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الس االقتصادي واالجتماعي 

V.02-51408 (A)

جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
الدورة احلادية عشرة 

فيينا، ١٦-٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
البند ٤ من جدول األعمال املؤقت* 

معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 
  

منع اجلرمية الفعال املستند إىل اتمع 
   

مذكرة من األمني العام** 
  

حييـل األمـني العـام طيـه إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيــة تقريـــر اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين مبنــع اجلرميــة، الــذي عقــد يف 

ـــؤرخ يف  فـانكوفر، كنـدا، يف الفـترة مـن ٢١ إىل ٢٤ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، عمـال بقـرار الــس االقتصـادي واالجتمــاعي ١١/٢٠٠١ امل

٢٤ متوز/يوليه ٢٠٠١. 

                                                                 
 .E/CN.15/2002/1 * 

يرجع التأخري يف تقدمي هذه املذكرة إىل تأخر انعقاد اجتماع فريق اخلرباء (٢١-٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢).  ** 
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تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين مبنع اجلرمية 
 

(فانكوفر، كندا، ٢١-٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢) 
  

احملتويات 

الصفحة  الفقرات    

 ٢  ١-٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مقدم
...............................................................................

أوال-

 ٣  ٣-٨
تنظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
...............................................................................

ثانيا-

 ٣  ٤-٥
افتتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــف-

 

 ٣  ٦
احلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء-

 

 ٣  ٧
ـــــــــــــــــــــــــب انتخــــــــــــــــــــــــاب أعضــــــــــــــــــــــــاء املكت جيــــــــــــــــــــــــم-

 

 ٣  ٨
إقـــــــــــــــــــــــــــــــــرار جـــــــــــــــــــــــــــــــــدول األعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال دال-

 

 ٣  ٩-١٣
معلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات خلفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
...............................................................................

ثالثا-

 ٤  ١٤-٢٩
وضـــــع مشـــــــروع ــــــائي لعنــــــاصر منــــــع اجلرميــــــة بطريقــــــة مســــــؤولة
...............................................................................

رابعا-

 ٦  ٣٠

اـاالت ذات األولويـة للتدابـري الدوليـة لتعزيـز منـع اجلرميـة الفعـال املســـتند إىل 
اتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع احمللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
...............................................................................

خامسا-

املرفقات 

٨
قائمة بأمساء املشاركني يف اجتماع فريق اخلرباء

............................................................................................
األول-

١٠
مشروع منقّح ملبادئ توجيهية ملنع اجلرمية

............................................................................................
الثاين-

  

مقدمة  أوال-
 
 

يف قـرار الـــس االقتصــادي واالجتمــاعي ١١/٢٠٠١ املــؤرخ ٢٤ متــوز/يوليــه  -١

٢٠٠١، طُلب إىل األمني العام أن يعقـد، شـريطة توافـر املـوارد مـن خـارج امليزانيـة، اجتماعـا 

للخــرباء يتــم انتقــاؤهم علــى أســاس التمثيــل اجلغــرايف العــادل، للقيــام بــأغراض التمعـــن يف 
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ـــؤولة، والــيت ُأرفقــت بورقــة العمــل "منــع  مراجعـة مشـروع عنـاصر منـع اجلرميـة بطريقـة مس

) املقدمة إىل مؤمتـر  A /CONF.187/7) "اال: مواكبة التطورات اجلديدةاجلرمية منعا فع

األمـم املتحـــدة العاشــر ملنــع اجلرميــة ومعاملــة ارمــني، املعقـــود يف فييـــنا، مــن ١٠ إىل ١٧ 

نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠،(١) والقـتراح جمـاالت ذات أولويـة الختـاذ تدابـري دوليـة، تشـــمل حتديــد 

مسائل املساعدات التقنية، لتعزيز منع اجلرمية الفعال املستند إىل اتمع احمللي. 

ويف القـرار ١١/٢٠٠١، طلـب الـس أيضـــا إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا  -٢

عـن نتـائج اجتمـاع فريـق اخلـرباء مبـا يف ذلـك نسـخته املنقّحـــة ملشــروع عنــاصر منــع اجلرميــة 

بطريقة مسؤولة، وجماالت األولوية الختاذ تدابــري دوليـة لتعزيـز منـع اجلرميـة الفعـال املسـتند إىل 

اتمـع احمللـي، لعرضـه علـى جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أثنـــاء دورــا احلاديــة عشــرة 

للنظر فيه واختاذ اجراء يف هذا الشأن. 

تنظيم االجتماع  ثانيا-
 
 

ـــق  عمـال بقـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ١١/٢٠٠١، عقـد اجتمـاع فري -٣

اخلـرباء املعـين مبنـع اجلرميـة يف فـانكوفر، كنـدا يف الفـترة مـن ٢١ إىل ٢٤ كـــانون الثــاين/ينــاير 

٢٠٠٢. واسـتضافت االجتمـاع حكومـة كنـدا. واضطلـع املركـز املعـين مبنـع االجـــرام الــدويل 

التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية باألمانة العامة بدور األمانة خلدمة االجتماع. 
 
 

افتتاح االجتماع  ألف-
 

ـــع  افتتــح االجتمــاع الســيد دافيــد غيتــس، املديــر التنفيــذي للمركــز الوطــين ملن -٤

اجلرمية، حكومة كندا. 

ووجد اخلرباء ترحيبا أيضا بالنيابة عن األمـم املتحـدة مـن ممثـل املركـز املعـين مبنـع  -٥

اإلجرام الدويل. 
 
 

احلضور  باء-
 

حضـر االجتمـاع ١٥ خبـريا وفـدوا مـــن ١٤ بلــدا خمتلفــا، وكذلــك ٨ مراقبــني  -٦

ميثلون املعاهد االقليميـة التابعـة واملعـاهد املنتسـبة يف شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة 

والعدالة اجلنائيــة وكذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن املنظمـات ذات الصلـة (انظـر 

املرفق األول). 

 
 

انتخاب أعضاء املكتب  جيم-
 

انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم بالتزكية:  -٧

الرئيسان املشاركان:ماري-آن كريفان (كندا) 
دوروثي آلغرين فرانكلني (كندا) 

رادمي بوريس (اجلمهورية التشيكية)  نواب الرئيس:

كالرا تشزارانسكي (شيلي) 

عبد اللطيف سعدي (املغرب) 

سيليا ليونيز (الفلبني) 

ماريانو سيافارديين (األرجنتني)  املقرر:
ودعــت رئيســتا االجتمــاع غلوريــا ليكــوك (اململكــة املتحــدة لربيطانيــــا العظمـــى وايرلنـــدا 

الشمالية) وإرفني وولــر (كنـدا) لتـويل مهمـة "أصدقـاء الرئيـس" للمسـاعدة يف وضـع مشـروع 

املبادئ التوجيهية. 
 
