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TThhiiss  ddooccuummeenntt  iiss  aavvaaiillaabbllee  eelleeccttrroonniiccaallllyy

AA  ccooppyy  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt  mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd  eelleeccttrroonniiccaallllyy  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  bbyy  mmeeaannss  ooff  GGoopphheerr  oorr
WWoorrlldd  WWiiddee  WWeebb  ((WWWWWW))..

GGoopphheerr::    vviieeww..uubbcc..ccaa      ppoorrtt  7700
WWWWWW::    hhttttpp::////vviieeww..uubbcc..ccaa//AAccaaddeemmiicc  UUnniittss  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn//  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  CCrriimmiinnaall
LLaaww  RReeffoorrmm  aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPoolliiccyy..

IIff  yyoouu  ddoo  nnoott  hhaavvee  aacccceessss  vviiaa  GGoopphheerr  oorr  WWWWWW,,  pplleeaassee  sseenndd  aann  ee--mmaaiill  rreeqquueesstt  ttoo::
pprreeffoonntt@@llaaww..uubbcc..ccaa..

TThhiiss  CCoonnssuullttaattiioonn  PPaappeerr  wwaass  pprreeppaarreedd  bbyy  NNeevviillllee  HH..  AAvviissoonn  aanndd  YYvvoonn  DDaanndduurraanndd,,  wwiitthh  tthhee
ccooooppeerraattiioonn  ooff  JJeennnniiffeerr  TTrroottttiieerr..  TThhee  aauutthhoorrss  aarree  ggrraatteeffuull  ffoorr  tthhee  ccoommmmeennttss  rreecceeiivveedd  ffrroomm
mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCeennttrree,,  aanndd  ssttaaffff  ooff  CCoorrrreeccttiioonnaall  SSeerrvviiccee  ooff  CCaannaaddaa  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  PPaarroollee
BBooaarrdd  ooff  CCaannaaddaa..  SSppeecciiaall  tthhaannkkss  aallssoo  dduuee  ttoo  JJoohhnn  BBrraaiitthhwwaaiittee..

PPuubblliiccaattiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt  iiss  ppaarrtt  ooff  aa  jjooiinntt  iinniittiiaattiivvee  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall
CCeennttrree  ffoorr  CCrriimmiinnaall  LLaaww  RReeffoorrmm  aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPoolliiccyy  aanndd  CCoorrrreeccttiioonnaall  SSeerrvviiccee  ooff
CCaannaaddaa..

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  CCrriimmiinnaall  LLaaww  RReeffoorrmm  aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPoolliiccyy
aatt  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa
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CCooppyyrriigghhtt  ©©  11999955,,  bbyy  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  CCrriimmiinnaall  LLaaww  RReeffoorrmm  aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee
PPoolliiccyy  PPeerrmmiissssiioonn  iiss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ttoo  rreepprroodduuccee  tthhiiss  DDiissccuussssiioonn  PPaappeerr  aass  lloonngg
aass  tthhiiss  ccrreeddiitt  iiss  iinncclluuddeedd..CCee  ddooccuummeenntt  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ddiissppoonniibbllee  eenn  FFrraannççaaiiss..
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PPRREEFFAACCEETThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr
CCrriimmiinnaall  LLaaww  RReeffoorrmm  aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPoolliiccyy  hhaass  rreecceennttllyy  ccoommpplleetteedd  aa  rreevviieeww  ooff  iittss
aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss..  TThhiiss  wwaass  ddoonnee  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhee  ggrroowwiinngg
nneeeedd  ffoorr  rreenneewwaall  ooff  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  iinnssttiittuuttiioonnss,,  aanndd  ttooookk  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  aaggeennddaa  ffoorr  aaccttiioonn
ddeeffiinneedd  dduurriinngg  ttwwoo  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSyymmppoossiiaa  oonn  tthhee  FFuuttuurree  ooff  CCoorrrreeccttiioonnss;;  tthhee  oouuttccoommeess  ooff  ootthheerr
iinntteerrnnaattiioonnaall  mmeeeettiinnggss;;  aanndd  tthhee  ssttaatteedd  pprriioorriittiieess  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  aanndd
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammmmee..  TThhee  pprreesseenntt  ccoonnssuullttaattiioonn  ppaappeerr  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  ttoo  sseerrvvee  aass  tthhee
ffooccaall  ppooiinntt  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  pprrooggrraamm  ooff  wwoorrkk  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree,,  iinn  ccooooppeerraattiioonn
wwiitthh  CCoorrrreeccttiioonnaall  SSeerrvviiccee  ooff  CCaannaaddaa  aanndd  ootthheerr  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppaarrttnneerrss..  TThhiiss  wwoorrkk
wwiillll  sseeeekk  ttoo  pprroommoottee  tthhee  pprraaccttiiccaall  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  uunniivveerrssaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  hhuummaann  vvaalluueess  aanndd
pprriinncciipplleess  aapppplliiccaabbllee  ttoo  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss..TThhee  pprrooppoosseedd  iinniittiiaattiivvee  wwiillll  sseett  iinn  ppllaaccee  aa
pprroocceessss  ttoo  bbuuiilldd  oonn  eexxiissttiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  sseenntteenncciinngg  aanndd
ccoorrrreeccttiioonnss  aanndd  ttoo  pprroommoottee  eennhhaanncceedd  ffoorrmmss  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn  bbeettwweeeenn  jjuurriissddiiccttiioonnss..  TThhee  iinniittiiaattiivvee
iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  uussee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  mmuuttuuaall  aassssiissttaannccee,,  aanndd  iiss
ddeessiiggnneedd  ssoo  tthhaatt  bbeesstt  pprraaccttiicceess  iinn  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  ccaann  bbee  iiddeennttiiffiieedd,,  aasssseesssseedd  aanndd
ttrraannssffeerrrreedd  bbeettwweeeenn  jjuurriissddiiccttiioonnss,,  ttoo  tthhee  rreecciipprrooccaall  aaddvvaannttaaggee  ooff  aallll..TThhee  eemmpphhaassiiss  iiss  oonn
mmaannaaggeemmeenntt  eexxcceelllleennccee..  TThhee  wwoorrdd  `̀eexxcceelllleennccee''  iiss  uusseedd  hheerree  iinn  tthhee  sseennssee  ooff  bbeesstt  pprraaccttiicceess,,
aaddhheerreennccee  ttoo  tthhee  rruullee  ooff  llaaww,,  aanndd  aa  tthhoorroouugghh  rreeggaarrdd  ffoorr  jjuussttiiccee,,  wwiitthh  rreessppeecctt  ffoorr  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd
ddeemmooccrraattiicc  vvaalluueess..  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  eennvviissaaggeess  aa  pprreelliimmiinnaarryy  pprroocceessss  ttoo  ccoonnssuulltt  oonn  tthhee
pprrooppoosseedd  ssttrraatteeggyy  ffoorr  tthhee  iinniittiiaattiivvee  aanndd  ttoo  iiddeennttiiffyy  nneeww  ppaarrttnneerrss  wwiilllliinngg  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  iitt..  TThhiiss
ccoonnssuullttaattiioonn  ssttaarrttss  wwiitthh  tthhee  NNiinntthh  WWoorrlldd  CCoonnggrreessss  iinn  MMaayy  11999955  aanndd  wwiillll  uussee  eexxiissttiinngg
ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  ooffffeerreedd  bbyy  aallrreeaaddyy  ppllaannnneedd  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  iinntteerr--rreeggiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall
mmeeeettiinnggss..  YYoouurr  ccoommmmeennttss  oonn  tthhee  qquueessttiioonnss  rraaiisseedd  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ccoonnssuullttaattiioonn  ppaappeerr  aarree  ccrruucciiaall  ttoo
tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  iinniittiiaattiivvee..  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  llooookkss  ffoorrwwaarrdd  ttoo  rreecceeiivviinngg  tthheessee
ccoommmmeennttss,,  aanndd  lleeaarrnniinngg  ooff  ootthheerr  ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  aapppprrooaacchheess  wwhhiicchh  yyoouu  mmaayy  tthhiinnkk  hheellppffuull  iinn  tthhiiss
iinniittiiaattiivvee..TThhiiss  ddiissccuussssiioonn  ppaappeerr  ccoonnttaaiinnss  tthhrreeee  cchhaapptteerrss..  TThhee  ffiirrsstt  iinnttrroodduucceess  tthhee  cchhaalllleennggeess  ffaacciinngg
ccoorrrreeccttiioonnaall  aaggeenncciieess..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  cchhaapptteerr  iiddeennttiiffiieess  tthhee  ccoonntteexxtt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  iinniittiiaattiivvee  wwaass
ffiirrsstt  ddeevveellooppeedd  aanndd  ccoonncclluuddeess  wwiitthh  aa  pprrooppoosseedd  aaggeennddaa  ffoorr  aaccttiioonn  aanndd  aa  ssttrraatteeggiicc  ffrraammeewwoorrkk
ddeevveellooppeedd  bbyy  ccoorrrreeccttiioonnaall  lleeaaddeerrss  aatt  ttwwoo  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSyymmppoossiiaa..  TThhee  ffiinnaall  cchhaapptteerr  ccoonncclluuddeess
wwiitthh  aa  ddiissccuussssiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  rreenneewwaall  aanndd  pprreesseennttss  tthhee  mmaaiinn  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee
ccoollllaabboorraattiivvee  iinniittiiaattiivvee  pprrooppoosseedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree..DDaanniieell  CC..  PPrrééffoonnttaaiinnee,,  QQ..CC..DDiirreeccttoorr

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  CCrriimmiinnaall  LLaaww  RReeffoorrmmaanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPoolliiccyy
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CChhaapptteerr  11
TTRREENNDDSS  AANNDD  CCHHAALLLLEENNGGEESSOOuurr  ssoocciieettiieess  aarree  uunnddeerrggooiinngg  ssoommee

ooff  tthhee  mmoosstt  rraaddiiccaall  ssoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall,,  ccuullttuurraall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  cchhaannggeess  eevveerr  ffaacceedd  iinn
oouurr  hhiissttoorryy..  OOuurr  eedduuccaattiioonnaall,,  lleeggaall  aanndd  ootthheerr  ssoocciiaall  ccoonnttrrooll  iinnssttiittuuttiioonnss,,  eevveenn  tthhee  wwhhoollee  aauutthhoorriittyy
ssttrruuccttuurreess  oonn  wwhhiicchh  tthheeyy  rreesstt,,  aarree  ddeeeeppllyy  aaffffeecctteedd  aanndd  aarree  bbeeiinngg  wweeaakkeenneedd  bbyy  tthheessee  cchhaannggeess..  IItt
wwoouulldd  bbee  aa  mmiissttaakkee  ttoo  ddeeppiicctt  tthhee  cchhaalllleennggeess  ffaacciinngg  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  aass  mmeerree
mmaannaaggeemmeenntt    iissssuueess..  TThheeyy  aarree  ssoocciieettaall  cchhaalllleennggeess  wwhhiicchh  aannyy  ggiivveenn  ssoocciieettyy  ccaann  oonnllyy  iiggnnoorree  aatt  iittss
oowwnn  ppeerriill..IInn  mmaannyy  eemmeerrggiinngg  ddeemmooccrraacciieess,,  ppeeooppllee  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aa  jjuusstt  aanndd  ffaaiirr  ggoovveerrnnmmeenntt..
TThheeyy  wwiillll  oofftteenn  mmeeaassuurree  tthheeiirr  ggoovveerrnnmmeenntt''ss  pprrooggrreessss  ttoowwaarrddss  ssoocciiaall  jjuussttiiccee  aanndd  ddeemmooccrraaccyy  iinn
tteerrmmss  ooff  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnaall  ssyysstteemmss''  ddeemmoonnssttrraatteedd  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthheessee  iiddeeaallss..
AA  ppeeooppllee''ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  iittss  hhooppee  ffoorr  jjuussttiiccee  ccaann  eeffffeeccttiivveellyy  bbee  sshhaatttteerreedd  bbyy  tthhee
ffeeaarr  aanndd  ddeessppaaiirr  iitt  ffeeeellss  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  tthhee  aabbuusseess  ccoommmmiitttteedd  bbyy  oorr  tthhee  ppoooorr  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthheessee
ccrruucciiaall  ssoocciiaall  ccoonnttrrooll  iinnssttiittuuttiioonnss..AAmmoonngg  ddeevveellooppeedd  nnaattiioonnss,,  ppeerrcceeppttiioonnss  ooff  iinnccrreeaasseedd  rraatteess  ooff
ccrriimmee  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  ffeeeelliinnggss  ooff  aalliieennaattiioonn  ffrroomm  ppoolliittiiccaall  ppoowweerr  cceennttrreess  hhaavvee  ccoommbbiinneedd  ttoo  bbrriinngg
ffeeeelliinnggss  ooff  iissoollaattiioonn  aanndd  aalliieennaattiioonn  ttoo  ccoommmmuunniittiieess  wwiitthhiinn  tthheessee  ssoocciieettiieess..  GGoovveerrnnmmeenntt
iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  tthhoouugghhtt  ttoo  nnoo  lloonnggeerr  rreepprreesseenntt  tthhee  aassppiirraattiioonnss  ooff  oorrddiinnaarryy  ppeeooppllee,,  bbuutt  aarree  sseeeenn  aass
ppuurrssuuiinngg  tthheeiirr  oowwnn  aaggeennddaa,,  uunnrreellaatteedd  ttoo  nneeeeddss  ooff  ssoocciieettyy  oorr  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ggeenneerraallllyy..MMaannyy  hhaavvee
rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  ssoommee  sseerriioouuss  pprroobblleemmss  aanndd  ccoonncceerrnnss  iinn  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemmss  aarroouunndd
tthhee  wwoorrlldd  aanndd  tthhaatt  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggeess  mmuusstt  ttaakkee  ppllaaccee  qquuiicckkllyy,,  bbeeffoorree  gglloooommyy  pprreeddiiccttiioonnss  ooff  aa
ccoommpplleettee  bbrreeaakkddoowwnn  ooff  aallll  ooff  tthheessee  ssyysstteemmss  bbeeccoommee  aa  rreeaalliittyy..  OOtthheerrss  ssttiillll  ddeennyy  tthhee  nneeeedd  ffoorr
cchhaannggee,,  aanndd  wwoouulldd  hhaavvee  uuss  hhoolldd  oonn  ttoo  tthhee  iilllluussiioonn  tthhaatt  hhaarrsshheerr  ppuunniisshhmmeenntt  aanndd  mmoorree  pprriissoonnss  wwiillll
ssuuffffiiccee  ttoo  ssuuppppoorrtt  oouurr  ssoocciieettyy  tthhrroouugghh  tthheessee  ccrriittiiccaall  ttiimmeess..  IInn  ttrruutthh,,  tthhee  rreenneewwaall  ooff  tthheessee
iinnssttiittuuttiioonnss  iiss  uurrggeennttllyy  rreeqquuiirreedd..  SShhoouulldd  eeffffoorrttss  ttoo  rreeffoorrmm  aanndd  rreenneeww  tthheessee  ssyysstteemmss  nnoott  ssuucccceeeedd,,
ootthheerr  ddeemmooccrraattiicc  iinnssttiittuuttiioonnss  mmaayy  nnoott  lloonngg  ssuurrvviivvee..SSoocciiaall  ccoonnttrrooll  iinnssttiittuuttiioonnss  ccaannnnoott  pprrootteecctt
oorrddeerr    iinn  tthhee  aabbssttrraacctt,,  bbuutt  oonnllyy  tthhee  eexxiissttiinngg  oorrddeerr  wwiitthh  aallll  iittss  ccuurrrreenntt  ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess..
SSoocciiaall  ccoonnttrrooll  nneeeedd  nnoott  iimmppllyy  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss  wwhhiicchh  ppaarraallyyssee  aa  ssoocciieettyy''ss  aatttteemmpptt
ttoo  rreenneeww  iittsseellff  aanndd  ttoo  ssttrriivvee  ttoowwaarrddss  ggrreeaatteerr  eeqquuiittyy,,  ppeeaaccee,,  jjuussttiiccee..  OOnnccee  ppeeaaccee,,  jjuussttiiccee  aanndd
ddeemmooccrraaccyy  aarree  rreeccooggnniizzeedd  aass  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  oobbjjeeccttiivveess  ttoo  bbee  ppuurrssuueedd,,  ssoocciiaall  ccoonnttrrooll  iinnssttiittuuttiioonnss
aarree  rreevveeaalleedd  aass  ppootteenntt  mmeeaannss  ttoo  ssuuppppoorrtt  ccoolllleeccttiivvee  eeffffoorrttss  ttoowwaarrddss  tthheessee  iiddeeaallss,,  aass  ooppppoosseedd  ttoo
mmeeaannss  ooff  pprreevveennttiinngg  cchhaannggee  aanndd  rreessiissttiinngg  ggrreeaatteerr  ssoocciiaall  jjuussttiiccee..WWhheenn  tthhee  WWoorrlldd  HHeeaalltthh
OOrrggaanniizzaattiioonn  aaddoopptteedd  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  hheeaalltthh,,  iitt  pprroovviiddeedd  aa  vviissiioonn,,  aa  ffooccuuss  ffoorr
nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaccttiioonn  aanndd  ccooooppeerraattiioonn..  AA  ccoommppaarraabbllee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  jjuussttiiccee  hhaass  yyeett  ttoo
eemmeerrggee  aanndd,,  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg,,  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemmss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd  mmuusstt  ffiinndd  iinnssppiirraattiioonn
aanndd  gguuiiddaannccee  iinn  tthhee  ssoommeewwhhaatt  vvaagguuee  iiddeeaall  ooff  tthhee    rruullee  ooff  llaaww    aanndd  iinn  vvaarriioouuss  ddeeccllaarraattiioonnss  ooff
hhuummaann  rriigghhttss..FFoorr  ssoocciiaall  ccoonnttrrooll  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  aassppiirree  ttoo  tthhee  rraannkk  ooff  aa    ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  iinnssttiittuuttiioonn  ,,
ssoommee  pprree--rreeqquuiissiittee  mmuusstt  oobbvviioouussllyy  bbee  mmeett..  AA  ddeemmooccrraattiicc  ffoorrmm  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  aa  mmaaiinn  pprree--
rreeqquuiissiittee..  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  uussee  ooff  ccrriimmiinnaall  ssaannccttiioonnss  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ssoocciiaall
aarrrraannggeemmeennttss,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  oobbvviioouuss  tthhaatt  tthhee  ssoocciiaall  oorrddeerr  tthhuuss  pprrootteecctteedd  oouugghhtt  ttoo  rreefflleecctt  rreelleevvaanntt
ccuullttuurraall  vvaalluueess  aanndd  ttoo  pprrootteecctt  ffuunnddaammeennttaall  hhuummaann  aanndd  ppoolliittiiccaall  rriigghhttss  ooff  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ggrroouuppss..
AAnnootthheerr  rreeqquuiirreemmeenntt  iiss  ffoorr  tthheessee  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  cclleeaarrllyy  ssttrriivvee  ffoorr  jjuussttiiccee  iinn  aa  wwaayy  wwhhiicchh  iiss
mmeeaanniinnggffuull  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  tthheemm..  FFiinnaallllyy,,  tthheessee  iinnssttiittuuttiioonnss  mmuusstt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo
ppeeaaccee  aanndd  ssoocciiaall  hhaarrmmoonnyy  iinn  aa  wwaayy  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  ssttiiffllee  aa  ssoocciieettyy''ss  aabbiilliittyy  ttoo  rreenneeww  iittsseellff  aanndd  ttoo
rreeiinnvveenntt  ssoocciiaall  oorrddeerr  ttoo  rreefflleecctt  cchhaannggiinngg  ssoocciiaall  ccoonnddiittiioonnss  --  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  iinnssttiittuuttiioonnss  mmuusstt
pprroovviiddee  ffoorr  ppeeaacceeffuull  mmeeaannss  ooff  pprroommoottiinngg  cchhaannggeess  iinn  tthhee  ssoocciiaall  oorrddeerr  tthheeyy  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo
pprrootteecctt..TThhee  ffuunnddaammeennttaall  pprroobblleemmss  ffaacciinngg  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemmss  ooff  tthhee  wwoorrlldd  aarree  ssoo  ssiimmiillaarr
tthhaatt  tthheerree  iiss  mmuucchh  aaggrreeeemmeenntt  aass  ttoo  tthhee  oouuttccoommee  ooff  aaddhheerriinngg  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ddiissccrreeddiitteedd  ppoolliicciieess  aanndd
pprraaccttiicceess..  MMaannyy  nnaattiioonnss  hhooppiinngg  ttoo  aavvooiidd  oorr  ttoo  ssoollvvee  tthheessee  pprroobblleemmss  aarree  sseeeekkiinngg  nneeww  wwaayyss
ffoorrwwaarrdd..  BBuutt,,  aapppprrooaacchheess  ttoo  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ssoocciiaall  pprroobblleemmss  aarree  ffrraaggmmeenntteedd..  SSoo  aarree  aapppprrooaacchheess  ttoo
ddeeaalliinngg  wwiitthh  ccrriimmee  aanndd  wwiitthh  ooffffeennddeerrss,,  eevveenn  wwiitthhiinn  oonnee  ccoouunnttrryy''ss  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  iittsseellff..  IInn
mmaannyy  ccoouunnttrriieess,,  tthhee  ccrreeddiibbiilliittyy  ooff  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  iinnssttiittuuttiioonnss  hhaass  bbeeeenn  ddeeeeppllyy  aaffffeecctteedd  aanndd  aann
iinnccrreeaassiinngg  ffeeaarr  ooff  ccrriimmee  iiss  aa  hhaarrsshh  rreeaalliittyy  tthhaatt  mmuusstt  bbee  aaddddrreesssseedd  bbeeffoorree  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemmss
ccaann  rreeggaaiinn  ccrreeddiibbiilliittyy  aanndd  ppuubblliicc  ssuuppppoorrtt..  AA  ffeeaarrffuull  ddeenniiaall  ooff  ssoocciieettyy''ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccrriimmee
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pprreevveennttiioonn,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  ssoocciiaall  jjuussttiiccee  lleeaaddss  ttoo  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  tthhaatt  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm
aalloonnee  wwiillll  pprroovviiddee  aa  ssoolluuttiioonn..TThhee  ccrreeddiibbiilliittyy  ooff  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  iinnssttiittuuttiioonnss  iiss  ffuurrtthheerr  aaffffeecctteedd  bbyy
tthhee  ppuubblliicc''ss  ppeerrcceeppttiioonn,,  iinn  mmaannyy  jjuurriissddiiccttiioonnss,,  ooff  sseenntteenncciinngg,,  ccoorrrreeccttiioonnaall  aanndd  rreelleeaassee  ddeecciissiioonnss  aass
bbeeiinngg  uunnrreessppoonnssiivvee  ttoo  ccoommmmuunniittyy  eexxppeeccttaattiioonnss..  TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  tteennddeennccyy  bbyy  aauutthhoorriittiieess  ttoo
ddiissrreeggaarrdd  tthheessee  eexxppeeccttaattiioonnss  aass  ssiimmppllyy  ddiiccttaatteedd  bbyy  aa  ddeessiirree  ffoorr  vveennggeeaannccee,,  ffeeaarr  aanndd  iiggnnoorraannccee..
VViiccttiimmss  ooff  ccrriimmee  aallssoo  hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  aa  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  aanndd  aarree  nnooww
ffoorrmmiinngg  ssuuppppoorrtt  ggrroouuppss  ttoo  mmaakkee  tthheessee  eexxppeeccttaattiioonnss  eexxpplliicciitt  aanndd  vviissiibbllee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc..    TThhee  llaacckk  ooff
rreessppoonnssee  ttoo  eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  ppuubblliicc  ccoonncceerrnn  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  aa  bbaacckk--llaasshh  ooff  aannggeerr  aanndd  ddiissttrruusstt  iinn
tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  nnoorrmmaallllyy  eennttrruusstteedd  wwiitthh  sseenntteenncciinngg  aanndd  rreelleeaassee  ddeecciissiioonnss..  SSuucccceessssffuull  mmoovveess  hhaavvee
bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  lleeggiissllaattiioonn  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  mmaakkee  tthheessee  ddeecciissiioonnss  ffrroomm  tthhee  ccoouurrttss  aanndd
tthhee  ccoorrrreeccttiioonnaall  ssyysstteemmss  tthheemmsseellvveess,,  aanndd  ttoo  iimmppoossee  ssttaattuuttoorryy  mmiinniimmuumm  sseenntteenncceess  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmss
ooff  aauuttoommaattiicc  ddeecciissiioonnss..  TThhaatt  ttrreenndd,,  bbeeccaauussee  ooff  iittss  uunniinntteennddeedd  bbuutt  yyeett  ffoorreesseeeeaabbllee  ccoonnsseeqquueenncceess,,
ccoonnffrroonnttss  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  pprrooffeessssiioonnaallss  wwiitthh  oonnee  ooff  tthhee  ggrreeaatteesstt  aanndd  mmoosstt  iimmmmeeddiiaattee  ddiiffffiiccuullttiieess
tthheeyy  mmuusstt  ffaaccee..OOvveerr--rreelliiaannccee  oonn  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm,,  aanndd  iinnccaarrcceerraattiioonn  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ttoo
ddeeaall  wwiitthh  ssoommee  bbaassiicc  ssoocciieettaall  pprroobblleemmss  iiss  aannootthheerr  pprroobblleemm  eennddeemmiicc  ttoo  aallll  nnaattiioonnss..  UUnnddeerrllyyiinngg
tthhiiss  iiss  aa  bbeelliieeff  iinn  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  ppuunniisshhmmeenntt  wwhhiicchh  iiss  nnoott  ggrroouunnddeedd  iinn  rreeaalliittyy..  IInn  ssppiittee  ooff
nnuummeerroouuss  aappppeeaallss  ffoorr  rreessttrraaiinntt,,  mmaannyy  ccoouunnttrriieess  aarree  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  rraannggee  ooff  tthhee  ccrriimmiinnaall  llaaww  aanndd
tthheeiirr  rreelliiaannccee  oonn  ppeennaall  ssaannccttiioonnss..AAllll  tthheessee  ffaaccttoorrss  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  pprriissoonn  oovveerr--ccrroowwddiinngg..  TThhiiss,,
ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  llaacckk  ooff  ccrreeddiibbllee  pprree--ttrriiaall  aanndd  ppoosstt--sseenntteennccee  ccoommmmuunniittyy  aalltteerrnnaattiivveess,,  pprreesseenntt
iinnssuurrmmoouunnttaabbllee  pprroobblleemmss  ffoorr  mmaannyy  ccoorrrreeccttiioonnaall  aaggeenncciieess..  WWhheenn  pprree--ttrriiaall  iinnmmaatteess,,  aanndd  iinnmmaatteess
wwhhoo  sshhoouulldd  nnoott  bbee,,  oorr  ddoo  nnoott  nneeeedd  ttoo  bbee,,  iinn  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  iinnccaarrcceerraatteedd,,  ffiinnaanncciiaall  aanndd  hhuummaann
rreessoouurrcceess  aarree  ssttrreettcchheedd  bbeeyyoonndd  tthheeiirr  lliimmiittss;;  pphhyyssiiccaall  ppllaanntt  aanndd  wwoorrkksshhoopp  ffaacciilliittiieess  bbeeccoommee  oovveerr--
ccrroowwddeedd..  IInn  mmaannyy  ccoouunnttrriieess  tthheessee  pprroobblleemmss  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  ssiittuuaattiioonnss  wwhheerree  tthhee  mmoosstt  bbaassiicc
hhuummaann  rriigghhttss  ooff  pprriissoonneerrss  ccaannnnoott  ppoossssiibbllyy  bbee  pprrootteecctteedd,,  eevveenn  bbyy  wweellll--mmeeaanniinngg  aanndd  ddeeddiiccaatteedd
ccoorrrreeccttiioonnaall  wwoorrkkeerrss..
•• CCoorrrreeccttiioonnaall  ooffffiicciiaallss  hhaavvee  nnoo  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  ddeettaaiinneedd  wwhhiillee  aawwaaiittiinngg

