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      تقريرالمشروع   
      )رومانيا( سكوتيا غابرييال: ةالعام ةاملقرر  
      إضافة    
النظر يف بنود جدول األعمال يف اجللسات العامة ومن جانب هيئات     

      الدورة، واإلجراءات اليت اختذها املؤمتر
وإعمال مبادئ  ؛)من جدول األعمال ٣البند (رمية األطفال والشباب واجل  -ألف  

      )من جدول األعمال ٥البند (م املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمية األم
    وقائع اجللسات    

، إىل ٢٠١٠أبريــل /نيســان ١٢أســند املــؤمتر، يف جلســته العامــة الثانيــة املعقــودة يف        -١
 ٥لبنـد  ، وا"األطفـال والشـباب واجلرميـة   " من جدول األعمـال املعنـون   ٣لبند اجللسات العامة ا

". إعمـال مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة يف جمـال منـع اجلرميـة        " األعمـال املعنـون   من جدول
 ١٣و ١٢ونظر املؤمتر يف هذين البندين يف جلساته العامة الثانية والثالثـة والرابعـة، املعقـودة يف    

  :ومن أجل نظر املؤمتر يف هذين البندين عرضت عليه الوثائق التالية. ٢٠١٠أبريل /نيسان
  ؛)A/CONF.213/4(ا األمانة بشأن األطفال والشباب واجلرمية رقة عمل أعدو  )أ(  
التوجيهيـة يف  املتحـدة  ا األمانـة بشـأن إعمـال مبـادئ األمـم      ورقة عمـل أعـد    )ب(  

 ؛)A/CONF.213/6(جمال منع اجلرمية 

معلومات خلفية عن حلقة العمل بشأن التثقيف يف جمال العدالة اجلنائية  ورقة  )ج(  
  ؛)A/CONF.213/12(الصعيد الدويل من أجل حتقيق سيادة القانون  على
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معلومـات خلفيـة عـن حلقـة العمـل بشـأن استقصـاء أفضـل املمارسـات          ورقة   )د(  
املعتمــدة لــدى األمــم املتحــدة وأفضــل املمارســات األخــرى يف جمــال معاملــة الســجناء يف نظــام 

  ؛)A/CONF.213/13(العدالة اجلنائية 
ت خلفية عن حلقة العمل بشأن النهج العملية ملنع اجلرمية يف املدن معلوماورقة   )ه(  

)A/CONF.213/14(؛  
معلومــات خلفيــة عــن حلقــة العمــل بشــأن االســتراتيجيات وأفضــل        ورقــة   )و(  

  ؛)A/CONF.213/16(املمارسات من أجل احليلولة دون اكتظاظ املرافق اإلصالحية 
نتـائج اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين      مـن رئـيس فريـق اخلـرباء عـن       متقرير مقـد   )ز(  

بوضع قواعد تكميلية خاصة مبعاملة النساء املوقوفات واملعتقالت يف املرافـق االحتجازيـة وغـري    
  ؛)A/CONF.213/17(االحتجازية 

  ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل املناقشة   )ح(  
ــر     )ط(   ــؤمتر الثـــاين عشـ ــة التحضـــريية للمـ  /A/CONF.213(تقـــارير االجتماعـــات اإلقليميـ

RPM.1/1 وA/CONF.213/RPM.2/1 وA/CONF.213/RPM.3/1 وA/CONF.213/RPM.4/1.(  
وعـرض فـيلم قصـري    . ٥و ٣ن لألمانة عرضـاً للبنـدين   ممثّاليف اجللسة العامة الثانية قدم   -٢

 ه؛ ووجـ "مبادئ األمم املتحدة بشأن منع اجلرمية وتطبيقها العملـي يف شـىت أحنـاء العـامل    "عنوانه 
بالتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو      اخلاص املعين املقرر 
كمـا أدىل بكلمـة   . املتعلـق باألطفـال والشـباب واجلرميـة     ٣أمام املؤمتر بشأن البنـد   كلمةً املهينة
كــل مــن شــيلي وفنلنــدا وأملانيــا والصــني وسويســرا وكنــدا واألرجنــتني والربازيــل ومصــر  ممثّــل
  .ماهريية العربية الليبيةواجل
كـل مــن   ممثّــلأبريــل، أدىل بكلمـة  /نيسـان  ١٣ويف اجللسـة العامــة الثالثـة املعقــودة، يف     -٣

االحتــاد الروســي وجنــوب أفريقيــا ومجهوريــة كوريــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة وبــريو          
ــا العظمـــي وإ وامل ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــمالية وأنغـــوال ملكـ ــدا الشـ ــد وأوغ يرلنـ ــران واهلنـ ــدا وإيـ نـ
ــا واملكســـيك وتشـــاد واجلزائـــر وتايلنـــد وفرنســـا والربازيـــل   ) اإلســـالمية-مجهوريـــة( ورومانيـ

معهــد األمــم املتحــدة  عــنكمــا أدىل بكلمــة املراقــب . واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة وفييــت نــام 
 .ألمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني

كــل مــن  ممثّــلأبريــل، أدىل بكلمــة /نيســان ١٣عقــودة يف ويف اجللســة العامــة الرابعــة، امل  -٤
اململكــة العربيــة الســعودية والصــني والفلــبني ونيجرييــا وناميبيــا وزمبــابوي وكوبــا ودولــة بوليفيــا 
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 ممثّـل جامعـة الـدول العربيـة و    ممثّـل كما أدىل بكلمة، بصفة مراقب، كـل مـن   . املتعددة القوميات
حتـالف فيينـا للمنظمـات غـري     بالنيابـة أيضـاً عـن    ( مـم املتحـدة  الس األكادميي املعـين مبنظومـة األ  

اللجنة الدولية للرعاية األبرشية الكاثوليكيـة يف  والعدالة اجلنائية وعن  احلكومية املعنية مبنع اجلرمية
بالنيابـة أيضـاً   ( النفسـية  اجلمعية الدولية لدراسات اإلجهـاد النـاجم عـن الصـدمة     ممثّلو) السجون

الفريق املشـترك بـني الوكـاالت     ممثّلو) ورك من أجل منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةعن حتالف نيوي
 ممثّـل و معهـد اتمـع املفتـوح    ممثّـل و جلنة األصدقاء العاملية للتشـاور  ممثّلو املعين بقضاء األحداث

 .وأدىل بكلمات أيضاً ثالثة خرباء بصفتهم الشخصية. الرابطة الدولية لزمالة السجون
    

    )من جدول األعمال ٣البند (ناقشة العامة امل    
(ة لألمانــة كلمــة افتتاحيــة أشــارت فيهــا إىل أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل ممثّلــألقــت   -٥

1

الــيت  )١
. حقـوق األطفـال   عامـاً كانـت إيـذاناً ببـدء حقبـة جديـدة فيمـا خيـص         ٢٠مضى عليها أكثر من 

يـة للشـباب الـيت مت فيهـا حتديـد      بالسـنة الدول  ٢٠١٠والحظت أن األمـم املتحـدة حتتفـل يف عـام     
جمال عمل منها جمـال جنـوح األحـداث؛ مث أوضـحت أن حقـوق األطفـال والشـباب كـثرياً          ١٥

ض لالفتئات بسبب العنف واالسـتغالل عـالوة علـى الفقـر وسـوء التغذيـة واملـرض       جداً ما تتعر .
ط رضـةً للتـور  وقالت إن األطفال والشباب الذين يواجهون مثل هذه األوضـاع يكونـون أكثـر ع   

لذا تقتضي الضرورة وضع تدابري وقائية واسـتجابية قويـة مـن أجـل التصـدي      . يف أنشطة إجرامية
ة األمانـة علـى أن تـدابري    ممثّلـ ت شـدد كمـا  . لألسباب اجلذرية اليت تقـف وراء جنـوح األحـداث   

  ــا أجنــع مــن التــدابري االحتجازيــة حيــث أدالت إىل ت يف بعــض احلــاالعدالــة التصــاحلية أثبتــت أ
ة األمانــة أن ممثّلــت أكّــديف املائــة فقــط؛ لــذا  ١٠اخنفــاض معــدالت العــودة إىل عــامل اجلرميــة إىل 

  .التدابري االحتجازية ينبغي أال تستخدم إال كمالذ أخري يف حالة اجلاحنني من األطفال والشباب
 ة القاسـية أو ر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـ    املقروقال   -٦

إن أكثر من مليون طفـل يعيشـون خلـف القضـبان يف شـىت أرجـاء العـامل؛         الالإنسانية أو املهينة
وإن مهام تقص    ـرا انتهت به إىل اسـتنتاج أن عـدد األطفـال ا دين مـن  ي احلقائق اليت اضطلع

والحـظ  . ليـة ل انتـهاكاً للمعـايري والقواعـد الدو   حقهم يف احلريـة مفـرط للغايـة علـى حنـو يشـكّ      
  ئ لنظـام رعايـة ال وجـود لـه أو     أيضاً أن نظام العدالة اجلنائية يعمل يف بلدان كثرية كبـديل سـي

ودعـا إىل اختـاذ إجـراءات صـارمة حتـول دون إلقـاء األطفـال يف غياهـب         . يشوبه قصور شـديد 
السجون، وإىل فرض حظر تام على عقوبة اإلعدام وعلـى العقـاب البـدين وعلـى توقيـع عقوبـة       

───────────────── 
 .٢٧٥٣١ الرقم، ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
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د السـن الـدنيا للمسـؤولية    علـى أن حتـد   األعضـاءَ  الـدولَ  وحـثّ . السجن املؤبـد علـى األطفـال   
  بــأي حــال مــن األحــوال عــن   هــذه الســن عامــاً علــى األقــل وحبيــث ال تقــلّ  ١٤اجلنائيــة عنــد 

