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عة املن�شورة يف الن�رشة هي اآراء موؤلِّفيها ول تعك�س بال�رشورة اآراء الأمانة  الآراء املعَرب عنها يف املقالت املوقَّ

العامة للأمم املتحدة.

ل تنطوي الت�شميات امل�شتخدمة يف هذا املن�شور ول طريقة عر�س املادة التي يت�شّمنها على الإعراب عن اأي 

راأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�شاأن املركز القانوين لأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة 

اأو لل�شلطات القائمة فيها اأو ب�شاأن تعيني حدودها اأو تخومها.

من�شور �شادر عن: ق�شم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة، مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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مذكرة من هيئة التحرير

ن�رشة اجلرمية واملجتمع هي من�صور من من�صورات الأمم املتحدة املخ�ص�صة للبيع، ي�صدره مكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية الكائن يف فيينا. وهو ي�صدر بلغات الأمم املتحدة الر�صمية ال�صت، وهي الإ�صبانية 

والإنكليزية والرو�صية وال�صينية والعربية والفرن�صية.

م الن�رشة مقالت ت�صتهدف ال�صيا�صات العامة املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وهي تركز على ما  تقدِّ

يهم املجتمع الدويل بوجه خا�ص من اجتاهات وممار�صات يف جمال العدالة اجلنائية.

ه������ذا الإ�ص������دار من "الن�رشة" خم�ص�ص لر�صد حال������ة اجلرمية وجمع البيانات املتعلقة به������ا. وهو ثامن اإ�صدار 

ع على نطاق وا�صع وعلى جمه������ور متنوع من القراء. وقد ركز الإ�ص������دار الأول )املجلد 1،   للن�������رشة يُن�������رش ويوزَّ

الع������دد 1، �صباط/فرباير 2001( على ح�صيلة موؤمتر الأمم املتح������دة العا�رش ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، 

املعق������ود يف فيينا م������ن 10 اإىل 17 ني�صان/اأبريل 2000. اأما الإ�صدار الثاين )املجلد 1، العدد 2، كانون الأول/

�������ص ملو�صوع اجلرمية املنظم������ة. وتناول الإ�صدار الثالث )املجل������د 2، العدد 1، كانون  دي�صم������رب 2001(، فخ�صّ

الأول/دي�صمرب 2002( الف�صاد. وتناول الإ�صدار الرابع )املجلد 3، العددان 1 و2، كانون الأول/دي�صمرب 2003( 

ز الإ�ص������دار اخلام�ص )املجلد 4، العددان 1 و2، كان������ون الأول/دي�صمرب 2004( على  اجتاه������ات اجلرمية. وركَّ

الإرهاب. اأما الإ�صدار ال�صاد�ص )املجلد 5، العددان 1 و2( فقد تناول حت�صني املعارف املتعلقة باجلرمية، فيما 

ي العاملي جلرمية الجّتار بالب�رش. تناول الإ�صدار ال�صابع )املجلد 6، العددان 1 و2( الت�صدِّ

وقد ُكتبت جميع الإ�صهامات يف الن�رشة ب�صفة موؤلفيها ال�صخ�صية ول ينبغي اأن تعد تعبريا عن وجهات نظر اأو 

مواقف ر�صمية للموؤ�ص�صات التي ميثلونها.

وي������ود مكتب الأمم املتحدة املعن������ي باملخدرات واجلرمي������ة اأن ي�صكر مايكل يان������دل Michael Jandl من ق�صم 

الإح�صاء وامل�صح على م�صاعدته التحريرية يف اإعداد هذا الإ�صدار.

الع على الإ�صدارات ال�صابقة لن�رشة اجلرمية واملجتمع على املوقع الإلكرتوين ملكتب الأمم املتحدة  وميكن الطِّ

املع�ن��ي باملخ���درات واجلرمي��ة، وذل�ك ع��رب الراب�ط:  

ال�صيا�صة التحريرية واملبادئ التوجيهية للن�رش

تدع������و هيئ������ة التحرير العلماء واخلرباء من جميع اأرجاء العامل اإىل امل�صاهمة مبقالت يف الن�رشة تت�صل مب�صائل 

علم اجلرمية وامل�صائل الجتماعية القانونية. ويجب اأن تكون املقالت املقّدمة للن�رش اأ�صلية، اأي يتعني األ تكون 

ق������د ن�������رشت يف مكان اآخر، كما يجب األ تتجاوز املقالة املراد ن�رشها 000 6 كلمة واأن تقّدم يف �صكل اإلكرتوين، 

وي�صتح�صن اأن ترفع ن�صخة ورقية منها، واأن تقّدم م�صحوبة بال�صرية الذاتية للموؤلف ومبلخ�ص للمقالة.

ويج������ب اأن توّجه جميع املقالت والعرو�������ص التقييمية واملرا�صالت اإىل مدير حترير الن�رشة، �صواء بالربيد على 

 (Policy Analysis and Research Branch, United Nations Office on Drugs and Crime, :العنوان التايل

(P.O. Box 500, A-l400 Vienna, Austria، اأو اإلكرتونياً (                              ) .

وتعت������رب املواد املن�صورة يف الن�رشة مملوكة لالأمم املتحدة وتتمت������ع باحلماية فيما يخ�ص حقوق الن�رش مبا يتفق 

واأح������كام الربوتوكول 2 امللح������ق بالتفاقية العاملية حلقوق املوؤلف واملتعلق بتطبي������ق هذه التفاقية على اأعمال 

بع�ص املنظمات الدولية.
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forum@unodc.org
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ت�صدير

اإنَّ توافر البيانات عن اجلرمية والعدالة اجلنائية مهم لأ�شباب عدة. فعلى م�شتوى املمار�شة التنفيذية، هناك 

حاجة ل�شجلت تف�شيلية من اأجل معاجلة حالت بعينها من ال�شلوك الإجرامي وحتديد كيفية ت�شدي الدولة 

له������ذا ال�شلوك واأ�شاليب التعامل مع اجلناة وال�شحايا. وعلى م�شتوى الإدارة، جتمع كل موؤ�ش�شة من املوؤ�ش�شات 

املعني������ة بالعدالة اجلنائية )ال�رشط������ة، الدعاء، املحاكم، ال�شجون( البيانات وحتلله������ا من اأجل متابعة وتر�شيد 

اإدارة واأداء كٍل م������ن تل������ك املوؤ�ش�شات، ومن اأج������ل تخطيط وتوجيه اأن�شطتها على نح������و اأف�شل. وعلى امل�شتوى 

ال�شرتاتيج������ي، ت�شتخدم البيانات الإجمالية – اأي الإح�شاءات – لر�شد الجتاهات العامة ولتقييم اأداء نظام 

اإنفاذ القانون ونظام العدالة اجلنائية. ويلزم اأن تتوافر اإح�شاءات �شاملة عن اجلرمية والعدالة اجلنائية حتى 

ميكن تقييم فعالية وكفاءة ال�شيا�شات العامة والتدخلت فيما يخ�س العدالة اجلنائية. وعلى امل�شتوى الدويل، 

هناك حاجة لنظام يكفل مقارنة اإح�شاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي يت�شنَّى اتخاذ قرارات ت�شتند اإىل 

اأدل������ة عند املفا�شلة بني البدائل املتاح������ة من القوانني و�شيا�شات العدالة اجلنائية وامل�شاريع الإ�شلحية وحتى 

يت�شنَّى و�شع اإجراءات ت�شتند اإىل اأدلة وترمي اإىل الت�شدي للجرمية عرب الوطنية.

لك������ن من الوا�ش������ح يف الوقت ذات������ه اأنَّ اجلرائم امل�شجلة واملبل������غ عنها )اأي اإح�ش������اءات اجلرمية( لي�شت هي 

ذاته������ا اجلرائم التي تقع بالفع������ل. ومن ثم فاإنَّ ا�شتخل�س ا�شتنتاجات ح������ول اجتاهات واأمناط اجلرمية من 

الإح�ش������اءات الإدارية ميث������ل جمازفة خطرية يجب موازنتها مبعلومات وتفا�شي������ل اإ�شافية. ويَ�شحُّ هذا القول 

ة  بقول اأكرب على امل�شتوى الدويل، حيث تواجه املقارنة بني اإح�شاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية معوقات َجمَّ

ب�شبب اختلف التعاريف القانوني������ة والإجراءات واملوؤ�ش�شات والت�شانيف الإح�شائية وقواعد العد والت�شجيل 

ومع������دلت الإبلغ عن اجلرمية. لذا فاإنَّ ا�شتخدام اإح�شاءات اجلرمي������ة والعدالة اجلنائية لأغرا�س املقارنة 

يبقى قا�رشاً على نحو يتطلب توخي اأق�شى درجات احلذر.

م هذا املجلد ال�شادر عن الن�رشة عدداً من النه������ج الرامية اإىل حت�شني جمع وحتليل اإح�شاءات اجلرمية  يق������دِّ

والعدال������ة اجلنائي������ة والإبلغ عنها على امل�شتوى الدويل؛ وهو ما �شيوؤدي ب������دوره لتعزيز قدرات الدول، فرادى 

وعل������ى م�شتوى املجتمع الدويل ككل، على �شياغة اإج������راءات ا�شرتاتيجية ملواجهة اجلرمية. اإنَّ بع�س املقالت 

ال������واردة هن������ا تبني كيف اأنَّ و�شع موؤ�������رشات ب�شاأن اأ�شكال معينة من اجلرائم مث������ل جرائم الجّتار بالأ�شخا�س 

وتهريب املهاجرين والف�شاد، ميكن اأن يوؤدي اإىل حت�شني فهمنا لهذه الأن�شطة الإجرامية وتعزيز اجلهود العاملية 

الرامية اإىل منعها ومكافحتها. وتتناول مقالت اأخرى م�شاألة كيفية حت�شني توافر اإح�شاءات اجلرمية والعدالة 

اجلنائي������ة واإمكانية مقارنتها فيم������ا يخ�س نوعاً حمدداً من اجلرائم )الجّتار بالأ�شخا�س( اأو جمالً حمدداً من 

جم������الت العدالة اجلنائية )ق�شاء الأح������داث( اأو منطقة جغرافية معينة )اأوروبا(. اأم������ا املقالة الأخرية فاإنها 

ث عن اجلهود اجلارية لو�شع نظام دويل لت�شنيف اجلرمية.  تتحدَّ

يف اأول مق������ال يف هذا العدد، كتب������ُه فابريتزيو �شاريكا Fabrizio Sarrica، يعر�������س املوؤلف بالدرا�شة لعدد من 

املنهجي������ات امل�شتخدمة لقيا�س حجم جرمية الجّتار بالأ�شخا�س. واإذ ياأخ������ذ يف العتبار اأوجه الق�شور التي 

ت�ش������وب حتم������اً كلَّ نَهج من تلك النهج من حيث قدرتها على ا�شتيعاب الظاه������رة بكل تعقيداتها، يطرح املوؤلف 

وجه������ة نظ������ر تفيد باأنَّ اإعمال موؤ�رش واحد ق������د ل يكون كافياً لإعطاء �شورة �شاملة ع������ن �شتى اأ�شكال الجّتار 

بالب�رش. ومن ثم فهو يدعو اإىل و�شع موؤ�رشات متعددة لتمثيل خمتلف جوانب هذه اجلرمية، ثم ا�شتخدام هذه 

املوؤ�رشات املتعددة يف درا�شات مقارنة اإعمال لإمكانياتها التف�شريية. 

ويف مقال������ه املنهجي الثاين يف هذا العدد، ينتقل فابريتزيو �شاريكا اإىل احلديث عن اخليارات املتاحة للتقدير 

الكم������ي لظاه������رة تهريب املهاجري������ن. وي�شري املوؤلف اإىل ما ب������ني تهريب املهاجرين والجّت������ار بالأ�شخا�س من 
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اختلف������ات مفاهيمية وقانوني������ة ثم يقول اإنَّ جرمية تهري������ب املهاجرين لها م�شارات خا�ش������ة مكانياً وزمانياً 

)كعملية حمدودة تت�شمن عبور احلدود الوطنية، يف مقابل العمليات املتعلقة بالجّتار بالأ�شخا�س التي ل تكون 

لها بال�رشورة نقاط نهاية حمددة على هذا النحو( ت�شتوجب ا�شتخدام منهجيات متمايزة فيما يخ�س القيا�س 

والتقدي������ر. ثم يدعو اإىل ا�شتخدام موؤ�رشات جغرافية متعددة، �شمن املنهجية الواحدة، ميكنها اأن تكون مبثابة 

موؤ�رشات تقريبية لجتاهات تهريب املهاجرين يف بلدان املغادرة والعبور والو�شول.

يف املق������ال الت������ايل، يناق�س مايكل يان������دل Michael Jandl بع�س امل�شكلت الكربى فيم������ا يخ�س جمع وتف�شري 

اإح�ش������اءات العدال������ة اجلنائية ب�شاأن الجّت������ار بالأ�شخا�س: الغياب الكامل اأو اجلزئ������ي للت�رشيعات، واختلف 

التعاري������ف القانوني������ة للجّتار بالأ�شخا�������س، والنق�س احلاد يف ر�شد هذه اجلرمي������ة ب�شبب حتديات التعرف 

عليه������ا ب�ش������كل �شحيح، وق�شور القدرة على جمع البيانات، والغياب ال�شائ������ع لقواعد بيانات مركزية عن هذه 

اجلرمي������ة. كما يُف�رشِّ املوؤلف امل�شكلت الكربى التي تواجه عملي������ات جمع بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة عن 

�شحايا الجّتار بالب�رش املتعرف عليهم واملعايري املختلفة التي يتم ا�شتخدامها لك�شف ال�شحايا وت�شجيلهم من 

قب������ل خمتلف اجلهات واملوؤ�ش�شات. ثم يبني املوؤلف اخلطوط العري�شة للجهود التي بذلها مكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية )املكتب( للتغلب على حتديات جمع البيانات عند اإ�شداره اأول "تقرير عاملي عن 

الجّتار بالأ�شخا�س"، نُ�رش عام 2009.

دة على ال�شعيد العامل������ي ب�شاأن ق�شاء الأحداث، يعر�������س �شتيفن مالبي  ويف مق������ال عن و�شع موؤ�������رشات موحَّ

ي  دة يف ظل �شدة تنوع اإجراءات الت�شدِّ Steven Malby بالتمحي�س ل�شعوبات ا�شتخدام تعاريف ومقايي�س موحَّ
م املوؤلف قائم������ة اأ�شا�شية من 15  املوؤ�ش�شي������ة جلرائ������م الأحداث وتعدد الفاعلني املعنيني به������ذه اجلرائم. ويقدِّ

موؤ�������رشاً اقرتحتها "منظمة الأمم املتحدة للطفول������ة" )يوني�شيف( ومكتب الأمم املعني باملخدرات واجلرمية يف 

عملهم������ا امل�ش������رتك "دليل قيا�س موؤ�رشات ق�ش������اء الأحداث"،* قائل باأنَّ ا�شتخدام ه������ذه املوؤ�رشات عرب اأنظمة 

ق�شاء الأحداث يف كل اأنحاء العامل له تاأثري يتجاوز بكثري القيا�س والر�شد الإجمايل على امل�شتوى ال�شرتاتيجي 

وم�شت������وى ال�شيا�شة العامة. ويف واقع الأمر، فاإنَّ اإيجاد نظام فعال لإدارة الق�شايا ي�شتطيع تتبع وعّد كل طفل 

خمال������ف للقان������ون يف كل مرحلة من مراحل نظام العدالة اجلنائية )العتق������ال، املحاكمة، الإدانة، واحلب�س اأو 

غ������ريه م������ن التدابري البديلة( قد ي�شاعد فعلياً على حماية حقوق املجرمني الأحداث وي�شمن األ "ي�شيع" طفل 

واحد يف دهاليز النظام.

م عر�ش������اً لأحدث اأدوات قيا�س الف�ش������اد، وهو نوع من اجلرمية  اأم������ا اإنريك������و بيزونيو Enrico Bisogno فيقدِّ

م�شتع�سٍ على القيا�س ب�شكل خا�س. فبينما �شارت درا�شات ا�شتق�شاء الت�رشر تعترب يف كثري من اأنواع اجلرمية 

ال�شائعة )كالنهب والعتداء وال�رشقة( م�شدراً ملوؤ�رشات بديلة مفيدة حول م�شتويات واجتاهات اجلرمية وباتت 

اأداة م������ن الأدوات املعياري������ة لقيا�س اجلرمية يف بلدان عدة، فلم تزل منهجيات قيا�������س الف�شاد قيد التطوير. 

وي�شتعر�س املوؤلف املناهج املتبعة حالياً ب�شاأن و�شع موؤ�رشات للف�شاد، كما يعر�س بالتمحي�س ملزايا وعيوب كل 

م������ن هذه املناهج. وبناًء على ملحظات حديثة م�شتنبطة من عينيٍة متثيليٍة من الدرا�شات ال�شتق�شائية حول 

الف�ش������اد، يدعو املوؤل������ف اإىل ا�شتخدام نُهج علمية يف قيا�س الف�شاد وا�شتخ������دام موؤ�رشات م�شتمدة من التجربة 

العملية بدل من املوؤ�رشات املبنية على ت�شورات عامة.

اأم������ا جوليا موجلِّين������ي Giulia Mugellini فقد األق������ت نظرة فاح�شة على حالة جم������ع البيانات عن اجلرمية 

والعدالة اجلنائية على ال�شعيد الدويل، و�شاقت اأمثلة حديثة على مبادرات وبرامج ترمي اإىل حت�شني جماميع 

البيان������ات عرب الوطنية على امل�شتويني الأوروبي والعاملي. وبعد مقدمة تاريخية خمت�رشة، تطرح الكاتبة وجهة 

.E.07.V.7 من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع* 
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نظر مفاده������ا اأنَّ هناك حاجة وا�شحة جلمع اإح�شاءات �شحيحة وموثوقة وقابلة للمقارنة عن اجلرمية على 

امل�شت������وى ال������دويل، وتقدم عر�شاً عاماً لأهم مزايا تل������ك الإح�شاءات وعيوبها. بعد ذلك تط������رح املوؤلفة �ُشبًُل 

تراه������ا كفيلة بتح�ش������ني الإح�شاءات الراهنة عن اجلرمية والعدالة اجلنائي������ة، لتختم كلمها بالدعوة مل�شادر 

معلومات بديلة عن اجلرمية، مثل البيانات املاأخوذة عن ال�شحايا واملوؤ�رشات الجتماعية-القت�شادية؛ موؤكدًة 

اأنَّ م�شادر املعلومات هذه ت�شبح عظيمة الفائدة حني ت�شاف اإليها الإح�شاءات الإدارية عن اجلرمية من اأجل 

الو�شول اإىل �شورة اأكرث �شمول وواقعية للجرمية على امل�شتويني الوطني والدويل.

ق املقال الأخري يف هذا املجلد اإىل العمل اجلاري على امل�شتوى الدويل لزيادة ات�شاق اإح�شاءات اجلرمية  ويتطرَّ

وحت�ش������ني قابليته������ا للمقارنة الدولية من خلل و�شع نظام دويل لت�شني������ف اجلرائم. وكان املجتمع الدويل قد 

اأق������رَّ منذ �شنوات عدي������دة بقيمة و�شع نظام لت�شني������ف اجلرائم لأغرا�س اإح�شائية، فف������ي خم�شينات القرن 

الع�رشين، اأكَّدت اللجنة الجتماعية للأمم املتحدة على اأهمية "اإعداد ت�شنيف موحد للجرائم" حتى "ت�شتطيع 

احلكوم������ات تقدمي بيانات اإح�شائية عن اجلرمية يف مواعيد ثابتة".* وعلى مدار ال�شتة عقود اللحقة كانت 

هن������اك حم������اولت ومقرتحات عدة لتحقيق هذا الهدف، اإل اأنَّ مثل هذا النظام العاملي لت�شنيف اجلرائم على 

نح������و يق������ر به اجلمي������ع مل ير النور حتى الآن. وقد ج������اء اآخر هذه اجلهود من خلل فرق������ة عمل م�شرتكة بني 

م  مكت������ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واللجنة القت�شادية لأوروبا حول ت�شنيف اجلرائم. ويقدِّ

املق������ال ن�شخة خمت�رشة م������ن تقرير هذه الفرقة املن�شور عام 2011. وتتمثل اأه������م اإجنازات الفرقة يف �شياغة 

واختبار جمموعة مبادئ لت�شنيف اجلرائم وو�شع اإطار عام لنظام عاملي لت�شنيف اجلرائم بغر�س ال�شتخدام 

الإح�شائ������ي؛ وذل������ك بهدف التو�شل اإىل نظام قادر على اجلمع بني ت�شني������ف البيانات امل�شتقاة من الدرا�شات 

ال�شتق�شائي������ة و ت�شنيف البيانات الإدارية )ال�رشطة، الدعاء، املحاك������م، ال�شجون( التي ينتجها نظام العدالة 

اجلنائية برمته.

�شانديب �شاول

مدير 

�شعبة حتليل ال�شيا�شات وال�شوؤون العامة

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

  *املجل�������س القت�ش������ادي والجتماع������ي، اللجن������ة الجتماعي������ة، "الإح�شاءات اجلنائي������ة: تو�شي������ات الأمني العام"

.(E/CN.5/233)
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ار باالأ�صخا�ص قيا�ص االتجّ

*
بقلم فابريتزيو �شاريكا

خلفية

هنال������ك حاجة لأدوات ميكنه������ا جت�شيد حجم الجّتار بالأ�شخا�س عل������ى امل�شتوى العاملي وكذلك 

عل������ى امل�شتوى املحلي. ول بدَّ من اأن تكون تلك الأدوات قابلة لل�شتخدام يف اإجراء مقارنات بني 

البل������دان ويف قيا�س الجتاهات عل������ى مدار فرتة زمنية، بحيث يكون اله������دف النهائي هو قيا�س 

ي نظام العدالة اجلنائي������ة لها، ثم قيا�س تاأثري  م������دى حدة الظاهرة من اأج������ل معايرة حجم ت�شدِّ

الإ�شلح������ات املدخلة على النظام وو�شع تدابري تكفل منع الجّتار بالأ�شخا�س وتكون مبنية على 

اأ�شا�س معرفي.

مة التي ي�شع������ب جداً ك�شفها من جانب كل  الجّت������ار بالأ�شخا�������س هو اأحد اأ�شكال اجلرمية املنظَّ

م������ن الباحثني الجتماعيني واأجهزة اإنف������اذ القانون. وتعود تلك ال�شعوبة اإىل ارتفاع م�شتوى َعْزل 

�شحاي������ا الجّتار، والفوارق ال�شخمة يف الت�رشيعات اخلا�ش������ة بهذه اجلرمية من بلٍد اإىل بلد، ثم 

و�شم������ة العار واخلوف اللذين يلحقان معظم الأ�شخا�س ال�شالعني يف عملية الجّتار من عملٍء 

و�شه������وٍد و�شحايا. ويف �شوء ذلك فلي�س من املحتم������ل اأن تتمتع الأدوات التقليدية امل�شتخدمة يف 

ك�شف وقيا�س اأ�شكال اجلرمية الأخرى بنف�س القدر من الفعالية يف حالة الجّتار بالأ�شخا�س.

ومب������ا اأنه مت ت�شجيل حماولت عدة للوق������وف على حجم ظاهرة الجّت������ار بالأ�شخا�س يف العقد 

الأخري، فاإنَّ هذا املقال يناق�س بع�س املنهجيات التي مت تبنيها لقيا�س مدى حدة هذه الظاهرة. 

وع������لوة على ذل������ك، ويف �شوء التجرب������ة املتاحة اإىل الي������وم، فاإننا نقرتح نهجاً جدي������داً للتقدير 

 الكم������ي والكيف������ي لظاهرة الجّتار بالب�رش، األ وهو و�شع موؤ�������رشات متعددة متثل خمتلف جوانب 

هذه اجلرمية.

ار باالأ�صخا�ص منهجيات لقيا�ص االتجّ

يف العق������د الأخري، اأُجريت �شل�شلة من امل�شاريع البحثي������ة العالية اجلودة بهدف تقدير مدى حدة 

ظاه������رة الجّتار بالأ�شخا�س. ونظراً للطبيعة اخلفية لهذه اجلرمية، فقد اعتمدت هذه الأبحاث 

على حتليل اجلوانب املرئية لظاهرة الجّتار بالأ�شخا�س. وا�شتندت النهج امل�شتخدمة اإىل افرتا�س 

يق�ش������ي باأنَّ اأبعاد و�شكل جبل اجلليد باأكمله ميكن اأن تُقّدر بدرا�شة اجلزء املرئي منه. اإل اأننا مل 

نزل نفتقر بقدر هائل اإىل درا�شة اجلزء اخلفي من هذه الظاهرة حتى الآن.

*خبري بحثي مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
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ويف ع������دة حالت اأ�شفرت التقديرات امل�شتقاة من درا�شات خمتلفة على امل�شتويني العاملي واملحلي 

ع������ن تفاوت �شا�شع بني اأرقام احلدود الدنيا واحلدود الق�شوى لل�شحايا، اإل اأنَّ بع�س الدرا�شات 

الأخ������رى اأنتجت تقدي������رات ميكن التعويل على �شدقيتها بقدر اأك������رب. ففي بع�س احلالت كانت 

التقدي������رات متيل اإىل الت�شابه ال�شديد، حتى مع ا�شتخدام نه������ج خمتلفة. غري اأنَّ ما مل نزل نفتقر 

اإلي������ه هو منهجية منتظمة ميكنها تو�شيف ظاهرة الجّت������ار يف جمملها ب�شورة اأف�شل. وباإمكاننا 

اأن ن�شن������ف الدرا�شات املذكورة اإىل جمموعات تبعاً لب�شعة نهج مت�شابهة: قيا�س حجم ال�شوق من 

خلل تقدير عدد ال�شحايا الواقعني حتت وطاأة ال�شتغلل، وتقدير التعداد الكلي لل�شحايا بناًء 

عل������ى عدد ال�شحايا املتع������رف عليهم، وتقدير التعداد الكلي لل�شحايا بن������اًء على عدد ال�شحايا 

املبل������غ عنهم. وهناك نه������ج اآخر يعتمد على ح�رش اأعداد ال�شحايا الذي������ن ا�شتطاعوا الفرار من 

حمن������ة الجّتار بهم. كل ه������ذه النهج تنطلق من افرتا�س مفاده اأنَّ ال�رشيح������ة املدرو�شة من تعداد 

ال�شحاي������ا الكلي تعترب عينة ممثل������ة للمجموع كله، وهو افرتا�ٌس قد ل يكون �شحيحاً. فال�شحايا 

املتع������رف عليه������م اأو املبلغ عنهم اأو الذين مت ت�شكينهم بدور للإيواء قد ل ميثلون اإل اجلزء الأكرث 

ظه������ورا للعيان من ظاهرة الجّتار، وقد يكون الق�شم املختفي من جبل اجلليد خمتلفا عن اجلزء 

الظاه������ر منه. ونظراً لعتبارات امل�شاحة املح������دودة املتاحة لهذا املقال، فاإننا �شنقت�رش فيما يلي 

على ا�شتعرا�س حفنة قليلة من الدرا�شات التي اتبعت هذه النهج.

التقدير بناًء على عدد ال�صحايا املكت�صفني ال�اقعني حتت وطاأة اال�صتغالل

اإنَّ قيا�������س العدد الفعلي واحلايل ل�شحايا الجّتار الواقع������ني حتت وطاأة ال�شتغلل هو الطريقة 

املثلى لتقدير حجم الجّتار بالأ�شخا�س يف بلٍد ما، وقد يتاأتى على املدى الطويل قيا�س الجتاهات 

واإجراء املقارنات فيما بني البلدان.

اإنَّ الأ�شخا�������س املّتجر بهم، على العك�س من �شحايا اأ�ش������كال اجلرمية الأخرى، غالبا ما يعي�شون 

يف عزلة وحتت تهديٍد دائم، وقد يُنقلون من مكان لآخر، وقد يعمل ال�شحايا املّتجر بهم بغر�س 

ت�شغيله������م بال�شخرة يف مواقع خفي������ة. اإذن فاكت�شاف ال�شحايا الواقعني حت������ت وطاأة ال�شتغلل 

اأثن������اء ف������رتة ا�شتغللهم اأم������ٌر �شعٌب اإىل اأبعد حد، وم������ن ثم فمن ال�شعب للغاي������ة كذلك التو�شل 

لأعداده������م الفعلية بن������اًء على ال�شتدلل بالتقديرات. اإل اأن علين������ا اأن نلحظ، يف ذات الوقت، 

اأن �شحاي������ا الأ�شكال املختلفة للجّتار يواجهون م�شتوي������ات خمتلفة من العزل، ومن ثم م�شتويات 

 خمتلف������ة م������ن الظهور للعيان، لذا ف������ل بدَّ لأي ا�شت������دلل اأن ياأخذ يف العتبار ه������ذه امل�شتويات 

املختلفة للعزل.

رت درا�شة نرويجية عدد �شحايا الجّتار الواقعني حت������ت وطاأة ال�شتغلل اجلن�شي يف  وق������د ق������دَّ

اأو�شلو [1] عن طريق اجلمع بني عدد من الطرائق لتقدير عدد البغايا املّتجر بهن يف املدينة. فقد 
ا�شتخ������دم اأ�شلوب "املعاينة واملقارنة" لتقدير عدد امل�شتغ������لت بالبغاء اللئي يعملن يف ال�شوارع. 

كذل������ك قام باحثون ميداني������ون بتجميع اإعلنات البغاء على مدار اأربع������ة اأ�شهر، واأجريت درا�شة 
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ا�شتق�شائية با�شتخدام اأرق������ام التليفونات املوجودة يف هذه الإعلنات، حتى انتهى الباحثون اإىل 

حتديد عدد الأجنبيات املكرهات على ممار�شة البغاء يف اأو�شلو يف فرتة زمنية حمددة. وقد قدرت 

الدرا�شة اأع������داد امل�شتغلت بالبغاء يف اأو�شلو وجن�شياته������ن، واأعمارهن وخلفياتهن الجتماعية-

القت�شادية وكذلك، عن طريق مقابلت �شخ�شية متعمقة مع عينة من امل�شتغلت بالبغاء، ن�شبة 

من كن بينهن من �شحايا الجّتار بالب�رش.

وق������د تبنَّى توما�س اإم �شتاينفات [2]، [3] منهجي������ة م�شابهة يف درا�شته التي اأجراها يف كمبوديا، 

والت������ي ركزت على الجّتار بغر�������س ال�شتغلل اجلن�شي، منطلقا من افرتا�س مقت�شاه اأن �شحايا 

هذا النوع من الجّتار ميثلون جمموعة جزئية من قطاع البغاء ب�شكل عام. وت�شتند هذه املنهجية 

اإىل خطوت������ني، الأوىل هي الوقوف على الأماكن التي تت������م فيها جتارة اجلن�س عن طريق مبلِّغني 

 وبعد ا�شتخدام النظام العاملي لتحديد املواقع (GPS) من اأجل معرفة هذه الأماكن، قام 
*
حمليني.

باحث������ون – منتحلني �شخ�شيات زبائن – بزي������ارة كل مكان مت التو�شل اإليه وتقدير ن�شبة الفتيات 

وال�شي������دات القا�������رشات اأو اللئي بدا عليهن الفتقار اإىل حري������ة التنقل. وجرى بعد ذلك تكرار 

هات������ني اخلطوتني من قبل فرق بحثية خمتلفة، ليتم اتخاذ العين������ة امل�شرتكة فيما بني جولتني اأو 

ثلث م������ن جولت جمع البيانات كاأ�شا�������س ت�شتند اإليه عملية "معاين������ة ومقارنة" لتحديد العدد 

ح لل�شحايا يف كمبوديا. املرجَّ

بي������د اأنَّ تو�شيع نطاق ا�شتخدام ه������ذا النهج البحثي لي�شمل اأ�شكالً اأخرى من الجّتار بالأ�شخا�س 

على م�شتوى البلد الواحد يواجه م�شكلت تتعلق بقابلية التنفيذ. فنجاح تلك الدرا�شة جاء نتيجة 

للرتكي������ز اجلغرايف )يف ح������دود مدينة واحدة اأو بلد �شغري( اإ�شاف������ة للرتكيز على الجّتار بغر�س 

الإكراه على البغاء. اأما اإذا حاولنا تطبيق نف�س النهج على العمل بال�شخرة فاإنَّ ذلك �شوف يتطلب 

من������ا حتري كافة املواقع املحتملة التي قد يتعر�س فيها �شحايا الجّتار للإكراه على العمل، وهو 

م������ا لن يكون بال�رشورة على نف�������س م�شتوى �شهولة حتري مواقع �شحايا الإكراه على البغاء، اإذ ل 

ب������دَّ من اأن جُترى درا�شة تقييمية للحق������ول الزراعية، واملوانئ، واملناجم، وور�س املقاولني وما اإىل 

ذلك. بل �شيكون علينا اأن ن�شل اإىل تقدير منف�شل يف كل حالة من هذه احلالت عرب ا�شتدللت 

خمتلفة وبناًء على اأن�شطة ك�شف خمتلفة.

التقدير بناًء على عدد ال�صحايا املتعرف عليهم

اأُجري������ت بع�س الدرا�ش������ات الهادفة لتقدير عدد ال�شحايا عرب ح�ش������اب معامل ُم�شاِعف يُ�رشب 

ح�شابي������اً يف جملة عدد �شحايا الجّتار املتع������رف عليهم. ومن اأمثلة تلك الدرا�شات درا�شة مركز 

البحوث امل�شرتك املعني باجلرمية عرب الوطنية [4]، التي ا�شتطاعت تقدير عدد �شحايا الجّتار 

 *يف هذه احلالة، كان املبلغون هم �شائقي التاك�شي الذين يعرفون اإىل اأين ياأخذون ال�شائحني الباحثني عن البغاء.
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يف اإيطالي������ا يف نط������اق يرتاوح بني حدي������ن اأدين واأق�شى، اإ�شافة اإىل ر�ش������م ت�شور عن موا�شفات 

ال�شحايا.

قامت الدرا�شة اأول بتحدي������د اأعداد ال�شحايا امل�شجلني من قبل ال�شلطات الوطنية الإيطالية يف 

مدة زمنية معينة. وفور جمع هذه الأعداد، قدر الباحثون احتمالية تعرف ال�شلطات الوطنية على 

اأحد �شحايا الجّتار، ثم ا�شتخدمت هذه الحتمالية كمعامل يتم تطبيقه على ال�شحايا املتعرف 

عليهم ل�شتقراء العدد الفعلي لل�شحايا يف هذه املدة الزمنية يف اإيطاليا. 

ويف حال������ة درا�ش������ة مركز البحوث امل�شرتك فقد تراوح املعام������ل امل�شتخدم بني 10 و20. وبتطبيق 

املعامل على عدد ال�شحايا املتعرف عليهم، مت تقدير العدد الفعلي لل�شحايا بني ع�رشة اأ�شعاف 

وع�رشين �شعفا لعدد ال�شحايا املتعرف عليهم. وطبقا لنتائج الدرا�شة، فقد جاءت الن�شبة الأكرب 

رت الدرا�شة ع������دد ال�شحايا املّتجر بهم  م������ن ال�شحايا م������ن الن�شاء امل�شتََغلت جن�شيا. وق������د قدَّ

واملنقولني اإىل اإيطاليا فيما بني 1996 و2001 يف نطاق يرتاوح بني 25 األفاً و50 األفاً.

اأما فيما يتعلق بر�شم ت�شور عن موا�شفات ال�شحايا فاإنَّ �شلمة هذه املنهجية تتوقف على مدى 

متثي������ل ال�شحايا املتعرف عليهم لإجمايل ال�شحايا الفعليني. وكما ذكرنا اآنفا، فاإن بع�س اأ�شكال 

الجّت������ار اأكرث ظهورا للعيان من غريها ومن ثم فاإن اكت�شافها يكون اأكرث �شهولة. فمن الوا�شح اأن 

�شحية للجّتار بغر�س الإكراه على البغاء تكون اأكرث ظهورا من �شحية للجّتار بغر�س ال�شرتقاق 

املن زيل، فالأوىل تخرج للعيان فيما تبقى الثانية قيد العزل. ومن ثم فاإنَّ تطبيق ذات املعامل على 

هذين النوعني من اأنواع ال�شحايا �شيوؤدي اإىل ال�شتهانة بحجم ال�شرتقاق املن زيل.

امل�شاأل������ة الثانية ه������ي التحديد الكمي للمعام������ل اأو املُ�شاِعف، الذي ينبغ������ي اأن يعك�س احتمالية 

التعرف على �شحية ما. هذه الحتمالية تتغري مبرور الوقت وتختلف من مكان لآخر وفقا لكفاءة 

قطاع العدالة اجلنائية والت�رشيعات املطبق������ة وقدرة ال�شبكات الإجرامية على ممار�شة اأن�شطتها 

غ������ري القانوني������ة. بل ل بدَّ من اإعادة حتديد قيمة املُ�شاِعف كلم������ا واأينما اأجرينا تقديرا جديدا. 

اإ�شاف������ة اإىل ذلك فاإن املُ�شاِعف �شوف يختلف باختلف ن������وع ال�شتغلل. وكما ناق�شنا اآنفا، فل 

ب������دَّ اأن املُ�شاِعف يف حالة �شحايا ال�شرتقاق املن زيل، عل������ى �شبيل املثال، �شيختلف عنه يف حالة 

 �شحاي������ا الإكراه على البغ������اء. وعلوة على ذلك فلي�س هناك اإط������ار منهجي وا�شح لتحديد مثل 

هذه املُ�شاِعفات.

غ عنهم التقدير بناًء على عدد ال�صحايا املبلَّ

"ال�شحاي������ا املتع������رف عليهم" هم �رشيحة من جمل������ة �شحايا الجّتار. وكما قلن������ا فيما �شبق، فاإن 
افرتا�س اأن هذه ال�رشيحة عينة ممثلة لل�شحايا جملًة قد ل يكون �شحيحاً. ثم اإنَّ "ال�شحايا املبلَّغ 

ن من الأ�شخا�������س الذين تُبلغ عنهم م�شادر  عنه������م" هم �رشيحة اأخ������رى من جملة ال�شحايا، تتكوَّ
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عام������ة علنية بو�شفهم �شحاي������ا حاليني اأو �شابقني للجّتار، كما هو احل������ال مع ما ترويه و�شائل 

الإع������لم اأو املن�شورات احلكومية اأو املنظمات الدولية اأو املنظمات غري احلكومية من اأخبار عن 

ل اإىل ت�شور موجز ع������ن موا�شفات ال�شحايا املبلَّغ  عملي������ات الجّتار بالب�رش. ومن املمكن التو�شُّ

عنهم من خلل اإجراء فح�س ا�شتباقي لعينة ممثلة لل�شحايا املبلغ عنهم يف منطقة اأو اإقليم ما. 

غري اأنَّ ال�شحايا املبلغ عنهم ميثلون �رشيحة من جملة ال�شحايا اأكرب من تلك التي ميثلها ال�شحايا 

املتع������رف عليه������م، اإذ اأن ال�شحايا املتع������رف عليهم عادًة ما ياأتي ذكره������م يف امل�شادر احلكومية 

وو�شائ������ل الإعلم، ومن ثم فهم مت�شمنون كجزٍء من ال�شحايا املبلغ عنهم. وعلوة على ذلك فاإنَّ 

من بني ال�شحايا املبلغ عنهم اأفراداً قد ل تعرتف بهم ال�شلطات ك�شحايا للجّتار، فل يندرجون 

�شمن ال�شحايا املتعرف عليهم.

وكما هو احلال مع ال�شحايا املتعرف عليهم، فاإن من ال�شعب ا�شتقراء اأعداد ال�شحايا الفعليني 

وتعميم الت�شور عن موا�شفاتهم ا�شتناداً اإىل بيانات ال�شحايا املبلغ عنهم.

فف������ي عام 2005، ا�شتطاعت منظمة العمل الدولي������ة [5] اأن تقدر احلد الأدنى لعدد الأ�شخا�س 

املكره������ني على العمل بال�شخرة، مبا يت�شمن اأولئك الذين كانوا �شحايا للجّتار بالأ�شخا�س، مبا 

ل يقل عن 2 450 000 �شخ�س مكرهني على العمل بال�شخرة كنتيجة للجّتار بهم يف مدة زمنية 

 موؤلفو هذه الدرا�شة اخلا�شة مبنظمة العمل الدولية فاإنَّ هذا الرقم لي�س اإل 
َّ

حم������ددة. وكما ب������ني

تقدي������راً للح������د الأدنى، اإذ من الوا�ش������ح اأنَّ هناك جزءاً من جملة ال�شحاي������ا مل ت�شل اإليه اأن�شطة 

التبليغ. اإل اأنَّ هذه النتائج تعطي فكرة جيدة عن حجم هذه الظاهرة على امل�شتوى العاملي.

كذل������ك فقد اأجرى مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية  درا�شة لأمناط الجّتار بناًء 

على حالت الجّتار املبلغ عنها [6]. وبالرغم من اأنَّ التقرير الناجت عن الدرا�شة مل يخرج بتقدير 

كلي، فقد مت ا�شتخدام حالت الجّتار املبلغ عنها للوقوف على امل�شارات الرئي�شية لتدفق الجّتار 

بالأ�شخا�������س ولر�ش������م ت�شور عن موا�شف������ات ال�شحايا. وجاءت النتائج لتعط������ي فكرة جيدة عن 

الأمن������اط التي تتخذها الظاه������رة على امل�شتوى العاملي. اإل اأنَّ النتائج يف احلالتني رمبا يكون قد 

�َشابَها قدٌر من النحراف ب�شبب اختلف م�شتويات ظهور ال�شحايا للعيان.

اأم������ا بخ�شو�س ر�شم ت�شور عن موا�شف������ات ال�شحايا، فمن املمكن اأن يُ�شته������ان ببع�س الأ�شكال 

اخلفي������ة للجّتار بالب�رش اإذا ما قي�شت با�شتخدام الفرتا�شات الأ�شا�شية ذاتها امل�شتخدمة لقيا�س 

الأ�ش������كال الأكرث ظهوراً. وكنتيجة لذلك فاإن كل من درا�شتي منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية قد انتهتا اإىل اأنَّ الجّتار بغر�س ال�شتغلل اجلن�شي هو �شكُل 

ال�شتغلل الأكرثُ �شيوعا.

لك������ّن مدى تاأثر ه������ذه النتيجة بالنحراف الناجت ع������ن اختلف م�شتويات الظه������ور للعيان لي�س 

معلوماً، لأنَّ الن�شبة ب������ني احتمالية التبليغ عن �شحية لل�شتغلل اجلن�شي واحتمالية التبليغ عن 

�شحي������ة لل�شرتقاق املن زيل لي�شت معلومة. وحيث اأنَّ الحتماليت������ني قد تختلفان، فاإنَّ قيا�س كل 

ال�شكل������ني من اأ�شكال الجّتار وفق������اً للفرتا�شات ذاتها واملنهجيات ذاتها والأدوات ذاتها قد يقود 
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اإىل ال�شتهان������ة بحجم ال�شرتقاق املن زيل، وه������و ما قد يوؤدي اإىل فهم خاطئ خل�شائ�س ال�شحايا 

املن�شوب������ني اإىل ه������ذا ال�شكل من اأ�شكال الجّتار. واأخرياً، فاإنَّ فه������م الأمناط اجلغرافية قد يتاأثر 

بدوره، فقد يُ�شتهان بحجم هذه اجلرمية يف املناطق التي تعاين اأكرث من الأ�شكال اخلفية للجّتار 

اإذا ما قورنت باملناطق التي تعاين من الأ�شكال الأكرث ظهوراً للعيان.

التقدير بناًء على عدد ال�صحايا الناجني

اأُجريت درا�شات بناًء على اأعداد ال�شحايا الذين جنوا من حمنة الجّتار، وهي تتخذ غالباً �شكل 

مقاب������لت �شخ�شي������ة وجهاً لوجه مع �شحي������ة مت ت�شكينها بدار للإيواء. وبينم������ا انح�رش الإ�شهام 

التحليلي لبع�س هذه الدرا�شات يف ر�شم ت�شور عن موا�شفات ال�شحية التي جُترى املقابلة معها، 

�شعى البع�س الآخر لتقدير العدد الفعلي لل�شحايا. ومن بني الأمثلة على هذا النهج عدة درا�شات 

مثرية للهتم������ام اأجرتها املنظمة الدولية للهجرة بناًء على املعلومات املت�شمنة يف قاعدة بيانات 

املنظم������ة ملكافحة الجّتار، والتي جُتمع من مقابلت �شخ�شية م������ع ال�شحايا الذين مت ت�شكينهم 

يف دور اإيواء املنظمة املوجودة يف �شتى اأنحاء العامل. وتعطي نتائج هذه الدرا�شات معلومات حول 

موا�شفات ال�شحايا واملحن التي عا�شوها اأثناء الجّتار بهم.

ومن بني الأمثلة الأخرى على هذا النوع من الدرا�شات التقرير ال�شنوي للمقرر الوطني الهولندي 

للجّت������ار بالب�������رش [7، 8]، الذي يوفر معلوم������ات عن عدد ال�شحايا الذي������ن مت اإيواوؤهم من قبل 

بع�������س املنظمات الوطنية غ������ري احلكومية وال�شلطات احلكومية الهولندي������ة، كما يوفر معلومات 

ع������ن خ�شائ�س ال�شحاي������ا واملجرمني. وتعد جن�شيات ال�شحايا من ب������ني اأهم املعلومات املعطاة؛ 

ق������ات الجّتار اإىل بلدان املق�شد التي ت�شجل  اإذ ي�شتخ������دم هذا النوع من املعلومات يف تقييم تدفُّ

موا�شفات ال�شحايا، ومن ثم فهي تعطي موؤ�رشا عن الجّتار بالب�رش اإىل هولندا ح�شب بلد املن�شاأ. 

وعلى �شبيل املثال فاإن ت�شجيل انخفا�س يف اجتاهات تدفق الجّتار بالب�رش من األبانيا اإىل هولندا 

ق������د يعطي معلومات عن اجتاهات الجّتار يف األبانيا كبلد من�ش������اأ. اإل اأنَّ هذا النهج يرتكز على 

افرتا�س اأنَّ ال�شحايا هم عينة ممثلة لل�شحايا الفعليني للجّتار يف بلٍد معني.

ويف ع������ام 2009، ن�رش مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واملبادرة الدولية ملكافحة 

الجّت������ار بالب�رش (UN.GIFT) "التقرير العاملي ع������ن الجّتار بالأ�شخا�س" [9]، الذي يعتمد على 

ع������دد قليل من املوؤ�رشات الأ�شا�شية حول �شحايا وجمرمي الجّت������ار املكت�شفني وامل�شجلني ر�شمياً 

م������ن قب������ل ال�شلطات الوطني������ة يف 155 بلداً يف العامل كل������ه. وقد كانت هذه املوؤ�������رشات الأ�شا�شية 

ه������ي: اجلن�شية ونوع اجلن�س والعمر بالن�شبة لل�شحايا املكت�شفني واجلن�شية ونوع اجلن�س بالن�شبة 

للمجرم������ني. ويتيح لنا حتليل هذه املوؤ�������رشات اأن نر�شم ت�شوراً عن م�شارات تدفق الجّتار بالب�رش 

واجتاهاته واأمناطه يف �شتى اأنحاء العامل.
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������ل بع�س جوانب الجّت������ار بقيم اأدنى من  بي������د اأنَّ ه������ذا النهج يحم������ل يف طياته خماطر اأن تُ�شجَّ

قيمه������ا احلقيقية، اإذ اأنَّ هناك �شحايا ل يتم اكت�شافهم. وم������ن ثم فاإنَّ اأمناط الجّتار وم�شارات 

تدفق������ه الأكرث عر�شة للك�شف �شتكون ممثلة على نحو اأكرب. وعلى �شبيل املثال فاإنَّ املنظمات غري 

احلكومي������ة اأو الت�رشيعات الوطنية قد تاأخذ يف اعتبارها توفري املاأوى واحلماية للن�شاء امل�شابات 

ب�شدم������ات نف�شية جراء ال�شتغلل اجلن�شي اأو ال�شحايا من الأطفال ب�شكل اأكرب من توفري املاأوى 

واحلماي������ة للم�شتغلني من الرجال البالغني. وكنتيجة لذلك، ف������اإن اعتماد ال�شحايا املكت�شفني اأو 

املقيمني بدور الإيواء كعينة ممثلة لإجمايل جمموع ال�شحايا قد ل يكون �شليماً.

