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ورقة مسائل حول املدن األكرث أمنا
الكلامت الدالة

الشمولية ،املجتمع وال�س�لام��ة ال�ح�ضري��ة ،التخطيط ال�ح�ضري ،منع ال�ج��رمي��ة ،ق�ي��ادة امل��دن ومساءلتها ،اإلدارة ،االن��دم��اج االج�ت�ماع��ي ،اللحمة
االجتامعية.

املفاهيم الرئيسة
قيادة املدن
يف إط��ار اإلس�ترات�ي�ج�ي��ات وال�س�ي��اس��ات الوطنية ،ينبغي أن ت��ؤدي جميع املستويات الحكومية دورا ق�ي��ادي��ا يف تطوير إسرتاتيجيات فعالة
وإنسانية ملنع الجرمية وسالمة املجتمع ويف خلق األطر املؤسسية واملحافظة عليها لتنفيذها ومراجعتها .وذلك يعني ضمنا كال من
«القيادة الحكومية» ب��دءا من املستويات الوطنية واملحلية (ال��وزارات ،سلطات املناطق ،السلطات البلدية) ولكن أيضا دور الجهات
املعنية الحرضية الكربى ،والسيام املجموعات التجارية واملجتمعية ،يف قيادة جهود السالمة الحرضية التقدمية عندما تكون السلطات
الحكومية متخلفة أو محدودة يف نطاقها ومواردها .وتعني مقاربة السالمة الحرضية من جانب قيادة «املدن» التفكري من خالل الهياكل
اإلداري��ة للمدينة بوصفها محركات للعمل الجامعي والتعاوين املرتكز عىل مسؤوليات الحكومة ،ولكن أيضا إمكانيات الجهات التجارية
واملجتمعية الفاعلة الرئيسة وقدراتها.
القدرة عىل التكيف
ال تركز القدرة عىل التكيف عىل مدى قدرة األفراد واملجتمعات واألعامل عىل التحمل يف مواجهة الصدمات والضغوطات املتعددة فحسب،
ولكنها أيضا تخلق فرصا جديدة للتنمية التحويلية .فالقدرة عىل التكيف عىل مستوى املدن تنظر إىل املنطقة الحرضية بوصفها نظاما ديناميكيا
ومعقدا يتعني أن يتكيف مع مختلف التحديات .ويعد خلق القدرة عىل التكيف للمجتمعات املحلية مع العوامل التي قد تقود إىل التورط
بالجرمية والعنف أمرا أساسيا من أجل الحد من مواطن الضعف والفرص واملكافآت ملخالفة القوانني.
رأس املال االجتامعي
يشري رأس املال االجتامعي إىل الشبكات االجتامعية وإىل عالقات الثقة وإىل املؤسسات؛ إىل كيفية دخول األف��راد و/أو املجتمعات إىل
الشبكات االجتامعية واملشاركة فيها وكيف تؤدي تلك املشاركة إىل الحصول عىل فرص العمل الفردي أو الجامعي التي تسهم يف التالحم
االجتامعي ،ويف تعزيز التضامن والتكامل االجتامعي.
منع الجرمية
يتطلب املنع إسرتاتيجيات وتدابري تسعى للحد من احتامالت حدوث الجرائم ،وآثارها الضارة املحتملة عىل األف��راد واملجتمع ،مبا يف ذلك
الخوف من الجرمية ،وذلك بالتدخل للتأثري يف أسبابها املتعددة.
السالمة الحرضية
باإلضافة إىل التصدي ملنع الجرمية والعنف ،تشمل السالمة الحرضية أيضا تعزيز الحقوق الفردية مبا يف ذلك السالمة الجسدية واالجتامعية
والنفسية للشخص .وعىل هذا النحو ،متثل السالمة الحرضية مفهوما مكمال ملنع الجرمية ،إذ إنها تبدأ من املالحظة التي مفادها أن عدم
كفاية التنمية الحرضية واإلدارة املحلية وأمناط اإلقصاء املناطقي تشجع الجرمية والعنف .ومن ذلك املنطلق ،تتبنى السالمة الحرضية عملية
تشاركية عىل مستوى املدينة بهدف معالجة عوامل الخطر ،وقبل كل يشء ،عوامل الحامية من انعدام األمن يف املدن ،وتهيئة الظروف ملدن
أكرث استدامة وشموال وترابطا وإنصافا (جامعة ألربتو هورتادو.)2008 ،
االبتكار
تعد التقانة عامال أساسيا يسهم يف تحقيق األمن ويوفر منصة للفئات املستضعفة إلسامع صوتها .فقد تساعد االستفادة من التقانات املتطورة،
مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتامعي ،عىل تحسني اإلسرتاتيجيات والسياسات والربامج املحلية ملنع الجرمية وسالمة املجتمع.
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الحقائق واألرقام الرئيسة

