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  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٦البند 
  النُُّهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور 
        يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

النُُّهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور يف تعزيز منع اجلرمية     
      اجلنائية  والعدالة

      األمانة من إعدادورقة عمل     
  ملخَّص 

الورقة الفرص والتحديات اليت تنطوي عليها مشـاركة اجلمهـور يف تعزيـز    هذه  تستطلع  
وهــي الوطنيــة.  والتجــارب الــنُُّهجعــة مــن منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، اســتناداً إىل طائفــة متنوِّ

ة واملبـادرات املنصـبَّ   وتكنولوجيـات االتصـال اجلديـدة،    وسـائل التواصـل االجتمـاعي   علـى   تركِّز
ــات   ــى اجملتمع ــة،      عل ــارة اجملتمعي ــة، واخلف ــاودة اجلرمي ــع مع ــة يف من ــات احمللي ــة، ودور اجملتمع احمللي

اجلرمية. ومـن االسـتنتاجات   يف الوقاية من  الضحاياواملساعدة القانونية، ووسائل اإلعالم، ودور 
أنه ينبغي للدول األعضـاء أن تعتمـد علـى     اليت تتضمَّنهاإليها هذه الورقة والتوصيات  اليت ختلص

وأن تعــزز سياســاهتا وممارســاهتا مــن أجــل إشــراك مجيــع قطاعــات اجملتمــع يف   يِّــدةمارســات اجلامل
ــة اجلنائيــة. كمــا ينبغــي للــدول      تعزيــز سياســات منــع اجلرميــة وبراجمــه وحتســني أداء نظــام العدال

ات واجلرميـة أن  املخـدِّر األعضاء أن تنظر يف إمكانية أن تطلب إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين ب   
  ع مبادئ توجيهية ملساعدة احلكومات يف هذه اجلهود.يض
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    املقدِّمة  - أوالً  
لتحـديات العامليـة: نظـم منـع     ا ملواجهةيف إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة   - ١

الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشـر   )١(،العدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغريواجلرمية 
نيســان/أبريل  ١٩إىل  ١٢قــد يف ســلفادور بالربازيــل مــن رميــة والعدالــة اجلنائيــة، الــذي ُعنـع اجل مل

واملنصف  الفعَّالنظام العدالة اجلنائية إرساء أنَّ ت الدول األعضاء يف األمم املتحدة ب، أقر٢٠١٠َّ
 إقامـة ن يف االلتزام بإعالء شأن محاية حقوق اإلنسـا على إمنا يقوم  ةاإلنسانياملراعي لالعتبارات و

أنَّ اعترفـت الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة أيضـاً بـ       قـد  ويف منع اجلرمية ومكافحتـها. و  لالعد
الـدول،  تقـع علـى عـاتق     اوتقييمه ورصدهاواعتمادها وضع سياسات منع اجلرمية املسؤولية عن 

تشــارك قــائم علــى الهــذه اجلهــود ينبغــي أن تســتند إىل هنــج متكامــل أنَّ وأعربــت عــن اعتقادهــا 
  اجملتمع املدين. يفأصحاب الشأن  همفي مبنشمل مجيع أصحاب الشأن املعنيني، يتعاون وال
تزايد اعتراف الـدول األعضـاء بـالترابط الوثيـق بـني منـع اجلرميـة         ،ويف السنوات األخرية  -٢
عناصـر   بصـفتها اإلنسـانية  املراعيـة لالعتبـارات   ال ونظـم العدالـة اجلنائيـة املنصـفة والشـفافة و     فعَّال

نظر إىل األمـن  وُي )٢(.أساسية إلرساء سيادة القانون من جهة، وللتنمية املستدامة من جهة أخرى
 التنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة ونتيجـتني هلـذه التنميـة    عاملني لتحقيقباعتبارمها  لوالعد
معـات الـيت تتميـز باملسـاواة     اجملتيف أدىن  واإليذاءاجلرمية والعنف  مستويات. فغالباً ما تكون أيضاً

 مـن  الفاألمـر علـى اخلـ   . وةراسـخ الاالجتماعية االقتصـادية وبـاحلكم الرشـيد وبسـيادة القـانون      
جملتمعات الـيت تتميـز بدرجـة كـبرية مـن التفـاوت االجتمـاعي االقتصـادي ومـن العنـف           يف اذلك 

أجهـزة الدولـة   غالبـاً مـا تتآكـل مشـروعية      حيـث  ،ومن البطالة ومن ضـعف النسـيج االجتمـاعي   
ا ميكـن أن يفضـي إىل حلقـة مفرغـة     مموقدرهتا وقد يتعذر احترام حقوق اإلنسان بصورة كاملة، 

  وركود التنمية بل وإىل خسارات يف املكاسب اإلمنائية. املتزايد من انعدام األمن
منافع إشراك اجلمهور يف تعزيز منع اجلرميـة والعدالـة    وقد أدرك عدد متزايد من الدول  -٣
املـوارد   ورفـد  )٣(ال احلصر زيادة ثقة اجلمهور يف نظـام العدالـة   املثالنائية، ومنها على سبيل اجل

ومن مثَّ فقد تزايد عدد الـدول الـيت    ،القانون إنفاذمن خالل ا ولتصدي للجرمية وقائياملسخَّرة ل
 تقـوم علـى  ، وألدلةا، وتستند إىل الشمويلسم بالطابع تتَّ جاً ملنع اجلرمية واحلد منهاُهُن اعتمدت

علــى عقــد شــراكات ومشــاورات  الــنُُّهجتنطــوي هــذه  ،املثلــى ةاحلالــ تشــارك. ويفالتشــاور وال
                                                         

  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )١(  
  .٦٨/١٨٨انظر قرار اجلمعية العامة   )٢(  
  .٧٤، الفقرة A/CONF.222/RPM.4/1، والوثيقة ٣٦ الفقرة، A/CONF.222/RPM.1/1انظر الوثيقة   )٣(  
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ــاقواســعة  ــة واألوســاط         النط ــري احلكومي ــات غ ــا املنظم ــا فيه ــع، مب ــات اجملتم ــع قطاع ــع مجي م
 األكادمييــة والقطــاع اخلــاص، لوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة وحمليــة ملنــع اجلرميــة وحتقيــق  

إصالح العدالـة اجلنائيـة،    عملياتإىل توسيع املشاركة األهلية يف هذه النُُّهج ترمي  كمااألمن. 
مبا يف ذلك اإلشراف األهلي على نظم العدالـة واملراقبـة األهليـة لنجاعـة هـذه الـنظم وإنصـافها        

  قوق اإلنسان.حلواحترامها 
فعاليـة منـع اجلرميـة والتصـدي     أنَّ املفهوم الذي مفاده على والطرائق  النُُّهجهذه  وتقوم  -٤

اإليــذاء مــن وراء اجلرميــة والعنــف ومــا يكمــن  وتــدارَس للمشــكالت املتصــلة هبــا تســتلزم فهــَم
ذات السياسات والـربامج   واالستناد يف وعوامل دافعة؛حملية وأسباب جذرية تقاليد و مصاعب

االستقصـائية عـن حـاالت    مع البيانات مثـل الدراسـات   جل بوسائلإىل املعارف املستمدة الصلة 
ء، وعمليات مراجعـة تـدابري السـالمة احملليـة، والدراسـات االستقصـائية عـن اجلـرائم الـيت          ااإليذ
راهتا عـن مشـكالت اجلرميـة ونظـام     اجلماعـات احملليـة بشـأن تصـوُّ     واستشـارة ا؛ تلقائي عنهاغ يبلَّ

  وضع احللول املناسبة. علىالعدالة، والعمل معها 
إىل جانـب الطرائـق األخـرى إلشـراك      وسـائل التواصـل االجتمـاعي   بستعانة وتتزايد اال  -٥

حـداث  إل مجَّـة إمكانيـات   الـنُُّهج اجلمهور يف أنشطة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة. وهتيـئ هـذه      
 حداثتـها تنطـوي يف الوقـت نفسـه، بسـبب      وسائل التواصل االجتماعيأنَّ التغيري اإلجيايب. بيد 

مركزي، على حتديات ماثلـة علـى صـعيد األمـن والعـدل تسـتلزم       الاليوي ووطابعها احلالنسبية 
  بذل الدول األعضاء جهوداً متضافرة ملواجهتها.

ا هلـا دوراً رئيسـي  أنَّ وتنفرد الشرطة بني شىت األطراف الفاعلة املعنية بالعدالة اجلنائيـة بـ    -٦
نــع اجلرميــة واحلــد منــها،  تضــطلع بــه يف العمــل مــع اجلمهــور ومــع اجلماعــات احملليــة مل   اخاصــ
ع وضــع ترتيبــات تشــاورية تشــجِّالــيت ماثلــة امل الــنُُّهجو اجملتمعيــة اخلفــارةعــن طريــق  ســيما وال

مـن خـالل    هامـا دوراً يف ذلـك  وتعاونية بني الشرطة واملواطنني. كما ميكـن أن تـؤدي احملـاكم    
إشـهار العقوبـات. وميكـن    الل من خها التثقيفية والوقائية، ووظيفتالعدالة التصاحلية و إجراءات

للمدَّعني العامني أن يسهموا يف منع اجلرمية عن طريق حتويل القضايا اجلنائيـة مـن نظـام العدالـة     
 يـة الرمسي أو إيالء االعتبار الواجب ملا يتوفر من بـدائل للمالحقـة عنـدما تتـيح اجلوانـب الوقائع     

 ةالقانونيـ  املسـاعدة  يروفِّلع مجيـع مـ  يضـط هبـذه البـدائل. وميكـن أن     األخـذ القانونيـة  واجلوانب 
العدالـة   الوصول إىلأدوار رئيسية يف إتاحة ب نيمون خدماهتم جماناً واملتطوع الذين يقدِّنيواحملام
زالئها ـنهم من دفع أجور حمام للدفاع عنهم. وإزاء اكتظاظ السـجون بنـ  ليس لديهم ما ميكِّ ملن

دمـاج  اإلعتـرب إعـادة   مجيـع أحنـاء العـامل، تُ    يفرميـة  الت معـاودة اجل معـدَّ ارتفاع يف بلدان كثرية و
ــلوال ــاودة    واحــداً مــن  مجــرمنياالجتمــاعيني لل تأهي ــر إحلاحــاً. فلتقلــيص مع التحــديات األكث
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املنظمــات غــري احلكوميــة اجملتمعــات احملليــة ووالتعــاون مــع  العمــل بالتشــاركاجلرميــة ال بــد مــن 
  .وقطاع األعمال من أجل توظيف السجناء السابقني

املتأتيـة  األمد  ةالطويلإشهار املنافع تؤديه يف  حمورياللمنظمات اإلعالمية دوراً أنَّ كما   -٧
اجلرمية وبث بـرامج تثقيـف اجلمهـور الـيت تشـحذ وعيـه مبخـاطر اجلرميـة          الوقاية منأنشطة عن 

ا يتعلـق  اإلعـالم يف اإلفـادة مبـ    لميكن أن يكون لنـهج وسـائ   ،اجلديدة واملتغرية. ويف الوقت ذاته
للجرميـة   ذريـة باألسباب اجل تهمعرفعلى اجلرمية أثر حاسم على تصورات اجلمهور عن األمن وب
  عمل نظام العدالة اجلنائية. شكالأبو
يف تعزيـز منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة.       الضـحايا دور  وال بدَّ من التشديد على أمهيـة   -٨

أن يكــون جانبــها األعقــد واألقــل بــروزاً حتمــل هــذا اجلانــب مــن مشــاركة اجلمهــور ُيأنَّ بيــد 
وممارسـات وطنيـة عديـدة، بغيـة      سياسـاتٌ  تناولت هذه املسـألةَ  ،للعيان. ويف السنوات األخرية

يف تعزيـز منـع    الضـحايا ل بدوره إسهام ا يسهِّممتوفري مزيد من الدعم واحلماية للمجين عليهم، 
مارسـات آليـات العدالـة التصـاحلية، مـن      اجلرمية والعدالة اجلنائية. وتشـمل هـذه السياسـات وامل   

 وعقد اجتماعات جمتمعية وعائلية، وتشكيل أفرقة للتباحـث ، رمواجمل الضحيةقبيل التوسط بني 
  .الضحايااجلرمية على يف أثر 

التكفـل مبشـاركة اجلمهـور الواسـعة يف منـع اجلرميـة       عليهـا  ينطـوي  اليت تحديات تكثر الو  - ٩
التحديات نقـص الدرايـة بآليـات وطرائـق تنفيـذ العمليـات التشـاركية        والعدالة اجلنائية. ومن هذه 

