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  *ت من جدول األعمال املؤق٦َّالبند 
  ُهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهورالنُّ

        يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 :اجلنائية إسهام اجلمهور يف منع اجلرمية والتوعية بالعدالة: ٤ حلقة العمل    

      **اخلربات والدروس املستفادة
    و  معلومات أساسيةرقة     

  صملخَّ  
ع علـى مـشاركة اجلمهـور       هناك اهتمام متزايد على الصعيد العاملي باملبادرات اليت تشجِّ         

بــادئ التوجيهيــة ملنــع اجلرميــة امل ومــع أنَّ. وإســهامه يف عمليــات منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
 ا يف وضـع اسـتراتيجيات منـع اجلرميـة، فإهنـا تـنصُّ              قياديـ  ي احلكومـات دوراً    على أن تؤدِّ   تنصُّ
 علــى أن يكــون التعــاون والــشراكات بــني املنظمــات احملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة    أيــضاً

  .الة ملنع اجلرميةأ من استراتيجيات فعَّ ال يتجزَّوقطاع األعمال واملواطنني جزءاً
 التركيز يف ورقة املعلومات األساسـية هـذه علـى ثـالث مـسائل رئيـسية متعلقـة              وينصبُّ 

مــشاركة اجلمهــور علــى : منــع اجلرميــة والتوعيــة بالعدالــة اجلنائيــة، وهــي بإســهام اجلمهــور يف 
ــاعي         ــبكات التواصــل االجتم ــالم، وش ــائل اإلع ــاع اخلــاص ووس ــي، ودور القط ــصعيد احملل ال

  .وتكنولوجيات االتصاالت اجلديدة
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مم املتحدة ملنع  األمانة العامة لألمم املتحدة أن تعرب عن تقديرها للمعاهد األعضاء يف شبكة برنامج األتودُّ  **  

  .دالة اجلنائية، وال سيما املعهد األسترايل لعلم اجلرمية، ملدِّها يد املساعدة يف تنظيم حلقة العملاجلرمية والع
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عــة مــن التجــارب الــيت تــساعد علــى تعزيــز واهلــدف مــن ذلــك هــو عــرض جمموعــة متنوِّ 
 منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن خــالل تقــدمي أمثلــة علــى أفــضل         مــشاركة اجلمهــور يف 

 ويــرد يف هنايــة هــذه الوثيقــة عــرض  .املمارســات والــدروس املــستفادة مــن مجيــع أحنــاء العــامل  
  .دة للدول األعضاءلتوصيات حمدَّ

مــن جــدول األعمــال بــشأن  ٦د ، باعتبارهــا تكملــة ملناقــشة البنــ٤ وتــربز حلقــة العمــل  
ــنُّ" ــة اجلنائيــة   ُهج اال ، بعــض "لوطنيــة املتعلقــة مبــشاركة اجلمهــور يف تعزيــز منــع اجلرميــة والعدال

  .جوانب املوضوع األساسية من منظور اجلهات املعنية غري احلكومية
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  م  مةقدِّ - أوالً  
ــامل، لكنـــهما خيتلفـــان يف شـــكلهما     -١ ــاء العـ ــذاء حيـــدثان يف مجيـــع أحنـ ــة واإليـ إنَّ اجلرميـ

 وتتطلــب مــساعدة )١(.بــاختالف اجملتمعــات احملليــة والــسكان عــرب العــاملالت حــدوثهما ومعــدَّ
 خلطر اجلرمية اختاذ تدابري متكاملة وقائمة على أدلة علميـة، تراعـى فيهـا               أشد األشخاص عرضةً  
ومــن العوامــل الرئيــسية بــشأن منــع اجلرميــة، كمــا هــو ُمبــيَّن يف املبــادئ . عوامــل خطــر متعــددة

 تنفيــذ عمليــة ختطــيط دقيقــة تــشمل إجــراء حتليــل منــهجي ملــشاكل   )٢(نــع اجلرميــة،التوجيهيــة مل
   )٣(.اجلرمية وأسباهبا والعوامل اليت تزيد احتمال وقوعها وعواقبها

وهلذا األمر أمهيـة علـى مـستوى اجملتمـع احمللـي بوجـه خـاص، حيـث ميكـن للقطاعـات              -٢
.  تعمـل معـا مـن أجـل حتقيـق هـذا اهلـدف              املسؤولة عن املسامهة يف استتباب السالمة العامة أن       

للمواطنني مصلحة ودورا يف منع اجلرمية وقد تكون أمهيتهم كـبرية لـدى الـسلطات             أنَّ  والواقع  
وتتيح استراتيجيات منع اجلرمية فرصة إلشـراك اجملتمـع املـدين           . الوطنية فيما يتعلق بالتصدي هلا    

وقــد تــساعد هــذه املــشاركة علــى . مةوالفئــات املتــضررة يف جهــود التعــاون علــى زيــادة الــسال
زيــادة االعتقــاد بــشرعية الــربامج وزيــادة املــساءلة وجتــاوز حالــة انعــدام الثقــة بــني أجهــزة إنفــاذ 

  . القانون واجملتمع املدين وتعزيز فعالية التحقيقات اجلنائية
ومن جهـة أخـرى، يتزايـد االعتـراف علـى الـصعيد العـاملي بالـدور املهـم الـذي تؤديـه                         -٣

زة إنفاذ القانون يف محاية صحة الفرد والصحة العامة، ال سيما يف خمتلف اجملتمعات احملليـة                أجه
وتيسر الشراكة بني أجهـزة إنفـاذ القـانون ومنظمـات اجملتمـع املـدين احلـصول                 . املعرضة للخطر 

على خدمات صحية قائمة على أدلة علمية ومتمحورة حول حقوق اإلنسان للفئـات الـضعيفة         
، ومن شأن ذلك أن يساعد بدوره على احلد مـن اجلرميـة             )ات ونزالء السجون  خدِّرمتعاطو امل (

  . وزيادة ثقة اجملتمعات احمللية يف أجهزة إنفاذ القانون
ا يف  قياديـ  تنص علـى أن تـؤدي احلكومـات دوراً        ملنع اجلرمية  بادئ التوجيهية املأنَّ  ومع    -٤

أيـضا علـى أن يكـون التعـاون والـشراكات مـع         أهنـا تـنص     إالَّ  وضع استراتيجيات منع اجلرميـة،      
 ال يتجــزأ مــن املنظمــات احملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة وقطــاع األعمــال واملــواطنني جــزءاً  

وقد اعُترف بأمهية الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص يف            . استراتيجيات فعالة ملنع اجلرمية   
                                                         

 .www3.unil.ch/wpmu/icvs انظر الدراسة االستقصائية الدولية بشأن ضحايا اجلرمية، املتاحة يف الرابط التايل )1(  

 .٢٠٠٢/١٣ق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي مرف )2(  

 Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making ات واجلرمية،خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل )3(  

Them Work, Criminal Justice Handbook Series (2010). 

4 V.15-00655 

 

http://www3.unil.ch/wpmu/icvs


 

A/CONF.222/13 

نظـم منـع اجلرميـة    : ة التحـديات العامليـة  إعالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـ       
والعدالــة اجلنائيــة وتطورهــا يف عــامل مــتغري، بالــصيغة الــيت اعتمــدها مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين 

   إىل ١٢عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة املنعقــد يف ســلفادور بالربازيــل، يف الفتــرة مــن          
وقـد أعربـت الـدول      . ٦٥/٢٣٠يف قرارهـا    ، وأيـدهتا اجلمعيـة العامـة        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩

بوسـع احلكومـات ودوائـر األعمـال أن تتـوىل، عـن             أنَّ  األعضاء يف ذلك اإلعالن عن اقتناعها ب      
طريق تبادل املعلومات واملعـارف واخلـربات واختـاذ إجـراءات مـشتركة ومنـسقة، وضـع تـدابري           

  . تنفيذهاترمي إىل منع اجلرمية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتعزيزها و
    

  ا  ألهداف واملقاصد  - ألف 
هناك اهتمام متزايد على الصعيد العاملي باملبادرات اليت تشرك اجلمهور يف جهود منـع               -٥

ويف . اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية، وكذلك عدد متزايـد مـن األمثلـة علـى إشـراك اجلمهـور                 
 فيـه التركيـز     ال، الـذي ينـصبُّ     مـن جـدول األعمـ      ٦هذا السياق، وباعتبار اتساع نطـاق البنـد         

على دور احلكومات يف كفالة مـشاركة اجلمهـور، سـتكون املناقـشات الـدائرة يف إطـار حلقـة                    
 فيهـا التركيـز      مكملة للمـداوالت بـشأن هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال، وسينـصبُّ                 ٤العمل  

  . على جهات فاعلة أخرى
  : واألهداف العامة حللقة العمل هي كما يلي  -٦

استبانة اجلهات الفاعلة الرئيسية يف اجملتمع املدين اليت هلـا مـصلحة يف اإلسـهام           )أ(  
يف منع اجلرمية وإذكاء الوعي بإجراءات العدالة اجلنائية أو قدرة على ذلـك اإلسـهام، ومناقـشة                 

  ما هلذه املشاركة من فوائد؛ 
ج واملبــادرات ُهاســتبانة وتعمــيم اجملموعــة الــيت يتزايــد نطاقهــا اتــساعا مــن الــنُّ    )ب(  

  املبتكرة املتخذة على صعيد اجملتمعات احمللية بشأن منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية؛ 
مناقـــشة التحـــديات واملنـــافع ذات الـــصلة بتنـــسيق مـــشاركة اجلمهـــور علـــى   )ج(  

املستوى احمللي من أجل كفالـة التعـاون بـني عـدة قطاعـات لتلبيـة احتياجـات اجملتمعـات احملليـة                  
  ية وحتقيق نتائج مستدامة؛ بفعال

مناقشة بعض األمثلـة املـثرية للجـدل واخلـالف علـى التعـاون فيمـا بـني قطـاع                      )د(  
األعمـــال واحلكومـــات علـــى صـــعيد اجملتمعـــات احملليـــة يف جمـــال منـــع اجلرميـــة وتـــشغيل نظـــم  

  اجلنائية؛  العدالة
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ع املــدين وغــريه مــن ُهج الــيت يتبعهــا اجملتمــاســتبانة خمتلــف الــسياقات واألطــر والــنُّ  )ه(  
اجلهـات الفاعلــة غـري احلكوميــة يف تعزيـز برنــامج منـع اجلرميــة وإصـالح العدالــة اجلنائيـة، وتــشجيع       

  ُهج؛ احلكومات على اعتماد هنُج حمورها اجملتمع احمللي، وتعميق الفهم لتلك السياقات واألطر والنُّ
والـشباب وضـحايا    تعميق الفهم ألمهية دور وسائل اإلعالم وقطـاع األعمـال             )و(  

