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

      ٤تقرير اللجنة الثانية: حلقة العمل     
     إضافة    
حلقة العمل بشأن إسهام اجلمهور يف منع اجلرمية والتوعية بالعدالة اجلنائية:     

      دةاملستفا والدروس اخلربات
    حلقة العمل وقائع    

ــة     - ١ ــاهتا الرابعـ ــة، يف جلسـ ــة الثانيـ ــةعقـــدت اللجنـ ــومي   واخلامسـ ــودة يـ ــة، املعقـ والسادسـ
، حلقــة العمــل بشــأن إســهام اجلمهــور يف منــع اجلرميــة والتوعيــة   ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٧و ١٦

ــد       ــد ســاعد املعه ــدروس املســتفادة. وق ــة: اخلــربات وال ــة اجلنائي ــم  بالعدال ــةاألســترايل لعل  ،اجلرمي
املنتسب إىل األمم املتحدة والذي هو جزء من شبكة برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة     

  اجلنائية، يف التحضري حللقة العمل وتنظيمها. وكانت الوثائُق التالية معروضةً على اللجنة:
ــع        (أ)   ــة العمــل بشــأن إســهام اجلمهــور يف من ــة معلومــات أساســية عــن حلق ورق

  ؛)A/CONF.222/13ية بالعدالة اجلنائية: اخلربات والدروس املستفادة (اجلرمية والتوع
الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       األمـم املتحـدة   دليل املناقشة ملؤمتر   (ب)  

)A/CONF.222/PM.1(؛  



 

2V.15-02576 

 

A/CONF.222/L.4/Add.1

 تقــــــارير االجتماعــــــات اإلقليميــــــة التحضــــــريية للمــــــؤمتر الثالــــــث عشــــــر        (ج)  
)A/CONF.222/RPM.1/1 وA/CONF.222/RPM.2/1 وA/CONF.222/RPM.3/1 وA/CONF.222/RPM.4/1.(  
وأدار املناقشــات يف حلقــة العمــل آدم توميســن، مــدير املعهــد األســترايل لعلــم اجلرميــة     -٢

  واملسؤول التنفيذي األول فيه.
كلمــة نيســان/أبريل، أدىل رئــيس اللجنــة الثانيــة ب ١٦ويف اجللســة الرابعــة، املعقــودة يف   -٣

عرضاً موجزاً هلذا البند من جـدول األعمـال. وقـاد    بعد ذلك م ممثِّل عن األمانة وقدَّ. ةاستهاللي
بشـــأن دور وســـائط اإلعـــالم وشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي وتكنولوجيـــات حلقـــة نقـــاش 

؛ أدريــان ))ســترالياأ( االتصــال اجلديــدة املناقشــون التاليــة أمســاؤهم: مــوراي يل (جامعــة ســيدين
لإلحصاء واجلغرافيا يف املكسيك)؛ بيتـر هومـل (املعهـد األسـترايل لعلـم      فرانكو (املعهد الوطين 

اجلرمية). وقاد حلقة النقاش بشأن مشاركة اجلمهور على الصعيد احمللي: املبـادرات الراميـة إىل   
املناقشـون   ،تعزيز منع اجلرمية والتوعية بالعدالة اجلنائية، اجلزء األول: إعادة التفكري يف املشـكلة 

، فاطمـة  ))سـتراليا أ( أمساؤهم: ماثيو تورجييان (كنـدا)؛ نيـك كـروفتس (جامعـة ملبـورن     التالية 
  ).املسلحةعيتاوي (مركز جنيف لإلشراف الدميقراطي على القوات 

ــ  -٤ ــر والنــرويج واملغــرب    الكويــت م ممثلــو وتكلَّ ــدا واجلزائ ــا وكن واالحتــاد الروســي وتركي
  مان وفنلندا.والواليات املتحدة وباكستان وُع

