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  *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 
          مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمية إعمال

      العملية ملنع اجلرمية يف املدن النهجبشأن  حلقة العمل    
      **ورقة معلومات خلفية    

  صملخ  
مو احلضري ملخصا لبعض االجتاهات الرئيسية يف النورقة املعلومات اخللفية هذه  نمتتض  

وتقدم عرضاً موجزاً لألسباب . واجلرائم يف املدن وآلخر املمارسات واألدوات يف جمال منع اجلرمية
بكثري  اهتمام أكرب إيالءالدول األعضاء واحلكومات احمللية وتمع الدويل امن اليت تستدعي 

  .لالستثمار يف منع اجلرمية يف املناطق احلضرية
تحديات اليت تواجهها املناطق احلضرية، وخصوصا املدن العمالقة وتبين الورقة بعض ال  
ن فيهم قاطنو األحياء البائسة مب ، مثل إقصاء شرائح من سكان املدن،الكثرية اإلجرامواملدن 

 جمال يف األخريةجنازات والتطورات إلبعض اوتربز فيها . واألقليات واجلماعات املهاجرة والنساء
، مثل النهج القائمة على املشاركة إلدماج الشرائح ملتكاملة ملنع اجلرميةالسياسات واملمارسات ا

السكانية املهمشة، وكذلك األدوات املستخدمة وأوجه التقدم التكنولوجي يف ميادين التدخل 
م أمثلة على املمارسات اجليدة يف تطبيق املعايري دكما تق. االستراتيجي والتعلُّم وبناء القدرات

  .الدولية يف جمال منع اجلرميةوالقواعد 

                                                                    
  *  A/CONF.213/1.  
مه من مساعدة يف تنظيم لمركز الدويل ملنع اجلرمية ملا قدليود األمني العام أن يعرب عن تقديره   **

 .بشأن منع اجلرمية يف املدنلقة العمل ح
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وإعالن األمم املتحدة  ومتاشيا مع صكوك األمم املتحدة ملنع اجلرمية ذات الصلة  
التحالفات االستراتيجية يف جمال : لأللفية وإعالن بانكوك بشأن أوجه التآزر واالستجابات

االقتراحات بشأن دا من ن ورقة املعلومات اخللفية هذه عدممنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تتض
ن اقتراحات دف إىل زيادة تبادل املعلومات متعزيز منع اجلرمية يف أوساط املدن وكما تتض

  .والتجارب واملساعدة التقنية على الصعيد الدويل واإلقليمي واحمللي
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    مةمقد  -أوال  
  االجتماعات اإلقليمية التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملكافحة أصدرت   - ١

 A/CONF.213/RPM.2/1و A/CONF.213/RPM.1/1انظر الوثائق ( اجلرمية والعدالة اجلنائية
، عدة توصيات فيما يتعلق حبلقة العمل )A/CONF.213/RPM.4/1و A/CONF.213/RPM.3/1و

دت تلك التوصيات على أن منع اجلرمية يتطلب دوش. بشأن النهج العملية ملنع اجلرمية يف املدن
ردوداً شاملة ومتعددة القطاعات، ال من قطاع العدالة اجلنائية فحسب بل ومن قطاعات ختطيط 

وركَّزت التوصيات على . والعمالة والتنمية االجتماعية املدن وتطويرها والصحة والتعليم
من تأثري على يف املدن ضرورة إلقاء نظرة على سبل احلد مما يترتب على اإلجرام واإليذاء 
سر املهاجرة والعمال ُألاألشخاص الذين يعيشون يف األحياء البائسة واملناطق احملرومة وعلى ا

اً النساء، وكذلك سبل زيادة مبادرات منع اجلرمية لدعم املهاجرين واألقليات اإلثنية، وخصوص
ت التوصيات بقوة على إشراك حثَّو. األطفال والشباب بربامج عمالة وتعليم وإعادة إدماج

املواطنني والقطاع اخلاص بصورة نشطة يف مبادرات احلكومات الوطنية واحمللية، وعلى اتباع 
  .وج قائمة على املشاركة

عقدان املاضيان، تزايداً ملحوظاً يف الوعي باحلاجة إىل أن يكون منع اجلرمية ولقد شهد ال - ٢
ويتجسد هذا . د دون اإلقليمي والوطين واحمللييجزءا من صميم املسؤوليات احلكومية على الصع

بوضوح على الصعيد الدويل يف القرارات والتوصيات العديدة الصادرة عن دورات جلنة منع اجلرمية 
  .١٩٩٠اجلنائية ومؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية منذ عام  والعدالة

وكان منع اجلرمية عنصرا هاما يف مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة   - ٣
، الذي نظر يف ورقة معلومات ٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٥إىل  ١٨اجلنائية، املعقود يف بانكوك من 

االستراتيجيات وأفضل املمارسات ملنع اجلرمية، وخاصة فيما : ٣حلقة العمل "عنواا خلفية، 
ويف إعالن ). Corr.1و A/CONF.203/11" (يتعلق باجلرمية يف املدن والشباب املعرضني للمخاطر

التحالفات االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة : بشأن أوجه التآزر واالستجاباتبانكوك 
دت د، الذي اعتمده املؤمتر احلادي عشر، ش)٦٠/١٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة (ائية اجلن

ع اجلرمية يف املدن، بوسائل منها حتسني النظر يف تدابري ملنع توس الدول األعضاء على احلاجة إىل
دت جهزة القضائية يف هذا اال، وأكَّالتعاون الدويل وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون واأل

  .عزمها على إيالء اهتمام خاص لقضاء األحداث
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 التقدم احملرز منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر     
    ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

املبادئ : اعتمدت األمم املتحدة جمموعتني من املبادئ التوجيهية املعيارية، مها  - ٤
الس  مرفق قرار(جمال منع اجلرمية يف املدن التوجيهية للتعاون واملساعدة التقنية يف 

الس  مرفق قرار( املبادئ التوجيهية ملنع اجلرميةو )١٩٩٥/٩ االقتصادي واالجتماعي
، إىل مكتب ٢٠٠٥/٢٢وطلب الس، يف قراره . )٢٠٠٢/١٣ االقتصادي واالجتماعي

مام الواجب ملنع اجلرمية من أن يويل االهت) املكتب(األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
أجل حتقيق ج متوازن بني تدابري منع اجلرمية وتدابري العدالة اجلنائية ومن أجل اختاذ مزيد من 

ونظرت اللجنة أثناء دورا السادسة عشرة يف تقرير من األمني . املبادرات بشأن منع اجلرمية
املرسل إىل الدول األعضاء بشأن  يتضمن ملخصا لنتائج االستبيان) E/CN.15/2007/11(العام 

واستذكر الس، . استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة أساسا مبنع اجلرمية
إىل اجلرمية  ٦٢/١٧٥، أن اجلمعية العامة قد استرعت االنتباه يف قرارها ٢٠٠٨/٢٤يف قراره 

ع الس الدول األعضاء على ويف نفس القرار، شج. يف املدن كمسألة سياساتية مستجدة
إدراج االعتبارات املتعلقة مبنع اجلرمية يف كل السياسات والربامج االجتماعية واالقتصادية 

وقام . والعنف معاجلة فعالة تولِّد اإلجراماليت ميكن أن الظروف معاجلة  ذات الصلة، من أجل
  .عايري يف جمال منع اجلرميةاملكتب مؤخرا بإعداد أدوات للمساعدة على تطبيق القواعد وامل

ومتثل القرارات املذكورة أعاله جتسيداً الزدياد املعرفة واخلربة الفنية لدى احلكومات   - ٥
واجلهات املاحنة الدولية واالختصاصيني املمارسني والباحثني ومنظمات اتمع املدين فيما 

برنامج األمم اهد شبكة كما جتسد تنامي العمل الذي تضطلع به مع. يتعلق مبنع اجلرمية
  .التبادل واملساعدة التقنية يف جمايل املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ت يف السنوات القليلة املاضية أيضاً بعض التحوالت اهلامة يف الفهم فيما يتعلق لَّوجت  - ٦
إلمنائية الثمانية ومن املسلَّم به اآلن على نطاق واسع أن األهداف ا. باألهداف اإلمنائية لأللفية

لن تتحقق، ولن تكون البلدان قادرة على حتقيق االزدهار االقتصادي واالجتماعي، دون ضمان 
وقد أثبت ذلك يف تقارير أصدرها املكتب أخرياً بشأن تأثري اجلرمية . سالمة املواطنني وأمنهم

الصادر يف عام  يف أفريقيا،اجلرمية والتنمية على البلدان يف خمتلف املناطق واملناطق الفرعية، مثل 
اجلرمية والعنف  )١(بني املطرقة والسندان،: والتنمية يف أمريكا الوسطى اجلرمية؛ و٢٠٠٥

                                                                    
  .B.07.IV.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١) 



 

6 V.10-50172
 

A/CONF.213/14

الصادر يف عام  االجتاهات والتكاليف واخليارات السياساتية يف منطقة الكاريبـي،: والتنمية
  .٢٠٠٨ر يف عام الصاداجلرمية وأثرها يف منطقة البلقان والبلدان املتضررة، ؛ و٢٠٠٧

فعلى سبيل . ويتجلى بشكل متزايد على الصعيد الدويل التسليم بأمهية تعزيز منع اجلرمية  - ٧
املثال، أخذ البنك الدويل ومصرف التنمية للبلدان األمريكية يدرجان حتسني السالمة واألمن احملليني 

تقريرها العاملي عن العنف  وتعمل منظمة الصحة العاملية، منذ صدور )٢(.ضمن أهدافهما وبراجمهما
  )٣(.، على الترويج لنهج شامل ملنع العنف يشمل عمل الوكاالت اإلمنائية٢٠٠٢يف عام  والصحة

تركيزا قويا على خطورة  )٤(،٢٠٠٩التقرير العاملي عن املخدرات لعام وركَّز املكتب، يف   - ٨
على أمهية استحداث تدابري ز خدرات على املدن والشباب، كما ركَّتأثري اإلجرام املتصل بامل

وذهب التقرير إىل أن ايار النظام العام يف األحياء اليت تباع فيها املخدرات يربز . وقائية وعالجية
احلاجة إىل مزيد من االستثمار يف جعل اتمعات احمللية أقل تعرضا للمخدرات واجلرمية، بتحسني 

  .عليم واألنشطة التروحييةظروف السكن واخلدمات العمومية وفرص العمل والت
يف اتباع وج  ١٩٩٠ومن مث، يبدو واضحاً أن هناك تطورا وتقدما كبريين منذ عام   - ٩

وقائية، بدال من وج قمعية فحسب، ملواجهة اجلرمية والعنف وأنه قد حتقَّق الكثري يف احلد 
رة، هلا صلة ومتطإال أن اإلجرام هو أيضاً ظاهرة . الفعلي من اإلجرام يف عدد من البلدان

وثيقة جبملة أمور منها طبيعة منو البلدان واملدن وبكل جيل جديد من األطفال والشباب 
  .وهو يتطلب تطبيق مبادئ وقائية جيدة تطبيقاً مستمراً ومستداماً. سرهمأُو

جيات وأفضل املمارسات ملنع اجلرمية، خصوصا فيما يوقد وفَّرت حلقة العمل بشأن االسترات  - ١٠
ضني للمخاطر، اليت عقدت يف إطار املؤمتر احلادي عشر، رعلق باجلرمية يف املدن والشباب املعيت

 )٥(وخالصة االستراتيجيات والربامج الواعدة بشأن منع اجلرمية يف املدن والشباب املعرضني للمخاطر،
                                                                    

 Mayra Buvinić, Erik Alda and Jorge Lamas, Emphasizing Prevention in Citizenانظر مثال  (٢) 
Security: The Inter-American Development Bank’s Contribution to Reducing Violence in 
Latin America and the Caribbean, Sustainable Development Department Best Practices 

Series SOC-141 (Washington D.C., Inter-American Development Bank, 2005).  
 (٣) Etienne G. Krug and others, eds., World Report on Violence and Health (Geneva, World 

Health Organization, 2002); and World Health Organization, Preventing Violence and 
Reducing its Impact: How Development Agencies Can Help (Geneva, 2008).  