ويف �شن������ف اآخر م������ن درا�شات املنظمة الدولي������ة للهجرة على امل�شت������وى الإقليمي، جرت حماولة 

ل�شتك�شاف "الرقم امل�شترت" للجّتار بالأ�شخا�س. فقد �شعت تلك الدرا�شات للتو�شل اإىل معلومات 

متعمق������ة عن الجّتار بالأ�شخا�س من خلل درا�شات ا�شتق�شائية لعموم النا�س [10]، با�شتك�شاف 

مدى الوعي العام بالجّتار بالب�رش يف البلدان التي �شملتها الدرا�شة، ومدى قابلية تلك البلدان لأن 

تكون عر�ش������ة لهذه اجلرمية. ويف الوقت ذاته �شعت الدرا�شة اإىل تقدير اأعداد الأ�شخا�س الذين 

مروا مبحنة اجّتار اأو لديهم عنها معرفة واقعية. وتُظهر نتائج الدرا�شة اأمناطاً من ال�شحايا ومن 

اأغرا�������س الجّتار تختلف عما اأظهرته الدرا�ش������ات الأخرى التي ناق�شناها اإىل الآن. ففي البلدان 

اخلم�ش������ة التي �شملتها الدرا�شة، تكررت اإ�شارة من �شمله������م ال�شتق�شاء اإىل ال�شرتقاق املن زيل اأو 

العم������ل بال�شخرة يف الزراعة ملرات اأكرث من مرات اإ�شارتهم اإىل ال�شتغلل اجلن�شي. ورغم اأنَّ من 

الوا�شح اأنَّ ما يلحق ال�شتغلل اجلن�شي من و�شمة عار واإح�شا�س باخلزي قد يكون عامل موؤثرا 

يف النتائ������ج، فاإنَّ ه������ذا النهج يتيح الوقوف بقدر اأكرب من الدقة عل������ى مدى حدة الجّتار بالب�رش 

بغر�س الإكراه على العمل بال�شخرة.

اإذن فاملنهجي������ة التي اتبعته������ا درا�شة املنظمة الدولية للهجرة تبدو واع������دة، بالرغم من اأنَّ نتائج 

الدرا�شة غري جمدية من الناحية الإح�شائية ب�شبب انخفا�س معدلت ال�شتجابة.

ن تقرير منظمة العمل الدولية ال�شادر عام 2009 بعنوان "تكلفة  وعل������ى نف�س املنوال، فقد ت�شمَّ

الق�������رش" [11] نتائج درا�ش������ة ا�شتق�شائية رائدة اأجريت يف جمهوري������ة مولدوفا. وقد غطت هذه 

الدرا�ش������ة ال�شتق�شائية اإجمالً 631 3 مهاجراً يعملون باخل������ارج و084 2 مهاجراً عائداً. وبناًء 

رت املنظم������ة ن�شبة العاملني املهاجرين الذين تعر�شوا لإكراه �شديد ون�شبة الذين  على النتائج قدَّ

عان������وا من �شكل اأو اآخر من اأ�شكال ال�شتغلل. وانتهت الدرا�شة اإىل اأنَّ 500 25 مهاجر مولدويف 

تقريب������اً )اأي 8 يف املائة من العيِّن������ة امل�شتق�شاة( كانوا �شحايا للجّتار بغر�س الت�شغيل بال�شخرة. 

بي������د اأنَّ اأحد مواطن الق�شور التي قد ت�شوب هذه التقدي������رات هو الفرتا�س القائم على اأن كل 

ال�شحاي������ا املّتجر به������م قد عادوا، وهو ما يخالف الواقع. علوة عل������ى ذلك، فكما هو احلال يف 

درا�ش������ات املنظمة الدولي������ة للهجرة فاإن �شحايا ال�شتغلل اجلن�شي ق������د يكونون غري راغبني يف 

الإب������لغ عن جتربتهم يف ال�شتق�شاء، ومن ث������م فقد ينتج عن ذلك التهوين من حجم هذا ال�شكل 

من اأ�شكال ال�شتغلل.
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ار باالأ�صخا�ص امل�صي قدمًا: م�ؤ�رشات متعددة لالتجّ

الجّت������ار بالأ�شخا�س هو عملية اإجرامية ولي�س واقعة اإجرامية، على حد تو�شيف بروتوكول منع 

وقم������ع الجّتار بالأ�شخا�������س، وبخا�شة الن�شاء والأطفال، واملعاقبة علي������ه، املكمل لتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية [12]. وبالفعل فاإنَّ هذه العملية الإجرامية تاأخذ 

جمراه������ا عرب مناطق جغرافية خمتلف������ة، كما اأنَّ وقائع معقدة وخمتلفة تت������م اأثناء كل مرحلة من 

مراحلها. على اأن اأيا من هذه الوقائع املختلفة ل يعد اجّتارا بحد ذاته، واإمنا يتكون الجّتار من 

حم�شلة هذه الوقائع جميعاً.

اإنَّ التو�ش������ل اإىل اأدوات ميكنها جت�شيد مدى حدة الجّتار بالأ�شخا�س �شيتطلب منا الوقوف على 

جمموع������ة من القيا�ش������ات التي تبنيِّ مدى انت�شار الظواهر املختلفة الت������ي تقع يف كٍل من املناطق 

اجلغرافية املت�رشرة من عملية الجّتار.

ومن املمكن اأن تتخذ عملية الجّتار �شكًل معيَّناً )اأو اأ�شكالً عدة( يف بلدان املن�شاأ التي ياأتي منها 

الأ�شخا�������س الذين يُحتمل اأن ي�شبح������وا �شحايا للجّتار بالب�رش، ثم تتخذ اأ�شكال اأخرى يف بلدان 

العب������ور واأ�شكال ثالثة يف بلدان املق�شد. وقد يت�������رشر بلد واحد من كل هذه الظواهر يف الوقت 

ذاته ب�شبب الجّتار الداخلي، اأو لأنَّ هذا البلد هو يف الوقت ذاته بلد من�شاأ للجّتار باجتاه اأقاليم 

اأخرى وبلد مق�شد ل�شحايا الجّتار بالأ�شخا�س القادمني من بلدان اأخرى.

ويف الوق������ت ذاته فاإنَّ خ�شائ�س عملية الجّتار تختلف تبعا لختلف اأنواع ال�شتغلل. فظاهرة 

اجلنود الأطفال تختلف اختلفاً �شديداً، من حيث ال�شكل، عن الإكراه على البغاء، الذي يختلف 

اختلف������اً �شديداً بدوره عن الجّتار بغر�س نزع الأع�شاء اأو بغر�س الت�شول. لذا فاإنَّ التو�شل اإىل 

منه������ج بحثي اأو موؤ�رش ميكنه اأو اإىل اأداة بحثية ميكنها، جت�شيد الأ�شكال املختلفة للجّتار بالب�رش 

دفعة واحدة هو اأمٌر �شعب اإىل اأبعد حد.

فقد تكون اأداةٌ ما منا�شبًة لدرا�شة اأحد اأ�شكال الجّتار، اأو حتى لدرا�شة مرحلة واحدة فقط من 

مراحل عملية الجّتار، واإمنا غري منا�شبة لدرا�شة ما عداها من الأ�شكال اأو املراحل. كذلك فلن 

يتاأتى ملوؤ�رش واحد م�شتمد من اإحدى الأدوات البحثية اأن يج�شد بنف�س النجاح مدى حدة الجّتار 

بالأ�شخا�������س يف بلدان خمتلفة، و�شتظل هناك على الدوام جمازفة بالنتهاء اإىل تقديرات متحيزة 

ب�شورة اأو اأخرى. 

ل اإىل نهج اأ�شمل يتطلب ا�شتحداث جمموعة من املوؤ�رشات حول الجّتار، رمبا من خلل  اإنَّ التو�شُّ

ال�شتخدام املت�شاف������ر للأدوات املختلفة، ولنا يف ذلك اأن ناأخذ مثال من علم القت�شاد. فمعدل 

الت�شخ������م، عل������ى �شبيل املثال، يقي�س التغري يف الأ�شعار على م������دار فرتة زمنية. ويتم ح�شاب هذا 

املوؤ�رش كمتو�شط اإح�شائي لأ�شعار �شلٍع خمتارة يف اأ�شواق نهائية خمتارة يف مناطق خمتارة من بلٍد 

م������ا. ثم تتم مقارنة التغريات يف اأ�شعار هذه ال�شل������ع باأ�شعارها يف الفرتة ال�شابقة، وبهذه الطريقة 
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نكون قد اأوجدنا مقيا�شاً للتغري يف الأ�شعار يف البلد باأكمله. بيد اأن دقة املوؤ�رش ومتثيليته يظلن 

حم������ل �شك، فقد تكون اأهمية بع�س ال�شلع حلياة النا�س اليومية اأكرب من غريها، وقد تتاأثر بع�س 

املناط������ق بتقلبات الأ�شعار ب�شورة اأكرب من غريه������ا. ومع ذلك فاإنَّ معدل الت�شخم املح�شوب بهذه 

الطريق������ة هو الأداة الأو�شع قبول لقيا�س تكلفة املعي�شة يف بلٍد ما. وعلى نف�س املنوال فاإن اجلمع 

بني مقايي�س خمتلفة للجّتار بالأ�شخا�س، بحيث ي�شري كٌل اإىل جانب من جوانب الجّتار املختلفة، 

ميكن اأن يعطينا فكرة تركيبية عن حجم امل�شكلة يف بلد ما.

وينبغي اأن تتنوع املوؤ�رشات التي قد توؤخذ بعني العتبار لقيا�س الجّتار بالب�رش تبعاً جلهات املن�شاأ 

واملق�ش������د وتبعاً لأن������واع ال�شتغلل. لذا يجب اأن ندر�س اأربعة اأن������واع، على الأقل، من املوؤ�رشات: 

موؤ�������رشات جهات من�شاأ الجّتار بغر�������س ال�شتغلل اجلن�شي، وموؤ�رشات جه������ات مق�شد الجّتار 

بغر�س ال�شتغلل اجلن�شي، وموؤ�رشات جهات من�شاأ الجّتار بغر�س الإكراه على العمل بال�شخرة، 

وموؤ�رشات جهات مق�شد الجّتار بغر�س الإكراه على العمل بال�شخرة.

موؤ�رشات جهات من�شاأ الجّتار بالب�رش

ميكنن������ا التو�شل اإىل موؤ�رش جيد جله������ات من�شاأ �شحايا الجّتار بالب�������رش با�شتخدام الإح�شاءات 

الر�شمي������ة عن ع������دد ال�شحايا املكت�شفني وع������ن جن�شياتهم. وبالرغم م������ن اأنَّ حدوث انحرافات 

تقديري������ة يبق������ى احتم������الً وارداً، فكلما زاد حج������م البلدان الت������ي تتم معاينتها ق������ّل حجم تلك 

النحراف������ات. وميك������ن قيا�������س اأهمي������ة بلٍد م������ا كجهة من�ش������اأ للجّت������ار بالب�رش بدلل������ة بُعدين: 
 

الكثافة والنطاق.

وق������د بنيَّ "التقري������ر العاملي عن الجّت������ار بالأ�شخا�س" املن�شور عام 2009 م������ن قبل مكتب الأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية اأنه قد مت اكت�شاف �شحايا اجّتار من اأ�شحاب الأ�شول ال�رشق 

اآ�شيوي������ة يف كل اأقاليم العامل، ويف كل املناط������ق دون الإقليمية يف اأوروبا. وبالرغم من اأنَّ اأ�شحاب 

الأ�ش������ول ال�رشق اآ�شيوي������ة نادرا ما كانوا املجموع������ة الأكرب عددا بني اجلن�شي������ات املكت�شفة، فاإن 

وجودهم قد اكتُ�شف يف ما ل يقل عن 25 بلداً على م�شتوى العامل يف العامني 2005 و2006؛ وهو 

ما يدل بو�شوح على اأن نطاق تدفق �شحايا الجّتار من �رشق اآ�شيا اأكرث اأهمية من نطاقات تدفق 

غريهم من املجموعات التي اكتُ�شفت يف عدد اأقل من البلدان.

وبالعك�������س فغالباً ما تبني اأنَّ ال�شحايا الآتني من البلقان هم اأكرب املجموعات املكت�شفة يف بع�س 

بلدان غرب اأوروبا. ومُيثِّل ن�شيُب جمموعة ذات من�شاأ معني من جممل ال�شحايا املكت�شفني يف بلد 

املق�ش������د كثافَة الجّتار من هذا املن�شاأ اإىل هذا املق�شد. وبح�شاب متو�شط "اأن�شبة" املجموعات 

ذات بلد املن�شاأ الواحد يف كل بلدان املق�شد، ميكن قيا�س مدى حدة اأو�شاع هذا البلد كبلد من�شاأ 

للجّتار عاملياً اأو اإقليمياً.
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وباجلم������ع بني هذي������ن البعدين، اأي الكثافة والنطاق، ميكن حتدي������د موؤ�رش مقاِرن يَُدلُّ على مدى 

اأهمية البلد من حيث هو بلد من�شاأ للجّتار. فعلى �شبيل املثال، اإذا ما مت اكت�شاف مواطنني للبلد 

األ������ف يف 30 بلداً اآخر، بن�شيب متو�شط قدره 10 يف املائة من اإجمايل عدد ال�شحايا املكت�شفني، 

كان������ت لهذا البلد اأهمية اأكرب )كبلد من�شاأ للجّتار( م������ن البلد باء، الذي اكت�شف مواطنوه يف 15 

بلداً بن�شيب متو�شط قدره 5 يف املائة.

������ف �شلحية هذا املوؤ�رش املَُركَّب على اكت�ش������اف ال�شحايا ب�شكل متزامن من ِقبَل ال�شلطات  وتتوقَّ

يف بلدان خمتلفة، اأي من ِقَبل اأنظمة عدالة جنائية خمتلفة تعمل كٌل على حدة بعيداً عن بع�شها 

البع�������س. وهذا معناه وجود احتمال حدوث انح������راف تقديري يتعلق بكفاءة الكت�شاف يف واحد 

اأو اأك������رث من بلدان املق�شد فيما يخ�س ال�شحاي������ا القادمني من بلد اأو اأكرث من بلدان املن�شاأ دون 

�شواهم. فعلى �شبيل املثال اإذا كان ال�شحايا من اأبناء اأمريكا اجلنوبية يتجر بهم عادة يف اإ�شبانيا، 

واإذا اكت�شف������ت اإ�شباني������ا من ال�شحايا ع������دداً اأكرب ن�شبياً مما اكت�شفه غريه������ا من بلدان املق�شد، 

فم������ن املمك������ن اأن يُبالغ يف تقدير الوزن الن�شبي لأبناء اأمري������كا اجلنوبية بني �شحايا الجّتار. اإل 

اأنَّ ا�شتخ������دام الأن�شب������ة يف قيا�س الكثافة يحد من تاأثري هذا النح������راف التقديري، الذي ميكن 

تقلي�ش������ه اأي�شاً بتحويل املوؤ�������رش اإىل مقيا�س من خم�س درجات )منخف�س الكثافة جدا اإىل مرتفع 

الكثافة جدا(.

وميكنن������ا اإ�شافة بعد ثالث اختياري������اً: األ وهو طول امل�شافة التي يقطعه������ا م�شار تدفق الجّتار. 

ف������اإذا مل يُكت�ش������ف �شحايا للجّتار من جن�شية ما اإل يف املناطق املج������اورة لبلد املن�شاأ، اأوحى ذلك 

������ق الجّتار من هذا البلد يقت�رش على منطقة حملية. وعل������ى اجلانب الآخر اإذا اكتُ�شف  ب������اأنَّ تدفُّ

ق الجّتار  �شحاي������ا م������ن اجلن�شية ذاتها يف قارات اأخ������رى، كان من �شاأن ذلك اأن يوحي ب������اأنَّ تدفُّ

ذو بع������د ع������رب اإقليمي. وقد ل يكون المت������داد اجلغرايف لتدفق الجّتار موؤ�������رشا على اأهمية بلد 

������ق الجّتار. فكلما  م������ا كبل������ٍد للمن�شاأ، واإمنا عل������ى طبيعة املنظمات الت������ي تعمل على تاأجيج تدفُّ

 طال������ت الرحلة كان مرجح������اً اأن تكون املجموع������ات القائمة عليها جمموع������ات اإجرامية منظمة 

حمكمة البنية.

كم������ا اأنَّ املوؤ�رش املركَّب الناجت ل ي�شمح بتقدير عدد ال�شحايا املّتجر بهم. فعدد ال�شحايا �شيمثل 

عل������ى الدوام جزءاً من الظاهرة، و�شيبقى "الرقم امل�شترت" له������ذه اجلرمية جمهول. اإل اأنَّ املوؤ�رش 

يتي������ح لنا، ولو بقيم ن�شبية، اأن نر�شي خطوط������ا اأ�شا�شية واأن نتتبع الجتاهات. فعلى �شبيل املثال، 

اإذا انخف�س عدد البلدان التي يكت�شف فيها �شحايا من البلد األف من 30 اإىل 15 يف غ�شون 10 

�شنوات، مع انخفا�س الن�شيب املتو�شط من 10 اإىل 5 يف املائة، اأمكن افرتا�س اأنَّ الجّتار النا�شئ 

من البلد األف قد انخف�س اإىل الن�شف خلل الفرتة املعنية.

ولأ�شباب عدة، فاإنَّ العديد من البلدان ما زال ل يلحق القائمني على الجّتار بالأ�شخا�س اإل يف 

احلالت التي يكون فيها الجّتار بغر�س ال�شتغلل اجلن�شي. ف�شلطات اإنفاذ القانون اأقدر بكثري 

عل������ى روؤية ومعرفة �شكل ال�شتغلل هذا مقارنًة بغريه من الأ�ش������كال كال�شرتقاق املن زيل اأو �شواه 
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م������ن اأ�شكال العمل بال�شخرة. وكنتيجة لذلك فاإن وترية اكت�شاف �شحايا ال�شتغلل اجلن�شي تزيد 

مبراحل عل������ى وترية اكت�شاف �شحايا الجّتار بغر�س الت�شغي������ل بال�شخرة. فاإذا جمعنا يف املوؤ�رش 

قات �شحايا  ������ب بني كل �شحايا الجتار كان من �شاأن ذلك اأن يوؤدي اإىل التهوين من �شاأن تدفُّ املركَّ

الجّتار امل�شتغلني يف العمل بال�شخرة.

م اإىل نوعني على الأقل: وكنتيجة لذلك، فاإنَّ موؤ�رشات من�شاأ الجّتار بالب�رش ينبغي اأن تُق�شَّ

• موؤ�رشات من�شاأ الجّتار بغر�س ال�شتغلل اجلن�شي

• موؤ�رشات من�شاأ الجّتار بغر�س الت�شغيل بال�شخرة

ار بالب�رش م�ؤ�رشات جهات مق�صد االتجّ

طبق������ا لنظري������ة كري�شتالر الرتاتبية الهرمية للمكان املركزي، كلم������ا زادت املنتجات التي ي�شتطيع 

�شوق ما اأن يوفرها، علت مرتبته يف الرتاتبية الهرمية للأ�شواق وزاد عدد العملء الذين يخدمهم 

)كعتب������ة دنيا( [13]. وبتطبيق ه������ذا النهج على �شحايا الجّتار، فكلما ات�شع نطاق من�شاأ تدفقات 
الجّت������ار يف بلٍد ما زادت اأهمية هذا البلد كمق�شد للجّتار. لذا فاإن اأحد املناهج ال�رشيعة وغري 

املكلف������ة لتقييم اأهمية بلٍد ما كمق�شد للجّت������ار بالب�رش هو اإح�شاء عدد ال�شحايا املكت�شفني من 

جن�شي������ات خمتلف������ة يف هذا البلد. ف������اإذا مل يكت�شف يف البلد األف اإل �شحايا م������ن البلد باء، فيما 

اكت�شف يف البلد جيم �شحايا من البلدان باء و�شني و�شاد وعني اأمكننا اأن نفرت�س اأنَّ البلد جيم 

اأك������رث اأهمية من البلد األف كمق�شد للجّت������ار. كذلك فاإنَّ امل�شافة التي قطعها ال�شحايا للو�شول 

اإىل وجهتهم النهائية ميكن اأن تعد بُعدا اآخر ي�شتحق القيا�س كدليل على جاذبية املق�شد. اإل اأنه، 

من وجهة نظر اإح�شائية بحتة، كلما زاد عدد ال�شحايا املكت�شفني، زاد عدد اجلن�شيات املّتجر بها 

يف بلد املق�شد. ومن ثم فاإذا كان عدد ال�شحايا املكت�شفني �شيُ�شتخدم كاأ�شا�س لعد �شتى جن�شيات 

ال�شحايا، فل بدَّ من توحيد هذا الأ�شا�س ب�شورة اأو باأخرى.

بيد اأنَّ حتليل اأوفى )واأعلى تكلفة( لبلدان املق�شد يتطلب جمعا للبيانات يتجاوز اأ�شا�َس ال�شحايا 

املكت�شف������ني. وقد ثبت اأنَّ منهج "املعاين������ة واملقارنة" الذي تبناه �شتاينف������ات (Steinfatt) منا�شب 

لقيا�س ع������دد ال�شحايا الواقعني حتت وطاأة ال�شتغلل اجلن�ش������ي. وميكن تطبيق املنهجية ذاتها 

عل������ى غريهم من ال�شحايا املحتملني )امل�شتغلت بالبغ������اء، املهاجرين غري ال�رشعيني، القا�رشين 

غ������ري امل�شحوبني، املت�شول������ني، الخ(. و�شحيٌح اأن������ه ل ميكن تطبيق هذه املنهجي������ة اإل على واقع 

حمل������ي حم������دود الأبعاد، اإل اأن������ه ميكن تعميم النتائج عل������ى نحو ملئم و�ش������ول اإىل تقدير �شليم 

 جلمل������ة ال�شحايا املحتملني يف منطقة بعينها واإىل فهم وا�شح جلن�شيات ال�شحايا املّتجر بهم يف 

هذه املنطقة.
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تتطلب هذه املنهجي������ة عددا من امل�ساهدات للأ�سخا�ص امل�ستهدفني يف اأماكن معينة، ويف اأوقات 

خمتلف������ة على م������دار �سهر. وبناًء على عدد الأ�سخا�ص امل�ساَهدي������ن يف كل مرة، ون�سبة الأ�سخا�ص 

ح لل�سحايا املحتملني يف املنطقة  الذين �سوهدوا اأكرث من مرة اأثناء ال�سهر، يتم ح�ساب العدد املرجَّ

باأكملها. وفور تقدير عدد ال�سحايا املحتملني، يتم اإجراء مقابلت �سخ�سية مع عينة ممثلة من 

 قد ت�سري اإىل وقوع اإيذاء. وباجلمع بني هذه العنا�رش، 
*
ه������ذه الفئة من اأجل الوقوف على عنا�رش

ار، ثم يتم  يتم التو�سل اإىل احتمالية كون الأ�سخا�ص الذين اأجريت معهم املقابلت �سحايا للتجّ

ا�ستقراء العدد الإجمايل لل�سحايا بالتعميم.

ار بالأ�شخا�ص ال�شكل 1-  م�شفوفة لت�شجيل اأعداد ال�شحايا املحتملني وفقا لتوافر عنا�رص التجّ

 العن�رش 1

 )علمات

العنف(

 العن�رش 2 

 )علمات

الق�رش(

 العن�رش 3

 )حرية 

مقيدة(

 العن�رش نون.....

)الخ(

امل�ستغلت بالبغاء

املت�سولون

.....

.....

 العاملون يف

القت�ساد املوازي

حني،  حني جداً، �سحايا مرجَّ وميكن تق�سيم جملة ال�سحايا املمكنني اإىل ثلث فئات )�سحايا ُمرجَّ

و�سحاي������ا حمتملني اآخرين( طبقا لكمية وتوليفة املوؤ�رشات امل�سجلة يف كل حالة )علمات العنف، 

علمات الق�رش، علمات احلرية املقيدة، �ساعات العمل الإ�سافية، �سحب جواز ال�سفر، الخ(.

ار بالب�رش، ينبغي ا�ستخدام جمموعة املوؤ�رشات   *من بني العنا�رش التي ميكن اأن توؤخذ يف العتبار كدلئل على التجّ

 املقبول������ة دولًيا واملاأخوذة عن درا�سة ا�ستق�سائية لدلفي (Delphi) نفذها مكتب العمل الدويل واملفو�سية الأوروبية )انظر

. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf)



 �صحايا مرجح�ن جدًا 

 )�صحايا حمتمل�ن

 عرث لديهم على 

ثالث عالمات(

 �صحايا مرجح�ن 

 )�صحايا حمتمل�ن 

 عرث لديهم على عالمة 

واحدة على االأقل(

 �صحايا حمتمل�ن اآخرون 

 )�صحايا حمتمل�ن مل يعرث لديهم 

على اأي من عالمات االتار(
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ار ال�صكل 2-  العدد التقديري لل�صحايا املحتملني طبقًا لرتجيح ك�نهم �صحايا لالتجّ

وينبغ������ي اأن تختلف هذه ال�شتدللت باختلف القط������اع القت�شادي املتحرى عنه، ومن ثم ففي 

حالة موؤ�رشات املق�شد اأي�شاً يكون من الأن�شب اأن يُف�شل بني اأ�شكال ال�شتغلل.

وكنتيجة لذلك، وكما يف احلالة ال�شابقة، فاإننا بحاجة اإىل نوعني من املوؤ�رشات على الأقل، بغ�س 

النظ������ر ع������ن اختيارنا للنهج الأول )ال�رشي������ع قليل التكلفة( اأو الثاين )املكل������ف( لتقييم مدى حدة 

ظاهرة الجّتار عند املق�شد:

• موؤ�رشات املق�شد لل�شتغلل اجلن�شي

• موؤ�رشات املق�شد للت�شغيل بال�شخرة 
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اال�صتنتاجات

يف حال������ة الجّتار بالب�رش، قد ل يكون موؤ�رش واح������د كافياً لر�شم �شورة لهذه العملية املعقدة التي 

تتم بطرائق خمتلفة ويف اأماكن خمتلفة. وقد ل يكون مقيا�س واحد كافياً لفهم حدة هذه امل�شكلة. 

وقد ل يكون منهج بحث واحد �شامًل، وقد ل تكون اأداة واحدة جلمع البيانات �شاملة، مبا يكفي 

للإملام ب�شتى اأ�شكال الجتار بالب�رش.

لهذه الأ�شباب، هنالك حاجة للم�شي قدما نحو نهج بحثي اأكرث تعقيدا لدرا�شة حالة الجّتار يف 

بل������د ما. فمن املمك������ن اأن نفهم باثولوجيا الجّتار ب�شكل اأف�شل اإذا ما فح�شنا الأعرا�س املتعددة 

له������ذا املر�س، بدل من اأن نكتفي بفح�س عر�سٍ واح������د. والهدف النهائي هو الو�شول اإىل قدرة 

تف�شريية اأكرب فيما يخ�س احلجم احلقيقي للجّتار يف منطقة جغرافية ما.

وينبغ������ي بال�رشورة اأن ت�شع������ى املنهجية املختارة خللق مثل هذه املجموع������ة من موؤ�رشات الجّتار 

بالب�������رش بغر�س ال�شتخ������دام يف الدرا�شات املقارن������ة اإىل الت�شدي لأكرب ع������دد ممكن من اأ�شكال 

الجّتار. كما ينبغي لها اأن تكون قادرة على اأقل تقدير على اكت�شاف حدة الأ�شكال الأكرث �شيوعا 

من الجّتار بالب�رش لأغرا�س ال�شتغلل يف الت�شغيل بال�شخرة وال�شتغلل اجلن�شي.

وكما ذكرنا اآنفا، فاإنَّ من ال�شعب اإىل اأبعد حد تقييم بع�س اأ�شكال الجّتار بالب�رش اإل عن طريق 

ا�شتهدافها باأبحاث خم�ش�شة لها.

والنه������ج البحث������ي الذي �شيجري اختياره يج������ب اأن يكون قابل للتنفيذ م������ن الناحية املادية، كما 

ينبغ������ي له اأن يكون قادراً على اإعطاء نتائ������ج قابلة للمقارنة فيما بني البلدان والفرتات املختلفة. 

ويف اأف�شل ال�شيناريوهات، فاإنَّ املنهج البحثي املختار �شي�شتخدم بانتظام من اأجل متكني جمتمع 

الباحثني من توفري تقارير مقارنة حول حالة الجّتار بالأ�شخا�س على امل�شتوى الدويل.

د جلم������ع البيانات عن الجّتار بالب�رش بغر�س بحث ال�شيا�شات العامة  ول������ن يتاأتى اإر�شاء نهج موحَّ

اإل بالوفاء بجميع املعايري املذكورة اأعله.
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قيا�ص تهريب املهاجرين

*
بقلم فابريتزيو �شاريكا

خلفية: مفاهيم وتعاريف

اإنَّ قيا�������س تهري������ب املهاجرين، كم������ا هو احلال مع قيا�������س اأي جرمية اأخرى، معق������ٌد اإىل اأق�شى 

ح������د. ويُع������د و�شع الإط������ار املفاهيمي له������ذا الن�ش������اط الإجرامي م������ن بني التحدي������ات الكربى 

للوق������وف على موؤ�������رشات حمتملة لقيا�شه، مب������ا يت�شمن الوقوف عل������ى اأدوار الفاعلني ال�شالعني 

 يف ه������ذه اجلرمي������ة ودينامياته������ا اجلغرافي������ة، اإ�شاف������ة اإىل التميي������ز بينه������ا وب������ني �شواها من 

الظواهر الإجرامية.

وو�شع اإطار مفاهيمي كهذا يتطلب منا اأن نقيم حتليلنا على اأ�شا�س التعريف القانوين للجرمية. 

ووفقا لربوتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل لتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، فاإن "تهريب املهاجرين" يعني تدبري الدخول غري 

امل�������رشوع ل�شخ�س ما اإىل دولة من الدول مقابل منفعة مادية [1]. وبالتايل فاإنَّ تهريب مهاجر ما 

يختل������ف عن كون هذا املهاجر قد ا�شتف������اد من خدمة ما تتعلق بعبوره للحدود دون مقابل مادي. 

وعلى �شبيل املثال فاإن قيام فرٍد من اأفراد حر�س احلدود بال�شماح ملهاجر غري �رشعي باملرور، وهو 

عل������ى علٍم بذلك، لأ�شباب �شخ�شية اأو اإن�شاني������ة اأو �شيا�شية، ل يجعل منه مرتكباً جلرمية تهريب 

املهاجري������ن – على الأقل يف ظل تعريف الربوتوكول ال�شالف ذكره – بالرغم من اأنه قد يكون قد 

اق������رتف خمالفة مدنية اأو اإداري������ة اأو جنائية وفقاً لقانون بلده. ففي ظل تعريف الربوتوكول ل بدَّ 

ب. اأن تنطوي جرمية التهريب على ا�شتفادة مادية من قبل املهرِّ

وم������ن بني الأخطاء ال�شائعة العتقاد باأنَّ تهريب املهاجرين والجّتار بالب�رش ظاهرتان مت�شابهتان 

ومتداخلت������ان مفاهيمي������اً اإىل حد ما. فبينما يُنظر للجّتار بالب�������رش وتهريب املهاجرين يف بع�س 

الأحي������ان على اأنهما ي�شرتكان يف منطقة رمادية، فالواقع اأن القانون الدويل مييز بني اجلرميتني 

 ولكي نبني الختلف ما بني اجلرميتني، فما علين������ا اإل اأن نتذكر اأن الجّتار بالب�رش 
**
بو�ش������وح.

جرمي������ة عادة ما يع������اين �شحاياها انتهاكات بالغ������ة حلقوقهم الأ�شا�شية كب�������رش، فيما اأن تهريب 

املهاجرين جرمية بل �شحايا. ولو كانت هناك منطقة رمادية م�شرتكة بني اجلرميتني، ل�شتوجبت 

باً يتم ا�شتغلله اأو فر�س العزلة عليه جزئياً فقط وبقدر اأقل من اأن يكفي  اأن نتخيل مهاجراً مهرَّ

 *خبري بحثي مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

كث������رًيا م������ا ترتدد الفكرة اخلاطئة حول التداخل بني الجّتار والتهري������ب يف اأحيان كثرية لأن املهاجرين املهربني 
 * * 

يجدون اأنف�شهم يف نهاية املطاف يف اأو�شاع ا�شتغللية �شبيهة باأو�شاع الأ�شخا�س املتجر بهم.
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لعتب������اره �شحية للجّتار، وهو ما ل ميكن تخيله. فم������ن املمكن اأن ن�شادف درجات خمتلفة من 

ال�شتغ������لل اأو العزل، لكن كل �شخ�س م�شتغل، وحتى يف حالت ال�شتغلل "الأخف"، هو �شحية 

للجّتار، ول بدَّ اأن ت�شجل واقعة الجّتار كواقعة اجّتار.

وبينم������ا يعترب تهريب املهاجرين والجّتار بالب�رش جرميت������ني منف�شلتني حقاً بحكم القانون، فمن 

بون عرب احل������دود، واأن املهاجرين املهربني كثرياً ما  ال�شحي������ح اأي�شاً اأن �شحاي������ا الجّتار قد يهرَّ

يكون������ون اأكرث عر�شة لل�شتغلل. ومن ال�شحيح كذلك اأن اجلرميتني ت�شرتكان يف بع�س اجلوانب 

عملي������اً. فنقل الأ�شخا�س، على �شبيل املثال، عامل م�شرتك بينهما، وهو ما ي�شتلزم عبور احلدود 

بني بلدين يف حالة تهريب املهاجرين، يف حني اأن الجّتار بالب�رش لي�س عابراً للحدود بال�رشورة. 

فقد يتم هذا الجّتار �شواًء ت�شمن اأخذ ال�شحايا اإىل دولة اأخرى اأو اقت�رش على نقلهم من مكان 

اإىل اآخ������ر داخل الدولة ذاتها. ومع ذلك فكون النقل عام������ًل م�شرتكاً يوحي باإمكانية اإعمال ذات 

الإطار البحثي املفاهيمي على كٍل من اجلرميتني عند اإجراء مقارنات فيما بني البلدان. وبعبارة 

اأخ������رى فاإنَّ نهجاً ما لقيا�س تهري������ب املهاجرين قد ي�شتعمل اأدوات ومناه������ج للعد م�شابهة لتلك 

امل�شتخدمة يف قيا�س الجّتار بالب�رش.

وبالإ�شاف������ة للتميي������ز ب������ني تهريب املهاجرين وب������ني الجّتار بالب�������رش، فاإن هن������اك ق�شية اأخرى 

ت�شتوج������ب التو�شيح وهي الختلف بني الهجرة غري ال�رشعي������ة وتهريب املهاجرين. فاملهاجرون 

غ������ري ال�رشعيني واملهاجرون املهربون جمموعت������ان خمتلفتان قد تتداخلن اإىل حد ما اأو يف بع�س 

الأوق������ات. فقد تك������ون هناك ن�شبة كبرية من املهاجرين غري ال�رشعي������ني الذين مل يتم تهريبهم اإىل 

بل������د م������ا، واإمنا دخلوا ذاك البلد ب�شكل �رشعي ثم ا�شتم������روا يف الإقامة بعد انتهاء مدة �شلحية 

ب وقت عبور احلدود. ويف املقابل  تاأ�شرياته������م. فف������ي هذه احلالت لي�س ثم تدخل من قبل مه������رَّ

فم������ن املحتم������ل اأن يكون هناك مهاجرون ذوو اأو�شاع غري �رشعية، ب������ل اإنَّ منهم َمن قد ينتهي به 

 املط������اف اإىل تقن������ني اأو�شاعه بحيث ت�شبح هجرته �رشعية، مم������ن مت تهريبهم يف بداية م�شريتهم 

نحو الهجرة.

كذل������ك فاإنَّ املوقع اجلغرايف للجرمية من بني التعقيدات الأخرى التي ينبغي اأخذها يف العتبار 

ح������ني نقوم بقيا�س تهريب املهاجرين. ففع������ل امل�شاعدة على الهجرة غري ال�رشعية هو عمل واحد 

غالب������اً ما يجري يف منطقة جغرافية معينة مثل احلدود ب������ني بلدين. اأما فعل تهريب املهاجرين 

فق������د ينطوي عل������ى اأعمال متعددة ينفذه������ا اأ�شخا�س خمتلفون يف بلدان متع������ددة. ولناأخذ على 

�شبي������ل املثال حالة مهاجري������ن مت تهريبهم اإىل اإيطاليا عرب البح������ر الأدرياتي من األبانيا. يف هذه 

احلالة بلد املغادرة هو األبانيا وبلد الو�شول هو اإيطاليا. اأما يف حالة مواطني جمهورية مقدونيا 

اليوغو�شلفي������ة �شابقاً )اخت�شاراً: مقدونيا( الذين يغادرون من األبانيا ويتم تهريبهم اإىل اإيطاليا، 

فاأي بلٍد ينبغي اعتباره بلد املغادرة؟ مقدونيا اأم األبانيا؟ فلو اأنَّ املهاجر مل يتم تهريبه عرب احلدود 
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ب������ني مقدوني������ا واألبانيا، فاإن فعل التهريب ل يق������ع اإل بني األبانيا واإيطالي������ا، ول علقة ملقدونيا 

بالأم������ر اإل لكونها البلد الذي يحمل املهاجر جن�شيته، بالرغم م������ن كونها نقطة البداية الأ�شلية 

للرحلة. وعلى نف�س املنوال فاإن حالة مهاجر يتم تهريبه عرب هولندا ثم عن طريق منطقة �شنجن 

 اإىل اإيطالي������ا تثري ت�شاوؤلت عم������ا اإذا كانت نقطة الو�شول الدقيقة لعملي������ة التهريب هي اإيطاليا 

اأم هولندا.

منهجيات لقيا�ص تهريب املهاجرين

اأدت زي������ادة اأن�شط������ة تهريب املهاجرين يف الأعوام الأخرية اإىل تكثي������ف جهود املجتمع الدويل من 

اأج������ل الو�ش������ول اإىل فهم اأف�شل لهذه الظاهرة. و�شوف نعر�س يف هذا اجلزء من املقال اإىل بع�س 

املنهجي������ات التي ا�شتخدمت لقيا�س مدى حدة ظاهرة تهري������ب املهاجرين، ثم نعقب على النتائج 

ل اإليها ون�شوق بع�س امللحظات حول معوقات عملية القيا�س.  التي مت التو�شُّ

ا�صتق�صاءات اخلرباء ثم اإعمال امُل�صاِعفات

ر املركز الدويل لتطوير �شيا�شات الهجرة (ICMPD) عدد املهاجرين غري ال�رشعيني واملهاجرين  قدَّ

عة من خلل جمع اأويل مكثف للبيانات من م�شوؤويل اجلمارك.  املَُهرب������ني يف منطقة اأوروبية ُمَو�شَّ

فقد مت اإر�شال ا�شتبيانات اإىل دوائر احلدود احلكومية يف 17 بلداً واإقليماً يف و�شط و�رشق اأوروبا، 

اإ�شافة اإىل بلدين يف و�شط اآ�شيا، ا�شتق�شاًء لأعداد املهاجرين غري ال�رشعيني الذين مت ا�شتيقافهم 

اأثن������اء عبورهم للحدود وفقاً للإح�ش������اءات الإدارية [2]. كذلك فقد ُطِلب م������ن امل�شوؤولني اإبداء 

اآرائهم حول مدى قدرة املهاجرين غري ال�رشعيني على عبور احلدود التي ي�رشفون عليها، كما مت 

�شوؤاله������م عن ت�شوراتهم ب�شاأن تهريب املهاجرين. ومن خلل نتائج ال�شتق�شاء، قام املركز الدويل 

لتطوير �شيا�ش������ات الهجرة بح�شاب ُم�شاِعٍف يتم اإعماله على ع������دد حالت ال�شتيقاف امل�شجلة 

لتقدي������ر احلجم الكلي لتهري������ب املهاجرين وحالت الهجرة غري ال�رشعي������ة. وبالرغم من اأنَّ هذه 

املنهجية ت�شتفيد من ا�شتنادها اإىل اأرقام ملمو�شة حلالت ال�شتيقاف، فاإنها تعاين من احتمال اأن 

تتاأث������ر النتائج تاأثراً بالغاً بالت�ش������ورات ال�شخ�شية لأفراد حر�س احلدود، وهو ما يوؤدي لنحراف 

ي�شوب النتائج النهائية خا�شة حني ت�شتخدم لأغرا�س املقارنة.

وقد تبنَّت منظمات دولية اأخرى واأكادمييون منهجية م�شابهة. فعلى �شبيل املثال، اأجرت املنظمة 

الدولية للهجرة �شل�شل������ة من الدرا�شات الوطنية بغر�س تقدير حجم هجرة العمالة غري ال�رشعية 

عل������ى م�شتوى البل������د الواحد، حيث اأجرت درا�ش������ات ا�شتق�شائية متعمق������ة يف هنغاريا واأوكرانيا 
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وبولن������دا من خلل مزيج م������ن اجلمع الأويل والثان������وي للبيانات [3]. وا�شتمل������ت املرحلة الأوىل 

على جمع ك������ل املعلومات املتاحة عن املو�ش������وع، مبا يت�شمن البيان������ات الإح�شائية والت�رشيعات 

والنتائج البحثي������ة والتغطية الإعلمية. ومت حت�شيل املعلومات الكمية من قواعد بيانات مكاتب 

الت�شغي������ل وهيئات التفتي�س على العمل و�رشطة الهجرة. اأم������ا املرحلة الثانية فتكونت من اجلمع 

الأويل للبيان������ات من خلل مقابلت �شخ�شية متعمقة م������ع ُمَبلِّغني رئي�شيني جرى اختيارهم من 

ب������ني طائفة من املجموعات ذات املعرف������ة واخلربة باملو�شوع، مبا يت�شم������ن ممثلني عن الأجهزة 

احلكومي������ة ومنظمات اأ�شحاب الأعمال واملنظمات غ������ري احلكومية التي تتعامل مع العمالة غري 

ال�رشعية والهجرة غري ال�رشعية. كما اأجريت مقابلت مع اأ�شخا�س مت التعرف عليهم كم�شوؤولني 

ع������ن الت�شغيل غري ال�رشعي لعماٍل اأجانب. وق������د ا�شتخدمت هذه املنهجية للوقوف على م�شارات 

التدفق الرئي�شية للهجرة غري ال�رشعية واجتاهاتها الأ�شا�شية ب�شكل �شنوي. وقد �َشَمَح اإدراج اأ�شئلة 

حم������ددة حول تهريب املهاجرين باحل�شول على معلومات ع������ن تنظيم عملية التهريب والأ�شاليب 

امل�شتخدمة فيها.

غري اأنَّ واح������دة من ال�شعوبات ال�شائعة ملنهجية "املَُبلِّغني الرئي�شيني" تلك تكمن يف اأن املعلومات 

يف مث������ل ه������ذا النوع من الدرا�ش������ات غالباً ما تُ�شتقى م������ن الإح�شاءات احلكومي������ة وم�شاهدات 

امل�شوؤول������ني احلكومي������ني، وهو م������ا يثري بع�س املخ������اوف حول انحي������از هذه املعلوم������ات لطرٍف 

دون اآخ������ر. اإ�شاف������ة اإىل ذل������ك، وكما �شب������ق اأن بّينا، فاإنَّ ت�ش������ورات م�شوؤويل احل������دود، التي يتم 

 ح�ش������اب املُ�شاِعف على اأ�شا�شها، تتغ������ري وفقا للتجارب ال�شخ�شية الت������ي عا�شها كل م�شوؤول من 

امل�شوؤولني امل�شتق�شني.

ح�رش اأعداد املهاجرين غري ال�رشعيني

كم������ا اأو�شحنا اآنفا، فاإنَّ من املمكن النظر اإىل فئة املهاجرين املهربني باعتبارها متداخلة مع فئة 

املهاجرين غري ال�رشعيني.

وتقوم بلدان الحتاد الأوروبي بجمع معلومات ر�شمية عن اأعداد املهاجرين غري ال�رشعيني الذين 

يت������م ا�شتيقافه������م اأو منعهم من الدخول اأو تُ�ش������وى اأو�شاعهم القانونية كل ع������ام، ثم تقوم الدول 

الأع�شاء باإبلغ هذه املعلومات اإىل �شلطات الحتاد الأوروبي حيث تن�رشها الإدارة العامة لل�شوؤون 

الداخلي������ة يف تقريرها ال�شنوي عن اللجوء والهجرة. وميكن احل�شول على معلومات عن جتارب 

الهجرة، ومن ثم عن طرائ������ق تهريب املهاجرين، من م�شادر املعلومات الر�شمية هذه، وبالأخ�س 

من تقاري������ر برامج الت�شوية القانونية لأو�ش������اع املهاجرين غري ال�رشعي������ني. و"الت�شوية القانونية 

للأو�ش������اع" ت�شري اإىل عملية يف�شح من خلله������ا املهاجرون غري ال�رشعيني املقيمون يف بلٍد ما يف 

ظل ظروف معينة )مثل ممار�شتهم للعمل يف هذا البلد اأو وجود قريب لهم كمهاجر �رشعي( عن 

وجوده������م لل�شلطات ويتقدمون بطلب ال�شماح لهم بالإقامة يف هذا البلد ب�شورة قانونية. وحيث 

اأنَّ ال�شلط������ات الوطنية تقوم با�شتجواب املهاجرين غري ال�رشعيني اأثناء هذه العملية حول جتارب 
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الهجرة التي خا�شوها، فاإنَّ نتائج هذه ال�شتجوابات عادًة ما ت�شتخدمها ال�شلطات الوطنية لفهم 

اأمناط الهجرة غري ال�رشعية على نحو اأف�شل. ويجري تنفيذ برامج ت�شوية قانونية من هذا النوع 

يف بع�س البلدان الأوروبية ب�شورة متكررة.