ــاً ١٢ ــا      . عام ــيت يحتجــز فيه ــواب مؤسســاا املغلقــة ال ــدول األعضــاء إىل أن تفــتح أب ودعــا ال
ــة  لتمحــيص اخلــارجي؛ وذلــك بانضــمامها إىل  األطفــال أمــام ا الربوتوكــول االختيــاري التفاقي

قـرار  ( القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة    مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة
كمـا دعـا الـدول األعضـاء إىل املسـامهة يف صـياغة اتفاقيـة        ). ، املرفـق ٥٧/١٩٩اجلمعية العامـة  

تكفــل حقــوق األطفــال    ن أحكامــاً خاصــةً حقــوق احملتجــزين تتضــم   لألمــم املتحــدة بشــأن  
 .احملتجزين، وإىل اعتماد مثل هذه االتفاقية

٧-  ني باتفاقية حقوق الطفـل الـيت   تكلّمه العديد من املويف املناقشة اليت دارت بعد ذلك نو
قـوق األطفـال   راً هامـاً حنـو االعتـراف حب   لت تطـو ق عاملية االنضمام إليها والـيت شـكّ  كادت حتقّ

وأوضحت بلدان كثرية أا اعتمدت تشريعات وإجراءات تكفل االمتثـال هلـذه   . وباحتياجام
ــها ذهــب إىل    عــة بشــأن ســن بــديت آراء متنووأُ. االتفاقيــة ــة؛ لكــن كــثرياً من املســؤولية اجلنائي

 .عاماً ١٢عن  هذه السن تقلّ وجوب أالّ

معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها بشــأن    ني الضــوء علــى أمهيــة تكلّمط معظــم املــوســلّ  -٨
قواعد األمـم املتحـدة الـدنيا النموذجيـة إلدارة     : األطفال والشباب واجلرمية، مبا يف ذلك ما يلي

مبـادئ األمـم   و ،)، املرفـق ٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة ) (قواعد بيجني( شؤون قضاء األحداث
قــرار اجلمعيــة العامــة ( )التوجيهيــة مبــادئ الريــاض(املتحــدة التوجيهيــة ملنــع جنــوح األحــداث  

قـرار  ( دين مـن حريتـهم  قواعد األمم املتحدة بشـأن محايـة األحـداث اـر    ، و)،املرفق٤٥/١١٢
توجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظـام العدالـة   البادئ وامل ،)، املرفق٤٥/١١٣اجلمعية العامة 

توجيهيـة بشـأن   البادئ ، وامل)املرفق ،١٩٩٧/٣٠قرار الس االقتصادي واالجتماعي ( اجلنائية
، ٢٠٠٥/٢٠قـرار الـس   ( عليهـا  العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشـهود 

ر إرشادات ممتازة يف جماالت منـع جـرائم   ون إن هذه املعايري والقواعد توفّتكلّموقال امل). املرفق
. ألطفال ضـحايا اجلرميـة أو الشـهود عليهـا    الشباب، وقضاء األحداث، واألطفال احملتجزين، وا

ت بعض البلدان على استخدام تلك املعايري والقواعد مبا يكفـل مراعـاة حقـوق األطفـال     شددو
ني إىل األخـذ بنـهج   مـتكلّم وأشـار عـدة   . يف سياق مبادرات أوسع نطاقاً تتعلق بسيادة القـانون 

 .قائم على حقوق اإلنسان

ــة شــاملة تتضــم  ون كــثريون إىل متكلّمــوأشــار   -٩ ــادرات إرســاء أطــر وبــرامج وقائي ن مب
الة جـداً مـن حيـث التكلفـة تتـيح      وأشري إىل املدارس باعتبارها وسيلة فع. توعية وتدابري تثقيفية

وينبغي أن تتناول تلك الـربامج  . تثقيف األطفال والشباب يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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ــؤثّ    ــيت ت ــع أشــكال اجلــرائم ال ــا جــرائم الفضــاء احلاســويب      ر يفمجي ــا فيه ــال والشــباب، مب األطف
 .واجلرائم اليت ترتكب يف املدارس كالتسلط القهري مثالً

ص لطائفـة  ني إىل الفوائد اليت تعود من وراء توفري تـدريب متخصـ  تكلّموأشار بعض امل  -١٠
ن أجـل تلبيـة   من املهنيني مثل مـوظفي الشـرطة والنيابـة العامـة والقضـاة واملمارسـني الطبـيني مـ        

 .االحتياجات الفردية لألطفال والشباب احملتكني بنظام العدالة اجلنائية

١١-  ني عـن االحتياجـات اخلاصـة لألطفـال الضـحايا والشـهود وسـبل        مـتكلّم ث عدة وحتد
قـــوا إىل حمـــاكم األحـــداث واحملـــاكم املتوائمـــة مـــع األطفـــال، تلبيـــة تلـــك االحتياجـــات؛ فتطر

ــوظفني غــري الــرمسيني   ــوالتــدريب املتخصــ  وامل ه إىل املهنــيني املتعــاملني مــع األطفــال    ص املوج
توجيهيـة بشـأن العدالـة يف األمـور     البـادئ  امل ون كـثريون إىل متكلّمـ وأشـار  . الضحايا والشـهود 

