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  من جدول األعمال ٦البند 
  النُّهج الوطنية املتعلقة مبشاركة اجلمهور 
        يف تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

      مشروع التقرير    
      (التفيا) أوسكالنِهسينتيا  املقرِّرة العامة:    
      إضافة    
  يف تعزيز منع اجلرمية  جلمهورهج الوطنية املتعلقة مبشاركة االنُّ    

      اجلنائيةالة والعد
    الوقائع    

، يف ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٨نظر املؤمتر، يف جلسته العامة الثالثة عشرة، املعقـودة يف    -١
من جدول األعمال، املعنون "النُّهج الوطنيـة املتعلقـة مبشـاركة اجلمهـور يف تعزيـز منـع        ٦البند 

   هذا البند الوثيقتان التاليتان:اجلرمية والعدالة اجلنائية". وكان معروضاً على املؤمتر للنظر يف
يف وطنية املتعلقـة مبشـاركة اجلمهـور    ورقة عمل من إعداد األمانة عن النُّهج ال  (أ)  

  )؛A/CONF.222/9تعزيز منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (
دليل املناقشة ملؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           (ب)  

)A/CONF.222/PM.1.(  
وتــرأَّس اجللســة العامــة الثالثــة عشــرة ميتســورو كيتــانو (اليابــان)، نائــب رئــيس املــؤمتر.   -٢

، ٤ألمانة عرضاً استهالليا لبند جدول األعمال، وقدَّم مدير مناقشات حلقة العمـل  لثل مم موقدَّ
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والـــدروس  املعنونـــة "إســـهام اجلمهـــور يف منـــع اجلرميـــة والتوعيـــة بالعدالـــة اجلنائيـــة: اخلـــربات  
املستفادة"، ملخَّصاً لوقائع احللقة. وتكلَّم ممثلو تايلند وأملانيا واليابان والنـرويج وكنـدا واجلزائـر    

ــا وإندونيســيا وقطــر       ــات املتحــدة وفرنســا وليبي ــل والصــني والوالي ــة ووالربازي ــنمجهوري زويال  ف
  البوليفارية والسلفادور والسودان واملكسيك.

    
    العامة املناقشة    

أمهية بالغة يف تعزيز منع اجلرمية والعدالـة   اجلمهورمن املتكلمني بأنَّ ملشاركة  العديد قرَّأ  -٣
ــادة   ــة وزي ــور اجلنائي ــة اجلمه ــة ومتكي  ثق ــهيف نظــم العدال ــها   ن ــن مراقبت ــدَّة ومســاءلتهام . ورأى ع

رام سـيادة  ُمهمَّة لتكوين ثقافة قائمة علـى االمتثـال للقـانون واحتـ     اجلمهورمتكلمني أنَّ مشاركة 
القانون. وذكر أحد املتكلمني أنَّ مكافحة اإلجـرام ال ميكـن أن تكـون فعَّالـة إذا اقتصـرت علـى       

ج املنع القائمة على املعرفة ومشاركة اجملتمع املـدين أمهيـة   ُهلنإنفاذ القانون وتدابري العدالة؛ إذ إنَّ 
لراميـة إىل دعـم اخنـراط املـواطنني     بالغة. ولفت متكلم آخر انتبـاه املشـاركني إىل أنَّ اإلجـراءات ا   

  يلزم أن ُتواَءم مع البيئة اليت ستطبَّق فيها، وأنَّه ليس هناك منوذج واحد مناسب للجميع.
من املتكلمني أمثلـة لعمليـات تشـاورية وتشـاركية، جـرت علـى الصـعيد         العديدوقدَّم   -٤

شراكات أمنية ومراكز عدالـة  احمللي يف كثري من األحيان، واتَّخذت أشكاالً مثل جلان وقائية و
جمتمعية، وكذلك برامج خاصة إلشراك الناس كمتطوعني يف جمال منع اجلرميـة وإقامـة العـدل،    

