
A/CONF.213/6 األمـم املتحـدة

 

 

مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر 
      ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 ٢٠١٠أبريل /سانني ١٩- ١٢سلفادور، الربازيل، 

Distr.: General 
5 February 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
170310    V.10-50754 (A) 

*1050754*
 

  ∗من جدول األعمال املؤقت ٥البند 
  إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 

      يف جمال منع اجلرمية
    إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمية    
  ورقة عمل من إعداد األمانة    
  احملتويات

 الصفحة  
 ٢  .........................................................................................  مةمقد-أوال
  ٦  ........................ اال وناجحاالتوجيهية ملنع اجلرمية تنفيذا فععناصر لتنفيذ مبادئ األمم املتحدة-ثانيا

إنشاء هيئة مركزية مكلفة بتنفيذ الربامج الوطنية وتنسيق جهود أجهزة احلكم املركزية واحمللية -ألف 
 ٧  .................................................................. وجهود سائر املنظمات

منتظمة لالستراتيجيات من أجل حتديد االحتياجات احلقيقية واملمارسات استعراضإجراء   - باء 
 ١٠  ........................................ ضلى، ومواءمة اخلطط الوطنية واحمللية تبعا لذلكالف

إعداد أدلة إرشادية وعدد وكتيبات تساعد على نشر املعارف املتعلقة مبنع اجلرمية وعلى تنفيذ  -جيم 
 ١٢  .................................................................... اخلطط تنفيذا متسقا

اللتزام خلق التزام لدى أجهزة احلكم الوطنية واحمللية بنجاح برامج منع اجلرمية، مع دعم ذلك ا -دال 
 ١٧  ..................................................................... مبا يكفي من املوارد

إقامة عالقات تشارك وتعاون مع املنظمات غري احلكومية وتشجيع مشاركة عامة الناس يف  - هاء 
 ١٨  ....................................................................... جهود منع اجلرمية

السبيل إىل التغلب على التحديات الرئيسية اليت تواجهها الدول األعضاء يف تنفيذ مبادئ األمم املتحدة -ثالثا
 ٢٠  .....................................................................................  ملنع اجلرمية

 ٢٣  ................................................... التجارب يف تنفيذ املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية-رابعا
 ٢٤  ....................................................................... االستنتاجات والتوصيات-خامسا

 ٢٥  .....................................  توصيات إىل األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى -ألف 
 ٢٦  .......................................................... توصيات إىل احلكومات الوطنية  - باء 

───────────────── 
  ∗   A/CONF.213/1. 



 

2V.10-50754 

 

A/CONF.213/6

      مةمقد  -أوال  
راميـة إىل احلـد مـن خطـر وقـوع اجلـرائم ومـن        مجيـع اجلهـود ال  " منـع اجلرميـة  "يشـمل   -تعريف

ويسـعى يف إطـار   . آثارها الضارة باألفراد واتمـع، ومـن بـني تلـك اآلثـار اخلـوف مـن اجلرميـة        
وال تتناول يف هذا السياق مسـائل إنفـاذ   . منع اجلرمية إىل التأثري على األسباب املتعددة للجرائم

  .ا قد يكون هلا من آثار يف منع اجلرميةالقانون والعقوبات اجلنائية، على الرغم مم
  
إن منع اجلرمية هو أول حتمية للعدالـة، كمـا ذكـره األمـني العـام يف تقريـره إىل جملـس          -١

  األمن عن سيادة القانون والعدالـة االنتقاليـة يف جمتمعـات الصـراع وجمتمعـات مـا بعـد الصـراع         
)S/2004/616 د ره األمـني العـام يف ذلـك التقريـر، أكّـ     وتأييدا هلذا املبـدأ الـذي ذكـ   . )٤، الفقرة

املشـــاركون يف الـــدورة الســـابعة عشـــرة للجنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة، وهـــي اهليئـــة  
التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، علـى األمهيـة احملوريـة        

ء علـى بـذل جهـد خـاص إلجنـاح العمـل علـى        ملنع اجلرمية واحلاجة إىل تشـجيع الـدول األعضـا   
  ).١١٦، الفقرة E/2008/30(منع اجلرمية 

وقد بدأت شبكة املعاهد التابعة لربنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف         -٢
ومـن مث، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة، بنـاء      . ١٩٩٠اإلسهام يف هدف السياسة العامة هذا يف عـام  

ــن   ــى توصــية م ــوح األحــداث       عل ــع جن ــة ملن ــادئ التوجيهي ــامن، املب ــؤمتر الث ــاض  (امل ــادئ الري مب
وباعتماد الس االقتصـادي واالجتمـاعي للمبـادئ التوجيهيـة     . ٤٥/١١٢يف قرارها ) التوجيهية

واملبــادئ ) ، املرفــق١٩٩٥/٩القــرار (للتعــاون واملســاعدة التقنيــة يف جمــال منــع اجلرميــة يف املــدن  
، الـيت وضـعتها اللجنـة، ارتقـي مبوضـوع منـع       )، املرفـق ٢٠٠٢/١٣القرار (رمية التوجيهية ملنع اجل

  .اجلرمية يف الربنامج ليصبح هدفا عاما لسياسة األمم املتحدة اجلنائية
  :وميكن اآلن حتقيق هذا اهلدف استنادا إىل املبادئ الثمانية التالية  -٣

ر مؤسســي ملنــع اجلرميــة القيــادة احلكوميــة علــى مجيــع املســتويات إلنشــاء إطــا   )أ(  
  واحلفاظ عليه؛

  االقتصادية؛-إدراج مفهوم منع اجلرمية يف سياسات التنمية االجتماعية )ب(  
  التعاون بني املؤسسات احلكومية واتمع املدين وقطاع األعمال؛ )ج(  
االستدامة واملساءلة، أي توفري التمويل الكايف الطويـل األجـل لوضـع الـربامج      )د(  

  ليها وتقييمها، واملساءلة الواضحة يف استخدام األموال؛واحلفاظ ع
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ــوفرة يف       )هـ(   ــة، أي االســتفادة مــن جمموعــة القــرائن املت العمــل القــائم علــى املعرف
التخصصات املتعددة بشأن مشاكل اجلرمية وأسباا، ومن املمارسات اربـة، مـن أجـل وضـع     

   استراتيجيات منع اجلرمية؛
  نسان وسيادة القانون، وتعزيز ثقافة احترام القانون؛احترام حقوق اإل )و(  
  دراسة الصالت بني اجلرمية احمللية واجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛  )ز(  
وضع استراتيجيات خمتلفة لتنـاول شـؤون الفئـات اخلاصـة، وال سـيما الفتيـان         )ح(  

  )١(.والفتيات، والرجال والنساء، وأفراد اتمع املستضعفني
االستراتيجيات اجليدة التخطيط ملنع اجلرمية ال حتد من اجلرائم ومـن مث مـن اإليـذاء    إن   -٤

ومن شأن منـع اجلرميـة   . فحسب، بل تعزز أيضا السالمة اتمعية وحتسن نوعية حياة املواطنني
بصورة فعالـة أن يـؤيت فوائـد طويلـة األجـل، مـن خـالل ختفـيض التكـاليف املتكبـدة مـن أجـل             

  .لعدالة اجلنائيةالضحايا ونظام ا
ال بـد مـن األخـذ بنـهج منسـق ومتعـدد        وبالنظر إىل أن اجلرمية وليدة عوامـل متعـددة،    -٥

القطاعات، يكون للسلطات احلكومية علـى مجيـع املسـتويات دور هـام تؤديـه فيـه، فمسـؤولية        
  .منع اجلرمية ال تقع على كاهل الشرطة ونظام العدالة اجلنائية دون غريمها

وتـرد يف املبـادئ    .تستهدف اسـتراتيجيات منـع اجلرميـة العوامـل املسـببة هلـا       وينبغي أن  -٦
التوجيهيـة ملنـع اجلرميـة قائمـة بنـهوج منـع اجلرميـة، مصـنفة يف فئـات هـي النـهوج االجتماعيـة،             

وتشـكل النـهوج الثالثـة مجيعـا جـزءا       .والنهوج املستندة إىل اتمعات احمللية، والنهوج الظرفية
تدابري اخلاصة مبنع اجلرمية اليت ميكن استنادا إليها وضع استراتيجية يف هذا اـال،  من جمموعة ال

كما توفِّر طائفة من تدابري االستجابة على املديني القصري والطويـل للتصـدي ملشـاكل اجلرميـة،     
  .ومساوئه املختلفة هولكل من هذه النهوج ميزات

ه الناس وتشجع السـلوك االجتمـاعي السـليم    وتعزز النهوج االجتماعية ملنع اجلرمية رفا  -٧
وتعليميـة، مـع إيـالء األطفـال      وتوظيفيـة  عن طريق تنفيـذ تـدابري اجتماعيـة واقتصـادية وصـحية     

  .والشباب اهتماما خاصا، وتركز على عاملي اخلطر والوقاية املرتبطني باجلرمية واإليذاء

───────────────── 
   حدة للمستوطنات البشرية،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املت )١(  

Crime Prevention Assessment Tool (HS/1232/09E), Criminal Justice Assessment Toolkit, No. 5 
  .١٣، الصفحة )٢٠٠٩نيويورك، (
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يري الظروف السائدة يف األحيـاء الـيت   النهوج املستندة إىل اتمعات احمللية إىل تغ وتسعى  -٨
يكون فيها خطر ارتكاب اجلرائم أو التعـرض لإليـذاء مرتفعـا، بسـبب انتشـار احلرمـان مـثال، أو        

  .االقتصادية واالجتماعية األخرى بسبب عدم تالحم اتمع أو نتيجة موعة من املشاكل
حـوافز ارتكـاب اجلـرائم،    أما ـوج منـع اجلرميـة الظرفيـة فترمـي إىل احلـد مـن فـرص و          -٩

وزيادة الشعور باحتمال االعتقـال وتقليـل منـافع اجلرميـة، مـن خـالل التصـميم البيئـي لألحيـاز          
ــدمي النصــائح إىل الضــحايا      ــن خــالل تق ــق الســكنية، أو م ــة أو للمراف ــذه  . العام وتســتهدف ه

ظـروف معينـة    التقنيات أشكاال حمددة من اجلرائم وتقوم على افتراض أن اـرمني يتخـذون يف  
بيـد أـا ميكـن أن تـتمخض      .قرارات منطقية بشأن املخاطر والفوائـد احملتملـة النتـهاك القـانون    

) عمـدا أو دون عمـد  (عن آثار جانبية كنقل اجلرمية مـن مكـان إىل آخـر، مـن خـالل احليلولـة       
  .دون استخدام فئات مهمشة لبعض األحياز، وكاملساس حبق الناس يف احلرمة الشخصية

ويف هذا السياق، يتعني على احلكومات الوطنيـة أن تضـع معـايري وأن تشـرع يف اختـاذ        -١٠
وعلــى الســلطات الوطنيــة أن تضــع الــربامج . وتيســري إجــراءات اجتماعيــة وظرفيــة ملنــع اجلرميــة

وتكيفها وفقا للظروف احمللية، بالنظر إىل أن اجلرائم تقع على الصعيد احمللـي وصـعيد األحيـاء،    
  )٢(. ميكن معاجلة العديد من أسباا إال حملياوإىل أنه ال

إضـافة   -وتبين املبادئ التوجيهية أيضا األمور اليت يتعين على احلكومـات النظـر فيهـا      -١١
عند وضع استراتيجيات منـع اجلرميـة واحلـد مـن اإليـذاء،       -إىل املبادئ الثمانية املذكورة أعاله 