بشـأن مشـاركة   حلقة النقـاش  نيسان/أبريل، قاد  ١٦ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف   -٥
اجلمهور على الصعيد احمللي: املبادرات الرامية إىل تعزيز منع اجلرمية والتوعية بالعدالـة اجلنائيـة،   

مـرمي   املناقشـون التاليـة أمسـاؤهم:    ،االسـتراتيجيات والنـهج   -اجلزء الثـاين: الوصـول إىل العدالـة   
خالــدي (حمــامون بــال حــدود)؛ مارتينــا غريــدلر (الرابطــة الدوليــة ألخــوات احملبــة)؛ نيكــوالس   

، وشـوجي إميـافوكو (اليابـان). وقـاد     )ماكجورج (جلنة األصـدقاء العامليـة للتشـاور (كـويكرز)    
 مناقشات اجلزء الثالث من حلقة النقاش بشـأن املبـادرات اإلقليميـة املناقشـون التاليـة أمسـاؤهم:      
دوغالس دوران، (معهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني)؛ ميـد. س. ك. كـاغوا      
(اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسـان والشـعوب)؛ شـني تيـت (املنتـدى األفريقـي لإلشـراف        

ــا      ــدا). كمـ ــيموجس (أوغنـ ــور تشـ ــرطة)، إلينـ ــال الشـ ــى أعمـ ــدين علـ ــم املـ ــدى  تكلَّـ ــل منتـ ممثـ
  ب.للشبا  الدوحة

ــ  -٦ ــة     وتكلَّ ــدا والصــني والواليــات املتحــدة واململكــة العربي ــان وكن م ممثلــو الكويــت ولبن
  السعودية واالحتاد الروسي وجنوب أفريقيا. وأدىل بكلمة أيضاً املراقب عن االحتاد األورويب.
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ــودة يف    -٧ ــاد   ١٧ويف اجللســة السادســة، املعق ــة نقــاش نيســان/أبريل، ق بشــأن دور  حلق
املناقشــون التاليــة  ،التجاريــة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واملنشــآت القطــاع اخلــاص 

مارغريـت شـو (املركـز الـدويل     دميية الدولية ملكافحة الفساد)، أمساؤهم: مارتن كرويتنر (األكا
  لتعبري الشباب). "كايكسا سيغورادورا"ملنع اجلرمية) أليس سكارتيزيين (مشروع 

أفريقيــا ومجهوريــة إيــران اإلســالمية والواليــات املتحــدة وتايلنــد  م ممثلــو جنــوب وتكلَّــ  -٨
  وشيلي وكندا واالحتاد الروسي واليابان وبوركينا فاسو واهلند وباكستان.

    
    املناقشة العامة    

التكنولوجيات اجلديدة ووسائط التواصـل   الحظ املناقشون يف حلقة النقاش األوىل أنَّ  -٩
ات غــري مســبوقة يف الوســائل املســتخدمة يف نشــر املعلومــات رت إحــداث تغــرياالجتمــاعي يسَّــ

ــها، ممَّــ  ــع اجلرميــة. ومــع أنَّ    ويف ســرعة نقل ــر علــى مشــاركة اجلمهــور يف من ــه أث  تلــك ا كــان ل
لكشـف   فرصـاً  جديدة لألنشطة اإلجرامية، إال أهنا أتاحـت أيضـاً   التكنولوجيات أتاحت فرصاً

أجهـزة   اجملتمعـات احملليـة. وذُكـر أنَّ   سـالمة  لـى  اجلرائم ومنعها وضبطها، واحلد من خماطرها ع
االتصـال املباشـر    الللالستفادة من هذه املزايا، من خيؤهِّلها أكثر من غريها الشرطة يف وضع 

ل اجلمهور وتعزيــز الشــفافية وبنــاء الثقــة باملؤسســات وتشــجيع اإلبــالغ عــن اجلــرائم. وتتمثَّــ  بــ
ر علــى الســلوك التطــوعي تــؤثِّ ، فهــياالجتمــاعي األداة األخــرى ملنــع اجلرميــة يف هنــج التســويق 