•تشري الدراسات التجريبية إىل أنه ليس حجم التجمعات الحرضية هو الذي يهيئ الظروف اإلجرامية ،وإمنا سوء تخطيط التوسع الحرضي
وتصميمه وإدارته (فاندرشورين.)2004 ،
•تؤثر وظائف املساحات الحرضية وتخطيطها وتنظيمها عىل مستوى أمن األشخاص .فاملبادئ التي تحكم تخطيط املساحات الحرضية التي
تحدد نوعية التنمية الحرضية ووظائف تلك املساحات وإدارتها (وحكمها) قريبة إىل تلك التي تسهم يف سالمة تلك املساحات ،وكذلك
ملشاعر مستخدميها (.)Politecnico di Milano, 2006
•ميثل الوصول إىل األماكن العامة واستخدامها وتوفرها مبا يف ذلك وسائل النقل العام اآلمن أمرا أساسيا لضامن االندماج االجتامعي وبناء مدن
أكرث أمنا .ومثة العديد من املامرسات البلدية ملنع الجرمية والسالمة الحرضية ،والسيام يف أمريكا الالتينية التي استخدمت «االنتفاع من األماكن
العامة» بوصفها أداة مفيدة لتهدئة العصابات ويف املقابل تنظيم انتشار األسلحة الصغرية والحد من تعرض األحياء للجرمية والعنف.
•تربز الطبيعة الحرضية لجرائم القتل مثال بشكل خاص يف أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وجزء كبري من أفريقيا .فعىل سبيل املثال،
تسجل املستوطنات التي تزيد عن  50,000نسمة عددا غري متناسب من جرائم القتل يف بلدان أمريكا الوسطى( .مكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات والجرمية .)2014 ،فقد أظهرت الدراسات أن نسبة كبرية من سكان املناطق الحرضية يف البلدان النامية واالنتقالية كانوا
ضحايا للجرمية عىل مدى فرتة خمس سنوات ،مع وصول معدالت اإليذاء إىل  %70يف أجزاء من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
وأفريقيا (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية)2007 ،
•مثة أدلة من جميع مناطق العامل مفادها أن معظم الذين تورطوا يف الجرمية ،سواء أمنظمة كانت أم متصلة بالعصابات أم جرائم الشوارع،
هم من الشباب والذكور .وحوايل  %70من ضحايا جرائم القتل عامليا هم من الذكور ،ومعظمهم من الشباب يف الفئة العمرية  25 15سنة،
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وكذلك مرتكبيها.
•تشري نتائج املبادرة العاملية للمدن اآلمنة لهيئة األمم املتحدة للمرأة إىل أن التحرش الجنيس وغريه من أشكال العنف الجنيس يف األماكن
العامة هو حدث يومي بالنسبة للنساء والفتيات يف جميع أنحاء العامل – يف املناطق الحرضية والريفية ،ويف الدول النامية واملتقدمة.
•تشمل عمليات القتل العنيفة يف جميع أنحاء العامل استخدام األسلحة النارية .واألسلحة هي املتهمة يف ما يقرب من  200,000حالة
وفيات برشية سنويا .ويحدث معظم ذلك العنف املسلح يف املناطق الحرضية؛ ويعيش أكرث من ثلثي ضحايا العنف املسلح املبلغ عنهم
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يف دول ال تعاين من الرصاع املسلح.
•تشري األب�ح��اث إىل أوج��ه ع��دم امل�س��اواة (ب��رن��ام��ج األم��م املتحدة للمستوطنات ال�ب�شري��ة ،)2015 ،وان�ع��دام ال��رق��اب��ة املؤسسية واالجتامعية
واإلقصاء االجتامعي (وليس الفقر )3بوصفها األسباب الكامنة وراء الجرمية والعنف يف املناطق الحرضية
•أدرك��ت ال��دول يف جميع أنحاء العامل أهمية التعاون والرشاكات مع منظامت املجتمع املحيل واملنظامت غري الحكومية وقطاع األعامل
واملواطنني العاديني لتعزيز السالمة واألمن ،مبا يف ذلك عىل املستوى املحيل .4 .وباملثل ،رشعت الدول بعمليات التخطيط الحرضي
التشاريك التي تستهدف مشاركة املواطنني يف تحسني سالمة األماكن العامة املفتوحة والشوارع عىل مستوى املدن،
•تنسيق العمل الحكومي املحيل والوطني هو أمر رضوري ملنع الجرمية عىل نحو فعال وسالمة املجتمع ،مبا يف ذلك معالجة الرتابط بني
الجرمية املنظمة العابرة للحدود والجرمية املحلية والعنف وانعدام األمن.
•ميكن للبيانات املفصلة حول الجرمية والعنف عىل املستوى دون الوطني أن تساعد عىل تحديد أولويات التدخالت وتحديد األه��داف
للربامج واملساعدة حيثام من املحتمل أن تكون أكرث فعالية .وبالفعل ،غالبا ما تأيت األمثلة الناجحة عىل املنع املنسق للجرمية والعنف
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عىل املستوى املحيل من خربات السياسات التي تقودها الحكومات املحلية.