  :ومن ذلك ما يلي
مية كجزء دائـم يف هياكلـها وبراجمهـا املعنيـة مبكافحـة اإلجـرام       إدراج منع اجلر )أ( 

  اجلنائية واملؤسسات اإلصالحية؛ إىل جانب إنفاذ القانون والعدالة
  يف جمال منع اجلرمية؛ تطوير التدريب وبناء القدرات )ب( 
ــة يف جمــال منــع اجلرميــة، بتطبيــق املعــايري والقواعــد      )ج(  ــدعيم اإلجــراءات الدولي ت
  .ة وتقدمي املساعدة التقنية وإقامة الشبكاتاملوجود

وتعترف املبادئ التوجيهية بالنهج القـائم علـى القـرائن كعنصـر أساسـي يف جنـاح منـع          -١٢
ومتثّل الدراسات االستقصـائية املتعلقـة بالضـحايا أداة هامـة للحصـول علـى املعلومـات        . اجلرمية

لــرأي لتقيــيم طبيعــة مشــاكل اجلرميــة  وميكــن اســتخدام استقصــاءات ا. املتعلقــة بوقــوع اجلــرائم
والفئــات الســكانية الرئيســية املعرضــة للخطــر وشــواغل النــاس وخمــاوفهم، وكــذلك تصــورام  

───────────────── 
  )٢( Crime Prevention Assessment Tool … ٩، الصفحة.  
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وحيثمـا تكـون اإلحصــاءات أو الدراسـات االستقصـائية الوطنيــة     . وآرائهـم بشـأن منـع اجلرميــة   
غرات باملراصـد احملليـة أو   املتعلقة باجلرمية غري كافية ألغراض التخطيط، ميكن االستعانة لسد الث

  )٣(.اإلقليمية للجرائم واملشاكل االجتماعية، كاملراصد القائمة يف باريس أو بوغوتا أو مدريد
وسـيادة  . وتشدد املبادئ التوجيهية على أمهية سيادة القانون واحترام حقـوق اإلنسـان    -١٣

سـات والكيانـات، مبـا    القانون هي مبدأ يف احلوكمة يقضي بأن يكون مجيع األشـخاص واملؤس 
يف ذلك الدولة نفسها، خاضعني لقوانني تصدر علنـا وتنفَـذ علـى اجلميـع بالتسـاوي، ويحكَـم       

ويتطلـب  . مبوجبها يف التقاضي على حنو مستقل، وتتسـق مـع املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان      
ــادئ ســلطان القــانون، واملســاواة       ــال ملب ــدابري لضــمان االمتث ــدأ أيضــا ت ــانون،  هــذا املب ــام الق أم

واملســاءلة أمــام القــانون، والعدالــة يف تطبيــق القــانون، والفصــل بــني الســلطات، واملشــاركة يف  
ــة      ــة والقانونيـ ــفافية اإلجرائيـ ــانوين، واجتنـــاب التعســـف، والشـ ــيقني القـ ــرارات، والـ ــاذ القـ   اختـ

)S/2004/616 ــانون أحــ     . )٦، الفقــرة ــرام ســيادة الق ــى إرســاء وضــمان احت ــدرة عل د وتعــد الق
  .العناصر الرئيسية يف تنمية أي بلد

سـيادة القـانون يف أي بلـد، وكـذلك يف     بنيـة  وينبغي أن يكون منـع اجلرميـة يف صـميم      -١٤
صــميم جهــوده املوجهــة لتحقيــق التنميــة، وال ســيما بــالنظر إىل أن الفقــراء هــم أكثــر الفئــات    

ان علـى التنميـة ألمـا يؤديـان إىل     وقد تبين أن اجلرمية واإليذاء يـؤثر . املتضررة من وقع اجلرمية
وتقلِّــص . تــدهور نوعيــة حيــاة املــواطنني وإىل إعاقــة فــرص العمالــة بإقصــاء األعمــال التجاريــة  

ــة االجتماعيــة، الــيت ســيتعذر       ــة كميــة األمــوال املتــوفرة للتنمي ــة اجلنائي تكــاليف اجلرميــة والعدال
فـي تعزيـز كفـاءة وقـدرة نظـام العدالـة       وال يك. حتقيقها ما مل تتم احملافظة على األمن والسـالمة 

فينبغـي معاجلـة مجيـع العوامـل الـيت تسـهم يف اجلرميـة،        . أو تدريب مـوظفي الشـرطة والسـجون   
أحــد  ممــا يعــد) الرعايــة الالحقــة(مثــل عــدم وجــود بــرامج إلعــادة اإلدمــاج بعــد فتــرة الســجن 

خـدمات صـحية   مؤشرات اإلقصاء االجتماعي، ونقص فـرص العمـل أو فـرص احلصـول علـى      
  )٤(.وسكنية جيدة

ويوفر املؤمتر الثاين عشر فرصة فريدة لدراسة ما إذا كانت املبادئ التوجيهيـة قـد أثبتـت      -١٥
صالحيتها العملية وفعاليتـها بعـد مـرور قرابـة عشـر سـنوات علـى اعتمادهـا، بغيـة تنقيحهـا تبعـا            

ملســلح، وتشــجيع أو تيســري آلخــر التطــورات يف جمــال منــع اجلرميــة، مبــا يف ذلــك تراجــع العنــف ا
───────────────── 

 ICPC( ،Crime Observatories: Survey on International Experiences( املركز الدويل ملنع اجلرمية )٣(  
-www.crime )نكليزية والفرنسيةإلباللغتني ا(متاح على العنوان التايل ). ٢٠٠٩و  ٢٠٠٧مونتريال (

prevention.intl.org/publications/pub_198_1.pdf.  
  )٤( Crime Prevention Assessment Tool … ٣، الصفحة.  
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وسـيمكِّن املـؤمتر أيضـا اتمـع الـدويل      . )٤١، الفقرة A/CONF.213/PM.1(تطبيقها يف املستقبل 
من التصدي بصورة أكثر فعالية للتحدي الـذي تطرحـه الصـلة القائمـة بـني منـع اجلرميـة وسـيادة         

  .جمال منع اجلرمية القانون والتنمية، بتعميق وتدعيم ما لديه من خربات فنية وقدرات يف
    

  عناصر لتنفيذ مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية  -ثانيا 
اال وناجحاتنفيذا فع    

يقدم الفصل الثـاين عرضـا جممـال للعناصـر الـواردة يف املبـادئ التوجيهيـة بشـأن تنظـيم            -١٦
التوجيهيـة سيصــدر   سياسـات منـع اجلرميـة، باالسـتناد جزئيـا إىل مشـروع دليـل لتنفيـذ املبـادئ         

 Handbook on the United Nations Crime Prevention Guideline — Makingقريبـا عنوانـه   

them Work )ويستند أيضـا إىل نتـائج   . )دليل إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية
اسـة االستقصـائية   االجتماعات التحضريية اإلقليمية للمؤمتر الثـاين عشـر، وإىل اسـتنتاجات الدر   

 لكــن و. )E/CN.15/2007/11( ٢٠٠٧ذات الصــلة الــيت أُجريــت يف الــدول األعضــاء يف عــام      
ــدول األعضــاء الــيت شــاركت يف تلــك الدراســة مل يتجــاوز      ــالنظر إىل أن عــدد ال ــة،  ٤٢ ب دول

  .يصعب التيقن على هذا األساس من حال تنفيذ املبادئ التوجيهية على الصعيد العاملي
، ينبغي للحكومة يف مجيـع  )١٩و ١٦و ٩-٧و ٢الفقرات (للمبادئ التوجيهية ووفقا   -١٧

مســتوياا أن تهيــئ وتتعهــد إطــارا ميكــن للمؤسســات احلكوميــة واتمــع املــدين فيــه أن يؤديــا  
وهلــذه . ويشــمل ذلــك وضــع االســتراتيجيات وتنفيــذها واستعراضــها . دورمهــا يف منــع اجلرميــة

اكات مع قطاعـات اتمـع املعنيـة، كمـا يلـزم إدراج مفهـوم منـع        الغاية، يلزم إقامة ودعم الشر
. اجلرميـة كعنصـر دائـم يف اهلياكـل احلكوميـة بغيــة مكافحـة اجلرميـة وتعزيـز التنميـة االجتماعيــة         

وتشــمل هــذه السياســات عناصــر تتعلــق بالعمالــة والتعلــيم والصــحة والســكن وختطــيط املــدن، 
ومـن بـني هـذه األسـباب     . وللكفـاءات الالزمـة ملعاجلتـها   بالنظر إىل األسـباب املتعـددة للجرميـة    

ــان  ــهميش واإلقصــاء االجتماعي ــود، وإن    . الت ــة هــذا اه ــود احلكومــات املركزي وينبغــي أن تق
كانــت مشــاركة اتمعــات احملليــة واتمــع املــدين ضــرورية ملنــع اجلرميــة، وال ســيما يف حتديــد  

  .ملوارداألولويات وتنفيذ الربامج وتقييمها وحتديد ا
وال تكتفــي املبــادئ التوجيهيــة بتحديــد معــايري فعاليــة اســتراتيجيات منــع اجلرميــة، بــل     -١٨

تسـاعد أيضـا يف تقيــيم احتياجـات البلــدان علـى صــعيد تقـدمي اخلــدمات االستشـارية وتصــميم       
الدول األعضـاء مفيـدة للغايـة يف     آلراءوكانت الدراسة االستقصائية . مشاريع املساعدة التقنية

  .ديد هذه االحتياجاتحت
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  :وتشري نتائج هذه الدراسة إىل أن العناصر الرئيسية للسياسات الناجحة ملنع اجلرمية هي  -١٩
إنشــاء هيئــة مركزيــة مكلفــة بتنفيــذ الــربامج الوطنيــة وتنســيق جهــود أجهــزة     )أ( 

   احلكم املركزية واحمللية وجهود سائر املنظمات؛
جيات من أجل حتديـد االحتياجـات احلقيقيـة    إجراء مراجعة منتظمة لالستراتي )ب( 

   واملمارسات الفضلى، ومواءمة اخلطط الوطنية واحمللية تبعا لذلك؛
إعداد أدلة إرشادية وعدد وكتيبـات تسـاعد علـى نشـر املعـارف املتعلقـة مبنـع         )ج( 

   اجلرمية وعلى تنفيذ اخلطط تنفيذا متسقا؛
حمللية بنجاح برامج منع اجلرميـة، مـع   خلق التزام لدى أجهزة احلكم الوطنية وا )د( 

  دعم ذلك االلتزام مبا يكفي من املوارد؛
إقامة عالقات تشارك وتعاون مع املنظمات غري احلكومية وتشـجيع مشـاركة    )هـ( 

  .عامة الناس يف جهود منع اجلرمية
  وتبــدو هــذه العناصــر معقــدة، ولكــن إحــدى احلكومــات عــربت عــن ذلــك مبــا يلــي        -٢٠

)E/CN.15/2007/11٦٠ ، الفقرة:(  
رمبا يبدو منع اجلرمية مكلفا للغاية يف البداية، ولكنه أقل تكلفة على املدى البعيد مـن  " 

  ".البديل من حيث نوعية احلياة والتكاليف املباشرة للجرمية
الـدول األعضـاء علـى التعـاون يف إطـار ثنـائي أو عـن طريـق املنظمـات           ويشجع التقريـر   -٢١

ملبــادئ التوجيهيــة ملنــع اجلرميــة عـن طريــق تبــادل اخلــربات وأفضــل املمارســات  الدوليـة يف تنفيــذ ا 
  .وتوفري املساعدة التقنية يف ااالت اليت تكون قد نفذت فيها بنجاح استراتيجيات ملنع اجلرمية