 

إقرار جدول األعمال  دال-
 

أقر فريق اخلرباء جدول األعمال التايل:  -٨

افتتاح االجتماع.  -١

انتخاب أعضاء املكتب.  -٢

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  -٣

املناقشــة ووضــع املشــروع النــهائي لعنــاصر منــع اجلرميــة بطريقــــة  -٤

مسؤولة. 

مناقشــة اــاالت ذات األولويــة الختــاذ تدابــري دوليــة لتعزيــز منـــع  -٥

اجلرمية الفعال املستند إىل اتمع احمللي. 

مناقشة واعتماد التقرير.  -٦

اختتام االجتماع.  -٧
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معلومات خلفية  ثالثا-
 

عمـال بقـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٣٣/١٩٩٧، طلـــب األمــني العــام  -٩

إىل احلكومات أن تراجع عنـاصر  منـع اجلرميـة املرفقـة بـالقرار. ودعيـت احلكومـات أيضـا إىل 

إبداء التعليقات بشأن اسـتصواب وجـدوى مثـل هـذا الصـك. وقُـدم ملخـص للـردود الـواردة 

ــــــالنحو الـــــوارد يف تقريـــــر األمـــــني العـــــام بشـــــأن منـــــع اجلرميـــــة  مــــن احلكومــــات، ب

ـــة اجلنائيــة يف  (E/CN.15/1999/3، الفقـرات ٣٨-٦٢)، إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدال

 .(E/CN.15/1999/7) ا الثامنةدور

ويف اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين بعنـاصر منـع اجلرميـة بطريقـة مسـؤولة: مواجهــة  -١٠

ـــرس، يف  مشـاكل اجلرميـة التقليديـة والناشـئة الـذي اسـتضافته حكومـة األرجنتـني يف بوينـس آي

الفـترة مـن ٨ إىل ١٠ أيلـول/ســـبتمرب ١٩٩٩،  جــرت مراجعــة مشــروع املبــادئ التوجيهيــة 

بشأن عناصر منع اجلرمية بطريقة مسؤولة، وُأرفق املشـروع املنقّـح بورقـة عمـل أعدـا األمانـة 

لتقدميـها إىل مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـر ملنـــع اجلرميــة ومعاملــة ارمــني، منــع اجلرميــة منعــا 

 .(A /CONF.187/7) اال: مواكبة التطـورات اجلديدةفع

وأثنـاء املناقشـة يف املؤمتـر العاشـر، أبـدت الـدول األعضـاء التزامـها بـاملضي قُدمـــا  -١١

يف منع اجلرمية منعا فعاال وتأييدها لوجود صك حمكـم يعكـس مـا ميكـن ومـا ينبغـي أن يسـهم 

بـه منـع اجلرميـة منعـا فعـاال بالنسـبة إىل أمــن وســالمة األفــراد يف شــخصهم ويف ممتلكــام يف 

ااالت اخلاصة والعامة على السواء، كمــا سـيوفر الصـك مبـادئ توجيهيـة عمليـة عـن كيفيـة 

امكان حتقيق ذلك. 

وكـان هنـــاك أيضــا تفــهم واضــح لضــرورة اعتمــاد اســتراتيجية طويلــة األجــل  -١٢

متعددة اجلوانب تشارك فيها اإلدارات وتتجـاوز النظـام الرمسـي للعدالـة اجلنائيـة. وقـد أوضـح 

حتليـل تكـاليف وفوائـد الـربامج الوقائيـة لألسـر واألطفـال والشـباب املعرضـني للخطـر وجـــود 

وفــورات واضحــة مــن حيــث التكــاليف علــى مــدى األجلــني املتوســط والطويــل بالنســــبة 

للحكومات واتمع. 

وإضافـة إىل ذلـك، جـرى بسـبب إدراج توصيـات ذات صلـة بشـأن منـع اجلرميـــة  -١٣

ـــة: مواجهــة حتديــات القــرن احلــادي والعشــرين (قــرار  يف إعـالن فيينـا بشـأن اجلرميـة والعدال

اجلمعيـة العامـة ٤٩/٥٥، املرفـق)، الـــذي اعتمــده املؤمتــر العاشــر، إدراك كــامل ألمهيــة منــع 

اجلرميــة املســتند إىل اتمــع احمللــي. وأدركــت الــدول األعضــاء ادراكــا كــامال احلاجــــة إىل 

اســتراتيجيات شــاملة ومتعــددة القطاعــات ملنــع اجلرميــة علــى األصعــــدة الدوليـــة والوطنيـــة 

واإلقليميـة، مـا مـن شـأنه توطيـد املعرفـة واخلـربات، واملســـاعدة علــى حتديــد جــدول أعمــال 
دويل للعمل.(١) 

 

 

وضع مشروع ائي لعناصر منع اجلرمية بطريقة مسؤولة  رابعا-
 

كـان مشـروع عنـاصر منـع اجلرميـة بطريقـة مسـؤولة الـذي أعـده اجتمـــاع فريــق  -١٤

اخلرباء يف بوينس آيرس، مبثابة نقطة االنطالق إلجـراء مناقشـة يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين 

مبنـع اجلرميـة املعقـــود يف فــانكوفر. ويف ذلــك االجتمــاع، اســتعرض اخلــرباء بــالتفصيل مجيــع 

أجـزاء الوثيقـة وصـاغوا مشـروعا ائيـا لنسـخة هـذا النـص. وأجـرى فريـق اخلـــرباء اســتعراضا 

ـــة ملنــع  دقيقـا ملشـروع العنـاصر، ممـا أفضـى إىل وضـع مشـروع جديـد بعنـوان "مبـادئ توجيهي

اجلرميـة" (انظـر املرفـق الثـاين). وأنشـأ الفريـق أيضـــا جمــاالت ذات أولويــة مــن أجــل التعــاون 

الدويل. وترد أدناه أبرز النقاط اليت دارت حوهلا مناقشات اخلرباء. 

اتفــق اخلــرباء علــى أن هنــاك أدلــة واضحــة أظــهرت أن التدابــري الوقائيــة الــــيت  -١٥

 الـة مـن حيـث التكـاليف للحـدوجـا إنسـانية فع تسـتكمل تدخـالت العدالـة اجلنائيـة، تشـكل

من اجلرمية وإيذاء اآلخرين. 