اإل اأنه ل بدَّ من التحوط عند ا�شتخدام بيانات عن فئة بعينها )كاملهاجرين غري ال�رشعيني الذين 

مت التعرف عليه������م من قبل برامج الت�شوية القانونية( من اأجل التو�شل اإىل ا�شتنتاجات حول فئة 

اأخ������رى )كما هو احلال عند تقدي������ر عدد كل املهاجرين غري ال�رشعيني(. فعلى �شبيل املثال هناك 

بع�س املهاجرين غري ال�رشعيني الذين ل يرغبون يف الت�شوية القانونية اأو ل ي�شتطيعون احل�شول 

عليه������ا. فبع�س املهاجرين غري ال�رشعيني كالعم������ال املو�شميني يعربون احلدود ب�شكل غري قانوين 

لف������رتة ق�شرية ولي�س لديه������م اأي م�شلحة حقيقية يف ت�شوية اأو�شاعه������م. وهناك اآخرون يعرفون 

اأنه������م غري م�شتوفني ل�رشوط الت�شوية القانونية ومن ثم ل يطلبونها اأ�شًل. وعلى وجه اخل�شو�س 

ف������اإن متثيل املهاجرين املهرب������ني اأنف�شهم بني جممل املتقدمني لنيل الت�شوي������ة القانونية قد يكون 

حم������دوداً، وهو ما قد يوؤدي اإىل التهوين من الن�شب������ة احلقيقية ملن مت تهريبهم من بني املهاجرين 

غري ال�رشعيني. لذا فعلى اأي منهجية م�شممة ل�شتك�شاف حجم القطاع املهرب من املهاجرين اأن 

تاأخذ هذه العوامل يف العتبار.

وبالت������ايل ف������اإنَّ املعلومات التي تتوفر كنتيجة ثانوية للت�شوية القانوني������ة هي اأبعد ما تكون عن اأن 

تغ������دو موؤ�رشاً لتهريب املهاجرين، ول ميكن قط اأن تكون موؤ�������رشاً على مدى حدة هذه الظاهرة. 

فهن������اك على الدوام قطاع معني من املهاجرين غري ال�رشعيني يدخل اإىل بلد عبور اأو بلد مق�شد 

م������ن خ������لل دفع مبلغ مايل لطرف ثالث ك������ي ي�شهل هجرتهم غري القانوني������ة. وفيما قد تتداخل 

الهجرة غري ال�رشعية مع تهريب املهاجرين اإىل درجة ما، لأن املهاجرين الذين يجري تهريبهم هم 

بال�رشورة مهاجرون غري �رشعيني ق������د ي�شعون لت�شوية اأو�شاعهم القانونية يف مرحلة من مراحل 

جترب������ة الهجرة التي يخو�شونها. اإل اأنَّ عدداً كبرياً م������ن املهاجرين غري ال�رشعيني ل يعربون اأي 

باً  ح������دوٍد يف اخلف������اء؛ وحتى بني اأولئك الذين يعربون �رشاً، فاإن عدداً اأقل هو الذي ي�شتخدم مهرِّ

مل�شاعدت������ه يف عبور احلدود. ومن ثم فاإنَّ تقيي������م املهاجرين غري ال�رشعيني كفئة اإجمالية يف بلد 

ح  م������ا قد ي������وؤدي اإىل التهوين من �شاأن اأمناط التهريب العامة وم�شارات تدفقه، حيث اأنَّ من املرجَّ

اأنَّ الهج������رة التي يُ�شتعان فيها مب�شاعدة من الغري ت�ش������ري وفق نف�س الجتاهات التي ت�شري وفقها 

الهجرة غري ال�رشعية.

ويف ح������ني اأنَّ الإح�ش������اءات الر�شمية امل�شتندة اإىل بيانات الت�شوية القانونية قد ل تعطي موؤ�رشات 

عن املهاجرين املهربني قدر ما تعطي موؤ�رشات عن الهجرة غري ال�رشعية، فاإنَّ البيانات الر�شمية 

ع������ن حالت ال�شتيقاف على احلدود تعطي موؤ�رشاً جيداً عن اأمناط تهريب املهاجرين وم�شارات 

تدفق������ه. فجميع املهاجرين امل�شتوقفني على احلدود يحاولون اجتياز احلدود ب�شكل غري قانوين. 

ويف بع�س احلالت، كما يف حالة تهريب املهاجرين عرب البحر، قد ل يتاأتى عبور احلدود دومنا 

م�شاع������دة م������ن قبل مهربني. وكما بنّي التقرير ال�شادر يف ع������ام 2010 واملعنون "عوملة اجلرمية: 

تقيي������م للتهديد الذي متثل������ه اجلرمية املنظمة ع������رب الوطنية" [4]، فاإنَّ الأغلبي������ة ال�شاحقة من 



ن�رشة اجلرمية واملجتمع، املجلد 7، 2008   24

املهاجرين غري ال�رشعيني الذين يع������ربون البحر املتو�شط من اأفريقيا اإىل اأوروبا يتلقون امل�شاعدة 

من مهربني حمرتفني. وبالتايل ففي هذا ال�شياق ل بدَّ اأن تتطابق موا�شفات املهاجرين املكت�شفني 

وامل�شجل������ني ر�شمياً من قب������ل ال�شلطات مع موا�شفات املهاجرين املهرب������ني. علوة على ذلك فاإنَّ 

نوا من الو�شول، حيث اأنَّ معظم  اأعداد املهاجرين املكت�شفني تتطابق واأعداد املهاجرين الذين متكَّ

املهاجري������ن املهربني يريدون اأن يكت�شفوا حتى يتقدموا بطلب للج������وء اأو لأ�شباب اأخرى، وهو ما 

يعني اأنَّ جملة املهاجرين املهربني، يف هذه احلالة، تتطابق وجملة املهاجرين املكت�شفني، وبالتايل 

فاإنَّ الإح�شاءات الر�شمية تعربِّ تعبرياً اأميناً عن مدى حدة الظاهرة.

غ������ري اأنَّ هناك معوق������ات مهمة حتد من قدرتنا على ا�شتخدام ه������ذه البيانات كموؤ�رشات لتهريب 

املهاجري������ن حتى يف ه������ذه احلالة. فاأول، يق������وم املهاجرون يف بع�س الأحي������ان باإبلغ ال�شلطات 

بجن�شيات غري جن�شياتهم لكي ي�شهلوا على اأنف�شهم عملية اللجوء. وثانيا، ل ميكن تعميم التطابق 

ب������ني حدة تدف������ق التهريب والأعداد املكت�شف������ة، حيث اأنَّ هذا التطاب������ق ل يحدث اإل يف ظروف 

معين������ة. ولذا ينبغي تقييم جدوى ه������ذه املنهجية ومربرات تََبنِّيها من خلل درا�شات كيفية جُترى 

قبل ال�رشوع يف التحليل.

ا�صتق�صاء الالجئني غري ال�رشعيني ثم اإعمال امُل�صاِعفات

اإ�شاف������ة لبيانات ال�شتيق������اف الر�شمي واملنع من الدخ������ول والت�شوية القانونية، ف������اإنَّ الدرا�شات 

ال�شتق�شائي������ة للأ�رش تر�شم هي الأخرى م�شلكاً للتقدير الكمي جلملة املهاجرين غري ال�رشعيني. 

فف������ي الوليات املتح������دة، على �شبيل املثال ويف اإطار امل�شح ال������دوري لتعداد ال�شكان  يقوم مكتب 

الوليات املتحدة للتعداد باإجراء تقديرات اجتماعية-اقت�شادية ودميوغرافية خم�ش�شة لل�شكان 

املولودين كاأجانب. وهو يت�شمن درا�شة ا�شتق�شائية طوعية للأُ�رش بعينة �شنوية حجمها 000 100 

عن������وان تقريب������اً. ويتم جمع البيان������ات عرب الهاتف واأثن������اء مقابلت يجريها الباحث������ون بالزيارة 

ف الأ�شخا�س املولودون كاأجان������ب باأنهم الأ�شخا�س الذين يعي�شون يف الوليات  ال�شخ�شي������ة. ويَُعرَّ

املتحدة ممن مل يكونوا من مواطني الوليات املتحدة عند ولدتهم. ووفقاً ملكتب التعداد الأمريكي 

ف������اإنَّ هناك مهاجرين غري �رشعيني بني من يجيبون على ه������ذه الدرا�شة ال�شتق�شائية الطوعية، 

ومن ثم فاإنَّ البيانات الناجتة عن الدرا�شة ت�شتخدم لتقدير اأعداد املهاجرين املقيمني يف الوليات 

املتح������دة ب�شكل غري �رشع������ي وقت اإجراء الدرا�ش������ة. اإذن فتقدير مكتب التع������داد "للأجانب غري 

القانونيني" مبني على الإجابات التي يعطيها اأفراد العينة املولودون كاأجانب.

لك������ن ل بدَّ من توخ������ي احلذر عند تطبيق مثل ه������ذه املنهجيات. فاأول، م������ن ال�شعب احل�شول 

على تقدير معقول لتع������داد املهاجرين غري ال�رشعيني ذاته. والنتيجة امل�شتمدة مما يجريه مكتب 

الولي������ات املتحدة للتعداد من درا�شات ا�شتق�شائية لل�شك������ان املولودين كاأجانب لي�شت اإل موؤ�رشاً 

�شورياً عن تعداد املهاجرين غري ال�رشعيني، ول بدَّ من اأداة حتليلية اإ�شافية حتى يت�شنَّى التعرف 

على فئة املهاجرين املهربني بينهم.
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وق������د ميكن احل�شول عل������ى تلك الأداة من خلل الدرا�شة ال�شتق�شائي������ة ذاتها بناًء على جتارب 

املهاجري������ن غري ال�رشعيني الذي������ن جتري مقابلتهم. واأف�شل مثال عل������ى ذلك يف هذه احلالة هو 

 وهو مركز اأبحاث للأمريكيني من اأ�ش������ل مك�شيكي يُجري درا�شات 
*
م�������رشوع الهج������رة املك�شيكية،

ا�شتق�شائي������ة دوري������ة عن املهاجرين املو�شميني م������ن املك�شيك اإىل الولي������ات املتحدة فور عودتهم 

اإىل دياره������م خلل اأ�شه������ر ال�شتاء. وتتحرى الدرا�ش������ة عما اإذا كان املهاجرون ق������د ا�شتعانوا من 

بني لعبور احل������دود اأو مل يفعلوا، اإ�شافة لأ�شئلة اأخرى مث������ل اأ�شعار التهريب ودوافع  خدم������ات مهرِّ

الهج������رة. وعلوة على ذلك فاإن املهاجرين يُ�شاألون عم������ا اإذا كان قد مت اكت�شافهم على احلدود. 

ووفق������ا لأحدث بيانات اأنتجها م�رشوع الهجرة املك�شيكية ف������اإن 35 يف املائة من املهاجرين الذين 

مت������ت مقابلتهم قد تعر�شوا لل�شتيقاف خلل العام ال�شابق. وميك������ن لهذا املتغري، مقروناً بعدد 

املهاجرين امل�شتوقفني امل�شجل لدى ال�شلطات، اأن يعطينا تقديراً للمهاجرين الذين يعربون احلدود 

 لأرا�شي الوليات 
**ً
ب�شك������ل غري �رشعي، بل والأف�شل من ذلك، تقديراً لع������دد مرات الدخول �رشا

املتح������دة، بحيث ت�شتخدم احتمالية ال�شتيقاف كُم�شاِع������ف لتطبيقه على الإح�شاءات الر�شمية. 

وعل������ى العك�س من ُم�شاِعف املركز ال������دويل لتطوير �شيا�شات الهجرة، فاإنَّ هذا املُ�شاِعف يتحدد 

ف اإىل ذلك اأنَّ  بناًء على جتربة املهاجرين اأنف�شهم ولي�س وفقاً لت�شورات املبلِّغني الرئي�شيني. اأ�شِ

ب من عدمه، ميكن ا�شتخدام هذا التقدير خ�شي�شاً لتناول م�شاألة   بال�شتف�شار عن ا�شتخدام مهرِّ

***
تهريب املهاجرين.

امل�صي قدمًا: م�ؤ�رشات متعددة لعب�ر احلدود

يث������ري تعقيد طرائق تهريب املهاجرين ع������دداً من الت�شاوؤلت فيما يخ�������س كيفية التقدير الكمي 

لهذه الظاهرة ودور البلدان التي لي�شت بو�شوح بلدان من�شاأ اأو بلدان مق�شد )ما ي�شمى بالبلدان 

الثالثة( يف التو�شل اإىل موؤ�رش لتهريب املهاجرين ميكن ا�شتخدامه يف القيا�س املقارن.

وكم������ا يف حال������ة الجّتار بالب�رش، فاإنَّ قيا�������س عن�رش واحد فقط )مثل ع������دد املهاجرين املهربني 

م������ن بلد م������ا كتقدير تقريب������ي للظاهرة يف جمملها( ميك������ن اأن يكون م�شلل؛ واإمن������ا ينبغي على 

 الأق������ل اأن يُ�شتم������د اأي متغري يقع عليه الختيار كي يكون ممثل ع������ن هذه الظاهرة من موؤ�رشات 

جغرافية متعددة. 

.http://mmp.opr.princeton.edu/home-en.aspx انظر *

** ق������د ينجح اأحد املهاجرين يف عبور احل������دود مرات عديدة وقد يتم ا�شتيقافه مرات عديدة خلل العام الواحد، 

وبالتايل فاإن الأ�شح هو الإ�شارة ملرات الدخول ولي�س املهاجرين اأنف�شهم.

رات واجلرمية اأنَّ ما يقرب من 3 مليني مرة دخول  ر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ *** طبًقا لهذه املنهجية، قدَّ

حتدث �شنوياً كنتيجة لأن�شطة التهريب عرب احلدود ما بني املك�شيك والوليات املتحدة.
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واقرتاحن������ا يف هذا املقال ه������و اأن حتيل موؤ�رشات تهريب املهاجري������ن اإىل املوقع الذي جتري فيه 

جرمية تهريب املهاجرين؛ علماً باأنَّ املوقع دائماً واأبداً هو حدود بني بلدين ومن ثم يتطلب حتديد 

بل������د املغادرة وبلد الو�شول. وقد حتيل هذه املوؤ�رشات اإىل احلدود التي يكرث عندها تكرار تهريب 

املهاجرين. ففي مثال مقدونيا-األبانيا-اإيطاليا الذي �ُشقناه اآنفاً، اإذا مل يحدث تهريب للمهاجرين 

بني مقدونيا واألبانيا، فاإنَّ احلدود الألبانية الإيطالية وحدها هي التي ي�شار اإليها ب�شفتها موقعاً 

لتهريب املهاجرين.

بني ووجهتهم النهائية من  وم������ن الوا�شح اأي�شاً اأننا بحاجة ملعلومات عن جن�شي������ة املهاجرين املهرَّ

اأجل ر�شم �شورة مكتملة لأمناط التهريب. 

بلد اأو نقطة ال��ص�ل )اأ( 

ينبغي اأن تهدف اأدوات تقدير ظاهرة تهريب املهاجرين خ�شي�شاً اإىل حتديد النقاط التي يدخل 

منه������ا املهاجرون املهربون اإىل بلٍد ما. ويعت������رب بلد الو�شول الأول عقب واقعة التهريب هو فر�شة 

ب، حتى اإذا انتقل املهاجر بعدها اإىل بل������دان اأخرى. وبالإ�شافة  الت�ش������ال الأوىل باملهاجر امله������رَّ

اإىل حتدي������د البلد فمن املهم اأي�شاً اأن تعطي املوؤ�رشات تفا�شي������ل اإ�شافية فيما يخ�س النقاط اأو 

املناط������ق املحددة التي يجري عندها الدخول غ������ري القانوين. فاملهاجرون املهربون الذين ي�شلون 

بوا عرب ج������زر الكاناري اأو �شبتة اأو مليلة  اإىل اإ�شباني������ا، عل������ى �شبيل املثال، ميكن اأن يكونوا قد ُهرِّ

اأو جب������ل طارق اأو عرب املط������ارات. اإذن فمعرفة بلد الو�شول ل متثل اإل معلومة جزئية عن نقطة 

ب. دخول املهاجر املهرَّ

وميك������ن ا�شتخل�س هذا املوؤ�رش بتطبيق ُم�شاِعف على اإح�ش������اءات ال�شتيقاف الر�شمية. وميكن 

حتدي������د قيمة املُ�شاعف بناًء على الدرا�شات ال�شتق�شائية الت������ي يتم اإجراوؤها بني املهاجرين اأو 

م�شوؤويل اجلمارك.

بلد اأو نقطة املغادرة )ب( 

اإنَّ الدخ������ول غ������ري القانوين اإىل بلٍد م������ا يتزامن بال�رشورة مع اخلروج من بل������ٍد اآخر. وقد ي�شافر 

الأ�شخا�������س الذين ي�رشعون يف عملية هجرة م�شافات �شا�شعة م������ن اأوطانهم اإىل نقطة الو�شول. 

وكم������ا ناق�شنا اآنف������اً، فاإنَّ و�شع اإطار مفاهيم������ي لنقطة الو�شول لي�س �شهل عل������ى الدوام، اإذ اأنَّ 

الرحلة قد تت�شم������ن تنقلت قانونية واأخرى تندرج �شمن تعريف تهريب املهاجرين. فقد ي�شافر 

املهاجرون ال�شينيون، مثل، ب�شكل قانوين اإىل بلد مثل اأنغول ثم يتم تهريبهم اإىل اأوروبا بالطائرة. 

يف ه������ذه احلال������ة تكون اأنغول هي بلد املغادرة، لأنها هي البلد ال������ذي بداأت فيه عملية التهريب، 

بالرغ������م من اأن جتربة الهجرة كانت قد ب������داأت يف ال�شني. ومن ثم فيمكن تعريف نقطة املغادرة 
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باعتباره������ا البلد اأو النقطة التي بداأ فيها املهاجر جتربته مع التهريب، والتي تقوده اإىل الو�شول 

اإىل نقط������ة املق�ش������د. وميك������ن ا�شتخل�س هذه املعلوم������ات من مقابلت �شخ�شي������ة ممنهجة مع 

املهاجري������ن امل�شتوقفني يف بل������د املق�شد تدور حول نقطة املغ������ادرة. ويف الأحيان التي ل تنطوي 

فيها الهجرة اإل على عبور حلدود برية واحدة فاإنَّ حتديد بلد املغادرة يكون �شهل، اأما يف حالة 

التهريب عن طريق البحر فاإنه لي�س بهذه ال�شهولة. كذلك، وكما اأ�رشنا عاليه، ففي حالة م�شارات 

 التدف������ق الطويل������ة امل�شافة يكون من ال�شع������ب حتديد نقطة املغادرة احلقيقي������ة اإل اإذا اأبلغ عنها 

املهاجر نف�شه.

بني جن�صية املهاجرين املهرَّ )ج( 

ح  اإنَّ تهري������ب املهاجري������ن واقعة حمددة تاأخذ جمراها يف بع�س عملي������ات الهجرة. لذا فمن املرجَّ

بوج������ه عام اأن تكون جن�شي������ات املهاجرين املهربني هي ذاتها جن�شيات الراغبني يف الهجرة ب�شكل 

ع������ام، وبالأخ�س َمن ت�شتع�شي عليه������م منهم الهجرةُ ال�رشعية. ومع هذا، فمتى ركزت جمموعات 

اجلرمي������ة املنظمة امل�شتفيدة من تهريب املهاجري������ن اأن�شطتها على بلدان اأو نقاط مغادرة بعينها، 

ف������اإنَّ هذا قد ي������وؤدي اإىل ن�شب مرتفعة عل������ى نحو مبالغ فيه لأ�شحاب جن�شي������ات معينة بني من 

بني مهم لتكوين  يهاج������رون مب�شاعدة مهربني. ومن ثم فاإن الوقوف على جن�شيات املهاجرين املهرَّ

�ش������ورة اإجمالية عن الظاهرة. وعلوة على ذلك فالوقوف على اجلن�شية الر�شمية للمهاجر لي�س 

ب يف العتبار. وميكن  كافي������اً؛ واإمن������ا يجب كذلك اأخذ اخللفي������ة الإثنية-اللغوية للمهاجر امله������رَّ

التو�ش������ل اإىل هذه املعلومة من البيانات الر�شمية عن موا�شفات ال�شحايا امل�شتوقفني، لكن ينبغي 

النتباه اإىل اجلن�شيات التي قد يدعيها املهاجر زوراً لتي�شري طلبه للجوء، وهو ما ميكن متحي�شه 

بال�شتعانة بخربات م�شوؤويل اجلمارك اأو غريهم من املمار�شني املتخ�ش�شني.

بني ال�جهة النهائية للمهاجرين املهرَّ )د( 

ب باعتبارها البلد ال������ذي تنتهي فيه عملية الهجرة.  ميك������ن تعريف الوجه������ة النهائية ملهاجر مهرَّ

بني فاإنَّ ا�شتجاب������ة مهربي اجلرمية املنظمة "ل�شوق"  وكم������ا هو احلال مع جن�شية املهاجرين املهرَّ

ح اأن تت�شاب������ه الوجهات النهائية ال�شائعة  الهج������رة يف ممار�شته������م لن�شاطهم ي�شري اإىل اأنَّ من املرجَّ

بني م������ع الوجهات النهائية ال�شائعة بني املهاجري������ن عموماً. وكذلك يف هذه  ب������ني املهاجرين املهرَّ

احلال������ة فاإن منهج ا�شتخل�س مثل هذا املوؤ�رش لي�س �شهل. فقد يتنقل املهاجرون ب�شكل متوا�شل 

اأثناء جتربة الهجرة التي يخو�شونها، وقد تتغري وجهتهم املرجوة مبرور الوقت. ومن بني الأدوات 

املمكن������ة لإر�ش������اء هذا املوؤ�رش هي هنا اأي�ش������اً ا�شتق�شاء املهاجري������ن اأو الراغبني يف الهجرة حول 

دوافعهم للهجرة.
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وميكن ح�شاب هذه املوؤ�رشات الأربعة املطروحة عاليه ب�شكل دوري، ثم اجلمع فيما بينها من اأجل 

الو�ش������ول اإىل متثيل وا�شح لظاه������رة التهريب لأغرا�س املقارنة. ومن مزايا قيا�س اأربعة موؤ�رشات 

اأنه ميكن تكييف حتليل الظاهرة تبعاً لختلف زوايا روؤيتها ووفقاً لهدف الدرا�شة النهائي. فمن 

وجه������ة نظر بلد املق�شد، على �شبيل املثال، من املفي������د اأن تقوم الدرا�شة بالوقوف على اجلن�شية 

بني ونقطة مغادرتهم الرئي�شية. وعلى اجلانب الآخر، قد تكون املعلومة  الرئي�شية للمهاجرين املهرَّ

الأهم من وجهة نظر بلد املغادرة هي نقطة الو�شول والوجهة النهائية. وبهذه الطريقة قد ميكن 

ا�شتخ������دام موؤ�رشات متعددة لعب������ور احلدود كمن�شور �شوئي ميكن من خلل������ه متابعة زوايا روؤية 

خمتلفة ح�شب الطلب.

اال�صتنتاجات

م������ن املقرتح و�شع خمطط ملوؤ�������رشات متعددة ب�شاأن عب������ور احلدود كمنهج فع������ال لقيا�س تهريب 

املهاجري������ن. فالكتف������اء مبراعاة عن�رش واح������د اأو عن�رشين من العنا�رش الأربع������ة املعرو�شة اآنفاً 

ميك������ن اأن يف�شي اإىل ر�شم �ش������ورة غري مكتملة عن ظاهرة تهريب املهاجري������ن واأن يرتك العديد 

م������ن الت�شاوؤلت املتعلقة بال�شيا�شات العام������ة والبحوث بل اإجابة. فمن �شاأن موؤ�رش نقطة الدخول 

الرئي�شية وحده، على �شبيل املثال، اأن يرتك الت�شاوؤل عن كيفية التعامل مع �شيا�شات منع التهريب 

بني ووجهاتهم  ب������ل اإجابة. وباملثل فاإنَّ من �ش������اأن موؤ�رشي اجلن�شيات الرئي�شية للمهاجري������ن املهرَّ

الرئي�شية وحدهما اأن يرتكا الت�شاوؤلت حول مراقبة احلدود بل اإجابة. معنى ذلك اأنَّ ثمة حاجة 

اإىل نظ������ام مبني على قيا�س كل من املوؤ�رشات الأربعة – نقطة الو�شول ونقطة املغادرة واجلن�شية 

والوجهة النهائية – حتى نعطي �شورة مكتملة ومتوازنة لظاهرة التهريب.
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ار باالأ�صخا�ص: ثغرات وحدود البيانات   بح�ث االتجّ

املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية

*
بقلم مايكل ياندل

مقدمة

عل������ى مر العقد املا�شي، وبعد تبني بروتوك������ول منع وقمع ومعاقبة الجّتار بالأ�شخا�س، وبخا�شة 

 الن�ش������اء والأطفال، املكمل لتفاقي������ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظم������ة عرب الوطنية [1] 

ع������ام 2000، ازداد الوع������ي ال������دويل بجرمية الجّت������ار بالأ�شخا�������س ازدياداً ملحوظ������اً، وهو ما 

 ينعك�������س اأي�ش������اً يف العدد الكبري من التقاري������ر والوثائق والدرا�شات البحثي������ة املن�شورة حول هذا 

املو�ش������وع [2]. وفيما يقدم الكثري من ه������ذه التقارير حتليلت كيفية قيِّمة لأمناط الجّتار، فمن 

الواجب اأي�شاً اأن تقوم البحوث على اأ�شا�س �شلب من البيانات، ومل يزل هناك نق�ٌس يف املعلومات 

الكمية والفهم املنبثق عنها فيما يخ�س نطاق وتطور جرمية الجّتار بالب�رش يف �شتى اأنحاء العامل. 

وحت������ى بيانات العدالة اجلنائية الأ�شا�شية عن جرائم الجّتار بالأ�شخا�س لي�شت متاحة علنياً يف 

حالة كثري من بلدان ومناطق العامل مما يجعل جمع اإح�شاءات دقيقة عن هذا الجتار اأمراً ع�شياً 

وغري موثوق باأي مقيا�س من املقايي�س. بل اإننا ل نعرف باأي درجة من درجات الدقة يف ظل غياب 

�شل�شل زمنية من الإح�شاءات املنهجية املوثوقة ما اإذا كان عدد حالت الجّتار املبلَّغ عنها يزيد 

اأو ينق�������س، وملاذا. ومن ثم فاإنَّ اخلط������وة الأوىل نحو فهم اأكرث �شمول للجّتار بالب�رش هي جتميع 

ي نظم العدالة اجلنائية لهذه الظاهرة. وتلك  �شل�شل زمنية اإح�شائية موثوقة و�شاملة حول ت�شدِّ

اأي�شاً مهمة �شاقة جداً، كما �شنحاول اأن نبنيِّ يف هذا املقال.

وال�شعوب������ات املتعلقة ببحوث الجّت������ار بالب�رش تعود اإىل طبيعة املو�ش������وع نف�شه. وكما هو احلال 

يف كث������ري من جم������الت درا�شات العدالة اجلنائية الأخرى، ف������اإنَّ البحث يف طبيعة ونطاق الجّتار 

بالأ�شخا�س يعترب �شعباً يف حد ذاته، لأنه ينطوي على درا�شة فئات م�شترتة. فالجّتار بالأ�شخا�س 

ن�ش������اط اإجرامي م�شترت، وبالت������ايل فاإنَّ من يتناهى اإىل علم اجلمه������ور العام من بني �شحايا هذه 

اجلرمي������ة لي�شوا اإل جزءاً حمدوداً من جملة �شحايا الجّتار، وهو ما يوؤدي اإىل دعوات لقيا�س اأو 

تقدي������ر "الرقم امل�شترت" لإح�شاءات الجّتار )راج������ع اأي�شاً املقال الأول يف هذا املجلد(. وبالرغم 

م������ن اأن هنال������ك منهجيات عدة لتقدير اإجمايل حالت الجّت������ار، فمن املهم اأن نلحظ اأن معظم 

خب������ري بحث������ي مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية. هذه الورقة البحثية هي ن�شخة معدلة من ورقة 
 *

اخللفية التي حتمل نف�س العنوان والتي اأعدها املوؤلف لور�شة التقدير الكمي للجّتار وتاأثريه والت�شدي له، التي عقدت 

يف اإطار منتدى فيينا ملكافحة الجّتار بالب�رش، املنعقد يف الفرتة من 13-15 �شباط/فرباير 2008.
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ار ت�شتند اإىل �شكٍل من اأ�شكال البيانات املحددة  مناهج تقدير اجلزء غري املعلوم من حاالت االتجّ

ار   وين�شحب هذا القول اأي�شاً على اكت�شاف اتاهات االتجّ
*
حول احلاالت املعلومة اأو املبلَّغ عنها.

ار بالب�رش باأكمله، من معرفة مف�شلة  وتف�شريه������ا. ال بدَّ اإذن، حتى فيما يخ�ص تقدير ع������امل االتجّ

ار املتعرف عليها. ودقيقة عن حاالت �شحايا االتجّ

غري اأنَّ من ال�شعب يف الظروف احلالية اأن نربط ما بني التقديرات املتعددة للحجم "احلقيقي" 

������ار بالب�رش والتي و�شعها الباحثون واحلكومات واملنظمات الدولية من جهة، وبني احلاالت  لالتجّ

املوؤك������دة لوقوع اجلرمي������ة يف �شتى اأنحاء العامل. ويف نف�ص الوقت فحت������ى التقديرات غري املوثوقة 

يب������دو اأنها تكت�شب م�شداقية م�شطنعة فور اال�شت�شهاد بها. وكثرياً ما تكون التقديرات االإقليمية 

اأو العاملي������ة مبنية على تمي������ع تقديرات اأَ�شيق نطاقاً تكون هي نف�شه������ا مبنية على مناهج غري 

�شليم������ة. وعلى �شبيل املثال، فاإن املكتب االإقليمي للتعليم يف منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ، التابع 

ملنظم������ة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو( والكائن ببانكوك، قام مب�رشوع ملقارنة 

البيان������ات عام 2004، وثق فيه نطاقاً وا�شعاً من التقدي������رات العاملية )بينها اختالفات ت�شل اإىل 

 ومن الوا�شح اأنَّ 
**
ار بالب�رش الت������ي اأجرتها احلكومات واملنظمات الدولية. ع�رشة اأ�شعاف( لالتجّ

هة نحو  اأوجه عدم التيقن التي تكتنف حالياً طبيعة ونطاق امل�شكلة تعل من تطوير االآليات املوجَّ

ار على �شعيد العامل حتدياً �شعباً. الت�شدي لالتجّ

والي������وم ت�شتثم������ر احلكومات الوطنية واملجتمع ال������دويل موارد اأكر فاأك������ر يف مبادرات مكافحة 

������ار، والتي عادة ما تنق�شم اإىل جهود للمنع، وجهود ملحاكمة اجلناة، وجهود للحماية. اإال اأنَّ  االتجّ

ار بالب�رش ما زال حتى االآن  اجلهد املبذول يف قيا�ص تاأثري الكثري من هذه املبادرات ملكافحة االتجّ

حم������دوداً جداً، وبالتايل ال �شبيل لال�شتدالل اإىل اأف�ش������ل و�شائل ا�شتثمار هذه املوارد يف ظل عدم 

وج������ود اأدوات ر�شد متينة. فعلى �شبيل املثال مل يزل هن������اك ق�شور يف البيانات امل�شجلة حول ما 

ار اأو لتعزي������ز قدرات �شلطات اإنفاذ القانون من تاأثري يف عدد  لو�ش������ع ت�رشيع �شامل ملكافحة االتجّ

م������رات التحقيق واملحاكمة واالإدانة للمتجرين بالب�رش. وكذلك فلي�ص لدينا اإال اأدلة قليلة على ما 

اإذا كان������ت حمالت االإعالم والتوعية بني الفئات امل�شتهدفة ق������ادرة على االإ�شهام يف تقليل حجم 

ار يف بلد اأو منطقة ما، اأو على الكيفية التي ميكن بها لتلك احلمالت حتقيق ذلك. االتجّ

ار  وم������ن ثم فاإنن������ا بحاجة اإىل معلومات ذات م�شداقي������ة اأكرب كاأ�شا�ص ت�شتن������د اإليها بحوث االتجّ

بالب�������رش حتى ميكنن������ا التو�شل اإىل �شياغ������ة �شيا�شات منا�شب������ة تكفل الت�ش������دي لهذه اجلرمية. 

يف ظ������ل غياب معلوم������ات �شاملة عن احلاالت املعلومة اأو املبلَّغ عنها، التجاأ بع�ص الباحثني لتقدير عدد احلاالت 
 *

ار ي�شتند اإىل تقدير عدد احلاالت  املبلَّ������غ عنه������ا. وعلى �شبيل املثال فاإن تقدير منظمة العمل الدولية لع������دد �شحايا االتجّ

املبلَّ������غ عنه������ا يف �شتى اأنح������اء العامل من خالل اإعمال منه������ج "املعاينة واملقارنة" على حاالت التبلي������غ املعلومة ثم تعميمها 

ار  بال�������رشب يف معامل قيمت������ه 10 و�شوال اإىل تقدير منظمة العمل الدولية للحد االأدنى للعمل بال�شخرة )ثم اعتبار االتجّ

بالب�رش جمرد جزء منه بعد ذلك( [3].

ار، واملتاح )باالإنكليزية(  انظر م�رشوع منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو( الإح�شاءات االتجّ
 * *

. www.unescobkk.org/index.php?id=1022  :على الرابط
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والطريقة املبا�رشة للح�شول عل������ى هذا الأ�شا�س املعلوماتي هي الرتكيز على عامل حالت الجّتار 

ي نظم العدالة اجلنائية لهذه اجلرمية. ومن ال�رشوري اأن يتم جمع  املعروفة التي تنتج عن ت�شدِّ

اإح�ش������اءات دقيقة للعدالة اجلنائية، م�شحوبة مبعلومات عن الإط������ار املوؤ�ش�شي والقانوين الذي 

يج������ري فيه تعريف جرمية الجّتار بالأ�شخا�س وملحق������ة مرتكبيها وكذلك عن اخلدمات التي 

توفره������ا لل�شحايا اجلهاُت املعنية احلكومية وغري احلكومية، حتى يتاأتى لنا اأن ندرك اأين توجد 

الثغرات الرئي�شية التي ت�شوب املعلومات املتاحة الرئي�شية وكيف ميكن حت�شني اأ�شاليب الت�شدي 

الوطنية للجّتار بالأ�شخا�س.

وكث������رياً ما ل ت�شتويف البيانات الإح�شائية املتوفرة يف الوق������ت الراهن حول الجّتار بالأ�شخا�س 

املعاي������ري الأ�شا�شي������ة للمحا�شبة الإح�شائي������ة: فالبيانات التف�شيلية غري متوف������رة من الأ�شل على 

امل�شتوي������ني العاملي والإقليمي، وحتى حني يتم تق������دمي بيانات فاإنها غالباً ما تكون منقو�شة وغري 

موثوق������ة. اأما على امل�شتوى الوطني، فاإنَّ الفتق������ار اإىل اأنظمة مركزية للر�شد وجمع البيانات يف 

كثري من البلدان يحول دون اإنتاج اإح�شاءات للعدالة اجلنائية ت�شمل البلد باأكمله، حيث اأن بيانات 

التحقيق واملحاكمة والإدان������ة كثرياً ما تتناثر بني العديد من املوؤ�ش�شات واأجهزة العدالة اجلنائية 

الوطني������ة. كم������ا اإنَّ بيانات �شحايا الجّتار كثرياً ما جُتمع من قبل جه������ات موؤ�ش�شية متعددة، مبا 

يت�شمن اأجه������زة العدالة اجلنائية وهياكل دعم ال�شحايا واملنظم������ات غري احلكومية واملنظمات 

الدولية. وعلوة على ذلك، فاإن الختلفات املوؤ�ش�شية يف اأنظمة العدالة اجلنائية ويف التعاريف 

القانونية للجرائم التي ت�شكل الجّتار بالب�رش توؤدي مل�شكلت اإ�شافية فيما يخ�س اإمكانية املقارنة 

بني البيانات على ال�شعيد الدويل. و�شوف نتطرق اإىل هذه امل�شائل ب�شورة اأعمق فيما يلي. 

�شنناق�������س يف الأق�ش������ام اللحقة من هذا املقال املعوقات الرئي�شي������ة التي حتد من البيانات حول 

الجّت������ار بالب�رش كم������ا �شنبني اخلطوط العري�شة لعدٍد من الثغرات الت������ي ت�شوب البيانات؛ وذلك 

ا�شتناداً اإىل كل من النتائج املهمة التي انتهت اإليها الأدبيات املن�شورة والروؤى التي مت التو�شل اإليها 

اأثن������اء م�رشوع بحثي كبري حول الجّتار بالأ�شخا�س نف������ذه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، والذي �شن�شفه تف�شيل فيما يلي. 

ار باالأ�صخا�ص ق�صايا عامة تخ�ص بيانات االتجّ

االفتقار اإىل الت�رشيعات

ما زال الكثري من البلدان يفتقر اإىل ت�رشيعات خم�ش�شة ملكافحة جرمية الجّتار بالب�رش باأ�شكالها 

املختلفة. فقد كانت املحاولت ال�شابق������ة لتعريف جرمية الجّتار بالأ�شخا�س يف القانون الدويل 

ترك������ز على البغ������اء اأو ال�شتغلل اجلن�شي للن�ش������اء دون �شواه، وهو ما مل ي������زل ظاهراً يف قوانني 

العقوب������ات املعم������ول بها يف عدة بل������دان يف اأفريقيا واآ�شيا واأمريكا اللتيني������ة. وعلى �شبيل املثال 

 يف جني������ف يف عام 1921 ُعقدت التفاقي������ة الدولية لقمع الجّتار بالن�شاء والأطفال؛ ثم تلتها يف 
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ار بالأ�صخا�ص وا�صتغالل بغاء الغري [4]، التي و�صل عدد اأطرافها  عام 1949 اتفاقية حظر التجّ

ار بالأ�صخا�ص والإقبال   اإل اأنه مل يتم اإقرار تعريف جامع جلرمية التجّ
*
اإىل ما جمموعه 82 بلدا.

عل������ى تبني هذا التعريف وتفعيل������ه يف الت�رشيعات الوطنية اإل بعد اعتم������اد بروتوكول منع وقمع 

ار بالأ�صخا�ص، وبخا�صة الن�صاء والأطفال، املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة  ومعاقب������ة التجّ

اجلرمي������ة املنظمة عرب الوطني������ة يف �صهر ت�رشين الثاين/نوفمرب من ع������ام 2000. وقد دخل هذا 

الربوتوك������ول حيز النفاذ يف 25 كانون الأول/دي�صمرب 2003. وبحلول ت�رشين الثاين/نوفمرب 2010 

عني عليه اإىل 117 وعدد الأطراف فيه   )بع������د 10 �صنوات من اعتماد الربوتوكول( و�صل عدد املوقِّ

**
اإىل 142.

ار  ار بالأ�صخا�ص مطالب������ة بتجرمي ممار�صة التجّ وح������ني اأنَّ الدول الأط������راف يف بروتوكول التجّ

بالأ�صخا�������ص كما ه������و معرف يف الربوتوكول حملياً، ف������اإن العديد من ال������دول، وحتديداً يف اآ�صيا 

واأفريقي������ا، لي�صت بعد اأطراف������اً يف الربوتوكول. وعادة ما يحتاج الأمر عدداً من ال�صنني كي تنتقل 

ال������دول الت������ي تن�صم اإىل الربوتوكول من مرحلة التوقيع والت�صدي������ق اإىل مرحلة �صن قوانني فعالة 

ار. ومن ثم فلم ت������زل هناك دول عديدة تفتقر اإىل اأيِّ قانون حمدد ب�صاأن مكافحة  ملكافح������ة التجّ

***
ار. التجّ

ار بالأ�صخا�ص ه������و املعوِّق الأخطر اأمام  وميك������ن القول اإنَّ الفتق������ار اإىل ت�رشيعات ملكافحة التجّ

ار وحما�صبة املتجّجرين اأمام  مواجه������ة هذه اجلرمية. ففي غياب الت�رشيع، يغدو العقاب على التجّ

ار بالأ�صخا�ص يف  العدال������ة �صعباً جداً. لكن وحتى يف احلالت التي توجد فيها اأحكام �صد التجّ

القوانني الوطنية، فاإنَّ هذه الأحكام غالباً ما ل تغطي اإل اأجزاًء من جرمية التار بالأ�صخا�ص 

كم������ا يعرفه������ا الربوتوكول. ومثال ذلك اأن الت�رشيع قد يكون م������ا زال م�صتنداً اإىل ت�صورات قدمية 

ار بالأ�صخا�ص وا�صتغ������الل بغاء الغري املذكورة  )قائم������ة مثاًل على م������ا ورد يف اتفاقية حظر التجّ

ار بالب�رش  ار بالن�صاء والأطفال ومن ثم فقد يكون "منح�رشاً يف الت�صوية ما بني التجّ عاليه( لالتجّ

وب������ني ال�صتغالل يف �صناعة البغاء بينم������ا يتجاهل ال�صتغالل يف �صوق العمل" [5]. وحيثما كانت 

ار بالب�رش على الن�صاء املكرهات على ممار�صة  هذه هي احلالة، يكون تركيز اأن�صطة مكافحة التجّ

ار بالرجال )لال�صتغالل يف �صوق العمل على �صبيل املثال(  البغاء، فيما قد يجري التعامل مع التجّ

مبوجب قوانني العمل القائمة.

. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&lang=en :انظر *

قة على الربوتوكول انظر: عة وامل�صدِّ ثة )بالإنكليزية( للدول املوقِّ  ** للح�صول على قائمة حمدَّ

. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en

*** ويف ذات الوق������ت هن������اك بع�������ص الدول التي لي�صت اأطراًف������ا يف الربوتوكول ولكن لديه������ا قوانني نافذة ملكافحة 

ار مطابق������اً يف بع�ص الأحيان للتعريف املن�صو�ص عليه يف املادة  ������ار، واإن مل يكن تعريف هذه القوانني جلرائم التجّ التجّ

3 من الربوتوكول.
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واخلل�ش������ة اأن فهم البيانات املتعلقة بالجّت������ار بالب�رش يتوقف اأول وقبل كل �شيء على ال�شكوك 

م هذا الجّتار كما يتوقف على ما ترك������ز عليه جهود اإنفاذ القانون  القانوني������ة الت������ي تُعرِّف وجترِّ

*
املكر�شة لتفعيل هذه القوانني.

ق�ص�ر االإبالغ

�شب������ق اأن قلن������ا اإنَّ الإح�شاءات التي تُبلغ عن عدد مرات املحاكم������ة والعتقال والإدانة اأو اأعداد 

ال�شحاي������ا املتعرف عليهم بال�رشورة لي�شت اإل املجموعة اجلزئية التي تلفت انتباه ال�شلطات من 

بني جملة احلالت احلقيقية للجّتار بالأ�شخا�س. ثَمَّ عدد من الأ�شباب لذلك، اإل اأنَّ من املقبول 

عموم������اً اأنَّ �شحايا الجّتار عادًة ما يكونون يف موقف بالغ ال�شعف، وهو ما يجعلهم غري راغبني 

اأو غ������ري قادري������ن على اإبلغ ال�رشطة اأو غريها من ال�شلطات. اإنن������ا ل نعرف اأي ن�شبة من حالت 

الجّت������ار تكت�شفها �شلطات اإنفاذ القانون ومن ثم توافينا بها الإح�شاءات، لكن لدينا من الأ�شباب 

 اإل اأنه يبدو 
**
م������ا يدفعنا لفرتا�س اأن هذه الن�شبة ل تعدو اأن تكون بوجه عام غي�شاً ِمن في�س.

اأنن������ا كلما ا�شتثمرنا موارَد وجهوداً اأك������رب يف حتري وك�شف هذا النوع من اجلرمية، ازدادت ن�شبة 

 بالجّتار وحجَم املوارد التي تُنفق على اأن�شطة مكافحة 
َ
احلالت املتعرف عليها. وحيث اأنَّ الوعي

الجّت������ار يتفاوت������ان تفاوتاً وا�شعاً بني بلدان ومناطق العامل، فباإمكانن������ا اأن نفرت�س كذلك اأن ن�شبة 

احلالت احلقيقية املكت�شفة تتفاوت تفاوتا وا�شعا هي الأخرى.

وهك������ذا ميكن اأن ننتهي اإىل اأن������ه، يف اأي حالة للجّتار بالب�رش، كلم������ا زاد الوعي العام باملو�شوع 

ل������دى ال�رشطة والق�شاة وممثلي الدعاء، زاد عدد الأفراد واملوارد املكر�شة مللحقة مرتكبي هذه 

اجلرمي������ة؛ وكلما كانت جمابهة نظام العدال������ة اجلنائية لهذا التحدي اأك������رث متا�شكاً زادت ن�شبة 

احل������الت الفعلية التي يت������م اكت�شافها. وينبغي اأن يكون احلال كذل������ك ل يف �شياق املقارنات بني 

البل������دان وح�شب واإمنا كذلك يف �شياق املقارنات الزمنية. ومن امل�شاهدات ال�شائعة يف الكثري من 

البل������دان اأنه بعد و�شع وتنفيذ ا�شرتاتيجية وطنية متما�شك������ة ملكافحة الجّتار – غالباً ما تو�شع 

ويعل������ن عنها يف �شياق خطة عمل وطنية خم�ش�ش������ة ملكافحة الجّتار – تطراأ زيادة ملمو�شة على 

***
الإجراءات التي يتخذها نظام العدالة اجلنائية �شد املّتجرين بالب�رش.

 عن اجلهود اجلماعية 
ِّ

وم������ن ث������م فاإنَّ عدد حالت الجّت������ار املبلَّغ عنها يف اأي مكان وزمان يُع������رب

املناه�ش������ة للجّتار بنف�������س القدر – على الأقل – ال������ذي يُعرّب به عن اأبع������اد امل�شكلة الأ�شا�شية. 

* فعلى �شبيل املثال القوانني التي تعرف الجّتار بالب�رش على اأنه اجّتار بغر�س ال�شتغلل اجلن�شي فقط �شتوؤدي اإىل 

بيانات اإح�شائية تُظهر �شحايا الجّتار على اأنهم لي�شوا اإل �شحايا للجّتار اجلن�شي وحده.

** على �شبيل املثال فقد ذكر املقرر الوطني الهولندي للجّتار بالب�رش اأن ن�شبة حالت الجّتار بالب�رش املكت�شفة يف 

هولندا قد تكون 5 يف املائة [6 و7].

* عل������ى �شبي������ل املثال، فبعد الأخذ بخطة العمل من اأجل مكافحة الجّتار بالن�شاء والأطفال يف الرنويج عام 2003، 

�ش������ت لهذا املجال موارد متزايدة يف �شياق ت�شٍد مت�شق عل������ى م�شتويي ال�شيا�شات والتنفيذ. وقد ازداد نتيجة لذلك  ُخ�شِّ

عدد حالت الجّتار بالب�رش املتعرف عليها من حفنة معدودة اإىل 42 حالة يف اأول 10 �شهور من العام 2004 [8].
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وه������ذا يجعل من املقارنة فيما بني البلدان عملية م�شتحيل������ة تقريباً، كما يعقد من عملية تف�شري 

الجتاه������ات الزمنية يف اأي بلد: فارتفاع عدد حالت الجّت������ار بالأ�شخا�س املكت�شفة )عن طريق 

التع������رُّف مثًل على �شحاي������ا اأو متجرين اأو حالت اإدانة( قد يُعربِّ ع������ن زيادة طراأت على جممل 

ن ط������راأ على فعالية ومع������دل جناح جهود   عن حت�شُّ
ِّ

ن�ش������اط الجّت������ار بالأ�شخا�������س، اأو قد يُع������رب

 
اإنفاذ القانون.