  
  إنشاء هيئة مركزية مكلفة بتنفيذ الربامج الوطنية وتنسيق جهود  -ألف 

    وجهود سائر املنظمات أجهزة احلكم املركزية واحمللية
من املبادئ التوجيهية على إدراج منع اجلرمية كجـزء   ١٧تشجع احلكومات يف الفقرة   -٢٢

  :دائم يف هياكلها ملكافحة اجلرمية بوسائل منها ما يلي
  إنشاء مراكز ذات خربة فنية وموارد؛ )أ( 
  خطة ملنع اجلرمية ذات أولويات وأهداف واضحة؛ وضع )ب( 
  سيق بني الوكاالت احلكومية ذات الصلة؛التن )ج( 
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  تعزيز الشراكات مع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واتمع احمللي؛ )د( 
  .التماس مشاركة اجلمهور يف منع اجلرمية )هـ( 

  
    إنشاء مراكز ذات خربة فنية وموارد  

ــذكر كمثــال علــى الســلطات الوطنيــة املســؤولة عــن منــع اجلرميــة ا         -٢٣ الــوطين  ي لــس
ألداء مهمة تنفيذ اسـتراتيجيات ملنـع اجلرميـة     ١٩٧٤السويدي ملنع اجلرمية، الذي أُنشئ يف عام 

لـدى كنـدا اسـتراتيجية     كمـا إن  .على الصعيدين الوطين واحمللي من خالل برامج متويل وتقييم
ة القائم ضـمن وزارة  ، يتوىل إدارا املركز الوطين ملنع اجلرمي١٩٩٤وطنية ملنع اجلرمية منذ عام 

ويقوم هذا املركز بدعم وتقييم برامج حملية متنوعة، تركز حاليا علـى الشـباب   . السالمة العامة
  .وعصابات الشباب

ويف عدة دول احتادية، أقامت حكومات املقاطعات هياكل مركزية خاصـة ـا لتعزيـز      -٢٤
انيــا وجنــوب أفريقيــا وكنــدا وتنســيق اســتراتيجيات منــع اجلرميــة، وذلــك مــثال يف أســتراليا وأمل 

ــات          ــوطين وصــعيد الوالي ــى الصــعيد ال ــل هــذه اهلياكــل عل ــديها مث ــيت توجــد ل واملكســيك، ال
  .طانيا العظمى وإيرلندا الشماليةوالصعيد احمللي، وكذلك األمر بالنسبة للمملكة املتحدة لربي

    
    وضع خطة ملنع اجلرمية   

رمية إىل مشاورات تشارك فيها مجيـع قطاعـات   ينبغي أن تستند اخلطط الوطنية ملنع اجل  -٢٥
  :وينبغي أن تشمل العناصر التالية. احلكومة واتمع املدين، وإىل نتائج البحوث

  بيان التحديات الرئيسية اليت تواجه البلد فيما يتعلق باجلرمية واإليذاء؛ )أ( 
  ئم؛بيان األسباب االجتماعية والثقافية واالقتصادية احملتملة للجرا )ب( 
  حتديد أولويات العمل يف كل من املدى القصري واملتوسط والطويل؛ )ج( 
  اقتراح جمموعة من املبادرات لتناول هذه األولويات؛ )د( 
  بيان اجلهات اليت ستشارك يف تنفيذ اخلطة؛ )هـ( 
  .بيان املوارد اليت ستوفر هلذا الغرض )و( 

  :اجلرمية اخلطوات التاليةوعلى الصعيد احمللي، ينبغي أن تشمل خطة منع   -٢٦
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مقارنـة  ) الدميغرافية واالقتصادية وما إىل ذلـك (وصف خلصائص املدينة  تقدمي )أ(  
  باملنطقة أو بالبلد ككل؛

  من حيث النطاق والتوجه والتوزع؛حتليل اجلرمية والعنف واالضطراب  )ب(  
نس حسـب منـط السـن ونـوع اجلـ     (ومـرتكيب اجلـرائم    حتديـد مالمـح الضـحايا    )ج(  

  ؛)االقتصادية -الثقافية واالجتماعية  -) اإلثنية(والعوامل العرقية 
  تقصي أمناط عوامل املخاطر؛ )د(  
يف جمـاالت منـها الصـحة والسـكن     (تقييم فعالية املشـاريع واخلـدمات اجلاريـة     )هـ(  

  يف جمال منع اجلرمية؛) والرفاه والتعليم
  الفرص املتاحة لوضع إجراءات وقائية؛تقييم البيئة السياسية واملؤسسية لتحديد  )و(  
حتديد الفرص املتاحة ومواضع القوة واإلمكانيات يف هذا اـال، مبـا يف ذلـك      )ز(  

الرأمسال االجتماعي واتمع املدين واملشاريع القائمة اليت ميكن استنادا إليهـا وضـع اسـتراتيجية    
  .مستقبلية

إلرشـادات حـول عمليـات تـدقيق مراقبــة     ا"وميكـن االسـتناد يف وضـع هـذه اخلطــة إىل       -٢٧
الـيت تـوفر معلومـات مفصـلة عـن اجلهـات الـيت         )٥(،"خالصة للممارسة الدوليـة : السالمة احمللية

ينبغي أن تشارك، واملهارات واملعارف الالزمة، واآلجال الزمنية للتخطيط، وأنـواع املعلومـات   
لتعلـيم وخـدمات رعايـة الضـحايا     اليت ينبغي احلصول عليها من قطاعات اإلسكان والصـحة وا 

وقد أُجريـت عمليـات مراجعـة مماثلـة يف بـابوا غينيـا       . والشرطة والعدالة واخلدمات االجتماعية
اجلديــدة والكــامريون، كجانــب مــن برنــامج املــدن األكثــر أمانــا التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة  

افة إىل ذلــك، تقــدم وإضــ. للمســتوطنات البشــرية، وكــذلك يف ســنترال كــارو جبنــوب أفريقيــا 
مسـاعدة عمليـة يف إدارة جـودة ختطـيط     " معايري بيكاريـا لضـمان جـودة مشـاريع منـع اجلرميـة      "

  )٦(.أنشطة منع اجلرمية وتنفيذها وتقييمها

───────────────── 
حول  إرشادات"، )EFUS(ية احلضر يف كندا، واملنتدى األورويب للسالمة كندا، إدارة السالمة العامة )٥(  

متاح باللغات ). ٢٠٠٧باريس، ( "خالصة للممارسة الدولية: تدقيق مراقبة السالمة احمللية عمليات
  .www.fesu.org: سبانية واألملانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية على العنوان التايلإلا

والربتغالية والبولندية واألملانية واإلنكليزية  سبانيةإلا، باللغات www.beccaria.deمتاحة على املوقع  )٦(  
غارية، وجيري إعداد صيغ منها والليتوانية واهلندية واهلن والفرنسيةوالروسية والصينية والعربية والتشيكية 

  .باللغات التركية والكرواتية والكورية
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ويف معظـم   .وينبغي أن تضع اخلطة أهـدافا واضـحة وأن حتـدد كيفيـة إجنازهـا وتوقيتـه        -٢٨
ويتــيح ذلــك الفرصــة للتنفيــذ   .ســنوات ١٠و ٣ راوح بــنيتــاحلــاالت، توضــع اخلطــط لفتــرة ت 

 .ولتقييم النتائج قبل القيام باستعراض االستراتيجيات وتكييفها الحقا

ففـي الربازيـل، يعمـل الربنـامج      :وقد وضعت استراتيجيات ملنع اجلرميـة يف عـدة بلـدان     -٢٩
ــه يعتمــد علــى وزارا     ــة يف إطــار وزارة العــدل، لكن ــام واملواطن ت أخــرى يف الــوطين لألمــن الع

وينطوي هـذا النـهج علـى تغـيريات هيكليـة يف املؤسسـات       . مسائل حمددة تتعلق بتنفيذ أنشطته
 ١١ويقــدم الربنـامج عرضــا عامـا لألنشــطة املنفَّــذة يف   . الرئيسـية ويف الــربامج احملليـة املســتهدفة  

تمويـل  ومن اجلـدير بالـذكر أن أحـد شـروط ال    . منطقة حضرية كربى يتوفر التمويل من أجلها
  .سها بإنشاء مكاتب إدارة متكاملةهو استعداد البلديات للقيام بنف

ويف شـيلي، تشــرف علـى االســتراتيجية الوطنيـة للســالمة العامـة وزارة الداخليــة، الــيت       -٣٠
تتعاون مـع الـدوائر احلكوميـة األخـرى مثـل دوائـر العـدل والتعلـيم والعمـل والصـحة وختطـيط            

نغاريـا، ينفـذ الـس الـوطين ملنـع اجلرميـة اسـتراتيجية وطنيـة ملنـع          ويف ه. املدن والتخطيط العـام 
ويف النــرويج، تضــطلع الشــرطة بــدور . اجلرميــة بتــدابري اجتماعيــة حتــت مســؤولية وزارة العــدل

مركزي يف جمال منع اجلرمية، ولكن الس الوطين ملنع اجلرمية يسـدي املشـورة هلـا ولـإلدارات     
  .يع بالنيابة عنهااحلكومية األخرى، وينفذ مشار

  
لالستراتيجيات من أجل حتديد االحتياجات احلقيقية  استعراض منتظمإجراء  - باء 

    واملمارسات الفضلى، ومواءمة اخلطط الوطنية واحمللية تبعا لذلك
بعد صياغة االستراتيجيات والـربامج اخلاصـة مبنـع اجلرميـة، ينبغـي استعراضـها بصـورة          -٣١

وللـتمكن مـن رصـد هـذه     . زاهة وكفـاءة ـعال باألهداف احملددة فيهـا بنـ  منتظمة لكفالة وفائها ف
االستراتيجيات والربامج بصورة منتظمة، جيب أن تكون قائمة على قاعدة معرفية وافيـة بشـأن   

وبغية انتقاء التدخالت الـيت  . املشاكل املتعلقة باجلرائم، وأسباا املتعددة، واملمارسات الواعدة
شـاكل احملـددة املتعلقـة باجلرميـة واالسـتمرار يف تنفيـذ هـذه التـدخالت، مـن          يرجح أن تعـاجل امل 

الضروري النظر يف ماهية الربامج واخلدمات القائمـة بالفعـل ويف كيفيـة حتسـينها، وكـذلك يف      
  .التجارب املتعلقة مبمارسات منع اجلرمية على كل من الصعيد احمللي والوطين والدويل

تقييمهــا علــى التحديــد الواضــح للفئــات الســكانية واملنــاطق   ويعتمــد رصــد الــربامج و   -٣٢
ــوزع املســؤوليات    ــة، وت ــائج املتوقع ــربامج    .املســتهدفة، والنت ــع ال ــاس وق ــارات  ويســتلزم قي مه

مثة حاجة إىل قدرات مهنية يف جمـال منـع اجلرميـة بغيـة كفالـة جـودة        ومعارف خاصة، وبالتايل
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فـإن اجلـودة    وباختصـار  .ها ورصـدها وتقييمهـا  الربامج من مرحلة تصـميمها إىل مرحلـة تنفيـذ   
  ).٢٩و ٢٣و ١٨املبادئ التوجيهية، الفقرات (تستلزم مؤهالت 

درجت احلكومات ومعاهد البحث معا على رصد بـرامج منـع    العديد من البلدان ويف  -٣٣
 تعمـل احلكومـة بالتعـاون الوثيـق مـع املعهـد األسـترايل        أستراليا علـى سـبيل املثـال    ففي. اجلرمية

لعلم اجلرمية، وهو عضو يف شبكة معاهد برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،       
ومولت احلكومة أيضـا مشـاريع حبثيـة     .يف وضع براجمها اخلاصة مبنع اجلرمية ورصدها وتقييمها