ــارة �عنـاصر منـع اجلرميـة بطريقـة مسـؤولة� قـد اسـتخدمت  والحظ اخلرباء أن عب -١٦

حىت اآلن كعنوان للوثيقة، بيـد أن اخلـرباء اتفقـوا علـى أن العنـوان مبـا يف ذلـك عبـارة �مبـادئ 

توجيهية� سوف خيدم بشكل أفضل هدف وضع صك عملي. 

وكـان مـن رأي اخلـرباء أنـه يف حـني توجـد جـهات فاعلـة كثـرية يف منـع اجلرميـــة  -١٧

منعـا فعـاال، يـتركز احملـور يف أيـدي احلكومـات لكـي تتخـذ دورا قياديـا. ويف رأي اخلـــرباء أن 

الـدور القيـادي للحكومـات يتعـني أن يذكـــر يف البدايــة وبشــكل بــارز أكــثر ممــا حــدث يف 

املشروع السابق. 

وكـانت هنـاك مناقشـة حـول نطـاق املبـــادئ التوجيهيــة وعمــا إذا كــان اهلــدف  -١٨

منـها التركـيز فقـط علـى منـع اجلرميـة املسـتند إىل اتمـع احمللـي، أو أن تتســـع لتشــمل أنواعــا 

أخرى من منع اجلرمية. وقد ورد من األمانة العامـة لألمـم املتحـدة توضيـح مفـاده أن مشـروع 

ـــة املســتند إىل اتمــع احمللــي،  العنـاصر يف حـني أنـه ال يقصـد مبدئيـا التركـيز علـى منـع اجلرمي

صارت الدول األعضاء مبرور السـنني مهتمـة ـذا اجلـانب اهلـام مـن منـع اجلرميـة. وهلـذا اتفـق 
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ـــتركز يف معاجلــة منــع  علـى أن القـوة الدافعـة األساسـية للمبـادئ التوجيهيـة املقترحـة سـوف ت

اجلرمية املستند إىل اتمع احمللي. 

وناقش اخلرباء دور نظام العدالة اجلنائية يف منـع اجلرميـة مبـا يف ذلـك اجلـزاءات يف  -١٩

إطـار العدالـــة اجلنائيــة الرمسيــة، ونظــروا يف درجــة التشــديد الــيت ينبغــي وضعــها يف املبــادئ 

التوجيهية املقترحة. واتفق علـى أن نظـام العدالـة اجلنائيـة يقـوم بوظـائف وقائيـة، ورغـم ذلـك 

فإا تقع خارج نطاق املبادئ التوجيهية احلالية، نظرا لشموهلا يف معايري وقواعد أخرى. 

ـــة ومــا هــي أفضــل طريقــة  وحبـث اخلـرباء مـا إذا كـان يتعـني تعريـف منـع اجلرمي -٢٠

لذلك. واتفق على جتنب وضـع تعريـف حمـدد يف النـص، ولكـن ينبغـي وصـف طائفـة متنوعـة 

من النهوج. 

وجرت مناقشات كثرية حـول فكـرة التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة والصـالت  -٢١

الـيت تربطـها مبنـع اجلرميـة. واتفـق اخلـرباء علـى أن الصـالت والعالقـات املتبادلـة بـني قطاعـــات 

ــع اجلرميـة منعـا فعـاال، وخلُـص هـؤالء إىل أن هـذا جيـب  اتمع تعترب يف غاية األمهية بالنسبة ملن

أن ينعكـس يف املبـادئ التوجيهيـة املقترحـة. واتفـق كذلـك علـى وجـوب أن تذكـــر يف النــص 

جماالت التنمية االجتماعيـة واالقتصاديـة (الصحـة، التعليـم، اإلسـكان، احلـد مـن وطـأة الفقـر، 

فرص العمل) واتفق على إيالء اهتمام خاص إىل إدراج تلك ااالت. 

ـــن مكونــات اســتراتيجية منــع  واعتـربت مسـألة الشـراكة أيضـا مكونـا رئيسـيا م -٢٢

اجلرمية منعا فعاال. 

واتفـق اخلـرباء علـى أنـه مـن األمهيـة االعـتراف بـالصالت الـيت تربـط بـني اجلرميـــة  -٢٣

ـــة. وهلــذا، مت التشــديد علــى هــذه األمهيــة  املرتكبـة علـى املسـتوى احمللـي واجلرميـة عـرب الوطني

لضمان أن تعاجل التدابري الشاملة والوطنية واإلقليمية والدولية البعد الدويل للجرمية ومنعها. 

وناقش اخلرباء مــدى األمهيـة الـيت ينبغـي إيالؤهـا للفئـات املعرضـة للضـرر، مبـا يف  -٢٤

ذلـك إيـالء االهتمـام إىل اتمعـات احملليـــة واألســر واألطفــال والشــباب املعرضــني للخطــر، 

وخلُص اخلرباء إىل أنه ينبغي أن تربز املبـادئ التوجيهيـة علـى وجـه التحديـد ضـرورة أن تعـاجل 

ــة  اسـتراتيجيات منـع اجلرميـة احلاجـات اخلاصـة ذات الصلـة باجلنسـني واألقليـات واحـترام اهلوي

الثقافية. 

ـــع اجلرميــة، وفقــا ملــا جــاء يف إعــالن فيينــا، ينبغــي يف مجيــع  وأقـر اخلـرباء أن من -٢٥

األوقـات أن يصمـم وينفـذ وفقـا لسـيادة القـانون ومـع إيـالء املراعـاة الواجبـة حلقـوق اإلنســان 

ــــة  املعــترف ــا دوليــا. وكــان هنــاك أيضــا توافــق يف اآلراء بشــأن أمهيــة خلــق وحفــز ثقاف

املشروعية. 

ـــز ومواصلــة أنشــطة  وكـانت هنـاك مناقشـة حـول أدوار مجيـع األطـراف يف تعزي -٢٦

منع اجلرمية. واتفـق اخلـرباء علـى أن احلكومـات هلـا دور أمسـى يف خلـق الظـروف واإلطـارات 

املؤدية إىل أعمال مستدامة يف جمال منع اجلرمية. 

واتفق على أن تـدرج يف املبـادئ التوجيهيـة املقترحـة أسـاليب وـوج عمليـة مـن  -٢٧

ـــراك  أجـل تصميـم وختطيـط وتنفيـذ وتقييـم برامـج منـع اجلرميـة. وشـدد اخلـرباء علـى أمهيـة إش

ـــع املراحــل. وســلّم هــؤالء بأنــه يتعــني علــى البلــدان مواءمــة أســاليب  اتمـع احمللـي يف مجي

ـــدة وكذلــك احلاجــات والرغبــات  وـوج، لكـي تـأخذ يف اعتبارهـا هياكلـها احلكوميـة الفري

واالهتمامات اتمعية احملددة. 

