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  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٣البند 
   التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الشاملة

  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانون 
  على الصعيدين الوطين والدويل ودعم التنمية املستدامة 

        والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال
  جحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الشاملة التجارب النا    

  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة القانون 
  على الصعيدين الوطين والدويل ودعم التنمية املستدامة 

      والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال
      ورقة عمل من إعداد األمانة    

  صملخَّ 
صالت بني السلم واألمن، وسيادة القـانون، والتنميـة، مـن    الهذه العمل تتناول ورقة   

هذه الصالت يف صكوك األمم املتحدة املتعلقة باجلرميـة. وتعـرض   متثُّل خالل النظر إىل كيفية 
بـالنظر  ملبادرات ذات الصـلة الـيت اتُّخـذت علـى مسـتوى صـنع السياسـات،        ا الورقة باختصار

 ط الورقـةُ وبـدء تنفيـذها. وتسـلِّ    ٢٠١٥ا بعـد عـام   إعداد خطة التنميـة ملـ  إىل مجلة أمور ومنها 
بحــث علــى العالقــة املتبادلــة بــني التنميــة املســتدامة والنــهوض بســيادة القــانون. كمــا ت الضــوَء

ن اتِّباعهـا جتـاه منـع اجلرميـة واإلصـالح يف جمـال       الشـاملة واملتكاملـة الـيت يتعـيَّ     الـنُّهج الورقة يف 
  تية للتنمية.  ؤامإجياد بيئة إىل عمال أوسع يرمي العدالة اجلنائية، يف سياق جدول أ
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     وضوعاملمقدِّمة: خلفية   - أوالً  
ذات جـوهري يف بـرامج اإلصـالح     عنصـرٌ  هـي  أنَّ سـيادة القـانون   اًمن املسلَّم بـه متامـ    -١

ا كـان  ، وشرط ال غىن عنه للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها. وملَّـ الرشيد احلكمه املعين بالتوجُّ
سـيادة   تقـوم علـى   حكوميٍة تنظيميٍة بنيٍةوجود عدالٍة ُتحسن أداَء وظائفها، و ؤسساِتموجود 

 فـإنَّ هلما أمهية حامسة يف إحالل السالم وتعزيز مكاسـب التنميـة،   ني وتسترشد هبا عاملَالقانون 
الـدعم علـى حنـو     يقـدِّمون  أخـذوا  يف جمـال التنميـة  واالختصاصيون املمارسون وكاالت التنمية 

. وميكـن أن  اًعمومـ وسـيادة القـانون   العدالـة  لإلصالحات الرامية إىل حتسـني مؤسسـات   د متزاي
تعتمد تلك العمليات اإلصالحية على االلتزامات الدولية بتعزيز سـيادة القـانون ومحايتـها. ويف    

، وأن العلميـة  لَّـة قائمـة علـى األد  اإلصـالحات  من احلـرص علـى أن تكـون     ال بدَّالوقت نفسه، 
والسياقات احمللية، وأن ترتكز علـى الـدروس املسـتفادة مـن     بصفة خاصة للوقائع مة تكون مالئ

  الوصول إىل العدالة.ُسبل جتارب التنمية السابقة يف تعزيز سيادة القانون وتيسري 
عهـِد   أولمنـذ   اًسيادة القانون نفسها قـد حتسَّـنت كـثري    يف جمالاإلصالحات  كما أنَّ  -٢

لت املعونــة الدوليــة، اســُتكم   الــدويل. ففــي بعــض أوســاط   ظهورهــا علــى جــدول األعمــال    
نة، بـل واسـُتعيض   بقطاعات معيَّاخلاصة اإلصالحات اهلرمية من أعلى إىل أسفل واإلصالحات 

إىل تسـعى  الشـعبية   القاعـدة علـى مسـتوى    اًيف بعض األحيان، مببـادرات أطـول أمـد    اًأيضعنها 
عالوة على ذلك، فقد أُخذت العالقة الوثيقة بـني  ثقافة قوامها سيادة القانون. والترويج لتنمية 

الوصـول إىل  ُسـبل  إصـالحات تسـتهدف   ضـمن  سيادة القانون وحقـوق اإلنسـان يف االعتبـار،    
  العدالة والفساد وحرية الصحافة واستقالل القضاء.  

لســيادة القــانون  تفصــيال واضــحاًالً مفصَّــ اًتعريفــ م األمــني العــام، قــد٢٠٠٤َّويف عــام   -٣
تسـليماً منـه بأمهيـة سـيادة القـانون      ، وذلـك  واملعايري الدولية حلقوق اإلنسانإىل القواعد  يستند

ــة  ــةُ   )١(.يف عمليــات التنمي ــك، فقــد ســلَّطت جترب ــة   وباإلضــافة إىل ذل ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي
                                                         

 ،عرَّف األمني العام سيادة القانون باعتبارها مبدأ للحكم يكون فيه مجيع األشخاص واملؤسسات والكيانات )١(  
، وتطّبق على اً، مبا يف ذلك الدولة ذاهتا، مسؤولني أمام قوانني صادرة علنمن كال القطاعني العام واخلاص

اجلميع بالتساوي وُيحتكم يف إطارها إىل قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. 
ام القانون واملساءلة ويقتضي هذا املبدأ كذلك اختاذ تدابري لكفالة االلتزام مببادئ سيادة القانون واملساواة أم

أمام القانون، والعدل يف تطبيق القانون، والفصل بني السلطات، واملشاركة يف صنع القرار، واليقني 
يف و). S/2004/616من الوثيقة  ٦القانوين، وجتنُّب التعسُّف، والشفافية اإلجرائية والقانونية (انظر الفقرة 

على الصعيد الوطين، تندرج يف صميم العقد االجتماعي القانون، ُيربز األمني العام بأنَّ سيادة موضع آخر، 
بني الدولة واألفراد اخلاضعني لواليتها، وتكفل أن يسود العدل اجملتمع يف كل مستوياته. فسيادة القانون 

تضمن محاية حقوق اإلنسان بكامل نطاقها، وتوفّر للمواطنني وغري املواطنني على حد سواء، سبالً 
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لفيـة مل  ا مـن األهـداف اإلمنائيـة لأل   أنَّ أيومع على االرتباط بني سيادة القانون والتنمية.  الضوَء
جتارب البلدان ُتشري إىل أمهيتـها لتحقيـق تلـك األهـداف.      فإنَّ، سيادة القانونيشر صراحةً إىل 

مــن الفســاد،  فمــن خــالل إرســاء اُألطُــر القانونيــة وضــمان إنفــاذ القواعــد واإلجــراءات واحلــدِّ 
ن اخلـــدمات تقــدمي اخلــدمات الصــحية والتعليميـــة وغريهــا مــ     إمكانيـــة تيســري  ببلــدان  ُعنيــت  

أحـد عوامـل فشـل    باعتباره تلك العناصر  إىل االفتقارذُكر ال، يف حني االجتماعية على حنو فع
القـوانني الـيت حتظـى بالشـرعية وآليـات اإلنفـاذ ذات       قـد سـاعدت   البلدان يف حتقيق أهـدافها. و 

ــاة االقتصــادية والسياســية، مبــا يشــمل النســاء     علــى املصــداقية  توســيع فــرص املشــاركة يف احلي
  احملرومة.   والفئات

    
تسليط الضوء على الصالت بني النهوض بسيادة القانون   - ثانياً  

    املستدامة   والتنمية
    اإلطار املعياري   - ألف  

ة األمــم واتفاقيــ )٢(كانــت اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  -٤
باجلرميـة، وسـلَّطت أحكامهمـا الضـوء     أوَّل صكَّني عـامليني مـتعلقني    )٣(املتحدة ملكافحة الفساد

مـن اتفاقيـة األمـم     ٣٠مـن املـادة    ١ ُتلـزم الفقـرةُ  إذ  األنشطة اإلجرامية على التنميـة.  ريأثتعلى 
األطراف بـأن تتخـذ تـدابري تسـاعد علـى التنفيـذ األمثـل         املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة الدولَ

، آخـذة يف اعتبارهـا مـا للجرميـة املنظمـة مـن       لالتفاقية قدر اإلمكان، من خالل التعاون الـدويل 
  آثار سلبية يف اجملتمع عامة ويف التنمية املستدامة خاصة.

من اتفاقية مكافحـة الفسـاد. وباإلضـافة إىل     ٦٢من املادة  ١ويرد حكم مماثل يف الفقرة   - ٥
عـن قلقهـا    باعتماد اتفاقية مكافحة الفسـاد اخلاص  ٥٨/٤ذلك، أعربت اجلمعية العامة يف قرارها 

بشأن حاالت الفساد الـيت تتعلـق مبقـادير هائلـة مـن املوجـودات، ميكـن أن متثـل نسـبة كـبرية مـن            
مــوارد الــدول، والــيت هتــدِّد االســتقرار السياســي والتنميــة املســتدامة لتلــك الــدول. وعــالوة علــى  

───────────────── 
تصاف يف حاالت إساءة استعمال السلطة، وتتيح تسوية املنازعات بطرق سلمية وعادلة. مشروعة لالن

ويشجِّع تعزيز سيادة القانون هتيئة بيئة تيسِّر حتقيق التنمية البشرية املستدامة ومحاية ومتكني املرأة والطفل 
من  ٤هاجرين (انظر الفقرة ا وعدميي اجلنسية والالجئني واملدين داخليوالفئات الضعيفة، من قبيل املشّر

 ).A/66/749الوثيقة 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(  

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )٣(  
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 ذلك، فقد كانت اتفاقية مكافحـة الفسـاد أوَّل صـك دويل يشـتمل علـى فصـل خـاص باسـترداد        
    )٤(.أ أساسي له آثار إمنائية إجيابيةاملوجودات (الفصل اخلامس) يتناول هذه املسألة كمبد

يسلِّم بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص وخباصـة النسـاء واألطفـال        و  -٦
بضرورة التصـدي لظـاهرة    )٥(املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

اعتمـاد   ومـن مثَّ فإنـه يـنصُّ علـى وجـوب     من جانيب العرض والطلـب علـى حـد سـواء،     االجتار 
ــام        ــراد أو اجلماعــات مستضــعفني أم ــيت جتعــل األف ــدابري هتــدف إىل ختفيــف وطــأة العوامــل ال ت

  ).  ٩من املادة  ٤االتِّجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص (الفقرة 
ــرا  -٧ ــار ار بروتوكـــول وعلـــى غـ ــإنَّ باألشـــخاص، الجتـ ــة هتريـــب  فـ بروتوكـــول مكافحـ

املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة   
عتمـاد تـدابري وقائيـة عامـة تسـتهدف املهـاجرين احملـتملني،        الأولويـة عاليـة    يـويل  )٦(عرب الوطنية

فهـو ُيلـزم الـدول األطـراف بـأن      مثَّ لمهـرِّبني. ومـن   ايا لاحتمال وقـوعهم ضـح  سعى إىل منع يو
تروِّج أو تعزِّز الربامج اإلمنائية والتعاون علـى الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، مـع مراعـاة        

ــالء اهت    ــهجرة، وإي ــع االجتمــاعي االقتصــادي لل ــاطق الضــعيفة اقتصــادي   الواق ا مــام خــاص للمن
االقتصادية اجلذريـة لتـهريب املهـاجرين،     -اب االجتماعية ، من أجل مكافحة األسبعياواجتما

  ).  ١٥من املادة  ٣مثل الفقر والتخلف (الفقرة 
وبالنظر إىل اآلثار املباشرة وغري املباشرة لألسلحة الناريـة علـى التنميـة البشـرية، مبـا يف        -٨

ديباجة بروتوكـول   فإنَّ )٧(،ليف عالج الضحايا وإعادة تأهيلهمذلك اخلسائر يف األرواح وتكا
هبا بصورة غـري مشـروعة   االجتار مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية و

                                                         
البنك الدويل ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استرداد املوجودات املسروقة: صوب هيكل  )٤(  

 World Bank and United Nations Office on Drugs and Crime, Stolenملي السترداد املوجودات، عا

Asset Recovery: Towards a Global Architecture for Asset Recovery, 2010. 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(  

 .٣٩٥٧٤لرقم ، ا٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد  )٦(  

 ,Small Arms Survey 2003: Development denied (Graduate Institute of International Studies: انظر )٧(  