وق������د �شهدت الأعوام الأخرية زيادة هائلة يف الهتم������ام بالجّتار بالب�رش يف كل اأنحاء العامل، وهو 

م������ا تُرج������م يف �شورة ت�ش������ٍد �شيا�شاتي اأكرث متا�شك������اً وكميات اأكرب كثريا من امل������وارد املنفقة على 

جمابه������ة الجّتار بالب�رش. وم������ن بني املوؤ�رشات املبا�رشة على هذا الجت������اه تزايد عدد الدول التي 

ع������ت اأو �شادقت عل������ى بروتوكول منع وقمع ومعاقب������ة الجّتار بالأ�شخا�������س، وبخا�شة الن�شاء  وقَّ

والأطف������ال، املكمل لتفاقي������ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ع������رب الوطنية يف الأعوام 

الأخ������رية. ويف كثري من احلالت فقد اأعقب هذا التوقيع اأو الت�شديق �شياغة وتبني خطط عمل 

وطني������ة ملكافحة الجّتار بالأ�شخا�س، كثرياً ما كان له������ا دوٌر رئي�شي يف ت�شميم وتنفيذ جمموعة 

 م������ن التدابري املناه�شة للجّت������ار بالأ�شخا�س بالتن�شيق ما بني عديد م������ن اجلهات الفاعلة على 

امل�شتوى الوطني. 

ار باالأ�صخا�ص  املع�قات التي ت�اجه بيانات العدالة اجلنائية ح�ل االتجّ

البيانات غري القابلة للمقارنة

مبا اأنَّ ت�شديق الدولة على بروتوكول الجّتار بالأ�شخا�س عادًة ما يتبعه تََبنِّيها ت�رشيعات وخطط 

عمل وطنية ذات �شلة يف غ�شون �شنواٍت ولي�س ب�شعة اأ�شهر، فاإنَّ تنفيذ ت�رشيعات وطنية ملكافحة 

الجّت������ار تتما�شى مع الربوتوكول كثرياً ما يكون عملية طويل������ة ت�شتغرق وقتاً طويًل جداً. ولذلك 

ف������اإن العديد م������ن الدول )معظم الدول التي مل ت�شدق على الربوتوكول بعد، وكثري من الدول التي 

�شدقت عليه( ما فتئت ت�شتخدم تعاريف خمتلفة لفعل الجّتار اأو لو�شيلة الجّتار اأو الهدف منه. 

فعل������ى �شبيل املثال فاإن العديد من الت�رشيعات الوطني������ة ل تت�شمن الجّتار الداخلي يف تعريفها 

للجّتار بالأ�شخا�س واإمنا ت�شري اإىل الجّتار عرب الوطني وحده، فيما ي�شمل الربوتوكول وغريه من 

�شكوك حقوق الإن�شان الوطني������ة والإقليمية )مثل اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة 

الجّتار بالب�رش لعام 2005( الجّتار الداخلي اأي�شاً.

يف بل������دان كثرية اأخرى يبدو اأنَّ الجّتار الداخلي بالأ�شخا�س يلقى اهتماما اأقل من قبل �شلطات 

اإنفاذ القانون باملقارنة مع الجّتار العابر للحدود، حتى اإذا كانت ت�رشيعاتها الوطنية ذات ال�شلة 

تغط������ي الجّتار الداخلي. ومن بني الأ�شباب الت������ي جتعل الجّتار عرب الوطني يلقى اهتماما اأكرب 
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ن�شبي������ا من الجّت������ار الداخلي هو انخراط املنظم������ات الدولية ب�شكل اأعم������ق يف اأن�شطة مكافحة 

الجّتار وخدمات دعم ال�شحايا عندما يتعلق الأمر بالجّتار العابر للحدود، وهو ما يت�شل ب�شكل 

وا�شح بال�شلحيات )الدولية( املحددة لهذه املوؤ�ش�شات املخت�شة بتقدمي اخلدمات.

كم������ا اأنَّ هن������اك م�شكلة اأخرى ناجت������ة عن الختلفات ح������ول ال�شن القان������وين للق�رش، فتعريف 

الربوتوك������ول للأطفال ب�شفتهم الأ�شخا�س الذين تق������ل اأعمارهم عن 18 �شنة لي�س مطبقا يف كل 

البلدان، واإمنا تختلف تعاريف الطفولة بني بلد واآخر، حتى يف القوانني الوطنية للأ�رشة وحلماية 

الطف������ل. هذه الختلفات تغدو مهمة على وجه التحدي������د حينما نحاول تعريف وقيا�س الجّتار 

بغر�س ال�شتغلل اجلن�شي للأطفال اأو الجّتار بغر�س نزع الأع�شاء، اأو حني نحاول اأن نقرر ما 

اإذا كان جتنيد اأو ا�شتخدام الأطفال على نحو غري م�رشوع يف الن زاعات امل�شلحة يدخل يف تعريف 

الجّتار بالأطفال. وطبقا لتعريف الربوتوكول فاإن جرمية الجّتار بالأطفال ل ت�شتوجب ا�شتخدام 

و�شائل اإجرامية مثل الإكراه اأو اخلداع لأنَّ موافقة ال�شحية يف حالة الأطفال لي�شت بذات معنى. 

وق������د نالت م�شكلة الجّتار بالأطف������ال واجلنود الأطفال اهتماماً خا�شاً يف غرب وو�شط اأفريقيا، 

حي������ث يوجد يف العديد من بل������دان املنطقة عدد من قوانني حماية الطف������ل التي ميكن تطبيقها 

حتى واإن مل تكن بال�رشورة قوانني خم�ش�شة ملكافحة الجّتار. لكن يف غياب قوانني اأكرث عمومية 

ملكافحة الجّتار يف بع�س البلدان، فاإن الت�رشيعات الوطنية ملكافحة الجّتار بالأ�شخا�س ل تاأخذ 

يف العتبار اإل الأطفال حتت �شن 18 �شنة.

وهناك اأي�شاً اختلفات مهمة بني العديد من قوانني مكافحة الجّتار حني يتعلق الأمر بالجّتار 

بغر�س ال�شتغلل. وفيما يرتك الربوتوكول ا�شتغلل ال�شحايا كغر�س للجّتار بهم مفتوحاً ب�شكل 

مبدئ������ي، اإل اأنه ين�س عل������ى اأنَّ "[ال�شتغلل ي�شمل]، كحد اأدنى، ا�شتغ������لل دعارة الغري اأو �شائر 

اأ�شك������ال ال�شتغلل اجلن�شي، اأو ال�شخرة اأو اخلدمة ق�������رشا، اأو ال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة 

بال������رق، اأو ال�شتعباد اأو نزع الأع�شاء" )املادة 3 )اأ((. لكن، وكما ذكرنا اآنفاً، فاإنَّ جرمية الجّتار 

بالأ�شخا�������س حتديداً تقت�رش يف العديد من البل������دان على ال�شتغلل اجلن�شي مع اإغفال الجّتار 

بغر�س اأ�شكال ال�شتغلل الأخرى.

وحيث تقت�رش الت�رشيعات الوطنية على الجّتار بغر�س ال�شتغلل اجلن�شي وح�شب، جتوز ملحقة 

مرتكب������ي الجتار من اأجل بع�س الأغرا�س الأخرى مبوجب قانون العقوبات الوطني، على �شبيل 

املث������ال بتهمة اقرتاف جرمية اأك������رث عمومية مثل "احلطِّ من قدر �شخ�س باإخ�شاعه لظرف �شبيه 

بال�شرتق������اق" اأو جرائم مماثلة. اأما يف البلدان التي ل ين�س فيها قانون العقوبات على مثل هذه 

* فاإن ملحقة مرتكبي 
الأحك������ام، اأو التي ثبت فيها اأن تطبيق قانون العقوبات غ������ري جمٍد عملياً،

جرمية الجّتار بغر�س ال�شخرة جتري يف بع�س الأحيان مبوجب قانون العمل عو�شا عن القانون 

اجلنائي. وهذا يعني اأنه من املرجح اأن تكون العقوبات الناجتة خمتلفة عن تلك التي ين�س عليها 

* مثل، ب�شبب الت�شدد يف عبء الإثبات اأو لكون مدة املحاكمات اأطول من مدة املحاكمات املدنية.
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القان������ون اجلنائي اأو قانون العقوبات )كاأن تكون مثًل اأق������ل �شدة على مرتكبي اجلرمية ذاتها اأو 

اأن تتمث������ل يف دف������ع تعوي�س جماعي بدل من احلب�س(. والنقط������ة الهامة هاهنا هي اأن مثل هذه 

الق�شاي������ا، اأيا كانت نتيجتها النهائية، لن ت�شجل �شمن اإح�شاءات العدالة اجلنائية حول الجّتار 

بالب�رش، حيث اأن املحاكمات والإدانات �شوف تُدرج هنا حتت فئات اأخرى.

وكم������ا تب������ني الفقرات ال�شابقة فاإنَّ اأ�شكال وجتليات اجلرمية املعرف������ة على اأنها اجّتار بالب�رش يف 

بروتوك������ول الجّتار بالأ�شخا�س لي�شت كلها م�شمولة يف �شتى ت�رشيعات مكافحة الجّتار الوطنية، 

ومل تزل هنالك ثغرات ت�رشيعية هامة على �شعيد العامل. ومن جهة اأخرى، فاإن العديد من اجلرائم 

الت������ي ميكن اعتبارها اجّتارا بالأ�شخا�س باملعنى املق�ش������ود يف الربوتوكول تتم ملحقة مرتكبيها 

بتهم������ة ارتكاب جرائم اأخرى ذات �شلة يف القوان������ني الوطنية. فمنذ عدة عقود حدد العديد من 

ال������دول عدداً م������ن اجلرائم ذات ال�شلة يف قوانينها اجلنائية بحي������ث عكفت على ا�شتخدامها يف 

ملحق������ة مرتكبي جرائم الجتار بالأ�شخا�س، واإن اأُدرجت امللحقُة حتت عناوين خمتلفة – مبا 

يت�شمن جرائم متعلق������ة بال�شتغلل اجلن�شي والإكراه على البغاء والختطاف وال�شياحة القائمة 

عل������ى ال�شتغلل اجلن�شي للأطفال وا�شتغلل الأطفال يف املواد الإباحية واإف�شاد الق�رش وعمالة 

الأطفال والت�شغيل بال�شخرة [9].

وبالرغم من هذا النطاق الوا�شع من التهم املحتملة التي ميكن ا�شتخدامها كبدائل لتهمة الجّتار 

بالب�رش املن�شو�������س عليها �رشاحة، يبقى من املمكن التو�شل اإىل عدد جرائم الجّتار بالأ�شخا�س 

املف�شول فيها كجرائم اأخرى بالنظر الدقيق اإىل الإح�شاءات وال�شجلت الوطنية عن اجلرمية. 

ويف الوق������ت ذاته فاإنه ل ميكنن������ا ا�شتبعاد احتمال عدم ت�شجيل العديد م������ن الق�شايا املطروحة 

وامل�شتملة عل������ى اجّتار بالأ�شخا�س )اأو ت�شجيلها �شمن فئات اأخ������رى( يف البيانات الوطنية حول 

جرائم الجّتار بالأ�شخا�س.

واأخ������ريا، ينبغي لنا اأن ندرك، عند جم������ع وتف�شري بيانات الجّتار بالب�رش، اأنَّ الق�شور ل يتعلق يف 

بع�س بل������دان ومناطق العامل بقوانني الجّتار بالأ�شخا�س وحده������ا، واإمنا اأي�شاً بت�رشيعات اأخرى 

ميكن ا�شتخدامها مللحقة مرتكبي جرائم الجّتار بالأ�شخا�س.

ار باالأ�صخا�ص االفتقار اإىل القدرة على جمع البيانات ب�صكل منهجي ح�ل االتجّ

يف كث������ري م������ن بلدان العامل الأقل منوا، والت������ي كثرياً ما تفيد التقارير باأنها بل������دان من�شاأ ل�شحايا 

الجّت������ار بالب�رش، لكن لي�س على �شبيل احل�رش، فاإنَّ القدرة على جمع البيانات وحتليلها كثرياً ما 

تكون غري كافية، نتيجة للفتقار اإىل املوارد اأو التن�شيق اأو التدريب املنا�شب للأفراد القائمني على 

اإنف������اذ القانون. ففي العديد من البلدان، ي������ود �شباط ال�رشطة والق�شاة وممثلو الدعاء اأن تكون 
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لديه������م بيانات اأف�شل عن العدالة اجلنائية لر�شد اجلهود الإجمالية ملكافحة الجّتار يف بلدانهم 

لكنه������م يواجهون قي������ودا �شديدة من حيث املوارد والوقت تعوق بناء اآلي������ة موائمة جلمع البيانات 

ي لها ب�شكل منهجي ومت�شق. ونظراً  ميكنها تتب������ع املعلومات عن اأن�شطة الجّتار واأ�شاليب الت�شدِّ

لع������دم وجود منهجية معيارية جلمع البيانات على هذا النحو، ف������اإن بيانات الجّتار بالأ�شخا�س 

غالب������اً ما جتمع على نحو خم�ش�������س الغر�س، مبا يعك�س فوارق يف التعاريف اأو م�شادر البيانات 

اأو املناط������ق اجلغرافية وال�شيا�شية اأو �شتى ف������رتات التغطية. كما ينعك�س ذلك على جودة وات�شاق 

البيان������ات: ففي بع�س الأحيان قد تتغري اأرقام عام من الأعوام ب�شكل ملحوظ يف الأعوام التالية 

ل ل�ش������يء اإل لتغري طريقة جم������ع املعلومات اأو، وهو الأغلب، لتط������ور ت�رشيعات مكافحة الجّتار 

والتعاريف امل�شتخدمة فيها.

اإنَّ ه������ذا الفتقار اإىل القدرة على جمع البيانات ميث������ل م�شكلة وا�شعة النت�شار، حتى يف البلدان 

الت������ي اأدخل������ت موؤخراً ت�رشيعات �شامل������ة ملكافحة الجّتار و�شاعفت جهوده������ا الرامية اإىل اإيجاد 

قاعدة بيانات اإح�شائية مركزي������ة. فعلى �شبيل املثال، يبني اأحد التقارير القطرية لربنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي اأنَّ "جماعة املعنيني واأ�شحاب امل�شلحة يف مكافحة الجّتار يف اأرمينيا ما زالوا 

يواجه������ون م�شكلة الفتقار اإىل اإح�شاءات حمدثة ع������ن �شحايا الجتار املتعرف عليهم وال�شحايا 

الذي������ن تلقوا م�شاعدات" [10]. وفيم������ا يتعلق باملنطقة الأوروبية اإجمال، ف������اإن تقريرا ملفو�شية 

الأمم املتح������دة ل�ش������وؤون اللجئني �شدر يف 2005 يلح������ظ اأنه "حاليا لي�������س هنالك اإح�شاءات 

موثوق������ة وحا�شمة ب�شاأن ع������دد �شحايا الجّتار يف املنطقة الأوروبي������ة ... وللأ�شف فاإن البيانات 

املتاح������ة تنق�شها موؤ�رشات رئي�شية، مبا يف ذلك معلومات عن ال�شن ونوع اجلن�س وعدد ال�شحايا 

اإ�شافة اإىل بلد املن�شاأ... ويف غياب هذه املعلومات يكون من ال�شعب اإىل اأق�شى حد رفع م�شتوى 

الوع������ي والتعامل على نحو فعال م������ع احتياجات ال�شحايا للحماي������ة وامل�شاعدة" [11]. وميكننا 

اأن ن�شي������ف اإىل هذه الأمثل������ة مواقف اأخرى عديدة مماثلة على �شعي������د العامل يف البلدان التي مل 

 تزل قدرته������ا على جمع البيانات ب�شكل منهجي عن الجّت������ار بالأ�شخا�س �شعيفة وبحاجة ملزيد 

من التطوير.

ار باالأ�صخا�ص االفتقار اإىل قاعدة بيانات مركزية لالتجّ

يف الأع������وام الأخرية، بداأت �شلطات وموؤ�ش�شات خمتلف������ة يف العديد من البلدان يف جمع "بيانات 

�شلبة" عن الجّتار بالأ�شخا�س. بيد اأن الغالبية العظمى من البلدان تفتقر اإىل التن�شيق املركزي 
دة للبيانات التي يجري  لأن�شطة جمع بيانات قادرة على اأن توفر اإر�شادات وتعاريف واأ�شكال موحَّ

جمعه������ا. وحتى يف البل������دان التي يُجمع فيها ق������دٌر كبريٌ من البيانات عن الجّت������ار بالب�رش، فاإن 

البيان������ات كثريا ما تظل متناثرة، يف ظل غياب قاعدة بيان������ات مركزية ت�شمح بتوحيد املعلومات 

الإح�شائية. ومن ثم فاإن من ال�شائع اأن تبقى بيانات العدالة اجلنائية عن التحقيقات واملحاكمات 

والإدان������ات مبع������رثة ما بني عدة �شلطات وطنية وموؤ�ش�شات اإقليمي������ة ودون اإقليمية. ثمَّ اإنَّ بيانات 
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�شحاي������ا الجّت������ار كثريا ما يت������م جمعها من قبل جه������ات موؤ�ش�شية متعددة، منه������ا اأجهزة العدالة 

اجلنائية، ومنظومات دعم ال�شحايا، واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية.

ويكم������ن ال�شب������ب الرئي�شي ل�شيوع الفتق������ار اإىل قاعدة بيانات مركزية يف تف������رق الخت�شا�شات 

وال�شلحي������ات فيما بني �شتى الوك������الت الوطنية. ويف ذات الوقت فاإن جمع البيانات الذي تقوم 

ه روتينياً اإل نحو ال�شتخ������دام يف الأغرا�س الإدارية اخلا�شة بكل  ب������ه الوكالت العمومية ل يَُوجَّ

وكال������ة، ولي�س نحو ال�شتخ������دام يف اأغرا�س اإح�شائية اأكرث عمومية. وح������ني تتوزع اخت�شا�شات 

التعامل مع الأ�شكال املتعددة جلرائم الجّتار )مثل الجّتار بالأطفال اأو ال�شتغلل اجلن�شي( على 

جهات متع������ددة )مثل اأجهزة اإنفاذ القانون املختلفة عل������ى امل�شتويني الحتادي واملحلي(، ف�شوف 

تك������ون البيانات الناجتة جمزاأة ومبعرثة اإل اإذا بُذل جهٌد يرمي خ�شي�شاً اإىل جمع البيانات �شويا 

يف موقع مركزي.

وتزاي������د عدد ال������دول، فيما مل ي������زل ميثل ا�شتثن������اًء ولي�س قاع������دة، التي ت�شتجي������ب للحاجة اإىل 

وج������ود بيانات مركزية ع������ن الجّتار بالأ�شخا�س من خ������لل اإن�شاء بوؤر ات�ش������ال مركزية لتن�شيق 

 وعلى امتداد العق������د الأخري اأُن�شئت عدة اآليات 
*
جم������ع البيانات واإر�شاء قاع������دة بيانات مركزية.

م������ن ه������ذا القبيل ميك������ن اأن تتخذ كنموذج لأف�ش������ل املمار�شات يف هذا املج������ال: فكل من املقرر 

الوطني الهولن������دي للجّتار بالب�رش ومكتب ال�رشطة اجلنائية الحتادي الأملاين يقوم بجمع ون�رش 

اإح�ش������اءات �شنوية مف�شلة ع������ن جرائم الجّتار بالأ�شخا�س. وتركز ه������ذه التقارير ال�شنوية على 

حالت الجّتار بالب�������رش املتعرف عليها ومعلومات ال�شتخبارات اجلنائية واجلماعات الإجرامية 

هة اإىل �شلطات اإنفاذ القانون ووا�شعي ال�شيا�شات  وموا�شفات ال�شحايا والتو�شيات الناجتة املوجَّ

[12 و13]. واأن�ش������اأت نيجرييا الوكال������ة الوطنية حلظر الجّتار بالأ�شخا�س وال�شوؤون الأخرى ذات 
ال�شلة؛ علماً باأنَّ لديها اأي�شاً قاعدة بيانات مركزية عن بيانات العدالة اجلنائية املتعلقة بالجتار 

بالأ�شخا�س. ولدى بريو قاعدة بيان������ات مركزية ت�شجل فيها مركزيا اإح�شاءات العدالة اجلنائية 

ح������ول الجّتار بالب�رش منذ نهاي������ة العام 2005. وقد عيَّنت بلدان اأخ������رى مقررين وطنيني جلمع 

وتب������ادل ومعاجلة املعلومات عن الجّت������ار بالب�رش. وهناك بلدان كثرية اأخ������رى على �شعيد العامل 

اأن�ش������اأت بالفعل، اأو يف طريقها لإن�شاء، من�شقني وطنيني اأو موائد م�شتديرة اأو فرق عمل م�شرتكة 

 ب������ني املوؤ�ش�شات ب�شاأن اأن�شطة مكافحة الجّتار؛ كما تق������وم تلك البلدان بجمع ون�رش البيانات عن 

الجّتار بالأ�شخا�س.

* عل������ى �شبيل املثال، فاإنَّ ق������راراً للربملان الأوروبي ح������ول ا�شرتاتيجيات منع الجّتار بالن�ش������اء والأطفال املعر�شني 

لل�شتغلل اجلن�شي يدعو الدول الأع�شاء اإىل تعيني مقررين وطنيني لأن�شطة مكافحة الجّتار بالب�رش، موؤكداً على اأهمية 

جمع بيانات مبنية على نوع اجلن�س وقابلة للمقارنة.
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ار بالأ�شخا�ص معوقات اإ�شافية حتد من اإح�شاءات العدالة اجلنائية عن التجّ

كمالحظ������ة�عامة،�يت�ق������ف�اأخذ،�اأو�عدم�اأخ������ذ،�حالة�معينة�يف�االعتبار�)وم������ن�ثم�ت�سجيلها�يف�

������ار�باالأ�سخا�س�وفقاً�لتعريف�الربوت�ك�������ل�على�طبيعة�الفعل� االإح�س������اءات(�على�اأنها�حالة�اتجّ

نة�للتعريف� �هذا�ينط�ي�على�مزيج�من�العنا�رش�الثالثة�املك�ِّ االإجرامي�املقرتف.�وبحد�اأدنى،�فاإنَّ

يف�الربوت�ك�������ل:�االأفعال�وال��سائل�وغر�س�اال�ستغالل�)با�ستثن������اء�حالة�االأطفال�التي�تك�ن�فيها�

ال��سائل�غري�ذات�معنى(.�ويبدو�وا�سحاً�من�هذا�التعريف�اأن�حاالت�العمل�بال�سخرة�اأو�اال�ستغالل�

�يف� ار�بالب�رش.�ومن�ثم�فال�بدَّ اجلن�س������ي،�على��سبيل�املثال،�لي�ست�كلها�عل������ى�االإطالق�حاالت�اتجّ

الدعاوى�القان�نية،�كما�يف�اإنتاج�وجمع�البيانات،�من�االختيار�ما�بني�ت�سنيف،�اأو�عدم�ت�سنيف،�

�الت�سنيفات�ال�سابقة�على� اراً�بالب�رش.�كذلك�ف������اإنَّ حال������ة�ا�ستغالل�مت�التعرف�عليها�ب�سفتها�اتجّ

التحقيق������ات�واالإجراءات��س�ف�حتتاج�للمراجعة�بعد�اإمتامها.�فق������د�يك�ن�من�بني�خ�س��سيات�

������ار�بالب�������رش�اأن�ال�سحايا�– ال�املتجِّجري������ن�– هم�الذين�غالباً�ما�ت�جه�اإليه������م�التهم�اأو�يلقى� االتجّ

القب�������س�عليهم�يف�جرائ������م�متعددة�)مثل:�االإقامة�غري�ال�رشعية،�العم������ل�غري�ال�رشعي،�الق�ادة(،�

�واأن�هن������اك�حاجة�لكث������ري�من�اجلهد�يف�التحقيق������ات�للت��سل�اإىل�الرواب������ط�اال�ستغاللية�ما�بني�

املتجّجر�وال�سحية.

عالوة�على�ذلك�فمن�بني�امل�سكالت�ال�سائعة�التي�ت�اجه�تميع�بيانات�العدالة�اجلنائية�املقارنة�

اأن�البيان������ات�ال�تك�ن�م�ح������دة�اإال�فيما�ندر،�ب�سبب�االختالفات�ال�ا�سع������ة�يف�االأعراف�القان�نية�

والهي������اكل�امل�ؤ�س�سية�بني�خمتل������ف�اأنظمة�العدال������ة�اجلنائية�ال�طنية.�ويف��سبي������ل�ا�ستيعاب�هذه�

االختالف������ات،�فاإن�مكتب�االأمم�املتحدة�املعني�باملخ������درات�واجلرمية،�يف�ن�رشته�الدورية�املعن�نة�

�على�
"درا�سة�االأمم�املتحدة�اال�ستق�سائية�التاه������ات�اجلرمية�وعمليات�نظم�العدالة�اجلنائية"*

�سعي������د�العامل،�ي�ستخدم�فئات�مركبة�تمع�مفاهيم�اإنفاذ�القان�ن�املت�سابهة�حتت�م�ؤ�رش�اإح�سائي�

واح������د،�مثل�"عدد�االأ�سخا�س�الذي������ن�تعر�س�ا�الحتكاك�ر�سمي�اأويل�بال�رشط������ة�اأو�نظام�العدالة�

اجلنائي������ة".�ويت�سمن�هذا�امل�ؤ�������رش�اإذن�االأ�سخا�س�امل�ستبه�فيهم�اأو�املتحرى�عنهم�اأو�امل�ق�فني�يف�

ار�باالأ�سخا�������س،�ولي�س�هناك�اإال�اأقلية�من�البلدان�الت������ي�ت�ستطيع�اأن�ت�سيف�ت�سنيفات� ته������م�اتجّ

اأخرى�داخل�هذه�الفئات�الفرعية�الثالث.

وبا�ستخ������دام�تعريف�وا�سع�مماث������ل�"لعدد�االأ�سخا�س�الذين�ابتداأت�اإج������راءات�حماكمتهم�يف�تهم�

ار�باالأ�سخا�س"،�ف������اإن�درا�سة�االأمم�املتحدة�اال�ستق�سائية�التاهات�اجلرمية�وعمليات�نظم� اتجّ

العدال������ة�اجلنائية�تبني�اأن�هناك�عددا�من�البلدان�القادرة�على�اإعطاء�هذه�البيانات�اإال�اأن�ت�فر�

البيانات�يختلف�اختالفا�وا�سعا�بني�املناطق.

 * يف�ال�ق������ت�الراه������ن�يج������ري�مكت������ب�االأمم�املتح������دة�املعن������ي�باملخ������درات�واجلرمي������ة��درا�س������ة�االأمم�املتح������دة�

اال�ستق�سائية�التاهات�اجلرمي�ة�وعمل��يات�نظ���م�العدال���ة�اجلنائية��س���ن�يا،�وهي�مت���احة�)باالإنك����ليزية(�على�الرابط:

www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-
.of-Criminal-Justice-Systems.html

www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-
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ومن اجلدير بالذكر كذلك اأننا حني ننظر اإىل توفر البيانات عن مرات الإدانة يف جرائم الجّتار 

بالب�������رش فاإننا جن������د، اإذا توفرت اأ�شًل هذه البيانات، اأنَّ عددها منخف�س جداً بوجه عام مقارنة 

بع������دد التحقيقات واملحاكمات. فمن ناحية يع������ود ذلك اإىل ال�شعوبات املعروفة التي تواجه اإدانة 

املّتجري������ن بالب�������رش بناًء على الأدلة املتاحة )ومثال ذلك حني يعج������ز �شحايا الجّتار عن ال�شهادة 

�ش������د مرتكبي اجلرمية ب�شبب ترحيله������م اإىل بلدانهم الأ�شلية(. لذا فاإن ك�شف البيانات عن عدد 

منخف�������س ن�شبياً من م������رات الإدانة يعطي كذلك موؤ�������رشاً هاماً قد يقود اإىل اآث������ار مبا�رشة على 

 ومن ناحية اأخرى، من املرجح كذلك اأن العدد املنخف�س جداً ملرات الإدانة 
*
ال�شيا�ش������ات العامة.

ي�ش������ري اإىل �شعف الت�رشيعات القائمة اأو جهود الإنف������اذ الراهنة، وهو ما قد يوؤدي ملعاقبة جرائم 

الجّت������ار عرب تهم اأخ������رى ذات �شلة مثل ال�شتغلل اجلن�شي اأو العتداء بل وجرائم الهجرة. ويف 

واقع الأمر فاإن هذا كثرياً ما يكون اخليار الوحيد املتاح ملعاقبة مرتكبي الجّتار بالب�رش يف غياب 

اأي ت�رشي������ع ملكافح������ة الجّتار، لكنه اأي�شاً قد ميثل ظاهرة متك������ررة يف البلدان التي لديها ت�رشيع 

�شامل حني يكون من الأ�شهل اإثبات التهم ذات ال�شلة يف املحكمة. ومربط الفر�س هنا هو اأننا قد 

نُقلِّ������ل )اإىل حد غري معلوم( من العدد احلقيقي ملرات الإدانة بالجّتار بالأ�شخا�س، حني تتم هذه 

الإدان������ات وت�شجل حتت تهمة جنائية اأخرى. وهناك اأي�شاً احتم������ال واقعي باأن بع�س امل�شوؤولني 

العمومي������ني الفا�شدين قد يعم������دون اإىل التعامل مع ق�شية من ق�شايا الجّتار بالب�رش يف املحكمة 

**
كتهمة اأقل ج�شامة مقابل مكافاآت مادية.

واأخ������رياً، ينبغ������ي اأن ناأتي على ذك������ر م�شاألة اأخرى تنجم عن تعقيد الف�ش������ل الق�شائي يف ق�شايا 

الجّت������ار بالب�رش، األ وهي م�شاألة طول مدة املحاكمة. فمن ال�شائع جداً اأن تطول هذه املحاكمات 

اإىل م������ا ق������د ي�شل اإىل عامني – ب������ل اأطول من ذلك بكثري يف حالت عدي������دة – وهو ما يعني اأن 

بيان������ات عدد مرات الإدانة يف عام من الأع������وام تعك�س حالت بداأت ملحقتها قانونيا قبل عدة 

�شنوات. واإن اأخذنا يف العتبار العدد املتنامي ملرات الإدانة يف العديد من البلدان على مر العقد 

 املا�ش������ي، اأمكننا اأن نتوقع اأنَّ عدد م������رات الإدانة �شوف ي�شتمر يف التزايد، ولو بتاأخر زمني كبري 

عن الواقع.

* اأ�شدر عدد من البلدان ت�شاريح اإقامة موؤقتة ل�شحايا الجّتار بالب�رش املتعاونني مع وكالت اإنفاذ القانون. فعلى 

�شبيل املثال ميكن ل�شحايا الجّتار ممن لديهم ال�شتعداد مل�شاعدة ممثلي الدعاء اأن ينالوا التاأ�شرية امل�شماة T-visa وفقاً 

للقانون الأمريكي، وهو ما ميكنهم من البقاء يف الوليات املتحدة ملدة ت�شل اإىل ثلث �شنوات. كذلك فقد فر�شت اتفاقية 

جمل�������س اأوروبا ملكافحة الجّتار بالب�رش مهلة اإجبارية للتع������ايف والتفكري ل تقل مدتها عن 30 يوماً لل�شحايا غري املوثقني 

كما متنح دول اأوروبية كثرية تاأ�شريات موؤقتة كمهلة للتفكري مدتها �شتة اأ�شهر )[14]، �س 48(.

* للمزيد عن العلقة بني الف�شاد والجّتار بالأ�شخا�س، انظر ريت�شاردز Richards [15]. والق�شية هنا هي اأنه، يف 

وج������ود م�شتوى ملحوظ من الف�شاد، فاإنَّ احلافز م������ن اأجل توفري بيانات عدالة جنائية دقيقة و�شاملة عن الجّتار بالب�رش 

يتقل�س �رشيعاً.
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* اأو�شى مفو�س الأمم املتحدة ال�شامي حلقوق الإن�شان يف العام 2002 باأل يكون الدعم والرعاية م�رشوطني بقدرة 

اأو ا�شتعداد الأ�شخا�س املتجر بهم للتعاون يف الإجراءات القانونية [16].

ار باالأ�صخا�ص املع�قات املتعلقة ببيانات �صحايا االتجّ

االمتناع عن اإبالغ ال�صلطات

كما ذكرنا اآنفا، هناك عدد من الأ�شباب التي جتعل من �شحايا الجّتار بالأ�شخا�س غري قادرين 

اأو غ������ري راغبني يف اإب������لغ ال�رشطة اأو طلب امل�شاعدة من الغرب������اء. فاخلوف من عواقب التورط 

م������ع ال�رشطة والعتقاد يف ا�شتحالة نيل العدالة عند التعاون م������ع �شلطات اإنفاذ القانون ميثلن 

�شبب������ني هام������ني للمتناع عن الإبلغ. وقد يكون هذا �شحيحا حتى يف احلالت التي يت�شل فيها 

�شحاي������ا الجّتار مبا�رشة بال�رشطة، اأثناء مداهمة اأماك������ن العمل اأو املواخري على �شبيل املثال. اإل 

اأنَّ هنال������ك عدداً من اآليات الدعم التي ميك������ن اأن ت�شهم يف حتفيز �شحايا الجّتار على الك�شف 

ع������ن اأنف�شهم واإبلغ ال�رشطة عن حالتهم. اإح������دى هذه الآليات املهمة تتوفر عرب املنظمات التي 

 وتقدم العديد 
*
تق������دم خدمات معينة مثل برامج الإيواء ودعم اإعادة الإدم������اج ل�شحايا الجّتار.

من الدول اآليات اأخرى يف �شورة برامج حلماية ال�شهود وت�شاريح اإقامة موؤقتة ل�شحايا الجّتار. 

غ������ري اأنَّ م������ن الوا�شح كذلك اأن برام������ج احلماية هذه اأو اأي �شورة من �ش������ور اخلدمات ل�شحايا 

الجّت������ار لي�شت �شيئا توفره كل الدول )وهو ما يرجع جزئي������ا كذلك اإىل غياب الت�رشيعات(، ومن 

ثم فلن������ا اأن نتوقع اأن العوامل املحفزة ل�شحايا الجّتار على الك�شف عن اأنف�شهم واإبلغ ال�رشطة 

تتفاوت تفاوتا وا�شعا فيما بني البلدان املختلفة. كذلك ميكننا اأن نتوقع اأن ينعك�س هذا املوقف يف 

بيانات �شحايا الجّتار، حيث يتحقق للبلدان التي فيها برامج حماية اأ�شمل ن�شيب من ال�شحايا 

 الذي������ن يبلغون ال�رشط������ة يف نهاية املطاف، اأكرب من ن�شيب تلك البل������دان التي توفر خدمات اأقل 

وحماية اأدنى.

ار باالأ�صخا�ص اختالف معايري ت�صجيل �صحايا االتجّ

بغ�������س النظر عن امل�شكلة العامة يف احل�شول على معلومات عن العدد الفعلي ل�شحايا الجّتار، 

هناك ق�شايا اأخرى حتت������اج لأن ناأخذها يف العتبار عند حتليل وتف�شري بيانات �شحايا الجّتار 

بالب�رش املتعرف عليهم. والأ�شئلة الأوىل التي علينا اأن نطرحها هي من الذي يتعرف على ال�شحية 

وم������ا هي املعايري لتعريف �شخ�س ما على اأنه �شحي������ة. تختلف الإجابات من بلد اإىل اآخر ولكنها 

ع������ادة ما تتطرق اإىل ال�رشط������ة وما عداها من �شلط������ات اإنفاذ القانون الر�شمي������ة يف البلد. ومع 

ذل������ك هناك اأي�شاً احلالت الت������ي ل يكون فيها لدى ال�رشطة اإل اأ�شا�������س قانوين حمدود اأو حتى 

مع������دوم للتعرف على �شحاي������ا الجّتار. يف مثل هذه احلالت، قد تك������ون هنالك منظمات تقدم 
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خدم������ات ل�شحاي������ا الجّتار بالأ�شخا�س وفقا ملعايريها اخلا�ش������ة، ول تتوفر بيانات اإل تلك التي 

تاأت������ي مبا�رشة من مقدم������ي اخلدمات هوؤلء. لذا فمن املمكن اأن تعط������ي بيانات �شحايا الجّتار 

 بالب�رش التي يتم احل�شول عليها من هذه املنظمات موؤ�رشات قيمة عن اإجراءات املجابهة الوطنية 

للجّتار بالب�رش.

بي������د اأنه ينبغي اأن نتذك������ر اأنَّ املهمة الرئي�شية ملقدمي اخلدمات اأولئك هي م�شاعدة ال�شحايا يف 

حمنته������م ولي�شت جمع بيانات موحدة. ولذل������ك، وفيما اأن تلك املنظمات جتمع وت�شنف البيانات 

لأغرا�شه������ا اخلا�شة ووفق������اً لتعاريفها ومعايريها اخلا�شة، فمن امله������م التمييز بو�شوح بني هذه 

البيان������ات وبني البيانات الر�شمية التي جتمعها �شلطات اإنفاذ القانون، والتي عادة ما يكون عليها 

اللت������زام مبعايري واإجراءات قانونية معينة للتعرف على حالت الجّتار بالب�رش ومعاجلتها. وهنا 

ن�رشب مثال، ومثالنا ماأخوذ مرة اأخرى من اإحدى اأوراق التقييمات القطرية ال�شادرة عن مكتب 

الأمم املتح������دة املعني باملخدرات واجلرمية، يو�شح ال�شعوبات التي تواجهنا: "ل توجد حاليا اأي 

دة ب�شاأن جمع البيانات عن �شحايا الجّتار بالب�رش يف مولدوفا... ومل تزل املنظمات  معاي������ري موحَّ

جتم������ع املعلومات با�شتخدام منهجياته������ا املتنوعة. ول مييز كل مقدم������ي اخلدمات بو�شوح بني 

ال�شحاي������ا املحتملني وال�شحايا الفعليني، اأو اأنواع ال�شتغلل" [17]. اأ�شف اإىل ذلك اأنَّ البيانات 

املاأخوذة عن مقدمي اخلدمات ل�شحايا الجّتار هي بيانات ل مركزية، واأكرث �شعوبة يف اجلمع، 

د على احلف������اظ على �رشيتها حلماية ال�شحايا  واأق������ل توحيدا، بل وقد يكون هناك حر�ٌس متعمَّ

الذين مت اإنقاذهم.

واإذا اأنعمن������ا النظ������ر الآن يف البيان������ات الر�شمية ومعايري حتديد )ومن ثم ع������ّد( �شحايا الجّتار، 

ات�شح لنا اأنَّ هناك اختلفات كبرية بني البلدان. ففي بع�س البلدان، يُحت�شب معظم الأ�شخا�س 

الذي������ن يعت������ربون اأنف�شهم �شحايا للجّت������ار يف الإح�شاءات مبدئياً، يف ح������ني يحدد اإجراء مزيد 

م������ن التحقيقات كيفية امل�شي قدماً يف التعام������ل مع اأي حالة معينة. ويف بلدان اأخرى، ل ي�شجل 

ك�شحي������ة متعرف عليه������ا اإل اأولئك الذين �شب������ق اختيارهم من قبل ال�رشط������ة ك�شحايا حمتملني 

 للجّت������ار. ويف بل������دان ثالث������ة، ل يُبلغ اإل عن ع������دد �شحايا الجّت������ار بالأ�شخا�������س "املعتمدين" 

ر�شمي������اً )[18]، �س 16 وما يليها(. بل تبقى هناك بل������دان تطبق معايري اأكرث �رشامة لعد �شحايا 

الجّت������ار حيث ل يتم ت�شجيل �شحايا الجّت������ار – حتى اأولئك املتعرف عليهم – من قبل اجلهات 

الر�شمي������ة )ال�رشطة، النيابة العامة، الخ( اإل اإذا كانوا على ا�شتعداد لتوجيه اتهامات و/اأو تقدمي 

�شهادات �شد املّتجرين بهم.

وم������ن ال�شحيح، بالطبع، اأنَّ بيانات �شحايا الجّت������ار بالأ�شخا�س املاأخوذة من اجلهات احلكومية 

الر�شمي������ة )مثل ال�رشطة الحتادي������ة، املن�شقني الوطنيني ملكافحة الجّت������ار، وزارات العدل، الخ( 

تت�شابه يف كثري من البلدان مع البيانات املاأخوذة من مقدمي اخلدمات. وهذا هو الأرجح حتديداً 

يف البل������دان التي تتعاون فيها اأجهزة اإنفاذ القانون واملنظم������ات غري احلكومية تعاوناً وثيقاً على 

م�شاع������دة �شحايا الجّتار بالب�رش. ويف �شبيل تعزيز هذا التعاون، اأن�شئ يف عدد من البلدان الآن 

ما ي�شمى باآليات الإحالة الوطنية مل�شاعدة ال�شحايا حيث تتم اإحالة ال�شحايا املتعرف عليهم من 



43 عدد خا�س: جمع البيانات املتعلقة باجلرمية: املوؤ�رشات والقيا�س 

قبل ال�رشطة اإىل املنظمات غري احلكومية لتوفر لهم املاأوى وامل�شاعدة. ويف البلدان الأخرى التي 

مل يج������ر فيها تفعيل مثل هذه الآلي������ات ر�شميا، فاإنَّ اإحالة ال�شحايا اإىل مقدمي اخلدمات قد تتم 

بطريقة غري ر�شمية وب�شفة روتينية.

واأخ������رياً، فاإننا بحاجة لأن نتناول م�شكلة قد تكون خطرية يف ر�شد وجتميع البيانات عن �شحايا 

الجّتار بالب�رش عرب بلدان خمتلفة؛ األ وهي امل�شكلة الإح�شائية املتمثلة يف ازدواج العد، وحتديدا 

عد ال�شحايا الذين تتم اإعادتهم من بلدان املق�شد لبلدانهم الأ�شلية )اإما ر�شميا من خلل برامج 

دع������م ال�شحايا اأو غري ذل������ك(. ففي هذه احلالة قد يتبني اأنَّ ال�شحاي������ا قد احت�شبوا يف بيانات 

ال�شحاي������ا يف كل من بلدان املق�شد التي غادروها، وبلدان املن�شاأ التي عادوا اإليها والتي كثريا ما 

يلقون فيها مزيدا من الدعم.

جمع البيانات يف مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

يف �شبيل التخفيف من حدة نق�س البيانات حول الإجراءات العاملية يف مواجهة الجّتار بالب�رش، 

مت اإن�شاء م�رشوع بحثي خا�س داخل فرع البحوث وحتليل ال�شيا�شات مبكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخ������درات واجلرمية ع������ام 2007 بهدف اجلمع املنهجي للبيان������ات الر�شمية املتعلقة باجلرمية 

وبالعدال������ة اجلنائية فيما يخ�������س الجّتار بالأ�شخا�س و�شحاياه. وق������د اأنتج البحث معارف عن 

ي الوطنية للجّتار بالب�رش على ال�شعيد العاملي؛ وذلك اأول من خلل ا�شتحداث  اإجراءات الت�شدِّ

منهجي������ات لتح�شني جم������ع البيانات، وثانيا من خلل اجلمع والر�ش������د الفعليني للبيانات الأولية 

واملعلومات املتاحة ب�شاأن الجّتار بالب�رش.

وقد ركزت عملية جمع البيانات على ثلثة جمالت:

الإطار املوؤ�ش�شي: وجود ت�رشيعات �شد الجّتار بالب�رش، وحتديد موظفي اإنفاذ  )اأ(   

القان������ون القائمني على مكافحة ه������ذا الجّتار على امل�شتوى الوطني والوق������وف على اأعدادهم، 

وو�شع خطط عمل وطنية، وو�شع برامج لدعم ال�شحايا؛

ي العدالة اجلنائية: التحقيقات والعتق������الت وامللحقات والإدانات  ت�ش������دِّ )ب(   

والعقوبات فيما يخ�س جرائم الجّتار بالأ�شخا�س؛

اخلدمات املقدمة ل�شحايا الجّت������ار بالأ�شخا�س: اآليات الإحالة، وال�شحايا  )ج(   

املتعرف عليهم، واأ�شكال ال�شتغلل، وال�شحايا الذين مت ت�شكينهم بُدور للإيواء من قبل ال�شلطات 

واملنظمات غري احلكومية، وعدد ُدور الإيواء والأَ�رِشَّة املتاحة ل�شحايا الجّتار.
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ويف مواجه������ة حتديات جمع وت�شنيف هذه البيانات ب�شك������ل �شامل على امل�شتوى العاملي، فقد مت 

جم������ع املعلومات ب�شكل ا�شتباقي من قبل الباحثني الذين عمل������وا كبوؤر تن�شيق اإقليمية منت�رشة يف 

املكات������ب امليدانية التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جميع اأنحاء العامل. 

وق������د ا�شتند اختيار الباحثني على اأ�شا�س خرباتهم الإقليمية حول الجّتار بالب�رش وجرى تدريبهم 

عل������ى منهجية موحدة جلمع البيانات. وق������د كان دورهم الأ�شا�شي هو التما�س املعلومات املطلوبة 

م������ن خمتلف ال�شلطات الوطنية امل�شاركة يف اأن�شطة مكافحة الجّتار وجمع املعلومات من م�شادر 

اأخرى )املنظمات غري احلكومية، واملنظمات الدولية( حيثما كان ذلك لزما.

ويف نهاية املطاف متكن امل�رشوع من جمع بيانات من 155 بلداً واإقليماً، مع ت�شليط ال�شوء كذلك 

على الثغرات الرئي�شية التي ما تزال ت�شوب املعلومات، ليتمخ�س عنه الإ�شدار الأول من التقرير 

العامل������ي عن الجّتار بالأ�شخا�س، الذي يق������دم للمجتمع الدويل ملحة عامة عن املعلومات القائمة 

ب�ش������اأن الجّتار بناًء على البيانات الر�شمية [19]. ويف اأعقاب اإطلق التقرير العاملي الأول، ُكلِّف 

املكت������ب باإنتاج تقرير عاملي عن الجّتار بالأ�شخا�س كل �شنتني، ومن املقرر �شدور التقرير الثاين 

يف عام 2012.

خامتة

عر�ش������ت هذه الورقة لبع�س امل�شاك������ل الرئي�شية التي تواجه جتميع وتف�ش������ري اإح�شاءات العدالة 

اجلنائي������ة ب�شاأن الجّتار بالب�������رش: الفتقار الكامل اأو اجلزئ������ي اإىل الت�رشيعات، والختلفات يف 

التعاري������ف القانونية القائم������ة للجّتار بالأ�شخا�س، والق�شور احل������اد يف الإبلغ ب�شبب حتديات 

التع������رف على اجلرمية ب�شكل �شحيح، والفتقار اإىل الق������درة على جمع البيانات والفتقار العام 

اإىل قواعد بيانات مركزية لهذه اجلرمية. وبالنظر اإىل كل هذه القيود، لي�س من امل�شتغرب اأن من 

ال�شعب توف������ري بيانات ر�شمية موثوقة عن اأن�شطة اإنفاذ القانون ملكافحة الجّتار بالب�رش. وباملثل 

هن������اك م�شكلت كربى يف احل�ش������ول على بيانات مكتملة وقابلة للمقارن������ة ودقيقة بقدر معقول 

ح������ول �شحايا الجّتار املتعرف عليهم. وب�رشف النظر عن امل�شاك������ل املاألوفة املتعلقة بعدم اإبلغ 

ال�شلطات، فهناك اأي�شاً معايري خمتلفة ت�شتخدم لت�شجيل �شحايا الجّتار بالأ�شخا�س، والتاأكد من 

�شحة مزاعمهم اأو العرتاف بهم عموماً، وهو ما يوؤثر تاأثريا خطريا على اإمكانية مقارنة البيانات 

ع������رب البلدان. وقد بداأ التقرير العاملي عن الجّتار بالأ�شخا�س، الذي ين�رش دورياً من قبل مكتب 

الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية والذي اأن�شئ خ�شي�شا بغر�س اجلمع والن�رش املنهجيني 

لبيانات اجلرمية والعدالة اجلنائية الر�شمية حول الجّتار بالأ�شخا�س و�شحاياه يف جميع اأنحاء 

الع������امل، يف معاجلة ما مت حتديده هنا من م�شاكل تتعلق بالبيانات ويف امل�شاهمة يف حت�شني جمع 

البيانات ب�شاأن هذه امل�شاألة يف جميع اأنحاء العامل.
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م�ؤ�رشات ق�صاء االأحداث

*
بقلم �شتيفن مالبي

 

مقدمة

كثرياً ما تفيد التقارير باأنَّ عدد الأطفال املحرومني من احلرية على �شعيد العامل نتيجة ملخالفتهم 

القان������ون يق������در مبا يزيد على ملي������ون طفل [1]. لكننا ل نعرف، فيما عدا ه������ذا، اإل اأقل القليل 

ع������ن الأرقام احلقيقية، على ال�شعي������د العاملي، لأعداد الأطفال الذين ارتكبوا اأو اتهموا بارتكاب 

جرمية جنائية.