وكـان مـن رأي اخلـرباء أنـه ينبغـي ألي إطـــار دويل ملنــع اجلرميــة أن حيــدد مــهام  -٢٨

حمـددة قابلـة لإلجنـاز، وأن يعـزز التبـادل الـدويل للممارسـات الواعــدة يف جمــال منــع اجلرميــة، 

وينبغي قدر اإلمكان، تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان اليت تطلب هذه املساعدة. 

ـــز التدابــري الدوليــة يف جمــال  وكـان هنـاك توافـق يف اآلراء بشـأن التعـاون يف تعزي -٢٩

ـــة، مــع مراعــاة الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة. وكــانت هنــاك دعــوة إىل زيــادة  منـع اجلرمي

املســاعدات املاليــة ومــن أجــل بنــاء القــدرات والتدريــب يف البلــدان الناميــة والبلــــدان ذات 

االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقال. 
  

ــــع  خامسا-اــاالت ذات األولويــة للتدابــري الدوليــة لتعزيــز من
اجلرمية الفعال املستند إىل اتمع احمللي 

 
اتفق اخلرباء على جماالت األولوية التالية املتعلقة بالتدابري الدولية:  -٣٠

ــــات ذات الصلـــة يف  التنســيق فيمــا بــني الوكــاالت: ينبغــي للكيان (أ)

منظومة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة أن تعـزز التنسـيق والتعـاون فيمـا بـني الوكـاالت 

ــة،  يف جمـال منـع اجلرميـة، علـى النحـو املبـني يف املبـادئ التوجيهيـة املقترحـة. ولبلـوغ هـذه الغاي

ينبغـي أن تعمـم املبـادئ التوجيهيـة املقترحـة ملنـع اجلرميـــة علــى نطــاق واســع داخــل منظومــة 

األمم املتحدة؛ 

املسـاعدة التقنيـة ومجـع األمـوال: ينبغـي أن يقـوم املركـز املعـين مبنـــع  (ب)

اإلجـرام الـدويل وشـبكة املعـاهد املنتسـبة التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـــة والعدالــة 
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اجلنائية، بالتشاور مع الدول األعضاء، بـإعداد برنـامج عـاملي ملنـع اجلرميـة بغيـة تنفيـذ مشـاريع 

رائـدة للمسـاعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـــك إجــراء البحــوث وبنــاء القــدرات، يف البلــدان الناميــة 

والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال يف ســـياق اإلدارة الرشــيدة، واختــاذ تدابــري لتعبئــة 

األمـوال هلـذا الغـرض. وينبغـي أيضـا إعـــداد قائمــة بأمســاء اخلــرباء إلجــراء تقييــم للحاجــات 

وإلسداء النصيحة؛ 

ــــزز  الوصـــل الشـــبكي: ينبغـــي أن تنشـــئ الـــدول األعضـــاء أو تع (ج)

شـبكات وطنيـة وإقليميـة ودوليـة ملنـع اجلرميـة ـدف وضـع اسـتراتيجيات قائمـة علـى املعرفــة، 

وتبادل أفضل املمارسـات الواعـدة، مـع حتديـد عنـاصر قابليتـها لالنتقـال، وجعـل هـذه املعرفـة 

متاحة للمجتمعات احملليـة يف مجيـع أحنـاء العـامل. ولبلـوغ هـذه الغايـة، ينبغـي أن حتظـى شـبكة 

املعـاهد التابعـة واملنتسـبة للربنـامج بدعـم إضـايف. وينبغـي أيضـا تشـــجيع التعــاون املباشــر بــني 

املدن يف جمال من اجلرمية؛ 

نشــر املعلومــات: ينبغــي أن تقــوم اهليئــات ذات الصلــــة يف األمـــم  (د)

املتحدة، بالتعاون مع الدول األعضـاء بـإصدار أدلـة إرشـادية ومرجعيـة وكتيبـات وغريهـا مـن 

جمموعـات األدوات املعنيـة مبنـع اجلرميـة املســـتند إىل اتمــع احمللــي، وذلــك مــن أجــل النشــر 

ـــن طريــق الطبــع واالنــترنت وغــري ذلــك مــن الوســائل لكــي  والتدريـب باللغـات املناسـبة ع

تستفيد ا الدول األعضاء؛ 

التوعية العامة: ينبغـي للمركـز املعـين مبنـع اإلجـرام الـدويل والشـبكة  (ه)

التابعـة للربنـامج، بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء ومنظمـات اخلـــرباء املتخصصــني، أن تضطلــع 

ـــا فعــاال وبطريقــة إنســانية، وبشــأن  حبمـالت عامـة للتوعيـة والتثقيـف بشـأن منـع اجلرميـة منع

اإلســهامات الــيت ميكــن أن يقدمــها األفــراد واألســر واتمعــات احملليــة ومجيــع املســــتويات 

احلكومية من أجل جمتمعات حملية أكثر سالما وأمنا؛ 

تصميــم أبعــاد اجلرميــة: ينبغــي أن يستكشــف املركــز املعــــين مبنـــع  (و)

اإلجـرام الـدويل طرقـا لتشـجيع قطـاع الشـركات لتصميـم منتجاـا حبيـث تكـون أقـل عرضـــة 

للجرمية؛ 

ـــار منــع اجلرميــة كبنــد مــن  االجتمـاع الرفيـع املسـتوى: ينبغـي اختي (ز)

بنـود جـدول أعمـال اجلـــزء الرفيــع املســتوى يف املؤمتــر احلــادي عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة 

اجلنائيـة مـن أجـل تشـجيع االلـتزام السياسـي إزاء التنميـة واسـتدامة برامـج منـع اجلرميـة، مبـا يف 

ذلك التعاون الدويل؛ 

اجلدول الزمين: ينبغي للمركز املعين مبنـع اإلجـرام الـدويل، بالتعـاون  (ح)

مـع الـدول األعضـاء، أن ينفـذ أنشــطة يف جمــاالت األولويــة ســالفة الذكــر املتعلقــة بالتعــاون 

الـدويل قبـل حلـول سـنة ٢٠٠٥، وأن يعـد تقريـــرا عــن التقــدم احملــرز لتقدميــه إىل جلنــة منــع 

اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا اليت تعقدها عقب انعقاد املؤمتر احلادي عشر مباشرة. 