لة بشــأن فقــالوا إــا تعطــي إرشــادات مفصــ عليهــا املتعلقــة باألطفــال ضــحايا اجلرميــة والشــهود
ــة إنصــاف األطفــال ضــحايا ا   ــى     كيفي ــه عل جلرميــة والشــهود عليهــا مــع احلفــاظ يف الوقــت ذات

ني عـن الزيــادة املريعــة يف جــرائم  مــتكلّمث عــدة وحتــد. حقـوقهم ومراعــاة احتياجــام اخلاصـة  
ــداء اجلنســي علــى األطفــال وعــن االحتياجــات اخلاصــة لضــحايا تلــك اجلــرائم      وأشــار . االعت

ــ ــال املُه   متكلّم ــة أوضــاع الالجــئني واألطف ــامى     ون إىل هشاش ــى اليت ــالوة عل ــاً ع ــرين داخلي ج
 .احملتكني بنظام العدالة اجلنائية

١٢-  ون كــثريون بأمهيــة تلبيــة احتياجــات األطفــال املخــالفني للقــانون خــارج  متكلّمــه ونــو
بـاع نهـج العدالـة التصـاحلية الـيت      ون على فوائد اتمتكلّم شددكما .نظام العدالة اجلنائية الرمسي

. من نوعها إلرساء جهات تبسط رعايتها حـول األطفـال املخـالفني للقـانون    ر فرصاً فريدة توفّ
ــدو ــتكلّمة عــد أكّ ــها      م ــك، ومن ــة للســجن حيثمــا أمكــن ذل ــدابري بديل ني وجــوب اســتخدام ت

 .استخدام خمططات إعادة تأهيل وإعادة إدماج يف اتمع تعتمد على اتمعات احمللية

ة علميـة عـن األطفـال    يانـات قابلـة للمقارنـة وأدلّـ    ني االفتقـار إىل ب متكلّموالحظ عدة   -١٣
والشباب واجلرميـة؛ علمـاً بـأن هـذه البيانـات ضـرورية لتصـميم اسـتراتيجيات وسياسـات متنـع           

ني إشارة خاصـة إىل ضـرورة تقيـيم الـربامج     متكلّموأشار بضعة . ى لهجنوح األحداث وتتصد
   سـتند إليـه يف اسـتحداث نون كـثريون  متكلّمـ وأبـدى  . هـج جديـدة  باعتبار هذا التقييم أساساً ي

ني باملمارسـة  مـتكلّم ة ه عـد ونـو . م من اآلخريناهتمامهم بتقاسم اخلربات باعتباره وسيلة للتعلّ
لة يف كفالة التنسيق بني نظام العدالة اجلنائية ونظـام الرعايـة االجتماعيـة عنـد تلبيـة      اجليدة املتمثّ

 .ايا والشهوداحتياجات األطفال والشباب اجلاحنني والضح
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ز ني إىل وسـائط اإلعـالم ومسـؤوليتها بشـأن تقـدمي معلومـات متيـ       تكلّموأشار بعض املـ   -١٤
الـيت تنشـأ يف   (رات والتصو) ة والدراسات األكادميية والعلميةر عنها األدلّكما تعب(بني احلقيقة 

 .األطفال والشباب وعالقتهم باجلرمية فيما خيص) خميلة عامة الناس

١٥-  ــة مــن املــ وتطــر ــة والبشــرية    ني إىل التحــدتكلّمق حفن ــوارد املالي ــة حبشــد امل يات املتعلق
ني أن بلـدام  مـتكلّم وأوضح عـدة  . الوطنية والدولية الالزمة من أجل إجراء إصالحات شاملة

م تقــدون متكلّمــم مســاعدات تقنيــة دوليــة يف جمــال قضــاء األطفــال؛ يف حــني دعــا  أو منظمــا
وأشادت دول أعضاء جبهـود الفريـق املشـترك    .  إىل توفري مثل هذا الدعمآخرون اتمع الدويل

بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث يف تنسيق املساعدات التقنية املتعلقـة باألطفـال والشـباب    
 .واجلرمية؛ وأوصت سائر الدول باالستفادة من موارد هذا الفريق

    
    االستنتاجات والتوصيات    

إذا مل يكـن   يفـرض إالّ  ألقصر فترة زمنية مالئمة وأالّ تخدم االحتجاز إالّيس ينبغي أالّ  -١٦
  .بوسع أي تدبري بديل آخر أن يسهم يف إعادة إدماج األطفال داخل اتمع وإعادة تأهيلهم

 .ل مصلحة الطفل العليا لُب نظم قضاء األحداث الوطنيةينبغي أن تشكّ  -١٧

بــاع ـج شــامل حيـال قضــاء   جهودهـا مــن أجـل ات   فينبغـي للــدول األعضـاء أن تكثّــ    -١٨
األحــداث واألطفــال ضــحايا اجلرميــة والشــهود عليهــا؛ وأن تتخــذ التــدابري الضــرورية إلدراج     
العمليات التصاحلية ضمن وسائل التعامل مع األطفال املخالفني للقـانون يف كـل مراحـل إدارة    

 .قضاء األحداث

١٩-     الـدول األعضـاء مـدعوـج تشـاركي حيـال كـل اجلهـود اإلصـالحية الـيت         ة إىل ات بـاع
ني بنظـام العدالـة   تبذل يف جمال األطفال والشباب واجلرمية، وإىل إنفاذ حق مجيع األطفال احملتكّ

اجلنائية يف اإلنصات إليهم بغض النظر عن مدى تورطهم يف أي جرمية أو عمل مؤذ. 