 1مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ( )2011( )UNODCدراسة عاملية حول جرائم القتل ،ص.11 .
 2العبء العاملي للعنف املسلح ،2015 ،الورقة العرضية  52ملكتب شؤون نزع السالح التابع لألمم املتحدة ( ،)UNODAاملنطقة الخالية من األسلحة – أداة ملنع العنف املسلح والحد
منه .2013
 3تبني استطالعات ضحايا العنف مثل التي أجريت يف نريويب ( )2001ودار السالم ( )200وجوهانسبريغ ( )1997أنه عىل العكس من ذلك ،تؤثر الجرمية يف الغالب عىل فقراء الحرض
 4أنظر عىل سبيل املثال ،املؤمتر الـ  13لألمم املتحدة ملنع الجرمية والعدالة الجنائية ،مرشوع تقرير عن البند  6من جدول األعامل« ،النهج الوطني للمشاركة العامة يف تعزيز منع
الجرمية والعدالة الجنائية» ()A/CONF.222/L.2/Add.5
( 5أنظر بنك التنمية األمرييك  ،IDB 2012املركز الدويل ملنع الجرمية )ICPS 2001
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ملخص املسألة
املعارف
•مثة إدراك عاملي متزايد ،مبا يف ذلك يف سياق عملية جدول أعامل التنمية يف مرحلة ما بعد  ،5102أن املدن واملجتمعات الشاملة
واآلمنة والقادرة عىل مجابهة الكوارث تشكل حجر الزاوية للتنمية املستدامة والنتيجة األساسية لها 6.تعيش الغالبية العظمى من فقراء العامل
يف املدن التي تشهد ارتفاع معدالت الجرمية والعنف وإىل حد كبري يف سياق انعدام أمن الحيازة ،والشبكات الضعيفة للدعم االجتامعي
واملناطق املعرضة للكوارث التي يتسبب بها اإلنسان والطبيعية – أكرث من  5.1مليار شخصا (مركز بحوث التنمية الدولية .)2102 ،وقد
قدم التقرير العاملي للمستوطنات البرشية ،الذي ركز عىل “تحسني السالمة واألمن الحرضيني” ،اللمحة العامة العاملية األوىل حول حالة
السالمة الحرضية وحدد الحاجة ملنهج متعدد األبعاد للسالمة الحرضية .ومنذ ذلك الحني ،تم تطوير العديد من التقارير الرئيسة العاملية
التي تركز عىل البعد الحرضي للجرمية والعنف .ومنذ العام  ،1102دعت الدول األعضاء املعتمدة للهيئات اإلدارية لربنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية ومكتب األم��م املتحدة املعني باملخدرات والجرمية من أج��ل التحضري للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة للمدن
األكرث أمنا للنظر إىل منع الجرمية وبناء السالمة الحرضية ودعم التالحم االجتامعي بوصفها أولويات يتعني إدراجها يف التخطيط الحرضي
املستدام وسياسات اإلدارة والحكم بالنظر إىل املبادئ التوجيهية الحالية للتعاون واملساعدة الفنية يف مجال منع الجرمية يف املناطق
الحرضية.
•حيثام يتم تخطيط املدن عىل نحو جيد ،تكون مبثابة محركات للنمو واالزده��ار االقتصادي وتسهل الحصول عىل الخدمات وتحتوي عىل
الكثري من األطر املؤسسية التي تنتج رأس املال االجتامعي والهويات الحرضية الجديدة التي ميكنها أن تعزز التكامل والتالحم االجتامعيني
وتساعد عىل منع الجرمية والعنف يف املناطق الحرضية .ولكن ،بالنسبة للكثري من املدن يف العامل النامي ،أسهم التخطيط السيئ للتوسع
الحرضي يف ارتفاع الفوارق يف الدخل يف امل��دن .ويتم التعبري عن تلك الفوارق من خالل تنامي السخط االجتامعي وانعدام الثقة يف
املؤسسات والقواعد الدميقراطية واالضطرابات االجتامعية والرصاعات والجرمية والعنف .ويف بناء املدينة ،تتضح تلك الفوارق وتتجسد
م��ن خ�لال أمن��اط التفرقة الحرضية التي توسع املسافات امل��ادي��ة وال��رم��زي��ة ب�ين املواطنني وال�ت��ي أدت يف بعض ال�ح��االت إىل الخصخصة
التدريجية لألمن واملجتمعات املغلقة وأحياء األقليات .ويعد من��وذج التوسع األفقي والطارد مركزيا لنمو مدننا تعبريا واضحا عن أمناط
اإلق�ص��اء االجتامعي االقتصادي التي تحتاج إىل أن يتم عكسها من خ�لال سياسات سياسية قوية إلع��ادة ترتيب التنمية االجتامعية حول
اللحمة والسالمة واالستدامة االجتامعية.
•ال تقوم اإلسرتاتيجيات املخططة بصورة جيدة عىل مستوى املدن والقامئة عىل أساس املجتمع املحيل والشاملة واملتكاملة ملنع الجرمية
يف املناطق الحرضية والسالمة مبنع الجرمية واإلي��ذاء فحسب ،وإمن��ا تسهم أيضا يف التنمية الحرضية املستدامة .وعىل املقلب اآلخر