على املستويني الوطين واحمللي، وعدم دروج إقامة الشراكات بني الدولة واجلمهور يف منع اجلرميـة  
والعدالة اجلنائية، وحمدودية االلتزام السياسي يف هذا اجملال، وعدم ثقة اجلمهور يف احلكومة. ومـن  

أو عدم كفايـة هـذه    يةاجملتمع اخلفارةتطوير خدمات  ي مدىتدنِّالطابع  ةدى احملدَّاملصاعب األخر
مـن اجلمهـور الفاعلـة يف منـع اجلرميـة يف املنـاطق       املنبثقة حلماية األطراف التهيئة اخلدمات، ونقص 

ة ومحاي الضحايا، وقصور خدمات دعم التهيئة هلذه احلمايةأو عدم كفاية  م فيها املخاطراليت تعظُ
ْجن وبتـدابري  مبا يهيئه االسـتناد إىل اجلماعـات احملليـة مـن بـدائل للسَّـ       مدى األخذ تدنِّيوالشهود، 

إعـادة اإلدمــاج والتأهيــل االجتمــاعيني، وحمدوديــة االسـتعانة يف تقــدمي املســاعدة القانونيــة بضــباط   
  عني.واحملامني املتطو العاملني جماناًاملساعدين واحملامني  تماعيةجاالراقبة امل

 ،يف منــع اجلرميـة والعدالــة اجلنائيــة  املتَّبعــةكـثري مــن معـايري وقواعــد األمــم املتحـدة    ال إنَّ  -١٠
ــات ذات الصــلة مــن و ــَي ،أحكــام االتفاقي ــاون والتشــارك مــع     ثُُّح ــدول األعضــاء علــى التع ال

ومــن شــأن إعــداد  )٤(.تضــمن بعــض اإلرشــادات للقيــام بــذلكي، واملعنيــة اجلمهــور يف اجملــاالت
                                                         

؛ والصيغة احملدَّثة لالستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية ٩انظر "املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية"، الفقرة   )٤(  
ملتحدة ؛ واستراتيجيات األمم ا٢٢للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الفقرة 

النموذجية وتدابريها العملية للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الفقرات 
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بادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن مشاركة اجلمهور يف تعزيز منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة   امل
مـدى تطبيـق    ولعـل . امليدانأن ميثل أداة مفيدة ملساعدة الدول وسائر األطراف الفاعلة يف هذا 

 ج زيـادة مشـاركة اجلمهـور يف تعزيـز منــع    هُـ قتصـر علـى طرائـق ونُ   يهـذه املبـادئ التوجيهيـة ال    
شـمل الضـمانات الـيت يتعـيَّن علـى الـدول إعماهلـا حلمايـة         يف اتعداهياجلرمية والعدالة اجلنائية بل 

  مجيع مواطنيها. وسالمِة لدولة املسؤولية النهائية عن أمنِا تقع على عاتقاجلمهور باعتبار أنه 
    

    وتكنولوجيات االتصال اجلديدة وسائل التواصل االجتماعيدور   - ثانياً  
املســتمر الــذي تشــهده تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال، مبــا يف  والتطــور الســريع  إنَّ  -١١

، الـذي ُيعـزى جانـب منـه     وسائل التواصل االجتمـاعي ساع مدى النفاذ إىل اإلنترنت وذلك اتِّ
لـيس بالقليـل إىل انتشــار اهلواتـف الذكيـة، غيَّــر بصـورة جذريـة أســلوَب النـاس يف العــيش ويف        

وســـائل التواصـــل يف أحنـــاء كـــثرية مـــن العـــامل. وعليـــه فقـــد حظـــي دور العمـــل ويف التفاعـــل 
وتكنولوجيات االتصال اجلديدة يف منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة بعنايـة كـبرية مـن        االجتماعي

 احلكومات يف السنوات األخرية.

 اعيوسائل التواصـل االجتمـ  وتتزايد استعانة أجهزة إنفاذ القانون يف مجيع أحناء العامل ب  -١٢
وسائل التواصـل  ع أن يغدو دور وميكن توقُّ لتعزيز التواصل مع اجلمهور ولألغراض التحقيقية.

ــاعي ــق يف اجلــرائم    االجتم ــات التحقي ــةً أيف عملي ــر هيمن ــبكة    كث ــب ش يف املســتقبل. وإىل جان
حــدى إ )Twitter( عتــرب شــبكة تــويتر  ُت ،)YouTube( وشــبكة يوتيــوب  )Facebook(فيســبوك 

 اســتعانةً حاليــاالــيت تســتعني هبــا احلكومــات واملنظمــات الدوليــة   االجتمــاعي وســائل التواصــل
ــا        واســعة النطــاق لنشــر املعلومــات عــن خــدماهتا ومشــاريعها. ففــي اململكــة املتحــدة لربيطاني

الع هتيئ التنبيهات املبثوثة عرب شـبكة تـويتر االطِّـ    ،على سبيل املثال ،يرلندا الشماليةأالعظمى و
حامسـة األمهيـة صـادرة عـن مجيـع الوكـاالت العموميـة الرئيسـية،          إعالميـة  ييناتحتاملباشر على 

طفـاء. وتقـدم دائـرة شـرطة العاصـمة لنـدن ملتابعيهـا علـى شـبكة          اإلمثل قوى الشرطة وأجهزة 
  السرقة ومعلومات عن التحقيقات اجلنائية واألشخاص املفقودين. قاءاتِّتويتر مشورة بشأن 

الــيت  ،)Tweets-by-Beat" (مــن األحيــاءادرة املســماة "تغريــدات املبــ وجيــري يف نطــاق  -١٣
هـذه املدينـة   أهـايل  تزويـد   ،قامت هبا دائرة شرطة مدينة سياتل يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة   

                                                         
؛ ٨١  إىل ٧٩؛ والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، الفقرات ١٦، والفقرة ‘٩‘إىل  ‘٧‘  (ج) ١٣الفرعية 

؛ وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة ٣١ من املادة ٥واتفاقية اجلرمية املنظمة، الفقرة 
من  ٣و ٢النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الفقرتان 

  .١٣؛ واتفاقية مكافحة الفساد، املادة ٩ املادة
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سـتثىن مـن ذلـك بعـض     . وُتأحيـائهم يف  املضـطلَع هبـا  نفاذ القـانون  إثة عن أنشطة مبعلومات حمدَّ
رجـأ وضـع التغريـدات املعنيـة علـى      اجلنسـي، ويُ  واالعتـداء زيل ـنـ أنواع احلوادث، مثل العنف امل

عتـرب تطبيقـات اهلـاتف    شبكة تويتر بغية احليلولة دون قدوم الناس إىل مسرح اجلرائم املعنيـة. وتُ 
ــول ــةاخلرائط احملمـ ــتعانة     يـ ــوه االسـ ــر مـــن وجـ ــاً آخـ ــة وجهـ ــة بســـالمة اجملتمعـــات احملليـ اخلاصـ

  االتصال اجلديدة. تبتكنولوجيا
تحسني تفاعلها وترابطهـا  ل وسائل التواصل االجتماعيإنفاذ القانون  أجهزةوتستعمل   -١٤
لتواصل مع اجلمهور مـن أجـل التعـاون يف التحقيقـات اجلنائيـة. ويتزايـد       لاحمللية و اجملتمعاتمع 

يف التحقيقـات اجلنائيـة.    هامـا دوراً  وسائل التواصل االجتمـاعي شيوع القضايا اليت تؤدي فيها 
 اســتعان، علــى ســبيل املثــال، ٢٠١٣د الــتفجري الــذي اســتهدف مــاراثون بوســطن يف عــام فبعــ

وسـائل  الشـهود يف  ملفـات مالمـح   ن ماملتحركة املتأتية الصور الصور الثابتة وبموظفو الشرطة 
  التفجريات املعنية. منفِّذين هوية لتبيُّ التواصل االجتماعي

كة اجلمهور يف اإلدارة على املشـاركة اإللكترونيـة   يتزايد اعتماد األشكال املعاصرة ملشارو  - ١٥
، واإلنترنت. كمـا ميكـن تعزيـز مشـاركة     احملمولة، واهلواتف وسائل التواصل االجتماعي باستخدام

ــا           ــيت يتســىن هب ــة، ال ــة اإللكتروني ــق حتســني نظــم احلكوم ــن طري ــور يف وضــع السياســات ع اجلمه
  )٥(.سائل اليت تعنيهم إىل السلطات املختصةللمواطنني أن يقدموا آراءهم ومقترحاهتم بشأن امل

اجلمـاهري مقترحـات مـن     السـتطالع آراء ُجمعت بواسطة أول تطبيق عاملي  ،ويف آيسلندا  - ١٦
. ويف مجهوريــة كوريــا ٢٠١٢فيمــا خيــص مراجعــة الدســتور يف عــام  وســائل التواصــل االجتمــاعي

سـة االستقصـائية عـن احلكومـة     درجات ثـالث مـرات علـى التـوايل يف الدرا    الـ (اليت حظيت بـأعلى  
لحكومـة  لال يقتصر املوقع الشبكي الرئيسي  ،اإللكترونية اليت جتريها األمم املتحدة مرة كل سنتني)

يتسـىن   ميكـن تنــزيلها حبيـث   م وتطبيقـات متنقلـة   بوابة متكاملة هتيئ وظيفة تبويـب متقـدِّ   توفريعلى 
ميثل بل ريباً، على املستويني الوطين واحمللي، تقمن اخلدمات كل ما قد يلزمهم أن جيدوا للمواطنني 

  هتيئ للمواطنني فرص املشاركة اإللكترونية يف اختاذ القرارات. كذلك وسيلة مفتوحة
يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       وسائل التواصـل االجتمـاعي  ولئن غدت منافع   -١٧

 وسـائل التواصـل االجتمـاعي   تب علـى  فإنه جيب أيضاً إيالء اعتبار خاص ملا يتر ،ظاهرة للعيان
ا كانـت شـبكة اإلنترنـت    من آثار سـلبية ال منـاص منـها. فلمَّـ    اجلديدة االتصال  توتكنولوجيا

 فـإنَّ  ،تضـم خمزونـات طائلـة مـن املعلومـات الشخصـية      (مبا فيهـا أدوات التشـبيك االجتمـاعي)    
يبعثـان   ،لـى سـبيل املثـال   ، عالشخصية البياناتانتهاك اخلصوصية اإللكترونية وإساءة استعمال 

                                                         
  .٤٤، الفقرة A/CONF.222/RPM.2/1ثيقة ، والو٣٧، الفقرة A/CONF.222/RPM.1/1انظر الوثيقة   )٥(  
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إصـالحاً كـبرياً    ٢٠١٢القلق. وملعاجلة هذه املسـألة اقترحـت املفوضـية األوروبيـة يف عـام       على
  )٦(.لإلطار القانوين املعمول به يف االحتاد األورويب بشأن محاية البيانات الشخصية

هتـا  اربانية ومغبَّالقلق مسألة تتعلق باملضـايقة السـي   تبعث علىومن املسائل األخرى اليت   -١٨
ترمـي  متاحة عرب اإلنترنـت  على األطفال واملراهقني. وقد اسُتحدثت يف بلدان عديدة خدمات 

املضــايقة  اتِّقــاءألطفــال واملــراهقني واآلبــاء واملــدارس بشــأن ســبل      إىل اة دإىل تقــدمي املســاع 
 واصـل االجتمـاعي  وسـائل الت بعثـه اسـتخدام   يويتزايد القلـق الـذي    )٧(.السيربانية والتعامل معها

ــز. ومثــة أشــكال أخــرى     ــة والتميي وســائل ســاءة اســتعمال إلللتحــريض علــى العنــف والكراهي
 اتوتكنولوجيات املعلومات اجلديـدة منـها علـى سـبيل املثـال سـرقة اهلويـ        التواصل االجتماعي

اء العـامل مبـا   د البيانات. ويتزايد اإلقرار بأنه يتعيَّن جتهيز نظم العدالـة اجلنائيـة يف مجيـع أحنـ    وتصيُّ
اجلديـدة علـى حنـو يتوافـق مـع املبـادئ والقواعـد املتفـق عليهـا           الظـواهر هلذه  هايتصدِّ من ميكِّن
  .دوليا
ــلُّ  -١٩ ــيت متكِّــ     وَتقُ ــاجلرائم ال ــة ب ــائلن الاإلحصــاءات الشــاملة املتعلق ــن   وس ــة م اإللكتروني

. ويتـأتى ذلـك   علـى مصـاعب   منطويـاً جتعل قياس أثر هذا النوع من اإلجرام يظـل   ارتكاهبا قلةً
إغفـال   وإتاحتـها ، باالتِّسـاع  وسـائل التواصـل االجتمـاعي    اتِّسـام عن عوامـل عديـدة مـن قبيـل     

يهيـئ بيئـة تتـيح إيقـاع      ا قـد ممـ ، وافتقـار مسـتعملي اإلنترنـت النسـيب إىل الـوعي،      رمنيهوية اجمل
ت، بغيــة حتديــد األذى هبــم. ويتعــيَّن علــى الــدول أن تضــع آليــات للحصــول علــى هــذه البيانــا 

علـى اإلجـرام وحتسـني اإلحاطـة بـه ووضـع اسـتراتيجية         وسائل التواصل االجتمـاعي مقدار أثر 
  لتناول املسألة.