عـين باملخـدرات واجلرميـة علـى زيـادة      أوصي أيضاً بأن حيرص مكتب األمـم املتحـدة امل    -٢٠
   علـى الطلـب، مـن مسـاعدات تقنيـة يف جمـال األطفـال         مـه، بنـاءً  قدراته وبراجمـه املتعلقـة مبـا يقد

ـج العدالـة      والشباب يف إطار نظم العدالة اجلنائية؛ وذلك بعدهة وسائل منـها تعزيـز اسـتخدام ن
طفال واجلرائم الـيت ترتكـب ضـدهم، واختـاذ     التصاحلية عند التعامل مع اجلرائم اليت يرتكبها األ

 .تدابري خاصة تكفل تلبية احتياجات األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها

د، إجــراءات منهجيــة تكفــل مجــع  كمــا أوصــي بــأن تضــع الــدول األعضــاء، أو توطّــ     -٢١
ا يف هـذا الصـ      بيانات عن طبيعة جنوح األحداث ووسائل التصددد ي لـه بغيـة ترشـيد سياسـا
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من أجل تعديل تلك السياسات عند الضرورة ومن أجل إجـراء أو دعـم حبـوث تتنـاول طبيعـة      
ي جلنوح األحداثوتأثري شىت وسائل التصد.  

    
    )من جدول األعمال ٥البند ( املناقشة العامة    

بـات احلتميـة   رت أن املنـع هـو أول املتطلّ  وذكَّـ . كلمـة افتتاحيـة   األمانـة لة عن ألقت ممثّ  -٢٢
 ،٢٠٠٢املعتمـدة يف عـام    ،الة وأن الغرض من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنـع اجلرميـة  للعد

وأشـارت  . ال للجرميـة الفعـ  العناصـر الرئيسـية للمنـع   هو توفري توجيهات للدول األعضاء بشأن 
إىل أن من العناصر الرئيسية لسياسات منع اجلرمية الناجحة إنشـاء هيئـة مركزيـة مكلفـة بتنفيـذ      

ــرام ــة وكــذلك     ب ــد االحتياجــات احلقيقي ــة؛ واســتعراض االســتراتيجيات بانتظــام لتحدي ج وطني
ة عمليـة للمسـاعدة يف نشـر املعرفـة مبنـع اجلرميـة؛       ة وعـدد وأدلّـ  املمارسات الفضلى؛ وإعداد أدلّ

وتــأمني التــزام احلكومــات املركزيــة واحملليــة بإجنــاح بــرامج منــع اجلرميــة؛ وإقامــة شــراكات مــع  
ــة     املنظمــات غــري  ــع اجلرمي ــى املشــاركة يف من ــاس عل ــا؛ وتشــجيع الن ــاون معه ــة والتع .  احلكومي

وذكرت أن من بني التحديات الكربى واألكثر إحلاحا اليت تواجههـا البلـدان يف معـرض تنفيـذ     
كسياسـة عامـة وحتسـني التنسـيق بـني       الوقايـة االجتماعيـة  املبادئ التوجيهية ملنـع اجلرميـة تعزيـز    

شاركة يف العمل على منـع اجلرميـة ونشـر املعـارف ذات الصـلة يف أوسـاط       اهليئات احلكومية امل
احلكومــات احملليــة وحتفيزهــا علــى املشــاركة يف منــع اجلرميــة وإنشــاء بــرامج التــدريب وإعــداد    

واختتمت ممثلة األمانة كلمتها باإلشارة إىل أحـدث أنشـطة   . آليات تقييم على الوجه الصحيح
املخدرات واجلرمية يف جمال منع اجلرمية، منوهة بـاألخص بأنشـطته   مكتب األمم املتحدة املعين ب

يف جمال التعاون التقين واسـتحداث األدوات مثـل أداة تقيـيم العمـل علـى منـع اجلرميـة والـدليل         
ه لتيسري تنفيذ املبادئ التوجيهيـة ملنـع اجلرميـة ودليـل عملـي للممارسـات الفضـلى يف        الذي أعد

  .ناملدجمال أنشطة الشرطة يف 
وأشار عدة متكلمني إىل جتارم الوطنيـة يف جمـال التنفيـذ العملـي للمبـادئ التوجيهيـة         -٢٣

وشـــرح عـــدة مشـــاركني . دةملنـــع اجلرميـــة مـــن حيـــث السياســـات العامـــة واإلجـــراءات احملـــد
وأشـري علـى وجـه خـاص إىل اعتمـاد خطـة       . الصـدد  ذلـك االستراتيجيات املختلفـة املتخـذة يف   