للمسألة ،ال ميكن تحقيق التنمية الحرضية املستدامة واملحافظة عليها إال من خالل السالمة الحرضية الفعالة (فاندرشورين .)4002 ،وقد
تبنت إجراءات منع الجرمية والسالمة الحرضية ،مبا يف ذلك عىل املستوى املحيل ،عدة مقاربات ،مبا يف ذلك تعزيز رفاهة الناس من
خالل التدابري االجتامعية واالقتصادية والصحية والتعليمية؛ وتغيري الظروف يف األحياء التي تؤثر يف ارتكاب املخالفات من خالل التخطيط
والتصميم الحرضيني؛ والحد من الفرص ،وزي��ادة الشعور بخطر االعتقال؛ ومنع العودة إىل اإلج��رام من خالل املساعدة يف إع��ادة الدمج
االجتامعي للمجرمني 7 .وقد شملت إجراءات السالمة الحرضية جانبني اثنني هام :قيمة األحياء بوصفها مساحات وأماكن للهوية واالنتامء
والتنشئة االجتامعية لألفراد واألرس واملدارس واملجتمعات املحلية؛ وقيمة النهج الشمويل عىل مستوى املدن للجرمية والعنف وانعدام
األمن التي تغطي كامل األرايض التي تقع تحت والية الحكومة املحلية .فقد سمحت تلك الرؤية املنهجية للمدن بالتخطيط لتحقيق االندماج
االجتامعي وربط املناطق املعرضة للخطر مع املناطق التي تحظى بأكرث الفرص واملوارد بهدف تحقيق التالحم بني املناطق داخل املدينة.
 6ورد ذلك عىل سبيل املثال يف الوثيقة الختامية للفريق العامل املفتوح املعني بالتنمية املستدامة بأهداف مقرتحة لـ – «جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة وقادرة عىل
مجابهة الكوارث ومستدامة» وكذلك بوصفها هدفا لـ»تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية املستدامة ،وتوفري الوصول إىل العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة
عىل جميع املستويات.
 7تؤكد املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة للعام  2002بشأن منع الجرمية عىل دور الحكومات عىل جميع املستويات يف تسهيل السياسات املستدامة واملخططة والشاملة ملنع
الجرمية ،وتحدد أربعة أساليب رئيسة هي :منع الجرمية من خالل التنمية االجتامعية؛ واملجتمع املحيل ،أو منع الجرمية عىل الصعيد املحيل؛ ومنع الجرمية الظريف؛ وبرامج إعادة
اإلدماج .وهي تضع مثانية مبادئ أساسية – هي القيادة الحكومية ،والتنمية االجتامعية واالقتصادية واإلدماج ،والتعاون /الرشاكات ،واالستدامة /املساءلة ،وقاعدة املعارف ،وحقوق
اإلنسان /ثقافة احرتام القانون ،واالعتامد املتبادل والتاميز .عالوة عىل ذلك ،أوضحت املبادئ التوجيهية للمجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة للعام  5991بشأن التعاون
واملساعدة التقنية يف مجال منع الجرمية يف املناطق الحرضية أن خطط العمل املتكاملة ملنع الجرمية ينبغي أن )1 :تحدد طبيعة مشاكل الجرمية وأنواعها؛  )2وتنظر يف إرشاك
مجموعة من الجهات الفاعلة؛  )3وتنظر يف عوامل مثل التعلم والتوظيف واإلسكان والصحة وتعاطي املخدرات والكحول والحصول عىل الخدمات االجتامعية؛  )4وتقوم باإلجراءات
عىل مختلف املستويات ،مبا يف ذلك الوقاية األولية والوقاية من العودة إىل اإلجرام وحامية الضحايا.
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•يف حني أن العالقة بني التنمية االجتامعية واالقتصادية والعنف معقدة ،تشري األدلة املتوفرة أن العنف املميت يف كثري من األحيان متجذر
يف سياقات الالمساواة ،والتهميش االجتامعي وضعف سيادة القانون والعدالة .ولكرس الحلقة املفرغة بني العنف والتخلف ،مثة حاجة
إىل فهم أفضل للديناميات املؤثرة .ولذلك ينبغي إلسرتاتيجيات السالمة الحرضية ومنع الجرمية وسياساتها وبرامجها أن تستند إىل أساس
واسع ومتعدد التخصصات من املعرفة حول األسباب الجذرية للجرمية واإلي��ذاء يف منطقة معينة ،ومامرسات واعدة ومجربة ملعالجتها.
وتتطور أساليب جمع املعلومات ذات الصلة بالجرمية والعنف واستخدامها عىل مستوى الحكومة املحلية ومثة الكثري اآلن من الكتيبات
واألدوات لدعم تنمية إسرتاتيجيات فعالة ملنع الجرمية والعنف من أجل إنتاج السلع االجتامعية ومن أجل التغيري االجتامعي (املركز الدويل
ملنع الجرمية .)4102 ،وقد أصبح قياس الجرمية أقل اعتامدا عىل سجالت الرشطة وحدها ويجري دعمه باالستقصاءات السكانية بالعينة