  .E.09.XI.12منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٤) 
 (٥) International Centre for the Prevention of Crime, Urban Crime Prevention and Youth at 

Risk: Compendium of Promising Strategies and Programmes from Around the World 
(Montreal, 2005).  



 

V.10-50172 7 
 

A/CONF.213/14 

. بلدان خارجة من صراعاتمة ملمارسات مبتكرة وفعالة تتبعها بلدان يف مجيع املناطق، مبا فيها يأمثلة ق
عقد يف إطار املؤمتر الثاين توسوف تتيح حلقة العمل بشأن النهج العملية ملنع اجلرمية يف املدن، اليت س
أفضل يف املدن العمالقة  عشر، فرصة لدراسة أدق للكيفية اليت ميكن ا تطبيق التدابري الوقائية على حنو

التهميش االجتماعي، وكذلك لتحديد بعض األدوات اليت من أجل مكافحة  الكثرية اإلجرامواملدن 
ومنع اجلرمية يف املدن هو موضوع مطروح يف وقته املناسب، ألنه، . ميكن استخدامها يف تلك العملية

  .، وألول مرة أضحت أغلبية سكان العامل تعيش يف املدن٢٠٠٧منذ عام 
نسب اإلجرام يف بعض مناطق ويف العقد املاضي، كان هناك اجتاه عام حنو استقرار   -١١

العامل ولكن توزعه غري متساو، وال يزال اإلجرام والعنف ميثالن شاغالً هاماً يف املناطق 
ع احلضري ليس عامالً والتوس )٦(.احلضرية، وخصوصاً يف املدن الكبرية يف البلدان النامية

توفري مرافق كافية خيلقان  ع وعدم قدرة املدن علىيف حد ذاته، ولكن سرعة هذا التوس مهماً
ظروفا تشجع على اإلجرام؛ إذ حتد من إمكانية احلصول على خدمات الئقة يف جماالت 
السكن والصحة والتعليم والتدريب والعمالة، وهذه كلها تدعم التنمية الشخصية 

دن كما تتيح حلقة العمل بشأن النهج العملية ملنع اجلرمية يف امل. واالجتماعية واالقتصادية
فرصة لالستفادة من أوجه التقدم األخرية يف جمال منع اجلرمية ومن بعض التطورات 

  .التكنولوجية واألدوات والتدابري العملية اليت نشأت يف السنوات القليلة املاضية
    

  املدن العمالقة : التحديات اليت تواجه املناطق احلضرية  - ثانيا  
      الكثرية اجلرائمواملدن 

    دن العمالقة والتحديات اليت تواجه البلدان النامية ذا الشأنمنو امل  -ألف  
فعدد سكان املدن يف العامل هو أكرب . إن القرن احلادي والعشرين هو قرن املدينة  -١٢

  وقد أصبحت أوروبا وأمريكا الالتينية . ١٩٦٠حاليا من جمموع سكان العامل يف عام 
يف  ٧٠كلها شديدة التحضر، إذ يعيش أكثر من والكاريبـي وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا 

                                                                    
 United Nations Human Settlements Programme, Enhancing Urban Safety and انظر   (٦) 

Security: Global Report on Human Settlements 2007 (London, Earthscan, 2007); 

International Centre for the Prevention of Crime, International Report on Crime Prevention 

and Community Safety: Trends and Perspectives (Montreal, 2008); and “World crime 

trends and responses; integration and coordination of efforts by the United Nations Office 

on Drugs and Crime and by Member States in the field of crime prevention and criminal 

justice: note by the Secretariat” (E/CN.15/2007/2).  
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يف املائة من  ٥٠ومن املتوقع أن يعيش . ٢٠٠٥املائة من جمموع سكاا يف املدن منذ عام 
وكما يتوقع أن تصبح املناطق . ٢٠٣٠سكان أفريقيا وآسيا يف مناطق حضرية حبلول عام 

وتشكِّل . تقريبا على نطاق العاملاحلضرية يف البلدان النامية هي مواقع النمو السكاين كله 
املدن نقاطاً حمورية يف شبكة عاملية لالتصاالت والنقل والنشاط االقتصادي؛ ومن مث، فهي 

واهلجرة الداخلية من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية هي . بؤر للهجرة الداخلية والدولية
أما اهلجرة الدولية، . اً للبلدان الناميةمسة للبلدان املتقدمة والنامية على السواء، ولكن خصوص

  .سواء كانت مشروعة أم غري مشروعة، فتنحو إىل االجنذاب حنو املدن الكربى
ال ينحصر األمر يف أن معظم الناس يعيش حالياً يف املدن بل هناك أعداد متزايدة من   -١٣

عدد املدن العمالقة  كما يتزايد. ماليني نسمة أو أكثر ١٠املدن العمالقة، اليت يعيش فيها 
ويوجد معظم مدن العامل الكربى يف البلدان . مليون نسمة ٢٠اليت يتجاوز عدد سكاا 

ماليني نسمة أو أكثر،  ١٠اليت يعيش فيها  ٢٠مدينة من املدن الـ ١٥وهذا يشمل : النامية
ل عام مدينة من هذا القبيل حبلو ٢٢من بني  ١٨ع أن يزداد هذا العدد ليبلغ ومن املتوقَّ
وعن أمهية مراعاة تأثري مراكز " مدن املدن"وميكن للمرء اآلن أن يتحدث عن  )٧(.٢٠١٥

ومن أمثلة هذه املدن العمالقة املعقدة . املدن على ضواحيها وعلى املدن املتامخة وأقاليمها
واملدن العمالقة فضال عن كوا  )٨(.التركيب الغوس وشنغهاي وساوباولو ومومباي

و االقتصادي والعمالة، هي يف بعض األحيان عواصم وطنية أو مراكز إدارية حمركات للنم
تسهل نقل املعلومات واألموال مبا لديها من نظم اتصاالت متقدمة وتعمل كمراكز نقل 

  .حمورية للمناطق الداخلية
ومن مث، فإن العديد من املدن العمالقة، إىل جانب كوا حمركات للنمو االقتصادي   - ١٤
اكز للتنوع والتغير، تطرح أيضا حتديات هائلة للحكومات يف ضمان سالمة سكاا وأمنهم ومر

فما توفره هذه املدن من غُفالن اهلوية ميكن أن يسمح بازدهار اجلرمية املنظمة . ونوعية حيام
ن وجود كما أ. ويتيح فرصاً للفساد من خالل التقاء اجلرمية املنظمة بالنخبة السياسية واالقتصادية

  انتشار اجلرمية احمللية واملنظمة،  يسهلمناطق مغلقة أمام أجهزة إنفاذ القانون يف بعض األحياء 

                                                                    
 (٧) United Nations Human Settlements Programme, State of the World’s Cities 2008/2009: 

Harmonious Cities (London, Earthscan, 2008), p. x.  
 South American Cities: Securing an Urban Future, Urban Age project (London Schoolانظر  (٨) 

of Economics and Political Science and Alfred Herrhausen Society, 2008), available from 

www.urban-age.net; and Ricky Burdett and Deyan Sudjic, eds., The Endless City (London, 

Phaidon, 2008).  



 

V.10-50172 9 
 

A/CONF.213/14 

مما جيعل سكان األحياء البائسة واملستوطنات غري النظامية يتعرضون ملخاطر شديدة من حيث 
املدن العمالقة ولذلك، فقد آن األوان للنظر على الصعيد الدويل يف حالة . االستغالل واإليذاء

ويرى . حتديدا ويف املشاكل اليت تواجهها من حيث وضع وصون سياسات استراتيجية ملنع اجلرمية
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أن احلوكمة اجليدة تنطوي على توافر ثالثة شروط 

هي شروط أساسية ، والفعليةالقيادة الفعالة والتمويل الناجع ومشاركة املواطنني : أساسية هي
  )٩(.ستراتيجية اجليدةإلبري منع اإلجرام ااأيضا لتد

    
    واحليزيالتفاوت االجتماعي تزايد   - باء  

إن ارتفاع مستويات التفاوت يف املدن ميكن أن تكون له عواقب اجتماعية   -١٥
وقد أخذت املدن  )١٠(.واقتصادية وسياسية سيئة قد تؤدي إىل زعزعة استقرار اتمعات

فاملدن يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبـي . صبح أكثر تفاوتاً بأشكال متعددةت
. تشهد بعضاً من أعلى مستويات تفاوت الدخل يف العامل، ويتزايد هذا التفاوت ويترسخ

من التساوي أكرب منه يف مناطق ومناطق فرعية  روتنحو املدن يف آسيا ومشال أفريقيا إىل قد
يد أن مستويات بطالة الشباب يف شرق أفريقيا ومشاهلا قد ارتفعت يف السنوات ب. أخرى

وهذه التفاوتات يف الدخل، . العشر املاضية وهي اآلن من بني أعلى املستويات يف العامل
، أفضت إىل عدة تفاوتات ذات صلة، منها تفاوتات نامجة عن خمطَّطمقترنة بنمو سريع وغري 

خدام األراضي وحيازا ومدى تيسر الوصول إىل األماكن العامة ومرافق األمناط احليزية الست
صنع القرار واملواطنة  فيما خيصالنقل العام، وكذلك عن التفاوتات االجتماعية واالقتصادية 

