قسم العدالة

منع اجلرمية
وإصالح العدالة اجلنائية

نظمُ العدالة اجلنائية
الفعّالة واملنصفة

ركنٌ أساسيّ إلرساء سيادة القانون

سيادة القانون مبدأ أساسيّ من مبادئ احلكم الرشيد ،الذي
يكون فيه كل األشخاص واملؤسسات والكيانات ،العامة منها
واخلاصة ،مبا يف ذلك الدولة نفسها ،عُرض ًة للمساءلة
مبوجب القوانني ،اليت جيب أن تصدر علناً وتُن َّفذ مبساواة
ويُح َكم مبقتضاها على حنو مستقلٍ ،وأن تكون متّسقة مع
معايري وقواعد حقوق اإلنسان الدولية.
وتقتضي سيادة القانون ا ّتخاذ تدابري تكفل التقيّد مببادئ
معيّنة ،مثل املساواة أمام القانون واخلضوع للمساءلة
مبقتضى القانون واإلنصاف يف تطبيق القانون .ومن ثمّ فإن
نظام العدالة اجلنائية الضعيف ال يستطيع أن يضمن على
حنو فعّال تطبيق هذه املبادئ؛ بل إن من شأنه أن يتيح اجملال
لكي تسود اجلرمية والعنف ،وأن يشجّع على ا ّتباع املمارسات
الفاسدة ،وأن يعرقل التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وأن
يُسهم يف انعدام االستقرار السياسي .وحيث يسود اخلروج
على القانون وانعدام االستقرار فإن أكثر الفئات استضعافاً
يف اجملتمع هي اليت تعاني أشدّ املعاناة.
ولذلك فإن الرتويج ال ّتباع هنوج شاملة وكليّة يف منع اجلرمية
والعنف وتعزيز مؤسسات العدالة اجلنائية يدعّم سيادة
القانون ،ويساعد على التصدِّي النتشار اجلرمية املنظمة
احمللية منها والعابرة للحدود الوطنية ،ويعزّز األمن لصاحل
البلدان واملناطق ،وكذلك لصاحل األفراد واجلماعات.

نظمُ عدالة جنائية :أيسر وصو ً
ال إليها
وأكثر مساءلة وفعالية
إن إرساء نظام عدالة جنائية فعّال ومنصف وإنسانيّ إمنا
يستند إىل االلتزام بتعزيز محاية حقوق اإلنسان يف سياق
إقامة العدل ومنع اجلرمية ومكافحتها .ويوجد حالياً يف هذا
الصدد أكثر من  50معياراً وقاعدةً يف صكوك تشمل قضايا
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومحاية ضحايا اجلرمية .وهذه
الصكوك الدولية توجّه العمل الذي يضطلع به قسم العدالة
التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف
الرتويج الختاذ إجراءات فعّالة من أجل تعزيز أساليب املواجهة
الوطنية يف جمال منع اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية ،ويف
االستجابة الحتياجات اجملتمع الدويل يف مواجهة اإلجرام
على الصعيدين الوطين والعابر للحدود الوطنية.
ويقدِّم قسمُ العدالة املساعدةَ إىل الدول ،وخصوصاً البلدان
النامية والبلدان اخلارجة من حاالت النزاع أو البلدان اليت مترّ
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،على وضع اسرتاتيجيات بشأن
منع اجلرمية والتحقيق يف اجلرائم ومالحقة اجلناة قضائيا.
كما إننا نُعنى ببناء قدرات نظم العدالة لكي تؤدِّي عملها
مبزيد من الفعالية ضمن إطار سيادة القانون ،مع توجيه
االنتباه على اخلصوص إىل الفئات املستضعفة .ومن ضمن
العناصر األساسية اليت يتكوّن منها عمل قسم العدالة تقديمُ
املساعدة إىل ضحايا اجلرمية والشهود عليها ،وحتسني سبل
الوصول إىل العدالة (مبا يف ذلك سبل الوصول إىل املعونة
القانونية) ،والرتويج ألسلوب العدالة التصاحلية ،ومنع حاالت
العنف القائم على نوع اجلنس ،والرتويج ملفهوم العدالة لصاحل
األطفال ،ودعم إصالح السجون واللجوء إىل بدائل السجن.
وإننا نُعنى أيضاً بالرتويج ملعايري السلوك املهنية لدى ممارسي
مهن العدالة اجلنائية ،مبن فيهم موظفو الشرطة واملدّعون
العامون والقضاة ،ونُعنى كذلك مبساعدة الدول على حتسني
إدارة قضايا العدالة اجلنائية ونظم الرصد واإلشراف.