  . اجلرمية يف إذكاء الوعي بنظام العدالة اجلنائية والفرص املتاحة ملنع اجلرمية
    

  و  ضع إطار لدور مشاركة اجلمهور يف إجراءات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   - باء  
 بـشأن   ٢٠٠٢/١٣وفقا للتوصيات الـواردة يف قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                -٧

ز منع اجلرمية منعا فعاال، تـشجَّع اجملتمعـات احملليـة علـى االضـطالع بـدور يف حتديـد                    تدابري تعزي 
وميكـن االعتمـاد فيمــا   . أولويـات منـع اجلرميـة واملـساعدة علـى اسـتبانة قاعـدة مـوارد مـستدامة         

ُيتخذ من مبادرات التغيري على أشـخاص ذوي قـدرات ومـوارد ملموسـة حمـدودة لكـن لـديهم                    
 مـا توضـع هـذه      وغالبـاً . لتأثري علـى اآلخـرين لتغـيري اهلياكـل االجتماعيـة          مع ذلك القدرة على ا    

 اسـتجابةً   )٤(املبادرات، الـيت كـثريا مـا تكـون تلقائيـة، وُتتخـذ وتنفَّـذ يف إطـار اجملتمعـات احملليـة                     
أنَّ بيــد . الحتياجــات فوريــة وينــصب فيهــا التركيــز علــى مــسائل سياســية أو اجتماعيــة حمــددة 

خذ على الصعيد احمللي قد تؤثر أيضا على اهلياكل الوطنية عن طريق التـشجيع              املبادرات اليت ُتت  
  .إزاء االحتياجات احمللية احملددةعلى إبداء األجهزة احلكومية مزيدا من التجاوب 

ويف ســياق مــشاركة اجملتمعــات احملليــة يف نظــام العدالــة اجلنائيــة، مــن املهــم اســتيعاب      -٨
فمفهوم العدالة احمللية يشمل ختويـل صـالحيات اختـاذ          . لة اجملتمعية مفهومي العدالة احمللية والعدا   

وهــي . القــرار وســلطة النظــام القــضائي هليئــات تكــون أقــرب مــا يكــون مــن اجملتمعــات احملليــة  
، بنقـل الـسلطة مـن احلكومـات         )انظر أدناه (مرتبطة، باعتبار أهنا قائمة على مفهوم الالمركزية        

مفهوم العدالـة اجملتمعيـة فيـشري علـى العمـوم      أمَّا .  الطابع احمللياملركزية إىل هياكل يغلب عليها    
ــع املــتغريات يف أنــشطة منــع اجلرميــة والعدالــة الــيت تــدرج اجملتمــع احمللــي صــراحة يف           إىل مجي

وهــو قــائم علــى أســاس اإلجــراءات الــيت ميكــن أن يتخــذها املواطنـــون         . اإلجــراءات املعنيــة  
وحمـوره  .  اجلنائية ملكافحة اجلرمية واالضـطرابات االجتماعيـة       واملنظمات اجملتمعية ونظام العدالة   

األساسـي هــو حتقيـق نتــائج علـى مــستوى اجملتمعـات احملليــة، حبيـث يركَّــز علـى األمنــاط العامــة       

                                                         
  )4( Lucie Middlemiss and Bradley Parrish, “Building capacity for low-carbon communities: the role of 

grassroots initiatives”, Energy Policy, vol. 38, No. 12 (December 2010). 
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على كل حادثة على حدة، وعلى القيم االجتماعية ككل ال على ما يفتيـه ضـمري كـل فـرد                     ال
  . األفرادعليه، وعلى الصاحل العام ال على مصلحة 

٩-  نظام العدالة اجلنائية ال يويل اهتمامـا كافيـا ملـا يترتـب يوميـا      أنَّ ا على االدعاءات ب ورد
من آثار على اجلرمية واإلخالل بالنظام، ُوضعت ممارسات وابتكارات يف إطـار مفهـوم العدالـة                

شـتراك يف إعـداد   زاعـات واال  اجملتمعية إلشراك اجملتمعات احمللية صراحة يف صنع القرار وحل الـن      
 ومـن شـأن هـذه       )٥(.اخلدمات، ووضع هدف يتمثل يف حتسني نوعية احلياة يف هـذه اجملتمعـات            

املبـــادرات تعزيـــز الثقـــة يف نظـــام العدالـــة اجلنائيـــة، ألهنـــا تراعـــي احتياجـــات ووجهـــات نظـــر 
ركيز علـى  كمـا ُيرتـأى بأهنـا تـسمح بـالت      . اجملتمعات احمللية فيما حتققه من نتائج يف جمال العدالة        

جرب الضرر الواقع علـى الـضحايا وحتميـل اجلنـاة املـسؤولية عـن أفعـاهلم؛ ومـن مث، فقـد أضـفي                        
  )٦(.طابع مؤسسي على هذه املبادرات يف بعض احلاالت من خالل آليات العدالة التصاحلية

وأخريا، وبغية الوقوف علـى أمهيـة املـشاركة علـى الـصعيد احمللـي، مـن املفيـد فهـم مبـدأ                         - ١٠
 وظيفـة دعـم   أْي(واملقـصود هبـذا املبـدأ أن تكـون للـسلطة املركزيـة وظيفـة تكميليـة         . مركزيـة الال
حبيث تؤدي املهام اليت ال ميكن االضطالع هبا بفعالية علـى حنـو مباشـر أو علـى                  ) وظيفة ثانوية   ال

توى وعلى النقيض من ذلك، ينبغي أن تعاجل السلطات احمللية املسؤولة علـى املـس             . املستوى احمللي 
واحلالـة الوحيـدة الـيت ينبغـي فيهـا إسـناد            . احمللي املشاكل اليت يرتـأى أهنـا ذات طـابع حملـي حمـض             

 هي عندما يتعذر على الـسلطات احلكوميـة احملليـة أداء مهمـة              )٧(املسؤولية إىل جهة أرفع مستوى    
 يف ومــن مث، ميكــن إلشــراك اجملتمعــات احملليــة ومــشاركتها . مــا بكفــاءة أو علــى الوجــه الــصحيح

  . أنشطة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن يؤديا إىل حتقيق أفضل النتائج يف هذا اجملال
    

  ز منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية م احملَرالتقدُّ  - جيم  
  و  العدالة اجلنائية 

اسـات ملنـع    املـسؤولية عـن وضـع سي      أنَّ  مت الدول األعـضاء يف إعـالن سـلفادور بـ          سلَّ  -١١
وأعربــت عــن . اجلرميــة واعتمــاد تلــك الــسياسات ورصــدها وتقييمهــا تقــع علــى عــاتق الــدول  

                                                         
  )5( Phil Bowen and Jane Donoghue, “Digging up the grassroots? The impact of marketization and 

managerialism on local justice, 1997 to 2013”, British Journal of Community Justice, vol. 11,  
No. 2/3 (Winter 2013). 

 Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal، ات واجلرميةخدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل )6(  

Justice Handbook Series (2006). 

  )7( Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work. 
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تلــك اجلهــود ينبغــي أن تــستند إىل هنــج متكامــل يقــوم علــى املــشاركة والتعــاون  أنَّ اعتقادهــا بــ
كمـا  . ويشمل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فـيهم أصـحاب املـصلحة يف اجملتمـع املـدين                

الدول األعضاء حتديدا بأمهية تقوية الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل                 مت  سلَّ
  )٨(.منع اجلرمية والتصدي هلا جبميع أشكاهلا ومظاهرها

دت الدول األعضاء يف األبواب ذات الصلة من اإلعـالن علـى   وعالوة على ذلك، شدَّ     -١٢
العوامـل الـيت جتعـل بعـض الـسكان      ضرورة وضع خطط عمل وطنية وحملية ملنع اجلرمية مبراعـاة        

واألمــاكن أكثــر عرضــة خلطــر اإليــذاء أو اإلجــرام أو كليهمــا، واعترفــت بــدور اجملتمــع املــدين  
كمــا شــددت علــى . ووســائل اإلعــالم يف ضــمان ترســيخ ثقافــة قوامهــا احتــرام ســيادة القــانون

   )٩(.ضرورة تعزيز بدائل السجن، مبا يف ذلك العدالة التصاحلية
ــد ا  -١٣ ــة       وق ــا بأمهي ــرف فيه ــرارات أخــرى ُيعت تُّخــذت، بعــد اعتمــاد إعــالن ســلفادور، ق

فعلــى ســبيل املثــال، أهــاب مــؤمتر الــدول . مــشاركة اجلمهــور يف منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة
 يف إعـالن مـراكش بـشأن     األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بالدول األطراف،        

على مشاركة قطاع األعمال يف جمال منع الفساد، وأن تـويل عنايـة       أن تشجع    )١٠(،منع الفساد 
خاصة إلتاحة الفرص إلشراك الشباب باعتبـارهم جهـات فاعلـة رئيـسية مـن أجـل النجـاح يف                    

واعتمد املؤمتر يف دورتـه  . منع الفساد على الصعيد الداخلي ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل       
ــة  ــسة(التالي ــدة يف مد)اخلام ــام   ، املنعق ــا ع ــة بنم ــرار ٢٠١٣ين ــالن   ٥/٤، الق ــة إع ــشأن متابع  ب

 من اتفاقيـة مكافحـة الفـساد، علـى     ١٣مراكش، الذي حث فيه الدول األطراف، وفقا للمادة     
مواصــلة تعزيــز مــشاركة األفــراد واجلماعــات مــن خــارج القطــاع العــام، مثــل اجملتمــع املــدين      

منع الفـساد ومكافحتـه، وشـجع الـدول         واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي، يف        
كمـا أكـد جمـددا    . األطراف على تعزيز قـدرة هـؤالء األفـراد وهـذه اجلماعـات يف هـذا الـصدد           

على أنه ينبغي للدول أن تواصل تعزيز تدابري التوعية يف مجيع قطاعات اجملتمع وأن تـويل عنايـة                  
 وأكـد املــؤمتر، يف  )١١(.سادخاصـة للعمـل مـع الــشباب واألطفـال يف إطـار اسـتراتيجية ملنــع الفـ       

، بــشأن تــشجيع مــسامهة الــشباب واألطفــال يف منــع الفــساد وتعزيــز ثقافــة احتــرام  ٥/٥قــراره 
، بشأن القطاع اخلاص، على أمهية قيام الدول األطـراف          ٥/٦زاهة، وكذلك قراره      القانون والن 

                                                         
 .٣٤ و٣٣ إعالن سلفادور، الفقرتان )8(  

 .٥١و ٤٣و ٣٥ املرجع نفسه، الفقرات )9(  

 .الصادر عن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٤/٣ انظر القرار )10(  