    
    دور مشاركة اجلمهور على املستويني الوطين واحمللي  - ثالثاً  
    على اجملتمعات احمللية املنصبَّةاملبادرات   - ألف  

تمعات احملليـة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل       على اجمل املنصبَّةترمي املبادرات   -٢٠
ــذه اجملتمعـــات     ــواغل هـ ــام بشـ ــة، وإىل االهتمـ ــايل لألمـــن يف اجملتمعـــات احملليـ ــادة إدراك األهـ زيـ

 نيومبشكالت اجلرمية اليت تضر باألهايل احملليني، وإىل العمل لتعزيز الذخر والتماسـك االجتمـاعي  

                                                         
  .https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/online-privacyللحصول على املزيد من املعلومات، انظر   )٦(  
وموقع احلكومة الكندية  )،www.bullying.co.uk/cyberbullying(يف اململكة املتحدة  BullyingUKمثل موقع   )٧(  

  .)www.getcybersafe.gc.ca(اخلاص بالسالمة السيربانية 
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تعـاون  الة اجملتمعات احمللية يف منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة تشـمل    فمشارك )٨(.يف هذه اجملتمعات
لمقيمني احملليني واملنظمات احملليـة وهلـا تـاريخ طويـل مـن املنجـزات يف بلـدان كـثرية يف         لالنشيط 

خمتلف أحناء العامل. ويتزايد تشارك احلكومات مع اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمـع املـدين مـن    
رمية والعنف بفضل ما هلـا مـن درايـة باملشـكالت احملليـة وقـدرهتا علـى التواصـل مـع          أجل منع اجل

  قطاعات اجملتمع األضعف حاالً واألكثر تعرضاً للخطر.
وقد تزايدت على املستوى احمللي االستعانة بـاألدوات التشـاركية لتشـخيص اإلجـرام.       -٢١

بـل يتعـداها إىل كوهنـا أدوات    فال يقتصر شأن هذه األدوات علـى إتاحتـها مشـاركة اجلمهـور     
ــة    ــة ونوعي ــةللحصــول علــى بيانــات كمي هبــا يف وضــع السياســات   وُيسترَشــد تســتند إىل األدل

مـن أدوات إجـراء    ُتعترب عمليـات مراجعـة السـالمة احملليـة واحـدةً      ،والربامج. فعلى سبيل املثال
ض عمليـات املراجعـة هـذه    تنـه  ،املثلـى  ةالتحاليل املنهجيـة ملشـكالت اجلرميـة احملليـة. ويف احلالـ     

فيمـا يتعلـق خبطـط منـع اجلرميـة، مـع       لدى الشركاء الذين يلزم تعاوهنم االهتمام االلتزام وس حب
  )٩(.مراعاة السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي األوسع الذي تقوم فيه هذه املشكالت

ات واجلرميــة راملخــدِّأُجريــت بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب ،ويف كولومبيــا  -٢٢
عمليات مراجعة للسالمة احمللية يف سبع بلديات يف حمافظة أنتيوكويـا. وقـد اسـُتنري بنتـائج هـذا      

املنــاطق البلديــة املعنيــة يف  البحــث التشــاركي املتعلقــة مبســبِّبات بعــض أنــواع اجلرميــة الــيت متــسُّ 
  وضع سياسات وبرامج ذات صلة.

مــن عناصــر منــع اجلرميــة يف مجيــع  أساســياصــراً لقــد غــدا إشــراك اجلماعــات احملليــة عن  -٢٣
أنواع الشراكات اليت تشمل البلديات وأجهـزة الشـرطة واملـدارس ودوائـر الصـحة واخلـدمات       
االجتماعية والقطاع اخلاص. وميكن أن تشـمل الشـراكات مـن هـذا القبيـل طائفـة واسـعة مـن         

اجلماعـات   لقيـادات النسـائية يف  اإشـراك  الربامج واملسائل املواضيعية. ومـن األمثلـة علـى ذلـك     
احمللية للتواصل مع الشباب املعرَّضـني للخطـر وتزويـدهم مبعلومـات عـن فـرص التعلـيم وفـرص         

 لتـوفري إجياد وظيفة ومسـاعدهتم يف هـذا الشـأن؛ ومسـاعدة اجلماعـات احملليـة علـى العمـل معـاً          
  للخطر.مناطق حضرية ورياضات آمنة وفرص يف جمال الفنون للشباب املعرَّضني 

                                                         
 Handbook on the Crime Preventionة: كيفية إعماهلا (كتيِّب مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمي  )٨(  

Guidelines: Making Them Work( منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) سلسلة كتيِّبات العدالة اجلنائية ،
E.10.IV.9 ١٣)، الصفحة.  

  .٦١املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  
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تعاونت مدينـة كيـب تـاون يف جنـوب أفريقيـا مـع مصـرف التنميـة          ،فعلى سبيل املثال  -٢٤
مــن خــالل منــع العنــف عــن طريــق مشــروع للترقيــة  ، وذلــكاألملــاين ملكافحــة اجلرميــة والعنــف

هــذا املشــروع القــائم علــى مبــادئ منــع اجلرميــة    وقــد ركَّــزاحلضــرية لــدى مجاعــة اخلايليتشــا.  
وهــو يرمــي إىل احلــد مــن   آمنــة" منــاطقأربعــة "ياقي واملؤسســي علــى إقامــة االجتمــاعي والســ

  .احلفاظ على األمن يف مناطقهمسيما االغتصاب، وتشجيع األهايل على   اجلرمية، وال
 ثقافـــة للســـالمجيـــري يف إطـــار برنـــامج العمـــل مـــن أجـــل  ،ويف واليـــة بـــارا بالربازيـــل  -٢٥

)Pro Paz،(  واملــدارس مــن  األحيــاءاجلماعــات احملليــة يف  ، إشــراك٢٠٠٤الــذي ُشــرع فيــه عــام
خالل اخلفارة اجملتمعية. ويتمثل اهلدف من هذا الربنامج يف إدماج وتنسـيق السياسـات العموميـة    
اخلاصة بالطفولة واملراهقـة والشـباب واألشـخاص الضـعيفي احلـال مـن الناحيـة االجتماعيـة بغيـة          

تركَّـز  تلتدابري الرامية إىل تقلـيص درجـات العنـف. و   ترشيد استخدام املوارد املالية وتيسري إعداد ا
املواطَنـة مـن خـالل استصـدار الوثـائق،      ب للتمتـع شىت مكوِّنات هذا الربنامج حول تعبئة اجلمهور 

اخلدمات الصحية، وبناء القدرات فيما يتعلـق حبقـوق املـواطنني، ودعـم املشـاريع       واالستفادة من
اجلماعات الضـعيفة احلـال بنفسـها، وتقـدمي اخلـدمات بعـد       للدخل اليت تضعها  املدرةاالجتماعية 

  الدوام املدرسي لألطفال واملراهقني الذين يعيشون يف املناطق املعرَّضة للخطر.
يهيئ بعض الدول برامج للتمويـل ولغـريه    ،ياً لتشجيع مشاركة اجملتمعات احملليةوتوخِّ  -٢٦

ناجحـة والواعـدة اخلاصـة مبنـع اجلرميـة الـيت       من أشكال املكافأة يتم يف إطارهـا متييـز الـربامج ال   
تنفذها اجلماعات احمللية، ويشاد هبا، ويقدَّم الدعم هلا. ومن ذلك على سـبيل املثـال املكافـآت    

يف جمـال منـع    يِّـدة األسترالية على منع اجلرمية والعنف، وهي مكافآت نقدية على املمارسـة اجل 
إىل تشــجيع مبــادرات هــذه املكافــآت مــي تروأو تقلــيص العنــف وغــريه مــن أنــواع اجلــرائم.  

املشاريع العملية الراميـة إىل احلـد مـن     استبانة وتطويراجلمهور ومساعدة احلكومات احمللية يف 
ــة جــائزة علــى       ــواع اجلــرائم يف اجملتمــع احمللــي. وتقــدَّم بصــورة رئيســية مبثاب العنــف وســائر أن

كـن أن تتأهـل للترشـح لنيـل هـذه اجلـوائز       مبادرات منع اجلرمية اليت يقودها اجملتمع احمللـي. ومي 
املشاريع اليت تتناول فئات حمدَّدة، من قبيل اجلماعات الريفيـة واجلماعـات القاطنـة يف املنـاطق     
النائية والنسـاء واألطفـال والشـباب واألسـر، أو املشـاريع الـيت تتنـاول مشـكالت حمـدَّدة مثـل           

 إقلــيم يوكــون بكنــدا، حيــث ميكــن أن  أ فرصــة مماثلــة يفوُتهيَّــ )١٠(.العنــف املتصــل بــالكحول
ل فئات من اجملتمع احمللي لطلب مساعدة مـن طائفـة مـن الصـناديق اخلاصـة مبنـع اجلرميـة،        تتأهَّ

                                                         
  .www.aic.gov.au/crime_communityُيتاح مزيد من املعلومات يف هذا الشأن يف املوقع   )١٠(  
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مثل الصندوق االستئماين ملنع اجلرميـة وتقـدمي اخلـدمات للمجـين علـيهم وصـندوق االسـتثمار        
  )١١(.الشباب  يف
صر جناح الربامج املستندة إىل اجملتمعات احملليـة.  من عنا أساسياويعترب املتطوعون عنصراً   -٢٧

اخلربة املكتسبة يف البلدان اليت تعتمـد علـى املتطـوعني ملنـع اجلرميـة وسـالمة اجملتمعـات         بيَّنتوقد 
فعاليـة االسـتعانة بـاملتطوعني واسـتدامتها يسـتلزمان أن ُيعهـد إلـيهم باملسـؤولية. فيتعـيَّن          أنَّ احمللية 

املتطــوعني، ودعــم جمــالس املتطــوعني أو   اســتبانةقــدراهتا علــى  تنمِّــية أن علــى الســلطات احملليــ 
رابطاهتم، وإكساب من يتولون إدارة املتطوعني املراس املهين، ودعم الشراكات القوية فيمـا بـني   

  املؤسسات، بسبل منها مثالً تشكيل جمموعات من الشباب املتطوعني يف املدارس.
على اجملتمعات احمللية الـيت تقودهـا اجلماعـات احملليـة      املنصبَّة وغالباً ما تكون املبادرات  -٢٨

أنفسها واجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة موارد مثينة يتعيَّن على احلكومـات أن تـدعمها وأن   
ما الشـباب املعرَّضـني   بادرات على إشراك الشباب، وال سـي تتواصل معها. ويركِّز بعض هذه امل

ــذاء   ــة واإلي ــات، يف إطــار خلطــر اجلرمي ــاتشــاورية وتشــاركية   عملي ــهم   حقًّ ــع االســتفادة من ، م
وقد وضع مكتب قضـاء األحـداث ومنـع جنـوحهم التـابع       )١٢(.بصفتهم عوامل للتغيري اإلجيايب

للتخطيط االستراتيجي لتقيـيم مشـكالت العصـابات يف     لوزارة العدل يف الواليات املتحدة أداةً
يات التعامــل معهــا. وهتيــئ هــذه األداة إطــاراً للتعــاون بــني اجملتمعــات احملليــة وختطــيط اســتراتيج

  )١٣(.شىت مكوِّنات اجملتمع احمللي

    
    اجملتمعات احمللية ومنع معاودة اجلرمية  - باء  

تزايـد اكتظـاظ السـجون وارتفـاع معـدَّالت معـاودة اجلرميـة يف مجيـع أحنـاء          النظر إىل ب  -٢٩
مبراجعـة سياسـاهتا املتعلقـة بالعدالـة اجلنائيـة، وأن       أن تقـوم الـدول   للغايـة يغدو من املهم  ،العامل

املسـاعدة القانونيـة، وأن    فـرص احلصـول علـى   ، وأن حتسِّـن  السَّـجن تزيد من االستعانة ببـدائل  
تعاجل عدم مالءمة إدارة السجون والبىن التحتية، وأن حتسِّن تـدابري إعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي     

معــدَّالت معــاودة اجلرميــة. فمعــاودة اجلرميــة متثــل عــامالً   بغيــة تقلــيص الكافيــةأو  املالئمــةغــري 
من عوامل اكتظاظ السجون. ارئيسي  
ــد اجملــ        -٣٠ ــاج االجتمــاعي إىل م ــادة اإلدم ــن أجــل إع ــة م ــود املبذول ــي اجله ــا  رمنيوترم مب