 د املناقشـون علــى أنَّ لألفـراد، مبـن فــيهم مرتكبـو جــرائم حمـددة أو ضــحاياهم احملتملـون. وشــدَّ     
االســتراتيجيات القائمــة علــى األدلــة تضــمن فعاليــة هــذه األدوات، وال ســيما يف التواصــل مــع  

  الشباب.
ريـد هلـا   أبـد للمبـادرات احملليـة، إذا     ية إىل أنـه ال وأشار املناقشون يف حلقة النقاش الثان  -١٠

م املناقشـون  النجاح، أن تكون شاملة ومتعـددة القطاعـات وقائمـة علـى أدلـة ومسـتدامة. وقـدَّ       
القيـادة  وصفاً لنماذج الشـرطة اجملتمعيـة الالزمـة لتحسـني أمـن اجملتمعـات ورفاههـا مـن خـالل          

شــراكات املتعــددة القطاعــات، وتبــادل املعــارف اجملتمعــات احملليــة، والتــدابري والعلــى مســتوى 
وسـائل تعـبري   واملعلومات، والتجارب القائمة على األدلة والتقيـيم، والتـدابري املسـتدامة وتنـوع     

مت أمثلــة عــن اخلــربات املكتســبة مــن شــراكات أجهــزة الشــرطة اجملتمعيــة يف    دِّاملــواطنني. وقُــ
ــل إنَّ    مشــاركة أجهــزة الشــرطة يف العمــل مــع    التصــدي لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية، وقي

همة يف الوقاية من اإلصـابة بـالفريوس، وزيـادة ثقـة اجلمهـور      اجملتمعات احمللية املعرضة للخطر ُم
مي اخلـدمات  شـراكات فعالـة ملنـع اجلرميـة مـع مقـدِّ      إقامـة  رضت جتارب يف يف الشرطة. كما ُع

  رمية القائمة على التشارك.كنموذج من مناذج منع اجلالنظامية وغري النظامية األمنية 
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تمعــات علــى مســتوى اجمل دور خمتلــف اجلهــات الفاعلــةوتناولــت حلقــة النقــاش الثالثــة   -١١
يف تعزيز الوصـول إىل العدالـة ودعـم الضـحايا وتقـدمي املسـاعدة يف إعـادة تأهيـل اجلنـاة.          احمللية 

 شـــار إىل أنَّمشـــاركة اجلمهـــور يف تقـــدمي املســـاعدة القانونيـــة، وأ    األول  املنـــاقشفوصـــف 
زاعــات  يف منــع نشــوب الــن ارئيســي اًرميــة دوراجلخمــاطر اشــتداد للمجتمعــات احملليــة الــيت تواجــه 

اخلـدمات الـيت    ز مناقش آخر على متكني املرأة يف جمال منع اجلرمية وبيَّن كيف أنَّوحلها. وركَّ
منظمـات اجملتمـع    ل إنَّمها منظمات اجملتمـع املـدين تنـدمج يف نظـام العدالـة املؤسسـية. وقـا       تقدِّ

املــدين ميكنــها أن تســاعد ضــحايا اجلرميــة، ال ســيما ضــحايا العنــف اجلنســاين. وأشــري إىل دور   
املتطــوعني يف عمليــات العدالــة التصــاحلية والوســاطة يف تقلــيص نســبة معــاودة اإلجــرام وحــل    

املناقشـني علـى    د أحـد املنازعات احمللية. وفيمـا يتعلـق مبـوظفي مراقبـة السـلوك املتطـوعني، شـدَّ       
ويف معرفتــهم بــاجملتمع احمللــي وتواصــلهم الشخصــي مــع  انتمــائهم للمنطقــةمزايــاهم املتمثلــة يف 

  اجلناة ودعمهم املتواصل هلم.
أمريكــا الالتينيــة   املكتســبة يف وتبــادل املناقشــون يف حلقــة النقــاش الرابعــة اخلــربات        -١٢