ر لدينا اأدلة جمتزاأة اأو قولية على اأنَّ هناك اأعداداً كبرية من الأطفال رهن الحتجاز،  رمب������ا يتوفَّ

وق������د ن������درك اأنَّ هذا كثرياً ما يكون ب�شبب جرائم �شغ������رية، واأنَّ غالبية هوؤلء الأطفال حمتجزون 

انتظارا لبدء حماكمتهم اأو ل�شدور قرارات نهائية ب�شاأن ق�شاياهم )[1]، �س 280(، وقد نفرت�س 

اأنَّ هذه التجربة نادراً ما تكون يف م�شلحة هوؤلء الأطفال العليا، اأو حتى يف م�شلحة املجتمعات 

������ع �شيوع �شوء املعاملة والنتهاكات يف اأماكن  الت������ي يراد حمايتها مبثل هذه الإجراءات، وقد نتوقَّ

الحتج������از، واأنَّ من املمكن تليف كل هذه امل�شكلت تقريباً اإذا كانت النظم القائمة وامل�شتخدمة 

نظم������اً ملئم������ة. اإل اأنَّ مثل هذه الفرتا�ش������ات لي�شت اإل تخمينات عقلني������ة تفتقر يف كثري من 

الأحيان اإىل اأ�شا�س اإح�شائي متني، ناهيك عن اإمكانية املقارنة املنهجية بني الأو�شاع عرب البلدان، 

اأو املناطق اأو يف جميع اأنحاء العامل.

ك������م بال�شبط عدد الأطفال املحروم������ني من حريتهم اليوم؟ هل هم معزول������ون عن البالغني؟ اأي 

ن�شب������ة منهم قيد احلب�س الحتياطي؟ ما هو متو�ش������ط الوقت الذي يق�شيه الطفل املحتجز وراء 

الق�شب������ان؟ ك������م عدد الأطفال املخالفني للقان������ون الذين يتم حتويل م�ش������ار ق�شاياهم بعيداً عن 

التعام������ل م������ع نظام العدالة الر�شم������ي؟ اأي البلدان لي�س لديها اإىل الآن نظ������ام متخ�ش�س لق�شاء 

الأحداث؟ اأي البلدان ل ت�شمح للهيئات امل�شتقلة بزيارة املرافق التي يحتجز فيها الأطفال؟

اإنَّ اأهمية هذه الأ�شئلة تتجاوز كثرياً حيز اهتمام املدافعني عن احلقوق الدولية للطفل اأو علماء 

اجلرمي������ة اأو الإح�شائيني. ففي الواقع، ومب������ا اأنَّ املعلومات على ال�شعيد العاملي م�شتمدة اأ�شا�شاً 

من املعلومات التي اأَبلغت بها الدول، قد يكون اأي نق�س وا�شح يف املعلومات على امل�شتوى الدويل 

َعَر�شاً لنق�س يف املعلومات على امل�شتوى الوطني. وبالتايل اإذا مل يكن لدى امل�شوؤولني احلكوميني 

ل نظام ق�شاء الأحداث ذاتها معلومات ع������ن اأداء النظام اأو عن  اأنف�شه������م واملوؤ�ش�شات الت������ي ت�شكِّ

الأطف������ال املتعاملني معه، فمن املمك������ن اأن تكون هنالك انتهاكات واأ�شك������ال عنف وا�شتغلل متر 

* موظف بحوث مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
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جميع������اً دومنا عقاب، ومن غري املرجح اأن تكون مثل هذه التجربة يف �شالح الطفل. فقد يق�شي 

الطفل فرتات طويلة حمروماً من حريته، اأو رمبا يُحكم عليه باإجراء غري متوافق مع ما يحقق له 

الزده������ار. وقد مير تعطل ق�شية الطفل اأم������ام املحاكم مرور الكرام لعدة اأ�شهر اأو حتى �شنوات. 

وق������د يجد امل�شوؤولون احلكوميون �شعوبة يف تقييم التاأثري الناجت عن �شيا�شات اأو مبادئ توجيهية 

جديدة ب�شاأن ق�شاء الأحداث.

باخت�شار، فاإنَّ الف�شل يف ت�شجيل املعلومات املتعلقة بق�شاء الأحداث ت�شجيًل دقيقاً وا�شتخدامها 

 ا�شتخدام������اً ا�شرتاتيجي������اً ي�شه������م يف اإف�ش������ال اجله������ود الرامي������ة اإىل �شمان احلماي������ة للأطفال 

املخالفني للقانون.

اإنَّ جم������ع بيانات واقعي������ة ومنهجية ميكن اأن يُحدث فارقاً كبرياً، ل من خلل ال�شتخدامات التي 

ميك������ن اأن تُ�شتعمل فيها هذه البيانات فور جمعها وح�شب، واإمنا كذلك لأنَّ عملية جمع البيانات 

نف�شها ق������ادرة على الإ�شهام اجلدي يف حماية الأطفال املخالف������ني للقانون. فحيثما كان الرتكيز 

اليوم������ي للم�شوؤول������ني احلكوميني – �ش������واًء اأكانوا �شباط �رشطة اأو ممثلني للدع������اء اأو ق�شاة اأو 

موظف������ني يف مراكز الحتج������از اأو اأخ�شائي������ني اجتماعيني اأو مراقبني لل�شل������وك – من�شبَّاً على 

جم������ع وتنظيم املعلومات عن الق�شايا، كانت مقدرة الأطفال املتعاملني مع نظام العدالة الر�شمي 

عل������ى "الإفلت من ال�شباك" اأقل، وكان من املمكن تتبعه������م بعناية عرب النظام، وكان من املرجح 

 اأن يلق������وا امل�شاندة التي يحتاجونه������ا حتى تنجح عملية اإعادة دجمه������م يف املجتمع ومنع عودتهم 

لرتكاب اجلرائم.

ه������ذا ه������و ال�شي������اق الذي يتن������اول فيه ه������ذا املقال موؤ�������رشات ق�ش������اة الأحداث. بي������د اأنَّ حمور 

الرتكي������ز الأ�شا�شي لهذا املق������ال لي�س حماية الطفل يف حد ذاتها، واإمنا ه������و الفائدة الكلية التي 

حتققه������ا موؤ�رشات ق�ش������اء الأحداث ومنهجية قيا�س هذه املوؤ�رشات. وم������ع ذلك، وطوال املناق�شة 

التالي������ة، ف������اإن على الق������ارئ اأن ي�شع يف اعتب������اره اأن قيا�س املوؤ�������رشات لي�س عملي������ة اأكادميية؛ 

واإمن������ا هو على العك�س من ذلك ن������اجت عملية تتمحور حول الأطفال، تنطل������ق من الطفل الفرد، 

 لت�شم������ل و�ش������ع ذلك الطف������ل يف الرقم العامل������ي، وت�شعى يف نهاي������ة املط������اف اإىل حماية كل طفل 

معني باملوؤ�رش.

و�صع امل�ؤ�رشات

لق������ي امل�شطل������ح "موؤ�رش" اهتماماً خا�ش������اً يف ال�شنوات الأخرية، ول �شيم������ا يف جمالت اجلرمية 

والتنمي������ة وحقوق الإن�شان. وقد ُو�شع������ت، اأو جاٍر و�شع، موؤ�رشات من اأجل عدة اأمور، منها تقييم 

اللت������زام والوفاء مبعايري حقوق الإن�ش������ان [2]، ومتابعة الأهداف الإمنائي������ة للألفية [3] ور�شد 

اجتاه������ات اجلرمي������ة التقليدية والف�شاد واجلرمي������ة املنظمة عرب الوطني������ة والجّتار باملهاجرين 
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وتهريبه������م [4]، عل������ى اأنَّ ال�شياق الذي ي�شتخدم فيه املوؤ�رش يك������ون له تاأثري حمدد على معنى هذا 

املوؤ�������رش. ويف واق������ع الأمر فاإن الأرقام التي ت�شمى يف كثري من الأحيان "موؤ�رشات" قد حتيل، على 

�شبي������ل املثال ل احل�������رش اإما اإىل: )اأ( مقيا�س كمي مقبول عموم������اً باعتباره ذا دللة فيما يخ�س 

ظاهرة اأ�شمل - مثل ا�شتخدام معدلت جرائم القتل كموؤ�رش رئي�شي للجرمية [4]؛ اأو )ب( اإ�شناد 

داً - مث������ل اإ�شناد موؤ�رشات اإىل  قيم������ة عددية معينة اإىل ظاهرة نوعية بع������د تقييمها تقييماً موحَّ

 وقد ت�شتخدم هذه املوؤ�رشات لأي عدد من الأغرا�س، مبا 
*
اأوجه احلوكمة من قبل البنك الدويل.

يف ذل������ك تتبع اجتاهات وقوع ظاهرة ما عرب الزمن، اأو مقارن������ة الو�شع القائم بو�شع معياري اأو 

مرجعي حمدد �شلفاً.

وق������د ا�شتفاد جمال ق�شاء الأح������داث من درجة عالية ن�شبياً من الهتم������ام به يف ميدان القانون 

ال������دويل واملعايري والقواع������د الدولية. ونتيجة لذلك، فقد اجتمع لنا كٌم كبريٌ من البحوث الفقهية 

القانوني������ة وال�شكوك الدولية الت������ي تر�شى عدداً من املعايري امللزمة وغ������ري امللزمة ب�شاأن معاملة 

 وبطبيعة احلال فاإن وجود جمموع������ة وا�شعة النطاق من 
**
الدول������ة للأطفال املخالفني للقان������ون.

املعايري يثري م�شاألة كيفية تقييم امتثال الدول لهذه املعايري. وقد كانت هذه امل�شاألة، من بني اأمور 

اأخرى، هي ال�شبب وراء قيام منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�شيف( يف عام 2003 بالبدء يف 

عملية لتعيني جمموعة �شهلة ال�شتخدام من املوؤ�رشات العاملية ذات الأولوية لق�شاء الأحداث. وقد 

ك������ان الق�شد من هذه املجموعة من املوؤ�������رشات حت�شني توافر البيانات ب�شاأن حقوق الطفل داخل 

نظ������م ق�شاء الأحداث، ومتكني البلدان من مقارنة تق������دم م�شاعيها نحو زيادة احلماية للأطفال 

املخالف������ني للقانون وتقدمي ال������دول لتقاريرها عن امل�شاعدات اإىل جلن������ة حقوق الطفل مبوجب 

اتفاقية حقوق الطفل.

ظه������ر م�������رشوع موؤ�رش ق�شاء الأحداث اخلا�س باليوني�شيف حيات������ه اأول ما ظهر على هيئة قائمة 

م������ن حوايل 60 م������ن املتغريات التي اعتربت ملئم������ة كموؤ�رشات حمتملة لق�ش������اء الأحداث. وقد 

�شمل������ت القائم������ة مقايي�س كمي������ة )مثل عدد الأطف������ال املوقوفني يف غ�شون ف������رتة زمنية معينة( 

عوام������ل نوعية هامة )مثل م������ا اإذا كان لدى الدول������ة نظام متخ�ش�س لق�ش������اء الأحداث(. وقد 

 مت ا�شتعرا�������س قائم������ة املوؤ�رشات ال�شتني املحتمل������ة يف اجتماع خلرباء ق�ش������اء الأحداث ُعقد يف 

ت�رشي������ن الثاين/نوفمرب 2003، وخرج امل�شارك������ون يف الجتماع بقائمة من 9 موؤ�رشات ذات اأولوية 

.http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp انظر على �شبيل املثال *

* * اأه������م هذه ال�شك������وك هي: اتفاقية حقوق الطفل، مبادئ الأمم املتح������دة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مبادئ 

الريا�س التوجيهي������ة(، قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �شوؤون ق�شاء الأحداث )قواعد بكني(، قواعد الأمم 

املتحدة حلماية الأحداث املجردين من حريتهم، قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري الحتجازية )قواعد 

طوكيو(، املبادئ التوجيهية للعمل املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية، املبادئ الأ�شا�شية ل�شتخدام برامج العدالة 

الت�شاحلي������ة يف امل�شائل اجلنائية، املبادئ التوجيهية ب�شاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �شحايا اجلرمية وال�شهود 

عليها.
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م������ن ب������ني ال�شتني الأ�شلية. بعد ذلك مت تو�شيع قائمة املوؤ�رشات اإىل 12، وبعد اختبار ميداين فني 

يف الفلب������ني [5]، انتهى الأم������ر اإىل و�شع قائمة تتاألف من 15 موؤ�رشاً للعدالة العاملية بعد اأن وافق 

*
عليها الفريق امل�شرتك بني الوكالت املعني بق�شاء الأحداث.

وق������د اأدى التعاون اللحق بني مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واليوني�شيف اإىل 

ن�رش دليل عنوانه قيا�س موؤ�رشات ق�شاء الأحداث يف عام 2007 [6]. ومل يقت�رش الهدف من الدليل 

على طرح املوؤ�رشات اخلم�شة ع�رش وح�شب، واإمنا �شمل اأي�شاً تو�شيف فوائدها واإعطاء اإر�شادات 

عملية وا�شرتاتيجيات واأدوات جلمع املعلومات وم�شاهاتها وح�شاب املوؤ�رشات.

م�ؤ�رشات ق�صاء االأحداث

ت�شتن������د املوؤ�رشات العاملية اخلم�شة ع�رش، امل�رشودة اأدناه، اإىل املعايري الدولية ذات ال�شلة يف جمال 

ق�ش������اء الأحداث، كم������ا اأنها م�شممة للم�شاعدة يف تقييم المتثال له������ذه املعايري. ونتيجة لذلك، 

دة لقيا�������س وعر�س املعلومات التي تُبنيِّ مدى  يتبن������ى الدليل تعريف املوؤ�رش على اأنه "و�شيلة موحَّ

ا�شتيف������اء املعايري" )[6]، �س 2(. ومن اأجل حتقيق هذا املطمح، الع�شري اإذا ما اأخذنا يف العتبار 

�شل�شلة املعايري الدولية يف جمال ق�شاء الأحداث، اختريت املوؤ�رشات اخلم�شة ع�رش العاملية لت�شمل 

م������ا يلي: )اأ( 11 موؤ�رشاً كمياً تتطلب جمع معلومات رقمية عن الأطفال املخالفني للقانون، و)ب( 

4 موؤ�������رشات �شيا�شاتية عامة تتي������ح اإ�شناد قيمة عددية اأ�شا�شي������ة اإىل املعلومات الو�شفية املتعلقة 

بقان������ون و�شيا�شات ق�شاء الأحداث، عقب تقييمها تقييماً موحداً. ويف الوقت نف�شه فاإن ا�شتبعاد 

قيا�ش������ات بعينها من القائمة النهائية للخم�ش������ة ع�رش موؤ�رشاً ل يعني اأنه ل ينبغي لأنظمة العدالة 

الوطني������ة اأن جتري هذه القيا�ش������ات اأي�شاً اأينما كان ذلك ممكناً. فقائم������ة املوؤ�رشات امل�شتخدمة 

يف الختب������ار امليداين يف الفلبني، عل������ى �شبيل املثال، �شملت موؤ�رشاً ح������ول توزيع ميزانية الدولة 

لق�ش������اء الأحداث بني خياري احلب�س والأحكام ذات الطبيعة املجتمعية – وهو موؤ�رش مل يُدرج يف 

نهاي������ة املطاف بني اخلم�شة ع�رش النهائية )[5]، �س 6(. اأي اأنَّ املق�شود من قائمة اخلم�شة ع�رش 

موؤ�رشاً هو توفري قائمة من املتغريات التوافقية التي ميكنها، اإذا قي�شت، اأن تعطي ت�شوراً اأ�شا�شياً 

������داً عن المتثال للمعايري الدولية لق�ش������اء الأحداث. وي�رشد اجلدول الوارد اأدناه املوؤ�رشات   وموحَّ

اخلم�شة ع�رش.

* مت اإن�ش������اء الفريق امل�شرتك بني الوك������الت املعني بق�شاء الأحداث )فريق التن�شي������ق امل�شرتك بني الوكالت املعني 

بق�ش������اء الأحداث �شابقا( بق������رار املجل�س القت�شادي والجتماعي 30/1997 لتح�شني التن�شيق والعمل بني وكالت الأمم 

املتح������دة واملنظم������ات الدولية غري احلكومية العامل������ة يف هذا املجال. واأع�شاء الفريق هم جلن������ة حقوق الطفل، ومكتب 

مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامي حلقوق الإن�شان، ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة، ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمي������ة، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، واإدارة عمليات حفظ ال�ش������لم يف الأمانة العامة، واحلركة الدولية للدفاع 

ع������ن الأطفال، وموؤ�ش�شة Terres des hommes: aide à l’enfance، واملنظمة العاملية ملناه�شة التعذيب، والرابطة الدولية 

لإ�شلح قوانني العقوبات.
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التعريفامل�ؤ�رش

املوؤ�رشات الكمية

 عدد الأطفال املوقوفني خلل مدة 12 �شهراً لكل 000 100 طفلالأطفال املخالفون للقانون1

 الأطفال املحتجزون احتياطياًالأطفال املحتجزون2

 عدد الأطفال املحتجزين احتياطياً لكل 000 100 طفلالأطفال املحتجزون احتياطيا3ً

 املدة التي يق�شيها الأطفال رهن الحتجاز قبل �شدور احلكم عليهممدة الحتجاز الحتياطي4

 املدة التي يق�شيها الأطفال رهن الحتجاز بعد �شدور احلكم عليهممدة الحتجاز تنفيذاً حلكم ق�شائي5

وفيات الأطفال رهن الحتجاز6
  عدد وفيات الأطفال املحتجزين خلل مدة 12 �شهراً لكل 1000 

طفل حمتجز

 ن�شبة الأطفال املحتجزين دون ف�شلهم كامًل عن البالغنيالنف�شال عن البالغني7

الت�شال بالوالدين والأ�رشة8
  ن�شبة الأطفال الذين زاروا اأو ا�شتقبلوا زيارات من والديهم اأو ويل 

اأمرهم اأو اأحد اأفراد اأ�رشتهم البالغني يف ال�شهور الثلثة الأخرية

 ن�شبة الأطفال املحكوم عليهم بال�شجناأحكام ال�شجن9

حتويل امل�شار قبل �شدور احلكم10
  ن�شبة الأطفال املحولني اأو املحكوم عليهم الذين يدخلون يف برامج 

لتحويل امل�شار قبل �شدور احلكم

 ن�شبة الأطفال املفرج عنهم الذين يتلقون رعاية لحقةالرعاية اللحقة11

املوؤ�رشات ال�شيا�شاتية

زيارات منتظمة للتفتي�س امل�شتقل12

  وجود نظام ي�شمن زيارات تفتي�س م�شتقلة منتظمة لأماكن 

الحتجاز

  ن�شبة اأماكن الحتجاز التي ا�شتقبلت زيارة تفتي�س م�شتقلة يف اآخر 

12 �شهراً

اآلية ال�شكاوى13
 وجود نظام لتلقي �شكاوى الأطفال املحتجزين

 ن�شبة اأماكن الحتجاز التي لديها نظام لل�شكاوى

 وجود نظام متخ�ش�س لق�شاء الأحداثنظام متخ�ش�س لق�شاء الأحداث14

 وجود خطة وطنية للوقاية من خمالفة الأطفال للقانونالوقاية15

امل�شدر: دليل قيا�س موؤ�رشات ق�شاء الأحداث )من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع E.07.V.7( �شفحة 5.

امل�ؤ�رشات اخلم�صة ع�رش العاملية لق�صاء االأحداث
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د للقيا�س، وبالتايل للمقارن������ة، تتطلب املوؤ�رشات الكمية معلومات  وحتى ميك������ن اإر�شاء �شكل موحَّ

ت�شري اإىل فرتات زمنية حمددة )مثل فرتة اثني ع�رش �شهراً( اأو اأعداٍد حمددة للأطفال )مثل العدد 

لكل 000 100 طفل(. ومن املمكن ربط كل املوؤ�رشات باأحكام ال�شكوك الدولية ذات ال�شلة، مثل 

ا�ش������رتاط اأن يكون توقيف اأو احتجاز اأو �شجن الطفل موافق������اً للقانون واأل يلجاأ اإليه اإل كاإجراء 

 اإذن فاملوؤ�رشات الكمية تط������رح اأ�شئلة عددية اأ�شا�شية وثيقة 
*
اأخ������ري ولأق�رش ف������رتة زمنية منا�شبة.

ال�شلة بتقييم المتثال لهذه املعايري، مثل "كم عدد الأطفال املحتجزين احتياطياً لكل 000 100 

طفل يف تاريخ حمدد؟" )املوؤ�رش 3(، اأو "ما هي الن�شبة املئوية للأطفال املحكوم عليهم باحلرمان 

م������ن احلرية خلل فرتة الثني ع�رش �شهراً املح������ددة؟" )املوؤ�رش 9(. ومن املهم كذلك اأنَّ املوؤ�رشات 

الكمي������ة تلتم�س معلومات عن مفهوم حتويل امل�شار الذي يق�ش������ي بت�شوية ق�شية الطفل املخالف 

للقان������ون دون اللج������وء اإىل جل�شة ا�شتماع ر�شمية اأمام ال�شلط������ة املخت�شة اأو املحكمة ذات ال�شلة. 

فاملعاي������ري الدولي������ة – التي تاأخذ يف املق������ام الأول �شكل قواعد الأمم املتح������دة النموذجية الدنيا 

** – ت�شجع مثل هذا الإج������راء اأينما كان منا�شباً، 
لإدارة �ش������وؤون ق�شاء الأحداث )قواع������د بكني(

 واملوؤ�������رش 10 )حتوي������ل امل�شار قبل �شدور احلك������م( ي�شعى للتحقق من م������دى اللتزام بذلك على 

�شعيد املمار�شة.

غري اأنَّ املوؤ�رشات العاملية ل تلتم�س معلومات كمية وح�شب، فاملعايري الدولية ت�شمل كذلك اجلوانب 

الكيفي������ة القانونية وال�شيا�شاتية يف نظام ق�شاء الأحداث، مب������ا يت�شمن ما اإذا كان هنالك نظام 

لل�شكاوى متاح للأطفال املحتجزين )املوؤ�رش 13( وما اإذا كانت لدى الدولة خطة وطنية ملنع تورط 

الأطف������ال يف اجلرمية )املوؤ�رش 15(. وبالإ�شافة اإىل ذلك، ف������اإنَّ املوؤ�رش 14 ي�شعى لأن يبنّي ما اإذا 

كان������ت الدولة ق������د اأ�ش�شت نظاماً ق�شائياً خمت�شاً بالأطفال. وتدر�������س املوؤ�رشات ال�شيا�شاتية هذه 

ال�شم������ات عن طريق الت�ش������اوؤل عما اإذا كانت من�شو�شاً عليها يف القان������ون الوطني اأو ال�شيا�شات 

الوطني������ة العامة. وبالطبع ف������اإنَّ هذه املعلومات تاأتي يف �شورة غري عددي������ة. ونتيجة لذلك، فاإنَّ 

دلي������ل قيا�س موؤ�������رشات ق�شاء الأحداث يحتوي على اأداة لتحلي������ل ال�شيا�شات العامة فيما يخ�س 

ن هذه الأدوات جمموعات من الأ�شئلة املوحدة  ك������ل موؤ�رش من موؤ�رشات ال�شيا�شات العامة. وتت�شمَّ

امل�شتندة اإىل املعايري الدولية ذات ال�شلة، كل منها ميكن الرد عليه باإجابة ب�شيطة "نعم" اأو "ل". 

ث������م يتيح عد الإجابات اإعطاء قيمة عددية للموؤ�رش الكيف������ي )ت�شفي عليه طابع املوؤ�رش الكمي(. 

وامل�شتوي������ات القيِّمة الأربع������ة التي اقرتحها الدليل هي امل�شت������وى )1( - [ال�شمة] ل وجود لها يف 

 القانون اأو ال�شيا�ش������ات، امل�شتوى )2( - [ال�شمة] يكفلها القانون اأو ال�شيا�شات لكن بقدر �شعيف، 

امل�شت������وى )3( - [ال�شم������ة] يكفلها القانون اأو ال�شيا�شات بقدر معت������دل، وامل�شتوى )4( - [ال�شمة] 

يكفلها القانون اأو ال�شيا�شات بقدر عظيم جداً.

* اتفاقية حقوق الطفل، املادة 37 )ب(.

** انظر القاعدة 11 على �شبيل املثال.
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اإل اأنَّ ه������ذا النه������ج قد يكون عر�شة لبع�������س النتقادات لكونه اأداة كليل������ًة ن�شبياً. ومن املوؤكد يف 

هذا ال�ش������دد اأنَّ امل�شتويات املقرتحة تطم�س الفروق الدقيق������ة والتعقيدات الكثرية لنظام ق�شاء 

الأح������داث يف القوان������ني وال�شيا�شات الوطنية. وم������ع ذلك، فاإنَّ جوهر املوؤ�������رشات ال�شيا�شاتية هو 

دة وب�شيطة لتمثي������ل ظاهرة هي بال�رشورة ظاهرة معق������دة: ت�شدي املجتمع  توف������ري طريقة موحَّ

للأطف������ال الذين يرتكب������ون جرائم جنائية. ومن ثم فاإن عجز اأربعة موؤ�رشات نوعية عن اأن تعك�س 

ال�ش������ورة مكتمل������ة هو اأمر حمتوم اإىل ح������د ما. ومع ذلك، فمن املهم اأن نلح������ظ اأنه ل ينبغي اأن 

يُتخ������ذ النهج املتبع م������ن قبل دليل قيا�س موؤ�������رشات ق�شاء الأحداث اإل كنقط������ة انطلق لقيا�س 

املوؤ�������رشات من جانب الدول واملنظم������ات الدولية واملنظمات غري احلكومي������ة. فمن املمكن، على 

�شبي������ل املثال، اأن يتم تو�شيع نظ������ام م�شتويات املوؤ�رشات النوعية ح�ش������ب القت�شاء لي�شمل مزيداً 

م������ن امل�شتويات. وميكن كذلك تو�شي������ع اأدوات حتليل القانون وال�شيا�ش������ات لت�شمل تنفيذ القانون 

وال�شيا�شات يف املمار�شة العملية. ويف واقع الأمر فاإن الأرجح اأن اأي دولة جادة يف تقييم نظامها 

لق�ش������اء الأحداث يف �شوء املعايري الدولي������ة �شوف تقوم بجمع وحتليل كٍم من املعلومات اأكرب مما 

تتطلب������ه اأدوات الدلي������ل. وبالطبع فاإنَّ اأي جم������ع وعر�س ملعلومات تُ�ش������اف اإىل املوؤ�رشات �شوف 

 ي�شه������م يف حماية الأطفال املخالف������ني للقانون ويف تو�شيع قاعدة املعارف العاملية ب�شاأن عمل نظم 

ق�شاء الأحداث. 

امل�صاألة م�صاألة تعاريف

من بني ال�شتخدامات الهامة للموؤ�رشات العاملية لق�شاء الأحداث اأنها متكننا من مقارنة النتائج 

ي احلكومية للأطفال  ب������ني البلدان واملناطق وكذل������ك على امل�شتوى العامل������ي، لكن نظم الت�ش������دِّ

املخالف������ني للقان������ون تختلف عادة يف ال�شم واملنه������ج وفقاً لل�شياق املحلي. فق������د يتم التعامل مع 

الأطف������ال م������ن خلل الق�شاء الر�شمي اأو نظام املحاكم، اأو من خ������لل نظام الرعاية الجتماعية 

احلكوم������ي، اأو ع������ن طريق نظ������ام للمخالفات الإداري������ة يف حالة اجلرائم الب�شيط������ة. وقد تعمل 

ه������ذه النظم داخل اإطار نظام العدالة اجلنائية للبالغ������ني، اأو قد تعمل يف معظمها خارج النظام 

الق�شائ������ي من خلل جل������ان اأو مفو�شيات اأو هيئات اإدارية. ومع ذلك، فاأينما كان النظام يحتوي 

على درجة من الخت�شا�س بالأطفال – �شواًء اإذا كان النظام يعتمد على املحاكم اأو نظام الرعاية 

الجتماعية اأو على نظام اإداري – فاإنه ي�شمى يف كثري من الأحيان نظاما لق�شاء الأحداث. ومن 

ثم فدلي������ل قيا�س موؤ�رشات ق�شاء الأحداث ي�شتخدم م�شطلح "نظ������ام ق�شاء الأحداث" للإ�شارة 

اإىل "القوان������ني وال�شيا�شات واملبادئ التوجيهية والقواعد العرفي������ة والنظم واملهنيني واملوؤ�ش�شات 

والعلجات املخت�شة بالأطفال املخالفني للقانون" )[6]، �س 1(.
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لك������ن تبقى امل�شكلة اأنَّ نطاق اختلف نظم ق�شاء الأحداث ميكن اأن يوؤدي اإىل اختلف �شديد يف 

ي، اإىل حد اأن حتى تعريف م�شطلح "املخالفون للقانون" يف حد ذاته قد  نطاق اإجراءات الت�شدِّ

يتف������اوت فيما بني الدول. فبالإ�شافة اإىل توقيف الأطفال لرتكابهم جرمية وا�شحة تبعاً للقانون 

الوطني، فقد يلقى القب�س عليهم بدعوى اأنهم "معر�شون للنحراف" اأو يف "و�شع غري قانوين"، 

ب������ل ومن املمكن اأن يج������دوا اأنف�شهم رهن الحتجاز لأن �شلطات اإنف������اذ القانون تعمل ب�شكل غري 

م�رشوع اأو ب�شكل تع�شفي. علوة على ذلك، فعلى امل�شتوى املوؤ�ش�شي لأماكن الحتجاز قد يتقاطع 

نظام ق�شاء الأحداث اأو نظام العدالة اجلنائية للبالغني مع نظام حماية الطفل اأو نظام الرعاية 

الجتماعي������ة. ففي بع�س البلدان على �شبيل املثال قد يقوم اأخ�شائي اجتماعي باإر�شال طفل اإىل 

مك������ان احتجاز الأطفال املخالفني للقانون لأنَّ الطفل لي�������س له راٍع ويعترب يف حاجة اإىل الرعاية 

واحلماية. وتطرح التعاريف م�شاكل اأخرى تتعلق بال�شن التي ميكن عندها لنظام ق�شاء الأحداث 

الوطن������ي اعتبار الطفل قادراً على ارتك������اب جرمية جنائية، وال�شن التي ميك������ن اأن تبداأ عندها 

معاملة الطفل من خلل نظام العدالة اجلنائية للبالغني، وال�شن التي ميكن عندها اأن يحكم على 

الطفل باحلرمان من احلرية.

و�رشعان ما ي�شبح وا�شحاً اأنه اإذا كان ملوؤ�رشات ق�شاء الأحداث العاملية اأن تكون فعالة، فثم حاجة 

اإىل اتب������اع نهج مت�شق حيال التعريفات والقيا�س. لذا ير�شم دليل قيا�س موؤ�رشات ق�شاء الأحداث 

عدداً م������ن اخلطوط العري�شة للم�شاعدة يف هذا ال�شدد. فعل������ى وجه اخل�شو�س يقرتح الدليل 

اأنَّ الأرق������ام التي تتعلق بالأطف������ال الذين يتم احتجازهم ب�شبب "خمالفة القانون" ينبغي اأن ت�شمل 

اأي طف������ل "و�شل اأ�شا�شاً اإىل مكان الحتجاز عن طريق ق�شاء الأحداث اأو نظام العدالة اجلنائية 

للبالغ������ني"، حتى عندما يكون ذلك ب�شب������ب حالة )مثل "الُعر�شة للنح������راف"( كان من الأن�شب 

اعتباره������ا حالة حتتاج اإىل الرعاية واحلماية تقع يف دائرة اهتمام اأخ�شائي اجتماعي اأو م�شوؤول 

رعاي������ة اجتماعية )[6]، �س 27(. وباملثل يتناول الدليل نظم ق�شاء الأحداث املوجهة اأ�شا�شاً نحو 

الرعاي������ة الجتماعية مع ارتفاع �ش������ن امل�شوؤولية اجلنائية، 17 اأو 18 عاماً على �شبيل املثال. ففي 

ظ������ل ه������ذه النظم، عادة ما ل يو�شف الأطفال باأنهم قد ارتكب������وا جرمية، ولكن قد يحكم عليهم 

م������ع ذلك باحلرمان من احلرية ع������رب اإيداعهم مثًل يف "موؤ�ش�شة تربوية مغلقة" من قبل مفو�شية 

اأو هيئ������ة اأو جلنة. ومن ثم يو�شي الدليل باأخذ الأطفال الذين تعاملوا مع �شلطات خمت�شة كهذه 

)فيما عدا احلالت التي يكون فيها التعامل ب�شبب احتياج الطفل للرعاية واحلماية لي�س اإل( يف 

احل�شب������ان لأغرا�س تطبيق املوؤ�رشات ذات ال�شلة )[6]، �س 27(. ويهدف هذا النهج اإىل اكت�شاف 

جوه������ر املق�شود مبخالفة الطفل للقانون، واإىل اإدراج ه������وؤلء الأطفال يف اأرقام املوؤ�رشات بغ�س 

النظر عن خ�شو�شيات نظم ق�شاء الأحداث الوطنية.



55 عدد خا�س: جمع البيانات املتعلقة باجلرمية: املوؤ�رشات والقيا�س 

منهجية للقيا�ص

كم������ا ج������اء يف دليل اإن�شاء نظام لإح�شاءات العدالة اجلنائي������ة: "اإنَّ اأي منظمة اأو وكالة ينبغي اأن 

تك������ون قادرة على ر�شد اأن�شطته������ا اخلا�شة" )[7]، �س 1(. وتنطبق ه������ذه الفر�شية بالقدر ذاته 

عل������ى �شلطات الدولة امل�شوؤولة عن التعامل مع الأطف������ال املخالفني للقانون يف اإطار نظام ق�شاء 

الأحداث اأو نظ������ام العدالة اجلنائية للبالغني. وعادة ما تتاألف هذه ال�شلطات من قوات ال�رشطة 

اأو الأمن، واأجهزة النيابة العامة واملحاكم واأماكن الحتجاز والرعاية اأو خدمات مراقبة ال�شلوك. 

وتتطل������ب املوؤ�رشات الكمية الأحد ع�رش معلومات عددية اأ�شا�شية فيما يخ�س عدد الأطفال داخل 

النظ������ام. والنظام هو نف�شه امل�ش������وؤول عن قبول هوؤلء الأطفال. ومن ثم فاإنَّ الفر�شية الأوىل هي 

اأنَّ النظام ينبغي اأن يكون قادراً على توفري املعلومات املطلوبة.

وبالطبع، فلي�س احلال كذلك دائماً، وقد جتد نظم ق�شاء الأحداث الوطنية، يف املمار�شة العملية، 

اأنَّ م������ن ال�شعب للغاية توف������ري معلومات دقيقة ل�شتخدامها يف ح�ش������اب املوؤ�رشات. فمن بني 72 

بل������داً رد عل������ى درا�شة الأمم املتحدة ال�شتق�شائية احلادية ع�������رشة لجتاهات اجلرمية وعمليات 

نظ������م العدال������ة اجلنائية )التي تغطي الفرتة من 2007 اإىل 2008(، على �شبيل املثال، بلغ متو�شط 

مع������دلت الإجابة على الأ�شئلة املتعلقة باإح�شاءات ق�ش������اء الأحداث 56 يف املائة فقط، وهو ما 

 وم������ع الأ�شف فاإنَّ �شعوبات 
*
يعن������ي معدل اإجابة عاملياً على ه������ذه الأ�شئلة اأقل من 25 يف املائة.

احل�ش������ول على اإح�ش������اءات دقيقة ومفيدة عن عمل نظم العدال������ة اجلنائية معروفة كلها متاماً. 

وعلى وجه اخل�شو�س ميكن اأن يُعزى ذلك اإىل لمركزية حفظ ال�شجلت من قبل اأجهزة حكومية 

خمتلف������ة )ال�رشط������ة، النيابة العامة واملحاك������م واأماكن الحتجاز(، والفتق������ار اإىل املوارد والقدرة 

عل������ى جمع البيانات وحتديثها، اأو حتى غي������اب الإرادة ال�شيا�شية ب�شاأن ر�شد عمل نظام العدالة 

اجلنائي������ة عن كثب. اإل اأنَّ ه������ذه ال�شعوبات تزداد عندما يتعلق الأم������ر بق�شاء الأحداث؛ وذلك 

لع������دة اأ�شباب نوق�شت اآنف������اً، منها الختلفات يف �شن امل�شوؤولية اجلنائي������ة، وا�شتخدام العقوبات 

والإج������راءات الإدارية فيما يتعلق بالأحداث، والتفاوت ال�شدي������د يف طبيعة القوانني وال�شيا�شات 

العامة واملمار�شات التي تطبقها كل دولة [8].

م دليل قيا�س موؤ�رشات ق�شاء الأحداث  وحت������ى ميكن امل�شاعدة يف التغلب على عقب������ات كهذه يقدِّ

بع�������س القرتاحات العملية ملنهجية موح������دة لقيا�س موؤ�رشات ق�شاء الأح������داث العاملية. ويقرتح 

التقري������ر هذه املنهجية كو�شيلة لقيا�������س جمموعة منف�شلة من املوؤ�������رشات املتعلقة بنظام العدالة 

اجلنائي������ة، وكنه������ج متما�شك يوازن م������ا بني احلاج������ة اإىل �رشعة احل�شول عل������ى املعلومات عند 

ال�������رشورة وب������ني الهدف املن�شود على امل������دى الطويل اأي بناء القدرات م������ن اأجل ا�شتحداث نظم 

معلوم������ات داخ������ل اإطار نظام العدالة اجلنائي������ة. ويف الواقع فاإن الدرو�������س امل�شتفادة من تطبيق 

* مت ح�ش������اب الن�شبة م������ن ملحظات مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية على الردود املتعلقة بدرا�شة 

الأمم املتحدة ال�شتق�شائية احلادية ع�رشة لجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية.
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منهجي������ة موؤ�رشات ق�شاء الأحداث ق������د تكون ذات قيمة معرفية كب������رية يف جمالت اأخرى، مثل 

قيا�������س املوؤ�رشات ذات ال�شلة بالعدالة يف اأو�شاع ما بعد الن زاع، اأو موؤ�رشات العدالة املتعلقة بنوع 

 اجلن�������س، اأو موؤ�رشات تهدف اإىل تقييم اأداء نظام العدال������ة اجلنائية يف جمالت ذات اأولوية مثل

الجّتار بالأ�شخا�س.

وميكن النظر اإىل منهجية الدليل يف جوهرها على اأنها عملية )م�شتمرة( تتاألف من ثلث مراحل. 

ن ممثلني عن  يف الو�شع الأمثل، ينبغي اأن يدير هذه العملية فريق اإدارة تقوده احلكومة وقد يت�شمَّ

الوزارات احلكومية ذات ال�شلة )مثل وزارات العدل اأو الداخلية اأو ال�شوؤون الجتماعية(. املراحل 

الث������لث هي: )اأ( جمع املعلومات )عل������ى م�شتوى اأ�شغر وحدة تنظيمية ممكنة بالن�شبة للموؤ�رشات 

الكمي������ة، وعلى امل�شتوى املركزي بالن�شبة للموؤ�رشات ال�شيا�شاتية(؛ و)ب( م�شاهاة املعلومات )على 

امل�شت������وى املحلي اأو الإقليمي اأو املرك������زي(؛ و)ج( ح�شاب املوؤ�رشات )على امل�شتوى املركزي( )[6]، 

�������س 37(. وبعب������ارة اأخرى، فاإن الدليل يتوخى تدفق املعلومات م������ن امل�شتوى املحلي - مثل مركز 

لل�رشط������ة املحلي������ة - اإىل امل�شتوى املركزي - مثل مركز وطني للإح�ش������اء. وحتى ن�شمن التو�شل 

اإىل جمي������ع البيانات اللزمة، يقرتح الدلي������ل اأن يقوم امل�شوؤولون عن عملية قيا�س موؤ�رشات ق�شاء 

الأحداث الوطني������ة اأول بر�شم "خريطة" للنظام تبنيِّ ال�شياق الذي �شيتم فيه جمع املعلومات من 

اأج������ل قيا�س املوؤ�رشات. وينبغي اأن ت�شتمل هذه اخلريطة على حتديد )اأ( م�شادر املعلومات و)ب( 

جمموعات الأطفال ذات ال�شلة.

وع������ادة ما يكون م�شدر املعلوم������ات موؤ�ش�شة واحدة اأو فرداً واحداً ميثل ج������زًءا من نظام ق�شاء 

الأح������داث، ويكون م�ش������وؤولً عن اتخاذ الق������رارات الرئي�شية التي توؤثر عل������ى الأطفال املخالفني 

للقان������ون. وعادة ما يك������ون مل�شادر املعلومات ات�شال مبا�رش به������وؤلء الأطفال وت�شمل، على �شبيل 

املث������ال، مراكز ال�رشطة املحلية اأو على م�شت������وى املقاطعة، واأماكن الحتجاز مثل ال�شجون اأو دور 

احلب�������س الحتياطي، وال�شلطات املخت�شة مثل حماكم ال�شلح اأو حماكم الأحداث. اأما جمموعات 

الأطفال، على اجلانب الآخر، فهي فئات معيَّنة من الأطفال الذين ينبغي عدهم من اأجل قيا�س 

موؤ�رش معني. وهذه الفئات ميكن اأن تكون، على �شبيل املثال، "جميع الأطفال املحتجزين يف تاريخ 

مع������ني" اأو "جميع الأطفال اخلارجني من الحتجاز خلل 12 �شه������راً"؛ وذلك تبعاً للموؤ�رش الذي 

يجري قيا�شه.

وبع������د اإنتاج هذه اخلريطة، ين�شبُّ الرتكيز على تقييم مدى دقة املعلومات التي ت�شجلها م�شادر 

املعلوم������ات عن احلالت الفردية للأطف������ال املخالفني للقانون. واأينما كان������ت م�شادر املعلومات 

منتظم������ة يف ت�شجيل املعلومات )مثل التاريخ الذي اأوقف في������ه الطفل، اأو اجلرمية املن�شوب اإليه 

ارتكابه������ا(، يجوز اأن يقال اإن الهيئة اأو املوؤ�ش�شة التي ت�شجل املعلومات لديها "نظام للمعلومات". 

وقد تتفاوت نظم املعلومات من �شجل يدوي ب�شيط لت�شجيل دخول وخروج الأطفال من واإىل اأحد 
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اأماك������ن الحتجاز، اإىل نظام حمو�شب لت�شجيل املعلومات ال������واردة من �شلطات خمتلفة كثرية، مثل 

ال�رشطة اأو النيابة العامة.

 وف������ور الوق������وف على نط������اق املعلومات التي يت������م ت�شجيلها فعلي������اً من قبل م�ش������ادر املعلومات، 

يو�ش������ي الدليل باأن يقوم فريق الإدارة باإ�شدار توجيهات������ه لنقل املعلومات املوجودة على امل�شتوى 

املحلي، من خ������لل املوؤ�ش�شات الإقليمية، اإىل الهيئة املركزية املعين������ة، كاملعهد الوطني للإح�شاء 

عل������ى �شبي������ل املثال. وينبغي اأن حت������ال املعلومات اخلام على م�شتوى ف������رادى الأطفال اإىل الهيئة 

املركزية املعيَّنة حيثما كان ذلك ممكناً. فباملقارنة مع املعلومات املجمعة اأو امللخ�شة اأو معلومات 

"الع������دد الكلي" فاإنَّ البيانات املتعلق������ة بفرادى الأطفال حتتوي على تفا�شي������ل اأكرث بكثري، وتتيح 
 ق������دراً اأكرب م������ن املرونة يف حتليل املعلوم������ات كما ت�شم������ح بالتحقق من ج������ودة املعلومات )[6]، 

ال�شفحات 38-37(.

وهك������ذا ففي الو�شع الأمثل حتيل املحكمة املحلي������ة، على �شبيل املثال، اإىل الهيئة املركزية املعيَّنة 

قائم������ة بق�شايا الأحداث املف�شول فيها كل �شهر، مبا يف ذلك �شجل يبني ما اإذا كان كل طفل قد 

ب������رئ اأو اأدي������ن، وما اإذا كان قد مت توقيع عقوبة باحلب�س اأو غري ذلك. ومن املفرت�س بعد ذلك اأن 

تكون الهيئة املركزية املعينة قادرة، بناًء على املعلومات التي تلقتها من جميع املحاكم املحلية، على 

م�شاهاة وحتليل البيانات، مما يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل ح�شاب املوؤ�رش املق�شود، وفقاً لتعريفه 

على النحو املبني يف اجلدول اأعله.

وم������ن بني املهام الرئي�شية لفريق الإدارة اأن يقوم بالعمل مع م�شادر املعلومات على حت�شني نطاق 

������ل اإىل قيا�س موؤ�رشات ق�شاء الأح������داث العاملية ب�شكل  وج������ودة ت�شجي������ل املعلومات، اإذ اأنَّ التو�شُّ

م�شتم������ر لن يتاأتى اإل يف احلالت التي يتوف������ر فيها لنظام ق�شاء الأحداث نظم معلومات وافية. 

ويف الواقع فاإن الدرا�شة املتاأنية لتعاريف عدد من املوؤ�رشات الكمية تك�شف عن اأنَّ 7 من املوؤ�رشات 

الكمية الأحد ع�رش تتطلب بيانات قيا�س تاريخية. وهذا يعني اأنَّ هذه املوؤ�رشات ل ميكن اأن تقا�س 

وفق������اً للتعريف املتفق عليه ما مل تغِط �شجلت البيانات ذات ال�شلة فرتة ل تقل عن �شنة واحدة. 

فاملوؤ�������رش رق������م 5 )مدة الحتجاز تنفيذاً حلكم ق�شائي(، على �شبي������ل املثال، يتطلب �شجًل فردياً 

لتاري������خ بدء تنفيذ عقوبة الحتجاز وتاري������خ انتهاء تنفيذها فيما يخ�س كل طفل ا�شتكمل عقوبة 

احتجاز خلل فرتة 12 �شهراً.