Geneva, 2003), ch. IV, pp. 125 et seq.  من احلّد وقد لفت تقرير األمني العام عن تعزيز التنمية عن طريق
 آلثار احملدَّدة للعنف املسلح على التنمية. ويف إعالن جنيف بشأناالنتباه إىل ا (A/64/228)العنف املسلح ومنعه 

، سلَّم املوقِّعون بأنَّ العنف املسلح يشكِّل عقبة كربى أمام ٢٠٠٦مد يف عام ُتالعنف املسلح والتنمية، الذي اع
عبء العاملي للعنف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وُيقيِّم التقرير الذي نشرته أمانة إعالن جنيف بعنوان "ال

االقتصادية،  - ية "، الصالت بني معدَّالت الوفاة النامجة عن العنف والتنمية االجتماع٢٠١١املسلح لعام 
 زيادة معدَّالت القتل العمد يف احلاالت اليت يزيد فيها التفاوت يف الدخل والفقر املدقع واجلوع. اًُمظهر
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مبا تنطـوي   اًتتضمن تذكري )٨(املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
ي واالجتمـاعي وحقهـا   عليه األسلحة النارية من خطر على رفاه الشعوب وتطورهـا االقتصـاد  

الغـرض النـهائي   يف العيش يف سالم. وتربهن هذه اإلشارة، ولو بطريقـة غـري مباشـرة، علـى أنَّ     
هبـا علـى حنـو غـري مشـروع      االجتـار  خذة هبدف التصدي لصنع األسلحة النارية ومن التدابري املت

ة مرتفعـة ُتقلِّـل   أمنيـ محاية الناس وسالمتهم، واحترام أرواحهـم وكرامتـهم، وإرسـاء معـايري      وه
  اإليذاء. من احتمال

    
    إطار صنع السياسات   - باء  

تلـــك  اًوخصوصـــركَّـــزت مـــؤمترات األمـــم املتحـــدة ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة،   -٩
املعقــودة علــى مــدار الســنوات اخلمــس عشــرة املاضــية، علــى الصــالت بــني ســيادة     املــؤمترات 

، ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٧إىل  ١٠ملعقــود يف فيينــا مــن القــانون والتنميــة. ويف املــؤمتر العاشــر ا
مثَّ تأييـد   )٩(مع العملية اليت انتهت باعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة،  اًوبالتوازي تقريب

يف تقريـر األمـني العـام بشـأن الـدليل التفصـيلي لتنفيـذ         اًالحقـ األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفيـة  
ــة (الوثيقــ  ــة ســيادة القــانون بصــفتها هــدف  A/56/326ة إعــالن األلفي ــار ألمهي مــن  اً)، أُويل االعتب

من الوثيقـة   ١أهداف التنمية املستدامة ووسيلة لدعم حتقيق األهداف اإلمنائية األخرى (الفقرة 
A/CONF.187/3  وباإلضافة إىل ذلك، فقد ركَّز املؤمتر احلادي عشر، املعقود يف بانكوك مـن .(

اجلــرائم االقتصــادية واملاليــة علــى تــأثري علــى  داًحمــدَّ تركيــزاً، ٢٠٠٥ريل نيســان/أب ٢٥إىل  ١٨
 اًخطـري  اًالتنمية املستدامة. ويف هذا الصدد، لُـوِحظ أنَّ اجلـرائم االقتصـادية واملاليـة ُتمثِّـل هتديـد      

ــة    ــة االجتماعي ــى التنمي ــد عل ــد مــن    -يف األمــد البعي ــة يف العدي االقتصــادية الســلمية الدميقراطي
ه يف حـني  املناقشـات بشـأن هـذه املسـألة، أنـ     ان. وممَّا ُشدِّد عليه أثنـاء املـؤمتر ُبغيـة تشـكيل     البلد

أثرهـا إذا تـواترت    فـإنَّ تكون هلذه اجلرائم عادة يف األجل القصري تكاليف ميكن تقديرها كمِّيا 
وإن كـان أقـل مباشـرة، وميكـن أن يقـوِّض فعاليـة سـري         -مع مرور الزمن يصبح أكثر خطورة 

  ). A/CONF.203/7من الوثيقة  ٢٥الدميقراطية واملساءلة وسيادة القانون أو تدعيمها (الفقرة 
ويف أعقاب املؤمتر احلادي عشر، كان بدء نفاذ مجيع صكوك األمم املتحـدة املـذكورة     -١٠

لــة عهــد جديــد لربنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعداإيــذانا بمبثابــة املتعلقــة باجلرميــة أعــاله 
اخلربات اليت تراكمت لدى مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة       كما أنَّ اجلنائية. 

                                                         
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦لد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٨(  

 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )٩(  
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ملكافحة الفساد ولدى مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب         
ى مكتـب  ، وكـذا املعـارف املتناميـة لـد    نيهـذين الصـكَّ  الوطنية، اللذين أُنشئا الستعراض تنفيذ 

األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة والـيت اكُتسـبت مـن خـالل املسـاعدة يف تعزيـز ذلـك          
: أنَّ جنـاح اجلهـود املبذولـة ملكافحـة اجلرميـة جبميـع       حموري مؤداهعن استنتاج أسفرت التنفيذ، 

دالـة  عنظـم  ، يتوقـف علـى مـا إذا كانـت لـدى البلـدان       اًوتطور اًأشدها ضرروخباصة أشكاهلا، 
  جنائية تعمل بكفاءة وفعالية وإنسانية.  

ونتيجة لذلك، ويف إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهـة التحـدِّيات     -١١
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطوُّرها يف عـامل متغيِّـر، الـذي اعتمـده املـؤمتر الثـاين       نظم العاملية: 

، أقـرَّت الـدول األعضـاء بـأنَّ     ٦٥/٢٣٠يف قرارها رقـم  امة الععشر، وأيَّدته بعد ذلك اجلمعية 
نظام منع اجلرمية والعدالة اجلنائية هو لبُّ سيادة القانون وبـأنَّ التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة     

يراعــي االعتبــارات اإلنســانية ال فعَّــاملســتدامة ألمــد طويــل وإرســاء نظــام عدالــة جنائيــة نــاجع  
  إجيابيا.   ؤثِّر كل منهما يف اآلخر تأثرياًويتَّسم بالكفاءة أمران ي

ويف أعقاب مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ويف ضـوء          -١٢
متهيــد الطريــق أمــام تشــكيل األولويــات واألهــداف خلطــة األمــم املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــام   

، دراسـات استقصـائية  وكـذلك عـدة   يرهـا،  ، أشار عدٌد من وثائق األمم املتحـدة وتقار ٢٠١٥
الوصـول إليهـا ومؤسسـات    متاحة ُسـبل  الة ععدالة جنائية فنظم إىل الصلة اجلوهرية بني وجود 

رد والشـامل للجميـع، والتنميـة    من ناحية، والنمـو االقتصـادي املطَّـ    ،لسيادة القانون اًتعمل وفق
من ناحيـة أخـرى. ويف عـام     ،ألساسيةاملستدامة، واإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات ا

باشـرة بـني التنميـة    املصـلة  ال )١٠("تقرير التنمية العامليـة: الصـراع واألمـن والتنميـة"    ن بيَّ، ٢٠١١
م أنَّ التهديـدات الـيت تواجههـا التنميـة والناشـئة مـن العنـف املـنظَّ        مقدِّما احلُجج على والعدالة، 

رية األمد أو جزئية، وإمنـا يقتضـي األمـر إنشـاء     والصراع واهلشاشة ال ميكن عالجها حبلولٍ قص
األمن والعدالة وفـرص العمـل بالتسـاوي بـني مجيـع      ُسبل احلصول على مؤسسات شرعية ُتوفِّر 

معاجلـة َمـواطن   العدالـة، وإدارة  نظـم  املواطنني. وعلى هذا النحو، فـإنَّ اجلهـود املبذولـة لتعزيـز     
ا، ليست ضـرورية فحسـب للتصـدي للجرميـة علـى      حلد منها، ومتكني الفقراء قانونيالضعف وا

املتعلقـة بالتنميـة علـى    العامـة  لوضـع اخلطـط والسياسـات     اًأيضـ ال، وإمنـا هـي ضـرورية    حنـو فعَّـ  
  املستوى الوطين.  

                                                         
 ).٢٠١١(واشنطن العاصمة،  : الصراع واألمن والتنمية٢٠١١تقرير التنمية يف العامل البنك الدويل،   )١٠(
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، عقـدت اجلمعيـة العامـة مناقشـة مواضـيعية عـن املخـدِّرات        ٢٠١٢ويف حزيران/يونيه     -١٣
ط وقشـت فيهـا الصـالت بـني اجلرميـة والتنميـة، وسـلَّ       يهـدد التنميـة، ن   اًواجلرمية بوصفهما خطـر 

املشــاركون فيهــا الضــوء علــى احلاجــة لزيــادة إدمــاج العدالــة اجلنائيــة ومنــع اجلرميــة يف اإلطــار    
  األوسع لعمل األمم املتحدة.  

وعالوة على ذلك، وكما أشار تقرير فريق عمـل منظومـة األمـم املتحـدة املعـين خبطـة         -١٤
ن "املسـتقبل الـذي نريـد للجميـع"، فـإنَّ تنفيـذ       املعنـوَ  ،٢٠١٥مية ملا بعد عام األمم املتحدة للتن

يتوقـف إىل حـد بعيـد علـى وجـود       ٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية ملـا بعـد عـام    تضعها خطة أيِّ 
على املستوى الـوطين واحمللـي والبلـدي تسـتند إىل سـيادة      الة فعَّرشيد (حوكمة) قدرات حكم 

واملشــاركة، وإىل للجميــع المتثــال للقــوانني الدوليــة ومبــادئ الشــمول  القــانون، مبــا يف ذلــك ا
بغيــة أشــدهم معانــاة مــن اإلقصــاء،  وخباصــة ، علــى الصــعيدين القــانوين واحمللــي متكــني األفــراد 

    )١١(.الوطين واحمللياملستويني شاركة بفعالية يف صنع القرار على امل
ميكن أن تكون مبثابة األساس الـذي يسـتند   واقترح التقرير أربعة أبعاد أساسية مترابطة   -١٥

إليــه حتديــد األهــداف والغايــات خلطــة هتــدف إىل حتقيــق حتــوُّل جــوهري ُيفضــي إىل مســتقبل    
كمـا   )١٢(مشترك وآمن ومستدام للجميع. وكان من بني هذه األبعـاد األربعـة السـالم واألمـن.    