ــا. فبــيَّن  رميــة يف أمريكــا الالتينيــة واملبــادرات الــيت   اجلالعنــف واجتاهــات  املنــاقش األولوأفريقي
اختذت مؤخراً هبدف تشجيع اجلمهور على املشاركة يف منع اجلرمية والعدالة التصـاحلية، والـيت   

لمســتوى بالغــة األمهيــة لبــرامج إعــادة التأهيــل  علــى مشــاركة الشــباب. وأشــار إىل أنَّركَّــزت 
م كاف لفئـات معينـة، مثـل السـكان األصـليني،      الثالث من أنشطة املنع، وأنه ينبغي إيالء اهتما

يف جهود منع اجلرمية. وأبلغ عدة مناقشني عن جتارهبم يف أفريقيـا يف جمـال مشـاركة اجملتمعـات     
احمللية يف وضع السياسات وحتديد املعايري، وقـدموا معلومـات بشـأن معـايري إقليميـة جديـدة يف       

ن القانونيني املتأصل يف اجملتمعـات احملليـة   جمال االحتجاز. وتكلموا بإسهاب عن عمل املساعدي
يتمثــل يف  الصــدديف هــذا املاثــل التحــدي  حملاكمــة. وخلصــوا إىل أنَّقبــل ايف ســياق االحتجــاز 

أفضــل ســبيل لــذلك هــو اتبــاع هنــج إقليمــي شــامل. ويف    ترســيخ هــذه املعــايري وتفعيلــها، وأنَّ 
ــدى الدوحــة للشــبا     ــام، عــرض أحــد املناقشــني توصــيات منت ــة   اخلت ــز توعي ــيت مشلــت تعزي ب ال

  .إلمساع صوهتم لشبابلفرصة وأتاحت اجلمهور وتثقيفه بشأن العنف واجلرمية، 
وأبرز املناقشـون، يف حلقـة املناقشـة اخلامسـة، أمهيـة الـدور الـذي يضـطلع بـه القطـاع             -١٣

أمثلــة عــن وتبــادلوا عــدة اخلــاص ومســؤوليته جتــاه اجملتمــع يف منــع اجلــرائم، كجرميــة الفســاد،   
املمارسات اجليدة يف خمتلف البلدان. وعرضـوا الـدروس املسـتفادة مـن املبـادرات املبتكـرة الـيت        

العوامـل االقتصـادية    وقـالوا إنَّ شاركت فيها شـركات حمليـة وشـباب وأجهـزة إنفـاذ القـانون.       
لقطـاع  شـراكات بـني ا   إقامةأنَّ قدرات السلطات على متويل برامج منع اجلرمية، وتعيق املتغرية 

العام والقطاع اخلاص لدعم أنشطة تلك الربامج ميكن أن يؤثر كـثرياً يف ضـمان اسـتدامة تلـك     
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الربامج اليت ثبتت فعاليتها من حيث التكلفة يف تنفيذ مشاريع من قبيـل تثقيـف الشـباب ودعـم     
  التجديد احلضري ومسائل اإلسكان.واألسر، 

ئـد التطـورات التكنولوجيـة يف منـع اجلرميـة،      عـدة مـتكلمني بفوا   وأثناء املناقشات، أقـرَّ   -١٤
د علـى فعاليـة وسـائط اإلعـالم     دِّاسـتخدام أجهـزة إنفـاذ القـانون هلـا. وشُـ       حيـث وال سيما من 

اجلديـــدة يف تعريـــف اجلمهـــور باملخـــاطر وســـبل جتنبـــها وإتاحـــة فرصـــة املشـــاركة يف وضـــع   
عنـدما تسـتخدم يف   حتـديات  علـى  أيضـا  تنطوي هذه األدوات  السياسات احمللية. وأشري إىل أنَّ

. مــن الضــروري تــوافر أنظمــة وأطــر مؤسســية مناســبة    أنَّارتكــاب اجلرميــة. ورأى متكلمــون  
وأشــار متكلمــون أيضــا إىل احلاجــة إىل تعزيــز التعــاون الــدويل وتبــادل املمارســات واخلــربات.  

