري، توفّر اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة جبرائم الفضاء وعلى صع  - ٥٥
 أساسا قانونيا للتعاون يف نطاق أوسع بكثري من نطاق الدول األعضاء يف جملس )٢٠(احلاسويب

بيد أنه ميكن كذلك . أوروبا، ألن باب االنضمام هلا مفتوح أمام الدول األخرى أيضا
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، حيثما انطبق احلال، بغية استخدام اتفاقية األمم املتحدة 

فاالتفاقية األخرية ُتلزم الدول األطراف فيها باستحداث . تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان
جمموعة من التدابري لتدعيم املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني للعدالة وسائر أشكال 

ئي والتعاون بني أجهزة إنفاذ القانون من أجل مكافحة مجيع اجلرائم اخلطرية، التعاون القضا
ومع أن االتفاقية ال تنطبق إال يف حاالت ضلوع مجاعة إجرامية . مبا فيها اجلرائم السيربانية

منظمة، وأهنا ُتعرِّف اجلماعة بأهنا مجاعة إجرامية منظمة إذا كان من بني أهدافها احلصول 
، فإن معظم اجلرائم السيربانية اخلطرية يندرج ضمن "الية أو منفعة مادية أخرىمنفعة م"على 

هو، على أية حال، " منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى"ومعىن عبارة . نطاق تلك االتفاقية
واسع نسبيا ويشمل، على سبيل املثال، ما يرتكب عرب اإلنترنت من جرائم متعلقة باهلوية، 

املسروقة أو املصطنعة أو املعلومات املتعلقة باهلوية كنوع من السلع غري حيث ُتعامل اهلوية 
املشروعة، فُتشترى أو ُتباع أو ُتَتبادل، وحيث يساء استعمال اهلوية لتحقيق مكاسب 

ومن شأن . شخصية أو مؤسسية، تشمل مكاسب غري مالية، مثل تأمني الدخول إىل بلد آخر
أهنا نوع من سلعة غري مشروعة ُتشترى أو ُتباع أو على " مسألة مطروحة للبحث"معاملة 

ُتتبادل من جانب مجاعة إجرامية منظمة أن تسري أيضا على استخدام تكنولوجيا املعلومات، 
  .وخصوصا اإلنترنت، يف التعدي اجلنسي على األطفال واستغالهلم جنسيا

يا، مبا فيها استغالل وقد زادت اإلنترنت من نطاق ومقدار الصور اليت متثّل تعديا جنس  - ٥٦
األطفال ألغراض خالعية، ومن تيّسر االطالع إليها إذ توفّر بيئة تتيح انتشارها وتنشئ سوقا 

فهناك على الدوام جمموعة من مواقع الويب اخلاصة بالتعدي اجلنسي . متوسعة الستهالكها
وهذا، . نظمةعلى األطفال، معظمها جتاري، يدرُّ ثروة هائلة على اجلماعات اإلجرامية امل

بدوره، يطرح حتديات أمام أجهزة إنفاذ القانون اليت تويل عناية متزايدة ملكافحة اجلرائم 
وغالبا ما تكون التحقيقات . اجلنسية املرتكبة عرب اإلنترنت وختّصص موارد متزايدة هلذا الغرض

ة متعّددة وتستهدف معقّدة ومستغرقة لكثري من الوقت، ألهنا كثريا ما ُتنسَّق بني واليات قضائي
ويقّدر عدد ما . شبكات من اجلناة الذين يستخدمون درجات متفاوتة من االحتياطات األمنية

 ٢٠٠٥استضافته الويب يف خمتلف أحناء العامل من مواقع مرتبطة باجلرائم اجلنسية منذ عام 

                                                               
  .١٨٥، الرقم جمموعة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (20) 
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ي عنها، ولكي تتمكّن الشراكات الدولية من تعطيل تلك املواقع والتحر.  موقع٣ ٠٠٠بنحو 
جيب على احلكومة وصناعة اإلنترنت وأجهزة الشرطة واجلهات املسؤولة عن اخلطوط اهلاتفية 
الساخنة واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات اخلريية املعنية باألطفال واملتخصصني يف التربية 

قدر وعلماء النفس واحملققني املاليني أن يعملوا كلهم معاً على إحداث تغيري وعلى احلد 
وإىل جانب ذلك، . اإلمكان من التعدي اجلنسي املستمر على األطفال بواسطة التكنولوجيا

تربز تلك األنشطة اإلجرامية مدى أمهية قيام أفضل تعاون ممكن بني أجهزة إنفاذ القانون 
  )٢١(.ومقدِّمي خدمات اإلنترنت يف مكافحة جرائم الفضاء احلاسويب

التعاون مطلوبا فيه، هو جمال إقامة الشبكات ومثة جمال آخر قد يكون ذلك   - ٥٧
، اليت أصبحت، بفعل )Facebook" (فيسبوك"و) MySpace" (مايسبيس"مثل (االجتماعية 

. التطور السريع لتكنولوجيات اإلنترنت، تتمتع برواج متزايد كوسيلة للتواصل االجتماعي
صوصية ميكن للجناة أن وهذه الثورة يف التفاعل االجتماعي ُيرافقها إفشاء ملعلومات خ

  .يسيئوا استعماهلا، وميكن هلا بالتايل أن تيّسر أشكاال جديدة من اإلجرام يلزم التصدي هلا

ومتثّل إساءة استعمال اإلنترنت ألغراض إرهابية خطرا شديدا، ويلزم بذل مزيد من   - ٥٨
لعمل املعنية ويف هذا الصدد، ُيالَحظ أن فرقة ا. اجلهود الكتساب فهم أفضل هلذه املسألة

 كيانا تابعا ملنظومة األمم املتحدة ٢٣بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب، اليت يلتقي فيها 
هبدف ضمان التنسيق العام والتالحم فيما تبذله ) اإلنتربول(واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

دعم جهود منظومة األمم املتحدة من جهود ملكافحة اإلرهاب، مبا فيها العمل التعاوين ل
البلدان الرامية إىل تنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، قد أنشأت فريقا 

وأهداف هذا الفريق هي حتديد . عامال معنيا مبكافحة استخدام اإلنترنت ألغراض إرهابية
أصحاب املصلحة والشركاء ومجعهم معا هبدف تقاسم املعلومات، وكذلك حتديد السبل 

حملتملة ملواجهة ذلك اخلطر على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي ودراسة ما ميكن لألمم ا
  .املتحدة أن تؤديه من دور يف تنسيق التدابري اليت تتخذها الدول األعضاء

                                                               
انظر الدراسة اليت كَلَّف جملس أوروبا بإجرائها حول التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون ومقدِّمي خدمات  (21) 

  صوب مبادئ توجيهية مشتركة : اإلنترنت من أجل مكافحة جرائم الفضاء احلاسويب
 /http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime) )٢٠٠٨يونيه /حزيران(

cybercrime/Documents/Reports-Presentations/567_prov-d-wgSTUDY_25June2008.pdf) واملبادئ ،
التوجيهية اخلاصة بالتعاون بني أجهزة إنفاذ القانون ومقدِّمي خدمات اإلنترنت من أجل مكافحة جرائم 

 /http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation) ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢الفضاء احلاسويب، اليت اعُتمدت يف 
economiccrime/cybercrime/cy_activity_Interface2008/567_prov-d-guidelines_provisional2_ 

3April2008_en.pdf).  
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  : اتوميكن تصنيف التطورات األخرية يف التحاليل اجلنائية يف ثالث فئ  - ٥٩

 تكنولوجيات حتليل احلمض اخللوي استحداث تكنولوجيات جديدة، مثل  )أ(  
اليت تتيح حتليل مقادير بالغة الصغر من املادة األحيائية اليت يتركها اجلناة ) DNA(الصبغي 

فعلى سبيل املثال، أصبحت املادة اليت . وراءهم وتوفر معلومات مل تكن متاحة يف املاضي
كافية ) ية أو عجالت القيادةمثل األسلحة النار(تتبقى من التناول اليدوي البسيط لألشياء 

وميكن اآلن . اآلن إلنتاج َوْسمة محض خلوي صبغي ميكن بواسطتها حتديد هوية الشخص
حتليل مادة حمتوية على محض خلوي صبغي يعود تارخيها إىل سنوات عديدة، مما يسهم يف 

  ؛"الباردة"حل القضايا 

املثال، توجد اآلن فعلى سبيل . حتسني التكنولوجيات املوجودة وتدعيمها  )ب(  
كما أن ازدياد . عوامل ُمفاِعلة كيميائية لكشف بصمات األصابع على أنواع معينة من املواد

ى إىل استحداث أدوات حممولة تستعمل يف املقام درجة حتّمل بعض التقنيات التحليلية أّد
  األول لكشف العقاقري واملتفجرات يف امليدان يف الوقت املناسب؛

كنولوجيات املوجودة نتيجة ملا شهدته تكنولوجيا احلاسوب من حتسني الت  )ج(  
أوجه تقدم، مثل معاجلة الصور لتحسني جودة بصمات األصابع غري اجللية ذات النوعية 

  .الرديئة والتصوير الرقمي والتطورات يف قواعد البيانات
    

    املسائل املطروحة للمناقشة  - جيم  
  :التاليةإلقليمية واملؤمتر الثاين عشر النظر يف املسائل رمبا تود االجتماعات التحضريية ا  - ٦٠

كيف ميكن للمجتمع الدويل أن يروج الستراتيجية واسعة النطاق ملكافحة   )أ(  
جرائم الفضاء احلاسويب، تشمل مساعدة تقنية ومناذج لتشريعات وتعاونا بني أجهزة إنفاذ 

ألطر القانونية املوجودة خمتلف القانون؟ وفيما يتعلق بالتشريعات، إىل أي مدى تشمل ا
أشكال جرائم الفضاء احلاسويب؟ وهل توجد قواعد بيانات حتتوي على معلومات عن خمتلف 
اجلوانب، مثل عدد جرائم الفضاء احلاسويب وعدد التوقيفات واملالحقات القضائية 

 القدرات واإلدانات؟ وما هي األولويات اخلاصة بتقدمي املساعدة التقنية هبدف معاجلة نقص
  واخلربة الفنية يف ميدان جرائم الفضاء احلاسويب؟

ماذا يوجد من ممارسات جيدة لتدعيم قدرات موظفي أجهزة إنفاذ القانون   )ب(  
والنيابة العامة يف جمال مكافحة جرائم الفضاء احلاسويب؟ وما هو دور ومهمة منصات الرقابة 

عمل على مدار الساعة؟ وهل هناك يف اإلنترنت ودور ومهام الوحدات الوطنية اليت ت
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وحدات إنفاذ قانون متخصصة مسؤولة عن مكافحة جرائم الفضاء احلاسويب وعن تبادل 
املمارسات واملعلومات املتصلة بذلك؟ وما هي التدابري اليت ميكن اختاذها لضمان مواكبة 

 احلاسويب ويف أجهزة العدالة اجلنائية للتغريات يف التكنولوجيا ذات الصلة جبرائم الفضاء
  اجتاهات تلك اجلرائم؟

كيف ميكن معاجلة النواقص يف التدريب؟ وما هي أنواع املواد التدريبية   )ج(  
  الالزمة؟

ما هي أنواع املواد اخلالعية املتعلقة باألطفال املتداولة عرب اإلنترنت وما هي   )د(  
  القانون؟اآلثار املترتبة على ذلك يف التدابري التشريعية وتدابري إنفاذ 

كيف ميكن التوصل إىل طرائق دولية فعالة ملكافحة تداول املواد احملتوية على   )ه(  
  :تعد جنسي على األطفال؟ ويف هذا الصدد، ميكن أن يؤخذ بعني االعتبار بعض مما يلي

أن مكافحة هذه العمليات ينبغي أن تكون جزءا من عمل األجهزة اليت سبق   ‘١‘  
ة املنظمة والفساد والتعدي اجلنسي على األطفال عرب إنشاؤها ملكافحة اجلرمي

  اإلنترنت؛

احلاجة إىل اتباع هنج دويل موحد على صعيد إنفاذ القانون من أجل   ‘٢‘  
االستحواذ على ملكية مواقع الويب التجارية اليت تبث مواد حمتوية على تعد جنسي 

رطة الوطنية لضمان على األطفال منذ وقت طويل، بني اخلوادمي وواليات أجهزة الش
  التحري عن املوزعني وإزالة حمتوى تلك املواقع؛

تكفُّل الصناعة بوضع ضوابط رقابية ذاتية، ودعم اخلطوط الساخنة الوطنية،   ‘٣‘  
  مع دعم ذلك مبا يلزم من تشريعات ذات صلة؛

بني اخلطوط الساخنة والصناعة على " مالحظة فإزالة"اعتماد تدابري   ‘٤‘  
ويل والوطين، من أجل متكني مجيع الشركات اليت ترعى مواقع على الصعيدين الد

الويب واجلهات اليت تقدم خدمات اإلنترنت من إزالة املواد احملتوية على تعد جنسي 
على األطفال من شبكاهتا، بصرف النظر عما إذا كانت جزءا من مركز وطين أم 

  خط ساخن؛

هلواتف اجلّوالة ومقّدمي خدمات تزويد مقّدمي خدمات اإلنترنت ومشّغلي ا  ‘٥‘  
  حّيالبحث وشركات التنقية بقوائم دينامية شاملة مبواقع الويب احملتوية على بثّ

ر هلم حجب حمتوى ذلك ملواد منطوية على تعّد جنسي على األطفال، لكي يتيّس
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، حلماية مستعملي اإلنترنت من مشاهدته وللحد من استمرار التعدي اجلنسي البثّ
  األطفال من خالل املشاهدة املتكررة؛على الضحايا 

التقّيد مبدونة قواعد ملمارسات الصناعة من أجل حتقيق التزام قطاع اإلنترنت   ‘٦‘  
  ملقاصد ومبادئ املمارسات اجلّيدة املعترف هبا؛

بذل جهود دولية من جانب مكاتب تسجيل أمساء احلقول والسلطات ذات   ‘٧‘  
  قول املرتبطة بالتعدي اجلنسي على األطفال؛الصلة من أجل إتاحة إلغاء تسجيل احل

مشاركة مجيع اخلطوط الساخنة يف مشروع قاعدة بيانات مركزية، على   ‘٨‘  
الصعيد اإلقليمي مثال، خاصة باملواقع احملتوية على تعّد جنسي على األطفال، لكي 
 يتسىن تقاسم البيانات على النحو األمثل وإدراك نطاق املشكلة وتوجيه املوارد

  اال؛توجيها فّع

تقاسم البيانات الدولية الشاملة واملعلومات االستخبارية واخلربات الفنية،   ‘٩‘  
  وكذلك جتميع األفكار للمساعدة على مكافحة طابع هذه اجلرائم العابر للحدود؛

احلاجة إىل إرساء ممارسات حسنة متعارف عليها دوليا، خارج نطاق النظم   ‘١٠‘  
تصٍد موّحدة وتتضمن وتعزز التوفري املأمون خلدمات اإلنترنت الوطنية، تكفل تدابري 
را، لكي يتسىن اختاذ تدابري استباقية للحد قدر اإلمكان من يف البلدان األقل تطّو