ا ينبغي أن يكون يف موقـع القلـب   منه احلّدمجيع أشكال العنف واإلساءة ودرء أكَّد التقرير أنَّ 
امللزمـة  القواعـد  باعتبـاره مـن   بأمهيـة األمـن البشـري، سـواء      اًمطلقـ  اًإقرارتتضمن خطة أيِّ من 

  )١٣(.لتنميةمن املقوِّمات األساسية لحقوق اإلنسان، أو باحترام 
وعــالوة علــى ذلــك، ففــي إعــالن االجتمــاع الرفيــع املســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن      -١٦
النهوض بسيادة القانون، علـى الصـعيدين    ربة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، اعُتسياد

إلعمــال حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية علــى حنــو تــام،   اأساســي اًالــوطين والــدويل، أمــر
وحتقيق التنمية املستدامة والنمو االقتصادي الشامل للجميع والقضاء علـى الفقـر واجلـوع. ويف    

ل، فإنَّ إحراز تقـدُّم يف كـلٍ مـن هـذه اجملـاالت ميكـن أن يعـزِّز مـن تطبيـق سـيادة القـانون            املقاب
    .)٦٧/١من قرار اجلمعية العامة  ٧بصفة أعم (الفقرة 

                                                         
املستقبل الذي نريد ، ٢٠١٥فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين خبطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام   )١١(

 .٩٣و ٩٢)، الفقرتان ٢٠١٢(نيويورك،  للجميع

 .٥٨، الفقرة A/67/257 اًوما بعدها. انظر أيض ٨٩الفقرات  املرجع نفسه،  )١٢(

 .٩١، الفقرة املستقبل الذي نريد للجميع  )١٣(
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وأكَّد األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره عن النهوض خبطة األمم املتحدة للتنمية ملـا    -١٧
إىل  اًرار، وحقــوق اإلنســان، واحلوكمــة الفعالــة اســتناد ، أنَّ الســالم واالســتق٢٠١٥بعــد عــام 

عناصــرها التمكينيــة. مــن ســيادة القــانون واملؤسســات الشــفافة هــي كلــها مــن نــواتج التنميــة و
ميكن أن يوجد سالم بال تنميـة وال تنميـة بـال سـالم. وال ميكـن أن يتحقـق السـالم الـدائم          فال

كمـا أنَّ  ترام حقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون.     والتنمية املستدامة على الوجه األكمل دون اح
الشفافية واملساءلة مها أداتان قويتان لكفالة مشـاركة املـواطنني يف صـنع السياسـات وإشـرافهم      

كـذلك فـإنَّ مـن شـأن     على استخدام املوارد العامة، مبـا يف ذلـك منـع إهـدار املـوارد والفسـاد.       
ــة     ــانوين وســهولة الوصــول إىل العدال ــتمكني الق ــة    ال ــة القانوني ــة اهلوي واســتقالل القضــاء وكفال

 ٩٥اخلـدمات العامـة (الفقـرة    التمكّن مـن احلصـول علـى    دور حاسم يف االضطالع ب ،الشاملة
  ).A/68/202من الوثيقة 

ــ  -١٨ ــة    اًووفق ــة العام ــرار اجلمعي ــق    ٦٨/٣٠٩لق ــرح الفري ــة أن يكــون مقت ــرَّرت اجلمعي ، ق
لتنمية املستدامة هو األساس الرئيسي الذي يسـتند إليـه   العامل املفتوح العضوية املعين بأهداف ا

. ومــن بــني األهــداف ٢٠١٥إدمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة يف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   
، الـذي يـدعو الـدول إىل التشـجيع علـى      ١٦احملدَّدة يف التقرير النهائي هدُف التنمية املسـتدامة  

حد من أجل التنميـة املسـتدامة، وإتاحـة الُسـبل لوصـول      إقامة جمتمعات مساملة ال ُيهمَّش فيها أ
اجلميــع إىل العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى مجيــع    

  ). A/68/970/Corr.1املستويات (الوثيقة 
 وباإلضافة إىل ذلك، ففي التقرير التجميعي الذي قدَّمه األمني العام يف كـانون األول/   -١٩

ــا بعــد عــام     ٢٠١٤ ديســمرب ــة املســتدامة مل ــق إىل   ،٢٠١٥بشــأن خطــة التنمي واملعنــون "الطري
: القضـاء علـى الفقـر وتغـيري حيـاة اجلميـع ومحايـة كوكـب         ٢٠٣٠العيش بكرامـة حبلـول عـام    

نزيهـة، ووجـود مؤسسـات    قضـائية  نظـم  األمني العام أنَّ توافر سبل اللجـوء إىل   أبرزاألرض"، 
للمساءلة، واختاذ تدابري ملكافحة الفساد واحلد من التدفقات املاليـة  للحكم الدميقراطي خاضعة 

ال يتجـزأ مـن    اًأموٌر تشكِّل جـزء هي غري املشروعة، وتوافر ضمانات حلماية األمن الشخصي، 
"العـدل:   دُحـدِّ ). وعالوة على ذلـك، فقـد   A/69/700من الوثيقة  ٧٨التنمية املستدامة (الفقرة 
مـن سـتة    اًواحـد باعتبـاره  والسالم يف اجملتمعات وتقويـة املؤسسـات"    العمل على إشاعة األمان

مـن شـأهنا أن تسـاعد يف تشـكيل وتعزيـز طـابع خطـة التنميـة املسـتدامة العـاملي           أساسية عناصر 
  .  التحّولواملتكامل واملفضي إىل 

ــادي      -٢٠ ــا اجمللـــس االقتصـ ــر، دعـ ــؤمتر الثالـــث عشـ ــريية للمـ ــال التحضـ ــياق األعمـ ويف سـ
ــراره واالجتمــ ــع أصــحاب    ٢٢/٢٠١٤اعي، يف ق ــة ومجي ــدولَ األعضــاَء واملنظمــات الدولي ، ال
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املـؤمتر الثالـث عشـر يف    املسامهة الـيت ميكـن أن يقـدمها    املصلحة املعنيني إىل تقدمي آرائهم بشأن 
. وتــرد اآلراء الــيت مجعهــا مكتــب األمــم  ٢٠١٥خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  بشــأن املناقشــات 

  ). A/CONF.222/5خدِّرات واجلرمية يف تقرير مستقل (الوثيقة املتحدة املعين بامل
ــة العامــة، يف قرارهــا    -٢١ بشــأن ســيادة القــانون ومنــع اجلرميــة    ٦٩/١٩٥وأكَّــدت اجلمعي

بشـأن  املناقشـات   نَّأ، ٢٠١٥والعدالة اجلنائية يف إطار خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعـد عـام   
احتـرام سـيادة القـانون     نبغـي أن تأخـذ يف احلسـبان ضـرورةَ    ي ٢٠١٥خطة التنمية ملـا بعـد عـام    

ــة اجلنائيــة دور   ــار   اً هامــوتعزيزهــا، وأنَّ ملنــع اجلرميــة والعدال ا يف هــذا الصــدد، مــع إيــالء االعتب
الواجــب ألعمــال جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل إدراج مســامهاهتا، حســب          

، وذلـك بالتشـاور الوثيـق مـع     ٢٠١٥نميـة ملـا بعـد عـام     خطـة الت بشأن االقتضاء، يف املناقشات 
األعضاء على أن تويل االعتبـار الواجـب، يف    عت الدولَ، وشجَّاملعنينيمجيع أصحاب املصلحة 

، إىل سـيادة القـانون ومنـع اجلرميـة والعدالـة      ٢٠١٥مداوالهتا بشـأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       
رام العاملي حلقوق اإلنسان وتوطِّد املؤسسات الوطنيـة  اجلنائية، وأن تعزِّز يف الوقت نفسه االحت

  ذات الصلة.  
وعــالوة علــى ذلــك، ففــي االجتماعــات اإلقليميــة التحضــريية للمــؤمتر الثالــث عشــر،     -٢٢

ــوق اإلنســان،          ــة وحق ــن والعدال ــبة لألم ــانون بالنس ــيادة الق ــة س ــدول األعضــاء أمهي ــدت ال أكَّ
متكينيـا ينصـبُّ يف صـميم النمـو      اًن باعتبارهـا شـرط  وشدَّدت على الدور احلاسم لسيادة القـانو 

املستدام واملنصف، وأقرَّت باألمهية احملورية لقضايا منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بالنسبة لسـيادة  
ــن         ــة واالقتصــادية، وأوصــت بتضــمني عناصــر م ــة االجتماعي ــها للتنمي ــن مثَّ أمهيت ــانون، وم الق

والعدالـــة اجلنائيـــة الراميـــة لتعزيـــز ســـيادة القـــانون يف   سياســـات واســـتراتيجيات منـــع اجلرميـــة
التقييمات القُطريـة املشـتركة لألمـم املتحـدة، وإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة،           

ــة ذات الصــلة، وورقــات    ــة والعملي ــة بشــأن  ســتراتيجية االوخططهــا اإلجرائي مــن احلــّد القطري
مــــن الوثيقــــة  ١٠إىل  ٨ائيــــة (الفقــــرات مــــن الفقــــر، ويف أيِّ إطــــار آخــــر للمســــاعدة اإلمن

A/CONF.222/RPM.1/1 من الوثيقة  ٨و ٧، والفقرتانA/CONF.222/RPM.2/1 .(  
    

    الشاملة يف تنفيذ تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  النُّهوج  - اًثالث  
يتفـق مـع   بـع، مبـا   ، الدولَ األعضاء بأن تت٦٦/١٨١َّ أوصت اجلمعية العامة، يف قرارها  -٢٣

إزاء منــع اجلرميــة وإصــالح نظــم  مالًومتكــا الًالســياق الــوطين املناســب لكــلٍ منــها، هنجــاً شــام 
إىل تقييمـات أوليـة أُجريـت وإىل البيانـات الـيت مت مجعهـا، مـع التركيـز          اًالعدالة اجلنائية، اسـتناد 

نــع علــى مجيــع قطاعــات نظــام العدالــة، وأن تضــع سياســات واســتراتيجيات وبــرامج كفيلــة مب   
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األبعاد املتعددة اليت تتسم هبـا اجلرميـة واإليـذاء يف أيِّ    ُيعىن فيه باجلرمية. والنهج الشامل هو هنج 
إىل تقيــيم دقيــق باســتخدام  اًبلــد، مبــا يف ذلــك اجلرميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، وذلــك اســتناد

ذلـك النـهج    أدوات مثل الدراسـات االستقصـائية بشـأن اإليـذاء وإحصـاءات اجلرميـة. كمـا أنَّ       
ن تـدابري ترمــي إىل العنايــة  املــدين، ويتضــم مجيـع املؤسســات ذات الصــلة واجملتمـع   اًأيضــيشـمل  

 النُّهــوجتتضــمن أو الضــحايا. ويف معظــم احلــاالت،   رمنيباحتياجــات الفئــات املعينــة مــن اجملــ  
اج هــذه الشـاملة تــدابري التصـدِّي اخلاصــة مبنــع اجلرميـة والعدالــة اجلنائيـة علــى حــد سـواء. وحتتــ     

  بعد إعدادها من خالل اتِّباع هنج تشاركي.  مستوى سياسي  ها على أعلىإىل إقرار النُّهوج
    

    تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة ملنع اجلرمية   - ألف  
    مفهوم منع اجلرمية مبعناه الواسع   - ١  

رميـة  وضـع سياسـات منـع اجل   يف إعالن سلفادور، سلَّمت الدول األعضـاء بـأنَّ جهـود      -٢٤
ــائم علــى      تلــك السياســات  واعتمــاد ورصــدها وتقييمهــا ينبغــي أن تســتند إىل هنــج متكامــل ق

أصـحاب املصـلحة مـن    املشاركة والتعاون يشمل مجيـع أصـحاب املصـلحة املعنـيني، مبـن فـيهم       
    )١٤(.اجملتمع املدين

إلجرامـي  بـردع السـلوك ا  لتصـدي للجرميـة   إىل اهتدف تـدابري العدالـة اجلنائيـة التقليديـة     و  - ٢٥
املتحـدة   من خالل إقامة املسـؤولية اجلنائيـة الفرديـة. أمَّـا منـع اجلرميـة، كمـا تناولتـه مبـادئ األمـم          

مـن املخـاطر تتعلـق    فهو مفهوم أوسع يقوم على فكرة أنَّ هناك عوامل  )١٥(،التوجيهية ملنع اجلرمية
تعـرُّض األفـراد للجرميـة    اطر خمـ ميكـن أن تزيـد مـن     اًبالفرد والعائلة واجملتمع احمللي واجملتمـع عمومـ  

املتَّبعـة يف املنـع،    النُّهـوج والعنف واإليذاء. وتضع املبادئ التوجيهية اخلطوط العريضة للعديـد مـن   
ــا يف ذلــك  ــراد مــن خــالل اختــ    مب ــاه األف ــز رف ــة واالقتصــادية والصــحية   تعزي ــدابري االجتماعي اذ الت

ارتكــاب األفعــال اإلجراميــة، يف  تــؤثر والتعليميــة، وتغــيري الظــروف الــيت تســود يف األحيــاء والــيت
العتقـال، ومنـع العـودة إىل ارتكـاب اجلـرائم مـن       لالتعـرُّض  خمـاطر  وزيـادة  املتاحة وتقليل الفرص 

خالل املساعدة على إعادة إدماج اجملرمني يف اجملتمع. وميكن الستراتيجيات منـع اجلرميـة احملكمـة    
هم يف ن اجملتمعات احملليـة وتسـ  امن أم اًأيضأن تعزِّز التخطيط أن متنع اجلرمية واإليذاء، كما ميكن 

ــا  )١٦(.التنميــة املســتدامة للبلــدان  النســاء واألطفــال،  اًوخصوصــفيمــا يتعلــق بضــحايا اجلرميــة،  أمَّ
                                                         

 .٣٣الفقرة  ،٦٥/٢٣٠ر اجلمعية العامة قرامرفق   )١٤(

 .٢٠٠٢/١٣تصادي واالجتماعي قرار اجمللس االقمرفق   )١٥(

 .١املرجع نفسه، املرفق، الفقرة   )١٦(
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والتخفيــف مــن معانــاة  احلــد مــن ظــاهرة تعّرضــهم لإليــذاءفالغايــة املتوخَّــاة مــن منــع اجلرميــة هــي 
رام والتعسُّـف  ن مبادئ العدل األساسية املتعلقـة بضـحايا اإلجـ   إلعال اً، وذلك وفقهؤالء الضحايا

  )١٧(.يف استعمال السلطة
مـا فتئـت   ز يف البحـوث املتعلقـة مبنـع اجلرميـة يف العقـود املاضـية،       م احملَروبالرغم من التقدُّ  - ٢٦
يف  اًوخصوصــوضــع وتنفيــذ سياســات وبــرامج شــاملة ملنــع اجلرميــة،   يف حتــديات عديــدة واَجــه ُت

ان املنخفضـة الـدخل واملتوسـطة الـدخل. وتتعلـق تلـك التحـديات جبمـع البيانـات وحتليلـها،           البلد
مـدى  والتنسيق بـني خمتلـف القطاعـات احلكوميـة وأصـحاب املصـلحة يف اجملتمـع املـدين، وقيـاس          

املـوارد املخصَّصـة ملنـع    بسـبب عـدم تناُسـب     السياسات والربامج. وتتفـاقم تلـك التحـديات    ريأثت
النـهج الشـامل    فـإنَّ حجم مشاكل اجلرمية اليت يتعيَّن التصدي هلا. وعالوة على ذلـك،  اجلرمية مع 

  املتكامل يتطلب إدماج مجيع أهداف منع اجلرمية يف مجيع قطاعات نظام العدالة اجلنائية.  
    