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة الصادر عن مؤمتر الدول  ٥/٤ من القرار ٢٦و ٢٥ انظر الفقرتني )11(  
 .الفساد  ملكافحة
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عامـة الراميـة   بتعزيز مشاركة الشباب واألطفال، حسب مقتضى احلال، يف إعـداد الـسياسات ال      
  .إىل منع الفساد، وأهاب بالدول األطراف أن تعزز مشاركة قطاع األعمال يف منع الفساد

ــام، حتــت ســلطة املــؤمتر، بإنــشاء الفريــق العامــل    م احملــَرومــن أوجــه التقــدُّ   -١٤ ز أيــضا القي
يف جتماعـات املـؤمتر     وتتـضمن وثـائق ا    . احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع الفـساد            

 إشارات إىل أفضل املمارسات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ      ٢٠١٣ و ٢٠١٢ و ٢٠١١و ٢٠١٠األعوام  
 من االتفاقية، يف جماالت منها الشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص ودور   ١٣ و١٢املادتني  

 كمـا أعـد مكتـب األمـم         )١٢(.وسائل اإلعالم وشبكة اإلنترنت والتوعية، يف مجلة أمور أخـرى         
    )١٣(.ات واجلرمية منشورا عن اإلبالغ عن الفسادخدِّر باملاملتحدة املعين

وأوصى فريق اخلرباء املعين باخلدمات األمنية املدنية اخلاصة، يف اجتماعـه الـذي انعقـد                 -١٥
، بـأن تنظـر الـدول يف وضـع          ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٤ إىل   ١٢يف فيينا يف الفتـرة مـن        

مات وشجع على قيام القطـاع اخلـاص بوضـع مـدونات            معايري بشأن تقدمي هذا النوع من اخلد      
كمــا أعــدت اجلمعيــة العامــة واعتمــدت مبــادئ األمــم املتحــدة وتوجيهاهتــا  )١٤(.قواعــد ســلوك

وقــد اعُتــرف يف تلــك . بــشأن ســبل احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة يف نظــم العدالــة اجلنائيــة
ن مقـدمي املـساعدة القانونيـة علـى     املبادئ والتوجيهات بدور املساعدين القـانونيني وغريهـم مـ         

   )١٥(.مستوى اجملتمعات احمللية يف توفري احلصول على تلك املساعدة
، بنـاء علـى توصـية       ٢٠١٤/٢١وأخريا، اختـذ اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي القـرار              -١٦

 من جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، من منظور بعيد املدى بشأن دور السياسات االجتماعيـة              
علـى  أنَّ  وقـد سـلم اجمللـس يف ذلـك القـرار بـ            . باعتبارها أداة لتعزيز جهـود منـع اجلرميـة بفعاليـة          

الدول أن تشجع على إقامة شراكات بني احلكومات على مجيع املستويات املناسبة وأصـحاب              
الشأن يف اجملتمـع املـدين، هبـدف ضـمان تعزيـز واسـتدامة االسـتراتيجيات والـربامج واملبـادرات                    

  . لة ملنع اجلرمية، حسب االقتضاء، وهبدف الترويج لثقافة السالم ونبذ العنفالفعا

                                                         
 CAC/COSP/WG.4/2012/2 وCorr.1 وCAC/COSP/WG.4/2011/2 وCAC/COSP/WG.4/2010/6 انظر الوثائق )12(  

 .CAC/COSP/WG.4/2013/3و

 Reporting on Corruption: A Resource Tool for ات واجلرمية،خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل )13(  

Governments and Journalists (2013). 

 .UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/2 انظر الوثيقة )14(  

 .٦٧/١٨٧ قرار اجلمعية العامة )15(  

V.15-00655 9 
 



 

A/CONF.222/13

املبادرات الشعبية لتعزيز إسهام : مشاركة اجلمهور على الصعيد احمللي  - ثانياً  
    ا  جلمهور يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

  حمل  ة عامة   - ألف  
يت تتمحــور حــول اجملتمعــات احملليــة  التركيــز يف هــذا البــاب علــى املبــادرات الــ ينــصبُّ  -١٧

وهـو يتـضمن أمثلـة    . ومشاركة هذه اجملتمعات يف منع اجلرمية، مبا يف ذلك منع معاودة اإلجرام           
على املبادرات املتخذة واليت كـثريا مـا تقـوم منظمـات اجملتمـع املـدين بتيـسريها، مثـل مبـادرات                      

وقـد أخـذت حكومـات يف    . ئل الـسجن العدالة اجملتمعيـة واملـشاركة يف العدالـة التـصاحلية وبـدا      
بعض احلاالت مببادرات بدأت على الصعيد احمللي مدرجة إياهـا يف إطـار اسـتراتيجيات وطنيـة                 

األهـم هـو أهنـا ُوضـعت أصـال وأثبتـت جـدواها يف اجملتمعـات                 أنَّ  غـري   . أو إقليمية أوسع نطاقـا    
 زيـادة القـدرة علـى املـسامهة يف       احمللية اليت ُحددت فيها املشاكل املعنية أول األمر، ممـا أدى إىل           

  . ترسيخ ثقافة السالم ونبذ العنف
وتتطلــب تــدابري التــصدي اتبــاع أســلوب يف اإلدارة ميكِّــن مــن تفــادي أوجــه القــصور    -١٨

. اهليكلي يف نظام العدالة اجلنائية اليت تعرِّض بعض فئات الـسكان مـرارا وتكـرارا لنتـائج سـلبية              
ناسب بني حجـم اإليـذاء الـذي يتعـرض لـه الـسكان األصـليون        وقد تشمل هذه النتائج عدم الت   

ــال و  ــات واألطف ــدد      /واألقلي ــرط يف ع ــاع املف ــة، واالرتف ــام العدال ــشاركتهم يف نظ ــدى م أو م
ومــن الــضروري أيــضا االعتــراف باحتياجــات ضــحايا  . املــصابني بــأمراض عقليــة يف الــسجون

مـن ضـرر واختـاذ إجـراءات بنـاء علـى       اجلرمية ووضعها يف احلسبان، وذلك إقرارا مبا يلحق هبـم    
ــة    ــة اجلنائي ــع مراحــل إجــراءات العدال ــضايا يف    . ذلــك يف مجي ــاة هــذه الق ــد مــن مراع أيِّ وال ب

  . استراتيجية متماسكة وشفافة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
    

  دور إجراءات العدالة البديلة يف تلبية احتياجات الشباب والفئات   - باء  
  ا  ا عيشة اجتماملهمَّ
 التركيــز فيمــا يــدور مــن مناقــشات عامــة يف العديــد مــن البلــدان علــى أوجــه    ينــصبُّ  -١٩

القصور يف الوظائف التقليدية لنظام العدالة اجلنائية، وخاصة عنـد التـصدي للتحـديات املعقـدة               
ا واملعرضـة   شة اجتماعيـ  اليت يواجهها الضحايا مـن النـساء واألطفـال، فـضال عـن الفئـات املهمَّـ                

ولذا ينبغي النظر يف األخذ بنُهج بديلة، مبا يف ذلك ربط االتـصال بـشبكات التواصـل                 . إليذاءل
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االجتماعي لضمان تقدمي اخلدمات والتدابري الوقائية والعقوبات البديلة، حتت اإلشراف الـدائم            
    )١٦(.للمحاكم، سعيا إىل احلد من املخاطر اليت يتعرض هلا الضحايا ومن معاودة اإلجرام

واهلدف من هنُج العدالة البديلة إعادة تأطري إجـراءات العدالـة اجلنائيـة علـى مـستويات                   -٢٠
ُهج على اتباع أساليب للتعامـل مـع اجلرميـة علـى مـستوى اجملتمـع               فعادة ما تشدد هذه النُّ    . عدة

فعلــى ســبيل . احمللــي تــوازي إجــراءات العدالــة التقليديــة أو حتــل حملــها يف حــال عــدم وجودهــا 
) بالتعاون مع االحتاد األورويب وجهات أخـرى      ( يشجع املرصد الدويل لقضاء األحداث       املثال،

. على العمل بربامج التبين املؤقت بدال من احتجاز األطفال رهن احملاكمـة أو بـدال مـن احلـبس                  
وعلى الصعيد احمللي، جيري العمـل يف إطـار مـشروع فييـت نـام ملنـع جـرائم األحـداث وإعـادة               

شني يف مجيـع أحنـاء البلـد، وال سـيما املنتمـون منـهم إىل         عدة األطفـال املهمَّـ    إدماجهم على مسا  
وكــثريا . أقليــات إثنيــة، مــن خــالل تلقينــهم مهــارات قيمــة فيمــا يتعلــق بطريقــة العــيش والعمــل

يـديل الـضحايا بـدلوهم يف حتديـد طبيعـة النتـائج املتوخـاة، الـيت يكـون الغـرض منـها حتميـل                          ما
  . لوكهماجلناة املسؤولية عن س

ــة علــى وضــع        - ٢١ ــة البديل ــرامج العدال ــائج املتوخــاة مــن ب ــز يف النت ــا مــا ينــصب التركي وغالب
وتـشجع املبـادئ األساسـية السـتخدام بـرامج العدالـة التـصاحلية يف               . وتطبيق اجلـزاءات التـصاحلية    

عـضاء  ، الـدولَ األ   ٢٠٠٢املسائل اجلنائية، اليت اعتمدها اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي يف عـام             
وتـشمل إجـراءات العدالـة    . على اعتماد وتوحيد تدابري العدالة التصاحلية يف إطار نظمها القانونيـة          

الـيت  ) ات أو العنف العـائلي    خدِّرمثل احملاكم املختصة بالنظر يف قضايا امل      (هذه احملاكم املتخصصة    
، )لعـالج اإلجبـاري   مثـل ا  (جيوز هلا األمر بعقوبات غـري احتجازيـة علـى صـعيد اجملتمعـات احملليـة                 

    )١٧(.وتشمل أيضا إجراءات مثل برامج العدالة التصاحلية اليت يشارك فيها الشباب
 حنـو  ١٩٨٩فعلى سبيل املثال، بدأ نظام قضاء األحـداث يف نيوزيلنـدا يتجـه منـذ عـام         -٢٢

 وقد اتـسع نطـاق هـذا النمـوذج        . األخذ بنتائج العدالة التصاحلية بدال من االعتماد على احلبس        
ليشمل نظام القضاء اخلاص بالبـالغني، حيـث يـدعم أيـضا أسـاليب الـسكان األصـليني يف حـل                     

ويف زولوالنـد    )١٨(.واطن القوة يف تقاليـد الـسكان األصـليني املـاوريني          زاعات ويستفيد من مَ     الن
، وهـو   )الذي تديره طائفـة الكـويكرز     (جبنوب أفريقيا، هناك برنامج فينيكس للعدالة التصاحلية        

وتقوم هذه املبادرة علـى     .  سجون ١٠مشاريع وأنشطة ذات صلة بالعدالة التصاحلية يف        يشمل  
                                                         

 .A/CONF.222/RPM.3/1 من الوثيقة ٧٢انظر الفقرة  )16(  

  )17( Handbook on Restorative Justice Programmes, p. 33. 