ان طة أو ضـباط مراقبـة أو أعضـاء يف جلـ    مبا يف ذلك كقضاة ُعرفّيني أو متطوعني معاونني للشر
رطة واجملتمــع احمللــي مــن املــتكلمني ضــرورة بنــاء الثقــة بــني الشــ   العديــدعدالــة شــبابية. وأبــرز  

 وتشجيع املزيد من الشراكات التعاونية، وكذلك تذليل ما ُيواَجه من حتدِّيات يف هـذا الشـأن.  
سـاعد  تثِّل منوذجاً واعـداً لضـبط األمـن، إذ    متالتوجُّه اجملتمعي  خلفارة ذاتاوأُشري مراراً إىل أنَّ 

ع اجلرميـة. وأشـار أحـد املـتكلمني     أجهزة إنفاذ القانون على اختاذ إجـراءات اسـتباقية هبـدف منـ    
إىل اجملالس الشَُّرطية كنموذج آخـر للشـراكة مـع اجملتمعـات احملليـة؛ إذ تتـيح شـكالً رمسيـا مـن          
التعــاون بــني الشــرطة احملليــة والســلطات البلديــة. وتــدل التجربــة علــى أنَّ وجــود اتفــاق كتــايب 

اول أعمـال واضـحة لالجتماعـات،    شامل بشأن أهداف حمدَّدة ونتائج متوقَّعة، إىل جانب جـد 
  هو أمر مهم لنجاح تلك اجملالس.

وشــدَّد عــدَّة مــتكلمني علــى أمهيــة دور الضــحايا يف نظــام العدالــة اجلنائيــة، وعلــى أمهيــة   -٥
ــوفري خــدمات مناســبة. ومشلــت        ــدابري تشــريعية وت ــها اختــاذ ت دعــم ضــحايا اجلرميــة، بوســائل من

ا السـياق مبـادرات العدالـة التصـاحلية وخـدمات املشـورة       املبادرات اليت ذكرها املتكلمون يف هـذ 
القانونيــة اجملانيــة، وكــذلك ســائر أشــكال املســاعدة القانونيــة املموَّلــة مــن الــدول مبــا يتوافــق مــع   
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مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتـا بشـأن سـبل احلصـول علـى املسـاعدة القانونيـة يف نظـم العدالـة          
 الـيت  إىل أنَّ مبادرات العدالة التصاحلية ال تكون مناسبة يف احلـاالت اجلنائية. وَنبَّه أحد املتكلمني 

مـن   طـر أو الصـدمة العصـبية أو قـد يعـانون     مـرة أخـرى للخ   الضحايا أو أُسـرهم قد يتعرَّض فيها 
. وفيمــا يتعلــق بتــوفري املســاعدة القانونيــة     باجلنــاة منتيجــة لتكــرُّر احتكــاكه   ممعــاودة إيــذائه 

لئــك الــذين يواجهــون صــعوبات ماليــة، وكــذلك لفئــات خاصــة مثــل   للمــواطنني، مبــن فــيهم أو
  جها وجتارهبا.البلدان املعلومات عن ُنُه تتبادلح أن املسنِّني واملعوَّقني والعمَّال املهاجرين، اقُترِ

من املتكلمني إىل الدعم اجملتمعي إلعادة تأهيـل اجلنـاة وإعـادة إدمـاجهم      العديدوأشار   -٦
ومسـاعدة اجلنـاة يف العثـور     ، من خـالل نها استخدام تدابري بديلة للسَّجنيف اجملتمع، بوسائل م

على عمل وَمْسكن وتيسـري حصـوهلم علـى اخلـدمات العموميـة. ويف هـذا الصـدد، ذكـر أحـد          
. ويف سـياق  معـاودة اإلجـرام  استخدام ضباط مراقبة متطوعني هو أداة فعَّالـة ملنـع    املتكلمني أنَّ

النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء،      القواعـد املـتكلمني إىل تنقـيح   أحـد   أشارإصالح القوانني، 
  وقال إنَّه يتطلع إىل نظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف القواعد املنقَّحة واعتمادها.