  إساءة استعمال تلك اخلدمات؛

ما الذي يلزم فعله لكي يتسىن اختاذ تدابري ناجعة ضد استخدام اإلنترنت يف   )و(   
  :ذا الصدد، ميكن النظر يف التدابري التاليةأغراض إرهابية؟ ويف ه

القيام مبزيد من العمل بشأن هذه املسألة من أجل فهم خمتلف أبعادها فهما   ‘١‘  
أفضل، وخصوصا تكوين فهم أفضل لكيفية إفضاء الدعاية والتحريض عرب اإلنترنت 

  إىل جتنيد إرهابيني وإىل نشاط إرهايب حمدد خارج نطاق اإلنترنت؛

عرب اإلنترنت من أنشطة ضمن ) احملتملون( ما يقوم به اإلرهابيون رصد  ‘٢‘  
  نطاق اُألطر القانونية املوجودة؛

التوّصل إىل اتفاقات طوعية مع مقّدمي خدمات اإلنترنت الذين بوسعهم أن   ‘٣‘  
يلبوا على وجه السرعة ما يرد من أجهزة إنفاذ القانون من طلبات موثّقة توثيقا 

   اخلربة التقنية عند احلاجة؛سليما وأن يقّدموا
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تشجيع محالت إلذكاء الوعي لدى مستعملي اإلنترنت، ميكن أن تشمل   ‘٤‘  
  أيضا أجهزة إنفاذ القانون والقطاع اخلاص؛

ما الذي يلزم فعله لزيادة تعزيز التعاون الدويل يف جمال مكافحة جرائم   )ز(  
   الغرض؟الفضاء احلاسويب؟ وهل ميكن أن يكون ما يلي مفيدا لذلك

  إنشاء أفرقة عاملة ذات مهارات عملياتية على الصعيد اإلقليمي؛  ‘١‘  

العمل على وضع معايري موّحدة للتشريعات واإلجراءات اخلاصة بالتحري   ‘٢‘  
  عن الُنظم؛

  تدريب املوظفني؛  ‘٣‘  

كيف ميكن للمكتب أن يساعد الدول األعضاء على االرتقاء بقدرهتا على   )ح(  
الفضاء احلاسويب بصورة فّعالة؟ وكيف ميكن للمكتب أن يسّهل تنفيذ التصدي جلرائم 

  أنشطة مساعدة تقنية معينة يف هذا امليدان؟

كيف ميكن للمكتب أن حيّسن شراكاته مع سائر األطراف املعنية، مبا فيها   )ط(  
اهليئات واملنظمات اإلقليمية والدولية واحلكومات وصناعة اإلنترنت وغريها من كيانات 

لقطاع اخلاص وأجهزة إنفاذ القانون واحملقّقني املاليني؟ وما الذي يلزم فعله لكي يتسىن ا
 تنسيق املبادرات اجلارية يف خمتلف احملافل هبدف استبانة هنوج وتدابري أكثر متاسكا وتناسقا؟

   
 تعزيز التعاون الدويل على مكافحة املشاكل   -٧ البند املوضوعي  

     عمليةهنوج: إلجراماملتصلة با
    لفيةاخل  - ألف 

نسقة ملنع املهود اجلحجر الزاوية يف هو التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية إن   - ٦١
 األحكام الواردة يف استنادا إىلو. ا العابرة للحدود الوطنيةأخطر مظاهرهيف  اجلرمية ةومكافح

قية اجلرمية املنظمة اتفا(بشأن اجلرمية  األمم املتحدة تااتفاقينت ، تضّم١٩٨٨اتفاقية عام 
 مع التركيز ، شاملة لتعزيز التعاون الدويل بني األطرافاأحكام) واتفاقية مكافحة الفساد

والتعاون الدويل ألغراض املتبادلة  على تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية ة خاصبصفة
 من األدوات اعدد األمم املتحدةوقد وضعت . حرز تقدم كبري يف هذا اجملالقد أُ و،املصادرة
 بشأن تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة وتقاسم تني منوذجيني معاهدت- العملية 

 بشأن تسليم اجملرمني واملساعدة يني منوذجقانونني وبشأهنما، املُصادرة ودليلنيالعائدات 
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املعلومات  تفاصيل االتصال ويشمل ،لسلطات الوطنية املختصةلدليل والقانونية املتبادلة، 
وأنشئ فريق . التعاون الدويلأداة ملساعدة حمرِّري طلبات تقدمي طلبات املساعدة ولالالزمة 

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية اتفاقية يف رعاية مؤمتر األطراف عامل معين بالتعاون الدويل، ب
بتنفيذ أحكام  املتصلةالعملية املسائل ، إلجراء مناقشات موضوعية بشأن املنظمة عرب الوطنية

 أشكال التعاونوسائر بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق االتفاقية 
تنفيذ يف جمال مبادئ توجيهية إرساء لتقدمي املساعدة وتسيري املكتب جلنة  كما أنشأ. الدويل

لقات العمل ال سيما فيما يتعلق بتنظيم سلسلة من حوقرارات مؤمتر األطراف ذات الصلة، 
حىت اآلن عقدت حلقات العمل اليت قد أتاحت و. اإلقليمية بشأن التعاون القانوين الدويل

 ملناقشة املشاكل املشتركة مع النظراء، وتعزيز التعاون الدويل فرصيف جمال الممارسني ل
يا  وحتقيق تقدم بشأن القضاني، التفاهم والثقة املتبادلعلى أساس  فيما بينهمعالقات العمل

 مثل ،عامليةالصكوك ال تتيحهااإلمكانات اليت بالوعي إذكاء  إىل واكما سع. العالقة
  . لتوفري أساس قانوين للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةآنفا،االتفاقيات املذكورة 

التعاون الدويل يف املسائل أشكال  نسبيا من ا جديد استرداد املوجودات شكالديعو  - ٦٢
 األطراف على حيث اتفقت،  اجلرمية املنظمةعترب من املبادئ األساسية التفاقيةيوهو . اجلنائية

 ، بشأنالفصل اخلامس من االتفاقية و.أن متد بعضها البعض بأكرب قدر من العون واملساعدة
وتشدد االتفاقية على اآلليات الفعالة ملنع . ، ميثل اجلزء األكثر ابتكارا فيهااسترداد املوجودات

ت املمارسات الفاسدة وعلى استرداد املوجودات املسّربة من خالل املمارسات غسل عائدا
والفصل . والتصرف فيهااسترداد املوجودات حمددة خبصوص الفاسدة وتتضّمن أحكاما 

 تاألحكام املتعلقة مبنع وكشف حتويالف. أجزاء أخرى من االتفاقيةببط أيضا تاخلامس مر
 تدابري منع غسل األموال، بينما ترتبط األحكام  تستكمل، على سبيل املثال،عائدات اجلرمية

ارتباطا وثيقا ) ٥٥ و٥٤الفصل اخلامس، املادتان (املتعلقة بالتعاون الدويل ألغراض املصادرة 
 وتشكِّل. خصوصا املساعدة القانونية املتبادلةواألحكام الشاملة املتعلقة بالتعاون الدويل، ب

بتكرا السترداد املوجودات، وإن كان الكثري منها مرهونا هذه األحكام معا إطارا فريدا م
  .بفعالية التنفيذ من جانب الدول األطراف

العامل فريق الاتفاقية مكافحة الفساد، من خالل يف ق مؤمتر الدول األطراف علّيو  - ٦٣
قدم توصيات حمددة قد استرداد املوجودات، أمهية كربى على هذه املسألة والتابع له واملعين ب

وعالوة على ذلك، .  استرداد املوجوداتة من أجلكاملعملياتية إنشاء نظم فيما يتعلق ب
هتدف مبادرة استعادة األصول املسروقة اليت َتشاَرَك املكتب والبنك الدويل يف إطالقها عام 

اليت سرقها زعماء فاسدون املوجودات  إىل مساعدة البلدان النامية على استعادة ٢٠٠٧
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على الصعيد املالذات اآلمنة كافحة  استثمارها يف برامج إمنائية فعالة ومعلىاملساعدة و
إعادة إزالة العوائق اليت حتول دون  من خالل التعاون مع البلدان املتقدمة النمو بغية دويلال

  . املنهوبةاملوارد
    

    ةالتركيز املوضوعيوجهة   - اءب  
ج عملية و على هن٧املوضوعي د ينبغي أن تركز املناقشة املوضوعية يف إطار البن  - ٦٤

 واالستجابة هلا لتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةأمام تقدمي طلبات اللتغلب على العقبات 
األمم املتحدة اتفاقييت  مثل ،د استخدام الصكوك املتعددة األطرافدِّوقد ُح. على حنو فعال

ني واملساعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ساس القانوين لتسليم اجملرماألا اجلرمية باعتبارمهيف جمال 
 عدم وجود ترتيبات ثنائية أو حالوسيلة قوية لتيسري التعاون، وال سيما يف كصادرة، املذلك 
لتعاون انطاق بالوعي على وجه اخلصوص وينبغي إذكاء .  يف هذا الصددحمددة إقليمية

أساسا يف استخدامهما اف الناجحة ألطرالدول اتجارب ب وتتيحه اتفاقيتا اجلرميةي الذواسع ال
  . شىتللتعاون يف حاالت

 املتراكمة يف جمال نقل اتاخلربللمناقشة خرى األعملية الج ونهوميكن أن تشمل ال  - ٦٥
االتصاالت املباشرة بني املمارسني ودور و ؛عدم وجود طلبحال يف تلقائيا املعلومات 

 استخدام عقد وفوائد ومثالبرة؛ االتصاالت املباشتيسري تلك السلطات املركزية يف 
 واخلربات واملمارسات يف جمال ؛الشهود واخلرباءإفادات املؤمترات عن طريق الفيديو لسماع 

لدى اخلربات املتراكمة و املشتركة فيما خيص اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ التحرياتاستخدام 
  . ودعمهاعاملية شبكة قضائية الترويج لقيامالشبكات القضائية اإلقليمية ودور املكتب يف 

    
    املسائل املطروحة للمناقشة  - جيم  

رمبا تود االجتماعات التحضريية اإلقليمية واملؤمتر الثاين عشر أن تنظر يف املسائل   -٦٦
  :التالية

األمم اتفاقيات  استخدام تعزيزما هي العقبات الرئيسية اليت حتول دون   )أ(  
األساس القانوين للتعاون على نطاق أوسع باعتبارها مية املتحدة ملكافحة املخدرات واجلر

 حالذا االستخدام، وخصوصا يف لترويج هللفعله ما الذي ميكن والدويل يف املسائل اجلنائية؟ 
  عدم وجود صكوك ثنائية أو إقليمية؟
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صوب  تقدم على الصعيد العاملي  ميكن إحرازيف جمال تسليم اجملرمني، كيف  )ب(  
أسباب الرفض التجرمي املزدوج وملتطلبات واإلجراءات يف جماالت مثل اتبسيط وتنسيق 

  ؟املتطلبات اإلثباتية واملراجعة القضائيةو

الرامية إىل قليمية اإلنماذج و احتمال أن تعتمد يف مناطق أخرى الما ه  )ج(  
  ؟)األورويبأمر التوقيف على سبيل املثال (مساندة أوامر التوقيف تبادليا 

كيف وعدم تسليم املواطنني؟ املتصلة بالعقبات التغلب على ن كيف ميك  )د(  
" اكمةاحملإىل التقدمي  وإماالتسليم إما  "مبدأتطبيق مثل  -استخدام البدائل زيادة تعزيز ميكن 

  التسليم املشروط؟أو 

الرامية القائمة ، ما هي املمارسات اجليدة  املتبادلةيف جمال املساعدة القانونية  )ه(  
فيما خصوصا ع التعاون وإزالة العقبات اليت حتول دون التنفيذ الكامل للطلبات؟ وإىل تسري

تشجيع الدول األعضاء على اختاذ تدابري إىل هناك حاجة هل ازدواجية التجرمي، بيتعلق 
يف حال عدم اإلجرامية نشطة األ ممكن من نطاقأوسع يف  من تقدمي املساعدة القضائية متكّنها

 عند تطبيق أحكام الصكوك تواجهما هي الصعوبات اليت و؟ لقبيل من هذا اوجود شرط
تعريف من قبيل  مسائل وفيما خيصالقانونية الدولية بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية 

 وخمتلف القواعد ه؛مي تنظية وكيفإصدار األحكام القضائيةنظام و؛ وطابعهااجلرائم املعنية 
   الصعوبات؟تلكملعاجلة املتاحة هي احللول وما ؟ تهاومقبولي األدلةباحلصول على املتعلقة 

 واملدعني بني املوظفني القضائينيشبكات االتصال توسيع كيف ميكن   )و(  
فهم بني السوء تفادي  االتصال وري تيسبغيةاخلارج املنتدبني إىل العامني وضباط الشرطة 

ذات املوارد صغرية يات القضائية الوهل هناك خربات اكتسبت يف قيام الوالالنظم القانونية؟ 
  على الصعيد اإلقليمي؟بتعيني موظفي اتصال مشتركني دودة احمل

 يف جمال  الفضلى القائمةاملمارسات/عمليةالاالت احل/تجاربالي ما ه  )ز(  
العابر للحدود الوطنية؟  ذات الطابع  مشتركة ملكافحة اجلرائم اخلطريةأفرقة حترياتتشكيل 

  جهت يف هذا الصدد؟وات القانونية واإلدارية اليت وما هي التحديو

 ها تعقب عائدات اجلرمية وجتميدعلىكيف ميكن تعزيز التعاون الدويل   )ح(  
يف املمارسة تواجه ما هي الصعوبات اليت و؟ احرمان اجملرمني من أرباحههتا من أجل ومصادر
ما هي و؟  والتصرف فيهاساداملتأتية من جرائم الفاملوجودات  إعادةفيما يتعلق بالعملية 

 عائدات اجلرمية واسترداد  منصادرالتصرف يف ما ُياملمارسات اجليدة يف جماالت 
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 اإلدانةالقائم على (صادرة امل جيهنبني الختالفات التغلب على اكيف ميكن واملوجودات؟ 
  ؟ال على حنو سريع وفّعلتعاون الدويلا لتيسري) غري القائم على اإلدانةو

 مجيع مراحليف لتشاور واالتصال املباشر بني السلطات اميكن تشجيع كيف   )ط(  
  ؟ واملوافقة عليهاتسليم واملساعدة القانونية املتبادلةطلبات ال إجراءات

 اتالة يف تعزيز قدرأنشطة املساعدة التقنية اليت تعترب فّعما هي أنواع   )ي(  
 املوظفنيحتياجات من حيث ما هي االو املركزية وغريها من السلطات املختصة؟ السلطات

  والتدريب واملعدات والتكنولوجيا ومرافق االتصاالت السلكية والالسلكية؟

وتزوير وثائق استعمال كافحة إساءة ملاملساعدة التقنية تعزيز كيف ميكن   )ك(  
  عرب احلدود؟  ارتكاب جرائم خطريةيف السفر واهلوية اليت ميكن استخدامها 

كيف ميكن و الشبكات القضائية اإلقليمية؟ يف جمال ذا جرى من جتاربما  )ل(  
 من أجل إتاحة إقامة شبكات عرب العامليالصعيد  على االتعزيزا فّعلشبكات القائمة تعزيز ا

ي الذي تيسريالدور هو الما واملختصة؟ غريها من السلطات  املركزية وإقليمية بني السلطات
  أن يضطلع به؟ينبغي للمكتب 