اإل اأنَّ ال�شتثم������ار يف نظ������م املعلومات داخ������ل قطاع العدالة ب�رشف النظر ع������ن متطلبات قيا�س 

املوؤ�������رشات يبق������ى اأمراً منطقياً. فنظم العدال������ة اجلنائية حتتاج اإىل نظام فع������ال لإدارة الق�شايا 

واملعلوم������ات حتى ميكن حتقيق ق������در اأكرب من الكفاءة واحرتام حق������وق الإن�شان جلميع املعنيني. 

وع������لوة على ذلك، من وجهة النظر ال�شاعية حلماية الأطف������ال، وكما بينا يف بداية هذا املقال، 

ف������اإنَّ تنفيذ نظم املعلومات داخل هيئ������ات اأو موؤ�ش�شات معيَّنة، مثل اأماكن الحتجاز، ي�شهم ب�شكل 
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كب������ري يف التقليل من خماطر تعر�������س الأطفال املخالفني للقانون للإ�شاءة اأو العنف اأو ال�شتغلل، 

و�شمان اأن يتم التعامل مع كل طفل على النحو الذي يحقق م�شاحله العليا. وال�شبب يف ذلك هو 

اأنَّ نظ������م املعلومات تزيد من كف������اءة اإدارة موؤ�ش�شات النظام والإ�رشاف عليها، وت�شهم يف تخطيط 

املوارد وت�شاعد على �شمان األ "ي�شيع" الأطفال داخل دهاليز النظام.

غ������ري اأنَّ ا�شتح������داث نظم املعلوم������ات، والنظم املحو�شب������ة على وجه اخل�شو�������س، يتطلب تفكرياً 

ق يف درا�ش������ة طريقة ت�شميم هذه النظم وتنفيذها.  عميق������اً، ولي�س الغر�س من هذا املقال التعمُّ

ويكف������ي اأن نق������ول اإن قيا�س موؤ�رشات ق�شاء الأحداث العاملية ل يتطل������ب ا�شتثماراً يف تكنولوجيا 

ال حلفظ الأوراق اأو البطاقات قد يكون اأف�شل من نظام حمو�شب  متطورة للمعلومات. فنظام فعَّ

 اإذا مل تتوف������ر امل������وارد اللزمة لإن�شاء هذا النظام و�شيانته وحتديث������ه واإذا كانت املوارد �شحيحة. 

ويهدف الدليل اإىل تقدمي بع�س امل�شاعدة يف هذا ال�شدد من خلل توفري جداول اإك�شل اأ�شا�شية 

مهي������اأة �شلفاً ميكن ا�شتخدامها م������ن قبل مراكز ال�رشطة واملحاكم واأماك������ن الحتجاز يف ت�شجيل 

التفا�شي������ل املتعلقة بالأطفال املخالفني للقانون، وذل������ك با�شتخدام �شطر واحد لكل طفل. وهذه 

الأدوات متوفرة يف ن�شخة الدليل ال�شادرة على ا�شطوانة مدجمة.

ويف الوق������ت الراه������ن يعمل مكت������ب الأمم املتحدة املعن������ي باملخدرات واجلرمي������ة بال�شرتاك مع 

اليوني�شي������ف على تنفيذ برنامج تدريب ي اإقليمي ي�شتند اإىل الدليل، وذلك بهدف م�شاعدة البلدان 

عل������ى ا�شتحداث نظ������م معلومات لق�شاء الأحداث. وقد عقدت حت������ى الآن حلقات عمل تدريبية 

اإقليمي������ة يف نيب������ال لبلدان جنوب اآ�شيا )ت�رشي������ن الثاين/نوفم������رب 2008(، والأردن لبلدان ال�رشق 

الأو�شط )اأيار/مايو 2009(، واملغرب لبلدان �شمال اأفريقيا )اآذار/مار�س 2010( وبلجيكا وبلغاريا 

لبل������دان جنوب �رشق اأوروبا وبل������دان اجلوار الأوروبية ال�رشقي������ة )حزيران/يونيه وت�رشين الأول/

اأكتوب������ر 2010(. كما مت عقد حلق������ات عمل ُقطرية بدعم من املكت������ب واليوني�شيف يف عدد من 

البلدان، منها بنن والحتاد الرو�شي.

وبغ�������س النظر عن تطوير نظم املعلوم������ات يف الأجل الطويل، فاإنَّ دلي������ل قيا�س موؤ�رشات ق�شاء 

الأح������داث يدر�س اأي�شاً اإمكانية جمع املعلومات �رشيعاً م������ن خلل اأخذ العينات. وهذا النهج قد 

يك������ون ملئماً يف املقام الأول حيثم������ا مل يتاأت بعد احل�شول على معلومات مكتوبة اأو م�شجلة عن 

ك������ل طفل يتعامل مع نظام ق�شاء الأحداث يف �شي������اق بلد معني. فقد ي�شجل مركز �رشطة حملي، 

عل������ى �شبيل املث������ال، تفا�شيل عن كل طفل يق������وم باإيقافه، ولكن قد يك������ون ت�شجيل تاريخ ميلد 

خاطئاً يف اأكرث من 70 يف املائة من احلالت. وقد تغفل املحكمة املحلية ت�شجيل ما اإذا كان قرار 

م������ن قراراتها ينطب������ق على بالٍغ اأو على حدث، هذا مع افرتا�������س ت�شجيل كل قرار من القرارات 

الق�شائية. واأينما كانت القدرة على توفري وم�شاهاة املعلومات املوجودة قا�رشة على هذا النحو، 

فم������ن املمكن اأن يتم جمع املعلوم������ات يف البداية من جزء حمدود من جملة الفئة املق�شودة. فمن 

املمك������ن اختيار ع�رشين من مراكز ال�رشطة املحلية، على �شبي������ل املثال، كم�شادر للمعلومات بدل 
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م������ن اإجمايل مراكز ال�رشطة البال������غ عددها 200 مركز. وبينما يجب توخ������ي احلذر فيما يتعلق 

بالع�شوائية احلقيقية لكل عين������ة، فقد يكون ممكناً ا�شتخل�س ا�شتنتاجات حول الفئة املق�شودة 

كك������ل. ويقرتح الدلي������ل منهجية اإح�شائية لهذا امل�شلك، مبا يت�شم������ن تقنيات مبنية على عمليات 

ب�شيطة لأخ������ذ العينات الع�شوائية والطبقية والعنقودية لتقدير الن�شب الفئوية واملجاميع الفئوية 

داخ������ل حدود الثقة )[6]، ملحق 2(. وكما كان احل������ال مع ا�شتحداث نظم املعلومات، فاإن درا�شة 

هذا املو�شوع بتعمق تقع خارج نطاق هذا املقال ب�شكل اأو باآخر.

خامتة

بعد اأن عر�شنا باإيجاز م�شمون املوؤ�رشات العاملية اخلم�شة ع�رش لق�شاء الأحداث والتحديات التي 

تواجهها ومنهجية قيا�شها، من املفيد اأن نختم با�شتعرا�س نهائي لفائدة هذه املوؤ�رشات.

وكم������ا اأملحنا يف عدد من املوا�شع اآنفاً، فاإنَّ موؤ�رشات ق�شاء الأحداث معنية، اأول وقبل كل �شيء، 

باإ�������رشاك اجلهات املحلية يف جم������ع املعلومات بهدف منع الأطفال م������ن "الإفلت من ال�شباك"، 

وم������ن ثم و�شع نظام ق�شاء الأحداث حت������ت امل�شاءلة وزيادة احلماية للأطفال املخالفني للقانون. 

ف������اإذا طولب �شابط ال�رشطة باأن يقدم تقريراً عند كل واقعة اإيقاف لطفل، ثم ي�شلم هذا التقرير 

اإىل رئي�ش������ه ث������م اإىل قيادت������ه الإقليمي������ة، ليدرج يف نهاية املط������اف يف �شج������لت وزارة الداخلية، 

ت�شاءل������ت احتمالت اأن ميار�س ه������ذا ال�شابط �شلطاته يف الإيقاف ب�شك������ل تع�شفي، اأو اأن يبقي 

عل������ى الطفل رهن الحتجاز ل������دى ال�رشطة لفرتة غري حمددة من الزمن. واملنهجية املتبعة لقيا�س 

 املوؤ�رشات ت�شدد على اأهمية امللكية الوطنية لعملية جمع املعلومات واإ�رشاك اجلهات الفاعلة على 

امل�شتوى املحلي.

وثاني������ا، تعطي املوؤ�رشات تعريفاً عاملياً اأ�شا�شياً لر�شد التق������دم نحو الوفاء باملعايري الدولية. ومن 

ث������م فمن املمكن ا�شتخدامها يف املب������ادرات الدعوية من قبل املنظم������ات الدولية واملنظمات غري 

مها اإىل جلنة حقوق الطفل. واأينما كانت  احلكومية وم�شاعدة الدولة يف اإعداد التقارير التي تقدِّ

عملي������ة جمع املعلومات الوطنية من اأجل �شياغة املوؤ�رشات ق������ادرة بالإ�شافة اإىل ذلك على اإنتاج 

قيا�شات م�شنفة للموؤ�رشات - ح�شب نوع اجلن�س مثل – فاإنَّ نطاق املنا�رشة الدعوية يت�شع فيما 

يتعلق بوجود اأ�شكال من عدم امل�شاواة اأو التمييز يف نظام ق�شاء الأحداث.

م املوؤ�������رشات فر�شة للدول حتى ميكنه������ا القيام مبراجعة داخلية ج������ادة لل�شيا�شات  وثالث������ا، تقدِّ

والربام������ج واملمار�شات الوطنية يف جم������ال ق�شاء الأحداث. وحيثما كان جم������ع املعلومات م�شاألة 

غري روتينية، فاإنَّ نظم ق�شاء الأحداث املحلية قد ل تكون على وعي بثغرات النظام اأو بامل�شائل 

ذات الآث������ار القت�شادية اأو املالية - مثل ح������الت الحتجاز الحتياطي املطول - التي حتتاج اإىل 
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معاجلة. واملوؤ�رشات تتيح الفر�شة لإجراء تقييم كمي لل�شيا�شات اأو الربامج اجلديدة، مبا يف ذلك 

خيار ر�شد اأثر هذه املبادرات على مر الزمن.

بيد اأنَّ قيا�س املوؤ�رشات وحده ل ي�شهم اإل باأقل القليل. فالإ�رشاك احلقيقي جلميع عنا�رش نظام 

ق�شاء الأح������داث يف جمع املعلومات وم�شاهاتها وحتليلها هو الذي يتيح اإمكانية التغيري، والذي 

ر يف نهاية املطاف الهتمام واحلماية للأطفال املخالفني للقانون. يوفِّ

املراجع

Geert Cappelaere, Anne Grandjean and Yasmin Naqvi, Children Deprived of 
Liberty: Rights and Realities (Liège, Éditions Jeunesse et Droit, Defence for  
Children International, 2005). 

Report on indicators for promoting and monitoring the implementation of  
human rights (HRI/MC/2008/3). 

.(E/CN.3/2007/13) موؤ�رشات ر�شد الأهداف الإمنائية للألفية: تقرير الأمني العام

World crime trends and responses: integration and coordination of efforts  
by the United Nations Office on Drugs and Crime and by Member States 
in the field of crime prevention and criminal justice: note by the Secretariat   
(E/CN.15/2007/2). 

Alberto T. Muyot, Alexandra Yuster and Mecedita Tia, “The UNICEF juvenile  
justice indicator project and the field-test in the Philippines”, paper presented at the 
Workshop on Enhancing Criminal Justice Reform, including Restorative Justice at 
the Eleventh United Nations Congress on Crime  Prevention and Criminal Justice, 
22 April 2005. 

Manual for the Measurement of Juvenile Justice Indicators )من�ش������ورات الأمم املتح������دة، 
.)E.07.V.7 رقم املبيع

 Manual for the Development of a System of Criminal Justice Statistics, Studies in

.)E.03.XVII.6 89 )من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع .Methods، Series F، No

Carolyn Hamilton and Rachel Harvey, “The role of statistics and public opinion in 
the implementation of international juvenile justice standards”, HEUNI Paper, No. 
21 (Helsinki, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with 
the United Nations, 2005).
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قيـا�ص الف�صــاد

*
بقلم اإنريكو بيزونيو

مقدمة

على مر العقدي������ن املا�شيني كانت هناك حماولت عدة لإجراء درا�شات تقييم كمي للف�شاد. وقد 

ا�شتك�ش������ف الباحث������ون والإح�شائيون و�شائل عدة لإنتاج بيانات واقعي������ة دعماً للمناق�شات العامة 

ع������ن الف�شاد وا�شتحداث �شيا�شات عامة للت�شدي ل������ه. اإل اأنَّ هذه املحاولت قد واجهت العديد 

م������ن التحديات املنهجي������ة والتنفيذية. فالف�شاد جرمي������ة، وجمع بيانات دقيقة عن������ه ع�شريٌ �شاأنه 

�ش������اأن جمع الأدلة عن الأ�شكال الأخرى من اجلرمية. ث������م اإنَّ ال�شلوكيات غري امل�رشوعة بطبيعتها 

�شلوكيات خفية، وال�شحايا لي�شوا دائماً راغبني يف اإبلغ ال�شلطات اأو قادرين على اإبلغها. لكن 

 هنال������ك ثلثة عوام������ل اإ�شافية تزيد من تعقيد عملية جمع الأدل������ة الإح�شائية يف حالة الف�شاد،

األ وهي:

عندما ل تكون الت�رشيعات الوطني������ة مت�شقة متاماً مع اتفاقية الأمم املتحدة  )اأ(   

ملكافحة الف�شاد [1]، فاإنَّ احلدود بني ال�شلوكيات امل�رشوعة وغري امل�رشوعة، اأو ال�شلوكيات اللئقة 

وغري اللئقة، تكون غري وا�شحة يف كثري من الأحيان؛

فيما يدع������و الف�شل الثالث من التفاقية اإىل جترمي قائمة طويلة من جرائم  )ب(   

الف�ش������اد، فاإنَّ اإجراء تقييم دقيق للف�شاد يتطلب جمع البيانات عن كل تلك اجلرائم، وتلك مهمة 

ع�شرية �شاقة؛

اإنَّ �شحاي������ا الف�ش������اد، باملقارنة مع �شحايا اجلرائم الأخ������رى، اأقل نزوعاً اإىل  )ج(   

اإب������لغ ال�شلطات املخت�شة، لأ�شباب عديدة مثل اخلوف م������ن النتقام اأو الرتدد يف خو�س معركة 

�شد ممار�شة �شائدة، اأو لأنهم يتحملون ب�شكل اأو اآخر جزءاً من امل�شوؤولية عن اجلرمية.

ونتيج������ة ل�شعوبة جمع البيان������ات القائمة على الأدلة اأو على التجربة ف������اإنَّ املناهج غري املبا�رشة 

�شارت هي املناهج املف�شلة لقيا�س الف�شاد، مثل الأ�شاليب امل�شتندة اإىل تقييمات اخلرباء واإعادة 

�شياغة البيانات املتاحة )اأي املوؤ�رشات املركبة(.

* خبري اإح�شائي مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
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االأ�صاليب غري املبا�رشة لتقييم الف�صاد

هن������اك نهجان غ������ري مبا�رشين يُ�شتخدمان على نط������اق وا�شع يف تقييم الف�ش������اد، على ال�شعيدين 

الوطني والدويل:

)اأ( تقييمات اخلرباء: وفقاً لهذا النهج، يُطلب من جمموعة خمتارة من اخلرباء اإجراء   

تقيي������م لجتاهات واأمناط الف�شاد يف بلد مع������ني اأو جمموعة من البلدان. والفكرة الأ�شا�شية وراء 

تقييمات اخلرباء هي جمع معلومات موجزة من جمموعة خمتارة من الأفراد الذين يفرت�س فيهم 

الإملام باملعلومات املطلوبة؛

)ب( املوؤ�رشات املركبة: ميثل هذا النهج و�شيلة للجمع بني جمموعة متنوعة من البيانات   

الإح�شائي������ة يف موؤ�������رش واحد، وي�شتخدم يف كث������ري من الأحيان من اأج������ل التقدير الكمي املوجز 

ملفاهيم متعددة الأبعاد اأو من اأجل جتميع البيانات التي تُفرزها م�شادر متنوعة.

تقييمات اخلرباء

ا�شتف������اد عدد من الأدوات املوج������ودة حالياً من ا�شتخدام منهجية تقيي������م اخلرباء، والتي تنطوي 

عل������ى ا�شتهداف جمموعة من اخلرباء ليقوم������وا بالإجابة على عدد من ال�شتبيانات. وبالرغم من 

اأنَّ الأبح������اث م������ن هذا النوع حتد من نط������اق البيانات التي يتم جمعها، ف������اإنَّ من مزاياها توليد 

جمموع������ات بيانات مكتملة ن�شبياً. وب�شفة عامة فاإن مثل ه������ذه التقييمات تتم يف اإطار درا�شات 

تقيي������م �شوؤون احلكم من اأجل تقدير املخاطر وت�شنيف البلدان. لذا فالف�شاد لي�س اإل واحداً من 

الأبع������اد التي يعر�س لها تقييم اخل������رباء ل�شوؤون احلكم، اإل اأنَّ من املمكن اأن تكون نتائج التقييم، 

مفي������دة يف تكيي������ف ت�شورات وزيادة وعي امل�شتثمرين و/اأو اجله������ات املانحة فيما يخ�س حالت 

حم������ددة حتت������اج اإىل معاجلة. لكن النتائج قد تكون اأقل فائدة بكث������ري يف قيا�س اأثر الإجراءات اأو 

الربامج، وكموؤ�رشات للأداء.

وم������ن بني درا�ش������ات تقييم �شوؤون احلكم من خ������لل ا�شتق�شاء اخلرباء ما قام ب������ه كل من البنك 

الدويل يف الدرا�شة التقييمية لل�شيا�شات واملوؤ�ش�شات القطرية، وجامعة الأمم املتحدة يف الدرا�شة 

 وامل�رشف الأوروبي 
*
ال�شتق�شائية العاملية ل�شوؤون احلكم يف نهاية عام 2000 واأوائل عام 2001،

للإن�شاء والتعمري يف الدرا�شة ال�شتق�شائية للموؤ�رشات القانونية ب�شاأن الإع�شار عام 2004، ووزارة 

 وقد �شعت هذه الدرا�شات 
**
خارجية الوليات املتحدة الأمريكية يف تقريرها عن حقوق الإن�شان.

التقييمية للإملام مبجموعة من املوؤ�������رشات، منها "ال�شفافية وامل�شاءلة والف�شاد يف القطاع العام" 

ل "اأ�شحاب النفوذ" يف �شوؤون املحاكم و�شاغلي املنا�شب  )البنك الدويل(، ولبيان مدى اإمكانية تدخُّ

)امل�������رشف الأوروبي للإن�شاء والتعمري( وكذلك لر�ش������د مزاعم الف�شاد يف ال�شلطتني التنفيذية اأو 

الت�رشيعية )وزارة اخلارجية يف الوليات املتحدة(.

.www.odi.org.uk/WGA_Governance/About_WGA.html *

.www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/index.html **

www.odi.org.uk/WGA_Governance/About_WGA.html
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/index.html
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وباالإ�صافة�اإىل�املنظمات�احلك�مي������ة�واملنظمات�احلك�مية�الدولية،�فقد�اأجرت�وكاالت�ت�صنيف�

املخاط������ر�التجارية�درا�صات�خ������راء�تقييمية.�ومن�بني�اأ�صهر�هذه�الدرا�ص������ات:�م�ؤ�رشات�جل�بال�

�وتقارير�وحدة�
*
اإن�صاي������ت��Global Insightللمخاطر�مبا�فيها�خماطر�"خ�صائر�وتكاليف�الف�صاد"،

�وم�ؤ�رش�املقيا�س�الكيفي�ملخاطر�
**
،Economist Intelligence Unitا�صتخبارات�االإيك�ن�مي�ص������ت�

االإقرا�������س�االأجنبي�واالأخالقي������ات�املالية�الذي�ت�صدره�وكالة�ا�صتخب������ارات�خماطر�بيئة�االأعمال�

�ودلي������ل�خدمات�املخاطر�ال�صيا�صية�
***

،Business Environment Risk Intelligenceالتجاري������ة�

 Political Riskواملخاط������ر�القطرية�والدولية�ال�صادر�عن�جمم�عة�خدم������ات�املخاطر�ال�صيا�صية�

�كما�متت�درا�صة�الف�صاد�يف�اآ�صيا،�وخا�صة�من�خالل�الدرا�صة�اال�صتق�صائية�
****

.Services Group
 Political and Economicالت������ي�اأجرتها�ال�كالة�اال�صت�صارية�للمخاطر�ال�صيا�صي������ة�واالقت�صادية�

�Risk Consultancy (PERC)والت������ي�التم�ص������ت�اآراء�املديري������ن�االإقليمي������ني�لل�������رشكات�املتعددة�
ت�الدرا�صة� اجلن�صي������ات�ح�ل�الف�صاد�يف�االأماكن�التي�يعمل�������ن�بها�ويف�بلدانهم�االأ�صلية.�وقد�تلقَّ

اال�صتق�صائي������ة�التي�اأجرتها�يف�عام��2010ال�كال������ة�اال�صت�صارية�للمخاطر�ال�صيا�صية�واالقت�صادية�

�2�174رداً�م������ن��16بل������داً�يف�اآ�صي������ا.�وبا�صتخدام�نظام�درجات�من��صف������ر�اإىل��10)حيث��10هي�

الدرج������ة�التي�ميثل�عندها�الف�صاد�م�صكلة�"خطرية�جدا"(،�ا�صتُعملت�اإجابات�االأ�صئلة�املبنية�على�

الت�ص�رات�ال�صائدة�لل�ق�ف�على�"درجة" عامة�لتقييم�الف�صاد�يف�البلدان�ال�صتة�ع�رش.�وتراوحت�

النتائ������ج�ب������ني��3ل�صنغاف�رة�وما�يقرب�م������ن��6اأو��7لتايلن������د�والهند.�ومن�ب������ني�درا�صات�القطاع�

اخلا�������س�الدولية�االأخرى�والقائمة�على�ا�صتق�صاء�كبار�رج������ال�االأعمال�"الدرا�صة�اال�صتق�صائية�

 Control Risks Groupوال�صادرة�عن��
*****

مل�اقف�رجال�االأعمال�العامليني�اإزاء�الف�صاد:�2006"،

[.Ltd]�باال�صرتاك�مع�Simmons and Simmons.�وقد�ا�صتند�تقرير�هذه�الدرا�صة�اال�صتق�صائية،�
املن�ص�ر�يف�ت�رشين�االأول/اأكت�بر�2006،�على�اإجابات��350من�كبار�رجال�االأعمال�من��صبعة�بلدان�

يف�ثالث�قارات.�وقد�ا�صتملت�الدرا�صة�على�مقيا�ٍس�ملدى�ت�ص�ُّر�كبار�رجال�االأعمال�اأن�املناف�صة�

الدولية�تتاأثر�بتفاوت�درجات�االمتثال�التفاقية�االأمم�املتحدة�ملكافحة�الف�صاد.

كم������ا�انخرط�االأكادميي�ن�واملنظمات�غري�احلك�مية�يف�درا�صات�اخلراء�التقييمية�ملدى�الف�صاد.�

ف�صل�صلة�"اأمم�تتغري" (Nations in Transit)�التي�ي�صدرها�بيت�احلرية�Freedom House،�على�
�صبي������ل�املثال،�تتناول�عمليات�اإر�صاء�الدميقراطية�واالإ�صالح�يف�الدول�ال�صي�عية��صابقاً�يف�اأوروبا�

ال��صط������ى�واأورا�صيا.�وت�صتمل�الدرا�صة�عل������ى�حتليل�للت�ص�رات�ال�صائدة�ع������ن�الف�صاد،�وامل�صالح�

املادية�ل�ا�صعي�ال�صيا�ص������ات،�وق�انني�الذمة�املالية�وت�صارب�امل�صالح،�وفعالية�مبادرات�مكافحة�
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الف�صاد.
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وب�سكل ع������ام، يُنظر ال�ستخدام منهجية تقييم اخلرباء لقيا�س الف�ساد على اأنها تنطوي على عدد 

م������ن نقاط القوة وال�سع������ف. ففي حني اأنَّ احل�سول على ردود م������ن جمموعات اخلرباء عادة ما 

يكون �سهاًل ن�سبياً، يجب اأن ن�سع يف اعتبارنا اأنَّ املجموعة املختارة منهم ال متثل بال�رشورة البلد 

اأو االإقلي������م ال������ذي يَُقيَّم فيه الف�ساد. وملنهجية تقييم اخلرباء عدد م������ن املزايا ككونها غري مكلفة 

ن�سبي������اً وي�سُهل تكرارها على فرتات. ومع ذلك، فقد تعر�ست هذه املنهجية النتقادات تراها غري 

 دقيق������ة )فه������ي مبنية يف معظمها على ت�س������ورات(، وترى اأنَّ نتائجها خا�سع������ة لدرجة عالية من

التف�سري الذاتي.

امل�ؤ�رشات املركبة

اإنَّ موؤ�������رشات الف�ساد املركبة وهي، كما يوحي ا�سمها، و�سيل������ة لدمج بيانات الف�ساد امل�ستمدة من 

جمموع������ة م������ن امل�سادر املختلفة. ومن بني تل������ك املوؤ�رشات موؤ�رشان هما "موؤ�������رش الت�سورات عن 

الف�س������اد" و"دالئل احلكم الر�سيد اخلا�س������ة بالبنك الدويل". وكانت موؤ�س�س������ة ال�سفافية الدولية 
اأول منظم������ة ت�سعى لدمج البيانات امل�ستمدة من ع������دد من امل�سادر. وقد مت ذلك بهدف تعوي�س 

البيان������ات الناق�سة وتكوين �سورة عامة عن حالة الف�ساد ا�ستناداً اإىل عدد من امل�سادر وجمموعة 

متنوع������ة من وجه������ات النظر )مبا يف ذلك اخلرباء واملواطنون االأف������راد وال�رشكات(. ويف حني اأنَّ 

يف ه������ذا اأوجهاً وا�سح������ة لال�ستفادة، فق������د اأدى اأي�ساً جتميع البيانات مبثل ه������ذه الطريقة اإىل 

انتق������ادات مفادها اأن هذه املوؤ�رشات تنتق�������س من خ�سو�سية املعلومات. كذلك فاإن ب�ساطة نتائج 

املوؤ�������رشات املركبة جتعل م������ن "الرتتيب الت�سنيفي" للبلدان اأمراً تلقائي������اً جداً، وهو ما قد يوؤدي 

 اإىل مي������ل امل�ستخدمني الإعط������اء قيمة للرتتيب الت�سنيفي الأحد البل������دان اأكرب من القيمة املقي�سة 

للف�ساد نف�سها.

ويجمع "موؤ�رش الت�سورات عن الف�ساد" البيانات من م�سادر تغطي العامني ال�سابقني على ال�سنة 

* ومعايري اإدراج م�سدر من امل�س������ادر يف املوؤ�رش هي اأن امل�سدر البد اأن يقي�س 
املعن������ي بها املوؤ�رش.

امل������دى ال�سامل للف�ساد )ب�سكل منف�سل عن الق�سايا االأخرى مثل عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي(، واأن 

������م بلداناً متعددة واأن يكون قادراً على ت�سني������ف تلك البلدان من خالل اإعطاء كل منها قيمة  يقيِّ

كمي������ة. ولكي يتحق������ق ذلك يجب اأن يكون امل�سدر قد ا�ستخدم نف�س املنهجية يف كل البلدان التي 

ا�ستمل عليها. بيد اأنَّ امل�سادر قد ت�ستند اإىل درا�سات ا�ستق�سائية اأو اإىل تقييم خرباء، وقد تكون 

مبنية على الت�سورات اأو على التجربة. وفيما يُعطى كل م�سدر وزناً مت�ساوياً، فاإن اإدراج اأي بلد 

يف املوؤ�رش ال يتم اإال اإذا كان لهذا البلد ثالثة م�سادر متاحة اأو اأكرث. ويف موؤ�رش 2010 ا�ستُخدمت 

امل�سادر التالية:

������اع عل������ى "موؤ�رش الت�س������ورات عن الف�س������اد" على املوق������ع الإلكرتوين ملرك������ز اأبح������اث الف�ساد على  * ميك������ن الطِّ

 �سبك������ة الإنرتن������ت (www.icgg.org) , علم������اً ب������اأنَّ املركز ه������و مبادرة م�سرتك������ة ما بني جامع������ة با�ساو باأملاني������ا وموؤ�س�سة 

ال�سفافية الدولية.
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��"الرتتيب�الت�سنيفي�لتقييمات�الأداء�القطري"،�2010،�م�رشف�التنمية�الآ�سي�ي� )اأ( �

)ال�سفافية�وامل�ساءلة�والف�ساد�يف�القطاع�العام(؛

���"تقييم������ات�ال�سيا�سات�وامل�ؤ�س�سات�القطرية"،�2010،�م�رشف�التنمية�الأفريقي� )ب( �

)ال�سفافية�وامل�ساءلة�والف�ساد�يف�القطاع�العام(؛

 Bertelsmannم�ؤ�������رش�برتل�سم������ان�للتح�������ل"،�2009،�م�ؤ�س�س������ة�برتل�سم������ان�"���� )ج( �

�Foundation)قدرة�احلك�مة�على�معاقبة�الف�ساد�وال�سيطرة�عليه(؛

��"تقيي������م�ال�سيا�سات�وامل�ؤ�س�س������ات�القطرية�"،�2010،�البنك�ال������دويل�وامل�ؤ�س�سة� )د( �

الدولية�للتنمية�والبنك�الدويل�للإن�ساء�والتعمري�)ال�سفافية�وامل�ساءلة�والف�ساد�يف�القطاع�العام(؛

�"خدم������ة�املخاطر�القطري������ة�والت�قعات�القطري������ة"،�2010،�وحدة�ا�ستخبارات� )ه�( �

الإيك�ن�مي�ست��Economist Intelligence Unit)اإ�ساءة�ا�ستخدام�املن�سب�العام�لتحقيق�مكا�سب�

خا�سة�اأو�مل�سلحة�حزب��سيا�سي،�مبا�يف�ذلك�الف�ساد�يف�جمال�امل�سرتيات�العامة،�واإ�ساءة�ا�ستخدام�

الأم�ال�العامة،�والف�ساد�يف�اخلدمة�العامة،�وامللحقة�الق�سائية�للم�ظفني�العم�ميني(؛

��"اأمم�تتغري"،�2010،�بيت�احلرية��Freedom House)مدى�الف�ساد�يف�املمار�سة� )و( �

احلك�مية،�كما�يت�س�������ره�اجلمه�ر�وكما�ورد�يف�و�سائل�الإعلم،�وكذلك�تنفيذ�مبادرات�مكافحة�

الف�ساد(؛

�Global Insightالت�سني������ف�القطري�للمخاط������ر"،�2010،�جل�بال�اإن�ساي������ت�"�� )ز( �

)احتمالي������ة�م�سادف������ة�م�س�ؤولني�فا�سدين،�بدءاً�من�الف�ساد�البريوقراط������ي�الب�سيط�وحتى�الف�ساد�

ال�سيا�سي�الكبري(؛

��"ح�لية��IMDب�ساأن�التناف�سية�العاملية"،��2009و�IMD�،2010الدولية،��س�ي�رشا،� )ح( �

مركز�التناف�سية�العاملية�)الإطار�امل�ؤ�س�سي�-�كفاءة�الدولة(؛

�"ن�رشة�ال�ستخبارات�الآ�سي�ي������ة"،��2009و2010،�ال�كالة�ال�ست�سارية�للمخاطر� )ط( �

.Political and Economic Risk Consultancyال�سيا�سية�والقت�سادية�

وبالإ�سافة�اإىل�"م�ؤ�رش�الت�س�رات�عن�الف�ساد"،�ميكن�العث�ر�على�م�ؤ�رش�مركب�اآخر�يف��سكل�امل�ؤ�رش�

العامل������ي�للن�زاهة،�الذي�ا�ستحدثته�املنظمة�العاملية�للن�زاهة،�وهي�منظمة�غري�حك�مية�تتعامل�مع�

اجتاهات�احل�كمة�والف�س������اد�على�امل�ست�ى�الدويل�من�خلل�عمليات�تقييم�على�امل�ست�ى�املحلي�

�ويهدف�هذا�امل�ؤ�رش�اإىل�تقييم�وج�������د�وتفعيل�الق�انني�والل�ائح�
*
يق�������م�بها�باحث�ن�و�سحفي�������ن.

اخلا�سة�مبكافحة�الف�ساد�يف�خمتلف�البلدان�.�ويتم�قيا�س�الن�زاهة�العامة�من�خلل�جتميع�اأكرث�

. www.globalintegrity.org/report *
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م������ن 300 موؤ�رش، موزعة على 6 فئات رئي�شية و23 فئة فرعية. ويت�شمن التقرير العاملي للن زاهة 

الناجت عن عملية القيا�س هذه تقييمات وطنية جتمع بني التعليق الكيفي وموؤ�رشات الن زاهة. وقد 

������ف تقرير عام 2010 البلدان ح�شب م�شتوى الن زاهة م������ا بني "عاٍل جدا" )نقاط املوؤ�رش اأكرب   �شنَّ

من 90(، "عاٍل" )اأكرب من 80(، و"معتدل" )اأكرب من 70(، و"منخف�س" )اأكرب من 60(، و"منخف�س 

جدا" )اأقل من 60(.

كم������ا ا�شتحدثت املوؤ�ش�شات املالية الدولية بدورها موؤ�رشات مركبة للف�شاد، ومن بينها موؤ�رش دلئل 

ال�شيط������رة على الف�شاد املندرج �شمن دلئل البنك الدويل املتعلقة باحلوكمة [2]. وكما بّينا اآنفاً، 

فاإنَّ هذا املوؤ�رش لي�س اإل واحداً من بني موؤ�رشات عديدة تندرج يف �شياق مقيا�س اأو�شع للحوكمة. 

وموؤ�������رشات احلوكمة ذاتها تقوم بقيا�س اأبعاد �شتة، مب������ا فيها مكافحة الف�شاد. وهي تغطي 213 

بلداً لل�شنوات من 1996 اإىل 2005، وت�شتند اإىل عدة مئات من املتغريات امل�شتمدة من 31 منظمة 

خمتلف������ة. وي�شتند عن�رش ال�شيطرة على الف�شاد الذي ت�شمله دلئل احلوكمة اإىل ما يقرب من 20 

م�شدراً، 8 منها تتداخل مع موؤ�رش موؤ�ش�شة ال�شفافية الدولية للت�شورات عن الف�شاد. ويتم اجلمع 

بني امل�شادر امل�شاهمة، وتوحيدها وعر�شها يف ظل هام�س ثقة ي�شتند اإىل عدد وتنوع امل�شادر يف 

ك������ل بلد. اإل اأنَّ كل م�ش������در يُْعَطى وزناً خمتلفاً، ويُكتفى بوجود م�شدر واحٍد فقط لإدراج بلٍد ما 

يف املوؤ�رش؛ خلفاً ملا هو احلال بالن�شبة ملوؤ�رش موؤ�ش�شة ال�شفافية الدولية.

وعل������ى ال�شعيد الإقليم������ي، فاإن موؤ�ش�شة حمم������د اإبراهيم ب�شدد ا�شتح������داث موؤ�رش للحوكمة يف 

 و�شوف يركز موؤ�رش اإبراهيم للحوكم������ة يف اأفريقيا على التنمية القت�شادية امل�شتدامة 
*
اأفريقي������ا.

وال�شح������ة والتعليم وال�شفافية ومتك������ني املجتمع املدين والدميقراطية وحق������وق الإن�شان و�شيادة 

القان������ون والأمن. ويف وقت كتابة هذا املقال، مل يكن موؤ�������رش اإبراهيم الأول قد ن�رش بعد، وبالتايل 

فاإن املنهجية امل�شتخدمة يف و�شع املكون اخلا�س بالف�شاد مل تعرف بعد. ومع ذلك تقول املوؤ�ش�شة 

اإنَّ البيانات �شتُ�شتمد من جمموعة وا�شعة من امل�شادر حتت اإ�رشاف برنامج الن زاعات داخل الدول 

وت�شوية الن زاعات اخلا�س بكلية كينيدي للإدارة احلكومية التابعة جلامعة هارفارد.

ويف ح������ني اأنَّ موؤ�������رشات الف�شاد املركبة ت�شع������ى يف كثري من الأحيان للإمل������ام بالعديد من جوانب 

الف�ش������اد - مبا يف ذلك الر�شوة والختل�س واملح�شوبي������ة، يف القطاعني العام واخلا�س - فهناك 

اأي�شاً موؤ�������رشات مركبة تركز على عنا�رش حمددة. فموؤ�ش�شة ال�شفافية الدولية، على �شبيل املثال، 

اإ�شاف������ة اإىل موؤ�رشه������ا للت�شورات عن الف�ش������اد، تن�رش كذلك موؤ�رشاً لدافع������ي الر�شوة، وهو عبارة 

ع������ن ترتيب للبل������دان الأكرث ت�شدي������راً ترتيباً ت�شنيفياً وفق������اً لن زوع ال�رشكات الت������ي يقع مقرها 

 يف تل������ك البل������دان اإىل دفع ر�شى عندما تعم������ل يف اخلارج. وقد مت تطبيق موؤ�������رش دافعي الر�شوة 

.www.moibrahimfoundation.org/ar *
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للعام 2008 ما بني اآب/اأغ�شط�س وت�رشين الأول/اأكتوبر 2008. والتُم�شت الردود على ال�شتق�شاء 

من 742 2 من القيادات التنفيذية ل�رشكات يف 26 بلداً مت اختيارها على اأ�شا�س تدفقات ال�شتثمار 

الأجنب������ي املبا�رش اإليها ووارداتها واأهميتها لأمناط التجارة الإقليمية. بعد ذلك مت ح�شاب املوؤ�رش 

ع������ن طريق حتويل الإجابات اإىل نقاط بني �شفر و10، ث������م ترتيب البلدان على ح�شب ر�شيد كٍل 

من النقاط.

واأ�ش������وًة بتقييمات اخلرباء، فاإنَّ للموؤ�رشات املركبة نقاط قوة ونقاط �شعف. فباجلمع بني م�شادر 

قائم������ة متع������ددة، ت�شتطيع املوؤ�رشات املركب������ة اأن تغطي عدداً كبرياً من البل������دان واأن ت�شتفيد من 

نط������اق وا�شع من البيانات اخلام. ومن حيث املب������داأ، يفرت�س يف املوؤ�رش املركب اأن يكون اأقدر من 

امل�ش������ادر الفردي������ة على اإعطاء �شورة اأ�شمل واأك������رث توازناً عن الف�شاد. لك������ن، من ناحية اأخرى، 

يلف������ت نقاد املوؤ�������رشات املركبة النتباه اإىل اأنه يف كثري من الأحي������ان ل يكون وا�شحاً بال�شبط ما 

ف منهجي������ة املوؤ�رش تو�شيفاً وا�شحاً.  ال������ذي يقي�شه املوؤ�رش. وتتفاق������م هذه امل�شكلة عندما ل تَُو�شَّ

وحينم������ا ل يتم ا�شتخ������دام ذات املنهجية ا�شتخداماً مت�شقاً من عام لآخ������ر فاإنَّ مقارنة ال�شل�شل 

الزمني������ة ملوؤ�رشات، تبدو متطابقة لول عدم الت�شاق ه������ذا، حتمل يف طياتها خماطر كبرية. ومن 

مزاي������ا املوؤ�رشات املركبة اأنه������ا تتيح ترتيب البلدان ترتيباً ت�شنيفي������اً مبا�رشاً. فمن املمكن الإبلغ 

ب�شهول������ة عن ه������ذا الرتتيب الت�شنيفي الذي يفي������د اأي�شاً يف رفع م�شتوى الوع������ي ب�شاأن الف�شاد. 

اإل اأنَّ ترتي������ب البلد نادراً ما يكون ملئماً كمقيا�س للأداء، ع������لوة على اأنَّ هنالك اإمكانية، كما 

 ذكرنا اآنفاً، لظهور ميل اإىل الرتكيز على مرتبة البلد الت�شنيفية على ح�شاب قيمة املوؤ�رش املطلقة 

ذات ال�شلة.

بع�ص اال�صتنتاجات ح�ل االأ�صاليب غري املبا�رشة لقيا�ص الف�صاد

كما بيَّنا يف هذا ال�شتعرا�س املوجز، فقد مت اإنتاج العديد من مناذج التقييم غري املبا�رش للف�شاد 

عل������ى مدار العقدين املا�شي������ني. وقد اجتذبت النتائج امل�شتمدة من تل������ك التقييمات يف كثري من 

الأحي������ان قدراً كبرياً من الهتمام م������ن و�شائل الإعلم ووا�شعي ال�شيا�شات واجلمهور بوجه عام. 

وع������لوة على ذلك، فاإنَّ ا�شتحداث تقييمات كمية للف�شاد يف �شكل ت�شنيفات اأو موؤ�رشات قد اأدى 

ر�شالة مقت�شاها اأن قيا�س الف�شاد ممكن و�رشوري.

اإل اأنَّ التقيي������م امل�شتند اإىل الو�شائل غري املبا�رشة ت�شوبه نقاط �شعف كربى فيما يتعلق ب�شلحية 

وجدوى املوؤ�رشات الناجتة عن تلك الو�شائل. فاخلرباء الإح�شائيون يت�شككون فيما اإذا كانت هذه 

التقييمات تقي�س بالفعل ما تنتوي قيا�شه وتلبي احتياجات امل�شتخدمني.

ف�شلحية هذه التقييمات حمل �شك لأنها عادة ما ت�شتند اإىل اآراء اأو ت�شورات، ولي�س اإىل جتربة 

اأو اأدلة. وا�شتخدام البيانات امل�شتمدة من ت�شورات يتطلب اهتماماً خا�شاً، حيث اأنَّ اآراء الأفراد 
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ع������ن الف�شاد هي النتيجة النهائية لعملية معقدة. فن������وع املعلومات املتاحة للأ�شخا�س هو العامل 

الأول الذي يوؤثر على اآرائهم، وو�شائل الإعلم تلعب عادة دوراً كبرياً يف ت�شكيل الت�شورات العامة، 

عل������ى �شبيل املثال من خلل الرتكيز على حالت حم������ددة من الف�شاد واإهمال ما عداها. وعلوة 

عل������ى ذلك، فم������ن املمكن اأن تُف�رشَّ نف�س املعلومات بطرائق خمتلفة م������ن قبل اأنا�س خمتلفني وفقاً 

لثقافاتهم وقيمهم واأو�شاعه������م الجتماعية والقت�شادية ومهنهم وغريها من املتغريات. وبالتايل 

ر ا�شتخدامها، ب�شبب تفاعلها  فاإنَّ البيانات امل�شتندة اإىل ت�شورات قد تكون مفيدة جداً ولكن يتعذَّ

مع عنا�رش ذاتية، كموؤ�رش تقريب ي لجتاهات الف�شاد.

ث������اين نق������اط ال�شعف يف مثل هذه النه������ج هو اأنها غري قادرة على اإنت������اج معلومات تف�شيلية عن 

الف�ش������اد، فهي غري قادرة عل������ى اإنتاج موؤ�رشات عملي������ة ميكن ا�شتخدامها لتحدي������د املجالت اأو 

الإج������راءات اأو املنا�ش������ب الأكرث عر�شة للف�شاد، اأو لر�شد الجتاه������ات على مر الزمن. فالنتيجة 

النهائي������ة للموؤ�رشات املركبة، على �شبيل املثال، تُعر�س يف �شورة ترتيب ت�شنيفي للبلدان، وهو ما 

������ل مقيا�ش������اً حقيقياً للف�شاد، علوة على اأنه ل يوفر معلوم������ات ميكن ا�شتخدامها مبا�رشة  ل ي�شكِّ

لأغرا�س و�شع ال�شيا�شات.

وم������ن املمكن التغلب على بع�������س �شلبيات الأ�شاليب غري املبا�رشة لتقيي������م الف�شاد با�شتخدام نهج 

خمتلف������ة ته������دف اإىل جمع معلومات عن الف�ش������اد ت�شتند اإىل اأدلة من خلل اإج������راءات اإح�شائية 

دة. وموحَّ

اأ�صاليب تقييم الف�صاد امل�صتندة اإىل اأدلة

عل������ى العك�������س من الأ�شالي������ب امل�شتن������دة اإىل اآراء، فاإنَّ النه������ج امل�شتندة اإىل اأدل������ة لتقييم الف�شاد 

وقابلي������ة التعر�������س له تقوم بجم������ع معلومات عن اأدل������ة اأو جتربة ب�شاأن الظاه������رة قيد الدرا�شة، 

وحتلي������ل ه������ذه املعلومات من خ������لل اإجراءات علمي������ة غري ذاتي������ة. وب�شكل اأكرث حتدي������داً، يتم 

ا�شتخ������دام الأدوات الإح�شائي������ة ل�شم������ان اأن املعلوم������ات الت������ي مت جمعها دقيق������ة ومو�شوعية 

 ق������در الإمكان. وهن������اك طريقتان رئي�شيت������ان جلمع معلوم������ات اإح�شائية م�شتن������دة اإىل التجربة 

عن الف�شاد:

)اأ( جم������ع وا�شتخدام البيانات الر�شمية ع������ن حالت الف�شاد املبلَّغ عنها من جمموعة   

متنوعة من امل�شادر )ال�رشطة والنيابة العامة واملحاكم واأجهزة مكافحة الف�شاد(؛

)ب(  اإج������راء درا�ش������ات ا�شتق�شائية لعينات تُعربِّ ع������ن الف�شاد والن زاه������ة. فالدرا�شة   

ال�شتق�شائي������ة لعينة ع�شوائية تتيح جمع البيانات مبا�رشة عن جتارب عينات ممثلة لفئات معينة 

مثل الأ�رش اأو ال�رشكات.



69 عدد خا�س: جمع البيانات املتعلقة باجلرمية: املوؤ�رشات والقيا�س 

وم������ن املمك������ن اأن متثل البيان������ات الر�شمية عن اجلرائ������م املبلغ عنها اخلط������وة الأوىل نحو تقييم 

الف�ش������اد ومداه وقابلية التعر�س له. ونظراً لنخفا�س مع������دلت الإبلغ عادة، فاإنَّ هذه البيانات 

ي �شلطات اإنفاذ القانون ونظم العدالة اجلنائية للف�شاد منها اإىل  تكون اأقرب اإىل تو�شي������ف ت�شدِّ

توفري معلومات حول احلج������م احلقيقي للجرمية نف�شها. ومع ذلك، فتوافر بيانات تف�شيلية عن 

اجلرائ������م املرتكبة وامل�شوؤول������ني املتورطني فيها ميكن اأن يلقي نظرة ثاقب������ة على املجالت الأكرث 

عر�شة للف�شاد.