  .وتيسر احلصول على خدمات الصحة والتعليم وتوافر األمان واألمن
يف  ٦٢فنحو . يعيشون يف أحياء بائسة ومثة مدن عمالقة عديدة تضم سكانا كثريين  -١٦

املائة من سكان املدن يف أفريقيا جنويب الصحراء مثال يعيشون يف أحياء بائسة ويف أماكن 
وكثرياً ما ". مدن األحياء البائسة"يشري إليها برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية بـ
يس لسكاا أي ضمان للحيازة، تكون اتمعات احمللية يف األحياء البائسة مكتظة، ول

وإمكانية حصوهلم على املياه ومرافق اإلصحاح حمدودة، ولديهم مرافق رديئة، وليس هلم دور 
كان سكان األحياء البائسة يف مومباي  ٢٠٠١ويف عام . يذكر يف القرارات اليت متس حيام

عن نصف األراضي  الكربى ميثلون أكثر من نصف جمموع سكان املدينة وكان ما يقل بقليل

                                                                    
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩حالة املدن يف العامل  (٩) 

  .١٣ املرجع نفسه، ص (١٠)
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وتدل جتربة سكان األحياء البائسة  )١١(.اليت يشغلها سكان تلك األحياء مملوكاً ملكية خاصة
  الذين أُجلوا من بيوم قَسرا وأُعيد توطينهم يف ضواحي نيودهلي على أن إعادة التوطني 

  )١٢(.ال جتري دائما حسب الوعود أو اخلطط
لتأثر به داخل املدن، سواء أكان عنفا ذا صلة باالجتار ومثة تفاوت يف توزع اإلجرام وا  -١٧

ويؤثر العنف على أمان . باملخدرات أم باالجتار بالبشر أو بعصابات الصبية أم باألماكن العامة
الناس يف البيوت واملدارس واملنشآت التجارية والنقل العام واملالعب الرياضية وغريها من 

من اإلجرام على حياة الناس تأثرياً شديداً ويساعد يف زيادة ويؤثر اخلوف . امللتقيات العامة
والقلق من اإلجرام يدفع أثرياء السكان إىل خارج مراكز املدن ليعيشوا يف ضواح . التفاوتات

  )١٣(".والعمل حجيوباً حمصنة للسكن والتروي"خاصة منعزلة ومنغلقة، مما خيلق 
لنظر عن حجمها، وتبعاً لطريقة اإلبالغ عنه وينظر إىل اإلجرام يف مجيع املدن، بغض ا  -١٨

أما يف واقع  .ومناقشته علنا يف أحيان كثرية، على أنه ميس السكان األثرياء يف املقام األول
األشد حرماناً، وال سيما الفئات اليت تعيش يف األحياء البائسة حياة الفئات األمر، فهو ميس 

هم من أكثر وسكان األحياء البائسة . واهمواملستوطنات غري النظامية، أكثر بكثري من س
الفئات استضعافاً، مما يقلل من إمكانية قدرم على ضمان أمن منازهلم وممتلكام، وكثرياً ما 
تكون رقابة الشرطة أو إمكانية احلصول على اخلدمات ضعيفة؛ ونظرا لقلة مواردهم، فإن أي 

 في ساو باولو مثال، كانت نسبة القتلف. خسارة أو تعطيل رى حيام يكون أكثر تكلفة
ألف نسمة يف أواخر  ١٠٠لكل  ١١٠زيد على تالعمد يف الضواحي الكثيفة السكان 

  )١٤(.ألف نسمة يف أحياء وسط املدينة ١٠٠لكل  ١٥التسعينات، مقابل ما يقل عن 
خدمات األمان واألمن وعالوة على ذلك، كثرياً ما تكون إمكانية احلصول على   - ١٩
وقد حنت تدابري التصدي لإلجرام يف املدن إىل أن . عة على حنو متفاوت يف املدندالة موزوالع

يف مواجهة عنف الشباب  القبضة احلديديةتكون انفعالية وقمعية، وتشهد على ذلك اتباع أسلوب 
ذي السلوك ال كما كان هناك اجتاه متزايد يف بلدان بعض املناطق حنو جترمي. يف بعض أحناء العامل

يعترب مهجياً أو معادياً للمجتمع، وحنو استخدام تشريعات ولوائح إقصائية وتدابري أخرى إلقصاء 

                                                                    
  .www.censusindia.in/Census_Data_2001يف متاح ، ٢٠٠١التعداد السكاين يف اهلند لعام  (١١)
(١٢) Kalyani Menon-Sen and Gautam Bhan, Swept off the Map: Surviving Eviction and 

Resettlement in Delhi (New Delhi, Yoda Press, 2008).  
(١٣) Teresa Caldeira, “Worlds set apart”, in South American Cities, pp. 54-55.  
  .املرجع نفسه (١٤)
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للحفاظ " استراتيجيات محائية"وقد أصبح اتباع . بعض شرائح السكان وخوصصة األماكن العامة
 على طابع األمان واألمن يف منطقة ما، أو خلوصصة األماكن أو إلقصاء أولئك الذين يبدون

وهذا مناقض الستراتيجيات املنع اليت دف . من األمور الشائعة جداً يف بعض املناطق "ًأغرابا"
اتمعات احمللية وحتسني اخلدمات  إىل زيادة األمان واألمن من خالل اإلشراك وحشد جهود

  ".الناس إقصاء"ومرافق النقل وتوفري أماكن خضراء وأماكن عامة، وليس من خالل 
خيص املدن العمالقة، ميكن أن تفضي دراسة توزع التفاوتات يف وسط املدينة وفيما   -٢٠

. إىل استنتاجات مثرية لالهتمام تخالف الصور النمطية للثراء والفقربه واملنطقة احمليطة 
خطرة بدرجة واحدة، وليس كل قاطين األحياء البائسة  فاألحياء البائسة ليست كلها أماكن

وإلقاء نظرة على بعض االختالفات فيما . رضني لإليذاء بدرجة متساويةواملناطق الفقرية مع
يتعلق بقدرة اتمعات احمللية ورأمساهلا االجتماعي وتوفري اخلدمات ومرافق النقل، وكذلك 

  .على نسب اإلجرام يف تلك املناطق ميكن أن يساعد على حتديد طائفة من التدابري املضادة
    

    الكثرية اجلرائمتمعات احمللية جتربة املدن وا  - جيم  
. تطرح مستويات اإلجرام يف بعض البلدان النامية مشاكل عويصة للمجالس البلدية  -٢١

فخطورة اجلرائم ومعدل تواترها يلقيان على عاتق احلكومات أعباء خاصة ال تواجهها معظم 
تقدمة تتراوح عموما من إذ إن نسب القتل العمد يف البلدان امل. احلكومات يف البلدان املتقدمة

  إىل  ٢٠ألف نسمة، بينما تتراوح يف بعض البلدان النامية من  ١٠٠لكل  ٣أو  ٢إىل  ٠.٥
وكثرة جرائم القتل العمد واالعتداء العنيف  )١٥(.ألف نسمة ١٠٠لكل  ٥٠ما يزيد عن 

واالغتصاب والسطو واالختطاف والعنف املسلح املتصل بالعصابات، وما يسببه ذلك من 
تداد اخلوف عند الناس ومن تأثري على القرارات االستثمارية واالقتصادية، ميكن أن تؤدي اش

وهذا جيعل من الصعب على . كلها إىل مطالبات مستمرة باختاذ إجراءات سريعة وحامسة
وأن تنفذ تلك السياسات، وميكن ملنع اجلرمية ستراتيجية ااحلكومات أن تستثمر يف سياسات 

باالستهزاء باحلكومة ونظام العدالة وإىل االستسالم حلكم القدر، إذ يبدأ  أن يؤدي إىل شعور
كبرياً يف  اًوكثرياً ما تلعب وسائط اإلعالم دور. الناس يعتقدون بأنه ال ميكنهم فعل الكثري

أحداث العنف، وتعزز التصورات اإلشارة إىل مفاقمة اإلحساس بعدم األمان، إذ تدأب على 
وضحاياهم وعن املناطق الفقرية والثرية، وتويل اهتماما حمدودا ألي  النمطية عن املعتدين

  .لنتائج املشاريع الناجحة وأتقدم حيرز يف تنفيذ الربامج 
                                                                    

(١٥) International Report on Crime Prevention and Community Safety  ) ؛)٦انظر احلاشية   
 Handbook on Planning and Action for Crime Prevention in Southern Africa and theو

Caribbean Regions ) منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعE.09.IV.I.(  
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ومثلما هو احلال يف املدن العمالقة على وجه العموم، كثرياً ما يكون ارتفاع مستويات   -٢٢
ماكن العامة، مسة للمجتمعات التفاوت، إىل جانب اخلوصصة املتسارعة خلدمات األمن ولأل

فانغالق اتمعات احمللية واألماكن شبه العامة وتزايد استخدام . ذات نسب اإلجرام العالية
املغلق الدارة، وتفشي ظاهرة احلرس األمين  التلفزيوسائط األمن التكنولوجية، مثل التصوير 

  )١٦(.ائماملدن الكثرية اجلراخلاص متثل كلها ردود فعل ومسات شائعة يف 
ويف بلدان أمريكا الوسطى، كان ازدياد نسب القتل العمد مرتبطاً باالستضعاف اجلغرايف،   - ٢٣

ويف حاالت أخرى، . إذ تستخدم تلك البلدان كمناطق عبور لشحنات املخدرات غري املشروعة
األكثر  خصوصاً بني أفراد الفئات العمرية(كان هذا االزدياد يعزى إىل ارتفاع مستويات البطالة 

وإىل تاريخ يتسم بتسوية النـزاعات بوسائل عنيفة، وإىل عدم فعالية نظم ) تعرضا خلطر اإلجرام
ويصبح اإلفالت من العقاب مسألة هامة عندما ينتهي ما  )١٧(.العدالة اجلنائية، أو يقرن بتلك العوامل

ىل حكم باإلدانة وعندما تبلغ يف املائة فقط من قضايا القتل العمد يف غواتيماال مثال إ ٢يقدر بنحو 
وتشري التقديرات إىل أنه لو عوجلت مجيع اجلرائم اخلطرية . الطاقة االستيعابية للسجون حد التشبع

املرتكبة يف جنوب أفريقيا، وهي بلد لديه موارد وقدرات كبرية يف جمال العدالة اجلنائية الار نظام 
العامة ونظام احملاكم ليس مبقدورها أن تعاجل كل  والنيابةة ن أجهزة الشرطإذ إ. االعدالة اجلنائية فيه

فليس من  )١٨(.القضايا املعروضة، كما أنه مل يتبق لدى السجون إال قليل من طاقتها االستيعابية
  .املمكن، مالياً وعملياً مواجهة اجلرمية بتدابري ردعية وقضائية فحسب

    
    اتاإلقصاء واالضطرابات احلضرية واألقلي  -ثالثا  

كيفية التصدي  هومثة شاغل مشترك بني مجيع احلكومات يف املناطق احلضرية،   -٢٤
لالضطرابات احلضرية فاالحتجاجات واملظاهرات اليت تصبح عنيفة أو االضطرابات النامجة 

تصور حدوث جتاوزات من جانب السلطات، على سبيل املثال، قد تفضي إىل اختاذ عن 
ومتثل التفاوتات املوجودة والتخاذل املتصور يف . دة أو تسلُّطيةاحلكومة تدابري مضادة شدي

                                                                    
 (١٦) Patricia Arias, Seguridad Privada en América Latina: el Lucro y los Dilemas de una Regulación 

Deficitaria (Santiago, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2009).  
 (١٧) Crime and Development in Central America.  