نـة  ائية ومنع اجلرمية تستوعب العمل على منـع اجلرميـة بوجـه عـام وأمنـاط معي     وطنية للعدالة اجلن
وأوضـح عـدد   . من اجلرائم بوجه خاص وتتضمن برنـامج عمـل ملنـع ريـب النسـاء واألطفـال      

مــن املشــاركني أن بلــدام اعتمــدت بــرامج وطنيــة كــان حمــور تركيزهــا الرئيســي املنــع وكــان  
ه أحــد املــتكلمني يف هــذا ونــو. جتماعيــة للجرميــة والعنــفهــدفها الرئيســي معاجلــة األصــول اال

الصدد بأن الربنامج الوطين يف بلده يسعى إىل إجياد منـوذج جديـد تسترشـد بـه التـدابري األمنيـة       
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العامة احلكومية ويشرك اتمع املدين وطائفة واسعة مـن اجلهـات الفاعلـة وبـأن احلاجـة قائمـة       
  .دابري اتمعات احمللية ملنع اجلرميةلبناء ساحات حضرية أقدر على دعم ت

 مشــتركة بــني قطاعــات خمتلفــة وخــالل املناقشــة، أُشــري إىل أن إنشــاء مكاتــب تنســيق    -٢٤
معنية باملنع أو إنشاء هيئة تنسيق رفيعة املسـتوى هلـا أمانتـها اخلاصـة وجتمـع بـني املنـع وإنفـاذ         و

اخليــارات الــيت أثبتــت فعاليتــها يف   مــن مهــا القــوانني واإلعمــار وإعــادة التأهيــل وإعــادة الــدمج 
هــج متعــدد القطاعــات بالتعــاون بــني قطاعــات احلكومــة وســائر قطاعــات    نالســعي إىل تنفيــذ 

  .اتمع، مبا يشمل القطاع اخلاص
وتطــرق الكــثري مــن املــتكلمني إىل أمهيــة ســبل إدارة األمــن العــام والــدور التــوجيهي الــذي    - ٢٥

ــه احلكومــات يف أمــور مثــل إن   ــة ألمــن املــواطنني للتنســيق بــني اهليئــات    تنــهض ب شــاء جمــالس وطني
العمومية واتمع املدين باعتبارمها عاملني رئيسيني يف تنسيق ج لألمن العـام يتبـع يف جمـال التنميـة     

ــة      . االجتماعيــة ــة جماــة عوامــل اخلطــر املقترن وأكــد الكــثري مــن املــتكلمني عــالوة علــى ذلــك أمهي
اجتماعيــة تربويــة إىل جانــب  وقائيــةارســة العنــف وذلــك بانتــهاج تــدابري باالنغمــاس يف اجلرميــة ومم

  .استحداث برامج متعددة القطاعات ترمي إىل منع اجلرمية، من بينها منع إيذاء األطفال والشباب
ممت وفقـا  وعرض بعض املتكلمني ملشاريع رائدة يف جمال املنع والـدمج االجتمـاعي صـ     -٢٦

تقييما لتلك املشـاريع الـيت مشلـت منـع االسـتقواء علـى الضـعفاء يف        وأوردوا  ،ألفضل املمارسات
املدارس والعدالة احمللية وحل املنازعات سلميا يف اتمعات احمللية وتدخالت نفسـية موجهـة إىل   

زالء السـجون  ـاألطفال والكبار املعرضني للخطر، كان مـن ضـمنها اسـتحداث بـرامج خاصـة لنـ      
رام، وكانت تلك الربامج تطبيقـات عمليـة للمبـادئ التوجيهيـة ملنـع      لوقايتهم من العودة إىل اإلج

ه أحد املتكلمني على وجه اخلصوص بضرورة النظر إىل املنـع كـأداة للعدالـة اجلنائيـة     ونو. اجلرمية
وأن هــذا املنظــور ال مفــر مــن أن يســرع بالعمــل علــى بنــاء القــدرة املؤسســية علــى منــع اجلرميــة   

تكلمني إىل الــدور األساســي الــذي تنــهض بــه الــدوائر التعليميــة إىل  ق بعــض املــوتطــر. واإليــذاء
  .جانب الشرطة والقضاء يف وقاية الشباب واألطفال من االخنراط يف العنف

مل حتظَ بقدر كبري مـن  اليت  اخلطر وجرى التأكيد أيضا على احلاجة إىل معاجلة عوامل  -٢٧
ه يف هذا الشـأن بضـرورة تعزيـز    ونو. جرميةكيفية تصوير وسائل اإلعالم لل النقاش، ومنها مثال

  .اجلهود املبذولة على الصعيد الدويل
د عدة مشاركني ضرورة النظر يف العوامل االجتماعية الكامنة وراء اجلرمية، وهـو  وأكّ  -٢٨