اأم������ا الدرا�ش������ات ال�شتق�شائية للعينات فه������ي ت�شمح بجمع املعلومات عن اخل������ربات املبا�رشة مع 

الف�ش������اد. وال�شرتاتيجي������ة املعتمدة يف مثل ه������ذه الدرا�شة هي �شوؤال امل�شارك������ني عما اإذا كان قد 

�شبق له������م اأن كانوا �شحايا لوقائع ف�ش������اد. واإذا اأجريت الدرا�ش������ات ال�شتق�شائية للعينات وفقاً 

ملعاي������ري منهجي������ة �شارمة )اأن تك������ون هيكلة ال�شتبي������ان و�شياغته يف �شورة ملئم������ة، واأن يكون 

ت�شمي������م العينة وحجمها منا�شبني، واختيار اأف������راد العينة ع�شوائياً، و�شلوك القائمني على اإجراء 

املقاب������لت �شليماً ومهنياً(، اأمكنها اأن تعطي موؤ�رشات هامة على حجم املمار�شات الفا�شدة ومدى 

تف�شيه������ا. والأهم اأنَّ غزارة املعلومات التي مت جمعها من خلل ا�شتبيانات العينة ميكن اأن ت�شلط 

 ال�ش������وء على طرائ������ق الف�شاد والقطاعات واملنا�شب والإج������راءات الإدارية الأكرث عر�شة للف�شاد 

من غريها.

والبح������ث عن معلومات عن املج������الت الأكرث عر�ش������ة للف�شاد هو من بني اأق������در الأ�شاليب على 

ا�شتخل�س اأدلة قوية م�شتمدة من الدرا�شات ال�شتق�شائية للعينات حول التجارب مع الف�شاد.

ومتى اأجريت الدرا�شات ال�شتق�شائية للعينات بطريقة �شليمة منهجيا، اأمكنها اأن تعطي الإجابة 

على عدد من الأ�شئلة، مثل:

 ما هي ن�شبة الأفراد )اأو ال�رشكات( الذين ا�شطروا لدفع ر�شوة يف �شنة معينة؟

 ما هي موا�شفات ال�شحايا واجلناة؟

 هل تغري م�شتوى الف�شاد مبرور الوقت؟

  ه������ل هناك فئات معينة من ال�شك������ان اأكرث عر�شة خلطر الوق������وع �شحايا للف�شاد )اأي 

املجموعات امل�شت�شعفة(؟

 ما هي القطاعات اأو املناطق الأكرث ت�رشراً من الف�شاد؟

 ما هو مقدار الف�شاد الذي تُبلغ به ال�شلطات املخت�شة؟

 ما هي العمليات الأكرث عر�شة للف�شاد؟

  كيف وعلى يد من تبداأ �شلوكيات الإف�شاد )على �شبيل املثال من الذي يعر�س اأو يطلب 

الر�شوة(؟
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 ما هي املبالغ التي تُدفع ومتى ومن يدفعها؟

غ������ري اأنَّ هنالك نقاط �شعف اأي�ش������اً ت�شوب الدرا�شات ال�شتق�شائي������ة للعينات. فعندما ن�شتخدم 

بيان������ات م�شتمدة من الدرا�ش������ات ال�شتق�شائية للعينات حول الف�ش������اد والن زاهة، ينبغي األ تغيب 

العتبارات الآتية عن اأذهاننا:

)اأ( لي�س لكل جرائم الف�شاد �شحايا من الأفراد. ففي حالت الختل�س اأو ا�شتغلل   

النفوذ الوظيفي اأو الإثراء غري امل�رشوع، على �شبيل املثال ل احل�رش، غالباً ما يكون من غري املمكن 

ر حتري هذه اجلرائم من خلل الدرا�شات ال�شتق�شائية  حتدي������د �شحايا مبا�رشين، وبالتايل يتعذَّ

للعينات؛

)ب(  يف جرائ������م الف�شاد، قد ي�شتع�شي مفهوم ال�شحي������ة على التمييز، ففي كثري من   

احلالت يدفع التف������اق ال�شمني بني الرا�شي واملرت�شي اأفراد العينة للرتدد يف الك�شف عن حالة 

ف�شاد كانوا طرفا فيها.

ولك������ي يتاأتى جمع املعلومات عن �شتى اجلهات امل�شاركة يف خمططات الف�شاد، فقد مت ا�شتحداث 

اأمن������اط خمتلفة م������ن الدرا�شات ال�شتق�شائي������ة، ي�شتهدف كل منها جمموع������ات خمتلفة لها اأدوار 

وجتارب خمتلفة مع الف�شاد:

  درا�شات ا�شتق�شائية للأ�رش اأو الأفراد

 درا�شات ا�شتق�شائية للقطاع اخلا�س عموماً اأو يف جمالت �شناعية حمددة

 درا�شات ا�شتق�شائية للموظفني العموميني اأو قطاعات حمددة )مثل ال�رشطة والق�شاء(

الدرا�صات اال�صتق�صائية لالأُ�رش

يف الدرا�شات ال�شتق�شائية للأُ�رش، يُ�شاأل امل�شاركون يف املقام الأول عن جتاربهم ك�شحايا للف�شاد. 

وم������ن املمكن درا�شة العديد من جوانب وقائع الف�شاد ب�شك������ل واٍف، كما ميكن حتليل العلقة بني 

املوظفني العموميني واخلدمات الت������ي يقومون على تقدميها وجمهور املواطنني حتليًل تف�شيلياً. 

وبالإ�شاف������ة اإىل ا�شتك�شاف مدى تف�شي املمار�شات الفا�شدة، م������ن املمكن اأي�شاً اأن ن�شتك�شف كيف 

يحدث الف�شاد وما هي اأغرا�شه ويف اأي القطاعات يتم وما هي اخلدمات العامة التي يرتبط بها. 

كما اأنَّ نتائج الدرا�شات ال�شتق�شائية تعطينا بيانات مرجعية ت�شلح يف اأغرا�س الر�شد والتقييم، 

وباإمكانها اأن ت�شاعد على حتديد التدابري الت�شحيحية وعلى قيا�س ور�شد اأثرها على مر الزمن.

وم������ن بني الأمثلة احلديثة عل������ى نوعية املعلومات الت������ي يتم التو�شل اإليه������ا بوا�شطة الدرا�شات 

ال�شتق�شائية للعينات تقيي������ٌم اأجراه موؤخراً مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف 

اأفغان�شت������ان [3]. وقد ك�شفت هذه الدرا�شة عن معدل ا�شتخ������دام الر�شوة بني جمموع ال�شكان يف 

تفاعلهم مع املوظفني العموميني.
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ويُظه������ر حتليل ال�شكل������ني الأول والثاين مدى قدرة الدرا�ش������ات ال�شتق�شائية للأ�رش على حتديد 

املجالت الأكرث عر�شة للف�شاد. فال�شكل الأول يبنيِّ الن�شبة املئوية لل�شكان الذين ا�شطروا اإىل دفع 

ر�شوة ملوظفني عموميني خلل الثني ع�رش �شهراً ال�شابقة. ويت�شح من تلك البيانات اأن املواطنني 

ز  العادي������ني كثرياً م������ا يدفعون ر�شى ل�شباط ال�رشطة وم�شوؤويل ال�شلط������ات املحلية. لكن حتى يُركِّ

التحليل على حتديد القطاعات الأكرث عر�شة ملمار�شات الف�شاد، ينبغي اأن يوؤخذ يف العتبار اأنه 

ل ميك������ن دفع ر�شوة اإل يف احل������الت التي فيها تفاعل فعلي بني املواطنني واملوظفني العموميني. 

اأما ال�شكل الثاين فل يتناول اإل الأفراد الذين تعاملوا مع اأمناط خمتلفة من املوظفني العموميني، 

ويب������ني الن�شبة املئوية من املواطنني الذين ا�شطروا اإىل دفع ر�ش������وة للم�شوؤول املعني. ويت�شح من 

ه������ذه البيانات اأنَّ املواطنني الأفغان تُطل������ب منهم ر�شوة يف حوايل 50 يف املائة من احلالت عند 

تعاملهم مع ممثلي ال�شلطة الق�شائية وال�رشطة واإدارة اجلمارك.

ع������لوة عل������ى ذلك، فمن خ������لل احل�شول على معلوم������ات تكميلية عن الر�ش������ى املدفوعة، تزيد 

الدرا�شات ال�شتق�شائية للعينات من معرفتنا مبدى �شهولة التعرُّ�س للف�شاد. وتتعلق هذه املعلومات 

بالإج������راءات الإدارية املرتبطة بالر�شى الت������ي مت دفعها، والأغرا�س املحددة من الر�شوة واأ�شاليب 

دفعها ومقاديرها. ومن املمكن اأي�شاً اأن ت�شهم الدرا�شات ال�شتق�شائية للعينات الأُ�رشية يف جمع 

معلومات عن اأ�شكال اأخرى من �شوء ال�شلوك الوظيفي، مثل ما يحدث عند تقدم املواطنني ل�شغل 

وظائف حكومية اأو اأثناء احلملت النتخابية.

ال�صكل االأول-  الن�صبة املئ�ية لل�صكان الذين دفع�ا ر�ص�ة مرة واحدة على االأقل يف االثني ع�رش �صهرًا املا�صية، 

وفقًا لن�عية امل�ص�ؤول طالب الر�ص�ة )اأفغان�صتان، 2009(
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امل�شدر: "الف�شاد يف اأفغان�شتان: الر�شوة نقل عن ال�شحايا".

الدرا�صات اال�صتق�صائية لالأعمال التجارية

م������ن املمك������ن اأي�شاً اإجراء الدرا�ش������ات ال�شتق�شائي������ة للعينات يف القطاع اخلا�������س، حيث يوجه 

ال�شتق�شاء اإىل عدد من القادة التنفيذيني لعينة ع�شوائية من املوؤ�ش�شات التجارية، بهدف قيا�س 

وت������رية وتاأثري املمار�شات الفا�شدة يف جمتمع الأعم������ال التجارية. و ت�شري نتائج درا�شة ا�شتق�شائية 

اأجراها، حتت اإ�رشاف مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، املكتُب الوطني للإح�شاء 

يف نيجريي������ا [4] يف عام 2007 اإىل اأن ما يقرب من 10 يف املائة من جممل العينة ا�شطروا لدفع 

ر�ش������ى يف العام ال�شاب������ق. واإذا ما مت ح�رش النتائ������ج يف ال�رشكات التي كانت له������ا معاملة واحدة 

عل������ى الأقل مع م�شوؤولني حكوميني يف العام ال�شاب������ق، فاإنَّ ن�شبة اأولئك امل�شطرين للنخراط يف 

ممار�ش������ات فا�شدة ترتف������ع اإىل 34 يف املائة. وقد اأفادت ال�رشكات التي اأُجريت معها مقابلت اأنه 

قد طلب منها دفع ر�شوة يف اأكرث من 40 يف املائة من احلالت عند التعامل مع حتقيقات ال�رشطة 

اأو خمالف������ات املرور )انظر ال�شكل الثال������ث(. وقد تبني اأن ن�شبة كبرية من ال�رشكات قد ُطلب منها 

دف������ع ر�ش������وة عند تخلي�س الب�شائع يف اجلمارك )تقريب������ا 35 يف املائة(، يف حني �شجلت املحاكم 

اأدنى ن�شبة )19 يف املائة(.

غ������ري اأنَّ هذه الدرا�شة ومثيلتها ت������ربز هيمنة ال�شلوكيات ال�شيئ������ة يف العلقة ما بني القطاعني 

اخلا�������س والعام. اأما اأ�شكال الف�شاد يف العلق������ات داخل القطاع اخلا�س فل تزال غري مطروقة 

ال�صكل الثاين-  الن�صبـــة املئ�يـــة لل�صـــكان الذيـــن دفع�ا ر�صـــى عند تعاملهم مـــع نخبة خمتارة مـــن امل�ص�ؤولني 

العم�ميني )اأفغان�صتان، 2009(
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 ال�صكل الثالث-  الن�صبة املئ�ية لل�رشكات التي ا�صطرت لدفع ر�صى يف قطاعات خمتارة من

 الن�صاط )نيجرييا، 2009(

اإىل حد كبري، با�شتثناء بع�س اأ�شكال الف�شاد الأولية، مثل اختل�س �شلع من قبل موظفي ال�رشكات. 

فالف�شاد يف القطاع اخلا�س ما زال ميثل مو�شوعاً غري مطروق اإىل حد كبري.

الدرا�صات اال�صتق�صائية للم�ظفني العم�ميني

ت�شته������دف بع�س الدرا�شات ال�شتق�شائية الأخ������رى عينات من املوظفني العموميني ب�شكل مبا�رش 

مع الرتكيز يف اأغلب الأحيان على جمموعات حمددة، مثل ال�رشطة اأو الق�شاء. وتهدف مثل هذه 

الدرا�ش������ات اإىل جمع معلومات عن ظروف عمل املوظف������ني العموميني بهدف حتديد املمار�شات 

القابل������ة للتاأثر بال�شلوكيات الفا�شدة ومواطن ال�شعف جت������اه هذه ال�شلوكيات. فمن ال�رشوري اأن 

امل�ش������در: املكتب القوم������ي للإح�شاء/ اللجنة املعنية باجلرائ������م القت�شادية واملالية: ا�شتق�ش������اء الأعمال التجارية حول 

اجلرمية والف�شاد والوعي اأجرته اللجنة املعنية باجلرائم القت�شادية واملالية يف نيجرييا، 2007: تقرير موجز.
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تتوف������ر معلومات عن ممار�ش������ات التوظيف والرتقية، واإمكانيات التنق������ل الوظيفي، ووترية تكرار 

التدريبات، وحوافز العمل، والراتب، والر�شا الوظيفي حتى ميكن و�شع �شيا�شات وتدابري منا�شبة 

للخدمة املدنية، ول �شيما حني تقرتن هذه املعرفة مبعلومات عن جتارب الف�شاد.

وم������ن بني اأمثلة املوؤ�رشات الت������ي ميكن ا�شتخل�شها من نتائج ه������ذه الدرا�شات، ما قدمته درا�شة 

ا�شتق�شائية رائدة اأجراها موؤخراً اجلهاز املركزي للإح�شاء يف العراق حتت اإ�رشاف مكتب الأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

ووج������دت الدرا�شة اأنَّ نح������و 10 يف املائة من املوظفني العموميني الذين متت مقابلتهم قد ُعر�س 

عليه������م قبول ر�شوة يف الأ�شهر الثن������ي ع�رش ال�شابقة. وينبغي عند تف�شري هذا الرقم اأن يوؤخذ يف 

العتبار اأن املوظفني العموميني يوؤدون مهام متنوعة، حتى داخل الوزارة الواحدة، ومن ثم فلي�شوا 

جميع������اً على م�شتوى واحد من قابلية التعر�س للر�شوة. فعل������ى �شبيل املثال، يُظهر ال�شكل الرابع 

اأنَّ وترية التفاعل مع الأطراف اخلارجية ميكن اأن يكون لها تاأثري كبري يف مدى تعر�س املوظفني 

العموميني للممار�شات الفا�شدة. فامل�شوؤولون الذين يتفاعلون يومياً مع كيانات خارجية، ل �شيما 

م������ع �رشكات خا�شة، تُعر�س عليهم ر�شى اأك������رث مما تُعر�س على غريهم. فحوايل 20 يف املائة من 

امل�شوؤول������ني ذوي الت�شالت اليومية م������ع ال�رشكات اخلا�شة تلقوا عر�شاً واحداً على الأقل لقبول 

ر�شوة يف الأ�شهر الثني ع�رش ال�شابقة، يف حني تنخف�س احتمالت تلقي عرو�س الر�شوة بالن�شبة 

للموظفني الذين ل يت�شلون بنظراء لهم يف اخلارج اإل اأ�شبوعياً اأو �شهرياً، اأو لي�س لهم اأي ات�شال 

باخلارج على الإطلق.

امل�شدر: املنهجيات، وخا�شة النُُّهج القائمة على الأدلة، لتقييم َمواطن ال�شعف اأمام الف�شاد يف القطاعني العام واخلا�س: 

.(CAC/COSP/WG.4/2010/4) ورقة معلومات خلفية من اإعداد الأمانة

ال�صكل الرابع-  امل�ظفـــ�ن العم�ميـــ�ن الذيـــن تلق�ا عرو�صًا بالر�صـــ�ة يف االثني ع�رش �صهـــرًا ال�صابقة، ح�صب 

وترية تعاملهم مع اأطراف خمتارة )العراق، 2010(
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وكم������ا يظه������ر يف الأمثلة اأعله، فاإنَّ باإمك������ان النهج القائمة على الأدل������ة، املتعلقة بتقييم الف�شاد 

والوق������وف على مواطن ال�شعف، اأن توفر معلومات قيمة من اأجل و�شع ور�شد �شيا�شات مكافحة 

الف�ش������اد. ومع ذلك، وعلى الرغم من كونها مبنية عل������ى اأدلة "�شلبة" م�شتخل�شة مبناهج علمية، 

تبقى هنالك حتديات منهجية �شاقة ل بدَّ من مواجهتها حتى ت�شل النهج القائمة على الأدلة اإىل 

كامل اإمكاناتها الإعلمية.

اال�صتنتاجات والت��صيات

اإنَّ تواف������ر معلومات علمية ومف�شلة ووا�شحة عن الف�ش������اد ركٌن جوهري يف و�شع وتنفيذ ور�شد 

وتقيي������م �شيا�شات وتدابري مكافحة الف�شاد القائمة على الأدل������ة. وعلى العك�س، فاإن الفتقار اإىل 

معلوم������ات دقيقة وعلمية ميثل عقبة رئي�شية يف وجه مكافح������ة الف�شاد. وكما �رشح الأمني العام 

بان كي مون موؤخراً فاإن:

  "واح������دة من العقبات الرئي�شية هي اأننا ل نعرف كيف ميكننا قيا�شه [اأي الف�شاد]؛ علماً 

باأنن������ا نحتاج احتياج������اً ما�شاً اإىل قيا�ش������ه يف معركتنا �شد هذا الع������دو اخلفي، فاأف�شل 

م������ا ميكننا القي������ام به الآن هو قيا�������س الت�شورات ال�شائ������دة عن الف�ش������اد. اإل اأنَّ قيا�س 

الت�ش������ورات ي�شب������ه قيا�س الدخان عو�شاً ع������ن روؤية النار. غري اأن بن������اء كتلة من املعرفة 

الدقيقة حول هذا املو�شوع الذي تعوزه الدرا�شة وي�شتع�شي على الفهم التام �شوف يلقي 

باملزي������د من ال�شوء على ال�شفقات التي جتري يف الظلم. واإذا كنا قادرين على ح�شاب 

الت�شخ������م والناجت املحلي الإجم������ايل، فمن املفرت�س األ يكون ا�شتح������داث مقيا�س علمي 

فع������ال للف�شاد اأمراً خارج ح������دود قدراتنا. ومع تعمق املعرف������ة وانت�شارها، فاإنها �شتهيئ 

ن احلكومات واأ�شحاب امل�شلحة الآخرين من اتباع �شيا�شات قائمة  الظروف للتغيري، لتمكِّ

*
على الأدلة".

وبالإ�شاف������ة اإىل الأمثلة القليلة من الدرا�شات ال�شتق�شائية التي عر�شنا لها يف هذا املقال، فثمة 

كيان������ات اأخرى نا�شطة يف جم������ال قيا�س الف�شاد، على امل�شتويني الوطن������ي والدويل. فعلى ال�شعيد 

الوطني اأعطى اإن�شاء وتطور هيئات مكافحة الف�شاد زخماً جديداً للمناهج الكمية لتقييم الف�شاد. 

اأم������ا على امل�شتوى الدويل، فقد قامت منظمات عديدة باإجراء تقييمات وم�شاهاة وثائق منهجية. 

ولي�ش������ت الدرا�شات ال�شتق�شائي������ة الت�شخي�شية للف�شاد التي قام بها البن������ك الدويل، والدرا�شات 

ال�شتق�شائية التي اأجراها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية عن الف�شاد واملن�شورات 

التحليلية واملنهجية ال�شادرة عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي اإل اأمثلة قليلة.

دة لإج������راء قيا�شات  وعل������ى الرغ������م من كل هذه املب������ادرات، فل توجد حت������ى الآن منهجية موحَّ

ة  موثوق������ة وموحدة للف�شاد ومواط������ن ال�شعف جتاهه. فالنهج املتبعة اإىل الي������وم مل ترتجم اإىل ُعدَّ

* ملحظات اأُديل بها يف افتتاح موؤمتر الأكادميية الدولية ملكافحة الف�شاد، فيينا، 2 اأيلول/�شبتمرب 2010.
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اإح�شائي������ة معياري������ة )مفاهيم، واأ�شالي������ب واأدوات ا�شتق�شائية، وموؤ�������رشات(، وغياب املعايري قد 

ي������وؤدي اإىل نتائج خميبة للآمال. وقد تخرج درا�شت������ان ا�شتق�شائيتان للعينات بنتيجتني متباينتني 

 اإىل ح������د كب������ري بالرغم من اإجرائهم������ا يف نف�س البلد ونف�س التوقيت، ب�شب������ب اتباعهما خليارات 

منهجية خمتلفة.

واإزاء ه������ذه اخللفية، فلي�س البن������اء على التجارب ال�شابقة واحلالي������ة والدرو�س امل�شتفادة لتعزيز 

وحت�شني املناه������ج القائمة على الأدلة �رشورياً وح�شب، واإمنا هو ممكن اأي�شاً، حتى يت�شنى اإنتاج 

كتل������ة معرفية م�شرتكة و�شليمة من الناحية العلمية ح������ول تقييم الف�شاد. وميكن حتقيق ذلك من 

خلل دعم حوار علمي دويل لتوطيد املنهجيات احلالية ومن خلل اإ�شدار وثائق منهجية ت�شتمل 

عل������ى مبادئ توجيهية وممار�شات جيدة. وم������ن �شاأن مثل هذا احلوار اأي�شاً اأن ي�شجع على اإجراء 

املزي������د من البحوث ب�شاأن جم������الت واأمناط الف�شاد التي مل تزل تقييماته������ا امل�شتندة اإىل اأدلة يف 

مراحله������ا الأوىل. وهذا يت�شمن تقيي������م الف�شاد يف القطاع اخلا�س اأو تقييم اأنواع الف�شاد التي ل 

تغطيها الدرا�شات ال�شتق�شائية التقليدية مثل الختل�س وجرائم الف�شاد الكربى.
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 االإح�صاءات اجلنائية الدولية: ملاذا هي مطل�بة، 

وكيف ينبغي حت�صينها، وما حتقق حتى االآن

*
بقلم جوليا موجلِّيني

مقدمة

ظل البحث عن اأدلة جتريبية لدعم بحوث اجلرمية عرب الوطنية واحدة من اأ�شق املهام منذ ظهور 

 نيابوليتان )[1]، ال�شفحتان xiii-xii( بو�شوح 
َّ

اأول الدرا�ش������ات املقارنة يف هذا املجال. وقد ب������ني

 اأنَّ اأول املتطلب������ات ال�رشوري������ة للبحوث عرب القومية هو احل�شول عل������ى البيانات اجلنائية لعدد 

من الدول.

وقد اأ�شهمت الإح�شاءات اجلنائية الدولية اإىل حد كبري يف تنامي البحوث عرب الوطنية يف جمال 

اجلرمية وكذلك يف بزوغ جنم علم اجلرمية التجريب ي [2]. وحيث اأنَّ اإن�شاء درا�شة اجلرمية على 

اأ�شا�������س متني من امل�شاهدات التجريبية ي�شاعد على تو�شيح امل�شائل املفاهيمية حول العلقة بني 

عملي������ات امل�شتوى الكلي وبني اجلرمي������ة )[3]، �س 299(، فقد غدا توافر م�شادر للبيانات قادرة 

عل������ى اأن ت�شمن اإمكاني������ة مقارنة البيانات اجلنائية لبلدان عدة على نح������و موثوق اأمراً جوهرياً 

 يف العقد املا�شي.
ٍ
ب�شكل متنام

يتن������اول هذا املق������ال اأول اأ�شول الإح�شاءات اجلنائي������ة الدولية ويَ�شف التعقي������دات وال�شلبيات 

الرئي�شي������ة املتعلقة مب�شك������لت �شدقية الإح�ش������اءات اجلنائية وموثوقيته������ا وقابليتها للمقارنة. 

ق املقال اإىل املب������ادرات ال�شابقة، مبا يف ذلك املبادرات الأخ������رية، على امل�شتوى  بع������د ذلك يتط������رَّ

 ال������دويل وعلى امل�شت������وى الأوروب������ي، التي ا�شتهدف������ت حت�ش������ني الإح�شاءات اجلنائي������ة ملواجهة 

تلك التحديات.

االإح�صاءات اجلنائية الدولية: اللغة التجريبية لعلم اجلرمية املقارن

اإنَّ درا�شة علم اجلرمية من منظ������ور مقارن تعني درا�شة اجلرمية والقانون والرقابة الجتماعية 

 وهو ما يتيح مقارنة وم�شاهاة امل�شكلت اجلنائية يف 
* *

يف ثقافت������ني اأو اأكرث ب�شكل منهج������ي [4].

دول خمتلف������ة، واختبار النظريات ح������ول الأ�شباب الجتماعية للجرمية يف �شياقات خمتلفة، وفهم 

ة يف  * باحث������ة يف مركز البحوث امل�شرتك املعن������ي باجلرمية عرب احلدود الوطنية يف ميلنو (Transcrime) وحما�رشِ

كلية علم الجتماع يف اجلامعة الكاثوليكية مبيلنو.

** "عل������م اجلرمية املقارن" هاهنا مق�شود كمرادف ملا يعرفه �شتامت������ل Stamatel )[5]، �س 4( "كعلم اجلرمية عرب 

الوطنية". وامل�شطلح الأخري ي�شدد على كون مو�شوع البحث هو اجلرمية واأطرافها و�شحاياها يف بلدين اأو اأكرث.
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امل�شك������لت اجلنائية الوطنية عل������ى نحو اأف�شل، ومن ثم تنظيم العدال������ة اجلنائية والإ�شلحات 

القانونية على نحو اأف�شل. وهكذا فاإنَّ علم اجلرمية عرب الوطنية يتيح لنا اأن ننظر اإىل امل�شكلت 

اجلنائية الوطنية من منظور دويل واأن نقرت�س حلول للجرمية من بلدان اأخرى [6 و7 و8].

ولعلم اجلرمية املقارن اأربعة اأهداف رئي�شية هي:

)اأ( الوق������وف على مدى تاأثري الهياكل والثقافات يف �شدة اجلرمية واأنواعها وتوزيعها   

وخ�شائ�شه������ا ومكافحتها على امل�شتوى الوطني، داخل البلدان وفيما بينها )[9]، �س 221، [5]، 

ال�شفحات 5-9(؛

)ب(  تطوي������ر علم اجلرمي������ة من الناحي������ة النظرية من خلل تقيي������م اإمكانية تطبيق   

النظريات الهامة لعلم اجلرمية على نحو يتجاوز احلدود الثقافية والوطنية [9 و10 و5]؛

)ج(  تقيي������م اأداء نظ������م العدالة اجلنائية الوطني������ة وتقييم فعالي������ة �شيا�شات العدالة   

اجلنائي������ة الوطنية والأوروبية والدولية يف البلدان املختلفة. "كلما زادت معرفة املرء ب�شعب اآخر 

اأو ثقافة اأخرى اأو جمتمع اآخر، زادت قدرته على فهم ت�رشفاتهم واأ�شاليب مواجهتهم للم�شكلت 

واملواقف" [11]؛

)د(  فه������م نقاط الق������وة وال�شعف يف اجلوان������ب التنفيذية لنظ������م مكافحة اجلرمية   

 م������ن اأج������ل اخلروج باإج������راءات من�شقة تتخذه������ا �شلطات اإنف������اذ القانون ت�شدي������اً للجرمية عرب 

الوطني������ة )[6]، �س 147(. فجرائ������م مثل غ�شل الأموال، والجّتار باملخ������درات، والجّتار بالب�رش 

وبع�������س اأ�شكال �رشقة مركبات اخلدمات املهنية لي�شت اإل بع�ش������اً من النتائج املرتتبة على عوملة 

 van Dijk ي لها على امل�شتوى العاملي. وقد داأب فان دييك اجلرمية، وبالتايل فل بدَّ من الت�شدِّ

عل������ى تاأكيد "اأنَّ الوقاية من اجلرمية الوطنية تتطلب معلوم������ات ا�شتخباراتية دولية موثوقة عن 

اجلرمية املحلية يف جميع اأنحاء العامل" )[12]، �س 4(.

 : باخت�ش������ار، وكما كتب بينيت Bennet ولين�س Lynch )[13]، �������س 153( منذ عقود م�شت فاإنَّ

"الدرا�شات ع������رب الوطنية للجرمية والعدالة اجلنائية تلعب دوراً هام������اً يف بناء نظرية و�شيا�شات 
عامة يُ�شرت�شد بها يف هذا ال�شدد"، وهذا �شحيح ب�شكل خا�س يف عامل ما بعد العوملة الذي نعي�س 

في������ه اليوم. وم������ن اأجل الو�شول اإىل هذه الأهداف، هناك حاج������ة لبيانات عدالة جنائية موثوقة 

وقابلة للمقارنة بني الدول.

ويف واق������ع الأمر، فقد ظهرت املقارنات التجريبي������ة عرب الوطنية فور توفر اإح�شاءات جنائية يف 

عدد قليل من البلدان، وا�شتمرت بعد ذلك بقوة مع بدايات علم اجلرمية يف نهاية القرن التا�شع 

ع�رش )[2](.
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 وذلك 
 *
وق������د �شهدت الإح�شاءات اجلنائية بداياتها يف اأوروبا الغربية، خلل القرن الثامن ع�رش،

بجم������ع بيانات ق�شائية. وميكن اأن يعد هذا الن�شاط واحداً من اأقدم اأن�شطة جمع البيانات التي 

قامت بها احلكومات لتلبية "احلاجات الإدارية املحا�شبية"، مثل احلاجة للتحكم يف عمل اجلهاز 

الق�شائ������ي )[14]، �������س 39(. واأدى هذا ال�شبب الأ�شلي يف وجود الإح�شاءات الإدارية اإىل كل ما 

* *
يعرتي الإح�شاءات الإدارية املتعلقة باجلرمية من �شلبيات رئي�شية.

تعقيدات و�صلبيات االإح�صاءات اجلنائية االإدارية

م�صكالت امل�ث�قية وال�صدقية

ت�ش������ري املوثوقية اإىل ات�ش������اق و/اأو ثبات القيا�س يف التجارب املتكررة وم������دى قدرة اأداة اأو اإجراء 

حتليلي على اإعطاء قيا�شات مماثلة يف الظروف املماثلة. اأما ال�شدقية فتتعلق بدقة القيا�س، من 

حيث مدى التطابق بني التعريف الإجرائي واملفهوم الذي يرمي لقيا�شه )[16 و17]، �س 27(.

وغالب������اً ما يعترب عدد اجلرائم امل�شجل������ة لدى ال�رشطة اأف�شل مقيا�������س ر�شمي لطبيعة اجلرمية 

وحجمه������ا. ويف الواقع، فمن املمكن اعتبار بيان������ات ال�رشطة عن اجلرائم، اإذا ما قورنت ببيانات 

النيابة العامة والق�شاء واملوؤ�ش�شات الإ�شلحية، اأكرث موثوقية و�شدقية مما عداها من القيا�شات 

 علوة 
 ***

اجلنائي������ة الر�شمية لأنها "اأقرب" اإىل ما يج������ب الك�شف عنه: امل�شتوى الفعلي للجرمية،

عل������ى اأنها اأكرث �شم������ول يف تغطيتها لأنواع اجلرائم واأنها تت�شمن معلومات عن احلوادث حتى يف 

احلالت التي ل تعرف فيها هوية اجلاين )[16]، �س 83(.

فكلم������ا توغل املرء يف "ِقم������ْع" الإح�شاءات الق�شائية، ابتعد عن "امل�شدر": اأي عن عدد اجلرائم 

 فبيانات ال�رشطة 
****

الت������ي ترتكب فعلياً يف املجتمع������ات، وبالتايل ف������اإنَّ "الرقم امل�شترت" يزي������د.

 Jeremy ظه������رت اأول جمامي������ع البيانات الق�شائي������ة يف انكلرتا وفرن�شا. ك������ان القانوين الإنكليزي جريم������ي بنثام *

 ،Peyronnet اأول م������ن و�شع خطة جلمع املعلومات عن اجلرمية يف ع������ام 1778. ويف عام 1827، ن�رش بريونيه Bentham
رئي�س �رشطة باري�س، اأول عر�س مف�شل للإح�شائيات اجلنائية الفرن�شية. وقد انتظرت اإنكلرتا حتى عام 1834، عندما 

�شاغ �شمويل ريدغريف Samuel Redgrave اأول ن�رشة �شاملة للإح�شاءات اجلنائية الإنكليزية )[2]، �س 139(.

لها، اأو  ** من املمكن تعريف الإح�شاءات الر�شمية اأو الإدارية باأنها "الإح�شاءات التي ت�شدرها احلكومات، اأو متوِّ

تدرجها ب�شورة روتينية يف قراراتها" )[15]، �س 8(.

*** وفق������اً لآيب������ي Aebi )[15]، �������س 208( ف������اإنَّ اجلرائم امل�شجلة م������ن قبل ال�رشطة تختلف فيم������ا بينها من حيث 

م�شتويات املوثوقية وال�شدقية املتعلقة باللحظة التي يتم فيها جمع البيانات. فالبيانات التي �شجلت بعد انتهاء ال�رشطة 

من التحقيق )اإح�شاءات املخرجات( اأكرث موثوقية، ولكنها يف نف�س الوقت اأقل �شدقية، من البيانات امل�شجلة عندما يتم 

اإبلغ ال�رشطة باجلرائم، اأو عندما ير�شدها اأو يكت�شفها ال�شباط )اإح�شاءات املدخلت(.

**** هو الفرق بني عدد اجلرائم املرتكبة وعدد اجلرائم امل�شجلة ر�شمياً.
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والبيان������ات اجلنائية الر�شمية عموماً تعاين من م�شاكل خط������رية يف املوثوقية وال�شدقية، خا�شًة 

ب�شبب تاأثري هذا الرقم امل�شترت.

 مت 
*
ووفق������اً لنتائ������ج ال�شتق�ش������اء الأوروبي ب�ش������اأن اجلرمية والأم������ان للعام������ني 2004 و2005،

اإب������لغ ال�رشط������ة يف املتو�شط عن ما يقرب م������ن 50 يف املائة من مرات وق������وع اجلرائم اخلم�س 

 املدرو�ش������ة )ال�شطو، وال�رشقة من ال�شيارات، والنهب، واحل������وادث اجلن�شية، والعتداء والتهديد( 

)[19]، �������س 70(. وم������ن ثم ف������اإن الرقم امل�شترت يُخف������ي وراءه ن�شبة كبرية م������ن احلجم احلقيقي 
**
للجرمية، وهو ما ل ميكن جتاهله اأو حتييده.

وما يتبدى جلياً هو اأنَّ اجلرمية املبلَّغ عنها لي�شت هي ذاتها اجلرمية الفعلية، ويرجع ذلك اأ�شا�شاً 

اإىل اأنَّ الإح�ش������اءات اجلنائية الر�شمية ق������د ُو�شعت لأغرا�س اإدارية ولي�������س لتلبية الهتمامات 

البحثي������ة )[20]، ال�شفحات 3-6(. ويف واقع الأمر فمن املمكن النظر اإىل الإح�شاءات اجلنائية 

الر�شمية باعتبارها اإفرازاً اجتماعياً يتاأثر اأ�شا�شا بال�شيا�شة.

فبنث������ام Bentham يعرِّف الإح�شاءات اجلنائية على اأنها "اأ�شبه ببارومرت �شيا�شي ميكن اأن يتبني 

م������ن خلله اأثر كل عملية ت�رشيعية متعلقة مبو�شوع الإح�شاء ويغدو ملمو�شاً" )[21]، �س 428(. 

لكّن امل�شكلة، وفقاً للودج Lodge، هي اأنَّ "معايرة هذا البارومرت لي�شت دائماً وا�شحة متاماً )[2]، 

�س 159( وميكن اأن تتلعب بها ال�شيا�شة.

ى  غ������ري اأنَّ اجلهات واملوؤ�ش�شات الجتماعية وال�شيا�شية ل تقرر اأنواع ال�شلوك التي ينبغي اأن تُ�شمَّ

جرائ������م فح�شب، واإمنا تقرر اأي�شاً اأي بيانات ع������ن اجلرمية ينبغي الك�شف عنها للجمهور وكيف 

يت������م ذلك. وهكذا فالإح�شاءات اجلنائية تقي�س "التجرمي" )ما يجرمه جمتمع بعينه( اأف�شل مما 

تقي�س ال�شلوكيات الإجرامية الفعلية )[3]، �س 299(.

امل�صاكل املتعلقة باإمكانية املقارنة

مم������ا يزيد من اإ�شكاليات الإح�شاءات اجلنائية الوطنية الر�شمية عند ا�شتخدامها يف املقارنة ما 

بني البلدان، اأنَّ فيها جوانب مفتعلًة اجتماعياً و�شيا�شياً.

** اأجري������ت الدرا�شة يف الدول اخلم�شة ع�رشة ذات الع�شوية "القدمية" يف الحتاد الأوروبي بالإ�شافة اإىل اإ�شتونيا 

وهنغاريا وبولندا.

*** لي�������س الرق������م امل�شترت ثابتاً واإمنا هو يتغري تبعاً لعوامل كثرية )[2]، �س 150(: نوع اجلرمية واملجرمني، وم�شتوى 

الحرتاف، والكفاءة، واإجراءات الت�شجيل، وقدرة قوات ال�رشطة على جمع البيانات [6، 12]، واخل�شائ�س الدميوغرافية 

والجتماعي������ة والقت�شادية لل�شحايا، وهو ما يوؤثر على احتمال الإبلغ عن اجلرائم امل�شتبه فيها واملجرمني املزعومني، 

والأ�شاليب املتغرية لت�شجيل ال�شكاوى املقدمة اإىل ال�رشطة، وهو ما يوؤثر على كفاءة وفعالية ت�شجيل اجلرائم، الخ.
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ففون هوفر Von Hofer )[22]، ال�شفحتان 77-78( ي�شف املقارنات عرب الوطنية للجرمية، التي 

ت�شتن������د اإىل الإح�شاءات اجلنائية الوطنية الر�شمية، باأنها "حمفوفة باملخاطر" ب�شبب ا�شتخدامها 

"قواع������َد افتع������اٍل" تختلف من بلد اإىل اآخر. وقد حدد على وج������ه اخل�شو�س، ثلثة اأنواع رئي�شية 
للعوام������ل املوؤثرة عل������ى نتائج الإح�شاءات اجلنائي������ة: عوامل مو�شوعية، وقانوني������ة، واإح�شائية. 

������ف العوام������ل املو�شوعية على احتمالي������ة اأن يقوم املواطنون باإب������لغ ال�رشطة عن اجلرائم،  وتتوقَّ

وعل������ى مدى حر�س نظام العدالة اجلنائية على ت�شجيل اجلرمية وكفاءته يف هذا ال�شدد، وعلى 

 واأما العوامل القانوني������ة فت�شري اإىل الطرائق 
*
امل�شت������وى احلقيقي للجرمية يف البل������دان املختلفة.

واأما 
**
املختلف������ة لتعري������ف جرمية من اجلرائم يف كل بل������د واإىل خ�شائ�س اإجراءاته������ا القانونية.

العوامل الإح�شائية فت�شري اإىل املناهج املختلفة التي ت�شتخدم لإعداد الإح�شاءات، اأي اإىل قواعد 

***
العد الإح�شائي امل�شتخدمة يف جمع البيانات اجلنائية.

اإذن فمقارن������ة الإح�ش������اءات الإدارية عن اجلرائم املبلَّغ عنها فيما بني البلدان وعلى مدار فرتات 

زمني������ة هي مهمة �شعب������ة. فلي�س من ال�شهل التوفيق بني العوائ������ق الثقافية، وامل�شكلت اجلنائية 

* افرت�������س ياجن Young )[23]، �س 18(، على �شبيل املثال، اأنَّ البلدان ذات امل�شتويات املنخف�شة من العنف الفعلي 

"ق������د تكون م�شتويات الت�شامح مع العنف فيها منخف�شة، وبالت������ايل يتم فيها الإبلغ عن اأفعال قد يتم جتاهلها يف البلدان 
الأك������رث ت�شاحم������اً اأو ميًل اإىل العنف". وقد توؤدي هذه املواقف املختلفة اإزاء اجلرمي������ة اإىل م�شتويات خمتلفة من البيانات 

امل�شجل������ة ع������ن اجلرمية. كما اإنَّ الثقة يف احرتافي������ة ال�رشطة اأو الت�شورات عن التواطوؤ ب������ني ال�شلطات واملجرمني ميكن 

اأن توؤث������ر ب�ش������دة على م�شتوى اجلرائ������م املبلغ عنها اإىل وكالت اإنفاذ القانون )[24]، �������س 125، [25](. وقد اأ�شار العديد 

م������ن الباحث������ني اإىل اأن ما يرتبط مب�شتوى التنمية القت�شادية والب�رشية الوطنية لي�س فقط احتمالية الإبلغ عن اجلرائم 

لل�رشط������ة واإمن������ا اأي�شاً قدرة ال�رشطة على ت�شجي������ل اجلرمية )[3]، �������س 299، [27] ،[26]، ال�شفحات 173-167 [19]، 

ال�شفحت������ان 109-110، [28]، �������س 43(. ولي�س من قبي������ل امل�شادفة اأن جميع البلدان ذات املع������دلت العالية ن�شبياً من 

اجلرائ������م املبل������غ عنها هي من بني بلدان العامل الأكرث ثراًء. ويظهر حتليل معدلت جرائم العنف امل�شجلة ومعدلت جرائم 

القت������ل امل�شجل������ة يف الدول ال�شبع وع�رشين الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي )بيان������ات املكتب الإح�شائي للجماعة الأوروبية 

- يورو�شت������ات( اأنَّ مع������دلت جرائم العنف تزيد يف الدول ذات امل�شتويات العالية من التنمية الب�رشية والرفاه، يف حني اأنَّ 

العك�������س ينطبق عل������ى معدلت جرائم القتل. ويرجع ذلك اإىل اأن البلدان التي تعم������ل فيها دولة الرفاه ب�شورة جيدة، من 

املرج������ح اأن تك������ون فيها خدمات �رشطية اأكرث كفاءة، مع حت�شينات م�شتمرة يف نظ������ام جمع البيانات اجلنائية، اإ�شافة اإىل 

ثق������ة اأكرب بني املواطنني يف املوؤ�ش�شات احلكومية ومن ثم احتمال اأكرب لإبلغ ال�رشطة عن اجلرائم. وكل هذا يعني ارتفاع 

م يف ندوة ا�شتكهومل عن علم اجلرمية(. وع������لوة على ذلك، فاإنَّ البلدان  مع������دلت اجلرائ������م امل�شجلة )[29]، حتليل مق������دَّ

املتقدمة عادة ما تقوم بتقدمي م�شتويات عالية من الرعاية ال�شحية. وقد ثبت اأنَّ لوجود ونوعية الرعاية ال�شحية تاأثرياً 

كبرياً على تقليل معدل العتداءات العنيفة التي تف�شي اإىل املوت، وهو ما يوؤدي بدوره اإىل انخفا�س معدلت جرائم القتل 

لكن مع ارتفاع معدلت جرائم العنف امل�شجلة [30].

** حي������ث اأنَّ اجلرمية واإح�شاءاته������ا هي اإفراز اجتماعي، فمن املمكن اأي�شاً اأن تكون هناك اأفعال جمرمة يف بع�س 

البلدان )مثل حيازة املخدرات( وغري جمرمة يف بلدان اأخرى )[20]، �س 4(. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية املختلفة، 

ي�شري اأحد الأمثلة النمطية اإىل التفرقة بني ا�شتخدام مبداأ القانونية وبني ا�شتخدام مبداأ امللءمة )اأو مبداأ النفعية(. ففي 

البلدان التي يطبق فيها املبداأ الأول، يتعنيَّ على ال�رشطة والنيابة العامة اأن تلحقا جميع اجلرائم التي تعلمان بوقوعها، 

بينم������ا يف البل������دان التي ي�شود فيها املبداأ الثاين، فل معاقبة على اجلرمية اإل اإذا ارتاأى املدعي العام اأن هناك منفعة من 

وراء العقوبة. وهو ما يعني اأن "مبداأ القانونية" يوؤدي اإىل ت�شجيل جرائم اأكرث )[22]، �س 84، [20]، �س 4(.

*** حتديداً ووفقاً لآيبي Aebi [18]، ينبغي حتليل �شتة متغريات قبل ال�رشوع يف مقارنة البيانات فيما بني البلدان 

الأوروبية: )اأ( وجود قواعد مكتوبة تنظم الطريقة التي ت�شجل بها البيانات؛ )ب( وحدة العد امل�شتخدمة يف الإح�شاءات؛ 

)ج( الطريقة التي يتم بها عد جرمية ارتكبها اأكرث من �شخ�س واحد؛ )د( تطبيق قاعدة اجلرم الرئي�شي: فبع�س البلدان 

تتعام������ل مع اجلرائم املرتكبة يف وقت واحد بت�شجيل اأخطره������ا فقط )قاعدة اجلرم الرئي�شي(، يف حني اأنَّ بلداناً اأخرى 

ت�شج������ل ك������ل جرمية على حدة، وهو ما يزيد من عدد اجلرائم امل�شجلة؛ )ه�( الطريقة التي يتم بها عد اجلرائم املتعددة: 

اإذا اأبلغ������ت �شحية عن اجلرمية نف�شها اأكرث من مرة، ف�شوف يتم ت�شجيلها يف بع�س البلدان كجرمية واحدة، بينما ت�شجل 

يف بلدان اأخرى باعتبارها جرائم متعددة؛ )و( التوقيت الذي جمعت فيه بيانات الإح�شاءات اجلنائية.
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املختلف������ة، واأولويات اأجه������زة ال�رشطة، واملناهج املختلفة التي ت�شتخدمه������ا نظم العدالة اجلنائية 

جلمع وعر�س البيانات عن اجلرمية.

ومع كل ذلك، فاإنَّ املقارنة عرب الوطنية �رشورية لإحراز تقدم يف بحوث علم اجلرمية، وقد بُذلت 

جهود عديدة لزيادة موثوقية الإح�شائيات اجلنائية الدولية كي تُ�شتخدم لأغرا�س املقارنة.

 االإح�صاءات والقيا�صات اجلنائية الدولية: التجارب ال�صابقة والتط�رات االأخرية 

واالحتياجات احلالية 

اء ُكلُّ حروفها �صاكنة مَّ االإح�صاءات اجلنائية االإدارية الدولية: لغة �صَ

مل يت������اأت للأمانة العامة للأمم املتح������دة اأن تبداأ يف جمع الإح�ش������اءات اجلنائية اإل بعد احلرب 

العاملي������ة الثانية، يف عام 1947. فقد نُ�رش "التقرير الإح�شائي عن حالة اجلرمية 1946-1937" 

 ليطرح عدداً من امللحظات الهامة ب�ش������اأن ت�شنيف اجلرائم، وخ�شو�شاً ب�شاأن 
*
يف ع������ام 1950،

ح اأن ترجو كل من اللجنة الجتماعية 
ُ

�شعوب������ة اإيجاد بيانات قابلة للمقارنة. ونتيجة لذلك اق������رت

واللجن������ة الإح�شائية م������ن الأمانة العامة اأن "مت�ش������ي ُقدماً يف مهمة �شياغ������ة ت�شنيف اأ�شا�شي 

للجرائم ومعايري دني������ا لتجميع وعر�س الإح�شاءات اجلنائي������ة"** )[2]، ال�شفحتان 156-155، 

[31]، �س 1(.