    مجع البيانات   - ٢  
حاليـا   هـي تضـع  نفِّـذ خطـط عمـل وطنيـة ملنـع اجلرميـة أو       يف معظمهـا ت أنَّ البلـدان   مع  -٢٧

ــل،   اًخططــ ــإنَّمــن هــذا القبي ــدعم دائمــا بقــدر كــاف مــن   تلــك اخلطــط ال   ف البيانــات ذات ُت
إىل أسـاس عـريض متعـدد     اً، يتعـيَّن أن يكـون مسـتند   فعـاال ولكي يكون منع اجلرمية  )١٨(الصلة.

  .  شاكل اجلرمية وأسباهبا املتعددةالتخصصات من املعارف املتعلقة مب
ملتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية جهود الدول األعضـاء الراميـة   ويدعم مكتب األمم ا  -٢٨

إىل تعزيز مجع البيانات ألغراض اإلحصاءات الوطنية، واستخدامها بعد ذلك يف حتليـل اجلرميـة   
العدالـة اجلنائيـة. كمـا ُيتـيح املكتـب املعلومـات ذات الصـلة جلميـع الـدول األعضـاء مـن            نظم و

 )١٩(العدالـة اجلنائيـة.  نظـم  الستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليـات  خالل دراسة األمم املتحدة ا
إعــداد جهودهــا الراميــة إىل  الــدول األعضــاء، بنــاء علــى طلبــها، يف      اًأيضــويــدعم املكتــب  

                                                         
 .٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة   )١٧(

منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،   )١٨(
 ).٢٠١٤(جنيف،  العاملي عن الوقاية من العنفاحلالة تقرير 

 UNODC, Global Study on، الدراسة العاملية جلرائم القتلعين باملخدرات واجلرمية، مكتب األمم املتحدة امل  )١٩(

Homicide, 2013: Trends, Contexts, Data  14(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع.IV.1( اًوانظر أيض؛ 
 :املوقع الشبكيائية على إحصاءات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية بشأن اجلرمية والعدالة اجلن

www.unodc.org  ودليل العدالة اجلنائية، نظم ودراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات
 ).E.03.XVII.6 (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعوضع نظام إلحصاءات العدالة اجلنائية ل
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 الاحملليـــة وتنفيـــذها اســـتكماومراجعـــة تـــدابري األمـــان الدراســـات االستقصـــائية عـــن اإليـــذاء 
ستقصـائية ميكـن أن ُتلقـي الضـوء علـى اجلـرائم الـيت        الدراسات االهذه لإلحصاءات اإلدارية. و

والقـوى الدافعـة الكامنـة يف السـلوك     عوامـل  اليكثر عدم إبالغ الشـرطة هبـا، وأن تكشـف عـن     
، ومن مثَّ إنتاج معارف ذات أمهيـة بالغـة لوضـع سياسـات     ارتكاب اجلرائم واإليذاءاملؤدي إىل 

وهـو نتـاج للتعـاون     )٢٠(،تقصـائية عـن اإليـذاء   الدراسـات االس منع ناجعة. وُيقدِّم الدليل بشـأن  
إرشـادات   ،بني مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا       

  الدول األعضاء يف إعداد تلك الدراسات االستقصائية السكانية وتنفيذها.إىل قيِّمة 
ــارات القيِّمــة املتاحــة      -٢٩ ــيت  لســلطات املخلومــن بــني اخلي ــز مجــع  ترغــب يف تصــة ال تعزي

الشـراكةُ مـع اجلامعـات ومعاهـد البحـوث وجمـامع الفكـر.        إقامـة  ، وتعميمهـا البيانات وحتليلـها  
من السلطات الوطنية والبلدية يعتمد على مراصد اجلرميـة   اًكبري اًوباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ عدد

ــات واملعلومــات   ــة عــن لتحســني البيان ــة.  االق - املشــكالت االجتماعي تصــادية املرتبطــة باجلرمي
  وتوفِّر مراصد اجلرمية لصانعي السياسات معلومات ُتكمِّل البيانات اإلدارية وُتثريها.  

أدوات لتشــخيص هــي مــن يتــوىل تصــميم وتنفيــذ  مراصــد اجلرميــة تكــون مــا  اًوكــثري  -٣٠
اإلبـالغ   ، من قبيل الدراسات االستقصـائية عـن اإليـذاء، والدراسـات االستقصـائية عـن      اجلرمية

احمللية. وتعمـل تلـك املراصـد بالشـراكة مـع جهـات       ومراجعة تدابري األمان الذايت عن اجلنوح، 
ــة،        ــة، واملنظمــات غــري احلكومي ــل اجلامعــات، ومكاتــب اإلحصــاءات الوطني ــة أخــرى مث فاعل

مـا ُتجـري مقـابالت نوعيـة مـع       اًواملنظمات الدولية. واألهم من ذلك أنَّ مراصد اجلرميـة كـثري  
أعمـق  ، وتلـك املقـابالت ضـرورية للوصـول إىل فهـم      مركّزة مناقشةوجمموعات اختبار واد أفر

ــة املتعلقــة باجلرميــة. وخيتلــف النطــاق اجلغــرايف و    ــاختالف الشــمول للمســائل احمللي املواضــيعي ب
ــة:   ــدن ميكــن أن يشــمال إذ مراصــد اجلرمي ــد  اًم ــاطق أو بل ــه اًأو من ــا ميكــن أن ُيعن بأمجع ــا، كم  ي

  ، أو مبواضيع بعينها أو أنواع بعينها من اجلرائم.  اًتعلقة بالسالمة عمومبالشواغل امل
يف جمــال مكافحــة الفســاد، أعطــى إنشــاء هيئــات   اًوخصوصــوعلــى الصــعيد الــوطين،   -٣١

ا علـى الصـعيد الـدويل،    مناهج الكمية لتقييم الفساد. أمَّـ لل اًجديد اًمكافحة الفساد ومنوها زمخ
جراء تقييمــات وعمليــات مضــاهاة وثــائق منهجيــة. وليســت   فقــد قامــت منظمــات عديــدة بــإ 

ــاد الـــيت    ــية للفسـ ــائية التشخيصـ ــات االستقصـ ــدرها الدراسـ ــات  أصـ ــدويل، والدراسـ البنـــك الـ

                                                         
 United Nations Office on،واللجنة االقتصادية ألوروبا ةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي  )٢٠(

Drugs and Crime and Economic Commission for Europe, Manual on Victimization Surveys, 

document ECE/CES/4 (Geneva, 2010)  .الوثيقة اًوانظر أيض A/CONF.222/4. 
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االستقصــائية الـــيت أجراهــا مكتـــب األمــم املتحـــدة املعــين باملخـــدِّرات واجلرميــة عـــن الفســـاد      
أمثلــة قليلــة إالَّ م املتحــدة اإلمنــائي واملنشــورات التحليليــة واملنهجيــة الصــادرة عــن برنــامج األمــ 

 ). CAC/COSP/WG.4/2010/4من الوثيقة  ٣١ -٢٩(الفقرات 
    

    املتعلقة اجلرمية املخاطر التصدي للنطاق الواسع من عوامل   - ٣  
الـربامج   ما أكَّدت الدول األعضاء أنَّ برامج منع اجلرمية املتكاملة والشـاملة، أيْ  اًكثري  -٣٢

 اًأيضـ على األمن والعدالـة واحلفـاظ علـى سـيادة القـانون فحسـب، وإمنـا تشـمل         اليت ال تقتصر 
اجلهـود الوطنيـة   مكّون أساسـي يف  ، هي للجميع تعزيز السلم االجتماعي واإلدماج االجتماعي

  .(احلوكمة) الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، والتحرر من العنف، واحلكم الرشيد
ال بـدَّ  ، علـى مـدى الـزمن    ومسـتدامة فعالة د الرامية إىل منع اجلرمية وحىت تكون اجلهو  -٣٣

وقـوع اجلرميـة واإليـذاء،    خمـاطر  أن تتصدى للنطاق الكامـل مـن العوامـل الـيت تزيـد مـن       هلا من 
االجتمــاعي امللحــوظ  - يف ذلــك احملــدِّدات االجتماعيــة األوســع مثــل التفــاوت االقتصــادي مبــا

وميكـن أن تسـتهدف جهـود املنـع األفـراَد والعالقـات واجملتمعـات        وعدم املساواة بني اجلنسني. 
ــة مثــل املــدارس        ــة واجملتمعــات بأســرها، وأن جتــري بالتعــاون مــع خمتلــف اجلهــات الفاعل احمللي

  وأماكن العمل واملنظمات غري احلكومية ونظام العدالة اجلنائية.  
نـواع  األفـإنَّ   )٢١(، ٢٠١٤لعـام   عن الوقاية من العنـف العاملي احلالة تقرير كما ُيشري و  -٣٤

الكامنـة ويـرتبط   املخـاطر  اجلـرائم تشـترك يف العديـد مـن عوامـل      ارتكاب العنف واملختلفة من 
التقريـر ببـالغ القلـق أنَّ عـدد البلـدان الـيت       ويالحـظ  بعضها ببعض يف عالقات متشـابكة هامـة.   