 
 

احلواشي 

انظـر مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـــر ملنــع اجلرميــة ومعاملــة ارمــني، فيينــا، ١٠ إىل ١٧  (١)
نيسان/أبريل ٢٠٠٠، تقرير أعدته األمانة العامة (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع 

.(A.00.IV.8
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املرفق األول 
 

قائمة بأمساء املشاركني يف اجتماع فريق اخلرباء 
 
 

اخلرباء 

 Sarunas Adomavicius (Lithuania) ساروناس أدومافيسيوس (ليتوانيا) 
 Radim Bures (Czech Republic) رادمي بوريس (اجلمهورية التشيكية) 
 K. Chockalingam (India) ك. شوكالنغام (اهلند) 
 Mariano Ciafardini (Argentina) ماريانو سيافارديين (األرجنتني) 
 Dorothy Ahlgren Franklin (Canada) دوروثي فرانكلني (كندا) 
 Dianne Heriot (Australia) ديان هرييوت (أستراليا) 
 Klara Kerezsi (Hungary) كالرا كرييزي (هنغاريا) 
 Mary-Anne Kirvan (Canada) ماري-آن كريفان (كندا) 
 Celia Leones (Philippines) سيليا ليونيز (الفلبني) 
 Norman Moleboge (Botswana) نورمان موليبوج (بوتسوانا) 
 Kurt Neudek (Uganda) كورت نيوديك (أوغندا) 
 Andrzej Przemyski (Poland) أندرزي بريزمييسكي (بولندا) 
 Abdellatif Saadi (Morocco) عبد اللطيف سعدي (املغرب) 
 Clara Szczaranski (Chile) كالرا سوزارانسكي (شيلي) 
 Edwin Zedlewski (United States of America) إدوين زدلفسكي (الواليات املتحدة 

األمريكية) 
 

املراقبون 
 

األمانة العامة لألمم املتحدة 

املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية 
جان فان دييك 

 

مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) 
فرانز فاندرشورن 
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املعاهد االقليمية التابعة واملعاهد املنتسبة لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

معهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني 
الياس كارانزا 

 

املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنتسب إىل األمم املتحدة  
كاوكو أروما 

 

املعهد االفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني 
إريك كيبوكا 

 

املركز الدويل ملنع اجلرمية 
مارغريت شو 

 
 

املنظمات غري احلكومية 
 

معهد جيل داندو لعلوم اجلرمية 
غلوريا اليكوك 

 

اجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة بالضحايا 
إرفني وولر 

 
 
 

منظمات أخرى 
 

الس االقليمي يف صقلية 
ليولوكا أورالندو 
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املرفق الثاين 
 

مشروع منقّح ملبادئ توجيهية ملنع اجلرمية 
 
 

مقدمة  أوال-
 

ــتراتيجيات جيـدة التخطيـط ملنـع اجلرميـة ال متنـع اجلرميـة واإليـذاء فحسـب، بـل إـا تعـزز أيضـا أمـن  هناك دليل واضح على أن االس -١

اتمع احمللي وتسهم يف التنمية املستدامة للبلـدان. ويعمـل منـع اجلرميـة منعـا فعـاال وبطريقـة مسـؤولة علـى حتسـني نوعيـة احليـاة جلميـع املواطنـني 

كما انه جيسد القيم األساســية وحقـوق اإلنسـان. ولـه فوائـد طويلـة األجـل مـن حيـث ختفيـض التكـاليف املرتبطـة بنظـام العدالـة اجلنائيـة الرمسـي 

وكذلك التكــاليف االجتماعيـة الـيت تنجـم عـن ارتكـاب اجلرميـة. ويتيـح منـع اجلرميـة فرصـا لوجـود ـج إنسـاين أفضـل وأكـثر فعاليـة مـن حيـث 

التكاليف إزاء مشاكل اجلرمية. وهذه املبادئ التوجيهية تجمل العناصر الضرورية من أجل منع اجلرمية منعا فعاال يف سياق اإلدارة الرشيدة. 
 
 

اإلطار املرجعي املفاهيمي  ثانيا-
 

تقـع علـى احلكومـة يف مجيـع مسـتوياا مسـؤولية إجيـاد ومداومـة وتعزيـز إطـار ميكـن فيـه جلميـع املؤسسـات احلكوميـة ذات الصلـــة  -٢

ومجيع وكاالت اتمع املدين مبا يف ذلك قطاع الشركات أن تؤدي دورا أفضل يف منع اجلرمية. 

ألغـراض هـذه املبـادئ التوجيهيـة يتضمـن "منـع اجلرميـة" اسـتراتيجيات وتدابـري تسـعى إىل احلـد مـــن خطــورة اجلرائــم الــيت حتــدث  -٣

وآثارها الضارة احملتملة على األفـراد واتمـع، مبـا يف ذلـك اخلـوف مـن اجلرميـة، وذلـك بـالتدخل للتأثـري يف أسـباا املتعـددة. أمـا إنفـاذ القوانـني 

وإصدار األحكام واإلصالحيات، مع االضطالع أيضا بوظائف وقائية، فإـا تقـع خـارج نطـاق هـذه املبـادئ التوجيهيـة، نظـرا ألن هنـاك تغطيـة 
شاملة للموضوع يف صكوك أخرى تابعة لألمم املتحدة.(أ) 

وتعــاجل هــذه املبــادئ التوجيهيــة اجلرميــة وآثارهــا علــى الضحايــا واتمــع، وتــأخذ يف االعتبــار تزايــد الطــابع الــدويل لألنشـــطة  -٤

اإلجرامية. 

وميثل اإلسهام والشراكات من جانب اتمعات احمللية عناصر هامة يف مفهوم منع اجلرمية املبني يف هذا النص.  -٥

ويشمل منع اجلرمية طائفة واسعة من النهوج ومن بينها تلك النهوج اليت:  -٦

تعزز رفاه الناس وتشجع علـى السـلوك االجتمـاعي عـن طريـق التدابـري االجتماعيـة واالقتصاديـة والصحيـة والتعليميـة،  (أ)

مع إيالء االهتمام اخلاص إىل األطفال والشباب والتركيز علـى اخلطـورة والعوامـل الوقائيـة املرتبطـة باجلرميـة واإليـذاء (الوقايـة عـن طريـق التنميـة 

االجتماعية أو منع اجلرمية االجتماعية)؛ 

تغيري الظروف يف األحياء ااورة الـيت تؤثـر علـى ارتكـاب األفعـال اإلجراميـة واإليـذاء وعـدم األمـن الـذي ينجـم مـن  (ب)

اجلرمية، وذلك بتعزيز املبادرات واخلربات الفنية والتزام أفراد اتمع احمللي (منع اجلرمية الفعال املستند إىل اتمع احمللي)؛ 
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ـــال وتقليــل املنــافع، مبــا يف ذلــك مــا ميــس  منـع حـدوث اجلرائـم بتقليـل الفـرص، وزيـادة الشـعور بـاخلطر مـن االعتق (ج)

التصميم البيئي، وتقدمي املساعدة واملعلومات إىل الضحايا احملتملني والفعليني (منع اجلرمية الظرفية)؛ و 

منــع املعــاودة إىل ارتكــاب اجلرائــم وذلــك باملســاعدة علــى إعــادة االندمــاج االجتمــــاعي للجنـــاة (برامـــج إعـــادة  (د)

االندماج). 
 
