
سلسلة النمائط اجلامعية يف إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة"

  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 هتدف مبادرة "التعليم من أجل العدالة" اليت أطلقها مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدِّرات واجلرمية )اختصاراً: "مكتب املخدِّرات واجلرمية"(، واليت متثل

 أحد مكوانت الربانمج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، إىل الوقاية من اإلجرام وترسيخ ثقافة احرتام القانون من خالل أنشطة تعليمية مصمَّمة للمراحل
 االبتدائية والثانوية والثالثية )اجلامعية(. ومن شأن هذه األنشطة أن تساعد املربني على تعليم اجليل القادم من أجل حتسني َفهم ومعاجلة املشاكل اليت
 ميكن أن تقوِّض سيادة القانون. وعلى املستوى اجلامعي، تقدم املبادرة دعماً لألكادمييني لكي يدّرِسوا يف اجملاالت املشمولة بوالية املكتب. وترتاوح

 اجملاالت املتناولة يف النمائط اجلامعية من منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وهتريب املهاجرين واالجتار ابألشخاص، واجلرمية املنظمة، واجلرمية السيربانية وجرائم
 احلياة الربية، ومكافحة الفساد، واألسلحة النارية، ومكافحة اإلرهاب، إىل األخالق والنـزاهة. وهذه النمائط ُمعدَّة للمحاضرين من أجل مواءمتها

وإدماجها يف دوراهتم الدراسية. 



 إنَّ سلسلة النمائط اجلامعية اخلاصة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إذ تتناول طائفة واسعة من املواضيع، تزوِّد الطلبة
 مبعارف عن الدور األساسي الذي تؤديه مؤسسات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املتسمة ابلفعالية واإلنصاف
 واإلنسانية واخلاضعة للمساءلة، يف دعم سيادة القانون وحقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للجميع. وتشمل

 اجملاالت املواضيعية الرئيسية: منع اجلرمية؛ وتيسُّر الوصول إىل العدالة؛ ووجود مؤسسات عدالة وجهات فاعلة قوية
 وخاضعة للمساءلة؛ واالسرتاتيجيات العريضة القاعدة واملتعددة التخصصات الالزمة إلهناء العنف ضد النساء
واألطفال؛ ودور معايري األمم املتحدة وقواعدها يف صون الكرامة البشرية لألشخاص احملتكني بنظم العدالة. 

 وتستند هذه النمائط اجلامعية، اليت أعدت من خالل عملية تعاونية متعددة التخصصات، إىل الرؤى األكادميية
 املعمقة واملتنوعة واخلربات الفنية اإلقليمية القيمة اليت وفرها أكثر من 50 أكادميياً وممارساً وخبرياً دوليًّا من خمتلف

 أحناء العامل. وكانت النتيجة سلسلة منائط توفر للمدرسني اجلامعيني مواد مرجعية لتدريس موضوعي حقوق
 اإلنسان وسيادة القانون وصلتهما مبختلف املواضيع املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف السياق العاملي

 واإلقليمي واحمللي. وتؤكد عمليات املراجعة والتحقق األكادميية املستقلة أن النمائط متثل مورداً مرجعياً متيناً ومفيدًا
لألكادمييني العاملني يف جمموعة متنوعة من ميادين التخصص. 

 وقد ُصمِّمت هذه النمائط املتعددة التخصصات كموارد مرجعية تدريسية قائمة بذاهتا، أو كوسيلة لتعزيز
 الدورات الدراسية املوجودة يف جماالت علم اإلجرام والقانون والعلوم السياسية والعالقات الدولية وعلم االجتماع

 وكثري من التخصصات األخرى. وبينما تكفل اجملموعة الواسعة من األمثلة املستخدمة لتوضيح معايري األمم
 املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تلك املعايري والقواعد جمدية على الصعيد العاملي، ميكن
 للمحاضرين أن يوائموا النمائط لتتناول مسائل ذات صلة بسياقات إقليمية متنوعة. ويوفر دليل املبادرة التدريسي

 اخلاص مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية للمحاضرين إرشادات إضافية بشأن تدريس النمائط يف سياقات متعددة
التخصصات. 