يقـة فعالـة   د على ضرورة بناء القدرات من أجل ضمان استخدام البيانات واملعلومات بطروُشدِّ
حتديـد احتياجاهتـا يف جمـال السـالمة، وتقـدمي الـدعم هلـا        مـن  من أجـل متكـني اجملتمعـات احملليـة     

هج الوطنيـة املتبعـة يف معاجلـة    بغرض منـع اجلرميـة. وتقاسـم بعـض املـتكلمني معلومـات عـن الـنُّ        
روا إىل ، وأشـا عـرب اإلنترنـت  قضايا من قبيل البلطجة السـيربانية واالسـتغالل اجلنسـي لألطفـال     

لشـرطة اجملتمعيـة، وضـرورة كشـف األنشـطة اإلجراميـة ومنعهـا        اليت تسهم هبـا ا القيمة املضافة 
والتصــدي هلــا، وتشــجيع التعــاون فيمــا بــني األجهــزة املعنيــة واجملتمعــات احملليــة، ومــع القطــاع  

الشـرطة قـد أنشـأت صـفحات شـبكية وخطـوط هاتفيـة        قوات العديد من  اخلاص. ولوحظ أنَّ
 .كرسة هلذا الغرض، مبستويات موارد متباينةساخنة م

مشاركة منظمات اجملتمع املدين ينبغي أن تـتم ضـمن    وأشار عدد من املتكلمني إىل أنَّ  -١٥
اإلطار التنظيمـي املناسـب، وفقـا للتشـريعات الوطنيـة وبالتنسـيق مـع هيئـات الرقابـة املختصـة،           

كفالـة متتـع املنظمـات باملهـارات      مثل جمـالس منـع اجلرميـة، مـع احلـرص يف الوقـت نفسـه علـى        
أي أنشــطة يقــوم هبــا اجملتمــع املــدين  وأشــار أحــد املــتكلمني إىل أنَّ .واملعــارف الالزمــة ملهامهــا

املنظمات غـري احلكوميـة احملليـة ميكـن      ينبغي أن تكون خاضعة لتأطري وتوجيه احلكومات، وأنَّ
تلك املنظمات غـري احلكوميـة    ن، وأنَّأن تنشر أفكارا أو منظومات ِقيمٍ غريبة على بعض البلدا

وأشــار بعــض  .ينبغــي أن حتتــرم القــيم االقتصــادية والثقافيــة واالجتماعيــة والدينيــة للمجتمعــات
ــذا الصــدد     ــة والشــفافية يف ه ــتكلمني إىل ضــرورة إشــاعة روح الثق وأشــري إىل احلاجــة إىل   .امل

ليــة، وكــذلك أمهيــة ضــمان  مبــادرات مبتكــرة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة يف ســياق القيــود املا  
  .استدامة اجلهود واستمراريتها

وأعــرب بعــض املــتكلمني عــن تأييــدهم ملشــاركة اجملتمــع املــدين يف إطــار اتفاقيــة اجلرميــة    -١٦
د متكلمون آخرون على ضرورة احلفاظ علـى الطـابع   املنظمة واتفاقية مكافحة الفساد، بينما شدَّ
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مشــاركة  وأشــار أحــد املــتكلمني إىل أنَّ .هليئــاتاحلكــومي الــدويل الــذي يتســم بــه عمــل تلــك ا 
  .اجملتمع املدين هذه ينبغي أن ُتفهم يف سياق املنظمات الشعبية أو املنظمات غري احلكومية احمللية

الة تقتضـي إتاحـة سـبل احلصـول علـى املعلومـات       املشاركة الفعَّ والحظ املتكلمون أنَّ  -١٧
 .املـوظفني العمـوميني والعمـال واملـزارعني الشـباب      عن القانون والتعريف به، مبا يف ذلـك بـني  