 

املبادئ األساسية  ثالثا-
 
 

القيادة احلكومية 

ينبغـي أن تـؤدي احلكومـات علـى مجيـع املسـتويات دورا قياديـا يف وضـــع اســتراتيجيات فعالــة وإنســانية ملنــع اجلرميــة، ويف إنشــاء  -٧

وإدامة إطارات عملية مؤسسية من أجل تنفيذها وإعادة النظر فيها. 
 
 

التنمية االجتماعية - االقتصادية واالحتواء 

ــــا يف ذلـــك تلـــك  ينبغــي إدراج اعتبــارات منــع اجلرميــة يف مجيــع السياســات والــربامج االجتماعيــة واالقتصاديــة ذات الصلــة، مب -٨

السياسـات والـربامج الـيت تعـاجل العمالـة والتعليـم والصحـة واإلسـكان والتخطيـــط احلضــري ومشــكلة الفقــر والتــهميش االجتمــاعي واإلبعــاد. 

وينبغي إيالء اهتمام خاص إىل اتمعات احمللية واألسر واألطفال والشباب املعرضني لألخطار. 
 
 

الشراكات 

تعترب الشراكات جزءا أساسيا مـن منـع اجلرميـة منعـا فعـاال، نظـرا للطـابع الواسـع النطـاق ألسـباب اجلرميـة واملـهارات واملسـؤوليات  -٩

املطلوبة للتصدي هلا. وهذا يشمل الشراكات العاملـة يف الـوزارات وبـني اهليئـات واملنظمـات اتمعيـة احملليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة وقطـاع 

رجال األعمال واملواطنني األفراد. 
 
 

االستدامة/املساءلة 

ــة مبـا يف ذلـك التمويـل الـالزم للـهياكل واألنشـطة الـيت يتعـني االضطـالع بنفقاـا. وينبغـي أن تكـون  يتطلب منع اجلرمية موارد وافي -١٠

هناك فكرة واضحة للمساءلة عن التمويل، والتنفيذ والتقييم، وإجناز نتائج خمططة. 
 
 

االستناد إىل املعرفة 

ـــدد التخصصــات مــن  ينبغـي أن تسـتند االسـتراتيجيات والسياسـات والـربامج والتدابـري املتعلقـة مبنـع اجلرميـة إىل أسـاس عريـض متع -١١

املعرفة بشأن مشاكل اجلرمية، وأسباا املتعددة، واملمارسات الواعدة واألكيدة. 
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حقوق اإلنسان/سيادة القانون/ثقافة املشروعية 

جيب احترام سيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان املعـترف ـا دوليـا يف مجيـع جوانـب منـع اجلرميـة. وينبغـي تعزيـز ثقافـة املشـروعية يف  -١٢

جمال منع اجلرمية. 
 
 

الترابـط 

ينبغي إلجراءات التشخيص واالستراتيجيات الوطنيـة ملنـع اجلرميـة، أن تراعـي، حسـب االقتضـاء، الصـالت بـني املشـاكل اإلجراميـة  -١٣

احمللية واجلرمية املنظمة الدولية. 
 
 

التمييز 

ـــاة الواجبــة لالحتياجــات املختلفــة للرجــال والنســاء وللــهويات الثقافيــة املختلفــة  ينبغـي أن تـويل اسـتراتيجيات منـع اجلرميـة املراع -١٤

واألقليات. 
 
 

التنظيم واألساليب والنهوج  رابعا-
 

إدراكا بأن مجيع الدول لديها هياكل حكومية فريدة، يوضـح هـذا الفـرع األدوات واملنـهجيات الـيت ينبغـي أن تنظـر فيـها احلكومـة  -١٥

ومجيع قطاعات اتمع املدين لدى وضع استراتيجيات ملنع اجلرمية واحلد من اإليذاء. وهذا يؤدي إىل ممارسة طيبة دولية. 
 
 

إشراك اتمع احمللي 

ـــات احملليــة  تتحمـل احلكومـات املسـؤولية الرئيسـية يف بعـض اـاالت املدرجـة أدنـاه. بيـد أن املشـاركة الفعالـة الناشـطة مـن اتمع -١٦

وقطاعات أخرى يف اتمع املدين تعترب جزءا أساسـيا مـن منـع اجلرميـة منعـا فعـاال. وبوسـع اتمعـات احملليـة بصفـة خاصـة أن تلعـب دورا هامـا 

يف حتديد أولويات منع اجلرمية، ويف التنفيذ والتقييم، ويف املعاونة على استبانة قاعدة موارد مستدامة. 
 

التنظـيم  ألف-
 

اهلياكل احلكومية 

ـــدرج احلكومــات منــع اجلرميــة كجــزء دائــم يف هياكلــها وبراجمــها مــن أجــل مكافحــة اجلرميــة، مــع ضمــان وجــود  ينبغـي أن ت -١٧

مسؤوليات وأهداف واضحة داخل احلكومة من أجل تنظيم عملية منع اجلرمية، وذلك بعدة أمور من بينها: 

إنشاء مراكز أو جهات حمورية ذات خربة فنية وموارد؛  (أ)

إنشاء خطة ملنع اجلرمية مع أولويات وأهداف واضحة؛  (ب)

إنشاء روابط اتصال وتنسيق عرب الوكاالت أو اإلدارات احلكومية ذات الصلة؛  (ج)
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تعزيز الشراكات مع املنظمات غري احلكومية وقطاع األعمال، ومع القطاعني اخلاص واملهين واتمع احمللي؛  (د)

طلـب املشـاركة الناشـطة مـن اجلمـهور يف منـع اجلرميـة وذلـك بإعالمـه باحلاجـة إىل التدابـــري والوســائل الالزمــة ودور  (ه)

اجلمهور. 
 