ttrriiaall  oorr  tthhee  nnuummbbeerrss  sseenntteenncceedd  ttoo  iimmpprriissoonnmmeenntt..  TThhee  ssiizzee  ooff  pprriissoonn  ppooppuullaattiioonnss  ddeeppeennddss
uullttiimmaatteellyy  oonn  ssoocciiaall,,  mmoorraall  aanndd  ppoolliittiiccaall  cchhooiicceess  mmaaddee  bbyy  aa  ssoocciieettyy,,  aanndd  eevveenn  mmoorree  ddiirreeccttllyy
oonn  ddeecciissiioonnss  mmaaddee  bbyy  ootthheerr  lleevveellss  ooff  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm..  TThhee  sseenntteenncciinngg  pprraaccttiicceess  ooff
tthhee  ccoouurrttss  aarree  aann  oobbvviioouuss  eexxaammppllee..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  jjuuddggeess  hhaavvee  lliittttllee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee
oouuttccoommee  ffoorr  ooffffeennddeerrss  ooff  tthhee  sseenntteenncceess  tthheeyy  iimmppoossee..  TThheeyy  ddoo  nnoott  kknnooww  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  uunnddeerr
wwhhiicchh  sseenntteenncceess  aarree  sseerrvveedd,,  oorr  eevveenn  --  iinn  ssoommee  ccaasseess  --  wwhheetthheerr  sseenntteenncceess  aarree  sseerrvveedd  aatt  aallll..
TThhiiss  hhaass  lleedd  ttoo  ddeemmaannddss  ffoorr  `̀ttrruutthh  iinn  sseenntteenncciinngg''  iinniittiiaattiivveess,,  wwhheerree  sseenntteenncceess  aarree  sseerrvveedd  aass
tthhee  jjuuddggeess  oorrddaaiinn..  JJuuddggeess  hhaavvee  nnoo  ffeeeeddbbaacckk  oonn  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthheeiirr  sseenntteenncciinngg  ddeecciissiioonnss,,  aanndd
ooppeerraattee  wwiitthhoouutt  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthheeiirr  ddeecciissiioonnss..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthheeyy  aarree
uunnddeerr  rreelleennttlleessss  pprreessssuurree  ffrroomm  vviiccttiimmss  aanndd  tthhee  ppuubblliicc  ggeenneerraallllyy  ttoo  sseenntteennccee  ooffffeennddeerrss  ttoo
iinnssttiittuuttiioonnss..AAtt  pprreesseenntt,,  tthheerree  aarree  aatttteemmppttss  iinn  ssoommee  ssoocciieettiieess  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhee  pprroobblleemm  ooff  oovveerr--
ccrroowwddiinngg  iinn  iinnssttiittuuttiioonnss  bbyy  iinnccrreeaasseedd  uussee  ooff  ccoommmmuunniittyy  mmeeaassuurreess::  eelleeccttrroonniicc  mmoonniittoorriinngg,,
pprroobbaattiioonn,,  aanndd  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviicceess  mmeeaassuurreess..  HHoowweevveerr,,  tthheessee  aarree  bbeeiinngg  oovveerrwwhheellmmeedd  aass
rraappiiddllyy  aass  iinnssttiittuuttiioonnss..  FFoorr  ssoommee  pprroobbaattiioonn  sseerrvviicceess,,  cclliieennttss  aarree  ttooddaayy  nnoo  mmoorree  tthhaann  nnaammeess  iinn
aa  ccoommppuutteerr  ddaattaa--bbaassee,,  aanndd  tthhee  pprroobbaattiioonn  oorrddeerr  hhaass  nnoo  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  tthhee  ccaarree  aanndd
ssuuppeerrvviissiioonn  tthhaatt,,  iinn  iittss  iinncceeppttiioonn,,  ddiissttiinngguuiisshheedd  pprroobbaattiioonn  aass  aa  ccoorrrreeccttiioonnaall  sseenntteennccee..  SSoooonn,,
ccoommmmuunniittyy  ccoorrrreeccttiioonnaall  mmeeaassuurreess  aarree  sseeeenn  aass  nnoo  mmoorree  tthhaann  ppaappeerr  sseenntteenncceess,,  wwiitthh  nnoo  rreeaall
mmeeaanniinngg  ttoo  tthhee  ooffffeennddeerrss,,  aanndd  wwiillll  iinneevviittaabbllyy  bbee  sseeeenn  aass  hhaavviinngg  nnoo  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ffuuttuurree
ccoonndduucctt  ooff  tthhoossee  sseenntteenncceedd..  PPuubblliicc  ddeemmaannddss  ffoorr  `̀eeffffeeccttiivvee''  sseenntteenncceess  wwhhiicchh  `̀gguuaarraanntteeee
pprrootteeccttiioonn''  ffrroomm  ccrriimmiinnaall  aaccttiivviittyy  wwiillll  rreessuulltt  ((aanndd  iinn  ssoommee  ccoouunnttrriieess  aallrreeaaddyy  hhaavvee  rreessuulltteedd))  iinn
hhaarrsshheerr  llaawwss,,  wwiitthh  aauuttoommaattiicc  sseenntteenncciinngg  ffoorr  rreeppeeaatt  ooffffeennddeerrss  ttoo  lloonngg  ppeerriiooddss  ooff
iimmpprriissoonnmmeenntt..WWiitthhoouutt  aa  tthhrruusstt  ttoowwaarrddss  rreenneewwaall,,  tthheerree  sseeeemmss  nnoo  ffoorreesseeeeaabbllee  eenndd  ttoo  tthhee
iinnccrreeaasseedd  uussee  ooff  iinnccaarrcceerraattiioonn..  MMoorree  aanndd  mmoorree  ppeerrssoonnss  wwiillll  bbee  sseenntteenncceedd  ttoo  lloonnggeerr  aanndd
lloonnggeerr  tteerrmmss  ooff  iimmpprriissoonnmmeenntt..  MMoorree  pprriissoonnss  mmuusstt  bbee  bbuuiilltt,,  tthhrroowwiinngg  aaddddiittiioonnaall  ssttrraaiinn  oonn
ppuubblliicc  rreessoouurrcceess..  IInnssttiittuuttiioonnss  wwiillll  nnoott  bbee  bbuuiilltt  qquuiicckkllyy  eennoouugghh  ttoo  rreelliieevvee  tthhee  ssttrraaiinn  ooff  oovveerr--
ccrroowwddiinngg,,  aanndd  aallll  ccoorrrreeccttiioonnaall  ssyysstteemm  ddoollllaarrss  wwiillll  bbee  ddiirreecctteedd  ttoo  bbuuiillddiinngg  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ppaayyiinngg
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ssttaaffff  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  iinnmmaatteess..  FFeeww  ddoollllaarrss  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  nneecceessssaarryy  pprrooggrraammss  ooff
ccoouunnsseelllliinngg,,  rree--ttrraaiinniinngg,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  rreelleeaassee..  IInnmmaatteess  --wwhheenn  tthheeyy  aarree
rreelleeaasseedd  --  wwiillll  rreettuurrnn  wwiitthhoouutt  aaddeeqquuaattee  ssuuppppoorrtt  ttoo  aa  ssoocciieettyy  tthhaatt  iinnccrreeaassiinnggllyy  rreejjeeccttss  tthheemm,,
wwhhiillee  ssttiillll  rreettaaiinniinngg  tthhee  ccrriimmiinnooggeenniicc  iinnfflluueenncceess  wwhhiicchh  bbrroouugghhtt  tthheemm  ttoo  aann  iinnssttiittuuttiioonn  iinn  tthhee
ffiirrsstt  ppllaaccee..EEvveennttuuaallllyy,,  tthhee  ccrriimmiinnaall  ssaannccttiioonnss  mmaayy  ttaakkee  tthhee  ppllaaccee  ooff  ddeeffeennccee  iinndduussttrriieess  iinn  tthhee
eeccoonnoommyy  ooff  ssoommee  ddeevveellooppeedd  nnaattiioonnss..  CCoonncceeppttss  ooff  ssoocciiaall  ddeeffeennccee  aaggaaiinnsstt  tthhee  iinntteerrnnaall  eenneemmyy
wwiillll  rreeppllaaccee  tthhee  ppllaannss  ffoorr  ddeeffeennccee  aaggaaiinnsstt  eexxtteerrnnaall  tthhrreeaattss..  MMoorree  ccrriimmiinnaall  ggrroouuppss  mmaayy  ffoorrmm  iinn
ssoocciieettyy,,  ttoo  eexxppllooiitt  tthhee  wweeaakknneesssseess  ooff  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm..  TThheeyy  mmaayy  bbeeggiinn  ttoo  aattttaacckk
tthhee  eeccoonnoommiicc  ssttrruuccttuurree  ooff  nnaattiioonnss  bbyy  iinnccrreeaassiinnggllyy  ssoopphhiissttiiccaatteedd  ccrriimmeess,,  bbaasseedd  llaarrggeellyy  iinn
eeccoonnoommiicc  mmoottiivveess  aanndd  bbyy  uussiinngg  tthhee  nneewweesstt  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  pprrooffiitt  ffrroomm  ccoommmmeerrcciiaall  aaccttiivviittyy..
AAtttteemmppttss  aatt  bbrriibbeerryy  oorr  bbllaacckkmmaaiill  ooff  ppoolliiccee,,  pprroosseeccuuttoorrss  aanndd  jjuuddggeess,,  aanndd  aatttteemmppttss  ttoo  ccoorrrruupptt
aanndd  iinnfflluueennccee  rreelleeaassee  ddeecciissiioonnss  mmaayy  ffuurrtthheerr  eerrooddee  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  aa  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  ttoo
ooppeerraattee  iinn  aa  jjuusstt  aanndd  ffaaiirr  mmaannnneerr..AA  ppeerrcceeiivveedd  uunnrreessppoonnssiivveenneessss  ooff  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm
ttoo  tthhee  ppuubblliicc  ddeemmaanndd  ffoorr  ssaaffeettyy  ccaann  ggeenneerraattee  ppuubblliicc  ffrruussttrraattiioonn  aanndd  iinnccrreeaassee  ssuuppppoorrtt  ffoorr
ssoocciiaallllyy  ddeessttrruuccttiivvee  mmeeaassuurreess..  RRiicchh  aanndd  ppoowweerrffuull  iinnddiivviidduuaallss  oorr  ggrroouuppss  mmaayy  iinnccrreeaassiinnggllyy
sseeggrreeggaattee  tthheemmsseellvveess  iinn  pprrootteecctteedd  ffoorrttrreesssseess,,  ppuurrcchhaassiinngg  ffrroomm  pprriivvaattee  ssoouurrcceess  pphhyyssiiccaall
sseeccuurriittyy  iiff  nnoott  ppeeaaccee  ooff  mmiinndd..  PPoollaarriizzaattiioonn  ooff  ssoocciieettyy  iinnttoo  tthhee  aaddvvaannttaaggeedd  aanndd  ddiiss--aaddvvaannttaaggeedd
mmaayy  bbeeccoommee  mmoorree  eexxttrreemmee..  RReessppeecctt  ffoorr  hhuummaann  rriigghhttss,,  ttoolleerraannccee  aanndd  aawwaarreenneessss  ooff  hhuummaann
ddiiggnniittyy  wwiillll  bbee  ddiimmiinniisshheedd  aass  ssoocciieettyy  rreettrreeaattss  iinnttoo  aann  aarrmmeedd--ccaammpp  mmeennttaalliittyy,,  sseeeekkiinngg
pprrootteeccttiioonn  ffoorr  tthheemmsseellvveess,,  wwhhiillee  ssuuppppoorrttiinngg  aannyy  mmeeaassuurree,,  nnoo  mmaatttteerr  hhooww  hhaarrsshh,,  wwhhiicchh  sseeeekkss
ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  iinn  ssoocciieettyy..  TThhee  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  tthheemmsseellvveess  mmaayy  bbaanndd  ttooggeetthheerr  iinn
ggrroouuppss  ttoo  rreessiisstt  ccoonnttrrooll..SSuucchh  aa  gglloooommyy  ffoorreeccaasstt  mmaayy  sseeeemm  oovveerr--ddrraawwnn,,  bbuutt  tthhee  ddeesscceenntt  iinnttoo
tthhee  aabbyyssss  ccoouulldd  bbee  ssuuddddeenn  iiff  pprreecciippiittaatteedd  bbyy  aa  bbrreeaakk--ddoowwnn  iinn  ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  ccrriimmiinnaall
jjuussttiiccee  ssyysstteemm..  EEaarrllyy  ttrreennddss  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  ssoocciieettaall  bbrreeaakkddoowwnn  aarree  bbeeccoommiinngg  eevviiddeenntt  iinn
ssoommee  ssoocciieettiieess..  OOnnllyy  bbyy  sseeiizziinngg  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbrreeaakk  tthhee  ccyyccllee  ooff  eexxcceessssiivvee
ccrriimmiinnaalliizzaattiioonn  ooff  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ooff  oovveerr--iinnccaarrcceerraattiioonn,,  wwiitthh  rreessoouurrcceess  ssqquuaannddeerreedd  oonn
bbuuiillddiinnggss  rraatthheerr  tthhaann  bbuuiillddiinngg  bbrriiddggeess  ffoorr  iinnmmaatteess  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  aanndd  hheellppeedd  ttoo  rree--iinntteeggrraattiioonn  iinn
ssoocciieettyy,,  ccaann  tthhee  eevveennttuuaall  bbrreeaakkddoowwnn  ooff  ccoommmmuunniittyy  ttrruusstt  iinn  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  aass  aa  pprrootteeccttiioonn  bbee
aavvooiiddeedd..AAnnootthheerr  cchhaalllleennggee  oofftteenn  iiddeennttiiffiieedd  iiss  aa  ppeerrcceeiivveedd  llaacckk  ooff  aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  ttoo
mmaannaaggee  ccoorrrreeccttiioonnss  ssyysstteemmss  aass  wweellll  aass  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee..  TThhee  iimmppaacctt  ooff  ssccaarrccee  rreessoouurrcceess
oobbvviioouussllyy  vvaarriieess  ddrraammaattiiccaallllyy,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  rreessoouurrccee  bbaassee  ffrroomm  wwhhiicchh  ccoorrrreeccttiioonnss
ssyysstteemmss  ssttaarrtt..  IInn  ssoommee  nnaattiioonnss,,  llaacckk  ooff  rreessoouurrcceess  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  pprroobblleemmss  wwiitthh  mmaaiinnttaaiinniinngg
eevveenn  tthhee  mmoosstt  bbaassiicc  hhuummaann  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  iinnmmaatteess::  ffoooodd,,  sshheelltteerr  aanndd  mmeeddiiccaall  nneecceessssiittiieess..
IInn  ootthheerr  nnaattiioonnss  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  mmeett,,  bbuutt  llaacckk  ooff  rreessoouurrcceess  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  iinnaaddeeqquuaattee
pprrooggrraammss  aanndd  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  iinnmmaatteess  ttoo  bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ffrroomm  ccoorrrreeccttiioonnaall  ttiimmee..
NNoo  nnaattiioonn  ccaann  ffoorreesseeee  aa  ffuuttuurree  wwhheerree  aaddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  aarree  gguuaarraanntteeeedd..  SSoo  iitt  iiss  tthhaatt
ccoonnttiinnuueedd  rreessttrriiccttiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  iiss  aa  ffuuttuurree  ttrreenndd  aanndd  ddrraammaattiicc  cchhaalllleennggee  ffoorr  tthhee  ccoorrrreeccttiioonnss
ssyysstteemmss  ooff  aallll  nnaattiioonnss..AAtt  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveell,,  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall
ddeevveellooppmmeenntt  aaggeenncciieess  aarree  ccaalllleedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  ttoo  rreevviieeww  tthheeiirr  aaiidd  pprrooggrraammss  iinn
oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ggrreeaatteerr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  aarreeaa..  BBuutt,,  hhooww  ddoo
aaiidd  aaggeenncciieess  rreeccooggnniizzee  aa  ccoorrrreeccttiioonnaall  ssyysstteemm  wwhhiicchh,,  iinn  ssppiittee  ooff  iittss  ccuurrrreenntt  ffaaiilliinnggss,,  iiss
ggeennuuiinneellyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  hhuummaann  rriigghhttss,,  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  pprroossppeerriittyy  aanndd  ppeeaaccee,,  ffrroomm  aa
ccoorrrreeccttiioonnaall  ssyysstteemm  wwhhiicchh  iiss  uullttiimmaatteellyy  sseeeekkiinngg  ttoo  ddeeffeeaatt  tthheessee  ggooaallss??TThhee  eennoorrmmiittyy  ooff  tthhee
cchhaalllleennggeess  ffaacceedd  bbyy  eexxiissttiinngg  ssoocciiaall  ccoonnttrrooll  aanndd  ddeemmooccrraattiicc  iinnssttiittuuttiioonnss  sshhoouulldd  nnoott  pprreevveenntt  aa
rreeaalliizzaattiioonn  tthhaatt  tthheerree  aarree  aallssoo  vveerryy  rreeaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  nneeww  ccrreeaattiivvee  aanndd  hhoolliissttiicc
aapppprrooaacchheess,,  ffoorr  aa  nneeww  vviissiioonn  ooff  jjuussttiiccee  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  eemmeerrggee  aanndd  gguuiiddee  oouurr  ccoolllleeccttiivvee
cchhooiicceess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  nneeww  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ttrraannssffeerr  tteecchhnnoollooggiieess  aarree
ooppeenniinngg  tthhee  ddoooorr  ttoo  ccoonnssuullttaattiioonnss,,  eexxcchhaannggeess  aanndd  rriicchh  nneeww  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwhhiicchh,,  oonnllyy  aa  ddeeccaaddee
aaggoo,,  wweerree  oonnllyy  aa  ddrreeaamm..TThheessee  nneeww  ooppppoorrttuunniittiieess  mmuusstt  bbee  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  vviiggoorroouussllyy  sseeiizzeedd  ttoo
aaffffiirrmm  aa  nneeww  vviissiioonn  ooff  eexxcceelllleennccee  iinn  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss..  TThheessee  ooppppoorrttuunniittiieess  mmuusstt  bbee
sshhaarreedd  bbeettwweeeenn  jjuurriissddiiccttiioonnss..  TThhee  oobbssttaacclleess  ttoo  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  kknnoowwlleeddggee  aanndd  ooppppoorrttuunniittiieess
bbeettwweeeenn  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  pprrooffeessssiioonnaallss  wwhhoo  aarree  iinnssppiirreedd  bbyy  aa  vviissiioonn  ooff  jjuussttiiccee  aanndd  ppeeaaccee,,
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tthhrroouugghh  eexxcceelllleennccee  iinn  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss,,  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd..CChhaannggee  ccaannnnoott  bbee
aaccccoommpplliisshheedd  bbyy  tthhee  ccoorrrreeccttiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  aalloonnee..  WWhhaatteevveerr  lleeaaddeerrsshhiipp  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  aanndd
ccoorrrreeccttiioonnaall  eexxppeerrttss  mmaayy  pprroovviiddee  bbyy  pprrooppoossiinngg  rreenneewwaall  aanndd  aa  nneeww  vviissiioonn,,  tthhee  bbeesstt  mmeeaannss  ooff
rreeaalliizziinngg  tthheemm  mmuusstt  uullttiimmaatteellyy  bbee  ppuurrssuueedd  aatt  aa  bbrrooaaddeerr,,  ccoolllleeccttiivvee  lleevveell..  NNeevveerrtthheelleessss,,
ccoorrrreeccttiioonnaall  lleeaaddeerrss  hhaavvee  aa  ccrruucciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  hheellpp  ssoocciieettyy  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  sshhaarree
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthheessee  iissssuueess,,  aanndd  ttoo  ddoo  ssoo  iinn  aa  wwaayy  wwhhiicchh  wwiillll  pprroommoottee  ssoocciiaall  jjuussttiiccee,,
ppeeaaccee,,  pprroossppeerriittyy  aanndd  hhaarrmmoonnyy..  CCRRIIMMIINNAALL  JJUUSSTTIICCEE  PPOOLLIICCYY  AANNDD  TTHHEE
RROOLLEE  OOFF  CCOORRRREECCTTIIOONNSS  HHiissttoorriiccaallllyy,,  oouurr  oovveerraallll  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff
ooffffeennddeerrss  hhaass  oofftteenn  bbeeeenn  iinnccoonnssiisstteenntt,,  vvaagguuee,,  rreeaaccttiivvee,,  aanndd  cceerrttaaiinnllyy  nnoonn--ssttrraatteeggiicc..  AAtt  oonnee
ttiimmee  oorr  aannootthheerr,,  ppuunniisshhmmeenntt,,  rreettrriibbuuttiioonn,,  ddeetteerrrreennccee,,  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  tthhee
ooppeerraattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  oouurr  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ooffffeennddeerrss..  WWee  hhaavvee  ggoonnee
ffrroomm  ppuunniittiivvee  ppaarraa--mmiilliittaarryy  aapppprrooaacchheess,,  ttoo  aaccttiivvee  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn
iinntteerrvveennttiioonnss,,  ttoo  aa  `̀nnootthhiinngg  wwoorrkkss''//wwaarreehhoouussiinngg  pphhiilloossoopphhyy  wwiitthhoouutt  aannyy  ffuunnddaammeennttaall  aanndd
eenndduurriinngg  sseennssee  ooff  ddiirreeccttiioonn  oorr  vviissiioonn..  WWee  nneeeedd  aa  vviissiioonn  tthhaatt  cclleeaarrllyy  ddeeffiinneess  ffoorr  uuss,,  oouurr
ssttaaffff,,  ooffffeennddeerrss,,  tthhee  ppuubblliicc,,  aanndd  oouurr  ccoolllleeaagguueess  wwiitthhiinn  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemmss,,  wwhhaatt
wwee  bbeelliieevvee  oouurr  rroollee  iiss,,  wwhheerree  wwee  aarree  ggooiinngg  aanndd  hhooww  wwee  eexxppeecctt  ttoo  ggeett  tthheerree..    ((CCoo--CChhaaiirr''ss
OOppeenniinngg  RReemmaarrkkss,,  SSeeccoonndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSyymmppoossiiuumm  oonn  tthhee  FFuuttuurree  ooff  CCoorrrreeccttiioonnss,,
11999933))..IInn  ttooddaayy''ss  ccoommpplleexx  ssoocciiaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  wwoorrlldd,,  ssuucccceessssffuull  ccoorrrreeccttiioonnaall  lleeaaddeerrss  aarree  tthhoossee
wwhhoo  hhaavvee  lleeaarrnneedd  ttoo  tthhiinnkk  aanndd  aacctt  ssttrraatteeggiiccaallllyy..  TThheeyy  rreeccooggnniizzee  tthhee  nneeeedd  ttoo  cclleeaarrllyy  iiddeennttiiffyy
tthhee  ppuurrppoossee  tthheeyy  mmuusstt  aacchhiieevvee  aanndd  tthhee  cchhaalllleennggeess  tthheeyy  mmuusstt  ffaaccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  iitt..  TThheeyy
kknnooww  tthhaatt  tthheeyy  mmuusstt  bbee  ppuurrppoosseeffuull  iinn  tthheeiirr  aaccttiioonn..  TThheeyy  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  tthheeyy  mmuusstt  aallllooww  tthhee
ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthheeiirr  ppuurrppoossee  ttoo  bbee  iinnfflluueenncceedd  aanndd  sshhaappeedd  bbyy  aa  bbrrooaaddeerr  pprroocceessss  ooff  ccoonnssuullttaattiioonn
wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr,,  wwiitthh  tthhee  ootthheerr  sseeggmmeennttss  ooff  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  aanndd,,  mmoosstt
iimmppoorrttaannttllyy,,  wwiitthh  tthhee  ppuubblliicc  tthheeyy  sseerrvvee..  TThhiiss  iiss  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ssttrraatteeggiicc
ppllaannnniinngg  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt..TThhee  cchhaalllleennggee  ffaacceedd  bbyy  ccoorrrreeccttiioonnaall  lleeaaddeerrss  wwiitthh  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo
ssoocciiaall  jjuussttiiccee,,  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ddeemmooccrraattiicc  vvaalluueess  iiss  eennoorrmmoouuss..  IInn  mmaannyy  nnaattiioonnss,,  tthhee
ttrraaddiittiioonn  ooff  tthheeiirr  pprrooffeessssiioonn  hhaass  bbeeeenn  oonnee  ooff  iissoollaattiioonniissmm,,  aa  ffaaiitthhffuull  sseerrvviiccee  hhiiddddeenn  iinn  sseeccrreeccyy
aanndd  aa  ddeeffeennssiivveenneessss  aaggaaiinnsstt  oouuttssiiddee  iinntteerrvveennttiioonn..  YYeett,,  tthheeyy  aarree  nnooww  ccaalllleedd  uuppoonn  ttoo  ppaarrttiicciippaattee
eeffffeeccttiivveellyy  iinn  bbrrooaadd  ssoocciiaall  ppoolliiccyy  ddeebbaatteess,,  ttoo  ddeevveelloopp  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiitthh  ootthheerr  ssoocciiaall
iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy..MMaannyy  ccoorrrreeccttiioonnaall  ooffffiicciiaallss  aarree  aawwaarree  ooff  tthhee  nneeeedd  ttoo
ddeevveelloopp  aa  ccoonnsseennssuuss  oorr  aaggrreeeemmeenntt  oonn  tthhee  ggooaallss  aanndd  ppuurrppoosseess  ooff  ccoorrrreeccttiioonnaall  mmeeaassuurreess..  SSuucchh
aa  ccoonnsseennssuuss,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iitt  mmaayy  bbee  bbaasseedd  oonn  aa  ggrreeaatteerr  aawwaarreenneessss  ooff  wwhhaatt  ccaann
rreeaalliissttiiccaallllyy  bbee  aacchhiieevveedd  bbyy  ccoorrrreeccttiioonnss  aanndd  ooff  tthhee  lleevveell  ooff  rreessoouurrcceess  rreeqquuiirreedd  bbyy  ccoorrrreeccttiioonnaall
aaggeenncciieess  ttoo  ssuucccceeeedd,,  ccoouulldd  ccoouunntteerr  aa  wwoorrlldd--wwiiddee  ppuubblliicc  ttrreenndd  ttoo  oovveerr--rreellyy  oonn  tthhee  ccrriimmiinnaall
jjuussttiiccee  ssyysstteemm,,  aanndd  oonn  ccoorrrreeccttiioonnss  iinn  ppaarrttiiccuullaarr..TThhee  ppuubblliicc  ssoommeettiimmeess  mmaayy  sshhooww  aa  tteennddeennccyy
ttoo  bbee  ssuussppiicciioouuss  ooff  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  ccoorrrreeccttiioonnaall  ooffffiicciiaallss  ttoo  ffuunnddaammeennttaall  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee
ppoolliiccyy  ddeebbaatteess..  GGiivveenn  tthhee  ttrraacckk  rreeccoorrdd  ooff  mmoosstt  ccoorrrreeccttiioonnaall  aaggeenncciieess  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr
ooppeennnneessss  aanndd  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  eennggaaggee  iinn  aa  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  tthheeyy  sseerrvvee,,  iitt  iiss  nnoott
ssuurrpprriissiinngg  tthhaatt  tthhee  mmoottiivveess  ooff  ccoorrrreeccttiioonnaall  lleeaaddeerrss  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ssoocciiaall
ddeebbaattee  aarree  ssoommeettiimmeess  ppeerrcceeiivveedd  aass  sseellff--sseerrvviinngg..  TThheerree  iiss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  ssuucchh  aa  nneeggaattiivvee
ppeerrcceeppttiioonn  hhaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  tthhwwaarrtteedd  ccoorrrreeccttiioonnaall  eexxppeerrttss''  eeffffoorrttss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ffuullllyy  ttoo  tthhee
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ccoonnsseennssuuss  wwiitthhiinn  tthheeiirr  oowwnn  ccoouunnttrryy  oonn  aa  rreeaalliissttiicc  rroollee  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonnss..  AAss  aa
rreessuulltt,,  mmaannyy  ccoorrrreeccttiioonnaall  ooffffiicciiaallss  hhaavvee  bbeeeenn  tteemmpptteedd  ttoo  ttaakkee  rreeffuuggee  iinn  aa  sstteerriillee  ffoorrmm  ooff
iinntteerrnnaattiioonnaalliissmm  ,,  hhooppiinngg  ttoo  oobbttaaiinn  ccoonnffiirrmmaattiioonn,,  oorr  ooffffiicciiaall  ssaannccttiioonn  ffrroomm  aa    hhiigghheerr  aauutthhoorriittyy
,,  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  vviissiioonn  ooff  tthhee  rroollee  ooff  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss..  AAllll  ooff  tthheemm  eevveennttuuaallllyy
rreettuurrnn  hhoommee  qquuiittee  ddiissaappppooiinntteedd..EEnnlliigghhtteenneedd  ccoorrrreeccttiioonnaall  ooffffiicciiaallss  aaccccuurraatteellyy  ppeerrcceeiivvee  tthhee
uurrggeennccyy  ooff  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aa  pprriinncciipplleedd  ssttaatteemmeenntt  ooff  aa  vviissiioonn  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss..  TThhee
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ccoonnsseennssuuss  oonn  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss,,  tthhoouugghh  aallwwaayyss  aa  ddiiffffiiccuulltt
eevvoolluuttiioonnaarryy  pprroocceessss,,  iiss  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  ssuucccceeeedd  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  oorr  eevveenn,,  aass  ssoommee  wwoouulldd  aarrgguuee,,
aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell..  TThheerree  aarree  uunnffoorrttuunnaatteellyy  nnoo  sshhoorrtt--ccuuttss  ttoo  tthhee  ccrreeaattiioonn,,  aatt  tthhee  ssoocciiaall  lleevveell,,  ooff
aa  ccoolllleeccttiivvee  sseennssee  ooff  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccrriimmiinnaall  ssaannccttiioonnss  aanndd  tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  jjuussttiiccee,,  ppeeaaccee
aanndd  ddeemmooccrraaccyy..  WWhhaatt  eellssee  sshhoouulldd  aa  vvaalluuee--bbaasseedd  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  rreefflleecctt  bbuutt  tthhee  vvaalluueess
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hheelldd  aanndd  uupphheelldd  bbyy  tthhee  ssoocciieettyy  iitt  sseerrvveess??  AAssssuummiinngg  ootthheerrwwiissee  iiss  aa  rreecciippee  ffoorr  ddiissaasstteerr  aanndd
oonnllyy  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  iissoollaattiinngg  cceerrttaaiinn  nnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  aa  ppoossiittiioonn  wwhheerree  tthheeyy  aarree
ddoooommeedd  ttoo  ffaaiilluurree..  TThhaatt  iiss  wwhhyy,,  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss,,  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  nnoorrmmaattiivvee
aapppprrooaacchh,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  wweeaakk  pprroommiisseess  ooff  mmoorraall  ppeerrssuuaassiioonn  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  eemmbbaarrrraassssmmeenntt
aass  mmeeaannss  ttoo  ffoorrccee  ccoommpplliiaannccee,,  ccaann  oonnllyy  pprroodduuccee  eexxaassppeerraattiinngg  rreessuullttss..TThhee  UU..NN..  aaddoopptteedd  tthhee
SSttaannddaarrdd  MMiinniimmuumm  RRuulleess  iinn  11995577..11  SSiinnccee  tthheenn,,  sseevveerraall  WWoorrlldd  CCoonnggrreesssseess  aanndd  ccoouunnttlleessss
ootthheerr  mmeeeettiinnggss  hhaavvee  bbeeeenn  hheelldd..  FFoorrmmaall  pplleeddggeess  ooff  ccooooppeerraattiioonn  wweerree  rreegguullaarrllyy  eexxcchhaannggeedd
bbeettwweeeenn  nnaattiioonnss..  MMaannyy  ootthheerr  ssttaannddaarrddss--sseettttiinngg  iinnssttrruummeennttss,,  mmoosstt  ooff  tthheemm  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee
hhuummaann  aanndd  ppoolliittiiccaall  rriigghhttss  ooff  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  aarree  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  ccoorrrreeccttiioonnaall  iinntteerrvveennttiioonn,,  hhaavvee
bbeeeenn  ccaarreeffuullllyy  nneeggoottiiaatteedd  aanndd  aaddoopptteedd  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  bbootthh  tthhee  UU..NN..  aanndd  ootthheerr  iinntteerrnnaattiioonnaall
oorrggaanniizzaattiioonnss..YYeett,,  tthhee  ssaammee  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aanndd  iinnddeeeedd  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall
ccoommmmuunniittyy  aass  aa  wwhhoollee,,  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  bbee  hhaauunntteedd  bbyy  tthheeiirr  oowwnn  ppoowweerrlleessssnneessss  ttoo
eeffffeeccttiivveellyy  mmoonniittoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff,,  lleett  aalloonnee  eennffoorrccee,,  tthheessee  ssttaannddaarrddss  aanndd  tthhuuss  pprrootteecctt
ffuunnddaammeennttaall  hhuummaann  rriigghhttss..  HHoorrrreennddoouuss  aanndd  iinnddeeffeennssiibbllee  aabbuusseess  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aarree  rreeppoorrtteedd
wwiitthh  cclloocckkwwoorrkk  rreegguullaarriittyy  ffrroomm  aallll  ppaarrttss  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  TThhee  ssyysstteemmiicc  aanndd  ssyysstteemmaattiicc  nnaattuurree  ooff
tthheessee  aabbuusseess  iiss  ddeennoouunncceedd  wwiitthh  aallll  tthhee  mmoorraall  aauutthhoorriittyy  tthhaatt  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ccaann
mmuusstteerr..  VVeerryy  oofftteenn,,  tthhee  ccuullpprriittss  aarree  rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  vveerryy  ssaammee  ttaabbllee  aatt  wwhhiicchh  tthheeyy
tthheemmsseellvveess  aapppprroovveedd  aanndd  rraattiiffiieedd  tthhee  ssttaannddaarrddss..  IInn  tthhee  rraarree  ooccccaassiioonnss  wwhheerree  tthheeyy  aarree  ddiirreeccttllyy
ccoonnffrroonntteedd  wwiitthh  tthhee  ccaarreeffuullllyy  ddooccuummeenntteedd  aanndd  hheeaarrtt--rreennddiinngg  ffaaccttss  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn
uunnaabbllee  ttoo  rreepprreessss,,  tthhee  ppaatteenntt  lliieess,,  cclleevveerr  ddeenniiaallss,,  ccaarreeffuullllyy  cchhoorreeooggrraapphheedd  oobbffuussccaattiioonn  aanndd  tthhee
ffaallssee  eexxccuusseess  wwiitthh  wwhhiicchh  tthheeyy  tteenndd  ttoo  rreeppllyy  aarree  uussuuaallllyy  lleefftt  uunncchhaalllleennggeedd.. AA  NNEEWW
PPAARRAADDIIGGMM  FFOORR  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOOOOPPEERRAATTIIOONNTThheerree  iiss  aa  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt
aallrreeaaddyy  eevviiddeenntt  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  cciirrcclleess..  TThhee  nnoorrmmaattiivvee  aapppprrooaacchh,,  wwhhiicchh  hhaass  ddoommiinnaatteedd  tthhee
ffiieelldd  ooff  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee,,  iiss  sslloowwllyy  ggiivviinngg  pprreecceeddeennccee  ttoo  aann  aapppprrooaacchh  wwhhiicchh  iiss  ccoollllaabboorraattiivvee
aanndd  pprriinncciipplleedd,,  wwhhiicchh  iiss  rreessppeeccttffuull  ooff  ccuullttuurraall  aanndd  ggeennddeerr  ddiiffffeerreenncceess  aanndd  iiss  bbaasseedd  oonn  mmuuttuuaall
aassssiissttaannccee..TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  nnoorrmmaattiivvee  aapppprrooaacchh  bbaasseedd  oonn  ffoorrmmaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  pprriinncciipplleess,,
rruulleess  aanndd  ssttaannddaarrddss  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aabbaannddoonneedd  aanndd  nneeiitthheerr  sshhoouulldd  iitt  bbee..  MMoosstt  iinntteerrnnaattiioonnaall
nnoorrmmaattiivvee  ssttaannddaarrddss  aarree    mmiinniimmaa    aanndd  rraarreellyy  aatttteemmpptteedd  ttoo  ddeeffiinnee    eexxcceelllleennccee    iinn  tthhee  ccrriimmiinnaall
jjuussttiiccee  ssyysstteemm..  EExxcceelllleennccee  ccaann  ooff  ccoouurrssee,,  bbyy  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssaall  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  HHuummaann
RRiigghhttss,,  bbee  ccoonnssttrruueedd  aass  tthhee  eeffffiicciieenntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  ttoo  tthhee
pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann,,  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  ppoolliittiiccaall  rriigghhttss..  HHoowweevveerr,,  uunnttiill  nnooww
rreellaattiivveellyy  lliittttllee  hhaass  bbeeeenn  ooffffeerreedd,,  iinn  aa  pprraaccttiiccaall  sseennssee,,  bbyy  iinntteerrnnaattiioonnaall  bbooddiieess  iinn  tteerrmmss  ooff  aa
ccoonnsseennssuuss  oorr  gguuiiddaannccee  oonn  hhooww  ssuucchh  aa  bbrrooaadd  oobbjjeeccttiivvee  mmiigghhtt  bbeesstt  aanndd  mmoosstt  eeffffiicciieennttllyy  bbee
aacchhiieevveedd  iinn  aa  ddeemmooccrraattiicc  ssoocciieettyy..NNooww,,  tthheerree  iiss  aa  ggrroowwiinngg  rreeccooggnniittiioonn  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aannyy  ooff  tthheessee  ccaann  oonnllyy  bbee  aacchhiieevveedd  bbyy  bbuuiillddiinngg  oonn  tthhee  ssttrreennggtthhss  ooff  eexxiissttiinngg
ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  tthhrroouugghh  ccoollllaabboorraattiivvee  eeffffoorrttss  ttoo  mmaakkee  ffuullll  uussee  ooff  eexxiissttiinngg
ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo::11)) iiddeennttiiffyy  bbeesstt  pprraaccttiicceess  aanndd  bbeenncchhmmaarrkkss  ooff  eexxcceelllleennccee;;22)) ddeevveelloopp
qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  pprroocceesssseess  aaddaapptteedd  ttoo  ssuuiitt  nnaattiioonnaall  cciirrccuummssttaanncceess;;  aanndd,,33)) pprroovviiddee  aa
ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ccoollllaabboorraattiioonn,,  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  aanndd  eexxcchhaannggeess  bbeettwweeeenn  nnaattiioonnss..TThhaatt  nneeww
aapppprrooaacchh  iiss  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  AAggeennddaa  ffoorr  tthhee  NNiinntthh  WWoorrlldd  CCoonnggrreessss  oonn  tthhee  PPrreevveennttiioonn  ooff
CCrriimmee..  IItt  iiss  aallssoo  cclleeaarrllyy  tthhee  bbaassiiss  ooff  mmaannyy  ooffffiicciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  pprriioorriittyy  ffoorr  aaccttiioonn::  ee..gg..,,    AA
SSttaatteemmeenntt  ooff  PPrriinncciipplleess  aanndd  PPrrooggrraammmmee  ooff  AAccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn
aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammmmee    aaddoopptteedd  aatt  aa  mmiinniisstteerriiaall  mmeeeettiinngg  iinn  VVeerrssaaiilllleess,,  iinn  11999911;;