أقـل مـن نصـف    هـو  عنـف  متكاملة للتصدي ألنواع متعدِّدة مـن ال  خططمن لديها ا أبلغت عمَّ
البلدان اليت مشلتها الدراسة االستقصائية (ُتمثِّل مجيع البلـدان الـيت مشلتـها الدراسـة االستقصـائية      

جبهـود هتـدف    اًيف املائة من سكان العامل). ويشري هذا إىل أنَّ التخطيط قـد يكـون مـدفوع    ٨٠
جة إىل إجياد أوجـه تـآزر بـني    باحلا اًللتصدي إىل أنواع حمدَّدة من العنف أكثر من كونه مدفوع

  مجيع اجلهود هبدف منع أنواع متعدِّدة من العنف يف الوقت نفسه.  
السياسـات االجتماعيـة   بشـأن  تنفِّـذ تـدابري   بضـعة بلـدان فقـط    أنَّ  اًأيضويكشف التقرير   - ٣٥

وارتفـاع   الرئيسية املؤدية إىل العنف. فتركُّـز الفقـر،  املخاطر والتعليمية للتخفيف من حدَّة عوامل 
ــدالت  ــدام املســاواة  مع ــ - ة االقتصــاديانع ــدم    اًوخصوصــ، ةاالجتماعي ــاطق احلضــرية، وع يف املن

املساواة بني اجلنسني، واخنفاض مستويات االلتحاق باملـدارس، واالنقطـاع املبكـر عـن الدراسـة،      
                                                         

 .www.who.int/en :املوقع الشبكيمتاح على   )٢١(
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سياسـات  بأنواع خمتلفة مـن العنـف واجلرميـة. ولـذلك، فـإنَّ ال     تقترن رئيسية خماطر مجيعها عوامل 
متعددة ميكـن أن تـؤثر علـى املسـتويات العامـة      خماطر ى لعوامل دَّاملعرفة واليت تتصتستند إىل اليت 

ــي   مبزيــد للعنــف واجلرميــة   الًشــام الًمــن الفعاليــة واإلجيابيــة. ويتطلَّــب وضــع تلــك السياســات حتل
يــيم ومتعــدد القطاعــات للقــدرات املؤسســية علــى مســتويات متعــددة. وينبغــي أن يشــمل التق        

معلومات عن التشريعات املتعلقـة مبنـع اجلرميـة، واالسـتراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة واحملليـة         
(أو إمكانيـة احلصـول   هذه التشـريعات واالسـتراتيجيات واخلطـط    إن ُوجِدت  ،املعنية مبنع اجلرمية

ــا إن مل توجــد)،     ــالزم إلجياده ــدعم ال ــى ال ــى   عل ــدرات عل إجــراء البحــوث ومجــع   وكــذلك الق
  يانات، والقدرات املتعلقة بوضع السياسات والربامج.  الب
    

    ضمان التنسيق بني مجيع اجلهات الفاعلة   - ٤  
يف اجلهــود املتعــددة القطاعــات، حيظــى التنســيق بــني مجيــع اجلهــات الفاعلــة املشــاركة    -٣٦

مبنـع اجلرميـة   بأمهية بالغة. وتبيِّن البحوث واخلربات السابقة أنَّ االستراتيجيات واخلطط املتعلقـة  
اليت توضع من خالل شراكات متعددة القطاعات بني خمتلف الوزارات احلكومية ومـع اجملتمـع   

  املدين، ميكن أن تيسِّر وضع تدابري تصدٍّ استراتيجية على الصعيد الوطين.  
الشـواغل  إىل حتديـد  هـذه الشـراكات العريضـة القاعـدة يف الوقـوف      ُتفضـي  وميكن أن   -٣٧

ن، سـواء يف املـدن أو يف   يـذاء وانعـدام األمـن يف بلـد معـيَّ     لقـة مبشـاكل اجلرميـة واإل   الرئيسية املتع
يف التـدخالت املمكنـة يف   كـذلك  يف بعـض األسـباب، و  التمحـيص  املناطق الريفية. ومـن شـأن   

أن مـن   ال بـدَّ واآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة، أن يساعد علـى حتديـد أولويـات العمـل.     
إىل تلك األوليات أهدافها الرئيسية، والتمويل واملـوارد الالزمـة    اً توضع استنادُتبيِّن اخلطط اليت
أن تـوفِّر   نيت ستشـارك يف تنفيـذها. كمـا يتعـيَّ    فترة من الـزمن، واألطـراف الـ   يِّ أو املتاحة، وأل

  اخلدمات احمللية للتصدي للشواغل احمللية.  دوائر حتتاجه اجملتمعات و  ما
ــيق بـــني   -٣٨ ــزة األجوالتنسـ ــة    هـ ــا خيـــصُّ جناعـ ــعيد الـــوطين عامـــل حاســـم فيمـ علـــى الصـ

استراتيجيات منع اجلرميـة وفعاليتـها. وبغيـة حتسـني آليـات التنسـيق يف جمـال منـع اجلرميـة، عـيَّن           
عدد من البلدان سلطة تنسيقية على املستوى املركزي. ومـن الناحيـة املثاليـة، ينبغـي أن تكـون      

بــني الــوزارات، أفقيــا تســمح هلــا بالتنســيق اســبة منتلــك الســلطة علــى مســتوى رفيــع بدرجــة  
عـن  سـؤولية  املبني السلطات الوطنية واحمللية. وميكـن أن تتـوىل تلـك السـلطة     عموديا والتنسيق 

التنسيق العام بني اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق أهـداف منـع اجلرميـة الـيت ُيضـطلع هبـا يف قطاعـات           
االقتصادية واإلسـكان والنقـل وغريهـا مـن القطاعـات،       - الصحة والتعليم والتنمية االجتماعية

املتعلقــة بالشــباب القضــايا أو الــيت تضــطلع هبــا األمانــات اخلاصــة أو الــوزارات املســؤولة عــن    
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واألطفال والنساء. كما ميكن أن تتوىل تلك السلطة التنسيق بني إجراءات املنـع املشـتركة بـني    
  السجون.  دائرة العام و عمل النيابة العامة واحملاكم وهيئة الدفاع

خيـار جيِّـد لتعزيـز جهـود     هـي  نـع اجلرميـة   الوطنية اخلاصـة مب الس اجملأنَّ  اًأيضثبت وقد   -٣٩
ا ميكـن أن  أهنـ إالَّ نوطة مبثل تلك اجملـالس،  ع املهام املمنع اجلرمية واملساعدة على تنسيقها. وتتنوَّ

ل الرامي ملنعها، ودعم األعمـال احملليـة   تشمل إنتاج البيانات ونشر املعارف بشأن اجلرمية والعم
تلــك اجملــالس وميكــن أن تصــلح . يف هــذا الصــدد يف جمــال منــع اجلرميــة، وتقيــيم أنشــطة بعينــها

عوامل حفَّازة للجهود اليت تبذهلا خمتلـف الـوزارات والقطاعـات احلكوميـة واألطـراف املعنيـة       ك
  غري احلكومية.  

وسيلة قيِّمـة ميكـن أن تسـاعد الـدول يف وضـع      هي  )٢٢(تقييم منع اجلرميةوعّدة أدوات   -٤٠
اإلطار املفاهيمي جلهودهـا الراميـة إىل منـع اجلرميـة وتطـوير تلـك اجلهـود مـن منظـور وطـين أو           

األسـاس الـالزم لتقيـيم التحـديات واالحتياجـات املتعلقـة       وهي توفر إقليمي أو حملي أو بلدي. 
صــات متعــددة وأصــحاب مصــلحة    مبنــع اجلرميــة بأســلوب يشــمل مســتويات متعــددة وختص     

  تعددين.  املصلحة املمتعددين، وُتيسِّر تصميم تدابري تصدٍّ براجمية تشمل أصحاب 
    

    العدالة اجلنائية نظم إصالحات مسار منع اجلرمية يف إدماج قضية تعميم   - ٥  
مــن أن يوضــع يف ال بــدَّ العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة، نظم عنــد إجــراء تقييمــات شــاملة لــ   -٤١

االحتياجات املطلوبة والقـدرات املتاحـة فيمـا خيـصُّ منـع اجلرميـة. وينبغـي        عامل  اًدائماحلسبان 
أن تستعرض تلك التقييمات قدرات املنـع االجتماعيـة، وقـدرات املنـع لـدى الشـرطة، والنيابـة        

  العامة، واحملاكم، ونظام السجون.  
أمريكا الالتينيـة،  منطقة على سبيل املثال، وكما ُتبيِّن دراسة أُجريت يف أربع مدٍن يف ف  -٤٢

ذلــك متَّبِعــة يف فــإنَّ قــوات الشــرطة الــيت هتــدف إىل دعــم اجملتمعــات احملليــة واإلنصــات إليهــا،   
ن ج الـيت تقتصـر علـى رد الفعـل، مـ     وهـ مـن النُّ  حلل املشـاكل بـدالً   واستباقيةً تيجيةًاسترا ُنهوجاً

علــى ذلــك وال يقتصــر  )٢٣(املــرجح أن تشــهد تغيُّــرات واضــحة يف مســتويات اجلرميــة والعنــف.
                                                         

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، عّدة أدوات   )٢٢(
 United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Humanالعدالة اجلنائية،نظم تقييم 

Settlements Programme, Cross-Cutting Issues: Crime Prevention Assessment Tool, Criminal 

Justice Assessment Toolkit, No. 5 (HS/1232/09E). 

)٢٣(  Hugo Frühling E. (ed.) and others, Calles más seguras: Estudios de Policía comunitaria en 

América Latina (Washington D.C., Inter-American Development Bank, 2004) . جتربة  اًانظر أيض
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معـدالت  يف سـياق ذلـك   املقيمـون يف تلـك املـدن    أبدى السـكان  بل خفض مستويات العنف، 
أداء الشـرطة يف جمتمعـاهتم احملليـة، مـع تراجـع مسـتويات الفسـاد        خيّص فيما  اًموافقة أعلى كثري
  الشرطة ذاهتا.  أجهزة جانب من  وإساءة استعمال

فـإنَّ  القضـاة يف الفصـل يف القضـايا وإصـدار األحكـام،      يؤديه وبالنظر إىل الدور الذي   -٤٣
طائفـة مـن   أن يكونـوا علـى درايـة بالتكـاليف والفوائـد الـيت تنطـوي عليهـا         ا له أمهية قصـوى  ممَّ
ري الســالبة للحريــة، وبــدائل  إصــدار األحكــام، مبــا يف ذلــك األحكــام غــ  يف تعــدِّدة امليــارات اخل

وكذلك أن يكونوا على درايـة باالحتياجـات اخلاصـة للفئـات      )٢٤(السجن، والعدالة التصاحلية،
خمتلـف  بتـأثري  النسـاء واألطفـال. ومـن األدوات القيِّمـة لتوعيـة القضـاة        اًوخصوصـ ، املستضعفة

بـرامج  ؤّديـه  تور الـذي  م الـد هُّـ العودة للجرميـة، تف يف ذلك بشأن خيارات إصدار األحكام، مبا 
لربامج احمللية اليت تـدعمها  واإلخضاع لإعادة التأهيل يف السجن وعلى صعيد اجملتمعات احمللية، 

  سلطات الدولة أو املنظمات غري احلكومية.  
وينطبق ما سبق بالقدر ذاته على أعضاء النيابة العامـة وحمـامي الـدفاع وسـائر ُمقـدِّمي        -٤٤

القانونيـة يف منـع اجلرميـة،    املعونـة  أن يؤخـذ يف احلسـبان دور    اًأيضـ ن املهم القانونية. وماملعونة 
ــوق الضــحايا واجملــ      أْي ــى حق ــاظ عل ــى احلف ــدرهتا عل ــة،    رمنيق ــام العدال ــة يف نظ ــز الثق ، وتعزي

  السلبية الرتكاب اجلرائم.  بالتبعات والتوعية 
، تـنصُّ املعـايري   الوقـائي)  معـاودة اإلجـرام (املسـتوى الثالـث مـن املنـع      وفيما يتعلق مبنع   -٤٥

ا مـن جديـد هبـدف منـع عـودهتم      اجتماعيـ  الدولية على أنَّ مبدأ مساعدة السجناء يف االنـدماج 
للجرمية ينبغي أن يكون يف موقع القلب من استراتيجيات إدارة السـجون والسياسـات املتعلقـة    

ت نظـم السـجون ُيخصَّـص لتـوفري     من ميزانيا اًكبري اًهبا. بيد أنَّ ما جيري يف الواقع هو أنَّ جزء
───────────────── 

التقرير الصادر عن املركز الدويل ملنع اجلرمية ومكتب األمم املتحدة املعين  الشرطة يف الغوس بنيجرييا، يف
 Practical Approaches to Urban Crime Prevention: Proceedings of the :باجلرمية واملخدرات

Workshop held at the 12th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador, 

Brazil, April 12-19, 2010 (Montreal, International Centre for the Prevention of Crime and United 

Nations Office on Drugs and Crime, 2011). 

، ودليل املبادئ األساسية تعلقة بالعدالة اجلنائيةدلّة امل، جمموعة األدليل برامج العدالة التصاحلية انظر  )٢٤(
 Handbook on Restorative واملمارسات الواعدة بشأن بدائل احلبس؛ ومكتب املخدرات واجلرمية، 

Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series (United Nations publication, Sales No. 

E.06.V.15) اًوانظر أيض؛ :Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to 

Imprisonment, Criminal Justice Handbook Series (United Nations publications, Sales No. 