 (١٨) Barbara Holtmann, “Breaking the cycle of violence: essential steps to a safe South Africa”, 

22 October 2008. Available from www.safesouthafrica.org.za; and Robyn Pharoah, The Dynamics 

of Crime: Comparing the Results from the 1998, 2003 and 2007 National Crime and Victimisation 

Surveys, Occasional Paper 177 (Pretoria, Institute of Security Studies, December 2008). Available 

from www.issafrica.org.  
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توفري لوازم احلياة، مثل اإلسكان أو املاء ومرافق اإلصحاح أو وسائط النقل، ووحشية 
وقد . أهم العوامل املسامهة يف االضطرابات احلضرية الشرطة أو مواقفها العنصرية بعضاً من

وكان هذا هو الرد الشائع . ة تنحو أن تكون انفعالية وقمعيةيكانت التدابري املضادة التقليد
على احتجاجات قاطين األحياء البائسة الذين يواجهون قرارات اإلجالء لتنفيذ خطط تطوير 

ومن مث، فإن كثرياً من االحتجاجات يف املناطق احلضرية السريعة النمو واملدن  )١٩(.املدن
كما أن فساد . عملية اختاذ القرار والتشاور املفيدالعمالقة تتصل بالسكان املستبعدين من 

زيد من الشعور باإلقصاء لدى يتعسفها يف استعمال السلطة وإفالا من العقاب والشرطة 
  .الشرائح السكانية األفقر

    
    املهاجرين ومجاعاتالشباب  إقصاء  -ألف  

شكِّلون أغلبية ال يزال الشباب يواجهون اإلقصاء والتمييز على الرغم من أم ي  -٢٥
وكثرياً ما تكون عالقام بالشرطة وقوات األمن . السكان يف عديد من البلدان النامية واملدن

. رديئة جداً، إذ تقل الثقة بالشرطة لدى سكان األحياء البائسة واملستوطنات غري النظامية
شخاص كما أن لدى الشباب العائشني يف مناطق املدن احملرومة وأطفال الشوارع واأل

املنتمني فعال إىل العصابات إمكانية حمدودة لاللتحاق باملدارس والعثور على فرص عمل 
والعقوبات القاسية واحلبس تزيد من إقصائهم وحتد من . مشروع واتباع أمناط عيش بديلة

  .فرص إعادة إدماجهم كأفراد منتجني يف جمتمعام
م عن اهلجرة، فإن العديد من األشخاص ونظرا ألن جزءا كبريا من منو سكان املدن ناج  - ٢٦

الذين يعيشون يف الظروف األكثر ضعفا يرجح أن يتعرضوا لإلقصاء واإليذاء، سواء كوافدين جدد 
وينطبق ذلك على كثري من املهاجرين الشرعيني وغري الشرعيني . أو كأقليات إثنية أو ثقافية

يف املدن يف ملحوظة ومنو األقليات هو مسة  .والالجئني وطاليب اللجوء وضحايا االجتار باألشخاص
كما تشكِّل . بلدان متقدمة مثل أستراليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية ويف أوروبا الغربية

األقليات املهاجرة شرحية هامة من سكان األحياء البائسة يف مدن جنوب أفريقيا وغريها من املدن 
 يف أفريقيا اجلنوبية يعتربون عادة مقيمني مؤقتني وليست هناك إال أن املهاجرين الدوليني. األفريقية

  )٢٠(.سياسات شاملة لتسهيل اندماجهم
                                                                    

(١٩) David Satterthwaite, “The social and political basis for citizen action on urban poverty 

reduction”, Environment and Urbanization, vol. 20, No. 2 (2008), pp. 307-318.  
إطار ملعاجلة : ٢٠٠٨حالة املدن األفريقية لعام برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية،  (٢٠)

  .١٦، ص )٢٠٠٨نريويب، (التحديات احلضرية يف أفريقيا 
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وحىت مع صوغ سياسات ملكافحة التمييز وبعض سياسات اإلدماج واإلشراك، فإن   -٢٧
وقد كشفت دراسة . وضعية األقليات هذه ميكن أن تؤدي إىل التمييز والعنصرية واالستغالل

بلدا عن وجود مستويات  ٢٧ة أجراها االحتاد األورويب مؤخرا بشأن التمييز يف استقصائي
وسجلت . عالية من اإلجرام واإليذاء العنصريني أبلغت عنها مجاعات من األقليات اإلثنية
كانت نسبة (أعلى تلك املستويات يف صفوف الغجر والوافدين من أفريقيا جنويب الصحراء 

واملسلمني من خلفيات ) يف املائة، على التوايل ١٩يف املائة و ٢٠ذاء املبلغني عن تعرضهم لإلي
يف شكل اعتداء جدي أو (ونادراً ما يبلغ عن اإليذاء العنصري  )٢١().يف املائة ١٠(متنوعة 

نتيجة لعدم اإلميان بأن الشرطة ميكن أن تتخذ أي إجراء ذا الشأن، ) ش شديدرديد أو حت
  .عادياً أو لعدم املعرفة بكيفية اإلبالغ عن حوادث من هذا القبيلأو لتصور كونه أمراً 

ميل أفراد الشرطة : ومثة شاغل آخر لدى املدن يف السنوات األخرية، هو التوسيم العنصري  - ٢٨
  )٢٢(.خاصة إىل إيقاف واعتقال أفراد األقليات أكثر بكثري مما حيدث مع أفراد السكان اآلخرين

    
    سالمة النساء  - باء  

تلزم الدول األعضاء بأن  )٢٣(إن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -٢٩
فالعنف ضد املرأة هو قضية تتعلق . تتخذ تدابري لوضع حد للتمييز ضد املرأة جبميع أشكاله

عية واقتصادية هامة باملساواة بني اجلنسني والصحة العمومية وتترتب عليها عواقب اجتما
وهو يشمل العنف اجلسدي واجلنسي أو التهديدات به . سرهن وعلى املدنأُعلى النساء و

داخل املنـزل ويف األماكن العامة، والعنف املمارس نتيجة لالجتار ن ألغراض االستغالل 
وقد استرعي . اجلنسي أو الستغالهلن يف العمل أو بسبب كون مهاجرات أو من األقليات

الت قتل النساء، مبا يف ذلك قتل املهاجرات ونساء أهايل البلد االنتباه مؤخرا إىل ازدياد حا
األصليني، وإىل عدم قيام املدن باختاذ إجراءات بشأن حاالت اختفاء النساء املهمشات أو 

  ).Corr.1، و(A/61/122/Add.1مون 

                                                                    
(٢١) European Union Agency for Fundamental Rights, EU-MIDIS European Union Minorities 

and Discrimination Survey: Main Results Report (Vienna, 2009).  
(٢٢) Open Society Institute, Ethnic Profiling in the Moscow Metro (New York, 2006); and Open 

Society Institute, Profiling Minorities: A Study of Stop-and-Search Practices in Paris 

(New York, 2009).  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (٢٣)
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يزال رية، لكنه ال واالجتار بالنساء والفتيات أخذ حيظى باهتمام أكرب يف السنوات األخ  -٣٠
ومتثل . ن اهلويةل نشاطا مناسبا جدا للمدن واألوساط احلضرية املتسمة بغفاليف ازدياد ويشكِّ

قدر خبمسني يف املائة من العمال املهاجرين يف املدن، وقد أصبح العنف ضد النساء اآلن ما ي
ن املهاجرين فالعديد م. (A/64/152)العامالت املهاجرات مسألة مثرية للقلق على الصعيد الدويل 

ويتعرضن للتمييز ألسباب ثقافية ويرجح أن يعشن  نيف املدن األفريقية هم إناث يترأسن أسره
  )٢٤(.وتلك النساء معرضات لإليذاء بصفة خاصة. فقريات يف أحياء بائسة دون أي حيازة

بلدان بوجود نسب عنف  ١٠وتفيد استقصاءات العنف املنـزيل ضد النساء يف   -٣١
يف املائة من النساء يعتربن العنف املنـزيل  ٩٠إىل  ٥٠يف املائة، ولكن  ٧١و ١٥تتراوح بني 
ومن مث،  )٢٥(.ففي أمريكا الالتينية، ال تلتمس أغلبية النساء الضحايا أي مساعدة. أمرا مقبوال

فإن املواقف الثقافية إزاء معاملة النساء من جانب الرجال والنساء على السواء تظل مسألة 
يف املائة من النساء يتعرضن  ٣١و ٤هرت استقصاءات أخرى أن ما يتراوح بني وأظ. مهمة

ويرجح أن تكون معدالت  )٢٦(.لعنف جنسي يرتكبه أشخاص ال تربطهم ن شراكة محيمة
عدم اإلحساس باألمن يف املدن عند النساء أعلى منه عند الرجال، وهذا حيد من حراكهن 

 .مةوإمكانية وصوهلن إىل األماكن العا

ومع أن كثرياً من البلدان قد صدق على االتفاقيات الدولية املتعلقة بالعنف ضد املرأة فإن   - ٣٢
وكما أن اجلانب األكرب من ذلك التنفيذ يتعلق بتدابري العدالة اجلنائية ملواجهة  )٢٧(.تنفيذها متأخر

  )٢٨(.الهتمام ملنعهالعنف املنـزيل، ال العنف يف إطاريه اخلاص والعام، مع إيالء قليل من ا
أن تويل اهتماماً : وكل االجتاهات والشواغل املذكورة أعاله تتطلب من املدن ما يلي  -٣٣

أكرب بكثري للظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية األعم اليت تؤثر يف خمتلف املناطق الواقعة 
                                                                    

  ).٧انظر احلاشية ( ٢٠٠٨/٢٠٠٩حالة املدن يف العامل  (٢٤)
(٢٥) Claudia García-Moreno and others, Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic 

Violence against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s 

Responses (Geneva, World Health Organization, 2005).  
 (٢٦) An international overview of violence against women: trends, perspectives and lessons for Latin 