    
    منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للعنفصدي نظمت  -٨ي املوضوعالبند     

    جتاه املهاجرين والعمال املهاجرين وأُسرهم
    لفيةاخل  - ألف  

 العيش بصورة مؤقتة أو ،وأسرهميتزايد التسليم بأن األشخاص الذي خيتارون، هم   - ٦٧
ونون عرضة يك، غريه، سواء لغرض العمل بأجر أو بلد غري البلد الذي ولدوا فيهدائمة يف 

 التحضري مبا يف ذلك - مجيع مراحل عملية اهلجرة وخالل .  ألعمال العنفبوجه خاص
للهجرة واملغادرة والعبور وكامل فترة البقاء، مبا يف ذلك أي نشاط مقابل أجر يف دولة 

ن والعمال واملهاجرقد يكون  -  املعتادة ةقاماإلالعودة إىل دولة املنشأ أو حىت العمل، و
 ذلك على  حيدثقدو. املعاملة والعنف واالستغاللإلساءة ن وأفراد أسرهم عرضة واملهاجر

على أيدي أشخاص  أو حىت املخدِّمنيأيدي األشخاص الذين يعملون يف هتريب املهاجرين و
 ضحايا ،العامالت املهاجرات، على وجه اخلصوصوقد تصبح . املهاجرداخل أسرة 

املهرِّبون ن واملهاجرورمبا جيد .  خمدميهننسي من قبل املعاملة والعنف اجللالستغالل وإساءة
 بلداهنم مل يكونوا يتوقعوهنا قبل مغادرةألعمال عنف أوضاع يتعرضون فيها أنفسهم يف 
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تدابري  أعمال العنف هذه حتديا خاصا من حيث مبادرات منع اجلرمية ووتشكِّل. األصلية
  .العدالة اجلنائيةيف جمال التصدي 

ومثة مشكلتان رئيسيتان . أساسية  خطوة أوىلهاطبيعة املشكلة وحجمفهم ويعد   - ٦٨
 داخل الدول واجملتمعاتاجملموعات تلك هوية  حتديد مها هيأوال .تنشآن يف هذا السياق

عدم مشروعية فعل هتريب املهاجرين، إىل جانب فقد تدفع على وجه اخلصوص، و. احمللية
أسرهم إىل هاجرين والعمال املهاجرين وباملطنية، ولوائح اهلجرة والعمالة الوقوانني تأثري 

أخرى ال أوضاع غري مسجلة، أو يف أو يف مساكن ، سواء يف االقتصاد غري الرمسي "االنزواء"
ال يبلغون  السكان املهاجرين أنكثريا ما يعتقد هما، وثاني.  متاماتغطيها سلطات إنفاذ القانون

رد إنفاذ اواستخدام محيولون بذلك دون عنف، و، مبا فيها جرائم البقدر كاف عن اجلرائم
  . جمتمعات املهاجرينيف أوساط القانون على حنو واف

دف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال هت، رييااملعصعيد وضع على و  - ٦٩
، إىل محاية ٢٠٠٣يوليه /متوز ١اليت دخلت حيز النفاذ يف  )٢٢(سرهم،املهاجرين وأفراد أُ

منع استغالل العمال إىل وتسعى االتفاقية . لعمال املهاجرين وأفراد أسرهمحقوق مجيع ا
عايري املمن خالل توفري جمموعة من يه، وذلك املهاجرين طوال عملية اهلجرة والقضاء عل

من حاملي لمهاجرين لوحقوق اإلنسان االجتماعية والرعاية املعاملة تناول تلزمة املدولية ال
اليت تقع على سؤوليات امللتزامات واال، وكذلك ا، على حد سواءالوثائق ومن غري حامليه

على وجه اخلصوص، إىل وضع حد وتسعى، . الدول املرسلة والدول املستقبلةعاتق 
 على التثبيط عنوهبم غري مشروع واالجتار سرا أو على حنو لعمال املهاجرين الستقطاب ا

  .وثائق بطريقة غري منظمة أو بدون العمال املهاجرين توظيف

بضرورة معاملة املهاجرين معاملة وبرتوكول املهاجرين، الذي ُيسلِّم منذ ديباجته   - ٧٠
 وحيدد أن احلماية هي أحد مقاصده األساسية إنسانية ومحاية حقوقهم اإلنسانية محاية تامة

، يتضمن سلسة من األحكام يف )٤انظر أيضا ما يرد يف إطار البند املوضوعي ) (٢املادة (
 وناملهاجراليت يتعرض هلا ستغالل االأسوأ أشكال مجلة أمور منها منع االجتاه بغية هذا 
 التهريب واجلرائم ميعند جترف، لذلكو.  عملية التهريبا واليت غالبا ما تتسم هبون،برِّامله

تعرِّض للخطر، أو ُيرجَّح أن حتدد احلاالت اليت  الدول األطراف أن طُلب إىلاملتصلة به، 
تستتبع معاملة أولئك املهاجرين  أو اليت لخطر، حياة أو سالمة املهاجرين املعنينيتعرِّض ل

، باعتبارها ظروفا مشدِّدة  املهاجرينأولئكمعاملة الإنسانية أو مهينة، مبا يف ذلك استغالل 

                                                               
  .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (22) 
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ات ربوتوكول التزامال من ١٦املادة  ترسي عالوة على ذلك،و). ٣ الفقرة ،٦املادة  (للعقوبة
صون ومحاية من أجل الدول األطراف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة عاتق ى  علحمددة

 احلق يف مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص،احلقوق املعترف هبا دولياً للمهاجرين املهرَّبني، 
 عدم اخلضوع للتعذيب أو غريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ).٢الفقرة (واحلق يف احلماية من العنف ) ١الفقرة (

مواجهة حتديات القرن احلادي : إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالةويالحظ   - ٧١
 استمرار اجلرائم املرتبطة ه، من٢٠الفقرة ، يف )٥٥/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة ( والعشرين

ا سلّمت الدول كم. بمن أشكال التعّصهبما  األجانب وما يتصل يةهابالعنصرية وكر
والقواعد املتعلقة ستراتيجيات لتضمني االأمهية اختاذ خطوات بيف الفقرة نفسها، األعضاء، 

قد أدرجت هذه فوعالوة على ذلك، . تهانع اجلرمية تدابري ملنع هذه اجلرائم ومكافحمب
   إجراءات العمل على منع اجلرمية، - ثامنا( العمل لتنفيذ إعالن فيينا طاألحكام يف خط

  ).)و (٢٧الفقرة 

لدى وجود  السلطات املختصة فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب هحتد تواجهوأكرب   - ٧٢
.  من هذا القبيلثبات وجود دافعإ وكراهية األجانب هقوي يف أن الدافع الرتكاهبا اشتباه 

 جتسِّدإحصاءات ب يتعذر معه االحتفاظ، مما اختريبباعتبارها وتسجل معظم هذه اجلرائم 
 على قضاياهمعرض يف الضحايا صعوبات يواجه ، من ناحية أخرىو. الدوافع احلقيقية

سلطات ال تويل وعالوة على ذلك، . متثيلهمعن امني احملبسبب إحجام وذلك ، القضاء
  . تلكالشرطة دائما االعتبار الواجب لكشف الدوافع احلقيقية وراء أعمال العنف

اجلرائم، تلك انتشار مدى يح فرصة جيدة ملناقشة أن يتالثاين عشر لمؤمتر لميكن و  - ٧٣
ميكن أيضا استكشاف وعالوة على ذلك، . وكذلك املشاكل املتعلقة جبمع بيانات دقيقة

وهناك جمال آخر ميكن أن . للمهاجرينميّسرة مساعدة قانونية توفري ق ووسائل لضمان ائطر
من على سبيل املثال، (رائم اجلتلك ضحايا إىل  إمكانية تقدمي معلومات أفضل يبحث، وهو
كما ميكن . هلم ممارستها احلقوق اليت ميكن  عن)فرق عمل على الصعيد احملليخالل تفعيل 

  .ص يف هذا النوع من اجلرائملتخّصلإمكانية تدريب مسؤولني عن إنفاذ القانون أن تناقش 

 مجيع  فيما بنياستراتيجيات اتصال شاملة تستهدف حتسني التفاهمب ويعد األخذ  - ٧٤
مجيع مكونات اجملتمع، مبن فيهم وسيقتضي األمر تغيريا يف تفكري . ا حيوياشرائح اجملتمع أمر

لحوار وميكن ل. بني خمتلف اجملموعاتاحلواجز القائمة مجيع أنواع إلزالة املهاجرون، وذلك 
. ة عامةبصفؤدي دائما إىل تآزر إجيايب ي والتفاعل بني خمتلف اجلماعات يف اجملتمع أن البّناء
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حتسني التفاهم ويشكِّل . أفرادهعالقات الوئام بني أن تترّسخ  الكربى مصلحة اجملتمع  مننهوإ
حتالف اهلدف الذي يسعى إليه  والشعوب عرب الثقافات واألديان األمموعالقات التعاون بني 

  على حنومشاريع تستهدف الشبابميكن أن توضع وتدعم ويف هذا السياق، . تاحلضارا
 وكذلك أمهية ،اإلعالم واجملتمع املدينوسائط دور التعليم وكما ميكن أن يناقش  .خاص

  .تعزيز احلوار بني الثقافات واألديان

كون تميكن أن يف هذا الصدد   اليت تصمم مع مراعاة احلساسية االستقصاءوطرائق  - ٧٥
ألورويب، على يف السياق او. أداة رئيسية يف فهم مستويات اإليذاء يف جمتمعات املهاجرين

استقصاء لالحتاد األورويب أول وأكرب التابعة وكالة احلقوق األساسية أطلقت سبيل املثال، 
مقارنة عن خربات املهاجرين قابلة للاالحتاد األورويب جلمع بيانات نطاق من نوعه على 

 )٢٣(.اجلنائي  اإليذاءم خبصوصاألقليات يف عدد من اجلوانب، مبا يف ذلك خرباهتجمموعات و
 طابعالسياسات على مقرري إلطالع من هذا القبيل نتائج استقصاءات وميكن أن تستخدم 

إنفاذ داء نظام وحجم جرائم العنف اليت تعاين منها جمتمعات املهاجرين، وتصوراهتم أل
  .هتم اليوميةحياعلى العنيفة اجلرائم  وأثر ،سهولة الوصول إليهمدى القانون والعدالة اجلنائية و

    
    ةالتركيز املوضوعيوجهة   - اءب  

اليت ميكن أن يوفرها لول احل هذا املوضوع على املناقشة بشأن ينصب تركيز أن جيوز  - ٧٦
ج واملنهجية اليت ميكن استخدامها لفهم أعمال و والنه،نظام العدالة اجلنائية هلذه املشاكل

 حتديد املمارسات إىل جانب ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم، ُترتكبالعنف اليت 
ويعد توجيه . ذه املسألةيف التصدي هلمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية تدابري اجليدة يف تصميم 

يا  حتّد" الوصول إليهاريتعذّ"ية اليت السكاناجملموعات هذه صوب استراتيجيات منع اجلرمية 
ذات ادرات مب ذلك اختاذ ج مبتكرة، مبا يفو على سبيل املثال، اتباع هن، تتطلب،خاصا

  .منحى اجتماعي

 قد يواجه من يبلغونالعدالة اجلنائية، وىل العزلة عن نظم إنفاذ القانون إضافة وإ  - ٧٧
تتجاوز القضائية اإلجراءات  أو اتمصاعب أثناء التحقيقبوقوع إيذاء القانون إنفاذ سلطات 

الفروق الثقافية العوائق اللغوية وتلك املصاعب وميكن أن تشمل . غري املهاجرينما يواجهه 
ملواجهة الفعالة العدالة اجلنائية تدابري تطلب تقد و. جنيب األوعدم فهم نظام العدالة اجلنائية

أو سياسات أو  برامج إرساءسرهم ن وأُواملهاجرون والعمال املهاجريواجهه ي ذالعنف ال

                                                               
  . http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=4864fb6b22239:انظر املوقع (23) 
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عية وتولغات متعددة ودعم بملساعدة توفري ا  تشملمتخصصة إلنفاذ القانون،ممارسات 
  .الضحايا يف جمتمعات املهاجرينالشرطة و

    
    للمناقشةاملطروحة  املسائل  - جيم  

ا يف مناقشاهتلعلّ االجتماعات التحضريية اإلقليمية واملؤمتر الثاين عشر تود النظر،   - ٧٨
يف العدالة اجلنائية احملتملة تدابري  العنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم، وبشأن

  :يف املسائل التالية، االتصدي هل

إىل أي مدى تتضمن التشريعات الوطنية للدول األعضاء أحكاما بشأن   )أ( 
جترمي العنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم مبوجب االتفاقية الدولية حلماية 

يف القوانني الوطنية املوجودة حكام وما هي األحقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؟ 
 التدابري املتوخاة يف هي أنواعما وملنع العنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم؟ 

ما هي السبل اليت و لضمان احترام ومحاية العمال املهاجرين وأسرهم؟ الداخليةالتشريعات 
 أو حتسني هلذه الظاهرةأن تضع من خالهلا تدابري تشريعية للتصدي ميكن للدول األعضاء 

  ؟ريتلك التداب

حقوق املهاجرين والعمال املهاجرين الداخلية القوانني تكفل إىل أي مدى   )ب( 
على العنف ب املتأثرينما هي أنواع املوارد املوجودة ملساعدة العمال املهاجرين ووأسرهم؟ 

  ؟ هباواملطالبة  فهم حقوقهم

ر  مجع البيانات واملعلومات املوجودة لقياس مدى انتشاما هو نوع أدوات  )ج( 
شاركت الدول هل الوطين؟ والصعيد اجلرائم ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم على 

انتشار مدى دولية أو إقليمية أو قطاعية أو يف مشاريع مساعدة تقنية لدراسة حبوث يف أي 
  أو الدروس املستفادة؟/العنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم؟ وما هي النتائج و

 للرد على حاالت العنف مستعدين العدالة اجلنائية موظفو يعد أي مدى إىل  )د( 
التدابري اليت اختذت للحيلولة دون وما هو نوع ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم؟ 

أن يسلم الدول هبا ما هي السبل اليت تكفل و؟ القبيلإعادة ارتكاب جرائم من هذا 
من التعرض لعنف الذين سبق أن كانوا ضحية ل ن وأسرهمون والعمال املهاجرواملهاجر

 أي تدابري عملية حلماية القصر الذين توجدهل و نظام العدالة اجلنائية؟ لإليذاء جمددا يف إطار
 مجع مشل أسرهناك أي برامج هتدف إىل كانت هل وال يرافقهم أحد على وجه اخلصوص؟ 

اليت العملية وما هي التدابري  املوثقة؟ جترمي اهلجرة غريعدم  أي تدابري لهل اختذتاملهاجرين؟ و
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 بسببلضمان وصول املهاجرين إىل العدالة، بغض النظر عن وضعهم القانوين، اختذت 
  ؟ اخلاصة هبمانتهاكات حقوق اإلنسان والعمل

 التعاون الدويل من خالهلاالسلطات الوطنية التمست  اليت السبلما هي   )ه( 
 من العدالة اجلنائية ملواجهة هذا النوعمن تدابريها اخلاصة بضواملساعدة القانونية املتبادلة 