  )18( Vernon Jantzi, “Restorative justice in New Zealand: current practise, future possibilities” (2001). 
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لـذا فهـم   . من أهم العوامل يف إعادة تأهيل اجملرمني مشاركتهم فيها هم أنفسهم          أنَّ  مبدأ مفاده   
يشاركون يف أنشطة راميـة إىل تعميـق الفهـم واكتـساب املهـارات هبـذا الـشأن، ممـا يـساعدهم                      

زالء ـوباملثـل، أتيحـت الفرصـة يف اهلنـد لنـ          .  جمددا يف اجملتمع بعـد اإلفـراج عنـهم         على االندماج 
املفتوح للمشاركة يف أعمال إنسانية تتمثل يف توزيـع مـواد إغاثـة علـى               " بيجو باتناييك "سجن  

 كمــا ميكِّــن هــذا النــوع مــن األنــشطة اجملتمــع احمللــي مــن اإلقــرار )١٩(.قــرى غمرهتــا الفيــضانات
  .ح يف إعادة إدماج اجملرمني يف اجملتمعبإمكانية النجا

    
  م  شاركة اجلمهور يف تعزيز االحتكام إىل القضاء   - جيم  

من أهم الوسائل اليت متكِّن اجملتمـع احمللـي مـن الـشعور بالثقـة والرغبـة يف املـشاركة يف                       -٢٣
 توعيــة وهــذا يعــين أيـضا احلاجــة إىل . نظـام العدالــة توعيــةُ املـواطنني حبقــوقهم بوضــوح وفعاليـة   

  . املوظفني القضائيني والقانونيني مبسؤولياهتم عند التعامل مع اجملتمعات احمللية
وهناك أدلة معتربة تشري إىل أنه يف حال عـدم وجـود خـدمات قانونيـة أو عـدم وفائهـا            -٢٤

بالغرض، من شأن برامج املساعدة القانونية واإلجـراءات املرتبطـة هبـا أن تـسهم إسـهاما كـبريا                   
وختتلــف .  النتــائج احملققــة يف إطــار إقامــة العــدل األساســي وتوعيــة األفــراد حبقــوقهم يف حتــسني

مناذج برامج املساعدة القانونية اختالفا كبريا؛ فهناك برامج مستقلة وأخـرى مرتبطـة بـشبكات               
وهناك برامج تعتمد على متطوعني يعملون بدون أجـر وأخـرى           . احملامني العاملني للصاحل العام   

ومتكِّــن االســتعانة مبــساعدين قــانونيني، الــيت بــدأت يف مــالوي  )٢٠( مقابــل أجــرتوظــف مهنــيني
واتسع نطاقها ليشمل املنطقة األفريقية، من توعية احملتجزين باملسائل القانونية حـىت يتـسىن هلـم                
متثيل أنفسهم، والتخلص من القضايا غري املهمة اليت ال ميكن تسويتها بسرعة، وتعزيـز التعـاون            

طة والنيابات العامة واحملاكم، للحد من التأخري والتحفيز علـى ابتكـار طرائـق جديـدة                بني الشر 
 والـدليل علـى األمهيـة الكـبرية للمـساعدين القـانونيني             )٢١(.للحد مـن االحتجـاز رهـن احملاكمـة        

االستعانةُ هبم علـى نطـاق أوسـع وتـأثريهم علـى الـسياسات الـذي بلـغ مـستوى التـشريع علـى                        
د اعُتمــدت يف مجيــع أحنــاء القــارة عــدة قــوانني بــشأن املــساعدة القانونيــة   فقــ. الــصعيد الــوطين

                                                         
 Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism ات واجلرمية،خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل )19(  

and the Social Reintegration of Offenders (2012), chap. V, sect. E. 

  )20( Open Society Justice Initiative, Community-based Paralegals: A Practitioner’s Guide (New York, Open 

Society Foundations, 2010), chap 1.2. 

  )21( Penal Reform International, “Commonwealth East African workshop on alternative sentencing and 

strategies to reduce prison overcrowding: Kigali, Rwanda 9th-11th May 2011” (2011).  
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 )٢٤(وسـرياليون  )٢٣(نيجرييـا و )٢٢(مـالوي يف  (ُيعترف فيها صـراحة بـدور املـساعدين القـانونيني           
مثــل برنــامج (طــالب القــانون يــشاركون يف تقــدمي خمتلــف اخلــدمات  أنَّ كمــا ) )٢٥(.أوغنــداو

ــة العامــة يف جنــ   ــة القانوني ــاالثقاف ــربامج تعــود علــى مقــدمي    ). وب أفريقي ــدة مــن هــذه ال فالفائ
  .   اخلدمات ومتلقيها على حد سواء

    
  ضبط األمن يف األحياء واجملتمعات احمللية ومناذج للمشاركة اجملتمعية   - دال  

    يف منع معاودة اإلجرام 
ان احمللــيني تتطلــب املــشاركة اجملتمعيــة يف منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة تعــاون الــسك     -٢٥

ــل باإلجنــازات     ــاريخ حاف ــشاركة ت ــة، وهلــذه امل ــة بفاعلي ــال،  . واملنظمــات احمللي ــى ســبيل املث فعل
اتُّخذت يف العديد من اجملتمعات احمللية يف شىت أحناء العامل مبادرات لـضبط األمـن يف األحيـاء،                  

وقـد  . عيد احمللـي  ُهج احلكوميـة املتكاملـة ملنـع اجلرميـة علـى الـص            وأصبحت تدرجييا جزءا من الـنُّ     
اتُّخــذت مبــادرات مــن هــذا النــوع وحققــت جناحــا ملحوظــا يف بلــدان مثــل أوغنــدا والربازيــل  

هنُـج ضـبط    أنَّ  وعلـى الـرغم مـن       . وجنوب أفريقيا وكندا وكولومبيا وكينيـا ونيجرييـا واليابـان         
التـشجيع علـى     املبدأ األساسي الـذي جيمـع بينـها هـو            األمن يف اجملتمعات احمللية قد تتباين، فإنَّ      

. اتباع هنج قوامه حل مشاكل السالمة العامة يف إطار عالقة شراكة مع أفراد اجملتمعـات احملليـة                
ومن أجل إقامـة وتعزيـز الـشراكة البالغـة األمهيـة بـني الـشرطة واجملتمعـات احملليـة، أعـدَّ الـدليل                        

اعـة البـشرية    التدرييب ملوظفي إنفـاذ القـانون بـشأن تقـدمي خـدمات خبـصوص فـريوس نقـص املن                  
وقـد وردت  . ات باحلقن من أجل أكادمييات الشرطة ومراكـز تـدريب الـشرطة           خدِّرملتعاطي امل 

ــدوفا         ــة مول ــد ومجهوري ــل وتايلن ــستان والربازي ــا وباك ــسلطات يف أوكراني ــن ال ــة م ردود إجيابي
                                                         

، مكَّن اعتماد قانون املساعدة القانونية من إنشاء مكتب مستقل للمساعدة القانونية له ٢٠١١ يف عام )22(  
 :The global campaign for pretrial justice " انظر. صالحية االستعانة مبساعدين قانونيني إىل جانب حمامني

improving pretrial justice in Malawi .")www.opensocietyfoundations.org(.  
، وهو ينص على منح تراخيص لألشخاص الذين تلقوا ٢٠١١ اعُتمد قانون املساعدة القانونية يف عام )23(  

 |The global " انظر. اعدة القانونية لتقدمي هذه اخلدمات إذا لزم األمرالتدريب الالزم بشأن خدمات املس
campaign for pretrial justice: improving pretrial justice in Nigeria) ."www.opensocietyfoundations.org.(  

تلط لتقدمي اخلدمات، يشمل املعلومات القانونية وخدمات تقدمي املشورة ينص القانون على منوذج خم )24(  
ويعترف صراحة بدور املساعدين القانونيني والفائدة من إقامة شراكات بني . وكذلك التمثيل يف احملكمة

 The global campaign for pretrial justice: improving pretrial justice in  "انظر. احلكومة واجملتمع املدين
Sierra Leone." )www.opensocietyfoundations.org(.  

 Hillary انظر(. ةيعترف القانون صراحة بكون املساعدين القانونيني من مقدمي خدمات املساعدة القانوني )25(  

Nsambu, “A call for speedy passing of legal aid bill”, New Vision (20 May 2013)( ،www.newvision.co.ug. 
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نــام وقريغيزســتان وكينيــا، الــيت ترغــب يف تكييــف الــدليل وإضــفاء طــابع رمســي عليــه    وفييــت
  . ه على الصعيد الوطينوتنفيذ
وهنــاك مثــال جيــد آخــر علــى املــسامهة الكــبرية للمجتمعــات احملليــة وهــو برنــامج             -٢٦

املتطوعني ملراقبة السلوك الذي ُوضع يف عدة بلدان آسـيوية، مبـا فيهـا تايلنـد ومجهوريـة كوريـا            
 أجهــزة فــاملتطوعون ملراقبــة الــسلوك، وهــم مواطنــون تكلفهــم  . وســنغافورة والفلــبني واليابــان 

حكومية هبذه املهمة، يعملون على احليلولة دون معاودة اإلجرام عن طريـق دعـم إعـادة تأهيـل         
  . اجملرمني الذين يسكنون يف أحيائهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

ــة الوضــع األمــين علــى الــصعيد احمللــي يف املنــاطق احلــضرية       -٢٧ كمــا تنفَّــذ عمليــات مراقب
رميـة واإليـذاء يف املدينـة املعنيـة واحلـد مـن العنـف يف األمـاكن                  للمساعدة على فهم مـشاكل اجل     

وتتطلب عمليات مراقبة األوضاع األمنيـة، الـيت أحدثتـها جلنـة منطقـة تورنتـو احلـضرية                  . العامة
ملكافحة العنف املرتكب يف حق املرأة والطفـل بكنـدا، أن يقـوم املـشاركون واجملتمعـات احملليـة        

 األوضـاع يف اجملتمعـات احملليـة لتحديـد األمـاكن غـري اآلمنـة أو                 أو املنظمات احلكومية بتقـصي    
ومـن املمكـن أن تـسفر عمليـات مراقبـة األوضـاع األمنيـة               . اليت توحي بالشعور بأهنا غـري آمنـة       

عن عدد من النتائج اإلجيابية، مثل تغيري البيئة املادية للمجتمعـات احملليـة، وإذكـاء الـوعي بآثـار           
ويف غواتيمـاال،   . تمع احمللي ككل وبعـث روح الثقـة واألمـان يف األفـراد            العنف على املرأة واجمل   

، اليت تنفذ برناجما لتوجيه الشباب علـى الـصعيد احمللـي، الـشبان املعرضـني                "سيبا" تساعد مجعية 
للخطر على مقاومـة إغـراء االنـضمام إىل عـصابات مبـساعدهتم علـى التـصدي للتحـديات الـيت                     

وُيعتـرف يف هـذه املبـادرة ويف بـرامج أخـرى مماثلـة              . عنف وعزلـة  يتعرضون هلا يوميا من فقر و     
حباجة الشباب إىل اهلوية واالنتماء وتـنظَّم يف إطارهـا أنـشطة وحلقـات عمـل ومناقـشات ُتغـين             
الــشباب عــن أســلوب احليــاة كــأفراد عــصابات، وذلــك بــدعم مــن منظمــات حمليــة وكنــائس     

    )٢٦(.ومدارس وشبكات جمتمعية يف أحيان كثرية
وعلى الرغم من وجود أدلـة علـى فوائـد إشـراك اجملتمعـات احملليـة يف ضـبط األمـن، فمـن                   - ٢٨

الضروري إجراء املزيد من البحوث بشأن قدرة أجهزة الشرطة على االستمرار يف مـشاركة فعالـة               
ومبـا  . التقييم املنتظم يقتصر على مشاريع وبرامج حمـددة       نَّ   أل )٢٧(ومطردة على املستوى التنظيمي،   
                                                         

  )26( 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). 