America and the Caribbean”, draft paper prepared for the Inter-American Development Bank, 2009.  
(٢٧) Holly Johnson, Natalia Ollus and Sami Nevala, Violence against Women: An International 

Perspective (New York, Springer, 2008).  
(٢٨) Yvon Dandurand, “Women’s safety: international technical assistance and the use of best 

practices”, statement presented to the ICPC 8th Annual Colloquium on Crime Prevention, 

Querétaro, Mexico, November 2008. Available from www.crime-prevention-intl.org.  
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زيز سالمة النساء ضمن نطاق والياا القضائية ويف خمتلف فئات السكان؛ وأن تعمل على تع
واحلد من إقصاء الشباب؛ وأن تعترب إدماج اجلماعات املهاجرة واإلثنية جزءا من صميم 

حالة املدن يف العامل "املعنون ومن االستنتاجات املهمة للتقرير . شواغل حكوماا
ميكن السيطرة عليه ... التفاوت ليس نتيجة طبيعية للنمو االقتصادي و"أن " ٢٠٠٨/٢٠٠٩
  ."للحد منهجهودا تطلعية يله ببذل احلكومات وتقل

    
      منع اجلرمية منعا مستداما وفعاال  -رابعا  

    تطبيق املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية  -ألف  
متثل املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية جمموعة مبادئ لوضع استراتيجيات شاملة وفعالة ملنع   -٣٤

تويل احلكومة زمام القيادة؛ والعمل : مهية ما يليوهي تشدد على أ. اجلرمية يف أوساط املدن
على حنو متكامل ومتعدد القطاعات، يشمل قطاعات مثل اإلسكان، والبيئة، والعمالة والتعليم، 

وبناء شراكات تعاونية بني احلكومة والقطاع اخلاص واتمع . والعدالة، واخلدمات االجتماعية
؛ وضمان استدامة استراتيجيات املنع بتوفري ما يكفي من املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية

التمويل واملوارد وقواعد واضحة للمساءلة؛ واستخدام املعارف القائمة على شواهد عملية عن 
املشاكل والتدخالت املتعلقة باإلجرام؛ واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون؛ وأخذ الصالت 

م عرب الوطين بعني االعتبار؛ ومراعاة االختالف بني احتياجات القائمة بني اإلجرام احمللي واإلجرا
  .الرجال والنساء وأفراد اتمع األكثر استضعافا

٣٥ -  ح الربنامج الوطين لألمان العمومي واملواطنة ويوض)PRONASCI( الذي أُطلق يف ،
وجيمع . ، كثريا من هذه املبادئ، وهو يستهدف املدن على وجه اخلصوص٢٠٠٧ل عام يالرباز

 ٢٠١١- ٢٠٠٧على مدى الفترة  ريال برازيليمليارات  ٦ ٧٠٧ له هذا الربنامج، الذي خصص
والذي تنفذه وزارة العدل بالتشارك مع وزارات أخرى، بني إدخال تغيريات هامة على نظام 

ربنامج مها واهلدفان اإلمجاليان لل. العدالة اجلنائية احلايل ومتويل جمموعة من الربامج احمللية اهلادفة
من االختصاصيني العاملني يف جمال األمان العمومي إفادة مباشرة، وكذلك  ماليني ٣.٥إفادة 

 ١٠٠  ٠٠٠لكل  ٢٩الشباب وأُسرهم، وخفض نسبة القتل العمد يف خمتلف أحناء البلد من 
  .نسمة على مدى أربع سنوات ١٠٠  ٠٠٠لكل  ١٢نسمة إىل 

ستهدف حتديث قوات الشرطة ونظام املؤسسات ياً، إجراًء هيكلي ٩٤من الربنامج ويتض  - ٣٦
وتشجيعا الختاذ إجراءات على الصعيد . العقابية وتوفري التدريب الختصاصيي األمان العمومي

منطقة ذات أولوية عالية من  ١١احمللي وتوجيها للموارد حنو املناطق األشد احتياجا، حددت 
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ت املستحقة أن تقدم طلبا لتمويل براجمها احمللية وميكن للواليات والبلديا. مناطق املدن الكربى
ومثة شرط واحد هو أن تنشئ تلك الواليات والبلديات مكاتب إلدارة ). ١انظر النص املؤطر (

املدن إدارة متكاملة، وأن تقيم عالقات شراكة بني الدوائر املعنية وأجهزة الشرطة واملنظمات 
زيل حاليا بوضع استراتيجية وطنية بشان األمن العمومي وتقوم الربا. األهلية على الصعيد احمللي

عقب سلسلة شاملة من املناقشات التشاركية مع أهم اجلهات املعنية لدعم وضع تلك 
 ٢٠٠٩أغسطس /يف آب العموميل أول مؤمتر وطين بشأن األمن يالرباز توعقد. االستراتيجية

  ).www.mj.gov.br/pronasci( حبضور ممثلني من احلكومة واتمع املدين
    

  ١النص املؤطر 
 الربامج احمللية:واملواطَنة يف الربازيلالعامةللسالمةالربنامج الوطين

  :واملواطَنة ما يلي العامةللسالمة يف الربازيل، يشمل الربنامج الوطين 
، دف إىل إنشاء جمالس "أقاليم ألجل السالم"مشاريع حتت عنوان   )أ(  

ن العمومي من أجل زيادة معرفة الناس بأدوار املواطنني وحقوقهم، تواصل خاصة باألما
ومشاريع ثقافية يتوالها الشباب املعرضني للخطر، وخدمات لصاحل النساء ضحايا العنف، 
ودورات تدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة واملدافعني العموميني على مراعاة حقوق 

  ري الوصول إىل القضاء وحل النـزاعات؛مراكز لتيس ١٠اإلنسان، ومشاريع إلنشاء 
مشاريع إلدماج اُألسر والشباب من أجل املواطنة والقيادة وحل   )ب(  

حنو الشباب املعرضني للعنف احلضري  موجهةالنـزاعات والرياضة واألنشطة الثقافية، 
لشباب حنو ا موجهاًواملنـزيل؛ ومشروعا خاصا باملواطنني اخلاضعني للخدمة االحتياطية، 

اخلارجني من اخلدمة العسكرية اإللزامية، منعا إلغوائهم باالخنراط يف اإلجرام؛ ومشروعا 
خاصا باملرأة اليت تنشد السالم، يهدف إىل تدريب النساء الاليت يعشن يف مناطق شديدة 

يف مواضيع مثل املواطنة وحقوق اإلنسان ) من حيث االجتار باألشخاص والعنف(املخاطر 
واملهارات القيادية؛ وسلسلة مشاريع لرفع املستوى التعليمي لألشخاص املوجودين يف نظام 

، يهدف إىل متكني "تصوير احلرية، تصوير املواطنة"العدالة ويف السجون؛ ومشروعا عنوانه 
  رياضية للمدارس وتزويدهم مبهارات وظيفية؛السجناء من صنع جتهيزات 

مشاريع خاصة باألمان واُأللفة، دف إىل استعادة األماكن العامة يف   )ج(  
األحياء الفقرية من املدن، بالتعاون مع وزارة املدن؛ ومشاريع تعليمية مكثفة يف جمتمعات 

ة يف املكتبات واملتاحف حملية مستهدفة، بالتعاون مع وزارة التعليم؛ وسلسلة مشاريع ثقافي
  .وأماكن التقاء الشباب يف مناطق مستهدفة تعاين من احلرمان
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" استعادة األماكن العامة"وعلى حنو مماثل، يوفر الربنامج الوطين املكسيكي املعنون   -٣٧
  ).www.sedesol.gob.mx(دعما للمجتمعات احمللية من أجل إعادة تطوير األماكن العامة 

    
    ة واملدن الكثرية اجلرائمعمالقم من جتارب املدن الالتعلُّ  - باء  

واملدن الكثرية  املدن العمالقةتشمل أمثلة النجاح األخرية يف احلد من اإلجرام يف   -٣٨
ميا وكوريتيبا، ومدينيت ميديني مثل دياد يتانية بالربازيل، ومدناًاجلرائم منطقة ساو باولو املتروبول

ن أمهية القيادة القوية والتمويل الناجع ومشاركة اتمع ثلة تبياألموهذه . وبوغوتا يف كولومبيا
  .وتستخدم االبتكارات التكنولوجية ة كركائز لنماذج احلوكمة اجليدة،املدين الفعال

مليون نسمة،  ٢٠فساو باولو، مع منطقتها املتروبوليتانية، اليت يبلغ تعداد سكاا زهاء   - ٣٩
وهذه املدينة، . ي مدينة ضخمة شهدت منوا سريعا يف القرن املاضيوه. هي أكرب مدن الربازيل

الناجحة اقتصاديا، تظهر فيها أيضا مجيع مشاكل التوزع غري املتكافئ للثروة واخلدمات، ففيها 
مستويات عالية من ) يف اآلونة األحدث عهدا(مناطق حمصورة ثرية وضواحٍ مغبونة، وتشهد 

  ات وتسعينات القرن املاضي، ارتفعت نسبة جرائم القتل العمد يف ففي مثانين. اجلرائم العنيفة
، بلغت تلك ١٩٩٩ل؛ وحبلول عام يساو باولو ارتفاعا شديدا، مثلما حدث يف سائر مدن الرباز

وتعزى هذه الزيادة يف املقام األول إىل وفيات  )٢٩(.نسمة ١٠٠  ٠٠٠جرمية لكل  ٤٣.٢النسبة 
سنة، أما نسب جرائم القتل العمد بني بقية السكان  ٢٤و ١٥ الشبان الذين تتراوح أعمارهم بني

غري أن مدينة ساو باولو ومنطقتها املتروبوليتانية شهدت منذ عام . فقد ظلت مستقرة نسبيا
جرمية لكل  ٢٢حنو  ٢٠٠٧اخنفاضا ملحوظا يف تلك اجلرائم إذ بلغت نسبتها حبلول عام  ٢٠٠٠
فقد استثمرت املدينة يف البىن التحتية ويف . يف املائة ٧٠أي باخنفاض يقارب  - نسمة  ١٠٠  ٠٠٠

جتديد املناطق احلضرية، لكنها استثمرت أيضا يف حشد جهود اتمعات احمللية ويف السياسات 
  ).٢انظر النص املؤطر (املتعلقة باحلصول على املعلومات وباحلراك 

    
  ٢النص املؤطر 

  )أ(ن العموميملتقى ساو باولو املتروبوليتاين بشأن األم
لكي يلتقي فيه  ٢٠٠١أنشئ ملتقى ساو باولو املتروبوليتاين بشأن األمن العمومي يف عام 

ويهدف . احمليطة ا يف املنطقة املتروبوليتانية ٣٨رئيس بلدية ملدينة ساو باولو واملدن الـ ٣٩
. نطقةهؤالء إىل مكاملة وتنسيق أنشطتهم وإىل وضع خطط للحد من اإلجرام يف تلك امل

                                                                    
أشكاله : القضاء على العنف ضد املرأةألقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة، امم املتحدة معهد األ (٢٩)

  ).٢٠٠٨تورينو، إيطاليا، (واستراتيجياته وأدواته 
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وقد عملوا يف شراكة مع حكومة الوالية واحلكومة االحتادية، اللتني توفران أمانة للملتقى، 
وقامت حكومة الوالية بتوفري معلومات عن . ومع منظمة غري حكومية لدعم تلك العملية

السياسات وبتيسري احلصول على البيانات اجلغرافية واخلرائط من نظام معلومات اإلجرام 
")InfoCrime .(" وقد أنشأت كثري من تلك املدن، اليت تلتقي بصفة منتظمة، مكاتب حملية

 وسنتمتكاملة خاصة ا لشؤون األمن يف املدن، كما أنشأت قوات شرطة تابعة للبلدية، 
  .مواعيد إقفال احلانات لضبط استهالك الكحولبشأن  اًتشريع

–––––––––––– 
 :International Centre for the Prevention of Crime, Urban Crime Prevention and Youth at Risk  )أ(

Compendium of Promising Strategies and Programmes from Around the World (Montreal, 2005).  
    