                                                                   
11  SSttaannddaarrdd  MMiinniimmuumm  RRuulleess  ffoorr  tthhee  TTrreeaattmmeenntt  ooff  PPrriissoonneerrss,,  EE..SS..CC..RReess..  666633
((XXXXIIVV))  CC,,  UU..NN..  EESSCCOORR,,  2244tthh  SSeessss..,,  SSuupppp..  NNoo..  11  aatt  1111,,  UU..NN..  DDoocc..  EE//33004488
((11995577))  aass  aammeennddeedd  bbyy  EE..SS..CC..  RReess..  22007766  ((LLXXIIII)),,  UU..NN..  EESSCCOORR,,  6622nndd  SSeessss..,,
SSuupppp..  NNoo..  11,,  aatt  3355,,  UU..NN..  DDoocc..  EE//55998888  ((11997777))..  TThheessee  wwiillll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo
hheerreeaafftteerr  aass  SS..MM..RR..
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GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  RReessoolluuttiioonn  4466//11552222,,  aallssoo  aaddoopptteedd  iinn  11999911,,  wwhhiicchh  aacccceepptteedd  tthhee  ssttaatteemmeenntt
ooff  pprriinncciipplleess  aanndd  pprrooggrraamm  ooff  aaccttiioonnss  aanndd  ccaalllleedd  ffoorr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  nneeww  CCoommmmiissssiioonn  oonn
CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee..TThhee    SSttaatteemmeenntt  ooff  PPrriinncciipplleess    rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  aa
hhuummaannee  aanndd  eeffffiicciieenntt  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm,,  bbyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ppeeaaccee
aanndd  sseeccuurriittyy,,  ccaann  bbee  aann  iinnssttrruummeenntt  ooff  eeqquuiittyy,,  ssoocciiaall  jjuussttiiccee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiivvee  ssoocciiaall  cchhaannggee,,
pprrootteeccttiinngg  bbaassiicc  vvaalluueess,,  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ddeemmooccrraaccyy..  TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  iiss  ccaalllleedd
uuppoonn  ttoo    iinnccrreeaassee  iittss  ssuuppppoorrtt  ttoo  tteecchhnniiccaall  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  aassssiissttaannccee  aaccttiivviittiieess  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt
ooff  aallll  ccoouunnttrriieess,,  iinncclluuddiinngg  ddeevveellooppiinngg  aanndd  ssmmaalllleerr  ccoouunnttrriieess,,  aanndd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff
eexxppaannddiinngg  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneeeeddeedd  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn  aanndd
vviiaabbllee,,  ffaaiirr  aanndd  hhuummaannee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemmss..  IInn  ccrreeaattiinngg  tthhee    eennhhaanncceedd    UU..NN..  CCrriimmee
PPrreevveennttiioonn  aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammmmee  aanndd  tthhee  nneeww  CCoommmmiissssiioonn,,  tthheerree  wwaass  aa  cclleeaarr
eemmpphhaassiiss  ppllaacceedd  oonn  aann  aapppprrooaacchh  bbaasseedd  oonn  pprrooffeessssiioonnaall  ttrraaiinniinngg,,  eexxcchhaannggee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn
iinnnnoovvaattiivvee  aanndd  ssuucccceessssffuull  mmeeaassuurreess  aanndd  oonn  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  bbeettwweeeenn  ssttaatteess33..  IInn
ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  pprriioorriittiieess  ooff  tthhee  pprrooggrraamm,,  tthhee  rreessoolluuttiioonn  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  aassssiisstt  llooccaall
jjuurriissddiiccttiioonnss  ttoo  ccoonnffrroonntt  ssppeecciiffiicc  ddiiffffiiccuullttiieess,,  rreellaatteedd  ttoo  nnaattiioonnaall  oorr  iinntteerrnnaattiioonnaall
cciirrccuummssttaanncceess,,  iinn  wwaayyss  wwhhiicchh  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  nnaattiioonnaall  cciirrccuummssttaanncceess  aanndd  pprriioorriittiieess..TThhiiss
nneeww  aapppprrooaacchh  iiss  wwhhaatt  iinnssppiirreedd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree''ss  ccuurrrreenntt  iinniittiiaattiivvee  ttoo  pprroommoottee  tthhee
aaffffiirrmmaattiioonn  aanndd  tthhee  pprraaccttiiccaall  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  uunniivveerrssaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  hhuummaann  vvaalluueess  aanndd  pprriinncciipplleess  aapppplliiccaabbllee
ttoo  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss..