حيتاجون إليه من دعم ومساعدة وإشـراف لكـي يعيشـوا بعـد إطـالق سـراحهم عيشـة خالصـة         
                                                         

  .www.justice.gov.yk.ca/prog/cjps/cp/funds.htmlللحصول على مزيد من املعلومات، انظر   )١١(  
  .٤٥، الفقرة A/CONF.222/RPM.2/1، والوثيقة ٦٢، الفقرة A/CONF.222/RPM.3/1الوثيقة   )١٢(  
  .www.nationalgangcenter.gov/SPTانظر   )١٣(  
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للمجتمعــات احملليــة أن تيسِّــر إىل حــد كــبري إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي   مــن اجلرميــة. فــيمكن 
الذين يعودون إىل عائالهتم ويستأنفون َشـْغل مكـاهنم ضـمن النسـيج االجتمـاعي يف       مجرمنيلل

جمتمعهم احمللي. وميكن ألصحاب الشأن يف اجملتمع احمللي أن يشاركوا يف ثالثة جوانـب عمليـة   
وإعــادة تأهيلــهم وإعــادة إدمــاجهم؛   رمنيمعاجلــة اجملــ هــي: (أ) ،رمنيمــن جوانــب معاملــة اجملــ 

االخنـراط يف أعمـال اإلصـالح اجملتمعـي،      ؛ (ج)اإلصـالحية خـارج إطـار احملـاكم    الربامج  (ب)
ــادة         ــة إلطــالق الســراح وبإع ــة الالحق ــربامج اخلاصــة بالرعاي وإطــالق الســراح املشــروط، وال

  )١٤(.اإلدماج
وام كامـل واحـداً مـن العوامـل الرئيسـية املرتبطـة مبنـع معـاودة         التوظيف للعمل بـد  دَُّعوُي  - ٣١

فتوظُّــف الســجناء  )١٥(.رمنياجلرميــة وهــو بالتــايل هــام فيمــا خيــص النجــاح يف إعــادة إدمــاج اجملــ  
إلسـهام يف عمـل اآلخـرين وحيـاهتم، مسـهِّالً يف      ل اًوفرصـ  اًبـ ماً رتيهيكالً منظَّالسابقني يهيئ هلم 

يســهم يف تعزيــز تقــديرهم لــذاهتم وثقتــهم  وهــو. قيِّمــةاجتماعيــة  الوقــت نفســه إقامتــهم صــالت
بأنفسهم واكتفائهم الـذايت، وهـو مـن أفضـل العوامـل الـيت تنبـئ بنجـاح السـجناء السـابقني بعـد            

ويف سنغافورة يشـمل "مشـروع الشـريط األصـفر" هيئـات القطـاعني العـام         )١٦(.إطالق سراحهم
السابقني يف إجياد وظيفـة ومسـكن،    رمنيمعاً ملساعدة اجملواخلاص واهليئات غري احلكومية العاملة 

وإعـــادة الصـــلة باألســـر واألصـــدقاء، وتعلـــم مهـــارات جديـــدة، والشـــعور بالترحـــاب بعـــودهتم 
  )١٧(.اجملتمع إىل
اجملموعـة الثقافيـة ملوسـيقى الريغـي األفريقيـة يف ريـو دي        ١٩٩٣سِّست يف عـام  وقد أُ  -٣٢

الشـمول االجتمـاعي والعدالـة االجتماعيـة مـن خـالل الفنـون        جانريو بالربازيل بغيـة النـهوض ب  
يف هذه املدينة. ومن خالل مشروع هذه اجملموعة اخلـاص بتحسـني    األحياء الفقريةوالثقافة يف 

ات السـابقون والسـجناء   املخـدِّر جـرون ب يقـوم املتَّ  ،ى "الفرصة الثانية"التوظُّف املسمَّ ياتإمكان
حهم مـن السـجناء علـى إجيـاد وظيفـة عـن طريـق الشـراكات         السابقون مبساعدة من يطلق سرا

                                                         
مية وإعادة اإلدماج الدليل التمهيدي بشأن منع معاودة اجلرمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،   )١٤(  

 Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social( مجرمنياالجتماعي لل

Reintegration of Offenders( ،فيينا) ٨٢و ٨١)، الصفحتان ٢٠١٢، سلسلة كتيِّبات العدالة اجلنائية.  
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  
 J. Graffam and others, Attitudes of Employers, Corrective Services Workers, Employment Supportانظر   )١٦(  

Workers, and Prisoners and Offenders towards Employing Ex-Prisoners and Ex-Offenders (Burwood, 

Victoria, Deakin University, School of Health and Social Development, 2004), p. 4.  
 Introductory Handbook on( مجرمنياإلدماج االجتماعي لل الدليل التمهيدي بشأن منع معاودة اجلرمية وإعادة  )١٧(  

the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders( ٥٦، الصفحة.  
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منشــأة خاصــة واحتــاد الصــناعات والــدائرة الوطنيــة للتــدريب الصــناعي. ومنــذ    ٨٠مــع زهــاء 
ســجني ســابق يف عمليــة البحــث عــن وظيفــة،   ٥ ٠٠٠قُــدِّمت املســاعدة لزهــاء  ،٢٠٠٨ عــام

  منهم وظائف من خالل هذا الربنامج. ١ ٥٠٠ووجد زهاء 
ى "العــودة مــن الســجن إىل البيــت"، مشــروع دائــرة الســجون يف أوغنــدا املســمَّ دَُّعــوُي  -٣٣

أخـرى   ، مبـادرةً مجرمنيواملعروف أيضاً باسم مشروع إعادة التأهيل واإلدماج االجتماعيني لل
االجتمــاعي. وهــو  رمنيإلشــراك اجملتمــع احمللــي ومنظمــات اجملتمــع املــدين يف إعــادة إدمــاج اجملــ 

 الضـحايا و رمنيعدالة التصاحلية الذي يشـدِّد علـى الوسـاطة واملصـاحلة بـني اجملـ      يستند إىل هنج ال
واجملتمعات احمللية من أجل جرب األضـرار الـيت تسـببها اجلرميـة. وتسـتمر يف إطـار هـذا الربنـامج         
مشــاركة رؤســاء اجملــالس احملليــة وزعمــاء العشــائر والزعمــاء الــدينيني، والشــرطة، وأفــراد مــن    

يــــة ومنظمــــات اجملتمــــع املــــدين يف إعــــادة التأهيــــل واإلدمــــاج االجتمــــاعيني  اجملتمعــــات احملل
  )١٨(.مجرمنيلل

ذ اإلدارة الكينيــة ملرافــق املراقبــة االجتماعيــة والرعايــة الالحقــة برناجمــاً للــدعم يف  وتنفِّــ  -٣٤
ــى أســاس تطــوُّ    ــة عل ــة الالحق ــجمــال الرعاي ــدعم لل عي، ُي  مجــرمنيوفَّر يف إطــاره اإلشــراف وال

مبثابة مواصلة جلهود إعادة تأهيلهم اليت ُشرع فيها عنـدما كـانوا يف السـجن. ويتمثـل     السابقني 
جانب من هذا املشروع يف تعيني ضابط مراقبة اجتماعية متطـوع لكـي يسـاعد ضـابط املراقبـة      

ــى اجملــ   ــة يف اإلشــراف عل ــة       رمنياالجتماعي ــا يكــون ضــابط املراقب ــاً م ــهم. وغالب ــادة تأهيل وإع
املعنـيني   الضـحايا ع الذي يعيَّن على هذا النحو شخصاً يعيش على مقربة من االجتماعية املتطو

ويضفي قـانون ضـباط املراقبـة االجتماعيـة املتطـوعني يف       )١٩(.وينخرط يف تواصل متكرر معهم
اليابان الطابع النظامي على اعتمـاد هـذا البلـد الفريـد واملديـد علـى املتطـوعني ملسـاعدة ضـباط          

مــن مجيــع األعمــار يف إعــادة تأهيلــهم. ومثــة اآلن  رمنياحملتــرفني وإعانــة اجملــاملراقبــة االجتماعيــة 
ــة متطــوع يعملــون إىل جانــب أقــل مــن     ٥٠ ٠٠٠زهــاء  ضــابط  ٨٠٠ضــابط مراقبــة اجتماعي

ــاء     ــدمات لزهـ ــدمون اخلـ ــأجور يقـ ــة مـ ــة اجتماعيـ ــة   ٦٠ ٠٠٠مراقبـ ــع للمراقبـ ــخص خاضـ شـ

                                                         
  .٥٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  
تقرير الشؤون الداخلية، إدارة مرافق املراقبة االجتماعية والرعاية الالحقة، كينيا، ديوان نائب الرئيس ووزارة   )١٩(  

 Research Report on the Impediments to Offenderوإعادة توطينهم ( رمنيحبثي عن عوائق إعادة إدماج اجمل

Reintegration and Resettlement( ،نريويب) ،٢٠٠٧.(  
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نصف ضباط املراقبـة االجتماعيـة املتطـوعني    االجتماعية أو مفرج عنه إفراجاً مشروطاً. ويتمتع 
  )٢٠(.خبربة عمل ملدة تزيد عن عشر سنوات

وقـــد ال تلقـــى املبـــادرات املســـتندة إىل اجملتمعـــات احملليـــة مـــن أجـــل إعـــادة اإلدمـــاج    -٣٥
مــن اجلماعــات املســتهَدفة هبــا يف بعــض األوضــاع    الســابقني اســتجابةً مجــرمنياالجتمــاعي لل

ــد يكــون يف عــ   ــاكن. وق ــل إعــادة     واألم ــة العقــاب مقاب ــة وراء ذلــك ثقاف داد األســباب الكامن
الســابقني  رمنيالتأهيــل، واالعتمــاد املفــرط علــى نظــام العدالــة اجلنائيــة لإلشــراف علــى اجملــ        

ــة ُنومســاندهتم. ومثَّــ  ــادة      ج عــدَُّه ــة زي ــة بغي ة ميكــن األخــذ هبــا يف التعامــل مــع اجملتمعــات احمللي
 ،علــى ســبيل املثــال  ،تــذليل هــذه الصــعوبة. ففــي فيجــي يــاً لوتشــجيع مشــاركة اجلمهــور توخِّ 

تستخدم دائرة التـدابري اإلصـالحية العالمـات التجاريـة مبثابـة وسـيلة لتسـويق عملـها وتروجيـه.          
تستهدف هبذا النشاط املدارس والقرى واملستوطنات واألحياء وتسـتعني يف ذلـك جبميـع     وهي

  )٢١(.جاٍن حيتاج إىل فرصة ثانية كلَّأنَّ لبث رسالتها اليت مفادها  وسائلأشكال ال

   
    املماثلة النُُّهجاخلفارة اجملتمعية و  - جيم  

، علــى تفــويض املســؤولية بغيــة  اجملتمعيــة املنحــىاجملتمعيــة، أو اخلفــارة  اخلفــارةُ تركِّــز  -٣٦
متكني القادة احملليني واملوظفني امليدانيني من العمـل بالتعـاون مـع اجلماعـات احملليـة علـى وضـع        

تغيري العالقـة بـني الشـرطة    هو اخلفارة اجملتمعية  والغرض منفيذ استراتيجيات حلفظ األمن. وتن
الــة للحــد مــن اجلرميــة مــن  واجملتمــع احمللــي، وُيســعى هبــا إىل وضــع اســتراتيجيات ابتكاريــة وفعَّ 

  )٢٢(.خالل احلوار املستمر بني خمتلف أصحاب الشأن
. اجملتمعيـة أشكالٍ شـىت مـن مبـادرات اخلفـارة      وقد مت يف بلدان عديدة تطويُر أو تعزيُز  -٣٧

جانريو وحدات تأمني تابعة للشرطة، بغيـة إعـادة    دي أعملت حكومة والية ريو ،ففي الربازيل
وجــود أمــين دائــم يف األحيــاء الفقــرية وحتســني العالقــة بــني الشــرطة واجملتمعــات احملليــة.   تــوفري

                                                         
 Introductory Handbook on( مجرمنيوإعادة اإلدماج االجتماعي للاجلرمية  الدليل التمهيدي بشأن منع معاودة  )٢٠(  

the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders( ٩٤، الصفحة.  
  )٢١(  I. Naivalurua, “Community social reintegration: the Fiji approach”, in Survey of United Nations and 

Other Best Practices in the Treatment of Prisoners in the Criminal Justice System, K. Aromaa and  
T. Viljanen, eds., HEUNI Publication Series, No. 65 (Helsinki, European Institute for Crime Prevention 

and Control, affiliated with the United Nations, 2010), p. 42.  
الدليل التمهيدي مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية،   )٢٢(  