وشهدت أجزاء من أمريكا الالتينية موجة واسعة من ندب الصالحيات إىل البلديات،   -٤٠

كما أن االستثمار يف اجلوانب  )٣٠(.ي وسياسات الالمركزيةنتيجة لإلصالح الدميقراط
وأدى هذا  )٣١(.االجتماعية والثقافية والبشرية حلياة املدن هو أمر معتاد يف هذه املنطقة الفرعية

وقام . إىل تيسري عدد من أكثر مناذج منع اإلجرام والعنف استمرارا وجناحا يف السنوات األخرية
استخدموا وجا مبتكرة يف حوكمة املدن تطبق فيها جمموعة  ي، إذرؤساء البلديات بدور حمور

إصالح الشرطة وحل النـزاعات وجتديد تدابري يف جماالت شاملة من سياسات املنع، تضمنت 
انظر (وشهدت مدن مثل بوغوتا وميديني يف كولومبيا . املناطق احلضرية وتنميتها اجتماعيا

 نسب جرائم القتل العمد من خالل جمموعة برامج بلدية اخنفاضات مذهلة يف) ٣النص املؤطر 
  .ساعدت على كسر احلواجز اجلغرافية واالجتماعية بني قطاعات املدينة وسكاا

    
  ٣النص املؤطر 

  احلد من اإلجرام والعنف يف ميديني، كولومبيا
لعمد يف القتل ا جلرائم، كانت مدينة ميديني، كولومبيا، صاحبة أعلى نسبة ١٩٩١يف عام 
وكانت إحدى املشاكل الرئيسية أمام السلطة احمللية . نسمة ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٣٨١: العامل

هي خضوع كثري من مناطق املدينة لسيطرة جتار املخدرات املسلحني واجلماعات شبه 
وقد وصف أحد رؤساء . العسكرية ومجاعات املتمردين ووحدات احلماية اإلقليمية املنظمة

                                                                    
(٣٠) Paula Miraglia, “Safe spaces in São Paulo”, in South American Cities, pp. 56-58.  
(٣١) David Satterthwaite, “What role for mayors in good city governance?”, Environment and 

Urbanization, vol. 21, No. 1 (2009), pp. 3-17.  
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أثناء تلك السنوات، مل تكن الدولة موجودة يف ": لة على النحو التايلالبلديات هذه احلا
وكان مبقدار خمتلف اجلماعات اإلجرامية أن تفرض سيطرا اإلقليمية ومتارس ... ميديني 

، اخنفضت نسبة جرائم القتل العمد ٢٠٠٧و ٢٠٠٢وبني عامي  )أ(."عنفها يف غالبية املناطق
نسمة، عندما بدأ رؤساء البلديات يف إضفاء  ١٠٠  ٠٠٠لكل  ٢٩إىل  ١٧٤يف املدينة من 

زوا اهتمامهم على املناطق اليت تشهد على فكرة املسؤولية اجلماعية، وركَّصبغة مؤسسية 
  .أعلى معدالت العنف واليت ختضع لسيطرة اجلماعات املسلحة

حل، ت املفاوضات اليت جرت مع قيادات املناطق ضمن إطار برنامج السالم والتصاوأد
، اليت )املشاريع احلضرية املتكاملة" (Projectos Urbanos Intregrales"بـ سميوكذلك ما 

مشلت استثمارات كبرية يف توفري خدمات عمومية للمستوطنات غري النظامية احمليطة باملدينة 
، إىل احلد من الغنب وتيسري الفرص )خدمات نقل وتعليم وإسكان ومناطق خضراء(

مشلت هذه اخلدمات تسيري حافلة معلقة لتسهيل الوصول إىل املدينة وإنشاء و )ب(.للجميع
وكان العمل مع منظمات اتمع املدين احمللية أمراً . مكتبة كبرية فوق املستوطنة غري النظامية

  )ج(.حمورياً، ألا كانت حتظى باملصداقية يف تلك األحياء
–––––––––––– 
 David Satterthwaite, “What role for mayors in good city governance?”, Environment and  )أ(

Urbanization, vol. 21, No. 1 (2009), pp. 3-17.  
 ,United Nations Human Settlements Programme and Universidad Alberto Hurtado, Chile  )ب(

Guía para la Prevención Local: Hacia Politicas de Cohesión Social y Seguridad Ciudadana 

(2009).  
 Julio Dávila, “Being a mayor: the view from four Colombian cities”, Environment and  )ج(

Urbanization, vol. 21, No. 1 (2009), pp. 37-56.  
    
ويف بوغوتا، شهدت نسب جرائم القتل العمد اخنفاضاً مطرداً، من مستوى أقصى قدره   - ٤١
نسمة يف عام  ١٠٠  ٠٠٠جرمية لكل  ١٩إىل  ١٩٩٣نسمة يف عام  ١٠٠  ٠٠٠جرمية لكل  ٨٠

وقامت جمموعة من رؤساء البلديات بتطبيق توليفة من املبادرات، مثل حشد جهود . ٢٠٠٧
وتدريب أفراد الشرطة وإنشاء أقسام شرطة خمتصة بشؤون ) إلرساء ثقافة حضارية(اتمع املدين 

النقل واسترجاع األماكن العامة وإنشاء مكتبات وفرض قيود على  األسرة وحتسني مرافق
مة إلشراك موكانت كل هذه التدابري مص - استهالك الكحول وعلى تداول األسلحة النارية 

). ٤انظر النص املؤطر (االستدامة بإنشاء مرصد يعىن بذلك  وكُفلت. ال إلقصائهم املواطنني
  .طة طويلة األمد وإبرام عقود أمنية حمليةوبتوفري متويل طويل األمد ووضع خ
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  ٤النص املؤطر 
  املراصد املعنية باإلجرام واملشاكل االجتماعية

لقد أنشأ الكثري من البلدان واملناطق واملدن مراصد الجتاهات اإلجرام من أجل حتسني 
م تلك الظاهرة املعلومات املتعلقة باإلجرام واملشاكل االجتماعية واالقتصادية املرتبطة به وفه

ومن األمثلة املوجودة مرصد للشؤون األمنية يف مدريد، ومرصد . وتلك املشاكل فهماً أفضل
للبلديات يف بنما والسلفادور وغواتيماال، واملرصد اإلقليمي  تابعةمدينة بوغوتا، ومراصد يف 

املرصد الوطين املعين بالسياسات األمنية يف إيطاليا، ومرصد أمريكا الوسطى املعين بالعنف، و
على ) مثل مرصد اإلجرام يف ترينيداد وتوباغو(ز مراصد كثرية كِّوتر. للجنوح يف فرنسا

مثل املرصد الكندي املعين مبنع العنف يف (مسائل األمان العامة؛ بينما تعىن مراصد أخرى 
  .مبواضيع معينة) املدارس واملرصد الفرنسي للمخدرات واملواد السامة

    
ت وزارة األمن الوطين برنامج أمن املواطن يف عام لَّوباغو، استهنيداد وتويف تري  -٤٢

. م العنف والقتل العمدئمن أجل التصدي للمشاكل العاجلة املتمثلة يف تصاعد جرا ٢٠٠٧
م بضرورة أن تكون برامج املساعدة التقنية قائمة لِّومن السمات اهلامة هلذا الربنامج أنه يس

. تها، وأن جتسد املعارف احمللية، وأن تساعد على بناء القدراتعلى املشاركة منذ بداي
. ض للمخاطررحياً من األحياء الشديدة التع ٢٢ويستهدف هذا الربنامج السداسي السنوات 

تدعيم الوزارة مؤسسياً؛ وتدعيم الشرطة مؤسسياً؛ : وللربنامج مخسة عناصر رئيسية، هي
وتنفيذها؛ والتسويق االجتماعي وتوعية الناس وإشراك  وتنسيق استراتيجيات املنع اتمعية

  .وسائط اإلعالم؛ وإدارة الربنامج وتنسيقه وتقييمه
    

    اإلدماج من خالل إشراك اتمع املدين  - جيم  
يتبني من األمثلة الواردة أعاله أن أشواطاً متقدمة قد قُطعت يف صوغ سياسات   -٤٣

 .لذين يعيشون يف أشد املناطق تعرضاً للغنباحضرية تشجع إدماج األقليات أو أولئك 
وتشتمل هذه على سياسات ومبادرات إشراكية أعدا احلكومات لصاحل الفقراء، مثل 

  .إشراكهم يف إعداد امليزانية
ويف عدد من املناطق، مثة شبكات تضم مجاعات وطنية ودولية متثل أفقر املقيمني يف   -٤٤

وهذا نقيض . حكومات املدن بأساليب تعاونيةاملناطق احلضرية قد بدأت العمل مع 
لإلجراءات املنفردة اليت تقوم ا مجاعات اتمع املدين دون كثري من االتصال مع احلكومة 
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ففي اهلند، على  )٣٢(.أو مع أولئك الذين يقوم جهم الرئيسي على االحتجاجات واملطالبات
مع " تعاونية"د إىل استخدام وج على حنو متزاي املواطننيسبيل املثال، تلجأ مجاعات 

وتوجد حالياً على الصعيدين . حكومات املدن إلحداث تغيري لصاحل ساكين األحياء البائسة
الوطين والدويل احتادات لساكين األحياء البائسة، تقدم دعماً يف جمال التعاون املثمر مع 