أمثلة على التأثري
التدريب على املهارات وتوفري فرص العمل للشباب احملرومني من املزايا يف هندوراس
معدّالت اجلرمية والوقوع ضحية اجلرائم عالية يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي .وتشمل العوامل املقرتنة بذلك عدمَ كفاية
الفرص التعليمية واملهنية املتاحة للشباب احملرومني من املزايا االقتصادية واالجتماعية .ويف هندوراس يعمل مكتب األمم املتحدة
املعين باملخدرات واجلرمية مع املعهد الوطين للتدريب املهين ( )INFOPواملعهد اهلندوراسي للوقاية والعالج من إدمان الكحول
وإدمان املخدرات واالرهتان للعقاقري الصيدالنية ( )IHADFAعلى دعم االسرتاتيجيات الرامية إىل إعادة إدماج الشباب العاطلني
عن العمل يف هندوراس ضمن سوق العمل ،وذلك منذ عام  .2004وأولئك الشباب ،الذين ترتاوح أعمارهم بني  16و 23سنة،
يفتقرون إىل التدريب املهين كما إهنم قد تركوا املدرسة ،مما جيعلهم عرض ًة ملخاطر التورّط يف أنشطة إجرامية .وقد استفاد ما
يربو على  100شخص من الشباب يف تيغوسيغالبا من فرص التدريب على املهارات املهنية ،وتلقوا الدعم يف العثور على عمل.
وجيري حالياً توسيع هذه األنشطة االجتماعية لكي تشمل بلديّة سان بيدرو سوال.

منع العنف العائلي يف فييت نام
يف فييت نام ،كما يف كثري من البلدان ،من الشائع اعتبارُ العنف العائلي مسألة خصوصية ،ال جرمية .ومع ذلك فإن نساء كثريات
يعانني أذى شديداً على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقني .ويعمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على رفع
مستوى الوعي بالعنف العائلي ،وعلى الرتويج إلحداث تغيري سلوكيّ لدى أجهزة إنفاذ القوانني ولدى اجلمهور على حد سواء.
ومازلنا نعمل مع وزارة األمن العام ،بالتعاون مع وزارة العدل ،على تدريب املسؤولني عن إنفاذ القوانني ،على الصعيد الوطين وعلى
صعيد املقاطعات ،على منع حاالت العنف العائلي والتصدِّي هلا مبزيد من الفعالية وبقدر أكرب من التفهّم .وقد ساعدنا أيضاً
وزارة العدل على تقييم خمتلف أشكال العقوبة بشأن العنف العائلي ،كما إننا نُعنى حالياً بتقييم نوعية خدمات العدالة اجلنائية
املتاحة لضحايا العنف العائلي .وبغية تعزيز الوعي العام هبذه القضايا ،أنتج مكتب املخدرات واجلرمية مسلسالً تلفزيونياً من
 10أجزاء ،عنوانه «كسر حلقة الصمت» ،يظ ِهر عواقب العنف العائلي.