ونـوه بـأن ارتفـاع مسـتويات اإلقصـاء االجتمـاعي       . ب مشاركة واسـعة مـن املـواطنني   أمر يتطلّ
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د ضرورة تعزيز العدالـة االجتماعيـة مـن أجـل     ت الكثري من البلدان، وأكّمن مسا هو والتهميش
  .ورأى أن البطالة والفقر وختلف التنمية عوامل تساهم يف اجلرمية. منع اجلرمية

ه أحـد املـتكلمني   ونـو . ز عدة مشاركني على محاية النسـاء واألطفـال مـن العنـف    وركّ  -٢٩
وجــرى التأكيــد أيضــا علــى . االســتراتيجيات بأمهيــة التوعيــة وإجــراء البحــوث كأســاس لرســم

  .الدور الرئيسي الذي ينهض به التعاون مع اتمع املدين يف منع العنف ضد املرأة واألطفال
زالـت البلـدان تواجههـا يف تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة ملنـع         ومن بني التحـديات الـيت مـا     -٣٠

دابري املنــع وتـدابري املكافحــة وضــرورة  اجلرميـة ضــرورة حتسـني التــوازن يف اإلنفـاق العــام بــني تـ    
سـر واملـدارس   إجراء املزيد من التقييم آلثار اإلجراءات املتخذة واحلاجـة إىل تطـوير قـدرات األُ   

م احملرز يف إجيـاد ـج   ورغم التقد. وضرورة حتسني عرض نتائج تدابري املنع على اجلمهور العام
ر على تـدابري القمـع، بـل يشـمل كـذلك تـدابري       أكثر توازنا يف منع اجلرمية ومكافحتها ال يقتص

وقائيــة، فقــد أفيــد بوجــود عــدد مــن التحــديات، مــن بينــها احلاجــة إىل زيــادة قــدرات الــدوائر   
واطن العمومية على منع اجلرمية على الصعيدين احمللـي والـوطين وتوطيـد املؤسسـات بتحديـد مـ      

  .م مؤشرات القياس املؤسسيةالضعف والقوة بوسائل منها على سبيل املثال تقييم استخدا
٣١-  ي املاثـل يف إمكانيـة ختصـيص املزيـد مـن املـوارد ملنـع        وأشار املتكلمون أيضا إىل التحد

ب دمج املنـع  وأُشري إىل أن حتقيق هذا يتطلّ. اجلرمية ولربط منع العنف واجلرمية بالتنمية البشرية
لتعلـيم وكـذلك يف نظـام العدالـة     يف السياسات االجتماعية االقتصادية، مثل سياسات العمـل وا 

  .اجلنائية، باعتباره مسألة شاملة للكثري من القضايا
د عـدة مـتكلمني أمهيـة مشـاركة اتمـع املـدين يف مبـادرات منـع اجلرميـة والعدالـة           وأكّ  -٣٢

وأفــادت بعــض البلــدان بأــا أشــركت اتمــع املــدين يف تنفيــذ ورصــد تــدابري األمــن  . اتمعيــة
الـدور الـذي ميكـن أن تنـهض بـه       رت تـدخالت أخـرى انصـب فيهـا التركيـز علـى      وذُك. العام

ل يف الكـثري مـن األحيـان علـى     املنازعـات والوسـاطة، وهـو دور مفضـ     اتمعات احمللية يف حلّ
وأشارت عـدة بلـدان باملثـل إىل أمهيـة إعـالم اجلمهـور العـام        . تدابري التصدي املؤسسية للجرمية

  .ج منع اجلرميةبنتائج حتليل أثر برام
 ااملخاطر والعوامل الوقائية بأـ  البحوث اليت أُجريت لتحديدووصف بعض املتكلمني   -٣٣

ــبة   ــراءات املناسـ ــام يف وضـــع السياســـات واإلجـ ــة  . عنصـــر هـ ــأن أمهيـ وأبـــرزت يف ذلـــك الشـ
     ح أن يسـبب عـودة الشـباب إىل    التشخيص احمللي ولوحظ عدم وجـود عامـل وحيـد مـن املـرج

أن الزيادة يف عـدد عوامـل اخلطـر تزيـد مـن       الفكرة اليت مفادها ظ أيضا يف ضوءولوح. اجلرمية
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احتماالت اجلرمية، أن زيـادة عـدد عوامـل الوقايـة، مثـل العالقـات الوالديـة اإلجيابيـة والـروابط          
  .ل من احتماالت اخنراط الشباب يف األنشطة اإلجراميةتقلّ ،اجليدة يف اتمع واملدرسة

٣٤-  ـلِّ       د على احلوشدم اجة إىل تعمـيم االعتبـارات اجلنسـانية يف مبـادرات منـع اجلرميـة، وس
ال مــن أشــكال الرقابــة االجتماعيــة إذا مــا  شــكل فعــ" خمــافر الشــرطة النســائية "بــأن اســتخدام 

صمذت على وجه صحيحفِّمت ون.  
ــ  -٣٥ . ميــةاجلر اتمــع ملنــعد عــدة مشــاركني أمهيــة إعــادة دمــج اــرمني الســابقني يف   وأكّ
دين أن احتمـاالت ارتكـاب هـؤالء األطفـال للجرميـة      ز آخرون على أطفال السجناء مؤكّوركّ