  )٣٣(.حكومات املدن
    

    األنشطة يف صميم اجلنسانيةإدراج االعتبارات   - دال  
مثة توافق يف اآلراء على الصعيد الدويل على أنه ينبغي للمبادرات الرامية إىل زيادة   -٤٥

أما النهج . ز على العنف اجلنساينكِّتوفري األمان للمرأة يف اإلطارين اخلاص والعام أن تر
ن عنف األعم املتمثل يف املنع اجلنساين للعنف فيجمع بني مفهومي حق املرأة يف العيش بدو

وواجبات املدن يف ضمان األمان جلميع مواطنيها، بدالً من التركيز يف املقام األول على املرأة 
على صعيد البلد والوالية واملنطقة  املوضوعةاالستراتيجية والربامج  للخططوينبغي . كضحية

ادرات احمللية أن تستند إىل بيانات وحتليالت موثوقة وأن تتضمن جمموعة من اخلدمات واملب
وتوجد . الرامية إىل منع العنف يف اإلطارين اخلاص والعام، وكذلك توفري اخلدمات للضحايا

يف بعض البلدان أقسام شرطة خمتصة بشؤون املرأة واألسرة تقوم بتشجيع النساء على اإلبالغ 
ويتعني على احلكومات أن تدرج االعتبارات اجلنسانية يف مجيع مستويات مجع . عن احلوادث

  .بيانات والتخطيط وصوغ الربامجال
وتشمل جمموعة النهوج اليت ميكن استخدامها زيادة مشاركة املرأة يف اختاذ   -٤٦

االختصاصيني الفنيني ولتوعية الناس، والعمل على تغيري  سالقرارات، وتنظيم محالت لتحسي
امج تتناول العالقات ناهج املدرسية بروتضمني امل املعايري االجتماعية املتعلقة مبقبولية العنف،

بني اجلنسني، ووضع برامج خاصة بأماكن العمل، وتوفري أمناط حياة بديلة للرجال والفتيان، 
 سنتوقد  )٣٤(.واستحداث أساليب مبتكرة يف النقل ويف تصميم املدن جلعلها آمن للنساء

عيش دون إسبانيا واملكسيك والنرويج يف اآلونة األخرية تشريعات بشأن حق املرأة يف ال
وتوفِّر . واستحدثت مؤشرات واستقصاءات دولية أفضل بشأن العنف ضد املرأة. عنف

االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية 
                                                                    

 (٣٢) David Satterthwaite, “The social and political basis” ،) ١٩انظر احلاشية.(  
 (٣٣) Jockin Arputham, “Developing new approaches for people-centred development”, Environment 

and Urbanization, vol. 20, No. 2 (2008), pp. 319-337.  
)٣٤(  “An international overview of violence” ،) ٢٦انظر احلاشية.(  
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 ١٩٩٧، اليت اعتمدت يف عام )٥٢/٨٦مرفق قرار اجلمعية العامة (والعدالة اجلنائية 
يف اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بالعنف ضد املرأة، الذي عقد يف ت عوروج

والصيغة املنقحة . ، أمثلة ملبادرات مبتكرة٢٠٠٩مارس /آذار ٢٦إىل  ٢٣بانكوك من 
واحملدثة لتلك االستراتيجيات النموذجية، اليت ستعرض على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

، تتناول مسائل جديدة وجتسد ما حدث منذ عام ٢٠١٠عة عشرة عام يف دورا التاس
وقد دعمت على وجه اخلصوص ااالت املتعلقة باملنع . من تغريات وتطورات ١٩٩٧

  .والتنفيذ والعنف ضد املرأة يف الصراعات وما بعد الصراعات ومساعدة الضحايا ومحايتهم
خاصة  تدقيقيةى املشاركة استخدام تدابري وتشمل أدوات متكني املرأة القائمة عل  -٤٧

بأمان املرأة، ميكن أن تساعدها على التعاون مع احلكومات احمللية على تعزيز أماا يف املناطق 
مدن بدون عنف ضد املرأة، مدن "وقد استخدمت يف الربنامج اإلقليمي املعنون . احلضرية

منائي للمرأة، وج قائمة على املشاركة ، التابع لصندوق األمم املتحدة اإل"آمنة للجميع
وباملثل، قامت مدن . لتعزيز أمان املرأة يف املدن يف األرجنتني وبريو وشيلي وكولومبيا

ومنظمات جمتمع مدين يف االحتاد الروسي واألرجنتني وأستراليا ومجهورية تنـزانيا املتحدة 
أة من أجل إحداث تغيري وإذكاء وعي وكندا واهلند باستخدام تدابري تدقيقية خاصة بأمان املر

وتستخدم حالياً يف بلدان  )٣٥(.ا يتعلق باألمانمحكومات املدن بشأن احتياجات املرأة في
 ”Guy to guy“و) الرجال كشركاء( ”Men as partners“كثرية من املناطق جمموعة برامج مثل 

  )٣٦(.اقف بديلة إزاء العنفومو مناذج أدوارالرجال والفتيان  تعلِّم، )حديث فىت إىل فىت(

    
    واملنع االستباقي ،حل املشاكلحنو املنع املوجه   - هاء  

إن بناء مدن أكثر أماناً والعمل على منع مشاكل االضطرابات يف املدن يتطلبان   -٤٨
شجع مشاركة مجيع قطاعات ينوعاً من النهوج االستباقية القائمة على شراكات متعددة 

إقامة تواصل جيد بني الشرطة واألحياء احمللية والقيادات اتمعية  ويبدو أن. سكان املدن
كانت عامالً هاماً يف منع نشوب أعمال شغب عنصرية يف مدينة برادفورد باململكة املتحدة، 

وبعد أعمال الشغب اليت شهدا شواطئ سيدين، أستراليا، أفضى قيام . على سبيل املثال
                                                                    

 Women in Cities International, Women’s Safety Audits: What Works When and انظر، على سبيل املثال، (٣٥)

Where? (Nairobi, United Nations Human Settlements Programme, Safer Cities Programme, 2008).  
(٣٦) Gary Barker, Christine Ricardo and Marcos Nascimento, Engaging Men and Boys in 

Changing Gender-Based Inequity in Health: Evidence from Programme Interventions 

(Geneva, World Health Organization, 2007).  
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صوغ وتنفيذ  إىلميع العوامل اليت سهلت تلك األعمال ية جلسلطات املدينة بدراسة متأن
  .م يف شواطئ املدينة يف العقد القادميجية فعالة إلدارة األحداث اليت تنظَّاسترات
وقد أخذت االستراتيجيات املتكاملة الشاملة الرامية إىل احلد من اخنراط الشباب يف   -٤٩

والربامج . حوادث العنف والقتل العمد ي إىل اخنفاضات واضحة يفدعصابات الشوارع تؤ
القائمة على اتمع احمللي اليت تتعامل مع أفراد تلك العصابات واألشخاص املعرضني خلطر 

كثرياً ما تعمل مع جمموعة من الشركاء، مثل احلكومات احمللية واملدارس فيها االخنراط 
السابقني، وتصوغ أنشطتها  واإلخصائيني الصحيني واملؤسسات الدينية وأفراد العصابات

وهي ال تقتصر على ما تتخذه الشرطة . بعناية على حنو يالئم كالً من اتمعات احمللية املعنية
من تدابري إلنفاذ القانون تستهدف الفئات األشد تعرضاً للمخاطر، بل تشمل أيضاً برامج 

ة وج أخرى للتعامل ومث )٣٧(.توعية يف الشوارع تتعامل مع الشباب املنخرطني يف عصابات
مع الشباب املعرضني، أو الشباب املسجونني أو العائدين إىل جمتمعام احمللية، جتمع بني 
التوعية والرياضة وتنمية املهارات القيادية ومهارات التوسط يف حل النـزاعات وكذلك توفري 

وأخرى يتوىل ، وتشمل عناصر قائمة على املشاركة املهيناالئتمانات الصغرية والتدريب 
  .زمامها الشباب

    
    التدريب العملي واألدوات العملية  -خامسا  

شهدت السنوات اخلمس األخرية توسعاً كبرياً يف جمموعة األدوات العملية   -٥٠
والتكنولوجيات اليت ميكن أن تساعد على وضع خطط استراتيجية ملنع اجلرمية وصوغ تدخالت 

بيانات وتقاسم املعلومات عن جمموعة العوامل االجتماعية والقدرة على مجع ال. ناجعة وفعالة
واالقتصادية املرتبطة باإلجرام واإليذاء تشكِّل األساس الذي يستند إليه تقييم املشاكل وكيفية 

ومنع اجلرمية القائم على شواهد عملية يتطلب قبل . توزعها يف املناطق احلضرية وأحياء املدن
تر وانتشار املشاكل املتصلة باإلجرام، وعن العوامل املسببة كل شيء معلومات عن مدى توا

  .احملتملة، وعن أنواع التدخالت اليت ميكن استخدامها، وعن أثر تلك التدخالت

                                                                    
(٣٧) National Council on Crime and Delinquency, Developing a Successful Street Outreach 

Program: Recommendations and Lessons Learned (Oakland, California, 2009); and 

Washington Office on Latin America, Daring to Care: Community-Based Responses to 

Youth Gang Violence in Central America and Central American Immigrant Communities in 

the United States (Washington, D.C., 2008).  
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وتوفر األدلة اخلاصة . وأُنتجت يف اآلونة األخرية عدة كتيبات إرشادية وأدلة عملية  -٥١
بشأن بعض األدوات املتاحة، وبشأن إقامة  بتطبيق املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية إرشادات

شراكات متعددة القطاعات وإعداد اخلطط االستراتيجية وتنفيذها وتقييمها، وبشأن العمل 
وباملثل، توفر عدة تقييم نظم العدالة اجلنائية . اتمعات احمللية واملنظمات األهلية مع

. عدة التقنية يف جمال منع اجلرميةإرشادات بشأن تقييم احتياجات البلدان واملدن من املسا
بشأن إعداد ) اشترك يف نشره املكتب واللجنة االقتصادية ألوروبا(ويوجد حالياً دليل عملي 

بشأن  إلجرام وعدة كتيبات إرشادية أخرىاستقصاءات خاصة باإليذاء واخلوف من ا
ئات موضع التركيز استقصاءات اجلنوح القائمة على اإلبالغ الذايت واملقابالت النوعية والف

  .والنهوج التشاركية يف مجع البيانات
ويتزايد جلوء سلطات املدن إىل استخدام مراصد، أو مراكز رصد، على صعيد   -٥٢

وتنطوي هذه املراكز املتخصصة على شراكات ). ٤انظر النص املؤطر (املناطق أو البلديات 
ام واخلاص، منها الشرطة متعددة التخصصات والقطاعات، تضم هيئات من القطاعني الع