ــة تتطلــب سياســة واضــحة       ــة إىل متكــني اجملتمعــات احمللي ــأن العمليــات الرامي وجــرى التســليم ب
املعامل، والوقوف على مواطن الضعف، مبا يتماشى مع القوانني الوطنيـة ويـتالءم مـع الظـروف     

ات الشباب يف املناقشات املتعلقـة بالسياسـات   بعض املتكلمني أيضا بأمهية مسامه وأقرَّ .الوطنية
العامة، مبا يف ذلك يف إطار منتديات الشباب اليت تقام أثناء مؤمترات األمم املتحدة ملنع اجلرميـة  

اجلمهـور يف منـع اجلرميـة والعدالـة     النُّهج املتعلقة مبشـاركة   وُرئي يف األخري أنَّ .والعدالة اجلنائية
  .يف عمل املكتب يف هذا اجملال اجلنائية ينبغي أن ُتدرج

ه بعــض املــتكلمني مبســامهة الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف التصــدي ونــوَّ  -١٨
ــة تقــع علــى عاتقهــا    وأشــري إىل أنَّ .للفســاد ومواجهــة العنــف بــني الشــباب   املنشــآت التجاري

و األمــن اخلــاص، خربهتــا يف جمــاالت حمــددة، مثــل القطــاع املصــريف أ مســؤولية اجتماعيــة، وأنَّ
ــانون     ــاذ الق ــدم إســهامات قّيمــة يف جهــود إنف ــة،    .ميكــن أن تق ــة وطني ــادل املتكلمــون أمثل وتب

مشـاركة اجلمهـور ضـرورية لتعزيـز ثقافـة املشـروعية القانونيـة،         فذكرت إحدى املتكلمـات أنَّ 
ــدها الســتخدام حمــالت     ــامج يف بل ــة وأشــارت إىل وجــود برن كمالجــئ للنســاء   احلــي التجاري

ــذاءضــحاي ــان،       .ا اإلي ــذ الشــراكات يف بعــض األحي ــتكلمني إىل صــعوبة تنفي وأشــار بعــض امل
ويف هــذا الســياق، أشــار أحــد املــتكلمني إىل ضــرورة    .وخباصــة فيمــا يتعلــق بالرصــد والتقيــيم 

الشـركات قـد تنخـرط يف أنشـطة غـري قانونيـة مبـا يف ذلـك          ممارسة الرقابة املناسـبة نظـرا إىل أنَّ  
العمل الذي ُيضطلع به ضمن األطر املناسبة األخرى من أجـل وضـع اتفـاق     وأشري إىل .الفساد

  .بشأن الشركات العابرة للحدود الوطنية وغريها من املنشآت التجارية ملزم قانوناً
وأشري إىل القيمة املضافة اليت ُتسهم هبا الشرطة اجملتمعية، وكذلك إىل ضرورة كشـف    -١٩

هلـا، وتشـجيع التعـاون بـني الوكـاالت واجملتمعـات احملليـة         األنشطة اإلجرامية ومنعها والتصدي
  .املعنية، ومع القطاع اخلاص

ويف معرض اإلشارة إىل األمن البشري وتقليـل خمـاطر اإليـذاء، حـثَّ بعـض املـتكلمني         -٢٠
وذكــر أحــد  .علــى تــوّخي احلــذر، نظــرا لعــدم وجــود تعــاريف متفــق عليهــا هلــذين املفهــومني  

ال حيظـى بـاعتراف عـاملي كوسـيلة للعـالج       مخـدِّرات م العالج اإلبدايل للاستخدا املتكلمني أنَّ
  .خدِّراتمن تعاطي امل
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    االستنتاجات    
  :فيما يلي امللخَّص الذي أعدَّه الرئيس لالستنتاجات اليت خلصت إليها املناقشات  -٢١