                                                                   
22  GG..AA..  RReess..4466//115522,,  UU..NN..  GGAAOORR,,  4466tthh  SSeessss..,,  SSuupppp..  NNoo..4499,,  aatt  221177,,  UU..NN..DDoocc..
AA//4466//4499  ((11999922))..  TThhee  ""SSttaatteemmeenntt  ooff  PPrriinncciipplleess""  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  AAnnnneexx  ttoo
tthhee  RReessoolluuttiioonn..

33  IIddeemm,,  AAnnnneexx,,  ppaarraa..  1177..



1100

  CChhaapptteerr  22 TTHHEE
FFUUTTUURREE  OOFF  CCOORRRREECCTTIIOONNSS AA  NNEEWW
CCOOMMMMIITTMMEENNTTMMoosstt  aannaallyyssttss  hhaavvee  rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  tthheerree  iiss,,  iiff  nnoott  aa
nneeww  vviissiioonn,,  aatt  lleeaasstt  aann  eemmeerrggiinngg  iimmppeettuuss  ffoorr  cchhaannggee,,  aa  ccoonnvveerrggeennccee  ooff
iinntteerreessttss  aanndd  ccoonncceerrnnss  aammoonngg  ccoorrrreeccttiioonnaall  lleeaaddeerrss  aanndd  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee
ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..  TThhee  iissssuueess  tthheeyy  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  aaddddrreessss
rreessoonnaattee  ffrroomm  tthhee  ssaammee  bbrrooaadd  cchhaalllleennggeess  wwhhiicchh  ccoonnffrroonntt  aallll
ssoocciieettiieess..TThhee  rreenneewweedd  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  ccoorrrreeccttiioonnaall  pprrooffeessssiioonnaallss
tthheemmsseellvveess  ttoo  bbee  mmoorree  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd,,  nnoott  oonnllyy  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall,,  bbuutt
aallssoo  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoolliiccyy  ddeebbaatteess  oonn  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ppoolliicciieess  mmuusstt
nnoott  bbee  oovveerrllooookkeedd..  SSeevveerraall  ccoorrrreeccttiioonnaall  aaggeenncciieess  hhaavvee  iinntteerrnnaattiioonnaall
ccooooppeerraattiioonn  aass  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  oowwnn  ooffffiicciiaall  mmaannddaattee  aanndd  tthheeyy  ttaakkee  iitt  vveerryy
sseerriioouussllyy..  TThhiiss  iiss  ppaarrttllyy  aa  rreefflleeccttiioonn  ooff  tthhee  ggrroowwiinngg  rreeccooggnniittiioonn  tthhaatt
mmaannyy  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  cchhaalllleennggeess  ffaacciinngg  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemmss  aarree
gglloobbaall  iinn  nnaattuurree..  IItt  iiss  aallssoo  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  ggrroowwiinngg  aawwaarreenneessss  aammoonngg
tthheessee  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  nneeeedd  ttoo  aacctt  llooccaallllyy  wwhhiillee  tthhiinnkkiinngg  gglloobbaallllyy  aanndd
hheellppiinngg  eeaacchh  ootthheerr..CCrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ooffffiicciiaallss  wwiitthh  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo
ssoocciiaall  jjuussttiiccee  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  aallll  ccoouunnttrriieess..  TThheeyy  rreeffuussee  ttoo  ssuubbssccrriibbee  ttoo
tthhee  eenndduurriinngg  nneeggaattiivvee  vviieeww  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss  aass  tthhee  aannttiitthheessiiss  ooff  ffrreeeeddoomm
aanndd  ddeemmooccrraaccyy..  IInnsstteeaadd,,  tthheeyy  pprrooppoossee  aa  rreenneewweedd  vviissiioonn  ooff  aa  hhuummaannee
aanndd  eeffffiicciieenntt  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  wwhhiicchh,,  bbyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee
mmaaiinntteennaannccee  ooff  ppeeaaccee  aanndd  sseeccuurriittyy,,  ccaann  bbee  aann  iinnssttrruummeenntt  ooff  eeqquuiittyy,,
ssoocciiaall  jjuussttiiccee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiivvee  ssoocciiaall  cchhaannggee,,  pprrootteeccttiinngg  bbaassiicc  vvaalluueess,,
hhuummaann  rriigghhttss  aanndd  ddeemmooccrraaccyy..  IItt  iiss  aa  pprriinncciipplleedd  aapppprrooaacchh,,  ooppeenn  ttoo
ddiissccuussssiioonn  aanndd  rreeffiinneemmeenntt,,  aarroouunndd  wwhhiicchh  tthheeyy  hhooppee  ttoo  ccrreeaattee  aa  wwiiddee
ccoonnsseennssuuss  aanndd  aa  nneeww  ccoolllleeccttiivvee  iimmppeettuuss  ffoorr  cchhaannggee..TThhee  llaasstt  sseevveerraall
yyeeaarrss  hhaavvee  sseeeenn  iinnccrreeaasseedd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn,,  ddiiaalloogguuee  aanndd
eexxcchhaannggeess  bbeettwweeeenn  ccoorrrreeccttiioonnaall  ooffffiicciiaallss..  BBiillaatteerraall,,  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerr--
rreeggiioonnaall  iinniittiiaattiivveess  hhaavvee  mmuullttiipplliieedd  iinn  aann  aatttteemmpptt  bbyy  mmaannyy  ccoorrrreeccttiioonnaall
lleeaaddeerrss  ttoo  ssoollvvee  iissssuueess  ooff  mmuuttuuaall  ccoonncceerrnn,,  ssuucchh  aass  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff
ffoorreeiiggnn  pprriissoonneerrss,,  aanndd  ttoo  ccooooppeerraattee  aanndd  aassssiisstt  eeaacchh  ootthheerr  iinn  aaddddrreessssiinngg
tthhee  ggrreeaatt  cchhaalllleennggeess  ffaacciinngg  ccoorrrreeccttiioonnss  ttooddaayy..  TThhee  NNiinntthh  WWoorrlldd
CCoonnggrreessss  iiss  aann  ooccccaassiioonn  ttoo  ccaarreeffuullllyy  rreevviieeww  tthhee  pprrooggrreessss  aacchhiieevveedd  bbyy
tthheessee  vvaarriioouuss  iinniittiiaattiivveess  aass  wweellll  aass  vvaarriioouuss  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  ffuurrtthheerr
aaccttiioonn..WWhhiillee  mmaannyy  wwiillll  llooookk  aatt  tthheessee  rreecceenntt  ddeevveellooppmmeennttss  aass  aa  rreeaassoonn
ffoorr  ooppttiimmiissmm,,  ootthheerrss  wwiillll  nnoo  ddoouubbtt  ccoonntteemmppllaattee  tthheemm  wwiitthh  iimmppaattiieennccee,,
ccyynniicciissmm  oorr  ffeeaarr..  GGrreeaatteerr  eeffffiicciieennccyy  aanndd  ccoosstt  eeffffeeccttiivveenneessss,,  ttiigghhtteerr  rriisskk
mmaannaaggeemmeenntt,,  mmooddeerrnn  mmaannaaggeemmeenntt  tteecchhnniiqquueess  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn
tteecchhnnoollooggyy  aapppplliieedd  ttoo  ppuunniisshhmmeenntt  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss,,  ccaann  eeaassiillyy  eevvookkee  aa
ffrriigghhtteenniinngg  pprroossppeecctt..  GGrreeaatteerr  eeffffiicciieennccyy  iinn  ccoorrrreeccttiioonnss  ccoouulldd  iinnddeeeedd
ssttaanndd  iinn  sshhaarrpp  ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhee  rreellaattiivvee  iinneeffffiicciieennccyy  ooff  ccuurrrreenntt  hhuummaann
rriigghhttss  pprrootteeccttiioonn  iinnssttrruummeennttss  aanndd  mmeecchhaanniissmmss..HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  oonnllyy
oonnee  rreeaassoonnaabbllee  gguuaarraanntteeee  tthhaatt  ssuucchh  tteecchhnnoollooggiiccaall  iimmpprroovveemmeennttss  wwiillll
nnoott  bbee  uusseedd  aaggaaiinnsstt  ddeemmooccrraattiicc  vvaalluueess,,  iinn  ddeeffiiaannccee  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  oorr
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ssiimmppllyy  ttoo  pprreevveenntt  ssoocciiaall  cchhaannggee..  TThhiiss  gguuaarraanntteeee  uullttiimmaatteellyy  rreessttss  oonn  tthhee
qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ppeeooppllee  eennttrruusstteedd  wwiitthh  ssoocciiaall  ccoonnttrrooll  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  oonn
tthhee  ddeepptthh  ooff  tthheeiirr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ppuubblliicc  ssccrruuttiinnyy,,  ooppeennnneessss,,  ssoocciiaall
jjuussttiiccee  aanndd  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss.. TTWWOO  SSYYMMPPOOSSIIAA
OONN  TTHHEE  FFUUTTUURREE  OOFF  CCOORRRREECCTTIIOONNSSWWee  pprrooppoossee  hheerree  ttoo  bbrriieeffllyy
rreevviieeww  tthhee  rreessuullttss  ooff  ttwwoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssyymmppoossiiaa  oonn  tthhee  ffuuttuurree  ooff
ccoorrrreeccttiioonnss..  TThhee  ffiirrsstt  ssyymmppoossiiuumm,,  hheelldd  iinn  OOttttaawwaa  iinn  11999911,,  wwaass
ssppoonnssoorreedd  bbyy  CCoorrrreeccttiioonnaall  SSeerrvviiccee  CCaannaaddaa  aanndd  tthhee  SSoocciieettyy  ffoorr  tthhee  RReeffoorrmm  ooff
CCrriimmiinnaall  LLaaww..  TThhee  sseeccoonndd  oonnee  wwaass  hheelldd  iinn  OOccttoobbeerr  11999933,,  iinn  PPooppoowwoo,,
PPoollaanndd,,  aanndd  wwaass  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  CCrriimmiinnaall  LLaaww
RReeffoorrmm  aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPoolliiccyy,,  CCoorrrreeccttiioonnaall  SSeerrvviiccee  CCaannaaddaa  aanndd  tthhee
PPoolliisshh  MMiinniissttrryy  ooff  JJuussttiiccee..  TThhee  ssyymmppoossiiaa  wweerree  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ffoorrmmuullaattee  aa
ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss  nnooww  aanndd  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree..AAtt  tthhee
FFiirrsstt  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSyymmppoossiiuumm  oonn  tthhee  FFuuttuurree  ooff  CCoorrrreeccttiioonnss,,  lleeaaddiinngg  ttoo
tthhee  ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  aa  SSttrraatteeggiicc  FFrraammeewwoorrkk  ddooccuummeenntt,,  oonn  iimmpprroovveedd
ccoorrrreeccttiioonnss,,  tthhee  eemmpphhaassiiss  wwaass  oonn  ggooiinngg  bbeeyyoonndd  eexxiissttiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall
ssttaannddaarrddss  ttoowwaarrddss  aa  nneeww  vviissiioonn..  AAtt  tthhee  sseeccoonndd  ssyymmppoossiiuumm  tthheerree
sseeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  rraatthheerr  rreemmaarrkkaabbllee  ccoonnggrruuiittyy  iinn  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee
nnaattuurree  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  ffaacciinngg  ccoorrrreeccttiioonnaall  ssyysstteemmss,,  aass  wweellll  aass  iinn  aa
pphhiilloossoopphhyy  ooff  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  ssyysstteemmiicc  pprroobblleemmss..  AAggrreeeemmeenntt  oonn  aa  sseett
ooff  vvaalluueess,,  wwiitthh  jjuussttiiccee  aatt  tthhee  ccoorree  ooff  tthheessee,,  pprroovviiddeedd  aa  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  ffoorr
ffuurrtthheerr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aann  iinniittiiaattiivvee  ffoorr  tthhee  ppuurrssuuiitt  ooff  eexxcceelllleennccee  iinn
ccoorrrreeccttiioonnss..11999911  SSyymmppoossiiuumm  ((OOttttaawwaa  --  CCaannaaddaa))AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff
tthhee  ffiirrsstt  ssyymmppoossiiuumm,,  tthheerree  wwaass  cclleeaarrllyy  aa  hhooppee  tthhaatt,,  bbyy  ccoommiinngg  ttooggeetthheerr
ffoorr  tthhee  eevveenntt  aanndd  pprrooppoossiinngg  aa  vviissiioonn  ooff  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss
bbaasseedd  oonn  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  pprrooffeessssiioonnaall  ccoonnsseennssuuss,,  ccoorrrreeccttiioonnaall  ooffffiicciiaallss
ccoouulldd  hhaavvee  aann  iimmppaacctt  oonn  sshhaappiinngg  nnaattiioonnaall  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ppoolliicciieess..  IInn
ffaacctt,,  tthhee  ffiirrsstt  ssyymmppoossiiuumm  wwaass  pprreesseenntteedd  aass    aann  aatttteemmpptt  ttoo  mmaakkee  aa
pprrooffeessssiioonnaall,,  ccoorrrreeccttiioonnaall  pprrooppoossaall  ffoorr  aa  jjooiinntt  aaggeennddaa  wwiitthh
ggoovveerrnnmmeennttss,,  aanndd  tthhrroouugghh  tthheemm,,  wwiitthh  tthhee  ppeeooppllee  tthheeyy  sseerrvvee  44..TThhee
oorrggaanniizzeerrss  ooff  tthhee  SSyymmppoossiiuumm  hhaadd  wwiisshheedd  ttoo  ffiinndd  bbeetttteerr  mmeeaannss  ooff
aaddddrreessssiinngg  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  llaacckk  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  ppoolliiccyy
mmaakkeerrss  aanndd  tthhee  ppuubblliicc,,  ooff  tthhee  ppuurrppoosseess  wwhhiicchh  ccaann  bbee  eeffffeeccttiivveellyy
aacchhiieevveedd  bbyy  ccoorrrreeccttiioonnss..  SSyymmppoossiiuumm  ppaarrttiicciippaannttss  oobbsseerrvveedd  tthhaatt    tthhee
ddeemmiissee  ooff  tthhee  rroollee  ooff  rreehhaabbiilliittaattiioonn  aass  tthhee  pprriimmaarryy  ggooaall  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss
hhaadd  lleedd  ttoo  ddiissoorriieennttaattiioonn  aanndd  aa  pprroolloonnggeedd  ppeerriioodd  ooff  qquueessttiioonniinngg  tthhee
ppuurrppoosseess  ooff  iimmpprriissoonnmmeenntt..  55TThhee  iinnccrreeaassiinngg  aanndd  oofftteenn  eexxcceessssiivvee  uussee  ooff
iinnccaarrcceerraattiioonn,,  iitt  wwaass  ffeelltt,,    hhaass  bbeeeenn  aann  iinneeffffeeccttiivvee  ssoocciiaall  ppoolliiccyy  wwhhiicchh
sshhoouulldd  bbee  ccuurrttaaiilleedd..  66  AAnn  oovveerr--rreelliiaannccee  oonn  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm

                                                                   
44  IINNGGSSTTRRUUPP,,  OO..  ((11999911))..  SSyymmppoossiiuumm  oonn  tthhee  FFuuttuurree  ooff  CCoorrrreeccttiioonnss,,  oopp..  cciitt..,,  pp..88..