املوجودات  تسليم اجملرمني ومصادرة مناسبة تتيحالدول األعضاء آليات وهل لدى العنف؟ 
  عند االقتضاء؟

 اجملتمع الدويل تتلقى من خالهلا دعمما هي السبل اليت ميكن للدول أن   )و( 
لعنف ضد املهاجرين والعمال من أجل التصدي لائية العدالة اجلنلتدابري  فهمهالتحسني 

انتشار مدى فهم حتسني ما هي أنواع املساعدة التقنية الالزمة من أجل واملهاجرين وأسرهم؟ 
وضمان املزيد من االحترام وتوفري محاية أفضل للمهاجرين والعمال املهاجرين ذلك العنف 

  ؟أسرهمو
    

   عشر ثاينناء انعقاد مؤمتر األمم املتحدة ال أثستنظَّمحلقات العمل اليت   -اثالث  
      ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  العدالة اجلنائية على الصعيد الدويل وعية بشؤون الت  - ١حلقة العمل     
     القانونحلكم احتقيق

    النطاق  - ألف  
 يقضي بأن يكون مجيع األشخاص واملؤسسات احلوكمة القانون مبدأ يف إن حكم  - ٧٩

ت يف القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك الدولة نفسها، خاضعني لقوانني تصدر والكيانا
 على اجلميع بالتساوي، وُيحكَم مبوجبها يف التقاضي على حنو مستقل، وتّتسق مع وُتْنفَذعلنا 

 تدابري لضمان االمتثال ملبادئ أيضاتطلب ي ووه .القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 ، والعدالة يف تطبيق القانون، أمام القانونواملساءلة ، واملساواة أمام القانون،حكم القانون

 ،فالتعّساجتناب  و، واليقني القانويناختاذ القرارات، واملشاركة يف ،والفصل بني السلطات
  ).٦، الفقرة S/2004/616(والشفافية اإلجرائية والقانونية 

 حكماألمم املتحدة يف جمال اليت تقدمها ة ملساعدا قياس وتقييم فعالية تأثري ولدى  - ٨٠
القانون بتطور مفهوم حكم القانون، ال بد من تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني املعرفة 

مراكز البحوث واألوساط األكادميية أن حتفز وكاالت األمم املتحدة من مث، ينبغي ل، وفهمهو
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  املتعلقة حبكم القانون املساعدة جمال يف املنح الدراسية وث التطبيقية ورعاية البحعلى 
)A/63/226 ٦٢، الفقرة(.  

، أحرزت األمم املتحدة تقدما كبريا يف ١٩٥٥، يف عام املؤمتر األولانعقاد منذ و  - ٨١
مساعدة يف معايري وقواعد منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وة من  ومتنوعة شاملوضع جمموعة

 ترتكز تشكل هذه املعايري والقواعد دعائمو. على وضعها موضع التنفيذالدول األعضاء 
 ينبغي أن وفقا هلا؛ والكيفية اليت نظام العدالة اجلنائية ية اليت ينبغي أن ُيبىن هيكلكيفعليها ال

أن تعمل وفقا هلا ينبغي ؛ والكيفية اليت اجلنائيةواالستراتيجيات  السياسات توضع وفقا هلا
د التعبري جسِّكما ُت. نية ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةنسااإلفعالة والواملنصفة ستراتيجيات اال

  ،، وهي تسهم، بعد أن وافقت عليها مجيع الدول األعضاءة الدولياإلجراءاتعن شرعية 
  . يف مجيع أحناء العاملحكم القانون، يف تعزيز من مث

ظم يف النمن خالل إدراجها  معايري األمم املتحدة وقواعدها "تفعيل"وقد أسهم   - ٨٢
الصكوك ألن تلك  على الصعيد الوطين، حكم القانون يف تعزيز مفهوم الداخليةالقانونية 
  فضلىأيضا ممارساتبل تشكِّل ، فحسبلمبادئ لمتثل إعالنات ال " ةغري امللزم"ية القانون

ال سيما يف وصالح العدالة اجلنائية على الصعيد الوطين، ات إعملييف أدوات لكي تستخدم ك
 ا تكيفها لتلبية احتياجاهتها أنميكناليت لنامية والبلدان اخلارجة من صراعات، البلدان ا
تقييمات يف التشجيع على إجراء على الصعيد الوطين  ذلككاستخدمت قد و. الوطنية

العدالة  يف نظام  أفضت إىل اعتماد ما يلزم من تعديالت وحتسيناتةوتقديرات متعمق
سياسات واستراتيجيات وطنية وضع البلدان على وعالوة على ذلك، ساعدت . اجلنائية

ت ستخدماكما  . يف تلك البلدانبيئة حكم القانونقليمية هتدف إىل تعزيز إقليمية وشبه إو
 يف إطار برامج املساعدة التقنية وأنشطة التعاون التقين يف يةتوجيهمبادئ ز ولتميُّلمعايري ك

  .خمتلف أحناء العامل

ية ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة وافالالصة اخلوتتضمن   -٨٣
 ا، صك٥٥ قوائم مبا ال يقل عن  الصادرة عن املكتب املعين باملخدرات واجلرمية)٢٤(اجلنائية
 مبا يف ،الدويلعلى الصعيد منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وساط ألمتاحة  موارد هامجيعكانت 

 ٦٠وخالل ما يزيد على . ألمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاشبكة برنامج ذلك معاهد 
ج ونهال التركيز من فقد انتقل :اجلنائية ألمم املتحدةا ات، حدثت حتوالت كبرية يف سياسسنة

معايري يف أن حد أهم التطورات كما متثّل أ. املنعإىل من القمع والعدالة التصاحلية اجلزائية إىل 

                                                               
  . والتصويبA.92.IV.1األمم املتحدة، رقم املبيع منشورات  (24) 
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يف متهيد  قد أسهمت، تارخييا،  يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةهاة وقواعداألمم املتحد
ومما ال شك فيه، . األمم املتحدة القانونية املعيارية املتصلة باجلرميةصكوك اعتماد إىل الطريق 

  .اقياتاملعاهدات واالتفتلك  يف احلاليةالعديد من املبادئ الواردة يف املعايري والقواعد فقد أُدمج 

 على الصعيد العدالة اجلنائية يف جمال تطوريتوسع وي ويتطلب التثقيف الذي ما فتئ  - ٨٤
أن تدرج مكونات خذ يف االعتبار ما ورد أعاله ويؤأن من أجل حتقيق حكم القانون  الدويل
. املتعلقة باجلرميةواملعايري والقواعد والصكوك امللزمة قانونا عن كل من  ية وتدريبيةتعليم
 ملكافحة الفساد، ةفيما يتعلق هبذه النقطة األخرية، جتدر اإلشارة إىل مثال األكادميية الدوليو

فيما يتعلق  للتميُّزكون مركزا ت لوقد صممتنتربول، اليت أنشئت باالشتراك بني املكتب واإل
مناهج وضع : شقنيذات  األكادميية مهمة ولدى.  مكافحة الفساديف جمال التعليم والتدريبب

 أحكام التثقيف بشأنه استنادا إىل مكافحة الفساد وعلىدورات تنظيم  وية،وأدوات تدريب
  .اتفاقية مكافحة الفساد

 ثالثي األبعاد يف جأن يعزز اتباع هنالعدالة اجلنائية الدولية وينبغي للتثقيف يف جمال   - ٨٥
. قادم من القادة اجليل اليصبحوا همأن املوجهة إىل من يرجح مبادرات التعليم والتدريب 

مستوى يف  مقررات دراسية من خالل ،بدأ يف سن التكوينيذا التعليم أن هلأوال، ينبغي 
ستمر من يثانيا، ينبغي أن و. قانونيةالشرعية الىل غرس وتعزيز ثقافة إاالبتدائي هتدف التعليم 
 يةهنحياة امل إعدادهم لل، بغية للطالب يف املستوى اجلامعيالتثقيف بشأن حكم القانونخالل 

 العدالة موظفي أو ممارسيشمل يثالثا، ينبغي أن و. يف إدارة القطاع العام أو القطاع اخلاص
، من الناحية العمليةواجه هذا التواصل بني األجيال حتديات كبرية، يقد فومع ذلك . اجلنائية

أو إىل ة قراطي الدميوكمةنتقال إىل احليف طور اال وخباصة تلك اليت -يف العديد من البلدان 
  .كليهما أو ،اقتصاد السوق

    
    األهداف  - اءب  

من الفنية فرصا فريدة لتجميع التجارب واخلربات  ١العمل سوف تتيح حلقة   - ٨٦
  : إىل حتقيق األهداف التاليةا سعيةختصصات خمتلف

املؤسسات التعليمية والتدريبية الدراسية يف تبادل اخلربات بشأن املناهج   )أ(  
القانونية ومدارس تدريب املعاهد واجلامعات واألكادمييات الدولية إلنفاذ القانون واملدارس (

وقواعدها يف جمال األمم املتحدة  ومواءمتها مع معايري ،)ذلكما إىل ممارسي العدالة اجلنائية و
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛



 

 49 
 

A/CONF.213/PM.1  

املنظور كز على مناقشة املبادرات التعليمية اخلاصة، وخصوصا تلك اليت تر  )ب(  
  ؛وصونه حبكم القانونتعزيز النهوض  لسبال، باعتبارها الضحاياو واألطفال اجلنساين

، اجلديدة والتدريب التعليمتقنيات اليت ميكن أن تساعد هبا كيفية إيضاح ال  )ج(  
 يفاألمم املتحدة أهداف حتقيق على  واملنتديات االفتراضية الناشئة، مبا فيها التدريب احلاسويب

، مبا يف ذلك من خالل حكم القانون من أجل حتقيقمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية جمال 
  املشاريع امليدانية؛

دولية ال التثقيفيةدورات لل منوذج توصيات بشأنتقدمي توصيات، مبا يف ذلك   )د(  
ه أهدافها بواسطتم قّيلعدالة اجلنائية، واليت ستكون معيارا ميكن للدول األعضاء أن ُتيف جمال ا

 هامناهجمواضيع  األمم املتحدة التقنية لتحسني نوعية تلتمس مساعدة واخلاصة حبكم القانون
  .العدالة اجلنائيةيف جمال املتواصل  التعليماخلاصة ب

    
    املسائل املطروحة للمناقشة  -جيم  

  : أن يتناولوا املسائل التالية١ املشاركون يف حلقة العمل رمبا يوّد  - ٨٧

لعدالة ة بشؤون اشاملالتوعية ال ومعايري ناتمكّوهو احلد األدىن من ما   )أ(  
  ؟ربويةهذه العناصر يف خمتلف املستويات التإدراج كيف ميكن واجلنائية؟ 

وقواعدها األمم املتحدة عايري  مبما صلتها، والقائمةي املناهج الدراسية هما   )ب(  
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؟يف جمال 

اليت أسهمت هبا احملاكم اجلنائية الدولية القائمة وفقهها دخالت املي ما ه  )ج(  
  العدالة اجلنائية؟دراسية اخلاصة بناهج الالقانوين يف امل

إضفاء الطابع الدويل  إنشاء أكادمييات دولية إلنفاذ القانون أو يتصلكيف   )د(  
األمم املتحدة دول أعمال جبالعدالة اجلنائية يف جمال  الوطنية على برامج التعليم والتدريب

وغريها من اجلرائم، من حيث ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اإلقليمي وعرب اإلقليمي 
  ؟ الدوليةفعالية التعاون الدويل والتوصيات

العدالة اجلنائية يف البلدان اخلارجة من التوعية بشؤون ما هي أولويات   )ه(  
أن للمجتمع الدويل ميكن ما هي املسامهة اليت وية؟ نتقالذات االقتصادات االصراعات أو 

العدالة اجلنائية يف التوعية بشؤون تطوير من أجل  منظومة األمم املتحدة،  ذلكقدمها، مبا يفي
   البلدان؟تلك
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 التعليم ، مبا فيهااجلديدة والتدريب التعليمتقنيات ميكن تعزيز النهوض ب يفك  )و(  
 وخصوصا من خالل استهداف  واملنتديات االفتراضية،حلاسويبالتدريب ااإللكتروين عن ُبعد و
  نتقالية؟ذات االقتصادات االالبلدان النامية والبلدان من والعدالة اجلنائية موظفي إنفاذ القانون 

العدالة اخلاصة بالتوعية بشؤون م  تقنيات التعلُّ‘١‘: لـهل هناك أمثلة ناجحة   )ز(  
، يبـاخلدمي أو التجريم لتعلُّا ،م القائم على حل املشاكلالتعلُّ التعاوين، والتعلُّم(اجلنائية 
حصائية إقانونية وعلى عناصر املناهج التعليمية اليت تعتمد ‘ ٢‘؟ )م من خالل البحوثوالتعلُّ

  العلوم االجتماعية؟وعناصر من 

األمم املتحدة ضمان أن جيري تنفيذ معايري ميكن ، وبأي سبل، إىل أي مدى  )ح(  
 االختالفات املتأصلة يف اجملتمعات،  مراعاةمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية معها يف جمال وقواعد
  نظم قانون عريف قوية؟ها تلك اليت لديها مبا في

املناهج ضمن  اجلنائية عمل نظم العدالة يف والنـزاهةقضايا العدالة ُتدَرج هل   )ط(  
  ؟سدرَّ، وكيف ُت اخلاصة بالعدالة اجلنائيةالدراسية

وقواعدها يف األمم املتحدة ملعايري  الدور التعليمي جناحكيف ميكن ضمان   )ي(  
إنفاذ والربملان واألمن والدفاع /وزارات الداخليةعلى نطاق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية جمال 

  القانون والقضاء، وما إىل ذلك؟

جلنائية  العدالة ا نظملتشجيع التعاون بنياملوجودة ما هي اآلليات   )ك(  
لعدالة يف جمال ااألمم املتحدة دراسية خاصة بدور مناهج وضع والسلطات التعليمية يف 

  يف مجيع أحناء العامل؟بصورة أفضل  ميكن تنسيقها وإعماهلااجلنائية ومنع اجلرمية، وكيف 

منع معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال لتعزيز جهود منهجية  أي ُبذلتهل   )ل(  
  العدالة اجلنائية؟يف جمال الوطنية ، واألخذ هبا يف مناهج التعليم  مبا يف ذلك التدريب املهيناجلرمية،

 ها، مبا فيكم القانوناملتصلة حبرويج القضايا هل كانت هناك مبادرات لت  )م(  
  يف املناهج الدراسية االبتدائية والثانوية؟، وإدراجها العدالة اجلنائية

إطالع الناس على معايري األمم املتحدة دف إىل  هتبرامجهل كانت هناك   )ن(  
بشأن الوعي إلذكاء هناك استراتيجيات وهل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؟ وقواعدها يف جمال 

  القواعد؟االمتثال لتلك فوائد 

 ملنع اجلرمية والعدالة األمم املتحدةأن تسهم شبكة برنامج كيف ميكن   )س(  
البحوث والتعليم والتدريب يف جمال ذات الصلة م املتحدة اجلنائية وسائر هيئات األم
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على العدالة اجلنائية يف جمال  التثقيف النهوض جبدول أعمالواملنظمات غري احلكومية يف 
  ؟ حتقيقا حلكم القانونالدويلالصعيد 

منع وقواعدها يف جمال ألمم املتحدة عايري اشامل ملالفهم جعل الكيف ميكن   )ع(  
العدالة اجلنائية الوظائف املهنية يف جمال تعزيز صاحلة لترويج ودالة اجلنائية أداة اجلرمية والع