، سلسلة كتيِّبات )Introductory Handbook on Policing Urban Spaceبشأن ضبط األمن يف املناطق احلضرية (
  .٢٨و ١٩ن )، الصفحتاHS/072/11Eالعدالة اجلنائية (
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حـت يف ترسـيخ وجودهـا يف منـاطق سـبق أن      هـذه الوحـدات قـد جن   أنَّ وتبيِّن البحوث األولية 
 مجاعـات أفضـى إىل تقلـيص الصـراع بـني      كانت ختضع لسيطرة جمموعات عنيفـة مسـلَّحة، مـا   

  ات وتقليص أعداد حاالت القتل املتعمد.املخدِّرب الجتارا
ــارة     -٣٨ ــق جناعــة اخلف ــةويتطلــب حتقي ــة      اجملتمعي ــدريب بغي ــزم مــن القــدرات ومــن الت ــا يل م

فئـات األكثـر تعرضـاً للخطـر وتلبيـة االحتياجـات اخلاصـة هلـذه الفئـات، الـيت قـد            التواصل مـع ال 
ــاجرون،          ــة، وامله ــات اإلثني ــنون، واألقلي ــباب، واملس ــال والش ــاء، واألطف ــها النس ــن بين يكــون م

ومــن املمارســات الواعــدة الــدوريات الراجلــة، الــيت ُتجــرى أحيانــاً  )٢٣(.والنــازحون، والالجئــون
ــاء، واجملــالس    بصــورة مشــتركة مــع متطــو  عني مــن الشــرطة، ومراكــز الشــرطة القائمــة يف األحي

االستشارية املعنية باألمن املشتركة بني اجملتمع احمللي والشـرطة، ومحـالت التوعيـة اجملـراة بصـورة      
مشتركة بـني الشـرطة واجملتمـع احمللـي، واحملاضـرات الـيت تلقيهـا الشـرطة يف املـدارس، واألنشـطة           

  صة.شتركة بني الشرطة والشباب، ومراكز الشرطة املتخصِّامل دة األهدافاحملدَّ
أو مكاتب معنية باملسـائل اجلنسـانية    نسائيةوقد أقيمت يف بلدان عديدة مراكز شرطة   -٣٩

لتحســني قــدرة الشــرطة علــى تلبيــة االحتياجــات الفريــدة للمجــين علــيهن وشــاهدات اجلرميــة.  
ون ميكــن أن يســاعد علــى منــع العنــف الــذي  فتوظيــف النســاء لــيعملن يف امليــدان إلنفــاذ القــان 

مثـة ترابطـاً بـني وجـود     أنَّ نـت البحـوث   يستهدف املرأة وزيادة انتفـاع املـرأة بالقضـاء. كمـا بيَّ    
اإلناث يف عداد ضباط الشرطة واإلبالغ عن حاالت التعدي اجلنسي. فوحـدة الشـرطة األوىل   

، ويتــألف مــالك موظفيهــا كلــه مــن ٢٠٠٧إناثــاً الــيت أُعملــت يف ليبرييــا عــام إالَّ الــيت ال تضــم 
حافظات سالم هنديات، زادت معدَّل اإلبالغ عن العنف اجلنسي واجتـذبت أيضـاً مزيـداً مـن     

  )٢٤(.النساء للعمل يف هذا اجملال املهين
يف منع اجلرمية واإليذاء يف أوسـاط األطفـال    أساسياكما ميكن للشرطة أن تؤدي دوراً   -٤٠

) اجلـاري تنفيـذه   Escola segura" (املـدارس اآلمنـة  ل وقائية. فربنامج "والشباب بإبالغهم رسائ
 هـو ويف الربتغال ُيعترب مثاالً علـى اسـتراتيجية للوقايـة مـن اجلرميـة تسـتهدف األطفـال مباشـرة.         

، مبخـاطر  خاصـا يشتمل على إعالم التالميذ والشباب، مبساعدة ضـباط شـرطة مـدرَّبني تـدريباً     
ــامج يف ضــمان ســالمة     وتبعــات االخنــراط يف ا  ــل أهــداف هــذا الربن ــة. وتتمث ألنشــطة اإلجرامي

  اجملتمع املدرسي ويف تعزيز الثقة بني الشرطة واملعلمني والتالميذ.
                                                         

 ،٤٣، الفقرة A/CONF.222/RPM.2/1، والوثيقة ٤٠، الفقرة A/CONF.222/RPM.1/1انظر الوثيقة   )٢٣(  
  .٦٤ ، الفقرةA/CONF.222/RPM.3/1 والوثيقة

 Progress of the World’s Women 2011-2012: In: نشداناً للعدل (٢٠١٢و ٢٠١١تقدم نساء العامل يف عامي   )٢٤(  

Pursuit of Justice(  منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع)11.III.F.1 ٢)، الفصل.  
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اجملالس احمللية ألمن املواطنني فهـي منتـديات يشـارك فيهـا مواطنـون، بالتعـاون مـع        أمَّا   -٤١
اد حلول هلـا. وُتنشـأ هـذه اجملـالس للتصـدي      الشرطة، بغية متييز املشكالت املتعلقة باجلرمية وإجي

، وغالبــاً مــا ُيســتعان هبــا ملراقبــة تنفيــذ      احمللــي ياق يف الســلجرميــة وتنــاول مســائل الســالمة    ل
استراتيجيات اخلفارة اجملتمعية والسهر على اختاذ تدابري على املستوى احمللـي ملنـع اجلرميـة. ففـي     

مـن املـواطنني بصـفة جمـالس بلديـة بغيـة العمـل مبثابـة         أُنشئت جمـالس أل  ،على سبيل املثال ،بريو
أجهزة تنطلق من القاعدة وصوالً إىل القمة ملساءلة ضباط الشـرطة عـن سـلوكهم وعـن جـودة      

  )٢٥(.اخلدمة اليت يضطلعون هبا، ولتوفري وسيلة تتيح مشاركة اجملتمع احمللي يف املسائل األمنية
ص بــني الشــرطة وقطــاع األعمــال ميكــن أن  شــراكات القطــاعني العــام واخلــا أنَّ كمــا   -٤٢

تسهم يف منع اجلرمية، ألهنا جتمع بني املـوارد العامـة واملـوارد اخلاصـة لتحقيـق نتـائج يصـعب أن        
ثت يف إطـار  اسُتحِد ،حيققها أحد هذين النوعني من املوارد مبعزل عن اآلخر. ويف بعض البلدان

مـن   املستضـعفني توظُّـف   فـرص  هذه الشراكات برامج للشمول االجتمـاعي، وخطـط لتحسـني   
تتـألف   ،فعلـى سـبيل املثـال    )٢٦(.الضحايااملفرج عنهم، وتقدمي الدعم إىل  رمنيأفراد اجملتمع واجمل

منظمة "أوساط األعمال ضد اجلرمية" يف جنوب أفريقيا من قادة يف جمال األعمـال يعملـون مـع    
الشــرطة حيــال اجلرميــة، وزيــادة  الشــرطة علــى املســتويني احمللــي والــوطين لتحســني فعاليــة حتــرُّك

. وقـد أفضـت   الضـحايا اخلدمات اليت تقـدمها مراكـز الشـرطة، وتوسـيع نطـاق خطـط مسـاندة        
الذين يقومون بإبالغ الشرطة عن اجلـرائم وعـدد إحـاالت     الضحاياهذه املبادرة إىل زيادة عدد 

  )٢٧(.بشؤوهنم  إىل دوائر حكومية أخرى لكي هتتم الضحايا
ثت يف هولنــدا هيئــة وطنيــة للحــد مــن اجلــرائم، تتــألف مــن مــوظفني قضــائيني،    ِدواســُتح  - ٤٣

وشركات تأمني، ومصارف، وممثلني لتجارة التجزئة، ومنظمـات أربـاب العمـل واملـوظفني، لكـي      
تضطلع بتحليل االجتاهات يف جمال اجلرمية، وحتديد األولويات السياسـاتية املشـتركة، والشـروع يف    

  )٢٨(.األمن وإنفاذ القانون فيما يتعلق باجلرائم اليت تستهدف الشركات برامج مشتركة، وحتسني

                                                         
 Trainingدليل التدريب على ضبط األمن يف املناطق احلضرية ( مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  )٢٥(  

Manual on Policing Urban Space() ١٨ )، الصفحة٢٠١٣فيينا، ، سلسلة كتيِّبات العدالة اجلنائية.  
  .٣٨الفقرة ، A/CONF.222/RPM.1/1انظر الوثيقة   )٢٦(  
، )Training Manual on Policing Urban Spaceدليل التدريب على ضبط األمن يف املناطق احلضرية (  )٢٧(  

  .٢١  الصفحة
  )٢٨(  Laura Capobianco, “Sharpening the lens: private sector involvement in crime prevention” (Montreal, 

International Centre for the Prevention of Crime, 2005).  
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إىل أنــه يتعــيَّن أن تصــمَّم هــذه الشــراكات بعنايــة بغيــة تفــادي ظهــور الشــرطة   وُيشــار  -٤٤
وكأهنا تبتز املوارد من الشركات، وتفادي إمكانيـة وقـوع ضـباط الشـرطة حتـت تـأثري املصـاحل        

ــرف    ــراف طـ ــفافية وإشـ ــة. فالشـ ــات      اخلاصـ ــن مكوِّنـ ــامني مـ ــوِّنني هـ ــثِّالن مكـ ــث ميـ  درءثالـ
  )٢٩(.األخطار  هذه
وميكن أيضاً تعزيز اخلفارة إىل مدى كبري من خالل الشراكات مع مؤسسات البحـوث    -٤٥

حيث تطرح حمدوديـة   املتوسطة الدخليف البلدان املتدنية الدخل والبلدان  سيماواجلامعات، وال 
ثري مــن دوائــر الشــرطة. فبالتعــاون مــع هــذه الكيانــات وغريهــا مــن املــوارد حتــدياً كــبرياً أمــام الكــ

الدوائر احلكومية ميكن أن تقـيم الشـرطة مراصـد للجرميـة تضـطلع مبهـام منـها مراقبـة االجتاهـات          
فيمــا يتعلــق جبــرائم معيَّنــة واالســتجابة للجهــود املبذولــة ملنــع اجلرميــة، وحتســني تقــدمي املعلومــات  

ــة هبــ    ــرائم واإلحاط ــات أفضــل يُ   بشــأن اجل ــوفري معلوم ــة ت ــَتا بغي ــرارات    س ــاذ الق ــد اخت ــا عن نار هب
أقام املرصد الوطين املعـين بـالعنف واجلرميـة التـابع لـوزارة الداخليـة        ،السياساتية. ففي أوروغواي

  )٣٠(.شراكة مع شرطة مونتيفيديو بغية حتديد األمناط اجلغرافية والزمنية للجرمية يف العاصمة

    
    ر يف تقدمي املساعدة القانونيةمشاركة اجلمهو  - دال  

مـن عناصـر تـوفُّر نظـام للعدالـة اجلنائيـة        أساسـيا ميثل تقـدمي املسـاعدة القانونيـة عنصـراً       -٤٦
ــدو مشــاركة        ــانون. وتغ ــارات اإلنســانية يســتند إىل ســيادة الق ــراعٍ لالعتب ــاجع وم منصــف ون

. الوصـول إىل العدالـة  يـة لتيسـري   اجلمهور يف تقدمي املساعدة القانونيـة اسـتراتيجيةً متزايـدة األمه   
مطــال املســاعدة القانونيــة يف بلــدان كــثرية بفضــل تنــامي عــدد الفئــات العاملــة يف     اتَّســعوقــد 

ر خمتلف أنواع اخلدمات القانونية، مثل إسداء املشـورة القانونيـة، وتقـدمي    اجملتمع احمللي اليت توفِّ
الع على املعلومـات القانونيـة،   وإتاحة االطِّاملساعدة واالضطالع بالتمثيل، والتثقيف القانوين، 

مبـادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بشـأن سـبل احلصـول علـى          وتوفِّروغري ذلك من اخلدمات. 
للـدول أساسـاً راسـخاً لوضـع سياسـات وبـرامج        )٣١(املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائيـة 

املعنية بأن تقـر الـدول بإسـهام رابطـات     بشأن املساعدة القانونية. ويوصى يف إطار التوجيهات 
القانونيني واجلامعات واجملتمـع املـدين وغريهـا مـن اجملموعـات واملؤسسـات يف تقـدمي املسـاعدة         

                                                         
، )Introductory Handbook on Policing Urban Spaceالدليل التمهيدي بشأن ضبط األمن يف املناطق احلضرية (  )٢٩(  