 

التدريب وبناء القدرات 

ينبغي أن تدعم احلكومات تطوير مهارات منع اجلرمية بالوسائل التالية:  -١٨

توفري التطوير املهين لكبار املوظفني يف الوكاالت املختصة؛  (أ)

تشجيع اجلامعات والكليـات وغريهـا مـن اهليئـات التعليميـة املختصـة لتقـدمي دورات دراسـية أساسـية ومتقدمـة، مبـا يف  (ب)

ذلك التعاون مع املمارسني؛ 

العمل مع القطاعات التعليمية واملهنية لوضع وتطوير عمليات التصديق على الشهادات واملؤهالت املهنية؛  (ج)

تعزيز قدرة اتمعات احمللية على التطوير واالستجابة الحتياجاا.  (د)
 
 

دعم الشراكات 

ينبغي أن تدعم احلكومات ومجيع قطاعات اتمع املدين مبدأ الشراكة، حسب االقتضاء، ومن بينها:  -١٩

تقـدمي املعرفـة ذات األمهيـة ـــذا املبــدأ ومكونــات الشــراكات الناجحــة، مبــا يف ذلــك احلاجــة إىل أن تكــون جلميــع  (أ)

الشركاء أدوار واضحة وشفافة؛ 

تعزيز عملية تشكيل الشركات على خمتلف املستويات وعرب القطاعات؛  (ب)

تيسري عملية تسيريها بشكل فعال.  (ج)
 
 

االستدامة 

ينبغي أن تسعى احلكومات وغريها من هيئات التمويل إىل حتقيـق اسـتدامة الـربامج واملبـادرات الـيت تثبـت فعاليتـها بوضـوح يف منـع  -٢٠

اجلرمية، عن طريق مجلة أمور من بينها: 

ـــوازن مناســب بــني منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة والنظــم  إعـادة النظـر يف ختصيـص املـوارد الالزمـة إلقامـة وإدامـة ت (إىل)

األخرى من أجل منع اجلرمية واإليذاء بشكل أكثر فعالية؛ 

وضع إجراءات مساءلة واضحة عن التمويل والربجمة وتنسيق املبادرات املعنية مبنع اجلرمية؛  (ب)

تشجيع إشراك اتمع احمللي يف عملية االستدامة.  (ج)
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األساليـب  باء-
 

قاعدة املعرفة 

ينبغي للحكومة و/أو اتمع املدين، حسب االقتضاء، العمل على تيسري منع اجلرمية استنادا إىل املعرفة، يف مجلة أمور من بينها:  -٢١

توفري األدوات الضرورية للمجتمعات احمللية ملعاجلة مشاكل اجلرمية؛  (أ)

دعم عملية تكوين املعرفة املفيدة والقابلة عمليا للتطبيق واليت تعترب موثوقا ا علميا وصحيحة؛  (ب)

دعم تنظيم وجتميع املعرفة واستبانة ومعاجلة الثغرات يف قاعدة املعرفة؛  (ج)

تقاسم تلك املعرفة، حسـب االقتضـاء، فيمـا بـني البـاحثني ومقـرري السياسـات واملعلمـني واملمارسـني مـن القطاعـات  (د)

املختصة األخرى واتمع احمللي على نطاق أوسع؛ 

تطبيـق هـذه املعرفـة يف تكـرار تدخـالت ناجحـة ووضـع مبـادرات جديـــدة وتوقّــع مشــاكل جديــدة خاصــة باجلرميــة  (ه)

وفرص الوقاية منها؛ 

إنشاء نظم بيانات للمعاونـة علـى مواجهـة منـع اجلرميـة بشـكل أكـثر فعاليـة مـن حيـث التكـاليف، مبـا يف ذلـك إجـراء  (و)

إحصاءات منتظمة عن إحلاق اإليذاء باآلخرين وارتكاب األفعال اجلنائية؛ 

تعزيز تطبيق هذه البيانات للحد من تكرار اإليذاء ومـن دوام ارتكـاب اخلطـأ أو اجلرميـة ومنـاطق ذات معـدالت عاليـة  (ز)

من اجلرائم. 
 
 

التخطيط لعمليات التدخل 

ينبغي لألشخاص الذين يقومون بالتخطيط لعمليات التدخل أن يعززوا اإلجراءات اليت تشمل:  -٢٢

إجراء حتليل منهجي ملشاكل اجلرمية، وأسباا، وعوامل اخلطورة، وعواقبها، وخصوصا على املستوى احمللي؛  (أ)

وضع خطة تؤدي إىل أنسب ج وتكيف التدخالت وفقا للمشكلة احمللية احملددة وإطارها؛  (ب)

خطة تنفيذ إلمتام التدخالت املناسبة اليت تتسم بالفعالية والكفاءة واالستدامة؛  (ج)

استنفار اهليئات اليت تكون قادرة على معاجلة األسباب؛  (د)

املراقبة والتقييم.  (ه)
 
 

تقييم الدعم 



14

  E/CN.15/2002/4

ينبغي للحكومات، وهيئات التمويل األخرى وأولئك األشخاص املشاركني يف وضع وتنفيذ الربامج ما يلي:  -٢٣

إجراء تقييم قصري وطويل األجل إلجراء اختبار صارم ملا هو صاحل للعمل وأين وملاذا؛  (أ)

إجراء حتليالت فعالة من حيث التكلفة؛  (ب)

تقييم مدى ما تسفر عنه نتـائج االجـراءات يف ختفيـض مسـتويات اجلرميـة واإليـذاء، ويف خطـورة اجلرميـة، ويف اخلـوف  (ج)

من اجلرمية؛ 

إجراء تقييم منهجي للنواتج وللعواقـب غـري املقصـودة، اإلجيابيـة والسـلبية علـى السـواء لالجـراءات مثـل االخنفـاض يف  (د)

معدالت اجلرمية أو وسم األفراد و/أو اتمعات احمللية بالعار. 
 
 

النهـوج  جيم-
 

ـــة وــج منــع اجلرميــة الظرفيــة. كمــا يوجــز النــهوج الــيت ينبغــي أن تســعى  يتضمـن هـذا البـاب توسـعا يف ـج التنميـة االجتماعي -٢٤

احلكومات واتمع املدين إىل اتباعها من أجل منع اجلرمية املنظمة. 
 