55  SSyymmppoossiiuumm  oonn  tthhee  FFuuttuurree  ooff  CCoorrrreeccttiioonnss,,  OOpp..  cciitt..,,  pp..2222..

66  SSyymmppoossiiuumm  oonn  tthhee  FFuuttuurree  ooff  CCoorrrreeccttiioonnss,,  OOpp..  cciitt..,,  pp..  1166..
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aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  oonn  ccoorrrreeccttiioonnss  ttoo  ssoollvvee  ssoocciiaall  pprroobblleemmss  aanndd  ttoo
pprreevveenntt  ccrriimmee  iiss  nnoott  oonnllyy  oobbsseerrvveedd  eevveerryywwhheerree,,  bbuutt  iitt  iiss  aallssoo  ccoouupplleedd,,
dduuee  ttoo  ccoommppeettiinngg  ddeemmaannddss  ffoorr  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ootthheerr  ssoocciiaall  pprrooggrraammss,,  wwiitthh
aann  iinnaabbiilliittyy  oorr  aann  uunnwwiilllliinnggnneessss  ooff  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  pprroovviiddee  aaddeeqquuaattee
ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonnss..  PPrriissoonn  oovveerr--ccrroowwddiinngg  aanndd  tthhee  llaacckk
ooff  ccrreeddiibbllee  ccoommmmuunniittyy  aalltteerrnnaattiivveess  aappppeeaarreedd  ttoo  pprreesseenntt  nneeaarrllyy
iinnssuurrmmoouunnttaabbllee  pprroobblleemmss  ffoorr  mmaannyy  ccoorrrreeccttiioonnaall  aaggeenncciieess..  AA  ggrreeaatt
ccoonncceerrnn  wwaass  eexxpprreesssseedd  wwiitthh  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  mmiinnoorriittiieess  wwiitthh  ddiissttiinncctt
ccuullttuurreess  aanndd  llooww  eeccoonnoommiicc  ssttaattuuss  wweerree  ddrraammaattiiccaallllyy  oovveerr--rreepprreesseenntteedd
iinn  pprriissoonnss,,  tthhee  wwoorrlldd  oovveerr..SSyymmppoossiiuumm  ppaarrttiicciippaannttss  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee
ppuubblliicc''ss  wwiisshh  ffoorr  ppuunniittiivvee  ccrriimmee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  mmuusstt  nnoott  bbee
aacccceepptteedd  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ccoouunntteerreedd  bbyy  ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn,,  oorr  bbeetttteerr  ssttiillll
bbyy  tthhee    ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  nnaattiioonnaall  ccoonnsseennssuuss  oonn  aa  rreeaalliissttiicc  rroollee  ffoorr
ccoorrrreeccttiioonnss..  77BBaasseedd  oonn  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  sseevveerraall  jjuurriissddiiccttiioonnss,,  iitt  wwaass
ggeenneerraallllyy  bbeelliieevveedd  bbyy  ssyymmppoossiiuumm  ppaarrttiicciippaannttss  tthhaatt  aatt  lleeaasstt  ppaarrtt  ooff  tthhee
ssoolluuttiioonn  llaayy  iinn  aa  vvaalluuee--bbaasseedd  ssttrraatteeggiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  ccoorrrreeccttiioonnss..  AA
ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ssuucchh  aann  aapppprrooaacchh  ddiiccttaatteedd  ttoo  tthheemm  tthhee  ffoolllloowwiinngg
aaggeennddaa  ffoorr  aaccttiioonn::  ((11))  ddeeffiinniinngg  cclleeaarrllyy  wwhhaatt  wwaass  tthhee  ppuurrppoossee  ooff
ccoorrrreeccttiioonnss  aanndd  rreellaattiinngg  tthhaatt  ssttaatteemmeenntt  ttoo  bbaassiicc  ssoocciieettaall  vvaalluueess;;  ((22))
oobbttaaiinniinngg  ppoolliittiiccaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhaatt  ddeeffiinniittiioonn  ooff
ppuurrppoossee;;  ((33))  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  aanndd  ssttrroonngg  ccoorrrreeccttiioonnaall  lleeaaddeerrsshhiipp  ttoo
eennssuurree  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  ssttrraatteeggiicc  ppllaann;;  ((44))  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh
aanndd  pprrooaaccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  bbyy  ccoorrrreeccttiioonnaall  aaddmmiinniissttrraattoorrss  wwiitthh
ootthheerr  ppaarrttss  ooff  tthhee  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  aanndd  wwiitthh  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  tthhee
mmeeddiiaa..TThhee  ssyymmppoossiiuumm  ddeemmoonnssttrraatteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaannttss  tthhee  nneeeedd  ttoo  bbrriinngg
ttooggeetthheerr  ccoorrrreeccttiioonnaall  lleeaaddeerrss,,  hhuummaann  rriigghhttss  aaddvvooccaatteess,,  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss
aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  eexxppeerrttss  iinn  aa  ccoonncceerrtteedd  eeffffoorrtt  ttoo
iimmpprroovvee  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  aanndd  ttoo  tthhuuss  aaccttiivveellyy  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo
ssoocciiaall  jjuussttiiccee,,  ppeeaaccee  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  hhuummaann  rriigghhttss..  PPaarrttiicciippaannttss  aaggrreeeedd
tthhaatt  aann  eeddiittoorriiaall  ccoommmmiitttteeee  wwoouulldd  bbee  ccoonnvveenneedd  ttoo  ddrraafftt  aa  ""ssttrraatteeggiicc
ffrraammeewwoorrkk  ddooccuummeenntt""  ttoo  eexxpprreessss  tthhee  vvaalluueess  aanndd  pprriinncciipplleess  aarroouunndd
wwhhiicchh  aa  ccoonnsseennssuuaall  vviissiioonn  ooff  eexxcceelllleennccee  iinn  ccoorrrreeccttiioonnss  wwaass  eemmeerrggiinngg..

                                                                   
77  QQUUIINNLLAANN,,  MMiicchhaaeell,,  SSyymmppoossiiuumm  oonn  tthhee  FFuuttuurree  ooff  CCoorrrreeccttiioonnss,,  oopp..  cciitt..,,  pppp..
1166--1177..
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11999933  SSyymmppoossiiuumm  ((PPooppoowwoo  --  PPoollaanndd))TThhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee
eeddiittoorriiaall  ccoommmmiitttteeee  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  ccoonnssuullttaattiioonnss,,  aa  ddrraafftt  ddooccuummeenntt
ttiittlleedd  TToowwaarrddss  EExxcceelllleennccee  iinn  CCoorrrreeccttiioonnss,,  wwaass  ddiissccuusssseedd  aanndd  rreeffiinneedd
dduurriinngg  tthhee  sseeccoonndd  ssyymmppoossiiuumm88..  TThhee  aatttteemmpptt  ttoo  aarrttiiccuullaattee  aa  ccoommmmoonn
ssttrraatteeggiicc  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonnss  pprroovveedd  tthhaatt  tthhee  eexxeerrcciissee  iittsseellff
ccoouulldd  ffaacciilliittaattee  aa  uusseeffuull  ddiissccuussssiioonn  aanndd  aa  ssttiimmuullaattiinngg  eexxcchhaannggee  ooff
iiddeeaass..  HHoowweevveerr,,  iitt  aallssoo  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  ffoorreeffrroonntt  tthhee  ggrreeaatt  ddiiffffiiccuullttyy
tthheerree  iiss  iinn  ttrryyiinngg  ttoo  aarrrriivvee  aatt  aa  uusseeffuull  ccoommmmoonn  ffrraammeewwoorrkk  wwiitthh
pprraaccttiiccaall  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aa  ccoonnsseennssuuss  oonn  tthhee  vvaalluueess  ttoo  bbee
aaffffiirrmmeedd  aanndd  tthhee  ppuurrppoossee  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd  bbyy  tthhee  iinnssttrruummeenntt..  TThhee
sseeccoonndd  ssyymmppoossiiuumm  wwaass  ppeerrhhaappss  nnoott  aass  mmuucchh  aa  ssttrraatteeggiicc  sstteepp  ttoowwaarrdd
bbuuiillddiinngg  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnsseennssuuss  oonn  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss  iinn  aa
ddeemmooccrraattiicc  ssoocciieettyy,,  aass  aann  eesssseennttiiaall  pprree--rreeqquuiissiittee,,  aa  rreeaalliittyy  cchheecckk  oonn
wwhheetthheerr  ssuucchh  aann  aapppprrooaacchh  ccoouulldd  pprroodduuccee  uusseeffuull  rreessuullttss..  EEvveenn  iiff  oonnllyy  aa
lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  jjuurriissddiiccttiioonnss  wweerree  rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  ssyymmppoossiiuumm,,
mmoossttllyy  uunnooffffiicciiaallllyy,,  aanndd  iiff  bbrrooaaddeerr  iissssuueess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff
ccrriimmiinnaall  ssaannccttiioonnss  aanndd  sseenntteenncciinngg  iinn  ggeenneerraall  wweerree  nnoott  aaddddrreesssseedd,,  tthhee
tteesstt  wwaass  rreeaassssuurriinngg..  IItt  wwaass  eennccoouurraaggiinngg  aatt  lleeaasstt  iinn  tthhee  sseennssee  tthhaatt,,  iinn
ssppiittee  ooff  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ccoommpplleettee  ccoonnsseennssuuss  oonn  aallll  pprriinncciipplleess,,  ssuuppppoorrtt
ffoorr  tthhee  aapppprrooaacchh  wwaass  cclleeaarrllyy  eexxpprreesssseedd  bbyy  ppaarrttiicciippaannttss  wwhhoo  sshhaarreedd  aa
cclleeaarr  sseennssee  ooff  ssoolliiddaarriittyy  aanndd  aa  ccoonnffiirrmmaattiioonn  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  nnoott  aalloonnee  iinn
tthhee  ssttrruuggggllee  ttoo  rreeddeeffiinnee  ccoorrrreeccttiioonnss..TThhee  eexxeerrcciissee  mmaayy  aallssoo  hhaavvee
rreevveeaalleedd  tthhee  ddiissttaannccee  tthhaatt  tthheerree  ssttiillll  wwaass  bbeettwweeeenn  tthhee  vvaarriioouuss
jjuussrriissddiiccttiioonnss..  OOnn  tthhee  ssuurrffaaccee,,  oonnee  ssyysstteemm''ss  pprreeooccccuuppaattiioonn  wwiitthh  ffiinnddiinngg
eennoouugghh  rreessoouurrcceess  ttoo  ffeeeedd  aallll  ooff  iittss  pprriissoonneerrss  ccaannnnoott  bbee  eeqquuaatteedd  wwiitthh
tthhee  pprreeooccccuuppaattiioonn  ooff  aannootthheerr  ssyysstteemm  ffoorr  bbeetttteerr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh
mmaassss  mmeeddiiaa..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  oonnee  mmaayy  aarrgguuee  tthhaatt  iinn  bbootthh  ooff  tthheessee
ssiittuuaattiioonnss  tthheerree  iiss  tthhee  nneeeedd  ffoorr  tthhee  ccoorrrreeccttiioonnaall  aaggeennccyy  ttoo  ddeevveelloopp  aann
uunnddeerrssttaannddiinngg  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  aaccttoorrss  aanndd  tthhee  ppuubblliicc
ooff  wwhhaatt  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  bbyy  tthhee  ccoorrrreeccttiioonnaall  ssyysstteemm,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt
rreessoouurrcceess  aarree  aavvaaiillaabbllee,,  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  bbrrooaaddeerr  ssoocciiaall  jjuussttiiccee  aanndd
ddeemmooccrraattiicc  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhaatt  ssoocciieettyy..IInn  aann  eemmeerrggiinngg  ddeemmooccrraaccyy  wwiitthh
sseevveerree  ffiinnaanncciiaall  rreessttrriiccttiioonnss  aanndd  aa  rreecceenntt  hhiissttoorryy  ooff  rreepprreessssiivvee  aanndd
ddeeeeppllyy  ddiissttrruusstteedd  ccoorrrreeccttiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  tthhee  cchhaalllleennggee  wwiillll
oobbvviioouussllyy  ccaallll  ffoorr  aa  ddiiffffeerreenntt  ssttrraatteeggyy  tthhaann  tthhaatt  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee
ssuuffffiicciieenntt  iinn  aa  rreellaattiivveellyy  wweeaalltthhyy  nnaattiioonn  wwiitthh  aann  oollddeerr  ddeemmooccrraattiicc
ttrraaddiittiioonn  aanndd  aa  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  ppuubblliicc  ttrruusstt  iinn  tthhee  ssttaattee''ss  iinnssttiittuuttiioonnss..  IInn
tthhiiss  eexxaammppllee,,  tthhee  nneeeedd  ttoo  eennlliisstt  bbrrooaadd  ppuubblliicc  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aanndd
ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ccoorrrreeccttiioonnaall  aaggeenncciieess  aanndd  tthheeiirr  mmaannddaattee,,  aass  aa

                                                                   
88..  SSeeee  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCEENNTTRREE  FFOORR  CCRRIIMMIINNAALL  LLAAWW  RREEFFOORRMM  AANNDD
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ffuunnddaammeennttaall  ssttrraatteeggiicc  oobbjjeeccttiivvee,,  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  vveerryy  mmuucchh  tthhee  ssaammee  iinn
bbootthh  ssiittuuaattiioonnss..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ccaann  bbee  ddeeffiinneedd  iinn  tteerrmmss  wwhhiicchh
aarree  hheellppffuull  ttoo  bbootthh  ggrroouuppss  aanndd  wwhhiicchh  ccaann  sseerrvvee  aass  aa  bbaassiiss  ffoorr
eennlliigghhtteenneedd  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  ooffffiicciiaallss  ooff  tthheessee  ccoouunnttrriieess..

AANN  AAGGEENNDDAA  FFOORR  AACCTTIIOONNOOnnee  ccaannnnoott  hheellpp  bbuutt  bbee
ccoonncceerrnneedd  bbyy  ooffffiicciiaall  rreeppoorrttss  oonn  tthhee  hhoorrrreennddoouuss  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  ssttiillll
pprreevvaaiill  iinn  mmaannyy  ccoorrrreeccttiioonnaall  ssyysstteemmss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..  TThheessee
ssyysstteemmss,,  aass  aallll  ssoocciiaall  ssyysstteemmss,,  aarree  tthhee  rreefflleeccttiioonn  ooff  ccoommpplleexx  ccuullttuurraall,,
ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonnss,,  wwhhiicchh  ccoorrrreeccttiioonnaall  lleeaaddeerrss  ccaann  hhaarrddllyy
bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  cchhaannggee  bbyy  tthheemmsseellvveess..  AA  ssiiggnniiffiiccaanntt  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee
ttwwoo  ssyymmppoossiiaa  wwaass  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaggeennddaa  ffoorr
aaccttiioonn..IInn  oorrddeerr  ffoorr  aa  nneeww  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eexxcceelllleennccee  ttoo  bbee  rreefflleecctteedd  iinn
ccoonnccrreettee  aaccttiioonnss,,  aa  ccoonnttiinnuueedd  ccoonncceerrtteedd  eeffffoorrtt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  ccoorrrreeccttiioonnaall
lleeaaddeerrss  iiss  rreeqquuiirreedd..  IInn  vvaarriioouuss  iinntteerrnnaattiioonnaall  mmeeeettiinnggss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee
ttwwoo  ssyymmppoossiiaa  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  aanndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnssuullttaattiioonn,,  aann
aaggeennddaa  ffoorr  aaccttiioonn  iiss  tteennttaattiivveellllyy  bbeeiinngg  ddeeffiinneedd..  TThhee  aaggeennddaa  ccaallllss  ffoorr  aa
ccoonncceerrtteedd  eeffffoorrtt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  ccoorrrreeccttiioonnaall  lleeaaddeerrss,,  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh
ootthheerr  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  pprrooffeessssiioonnaallss  aanndd  eexxppeerrttss,,  ttoo::  ·· eexxppllaaiinn  wwhhaatt
ccoorrrreeccttiioonn  iiss  aanndd  wwhhaatt  iitt  ccaann  rreeaalliissttiiccaallllyy  aacchhiieevvee;;  ·· eexxpprreessss  aanndd  eexxppllaaiinn
tthhee  vvaalluueess  tthhaatt  aarree  vviittaall  ttoo  ccoorrrreeccttiioonnss  iinn  aa  ddeemmooccrraattiicc  ssoocciieettyy;;  ··

bbrrooaaddeenn  tthhee  ddeebbaattee  ttoo  iinncclluuddee  eelleemmeennttss  ooff  sseenntteenncciinngg  aanndd  rreelleeaassee,,
aanndd  uullttiimmaatteellyy  tthhee  rroollee  aanndd  ppuurrppoossee  ooff  ccrriimmiinnaall  ssaannccttiioonnss;;  ··

ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  bbrrooaaddeerr  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ppoolliiccyy  ddeebbaattee,,  aatt  tthhee
nnaattiioonnaall,,  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveellss;;··   ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall
ppoolliiccyy  ddeevveellooppmmeenntt,,  tthhrroouugghh  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss
CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  PPrrooggrraammmmee  aanndd  ootthheerr  UU..NN..  aaggeenncciieess;;..··  rreellaattee  ccuurrrreenntt
eeffffoorrttss  ttoo  iimmpprroovvee  ccoorrrreeccttiioonnss  ttoo  eexxiissttiinngg  ssttaannddaarrddss,,  pprriinncciipplleess  aanndd
rruulleess  ((UU..NN..,,  CCoouunncciill  ooff  EEuurrooppee,,  CCoommmmoonnwweeaalltthh,,  AAmmeerriiccaann
CCoorrrreeccttiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn,,  eettcc......));;··    ddeeffiinnee  aanndd  eexxppllaaiinn  wwhhaatt  iiss
mmeeaanntt  bbyy  eexxcceelllleennccee  iinn  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss;;··  iiddeennttiiffyy  bbeesstt
pprraaccttiicceess  aanndd  bbeenncchhmmaarrkkss  ooff  eexxcceelllleennccee··  pprroovviiddee  ccoonnccrreettee  aanndd
pprraaccttiiccaall  mmeeaannss  ttoo  ssuuppppoorrtt  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinniittiiaattiivveess  ttoo
rreeaacchh  ffoorr  eexxcceelllleennccee  iinn  ccoorrrreeccttiioonnss;;··   bbuuiilldd  aa  nneettwwoorrkk  ffoorr  ccooooppeerraattiioonn
aanndd  ssuuppppoorrtt  eexxiissttiinngg  ccoommmmiittmmeennttss  ttoo  aa  ssttrraatteeggiicc  aapppprrooaacchh  aatt  tthhee
nnaattiioonnaall  lleevveell;;    ·· ccoollllaabboorraattee  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  tthhrroouugghh  jjooiinntt  ttrraaiinniinngg,,
tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  aanndd  mmuuttuuaall  aassssiissttaannccee  iinniittiiaattiivveess..