  .٩٢و ٩١الصفحتان 
 La policíaع خريطة للجنوح" ()، "الشرطة تقوم مع مرصد اجلرمية بوضUy.pressصحافة أوروغواي" ("موقع   )٣٠(  

junto al Observatorio de Criminalidad realizarán un mapa del delito ،(النص املعين ٢٠١٢شباط/فرباير  ١٨ .
  .www.uypress.net/uc_25113_1.htmlمتاح يف املوقع 

  .٦٧/١٨٧العامة مرفق قرار اجلمعية   )٣١(  
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القانونية وأن تشجِّع على هذا اإلسهام، وبأن تقام عند االقتضاء شراكات بني القطـاعني العـام   
  اعدة القانونية.واخلاص وغريها من أشكال الشراكات لتوسيع مطال املس

ــدور هــام يف ضــمان تقــدمي        - ٤٧ ــة ورابطــات احملــامني أن تضــطلع ب ــات القانوني وميكــن للجمعي
ــة مــن أعضــائها أن      ــة. وتطلــب بعــض اجلمعيــات القانوني ــة اجلنائي ــة يف نظــام العدال املســاعدة القانوني

  ساعدة القانونية.يضطلعوا ببعض األعمال اجملانية، للتكفل حبصول أكرب عدد ممكن من الناس على امل
ــانون           -٤٨ ــة الق ــيح لطلب ــور تت ــع اجلمه ــرامج للتواصــل م ــات أيضــاً ب ــد وضــعت اجلامع وق

اكتســاب خــربة عمليــة بتــويل قضــايا قانونيــة، حتــت اإلشــراف، والقيــام يف الوقــت ذاتــه بــدعم   
 ١٦توانيـا، مبوجـب املـادة    ياجملتمع احمللي من خالل العمل اجملاين. فعلى سـبيل املثـال أنشـئ يف ل   

ــام     ٢٠٠٥مــن قــانون عــام   ــة، إطــار لقي ــة الــيت تكفلــها الدول املعــدِّل لقــانون املســاعدة القانوني
املؤسسات العامة بتقدمي املساعدة القانونية. وجيـاز هلـذه املؤسسـات أن تسـتعني بطلبـة القـانون       

تشـار  لالضطالع هبذا العمل. ولئن كان التعليم القانوين القائم على املمارسة العملية واسـع االن 
فإنــه بــاألحرى تطــور جديــد يف بلــدان أخــرى. وقــد ُشــرع يف دورات    ،يف بعــض أحنــاء العــامل

زمبـابوي  للتدريب القانوين القائم على املمارسة العملية يف بلدان أفريقية شىت، منها بوتسوانا و
 ، وذلك مبساعدة دوليـة قُـدِّمت يف إطـار برنـامج املسـاعدة القانونيـة ومتكـني       وليسوتو ونيجرييا

  )٣٢(.اجملتمعات احمللية ملبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح ومؤسسة فورد
املســـاعدين وقـــد شـــهدت الســـنوات األخـــرية تزايـــداً يف االعتـــراف بـــدور خـــدمات    -٤٩

يف اجملتمع احمللي. وذلكم أمر هـام بصـورة خاصـة يف املنـاطق الـيت ال يفـي فيهـا عـدد          القانونيني
ياجـات جممـل األهـايل ومتثـل فيهـا املشـورة القانونيـة الـيت يسـديها          ممارسي املهنـة القانونيـة باحت  

مــن املســاعدة القانونيــة. ومثــة نظــم قانونيــة ال تتــوفر فيهــا    هامــاقســطاً  املســاعدون القــانونيون
املساعدة القانونية يف مجيع مراحل إجراءات القضاء اجلنائي. فاملساعدة القانونية نـادرة بصـورة   

أحيانـاً.  إالَّ ة، وهي ال تتوفر يف السـجون ويف حمـاكم الـدرجات الـدنيا     خاصة يف مراكز الشرط
استشـارات لتقـدمي املسـاعدة     يوميـا  املساعدون القـانونيون ُيجري  ،وكينيا ومالوي أوغنداويف 

القانونيــة يف الســجون الرئيســية، فيمكِّنــون الســجناء مــن تطبيــق أحكــام القــانون يف قضــاياهم،  
لى متييز وفرز السجناء الذين تستلزم قضاياهم العناية، ويسـاندون  ويساعدون ضباط السجن ع

ج مسألة هذه القضايا األخـرية  احملاكم يف النهوض بعبء القضايا املتأخر يف تناوهلا. فإذا مل ُتعالَ
ب عليـه تبعـات   ظـروف السـجن، وتترتَّـ    وتـردِّي ذلك يسهم يف اكتظاظ السـجون   فإنَّ ،الذكر

                                                         
"احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،   )٣٢(  

تقرير عن دراسة استقصائية  - )Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems in Africaأفريقيا" ( يف
  .١٧)، الصفحة ٢٠١١ فيينا،(
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ــد امل   ــاء البل ــا خيــص وف ــوق اإلنســان. ف    فيم ــق حبق ــا يتعل ــة فيم ــه الدولي املســاعدون عــين بالتزامات
حبقـوقهم ومبسـاعدهتم علـى خـوض غمـار نظـام        واملشـتبه فـيهم  ، بإعالمهم السـجناء  القانونيون

جيعلونـه  للمجتمعـات احملليـة و  وهذا النظام لعامة اجلمهور ل إىل رون الوصوييسِّالعدالة اجلنائية، 
  .ذه اجملتمعاته الحتياجات أكثر استجابةً

ــر  ،ويف ســرياليون  -٥٠ ــانونيون يسَّ ــاب (    املســاعدون الق ــبكة تيم ــع ش ــاملون م ) Timapالع
) Boا يف سـجن بـو (  للمساعدة القانونية من أجل العدالة تقليَص عدد احملبوسني حبساً احتياطيـ 

املسـاعدون  أسـهم   ،. ويف مـالوي ٢٠٠٩ يف املائـة علـى مـدى أربعـة أشـهر يف عـام       ٥٠بنسبة 
، يف ختفــيض إمجــايل يف عــدد  ٢٠٠٩إىل عــام  ٢٠٠٠، يف الفتــرة املمتــدة مــن عــام  قــانونيونال

. ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام   ١٨إىل  ٢٠٠٠يف املائـة يف عـام    ٤٠مـن   احتياطيـا احملبوسـني حبسـاً   
، ضـمن إطـار برنـامج الوسـاطة يف القـرى،      ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ومت يف مالوي أيضاً خالل عـامي  

ـــ  وســيطاً مــن وســطاء القــرى، هــم أعضــاء حمترمــون يف اجملتمــع احمللــي      ٤٥٠تــوفري التــدريب ل
". املسـاعدين القـانونيني  من "معهد خدمات مشورة  مساعدين قانونينيويعملون حتت إشراف 

ختفــيض عــدد   املســاعدين القــانونيني ض العــام للســجون إىل عمــل   عــزى املفــوَّ  ،ويف أوغنــدا
  )٣٣(.٢٠١١يف املائة يف عام  ٥٦ة إىل املائ  يف  ٦٣من  احتياطيااحملبوسني حبساً 

تــدريباً مالئمـاً علــى املهـام الــيت يضـطلعون هبــا، وتــوفِّر     املســاعدون القـانونيون ويتلقـى    -٥١
ناتــال -ت جامعــة كوازولــوأعــدَّ ،اجلامعــات تدريبــهم يف بعــض احلــاالت. ويف جنــوب أفريقيــا

)KwaZulu-Natalل عنـد إكماهلـا علـى    ان ُيحصَـ ) دورة دراسية للقانونيني املساعدين مدهتا سنت
 عمليــار للقــانونيني املســاعدين العــاملني ضــمن إطــار نظــام العدالــة اجلنائيــة تعليمــاً   شــهادة تــوفِّ

الـذين حيصـلون علـى الشـهادة املعنيـة مـن مواصـلة         املساعدين القـانونيني ا. وُيعتزم متكني ونظري
  )٣٤(.دراساهتم القانونية ليغدوا حمامني

ت يف فــأقرَّ املســاعدين القــانونينية أدركــت منــافع بــرامج االســتعانة ب عــدَّومثــة بلــدان   -٥٢
 املسـاعدين القـانونيني  بصـريح العبـارة إىل    ، ُيشـار ا. فعلـى سـبيل املثـال   تشريعاهتا بدورهم رمسيـ 

اخلـاص باملسـاعدة    ٢٠٠٧مـن قـانون عـام     ١٦بصفتهم موفِّرين للمسـاعدة القانونيـة يف املـادة    
ــة الــيت تكف  ــة م القانوني ــة يف مجهوري ــها الدول ــادة  ول ــدوفا، ويف امل ــانون عــام   ٣٠ل  ٢٠١٢مــن ق

مـــن القـــانون النـــيجريي اخلـــاص  ١٧املـــادة  اخلـــاص باملســـاعدة القانونيـــة يف ســـرياليون. مث إنَّ
جتيــز للمنظمــات غــري احلكوميــة وملراكــز إســداء املشــورة        ٢٠١١باملســاعدة القانونيــة لعــام   

                                                         
  .٣٨و ٣٢و ٢٥و ٢٤رجع نفسه، الصفحات امل  )٣٣(  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  
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ــاعدة القانو  ــدمي املسـ ــة تقـ ــراخيص    القانونيـ ــنح تـ ــة أن ميـ ــاعدة القانونيـ ــز جمللـــس املسـ ــة، وجتيـ نيـ
  لألشخاص الذين تابعوا دورة دراسية يف جمال خدمات املساعدة القانونية.

    
    دور وسائل اإلعالم  - هاء  

ميكن لإلعالميني، بصفتهم خرباء يف استراتيجيات اإلعالم واالتصال اجلمـاهرييني، أن    -٥٣
نع اجلرمية والعدالة اجلنائية. فبوسـعهم اإلسـهام يف حتسـني اإلحاطـة     يف تعزيز م هامايؤدوا دوراً 

بالعوامـل االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية والثقافيـة الــيت تســبِّب اجلرميــة، وباســتطاعتهم أن   
يثقِّفوا اجلمهور بشأن استراتيجيات الوقايـة مـن اجلرميـة وسـبل متييـز عوامـل اخلطـر ومعاجلتـها.         

)، الذي يقـدِّم لآلبـاء   Families" (أُسرى "ت فعالية املسلسل التلفازي املسمَُّدرس ،ففي أستراليا
ــل          ــه قب ــى متابعي ــأثريه عل ــيم ت ــع مشــكالت الســلوك "الشــائعة"، بتقي ــل م اســتراتيجيات للتعام

أفــاد املشــاركون أهنــم  ،اه وبعــدها. وبالقيــاس إىل مــن مل يشــاهدوا هــذا املسلســلمشــاهدهتم إيَّــ
األطفــال الــذين ضــمتهم عيِّنــة مــن أمَّــا اه. هم آبــاء بعــد مشــاهدهتم إيَّــشــعروا بــأهنم أجنــع بصــفت

يف املائة منهم يعانون من مشكالت اختالل سـلوك األطفـال    ٤٣شاهدوا هذا املسلسل، فكان 
ا قبــل بــدء الربنــامج. وبعــد مشــاهدهتم املسلســل مباشــرةً اخنفضــت هــذه إىل مــدى عــال ســريري

  )٣٥(.يف املائة بعد ذلك بستة أشهر ١٠ يف املائة، مث إىل ١٤النسبة إىل 
ــؤدي دوراً نشــ     -٥٤ ــدماً   يكمــا ميكــن لوســائل اإلعــالم أن ت ــدفع ق ــدعم وال طاً يف حشــد ال

جتـار  البااللتزام الوطين النطاق والدويل مبنع اجلرميـة والعنـف. فحملـة القلـب األزرق ملكافحـة ا     
ات املخــدِّرتحــدة املعــين بهــي محلــة تثقيــف للجمهــور بــادر إليهــا مكتــب األمــم امل   )٣٦(بالبشــر

جتار بالبشر، والتشجيع على إشـراك اجلمهـور، واحلـث علـى العمـل      الواجلرمية لشحذ الوعي با
للجرمية. وإثر الشروع يف تنفيذ هذا الربنامج، أعملت بعـض الـدول    للمساعدة على وضع حدٍّ

نظمـت   ،سـبيل املثـال  بالبشـر. فعلـى    االجتاراستراتيجيات االتصال اخلاصة هبا املتعلقة مبكافحة 
ــة املخــدِّرحكومــة املكســيك مبســاعدة مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب    ات واجلرميــة ووكال

الواليات املتحدة للتنمية الدولية حلقات عمل لدعم تبادل األفكـار بـني ممثلـي وسـائل اإلعـالم      
  وأصحاب الشأن املسؤولني عن صوغ السياسات العامة.