لتجارب اإلي��ذاء (امل��ؤمت��ر األمل��اين ملنع الجرمية )4102 ،وعمليات تدقيق السالمة املحلية ،التي تساعد عىل زي��ادة مشاركة العامة يف
صياغة السياسات واإلجراءات الخاصة بالسالمة املحلية ومنع الجرمية .وكذلك ميكن النظر يف استخدام التقانة لتعزيز التخطيط التعاوين
وإدارة السالمة لجمع معلومات مفيدة من أجل تطوير خطة أمنية شاملة يف املناطق الحرضية.
•باإلضافة إىل حوادث الجرمية والعنف وانعدام األمن ،مثة مفهوم السالمة والخوف من الجرمية والعنف وانعدام األمن .فعندما يشعر الناس
بالتهديد ،يغريون سلوكهم وبالتايل الطريقة التي يتفاعلون فيها مع املدينة .وتلك هي الحال بشكل خاص بالنسبة للنساء األكرث عرضة ألن
يك ّن ضحايا نوع واحد من أنواع الجرمية ،مثل االغتصاب والتحرش الجنيس .كام أن املرأة هي عرضة للرسقة املصحوبة بالعنف .وكنتيجة
لذلك ،متيل املرأة عىل الصعيد العاملي إىل أن تشعر أقل أمنا من الرجال يف املدن الكبرية ،والفجوة آخذة يف االزدياد يف حجم املدينة.
باإلضافة إىل ذلك ،تؤثر السالمة املتصورة ملكان بعينه عىل التنمية االقتصادية املحلية وآفاق السوق.
السياسة
•أنتجت اإلسرتاتيجيات والسياسات الخاصة بالسالمة ومنع الجرمية التي مل تعالج نهج اإلدارة املنسق ومتعدد املستويات إجراءات ونتائج
غ�ير مستدامة وق�ص�يرة األم��د .ول�ض�مان اس�ت��دام��ة منع الجرمية وإج ��راءات السالمة الحرضية ع�لى املستوى امل�ح�لي ،يتعني أن يتم تطوير
إسرتاتيجيات منع الجرمية  /السالمة الحرضية يف إط��ار السياسات الحرضية الوطنية التي تكمل اإلسرتاتيجيات الوطنية ملنع الجرمية.8
يتطلب ذلك أن تؤدي جميع املستويات الحكومية دورا قياديا يف تطوير إسرتاتيجيات فعالة وإنسانية ملنع الجرمية وللسالمة الحرضية ويف
خلق األط��ر املؤسسية واملحافظة عليها لتنفيذها ومراجعتها .ينبغي أن يكون التعاون /الرشاكات ج��زءا ال يتجزأ من منع الجرمية الفعال
والسالمة الحرضية ،نظرا للطبيعة واسعة النطاق ألسباب الجرمية وامل�ه��ارات واملسؤوليات الالزمة ملعالجتها .ويشمل ذل��ك الرشاكات
فيام بني الوزارات وبني السلطات واملنظامت املجتمعية واملنظامت غري الحكومية وقطاع األعامل واملواطنني العاديني .وكذلك ،ينبغي
إدراج اعتبارات السالمة يف جميع السياسات والربامج االجتامعية االقتصادية ذات الصلة مبا يف ذلك تلك التي تتناول اإلسكان والتخطيط
الحرضي والعمل والتعليم والصحة والفقر والتهميش واإلقصاء االجتامعيني .وينبغي الرتكيز بشكل خاص عىل املجتمعات واألرس واألطفال
والشباب املعرضني للخطر.
•متثل «قيادة املدن» عىل النحو املطلوب من جانب الجهات الفاعلة التجارية الكربى عىل نحو متزايد عامال مركزيا يف السالمة الحرضية:
إذ ل��دى منظامت ق�ي��ادة األع�م�ال ( )BLOواالئ�ت�لاف��ات التقدمية ب�ين الحكومة واألع�م�ال نصيبا م�ت��زاي��دا يف التخطيط ال�ح�ضري اإلسرتاتيجي
ومبادرات التنمية الحرضية الكربى يف جميع أنحاء العامل .ينبغي أن تسخر الجهود التي نقودها األمم املتحدة للمشاركة يف توفري السالمة
للجميع تلك اإلمكانات ،وتسمح بتدقيق مناسب لتنامي التأثري غري الحكومي للسالمة والتقانة ومزودي الخدمات والبنية التحتية يف املدن.
•نظر لحقيقة أن معظم ال��ذي��ن ت��ورط��وا يف الجرمية يف املناطق الحرضية ه��م م��ن الشباب وال��ذك��ور ،ف��إن الرتكيز ال�ق��وي للسياسة ع�لى دور
الشباب يف تدخالت الحكومة املحلية الخاصة بالسالمة هو أمر أس��ايس ،والسيام من خالل االهتامم بالتعليم والقيادة والتدريب عىل
امل�ه��ارات والبناء عىل رأس امل��ال البرشي للشباب الذين يعيشون يف املجتمعات األك�ثر ضعفا نحو سبل عيش منتجة تكون بديال عن
املخدرات والتورط مع العصابات؛ واالستفادة من الطاقات التحويلية اإليجابية وق��درات التعلم لدى األطفال والشباب بوصفهم عوامل
للتغيري .وكذلك ،تحتاج إسرتاتيجيات األم��ن القومي املكملة أن تأخذ يف الحسبان الواقع االجتامعي واالقتصادي للسكان ،والسيام يف
البلدان حيث تعيش الغالبية العظمى وتعمل يف الظروف غري النظامية واالهتامم بعدم تجريم الفقر.