 

التنمية االجتماعية 

ينبغي أن تعاجل احلكومات عوامل اخلطورة املتأتية من اجلرمية واإليذاء باختاذ التدابري التالية:  -٢٥

ــن طريـق برامـج تنميـة اجتماعيـة واقتصاديـة شـاملة وال تتسـم بوسـم اآلخريـن بالعـار، وحبيـث  تعزيز العوامل الوقائية ع (أ)

تشمل الصحة والتعليم واإلسكان وفرص العمل؛ 

تعزيز األنشطة اليت تعاجل التهميش واالستبعاد؛  (ب)

تعزيز حسم النـزاعات بشكل إجيايب؛  (ج)

استخدام استراتيجيات التعليم والتوعية العامة لتعزيز ثقافة املشروعية والتسامح مع احترام اهلويات الثقافية.  (د)
 
 

الظرفيـة 

ينبغي للحكومــات واتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك قطـاع الشـركات حسـب االقتضـاء، أن تدعـم تطويـر برامـج ملنـع اجلرميـة الظرفيـة،  -٢٦

وذلك جبملة أمور منها: 

حتسني التصميم البيئي؛  (أ)

وسائل مناسبة للمراقبة تكون حساسة للحق يف اخلصوصية؛  (ب)

التشجيع على تصميم منتجات "مانعة للجرمية"؛  (ج)
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محايـة األهـداف مـن أي ضـرر، دون التأثـري علـى نوعيـة البيئـة املعمـورة أو احلـد مـن سـبل حريـة الوصـــول إىل مكــان  (د)

عام؛ 

تنفيذ استراتيجيات ملنع تكرار اإليذاء.  (ه)
 
 

منع اجلرمية املنظمة 

ينبغـي للحكومـات واتمعـات املدنيـة أن تسـعى إىل حتليـل ومعاجلـة الصـالت بـني اجلرميـة املنظمـة عـــرب الوطنيــة ومشــاكل اجلرميــة  -٢٧

الوطنية واحمللية، وذلك جبملة أمور من بينها: 

احلد من الفـرص القائمـة واملسـتقبلية أمـام اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة للمشـاركة يف أسـواق مشـروعة بـاملتحصالت  (أ)

املتأتية من اجلرمية، عن طريق التدابري التشريعية أو اإلدارية املناسبة أو غري ذلك؛ 

ـــاءات الــيت تطرحــها  وضـع تدابـري ملنـع إسـاءة االسـتخدام مـن جـانب اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة يف إجـراءات العط (ب)

السلطات العامة أو اجلهات الفرعية والتراخيص املمنوحة من السلطات العامة إلجراء نشاط جتاري؛ 

ــــة الفئـــات املهمشـــة اجتماعيـــا، وخصوصـــا النســـاء  تصميــم اســتراتيجيات ملنــع اجلرميــة، حســب االقتضــاء، حلماي (ج)

واألطفال، الذين يعتربون عرضة خلطر األفعال اليت ترتكبها عصابات اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص وريب املهاجرين. 
 
 

التعاون الدويل  خامسا-
 
 

املعايري والقواعد 

ـــيت تراعــي  ينبغـي للـدول األعضـاء، لـدى تعزيـز التدابـري الدوليـة يف جمـال منـع اجلرميـة، أن تبـني املـهام امللموسـة القابلـة للتحقيـق وال -٢٨

الصكوك الدولية الرئيسية ذات الصلة حبقوق اإلنسان ومنع اجلرميـة، مثـل اتفاقيـة حقـوق الطفـل (قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٥/٤٤، املرفـق)، إعـالن 

القضاء على العنف ضد املــرأة (القـرار ١٠٤/٤٨)، مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح األحـداث (مبـادئ الريـاض التوجيهيـة) (القـرار 

١١٢/٤٥، املرفق)، إعالن املبادئ األساسـية املتعلقـة بضحايـا اإلجـرام والتعسـف يف اسـتعمال السـلطة (قـرار اجلمعيـة العامـة ٣٤/٤٠، املرفـق)، 

املبادئ التوجيهية للتعاون واملساعدة التقنيـة يف جمـال منـع اجلرميـة يف املـدن (قـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٩/١٩٩٥، املرفـق) وكذلـك 

إعـالن فيينـا بشـأن اجلرميـة والعدالـة: مواجهـة حتديـات القـرن احلـادي والعشـرين (قـرار اجلمعيـة العامـة ٥٩/٥٥، املرفـق) واتفاقيـة األمـم املتحـدة 

ـــــرارا اجلمعيـــة العامـــة ٢٥/٥٥، املرفقـــات األول والثـــاين والثـــالث،  ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والــربوتوكوالت امللحقــة ــا (ق

و٢٥٥/٥٥، املرفق). 
 
 

املساعدة التقنية 
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ــــدرات  ينبغــي للــدول األعضــاء ومنظــمات التمويــل الدوليــة املختصــة أن توفــر املســاعدة املاليــة والتقنيــة، مبــا يف ذلــك بنــاء الق -٢٩

والتدريـب، للبلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال، وللمجتمعـات احملليـة واملنظمـات ذات الصلـة األخـرى مـن أجـــل تنفيــذ 

استراتيجيات ملنع اجلرمية منعا فعاال ولسالمة اتمعات احملليـة علـى األصعـدة الوطنيـة واإلقليميـة واحملليـة. ويف هـذا السـياق، ينبغـي إيـالء اهتمـام 

خاص إىل البحث والتدابري بشأن منع اجلرمية عن طريق التنمية االجتماعية. 
 
 

الوصل الشبكي 

٣٠- ينبغي للدول األعضـاء أن تعـزز أو تنشـئ شـبكات دوليـة وإقليميـة ووطنيـة ملنـع اجلرميـة ـدف تبـادل أفضـل املمارسـات الواعـدة، 

وتبني عناصر قابليتها لالنتقال، وجعل مثل هذه املعرفة متاحة للمجتمعات احمللية يف مجيع أحناء العامل. 
 
 

الصالت بني اجلرمية عرب الوطنية واجلرمية احمللية 

ينبغي للدول األعضاء أن تتعاون على حتليل ومعاجلة الصالت بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومشاكل اجلرمية الوطنية واحمللية.  -٣١
 
 

وضع أولويات ملنع اجلرمية 

ــة  ينبغـي للمركـز املعـين مبنـع اإلجـرام الـدويل وشـبكة املعـاهد التابعـة واملنتسـبة يف برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائي -٣٢

وغري ذلك من الكيانات املختصـة يف األمـم املتحـدة أن تـدرج يف أولوياـا منـع اجلرميـة علـى النحـو املبـني يف هـذه املبـادئ التوجيهيـة، وأن تقيـم 

آلية للتنسيق وأن تضع قائمة بأمساء اخلرباء إلجراء تقييم لالحتياجات وإلسداء النصيحة التقنية. 
 
 

النشر 

ـــة  ينبغـي للـهيئات املختصـة يف األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات ذات الصلـة أن تتعـاون علـى إصـدار معلومـات عـن منـع اجلرمي -٣٣

بلغات كثرية قدر اإلمكان مع استخدام الطباعة والوسائل االلكترونية معا. 

 
احلواشي 

 

انظر خالصة وافية ملعايري األمم املتحـدة وقواعدهـا يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة (منشـورات األمـم  (أ)
املتحدة، رقم املبيع A.92.IV.1 وتصويب). 
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