                                                         
)، ٢٠١٠(جنيف،  )Violence Prevention: The Evidence( األدلةمنع العنف: منظمة الصحة العاملية،   )٣٥(  

  .٢٠و ١٣و ١٢الصفحات 
  )٣٦(  www.unodc.org/blueheart.  
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ــئن كــان لوســائل اإلعــال    -٥٥ ــة يف إعــالم اجلمهــور بشــأن املســائل    ول م دور حاســم األمهي
لألمور ميكن أيضـاً أن يـؤثر سـلباً    اإلعالمية تصوير هذه الوسائل  فإنَّ ،املتصلة باألمن وبالقضاء

اإلفراط يف تقدمي األخبـار املتعلقـة بفئـات معيَّنـة، مثـل الشـباب       أنَّ على تصوُّرات اجلرمية. كما 
يَّنــة، ميكــن أن يشــدِّد الوصــم أيضــاً. فالتغطيــة اإلعالميــة ميكــن أن  ثقافيــة مع-أو مجاعــات إثنيــة

تساعد اجلمهـور علـى اإلحاطـة مبـدى      يشوهبا االحنياز وعدم الدقة يف بعض األحيان وميكن أالَّ
  )٣٧(.التعقيد الذي يعتري العوامل الكامنة وراء اجلرمية والعنف

غالـت يف تصـوير السـلوك العنيـف     فإذا أفرطـت وسـائل اإلعـالم يف تنـاول اجلرميـة، أو        -٥٦
لدى مجاعة معيَّنـة، فإهنـا ميكـن أن تسـهم بـذلك يف جعـل املـواطنني يطلبـون تـدابري أكثـر قمعـاً            

بات الشـباب يف أمريكـا   ملعاجلة املسـائل املتصـلة باجلرميـة. ومـن األمثلـة علـى ذلـك جتـرمي عصـا         
تطلُّــب تطبيــق    استشــرى بفعــل وســائل اإلعــالم وأفضــى إىل اإلقبــال علــى       الوســطى الــذي 

). واآلن ُيتخلـــى إمجـــاالً عـــن هـــذه  mano dura( الضـــرب بقســـوةالسياســـات القائمـــة علـــى 
ا لكنها أفضت إىل القبض علـى أعـداد كـبرية مـن أعضـاء العصـابات املشـتبه        السياسات تدرجيي

ــة املطــاف       ــها يف هناي ــيهم، وتشــديد العقوبــات علــى العضــوية يف هــذه العصــابات، وجنــم عن ف
ســجون وارتفــاع مســتويات العنــف فيمــا بــني العصــابات ضــمن منظومــة الســجون  اكتظــاظ ال
يف  كما ميكن أن يؤيت اإلفـراط يف تنـاول وسـائل اإلعـالم جلـرائم العنـف زيـادةً        )٣٨(.وخارجها

  ب تقليداً للغري.اجلرائم اليت ُترتكَ
ــا          -٥٧ ــيت تواجهه ــق بالتحــديات ال ــام آخــر ملشــاركة وســائل اإلعــالم يتعل ــة جانــب ه ومث
ل بـأمن الصـحفيني واإلعالمـيني، وال سـيما يف اجملتمعـات واألوضـاع الـيت        حلكومات يف التكفُّا

 ،١٩٩٢تشهد درجات مرتفعة من اإلجرام والعنف، ويف ضـمان حريـة الصـحافة. فمنـذ عـام      
صحفي، قضى معظمهم إذ كـانوا حيققـون يف قضـايا السياسـة واحلـرب       ١ ٠٠٠قُتل أكثر من 

  )٣٩(.واجلرميةوالفساد وحقوق اإلنسان 

    

                                                         
  )٣٧(  Vivien Carli, Valérie Sagant and Laura Capobianco, “The media, crime prevention and urban safety: a 

brief discussion on media influence and areas for further exploration” (Montreal, International Centre 

for the Prevention of Crime, 2008), p. 3.  
  Clare Ribando Seelke, “Gangs in Latin America” (Washington, D.C., Congressional Researchنظر ا  )٣٨(  

Service Report for Congress, February 2014).  
  .http://cpj.org/killedانظر   )٣٩(  
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    يف منع اجلرمية الضحايادور   - رابعاً  
يف تعزيــز منــع اجلرميــة وحتــرك العدالــة اجلنائيــة   أساســيادوراً  الضــحاياميكــن أن يــؤدي   -٥٨

عـن أفعـاهلم، واالخنـراط يف حتديـد التـدابري املناسـب        رمنيحياهلا وذلـك مـن خـالل مسـاءلة اجملـ     
عزيـز سـيادة القـانون واحملاسـبة يف إطـار نظـم العدالـة        اختاذها للتصدي للجرميـة، والعـون علـى ت   

  اجلنائية، واملساعدة على صمود اجملتمعات احمللية، والتوصل إىل التصاحل يف هناية املطاف.
وتعترب الدراسات االستقصائية املتعلقة باإليذاء أدوات تشـخيص للجـرائم تتـيح إمسـاع       -٥٩

ءات الـيت تسـجلها الشـرطة عـن اجلرميـة      شهود بغيـة إكمـال اإلحصـا   الوصوت  الضحاياصوت 
والعنف واحتساب أنواع اجلرميـة الـيت غالبـاً مـا يكـون اإلبـالغ عنـها أدىن ممـا جيـب، مـن قبيـل            

زيل. وتتسم البيانـات واإلحصـاءات   ـالعنف الذي يستهدف األطفال، واالغتصاب، والعنف املن
 تعزيـز نشودة احملـدَّدة الطـابع مـن أجـل     املتعلقة باإليذاء بأمهية حامسة لتبيان املرامي واألغراض امل

 )٤٠(الدراسات االستقصائية املتعلقـة باإليـذاء   دليل ويتضمنفعالية منع اجلرمية والنظم القضائية. 
  مبادئ توجيهية منهجية دولية لتصميم االستقصاء عن اإليذاء.

يف  هامـا دوراً أيضـاً  عـرب قنـوات أخـرى أن يـؤدي      الضـحايا إبـالغ جتـارب    ومن شـأن   -٦٠
علــى  رميــةأفرقــة تــدارس أثــر اجل فــإنَّ ،تعزيــز منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة. فعلــى ســبيل املثــال 

وهـم   الضـحايا علـى أن حييطـوا بـأثر أفعـاهلم بإصـغائهم إىل       رمنياجملـ  ميكـن أن تسـاعد   الضحايا
لعــوا بصــورة مباشــرة علــى مــا جلرميتــهم مــن تبعــات بدنيــة وماليــة          يــروون جتــارهبم وأن يطَّ 

 رمنيمـوا اجملـ  جدانية. وُيشار توضيحاً لذلك إىل أنه جيوز للقضاة يف الواليات املتحدة أن ُيلزِوو
ــول الكحــول أو      ــأثرين مبفع ــات مت ــودون املركب ــذين يق ــق   املخــدِّرال ــأن يشــاركوا يف فري ات ب

  )٤١(.الضحايالتدارس أثر جنايتهم على 
يز علــى رفــع األذى الــذي أُحلــق ويشــار بالعدالــة التصــاحلية إىل معاجلــة اجلرميــة بــالترك   -٦١
وقـد ُدرج   )٤٢(.زاعـعن أفعاهلم، وإشراك اجملتمع احمللي يف حـل النـ   رمني، ومساءلة اجملالضحاياب

 ،، وعنـد االقتضـاء  رمواجملـ  الضـحية عمليـة يشـارك فيهـا     على تعريف العملية التصاحلية بأهنا أيُّ

                                                         
، ECE/CES/4رمية واللجنة االقتصادية ألوروبا، الوثيقة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجل  )٤٠(  

  ).٢٠١٠ جنيف،(
  .www.madd.org/local-offices/il/victim-impact-panels.htmlانظر   )٤١(  
، سلسلة كتيِّبات العدالة )Handbook on Restorative Justice Programmesكتيِّب برامج العدالة التصاحلية (  )٤٢(  

  .٦)، الصفحة E.06.V.15اجلنائية (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 
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 مجاعيــةً رين باجلرميــة، مشــاركةًأشــخاص أو أفــراد آخــرين مــن اجملتمــع األهلــي مــن املتضــر  أيُّ
  )٤٣(.يف تذليل األمور الناشئة عن اجلرمية، وذلك بوجه عام مبساعدة ميسِّر طةًينش
 االتِّبـاع الوطنية للعدالة التصاحلية أشكاالً شىت. ومن ذلك هنج شـائع   النُُّهجوقد َتتخذ   -٦٢

، يـراد بـه تلبيـة    رمواجملـ  ضـحية ال، يدعى أيضاً احلوار بـني  رمواجمل الضحيةيتمثل يف الوساطة بني 
عـن أفعـاهلم. وميكـن االسـتعانة بالوسـاطة بـني        رمنيمع التكفل مبساءلة اجملـ  الضحايااحتياجات 

يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية، وغالباً ما ُتقَْصر هذه الوسـاطة علـى أقـل     رمواجمل الضحية
وميكــن أن  رمواجملــ ضــحيةالاألفعــال اجلنائيــة خطــورة. وهــي تقــوم علــى مشــيئة مشــتركة مــن   

نتيجـة   الضـحية تشتمل على إعداد اتفـاق تصـاحلي جلـرب كـل األضـرار الـيت قـد تكـون حلقـت ب         
  للجرمية.

الـذين أجرمـوا يف   الذين يشاركون يف وساطة بينـهم وبـني    الضحاياأنَّ وتبيِّن البحوث   -٦٣
أمَّــا ن جديــد. يكونــون أكثــر رضــا بنظــام العدالــة وأقــل خوفــاً مــن أن جيــىن علــيهم مــ    حقِّهــم
الــذين يشــاركون يف وســاطة بينــهم وبــني ضــحاياهم فــاألرجح أن ينجحــوا يف الوفــاء  اجملرمــون

ج ُتــدَر ،ويف بعــض البلــدان )٤٤(.بــالتزامهم التعويضــي وتكــون معــدَّالت معــاودهتم اجلرميــة أقــل 
ت جـت خـدما  أُدرِ ،على سبيل املثـال  ،آليات العدالة التصاحلية ضمن التشريعات. ففي بلجيكا

ــذ عــام     ــة من ــة تيســري التواصــل بــني  ٢٠٠٥الوســاطة التصــاحلية ضــمن التشــريعات الوطني ، بغي
ــاق بشــأن السُّــ   رمواجملــ الضــحية ــذي حلــق     والتوصــل إىل اتف ــا جــرب الضــرر ال ــيت ميكــن هب بل ال

  .  الضحيةب
 ةوأُســري يــةجمتمععقــد اجتماعــات هنــاك آليــة أخــرى للعدالــة التصــاحلية هــي  أنَّ كمــا   -٦٤

 رم، إذ جيمـع بـني أُسـَريت اجملـ    رمواجملـ  الضحيةامتداداً للوساطة بني  اباعتباره انظر إليهميكن أن ُي
ــة        الضــحيةو ــي واألطــراف املهتم ــن أعضــاء اجملتمــع األهل وأصــدقائهما، وأشــخاص آخــرين م

جــت هــذه اآلليــة ضــمن التشــريعات درِأُ ،بــاألمر، مثــل املعلمــني واملستشــارين. ففــي نيوزيلنــدا 
ويسـتعان هبـا علـى نطـاق واسـع يف جمـال قضـاء األحـداث. وميكـن أن           ١٩٨٩الوطنية يف عام 

، رمنياالً بصــورة خاصــة يف إعــادة إدمــاج اجملــفعَّــ ةواُألســري ةاجملتمعيــ عقــد االجتماعــاتيكــون 

                                                         
اجمللس االقتصادي قرار مرفق دام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية (خاملبادئ األساسية الست  )٤٣(  

  ).٢٠٠٢/١٢واالجتماعي 
  )٤٤(  G. Bazemore and M. Umbreit, “A comparison of four restorative conferencing models”, Juvenile Justice 

Bulletin (Washington, D.C., Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, United States 

Department of Justice, February 2001), p. 3.  
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والتكفل باالمتثال لتدابري إعادة التأهيـل وجـرب األضـرار، والنـهوض مبشـاركة اجملتمـع احمللـي يف        
  )٤٥(.نائيةتعزيز نظام العدالة اجل

ج شهود غاية إضافية مـن غايـات العدالـة التصـاحلية. ولـئن ُدرِ     الو الضحاياومتثل محاية   -٦٥
ــة والنطــق        ــة واملالحق ــق يف القضــايا اجلنائي ــز علــى التحقي ــة علــى التركي ــة اجلنائي يف نظــم العدال

 ، كـــثرياًاجلــرائم  شــهود، واملــبلغني عــن   الو الضــحايا أنَّ بــاحلكم فقــد غــدا مــن املعتــرف بـــه      
يتعرضون للتخويف والتهديـد البـدين، وُيجـىن علـيهم أحيانـاً بقتلـهم املتعمـد. فيتعـيَّن تعزيـز           ما

وُيشـجَّعون علـى اإلبـالغ عـن      الضـحايا م حقـوق  والشـهود حبيـث ُتحتـرَ    الضـحايا برامج محاية 
  اجلرائم، فيسهمون بذلك أيضاً يف جعل نظم العدالة أكثر فعالية.