تعزيز إصالح السجون وإعادة تأهيل السجناء يف األراضي الفلسطينية احملتلة
تواجه املراكز اإلصالحية والسجون يف األراضي الفلسطينية احملتلة ويف املنطقة بأمجعها التحدّيات ذاهتا :تداعي أبنية املراكز
واكتظاظها وعدم كفاية امليزانيات املخصّصة هلا .كما أن األنشطة داخل مراكز إعادة التأهيل حمدودة جداً .ومنذ نيسان/أبريل
 ،2009باشر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،بتمويل من حكومة كندا ،تقديم الدعم إىل اإلدارة العامة ملراكز
اإلصالح وإعادة التأهيل من أجل تعزيز إدارة السجون املدنية وأدائها واإلشراف عليها .وقد صُمِّم برنامج للتدريب املهين بغية
إتاحة الفرص للمحتجزين يف مرحلة ما قبل احملاكمة الكتساب مهارات مفيدة ميكنهم استخدامها عند عودهتم إىل جمتمعهم
احمللي .ويقدِّم مكتب املخدرات واجلرمية املساعدة أيضاً بشأن ترميم املباني وتدريب القيادات والرعاية الصحية ،وكذلك
تدريب عموم املوظفني على معاجلة مسائل مثل معايري حقوق اإلنسان يف بيئات السجون ،ودور ومهام املسؤولني عن املؤسسات
اإلصالحية ،واإلدارة احلديثة للسجون .ويف متوز/يوليه  ،2010عرضت اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح وإعادة التأهيل خطتها
االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  ،2013-2011اليت تقدّم خريطة طريق تطويرية شاملة مصمّمة حول الرؤية املتوخاة يف
بلوغ غاية مرسومة بشأن «مراكز إصالح آمنة وسليمة وإنسانية تُعنى بتغيري سلوك النزالء ،وكذلك بتحسني مقدرهتم على معاودة
االندماج الفعّال واملنتج يف اجملتمع».
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بعض اخلدمات اليت نقدّمها:

•	إسداء املشورة املتخصّصة لواضعي السياسات العامة
واملمارسني املهنيني يف جمال منع اجلرمية وإصالح العدالة
اجلنائية ،مبا يف ذلك املشورة التقنية وبناء القدرات على
مستويات عليا
•

القيام بعمليات تقييم نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

•	تقديم الدعم يف جمال إصالح العدالة إىل البلدان اليت متر
مبرحلة انتقالية ويف إطار عمليات السالم ،وذلك بطرائق
منها توفري اخلربة االختصاصية والتدريب واملشورة التقنية
•

بناء القدرات فيما خيصّ موظفي وزارات العدل والداخلية

•	تقديم الدعم يف جمال منع اجلرمية إىل احلكومات وهيئات
اجملتمع املدني (أيْ الدعم اخلاص بقطاعات معيّنة ،مثل
برامج تنمية املهارات لصاحل الشباب املعرَّضني للمخاطر،
ومبادرات التدخّل الشاملة املتعدّدة القطاعات)
•	تنمية القدرات فيما خيصّ موظفي الشرطة من أجل حتسني
املساءلة والنزاهة واالستجابة إىل احتياجات الضحايا

•	توفري التدريب للموظفني القضائيني على اللجوء إىل
التدابري غري االحتجازية ومعاملة ضحايا اجلرمية والشهود
عليها معاملة الئقة
•	توفري التدريب لواضعي السياسات العامة واملمارسني
املهنيني يف جمال العدالة لألطفال
•

تعزيز التدابري الرامية إىل وقف العنف جتاه املرأة

•	توفري الدعم من أجل حتسني إدارة السجون ومعاملة
السجناء ،مبا يف ذلك الفئات اخلاصة ،مبا يتماشى مع
معايري األمم املتحدة وقواعدها يف هذا اخلصوص
•	توفري الدعم من أجل احلدّ من اكتظاظ السجون ،بطرائق
منها حتسني تنفيذ بدائل السجن
•	إصدار األدوات واملنشورات من أجل تقديم املساعدة إىل
الدول يف تنفيذ املعايري والقواعد يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية

"ندرك أنّ إرساء نظام فعّال ومنصف للعدالة اجلنائية تُراعى فيه االعتبارات
اإلنسانية يستند إىل االلتزام بتعزيز محاية حقوق اإلنسان يف سياق إقامة العدل
ومنع اجلرمية ومكافحتها" (إعالن سلفادور ،نيسان/أبريل )2010
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