AA  SSTTRRAATTEEGGIICC  FFRRAAMMEEWWOORRKKCCoorrrreeccttiioonnaall  pprrooffeessssiioonnaallss
aarree  aatttteemmppttiinngg  ttoo  bbeetttteerr  aarrttiiccuullaattee  aa  tteennttaattiivvee  vviissiioonn  tthheeyy  ccoouulldd  ooffffeerr  aass
aa  bbaassiiss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  ootthheerr  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ppaarrttnneerrss,,  ppoolliittiicciiaannss
aanndd  tthhee  ppuubblliicc..  OOnnee  ooff  tthhee  ccoonnccrreettee  rreessuullttss  ooff  ssuucchh  eeffffoorrttss  iiss  tthhee
ddooccuummeenntt  ffiinnaalliizzeedd  aatt  tthhee  PPooppoowwoo  SSyymmppoossiiuumm::  TToowwaarrddss  IImmpprroovveedd
CCoorrrreeccttiioonnss::  AA  SSttrraatteeggiicc  FFrraammeewwoorrkk,,  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall
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CCeennttrree  iinn
11999944..99__________________________________________________________________________________________________________________
__________________ TThhee  ffuullll  ddooccuummeenntt  ccaann  bbee  oobbttaaiinneedd,,  iinn  FFrreenncchh  oorr
EEnngglliisshh,,  ffrroomm  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree..  AA  ccooppyy  ooff  tthhee  ddooccuummeenntt  mmaayy
aallssoo  bbee  oobbttaaiinneedd  eelleeccttrroonniiccaallllyy  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  bbyy  mmeeaannss  ooff  GGoopphheerr
((GGoopphheerr::  vviieeww..uubbcc..ccaa  ppoorrtt  7700  oorr  WWoorrlldd  WWiiddee  WWeebb  ((WWWWWW::
hhttttpp::////vviieeww..uubbcc..ccaa  //  AAccaaddeemmiicc  UUnniittss  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn//IInntteerrnnaattiioonnaall
CCeennttrree  ffoorr  CCrriimmiinnaall  LLaaww  RReeffoorrmm  aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPoolliiccyy))..
______________________________________________________________________________________________________________________________
______

TThhee  pprrooppoosseedd  ffrraammeewwoorrkk  iiss  nnoott  nnoorrmmaattiivvee  aanndd  cceerrttaaiinnllyy  ddooeess  nnoott
ppuurrppoorrtt  ttoo  ooffffeerr  ssppeecciiffiicc  ssttaannddaarrddss  ooff  eexxcceelllleennccee..  AAlltthhoouugghh  iitt  iiss  lliimmiitteedd
iinn  ssccooppee,,  iitt  bbeeggiinnss  ttoo  ddeelliinneeaattee  aa  vviissiioonn  ooff  eexxcceelllleennccee  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonnss  iinn
aa  ddeemmooccrraattiicc  ssoocciieettyy  aanndd  ttoo  sseerrvvee  aass  aa  rreemmiinnddeerr  ooff  eexxiissttiinngg
ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  iimmpprroovveemmeennttss  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn
jjuurriissddiiccttiioonnss.. TThhee  vviissiioonn  wwhhiicchh  iinnssppiirreedd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee
FFrraammeewwoorrkk  DDooccuummeenntt  iiss  oonnee  wwhhiicchh  eemmpphhaassiizzeedd::  tthhee  sshhaarriinngg  bbeettwweeeenn
jjuurriissddiiccttiioonnss  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ppuurrssuuee  eexxcceelllleennccee;;··  tthhee
ccoommmmuunniittyy''ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccrriimmee  pprreevveennttiioonn,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  ssoocciiaall  

jjuussttiiccee;;  ·· tthhee  nneeeedd  ttoo  ddeevveelloopp  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  ooff
tthhee  ppuubblliicc,,  ppoolliittiicciiaannss  aanndd  tthhee  ootthheerr  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  ccrriimmiinnaall
jjuussttiiccee  ssyysstteemm,,  bbaasseedd  oonn  aa  rreeaalliissttiicc  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  wwhhaatt  ccaann  bbee
aacchhiieevveedd  bbyy  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss;;  ·· tthhee  nneeeedd  ffoorr  ssyysstteemmiicc
iimmpprroovveemmeennttss  iinn  ccoorrrreeccttiioonnss  aanndd  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ppoolliicciieess  aanndd
lleeggiissllaattiioonn  tthhrroouugghh  aa  ccoonnssiisstteenntt  aapppprrooaacchh  ttoo  ooffffeennddeerrss  bbaasseedd  aa  

ccoohheerreenntt  ppuurrppoossee  ffoorr  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  oonn  sshhaarreedd  vvaalluueess  aanndd
pprriinncciipplleess;;··  tthhee  uurrggeennccyy  ooff  ddeevveellooppiinngg  iimmpprroovveedd  rriisskk  aasssseessssmmeenntt
ttoooollss  aanndd  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggiieess  tthhrroouugghh  oonn--ggooiinngg  rreesseeaarrcchh
aanndd  sshhaarriinngg  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  nnaattiioonnaallllyy  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy;;·· tthhee
uurrggeennccyy  ooff  ddeevveellooppiinngg  ccrreeddiibbllee  aalltteerrnnaattiivveess  ttoo  iinnccaarrcceerraattiioonn  aanndd  nnoonn--

ccuussttooddiiaall  mmeeaassuurreess  wwhhiicchh,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  eeffffeeccttiivvee  pprrooggrraammss,,  wwiillll
aaddddrreessss  tthhee  ppuubblliicc  ccoonncceerrnn  ffoorr  ssaaffeettyy;;··  tthhee  nneecceessssiittyy  ttoo  ssuuppppoorrtt
aannyy  vviissiioonn  ooff  eexxcceelllleennccee  bbyy  tthhee  ccaarreeffuull  rreeccrruuiittmmeenntt,,  pprrooppeerr
ttrraaiinniinngg  aanndd  mmoottiivvaattiioonn  ooff  mmaannaaggeerrss  aanndd  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  sshhaarree  aa  

ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eexxcceelllleennccee.. SSyymmppoossiiuumm  ppaarrttiicciippaannttss  hhaavvee  eexxpprreesssseedd
tthheeiirr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eexxcceelllleennccee  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff
ccoorrrreeccttiioonnss  ttoo  ssoocciiaall  jjuussttiiccee,,  ppeeaaccee,,  hhaarrmmoonnyy  aanndd  ssaaffeettyy..  TThheeyy  ooffffeerreedd
""jjuussttiiccee""  aass  tthhee  ccoorree  vvaalluuee,,  tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  tthhiiss  vviissiioonn..  TThhee  iiddeeaall  ooff
jjuussttiiccee  iiss  ccuullttuurraallllyy  ddeeffiinneedd  aanndd  eeaacchh  jjuurriissddiiccttiioonn  mmuusstt  iiddeennttiiffyy  aanndd
rreefflleecctt  oonn  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  tthhiiss  eesssseennttiiaall  ccuullttuurraall  aanncchhoorr  aanndd  iittss
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iimmpplliiccaattiioonn  ffoorr  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  lleevveell..  TThhee
pprrooppoosseedd  vviissiioonn  ssuuggggeessttss  tthhaatt,,  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  ccuullttuurraall  ddiiffffeerreenncceess  iinn
ddeeffiinniinngg  tthhee  jjuussttiiccee  iiddeeaall,,  tthhiiss  iiddeeaall  nneecceessssaarriillyy  iimmpplliieess::  ((11))  aa  dduuttyy  ttoo
pprrootteecctt  tthhee  rriigghhttss  ooff  ooffffeennddeerrss,,  bbaasseedd  oonn  eessttaabblliisshheedd  aanndd  rreenneewweedd
iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss;; ((22))  aa  ccoommmmiittmmeenntt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff
ccoorrrreeccttiioonnaall  ssyysstteemmss  ttoo  pprroommoottee,,  iinn  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  aanndd  wwiitthh  tthhee
ppuubblliicc,,  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  iinnhheerreenntt  ddiiggnniittyy,,  hhuummaanniittyy,,  aanndd  wwoorrtthh  ooff
aallll  iinnddiivviidduuaallss,,  iinncclluuddiinngg  ooffffeennddeerrss;;  aanndd,, ((33))  aa  rreessuullttiinngg
ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eeffffiicciieennttllyy  mmaannaaggee  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  wwiitthh
hhoonneessttyy,,  ooppeennnneessss  aanndd  iinntteeggrriittyy.. TThhee  aarrttiissaannss  ooff  tthhee  FFrraammeewwoorrkk
ooffffeerreedd,,  aass  aa  pprreelliimmiinnaarryy  bbaassiiss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn,,  aa  sseerriieess  ooff  ssttaatteemmeennttss  ooff
vvaalluueess  aanndd  pprriinncciipplleess  wwhhiicchh  aarree  mmeeaanntt  ttoo  iinnssppiirree  nnaattiioonnaall  aanndd  ttrraannss--
nnaattiioonnaall  aatttteemmppttss  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aa  nneeww  vviissiioonn  ooff
eexxcceelllleennccee..  TThhee  eeiigghhtt  vvaalluueess  iiddeennttiiffiieedd  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinngg::
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VVAALLUUEE  II  --  JJUUSSTTIICCEE  AASS  TTHHEE  CCOORREE  VVAALLUUEECCoorrrreeccttiioonnss  iiss  tthhaatt
ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  ggrreeaatteesstt  iimmppaacctt  oonn
tthhee  ffrreeeeddoommss,,  lliibbeerrttiieess  aanndd  rriigghhttss  ooff  iinnddiivviidduuaallss..  TThheerreeffoorree  tthhoossee  wwhhoo  aarree
iinnvvoollvveedd  iinn  ccoorrrreeccttiioonnss  mmuusstt  rreessppeecctt  ffuunnddaammeennttaall  hhuummaann  rriigghhttss  iinn  eevveerryy
aassppeecctt  ooff  tthheeiirr  wwoorrkk  aanndd  mmuusstt  bbee  gguuiiddeedd  bbyy  aa  bbeelliieeff  iinn:: ·· ffaaiirrnneessss  aanndd
eeqquuaalliittyy  uunnddeerr  aanndd  bbeeffoorree  tthhee  llaaww;; ·· tthhee  ddiiggnniittyy  aanndd  wwoorrtthh  ooff
iinnddiivviidduuaallss,,  aanndd ·· mmaannaaggiinngg  wwiitthh  hhoonneessttyy,,  ooppeennnneessss  aanndd
iinntteeggrriittyy..VVAALLUUEE  22FFuunnddaammeennttaall  ttoo  aann  eeffffeeccttiivvee  ccoorrrreeccttiioonnss  aanndd  jjuussttiiccee
ssyysstteemm  iiss  aa  ffiirrmm  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt  ooffffeennddeerrss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr
tthheeiirr  oowwnn  bbeehhaavviioouurr  aanndd  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  lliivvee  aass  llaaww--aabbiiddiinngg
cciittiizzeennss..VVAALLUUEE  33TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ooffffeennddeerrss  ccaann  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  eeffffeeccttiivveellyy  iinn
tthhee  ccoommmmuunniittyy  bbyy  mmeeaannss  ooff  nnoonn--ccuussttooddiiaall  ccoorrrreeccttiioonnaall  pprrooggrraammss;;
iimmpprriissoonnmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  wwiitthh  rreessttrraaiinntt..VVAALLUUEE  44IInn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff
ppuubblliicc  pprrootteeccttiioonn,,  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  ooffffeennddeerrss  mmuusstt  bbee  bbaasseedd  oonn  iinnffoorrmmeedd  rriisskk
aasssseessssmmeenntt  aanndd  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt..VVAALLUUEE  55EEffffeeccttiivvee  ccoorrrreeccttiioonnss  iiss  ddeeppeennddeenntt
oonn  wwoorrkkiinngg  iinn  cclloossee  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ppaarrttnneerrss  aanndd  tthhee
ccoommmmuunniittyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  aa  mmoorree  jjuusstt  hhuummaannee  aanndd  ssaaffee
ssoocciieettyy..VVAALLUUEE  66CCaarreeffuullllyy  rreeccrruuiitteedd  pprrooppeerrllyy  ttrraaiinneedd  aanndd  wweellll--iinnffoorrmmeedd  ssttaaffff
mmeemmbbeerrss  aarree  eesssseennttiiaall  ttoo  aann  eeffffeeccttiivvee  ccoorrrreeccttiioonnaall  ssyysstteemm..VVAALLUUEE  77TThhee  ppuubblliicc
hhaass  aa  rriigghhtt  ttoo  kknnooww  wwhhaatt  iiss  ddoonnee  iinn  ccoorrrreeccttiioonnss  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  tthhee
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm..VVAALLUUEE  88TThhee
eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  ccoorrrreeccttiioonnaall
ssyysstteemmss  aarree  ccaappaabbllee  ooff  rreessppoonnddiinngg  ttoo  cchhaannggee  aanndd  sshhaappiinngg  tthhee  ffuuttuurree..
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PPrreelliimmiinnaarryy  ccoonnssuullttaattiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ddooccuummeenntt
rreevveeaalleedd  aa  ccoonnttiinnuueedd  ssttrroonngg  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  pprroocceessss,,  iinniittiiaatteedd  bbyy  tthhee
ssyymmppoossiiaa,,  ttoo  bbeetttteerr  aarrttiiccuullaattee  tthhee  eemmeerrggiinngg  vviissiioonn  ooff  eexxcceelllleennccee  iinn  tthhee
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  sseenntteenncceess  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss..  MMaannyy  ooff  tthhee  ccoommmmeennttss
rreecceeiivveedd  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  tthhee  vvaalluueess  eexxpprreesssseedd  iinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk
ddooccuummeenntt  aarree  ccuullttuurraallllyy  ddeeffiinneedd  aanndd  tthhaatt  aa  ppeerrffeecctt  ccoonnsseennssuuss  oonn  tthheemm
iiss  uunnlliikkeellyy..  SSoommee  ccoommmmeennttss  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  iitt  mmaayy  iinn  ffaacctt  bbee
ccoouunntteerrpprroodduuccttiivvee  ttoo  aatttteemmpptt  ttoo  aacchhiieevvee  aa  ppeerrffeecctt  ccoonnsseennssuuss..OOtthheerr
ccoommmmeennttss  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aa  ssttrraatteeggiicc  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinniittiiaattiivvee
ttoo  ffaacciilliittaattee  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  iinniittiiaattiivveess  aanndd  ttoo  eennccoouurraaggee  tthhee
sshhaarriinngg  ooff  eexxppeerriieennccee  aanndd  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ccuurrrreenntt  ppoolliicciieess  aanndd
pprraaccttiicceess..  MMoosstt  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  ((iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  bbeesstt
pprraaccttiicceess  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ssuucccceessss)),,  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  pprroocceesssseess  aanndd
tthhee  sshhaarriinngg  ooff  ootthheerr  pprraaccttiiccaall  mmeeaannss  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ttoooollss  wwoouulldd  bbee
tthhee  mmoosstt  uusseeffuull  wwaayyss  ttoo  aassssiisstt  jjuurriissddiiccttiioonnss  iinn  mmoovviinngg  ttoowwaarrddss  tthhee
vviissiioonn  ooff  eexxcceelllleennccee..  QQUUEESSTTIIOONNSS  FFOORR
DDIISSCCUUSSSSIIOONNWWhhaatt  ssuuggggeessttiioonnss  wwoouulldd  yyoouu  ooffffeerr  ttoo  ffuurrtthheerr  rreeffiinnee  aanndd
iimmpprroovvee  tthhee  aaggeennddaa  ffoorr  aaccttiioonn  iiddeennttiiffiieedd  aabboovvee??AArree  yyoouu  oorr  yyoouurr
oorrggaanniizzaattiioonn  aabbllee  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ffuurrtthheerr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee
ssttrraatteeggiicc  ffrraammeewwoorrkk??DDoo  yyoouu  sseeee  aann  aaddvvaannttaaggee  ttoo  eexxppaannddiinngg  tthhee
ssttrraatteeggiicc  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  iinncclluuddee  pprree--ttrriiaall  pprroocceesssseess,,  sseenntteenncciinngg,,  rreelleeaassee
ddeecciissiioonnss  aanndd    ccoommmmuunniittyy  aalltteerrnnaattiivveess??AArree  tthheerree  aannyy  ffoorrtthhccoommiinngg
eevveennttss  aatt  wwhhiicchh  tthhee  ffrraammeewwoorrkk,,  tthhee  aaggeennddaa  ffoorr  aaccttiioonn  aanndd  tthhiiss
ddiissccuussssiioonn  ppaappeerr  ccoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  ddiissccuusssseedd??