ــة هــؤالء         ــدول األعضــاء إىل مراعــاة حال ــال ودعــوا ال ــة بغريهــم مــن األطف أعلــى بكــثري مقارن
األطفـال عنــد إصــدار األحكـام أو عنــد تقريــر األحكـام يف مرحلــة مــا قبـل احملاكمــة مــن أجــل     

  .زالق هؤالء األطفال إىل هاوية اجلرمية يف املستقبلاحليلولة دون ان
د بعــض املــتكلمني أن التنفيــذ العملــي للمبــادئ التوجيهيــة ملنــع ويف ايــة املناقشــة، أكّــ  -٣٦

ب ، ممـا يتطلّـ  البلـدان ر لـدى الكـثري مـن    ب مـوارد ماليـة ال تتـوفّ   اجلرمية مهمة طويلة األمد تتطلّـ 
كني تلك البلدان من العمل على منـع اجلرميـة وفقـا لتلـك     تعاونا دوليا وتوفري الدعم من أجل مت

مـه منـها   سـيما مـا يقد   وأُبرزت يف ذلك الصدد أمهيـة املسـاعدة التقنيـة، وال   . املبادئ التوجيهية
مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة يف ضـمان تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة علـى حنـو         

ن بالتعاون املشترك بني املكتب واملركز الدويل ملنع اجلرميـة  وأُبدي ترحيب يف ذلك الشأ. الفع
  .يف إعداد دليل بشأن التنفيذ العملي للمبادئ التوجيهية

    
    االستنتاجات والتوصيات    

ضــمان تنفيــذ وتطبيــق  بغيــة، قُــدمت جمموعــة مــن التوصــيات  ٥خــالل مناقشــة البنــد   -٣٧
  .فعاليةاملبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية على حنو أكثر 

السياسـات احلكوميـة ذات    وتطـوير ز أكثر على املنع يف تصـميم  ينبغي للبلدان أن تركّ  -٣٨
  .الصلة
ينبغــي للبلــدان أن تســعى جاهــدة إىل يئــة قــدرات مؤسســية قويــة لوضــع وتنفيــذ            -٣٩

ة وشاملة ومستدامةدة القطاعات وقائمة على األدلّاستراتيجيات للمنع مركزة ومتعد.  
لبلـــدان أن تســـعى جاهـــدة إىل إشـــراك اتمعـــات احملليـــة واتمـــع املـــدين يف  ينبغـــي ل  -٤٠

  .استحداث وتنفيذ ورصد استراتيجيات منع اجلرمية
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ينبغي للبلدان أن تزيد من جهودها يف العمل علـى تبـادل املمارسـات الفضـلى ونتـائج        -٤١
 ستراتيجيات أشـد تقييم مناذج واستراتيجيات منع اجلرمية من أجل تصميم سياسات وخطط وا

  .فعالية ملنع اجلرمية
تضــع   عنــدماينبغــي للبلــدان أن تــويل عنايــة أكــرب الحتياجــات الشــباب واألطفــال          -٤٢

  .جلرميةسياسات واستراتيجيات منع ا
ينبغــي للبلــدان أن تضــمن أن ينــال املوظفــون ذوو الصــلة، ومــن بينــهم موظفــو إنفــاذ      -٤٣

وعـالوة  . لعناصر واملبـادئ الـواردة يف املبـادئ التوجيهيـة    على ا القوانني، التدريب املناسب بناًء
ز مــن تبــادل املعلومــات بشــأن التــدريب القــائم إىل جانــب  علــى ذلــك، ينبغــي للبلــدان أن تعــز

  .تصميم وتنفيذ برامج تدريب للممارسني ذوي الصلة علىالتعاون 
لتوجيهية ملنع اجلرميـة  ينبغي للبلدان أن تستخدم وتعتمد جا مبتكرة يف تنفيذ املبادئ ا  -٤٤

  .وأن تأخذ يف احلسبان احتياجاا اخلاصة وواقعها اخلاص يف تنفيذ تلك املبادئ
٤٥-      دة جديـدة ملنـع اجلرميـة بغيـة معاجلـة      ينبغي للبلدان أن تسـتحدث مبـادئ توجيهيـة حمـد

ة احلديثة مثل املخاطر والتحديات اليت تفرضها اإلنترنتاملخاطر والتحديات املستجد.  
ينبغــي للمكتــب أن يزيــد مــن تــوفريه للمســاعدات التقنيــة والــدعم لتنشــيط اســتخدام     -٤٦

وتطبيــق املبــادئ التوجيهيــة ملنــع اجلرميــة وينبغــي لــه أن يســتحدث بــرامج وأنشــطة ملنــع اجلرميــة  
 رات يف جمـال منـع اجلرميـة إىل جانـب الـربامج واالسـتراتيجيات والسياسـات        تراعي آخر التطـو
  .تهااليت ثبتت فعالي
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