االتصـاالت  من املتكلمني إىل وسائط التواصل االجتماعي وتكنولوجيات  العديدوأشار   -٧
يف منــع اجلرميــة  اجلمهــورتكنولوجيــات ميكــن أن تســتخدم إلشــراك اجلديــدة، وكيــف أن هــذه ال

املعلومـات وتعزيـز الـوعي     تبـادل والعدالة اجلنائية، وخصوصاً بواسـطة إنفـاذ القـانون مـن خـالل      
ــتكلمني أنَّ    جتمــاعي ميكــن أن  وســائط التواصــل اال  بشــؤون اإلجــرام والعنــف. وذكــر أحــد امل

ات عن نظام العدالة، وهذا أمر بـالغ األمهيـة يف زمـن يتزايـد فيـه      ُتستخدم لتوفري مزيد من املعلوم
عدد املتهمني الـذين لـيس هلـم ُمحـامٍ ميثلـهم. وفيمـا يتعلـق بـاخلطر الـذي متثلـه وسـائط التواصـل             
ــى العنــف        ــة اســتخدامها يف احلــضِّ عل ــدة مــن حيــث إمكاني ــات اجلدي االجتمــاعي والتكنولوجي

  مني على ضرورة منع "البلطجة" السيربانية.وارتكاب اجلرائم، شدَّد أحد املتكل
وأشــار عــدد مــن املــتكلمني إىل دور وســائط اإلعــالم يف تعزيــز منــع اجلرميــة والعدالــة      -٨

 انتقــادياجلنائيــة. وُشــدِّد علــى أنَّ وجــود وســائط إعــالم حســنة األداء ومتنوعــة وذات َتوجُّــه   
ــة بشــؤون اإلجــرام وأن يرســي أساســ      ــى التوعي ــود   ميكــن أن يســاعد عل اً ملناقشــة حتســني جه

ــة التعــبري        ــة وســائط اإلعــالم وحري ــتكلمني يف هــذا الســياق إىل حري الشــرطة. وأشــار أحــد امل
بصـــفتهما دعـــامتني ُمهمـــتني للمجتمعـــات الدميقراطيـــة، وأداتـــني أساســـيتني حلمايـــة حقـــوق   

تـوفري   اإلنسان. وذكر متكلم آخـر أنَّ وسـائط اإلعـالم، مبـا فيهـا اإلذاعـة والتلفـزة، تسـاعد يف        
  زاعات احمللية بني املواطنني. معلومات عن االجتار بالبشر ويف معاجلة الن
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ورحَّــب عــدَّة مــتكلمني مبشــاركة املــواطنني يف أنشــطة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،    -٩
ينبغي أن جتري ضـمن أطـر تنظيميـة مناسـبة. وذُكـر أيضـاً        اجلمهورلكنِّهم ذَكروا أنَّ مشاركة 

  ينبغي أن تكون مكمِّلة جلهود الدولة يف التصدِّي لإلجرام واإليذاء. اجلمهورأنَّ مشاركة 
وَسلَّم عدَّة متكلمني بأنَّ مشاركة اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف صوغ السياسـات    -١٠

احلكوميــة وتنفيــذها وتقييمهــا ميثــل عنصــراً أساســيا يف ضــمان فعاليــة تلــك السياســات. وفيمــا  
الح نظم العدالة اجلنائية، قدَّم أحد املتكلمني عرضاً موجزاً للجهـود الراميـة   يتعلق بعمليات إص

يف دعــم االنتقــال إىل نظــام عدالــة اختصــامي، مبــا يف ذلــك وضــع مبــادئ   اجلمهــورإىل إشــراك 
  على العملية ونتائجها. اجلمهورتوجيهية تكفل إمكانية اطّالع 

ــة اإلجــرام ود     -١١ ــتكلمني إىل َعومل ــة املنظمــة عــرب   وأشــار أحــد امل ور اجلماعــات اإلجرامي
الوطنية يف ذلك. وأعرب متكلم آخر عن تأييده إلشراك اجملتمع املـدين يف األفرقـة العاملـة الـيت     