بشــأن مســائل منــها التــدخل املبكــر، وضــبط األمــن، والعنــف ضــد املــرأة، ومنــع اجلرميــة،            
تمعات احمللية األصليةوا.  
تتعاون وزارة العدل مع جامعة ألبريتو هورتادو، اليت جتـري تقييمـا للـربامج     شيلي ويف  -٣٤

وتـوفر جامعـة   . الوطنية، ولـديها برنـامج تعليمـي للحصـول علـى شـهادة يف السـالمة احلضـرية        
الوقايـة، ومنـع   شيلي برامج أكادميية وتدريبا مهنيا بشأن مـرتكيب اجلـرائم الشـباب، والتـدخل و    

  .اجلرمية بتدابري قائمة على اتمع احمللي
وتتعاون والية ميناس غريايس ومدينة بيلو هوريزونتيه يف الربازيل مع مركـز دراسـات     -٣٥

وإىل جانـب تطـوير نظـم حتليــل     .اجلرميـة والسـالمة العامـة يف جامعـة مينـاس غريايـس االحتاديـة       
كز يف وضع وتقييم برنـامج فعـال ملنـع انتحـار الشـباب،      البيانات وبرامج التدريب، يتعاون املر

  ).على قيد احلياة أبق" (فيكا فيفو"امسه 
  

    الصالت القائمة بني اجلرمية احمللية واجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية  
توصي املبادئ التوجيهية بأن تـدرس اخلطـط الوطنيـة ملنـع اجلرميـة الصـالت القائمـة بـني           -٣٦

احملليـة واجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، وذلـك مـثال يف سـياق االجتـار باملخـدرات           مشاكل اجلرمية 
وتشجع املبادئ التوجيهيـة الـدول األعضـاء علـى التعـاون يف حتليـل       . )٣١و ٢٧و ١٣الفقرات (

جلماعــات أمــام اهــذه الصــالت ومعاجلتــها، وذلــك مــثال عــن طريــق احلــد مــن الفــرص املتاحــة     
ألســـواق املشـــروعة، باحليلولـــة دون اســـتغالل إجـــراءات املناقصـــات اإلجراميـــة للمشـــاركة يف ا

  مــنح لألنشــطة االقتصــادية، وحبمايــة الفئــات املهمشــة اجتماعيــا، واإلعانــات والتــراخيص الــيت ت  
  .وال سيما النساء واألطفال، من األنشطة اإلجرامية مثل االجتار باألشخاص أو ريب املهاجرين
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ة وعدد وكتيبات تساعد على نشر املعارف املتعلقة مبنع إعداد أدلة إرشادي - جيم 
    اجلرمية وعلى تنفيذ اخلطط تنفيذا متسقا

وإىل أن يتم ذلـك، يلـزم تـوفري    . من املفضل أن يصبح منع اجلرمية جماال مهنيا قائما بذاته  -٣٧
الـدويل   ومن األمثلة علـى هـذه األدوات املتاحـة علـى الصـعيد      )٧(.التدريب واألدوات املتخصصة
 Handbook on Planning and Action for Crime Preventionة، وـمبادئ األمم املتحـدة التوجيهيـ  

in Southern Africa and the Caribbean Regions )ليل التخطيط والعمل مـن أجـل منـع اجلرميـة     د
أداة تقيـيم  ( Crime Prevention Assessment Toolو )٨()يف مـنطقيت اجلنـوب األفريقـي والكاريـبــي    

 Handbook on the United Nations Crimeواملنشـورات الـيت ستصـدر قريبـا ومنـها      ) منع اجلرميـة 

Prevention Guidelines — Making them Work  )       دليـل إعمـال مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة
  ).ضريةدليل ضبط األمن يف املناطق احل( Handbook on Policing Urban Spaceو) ملنع اجلرمية

وتوجد معلومات كثرية عن الربامج الفعالة ملنع اجلرمية، اليت وضع معظمهـا يف أوروبـا     -٣٨
ــدان اجلنــوب      ــة األخــرية نتيجــة للتعــاون بــني بل . وأمريكــا الشــمالية، ووضــعت أيضــا يف اآلون

ــربامج والسياســات        ــذ ال ــة تنفي ويــذكر مــن اــاالت الــيت أُمهلــت يف حبــوث منــع اجلرميــة كيفي
ويعترب هذا اال جانبـا مكمـال ملنـع اجلرميـة الفعـال، ينبغـي للحكومـات أن تسـتثمر         . ييمهاوتق

إرشـادات   وتتـوفر . فيه الوقت واملوارد، وأن تطلب من أجله املساعدة التقنية إذا كانـت الزمـة  
بشأن هذه املسائل من عدد مـن اهليئـات الدوليـة والوطنيـة العاملـة يف هـذا اـال، مثـل مبـادئ          

مــم املتحــدة التوجيهيــة واألدلــة اإلرشــادية الصــادرة عــن املركــز الــدويل ملنــع اجلرميــة وســائر   األ
  .املعاهد البحثية، وكذلك يف إطار برامج التدريب اليت توفرها عدة بلدان

ــنوات      -٣٩ ــبريا يف السـ ــادا كـ ــة ازديـ ــة منـــع اجلرميـ ــة بفعاليـ وقـــد شـــهدت البحـــوث املتعلقـ
نــات األساســية، أي البيانــات احملليــة املتعلقــة مبنــع اجلرميــة       فــربزت احلاجــة إىل البيا  .األخــرية
ــدابري ــة بتـ ــن      . ظرفيـ ــل كوالبوريشـ ــة كامبـ ــيم مؤسسـ ــة، مل تقـ ــدان املتقدمـ ــص البلـ ــا خيـ وفيمـ

)www.campbellcollaboration.org()ــيت ت    )٩ ــربامج الـ ــال إال الـ ــبيل املثـ ــى سـ ــايري  علـ ــتويف املعـ سـ
───────────────── 

 Report on the Technical Consultative Expert Group Meeting on Making the United Nations“انظر  )٧(  

Crime Prevention Guidelines Work, held in Berlin from 2 to 4 July 2008”  ،
(E/CN.15/2009/CRP.2).  

  .E.09.IV.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٨(  
 Lawrence W. Sherman and others, Preventing Crime: What Works, What Doesn’t, What’sانظر  )٩(  

Promising واشنطن (، تقرير مرفوع إىل كونغرس الواليات املتحدة من إعداد املركز الوطين للعدالة
  ./www.ncjrs.gov/works: على املوقع التايل متاح). ١٩٩٧العاصمة، 
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. العلمية، مثل استخدام جمموعات مراقبة ألغراض املقارنة وأنواع حمددة بوضوح من األنشـطة 
وميكــن ملؤسســة كامبــل كوالبوريشــن أن تبــين فعاليــة الــربامج املعنيــة مــن خــالل دراســتها يف    

جلرميــة ويعتــرب هــذا النــهج مالئمــا بصــفة خاصــة لتحليــل أنــواع تــدابري منــع ا  . ســياقات خمتلفــة
كالتدابري الظرفية أو تدابري التدخل يف مرحلة الطفولة املبكـرة، لكـن اسـتخدامه يكـون أصـعب      

  .يف التدخالت على مستوى اتمع احمللي، اليت تنطوي على طائفة من األنشطة املختلفة
بيــد أنــه بــالنظر إىل أن العديــد مــن بــرامج منــع اجلرميــة قــد وضــعت وقُيمــت يف بلــدان    -٤٠
ويف . مة، فإنه ال ميكن علـى الـدوام تطبيـق التجـارب املرتبطـة ـا يف البلـدان األقـل تقـدما         متقد

هذا السـياق، تكـون احلاجـة إىل البيانـات األساسـية كـبرية، وتتسـم املسـاعدة يف إنشـاء قواعـد           
  .البيانات وتوفري التدريب وتنفيذ هذه املشاريع وتقييمها بأمهية خاصة

فعالية بعض الربامج عـددا مـن البلـدان إىل حماولـة تكـرار هـذه       وقد دفعت االدعاءات ب  -٤١
وكـثريا مــا مل حتقــق هـذه الــربامج النجــاح   . ، يف ظروفهــا اخلاصــة"الــيت ثبــت جناحهـا "الـربامج،  

املنشود، بالنظر إىل االخـتالف الشـديد يف القيـود الـيت ينطـوي عليهـا السـياق األصـلي مقارنـة          
  .مل احلامسة يف جناح الربامج هو كيفية تنفيذهابالسياقات اجلديدة، وألن أحد العوا

وقد أفضت هذه التجارب إىل حتسني فهم احلاجة إىل مواءمـة وتكييـف اسـتراتيجيات      -٤٢
منع اجلرمية وفقا للسـياق القـائم يف فـرادى البلـدان واملنـاطق، مـع اسـتخدام البيانـات األساسـية          

وإضـافة  . أو فشل تـدابري منـع اجلرميـة    على أي حال باعتبارها قامسا مشتركا لقياس مدى جناح
إىل املستويات املرتفعة من العنف واإليذاء، فإن الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة السـائدة يف     
البلد ومستوى تقدمه وقدراته وتارخيـه السياسـي عوامـل تـؤثر مجيعهـا علـى احتياجاتـه وأنـواع         

  .عاجلتهامشاكل اجلرمية اليت يواجهها وإمكانية التدخل الناجح مل
ومن جهة أخرى، توجد كمية متزايدة من اخلربة واملمارسات الفعالة املقيمة جيدا لدى   -٤٣

وقـد ازدادت أيضـا التبـادالت    . البلدان النامية اليت تسود فيها ظروف اقتصادية واجتماعيـة مماثلـة  
نـوب إىل  فعوضـا عـن نقـل الـربامج مـن البلـدان املتقدمـة، عمـدت بلـدان اجل         . بني بلدان اجلنـوب 

  .ىل قدراا اخلاصةاالبتكار لتصميم مشاريع تتمشى مع ظروفها، مستندة يف ذلك إ
وميكــن احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة بالسياســات واملمارســات مــن قــوائم جــرد      -٤٤

االســتراتيجيات والــربامج الواعــدة والناجحــة يف جمــال منــع اجلرميــة، املتــوفرة اآلن علــى نطــاق    
وهـي تشـمل مشـاريع حـازت علـى جـوائز يف خمتلـف املنـاطق والبلـدان،           .واسع وبعـدة لغـات  

وقـــوائم جـــرد وتقـــارير عـــن املمارســـات الفعالـــة، مثـــل تلـــك الـــيت جتمعهـــا مؤسســـة كامبـــل  
، وجمموعـات مـن الـربامج املتعلقـة مبواضـيع حمـددة مـن        )أعـاله  ٣٩انظر الفقـرة  (كوالبوريشن 
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ني للخطــر، وســالمة املــرأة، واألنشــطة املتعلقــة  قبيــل منــع اجلرميــة يف املــدن، والشــباب املعرضــ  
ــة     ــاكن العام ــة، وإدارة األم ــدارس اآلمن ــار   )١٠(.بعصــابات الشــباب، وامل ــا، مت يف إط ويف أوروب

إدارة "، ومشـــروع بيكاريـــا املعنـــون )www.eucpn.org(شـــبكة االحتـــاد األورويب ملنـــع اجلرميـــة 
تقييم االحنـراف واجلرميـة   "املعنون ) CRIMPREV(ومشروع منع اجلرمية " منع اجلرميةاجلودة يف 

ــا  ــا يف أوروب ، إصــدار دراســات  )www.gern-cnrs.com/gern/index.php?id162&L=2" (ومنعهم
وتـوفِّر الشـبكات اإلقليميـة والدوليـة أيضـا      . علـى القـرائن  مفيدة عن منع اجلرميـة بتـدابري قائمـة    
  .جمال منع اجلرمية معلومات عن املمارسات الواعدة يف