  الدويل؟على الصعيد 
    

خارجها  لدى األمم املتحدة ولفضلىاستقصاء املمارسات ا  -٢عمل حلقة ال    
    يف جمال معاملة السجناء يف نظام العدالة اجلنائية

    النطاق  - ألف  
القانون الدويل حلقوق مبوجب  يف نظام العدالة اجلنائية معاملة السجناءُتنظّم   - ٨٨

اصة القواعد خبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واملتعلقة مبواملعايري والقواعد  )٢٥(اإلنسان
وجمموعة  )٢٦(؛)١٩٧٧عام  املعدلة يف ا، بصيغته١٩٥٥(النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 

 الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو ماية مجيع األشخاصاملتعلقة حباملبادئ 
وضع املواطنني و )٢٨(؛)١٩٩٠(واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء  )٢٧(؛)١٩٨٨(السجن 

وكذلك، يف جمال التعاون الدويل يف املسائل  )٢٩(؛)١٩٩٨(األجانب يف اإلجراءات اجلنائية 
عاملة السجناء املتعلقة مبتوصيات الاجلنائية، االتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء األجانب و

هذه املعايري مبادئ وممارسات جيدة مقبولة دوليا يف قد أرست و )٣١(،)٣٠().١٩٨٥(األجانب 

                                                               
؛ )١٩٦٦(؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )١٩٤٨(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  (25) 

؛ )١٩٨٤(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبة أو العقاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة و
  ).٢٠٠٢(والربوتوكول االختياري امللحق هبا 

منشورات األمم املتحدة، (صكوك عاملية ، )اجلزء األول(اجمللد األول جمموعة صكوك دولية، : حقوق اإلنسان (26) 
  .٣٤، الباب ياء، الرقم )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)رقم املبيع 

  .٤٣/١٧٣مرفق قرار اجلمعية العامة  (27) 
  .٤٥/١١١مرفق القرار  (28) 
  .١٩٩٨/٢٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (29) 
: ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٦ ‐أغسطس / آب٢٦، ميالنو، ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمنيالسابع مؤمتر األمم املتحدة  (30) 

  .، املرفق األول١-، الفصل األول، الباب، دال)A.86.IV.1م املبيع األمم املتحدة، رق (تقرير أعدته األمانة العامة
املعايري والقواعد األخرى ذات الصلة إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من تشمل  (31) 

ل للقواعد لتنفيذ الفعااإجراءات و؛ )١٩٧٥( أو الالإنسانية أو املهينة  أو العقوبة القاسيةضروب املعاملة القاسية
؛ وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية )١٩٨٤ (الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء
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 قواعد األمم  تتيحوعالوة على ذلك،. معاملة السجناء وإدارة املؤسسات العقابيةجمال 
وقواعد  )٣٢()١٩٨٥ ني،كقواعد ب(املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث 

بشأن إرشادات  )٣٣()١٩٩٠(محاية األحداث اجملردين من حريتهم بشأن األمم املتحدة 
  .رهن االحتجازمعاملة األحداث ذلك لقانون، مبا يف ل املخالفنيمعاملة األطفال 

رغم أن املرأة . اتني ال توجد معايري وقواعد دولية فيما يتعلق مبعاملة السجبيد أنه  - ٨٩
تزايد ت فإن أعدادها ما فتئت العامل، على نطاقنسبة صغرية من نزالء السجون عموما  تشكِّل

فئة سجينات ال وتشكِّل )٣٤(.يف كثري من البلدان مبعدل أسرع بكثري من السجناء الذكور
السجن وبعد فترة  خالل تتطلب أن ُتلّبى احتياجات خاصة نديهول من السجناء مستضعفة

  .نفراج عنهاإل

عاملة السجناء يف نظام فيما يتصل مبالرئيسية اليت ينبغي التصدي هلا املسائل ق وتتعل  - ٩٠
؛ هتاوإدارالسجون قيادة و؛ يف اجملتمعلسجناء اإدماج إعادة إعادة التأهيل وبالعدالة اجلنائية 

 ومعاملة ؛الصحة يف السجونومسائل ؛ ذلك معاملة كل حالة مبفردهانظام السجون، مبا يف و
النساء واألطفال واألجانب واملرضى عقليا وجسديا واملسنني  (من السجناءفئات معينة 

 والسجناء الذين يواجهون عقوبة يقضون عقوبات طويلة األمد ومدى احلياةوالسجناء الذين 
مرحلة وحىت منذ حلظة اعتقاهلم فيها معاملة السجناء ويتعني النظر ويتطلب األمر ). اإلعدام

  . عنهمما بعد اإلفراج
    

    األهداف  - اءب  
  :كما يلي ٢عمل حلقة الأهداف ستكون   - ٩١

                                                                
عالن كادوما بشأن إ؛ )١٩٩٧(فريقيا أعالن كمباال بشأن أحوال السجون يف وإ؛ )١٩٩٠قواعد طوكيو، (

إعالن أروشا بشأن املمارسة احلسنة و؛ )١٩٩٨(ون اخلدمة اجملتمعية والتوصيات ذات الصلة بشأن اكتظاظ السج
  ).٢٠٠٢( واملبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية ؛)١٩٩٩(يف السجون 

  .٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة مرفق  (32) 
  .٤٥/١١٣القرار مرفق  (33) 
 Handbook for Prison Managers and Policymakersة، انظر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي (34) 

on Women and Imprisonment)  منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعE.08.IV.4( وفيما . ٣ و٢، الصفحتني
 (/The World Prison Brief ،http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/researchيتعلق بأعدادالسجينات انظر 

(icps/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_female.  
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املمارسات اجليدة يف معاملة السجناء، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة استبانة   )أ(  
اإلدارة املهنية وإعادة تأهيل األفراد يف مرحلة ما بعد اإلفراج، واحتياجات الفئات ب

  ؛ املستضعفة

القانونيني مان االحتجاز والسجن يف ضالفضلى استعراض املمارسات   )ب(  
  السجناء إىل العدالة؛سبل وصول وتعزيز 

فيها ن واملساءلة ويف مراقبة السجالفضلى مناقشة املمارسات واخلربات   )ج(  
  ؛هاوتفتيش

 اجملتمع املدين للمشاركة يف حشديف جمال الفضلى املمارسات عرض   )د(  
  ؛سليمةمعاملة صالح نظام العقوبات ومعاملة السجناء إ

 املوارد البشرية واملالية، مبا يف ذلك حشداملمارسات اجليدة يف جمال استبانة   )ه(  
  العقوبات والسجون؛من أجل إصالح نظام الوطنية، ات يزانيإجراءات امليف إطار 

اخلارجة من بلدان الاملمارسات اجليدة يف معاملة السجناء يف استبانة   )و(  
  ؛اتصراع

من املستضعفة  بشأن الفئات خاصةمعايري وقواعد وضع ىل مناقشة احلاجة إ  )ز(  
  .السجناء، وال سيما النساء

    
    للمناقشةاملسائل املطروحة   - جيم  

  :النظر يف املسائل التالية ٢عمل الن يف حلقة واملشاركرمبا يود   - ٩٢

نظام ما هي املمارسات اجليدة اليت ميكن استخالصها من إصالحات   )أ(  
السنوات اخلمس املاضية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان خالل  نفِّذتن اليت العقوبات والسجو

تستند إىل األدلة من إصالحات إدارة السجون هل ميكن استخالص دروس للسجناء؟ 
هو ما ودى تأثريها على حقوق السجناء؟ فيما يتعلق مبالعدالة اجلنائية  إخصائيي وتدريب

  ة السجناء؟صالحيات على معاملتأثري حجم السجون واإل

ما هي التحديات الرئيسية فيما يتعلق مبعاملة السجناء يف البلدان اخلارجة من   )ب(  
 ملعاجلة ُبسطتيف حالة جمتمعات ما بعد الصراع، ما هي االستراتيجيات اليت و؟ اتصراع

حتياجات ذات األولوية االعاجلة مبيف الوقت نفسه ، مع القيام مشكلة اكتظاظ السجون
  والسالم؟ايل إعادة البناء  يف جماألخرى
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على نتظمة للمؤسسات واخلدمات العقابية املتفتيش الما هو تأثري عمليات   )ج(  
ما هي التدابري اليت ولرد على شكاوى السجناء؟ اثبتت كفاءة نظم هل معاملة السجناء؟ و

  دارهتا؟إموظفي السجون ويف أوساط ثبتت فعاليتها يف احلد من الفساد 

اتباع املوجودة لضمان مشروعية االحتجاز و نيوازضوابط واملما هي ال  )د(  
وصول السجناء إىل العدالة سبل ما هي التدابري املطبقة لتعزيز واإلجراءات القانونية الواجبة؟ 

   القانوين؟العونو

 األساسية يةقوق اإلنساناحلاحترام اليت َحسَّنت ربامج الابري أو هي التدما   )ه(  
اخلصوص، هل هناك أي ممارسات جيدة فيما يتعلق باحلصول على على وجه وللسجناء؟ 

فردية والتعليم والتدريب املهين والزيارات العائلية معاملة الرعاية الصحية ومعاملة السجناء 
  الدينية؟احلقوق و

شمل بشكل مناسب حقوق الفئات تهل املعايري والقواعد احلالية   )و(  
هل هناك أي أمثلة و تعاجل الثغرات احملتملة؟ كيف ميكن أنومن السجناء؟ املستضعفة 

  فعال الحتياجات هذه الفئات؟تستجيب على حنو ة شاملة يالستراتيجيات إدار

ما هي والسجون؟ نظام هل هناك ممارسات جيدة يف معاملة النساء يف   )ز(  
طفال يف  أ، والاليت لديهن رّضع أواحلواملفيما يتعلق بالنساء التدابري الناجحة اليت اختذت 

 املسائل وخصوصا ،)خارج السجن( وحضانة ورعاية أطفال األمهات السجينات ون،السج
  العنف؟أشكال  من االستغالل اجلنسي وغريه من تهااملتعلقة باملرأة يف السجون ومحايالصحية 

ما والسجناء املرضى عقليا؟ بأي ممارسات جيدة فيما يتعلق هل استبينت   )ح(  
هل هناك أي برامج وعقليا؟ املرضى  بشأن أثر السجن على السجناء هي الدروس املستفادة

  ؟ ناجحةبديلة

  السجناء املسنني؟بأي ممارسات جيدة فيما يتعلق هل استبينت   )ط(  

هل هناك أي تدابري أو ممارسات جيدة فيما يتعلق مبعاملة السجناء الذين   )ي(  
  اإلعدام؟م عليهم باحملكو ويقضون عقوبات طويلة األمد والسجن مدى احلياة

 الضمان أثبت جناحها يف ما هي التدابري اليت  )٣٥(أطفال،يف حال َسجن   )ك(  
 أخري وألقصر فترة زمنية سوى تدبري يتخذ كمالذ همألطفال أو سجنااحتجاز يكون 

                                                               
  ".كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة"ف الطفل يف اتفاقية حقوق الطفل بأنه عرَُّي (35) 
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 ومعاملة الراشدينما هي التدابري اليت استخدمت لضمان فصل األطفال عن ومناسبة؟ 
   على األطفال؟هتركيزينصب قا لنهج األطفال احملتجزين وف

 املخدرات ملتناويلالربامج اليت ثبت جناحها يف توفري الوقاية والعالج ما هي   )ل(  
، مبا يف ذلك ما يتعلق يف هذا الصدد دروس ميكن استخالصها وهل مثةيف السجون؟ 

دروس بشأن أجنع وهل استخلصت أي ؟  إصدار األحكامصالح القانوين وممارساتاإلب
  الشباب السجناء؟وتناوهلا يف أوساط املخدرات بملكافحة االجتار العامة السياسات 

فريوس نقص املناعة البشرية لوقاية من أي برامج ثبت جناحها لهل هناك   )م(  
  يف السجون؟املصابني هبما  ورعاية  منهمايدز والوقايةاألو

  األجانب مبعاملة ميكن استخالصها فيما يتعلق هل هناك أي دروس   )ن(  
  ن؟ويف السج

 إعادة إدماج تيسرييف ات الناجحة لممارسلما هي العناصر األساسية   )س(  
هل كان و؟  السجنيطالق سراح للتحضري إلناجحةالربامج وما هي ال؟  يف اجملتمعلسجناءا

 يف اجملتمع إدماجهم وهم تأهيلأُعيدلسجناء السابقني الذين ميكن لتابعة مهناك أي برامج 
   من أجل منعهم من ارتكاب اجلرائم؟مخرباهتن يطلعوا من خالهلا الشباب على بنجاح أ

يف تعزيز مشاركة اجملتمع املدين يف اسُتبينت ما هي املمارسات اجليدة اليت   )ع(  
   السجناء وعائالهتم؟ُتفيدكيف ميكن هلذه املشاركة أن وإصالح السجون؟ 

صالح وارد املالية والبشرية إلاملحشد ممارسات جيدة يف جمال هل اسُتبينت   )ف(  
  ؟ ُيستدام ذلك احلشدكيف ميكن أن والسجون ومعاملة السجناء؟ 

 مساهتمهل هناك أي ممارسات جيدة جلمع وحتليل البيانات عن السجناء و  )ص(  
 على املعاملةرصد آثار يف ستخدام البيانات ال ةهل هناك أي أمثلومعاملة؟  من يتلقونهما و

  فرعية؟ الاء السجنخمتلف فئات
    

    يف املدننع اجلرمية ملالنهوج العملية  - ٣حلقة العمل     
    النطاق  - ألف  

 أن أمناط اجلرمية يف املناطق تدل علىث وعاملية، ولكن البحيف املدن ظاهرة اجلرمية إن   -٩٣
توجد االجتماعية واالقتصادية واجلغرافية والبيئات اليت األوساط بع املدن واطباحلضرية تتأثر 

وعادة ما . بني أمناط احلياة احلضرية وأمناط اجلرميةاليت تربط من العالقات العديد هناك و. فيها
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 األنشطة االقتصادية، ألناجلرائم االقتصادية، على سبيل املثال، أكثر شيوعا يف املدن تكون 
يف جرائم العنف يف أكثر األحيان ورمبا حتدث . اإلجراميةفرص توجد ال توجد فيها، ومن مث

 وإدمان املخدرات وتوافر األسلحة السلبيةاالجتماعية البيئات ، مثل املساعدةالعوامل ألن املدن 
  .يف املدنىل أن تكون أكثر شيوعا إالنارية أو غريها من األسلحة، متيل 

:  حضريةةجرامي يف منطقاإلعمل ال جزء من  رمبا ال يرتكب سوءوإضافة إىل ذلك،  - ٩٤
 االنتقال من الريف يفلى سبيل املثال، غالبا ما يستغل رغبة ضحايا األشخاص، عباالجتار ف

وباملثل، مييل . أسواق ألغراض البغاء وغريه من أشكال االستغاللتوجد إىل املدن، حيث 
فر ااملخدرات إىل البحث عن أسواق مرحبة يف املدن الكبرية، مما يزيد من توباالجتار 

خرى إىل حد كبري األ اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حتدث معظم أشكالكما . املخدرات فيها
اليت تستخدمها جرامية املنظمة نفس البىن التحتية يف املدن، حيث تستغل اجلماعات اإل