  )27( Andy Myhill, Community engagement in policing. Lessons from the literature (London, National 

Policing Improvement Agency, 2006). 
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 اعُترف يف معظم عمليات التقييم الرئيسية لضبط األمن يف اجملتمعـات احملليـة بوجـود صـعوبات                أنه
  . يف التنفيذ إىل حد ما، فينبغي أن ينصب التركيز على وضع ممارسات للتقييم املنتظم

ويف الوقت نفسه، يؤدي قطاعا األمن العام وإنفاذ القـانون دورا حامسـا وإن كـان، يف                   -٢٩
وإذا كانـت   . حيان، غري معترف به إىل حد كبري يف محاية الصحة العامة وحتـسينها            كثري من األ  

القطاعــات األمنيــة مــن أهــم الــشركاء يف العديــد مــن الــربامج يف جمــال الــصحة العامــة، فقلمــا    
وال سـيما للوقايـة مـن فـريوس نقـص           (ُيعترف بكوهنا جـزءا مهمـا مـن األنـشطة يف هـذا اجملـال                

وقـد أسـفر ذلـك عـن اتبـاع هنـج ال يفـي عمومـا بـالغرض                   ).  املصابني به  املناعة البشرية ورعاية  
فيما يتعلق باستبانة السبل الكفيلة بتفعيـل دور أجهـزة إنفـاذ القـانون، وال سـيما الـشرطة علـى                
كل من الصعيدين التنفيـذي واالسـتراتيجي، يف تعزيـز ومحايـة الـصحة العامـة يف إطـار اجلهـود                     

 إعـادة بنـاء    فـإنَّ ،ومـن مث . طـاق أوسـع يف جمـال الـصحة العامـة     املتضافرة لقطاعات عدة علـى ن     
نظام الصحة العامة واألمن على الصعيد العـاملي مـن أجـل إعـادة النظـر يف العالقـة بـني قطـاعي               
األمن والصحة سيمكِّن مـن إتاحـة احلـد األقـصى مـن املـوارد واملـسؤولية املـشتركة عـن وضـع                       

  .  العامليمنوذج لتحسني الصحة العامة على الصعيد
    

دعم وتعزيز مشاركة اجلمهور عن طريق وضع نظم للحصول على معلومات   - هاء  
  إ  حصائية عالية اجلودة عن اجلرمية 

ا يف إعـدادا بيانـات عـن         مهمـ  تؤدي اجلامعات ومعاهـد البحـث ومراصـد اجلرميـة دوراً            -٣٠
راء دراسـات استقـصائية     ويتم ذلـك مـن خـالل إجـ        . اجلرمية دعما لتطوير اجلهود املبذولة ملنعها     

عن اإليـذاء، ومراقبـة األوضـاع األمنيـة احملليـة، والقيـام بدراسـات حمـددة بـشأن دوافـع اجلرميـة                       
وميكــن االســتفادة يف عمليــات ضــبط األمــن مــن الــشراكة مــع مؤســسات مــن هــذا    . والعنــف

املثـال،  فعلـى سـبيل     . القبيل، ال سـيما يف البلـدان املنخفـضة الـدخل والبلـدان املتوسـطة الـدخل                
أقام املرصد الوطين للعنف واجلرمية التابع لوزارة الداخلية يف أوروغواي شراكة مع الـشرطة يف              

ــديو لتحديــد أمنــاط اجلرميــة زمانيــ   ــز دور املؤســسات  )٢٨(.اا ومكانيــمونتيفي  وينبغــي أيــضا تعزي
ل املثـال، يقـوم     فعلـى سـبي   . املستقلة واملهنية املكلفة مبهمة إعداد أو تنسيق اإلحصاءات الوطنيـة         

املعهد الوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا يف املكـسيك، وهـو مكتـب إحـصاء، بـدور فاعـل يف جمـال                      
وقــد أُشــري مــرارا وتكــرارا إىل عــاملْين مهــا عــدم وجــود بيانــات . منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة

د هــذه بــشأن اجلرميــة والوضــع األمــين علــى الــصعيد احمللــي وقــصور اإلجــراءات املتعلقــة بإعــدا  
                                                         

  )28( “La policía junto al Observatorio de Criminalidad realizarán un mapa del delito”, UyPress  
(18 February 2012). 
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البيانات وتقييمها بوصفهما عائقني كبريين أمام وضع تدابري إصالح نظم منع اجلرمية والعدالـة               
وهـو أمـر بـدا جليـا أيـضا يف مـشروع حـديث               . اجلنائية وتنفيذها وقياس مـدى تأثريهـا بفعاليـة        

    )٢٩(.لوضع برامج من أجل ضمان سالمة اجملتمعات احمللية يف دولة فلسطني
    

    ر القطاع اخلاص يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية دو  - ثالثا  
  حمل  ة عامة   - ألف  

يــؤدي قطــاع األعمــال دورا بــارزا يف منــع اجلرميــة االقتــصادية واحلاســوبية، فــضال عــن      - ٣١
وتتجلى هذه املسامهة أساسا يف تطـوير تكنولوجيـات جديـدة    . اجلرمية اليت تستهدف هذا القطاع  

افحــة اجلرميــة، وخاصــة اجلرميــة املرتبطــة بنمــو التجــارة اإللكترونيــة،   وتــدابري راميــة إىل منــع ومك
فقـد  . فضال عن اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية الـيت ُتـستغل فيهـا التكنولوجيـات اجلديـدة              

، علـى التعـاون مـع       ١٩/١رمية والعدالة اجلنائية الـدول األعـضاء، يف قرارهـا           شجعت جلنة منع اجل   
  . ات واإلرهابخدِّرالقطاع اخلاص ملكافحة مجيع أشكال اجلرمية، مبا يف ذلك االجتار بامل

ويقدم القطـاع اخلـاص خـدمات أمنيـة مدنيـة يف عـدد متزايـد مـن الـدول األعـضاء يف                         -٣٢
. ة وأداء بعض املهام اليت عادة ما تكون من اختصاص الـشرطة           خمتلف املناطق هبدف منع اجلرمي    

جهـود التعـاون بـني الـشرطة ومقـدمي اخلـدمات األمنيـة مـن القطـاع اخلـاص                    أنَّ  ومن الواضح   
تالقي بعض الـصعوبات الـيت ميكـن التغلـب عليهـا مـع ذلـك بوضـع سياسـات عامـة والتواصـل                 

وتعزيزا إلسهام مقدمي اخلـدمات األمنيـة       . وزيادة تدخل الدولة من خالل أطر التعاون الرمسية       
مــن القطــاع اخلــاص يف منــع اجلرميــة وضــمان ســالمة اجملتمعــات احملليــة، ينبغــي للحكومــات أن 

    )٣٠(.تنظر يف األخذ مبختلف هنُج الرقابة والتنظيم الرقايب
 وهنالك أمثلة بالغة الداللة على التعاون بـني احلكومـات وقطـاع األعمـال واجملتمعـات           -٣٣

وتـشمل األمثلـة املـذكورة التـدابري        . احمللية يف جمايل منع اجلرمية وتسيري إجراءات العدالة اجلنائية        
اليت اختـذهتا شـركات االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية بـأن رفـضت إعـادة التوصـيل الـشبكي                     
ألجهزة هواتف حممولة مسروقة؛ وإحراز تقدم يف احلد من سرقة السيارات من خـالل هيئـات                

                                                         
  )29( Developing a community safety plan for Hebron, Fareed A’mer and others, eds. (Geneva, Geneva Centre 

for the Democratic Control of the Armed Forces, 2012). 

 the introductory handbook entitled State Regulation ات واجلرمية،رخدِّمكتب األمم املتحدة املعين بامل )30(  

Concerning Civilian Private Security Services and Their Contribution to Crime Prevention and 

Community Safety, Criminal Justice Handbook Series (New York, 2014), Introduction and chap. I. 
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بالتعاون بـني شـركات صـنع       (كة مثل اجمللس الوطين األسترايل للحد من سرقة السيارات          مشتر
ــة    ــسيارات وشــركات التــأمني واحلكوم ــة وهيئــات      ) ال ــني مؤســسات مالي ــدويل ب والتعــاون ال

  . حكومية من أجل منع غسل األموال
هنـاك  فعلـى سـبيل املثـال،    . ويف الوقت نفسه، هنـاك شـراكات مل تتأكـد فعاليتـها بعـد        -٣٤

ــا علــى     ــدا وأحنــاء مــن أوروب ــة معتــربة يف أســتراليا وكن مــن شــأن ختفــيض ســاعات بيــع   أنَّ أدل
بيـد أنـه تبـيَّن      . الكحول احلد من العنف بسبب تعاطيه واحلوادث بسبب القيادة يف حالة سـكر            

من عمليات التقييم يف احلاالت اليت اتُّخذت فيها هذه التدابري عدم امتثال بعض جتار الكحـول                
لتجزئـــة علـــى الـــدوام ملـــدونات قواعـــد الـــسلوك الطوعيـــة، ممـــا رفـــع درجـــة اخلطـــر احملـــدق با

باملستهلكني، فضال عن اكتساب أولئك التجار ميزة تنافسية غري عادلة مقارنـة بالتجـار الـذين                
    )٣١(.ميتثلون فعال ملدونات قواعد السلوك

    
  ل تعزيز مشاركة اجلمهور بعة إزاء شراكات القطاع اخلاص من أجُهج املتَّلنُّا  - باء  

    يف إجراءات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
تساعد اجلهـود الـيت يبـذهلا القطـاع اخلـاص يف جمـايل مـسؤولية الـشركات واالسـتثمار                      -٣٥