 8متثل تنزانيا وكينيا وجنوب أفريقيا أمثلة توضيحية عىل وضع تلك األطر الوطنية للسياسة الحرضية من خالل املبادئ التوجيهية للمدن األكرث أمنا
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الشكل  :2نهج منوذجي للسياسة البلدية بشأن املدن األكرث أمنا:9
املصدر :مجموعة أدوات برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية الخاصة باملدن األكرث أمنا5002 ،

املشاركة
•تعزز زيادة الرتكيز عىل السالمة بوصفها سلعة عامة الحاجة إىل تعاون القطاعات التقليدية وغري التقليدية ورشاكاتهم يف األمن والتنمية
الحرضية .ومتثل املقاربة واسعة النطاق لتحقيق إج�ماع بشأن السالمة الحرضية تأسيس تحالفات ورشاك��ات محلية متجذرة يف اإلنتاج
املشرتك للسالمة للجميع .وميكن للسلطات املحلية أن ت��ؤدي دورا مهام يف تسهيل تلك ال�شراك��ات ،يف حني أن الحكومات املركزية
توفر امل��وارد والبيئة املواتية واإلط��ار السيايس ال�ضروري (برنامج األم��م املتحدة للمستوطنات البرشية .)7002 ،يف بداية أي نهج للمدن
األكرث أمنا ،ميثل تحديد أصحاب املصلحة املحليني عنرصا رئيسا .ويف حني أن الحكومات تحتفظ باملسؤولية األساسية عن توفري األمن
للمواطنني ،إال أن تنفيذ اإلسرتاتيجيات الفعالة الخاصة باألمن والسالمة ،والسيام عىل املستوى املحيل ،ميكن أن يفيد من زيادة التنسيق
مع القطاع الخاص واملجتمع املدين .غري أن ذلك يتطلب املواءمة بني مصالح القطاع الخاص مع القطاع العام ومشاركته إىل جانب تبني
مبادئ توجيهية وآليات لجعل ذلك الشكل من الرشاكة ممكنا وفعاال عىل حد سواء.
•قامت الكثري من املدن ،والسيام يف األماكن ذات املعدالت املرتفعة للجرمية بالتصدي بنجاح للجرمية والعنف وانعدام األمن يف املناطق
الحرضية كفرصة ملساحات جديدة إلرشاك املواطنني .تبني التجارب الناجحة بوصفها عنرصا أساسيا أن الحكم الرشيد وامل��دن اآلمنة
هام أمران تبادليان :فحيثام يكون السكان متحررين من الخوف ،وحيثام يتم تحسني سالمة املواطنني واألحياء ،يصبح التفاعل بني الناس
والجامعات ومع املؤسسات العامة ممكنا .وقد فتحت املامرسات الواعدة بشأن السالمة الحرضية فرصا تشاركية لتبادل الحلول الحرضية
– مع إيالء االهتامم الخاص بقضايا مثل الشباب املعرضني للخطر واملناطق الخالية من السالح والعنف القائم عىل النوع الجنساين يف
األماكن العامة واملناطق الحرضية املعرضة للعصابات.10
•وكذلك ،تتجىل الفوائد املحتملة لشبكات التواصل عرب الحدود الوطنية من خالل مجموعة واسعة من شبكات املدن وأنشطة «دبلوماسية
املدن» املوجودة اليوم :فمع تزايد االتصاالت بني النظراء املوجودين يف سياقات جغرافية مختلفة جدا ،وتقليد ممتد زمنيا من التعاون
الوطني بني البلديات ،يوفر ذلك الحكم الشبيك مزايا هامة يف مواجهة تحديات السالمة الحرضية خارج الحدود املحلية وجداول األعامل
 9يتوافق ذلك مع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة للعام  2002بشأن منع الجرمية التي تشري إىل املقاربات التالية :التنمية االجتامعية ،مبا يف ذلك تعزيز عوامل الحامية من خالل
برامج التنمية االجتامعية واالقتصادية (يف الصحة والتعليم واإلسكان والتخطيط الحرضي) ومعالجة التهميش واإلقصاء وتعزيز حل النزاعات عىل نحو إيجايب؛ ومنع الجرمية الظريف ،مبا
يف ذلك التصميم البيئي واملراقبة وتقوية األهداف؛ ومنع الجرمية املنظمة من خالل معالجة الصالت مع الجرمية املحلية (تقليل مشاركة املجرمني يف األسواق املرشوعة ،ومنع إساءة
استخدام املناقصات ،وحامية الفئات املهمشة /املستضعفة
 10تشكل مدينة نيويورك املثال الذي يرتدد كثريا .فقد تم تحويل بعض األحياء التي تشتهر باإلجرام هناك – مثل هارمل – يف التسعينيات من القرن العرشين إىل أماكن آمنة وأظهرت يف
الوقت نفسه تنمية اقتصادية مواتية للغاية .وباملثل ،يف مدينة ديربان ،تم تحويل تقاطع ديربان واريك األكرث أمنا لدمج صفقات النساء ذوات الدخل املحدود يف التجديد الحرضي
ملساحة السوق ضمن إطار تطويري متكامل للمنطقة –مام أدى إىل تحويل نقطة ذات معدالت مرتفعة للجرمية إىل مكان آمن للنساء والفتيات وبالتايل لجميع املواطنني.
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الوطنية املتخلفة ويف سياقات القيود املفروضة عىل املوارد .إذن ،يعني القيام بالدبلوماسية املدنية للسالمة الحرضية االستفادة من «قوة
شبكات» املدن يف عرص العوملة.
العمليات
•عىل مدى العقدين املاضيني ،منا حجم التمويل للتعاون التقني بشأن امل��دن األك�ثر أمنا لتلبية الطلب املتزايد عىل السياسات األمنية
الالمركزية وتعزيز دور الحكومات املحلية وقدراتها يف تنسيق إسرتاتيجيات السالمة ومنع الجرمية .ومع ذلك ،عىل الرغم من التقدم املحرز
عىل مدى السنوات العرشين املاضية منذ الربنامج الثاين للمستوطنات البرشية ،ما تزال املدن بعيدة كل البعد عن تحقيق التوازن يف
االهتامم – واملوارد – املخصصني من جانب الحكومات الوطنية لإلسرتاتيجيات التي تقودها البلديات ملنع الجرمية يف املناطق الحرضية
باملقارنة مع االهتامم واملوارد املقدمني لعمليات العدالة الجنائية األخرى للجرمية والعنف.
•ميكن لتقنيات االتصال الجديدة ،مثل وسائل التواصل االجتامعي ،أن توفر أدوات مفيدة للجهات الحكومية الفاعلة بهدف تعزيز فعالية
السياسات واإلسرتاتيجيات الخاصة مبنع الجرمية ،مبا يف ذلك إرشاك العامة يف منع الجرمية ،والسيام من خالل تطبيق القانون بهدف
تسهيل تبادل املعلومات والتوعية فيام يتعلق بالجرمية والعنف.