يب، وهـي  ـويتزايد باطراد توافر الدراسات املعـدة يف أفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة والكاريـ       -٤٥
منشـورات   هـذه الدراسـات   وتشـمل . متثل مـوردا هامـا للحكومـات يف تقيـيم وضـعها اخلـاص      

تـوفر حتاليـل مفصـلة وشـاملة      )١١(صادرة عن مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،   
وقــد . لنطــاق اجلرميــة وأســباا احملتملــة والتوصــيات املتمــايزة ملنــع اجلرميــة يف املنطقــتني املعنيــتني

مسـتوطنات البشـرية   أُجري يف إطار برنامج املدن األكثر أمانـا التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة لل     
ويف أمريكـا الالتينيـة، هنـاك    . عدد من الدراسات اخلاصـة باجلرميـة واإليـذاء يف املـدن األفريقيـة     

مصادر هامة للمعلومات ومنها منظمات البحوث اإلقليمية، مثل كلية أمريكـا الالتينيـة للعلـوم    
امـة، ومركـز دراسـات    االجتماعية، واملراكز اجلامعية مثل مركز دراسات اجلرمية والسـالمة الع 

وميكـن أن تكـون املصـادر    . يف الربازيل، وجامعة ألربتو هورتادو يف شيلي األمن العام واملواطنة
اإلقليمية مفيدة يف حتديد املشاريع يف البلدان ااورة ذات التجارب والسـياقات املماثلـة، كمـا    

ــدان اجلنــوب، مثــل املشــروع الــذي ينفــذه املكتــ     ــادل بــني بل ب املعــين باملخــدرات يســاعد التب
ــدان منطقــة البحــر الكاريــ    ــادل األفكــار املتعلقــة   ـواجلرميــة بــني بل يب واجلنــوب األفريقــي، يف تب

ويف جنوب أفريقيا، يعمل جملس البحـوث العلميـة والصـناعية بالتعـاون     . بالسياسات واملشاريع
ة يف جنـوب  مع الوزارات احلكومية على الصـعيد الـوطين وصـعيد الواليـات ومـع إدارة الشـرط      

وقــد قــدم هــذا املركــز املســاعدة يف وضــع أدلــة إرشــادية وعــدد وتصــاميم، ويف تنفيــذ  . أفريقيــا
الربامج، وال سيما فيما يتعلق باملسائل اليت متس األطفال والشـباب، كمـا قـام بـدعم البلـديات      

───────────────── 
  .www.crime-prevention-intl.orgعلى املوقع ) ICPC(انظر منشورات املركز الدويل ملنع اجلرمية   )١٠(
منشورات األمم (  Crime and Development in Central America — Caught in the Crossfireانظر   )١١(

، الصادر عن ”Crime and development in Africa“؛ والتقرير املعنون )B.07.IV.5املتحدة، رقم املبيع 
 Crime, violence and“؛ والتقرير املعنون ٢٠٠٥يونيه /املكتب املعين باملخدرات واجلرمية يف حزيران

development: trends, costs and policy options in the Caribbean” املعين  املكتب، الصادر عن
  .٢٠٠٧مارس /والبنك الدويل يف آذارات واجلرمية باملخدر
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تجــارب احملليــة يف وضــع اســتراتيجياا الوقائيــة اخلاصــة، وتنظــيم مــؤمترات لتيســري تبــادل ال        
  .واملمارسات اجليدة، وتنفيذ برامج تدريبية

وأنشأ العديد من احلكومات مراكـز ملـوارد املعلومـات علـى اإلنترنـت لتقـدمي املشـورة          -٤٦
. واملوارد الالزمة لصناع القرارات واملمارسني والباحثني العاملني يف مجيع مسـتويات احلكومـة  

حـدة موقعـا علـى اإلنترنـت للحـد مـن اجلرميـة        وعلى سبيل املثال، أنشـأت حكومـة اململكـة املت   
يف إنكلتـرا أو  " شراكات احلد من اجلرميـة واالضـطرابات  "بغية دعم العمل املضطلع به يف إطار 

  ويف أســتراليا، أنشــأت ســلطات   . يف ويلــز" الشــراكات املعنيــة بالســالمة اتمعيــة   "يف إطــار 
ات احملليـة، يشـمل أنشـطة ملنـع اجلرميـة      نيو ساوث ويلز موقعا على اإلنترنت لدعم بنـاء اتمعـ  

وهــو عبــارة عــن مركــز إلكتــروين لتبــادل املعلومــات، يقــدم جمموعــة مــن . علــى الصــعيد احمللــي
  .األدوات واملوارد واملعلومات عن مصادر التمويل

اسـتراتيجيات  ويعد تبادل اخلربات بني البلدان واملدن من الوسائل اهلامة لنشر املعرفـة ب   -٤٧
فــالتعلم مباشــرة مــن ذوي اخلــربة يف خمتلــف البلــدان للتعــرف . منـع اجلرميــة وتنفيــذها وتقييمهــا 

م يف إدارة املشــاريع ومعاجلــة املشـاكل غالبــا مــا يكــون أسـرع وســيلة لفهــم العمــل   هــعلـى ج 
ثـل  وتتوفر خربة كبرية يف تيسري تبادل هذه املعلومـات لـدى منتـديات م   . املمكن االضطالع به

املركز الدويل ملنع اجلرمية واملنتدى األورويب للسالمة احلضرية، ولدى برامج مـن قبيـل برنـامج    
وبرنــامج املــدن األكثــر أمانــا التــابع      ) URBACT(شــبكة االحتــاد األورويب للتنميــة احلضــرية    

وقـد نظَّـم برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات       . لربنامج األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية   
البشرية مؤمترات دولية وإقليمية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية جلمع رؤسـاء البلـديات وأصـحاب    
 الشأن اآلخرين بغية تعزيز تبادل املعلومات املتعلقة باملشاريع احملليـة ملنـع اجلرميـة، كمـا أُقيمـت     

رميـة  يف إطار مشروع التعاون اإلقليمي بني بلدان اجلنوب لتحديـد أفضـل ممارسـات منـع اجل     -
ــة      ــذه املكتــب املعــين باملخــدرات واجلرمي ــذي ينف ــامي، ال ــامل الن صــالت بــني واضــعي   - يف الع

يب وبلـدان اجلنـوب األفريقـي    ـالسياسات واملمارسني والبـاحثني يف بلـدان منطقـة البحـر الكاريـ     
  .لتبادل اخلربات بني املناطق اليت تواجه مستويات عالية جدا من العنف

برنــامج بكاريــا الــذي ينفــذه جملــس منطقــة  ٢٠٠٣ألورويب منــذ عــام وميــول االحتــاد ا  -٤٨
سكسوين السفلى ملنع اجلرمية يف أملانيـا، مـن أجـل تعزيـز إدارة اجلـودة والتـدريب املهـين ونقـل         

إنشـــاء مراجـــع وشـــبكات إلكترونيـــة وجتميـــع أدوات دوليـــة  (املعرفـــة يف جمـــال منـــع اجلرميـــة  
 خاصـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، علـــى العنـــوان     اجلرميـــة، ســـتتاح قريبـــا علـــى بوابـــة      ملنـــع

www.beccariaportal.org( .     ــام ــا منــذ ع ــنظم برنــامج بكاري ــى املهــارات    ٢٠٠٨وي تــدريبا عل
وتشـمل املواضـيع املُتناولـة علـم اإلجـرام، ومنـع اجلرميـة،        . األساسية للممارسني أثنـاء خدمتـهم  
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وضع مناهج دراسية للتعلـيم عـن   ويخطَّط ل. وإدارة املشاريع، إىل جانب أنشطة مشاريع عملية
ويف إطار املؤمتر الثاين عشـر، سـتعرض صـيغة    . بعد باللغة اإلنكليزية، وبلغات أخرى إذا أمكن

حمسنة لربنامج تدريب باللغة اإلنكليزية يف سياق حلقة العمـل بشـأن التثقيـف يف جمـال العدالـة      
ؤمل أن يـا كربنـامج مسـاعدة تقنيـة      اجلنائية الدولية من أجل حتقيق سيادة القانون، وي سـتعان

ــؤمتر    ــا بعــد امل ــة م ــايو /أيــار ٢٦ويف . يف مرحل ــين باملخــدرات    ٢٠١٠م ــيقوم املكتــب املع ، س
واجلرمية، بالتعاون مع جامعة فيينا، بإذاعة حماضـرة إلكترونيـة جتريبيـة مـن دائـرة األمـم املتحـدة        

، مـن شـأا أن   "ع اجلرميـة الرياضـة والعنـف ومنـ   "لإلعالم، عن طريق اإلنترنت، حول موضوع 
تساعد على توضيح واحدة من الطرائق املتاحة بسهولة لتطـوير التـدريب يف جمـال منـع اجلرميـة      

  .مبا يتجاوز حدوده التقنية واجلغرافية السياسية احلالية، مبا يف ذلك التدريب امليداين
  

    مثال على استراتيجية شاملة موضوعة يف شكل دليل عملي ملنع اجلرمية  
ينبغـي أن تكــون اسـتراتيجيات منــع اجلرميــة متعـددة القطاعــات وقائمـة علــى املعــارف       -٤٩

وكمثـال علـى اسـتراتيجيات منـع اجلرميـة الـيت تسـتويف        . ومستدامة وأن تشمل عنصـر املسـاءلة  
الرامـي إىل  ) ”Communities That Care“" (اتمعـات احملليـة املهتمـة   "هـذه املعـايري، يـذكر ـج     

ي مــواد اإلدمــان، واجلنــوح، والعنــف، ومحــل املراهقــات، والتســرب مــن املــدارس،   منــع تعــاط
 (١٢).واالكتئاب بني صفوف املراهقني

هو نظام للتخطيط الوقائي يف شكل دليل عملي، يستند " اتمعات احمللية املهتمة"وج   -٥٠
جلرميـة والتطـوير   إىل البحوث يف جماالت العمل االجتماعي والصحة العامـة وعلـم الـنفس وعلـم ا    

ويقوم هذا النهج على تعزيـز عوامـل احلمايـة مـن قبيـل الـروابط االجتماعيـة القويـة أو         . التنظيمي
معايري السلوك املتسقة، وعلى احلد من عوامل اخلطر من قبيل سـوء التنظـيم علـى صـعيد األسـرة      

  .أو العنف حأو اتمع احمللي، الذي يقترن بالشروع املبكر بتناول املخدرات أو اجلنو
ــربامج          -٥١ ــاء ال ــي يف انتق ــات أصــحاب الشــأن يف اتمــع احملل ــهج حتالف ــذا الن ويســاعد ه

وتنفيذها، من خالل وضع موجزات ملواطن قوة وضعف اتمع احمللي باالستناد إىل البيانـات؛  
───────────────── 

، املتاح على Social Development Research Group, Research Brief, No. 3, October 2009انظر   )١٢(
www.uwsrd.org/sdrg/ResearchBrief_Oct2009.pdfو  ؛J. David Hawkins and Richard F. Catalano, 

Investing in Your Community’s Youth: An Introduction to the Communities That Care System 

 United States Department of Health and Human Services, Substance Abuse، املتاح من موقع (2005)

and Mental Health Services Administration 

(http://dowload.ncadi.samhsa.gov/Prevline/pdfs/ctc/Investing%20in%20Your%20 

Community’s%20Youth.pdf).  
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نميـة  وحتديد أولويات العمل استنادا إىل تلك املوجزات؛ وتعبئة أعضاء اتمع احمللي من أجل ت
قـدرات الشـباب؛ وختصـيص املـوارد علـى حنـو يكفـل اسـتخدامها الفعـال؛ والسـعي إىل حتقيـق            