ال تكون احلاالت، تلك يف و. خفاء أنشطتهايف إاملدن وسكاهنا وتستعني بالتجارة املشروعة 
 استراتيجيات تنسيق يستلزمصورة أكرب، مما  يف املدينة سوى جزء من ها الالحقةاجلرمية وآثار

  .على الصعيدين الوطين والدويلاليت ُتتَّبع ستراتيجيات مع االالبلديات 

 والتحضُّر. يف املدنتعيش ، األوىلمرة لغالبية سكان العامل، لكانت  ٢٠٠٨يف عام و  - ٩٥
 مع تواصل بقاءضمان سالمة املواطنني يف املدن إىل على تزايد احلاجة كذلك السريع يدل 

  . يف املناطق احلضريةنيرئيسيشاغلني اجلرمية والعنف 

 وأمريكا الكاريبـيأوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة أصبحت ، ٢٠٠٥حبلول عام و  - ٩٦
 يف ٧٠ حيث يعيش ما يزيد على، إىل حد بعيدحضرية بالفعل مناطق الشمالية وأوقيانوسيا 

 حضرية يف العامل، مها املنطقتني األقلفريقيا وآسيا وأ. املائة من جمموع السكان يف املدن
من املتوقع أن ، و٢٠٣٠ يف املائة حبلول عام ٥٠ مستوى إىل ولكن من املتوقع أن تصال

. يف مجيع أحناء العامل يف املناطق احلضرية يف البلدان الناميةحيدث كل النمو السكاين املقبل 
 أعداد متزايدة من املدن بل توجد أيضا ،فحسبالناس يف املدن وال يعيش اآلن معظم 
ويشمل هذا . نسمة فما فوق ماليني ١٠ يبلغ عدد سكاهنا  اليتالكربى يف البلدان النامية

، ويتوقع أن يرتفع فما فوقنسمة ماليني  ١٠يبلغ عدد سكاهنا  مدينة ٢٠إىل  ١٥االجتاه 
يأيت معظم هذا و. ٢٠١٥ هذه املدن حبلول عام من ٢٢صل أمن مدينة  ١٨ىل إ العددهذا 

أمناط اهلجرة ا ب خاصيستلزم بصورة متزايدة أن تويل احلكومات اهتماماالنمو من اهلجرة، مما 
  . اإلثنيةالشتات والشبكاتجتمعات السكان يف و
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 ما يتجاوز القاعدة الضريبية واملوارد، ناهيك كثرياعلى اخلدمات املتصاعد الطلب و  - ٩٧
على الصعيد الدويل، ينبغي و. احلكومات الوطنية، بل ولبلدية الفنية للسلطات ااتعن القدر

ج و اليت تواجهها من حيث وضع هنسائل واملحتديداقضية املدن الكربى لهتمام االإيالء 
تكون نظم االتصاالت املتقدمة نقل املعلومات واألموال ووتيسِّر .  ملنع اجلرميةةاستراتيجي

أصبحت قد في حني أن معظم املدن فوهكذا، . لداخلية ا املناطقإىل نقل مراكزاملدن مبثابة 
حتديات هائلة أيضا  فهي تشكِّلحمركات للنمو االقتصادي ومراكز للتنوع والتغيري، 

وما توفره املدن من غُفلية اهلوية . هموأمن ضمان سالمة املواطننيما يتعلق بللحكومات في
إنفاذ القانون ناطق مغلقة أمام أجهزة وجود م أن كماازدهار اجلرمية املنظمة، ميكن أن ييسر 

  .املنظمةواجلرمية احمللية يسهل انتشار  بعض األحياءيف 

تؤثر على حياة الفئات األكثر وهي . متفاوت على حنو تتوزعاجلرمية يف املدن و  - ٩٨
ال مأوى ومن  غري الرمسية واملستوطناتيعيشون يف األحياء الفقرية من ، وخباصة تعرضا للغنب

األقليات العرقية وتكون . ؤثر على فئات معينة من السكان أكثر من غريهاما تك. هلم
وقد كانت . عرضة لإليذاءأكثر املهاجرين والنساء على وجه اخلصوص فئات والثقافية و

 على رد الفعل  وقائمة انتقائيةيف أكثر األحيانمواجهة اجلرمية يف املناطق احلضرية تدابري 
اخلوف من و. لعنف الشبابيف تدابري القبضة احلديدية يف التصدي  ما هو احلالمثلوالقمع، 

أنواع جترمي إىل ناطق املكما كان هناك اجتاه متزايد يف بعض .  الناساجلرمية يؤثر على حياة
إىل قصائية وإتدابري وإىل استخدام للمجتمع، باعتبارها مهجية أو معادية السلوك من 

  .خوصصة األماكن العامة

 اهلجرة الداخلية اهريتاستمرار تأثري ظالنظر، هو تاج إىل مزيد من امل آخر حيومثة ع  - ٩٩
ج الوافدين ادمإا مبستوى ما املسائل اجلنائية النامجة عنهم ترتبط فيهتنيلوالنـزوح إىل املدن، ال

اليت حتظى هبا ثقة الاجلدد يف اجملتمع، وقدرة املدن على توفري اخلدمات اليت حيتاجوهنا، ومدى 
  .يف حوكمة املدنمشاركتها ومدى ك اجلماعات تل

 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،على  بصورة متزايدة دن تؤثر أمناط اجلرمية يف املأنكما   - ١٠٠
حلول ميكن إجياد بشكل متزايد تتطلب  مكافحة اجلرمية يف املدن  هبا أيضا، ومن مث فإنتتأثرو

من مث فإن و. نوع اجلديد من اجلرمية املدن اليت واجهت هذا الجتارباستخالصها من 
 وجمموعة واسعة من اجلهات اتشمل البلديتمكافحة اجلرمية على املستوى احمللي ينبغي أن 

 اخلدمات االجتماعية األجهزة العاملة يف جمال القانون وإنفاذالفاعلة، مبا فيها سلطات 
ات احمللية واجملتمع املدين والتخطيط احلضري، وكذلك اجملتمعوإدارة املدن والتعليم والصحة 
إجراء وتشمل بعض األدوات اليت تدعم استراتيجيات منع اجلرمية . والقطاع اخلاص
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الترميز اجلغرايف ورسم تقنيات  احمللية ومراجعة إجراءات األمانلضحايا ولاستقصاءات 
والوصول منع اجلرمية ويتطلب . واملشاكل االجتماعيةمعنية باإلجرام مراصد إقامة اخلرائط، و

مجيع املعنيني باألمر هنجا منسقا فعال ومستدام اتباع على حنو إىل العدالة يف املناطق احلضرية 
  .هبذا الشأن

مع اجملتمع احمللي يف املناطق متينة شراكات حتتاج الشرطة إىل إقامة يف هذا السياق، و  - ١٠١
بتغاء حتسني قدرة الشرطة  احكم القانوناحلضرية، من أجل بناء الثقة يف اإلدارة الرشيدة و

وكما هو احلال مع تطبيق القانون يف بيئات  .على التحقيق يف اجلرائم ومحاية اجملتمع احمللي
  والكفاءةمن خالل إبداء النـزاهةبناء الثقة يف املدن بإنفاذ القانون تقوم دوائر أخرى، 
  ثقافيةكفاءة اممارساهت واتدريب سلطات إنفاذ القانون وسياساهتوينبغي أن يشمل . باستمرار

 يف املناطق ينبغي فعل ذلك بصفة أخصرمبا يف التعامل مع اجملتمعات الفرعية التعددية، و
اليت تنطبق على وأُطر احلكومة األطر التشريعية تكون من البلدان، العديد يف و. احلضرية
ساءلة على  واملشؤون احلوكمةحلكومة املركزية، ولكن  قضايا ختص ا إنفاذ القانونأجهزة
 الشرطة احلوكمة واستجابةضمان توازن ل مها أيضا عنصران بالغا األمهية احمللي الصعيد
  .حتياجات احملليةاال وللشواغل

مسألة تندرج  مواجهتها طرائق واحلضريةالتحديات اليت تفرضها اجلرمية وقد ظلت   - ١٠٢
، ١٩٩٥يف عام و. دالة اجلنائية األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعيف جدول أعمال طويل  أمدمنذ

يف املبادئ التوجيهية للتعاون واملساعدة التقنية يف أوصى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
ينطوي على مشاركة  هنج بأن اتباع، )١٩٩٥/٩القرار مرفق (جمال منع اجلرمية يف املدن 

عمل فقا خلطة ومنسقة على املستوى احمللي، ة، والتصدي للجرمية بصورة وكاالت متعدد
  كما الحظ اجمللس،.يف هذا الصدد من شأنه أن يفضي إىل إجياد حلول ، ملنع اجلرميةةمتكامل

 ، إمكانية تقليل اإلجرام واإليذاء إىل حد بعيد٢٠٠٢يف املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية لعام 
يد احمللي يف ، على الصعسالمة وأمن األفراد وممتلكاهتممن خالل معاجلة مشاكل حمددة، مثل 

على ضرورة النظر ) ٣٤الفقرة (د إعالن بانكوك شّدوإضافة إىل ذلك، . جهود املنع اجملتمعية
 اجلرمية يف املناطق احلضرية، بوسائل منها حتسني التعاون الدويل، وبناء انتشاريف تدابري ملنع 

جيع على إشراك القدرات لدى أجهزة إنفاذ القوانني والسلطة القضائية يف ذلك اجملال، والتش
 مسألة التدابري املتخذة يف فقد كانت، اأخريا وليس آخرو. السلطات احمللية واجملتمع املدين

جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملواجهة اجلرمية يف املناطق احلضرية، مبا يف ذلك األنشطة 
مية والعدالة  يف دورة جلنة منع اجلراحملوري النقاشموضوع  هي ذات الصلة بالعصابات،

  .٢٠٠٧عام يف السادسة عشرة،  اجلنائية
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أيضا  ٣عمل سوف تركز حلقة ال، والعمليايت املذكور آنفااإلطار التحليلي وضمن   -١٠٣
  .يف املدننع اجلرمية اسُتحدثت دعما مل وأدوات عملية حديثة العهدعلى أمثلة ملبادرات 

    
    األهداف  - اءب  

  :كما يلي ٣أهداف حلقة العمل سوف تكون   - ١٠٤

 ونشر جمموعة متزايدة من األدوات العملية املبتكرة اليت تستخدمها استبانة  )أ(  
  ؛هامنعولجرمية يف املدن من أجل التصدي ل احلضرية اجملتمعات احملليةاملدن و

يف املدن، مبا يف تعزيز معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية   )ب(  
، فضال عن يف املدنة للتعاون واملساعدة التقنية يف جمال منع اجلرمية ذلك املبادئ التوجيهي

  الدروس املستفادة من البحوث واخلربات؛

بلدية الالزمة الوطنية والاملمارسات اجليدة يف جمال تنسيق اإلجراءات استبانة   )ج(  
طويل، والتأكيد القصري والذلك التخطيط واملبادرات يف األمدين ، مبا يف يف املدنملنع اجلرمية 

  ؛على الصعيد احمللي وقدراهتم أمان املدنلشركاء العاملني يف جمال املتنامي لدور العلى 

املدن شؤون جملموعة مديري على حنو أفضل تعزيز التدريب وبناء القدرات   )د(  
  يف جمال منع اجلرمية؛اإلخصائيني املنخرطني واملخططني وغريهم من 

دراسة نقدية فيما  استراتيجياهتا احلضرية دراسةمن متكني الدول األعضاء   )ه(  
 .يف املدننع اجلرمية ة ملاستراتيجيات عامليوضع وتنفيذ   علىعيتشجالنع اجلرمية، ويتعلق مب

    
    للمناقشةاملسائل املطروحة   - جيم  

معينة شاريع أو استراتيجيات ملتقدمي أمثلة على  ٣ع املشاركون يف حلقة العمل شجَُّي  - ١٠٥
لنجاح أو الفشل الرئيسية، احتديد عوامل مع ، منها  دروس، أو ميكن استخالص جناحهاثبت

  :هباأو ذُللت بقت طُوالكيفية اليت 

 أمناط اجلرمية؟ على اليت تؤثر ظروفهاما هي عناصر اجملتمعات احلضرية أو   )أ(  
 املعلومات هيئية، ما العدالة اجلناعناصر علومات عن اجلرمية واألمناط اإلجرامية واملإضافة إىل و

  وغريها من الظروف البيئية؟األوسع نطاقا عن التنمية االجتماعية واالقتصادية املطلوبة 

قليمي أو اإل وأ املركزي الصعيداملوجودة على الفضلى ما هي املمارسات   )ب(  
  ؟يف املدناحمللي، مبا يف ذلك إشراك اجملتمع املدين، ملنع اجلرمية 
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 املعرَّضةشة والفئات  الفئات املهّمإدراجت اليت ينطوي عليها ما هي التحديا  )ج(  
ما هي املمارسات وفعالة ملنع اجلرمية؟ وسياسات العنف يف استراتيجيات عالية من ستويات مل

  الثقافية؟- اإلثنيةالسكان املهاجرين واألقليات جمموعات اج م إلداستبانتهاميكن اليت اجليدة 

 التنسيق والتكامل بني املدن واحلكومات الوطنية  منحتقيق مزيدكيف ميكن   )د(  
استراتيجيات وضع كيف ميكن والتخطيط احلضري؟ بنع اجلرمية واستراتيجياهتا اخلاصة مبيف 

استدامة تلك كيف ميكن و؟ وإدارهتا ككل وإدراجها يف حوكمة املدننع اجلرمية فعالة مل
  االستراتيجيات على مر الزمن؟

 ،يف وضع استراتيجيات ملنع اجلرميةمن جتارب خاصة لكربى الدى املدن ما   )ه(  
  ؟ا احملليةسالمة مجيع جمتمعاهتل اضمان

رتكبها جمموعات من تاليت ائم نع اجلرملالتدابري اليت اختذت أنواع ما هي   )و(  
  ؟ يف املدنالقصر

طق تقييم االجتاهات يف املنااملتعلقة بلبيانات ستخدام اهل هناك أمثلة جيدة ال  )ز(  
وضع يف السياسات اخلاصة ب ،لضحايافيها البيانات الواردة يف استقصاءات ااحلضرية، مبا 

التعيني هناك أمثلة جيدة على مجع وحتليل البيانات املتعلقة بوهل استراتيجيات ملنع اجلرمية؟ 
فيما يتعلق مع وحتلل واليت جت ،قوات الشرطةأوساط والتدريب واإلدارة واملساءلة يف 

  ؟من أنشطة استباقيةاحمللية  الشرطةما تقوم به حتسني فعالية من أجل ات اجلرمية، جتاهبا

خمتلف صاحل بناء القدرات يف جمال منع اجلرمية للج الناجحة وما هي النه  )ح(  
 مقرريمثل (املهن الرئيسية واجملموعات املشاركة يف االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية 

 وموظفي السجون ئيةالقضاالسلطة االجتماعيني وائيني اإلخصالسياسات والشرطة و
  ؟)الدينيةاجلماعات اجملتمع املدين ورابطات و

دراسية من أجل التعليم والتدريب مناذج ناجحة ملناهج أي هل هناك   )ط(  
  ؟يف املدن القطاعات يف جمال منع اجلرمية يتعددامل ونيشاملال