االجتماعي، فضال عـن األشـكال األخـرى ملـشاركة قطـاع األعمـال يف األعمـال االجتماعيـة،                   
فعلـى سـبيل املثـال، تتـألف منظمـة         . تماعية واحلـد منـها    على التصدي للعديد من املشاكل االج     

من قادة هذا القطاع الـذين يعملـون        " قطاع األعمال يف خدمة مكافحة اجلرمية جبنوب أفريقيا       "
مــع الــشرطة علــى الــصعيدين احمللــي والــوطين يف البلــد مــن أجــل زيــادة فعاليــة تــدابري الــشرطة    

ا مراكـز الـشرطة وتوسـيع نطـاق بـرامج مـساندة         ملكافحة اجلرمية، وزيادة اخلدمات الـيت توفرهـ       
وقد أفضت هذه املبادرة إىل زيادة عدد الضحايا الذين أبلغوا الشرطة بوقوع جـرائم              . الضحايا

    )٣٢(.وإحاالت الضحايا إىل إدارات حكومية أخرى
وهنالك أيضا أمثلة على مبادرات اختذها القطاع اخلاص، علـى نـدرهتا، هلـدف بعينـه،                  -٣٦

د مـن حالـة انعـدام األمـن واحليلولـة دون وقـوع العنـف الـذي يـؤثر سـلبا علـى نوعيـة                          وهو احل 
ويستهدف مشروع حدائق السالم يف أمريكا اجلنوبية، الـذي أعـده           . احلياة يف اجملتمعات احمللية   

بالربازيـل، شـباَب   " سـول أمريكـا   "معهد ساو دا باز يف ساو باولو بالتعاون مع شـركة التـأمني              
                                                         

  )31( National Drug Research Institute, Restrictions on the Sale and Supply of Alcohol: Evidence and 

Outcomes (Perth, Australia, 2007). 

 Introductory ات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية،خدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل )32(  

Handbook on Policing Urban Space, Criminal Justice Handbook Series (New York, 2011). 
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 بالتـشجيع علـى إصـالح       )٣٣(ة عن طريق القيام، يف إطار استراتيجية ملنـع العنـف،          األحياء الفقري 
وتـبني  . األماكن واحلدائق العامة واحتالهلا سلميا يف منـاطق سـاو بـاولو املعرضـة خلطـر اجلرميـة                 

 املـساعدة   هناك العديـد مـن الفـرص املتاحـة أمـام القطـاع اخلـاص للتـدخل وتقـدمي                  أنَّ  البحوث  
  )٣٤(.فعالةبطريقة ملموسة و

    
  د  ور قطاع األعمال يف منع اجلرمية من خالل هتيئة بيئة رادعة   - جيم  

يندرج منع اجلرمية من خالل هتيئة بيئة رادعة ضمن جمال آخـر أوسـع نطاقـا، هـو منـع                      -٣٧
 وتعـرَّف التهيئـة أو التـصميم بأهنـا عمليـة ابتكـار لغـرض                )٣٥(.اجلرمية باحلد مـن فـرص ارتكاهبـا       

فعلـى سـبيل املثــال،   . مثــل يف حتقيـق منـافع اقتـصادية أو اجتماعيــة أو كليهمـا    معـني عـادة مـا يت   
جتمع االستراتيجية الوطنية للحد من سرقة السيارات، اليت أُحـدثت يف أسـتراليا واملمولـة حاليـا      
من خالل شـراكة بـني احلكومـة الوطنيـة أو حكومـات الواليـات أو األقـاليم وقطـاعي التـأمني                      

الرصـد مـن طـرف الـشرطة، وحتـسني نوعيـة املعلومـات              /بني تشديد املراقبـة   وإعادة التدوير، ما    
املتاحة للـسائقني وغريهـم بـشأن مكافحـة الـسرقة ومـشروع للتوعيـة والتـدريب هبـدف تزويـد                 
لصوص السيارات مـن الـشباب باملهـارات املهنيـة التقليديـة ملـساعدهتم علـى اخلـروج مـن هـذه                  

 اخلاص يقود العديـد مـن هـذه العمليـات الرئيـسية للتـصميم               القطاعأنَّ   ومبا   )٣٦(.احللقة املفرغة 
  . والتهيئة، فله بكل وضوح دور مهم يف هذا اجملال

وال يقتصر التصميم على ابتكار منتجات مادية، بل يشمل أيـضا تـصميم أمـاكن العـيش             - ٣٨
الـذي  ففـي هولنـدا، ُوضـع الربنـامج الـوطين للحـد مـن اجلرميـة،                 . والنظم واإلجراءات والعمليات  

يشارك فيه موظفون قضائيون وشركات تأمني ومصارف وجتار جتزئـة ومنظمـات أربـاب العمـل                
وموظفون، لتحليل اجتاهات اجلرمية، وحتديد أولويـات مـشتركة يف جمـال الـسياسة العامـة ووضـع         
برامج مشتركة، فضال عن حتسني الوضع األمين وإنفـاذ القـانون فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املرتكبـة يف                    

 الــصندوق االســتئماين مــن أجــل احلفــاظ علــى  ٢٠٠٧ كمــا أنــشئ يف عــام )٣٧(.ع األعمــالقطــا
                                                         

  )33( International Centre for the Prevention of Crime (ICPC), Public-Private Partnerships and Community 

Safety: Guide to Action (2011), chap. II. 

 .املرجع نفسه، املقدمة )34(  

  )35( Paul Ekblom, The Private Sector and Designing Products against Crime, in The Oxford Handbook of 

Crime Prevention, Brandon Welsh and David Farrington, eds. (Oxford University Press, 2012). 

  )36( ICPC, Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action, chap. I. 

  )37( Laura Capobianco, “Sharpening the Lens: Private Sector Involvement in Crime Prevention”, 

background paper (ICPC, 2006). 
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األمن يف واليـة الغـوس، علـى شـكل شـراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف إطـار اسـتراتيجية                    
ــها  ويــسعى الــصندوق إىل حــشد املــوارد مــن احلكومــة والقطــاع    . شــاملة ملنــع اجلرميــة ومكافحت

   )٣٨(.قدرات العملياتية ألجهزة األمن التابعة للدولةاخلاص واجلمهور لتحسني ال
    

دور وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي وتكنولوجيا   - رابعاً  
  ا  التصاالت اجلديدة 

  حمل  ة عامة   - ألف  
ميكن أن تكون التغطية اإلعالمية للجرائم واألحداث ذات الصلة هبا اسـتراتيجية فعالـة       -٣٩

فيـدة لتوعيـة اجلمهـور باملـشاكل االجتماعيـة الـيت يـتم التقليـل مـن شـأهنا أو           ملنع اجلرمية وأداة م   
وميكن أن تساعد وسائل اإلعالم أيضا يف احلـد مـن العنـف واجلرميـة يف اجملتمـع،                  . جتاهلها متاما 

  . ال سيما يف حق النساء واألطفال
إذ . اجلرميــةووســائل اإلعــالم قــادرة أيــضا علــى أداء دور دميقراطــي فيمــا يتعلــق مبنــع      -٤٠

تقوم، بفضل ازدياد املعلومات املتاحة للجمهور، بتوعية الـسكان مبـسائل معينـة، ممـا يـشجعهم          
على التفكري حبـسٍّ نقـدي ويـشجع املؤسـسات والوكـاالت واملنظمـات واحلكومـة علـى حتمـل           

وميكــن لوســائل اإلعــالم أن تــساعد أيــضا علــى ضــمان الــشفافية يف املؤســسات     . مــسؤولياهتا
ة يف منع اجلرمية وحتسني األوضاع األمنية، وميكنـها كـذلك حتـسني نوعيـة املراقبـة أو                  املتخصص

فيما يتعلـق بالتعـسف   (ونظام العدالة ) يف حاالت التعسف والفساد مثال  (الرصد لنظام الشرطة    
ــة  وقــد يــؤدي دور وســائل اإلعــالم يف منــع اجلرميــة إىل      . ونظــام التعلــيم ) والتمييــز يف املعامل

 وضع السياسات العامة الالزمة وكذلك إىل اختاذ احلكومة مبـادرات لتخـصيص             التشجيع على 
مـــوارد للمجتمعـــات احملليـــة أو أجهـــزة منـــع اجلرميـــة الـــيت تفتقـــر إىل املـــوارد الالزمـــة لتنفيـــذ   

وسـائل اإلعـالم تقـوم بـدور فاعـل يف التـشجيع       أنَّ  ويشار أخـريا إىل     . استراتيجيات هبذا الشأن  
  . ار الذين يتحكمون يف عملية إعداد السياسات العامة وتنفيذهاعلى مساءلة صناع القر

هنالك اختالفا يف مستوى ونطاق التأثري اإلجيايب لوسائل اإلعالم يف جمـال منـع              أنَّ  بيد    -٤١
شكل الربامج اإلعالمية الذي يقع عليه االختيار عنصر رئيـسي يف تقيـيم أثـر       أنَّ  ويبدو  . اجلرمية

لـذا ينبغـي أيـضا    .  انطباعات اجلمهور عن اجلرمية وتدابري التصدي هلا وسائل اإلعالم يف تكوين   
والـيت يـرد بعـضها يف    (مراعاة جمموعة اجلوانب السلبية اليت قد تترتب على تأثري تلـك الوسـائل         

ُهج الوطنيــة حيــال مــشاركة اجلمهــور يف تعزيــز منــع اجلرميــة والعدالــة ورقــة العمــل املتعلقــة بــالنُّ
                                                         

  )38( ICPC, Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action, chap. II. 
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ــة  ــالم      )). A/CONF.222/9(اجلنائي ــة معاجلــة وســائل اإلع ــق بطريق ــب املتعل ــاك، أوال، اجلان فهن
للمعلومات املتعلقة باجلرائم، واليت هي عبارة عن حبث قصري وسريع وسطحي، ممـا قـد يـؤدي                  

وقـد تقـدم وسـائل اإلعـالم     . إىل احلد من أنواع املعلومات املنشورة وجتاهل قضايا بالغة األمهية      
طريقـة العـرض كـثريا مـا تـشمل جوانـب معينـة منـها                نَّ  اجلـرائم، أل  أيضا صورة غري دقيقة عـن       

علــى اجلانــب " ألمهيتــها اإلعالميــة"بقــصد اإلثــارة، حبيــث يركَّــز يف األخبــار الــيت يقــرَّر تناوهلــا 
لذا من الضروري حتقيق التوازن بني االستفادة القصوى مـن          . العاطفي بدال من احلقائق اجملردة    

ــة لتغطيــ  ــا     اجلوانــب اإلجيابي ــذايت تفادي ــايب ال ــة التنظــيم الرق ة اجلــرائم يف وســائل اإلعــالم وكفال
  . جلوانبها السلبية