  .نتائج قابلة للقياس ألغراض دراسات التقييم املتكررة
ويشمل النهج دراسة استقصائية طالبيـة عـن حـاالت االحنـراف املبلـغ عنـها ذاتيـا وعـن           -٥٢

  .بيانات لربامج العمل اليت تبينت فعاليتها مدى انتشار عوامل اخلطر وعوامل احلماية، ومصرف
علـى الصـعيد التنظيمـي إىل أمـور     " اتمعـات احملليـة املهتمـة   "وقد خلص تقيـيم عمليـة     -٥٣

منها أن هذه العملية أسهمت يف تعزيز التعاون بني الوكاالت، واحلد من ازدواجية اخلـدمات،  
القائمـة علـى املعـارف، وزيـادة مشـاركة       وتنسيق ختصيص املوارد، وزيـادة االسـتعانة بـالربامج   

  )١٣(.املهنيني واملواطنني والشباب يف أنشطة اتمع احمللي الوقائية
بعـد مضـي أربـع    " اتمعات احمللية املهتمـة "وقد قيمت دراسة أُجريت مؤخرا أثر ج   -٥٤

عـا يف تعـاطي   وتبين أن اتمعات احمللية الـيت أخـذت بـه شـهدت تراج     )١٤(.سنوات على تنفيذه
املخــدرات ويف اجلنــوح بــني صــفوف طــالب الصــف الثــامن مقارنــة باتمعــات احملليــة الــيت مل  

  .تأخذ به واليت استخدمت ألغراض املراقبة
وقــد طُبــق هــذا النــهج، أو جيــري تطبيقــه حاليــا، يف أســتراليا وأملانيــا وقــربص وكرواتيــا     -٥٥

ويف قـربص، دعـم برنـامج األمـم     . املتحدة األمريكيـة  وكندا واململكة املتحدة وهولندا والواليات
ولـئن كـان املخطَّـط    . املتحدة اإلمنائي ووكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية تطبيق هـذا النـهج  

  .العام للعملية قابال للتطبيق على بلدان أخرى، فال بد من تكييفه ليوافق الظروف احمللية
    

  م الوطنية واحمللية بنجاح برامج منع اجلرمية، خلق التزام لدى أجهزة احلك  - دال  
    مع دعم ذلك االلتزام مبا يكفي من املوارد

تؤكــد املبــادئ التوجيهيــة ملنــع اجلرميــة علــى أمهيــة مبــدأ االســتدامة، أي تــوفر التمويــل    -٥٦
ــة للمصــروفات        ــدأ املســاءلة، أي إجــراء استعراضــات دوري ــا، ومب ــول عليه الكــايف بصــورة يع

───────────────── 
)١٣(  United States of America, Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency 

Prevention, Title V Incentive Grants for Local Delinquency Prevention Programs: Juvenile Justice 

and Delinquency Prevention Act of 1974, as Amended in 1992 (PL 93-415; 42 U.S.C. 5601 et 

seq.) — 1996 Report to Congress: Program Report..(Washington, D.C., 1996)  
)١٤(  J. David Hawkins and others, “Results of a type 2 translational research trial to prevent adolescent 

drug use and delinquency: a test of Communities That Care”, Archives of .Pediatrics and 

Adolescent Medicine, vol. 163, No. 9 (2009), pp. 789-798.  
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). ٢٠و ١٠و ١الفقــرات (دقيقــة للنتــائج، مبــا يف ذلــك مشــاركة اتمــع احمللــي       وتقييمــات 
ذلك أمورا منها تزويد املوظفني املعنيني باملشـروع واتمـع احمللـي بأسـره باملعلومـات       ويقتضي

الالزمة لتحليل املشاكل اإلجرامية ومعاجلتها، ودعـم إجـراء حبـوث منتظمـة وشـاملة عـن آثـار        
كمـا يسـتلزم ختطـيط    . وشروط جناحها، وإعداد خالصة عن النتائج ونشـرها وج منع اجلرمية 

األنشطة وتنفيـذها علـى حنـو واف، وكسـب دعـم الشـركاء احملـتملني مـن أجـل التعـاون علـى            
املدى الطويل والقيام باسـتمرار برصـد وتقيـيم النتـائج والتكـاليف واملنـافع املاديـة وغـري املاديـة          

ايـة املطـاف، ينبغــي أن ختصـص املـوارد الشـحيحة يف املقــام      ويف ). ٢٣-٢١و ١١الفقـرات  (
 .مسؤوال األول للربامج واملبادرات اليت ثبتت فعاليتها، واليت استخدمت ميزانياا استخداما

علـى   ٢٠٠٨ففـي عـام   . وميكن تعزيز االستدامة باعتماد اسـتراتيجيات طويلـة األجـل     -٥٧
الطويلـة األجـل لتحسـني سـالمة مواطنيهـا ونوعيـة        سبيل املثال، حددت مدينة بوغوتا أهدافها

حيام، وربطت هذه األهداف بآليات متويل مستمرة لكي تتمكن املناطق اإلداريـة احملليـة مـن    
وقد تستغرق مسألة ترسيخ منع اجلرمية كأحد مواصفات سـداد احلكـم   . تنفيذ مبادرات وقائية

، فـإن حتقيـق االسـتمرارية يعتمـد جزئيـا      ولـئن مل يكـن حتقيـق ذلـك بـاألمر اهلـين      . بعض الوقت
على شـطب مسـألة منـع اجلرميـة مـن جـداول أعمـال السياسـات العامـة احلاليـة، الـيت ميكـن أن             

  .تتغير مبرور الوقت
    

إقامة عالقات تشارك وتعاون مع املنظمات غري احلكومية وتشجيع مشاركة  - هاء  
    عامة الناس يف جهود منع اجلرمية

ينبغـي   وعليـه . فإن هناك وسائل عديدة ملنـع وقوعهـا   وبالتايل سبابا عديدةللجرمية أ إن  -٥٨
ملختلف املؤسسات يف مجيع مستويات احلكومة وللقطاع اخلـاص واتمـع املـدين املشـاركة يف     

ويتطلــب ذلــك التنســيق بــني الوكــاالت . منــع اجلرميــة باعتمــاد ــج منســق ومتعــدد القطاعــات
 .ملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واتمع املديناحلكومية وإقامة شراكات مع ا

فــالوزارات أو . بيــد أن التجربــة بينــت أن هــذه الشــراكات متثــل طريقــة عمــل صــعبة     -٥٩
قطاعات اخلـدمات تأخـذ وقتـا للعمـل مـع بعضـها بعضـا ولتقاسـم جمـاالت العمـل الـيت كانـت             

ة مسـامهتها يف منـع اجلرميـة، وتفضـل     وقد ال تقدر بعض القطاعات أمهيـ . سابقا جماهلا احلصري
 وميكن أن تؤثر مسائل السرية على تبادل املعلومات،. ترك املسؤولية لنظام العدالة أو للشرطة

فقد ال تكون القطاعات الصحية مستعدة لتقدمي معلومات إىل جلنة منع اجلرمية، وقد ال تكـون  
وقـد ال تكـون   . اكل إجراميـة معينـة  الشرطة مستعدة لتبادل املعلومات االسـتخبارية بشـأن مشـ   

ــه        ــة ل ــادة قوي ــوفر قي ــا مل تت ــوارد ملشــروع مشــترك م ــد . الوكــاالت مســتعدة لتخصــيص م وتع
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استمرارية توفر املوظفني عامال مهما، بالنظر إىل أن التغيريات يف عضوية اللجان توهن العزميـة  
ية يف إنشاء وكالـة مركزيـة تتـوىل    ويربز كل ما تقدم أمهية القيادة احلكوم. واحليوية اجلماعيتني

العـاملون   يتمتـع كما يؤكد علـى ضـرورة أن   . مسؤولية وضع وتنفيذ استراتيجيات منع اجلرمية
 .وفري ما يلزم من الوقت واملوارديف إطار الشراكات بالسلطة الكافية للتعهد بت

د منـه مـن   ولئن كان اتباع املنظمات احلكومية وغري احلكوميـة لنـهج متسـق أمـرا ال بـ       -٦٠
فممـا يتسـم   . أجل منع اجلرمية بصورة فعالة، فـإن هـذا النـهج لـن يكفـي يف كـثري مـن األحيـان        

مشاركة اجلمهور يف منع اجلرميـة، وذلـك بإعالمـه باحلاجـة إىل      التماسبنفس القدر من األمهية 
 .اختاذ إجراءات وبالوسائل الالزمة وبالدور الذي ميكن أن يؤديه يف هذا اال

طلب إقناع اجلمهور باملشاركة يف جمال منع اجلرمية تـوفري املعلومـات، األمـر الـذي     ويت  -٦١
وميكــن أن يكــون قلــق عامــة النــاس، واملطالبــة باختــاذ  . عــالمإليســتلزم بــدوره تعــاون وســائط ا

زع ـإجراءات أكثر صرامة، من احلوافز على وضع سياسة ملكافحة اجلرمية، فوسائط اإلعـالم تنـ  
تقريبا إىل التركيز على أعنف اجلرائم، اليت تـؤثر تـأثريا قويـا يف تشـكيل الـرأي      يف مجيع البلدان 

. ولكن اجلمهور يبدي استعداده لدعم منـع اجلرميـة عنـدما يـزود مبعلومـات أكثـر توازنـا       . العام
فقد بينت استقصاءات للرأي يف كندا، على سبيل املثـال، أن هنـاك مواقـف إجيابيـة قويـة تؤيـد       

 .يف برامج منع اجلرميةاالستثمار 

ويف كثري من األحيان يفتـرض اجلمهـور أن ضـمان السـالمة واألمـن يقـع علـى كاهـل           -٦٢
حتتاج احلكومات إىل التحاور مع اجلمهور ملناقشة السـبل الـيت ميكـن     ولذا. الشرطة دون غريها

للحكومـات   ا للقطاعات األخرى يف اتمع أن تسهم يف منع اجلرمية، والسبل الـيت ميكـن ـا   
 .من هشاشتها أنفسها أن تساعد يف حتقيق مزيد من األمن للمجتمعات ويف التقليل

ومن الضـروري عنـد وضـع االسـتراتيجيات الوقائيـة دراسـة جتـارب اجلمهـور وحتديـد            -٦٣
ويعد إعالم اجلمهور مبدى جناح الـربامج أو بالتحـديات   . املشاكل واألولويات اليت يراها مهمة

ل مــع وســائط اإلعــالم لنشــر تقــارير متوازنــة بشــأن الوقايــة مــن الوســائل اهلامــة  القائمــة والعمــ
 .هلا للمساعدة على ضمان فهم اجلمهور للربامج واحلصول على دعمه

ويشــار أخــريا إىل أن تثقيــف عامــة النــاس هــو أحــد املــوارد الرئيســية يف تغــيري مواقــف    -٦٤
خطر أو ضحايا جـرائم معينـة إزاء أنـواع    اجلمهور بصفة عامة أو مواقف اجلماعات املعرضة لل

فعلـى سـبيل املثــال، بـدأت احلكومـة االحتاديــة يف الربازيـل، كجـزء مــن       . اخلـدمات املتاحـة هلــم  
. اسـتراتيجيتها ملنــع العنــف ضــد املــرأة، يف محلــة لتغـيري املواقــف بشــأن هــذا النــوع مــن اجلــرائم  

خـط هـاتفي مباشـر يعمـل علـى      ومشلت هذه احلملة معلومـات عـن اخلـدمات املتاحـة، وتـوفري      
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مدار الساعة من أجل الضحايا، وتنظيم سلسلة من املنتديات العامة بشأن سـالمة املـرأة لزيـادة    
  .املناقشة وتعزيز الوعي