الدوافع الرئيسة للعمل

•متكني املواطنني واملشاركة :تعد املشاركة الحقيقية من جانب املجتمعات املحلية وغريها من أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك القطاع
الخاص أمرا بالغ األهمية لوضع السياسات والقوانني الكفء والشاملة وتنفيذها بهدف تعزيز السالمة واألمن يف املدن .الربمجة القامئة
عىل أس��اس األدل��ة واملقاربات التشاركية ملنع الجرمية والسالمة املجتمعية مهمة لإلنتاج املشرتك للسالمة للجميع .وال ميكن للربامج
والسياسات الخاصة مبنع الجرمية والسالمة يف املناطق الحرضية أن تكون فعالة إال عندما يتم التشاور مع املجتمعات املحلية وعندما
تستند التدخالت إىل األدلة وتكون مفصلة حسب االحتياجات ومواطن الضعف الخاصة لدى الفئات السكانية الرئيسة .وميثل دور الشباب
واملرأة يف خلق السالمة واألمن يف املدن أمرا بالغ األهمية.
•الحكم متعدد املستويات ومتعدد القطاعات :تتطلب معالجة املجموعة الواسعة من األس�ب��اب الجذرية للجرمية والعنف التنسيق بني
السلطات الوطنية واملحلية وكذلك بني مختلف قطاعات اإلدارة ،مبا يف ذلك التعليم واإلسكان والتخطيط الحرضي والتنمية االقتصادية
والعدالة ،وغريها .وكذلك معالجة التحديات الحرضية من خالل تشكيل ائتالف من أصحاب املصلحة الرئيسيني حول جدول أعامل القيادة
يف امل��دن ومن أجلها ،موجه نحو الرشاكة الحرضية املتجددة بني الجهات الحكومية (املحلية والوطنية) والخاصة (املجتمع واألع�مال).
ولدى زعامء املدن ،مثل رؤساء البلديات ونظرائهم ،مسؤولية أساسية تتمثل يف دفع القيادة للسالمة يف املناطق الحرضية وميكنهم العمل
مبثابة املحفزين للجهود واسعة االنتشار ومتعددة املستويات.
•التخطيط والتصميم الحرضيان لتحقيق اإلدم��اج االجتامعي :تنشيط التصميم الحرضي من خ�لال األماكن العامة (مب��ا يف ذل��ك الشوارع)
الشاملة للنوع الجنساين واألعامر والكافية بوصفها أماكن اللتقاء الناس ،وبوصفها مواقع للتفاعل والتبادل االجتامعيني ،وبوصفها مناظر
طبيعية تتسم بحيويتها االقتصادية والسيام بالنسبة للفقراء يف املناطق الحرضية وبناء املواطنة واإلطار للتالحم االجتامعي وبني املناطق
واإلنتاج املشرتك للسالمة للجميع.
•التمويل املبتكر لبناء ال�س�لام��ة م��ن خ�لال تحسني األح�ي��اء ال�ف�ق�يرة :معالجة ت��أث�ير ال�ج��رمي��ة ع�لى ال�ف�ق��راء يف امل�ن��اط��ق ال�ح�ضري��ة ،م��ن خالل
االستثامرات االجتامعية والثقافية االستباقية باستخدام مفهوم التمدن االجتامعي بوصفه شكال من أشكال منع الجرمية وأسلوبا متويليا
مبتكرا يدخل كال من التجديد والتخطيط الحرضيني واملبادرات االجتامعية واالقتصادية بهدف الحد من أوجه عدم املساواة.
•سيادة القانون وحقوق اإلنسان :فيام يتعلق بتشكيل الحكم الرشيد ،تعد الثقة بسيادة القانون والبيئة املواتية حيوية لتشجيع االستثامرات
عىل املدى الطويل .ميكن لتعزيز القواعد واألنظمة الشاملة مبا يتامىش مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان والقدرات الجامعية للتنفيذ
حول القوانني ومؤسسات الحكم أن يشكل الثقافة والعيش املشرتك لـ «أماكن عامة آمنة وشاملة ومتصلة» وأن يعزز «الحق يف املدينة
للجميع» الذي يدمج املجتمعات املستضعفة مثل الفقراء واملهاجرين والنساء واألطفال واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة الذين
يشاركون معا يف اإلنتاج املشرتك للسالمة للجميع .وضع إط��ار واض��ح قانوين وتشغييل ينظم التعاون العام والخاص وإرشاك املجتمع
املدين واملجتمع بوجه عام لجعل السياسات األمنية أكرث شموال وجاهزة للتصدي لطيف أوسع من التحديات والتهديدات.
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الربامج واملشاريع

•ال �ش �ب �ك��ة ال �ع ��امل �ي ��ة مل� ��دن أك� ث��ر أم� �ن ��ا ( /)GNSCب ��رن ��ام ��ج امل � ��دن األك �ث ��ر أم� �ن ��ا ال� �ت ��اب ��ع ل�ب�رن ��ام ��ج األم � ��م امل� �ت� �ح ��دة ل �ل �م �س �ت��وط �ن��ات ال �ب�ش�ري��ة
www.unhabitat.org/safercities

•مبادرة املدن الشاملة واألكرث أمنا – مركز بحوث التنمية الدولية

(http://www.idrc.ca/EN/Programs/Social_and_Economic_Policy/saic/Pages/default.aspx )CRDI