يف برامج اخلدمة االجتماعية  وألعدالة  اُدورما هي املبادرات اجملتمعية، مثل   )ي(  
هل هناك أي أمثلة جيدة و؟ يف املدنجناحها يف جمال منع اجلرمية اليت ثبت ، اجملتمعات احمللية

  مثل الشرطة؟، قطاع األمينالهن ملحترام اال تعزيز وياجلماعالعمل ملشاريع هتدف إىل بناء روح 
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 ملختلف ، أحياناباينة، واملتنازعةتاملاالحتياجات التوفيق بني كيف ميكن   )ك(  
ما هي أنواع أدوات و؟ يف املدناستراتيجيات منع اجلرمية ذات املصلحة يف اجملتمعات احمللية 
  ميكن استخدامها؟اليت الرصد والتقييم 

احمللية اليت جنحت يف التعامل القانون ع برامج أو سياسات إنفاذ انوما هي أ  )ل(  
، مثل املخدرات وانتشار األسلحة النارية أو ل اإلجرام يف املدنتسهأهنا معينة ُيرى  مسائلمع 

ما هي املمارسات وعصابات؟ ال املنظمة أو اإلجراميةماعات اجلغريها من األسلحة، و
  الربامج؟تلك من اسُتبينت اليت الفضلى 

    
الصالت بني االجتار باملخدرات وسائر أشكال اجلرمية   -٤حلقة العمل    

    ري التصدي املنّسقة على الصعيد الدويلتداب: املنظمة
   النطاق  - ألف  

على الرغم من أن االجتار باملخدرات ال يزال واحدا من أكثر األنشطة اإلجرامية   -١٠٦
ومن . رحبية، يقوم بعض اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف الوقت نفسه بأنشطة إجرامية أخرى

ع أخرى من االجتار، وتتوىل تسيري هذه مث، ُتستخدم قنوات االجتار باملخدرات يف أنوا
وكثريا ما ينطوي االجتار . األنشطة، على حنو متزايد، شبكات تضم مجاعات إجرامية مترابطة

باملخدرات، حبكم طبيعته، على إفساد املوظفني العموميني وغسل األموال وما يتصل بذلك من 
د مبادلة دولية لسلعة غري ومثة أمثلة على وجو"). البلطجة("كسب املال بواسطة العنف 

مشروعة بسلعة أخرى، وأشهر تلك األمثلة مبادلة املخدرات بأسلحة نارية وممتلكات مسروقة 
وُيقال أن االجتار باملخدرات ميكن أن يوفّر األموال االبتدائية جلرائم أشد . وموارد طبيعية

حيح يف الوقت ضررا، منها اإلرهاب، ولكن هناك خالف بشأن ما إذا كان هذا القول ص
اإلرهاب املموَّل "وقد ُوجِّهت، على وجه اخلصوص، انتقادات حادة ملقولة . احلاضر

، ولكن مثة دالئل واضحة على أن اجلماعات املسلحة العنيفة )narco-terrorism" (باملخدرات
 يف خمتلف أحناء العامل تستمد إيراداهتا من جتارة املخدرات، وكذلك من أشكال أخرى للجرمية

ويلزم إجراء دراسة دقيقة ملا تنطوي عليه هذه احلاالت كلها من خماطر، واستحداث . املنظمة
  .تدابري دولية منّسقة للتصدي لتلك املخاطر ترتكز ارتكازا عميقا على القرائن املتوافرة

أما على صعيد وضع املعايري، فقد أدرك اجملتمع الدويل أن مكافحة االجتار باملخدرات   -١٠٧
ومن مث، جرى تعزيز اإلطار القانوين . ي أن تنطلق من مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةينبغ

، باعتماد وبدء نفاذ صكوك قانونية ١٩٨٨الدويل اخلاص باالجتار باملخدرات، وهو اتفاقية 
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ا إضافية، هي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، إىل جانب بروتوكوالهت
املكملة الثالثة، املتعلقة مبكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين وصنع األسلحة النارية 
واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، على التوايل، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، تتناول 

استخدامه، إما اجلرمية املنظمة عرب الوطنية عموما وسائر أشكاهلا وإما الفساد، الذي ميكن 
وميثّل تنفيذ تلك الصكوك، اليت يتوىل املكتب . حسبما ذُكر آنفا، يف تسهيل االجتار باملخدرات

الوصاية عليها، الشرط الالزم لتوفري أساس ملموس للتعاون الدويل والختاذ تدابري فعالة يف جمال 
/  سائر املسائلإنفاذ القانون للتصدي على حنو متكامل جلميع جوانب االجتار املترابطة أو

  .التحديات املتصلة به

ويصدر املكتب أيضا دراسات إقليمية تتناول الصالت بني اإلجرام عامة واجلرمية   -١٠٨
ومثة دراسات سابقة تناولت اإلجرام والتنمية يف أفريقيا؛ واإلجرام والتنمية . املنظمة واملخدرات

 الكاريبـي؛ واجلرمية املنظمة واهلجرة يف أمريكا الوسطى؛ واإلجرام والعنف والتنمية يف منطقة
وسوف تنشر قريبا دراسة عن االجتار عرب الوطين وحكم . غري النظامية من أفريقيا إىل أوروبا

  .القانون يف غرب أفريقيا
    

    األهداف  -باء  
  : كما يلي٤سوف تكون أهداف حلقة العمل   -١٠٩

ال اجلرمية املنظمة، استبانة الصالت بني االجتار باملخدرات وسائر أشك  )أ(  
وخصوصا االجتار باألشخاص واألسلحة النارية وإجراء مزيد من الدراسة لتلك الصالت، 

  وحتديد سبل ووسائل الترابط بني اجلرمية املنظمة والفساد؛

تدعيم دور األمم املتحدة يف صوغ هنج منّسق دوليا إزاء ما تواجهه الدول   )ب(  
 التنظيمية والوالية القضائية وإنفاذ القانون واجلهاز القضائي األعضاء من مشاكل تتعلق باللوائح

  نتيجة لتنامي االرتباط بني االجتار باملخدرات وسائر أشكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

استبانة وتعميم وترويج املمارسات اجليدة يف اتباع هنوج منّسقة على الصعيد   )ج(  
ائج االرتباط بني االجتار باملخدرات وسائر أشكال اجلرمية الوطين واإلقليمي والدويل ملكافحة نت

  املنظمة عرب الوطنية؛

تشجيع تدريب وبناء قدرات املشّرعني ومقرري السياسات وموظفي اجلهاز   )د(  
القضائي وأجهزة إنفاذ القانون، مبا فيها جهاز اجلمارك، املسؤولني عن منع اجلرائم املرتبطة 
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خدرات وسائر أشكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحة تلك بالصالت بني االجتار بامل
  اجلرائم والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها؛

تسهيل إجراء الدول األعضاء مراجعة نقدية الستراتيجياهتا اخلاصة، وكذلك   )ه(  
ملا قد يكون موجودا من هنوج إقليمية ودولية، وتشجيع صوغ وتنفيذ استراتيجيات منع 

  .منّسقة على الصعيد الدويلومكافحة 
    

    املسائل املطروحة للمناقشة  - جيم  
 على تقدمي أمثلة لالستراتيجيات والقوانني وسائر ٤يشجَّع املشاركون يف حلقة العمل   -١١٠

الصكوك القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية اليت ثبتت فعاليتها، بغية حتديد الدروس املستفادة 
  :احها أو فشلها، وكيفية التغلّب على العوائق اليت تعترض تنفيذهامنها وأهم عوامل جن

ما هي أوجه التقّدم اليت حتقّقت يف التصدي الفعال للصالت القائمة بني   )أ(  
االجتار باملخدرات وسائر أشكال اجلرمية املنظمة من خالل التصديق على صكوك األمم 

  املتحدة القانونية ذات الصلة وتنفيذها؛

 هي املمارسات اجليدة واإلجراءات املناسبة يف حتليل أساليب عمل ما  )ب(  
مع تقدمي أمثلة ملا جيرى من دراسات وما ُيّتبع من طرائق منهجية (اجلماعات اإلجرامية املنظمة 

  ؟)يف مجع البيانات

ما الذي ميكن تقامسه من أمثلة الستخدام التقييمات اخلاصة باجلرمية املنظمة،   )ج(  
  متثّله من أخطار، لدى صوغ تدابري التصدي السياساتية؟وكذلك ملا 

ما هي االجتاهات املستبانة يف خمتلف أحناء العامل فيما يتعلق بالصالت بني   )د(  
االجتار باملخدرات وسائر أنشطة االجتار غري املشروع، مثل االجتار بالبشر واألسلحة النارية 

  واملوارد الطبيعية؟

ة اليت اعتمدهتا أجهزة إنفاذ القانون ملكافحة االجتار هل املمارسات اجليد  )ه(  
  باملخدرات كافية الستهداف سائر األنشطة اإلجرامية املنظمة املرتبطة به؟

ما هي املمارسات اجليدة اليت اعتمدت على الصعيدين الوطين واإلقليمي   )و(  
عهم ومالحقتهم، يف القبض على كبار املتجرين باملخدرات على الصعيد الدويل والتحقيق م

  بوسائل منها التشريعات املبّسطة وتشجيع التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون وبرامج 
  محاية الشهود؟
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ما هي املمارسات اجليدة اليت ُتتَّبع يف ميدان التعاون الدويل يف املسائل   )ز(  
جهزة إنفاذ القانون، اجلنائية، مبا فيه تسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية والتعاون بني أ
  من أجل مكافحة االجتار باملخدرات وصالته بسائر أشكال اجلرمية املنظمة؟

هل كانت هناك أي جتارب، ودروس مستفادة، يف استخدام أساليب التحري   )ح(  
  اخلاصة، مبا فيها املراقبة اإللكترونية والعمليات املستترة وعمليات التسليم املراقب؟

 األعضاء سياسات للتنسيق وتبادل املعلومات بني أجهزة هل صاغت الدول  )ط(  
  إنفاذ القانون وأجهزة االستخبارات؟ وما هي جتارهبا يف هذا اجملال؟

    
استراتيجيات مكافحة اكتظاظ املرافق اإلصالحية،   - ٥حلقة العمل    

    واملمارسات الفضلى يف هذا اجملال
   النطاق  - ألف  

 بأن عدد احملتجزين يف املؤسسات العقابية يف )٣٦(ء السجونتفيد القائمة العاملية لنـزال  -١١١
 مليون شخص، وبأن عدد نزالء السجون يف كثري من البلدان ٩,٨مجيع أحناء العامل يتجاوز 

ومثة . وتبلغ نسبة احملتجزين منهم يف انتظار احملاكمة قرابة الثلث. شهد تزايدا يف العقد املاضي
ولكن ليس هنا حل . سجون واملرافق اإلصالحية األخرىمشاكل عديدة تنشأ عن اكتظاظ ال

ومن مث، يتعني على كل جمتمع أن خيتار . وحيد ملعاجلة هذه املسألة، اليت تعم مجيع مناطق العامل
استراتيجية، أو توليفة استراتيجيات، تتصدى على النحو األفضل للتحديات اليت يطرحها 

 تدابري شىت، منها األخذ ببدائل للحبس يف كل ويلزم النظر يف. اكتظاظ املرافق اإلصالحية
مرحلة من مراحل اإلجراءات، والتجنيب، والعدالة التصاحلية، وإدارة أحوال السجون، 

  .والتدابري اليت تستهدف أنواعا معّينة من اجلناة

وتشمل معايري األمم املتحدة وقواعدها اليت تتناول اجلوانب املتعلقة مبشكلة اكتظاظ   -١١٢
  :ون واملرافق اإلصالحية األخرى ما يليالسج

، بصيغتها املعّدلة يف عام ١٩٥٥(املعايري النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء   )أ(  
  ؛)١٩٧٧

  ؛)١٩٨٤(ال للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء إجراءات التنفيذ الفّع  )ب(  

                                                               
 (36)  London, International Centre for Prisons Studies, King’s College, 8th ed., 2009.  
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قواعد بكني، (حداث قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة قضاء األ  )ج(  
  ؛)١٩٨٥

جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل   )د(  
  ؛)١٩٨٨(من أشكال االحتجاز أو السجن 

  ؛)١٩٩٠(املبادئ األساسية ملعاملة السجناء   )ه(  

  ؛)١٩٩٠(قواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملّردين من حريتهم   )و(   

قواعد طوكيو، (د األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية قواع  )ز(   
  ؛)١٩٩٠

  ؛)١٩٩٧(إعالن كمباال بشأن أحوال السجون يف أفريقيا   )ح(   

إعالن كادوما بشأن اخلدمة اجملتمعية، وما يتصل به من توصيات بشأن   )ط(   
  ؛)١٩٩٨(اكتظاظ السجون 

  ؛)١٩٩٩(ت احلسنة يف السجون إعالن أروشا بشأن املمارسا  )ي(   

  املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية   )ك(   
)٣٧().٢٠٠٢(  

وقد دعا إعالن بانكوك إىل إعادة النظر يف مدى كفاية تلك املعايري والقواعد فيما   -١١٣
 تطوير سياسات وإجراءات يتعلق بإدارة السجون ومعاملة السجناء، واعترف بأمهية املضي يف

وبرامج العدالة التصاحلية اليت تتضمن بدائل للمالحقة القضائية، مما يتيح تفادي آثار السَّجن 
السلبية احملتملة ويساعد على خفض عدد القضايا املعروضة على احملاكم اجلنائية ويعّزز إدماج 

  ).٣٢ و٣٠الفقرتان (ضاء هنوج العدالة التصاحلية يف نظم العدالة اجلنائية، حسب االقت
    

    األهداف  -باء  
  : كما يلي٥سوف تكون أهداف حلقة العمل   -١١٤

  تبادل املمارسات الفضلى ملعاجلة اكتظاظ املرافق اإلصالحية؛  )أ(  

                                                               
اإلعالن العاملي حلقوق : سان وهلا صلة هبذا املوضوع، هيمثة صكوك معيارية دولية أخرى تتعلق حبقوق اإلن  (37) 

؛ واتفاقية مناهضة التعذيب )١٩٦٦(؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )١٩٤٨(اإلنسان 
  ).١٩٨٤(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
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استعراض املمارسات احلسنة يف جماالت التجنيب وبدائل احلبس يف مجيع   )ب(  
 على اكتظاظ السجون، مبا يف ذلك ما يتعلق مراحل اإلجراءات والعدالة التصاحلية وتأثريها

  باالحتجاز السابق للمحاكمة؛

  النظر يف استراتيجيات للتوّسع يف استخدام تدابري اإلفراج املبكر عن السجناء؛  )ج(  

  استبانة برامج فعالة ملنع النكوص، كوسيلة للحد من اكتظاظ السجون؛  )د(  

مؤسسات اإلصالحية وتأثريها على تبادل املعلومات عن اإلدارة الفعالة لل  )ه(  
اكتظاظ السجون، وعن إمكانيات التخطيط االستراتيجي الشامل جلميع القطاعات على 

  .الصعيد الوطين
    

    املسائل املطروحة للمناقشة  - جيم  
  : النظر يف النقاط التالية٥ املشاركون يف حلقة العمل رمبا يوّد  -١١٥

تت فعاليتها يف احلد من اكتظاظ السجون ما هي السياسات التشريعية اليت ثب  )أ(  
  ؟)مثل إلغاء جترمي أفعال معّينة(