وينبغي عدم التقليل من شأن إمكانية استعمال وسائل التواصـل االجتمـاعي باعتبارهـا                -٤٢
كمـــا ُتـــستعمل شـــبكات التواصـــل  . أدوات اتـــصال يف جمـــال منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة 

 الوعي وعرض املعلومات بطريقة تيسر االطالع على معلومات وممارسـات           االجتماعي إلذكاء 
فعالة يف جمال منع اجلرمية، وكذلك زيـادة املعرفـة بنظـام العدالـة اجلنائيـة وكيفيـة املـشاركة فيـه                      

 وميكن استعمال وسائل التواصل االجتماعي أيضا يف تكـوين رصـيد فـردي         )٣٩(.جيابيةبطريقة إ 
  .عي باجلرمية ويعزز القدرة على مواجهتهاواجتماعي، مما يذكي الو

    
تطبيق هنُج التسويق االجتماعي لتيسري إسهام اجلمهور يف منع اجلرمية   - باء  

  و  اجلنائية  العدالة
الغرض من التسويق االجتماعي هو اجلمع بني ما تتمخض عنـه األحبـاث مـن معـارف                   -٤٣

كمــا ميكــن هلــذه . ت املــستهدفةوأشــكال االتــصال احلديثــة مــن أجــل التواصــل مــع أهــم الفئــا  
الوسيلة، باعتبار ما تتيحه من إمكانات من حيـث متكـني األفـراد واجملتمعـات احملليـة، املـساعدة                

 ويـشيع اسـتخدام ُنهـج       )٤٠(.على إحداث حتوالت اجتماعية إجيابية من خالل املشاركة الفاعلة        
 جمــال الــصحة العامــة، مثــل التــسويق االجتمــاعي يف الــربامج الراميــة إىل حتقيــق نتــائج معينــة يف 

ويقل استخدامها عادة يف جمال منـع اجلرميـة         . محالت مكافحة التدخني أو الوقاية من األمراض      
والعدالة اجلنائية، على الرغم من وجود أمثلة بالغة الداللة علـى اسـتخدامها يف الـربامج الراميـة                  

ــة ســكر والعنــف العــائلي   بيل املثــال، أطلــق مركــز  فعلــى ســ. إىل منــع قيــادة الــسيارات يف حال
                                                         

  )39( Murray Lee and Alyce McGovern, Policing and Media: Public Relations, Simulations and 

Communications (London, Routledge, 2013). 

  )40( Peter Homel and Tom Carroll, “Moving knowledge into action: applying social marketing principles to 

crime prevention” in Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, No. 381 (September 2009). 
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يرلنـدا الـشمالية محلـة يف عـام         أمساعدة النساء املعنفات يف اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و          
 إلذكاء الوعي يف إطار هنـج التـسويق االجتمـاعي، اسـُتخدمت فيهـا ملـصقات وأقـوال                ٢٠٠٧

ــسبب       ــيهن ب ــدين عل ــداء الب ــار االعت ــا آث ــساء شــهريات، إىل جانــب صــور تظهــر فيه  العنــف لن
كما استخدمت جنوب أفريقيا واهلند ونيكاراغوا هنج التـسويق االجتمـاعي للحـديث             . العائلي

عن حاالت العنف العائلي وتـأثريه علـى مجيـع أفـراد األسـرة واجملتمـع احمللـي، يف حـني نظمـت                       
أستراليا والواليات املتحدة األمريكية ونيوزيلندا محالت لتعبئـة اجلهـود مـن أجـل القـضاء علـى              

    )٤١(.العنف املرتكب يف حق املرأة
    

خماطر استخدام اجملتمعات االفتراضية ووسائل اإلعالم اجلديدة لنشر املعارف   - جيم  
  و  املهارات، والفرص اليت يتيحها 

من املشاكل الـيت ُتطـرح باسـتمرار يف سـياق اإلجـراءات املتخـذة علـى الـصعيد احمللـي                       -٤٤
رمية عـدم تيـسُّر احلـصول علـى املعـارف واخلـربات الالزمـة               لوضع وتنفيذ تدابري مبتكرة ملنع اجل     

ــا اإلنترنــت واألشــكال اجلديــدة مــن وســائل   . مــن خــرباء أو جهــات أخــرى  وتتــيح تكنولوجي
    )٤٢(.اإلعالم فرصا لتوسيع القاعدة املعرفية من ممارسات جيدة ومبادرات ناجحة

باسـتراتيجية االحتـاد    " لتطرفشبكة التوعية با  "فعلى سبيل املثال، ُيسترشد يف مشروع         -٤٥
ــد اإلرهــابيني   ــة التطــرف وجتني ــادل    . األورويب حملارب واهلــدف مــن هــذا املــشروع هــو تيــسري تب

ــادل         ــدى لتب ــة شــبكة ومنت اخلــربات وأفــضل املمارســات فيمــا بــني املنظمــات مــن خــالل إقام
 احمللية يف سـياق     بعة على صعيد اجملتمعات   ج املتَّ ُهواهلدف من ذلك أيضا هو توحيد النُّ      . األفكار

منــع التطــرف مــن خــالل شــبكات للتعــاون تــضم ممارســني هلــم احتكــاك مباشــر هبــذا الــسياق،  
وخــرباء ميــدانيني، وأخــصائيني اجتمــاعيني، ومدرســني، ومنظمــات غــري حكوميــة، ومنظمــات 

. اجملتمــع املــدين، ومجاعــات الــضحايا، والــسلطات احملليــة، ومــوظفي إنفــاذ القــانون وأكــادمييني 
ــا ُيــ  ــشروع  كم ــسبوك يف م ــام   " (آي ووتــش"ستخدم الفي ــق يف ع ــذي أُطل لتوعيــة ) ٢٠١١ال

اجملتمعات احمللية باجلرمية ومبنعها ومساعدهتا على التأهب هلا، ولنشر معلومات آنية؛ كمـا يتـيح    
ــة   ــة بفاعلي ــسقون   . إطــارا ملــشاركة اجملتمعــات احمللي ــون أو مــديرون أو من ويتــوىل مــديرون حملي

                                                         
  )41( Tracy Castelino and others, “Social marketing for preventing violence against women: making every action 

matter — literature review for the challenge family violence project” (Borderlands Cooperative, 2013). 

  )42( Jessica Anderson, “Online communities: Utilising emerging technologies to improve crime prevention 

knowledge, practice and dissemination”, Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, No. 462 

(April 2014). 
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ــشؤون اجلــرائم مرا  ــد أُحــدثت حــىت اآلن        ل ــشرها، وق ــات واإلذن بن ــن معلوم ــشر م ــا ُين ــة م قب
 واخلطـر مـن هـذه       )٤٣(.صفحات حملية وختصصية على الفيسبوك، باإلضافة إىل منتديات مغلقـة         

الربامج عموما هو تعميم تدابري ذات نزعة شعبوية ال دليل على جدواها، بل تـدابري ضـارة قـد                   
  .ية ومواردها احملدودينتؤدي إىل إهدار وقت اجملتمعات احملل

    
التحديات والتجارب الناجحة فيما يتعلق بشبكات التواصل االجتماعي   - دال  

  و  أساليب ضبط األمن احلديثة 
أدى ظهور مواقع التواصل االجتمـاعي علـى اإلنترنـت إىل نـشوء فـرص وخمـاطر علـى                     -٤٦

ءات العدالـة علـى صـعيد    حد سواء فيما يتعلق بتعزيز مشاركة املواطنني يف ضبط األمـن وإجـرا            
وعلى الرغم مـن إمكانيـة اسـتغالل شـبكات التواصـل االجتمـاعي الرتكـاب                . اجملتمعات احمللية 

أنشطة إجرامية، فإهنا تتيح أيـضا فرصـا إلشـراك اجملتمعـات احملليـة يف إجـراءات مبتكـرة لـضبط                     
ا متكِّـن مـن إبـالغ       كمـا أهنـ   . األمن ومنع اجلرمية ألهنا متكِّن من تالقي أشخاص متقاريب التفكري         

جمموعــات كــبرية مــن الــسكان باألحــداث والتحــذيرات يف الوقــت املناســب، وميكــن تكييفهــا  
فعلى سبيل املثال، استخدمت أجهزة الـشرطة يف كـل مـن             )٤٤(.لتناسب بعض املواقع اجلغرافية   

 يف ٢٠١١لنــدن ومانشــستر وفــانكوفر يف كنــدا، يف أعقــاب أعمــال الــشغب الــيت وقعــت عــام 
كة املتحدة ويف فانكوفر، موقع تويتر لنشر معلومات عن عملياهتا وإتاحة آخـر املعلومـات                اململ

وقد ازداد عدد املتابعني لتلـك األجهـزة علـى تـويتر زيـادة كـبرية، سـواء                  . املستجدة للمواطنني 
وخالل أعمال الشغب، متكنت أجهزة الشرطة، بفـضل        . أثناء هذه األحداث أو بعدها مباشرة     

ات الدائرة بني مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي، من إصدار بيانـات كـأداة            رصد املناقش 
  )٤٥(.الة للتصدي لإلشاعاتفعَّ
وقــد أشــار تقريــر عــن اســتخدام مــوظفي إنفــاذ القــانون يف الواليــات املتحــدة لوســائل   -٤٧

ــاعي إىل   ــذه       أنَّ التواصــل االجتم ــستخدم ه ــانون ت ــاذ الق ــزة إلنف ــن أصــل مخــسة أجه ــة م أربع
وتشمل االستخدامات األخرى مجع الصور أو اإلفادات للتثبـت مـن           . ائل بغرض التحقيق  الوس

األدلة، والكشف عن األنشطة اإلجرامية أو أمـاكن ارتكاهبـا، وحتـري معلومـات عـن اجلـرائم،                  

                                                         
  )43( Josh Maxwell, “Project Eyewatch: reinventing Neighbourhood Watch through social media”, Royal 

Canadian Mounted Police Gazette, vol. 75, No. 1 (2013). 

  )44( Lee and McGovern, Policing and Media: Public Relations, Simulations and Communications. 