•أداة التعلم اإللكرتوين للبنك الدويل ملنع الجرمية يف املناطق الحرضية

http://einstitute.worldbank.org/ei/course/urban-crimeand-violence-prevention

•املبادرة العاملية لهيئة األمم املتحدة للمرأة للمدن اآلمنة

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces

•الخطة الدولية – الفتيات املراهقات إلنشاء مدن أكرث أمنا

https://plan-international.org/girls/pdfs/adolescent-girls-safer-cities.pdf

األدوات الفنية القامئة
املبادئ التوجيهية ملكتب شؤون نزع السالح التابع لألمم املتحدة ملناطق بلدية خالية من السالح
•مجموعة أدوات برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ملدن أكرث أمنا؛ والكتيبات اإلقليمية ملنع الجرمية املحلية؛ وجرائم الشباب
واألحياء الضعيفة؛ وبناء السالمة من خالل تحسني األحياء الفقرية؛ ومدن أكرث أمانا للنساء
•أداة تقييم منع الجرمية وكتيب املحافظة عىل النظام يف األماكن الحرضية ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية /برنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البرشية؛
•الدليل التدريبي للدراسات االستقصائية املتعلقة باإليذاء ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية؛ املحافظة عىل النظام يف
األماكن الحرضية
•مجموعة أدوات مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية لتقييم العدالة الجنائية
•املبادئ التوجيهية ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ملنع الجرمية – تفعيل املبادئ؛
•دليل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية /لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوربة حول املالحظات التوجيهية ملنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية (بإسهامات من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية) بشأن منع العنف املسلح والحد منه يف املناطق
الحرضية ،الحد من تورط الشباب يف العنف املسلح؛
•مجموعة أدوات هيئة األمم املتحدة للمرأة للمدن اآلمنة
•أداة التعلم اإللكرتوين للبنك الدويل ملنع الجرمية يف املناطق الحرضية
•دليل بنك التنمية األمرييك ألمن املواطنني
•املبادئ التوجيهية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ألمن املجتمعات والتالحم االجتامعي
•دليل للمساعدة يف إقامة رشاك��ات القطاعني العام والخاص من أجل حامية األه��داف املعرضة للخطر – معهد األم��م املتحدة اإلقليمي
لدراسات الجرمية والعدالة (2010 ،)UNICRI
•منوذج التخطيط األمني للمرصد الدويل الدائم ( – )IPOمعهد األمم املتحدة اإلقليمي لدراسات الجرمية والعدالة7002 ،

املراجع

• .)2006( .Politecnico di Milanoتخطيط التصميم واإلدارة الحرضيني لدليل منع الجرمية.
•برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية .)2007( .التقرير العاملي للمستوطنات البرشية.
•برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية .)2015( .بناء مدن أكرث إنصافا :السياسات العامة لإلدماج يف أمريكا الالتينية.
•جامعة ألربتو هورتادو .)2008( .دليل ملنع الجرمية والعنف يف املناطق الحرضية يف أمريكا الالتينية .سانتياغو.
•دينيس روجرز« .)2003( .املوت من أجلها :العصابات والعنف والتغيري االجتامعي يف املناطق الحرضية يف نيكاراغوا .»،ورقة عمل 1
لربنامج دول األزمات.
•فرانز فاندرشورين .)2004( .منع الجرمية يف املناطق الحرضية .نريويب :برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية.
•لوك داودين .)2004( .ال حرب وال سالم :املقارنات الدولية لألطفال والشباب يف العنف املسلح املنظم .ريو دي جانريو.
•املركز ال��دويل ملنع الجرمية ( .)2014( )ICPCالتقرير العاملي الرابع حول منع الجرمية وسالمة املجتمع .االتجاهات واآلف��اق .مونرتيال:
املركز الدويل ملنع الجرمية.
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•مركز بحوث التنمية الدولية ( .)2012( .)IDRCالبحث يف املعضلة الحرضية.
•مسح األسلحة الصغرية.)2007( .
•مسح األسلحة الصغرية .)2015( .العبء العاملي للعنف املسلح.
•مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ( .)2013( .)UNODCمتثيل األمن والعدالة يف جدول أعامل التنمية يف مرحلة ما بعد
.2015
•مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ( .)2014( .)UNODCدراسة عاملية عن جرائم القتل.
•منظمة الصحة العاملية .))4( 1996( .املشاورة العاملية ملنظمة الصحة العاملية حول العنف والصحة.
•املؤمتر األملاين ملنع الجرمية ( .)2014( )GCOCPوجهات النظر الدولية ملنع الجرمية  ،6ص.52 .
•وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية ( .)2006( .)DEFAITاألمن البرشي لقرن حرضي.

تم إع��داد أوراق املسائل لربنامج األم��م املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األم��م املتحدة لربنامج األم��م املتحدة
الثالث للمستوطنات البرشية ،وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد
للمناطق الحرضية .متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من  62إىل
 92أيار /مايو .5102
متت قيادة ورقة املسائل الحالية من جانب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية مبساهامت من منظمة الصحة العاملية واليونيسيف
ومعهد األم��م املتحدة اإلقليمي ل��دراس��ات الجرمية والعدالة وهيئة األم��م املتحدة للمرأة ومكتب ش��ؤون ن��زع السالح التابع لألمم املتحدة
ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية وجامعة األمم املتحدة والبنك الدويل.
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