CChhaapptteerr  33 TTHHEE  PPRROOPPOOSSEEDD
IINNIITTIIAATTIIVVEE SSHHAARRIINNGG  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS  FFOORR
EEXXCCEELLLLEENNCCEETThheerree  iiss  aa  vveerryy  rreeaall  nneeeedd  aanndd  aa  cclleeaarr  wwiilllliinnggnneessss  oonn  tthhee
ppaarrtt  ooff  mmaannyy  ccoorrrreeccttiioonnaall  aanndd  ootthheerr  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ooffffiicciiaallss  aarroouunndd
tthhee  wwoorrlldd  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  eesssseennttiiaall  vvaalluueess,,  pprriinncciipplleess  aanndd  eevveennttuuaallllyy  tthhee
ssttrraatteeggiieess  wwhhiicchh  mmuusstt  iinnssppiirree  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt
ooff  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemmss  aanndd  pprraaccttiicceess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheeyy  ffuullllyy
ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ppeeaaccee,,  jjuussttiiccee,,  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  hhuummaann  rriigghhttss..
TThhee  pprroommoottiioonn  ooff  vvaalluuee--bbaasseedd  ssttrraatteeggiicc  aapppprrooaacchheess  ccaann  bbee  sseennssiittiivvee  ttoo
llooccaall  hhiissttoorriiccaall,,  ccuullttuurraall  aanndd  ssoocciiaall  ffaaccttoorrss..  SSuucchh  aapppprrooaacchheess  wwiillll
nneecceessssaarriillyy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  llaarrggeellyy  sshhaappeedd  bbyy  llooccaall  ccoonnddiittiioonnss  ssuucchh  aass
tthhee  lleevveell  ooff  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  oorr  tthhee  rreellaattiivvee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff
ootthheerr  ssuuppppoorrttiinngg  ddeemmooccrraattiicc  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ppoolliittiiccaall  ssttaabbiilliittyy  aanndd  ssoo  oonn..
HHoowweevveerr,,  aaggrreeeemmeennttss  oonn  bbaassiicc  vvaalluueess  aanndd  pprriinncciipplleess  ffoorr  ccrriimmiinnaall
jjuussttiiccee  ppoolliicciieess  aarree  ppoossssiibbllee  bbeettwweeeenn  nnaattiioonnss  wwhhoo  sshhaarree  aa  ssiimmiillaarr
ppoolliittiiccaall  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  hhuummaann  rriigghhttss,,  ssoocciiaall  ppeeaaccee,,  jjuussttiiccee  aanndd
ddeemmooccrraattiicc  pprriinncciipplleess..  TThheessee  sshhaarreedd  uunnddeerrssttaannddiinnggss  ccaann  iinn  ttuurrnn
ffaacciilliittaattee  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  bbeettwweeeenn  ccoouunnttrriieess..OOuurr  wwoorrlldd
aanndd  iittss  iinnccrreeaasseedd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ootthheerr  tteecchhnnoollooggiiccaall  ppoossssiibbiilliittiieess
ooffffeerrss  ooppppoorrttuunniittiieess  wwhhiicchh  nneevveerr  eexxiisstteedd  bbeeffoorree..  TThheessee  ooppppoorrttuunniittiieess
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mmuusstt  bbee  ppuurrssuueedd  vviiggoorroouussllyy  ttoo  mmeeeett  ccuurrrreenntt  cchhaalllleennggeess  aanndd  ttoo  rreeaalliizzee
jjuussttiiccee  aanndd  ddeemmooccrraaccyy..TThheerree  iiss  aa  ggrroowwiinngg  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  nneeeedd  ffoorr
rreenneewwaall  ooff  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  sseenntteenncciinngg  aanndd
ccoorrrreeccttiioonnss,,  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  wweellll--rreeccooggnniizzeedd  cchhaalllleennggeess..  TThheerree  iiss  aa
ccoorrrreessppoonnddiinngg  rreeccooggnniittiioonn  tthhaatt  mmaajjoorr  nnaattiioonnaall,,  rreeggiioonnaall  aanndd
iinntteerrnnaattiioonnaall  eeffffoorrttss  aarree  nneeeeddeedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  ttoo  ffoollllooww  tthhee  bbeesstt  wwaayyss
ffoorrwwaarrdd..  IInnnnoovvaattiioonn  iinn  ccoorrrreeccttiioonnss  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee  aatt  ddiiffffeerreenntt  ttiimmeess,,
hhaass  ttaakkeenn  ddiiffffeerreenntt  ddiirreeccttiioonnss,,  aanndd  hhaass  aacchhiieevveedd  ddiiffffeerreenntt  rreessuullttss  iinn
ddiiffffeerreenntt  ssyysstteemmss..  TThhee  ccoossttss  aanndd  ttrroouubblleess  ooff  iinnnnoovvaattiioonn,,  tthhee  oofftteenn
uunncceerrttaaiinn  oouuttccoommee  ooff  nneeww  iinniittiiaattiivveess,,  aanndd  tthhee  rreessoouurrccee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff
tthhee  oofftteenn  mmaassssiivvee  eeffffoorrttss  nneeeeddeedd  ttoo  bbrriinngg  ssuubbssttaannttiiaall  cchhaannggee  ttoo
ccoorrrreeccttiioonnss  mmeeaann  tthhaatt  nnoo  ssiinnggllee  nnaattiioonn  ccaann  ccoonntteemmppllaattee  oorr  uunnddeerrttaakkee  aa
ccoommpprreehheennssiivvee  bbuutt  iissoollaatteedd  rreenneewwaall  ooff  iittss  nnaattiioonnaall  ccoorrrreeccttiioonnss  ssyysstteemm..
TToooo  mmaannyy  rreessoouurrcceess  aarree  ttiieedd  uupp  iinn  pphhyyssiiccaall  ppllaanntt,,  ssttaaffff  ttrraaiinniinngg,,  ppuubblliicc
aawwaarreenneessss  aanndd  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  eexxppeeccttaattiioonnss  ttoo  aallllooww  aa  ccoommpplleettee  rreenneewwaall
eexxeerrcciissee,,  eevveenn  iiff  ssuucchh  wweerree  ddeeeemmeedd  ppoossssiibbllee  oorr  ddeessiirraabbllee..  CChhaannggee  mmuusstt
bbee  ppllaannnneedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  ccaarreeffuullllyy,,  ssttrraatteeggiiccaallllyy,,  aanndd  tthheerreeffoorree
iinnccrreemmeennttaallllyy..  IItt  mmuusstt  bbee  ccaarreeffuullllyy  aasssseesssseedd  aanndd  uunniinntteennddeedd
ccoonnsseeqquueenncceess  aannttiicciippaatteedd  aanndd  ccoonnttrroolllleedd,,  aanndd  eevveenn  tthheenn,,  ssuucccceessss  iiss
oofftteenn  eelluussiivvee..  TThhee  oonnllyy  rreeaalliissttiicc  wwaayy  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonnss  ssyysstteemmss  iiss
ttoo  sshhaarree  tthhee  ooppppoorrttuunniittiieess,,  aanndd  tthhuuss  tthhee  rriisskkss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff
iinnnnoovvaattiioonn..MMaannyy  nnaattiioonnss  aaggrreeee  tthhaatt  tthheeyy  ccoouulldd  bbeenneeffiitt  ffrroomm  aa  ffuulllleerr
uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  aawwaarreenneessss  ooff  pprrooggrraammss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ppuutt  iinn  ppllaaccee
iinn  ootthheerr  jjuurriissddiiccttiioonnss..  HHoowweevveerr,,  sseevveerraall  pprreelliimmiinnaarryy  sstteeppss  mmuusstt  bbee
ttaakkeenn  bbeeffoorree  ttrraannssffeerraabbiilliittyy  ooff  pprrooggrraammss  ffrroomm  oonnee  nnaattiioonn  ttoo  aannootthheerr
ccaann  bbee  ccoonnssiiddeerreedd,,  aanndd  ssuucchh  ttrraannssffeerraabbiilliittyy  wwiillll  nneevveerr  bbee
eeaassyy..OObbvviioouussllyy,,  aa  lloott  ssttiillll  rreemmaaiinnss  ttoo  bbee  lleeaarrnneedd  ffrroomm  rreecceenntt  aanndd
ccuurrrreenntt  bbii--llaatteerraall  aanndd  mmuullttii--llaatteerraall  ccooooppeerraattiioonn  pprroojjeeccttss..  BBeetttteerr
ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  iinniittiiaattiivveess  aanndd  nneeww  eexxppeerrttiissee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  mmoosstt
eeffffiicciieenntt  mmeetthhooddss  ooff  ttrraannssffeerr  mmuusstt  ssttiillll  bbee  ddeevveellooppeedd..  LLeeaarrnniinngg  ffrroomm
eexxiissttiinngg  eexxppeerriieenncceess  sshhoouulldd  bbee  ggrreeaattllyy  ffaacciilliittaatteedd  bbyy  tthhee  ddaattaabbaannkk  oonn
tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  pprroojjeeccttss  wwhhiicchh  iiss  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  CCrriimmee
PPrreevveennttiioonn  aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  BBrraanncchh..  YYeett,,  tthheerree  iiss  aa  wwiiddeellyy  hheelldd
ppeerrcceeppttiioonn  tthhaatt  ppaarrttiicciippaattiinngg  jjuurriissddiiccttiioonnss  nneeeedd  ttoo  ddeevveelloopp,,  ppllaann,,
eexxeeccuuttee  aanndd  lleeaarrnn  ffrroomm  tthheessee  pprroojjeeccttss  iinn  aa  mmoorree  ssttrraatteeggiicc  aanndd
ssyysstteemmaattiicc  mmaannnneerr..AA  rreevviieeww  ooff  ccuurrrreenntt  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  iinniittiiaattiivveess
mmaayy  sshhooww  tthhaatt  ssuucccceessssffuull  pprrooggrraammss  eessttaabblliisshheedd  wwiitthhiinn  oonnee  nnaattiioonn''ss
ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  aarree  nnoott  nneecceessssaarriillyy  aapppplliiccaabbllee  oorr  aapppprroopprriiaattee
wwiitthhiinn  aannootthheerr  jjuurriissddiiccttiioonn..  DDiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  lleeggaall  oorr  tthhee  ccrriimmiinnaall
jjuussttiiccee  ssyysstteemm  tthheemmsseellvveess;;  iinn  tthhee  sseenntteenncciinngg  pprroocceessss;;  iinn  ccoorrrreeccttiioonnaall
ppoolliicciieess  aanndd  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  rreelleeaassee  aarree  oofftteenn  eennoouugghh  ttoo  pprreevveenntt  tthhee
ssiimmppllee  ttrraannssffeerr  ooff  ssuucccceessssffuull  pprrooggrraammss..  SSoocciioo--ccuullttuurraall  ddiiffffeerreenncceess,,
iinncclluuddiinngg  llaanngguuaaggee  bbaarrrriieerrss,,  mmaayy  bbee  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  pprreevveenntt  tthhee
ssuucccceessssffuull  ttrraannssffeerr  ooff  pprrooggrraammss  bbeettwweeeenn  nnaattiioonnss  wwhhiicchh  aarree
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ggeeooggrraapphhiiccaallllyy  cclloossee,,  oorr  ssiimmiillaarr  iinn  lleeggaall  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  ssyysstteemm
bbaacckkggrroouunndd..  OObbvviioouussllyy,,  tthhee  mmoorree  aakkiinn  nnaattiioonnss  aarree  iinn  ssuucchh  hhiissttoorriicc
ssiimmiillaarriittiieess,,  tthhee  mmoorree  lliikkeellyy  iitt  wwiillll  bbee  tthhaatt  oonnee  nnaattiioonn''ss  ssuucccceessssffuull
pprrooggrraamm  ccaann  bbee  eeaassiillyy  aanndd  bbeenneeffiicciiaallllyy  ttrraannssppllaanntteedd  ttoo  aannootthheerr..  AAnndd,,  iitt
iiss  eevviiddeenntt  tthhaatt  iinn  tteerrmmss  ooff  wwoorrlldd  hhiissttoorryy,,  nnaattiioonnss  wwiitthh  hhiissttoorriicc
ssiimmiillaarriittiieess  aarree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ggeeooggrraapphhiicc  nneeiigghhbboouurrss..  TThhuuss,,  wwee  mmaayy
eexxppeecctt  tthhaatt  rreeggiioonnaall  ttrraannssffeerr  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss  pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  mmoorree
lliikkeellyy  ttoo  bbee  sseeeenn  aass  uusseeffuull  tthhaann,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  iinntteerr--rreeggiioonnaall  ttrraannssffeerrss..
BBuutt,,  tthhiiss  iiss  nnoott  aallwwaayyss  ssoo::  tthhee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  mmaajjoorr  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee
aapppprrooaacchheess  wwhhiicchh  ttooookk  ppllaaccee  iinn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ccoolloonniizzaattiioonn  ssoommeettiimmeess
rreessuulltteedd  iinn  vveerryy  ddiiffffeerreenntt  ssyysstteemmss  bbeeiinngg  eessttaabblliisshheedd  iinn  aaddjjooiinniinngg
ccoouunnttrriieess..  EEaacchh  iinnnnoovvaattiioonn  iinn  ccoorrrreeccttiioonnss  mmuusstt  bbee  tteesstteedd  ffoorr  rreelleevvaannccee,,
eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  eeffffiicciieennccyy  iinn  aannyy  ootthheerr  nnaattiioonnaall  sseettttiinngg  wwhhiicchh  mmaayy  bbee
ccoonnssiiddeerriinngg  iittss  aaddooppttiioonn..TToo  aassssiisstt  iinn  tthhiiss,,  tthhoorroouugghh  eevvaalluuaattiioonnss  ooff
pprrooggrraammss  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  ttrraannssffeerr  mmuusstt  bbee  uunnddeerrttaakkeenn..  TThheessee  sshhoouulldd
iinncclluuddee  aa  ccaarreeffuull  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree
eessttaabblliisshheedd,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ttoo  wwhhiicchh
tthheeyy  wweerree  aapppplliieedd..  TThhiiss  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  aallllooww  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ssuucccceessss  aanndd
ffaaiilluurree  ttoo  bbee  ppuutt  iinn  ccoonntteexxtt..  NNoottee,,  ttoooo,,  tthhaatt  iitt  nnoott  nneecceessssaarryy  ffoorr  aa
pprrooggrraamm  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull  iinn  oonnee  ccoouunnttrryy  ffoorr  iitt  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr
aaddooppttiioonn  iinn  aannootthheerr  ccoouunnttrryy..  CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  ssuucccceessss  mmaayy  nnoott  eexxiisstt  iinn
tthhee  ffiirrsstt,,  bbuutt  bbee  pprreesseenntt  iinn  aannootthheerr  ccoouunnttrryy  oorr  rreeggiioonn..

IIddeennttiiffyyiinngg  OOppppoorrttuunniittiieess  wwiitthh  tthhee  GGrreeaatteesstt  PPrroommiisseeTThhee  ffiieelldd  ooff
aaccttiivviittyy  iinncclluuddeess  nnoott  oonnllyy  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaarree  ooff  iinnmmaatteess,,  bbuutt  tthhee
sseenntteenncciinngg  ooff  ooffffeennddeerrss,,  ccoommmmuunniittyy  pprrooggrraammss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthheemm  aanndd
tthhee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  tthhee  rreelleeaassee  ooff  iinnmmaatteess  aass  wweellll..  EExxcceelllleennccee  iinn
ccoorrrreeccttiioonnss  iiss  iinneexxttrriiccaabbllyy  lliinnkkeedd  ttoo  eexxcceelllleennccee  iinn  sseenntteenncciinngg  aanndd  ttoo
eexxcceelllleennccee  iinn  rreelleeaassee  ddeecciissiioonnss  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn..  SSoo  iitt  iiss  tthhaatt  aa  wwiiddee
rraannggee  ooff  pprrooggrraammss  wwhhiicchh  aarree  bbeeiinngg  eexxppeerriimmeenntteedd  wwiitthh  iinn  ddiiffffeerreenntt
ccoorrrreeccttiioonnss  ssyysstteemmss  ccaann  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aaddooppttiioonn  iinn  ootthheerr
nnaattiioonnss..IInnnnoovvaattiivvee  sseenntteenncciinngg  aapppprrooaacchheess  wwhhiicchh  aarree  bbeeiinngg  mmaaddee  tthhee
ssuubbjjeecctt  ooff  eexxppeerriimmeennttss  iinncclluuddee  hhoouussee  aarrrreesstt;;  ppaarrtt--ttiimmee  ddeetteennttiioonn;;  aanndd,,
wweeeekk--eenndd  ddeetteennttiioonn..  DDiiffffeerreenntt  sscchheemmeess  ooff  ooffffeennddeerr  rree--ttrraaiinniinngg,,  sseett  uupp
ttoo  mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ccllaasssseess  ooff  ooffffeennddeerrss  --  ddaannggeerroouuss  oorr
ddrruunnkkeenn  ddrriivveerrss,,  oorr  ssuubbssttaannccee  aabbuusseerrss,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  mmaayy  aallssoo  bbee  wwoorrtthh
ttrraannssppllaannttiinngg..  NNeeww  aapppprrooaacchheess  ttoo  ddeetteerrrreennccee,,  ssuucchh  aass  tthhee  `̀tthhrreeee
ssttrriikkeess''  ppeennaallttyy  ooff  lliiffee  iimmpprriissoonnmmeenntt  aarree  bbeeiinngg  ttrriieedd,,  bbuutt  hhaavvee  aallssoo
bbeeeenn  hheeaavviillyy  ccrriittiicciizzeedd..  NNeeww  aapppprrooaacchheess  ttoo  ccoommmmuunniittyy  hheeaalliinngg  --  tthhee
uussee  ooff  hheeaalliinngg  cciirrcclleess  --  hhaavvee  rreecceennttllyy  ccoommee  ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff
ccoorrrreeccttiioonnaall  aaddmmiinniissttrraattoorrss..SSiimmiillaarrllyy,,  nneeww  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss  ssyysstteemmss,,  ssuucchh  aass  pprriivvaattiizzaattiioonn  aarree  bbeeiinngg
llooookkeedd  aatt  aass  wwaayyss  ttoo  iinnccrreeaassee  eeffffiicciieennccyy..  MMoorree  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee
ccoommmmuunniittyy,,  aass  vvoolluunntteeeerr  pprroobbaattiioonn  aanndd  ppaarroollee  ssuuppeerrvviissoorrss,,  oorr
mmaannaaggeerrss  ooff  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  sseenntteenncceess,,  iiss  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd..WWiitthhiinn
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iinnssttiittuuttiioonnss,,  nneeww  mmaannaaggeemmeenntt  ttoooollss,,  ssuucchh  aass  bbeesstt  pprraaccttiicceess  mmooddeellss,,
qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  mmeeaassuurreess  aanndd  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  pprroommiissee  ffuuttuurree
ggaaiinnss  iinn  eeffffeeccttiivveenneessss..  MMaannyy  ootthheerr  iimmppoorrttaanntt  aassppeeccttss  ooff  ccoorrrreeccttiioonnss
mmaannaaggeemmeenntt  lleenndd  tthheemmsseellvveess  ttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  ttrraannssffeerr..  AAmmoonngg
tthheessee  aarree  ssttaaffff  sseelleeccttiioonn,,    ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss..  NNaattiioonnss
mmaayy  cchhoooossee  ttoo  eessttaabblliisshh  jjooiinntt  ssttaaffff  ttrraaiinniinngg  vveennttuurreess..  MMaannaaggeemmeenntt
eexxppeerriieennccee  aanndd  iinnssttrruummeennttss  ccaann  bbee  ttrraannssffeerrrreedd,,  ppeerrhhaappss  mmoosstt
eeffffeeccttiivveellyy  bbyy  llooaanniinngg  oorr  eexxcchhaannggiinngg  mmaannaaggeerrss  aanndd  ssttaaffff  ffoorr  ppeerriiooddss  ooff
ttiimmee..NNoorr  iiss  iitt  nneecceessssaarriillyy  oonnllyy  tthhee  iinnnnoovvaattiivvee  nneeww  pprrooggrraammss  wwhhiicchh
mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  ttrraannssffeerr..  RReeggiimmeess  wwhhiicchh  aarree  wweellll--eessttaabblliisshheedd  iinn
ssoommee  nnaattiioonnss  mmaayy  bbee  jjuuddggeedd  ssuuiittaabbllee  ffoorr  aaddooppttiioonn  iinn  ssoommee  ccoorrrreeccttiioonnss
ssyysstteemmss..  EExxppeerriimmeennttss  wwiitthh  eelleeccttrroonniicc  mmoonniittoorriinngg  ffoorr  pprree--ttrriiaall
ssuurrvveeiillllaannccee  aanndd  ffoorr  hhoouussee  aarrrreesstt  aarree  wweellll--ddeevveellooppeedd  iinn  ssoommee
jjuurriissddiiccttiioonnss..  OOff  ccoouurrssee,,  tthheerree  wwiillll  aallwwaayyss  bbee  iinntteerreesstt  iinn  ttrruullyy
iinnnnoovvaattiivvee  pprrooggrraammss  --  mmeeddiittaattiioonn,,  eedduuccaattiioonn,,  wwoorrkk  sskkiillllss  ttrraannssffeerr,,
aannggeerr  mmaannaaggeemmeenntt;;  ssuubbssttaannccee  aabbuussee  mmaannaaggeemmeenntt;;  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff
sseexx  ooffffeennddeerrss  aanndd  hhiigghh  rriisskk  iinnmmaatteess,,  ttoo  mmeennttiioonn  oonnllyy  aa  ffeeww..
UUnnddeerrllyyiinngg  iinnnnoovvaattiivvee  pprrooggrraammss  mmuusstt  bbee  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  iinnmmaattee
nneeeeddss  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  pprrooggrraamm  ssuuiittaabbiilliittyy  aasssseessssmmeenntt  ttoooollss..
TThheessee,,  ttoooo,,  ccaann  bbee  ttrraannssffeerrrreedd..AA  pprreerreeqquuiissiittee  ooff  tthhee  pprroocceessss  ooff  tteecchhnniiccaall
aassssiissttaannccee  aanndd  ttrraannssffeerr  iiss,,  aass  hhaass  bbeeeenn  mmeennttiioonneedd,,  ccaarreeffuull  ddeessccrriippttiioonn
aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraammss  wwhhiicchh  aarree  uunnddeerrwwaayy..  OOnnllyy  iinn  tthhee  lliigghhtt
ooff  ffuullll  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  tthhee  ttaarrggeett  ppooppuullaattiioonn,,  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn
wwhhiicchh  tthhee  pprrooggrraammss  aarree  ppllaacceedd,,  aanndd  tthhee  ccaarreeffuull  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff
rreessuullttss  aanndd  uunniinntteennddeedd  ccoonnsseeqquueenncceess  ccaann  ggoooodd  jjuuddggmmeennttss  bbee  mmaaddee  aass
ttoo  tthhee  ssuuiittaabbiilliittyy  ooff  mmeeaassuurriinngg  iinnssttrruummeennttss  aanndd  pprrooggrraammss  ffoorr
ttrraannssffeerr..IInn  ssuummmmaarryy,,  aann  iimmppoorrttaanntt  cchhaalllleennggee  ffaacciinngg  ccoorrrreeccttiioonnaall
aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  mmaannaaggeerrss  iiss  ttoo  wwoorrkk  nnaattiioonnaallllyy,,  rreeggiioonnaallllyy  aanndd
iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  ttoo  sshhaarree  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  eeaacchh  nnaattiioonn''ss  eeffffoorrttss  ttoo
eennhhaannccee  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt,,
iinn  tthhee  mmuuttuuaallllyy  bbeenneeffiicciiaall  sseeaarrcchh  ffoorr  eexxcceelllleennccee  iinn  ccoorrrreeccttiioonnss..