E.07.XI.2) اًوانظر أيض؛ :UNODC, Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and 

the Social Reintegration of Offenders, Criminal Justice Handbook Series (2012). 
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يف ورش  اًمبلــغ ضــئيل عــادة مــا ال يكــون كافيــإالَّ األمــن والســالمة والنظــام، فيمــا ال ُيســتثمر 
بقـدر أقـلَّ،   مثَّ السجون، والتدريب على املهارات، والتجهيزات التعليمية، والرياضـة والترفيـه،   

ع ذلـك، فمـن بـني األمثلـة الواعـدة      صعيد اجملتمعـات احملليـة. ومـ   على أنشطة إعادة اإلدماج يف 
مشـروُع "العـودة مـن السـجن إىل البيـت" التـابع لـدائرة السـجون يف          األنشطة الثانية هذهعلى 

أوغنـدا، والــذي يســتند إىل هنــج يقــوم علــى العدالـة التصــاحلية وُيشــدِّد علــى الوســاطة ومــداواة   
جـرب الضـرر النـاجم عـن اجلرميـة.      والضـحايا واجملتمعـات احملليـة بغيـة      رمنياجلروح فيما بني اجملـ 

وقـــد دأب الربنـــامج علـــى إشـــراك رؤســـاء اجملـــالس احملليـــة، والزعامـــات العشـــائرية والدينيـــة، 
والشرطة، وأفـراد مـن أبنـاء اجملتمعـات احملليـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين العاملـة يف جمـال إعـادة            

لية بالربنامج وإطالعها عليـه،  تأهيل اجملرمني وإدماجهم يف اجملتمع. وجرت توعية اجملتمعات احمل
ــة يف      ــرة الســجون األوغندي ــه. ودخلــت دائ وأبــدت تلــك اجملتمعــات اســتعدادها للمشــاركة في
شــراكة مــع الشــرطة مــن خــالل برنــامج الشــرطة اجملتمعيــة، ومكاتــب االتصــال اجملتمعــي،           

  ووحدات محاية األسرة والطفل.  
    

    ل العدالة اجلنائية تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة يف جما  - باء  
    التغلب على التحديات اليت تواجه اإلصالح   - ١  

مــا تكــون حمفوفــة  اًالعدالــة اجلنائيــة مســألة حساســة وكــثرينظــم إنَّ تنفيــذ إصــالحات   -٤٦
ألهنا مرتبطة باملوارد واملصـاحل اخلاصـة، وألهنـا     اًبالتحديات. فهي مسألة سياسية بطبيعتها، نظر

  ، مثل الفساد.  اًمعقد اًيع حساسة قد تكون مناقشتها أو االقتراب منها أمرما متسُّ مواض اًكثري
مـن  نـه  العدالـة اجلنائيـة وتنفيـذها، أل   نظـم  أمام وضع إصالحات  اًويشكِّل الفساد حتدي  -٤٧

املرجَّح أن يقاوم املسؤولون الفاسدون تغيري األوضاع القائمـة. والفسـاد يف نظـام العدالـة علـى      
حد أكثر اجملاالت حساسـية، ويتطلَّـب االهتمـام والتركيـز يف النضـال مـن       وجه اخلصوص هو أ

ــادئ األساســية حلقــوق اإلنســان وســيادة      ــة املب أجــل حتســني الشــفافية، وتعزيــز الرتاهــة، ومحاي
القانون. فااللتزام مبمارسات احلكم الرشيد، مبا يف ذلك داخل نظـام العدالـة، أمـٌر ال غـىن عنـه      

التنمية املسـتدامة. وباإلضـافة إىل   حتقيق والقضاء على الفقر واجلوع و لتحقيق النمو االقتصادي
والرتاهـة يف  وضـوعية  املاتسام نظام العدالة بالشفافية واالستقالل يساعد على تعزيـز   فإنَّذلك، 

، وُيرسِّــخ الثقـة العامـة مــن خـالل تشـجيع عمــوم اجلمهـور علـى املشــاركة       عمليـة صـنع القـرار   
  وصوهلم إىل نظام العدالة.  ُسبل ري املدروسة اهلادفة وتيس
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وُتــربز اتفاقيــة مكافحــة الفســاد طائفــة مــن املســائل ذات األمهيــة الكــبرية للحكــم الرشــيد   - ٤٨
منــها مبــادئ اإلدارة الســليمة للشــؤون واملمتلكــات العامــة واإلنصــاف واملســؤولية        ووالتنميــة، 

نبذ املمارسات الفاسدة. وميثِّـل حتسـني   واملساواة أمام القانون وضرورة صون الرتاهة وتعزيز ثقافة 
أســلوب احلكــم وتعزيــز املؤسســات واحلــد مــن قابليــة التعــرُّض للفســاد حتــديات جوهريــة تواجــه   

ا للتصــدي يــتوافق اًات تؤهلــها ألن تكــون إطــارملــا تنطــوي عليــه االتفاقيــة مــن مميــز اًالتنميــة. ونظــر
  ال يتجزأ من املساعدة اإلمنائية.   اًجزءلتلك التحديات، فينبغي أن يشكِّل تنفيذ االتفاقية 

واالفتقـار إىل التقيـيم املسـتقل السـليم حلالـة اجلرميـة        نقـاط مرجعيـة  عدم وجـود  وُيفرز   -٤٩
أمــام تصــميم الــربامج واالســتراتيجيات ذات  اًكــبري اًمؤسســات العدالــة اجلنائيــة حتــديوأوضــاع 

ــيم ومؤشــرات      ــن اســتحداث أدوات للتقي ــرغم م ــى ال ــة،  الصــلة. وعل ــن  إالَّ عاملي ــد م أنَّ العدي
احلـل الواحـد    هنوجإىل  اًزالت ُتصمَّم استناد مااالستراتيجيات الوطنية وبرامج املساعدة التقنية 

الصـــاحل لكـــل األحـــوال، دون أن تأخـــذ يف اعتبارهـــا االحتياجـــات واألولويـــات واألوضـــاع   
ــة واالقتصــادية علــى الصــعيد الــوطين. وكــثري   شــتُّت املــوارد وتضــارب  تيــؤدي مــا  اًاالجتماعي

حتديـد األولويـات الوطنيـة واحملليـة عـن طريـق احلـوار بـني         إىل صـعوبة  أولويات اجلهات املاحنـة  
هلـذه التحـديات، ينبغـي     اً. ونظـر اًمىت كان ذلـك مفيـد   اًأيضاخلرباء الوطنيني، واخلرباء الدوليني 

العدالـة اجلنائيـة.   نظـم   ختصيص ما يكفي من الوقت واجلهد ملرحلة التقييم يف عمليات إصـالح 
بـامتالك  علـى اإلحسـاس    اًوينبغي إجراء مشاورات مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، حرصـ 

، وإلجيــاد قاعــدة صــلبة ترتكــز عليهــا اخلطــوات التاليــة يف   الــوطينزمــام األمــور علــى الصــعيد  
  برنامج اإلصالح.  

جملتمع الدويل الراميـة ملسـاعدة   العدالة اجلنائية أولوية يف جهود انظم وقد صار إصالح   -٥٠
اجملتمعات اليت متر مبرحلة انتقالية أو مبرحلة ما بعد الصراع علـى إعـادة إرسـاء سـيادة القـانون.      

بعينـها مـن اجلـرائم، مثـل بقايـا العنـف        اًوتشهد اجملتمعات اليت متر مبرحلة ما بعد الصراع أنواع
ياكــل السياســية. ويف الوقــت نفســه، فقــد  أو النشــاط اإلجرامــي املــرتبط هبياكــل الدولــة أو باهل 

تتصــاعد اجلرميــة العاديــة علــى حنــو ملحــوظ بعــد هنايــة الصــراعات، وميكــن جلماعــات اجلرميــة    
مـا تواجـه الـدول الـيت متـرُّ       اًاملنظمة أن تستفيد من عدم وجود مؤسسات تعمل بكفاءة. وكثري

لصـلة باجلرميـة الـيت تتنـازع أيُّهـا      مبرحلة ما بعد الصراع والدول اهلشَّـة مجلـة مـن املسـائل ذات ا    
  ، وال سيما من خالل تنفيذ ترتيبات العدالة االنتقالية.  ينبغي التصدي له أوالً

وُيثري دعم عمليات اإلصالح يف البلدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة أو الـيت خرجـت لتوهـا          - ٥١
يف مؤسســات النظــام يف األحــوال الــيت خيتــل فيهــا العمــل وخباصــة مــن الصــراع حتــديات خاصــة، 

. ويف عــدد مــن البلــدان اخلارجــة مــن الصــراع، بــذل الشــركاء الــدوليون  اًكــبري الرئيســية اخــتالالً
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إىل األولويـات   اًمشتركة كبرية لوضع برامج واستراتيجيات لتعزيـز سـيادة القـانون اسـتناد     اًجهود
ملتحــدة لتحقيــق واالحتياجــات الوطنيــة. وعلــى ســبيل املثــال، فقــد وضــعت بعثــة منظمــة األمــم ا  

ــم         ــائي ومكتــب األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة وبرن ــو الدميقراطي ــة الكونغ االســتقرار يف مجهوري
يف ُوضـعت  مثـال آخـر،   يف لـدعم العدالـة. و   اًمشـترك  اًاملتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة برناجمـ    

ــانون يف        ــهوض بســيادة الق ــم املتحــدة للن ــتراتيجيات األم ــدي اس ــار مركــز  الصــومال وبورون إط
  التنسيق العاملي ألنشطة الشرطة والقضاء واإلصالحيات لتجنُّب تفتُّت اجلهود وازدواجها.  

بشأن سيادة القانون ومنـع اجلرميـة    ٦٩/١٩٥وشدَّدت اجلمعية العامة، يف قرارها رقم   -٥٢
اتِّبـاع هنـج   ، على أمهيـة  ٢٠١٥والعدالة اجلنائية يف إطار خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

ن طائفة واسعة من التدابري القضائية وغري القضـائية لضـمان   ل حيال العدالة االنتقالية يتضمشام
املساءلة وتعزيز املصاحلة مع محايـة حقـوق ضـحايا اإلجـرام والتعسـف يف اسـتعمال السـلطة يف        

واجلرميـة،   الوقت ذاته، وذلك باالستفادة مـن أعمـال مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات       
، لدعم اإلصالحات يف جمال العدالة اجلنائيـة وتعزيـز سـيادة القـانون     وفقا للواليات املسندة إليه

  على الصعيدين الوطين والدويل.  
    

    جتاوز النهج القطاعي   - ٢  
جلميـع أشـكال اجلرميـة علـى حنـو       حاجـة إىل اتِّبـاع هنـج ُمنسَّـق بغـرض التصـدي       هناك  -٥٣
تعزيـز قطـاع واحـد مـن قطاعـات      أمَّـا  رميـة املنظمـة والفسـاد واإلرهـاب.     ال، مبا يف ذلك اجلعف

. وُتبــيِّن التجربــة أنَّ عمــل الشــرطة والنيابــة العامــة واحملــاكم اًلــيس كافيــفنظــام العدالــة اجلنائيــة 
السجون تزيد فعاليته عندما تتفاعل وتتكامل جهودها مـع األعمـال اهلامـة الـيت ُيضـطلع      دائرة و

درس رئيســي مســتفاد مــن عقــود مــن  اًأيضــرى ويف اجملتمــع املــدين. وهــذا أخــهبــا يف قطاعــات 
مـا كانـت    اًغالبوج وهي هن ،العدالة اجلنائية إصالح هنوج قائمة على املؤسسات يف جمالباع اتِّ

ئـة. وعلـى   ي إىل نتـائج خمتلطـة ومتجزِّ  ُتركِّز على مكوِّن واحد يف نظـام العدالـة اجلنائيـة، وتـؤدِّ    
ــال،  ــأخري يف      ســبيل املث ــادة الت ــز علــى الشــرطة عــادة مــا يــؤدِّي إىل زي فــإنَّ قصــر جهــود التعزي

  إىل اكتظاظ السجون.  مثَّ ، ومن قبل احملاكمة ستخدام احلبس االحتياطياحملاكم، وزيادة ا
صـوب السياسـات واالسـتراتيجيات الشـاملة     والتحـرك  جتـاوز النـهج القطـاعي    غري أنَّ   -٥٤

حمفوٌف بالعديد من التحديات. ومن شأن عدم وجود مؤسسة واحـدة  يف جمال العدالة اجلنائية 
كـل هيئـة    اًتتوىل التنسيق بـني خمتلـف قطاعـات نظـام العدالـة اجلنائيـة أن يعـوق التعـاون، تاركـ         

ا املؤسسات وقابليتـها للتـأثر سياسـي   لتعمل مبفردها. وهناك حتديات أخرى، مبا يف ذلك ضعف 
عــدم كفايــة املــوارد البشــرية واملاليــة، واالفتقــار إىل اُألطُــر       وافتقارهــا للكفــاءة التشــغيلية، و  
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ــة، والثقافــات       ــة اجلنائي ــة تــدريب مســؤويل العدال ــة املالئمــة، وعــدم كفاي واإلجــراءات القانوني
  املؤسسية، والتوجهات والسلوكيات الفردية.  