  )45( Sebastian Denef and others, “Best practice in police social media adaptation” (2012), deliverable D4.2. 
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 وال مفـر مـع ذلـك مـن          )٤٦(.وتعزيز التواصل مـع اجملتمعـات احملليـة وفهـم الـشبكات اإلجراميـة             
ائل التواصل االجتماعي وتكنولوجيات االتصال اجلديدة، وال سيما فيمـا          اجلوانب السلبية لوس  

فقـــد ازدادت . يتعلـــق باألشـــخاص الـــذين هـــم يف حاجـــة إىل محايـــة خاصـــة، مثـــل األطفـــال  
إمكانيات حصول األطفال على أجهزة االتصاالت احلديثـة، وهـم عـادة مـا جييـدون اسـتعمال                  

تــيح الفرصــة إلســاءة اســتخدام التكنولوجيــا  التكنولوجيــات ذات الــصلة يف ســن مبكــرة، ممــا ي 
بإيــذاء األطفــال واســتغالهلم بــالنظر إىل ســهولة تواصــلهم مــع الغربــاء وقيــامهم بتبــادل ملفــات  
كــبرية تتعلــق مبواضــيع مثــل اجلــنس أو العنــصرية أو العنــف، هــذا يف حــني تقــل فيــه إمكانيــات  

لعـدم وعـيهم يف كـثري مـن األحيـان      وتـزداد خمـاطر إيـذاء األطفـال        . املراقبة واإلشراف األبـويني   
ــا احلديثــة، أو بــ   الرســائل ختــرج مــن نطــاق ســيطرهتم مبجــرد   أنَّ مبخــاطر اســتخدام التكنولوجي

ــادرات املتخــذة بالتعــاون مــع مقــدمي اخلــدمات، للحــد مــن تعــرض      . إرســاهلا ويتــبني مــن املب
ية، مع قبوهلا مـن طـرف       تدابري احلماية ميكن أن تنفَّذ بسرعة وفعال      أنَّ  األطفال حملتويات ضارة،    

  )٤٧(.أصحاب املصلحة يف هذه العملية
    

  تأثري وسائط اإلعالم على استراتيجيات : دور وسائل اإلعالم التقليدية  - هاء  
  م  نع اجلرمية 

ميكــن اســتخدام وســائل اإلعــالم التقليديــة إليــصال رســائل معــدة بعنايــة بغــرض منــع      -٤٨
ختلــف وســائل اإلعــالم علــى الــشباب قــد نبــه إىل أمهيــة  التــأثري املتزايــد ملأنَّ  كمــا )٤٨(.اجلرميــة

 استخدام وسائل اإلعالم للتوعية وتغيري املواقف والـسلوك بـشأن التغطيـة             الثقافة اإلعالمية، أيْ  
 وميكن أن ُتـستخدم يف محـالت التوعيـة أيـضا أنـواع أخـرى مـن        )٤٩(.اإلعالمية جلرائم الشباب 

فعلى سبيل املثـال، مت     . ة من أجل نشر رسائل هبذا الشأن      البىن التحتية املتاحة للمجتمعات احمللي    
، وهــو مبــادرة أســترالية مــشتركة ملكافحــة االحتيــال، "ســان بــريد"االتــصال يف إطــار مــشروع 

بأشخاص يف غرب أستراليا من املمكن أن يكونوا قد تعرضوا لالحتيال عرب الربيـد مـن طـرف                  
 حتـالف باكـستان لـضمان       ٢٠١٣ عـام    وعالوة علـى ذلـك، أنـشئ يف       . مجاعات إجرامية دولية  

                                                         
  )46( LexisNexis, “Social Media Use in Law Enforcement Investigations” (2012). 

  )47( “Study facilitating the identification, description and evaluation of the effects of new information 

technologies on the abuse and exploitation of children” (E/CN.15/2014/CRP.1). 

  )48( Brent Davis and Kym Dossetor, “(Mis)perceptions of crime in Australia”, Trends and Issues in Crime 

and Criminal Justice, No. 396 (July 2010). 

 Vivien Carli, “The media, crime prevention and urban safety: a brief discussion on media influenceانظر  )49(  

and areas for further exploration” (ICPC, December 2008). 
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ــضمان         ــضمان ســالمة وســائل اإلعــالم، ومهــا ي ــدويل ل ســالمة وســائل اإلعــالم والتحــالف ال
أصحاب املـصلحة يف وسـائل اإلعـالم بالبلـد للعمـل مـن أجـل تنفيـذ برنـامج موحـد يتمثـل يف                         

ن هـذان  وميكِّـ . ضمان سالمة الـصحفيني والعـاملني يف وسـائل اإلعـالم واملؤسـسات اإلعالميـة             
التحالفان من توسيع وتعزيز الـربامج القائمـة يف باكـستان ويتيحـان أمـورا يف مجلتـها املـساعدة                    

  )٥٠(.املالية ألسر الصحفيني املقتولني واملساعدة القانونية والتدريب يف جمال ضمان السالمة
    

  ا  الستنتاجات والتوصيات   - خامساً  
لـيت متخـض بعـضها عـن اجتماعـات إقليميـة           فيما يلي جمموعة من التوصيات األوليـة، ا         -٤٩

وهناك متسع لتفصيل هذه التوصيات، وال سيما فيما يتعلق بالـشراكات بـني      . حتضريية للمؤمتر 
  : القطاعني اخلاص والعام والعدالة التصاحلية ودور اجملتمع احمللي واجملتمع املدين يف منع اجلرمية

ور وســائل اإلعــالم التقليديــة ميكــن تــشجيع الــدول األعــضاء علــى اإلقــرار بــد  )أ(  
واجلديــدة يف الــسياسات والــربامج الراميــة إىل تعزيــز إجــراءات منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،   
وتقييم ذلك الدور، ووضع استراتيجيات للتعامل مع النتائج اإلجيابيـة والنتـائج الـسلبية احملتملـة                

 وميكــن أن ينــصب التركيــز يف )٥١(.املترتبــة علــى زيــادة اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي
ــة واالقتــصادية      ــة االجتماعي ــة علــى التنمي تلــك االســتراتيجيات علــى خمــاطر األنــشطة اإلجرامي

  )٥٢(؛للبلدان واجملتمعات ككل، وكذلك على عواقب اإلجرام
ميكن دعوة الدول األعضاء إىل النظر يف اعتمـاد اسـتراتيجيات وبـرامج بـشأن                )ب(  

مبا يف ذلك ضبط األمن واملالحقة والقـضاء وتقـدمي          ( العدالة اجلنائية    مشاركة اجلمهور يف نظام   
ــل    ــادة التأهي ــة وإع ــشورة القانوني ــسلوك      )امل ــة ال ــرفني ومتطــوعني ملراقب ــري حمت ــضاة غ ــصفة ق ، ب

ومــساعدين قــانونيني ومــشاركني يف ممارســات العدالــة التــصاحلية التقليديــة، واعتمــاد تلــك         
 أجل االسـتفادة القـصوى مـن املـوارد املتاحـة لـديها وزيـادة                االستراتيجيات والربامج فعال، من   
  )٥٣(ثقة اجلمهور بنظام العدالة اجلنائية؛

                                                         
  )50( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Communication and Information 

Sector, “Progress on journalists’ safety in Pakistan” (2013). 

 .A/CONF.222/RPM.3/1 من الوثيقة ٧٣ والفقرة A/CONF.222/RPM.2/1 من الوثيقة ٥٠انظر الفقرة  )51(  

 .A/CONF.222/RPM.4/1 من الوثيقة ٨١ انظر الفقرة )52(  

 .A/CONF.222/RPM.1/1 من الوثيقة ٤٤انظر الفقرة  )53(  
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ميكن دعوة الدول األعضاء إىل عرض أفضل املمارسات وتبـادل املعلومـات              )ج(  
بشأن مشاركة القطاع اخلاص يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واالعتـراف باألمهيـة اجلوهريـة        

 وميكــن إيــالء اهتمــام خــاص ملنــع جنــوح األحــداث وإيــذاء )٥٤(.ومــشاركة الــشبابللتوعيــة 
   )٥٥(؛األطفال
ات خـدِّر ميكن أن تطلب الدول األعضاء من مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل                )د(  

واجلرمية أن يعد، يف حـدود املـوارد املتاحـة، أدوات للمـساعدة التقنيـة إلسـداء املـشورة للـدول              
ع علــى مــشاركة اجلمهــور يف منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وكيفيــة        بــشأن كيفيــة التــشجي  

  )٥٦(االستفادة من تلك املشاركة؛
ميكن دعوة الـدول األعـضاء إىل النظـر يف تعزيـز املناقـشة بـشأن اإلصـالحات                    )ه(  

اهليكلية الالزمة لتمكني نظم العدالـة اجلنائيـة مـن إجيـاد حلـول شـاملة للمـشاكل املتعلقـة بـأمن                      
  )٥٧(؛نني، مثل العنف العائلياملواط

ات خـدِّر ميكن أن تطلب الدول األعضاء من مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل                )و(  
واجلرميــة التأكــد مــن مــدى احلاجــة إىل وضــع مبــادئ توجيهيــة لألمــم املتحــدة بــشأن مــشاركة 

، ٢٠٠٢ لعـام  بـادئ التوجيهيـة ملنـع اجلرميـة    املاجلمهور يف منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة لتكملـة      
وميكن االضطالع هبذه املهمة بالتعـاون مـع وكـاالت          . والتأكد أيضا من مدى فائدة األخذ هبا      

  األمم املتحدة األخرى املعنية مثل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية؛
ميكن دعوة الدول األعضاء إىل النظر يف مـنح متويـل علـى املـدى الطويـل مـن                     )ز(  

ة اجلمهور يف منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك التمويـل مـن أجـل                   أجل تعزيز مشارك  
  التأكد من فعالية تدابري حمددة على مر الزمن؛ 

ميكــن تــشجيع الــدول األعــضاء علــى مواصــلة تعزيــز ســيادة القــانون وبــرامج     )ح(  
دة القـانون   التوعية حبقوق اإلنسان، من أجل إذكاء وعي اجلمهور وضمان الثقـة التامـة يف سـيا               

   )٥٨(وإقامة العدل؛
                                                         

 من ٧٣ والفقرة A/CONF.222/RPM.2/1 من الوثيقة ٤٩ نظر أيضا الفقرة؛ ا٤٥ الفقرةاملرجع نفسه،  )54(  
 .A/CONF.222/RPM.3/1الوثيقة 

 .A/CONF.222/RPM.4/1 من الوثيقة ٨٠ انظر الفقرة )55(  

 .A/CONF.222/RPM.1/1 من الوثيقة ٨٠ انظر الفقرة )56(  

 .٤٦ املرجع نفسه، الفقرة )57(  

 .A/CONF.222/RPM.3/1 من الوثيقة ٧٤ أيضا الفقرة؛ انظر ٤٦ املرجع نفسه، الفقرة )58(  
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ميكن تشجيع الدول األعضاء على أن حترص، عند تنفيذ أنشطة منـع اجلرميـة،             )ط(  
. على مشاركة املواطنني مشاركة فعالـة فيهـا مـن خـالل إقامـة شـراكات مـع اجملتمعـات احملليـة                  

خصـصات  ويف هذا الصدد، ميكن دعـوة الـدول األعـضاء إىل النظـر يف إنـشاء جلـان متعـددة الت                    
على الصعيد احمللي ويف وضع آليات للتعاون باستخدام االتصال احلاسويب املباشر للتمكني مـن              

   )٥٩(.توسيع دائرة املشاركة
 

                                                         
 .A/CONF.222/RPM.4/1 من الوثيقة ٧٩ انظر الفقرة )59(  