للــدول األعضــاء إرشــادات بشــأن  الضــحاياد الدوليــة املتعلقــة باملعــايري والقواعــوهتيــئ   -٦٦
. ومن ذلك إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضـحايا  وتنفيذها وضع السياسات والربامج

ــلطة    ــتعمال السـ ــف يف اسـ ــرام والتعسـ ــرار  )٤٦(،اإلجـ ــس    ٥٧/١٩٨٩والقـ ــن اجمللـ ــادر عـ الصـ
طة العمل لتنفيـذ إعـالن مبـادئ العـدل     االقتصادي واالجتماعي بشأن تنفيذ ذلك اإلعالن، وخ

دام خاملبـادئ األساسـية السـت   و )٤٧(،األساسية لضحايا اإلجـرام والتعسـف يف اسـتعمال السـلطة    
واملبـادئ التوجيهيـة بشـأن العدالـة يف األمـور       )٤٨(،برامج العدالـة التصـاحلية يف املسـائل اجلنائيـة    

وتقضـي املبـادئ التوجيهيـة للتعـاون      )٤٩(.املتعلقة باألطفال من ضـحايا اجلرميـة والشـهود عليهـا    
واملســاعدة التقنيــة يف جمــال منــع اجلرميــة يف املــدن بأنــه ينبغــي لواضــعي خطــط العمــل املتكاملــة  
اخلاصــة مبنــع اجلرميــة، لكــي تكــون هــذه اخلطــط شــاملة وناجعــة، أن ينظــروا يف التهيئــة لتــدابري  

إدخـال حتسـينات عمليـة علـى     عـن طريـق    الضـحايا ُتتخذ على مستويات شىت، مبـا فيهـا محايـة    
مـــن خـــالل إدراجـــه، يف  الضـــحاياوقـــد أكـــد اجملتمـــع الـــدويل أمهيـــة حقـــوق   )٥٠(.معاملتـــهم

                                                         
  .تيِّب برامج العدالة التصاحليةك انظر  )٤٥(  
انظر أيضاً "املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف و؛ ٤٠/٣٤ اجلمعية العامةقرار  قمرف  )٤٦(  

واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين 
  ).٦٠/١٤٧اجلمعية العامة  الدويل" (مرفق قرار

  .١٩٩٨/٢١ اجمللس االقتصادي واالجتماعي قرارمرفق   )٤٧(  
  .٢٠٠٢/١٢قرار ال نفسه، مرفقاملرجع   )٤٨(  
  .٢٠٠٥/٢٠قرار الاملرجع نفسه، مرفق   )٤٩(  
  .‘٤‘ (د) ٣ الفقرة ،١٩٩٥/٩املرجع نفسه، مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٥٠(  
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االتفاقيات الدوليـة، أحكامـاً حمـدَّدة الطـابع راميـة إىل التكفـل بـاحترام حقـوق ضـحايا اجلـرائم           
  )٥١(.ووضعهم القانوين

    
    االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  

يـودُّ أن ينظـر يف   ألمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         مؤمتر ا لعلَّ  -٦٧
  :التوصيات التالية

مبنـافع مشـاركة اجلمهـور يف تعزيـز منـع اجلرميـة        أن تقرَّ األعضاءينبغي للدول   (أ)  
 اعلـى النـاس باعتبارمهـ    علـى حنـو يركِّـز   وأداء العدالة اجلنائية وأن تنظر يف توفري األمـن والعـدل   

  امة لتحقيق التنمية املستدامة؛اهلعناصر من ال
ينبغي للدول األعضاء أن تقوم بتصميم وتنفيذ استراتيجيات وخطـط وبـرامج     (ب)  

الة ملنع اجلرميـة تضـمن اخنـراط مجيـع قطاعـات اجملتمـع (اجملتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة           فعَّ
اخلدمات الـيت تـوفَّر   تنفيذ دالة اجلنائية، ووالقطاع اخلاص) يف تعزيز منع اجلرمية، وأداء نظام الع

للجماعــات املعنيــة. وينبغــي إيــالء عنايــة خاصــة لــدور الشــباب يف منــع اجلرميــة، ال مــن خــالل  
مــن خــالل إشــراكهم يف وضــع السياســات      وكــذلك منــاهج التعلــيم املناســبة فحســب بــل     

  والربامج؛
 وسـائل مرار الـذي تؤديـه   باسـت  تنـامي ينبغي للدول األعضاء أن تقـيِّم الـدور امل    (ج)  

وتكنولوجيات االتصال اجلديدة، ونظم احلكومة اإللكترونية، بغيـة تعزيـز    التواصل االجتماعي
ب علـى زيـادة   الـيت قـد تترتَّـ    السـلبية مشاركة اجلمهور، مع إيالء االعتبار الواجب لكـل اآلثـار   

ــدة.   التواصــل االجتمــاعي  وســائلاالســتعانة ب ــات االتصــال اجلدي ــدول  وتكنولوجي وتشــجَّع ال
األعضــاء علــى مجــع معلومــات ميكــن التعويــل عليهــا عــن مــدى مشــكالت اجلرميــة ومســبِّباهتا    
والعوامل الـيت تتـيح ارتكاهبـا، ووضـع تـدابري ملكافحتـها ميكـن أن ُتتخـذ يف إطـار نظـام العدالـة            

  االجتماعي؛ التواصل وسائلموفِّرو خدمات اجلنائية وأن يتخذها 
ز املبــادرات اجملتمعيــة الراميــة إىل منــع اجلرميــة  طــراف أن تعــزِّينبغــي للــدول األ  (د)  

 قطــاع األعمــال تشــجع، وأن اجملــرمني يف اجملتمــع وإعــادة تأهيلــهم والعنــف وإىل إعــادة إدمــاج
 فــرص توظيــف حتســني  اتططــخميف بــرامج الشــمول االجتمــاعي و   علــى املشــاركة بنشــاط  

  فرج عنهم؛الذين ُي رمنيجملااجملتمع و أفرادمن  املستضعفني

                                                         
  من اتفاقية مكافحة الفساد. ٣٢من اتفاقية اجلرمية املنظمة واملادة  ٢٥انظر املادة   )٥١(  
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االحتياجـات يف جمـال إعـادة تأهيـل     أنَّ بـ  اعترافـاً منـها  ينبغي للدول األعضـاء،    ) (ه  
ــهم و        ــادة تأهيل ــدة إلع ــرامج جدي ــهم، أن تنشــئ ب ــراج عن ــد اإلف ــهي عن ــادة الســجناء ال تنت إع

ز الــربامج اجلاريــة التنفيــذ احملليــة وأن تعــزِّ اجملتمعــاتإىل  علــى حنــو يســتند يف اجملتمــعإدمــاجهم 
خلاصة بذلك وأن تشرك اجلمهور واملرافق االجتماعية ذات الصلة. وينبغـي بـذل كـل اجلهـود     ا

ــة لل  ــوفري خــدمات رعاي ــراج  مجــرمنيلت ــور اإلف ــاودة   ف ــة دون مع ــة احليلول ــهم بغي ارتكــاب  عن
  ، مع مراعاة قدراِت واحتياجاِت اجلماعات احمللية وأصحاب الشأن الرئيسيني؛اجلرمية

هنـج   اعتمـاد  الشرطة لديها على ضاء أن تعزز قدرات أجهزة ينبغي للدول األع  (و)  
على إقامة شراكات مـع اجملتمعـات احملليـة بغيـة      ينطويفيما خيص السالمة العامة  جمتمعي املنحى

تنمية الثقة، وتعزيز حـس االهتمـام احمللـي بشـؤون األمـن والعـدل، وإتاحـة اجملـال خلفـارة تكـون           
  خبارية وإلجراء عمليات حتقيق جنائي أكثر فعالية؛أفضل استرشاداً باملعلومات االست

ينبغي للدول األعضاء أن تنفذ أحكام مبادئ األمـم املتحـدة وتوجيهاهتـا بشـأن       (ز)  
سـبل احلصـول علـى املســاعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة اجلنائيــة، بوسـائل منـها ختصـيص مــوارد          

خـدمات حمـام    احلصـول علـى  علـيهم  مناسبة الستحداث صندوق للمساعدة القانونية ملـن يتعـذر   
بالتعـاون وعقـد    بقـوة أو خدمات قانونية بسبب افتقارهم إىل املوارد املالية. وهلذا الغرض يوصى 

. كمـا ينبغـي أن تؤخـذ يف    املسـاعدين القـانونيني  الشراكات مع اجلمعيات القانونية واجلامعـات و 
يف بعــض  مــن شــأهنا زاعات ألنَّـالنــ البديلــة لتســوية اآلليــاُت ،يف السياســات والــربامج ،االعتبــار
  نظام العدالة الرمسي؛ حيقِّقهانتائج أفضل وأنسب من النتائج اليت  أن حتقَِّقاحلاالت 
ــه          (ح)   ــذي ميكــن أن تؤدي ــدور ال ــا ال ــدول األعضــاء أن تأخــذ يف اعتباره ــي لل ينبغ

العدالـة اجلنائيـة،   اجملموعات اإلعالمية يف إعالم اجلمهـور والتواصـل معـه يف سـياق منـع اجلرميـة و      
مسهمةً بذلك يف منع اجلرمية وحتقيق السالمة اجملتمعية، وينبغي هلا التكفـل بضـمان حريـة التعـبري     
ــذي يســتهدف الصــحفيني ومكافحــة إفــالت       ــة القضــاء علــى العنــف ال وأمــن الصــحفيني. وبغي

ــزز ســال        ــادرات تع ــة خاصــة إلعــداد تشــريعات ومب ــالء عناي ــيَّن إي ــاب، يتع ــه مــن العق مة مرتكبي
  الصحفيني وحترُّك العدالة اجلنائية على حنو مالئم حيال اجلرائم املرتكبة حبق الصحفيني؛

، الضــحاياينبغــي للــدول األعضــاء أن تســتخدم أدوات وآليــات تضــمن مشــاركة   (ط)  
وخباصــة جمموعــاهتم األكثــر تعرضــاً خلطــر اإليــذاء، مثــل النســاء واألطفــال والشــباب واملســنني           

ــة  ــات اإلثني ــة. فإشــراك       واألقلي ــع اجلرمي ــدابريِ من ــذ اســتراتيجياِت وت ــاجرين، يف تصــميم وتنفي وامله
لواضــعي السياســات وللــهيئات القضــائية واجلهــات  قيِّمــةمعلومــات ر يف منــع اجلرميــة يــوفِّ الضــحايا
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الفاعلــــة املعنيــــة بــــاألمن الــــذين ُيعتــــربون أطرافــــاً أساســــية يف وضــــع االســــتراتيجيات الوقائيــــة   
  ؛افاألهد  احملدَّدة

ينبغي للـدول األعضـاء أن تنـهض بسياسـاِت وبـرامجِ العدالـة التصـاحلية، مـن           (ي)  
عـن اجلـرائم الـيت ارتكبوهـا، ومسـاندة       اجملرمني، بغية مساءلة رمواجمل الضحيةقبيل الوساطة بني 

ذ هــذه السياســات والــربامج علــى خمتلــف . وميكــن أن تنفَّــجتــاوزهم ألزمتــهمعــم ، وَدالضــحايا
جن أو خاللـه، وعنـد   ب االقتضاء، ومبثابـة بـديل عـن السَّـ    راءات القضائية، حسمستويات اإلج

  التحرير من السجن؛
املـؤمتر الثالـث عشـر،     متابعـة ، عنـد  تـودُّ  والعدالة اجلنائيـة جلنة منع اجلرمية لعلَّ   (ك)  

يف أن تطلــب إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين     تنظــر أن خــالل دورهتــا الرابعــة والعشــرين،    
العمل للنهوض مبشاركة اجلمهـور يف براجمـه اخلاصـة باملسـاعدة      أن يواصلات واجلرمية راملخدِّب

ــة، وأن يضــع، بالتعــاون مــع كيانــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة وغريهــا مــن الشــركاء       التقني
املعنــيني، مبــادئ توجيهيــة بشــأن مشــاركة اجلمهــور يف تعزيــز منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،     

 املتَّبعـة وغريها من املعـايري والقواعـد ذات الصـلة     )٥٢(املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية باالستناد إىل
  يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

 

                                                         
  .٢٠٠٢/١٣ مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )٥٢(  