  أنشئت مبقتضى اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد.
 إىل وضـع  وفيما يتعلـق بالشـباب ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، أشـار أحـد املـتكلمني           -١٢

قوانني وإجراءات تسري على مرتكيب اجلرائم الشباب، وإىل السبل الكفيلـة جبعـل هـذه القـوانني     
واألجــراءات تــؤدي إىل حــدوث اخنفــاض يف حــاالت االهتــام واحلرمــان مــن احلريــة. وُســلِّم بــأنَّ  

مهيـة يف منـع   اجملتمعات احمللية واألسر واملهنيني يف جمال الصحة والتعليم يضـطلعون بـدور بـالغ األ   
جــرائم الشــباب والتصــدي هلــا. وشــدَّد أحــد املــتكلمني علــى أنَّ الشــباب، وال ســيما الشــباب      
املعرضني خلطـر ارتكـاب اجلـرائم، ميثلـون جمموعـة هامـة يتعـيَّن أخـذها يف االعتبـار يف املبـادرات           

اجلرميـة احلضـرية،    الرامية إىل حتقيق التعايش السلمي واحلد من اجلرمية. وأُشري حتديـداً إىل ظـاهرة  
 مبا يف ذلك اجلرمية اليت ترتكبها العصابات، واليت تتطلب وضع ُنُهج جديدة ملنعها.

واستذكر متكلمون أنَّ التصـدي لنشـر اجلماعـات اإلرهابيـة لألفكـار الراديكاليـة ومـا          -١٣
ياسـي،  تقوم به من جتنيد عرب اإلنترنت حيتالن مرتبة عالية من األولوية يف جـدول األعمـال الس  

مبا يف ذلك مسألة التحاق الشباب بتلك اجلماعات كمقاتلني. وأشار أحد املـتكلمني إىل أحـد   
التـدابري املتَّخـذة يف هــذا اجملـال، والــذي يتمثـل يف زيـادة حضــور الشـرطة علــى اإلنترنـت، مــن        

ر خالل املشـاركة النشـيطة يف املناقشـات، وال سـيما علـى املواقـع الشـبكية الـيت تـروِّج لألفكـا          
 الراديكالية والتطرُّف العنيف.

ــرَّ بــأنَّ منتــدى الدوحــة للشــباب يعــد مثــاالً جيــداً جــداً علــى إشــراك الشــباب يف       -١٤ وأُِق
املناقشات املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية على الصعيد العـاملي. وأُشـري إىل أنـه ينبغـي عقـد      

 منتديات شبابية مماثلة يف املؤمترات املقبلة.
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وأشار عـدَّة مـتكلمني إىل ضـرورة زيـادة تبـادل املمارسـات والـدروس املسـتفادة بشـأن            -١٥
السبل الكفيلة بإشراك اجلمهور بشكل فعال يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك       
يف املناقشــات علــى الصــعيد الــدويل، ومــن مثَّ جــرى الترحيــب بتنــاول املــؤمتر الثالــث عشــر هلــذا   

وأعـرب أحـد املـتكلمني عـن اهتمامـه اخلـاص بتبـادل املمارسـات الفضـلى والـدروس            املوضوع.
املستفادة بني الدول األعضاء فيما يتعلـق بتنفيـذ االسـتراتيجيات يف اجملتمعـات احملليـة الـيت ترتفـع        
فيها مستويات اجلرمية. وأُعرِب عن التقـدير للـدور الـذي يضـطلع بـه املكتـب املعـين باملخـدِّرات         

ة يف تعزيز تبادل األفكار واخلربات. وأعرب أحد املتكلمني عـن أملـه يف أن تقـدِّم األمانـة     واجلرمي
مزيداً من املعلومات عن نطاق املبادئ التوجيهية املتعلقة مبشاركة اجلمهور يف تعزيز منـع اجلرميـة   

 عمال.من جدول األ ٦والعدالة اجلنائية، على النحو املقترح يف ورقة العمل املتعلقة بالبند 

 