   
السبيل إىل التغلب على التحديات الرئيسية اليت تواجهها الدول  -ثالثا  

    األعضاء يف تنفيذ مبادئ األمم املتحدة ملنع اجلرمية
، واجهـــت الـــدول   )٦١، الفقـــرة E/CN.15/2007/11(للدراســـة االستقصـــائية   وفقـــا ٍ  -٦٥

 :حتديات رئيسية يف تنفيذ املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية، على النحو املبين أدناه األعضاء سبعة
  

    توطيد الوقاية االجتماعية باعتبارها سياسة عامة وإنشاء أجهزة مسؤولة عن تنفيذها - ١ 
  التنسيق بني خمتلف اهليئات احلكومية املعنية بشكل مباشر  حتسني - ٢  

    أو غري مباشر مبنع اجلرمية
تعـــين الوقايـــة االجتماعيـــة دراســـة جوانـــب منـــع اجلرميـــة يف مجيـــع ميـــادين السياســـة    -٦٦

وعندما ال يعتـرف صـناع القـرارات    . االجتماعية، مثل الصحة والتعليم وختطيط املدن والعمالة
ن مبا قد ينـتج عـن اسـتراتيجيام مـن آثـار جانبيـة علـى منـع اجلرميـة، تلـزم قيـادة            يف هذه امليادي

قوية لتشجيع اعترافهم ذه اآلثار، سواء عـن طريـق تبصـريهم ـا أو وضـع لـوائح تنظيميـة يف        
ويستلزم ذلك التزاما واضحا يف أعلى مسـتويات احلكومـة علـى كـل مـن الصـعيد       . هذا الشأن

 .ليالوطين واإلقليمي واحمل

وبـالنظر إىل هـذا االلتـزام، مـن املستحسـن إقامـة شـكل ملـزم مـن التعـاون واإلشــراف             -٦٧
للتغلب على مجود املنظمات الـيت يـؤثر عملـها علـى منـع اجلرميـة دون أن تقـع عليهـا مسـؤولية          

وقد يتمثل ذلك يف إنشاء جلنة وزارية دائمة أو جملـس مكـون مـن كبـار     . مباشرة يف هذا اال
لكـن التجربـة   .  أو جملس ملنع اجلرمية على الصعيد احمللي يرأسه رئيس البلدية أو نائبـه املسؤولني

تبني أن إنشاء مثل هذا الكيان أمر صعب بسبب املقاومة املتأتية عن االعتبـارات التقليديـة الـيت    
  .توىل مبوجبها مسؤوليات حصرية للقطاعات

    
  اليت كثريا ما تربط بني اجلرمية احمللية تناول اجلوانب املعينة للجرمية املنظمة  - ٣  

    واجلرمية العابرة للحدود، مثل االجتار باملخدرات
فمـن املعتـاد   : عديدة تتصـل اتصـاال مباشـرا باجلرميـة احملليـة      جوانبإن للجرمية املنظمة   -٦٨

أن يشترك جتـار حمليـون يعملـون يف الشـوارع يف االجتـار باملخـدرات، وأن تتـأتى األمـوال الـيت          
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تدفع لشراء املخدرات غري املشـروعة يف معظـم األحيـان مـن السـرقة والسـطو وغـري ذلـك مـن          
وال يكون االجتار بالنساء واألطفال ألغراض االستغالل اجلنسـي مرحبـا إال   ". التقليدية"اجلرائم 

وبالتـايل، فـإن مـن شـأن أي     . إذا كانت خدمام معروضـة مـن خـالل تنظيمـات البغـاء احملليـة      
. أن يـؤثر أيضـا علـى جوانبـها األخـرى     " األعمال"يف التصدي ألحد جوانب هذه عمل ينجح 

وإىل جانب األنشطة احملددة الرامية إىل إنفاذ القانون، هناك جمموعـة مـن اخلطـوات الـيت يـتعني      
اختاذها على الصعيد الدويل، مبـا يف ذلـك التوقيـع علـى االتفاقـات الثنائيـة، وتبـادل املعلومـات،         

الشــبكات الدوليــة واإلقليميــة، والســماح بتســليم املطلــوبني، وتقــدمي املســاعدة    واملشــاركة يف 
 ٤وجيري تناول هـذه املسـائل مبزيـد مـن التفصـيل يف إطـار البنـد املوضـوعي         . القانونية املتبادلة

 .من جدول األعمال املؤقت للمؤمتر الثاين عشر
  

    منع اجلرميةنشر املعارف لدى احلكومات احمللية وحفز مشاركتها يف  - ٤ 
ــع اجلرميــة إىل احلصــول علــى           -٦٩ ــيت ستشــارك يف جهــود من ــاج احلكومــات احملليــة ال حتت

وميكـن تـوفري هـذه    . معلومات موثوقة وشاملة عـن اجلـرائم املرتكبـة يف إطـار واليتـها القضـائية      
املعلومات من خالل االحصاءات املصنفة حسب نوع اجلرميـة حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا، ومـن       

ستقصاءات آلراء الضحايا على الصـعيد احمللـي، أو باالسـتناد إىل البيانـات املسـتقاة مـن       خالل ا
باألمن لـدى املـواطنني   ) الذايت(وقد ميثل الشعور . مصادر خمتلفة بعد مجعها من مراصد اجلرائم

  .مصدرا هلذه املعلومات، ولكن ينبغي أال يكون مصدرها الوحيد
ــدور    -٧٠ ــة ب ــي     وتضــطلع احلكومــات احمللي هــام، ألن اجلرميــة ترتكــب علــى املســتوى احملل

. ومستوى األحياء، وألنه ال ميكن التصدي للعديد من أسباب اجلرمية إال علـى املسـتوى احمللـي   
فإن على السلطات احملليـة أن تضـع الـربامج وتكيفهـا مـع الظـروف احملليـة، وكـثريا مـا           وبالتايل

ثيـة املتخصصـة أو مـن املـوظفني املـؤهلني تـأهيال       حتتاج للقيام بـذلك إىل دعـم مـن املعاهـد البح    
  .وتنفيذ تلك الربامج ورصدها مناسبا، والقادرين على حتليل الوضع واختيار الربامج املناسبة

  
  وضع برامج تدريب ملعاجلة نقص اخلربة يف جمال منع اجلرمية وإنشاء قواعد بيانات  - ٥ 

    بشأن أفضل املمارسات
سسات برامج تدريبية للممارسني يف جمـال منـع اجلرميـة يف خمتلـف     توفر العديد من املؤ  -٧١

وتتـوفر  . أحناء العامل، ومـن ذلـك علـى سـبيل املثـال جنـوب أفريقيـا وأوروبـا وأمريكـا الالتينيـة          
قواعد بيانات عن أفضل املمارسات املتاحة يف أمريكـا الشـمالية وأوروبـا، لكـن هـذه البيانـات       

مناطق أخرى بسبب املشاكل املتصلة بقابليـة االسـتفادة منـها    قد ال تكون بالضرورة مفيدة يف 
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بيــد أن األحبــاث يف هــذا اــال تتطــور بســرعة،   ). انظــر الفصــل الثــاين، البــاب جــيم، أعــاله  (
  .يتحسن مبرور الوقت وخاصة يف جنوب أفريقيا وأمريكا الالتينية، وبالتايل فإن الوضع قد

    
    مة يف حتسني استراتيجيات منع اجلرميةاالستفادة من التكنولوجيات املتقد - ٦ 

تسـتخدم التكنولوجيــات املتقدمــة بصــورة رئيســية يف جمـالني مــن جمــاالت منــع اجلرميــة     -٧٢
منع اجلرمية بالتدابري الظرفية، مـن خـالل الرقابـة باسـتخدام التلفزيـون ذي الـدارة املغلقـة        : ومها
جلرميــة احملليــة باســتخدام البيانــات  علــى ســبيل املثــال، وحتليــل اجتاهــات ا " حتصــني األهــداف"و

وقـد اسـتخدم هـذان    . اجلغرافية لتحديد وترية اجلرائم حسب املنطقة والـزمن ودرجـة اخلطـورة   
  )١٥(.النهجان يف الربازيل وفرنسا وكندا على سبيل املثال

    
    وضع آليات تقييم، وال سيما اآلليات املتصلة بتقييم التكاليف مقارنة بالفوائد - ٧ 

ــ  -٧٣ ــدان    ميث ــة يف املي ــع اجلرمي ــرامج من ــيم ب ــتخدام    (ل تقي ــب إجــراء التجــارب باس إىل جان
وقـد أعـد   . حتـديا رئيسـيا  ) جمموعات مراقبة ألغراض املقارنة، وهذا لـيس دائمـا بـاألمر السـهل    

ــيم الــيت ميكــن        ــة لدراســات التقي ــة وشــبه جتريبي ــل وســتانلي تصــاميم جتريبي ــاحثون مثــل كامب ب
  )١٦(.وف احملددة لربنامج معني وتنفيذهاختيارها لتتناسب مع الظر

فلـئن أمكـن قيـاس    . ويتسم إجراء تقييمات للتكاليف مقارنة بالفوائـد بصـعوبة خاصـة     -٧٤
نفقات برامج الوقاية باألساليب احملاسبية، فإن تقدير الفوائد، أي التكاليف االجتماعية الـيت مل  

. احملددة اخلطـورة، يبقـى إشـكاليا   تتكبد بفضل منع ارتكاب عدد غري معروف من اجلرائم غري 
فهو ينطوي على تقـديرات للجـرائم الـيت كـان ميكـن توقعهـا لـوال تنفيـذ برنـامج منـع اجلرميـة،            

فلـيس مـن   . وعلى تقدير للتكاليف اليت مت جتنبها فيمـا يتصـل بالضـحايا ونظـام العدالـة اجلنائيـة      
ن األنشـطة احملـددة الـيت طلبـت     املستغرب أن يكون تقييم التكـاليف مقارنـة بالفوائـد واحـدا مـ     

  .الدول األعضاء احلصول على املساعدة بشأا يف ردها على الدراسة االستقصائية
  

───────────────── 
؛ وانظر )أعاله ١٦انظر الفقرة ( Handbook on the United Nations Crime Prevention Guidelinesانظر   )١٥(

Crime Observatories ) أعاله ٣احلاشية.(  
 ٩انظر احلاشية ( Sherman and others, Preventing Crimeو ؛www.campbellcollaboration.orgانظر   )١٦(

  ).أعاله
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    التجارب يف تنفيذ املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية -رابعا 
تعمـل األمـم املتحــدة منـذ عقـود علــى تعزيـز سـيادة القــانون والتطبيـق الفعـال ملعــايريه           -٧٥

ويعتـرب دور  . نع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واضعة نصب عينيها أمهيـة هـذه املسـألة   وقواعده يف م
األمم املتحدة يف هذا امليدان حامسا، حيث إا املنظمة الوحيدة اليت يسعها تقدمي منظور عـاملي  

ويعـد  . يف هذا اال وحشد الدعم من املنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة     
م معايري األمـم املتحـدة يف سـياق املسـاعدة التقنيـة أمـرا أساسـيا إلرسـاء أسـاس لسـداد           استخدا

كمـا ميكـن للبلـدان املتقدمـة أن تسـتفيد      . احلكم ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيز سيادة القـانون 
من توفُّر تلك الصكوك بغية تبين الثغرات وجوانب النقص اليت تعتري نظمها اخلاصـة بالعدالـة   

  ).٥٤و ٥٣، الفقرتان A/CONF.203/8(صالحات املناسبة إلة وأن تنفذ ااجلنائي
وال ميكــن تطبيــق معــايري األمــم املتحــدة تطبيقــا فعــاال إال بنشــرها علــى أوســع نطــاق       -٧٦