والدوائر البلدية وقطاعات النقل واإلسكان االجتماعي واملالّك واملنشآت التجارية والصناعية 
وهي تسهل حتليل مدى تواتر اإلجرام والعنف وأسباما . واملنظمات غري احلكومية

ع ورصد التقدم احملرز واجتاهاما واملشاكل املرتبطة ما، مما يتيح استخدام املوارد بصورة أجن
وقد أعد البنك الدويل ومنظمة الصحة للبلدان . يف تنفيذ اخلطط االستراتيجية على مر الزمن

  .األمريكية جمموعة كتيبات إرشادية منهجية لتنفيذ املراصد البلدية يف أمريكا الالتينية
ها احلكومات ومتثل نظم املعلومات اجلغرافية واحدة من أهم األدوات اليت تستخدم  -٥٣

ل تلك النظم، على كِّففي الربازيل، تش. يف رسم خرائط ألماكن املشاكل املتعلقة باإلجرام
سبيل املثال، واحداً من عناصر السياسة االستراتيجية ملدينة ديادميا، بوالية ميناس غرييس، 

لنظم على كما تستخدم تلك ا. ومدينة بيلوهوريزونيت يف جمال السالمة العامة ومنع اجلرمية
وتستخدم الشرطة تلك النظم . والواليات املتحدة )٣٨(نطاق واسع يف عدة مدن يف كندا،

ألغراض عملياتية وتكتيكية واستراتيجية، مما ميكِّنها من التخطيط لتدابري استباقية مثل تغيري 
وميكن للجهات . مسار تدفق حركة مرور السيارات أو إضاءة الشوارع أو تسيري دوريات

اركة يف منع اإلجرام أن تستخدم اخلرائط املرسومة بواسطة تلك النظم يف ختطيط برامج املتش
  .املنع على املدى القصري والطويل

                                                                    
(٣٨) Josée Savoie, Analysis of the Spatial Distribution of Crime in Canada: Summary of Major 

Trends, Canada, Statistics Canada, Crime and Justice Research Paper Series, No. 15 

(Ottawa, 2008).  
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ومثة أداة أخرى تساعد على التحليل املنهجي ملشاكل اإلجرام احمللية وعلى وضع   -٥٤
حالياً وتوجد . لة، هي إجراء فحص تدقيقي خاص باألمان أو تشخيص لألمانصخطط مف

ن الكتيب اإلرشادي من يويب. مناذج كثرية، مكيفة على حنو يالئم خمتلف الظروف القطرية
وعملية . الذي ينبغي إشراكه يف ذلك، وأنواع البيانات الالزم مجعها وكيفية استخدامها

لى بناء االلتزام واإلحساس الفحص التدقيقي اخلاص باألمان، شأا شأن املراصد، تساعد ع
  .ك فيما خيص خطط منع اإلجرام لدى جمموعة الشركاء املعنينيلتملُّبا

وقد سهلت اإلنترنت إىل حد بعيد توسيع نطاق أدوات التدريس والتدريب يف جمال   -٥٥
دورات من خالل االتصال احلاسويب : وتشمل أدوات التعليم والتدريس ما يلي. منع اجلرمية

ورات تدريب فين وبرامج تبادل؛ ومنتديات مثل املنتدى املباشر؛ وبرامج للدراسات العليا؛ ود
كما . االفتراضي املعين جبرائم الفضاء احلاسويب، الذي استحدثه املعهد الكوري لعلم اإلجرام

سهلت اإلنترنت احلصول على موارد تتعلق باملؤشرات واملعايري النموذجية يف خمتلف البلدان 
ويتزايد عدد اجلامعات . يانات املتعلقة بالربامج والتدخالتوكذلك اجلمع املنسق للب. واملناطق

ومراكز البحوث اليت تعمل مع احلكومات، مبا فيها السلطات احمللية، لدعم صوغ الربامج 
وتقدم املؤسسات البحثية اإلقليمية يف أمريكا الالتينية وأوروبا، على سبيل املثال، . وتقييمها

علُّم اإللكتروين الدويل، منها مشروع لتدريب الشرطة أعدته جامعة ومثة أمثلة للت. دعماً مشااً
  ).٥انظر النص املؤطر (كيب تاون يف جنوب أفريقيا وجامعة الرور مبدينة بوخوم األملانية 

      
 ٥النص املؤطر 

  العامل) مجيع أحناء(ضبط األمن يف:التعلُّم اإللكتروين يعرب احلدود
ين باللغة اإلنكليزية توفِّر جمموعة منائط دراسية بشأن خمتلف م اإللكترومثة دورة للتعلُّ

. األساليب اليت يضبط ا أمن اتمعات، وبشأن كيفية هيكلة دوائر الشرطة وتدريبها
بلداً، وقراءات وأدوات تعلُّم ذايت،  ١٢وتشمل هذه الدورة عروضاً إيضاحية مما يزيد على 

مثل ضبط األمن يف األحداث اجلماهريية الضخمة، وعروضاً إيضاحية تتناول مواضيع خاصة 
وميكن للطلبة أن يكسبوا . والشرطة والتنوع، وضبط األمن اخلصوصي واملتعدد الوسائط

  .نقاطاً دراسية وأن يتفاعلوا مع مقدمي العروض ومع الطلبة اآلخرين
    

    اخلالصة  -سادسا  
إيالء اهتمام خاص لوضع تركِِّّز ورقة املعلومات اخللفية هذه على ضرورة   -٥٦

، وللنظر يف املشاكل اخلاصة اليت املدن العمالقةاستراتيجيات ترمي إىل منع اإلجرام يف 
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. تواجهها املدن اليت لديها نسب إجرام عالية جداً، وخصوصاً يف كيفية معاجلة تلك املشاكل
وكذلك . ل املدنونظراً لتزايد معدالت انتقال السكان وتزايد التنوع اإلثين والثقايف داخ

تفاقم التفاوتات يف الدخل، فما هي السبل اليت أمكن ا للمدن أن تضع سياسات تعمل 
على إدماج مجيع مواطنيها وضمان نوعية حيام؟ إن على سلطات املدن أن تنظر يف إدماج 
الشباب واألقليات وأن تراعي االختالفات بني اجلنسني وأن تعمل على احلد من الصالت بني 

  .إلجرام احمللي واإلجرام عرب الوطينا
واعترافاً باألهداف اإلمنائية لأللفية وباملبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية وسائر االتفاقيات   -٥٧

  :والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة، رمبا يود املشاركون يف حلقة العمل أن ينظروا فيما يلي
وتنفيذ املبادئ التوجيهية ملنع ينبغي حث مجيع الدول األعضاء على اعتماد   )أ(  

  اجلرمية وغريها من املعايري والقواعد الدولية املتعلقة حبقوق الفئات املغبونة واألقليات؛
ينبغي للحكومات أن تنقل إىل احلكومات احمللية صالحيات لتيسري إنشاء   )ب(  

  لة؛هياكل إدارية متكاملة ميكنها أن تقوم بالتشخيص وبوضع استراتيجيات منع شام
على تطوير هيكلها املتروبوليتانية واإلقليمية  املدن العمالقةينبغي تشجيع   )ج(  

لتمكينها من العمل بصورة متكاملة على معاجلة املشاكل املتعلقة بالبىن التحتية واإلسكان والنقل 
نها وغريها من املشاكل االجتماعية واالقتصادية اليت ميكن أن تسهل اإلجرام والعنف، بوسائل م

  الشرطة البلدية اليت تعمل مع اتمعات احمللية على حل املشاكل؛ قواتتدريب تطوير و
ينبغي تشجيع إدارات املدن على االستثمار يف وج خمططة وعملية ملنع وقوع   )د(  

اضطرابات يف املدن، بوسائل منها إقامة تواصل جيد مع اتمعات احمللية واجلهات ذات 
واستهالل عمليات إشراكية بعد وقوع حوادث من هذا القبيل، بغية حتديد  املصلحة والقيادات

  الكيفية اليت ميكن ا منع وقوع تلك االضطرابات يف املستقبل؛
على إيالء مزيد من االهتمام للكيفية  احلكومةينبغي تشجيع كل مستويات   )ه(  

هذا يتطلب إدراج االعتبارات و. اليت ميكن ا تعزيز أمان املرأة يف األوساط اخلاصة والعامة
اجلنسانية يف صميم األنشطة يف مجيع إدارات احلكومة ومسؤولياا ولدى مجع البيانات وحتليلها 

باملدن أن تضع خططاً استراتيجية لتغيري املواقف إزاء العنف ضد  وجيدر. ولدى تقدمي اخلدمات
القرارات، وأن تقدم خدمات  املرأة يف مجيع األوساط، وأن تشجع مشاركة املرأة يف اختاذ

  .لضحايا ذلك العنف
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العامة، من  ن االهتمام إلعادة تطوير األماكنميكن للمدن أن تويل مزيداً م  )و(  
أجل توفري أماكن آمنة وميكن ارتيادها ألغراض التفاعل والترويح عن النفس ومن أجل تعزيز 

ناء لتوفري أماكن عامة يف مشاريع السلوك املتحضر، بوسائل منها ختصيص نسبة من تكاليف الب
  التنمية اإلسكانية اجلديدة؛

 االشتراكيةينبغي تشجيع املدن على ترويج واستخدام السياسات والربامج   )ز(  
كما ينبغي . املبتكرة من أجل احلد من إقصاء الفئات املهمشة، مبا فيها األقليات واملهاجرون

  على مزيد من إشراك الفئات املهمشة؛ تقدمي الدعم للمنظمات األهلية اليت تعمل
ات ملنع ينبغي تشجيع مجيع مستويات احلكومة على صوغ وتنفيذ استراتيجي  )ح(  

سة لالعتبارات اجلنسانية، بوسائل منها استخدام املراصد احلضرية اجلرمية تكون فعالة ومتحس
افية، واستقصاءات اإليذاء، أو اإلقليمية جلمع البيانات وحتليلها، وتقنيات رسم اخلرائط اجلغر

  والفحوص التدقيقية اخلاصة باألمان، والكتيبات اإلرشادية؛
ينبغي حث مجيع مستويات احلكومة على دعم اتباع وج التدريب والتدريس   )ط(  

املستجدة واملبتكرة يف جمال منع اجلرمية تليب احتياجات الشرطة واملهن اجلديدة ومسؤوليات 
  وتشمل تلك النهوج التعلُّم اإللكتروين والدورات املهنية والتقنية؛. املدن يف ذلك اال

ينبغي للمجتمع الدويل، مبا فيه اجلهات املاحنة، أن يعمل على تسهيل ودعم   )ي(  
بناء قدرات احلكومات احمللية بتوفري التدريب واملساعدة التقنية والتبادالت فيما بني املدن، 

  .ت البلدان املتلقيةوعلى حنو يراعي متايز احتياجا
  