اليت ) مثل حتديد اإلقامة أو إطالق السراح بكفالة(ما هي تدابري التجنيب   )ب(  
يكثر استخدامها لتفادي االحتجاز السابق للمحاكمة؟ وما هي شروط استخدام تلك التدابري؟ 

الوصول إىل العدالة واملعونة القانونية اليت ثبت جناحها يف احلد وما هي التدابري املتخذة لتيسري 
من عدد املسجونني رهن التحقيق؟ وما هي العرب اليت ميكن استخالصها من استخدام بعض 
التكنولوجيات، مثل بطاقات التعقّب اإللكترونية، كبدائل لالحتجاز السابق للمحاكمة؟ وما 

  هي الضمانات الالزمة لذلك؟

 هي أنواع بدائل احلبس املتاحة للجناة الواقعني حتت تأثري املخدرات أو ما  )د(  
ذوي املشاكل العقلية أو ألنواع معّينة من اجلناة؟ وما هو مدى فعالية تلك البدائل يف خفض 

  عدد نزالء السجون؟

ما هي الربامج، مبا فيها الربامج اجملتمعية، املتاحة ملنع النكوص؟ وهل هي   )ه(  
  دي فعال إىل خفض عدد نزالء السجون؟ناجعة وتؤ

ما هي تدابري اإلفراج املبكر اليت ميكن استخدامها خلفض عدد نزالء   )و(  
السجون، مبا فيها األدوات اإللكترونية؟ وما هي املؤشرات اليت ميكن استخدامها لقياس جناح 

  تلك الربامج؟
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حة لتعزيز اإلفراج املبكر ما هي الربامج املؤسسية وبرامج العالج اجملتمعي املتا  )ز(  
عن السجناء؟ وما هي الربامج املتاحة لتنسيق االنتقال من التدابري املؤسسية إىل التدابري اجملتمعية 

  تعزيزا لإلفراج املبكر عن السجناء؟

كيف ميكن إشراك أعضاء النيابة العامة والقضاة مبختلف درجاهتم وموظفي   )ح(  
ط وسائر اجلهات الفاعلة يف نظام العدالة اجلنائية إشراكا ناجحا الدوائر املعنية باإلفراج املشرو

  يف إدارة اجلزاءات والتدابري البديلة؟

هل ثبت جناح تدابري العفو العام والعفو اخلاص يف احلد من اكتظاظ   )ط(  
  السجون، خصوصا يف املدى الطويل؟

مشكلة تزايد كيف ميكن إلدارة السجون إدارة فعالة أن تساعد على تدبُّر   )ي(  
نزالء السجون، مع ضمان مراعاة احلقوق اإلنسانية للسجناء؟ وهل كانت هناك أي آثار سلبية 
لبناء مزيد من السجون أو توسيعها من أجل تدّبر مشكلة تزايد نزالء السجون؟ وما هي 
 املمارسات احلسنة اليت ميكن تطبيقها يف التخطيط االستراتيجي الشامل جلميع القطاعات على

الصعيد الوطين، من الوزارات إىل اخلدمات االجتماعية والسلطات احمللية؟ وما هي الِعَبر اليت 
ميكن استخدامها من خوصصة السجون فيما يتعلق باحلقوق اإلنسانية للسجناء وتأثري تلك 
اخلوصصة على اكتظاظ السجون؟ وهل هناك أي ممارسات حسنة جلمع وحتليل البيانات 

ظ السجون واستخدام اجلزاءات غري االحتجازية؟ وهل هناك أمثلة على املتعلقة باكتظا
  استخدام تلك البيانات يف تقييم مدى جناعة تكاليف احللول اإلصالحية املختلفة؟

يف أي من مراحل العملية ُتستخدم تدابري العدالة التصاحلية؟ وهل هلا تأثري   )ك(  
لة اجلنائية؟ وما هي أسباب جناعتها أو ناجع يف خفض عدد نزالء السجون داخل نظام العدا

  عدم جناعتها؟
    

   مالحظات ختامية -ابعار  
عتماد إعالن املبادئ وبرنامج عمل برنامج األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية لدى ا  - ١١٦

 :، أعلنت الدول األعضاء ما يلي)٤٦/١٥٢قرار اجلمعية العامة مرفق (والعدالة اجلنائية 

لعامل يشهد تغّيرات هامة جدا تؤدي إىل مناخ سياسي مؤات ن نقّر بأن احن"   
للدميقراطية وللتعاون الدويل ولزيادة نطاق التمتع حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 

وعلى الرغم  .ولتحقيق تطلعات مجيع األمم إىل التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي
اطا بالعنف وغريه من أشكال اجلرائم من هذه التطورات، ال يزال العامل حىت اليوم حم
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وتشكل هذه الظواهر، حيثما وجدت، خطرا يتهدد احلفاظ على حكم  .اخلطرية
 .القانون

نسلِّم أيضا بأن الدميقراطية ونوعية احلياة األفضل ال ميكن أن يزدهرا إال يف وحنن "   
بيئة وتشكّل اجلرمية خطرا يتهّدد استقرار ال .سياق من السلم واألمن للجميع

وعلى ذلك، فإن منع اجلرمية والعدالةَ اجلنائية يسهمان على حنو مباشر يف  .وسالمتها
 ."صون السلم واألمن

    ميثاق األمم املتحدة من قيم ومبادئ أساسيةأرساهوقد رّدد هذا اإلعالن ما سبق أن 
 .هلذه املنظمة

 القانون حكم، أن ومن املسلَّم به يف عامل اليوم، ورمبا أكثر من أي وقت مضى  - ١١٧
لتحديات حموري يف التصدي لتعاُضدها أمر أن  مترابطة وهي أموروالتنمية والسالم واألمن 

 . اليت تواجه العامل يف القرن احلادي والعشرينائلةاهل

جممل بلد يدعِّم أي  القانون يف حكممن املقبول على نطاق واسع أن تعزيز ما إنه ك  - ١١٨
 حكم دعيمعات، ألن تصراخاص على اجملتمعات اخلارجة من وينطبق هذا بوجه . تنميته

ليس استثمارا يف إنعاش البلد فحسب، بل ميكن أن يساعد أي صراع القانون يف أعقاب 
إذ يعاجل ما جتلبه احلروب من مظامل فادحة، كما  يف املستقبل، قتالالجتدد أيضا على اتقاء 

 .اجلذريةيعاجل أسباب الصراع 

ألخطار التقليدية اليت هتّدد السالم واألمن الدوليني، برزت أخطار وإىل جانب ا  - ١١٩
وقد أدرك  .، مثل اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد واإلرهابذات نطاق عامليجديدة 

 هلذه ىتصدت أن مبفردهااجملتمع الدويل أنه ما من دولة، مهما عظمت قوهتا، تستطيع 
مسائل داخلية حصراً أصبحت ُتبحث  فيما مضى عتربت ُتواملسائل اليت كان .بنجاحاألخطار 

 .على الصعيد الدويلبصورة متزايدة 

   هذه األخطار اجلديدة إال إذا ساد حكم القانون معاجلةوال سبيل إىل النجاح يف   - ١٢٠
 والبلدان ذات صراعاتمت إىل البلدان احملتاجة، وخصوصا البلدان اخلارجة من دِّقُو

 . بناء أو تدعيم قدرهتا على تعزيز حكم القانون واحترامهمساعدات يفة االقتصادات االنتقالي
يف واحترام حكم القانون استثمارا ال يف تنمية البلدان فحسب، بل ومن مث، يصبح تعزيز 

 .لمجتمع الدويل قاطبةل السالم واألمن حتقيق
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العدالة ام لنظ مار بعض الوقت لكي يفهم ويقدِّإىل ولقد احتاج اجملتمع الدويل   - ١٢١
 وجود لكي يدرك أن و، وتعزيزهوصونهحكم القانون من دور حموري يف ترسيخ اجلنائية 

 املركزيالدور هذا وما مل حيظ  . األداء هو عماد حكم القانوننظام للعدالة اجلنائية جيِد
   فمن احملتمل جداً للصرح برمته، رئيسيةركيزة كلنظام العدالة اجلنائية باالعتراف والقبول 

نال  ذلك سيكما أن. ةّو إىل حتقيق النتائج املرجاملقترحة واملعتزم اختاذهاأال تفضي التدابري 
  ينبغي اعتبار االستثمار يف بناء وتعزيز النظم من مث، و . التعاون الدويلذلك من فعالية

ملتعلقني  اجملتمع الدويلا أعمال جدويلأساسياً يف  اًالوطنية ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية عنصر
 .التنمية واألمنب

 بشأن ٢٠٠٨مة من األمني العام يف عام  يف املذكرة اإلرشادية املقّدوحسبما ورد  - ١٢٢
،  داخل األمم املتحدةمثة إدراك متزايدهنج األمم املتحدة للمساعدة يف جمال حكم القانون، 

قانوين الداخلي، مبا يف إيالء العناية الواجبة لتطوير اإلطار ال يتطلب  حكم القانونبأن تدعيم
تماشى مع املعايري والقواعد الدولية، ، على حنو يذلك قوانني العقوبات وقوانني اإلجراءات

 أجهزة الشرطة فيهانع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا املعنية مب املؤسسات الوطنية ولكيفية عمل
ة القانونية وشبه القانونية املساعدودوائر  ة اإلصالحيوالقضاء، واملرافقوإنفاذ القانون، 

 وتدريب ها ومتويل تلك املؤسساتتنظيموحلسن ساعد الضحايا والشهود، ت والدوائر اليت
باملعدات الالزمة إلصدار القوانني وإنفاذها واحلكم هبا على حنو يكفل متتع جتهيزها وأفرادها 

 .نيةقوق اإلنسااحلمجيع األشخاص على قدم املساواة جبميع 

 وضع وترويج يف األمم املتحدة على مدى السنوات الستني املاضية نشطتوقد   - ١٢٣
وثبت أن مؤمترات األمم . مبادئ معترف هبا دوليا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية مصدر ال يقدر بثمن وقوة دفع عظيمة األمهية يف هذه 
املتحدة  من معايري األمم كبرية ذلك أن برزت إىل الوجود جمموعة وكان من نتائج .العملية

 مثل قضاء ، طائفة واسعة من املسائلتتناولوقواعدها املتصلة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
 الرشيدة ومحاية الضحايا والعنف ضد واحلوكمة والتعاون الدويل اجلناةاألحداث ومعاملة 

نع اجلرمية والعدالة اجلنائية مّهدت أيضا الطريق مب املتعلقةقواعد وهذه املعايري وال. النساء
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت علىللتفاوض 
  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وعلى امللحقة هبا

لتحديات املعاصرة اليت تواجه ا لىرداً عوقد ُوضعت معايري األمم املتحدة وقواعدها   - ١٢٤
 وقتاليت كانت سائدة املفاهيمية واآلراء التوافقية  للنهوجالدول واجملتمع الدويل وجتسيدا 

 وميثل استمرار صالحية معظم تلك املعايري والقواعد جتسيداً ملا .وضع تلك املعايري والقواعد
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غري أن العامل قد . وقت إعدادهاأويل من عناية يف صوغها ولنوعية العمل الذي اضطلع به 
. املعايري والقواعد وهذا التغيري مستمر بسرعة غري مسبوقةتلك ر كثريا منذ وضع كثري من تغّي
تطرح أشكال اإلجرام اجلديدة واملعقَّدة  ،في بيئة اجتماعية وثقافية واقتصادية متطورةف

ويف . تأثريهاواملعتادة ودية حتديات جديدة أو تغّير جذريا هنج التعامل مع اجلرائم التقلي
مبا قطعته  مقروناً،  األعمقاملعرفةوالتفكري العلمي القائم على تقييم اليتيح املقابل، 

كما أن تقدير دور نظام العدالة  .فرصا جديدةالتكنولوجيا من خطوات عمالقة إىل األمام، 
من تركيز االهتمام على زاد مما و .ركيزة أساسية حلكم القانون يفتح آفاقا جديدةاجلنائية ك

 . نظام العدالة اجلنائيةل البعد اإلمنائي املوضوع إدراُكهذا 

 يف هذا الصدد ضمان وجود جمموعة شاملة ومتسقة من الكربىومن التحديات   - ١٢٥
 تكون ميسور املنال وُتستخدم استخداماً املعايري والقواعد يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 القوانني والذي ُيالزم صوغيف وضع املعايري الدولية، الذي اتُّبع زأ اجملنهج ال ن ذلك أ.تاما
 إىل حد ما اختاذ إجراءات حمّددة على الصعيد قد أعاقعلى الصعيد املتعدد األطراف، 

غري أنه آن األوان،  .يف هذا اجملالوبناء القدرات الداخلي، وكذلك تقدمي املساعدة التقنية 
ملذكرة اإلرشادية بشأن هنج األمم املتحدة للمساعدة يف جمال حكم القانون،  يف احسبما ورد

وانب اجلم مجيع  وشامل يستوعب ويدعِّماسكمتاستراتيجي للسعي إىل ضمان اتباع هنج 
 التشريعات واإلجراءات فيهاالفعالية والكفاءة، مبا ب سميّتنظام عدالة جنائية الالزمة ل

  .ا عليهتلك اجلوانب والرقابة ةذلك إدارومؤسسات العدالة اجلنائية، وك

مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يتيح للمجتمع الدويل و  - ١٢٦
 العمل املنجز يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ورسم مسار الستعراضفرصة مثالية 

 جملموعة املعايري ية نقدمراجعةصة للشروع يف يتيح املؤمتر الثاين عشر فركما . لة املقباخلطوات
قت هبا ّبطُ يف الكيفية اليت وللتفكُّر ،والقواعد اليت ُوضعت على مدى األعوام الستني املاضية

 اليت تطرحها اخلاصة التحديات بدراسةلقيام من خالل ذلك ل و،تلك املعايري والقواعد
وينطوي هذا النهج  .يدة على الصعيد العامليدة اجلد املعقّاإلجرام اإلجرامية وأشكال األخطار

 ومن . العملية واستجالء سبل التغلب عليهاوالعوائقعلى إمكانية استبانة الثغرات احملتملة 
هذه اجلهود أن متّهد الطريق التباع هنج استراتيجي أكثر اتساقا ومشولية يف إنشاء نظم شأن 

 وأن توفر قاعدة متينة لتقدمي سياً أسااًإطارتخذ ُت أن ميكنملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
. ، أو يف إعادة إنشاء  تلك النظم أو تدعيمها العدالة اجلنائيةوللتوعية بشؤوناملساعدة التقنية 

 الصلة بني العمل املعياري والعمل التنفيذي وأن ومن شأن هنج من هذا القبيل أن يعزز
 .عادل بنظام وطين ودويل والتمتعالقانون يساعد على ضمان فعالية إنفاذ 
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 مركَّزة، ستؤخذ بعني تقدمي توصيات هيومهمة االجتماعات التحضريية اإلقليمية   - ١٢٧
يستند سوف و . سيصدر عن املؤمتر الثاين عشرذي اإلعالن الوحيد الصوغاالعتبار لدى 

ىل ، وإاإلعالن أيضا إىل مداوالت اجلزء الرفيع املستوى واجتماعات املائدة املستديرة
يات املنبثقة عن حلقات العمل، وسيقدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا التوص

  .٢٠١٠ عام ،التاسعة عشرة

  
  