ويتطلـب ذلـك غـرس هـذه     . ممكن، والترويج هلا، وتعزيز قبوهلا لدى مجيع مستويات احلكومـة 
سؤولني عـن إنشـاء أُطـر العمـل، واملمارسـني املسـؤولني       واضعي السياسات امل يف أذهاناملعايري 

فمـن الضـروري، بالتـايل،    . عن منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، واألفـراد املتضـررين مـن اجلـرائم       
  .نشرها باللغات املناسبة وجعلها يف متناول الفئات املهنية املعنية

فمـن جهـة أوىل   . وعـة للغايـة  ويبدو أن التجارب يف جمـال تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة متن      -٧٧
نتائج الدراسة االستقصائية املعروضة يف الفصل الثالث إىل أن كثريا مـن الـدول األعضـاء    تشري 

ــا     ــل جزئي ــى األق ــة، عل ــادئ التوجيهي ــع املب ــادئ     . تتب ــة املب ــط إىل معرف ــك فق ــزى ذل ــد ال يع وق
منع اجلرمية، حبيـث أن   التوجيهية واحترامها، بل وكذلك إىل أا جتسد أحدث املعايري يف جمال

إىل البلد الذي يسعى إىل تنفيذ أحدث السياسات العامة ملنـع اجلرميـة سـيتقيد يف الوقـت نفسـه      
  .حد كبري باملبادئ التوجيهية

ومن جهة أخرى، لُوحظ يف إطار أحد االجتماعات التحضريية اإلقليميـة نقـص املعرفـة      -٧٨
لنشـرها علـى نطـاق أوسـع بـني الفئـات املسـؤولة         باملبادئ التوجيهية، وأُوصـي مبضـاعفة اجلهـود   

ــا علـــى املســـتوى الـــوطين   ــرة A/CONF.213/RPM.1/1(عـــن تطبيقهـ ويشـــري ذلـــك ). ٢٢، الفقـ
وقــد جيــد بعــض املهنــيني واملمارســني أن صــيغة  . ضــرورة االنتبــاه إىل هــذا الــنقص يف املعرفــة إىل

ــة   ــادئ التوجيهي ــد املب ــدها  مفرطــة يف التجري ــد رف ــة يف  ، وأن مــن املفي باملشــورة التفصــيلية املقدم
واملنشـور الـذي سيصـدر     )أداة تقيـيم منـع اجلرميـة   ( Crime Prevention Assessment Tool منشـور 
 Handbook on the United Nations Crime Prevention Guidelines — Making themقريبـا  

Work  )   ــة ملنــع اجلرميــة ــادئ األمــم املتحــدة التوجيهي  ومــن احملتمــل أال يكــون . )دليــل إعمــال مب
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قصـارى  عن هذه املبـادئ خـالل تدريبـهم، فعلـى األمـم املتحـدة أن تبـذل        قد مسع البعض اآلخر 
ــة ذات الصــلة    جهــدها ــاهج التعليمي ــة يف املن ــادئ التوجيهي فمــن شــأن اجلــودة  . إلدراج هــذه املب

العمليــة، بعــد أن ذوي الصــلة تيســري هــذه " الــدليل"و" أداة التقيــيم"العاليــة للمبــادئ التوجيهيــة و
  .طاق واسع يف األوساط األكادمييةتنتشر املعرفة ا على ن

وأخريا، وبالنظر إىل أن الدراسة االستقصائية أبرزت يف كثري من احلـاالت احلاجـة إىل     -٧٩
املساعدة التقنية، وذلك على سبيل املثال يف جمال حتليل التكـاليف مقارنـة بالفوائـد وغـري ذلـك      

ر التنظيمي، من احملتمـل أن تعتـرب املبـادئ التوجيهيـة مفيـدة باعتبارهـا خطـة        من جوانب التطوي
لتحديــد اــاالت الــيت ميكــن فيهــا تقــدمي دعــم اتمــع الــدويل، علــى أن تتلــو ذلــك مشــاورات  

وســيعزز ذلــك أيضــا نشــر املبــادئ التوجيهيــة،  ". تقيــيم منــع اجلرميــة أداة"بـــمعمقــة باالســتعانة 
  .ضعي السياساتسيما بني صفوف وا وال
  

    االستنتاجات والتوصيات - خامسا 
ليس من املستصوب أو من ادي التصدي للجرمية بالتدابري الردعية والقضائية فحسب   -٨٠

كمــا يعـد منــع اجلرميـة بصــورة فعالـة عــامال    . سـواء علـى الصــعيد األخالقـي أو املــايل أو العملـي    
ن تراجـع اجلـرائم وتعزيـز األمـن حتسـني الظـروف       أساسيا يف حتقيق التنمية املستدامة، ألن من شأ

املؤاتية لألعمال التجارية والعمالة وإتاحة تكريس املـوارد للتقـدم االجتمـاعي واالقتصـادي بـدال      
وتعزز الربامج االجتماعية ملنع اجلرميـة بصـفة خاصـة انـدماج     . من استخدامها يف مكافحة اجلرمية

تمــعشــة أو إعــادة انــدماجها يف االفئــات املهم . وتســعى بعــض الــربامج إىل متكــني الضــحايا أو
بيـد أن  . الفئات الضعيفة بصفة خاصة، ممـا يعـد شـكال آخـر مـن أشـكال االنـدماج االجتمـاعي        

فمـــن الضـــروري تفحصـــها لتقيـــيم وقعهـــا وطريقـــة . الـــربامج ذات النوايـــا احلســـنة غـــري كافيـــة
  .قائمة على القرائن استخدامها لألموال، مما يعين أنه يلزم وضع ممارسات جيدة

. وتتوفر اليوم معلومات وتوجيهات غزيرة عن كيفية تنفيذ استراتيجيات فعالة ملنع اجلرميـة   - ٨١
وميكن احلصـول عليهـا مـن منظومـة األمـم املتحـدة أو املنظمـات الدوليـة، مثـل املركـز الـدويل ملنـع             

وال ميكـن يف أيامنـا   . واإلقليميـة  اجلرمية واملنتدى األورويب للسالمة احلضرية، أو املؤسسات الوطنية
ميكـن أن يعـزى إىل نقـص     ؛ وإمنـا هذه أن يعزى النقص يف برامج منـع اجلرميـة إىل نقـص املعلومـات    

  .ية االلتزام يف أسوأ االحتماالتاملوارد املالية أو التقنية أو الشخصية، أو إىل عدم كفا
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   ألخرىتوصيات إىل األمم املتحدة واملنظمات الدولية ا -ألف 
    ١التوصية   

ينبغـي أن يبقـى منـع اجلرميـة هـدفا تتزايــد أمهيتـه بـاطراد مـن أهـداف السياسـة اجلنائيــة             -٨٢
  مـة  لألمم املتحدة، وال سيما يف سياق املساعدة القانونية الرامية إىل بسط سـيادة القـانون واملقد

يف إطــار هــذا اهلــدف إىل  الســعيوينبغــي . التنميــة العامــة االجتماعيــة واالقتصــادية  يف جمــاالت
تعزيز االندماج االجتماعي وتوسيع نطاقه على حنو يشمل الشباب واجلاحنني ومرتكيب اجلـرائم  

  .من البالغني، مبا يف ذلك إعادة إدماج السجناء السابقني يف صميم احلياة االجتماعية
    

    ٢التوصية   
يشـجع مشـاريع املسـاعدة     ينبغي للمجتمع الـدويل أن يعـزز الدراسـات ويتابعهـا، وأن      -٨٣

التقنية الرامية إىل تنـاول الصـالت بـني اجلرميـة املنظمـة واجلرميـة احملليـة، بغيـة إدراج تـدابري منـع           
  .تذليل هذه املشكلةتكفل اجلرمية يف حلول 

    
    ٣التوصية   

ينبغــي لألمــم املتحــدة وللمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى العاملــة يف جمــال منــع     -٨٤
ة والعدالة اجلنائية أن تنشر على نطاق أوسع مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة ملنـع اجلرميـة    اجلرمي

ــا     ــدريب، لتعزيـــز االعتـــراف ـ ــيما يف اجلامعـــات ومعاهـــد التـ ــلة، وال سـ ــائق ذات الصـ والوثـ
  .واستخدامها وتطبيقها

    
    ٤التوصية   

ب للممارســني يف جمــال ينبغــي جلميــع هــذه الكيانــات أيضــا أن تيســر التــدريب املناســ   -٨٥
وينبغي أن حيظى التدريب يف جمـال منـع اجلرميـة،    . ختطيط برامج منع اجلرمية وتنفيذها وتقييمها

الــذي يراعــي عوامــل جغرافيــة واجتماعيــة واقتصــادية معينــة لتنفيــذ أنشــطة وقائيــة يف ســياقات  
خــالل تــوفري  حمليــة، بالتشــجيع علــى كــل مــن املســتوى األقــاليمي واإلقليمــي والــداخلي، مــن  

التـــدريب التقليـــدي وتكنولوجيـــات املعلومـــات احلديثـــة، مـــع التركيـــز العملـــي الـــدائم علـــى  
  .اتمعات احمللية واألشخاص املعرضني لإليذاء
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    توصيات إىل احلكومات الوطنية - باء 
    ١التوصية   

لـب تـدابري   وقـد تتط . ينبغي للحكومات أن تقود تنفيذ تدابري منع اجلرمية قيادة حازمـة   -٨٦
منع اجلرمية املشتركة بني القطاعات تغيريات كبرية يف مواقـف صـناع السياسـات واملمارسـني،     

  .وتغيريات يف اهلياكل التنظيمية وجماالت التعاون
    

    ٢التوصية   
فمـن احملتمـل أن    :ينبغي أال يعترب منع اجلرمية مسألة إنفاذ قانون وعدالة جنائية فحسب  -٨٧

ؤثر على نوعية حياة املواطنني، وال سيما اُألسر واألطفال واليـافعني، وقـع   يكون ألي سياسة ت
  .على منع اجلرمية

    
    ٣التوصية   

تتطلب االستراتيجيات الفعالة ملنع اجلرمية بيانـات أساسـية وجـودة عاليـة يف التخطـيط        -٨٨
د ال تكون متـوفرة دائمـا،   وبالنظر إىل أن املوارد الالزمة للوفاء ذه املعايري ق. والتنفيذ والتقييم

فينبغي للحكومات، وال سيما يف البلدان الناميـة، أن تسـعى سـعيا حثيثـا إىل احلصـول علـى مـا        
يوفره العديد من املنظمات وفـرادى الـدول األعضـاء مـن مسـاعدة تقنيـة علـى صـعيد املشـورة          

ــل ــدول األعضــاء مســتعدة    . والتــدريب والتموي ــادل ويف الوقــت نفســه، ينبغــي أن تكــون ال لتب
وقـد يكـون تـوفري التـدريب وبنـاء القـدرات       . خرباا املتعلقة باستراتيجياا اخلاصة مبنع اجلرميـة 

على الصعيد الوطين لكفالة توفر موظفني كفوئني ووضع وج ملنـع اجلرميـة تناسـب     ضروريني
  .صة لكل بلدالظروف اخلا

    
    ٤التوصية   

دى الطويل، وإذا مل توفَّر األمـوال لفتـرة زمنيـة    إن منع اجلرمية جهد يبذل عادة على امل  -٨٩
ولكن ينبغي أن يقترن التمويل الطويل األجـل مبسـاءلة حقيقيـة    . كافية، فقد تصبح هباء منثورا

  .عن استخدام املوارد وبتقييم للنتائج
  