ــبكات        إنَّ  (أ)   ــالم والشـ ــائط اإلعـ ــى وسـ ــرأت علـ ــيت طـ ــريعة الـ ــورات السـ التطـ
ــة ــدة ميكــن أن تعــود علــى اجملتمــع بفوائــد ال ُتنكــر،      االجتماعي وتكنولوجيــات االتصــال اجلدي

ــاذ القــانون، لكوهنــا وســيلةً لنشــر املعلومــات، والتشــجيع علــى إبــالغ       وال ســيما يف جمــال إنف
السلطات والتعاون معها، وإشاعة روح الثقة، وكشف املخاطر على اجملتمع وتقـدمي إرشـادات   

اآلراء وتقاســم املمارســات الفضــلى بــني الــدول مــن األمــور املهمــة    تبــادل كمــا أنَّ .الســالمة
للتصدي للتحديات املشتركة الناشئة عن هذه التطورات اجلديدة، مثـل األشـكال اجلديـدة مـن     
اجلرميـة واإليـذاء واألثـر الســليب لوسـائط اإلعـالم؛ وبنـاء القــدرات الوطنيـة واحملليـة علـى توليــد          

  ؛البيانات ذات الصلة وحتليلها
ميكن أن تؤدي مشـاركة اجلمهـور إىل توسـيع نطـاق اجلهـود الراميـة إىل منـع          (ب)  

هـج  اجلرمية وتقدمي اخلدمات يف جمال العدالة اجلنائية، وإىل تعزيز تلك اجلهـود. وينبغـي وضـع نُ   
ــة   متعــددة القطاعــات بشــأن مشــاركة اجلمهــور لكــي تكــون فعَّ    ــة وشــاملة وقائمــة علــى أدل ال

مـن القمـة إىل   " وينبغي أن يقتـرن هنـج العمـل    .لقوانني والظروف الوطنيةومستدامة، متشيا مع ا
مـن أجـل   " مـن القاعـدة إىل القمـة   " القاعدة" يف جمال تشـجيع مشـاركة اجلمهـور بنـهج العمـل     

  ؛ضمان مراعاة شواغل اجملتمع على النحو املناسب
ــوع        (ج)   ــاء ال ــدة يف إذك ــة مفي ــز الوصــول إىل العدال ــور يف تعزي ــاركة اجلمه ي مش

وتوســيع نطــاق التواصــل ومتكــني أفــراد اجملتمــع، وال ســيما أفــراد اجملتمــع املعتــرف بضــعفهم،     
وميكن أن ينهض أفراد اجملتمع، متاشيا مع القانون الوطين، وحسـب   .وكذلك النساء واألطفال

االقتضــاء، بــدور هــام يف نظــم العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة، كــأن يســامهوا، علــى ســبيل املثــال، يف  
ة الضــحايا ويف بــرامج العدالــة التصــاحلية، واملســاعدة القانونيــة، ومراقبــة ســلوك املفــرج  مســاند

  ؛عنهم، وإعادة إدماج اجملرمني يف اجملتمع
ميكن للشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة          (د)  

كـني اجملتمعـات احملليـة مـن     اجلنائية أن تعود بفوائد علـى سـبيل املثـال يف جمـال منـع الفسـاد، ومت      
  ؛املشاركة يف مبادرات منع اجلرمية اليت هتدف إىل حتسني رفاه اجملتمع احمللي برمته

يــوفر اهليكــل التنظيمــي واملؤسســي املناســب القــائم علــى سياســات واضــحة      (ه)  
املعامل وحمددة األهداف إطـارا ملشـاركة اجلمهـور، وميكـن اسـتكماله بتـدابري ترمـي إىل ضـمان         

ع منظمات اجملتمع املدين باملهارات واملعـارف املناسـبة، فضـال عـن تـدابري إلشـاعة جـّو الثقـة         متتُّ
  .وضمان الشفافية ومنع الفساد