أو وضـع   تأسيَس هيئة أو مؤسسـة رمسيـة،  فعالة وميكن أن يتطلَّب إنشاُء آليات تنسيق   -٥٥
لحة مـن  بروتوكوالت متفق عليها، أو عقد اجتماعـات مائـدة مسـتديرة ُتمكِّـن أصـحاب املصـ      

إلدارة العدالـة اجلنائيـة،    اًعلى سبيل املثال، أنشأت بعض الـدول جلانـ  فالتعاون بطريقة موحَّدة. 
ئل ا ملناقشــة املســا يابــة العامــة والقضــاء، جتتمــع دوريــ    ُمشــكَّلة مــن أعضــاء مــن الشــرطة والن    

والتحــديات املشــتركة والوقــوف علــى احللــول. ومــن بــني آليــات التنســيق األخــرى مــذكراُت   
  التفاهم مع خمتلف الوكاالت ومنظمات اجملتمع املدين.  

وُتشـري بعـض األمثلــة إىل أنَّ تعزيـز التعــاون يسـاعد املؤسسـات علــى تلبيـة احتياجــات         -٥٦
نـد، وقَّعـت النيابـة العامـة مـذكرة      تايل للمسـاءلة. ففـي   رمنيخضـوع اجملـ   الضحايا وعلى ضمان

النيابــة العامــة حلضــور  مــن تفــاهم مــع رابطــة النــهوض بوضــع املــرأة تــنصُّ علــى تعــيني عضــو    
االجتماعات اليت تلتقي فيها الضحايا باألخصائيني االجتماعيني ملناقشة حاالهتن. ويكـون دور  

ن أُخــرى، أُنشــئت أفرقــة متعــددة  عضــو النيابــة العامــة هــو تقــدمي املشــورة القانونيــة. ويف بلــدا  
لمــرأة يف املكســيك، واجملمعــات لعدالــة الالتخصصــات تعمــل يف موقــع واحــد، ومنــها مراكــز  

  الشاملة يف جنوب أفريقيا.  
االكتظـــاظ يف  وتـــربهن أمثلـــة أخـــرى علـــى أنَّ حتســـني التنســـيق ميكـــن أن حيـــدَّ مـــن    -٥٧

أو جرى تطـوير   ،ومالوي، بدأ التعاون االسجون. ففي أوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة وكيني
فيما بـني احملـاكم والنيابـة العامـة والسـجون، وبـني تلـك السـلطات ودوائـر اخلـدمات            ،التعاون

مــن خــالل عقــد   وذلــك االجتماعيــة وزعمــاء اجملتمعــات احملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة       
معــايري لــألداء  لســجون، ووضــع وتوزيــعإىل ااجتماعــات منتظمــة، وإجــراء زيــارات مشــتركة  

اإلفـراج عـن احملتجـزين    معاجلـة القضـايا و  اإلسراع يف متفق عليها. وقد جنحت تلك اجلهود يف 
من أمثلة أخرى، على غرار جلان تنسـيق   نجنوا بصورة غري قانونية. كما تبيَّأهنم ُس نالذين تبيَّ

كيـف أنَّ التنسـيق بـني     اد احملاكم يف بلـدان متعـددة يف أفريقيـا،   القضايا يف بنغالديش وجلان روَّ
اجلهــات الفاعلــة يف نظــام العدالــة علــى املســتوى احمللــي ميكــن أن حيــل مشــاكل االكتظــاظ يف    

  السجون بتكلفة منخفضة أو دون تكلفة على اإلطالق.  
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    التعاون اإلقليمي   - ٣  
التعــاون اإلقليمــي عنصــر جــوهري آخــر يف السياســات واالســتراتيجيات الشــاملة يف      -٥٨

ــة     جمــال ا ــة اجلنائيــة. فمــن خــالل مشــاطرة املعلومــات والقــدرات، وتقــدمي املســاعدة املالي لعدال
والتقنيــة، تضــع البلــدان أســاليب أكثــر فعاليــة للتصــدي للجــرائم عــرب الوطنيــة وأشــكال اجلرميــة 

  االهتمام املشترك.  اليت تستقطب األخرى 
 باملخــدِّرات واجلرميــة وعلــى املســتوى اإلقليمــي، يســاعد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   -٥٩

ــة، مثــل اجلرميــة املنظمــة       الــدول األعضــاء يف التصــدي املشــترك للمســائل الرئيســية عــرب الوطني
غري املشروع (يف األشخاص واألسلحة واملخدِّرات واألموال واألحياء الربيـة واملـوارد   االجتار و

اإلقليميـة، بالتشـاور   مـن خـالل صـياغة الـربامج      وذلك الطبيعية وغريها)، والفساد واإلرهاب،
الوثيق مع الكيانات اإلقليمية والبلدان الشريكة. ويف السنوات اخلمـس املاضـية، أطلـق املكتـب     
تســعة بــرامج إقليميــة للمنــاطق التاليــة: أفغانســتان والبلــدان اجملــاورة، ومنطقــة البحــر الكــارييب، 

وجنـوب آسـيا، وجنـوب    وشرق أفريقيا، واجلنوب األفريقي، وغرب أفريقيا، والدول العربيـة،  
ــوفري         ــة إىل ت ــربامج اإلقليمي ــا. وهتــدف ال ــوب شــرق أوروب ــادئ، وجن شــرق آســيا واحملــيط اهل
منصـات مشـتركة لعمــل أصـحاب املصـلحة املعنــيني، مـن خـالل إدمــاج تعزيـز سـيادة القــانون         

  بصورة متزايدة يف جدول أعمال التنمية.  
ــةرات وااملخــدِّ ويف القــرن األفريقــي، دعــم مكتــب    -٦٠ ــامج مكافحــة  جلرمي ، يف إطــار برن

القضـائية  لمالحقـة  ل)، إنشـاء منـوذج إقليمـي    اًاجلرائم البحرية (برنـامج مكافحـة القرصـنة سـابق    
ــة إىل اعتقــال القراصــنة املزعــومني يف أعــايل البحــار     مــن أجــل  لقرصــنة ل تنســيق اجلهــود الرامي

دعـم املكتـب مجهوريـة ترتانيــا    ا. وة احملـيط اهلنـدي ملالحقتــهم قضـائي   ونقلـهم إىل دول يف منطقـ  
ــة         ــة العام ــدريب القضــاة وأعضــاء النياب ــن خــالل ت ــا وموريشــيوس م املتحــدة وسيشــيل وكيني
وموظفي السجون وضباط الشرطة وحرس السواحل، وبناء احملاكم ومرافق السـجون، وتـوفري   

  املعدات واملواد لوكاالت إنفاذ القانون، ودعم اإلصالح التشريعي.  
    

    منهج يقوم على حقوق اإلنسان اتِّباع   - ٤  
ا يف محايـة وضـمان احلقـوق القانونيـة الـيت      اً هامـ مؤسسات العدالـة اجلنائيـة دور  تؤدي   -٦١

يتمتع هبا األفراد واجلماعات مبوجـب القـانون احمللـي والـدويل. فحينمـا تعمـل الشـرطة والنيابـة         
ع املعـايري والقواعـد الدوليـة،    ومبـا يتماشـى مـ   فعـال  علـى حنـو    اًالعامة واحملاكم والسـجون مجيعـ  
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تستطيع الدول أن تضمن حرية األشـخاص وأمنـهم، وأن تـوفِّر احملاكمـات العادلـة دون تـأخري       
  له، وأن تليب االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال يف نظام العدالة اجلنائية.  داعي ال 
ضوء على فوائـد اتِّبـاع   وقد سلَّطت التجارب احلديثة يف إصالح نظم العدالة اجلنائية ال  -٦٢

نَّ ذلك ميكِّن صانعي السياسات واملؤسسات مـن الوقـوف   إهنج يستند إىل حقوق اإلنسان، إذ 
ــة          ــة لتلبي ــات مالئم ــن وضــع آلي ــات، وم ــوق واملكلَّفــني بالواجب ــى أصــحاب احلق بوضــوح عل

زت االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال واألشخاص املعرَّضـني للتـهميش والتمييـز. وقـد ركَّـ     
وصول أصحاب احلقوق إىل العدالة مـن خـالل بـرامج الـتمكني     ُسبل بعض الربامج على تيسري 

ُسـبل  جمتمـع حملـي بعينـه أو    إليهـا يف  وصـول  ُسـبل ال القانوين اليت تـوفِّر التمويـل لتعزيـز إمكانيـة     
قـف  وصول أضعف أبناء ذلك اجملتمع إىل العدالة. ومع ذلك، فإنَّ أحد الشروط اهلامة الـيت يتو 

عليهــا جنــاح تلــك الــربامج هــو وجــود قــدرات مؤسســية كافيــة لتلبيــة الزيــادة يف الطلــب علــى   
  العدالة من جانب اجملتمع احمللي املعين.  

ــرام حقــوق اإلنســان مســألة معقــدة  وإصــالح املؤسســات لضــمان    -٦٣ تتطلَّــب تغــيري   احت
فية مبمارسـات قانونيـة.   العقليات، وكذلك تغيري أمناط العمل لالستعاضة عن املمارسات التعس

ومن األمثلة اهلامة على ذلـك ضـرورة تعزيـز قـدرات رجـال الشـرطة علـى مجـع أدلـة التحاليـل           
مـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن      مثَّ اجلنائية، هبدف احلد من احلاجة لالعتماد على االعترافـات ومـن   

ى احلـد مـن   استخدام اإلكراه يف االستجواب. ففي باكستان، على سـبيل املثـال، جـر   دافع إىل 
مــن خــالل تقــدمي بــرامج تدريبيــة علــى االســتجواب  وذلــك اعتمــاد الشــرطة علــى االعترافــات 

ــربات         ــة، ومــن خــالل إنشــاء خمت ــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي ب
الوطنية من خالل بناء القـدرات، وتـدعيم    الشرطةَ للتحاليل اجلنائية. ويف كينيا، ساعد املكتُب

ــة وظــا ــة ئف الرقاب ــادة الشــفافية واملســاءلة، ووضــع أدوات للتحــري، وتنقــيح مــدونات    بغي زي
قواعد السلوك واألخالق القائمة، وتوفري التدريب على العمل الُشرطي املسـتند إىل املعلومـات   

  االستخبارية أو التحاليل اجلنائية.  
اصة للنسـاء واألطفـال   ومن بني التحديات اهلامة األخرى ضمانُ أخذ االحتياجات اخل  -٦٤

علـى   عـيَّن . وعلـى سـبيل املثـال، يت   جمـرمني أو  اًشـهود  م كانوايف االعتبار، سواء كانوا ضحايا أ
اب مالئمـة لألطفـال، علـى أن    مؤسسات العدالة اجلنائية أن تضع وتستخدم منهجيات اسـتجو 

ات املؤسســ ومــن شــأن فهــمتلــك املنــهجيات حبســب الطفــل الــذي جيــري اســتجوابه.   فُتكيَّــ
ُيسـهم يف حتسـني الفعاليـة اإلمجاليـة      فهمـاً أحسـن أن   للعالقة املتبادلة بني نـوع اجلـنس واجلرميـة   

خة القائمـة علـى نـوع اجلـنس دون     ما حتـول القوالـب النمطيـة املترسِّـ     اًلتلك املؤسسات. وكثري
القوالـب  أنَّ تلـك  العدالة اجلنائيـة لتـدابري مالئمـة للتصـدي للعنـف ضـد املـرأة، كمـا         نظم اختاذ 
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للتمييز يف معاملة السـجينات. وبـالرغم مـن هـذه التحـديات، فقـد اسـتحدثت الفلـبني،          ستكرَّ
رطي املستند إىل حقوق اإلنسان يشـمل تطـوير السياسـات    للعمل الشُّ اًعلى سبيل املثال، برناجم

املؤسسية، والتـدريب وبنـاء القـدرات، ومنـع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان ومراقبتـها، والتعـاون          
  والشراكات بني أكثر من قطاع.  