2222

TTHHEE  PPRROOPPOOSSEEDD  IINNIITTIIAATTIIVVEETThhee  ppuurrppoossee  ooff
tthhee  iinniittiiaattiivvee  iiss  ttwwooffoolldd..  IItt  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ffuurrtthheerr  aarrttiiccuullaattiioonn  ooff
aa  vviissiioonn  ooff  eexxcceelllleennccee  ffoorr  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss..  IItt  wwiillll  aallssoo  hheellpp
ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  mmaakkee  tthhee  mmoosstt  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  nnaattiioonnaall  aanndd
iinntteerrnnaattiioonnaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhaatt  vviissiioonn..  TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff
tthhee  iinniittiiaattiivvee  wwiillll  bbee  ffuurrtthheerr  rreeffiinneedd  ffoolllloowwiinngg  tthhee  NNiinntthh  WWoorrlldd
CCoonnggrreessss  aanndd  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonnss  iinniittiiaatteedd  bbyy  tthhee  pprreesseenntt  ddooccuummeenntt..  TThhee
iinniittiiaattiivvee  wwiillll  sseett  iinn  ppllaaccee  aa  pprroocceessss  ttoo  bbuuiilldd  oonn  eexxiissttiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall
aanndd  rreeggiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  aanndd
ttoo  pprroommoottee  eennhhaanncceedd  ffoorrmmss  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn  bbeettwweeeenn  jjuurriissddiiccttiioonnss..  TThhee
eemmpphhaassiiss  iiss  oonn  mmaannaaggeemmeenntt  eexxcceelllleennccee..  BByy  uussiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn
eexxcchhaannggee  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  mmuuttuuaall  aassssiissttaannccee,,  bbeesstt  pprraaccttiicceess  iinn
ccoorrrreeccttiioonnss  aanndd  sseenntteenncciinngg  ccaann  bbee  iiddeennttiiffiieedd,,  aasssseesssseedd  aanndd  ttrraannssffeerrrreedd
bbeettwweeeenn  jjuurriissddiiccttiioonnss,,  ttoo  tthhee  rreecciipprrooccaall  aaddvvaannttaaggee  ooff  aallll..  MMaannaaggeemmeenntt
ttoooollss  ooff  eevvaalluuaattiioonn  aasssseessssmmeenntt  sseett  aaggaaiinnsstt  bbeenncchhmmaarrkkss  ooff  aacchhiieevveemmeenntt,,
ccoouupplleedd  wwiitthh  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  mmeeaassuurreess  aanndd  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  wwiillll
bbee  ddeevveellooppeedd  aanndd  uusseedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  wwhhaatt  mmaayy  bbee  ddeessccrriibbeedd  aass  bbeesstt
pprraaccttiicceess..TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  eennvviissaaggeess  aa  pprreelliimmiinnaarryy  pprroocceessss  ttoo
ccoonnssuulltt  oonn  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttrraatteeggyy  ffoorr  tthhee  iinniittiiaattiivvee  aanndd  ttoo  iiddeennttiiffyy  nneeww
ppaarrttnneerrss  wwiilllliinngg  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  iitt..  TThhiiss  ppeerriioodd  ooff  ccoonnssuullttaattiioonn  ssttaarrttss
wwiitthh  tthhee  NNiinntthh  WWoorrlldd  CCoonnggrreessss  iinn  MMaayy  11999955..  EExxiissttiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess
ffoorr  ddiissccuussssiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  aallrreeaaddyy  ppllaannnneedd  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  iinntteerr--
rreeggiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  mmeeeettiinnggss  wwiillll  bbee  uusseedd..  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree
eennccoouurraaggeess  aallll  iinntteerreesstteedd  ggrroouuppss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  uussee  tthhee  pprreesseenntt
ddooccuummeenntt  dduurriinngg  tthheeiirr  oowwnn  mmeeeettiinnggss  aanndd  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  ttoo  tthhee
CCeennttrree  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthheeiirr  ddeelliibbeerraattiioonn  aanndd  tthheeiirr  ssuuggggeessttiioonnss..
WWhheenneevveerr  ppoossssiibbllee,,  tthhee  CCeennttrree  wwiillll  aacccceepptt  iinnvviittaattiioonnss  ttoo  pprreesseenntt  tthhee
iinniittiiaattiivvee  aanndd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  ddiissccuussssiioonnss..  YYoouurr  ccoommmmeennttss
oonn  tthhee  qquueessttiioonnss  rraaiisseedd  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ccoonnssuullttaattiioonn  ppaappeerr  aanndd  oonn  tthhee
aapppprrooaacchh  wwhhiicchh  iiss  bbeeiinngg  pprrooppoosseedd  aarree  ccrruucciiaall  ttoo  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee
iinniittiiaattiivvee..TThhee  pprrooppoosseedd  aapppprrooaacchh  wwoouulldd  uussee  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr
CCrriimmiinnaall  LLaaww  RReeffoorrmm  aanndd  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPoolliiccyy  aass  aa  ppllaaccee  ttoo  ffaacciilliittaattee
eexxcchhaannggeess  bbeettwweeeenn  eessttaabblliisshheedd  nneettwwoorrkkss..  IItt  wwoouulldd  sseeeekk  lliinnkkss  wwiitthh
CCPPCCJJDD,,  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  RReeggiioonnaall  CCeennttrreess,,  tthhee  CCeennttrree  ffoorr  HHuummaann
RRiigghhttss  aanndd,,  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  wwiitthh  ootthheerr  aaggeenncciieess  aanndd  aaffffiilliiaatteess  ooff
tthhee  UU..NN..  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss..  TThheessee  iinncclluuddee,,
aammoonngg  ootthheerrss,,  tthhee  CCoommmmiitttteeee  AAggaaiinnsstt  TToorrttuurree,,  tthhee  HHuummaann  RRiigghhttss
CCoommmmiitttteeee,,  aanndd  eelleemmeennttss  ooff  aaggeenncciieess  ssuucchh  aass  UUNNEESSCCOO..  UUssiinngg  mmooddeerrnn
tteecchhnnoollooggyy  ttoo  ttrraannssffeerr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  CCeennttrree  aanndd  iittss  ssttaaffff  aarree
uunniiqquueellyy  eeqquuiippppeedd  ttoo  uunnddeerrttaakkee  tthhiiss  wwoorrkk..LLiinnkkss  wwiillll  bbee  ffoorrggeedd  wwiitthh
iinntteerr--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  rreeggiioonnaall  ggrroouuppss,,  aass  wweellll
aass  wwiitthh  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss..  TThhee  iinniittiiaattiivvee  mmuusstt  bbuuiilldd  oonn
tthhee  wweeaalltthh  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ppaarrttnneerrsshhiippss  bbeettwweeeenn  jjuurriissddiiccttiioonnss  aanndd  oonn
tthheeiirr  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  bbrrooaaddeenn  tthhee  cciirrccllee  ooff  ccooooppeerraattiioonn  aanndd
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eexxcchhaannggeess..TThhee  mmeecchhaanniissmmss  ooff  ccoo--ooppeerraattiioonn  mmaayy  iinncclluuddee  tthhee
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  jjooiinntt  pprroojjeeccttss;;  ddaattaabbaannkkss  wwiitthh  aaggrreeeedd  ddaattaa  eelleemmeennttss
aanndd  tthhee  cciirrccuullaattiioonn  ooff  nneewwsslleetttteerrss..  SSyymmppoossiiaa,,  ccoonnffeerreenncceess,,  aanndd
wwoorrkkiinngg  ggrroouuppss  wwoouulldd  bbee  ccoo--oorrddiinnaatteedd,,  wwhhiillee  ssttaaffff  aanndd  sscchhoollaarr
eexxcchhaannggee  pprrooggrraammss  wwoouulldd  bbee  ffoosstteerreedd..  BBuutt  mmoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  tthhee
iinniittiiaattiivvee  mmuusstt  bbee  bbaasseedd  oonn  aa  ssttrraatteeggyy  ttoo  mmaakkee  tthhee  ooppttiimmuumm  uussee  ooff  tthhee
ooppppoorrttuunniittiieess  pprroovviiddeedd  bbyy  eexxiissttiinngg  bbii--  aanndd  mmuullttii--llaatteerraall,,  rreeggiioonnaall  aanndd
iinntteerr--rreeggiioonnaall  iinniittiiaattiivveess  aanndd  pprroojjeeccttss..IInn  tthheessee  wwaayyss  aa  gglloobbaall  nneettwwoorrkk
ooff  ccoo--ooppeerraattiioonn  ttoo  eennhhaannccee  ccoorrrreeccttiioonnss  iinn  aallll  iinntteerreesstteedd  nnaattiioonnss  ccaann  bbee
eessttaabblliisshheedd,,  ttoo  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  eeaacchh  aanndd  tthhee  mmuuttuuaall  aaddvvaannttaaggee  ooff  aallll..

DDIIRREECCTTIIOONNSS  AANNDD  NNEEXXTT  SSTTEEPPSSTThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff
tthhee  pprrooppoosseedd  iinniittiiaattiivvee  wwiillll  nneecceessssaarriillyy  ggoo  tthhrroouugghh  aa  sseerriieess  ooff
ssuucccceessssiivvee  rreeddeeffiinniittiioonnss  dduurriinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  pphhaassee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..
HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  wwoorrkk  ttoo  ddaattee,,  ttoo  bbeeggiinn  ttoo
aarrttiiccuullaattee  aa  ggeenneerraall  ddiirreeccttiioonn  ffoorr  tthhee  iinniittiiaattiivvee  wwhhiicchh  rreellaatteess  ttoo  tthhee  UU..NN..
pprriioorriittiieess  aanndd  pprrooppoosseess  aa  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  bbrrooaadd  ssttrraatteeggiicc  cchhaalllleennggeess
iiddeennttiiffiieedd  bbyy  ccoorrrreeccttiioonnaall  lleeaaddeerrss..  FFoouurr  bbaassiicc  ccoommppoonneennttss  aarree
eennvviissaaggeedd::((11)) IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  iinniittiiaattiivvee  aanndd
ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  CCeennttrree''ss  pprrooggrraamm  ooff  wwoorrkk,,  aass  ddeevveellooppeedd  ffoolllloowwiinngg
rreessppoonnsseess  ttoo  tthhiiss  ccoonnssuullttaattiioonn  ppaappeerr  aanndd  ootthheerr  ddiissccuussssiioonnss  aanndd
iinnppuutt..((22)) CCoonnttiinnuueedd  ccoonnssuullttaattiioonn  oonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ttoo  tthhee  ""vviissiioonn
ooff  eexxcceelllleennccee""  aanndd  tthhee  ssttaatteemmeennttss  ooff  vvaalluueess  aanndd  pprriinncciipplleess  eexxpprreesssseedd  iinn
tthhee  ssttrraatteeggiicc  ffrraammeewwoorrkk  ffiinnaalliizzeedd  iinn  PPooppoowwoo..((33)) AA  pprrooggrraamm  ooff  wwoorrkk
aaiimmeedd  aatt  iiddeennttiiffyyiinngg  eexxiissttiinngg  ""ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  eexxcceelllleennccee"",,  aasssseessssiinngg
tthheeiirr  ttrraannssffeerraabbiilliittyy  aanndd  wwiiddeellyy  ccoommmmuunniiccaattiinngg  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn
wwiitthhiinn  aanndd  bbeettwweeeenn  rreeggiioonnss..  ((44)) AA  pprrooggrraamm  ooff  wwoorrkk  aaiimmeedd  aatt
iiddeennttiiffyyiinngg  aanndd  aaddddrreessssiinngg  ccuurrrreenntt  aanndd  ffoorreesseeeeaabbllee  oobbssttaacclleess  ttoo  tthhee
sshhaarriinngg  aanndd  ttrraannssffeerr  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  eexxcceelllleennccee..IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff
ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  iinniittiiaattiivvee  aanndd  ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  CCeennttrree''ss  pprrooggrraamm  ooff
wwoorrkk..TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  aanndd  iittss  ccuurrrreenntt  ppaarrttnneerrss  iinnvviittee  aallll
jjuurriissddiiccttiioonnss,,  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  ootthheerr
eexxppeerrttss  iinntteerreesstteedd  iinn  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  ttoo  iittss
ppllaannnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  AA  mmeeeettiinngg  ooff  aallll  tthhee  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee
iinniittiiaattiivvee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffiinnaalliizziinngg  aann  aaggeennddaa  ffoorr  aaccttiioonn  iiss
tteennttaattiivveellyy  ppllaannnneedd  ffoorr  tthhee  SSpprriinngg  ooff  11999966..  CCoonnttiinnuueedd  ccoonnssuullttaattiioonn  oonn
aanndd  rreeffiinneemmeenntt  ooff  tthhee  ""vviissiioonn  ooff  eexxcceelllleennccee""  aanndd  tthhee  vvaalluueess  aanndd
pprriinncciipplleess  eexxpprreesssseedd  iinn  tthhee  ssttrraatteeggiicc  ffrraammeewwoorrkk  ddeevveellooppeedd  iinn
PPooppoowwoo..TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  aanndd  iittss  ccuurrrreenntt  ppaarrttnneerrss  iinnvviittee  aallll
jjuurriissddiiccttiioonnss  aanndd  ootthheerr  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  SSttrraatteeggiicc
FFrraammeewwoorrkk  DDooccuummeenntt  aallrreeaaddyy  ppuubblliisshheedd  aanndd  ttoo  ooffffeerr  tthheeiirr  ccoommmmeennttss
aanndd  ssuuggggeessttiioonnss..  TThheeyy  aarree  aallssoo  iinnvviitteedd  ttoo  uussee  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ffrreeeellyy
dduurriinngg  tthheeiirr  oowwnn  mmeeeettiinnggss  aanndd  ttoo  ccoommmmeenntt  oonn  iittss  uusseeffuullnneessss..  TThhee
oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  ffiinnaalliizzee  aa  mmoorree  ccoommpprreehheennssiivvee  ffrraammeewwoorrkk  ddooccuummeenntt
dduurriinngg  tthhee  SSuummmmeerr  ooff  11999966..AA  pprrooggrraamm  ooff  wwoorrkk  aaiimmeedd  aatt  iiddeennttiiffyyiinngg
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eexxiissttiinngg    ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  eexxcceelllleennccee  ,,  aasssseessssiinngg  tthheeiirr  ttrraannssffeerraabbiilliittyy
aanndd  wwiiddeellyy  ccoommmmuunniiccaattiinngg  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthhiinn  aanndd  bbeettwweeeenn
rreeggiioonnss..  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  iinnvviitteess  aallll  iinntteerreesstteedd  oorrggaanniizzaattiioonnss
aanndd  jjuurriissddiiccttiioonnss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ssttrraatteeggiicc
pprrooggrraamm  ooff  wwoorrkk  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  eexxiissttiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  eexxcceelllleennccee
aarree  iiddeennttiiffiieedd,,  aasssseesssseedd  aanndd  ccoommmmuunniiccaatteedd  wwiiddeellyy..  SSuucchh  aa  pprrooggrraamm
ccoouulldd  iinncclluuddee  ssppeecciiffiicc  pprroojjeeccttss  ssuucchh  aass::    CCoollllaabboorraattiioonn  ttoo  tthhee
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ddaattaabbaassee  oonn  eexxiissttiinngg  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  pprroojjeeccttss
bbyy  tthhee  UU..NN..  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  BBrraanncchh;;    AAsssseessssmmeenntt  ooff  iimmppaacctt  aanndd
eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  sseelleecctteedd  rreecceenntt  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  pprroojjeeccttss;;
IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ccuurrrreenntt  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  iinniittiiaattiivveess  ((nnaattiioonnaall,,  bbii--llaatteerraall,,
rreeggiioonnaall));;    IInnvveennttoorryy  ooff  eexxiissttiinngg  bbii--llaatteerraall  aanndd  mmuullttii--llaatteerraall  pprroojjeeccttss  iinn
tthhee  ffiieelldd  ooff  ssttaaffff  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg;;    SSttuuddyy  ooff  eexxiissttiinngg  qquuaalliittyy
aassssuurraannccee,,  sseellff  eevvaalluuaattiioonn,,  aaccccrreeddiittaattiioonn  aanndd  ootthheerr  iinnssttrruummeennttss  iinn  uussee
iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  oorr  iinn  ootthheerr  ffiieellddss;;
PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ootthheerr  eexxiissttiinngg  pprroojjeeccttss  ssuucchh  aass  UU..NN..II..CC..RR..II..''ss  pprroojjeecctt  oonn
ccoommmmuunniittyy  ssaannccttiioonnss;;    SSyysstteemmaattiicc  sshhaarriinngg  ooff  rreesseeaarrcchh  aanndd  eevvaalluuaattiioonn
iinnffoorrmmaattiioonn  bbeettwweeeenn  jjuurriissddiiccttiioonnss..    EEvveennttuuaall  ccrreeaattiioonn  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall
ddaattaabbaasseess  oonn  bbeesstt  pprraaccttiicceess  aanndd  bbeenncchhmmaarrkkss  ooff  eexxcceelllleennccee  iinn  aarreeaass  ssuucchh
aass:: --  LLeeggiissllaattiivvee  iinniittiiaattiivveess --  HHoolliissttiicc  aapppprrooaacchheess

--  MMiinnoorriittyy  ggrroouuppss  aanndd  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm --  PPrree--
ttrriiaall  pprraaccttiicceess --  SSeenntteenncciinngg --  SSttaaffff  ddeevveellooppmmeenntt

--  PPrrooggrraammss  ((ee..gg..  ssuucchh  aass  ssuubbssttaannccee  aabbuussee)) --
MMaannaaggeemmeenntt  ttrraaiinniinngg --  MMaannaaggeemmeenntt  tteecchhnniiqquueess --  RRiisskk
aasssseessssmmeenntt --  SSeeccuurriittyy  aanndd  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt --
CCoommmmuunniittyy  iinnvvoollvveemmeenntt  ssttrraatteeggiieess --  PPuubblliicc  aawwaarreenneessss  aanndd
ppaarrttiicciippaattiioonn --  PPeerrffoorrmmaannccee  iinnddiiccaattoorrss --  FFiinnddiinnggss  ooff
eevvaalluuaattiioonnss --  CCoommmmuunniittyy  ccoorrrreeccttiioonnss --  UUssee  ooff
vvoolluunntteeeerrss --  CCoonnddiittiioonnaall  rreelleeaasseess  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn

--  AAccccrreeddiittaattiioonn  pprroocceesssseess  aanndd  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  tteecchhnniiqquueess
--  PPrriivvaattiizzaattiioonn..AA  pprrooggrraamm  ooff  wwoorrkk  aaiimmeedd  aatt  iiddeennttiiffyyiinngg  aanndd

aaddddrreessssiinngg  ccuurrrreenntt  aanndd  ffoorreesseeeeaabbllee  oobbssttaacclleess  ttoo  tthhee  sshhaarriinngg  aanndd
ttrraannssffeerr  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  eexxcceelllleennccee..TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  iiss
iinnvviittiinngg  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  jjuurriissddiiccttiioonnss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ssttrraatteeggiicc  pprrooggrraamm  ooff  wwoorrkk  aaiimmeedd  aatt  iiddeennttiiffyyiinngg  aanndd
aaddddrreessssiinngg  oobbssttaacclleess  ttoo  tthhee  sshhaarriinngg  aanndd  ttrraannssffeerr  bbeettwweeeenn  jjuurriissddiiccttiioonnss
ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  eexxcceelllleennccee..  TThhiiss  pprrooggrraamm  ccoouulldd  iinncclluuddee  ssppeecciiffiicc
pprroojjeeccttss  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarreeaass::aa))--  TTrraannssffeerraabbiilliittyy     BBaarrrriieerrss  ccaauusseedd  bbyy
llaanngguuaaggee  ddiiffffiiccuullttiieess    PPrroobblleemmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ccuullttuurraall  aanncchhoorrss  aanndd
ddiiffffeerreenncceess  iinn      ccuullttuurraall  vvaalluueess    DDiiffffeerreenncceess  ccaauusseedd  bbyy  ddiiffffeerreenncceess  iinn
lleeggaall  ssyysstteemmss  aanndd  ttrraaddiittiioonnssbb))--  FFiinnaanncciiaall    SSttuuddyy  oonn  tthhee  iimmppeeddiimmeennttss
ttoo  aacccceessss  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt      ffuunnddss;;        IInntteerrnnaattiioonnaall
ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  aaggeenncciieess;;    IIddeennttiiffiiccaattiioonn
aanndd  sshhooww--ccaassiinngg  ooff  ssuucccceessssffuull  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee      ttrraannssffeerr;;cc))--
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CCoommmmuunniiccaattiioonn     IInntteerrnnaattiioonnaall  ccoorrrreeccttiioonnaall  nneettwwoorrkk  bbuuiillddiinngg..----------------------
--------------------------------------------------------------QQUUEESSTTIIOONNSS  FFOORR  DDIISSCCUUSSSSIIOONN..CCaann  yyoouu  oorr
yyoouurr  oorrggaanniizzaattiioonn  aacccceepptt  tthhee  CCeennttrree''ss  iinnvviittaattiioonn  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhiiss
iinniittiiaattiivvee  aanndd  jjooiinn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoorrrreeccttiioonnaall  nneettwwoorrkk??CCaann  yyoouu  oorr
yyoouurr  oorrggaanniizzaattiioonn  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aann  ssttrraatteeggiicc  pprrooggrraamm  ooff  wwoorrkk  ttoo
iiddeennttiiffyy  eexxiissttiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  eexxcceelllleennccee,,  aasssseessss  tthheeiirr
ttrraannssffeerraabbiilliittyy  aanndd  ccoommmmuunniiccaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthhiinn  aanndd  bbeettwweeeenn
rreeggiioonnss??AArree  yyoouu  aawwaarree  ooff  aannyy  eexxiissttiinngg  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  oorr  ootthheerr
ccooooppeerraattiivvee  iinniittiiaattiivveess  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  wwhhiicchh
tthhee  CCeennttrree  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  iinn  rreeffiinniinngg  iittss  oowwnn  pprrooggrraamm  ooff
wwoorrkk??WWhhiicchh  pprriioorriittiieess  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  yyoouu  oorr  yyoouurr
oorrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn  iinn
tthhee  ffiieelldd  ooff  sseenntteenncciinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss??WWoouulldd  yyoouu  bbee  aabbllee  ttoo
ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  pprrooppoosseedd  mmeeeettiinngg  ooff  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  iinniittiiaattiivvee  iiff  iitt
wwaass  hheelldd  iinn  tthhee  SSpprriinngg  ooff  11999966??