ــامج دعــم الرهــائن، ُيســاعد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات       - ٦٥ ومــن خــالل برن
واجلرمية ضحايا اجلرمية البحرية عن طريق تقدمي الدعم الطيب لرهـائن القراصـنة، وتيسـري االتصـال     

املني. ويف جنــوب أفريقيــا، بينــهم وبــني عــائالهتم وســفاراهتم، وتــأمني اإلفــراج عنــهم ونقلــهم ســ 
يف تنفيــذ برنــامج واســع النطــاق لــتمكني الضــحايا بتمويــل مــن االحتــاد   ةَاحلكومــ ســاعد املكتــُب

األورويب. وجرى ربط هذا الربنامج بعدد من االستراتيجيات الوطنيـة، وتنـاول علـى حنـو شـامل      
    )٢٥(.مساعدهتماملدين يف دعم الضحايا وحقوق الضحايا وساعد على بناء قدرات اجملتمع 

    
    قياس فعالية مؤسسات العدالة اجلنائية   - ٥  

ــة العديــد مــن اجلهــات الفاعلــ   يشــمل   -٦٦ ــة اجلنائي ة واملؤسســات قيــاس فعاليــة نظــم العدال
. وتشــتمل جهــود التقيــيم بالضــرورة علــى اســتعراض قــدرات وأداء مؤسســات احلكــم الــنُّهجو

ووزارة العــدل، وإجــراءات االنتصــاف اإلداريــة، احمللــي، واحملــاكم، والنيابــة العامــة، والشــرطة، 
وآليات العدالة غري الرمسية. وتقتضي تلك اجلهود تقيـيم فعاليـة القـوانني وجـدواها، واالتِّسـاق      
 اًيف تنفيذها، ومدى متاشيها مع املعايري الدولية حلقـوق اإلنسـان. كمـا ميكـن أن تقتضـي تقييمـ      

إىل العدالة، والتطبيـق الفعـال والعـادل للقـوانني،     الوصول ُسبل لتصورات اجلمهور فيما يتعلق ب
ومستوى شفافية املؤسسـات العامـة، وثقـة اجلمهـور يف احلكـم وقطـاع األمـن وكـل مـن نظـم           

بـذل جهـود لتقيـيم فعاليـة اإلدارة العامـة،       اًأيضالعدالة الرمسية وغري الرمسية. وقد يقتضي األمر 
  ئات الفقرية واملهمَّشة.  بغرض استكشاف مستوى التمييز الذي تواجهه الف

 الـنُّهج يف وضـع منـهجيات القيـاس واملؤشـرات و     اًكـبري  اًوقد شـهد العقـد املاضـي تقـدم      -٦٧
 )٢٦(التحليلية. وباإلضافة إىل اآلليات الرئيسية جلمع البيانات العاملية عن اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة،  

الـرأي العـام    العامـة، واسـتطالعات  ت البيانات اإلدارية مـن السـجال   تشمل األدوات املتاحة مجَع
                                                         

 :املوقع الشبكيانظر تقرير التقييم النهائي (باإلنكليزية) على   )٢٥(
www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2012/XAM_T15_Final_

Report_24Sept2012.pdf. 

العدالة اجلنائية نظم على سبيل املثال، جتمع دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات   )٢٦(
 الشرطة والنيابة العامة واحملاكم والسجون. اًعدالة اجلنائية، وحتديدالنظم معلومات عن املكوِّنات الرئيسية ل
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الواســعة النطــاق، ودراســات اخلــرباء االستقصــائية، ومجــع البيانــات املتخصصــة مــن مؤسســات     
البحوث وكيانات الرصد، واستعراضات احملفوظات. وقد أُحـرِز تقـدم كـبري فيمـا يتعلـق بقيـاس       

اسـتخدام األرض، وخـدمات   العنـف، والفسـاد، والتمييـز، و   يف األفـراد  ض هلـا  رَّالتجارب اليت تع
منـو كـبري يف أنـواع     اًأيضـ العدالة، والفعالية احلكومية، واألمـن، والتماسـك االجتمـاعي. وهنـاك     

يتوفر مـن خـالل وسـائط التواصـل      البيانات اجلديدة املتاحة على شبكة اإلنترنت، مبا يف ذلك ما
إىل جمموعـات   اًاستناد االجتماعي، وقد صار من املمكن رصد التوجهات والسلوكيات وحتليلها

  بيانات كبرية.  
وبـالرغم مـن تلـك التطـورات، فمـا زال العديـد مـن الـدول يفتقـر إىل القـدرات الالزمــة             - ٦٨

لتحسـني   اًجلمع البيانات ذات الصلة باجلرمية والعدالة وحتليلها. وتوفِّر أنشطة مجـع البيانـات فرصـ   
ن التحــديات. فمــن املمكــن أن ُينظــر إىل  علــى عــدد مــ  اًأيضــا تنطــوي أهنــإالَّ تقــدمي اخلــدمات، 

ــن أداء املؤسســات،      ــات ع ــع البيان ــة جلم ــود الرامي ــة    اًوخصوصــاجله ــة مؤسســات العدال يف حال
القائمـة. وهنـاك قيـود عديـدة ميكـن أن حتـدَّ مـن إمكانيـة          للُبىن املؤسسـية  اًواألمن، باعتبارها حتدي

أي العامـة بشـأن املسـائل املتعلقـة بسـيادة      مجيع البيانات مـن املصـادر اإلداريـة أو اسـتطالعات الـر     
املشــاورات مــع الــدول األعضــاء واجملتمــع املــدين ضــرورية حلشــد التأييــد    فــإنَّ مثَّ مــن القــانون. و

ألهـــداف ســـيادة القـــانون وغاياهتـــا ومؤشـــراهتا، وللجهـــود الراميـــة إىل مجـــع البيانـــات الالزمـــة. 
هـات الفاعلـة التابعـة للـدول واجلهـات      جلسات إحاطة مع عدد من اجل اًأيضاألمر ذلك ويتطلب 

الفاعلــة املنتميــة للمجتمــع املــدين بشــأن ســيادة القــانون خــارج مؤسســات العدالــة واألمــن، بغيــة   
  توضيح كيفية تطبيق سيادة القانون يف النطاق الكامل ملمارسات التنمية املستدامة.  

    
      االستنتاجات والتوصيات   - رابعا  

ملتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يـودُّ أن ينظـر يف          لعلَّ مؤمتر األمـم ا   -٦٩
  التوصيات اآلتية:  

سـيادة   تؤديـه لعلَّ املؤمتر يودُّ أن يؤكِّد مـن جديـد علـى الـدور احلاسـم الـذي         (أ)  
ال يتجـزأ مـن النمـو املسـتدام      اًوجزءميكّن من حتقيقها،  اًشرطنتيجة للتنمية وبوصفها  القانون،
ــى ضــرورة إدراج  واملنصــ ــانون،  قضــايا ف، وأن ُيشــدِّد عل ــة   اًوخصوصــســيادة الق ــع اجلرمي من

  ؛  ٢٠١٥وتعزيز نظام العدالة اجلنائية يف خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 
ــإدراج      (ب)   ــودُّ أن يوصــي ب ــؤمتر ي ــا يف ذلــك   موضــوع لعــلَّ امل ــانون، مب ســيادة الق

ــة اجلنائيــة، يف    االعتبــارات واالســتراتيجيات والسياســات  املتعلقــة مبنــع اجلرميــة وإصــالح العدال
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التقييمات القُطريـة املشـتركة لألمـم املتحـدة، وإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة،           
مـن الفقـر، ويف أيِّ إطـار     احلـدِّ وخططها اإلجرائية والعملية ذات الصلة، وورقـات اسـتراتيجية   

  أو مؤشر آخر للمساعدة اإلمنائية؛  
  :  ما يلي املؤمتر يودُّ أن يدعو الدول األعضاء إىل لعلََّ  (ج)  
د سياسـات واسـتراتيجيات   أن تضع، باالستعانة بنهج تشاركي، وُتنفِّذ وترُص  ‘١‘  

ملخـاطر  شاملة ملنع اجلرمية، ُمصمَّمة للتصدي ملختلف أنواع اجلرمية والعنف، وعوامل ا
  جملتمع احمللي؛  املشتركة واحملددة، مبا يف ذلك على مستوى ا

دور التعلـيم يف منـع اجلرميـة، مـن أجـل غـرس قـيم        علـى  أكـرب  بقـدر   كِّـز ترأن   ‘  ٢‘  
  مشتركة بشأن أمهية سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان؛  

أن ُتعــزِّز الــنظم اإلحصــائية الوطنيــة والدراســات االستقصــائية عــن اإليــذاء          ‘٣‘  
أجـل إتاحـة اإلمكانيـة إلنتـاج وتطـوير       باجلرميـة، مـن  ذات الصـلة  والسجالت اإلدارية 

ــة         ــة والعدال ــع اجلرمي ــة ومن ــق باجلرمي ــا يتعل ــة فيم ــات ومؤشــرات إحصــائية رمسي معلوم
  اجلنائية، هبدف دعم السياسات العامة ذات الصلة؛

 أن تضع استراتيجيات ملنع اجلرمية وإصـالح العدالـة اجلنائيـة تسـتند إىل األدلـة       ‘٤‘  
اإلجـرام واحلـد مـن    من أجل خفـض  دة ت وأهداف حمدَّ، من خالل وضع غاياالعلمية

والضــحايا، وأن  رمنيإيــذاء األطفــال والنســاء، وإعــادة تأهيــل اجملــ اًوخصوصــاإليــذاء، 
  ُتدرج هذه االستراتيجيات يف خطط التنمية الوطنية وامليزانيات الوطنية؛  

أن تـــويل االهتمـــام الواجـــب لضـــرورة التنســـيق والشـــراكات بـــني قطاعـــات   ‘٥‘  
  تعددة، داخل نظام العدالة اجلنائية وخارجه؛  م
منـع اجلرميـة   إىل يقوم علـى حقـوق اإلنسـان يف جهودهـا الراميـة       اًأن تعتمد هنج  ‘٦‘  

  وإصالح العدالة اجلنائية، عن طريق حتديد خماطر انتهاك حقوق اإلنسان والتصدي هلا؛  
الـة اجلنائيـة وسـائر    أن ُتشجِّع اجلهود املشتركة املبذولـة مـن جانـب نظـام العد      ‘٧‘  

القطاعات احلكومية واجملتمع املدين واإلعالم يف منع اجلرمية والعنف اللذين يسـتهدفان  
ــوفري         ــف، وت ــة والعن ــة احملــددة للجرمي ــال، والتصــدي لألســباب اجلذري النســاء واألطف

  املساعدة واحلماية للضحايا وتيسري وصوهلم إىل العدالة؛
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املتعلقــة بالشــؤون اجلنســانية والنــهوض بــاملرأة  أن ُتــدرج يف خططهــا الوطنيــة   ‘٨‘  
وصـول املـرأة إىل العدالـة، والتصـدي حلـاالت العنـف ضـد النسـاء         ُسـبل  تدابري لتعزيـز  

  والفتيات، وضمان متثيل مالئم للمرأة يف نظام العدالة اجلنائية؛
ــة    ‘٩‘   ــدمج متطلبــات العدال باألطفــال يف جممــل جهودهــا مــن أجــل   اخلاصــة أن ُت

  قضاء األحداث؛  بشأن دة القانون، وأن تضع وتنفِّذ سياسة شاملة تعزيز سيا
أن تويل االعتبار الواجب إلصالحات نظام العقوبـات والسـجون، مـع التسـليم       ‘١٠‘  

مـا ُيشـريان إىل أوجـه قصـور منهجيـة يف       اًبأنَّ سـوء أوضـاع السـجون واكتظاظهـا كـثري     
ــة، مــن ق    ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة ملن ــة احلصــول علــى   نظــام الدول ــل ضــعف إمكاني بي

  املساعدة القانونية، أو عدم وجود بدائل للسجن أو تدابري إلعادة اإلدماج االجتماعي.
 