وكانت منظمات دولي������ة معينة مثل املنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية )الإنرتبول( والأمم املتحدة 

اأول م������ن �رشع يف جمع اإح�شاءات جنائية من عدد كبري م������ن البلدان. ويف اأعقاب تلك املبادرات 

الأوىل، بداأت الوكالت الأوروبية بدورها يف جمع بيانات جنائية للمقارنة ب�شاأن �شتى البلدان.

وفيما يخ�س الإح�شاءات الإدارية، فاإنَّ هناك اأربعة م�شادر رئي�شية للبيانات الكمية عرب الوطنية 

ع������ن اجلرمية والعدال������ة اجلنائية: الإنرتبول من خ������لل قاعدة البيانات الدولي������ة للإح�شاءات 

 ودرا�شة الأمم املتح������دة ال�شتق�شائية لجتاهات اجلرمي������ة وعمليات نظم العدالة 
***

اجلنائي������ة،

* E/CN.5/204 )بالإنكليزية(.

** املرجع نف�شه، �س 27.

*** قاع������دة البيانات الدولي������ة للإح�شاءات اجلنائية اخلا�ش������ة بالإنرتبول هي اأقدم م�ش������در للبيانات الكمية عرب 

الوطنية، فهي مل تزل تقوم على جمع البيانات ال�شنوية حول 14 نوعاً من اأنواع اجلرمية منذ عام 1950، يف حوايل 180 

دة تر�شلها اإىل كل بلد. وقد توق������ف الإنرتبول عن ن�رش الإح�شاءات  بل������داً يف جميع اأنحاء الع������امل، من خلل ا�شتمارة موحَّ

اجلنائية الدولية منذ عام 2006 والبيانات متاحة الآن فقط ملمثلي قوات ال�رشطة يف خمتلف البلدان )[32]، �س 3، �س 

.[34 ،33] ،)51
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 واملكتب الإح�شائي 
**
* واملرج������ع الأوروبي لإح�شاءات اجلرمي������ة والعدالة اجلنائي������ة،

اجلنائي������ة،

***
للجماعة الأوروبية )يورو�شتات(.

وت�ش������رتك هذه امل�ش������ادر الدولية للبيان������ات اجلنائية الإدارية يف نف�س اله������دف املتمثل يف توفري 

قيا�ش������ات �شنوية للجرمية وعمليات نظ������م العدالة اجلنائية تت�شم باأنه������ا مت�شقة وموثوقة وقابلة 

للمقارن������ة بني خمتلف البلدان. وتعود التحديات الت������ي تواجهها جماميع البيانات هذه اأ�شا�شاً اإىل 

العوام������ل املذكورة يف الق�شم ال�شاب������ق: العوامل املو�شوعية والقانوني������ة والإح�شائية. وقد �شعت 

جمامي������ع البيان������ات الدولية، منذ بداياتها الأوىل، لأن تتاأقلم م������ع هذه امل�شكلت من خلل جهود 

تقنية خمتلفة )انظر اأدناه(، وهو ما اأ�شفر عن عديد من التح�شينات يف هذا ال�شدد.

دة" للجرمية د" و"تعاريف م�حَّ ا�صتخدام "ت�صنيف م�حَّ

د" اأو "تعريف ت�شغيلي" لو�شف جرمية بعينها �رشطاً اأ�شا�شياً ملقارنة  يع������د ا�شتخدام "تعريف موحَّ

البيان������ات عرب البلدان، اأو "العمود الفقري للمقارنة" )[36]، �س 121(. فهو ي�شاعد على التغلب 

عل������ى امل�شاكل املتعلق������ة مبقارنة التعاريف القانونية املختلفة للجرمي������ة عرب البلدان )عوامل فون 

هوفر القانونية(.

������دة للظواهر قيد الدرا�شة  وتعط������ي جماميع البيانات الدولي������ة والأوروبية تعاريف ت�شغيلية موحَّ

دة  وتتطل������ب من البلدان اأن تكيِّف اإح�شاءاتها على امل�شت������وى الوطني مبا يتلءم مع الفئات املوحَّ

دة. للجرمية والعدالة واأن تبني اأي انحرافات حمتملة عن هذه التعاريف املوحَّ

* ب������داأت درا�ش������ة الأمم املتحدة ال�شتق�شائية لجتاه������ات اجلرمية وعمليات نظم العدال������ة اجلنائية يف �شبعينات 

الق������رن املا�شي، بهدف جمع بيانات عن مدى انت�ش������ار اجلرمية املبلغ عنها وعمليات نظم العدالة اجلنائية، بغية حت�شني 

حتلي������ل ون�رش هذه املعلومات على ال�شعيد العاملي )مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، 2007(. ومنذ ذلك 

احل������ني اأجريت 12 درا�شة ا�شتق�شائية. وا�شتبيان هذه الدرا�شة معقد ويتيح للبلدان فر�شة تقدمي بيانات و�شفية واإظهار 

دة الواردة يف درا�شة الأمم املتحدة ال�شتق�شائية لجتاهات اجلرمية وعمليات  النحراف������ات املحتملة عن التعاريف املوحَّ

نظم العدالة اجلنائية.

** ول������د املرجع الأوروبي من رح������م مبادرة ملجل�س اأوروب������ا، ا�شتلهاماً من املرجع الأمريك������ي لإح�شائيات اجلرمية 

والعدال������ة اجلنائية )1973(. وقد اأ�ش�س الفريق العامل املعني بتن�شي������ق املبادرة �شبكة من املرا�شلني الوطنيني يف كل بلد. 

ويغط������ي املرجع الأوروبي جمي������ع قطاعات العدالة اجلنائية: ال�رشطة والنيابة العام������ة واملحاكم واملوؤ�ش�شات الإ�شلحية. 

وين�ش������ب تركي������زه على 14 نوعاً من اأنواع اجلرمية )[35]، �س 24، [33]، �س 19(. وقد ن�رش الإ�شدار الرابع والأخري منه 

ناً بيانات اجلرمية من 2003 اإىل 2007.
ِّ
يف عام 2010، مت�شم

*** ب������داأت جه������ود يورو�شتات يف جم������ع بيانات عن اجلرمية منذ وق������ت لي�س ببعيد، يف ع������ام 2004، بهدف اإنتاج 

اإح�ش������اءات عن اجلرمية والعدالة اجلنائية يف الدول الأع�شاء، اإ�شافة اإىل بيانات من البلدان املر�شحة لع�شوية الحتاد 

الأوروبي وبلدان رابطة التجارة احلرة الأوروبية (EFTA)/املنطقة القت�شادية الأوروبية (EEA). ويتم عر�س نتائج جمع 

البيان������ات �شنوياً يف تقرير "اإح�شاءات حتت املجه������ر" (Statistics in Focus)، الذي ين�رش على موقع يورو�شتات ال�شبكي. 

وت�شم������ل املوا�شيع التي يتم تناولها اجلرائم التي �شجلتها ال�رشطة )اجلرمية الإجمالية، والقتل، وجرائم العنف، والنهب، 

وال�شطو املن زيل، و�رشقة املركبات، والجّتار باملخدرات(، ومعلومات عن عدد ال�شجناء وعدد �شباط ال�رشطة.
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دة وتغط������ي العنا�رش البنيوية للجرمية  دة لغة غري قانونية موحَّ وت�شتخدم ه������ذه التعاريف املوحَّ

املطروح������ة للدرا�ش������ة: طريق������ة التنفي������ذ، والهدف م������ن اجلرمية، واملك������ان ال������ذي ترتكب فيه 

������داً للوقائع الإجرامية يف والآث������ار املرتتب������ة عليها. وقد ُو�شعت ه������ذه التعاريف لتتيح فهماً موحَّ
 

ال�شياقات املختلفة.

وم������ن بني التحدي������ات الرئي�شية يف هذا ال�ش������دد حتقيق املواءمة بني ه������ذه التعاريف وجماميع 

البيان������ات املختلفة من اأج������ل الو�شول اإىل بيانات قابلة للمقارنة فيما ب������ني البلدان وكذلك فيما 

 ب������ني جمامي������ع البيانات نف�شها، وم������ن اأجل التقليل م������ن الأعباء الواقعة عل������ى البلدان يف ح�رش 

خمتلف ال�شتبيانات.

وللب������دء يف مواجهة هذا التح������دي، متت يف عام 2010 املواءمة اإىل ح������د كبري ما بني التعاريف 

الت�شغيلية امل�شتخدمة يف درا�شة الأمم املتحدة ال�شتق�شائية العا�رشة لجتاهات اجلرمية وعمليات 

نظ������م العدالة اجلنائية وبني تل������ك امل�شتخدمة يف يورو�شتات ويف املرج������ع الأوروبي لإح�شائيات 

اجلرمية والعدالة اجلنائية.

وع������لوة على ذلك �شعت، اأو ت�شع������ى، الدرا�شات التي اأُجريت موؤخراً عل������ى امل�شتويني الأوروبي 

والدويل اإىل و�شع نظام دويل لت�شنيف اجلرمية. وقد انتهت درا�شة حديثة للمفو�شية الأوروبية، 

ا�شتهدف������ت و�شع نظام لت�شنيف اجلرائ������م اجلنائية على امل�شتوى الأوروب������ي، اإىل نظام ت�شنيف 

اجلرائ������م على �شعيد الحت������اد الأوروبي (EULOCS) ال������ذي و�شعته �رشك������ة يوني�شي�س بلجيكا 

*
Unisys Belgium بال�رشاكة مع معهد البحوث الدولية لل�شيا�شات اجلنائية.

وت�شعى فرقة العمل املعنية بت�شنيف اجلرمية، امل�شرتكة بني اللجنة القت�شادية لأوروبا واملكتب 

املعن������ي باملخدرات واجلرمي������ة، منذ عام 2009 اإىل اإر�شاء جمموعة مب������ادئ ب�شاأن النظم الدولية 

لت�شنيف اجلرمية من اأجل حت�شني ات�شاق اإح�شاءات اجلرمية وقابليتها للمقارنة الدولية. و�شوف 

تُعر�س نتائج هذا العمل يف الجتماع امل�شرتك املقبل بني اللجنة واملكتب يف اأوائل 2011.

 جمع بيانات ف�قية ب�صاأن ق�اعد العد وممار�صات الت�صجيل 

يف البلدان املختلفة

ط������وال �شنوات عديدة ظلت درا�ش������ة الأمم املتحدة ال�شتق�شائية لجتاه������ات اجلرمية وعمليات 

نظ������م العدالة اجلنائية تُورد بيانات فوقي������ة مو�شعة ب�شاأن طريقة ت�شجيل ال�رشطة والنيابة العامة 

* ك������ان الهدف من هذا النظ������ام اأن ي�شبح موؤ�رشاً مرجعي������اً اأو معياراً ميكن ا�شتخدامه يف جم������ال العدل وال�شوؤون 

الداخلي������ة لزيادة الت�شاق الداخلي ل�شيا�شة الحتاد الأوروبي اجلنائية [37]. غري اأنَّ هذا النظام قد تعر�س للنتقاد، يف 

املقام الأول لأنه يختلف كثرياً عن كافة نظم الت�شنيف القائمة الأخرى، وبالتايل فمن �شاأنه اأن يوؤدي اإىل انقطاع ال�شل�شلة 

الزمنية التي مت جمعها حتى الآن.
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واملحاكم للجرائم واملجرمني يف اإح�شاءاتها )قواعد العد( وب�شاأن طريقة تنظيم الإح�شاءات التي 

*
جتمعها هذه الأجهزة يف كل بلد.

اأم������ا املرج������ع الأوروبي لإح�شاءات اجلرمي������ة والعدالة اجلنائية فهو يجمع ه������و الآخر معلومات 

 منهجي������ة ع������ن قواع������د العد الت������ي ت�شتخدمه������ا اأجه������زة العدالة اجلنائي������ة لت�شجي������ل البيانات 

يف اإح�شاءاتها.

ويت������م اإنت������اج البيان������ات الفوقية كخط������وة اأوىل نحو معرفة الإج������راءات املختلفة لنظ������م العدالة 

اجلنائي������ة يف خمتل������ف البلدان. و�شحيح اأن������ه مل يتم بعد حتقيق التجان�س ب������ني قواعد العد فيما 

ب������ني البلدان اإل اأنَّ من �شاأن الطلع على البيانات الفوقي������ة اأن ي�شاعد على اإدراك ما اإذا كانت 

الختلف������ات يف اأرقام اجلرمي������ة بني البلدان ترجع اإىل اختلف������ات يف امل�شتوى الفعلي للجرمية 

اأو اإىل اتب������اع ممار�شات خمتلفة يف الت�شجيل الإح�شائ������ي للجرائم. ومن بني امل�شكلت الرئي�شية 

 يف ه������ذا ال�ش������دد اأنَّ القواعد لي�شت موثقة ر�شمياً ول تتوف������ر اأي معلومات موثوقة عنها يف كثري 

من البلدان.

تغطية اجلرمية غري التقليدية

ل�شنوات عديدة ظل افتقار جماميع البيانات الدولية ملعلومات عن اجلرمية غري التقليدية اإحدى 

 فعلى �شبيل املث������ال مل يكن متاحاً من البيانات ح������ول الف�شاد، اأو اجلرائم 
**
�شلبياته������ا الرئي�شي������ة.

القت�شادي������ة، اأو الجّتار بالأ�شخا�س، اأو تهريب املهاجرين اإل اأقل القليل )[20]، �س 6(. ولذلك 

اأ�شحى موؤخراً قيا�س مثل هذه اجلرائم غري التقليدية اأحد الأهداف الرئي�شية ملجاميع البيانات 

الدولية، اإذ اأنَّ هذه اجلرائم كثرياً ما اأ�شبحت جرائم عرب وطنية، خا�شة ب�شبب عمليات العوملة. 

يف كثري من الأحيان جرائم عرب وطنية. وت�شعى املنظمات الدولية ملواجهة هذه اجلرائم بالتعاون 

م������ع الدول الأع�شاء فيها، مما يزي������د من اأهمية جمع قيا�شات قابلة للمقارنة لهذه اجلرائم على 

امل�شتوى الدويل.

وق������د ا�شتملت الطبعة الرابعة من املرجع الأوروب������ي لإح�شاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية على 

اأرب������ع جرائ������م غري تقليدية، األ وهي: الحتي������ال واجلرائم املت�شلة باحلوا�شي������ب والف�شاد وغ�شل 

الأموال. ويف 2009 بداأ فريق عمل يورو�شتات املعني بتوافر البيانات عن اجلرمية يف جمع بيانات 

** تت�شم������ن هذه البيانات معلومات عن وحدات وقواعد العد وم������ا اإذا كانت البيانات املتوفرة تغطي كامل الإقليم 

اجلغ������رايف للبل������د، وما اإذا كانت ت�شمل اجلرائم واملجرمني امل�شجلني على امل�شتوي������ني الحتادي واملحلي معاً، وما اإذا كان 

هناك تن�شيق مركزي جلمع الإح�شاءات الآتية من خمتلف مراكز ال�رشطة والنيابات ودوائر املحاكم.

* يف اأدبي������ات علم اجلرمي������ة غالباً ما تعرف جرائم مث������ل ال�رشقة وال�شطو والنهب والغت�ش������اب والقتل باجلرائم 

"ال�شائع������ة" اأو "ال�شائ������دة" اأو "التقليدي������ة" متييًزا لها عن "اجلرائ������م املعقدة" اأو "اجلرائم غ������ري التقليدية" مثل اجلرمية 
املنظمة والجّتار باملخدرات والجّتار بالب�رش وتهريب املهاجرين والف�شاد وغ�شل الأموال وغريها من اجلرائم القت�شادية 

واملالية )[12]، �س 17(.
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ع������ن جرميتي غ�شل الأموال والجّتار بالب�������رش. اأما درا�شة الأمم املتحدة ال�شتق�شائية لجتاهات 

اجلرمي������ة وعمليات نظم العدال������ة اجلنائية فهي تغط������ي، منذ اأوىل جولته������ا، جرائم الحتيال 

واخلط������ف والختل�س والر�شوة والف�ش������اد يف ا�شتبياناتها. وبدءاً من الن�شخ������ة العا�رشة للدرا�شة 

مت تف�شي������ل تعريف������ي الر�شوة والف�شاد على نحو اأف�شل، مبا يتف������ق مع التعريفني امل�شتخدمني يف 

املرج������ع الأوروبي لإح�شاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية. ومنذ الن�شخة احلادية ع�رشة للدرا�شة، 

مت تخ�شي�������س منائ������ط موا�شيعية ح�شب احلاجة، تتغري كل عام، لأن������واع معينة من اجلرائم غري 

التقليدية، األ وهي: الف�شاد والجّتار بالب�رش وتهريب املهاجرين.

تدابري مراقبة اجل�دة

من املمكن حت�شني موثوقية البيانات التي يتم جمعها من خلل الدرا�شات ال�شتق�شائية الدولية 

با�شتخ������دام تدابري مراقب������ة اجلودة يف التحقق منه������ا. فاملرجع الأوروب������ي لإح�شاءات اجلرمية 

والعدال������ة اجلنائي������ة يتحقق من البيان������ات التي مت جمعها عن طريق مقارنته������ا مبا ورد منها يف 

طبعات������ه ال�شابق������ة، وعن طريق ح�شاب ن�شب لك������ل 000 100 ن�شمة ومقارنته������ا عرب البلدان، ثم 

ت�شلي������ط ال�شوء على القي������م املتطرفة املحتملة، وعن طريق الت�ش������ال باملرا�شلني الوطنيني طلباً 

للمزي������د من تقييم البيانات. كما قامت درا�شة الأمم املتح������دة ال�شتق�شائية لجتاهات اجلرمية 

وعملي������ات نظم العدالة اجلنائية بتح�شني تداب������ري مراقبة جودة البيانات. فقد و�شعت على وجه 

اخل�شو�������س، ثلث������ة اأنواع من "�شوابط الت�ش������اق": "�شوابط الجتاهات" )ات�ش������اق البيانات مع 

الإجاب������ات الواردة يف اجل������ولت ال�شابقة من الدرا�شة(، و"�شواب������ط الت�شاق الداخلي" )�شوابط 

الت�ش������اق الداخلي مل������رات العد يف �شي������اق الإجابات الواردة عل������ى اأ�شئلة خمتلف������ة يف الدرا�شة( 

و"�شواب������ط امل�شادر املتاحة الأخرى" )�شوابط ات�ش������اق البيانات مع غريها من امل�شادر املعروفة 
 لإح�شاءات اجلرمية، اإن وجدت( وعلوة على ذلك تُ�شتعر�س البيانات التي مت جمعها بالتعاون مع 

خرباء خارجيني.

وترية جمع البيانات

ترتب������ط اأي�ش������اً موثوقية الإح�شاءات اجلنائي������ة الدولية بتحديثها. وحي������ث اأنَّ من املمكن حتليل 

الإح�ش������اءات بغر�س اإثراء البح������وث وال�شيا�شات الوطني������ة والدولية العام������ة، فكلما كانت تلك 

ثة كانت اأقدَر على التعبري ع������ن م�شتويات اجلرمية يف خمتلف البلدان واأعظَم  الإح�ش������اءات حمدَّ

نت درا�شة الأمم املتح������دة ال�شتق�شائية لجتاهات اجلرمي������ة وعمليات نظم  فائ������دًة. وق������د حت�شَّ

العدال������ة اجلنائية موؤخ������راً على هذا ال�شعيد، اإذ �شارت جترى �شنوي������اً منذ عام 2010 بدل من 

مرة كل �شنتني. اأما املرج������ع الأوروبي لإح�شاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية فيقوم بجمع ون�رش 
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البيان������ات كل ثلث �شنوات. وب�شكل عام فاإنَّ جماميع البيانات الأحدث هي جماميع درا�شة الأمم 

املتحدة ال�شتق�شائية ويورو�شتات )فعادة ما تُن�رش اأحدث البيانات املتاحة يف فرتة ترتاوح ما بني 

15 اإىل 20 �شهراً بعد نهاية ال�شنة املرجعية(.

اإنَّ جمامي������ع البيان������ات الدولية جتمع بيانات عن اجلرمية والعدال������ة اجلنائية لأكرث من 30 عاماً 

)1976-2008(، ب�ش������اأن نحو 40 بلداً يف اأوروبا واأكرث من 100 بلد يف جميع اأنحاء العامل، وتغطي 

حوايل 16 نوعاً خمتلفاً من اجلرمية التقليدية وغري التقليدية.

واإىل جان������ب حت�ش������ني جماميع البيانات املذكورة اأع������له، فاإنَّ املنظمات الدولي������ة، وخا�شة الأمم 

مة اإىل البلدان  املتح������دة، ا�شتثمرت الكثري م������ن اجلهد يف م�شاريع تتعلق بامل�شاعدة التقني������ة املقدَّ

ن من جمع اإح�ش������اءات اأف�شل عن اجلرمية والعدالة اجلنائي������ة. وتكمن نقطة بداية  حت������ى تتمكَّ

حت�ش������ني موثوقي������ة وات�ش������اق الإح�شاءات اجلنائية عل������ى امل�شتوى ال������دويل يف حت�شني نظم جمع 

البيانات عن اجلرمية والعدالة اجلنائية على ال�شعيد الوطني. ويف �شبيل مواجهة هذا التحدي 

اأ�شدرت الأمم املتحدة يف عام 2003، بالتعاون مع خرباء دوليني يف جمال الإح�شاء، دليل اإن�شاء 

 وبالإ�شافة اإىل هذا الدليل، الذي يهدف حتديداً اإىل 
*
نظ������ام لإح�شاءات العدالة اجلنائية [38].

حت�ش������ني نظم جمع الإح�شاءات الإدارية ب�شاأن اجلرمية والعدالة، فقد مت اإ�شدار دليلني اآخرين: 

 دليل قيا�س موؤ�رشات ق�شاء الأح������داث )2006( [39]** ودليل ب�شاأن الدرا�شات ال�شتق�شائية عن 

***
الإيذاء [36].

������ذ الأمم املتحدة برامج م�شاعدة تقنية يف بلدان حمددة تت�ش������م باأنَّ لديها حاجة �شديدًة  كم������ا تنفِّ

ومعرتفاً بها دولياً ملعرفة اأف�شل عن الظواهر الإجرامية. وثم م�رشوعان حديثان ميكن اتخاذهما 

مثالني يف هذا ال�شدد:

****
)اأ( برنامج "بيانات من اأجل اأفريقيا"؛  

.http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_89E.pdf :متاح على الرابط *

.www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf :متاح على الرابط **

www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_ :م���ت�������اح عل����ى ال����راب���ط ***

.Victimization_surveys_2009_web.pdf

**** مت اإطلق الربنامج عام 2005 بهدف حت�شني املعارف املتعلقة بظواهر املخدرات واجلرمية يف اأفريقيا، نتيجة 

ل�شع������ف مع������دل ال�شتجابة لدرا�شة الأمم املتحدة ال�شتق�شائية لجتاهات اجلرمي������ة وعمليات نظم العدالة اجلنائية يف 

بلدان اأفريقيا )يف عام 2006، مل ي�شتجب للدرا�شة �شوى 7 من اأ�شل 53 بلداً اأفريقياً(. وي�شاعد الربنامج البلدان الأفريقية 

عل������ى تعزي������ز نظم جمع البيانات لديه������ا، وبالتايل حت�شني قدرتها عل������ى اإعداد التقارير وحتلي������ل البيانات عن اجلرمية 

واملخ������درات. وم������ن اأجل الو�شول اإىل هذا الهدف العام، يعمل الربنامج على:  )اأ( اإجراء درا�شات ا�شتق�شائية للت�رشر من 

(www.unodc.org/unodc/en/data-and- اإ�شدار من�ش������ورات )اجلرمي������ة؛ )ب( عقد حلقات عم������ل ودورات تدريبية؛  و)ج

.analysis/Data-for-Africa.html)

www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Data-for-Africa.html
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)ب(  م�������رشوع "اأداة ر�ضد موؤ�ض�ضات الق�ض������اء واإنفاذ القانون يف غرب البلقان" املمول   

 وق������د اأظهرت نتائج امل�رشوع االأولية اأنَّ اأول اأوجه اال�ضتفادة من امل�ضاعدة 
*
من االحتاد االأوروبي.

التقني������ة، اأال وهو حت�ضني وتعزيز النظم الوطنية جلمع اإح�ض������اءات اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

يق������ود اإىل ا�ضتف������ادة ثانية مهمة، اأال وهي تد�ض������ني عملية مواءمة اإح�ض������اءات اجلرمية والعدالة 

اجلنائية مع املعايري الدولية.

اإنَّ كل ه������ذه اجلهود والتح�ضينات وامل�ضاري������ع امللمو�ضة متثل خطوات اأ�ضا�ضية نحو عملية املقارنة 

بني القيا�ضات الر�ضمية الدولية للجرمية. ولكن ماذا عن �ضدقيتها؟

الدرا�سات الدولية اال�ستق�سائية للت�رضر من اجلرمية: احلروف املتحركة الالزمة لتف�سري لغة 

اجلرمية بحيث ت�سبح لغًة ناطقًة

�ضحي������ح اأنَّ التح�ضينات التي اأُدخلت موؤخراً على جماميع البيانات الدولية قد �ضاعدت على حل 

العدي������د من امل�ضكالت املتعلقة مبقارنة االإح�ضاءات اجلنائية فيما بني بلدان خمتلفة، اإال اأنَّ هذه 

االإح�ضاءات ت�ضتند اإىل بيانات جنائية اإدارية وبالتايل فهي حتمل يف طياتها معوقات هائلة. واأهم 

ه������ذه املعوق������ات اأنَّ االإح�ضاءات االإدارية تعبرِّ عن م�ضتوى كفاءة اإج������راءات الت�ضجيل التي تتبعها 

 عن امل�ضتوى الفعلي للجرمية يف املجتمعات، فهي ناجتة 
رِّ

اأجه������زة العدالة اجلنائية اأكرث مما تُع������ب

عن املعايري القانونية واالحتياجات ال�ضيا�ضية واالإدارية ]6، 12[.

وينبغ������ي النظ������ر اإىل االإح�ضاءات اجلنائية الر�ضمي������ة باعتبارها اإر�ض������ادات توجيهية اأو "لغة من 

احل������روف ال�ضاكنة فقط حتتاج اإىل اإ�ضافة حروف متحركة لتكون مفهومة" )G. Tarde، اقتبا�س 

يف ]2[(، فهي بحاجة اإىل اأن تف�رش وفق مقايي�س اإح�ضائية اأخرى، مثل املعلومات املتعلقة ب�ضحايا 
اجلرمية )]2[، ال�ضفحتان 152-153، ]40[، �س 24(.

ن من االلتفاف حول م�ضكالت ال�ضدقية املتاأ�ضلة يف االإح�ضاءات االإدارية وا�ضتكمال  وحتى نتمكَّ

ال�ضورة التي تر�ضمها البيانات الر�ضمية عن اجلرمية، فقد ا�ضتُحدثت درا�ضات ا�ضتق�ضاء الت�رشر 

م������ن اجلرمية يف اأواخ������ر ال�ضتينات من القرن املا�ض������ي. وهذه الدرا�ض������ات اال�ضتق�ضائية تقي�س 

اجلرمي������ة مبعزل عن اأن�ضطة ال�رشطة والتالعب ال�ضيا�ضي اأو االإداري، من خالل اإجراء مقابالت 

�ضخ�ضي������ة مع عينة متثيلية من االأفراد و�ضوؤالهم عن جتاربهم مع اجلرمية. وبهذه الطريقة ميكن 

اأي�ضاً التغلب جزئياً على م�ضكلة الرقم امل�ضترت.

(www.unodc.org/southeasterneurope/en/cards-project.html)

Untitled-1   1 11/1/12   3:06 PM

* يه������دف البنام������ج اإىل دفع اآليات االإح�ض������اء الوطنية القائمة يف موؤ�ض�ضات العدالة وال�ض������وؤون الداخلية )ال�رشطة 

والنياب������ة واملحاكم( يف املنطقة باجتاه االمتثال للمكت�ضبات واملعاي������ري واملمار�ضات املثلى الدولية واالأوروبية. وبعد بحوث 

ذ دورات تدريبية حمددة يف  مكثفة اأ�ضفرت عن تقارير تقييم تقنية ومبادئ توجيهية للبامج يف كل بلد، َو�ضع امل�رشوع ونفَّ

كل بلد باال�ضتعانة بخباء دوليني                                                                            .
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وقد اأجرت الأمم املتح������دة اأوىل درا�شاتها ال�شتق�شائية الدولية ب�شاأن �شحايا اجلرمية عام 1989، 

بغر�س توفري بيانات عن اجلرمية و�شحاياها مبعزل عن الحتياجات الإدارية؛ وهو ما اأعطى علماء 

نهم من تتبع الجتاهات واختبار نظرياتهم عن اأ�شباب  كِّ ُ
الجتماع م�شدراً بديًل لبيانات اجلرمية، مي

اجلرمية عرب الوطنية [7، 41]. وقد اأُجريت حتى الآن اأكرث من 140 درا�شة ا�شتق�شائية يف اأكرث من 

70 بل������داً، ومت تنفيذ اآخر الدرا�شات ال�شتق�شائية الدولية ب�شاأن �شحايا اجلرمية يف 2005/2004، 

كم������ا اأُجريت درا�شة ا�شتق�شائية رائ������دة يف عام 2010 يف �شتة بلدان )اأملاني������ا والدامنرك وال�شويد 

وكندا واململكة املتحدة وهولندا( لختب������ار ا�شتخدام املقابلت ال�شخ�شية املتنوعة الأمناط، مبا يف 

ذل������ك املقابلت على �شبكة الإنرتنت )املقابلت املي�رشة حا�شوبياً على �شبكة الإنرتنت(، وذلك بهدف 

 ومن املقرر اأن جتري اجلولة ال�شاد�شة من 
*
التقلي������ل من تكاليف اجلولت امل�شتقبلية للدرا�شة [42].

الدرا�ش������ة ال�شتق�شائي������ة الكاملة عام 2013، وهو ما يعد بل �شك اأه������م تطورات جمع الإح�شاءات 

اجلنائية الدولية يف الآونة الأخرية، وحجر اأ�شا�ٍس يف علم اجلرمية التجريب ي )[12]، �س 7(.

وتوؤكِّد اآخر مبادرات الوكالت الدولية والأوروبية على هذا الهتمام املتزايد بدرا�شات ا�شتق�شاء 

الت�رشر من اجلرمية كاأداة جلمع البيانات قادرة على تعزيز قابلية البيانات اجلنائية للمقارنة عرب 

البل������دان وعلى دمج املعلومات الواردة من امل�شادر الإدارية للإح�شاءات اجلنائية. فعلى امل�شتوى 

الدويل، اأ�شدرت اللجنة القت�شادي������ة لأوروبا ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 

دلي������ل الدرا�شات ال�شتق�شائية ع������ن الإيذاء، فيما يعمل يورو�شتات على درا�شة ب�شاأن ال�شلمة يف 

اأوروب������ا )دخلت مرحلتها التجريبية يف الوقت الراهن( وعل������ى منيطة درا�شة ا�شتق�شائية خا�شة 

بالحتاد الأوروبي حول اجلرائم �شد الأعمال التجارية.

ويهدف دلي������ل الدرا�شات ال�شتق�شائية عن الإيذاء اإىل توفري مب������ادئ توجيهية منهجية مل�شاعدة 

البل������دان يف ت�شميم درا�شاتها الوطنية ل�شتق�شاء �شحايا اجلرمية )[31]، �س 232؛ [36](، كما 

يربهن على احلاجة لتو�شيع نطاق انت�شار درا�شات ا�شتق�شاء الإيذاء يف خمتلف البلدان، من خلل 

تقدمي اقرتاحات مفيدة للبلدان التي تخطط لو�شع درا�شة ب�شاأن ا�شتق�شاء الإيذاء لأول مرة ولها 

خربة حمدودة يف هذا املجال.

كم������ا ثبتت ه������ذه املبادرات اأنَّ النجاح اجلزئي الذي حققته درا�ش������ات ا�شتق�شاء الإيذاء كم�شادر 

مكمل������ة للمعلومات عن اجلرمية مل ي�شل بعد على ال�شعيد الدويل اإىل امل�شتوى املنتظم واملنهجي 

املطل������وب حتى تكون هذه الدرا�شات مبثابة م�ش������در منهجي مواز ملا هو متاح حالياً من امل�شادر 

ال�رشطية )[43]، �س 53(.

بي������د اأنَّ درا�شات ا�شتق�ش������اء الإيذاء تواجه بدورها بع�س املعوقات م������ن حيث قابليتها للمقارنة، 

وذل������ك اأ�شا�شاً ب�شبب م�شكلت منهجية ولأن ه������ذه الدرا�شات جترى على عينة من ال�شكان وتُعربِّ 

.[44 ،14] **
عن م�شكلت اجلرمية كما يت�شورها ويتذكرها املواطنون

.http://62.50.10.34/icvs/About_ICVS_2010/History_and_new_pilot انظر *

** اجلرمية اإفراٌز اجتماعي، وقد تختلف الت�شورات عنها وتف�شرياتها فيما بني مواطني البلدان املختلفة، وخا�شة 

بالن�شب������ة لأن������واع اجلرمية الأكرث ارتباطا بالثقاف������ة من حيث الت�شورات ال�شائدة عنها )مث������ل العتداء اجلن�شي، والعنف 

املن ������زيل(. كما ميكن اأن تتاأثر نتائج الدرا�شة ال�شتق�شائية باحتمال قي������ام �شتى امل�شتطلعني بالك�شف عن اأنواع معينة من 

اجلرائم التي عانوا منها، مثل الغت�شاب اأو العتداء اجلن�شي )[41، 17](.
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وقد تبنيَّ اأنَّ م�شادر اخلطاأ املذكورة اأعله متيل اإىل اأن تقود اإىل التهوين ل التهويل من تقديرات 

ع������دد �شحايا اجلرمية. فما يعرقل م�شرية درا�شات ا�شتق�شاء الإي������ذاء هو ب�شكل اأو باآخر الرقم 

امل�شترت اخلا�س بها. ومن ثم فاإنَّ لكل من الإح�شاءات اجلنائية الإدارية وبيانات ا�شتق�شاء الإيذاء 

م�شكلتها التي حتد من موثوقيتها وقابليتها للمقارنة فيما بني البلدان.

وبالت������ايل يتزايد النظر اإىل درا�ش������ات ا�شتق�شاء الإيذاء والإح�شاءات الإداري������ة على اأنها تدابري 

متكامل������ة ل متناف�شة، مع ال�شع������ي اإىل امل�شي يف اإدماجها �شمن املتغ������ريات املرتبطة بال�شياقات 

الجتماعية والقت�شادية قيد الدرا�شة )[12]، ال�شفحتان 15-14(.

اال�صتنتاجات: حت�صني جماميع البيانات القائمة واإدماج �صتى القيا�صات اجلنائية من اأجل فهم 

الظ�اهر االإجرامية فهمًا اأف�صل

وقفن������ا يف هذا املقال عل������ى جانبني رئي�شيني من جوانب حت�شني الإح�ش������اءات اجلنائية الدولية 

م������ن حيث قابليته������ا للمقارنة، ميكن التعبري عنهما مبفهومي "حتقي������ق التجان�س بني املدخلت" 

و"حتقيق التجان�س بني املخرجات" )[36]، �س 119(.

وي�ش������ري اأول هذي������ن املفهومني اإىل الو�شائل امل�شتخدمة لتح�شني قابلي������ة املقارنة من خلل تعديل 

خ�شائ�������س اأداة جمع البيانات. وقد تناول هذا املقال �شم������ات جماميع البيانات الدولية القائمة 

واآخر التطورات التي طراأت عليها من حيث حت�شني قابلية البيانات اجلنائية للمقارنة فيما بني 

البلدان. وقد تعنى التطورات امل�شتقبلية يف هذا ال�شدد بتوحيد قواعد العد يف كل البلدان ودمج 

�شتى جماميع البيانات الدولية املختلفة يف درا�شة ا�شتق�شائية مو�شعة واحدة.

ويه������دف "حتقيق التجان�س بني املخرجات" اإىل معاجلة م�شكلة قابلية البيانات اجلنائية للمقارنة 

فيما بني البلدان من خلل م�شاهاتها م�شاهاة نقدية بالقيا�شات اجلنائية البديلة.

وينبغ������ي اأن تُ�شتخدم بيانات ال�شحايا، اإىل جانب موؤ�رشات غ������ري مت�شلة مبا�رشة باجلرمية، مثل 

املتغريات الدميوغرافي������ة والقت�شادية، ل�شتكمال ال�شورة الت������ي تر�شمها الإح�شاءات الر�شمية 

للجرمي������ة، من خلل اإن�شاء موؤ�������رشات للجرمية جتمع بني املجالت الثلث������ة للمعلومات )[45]، 

[20]، ال�شفح������ات 7-12 [17]، ال�شفحات 23-27(. والفكرة الأ�شا�شية هي اأنَّ "اجلمع بني عدة 
مقايي�������س غ������ري مر�شية، ميكن اأن يعطي مقيا�شاً اأ�شد متانة واأك������رث �شلحية يف كثري من الأحيان 

ى بالتثليث. للظاهرة قيد الدرا�شة" [45]، وهذا ما ي�شمَّ
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فالواق������ع يقول اإنَّ الدمج بني م�ش������ادر البيانات املختلفة، الإدارية منه������ا وامل�شتندة اإىل درا�شات 

ا�شتق�شائي������ة، واملتغ������ريات ال�شياقية غري املرتبطة ارتباطاً مبا�������رشاً باجلرمية يعترب الآن من اأبرز 

املج������الت الواعدة يف البحوث املقارن������ة عن اجلرمي������ة )[46]، [47]، [48]، [35]، [49]، [40]، 

.)[28] ،[51] ،[50]
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نح� نظام دويل لت�صنيف اجلرائم

 فرقة العمل املعنية بت�صنيف اجلرائم امل�صرتكة بني اللجنة االقت�صادية

 الأوروبا ومكتب االأمم املتحدة املعني

باملخدرات واجلرمية*

خلفية ومقدمة

يف �شبيل حت�شني ات�شاق اإح�ش������اءات اجلرمية وقابليتها للمقارنة الدولية، وتي�شري الإبلغ الدويل 

عن بيانات جنائي������ة مت�شقة، اقرتح اجتماع م�شرتك بني اللجنة القت�شادية لأوروبا ومكتب الأمم 

املتح������دة املعني باملخدرات واجلرمية ب�شاأن اإح�شاءات اجلرمي������ة يف ت�رشين الأول/اأكتوبر 2008 

اإن�شاء فرقة عمل ل�شياغة مبادئ واإطار لنظام دويل لت�شنيف اجلرائم. وقد ح�شلت فرقة العمل 

املعني������ة بت�شنيف اجلرائم على وليته������ا واخت�شا�شاتها من موؤمت������ر الإح�شائيني الأوروبيني يف 

ت�رشي������ن الأول/اأكتوبر 2009، وانتهت من م�رشوع تقرير مت توزيعه على البلدان للت�شاور يف اأوائل 

عام 2011. ومن املقرر اأن ي�شتعر�س هذا امل�رشوَع مكتُب موؤمتر الإح�شائيني الأوروبيني يف ت�رشين 

الثاين/نوفم������رب 2011. ومن بني اأهم اإجنازات فرقة العم������ل تو�شلها ملجموعة من املبادئ املتفق 

عليه������ا وم�رشوع اإطار لنظام دويل لت�شني������ف اجلرائم للأغرا�س الإح�شائية. ويعر�س هذا املقال 

املب������ادئ امل�شتخدمة يف بناء نظام لت�شنيف اجلرائم والنقاط الرئي�شية مل�رشوع تقرير فرقة العمل 

ال�شادر عام 2011.

* يف اأواخ������ر عام 2009 اأن�شاأ موؤمتر الإح�شائيني الأوروبيني فرقة العم������ل املعنية بت�شنيف اجلرائم، امل�شرتكة بني 

اللجنة القت�شادية لأوروبا ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واأ�شند اإليها مهمة الت�شنيف اجلنائي. وقد 

ت�شمن������ت ع�شويتها ممثلني ع������ن املعاهد الإح�شائية الوطنية، واملوؤ�ش�شات الدولي������ة ومعاهد البحوث، مبا ي�شمل الأفراد 

الآتية اأ�شماوؤهم: �شول ماكفارلني Soula Macfarlane وفيونا داوزيل Fiona Dowsley )مكتب الإح�شاء الأ�شرتايل(، روزانا 

تيك�ش������ريا دي �شيكويرا اإي اأوليف������ريا Rosane Teixeira de Siqueira e Oliveira )املعهد الربازيلي للجغرافيا والإح�شاء(، 

ج������ون ترين������ر John Turner )هيئة الإح�شاء الكندية(، ماريا جوزيبينا مورات������وري Maria Giuseppina Muratore )املعهد 

الوطن������ي للإح�ش������اء، اإيطاليا(، فريت�س هول�س Frits Huls )هيئة الإح�شاء الهولندي������ة(، بيدرو رويز Pedro Ruiz )املعهد 

الوطن������ي للإح�شاء، اإ�شبانيا(، غوردون باركلي Gordon Barclay )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�شمالية(، 

اآل������ن بيك Allen Beck )الوليات املتحدة الأمريكية(، اأثينا كارفوناراك������ي Athina Karvounaraki )املفو�شية الأوروبية(، 

�شينثيا تافاري�������س Cynthia Tavares )يورو�شتات(، مار�شيلو اآيب������ي Marcelo Aebi )جامعة لوزان/ هيئة الإح�شاءات 

العقابي������ة التابعة ملجل�س اأوروبا(، كاوكو اأروما Kauko Aromaa )املعه������د الأوروبي ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنت�شب اإىل 

الأمم املتح������دة(، يورج مارتن ييله Joerg-Martin Jehle وبول �شمي������ت Paul Smit )املرجع الأوروبي لإح�شاءات اجلرمية 

والعدال������ة اجلنائية(، اآن������ا األفازي ديل فراتي Anna Alvazzi del Frate )�شديق لفرق������ة العمل(. كما عمل كل من �شتيفن 

مالب������ي Steven Malby، واإنريكو بيزوني������و Enrico Bisogno، ومايكل ياندل Michael Jandl )مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية( وباولو فالنتي Paolo Valente )اللجنة القت�شادية لأوروبا( كاأمانة لفرقة العمل.
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احلاجة اإىل ت�صنيف جنائي دويل

اأينم������ا توفرت اإح�شاءات جنائية جديدة، اأياً كان م�شدرها، فثم اهتمام مبقارنتها مع غريها من 

الإح�ش������اءات املتاحة. ورمب������ا يكون املطلوب هو املقارنة على مدار ف������رتة زمنية، اأو بني امل�شادر 

املختلفة داخل البلد الواحد، اأو مع اإح�شاءات وردت من بلدان اأخرى، اأو مع املتو�شطات الإقليمية 

 ما اإذا كانت تغريات قد طراأت على م�شتويات اجلرمية على مر 
ّ

اأو العاملية. فاملقارنة مهمة لتُبني

الزمن، ولتقييم اآثار ال�شيا�شات العامة، وكنقطة انطلق لفهم العوامل الكامنة التي قد تكون �شبباً 

وراء اختلف معدلت اجلرمية باختلف ال�شياقات.

بيد اأنَّ املقارنة املثم������رة والفعالة لإح�شاءات اجلرمية تواجه عدداً من التحديات. ومن بني اأهم 

ه������ذه التحدي������ات م�شاألة تعريف اجلرمية. وكم������ا �شنبنيِّ فيما هو اآت، ف������اإنَّ اإح�شاءات اجلرمية 

امل�شتق������اة من م�ش������ادر خمتلفة عادة ما يتم التو�شل اإليها اعتم������اداً على تعاريف خمتلفة. ونتيجة 

لذلك، فاإنَّ مقارنة ب�شيطة بني بلدان خمتلفة من حيث عدد اجلرائم املرتكبة، التي تبدو يف ظاهر 

الأمر وكاأنها قد �ُشجلت حتت بنود مت�شابهة، قد تكون يف واقع الأمر م�شللة للغاية.

اإذن فالغر�������س من الت�شنيف هو جتميع وتنظي������م املعلومات ب�شورة منهجية وذات دللة يف �شكل 

������د ميكن ا�شتخدامه للوقوف على مدى ت�شابه الأفك������ار اأو الوقائع اأو الأ�شياء اأو الأ�شخا�س.  موحَّ

وم������ن �شاأن ت�شنيف اجلرائم املن�شود على ال�شعيد الدويل اأن يكون مبثابة اإطار تعريفي عام لكٍل 

ر اإجراء عملية  من عمليات الت�شجيل الأولية وما يليها من اأن�شطة الإبلغ عن البيانات. وعند تعذُّ

الرتمي������ز والت�شجيل الأولية للأفعال والأحداث عند النقطة التي يتم فيها اإبلغ ال�رشطة وقيامها 

بالت�شجي������ل وفق������اً للنظام الدويل لت�شنيف اجلرائ������م، فقد يكون من املمك������ن ا�شتخدام البيانات 

املتوفرة يف نظام م������واز للرتميز اأو اإعادة ترميز ال�شجلت الفردية وفقاً للنظام الدويل لت�شنيف 

ر كل الأمرين ظل النظام الدويل لت�شني������ف اجلرائم قادراً على اإر�شاء نظام  اجلرائ������م. فاإذا تعذَّ

د متفق  م�شرتك ميكن من خلله "ترجمة"، اأو تخطيط البيانات الإح�شائية املتوفرة يف �شكل موحَّ

علي������ه. ومبا اأنَّ النظام الدويل لت�شنيف اجلرائ������م ي�شتند اإىل الوقائع، فمن املمكن اأي�شاً اأن يوفر 

داً للمقارنة ل بني اإح�ش������اءات ال�رشطة يف بلدان خمتلفة وح�شب، واإمنا اأي�شاً ملقارنة  �شك������ًل موحَّ

الإح�شاءات امل�شتمدة من درا�شات ا�شتق�شاء الإيذاء باإح�شاءات ال�رشطة.

طبيعة اإح�صاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية

فها القانون على هذا النحو.  من وجهة النظر القانونية، فاإنَّ واقعة ما ل تعترب جرمية اإل حني يعرِّ

ل جرائم  وبالرغ������م من تفاوت النظم القانونية الوطنية، فاإن جمموعة الأفعال التي يُرى اأنها ت�شكِّ

*
ن على هيئة قانون جنائي وطني اأو قانون عقوبات وطني. عادة ما تُدوَّ

* تختل������ف م�شادر القانون اجلنائي تبع������اً للتقاليد والأ�شول القانونية الوطنية، �شواء القانون الروماين اأو املدين اأو 

القان������ون العرفي اأو ال�رشيع������ة الإ�شلمية. ويف بع�س الوليات الق�شائية هناك اأكرث م������ن قانون جنائي اأو قانون عقوبات 

.Katz [1] واحد، بل قد تكون بع�س اجلرائم غري مدونة. لإلقاء نظرة عامة على هذا املو�شوع انظر كاتز
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اإل اأنَّ القوان������ني اجلنائي������ة الوطنية لي�شت متجان�شة. فمن املعروف جي������داً اأنَّ التقاليد القانونية 

املختلف������ة تتعام������ل مع الوقائع املت�شابه������ة يف جوهرها بطرائق خمتلف������ة اأو ت�شتخدم م�شطلحات 

مت�شابهة لتو�شيف وقائع خمتلفة. فقد تكون بع�س الأفعال جرائم يف بلد ما ولي�شت كذلك يف بلد 

اآخر. ففعل الدخول غري امل�رشح به اإىل من زل بق�شد ال�رشقة، على �شبيل املثال، قد ي�شمى �شطواً 

وفق������اً لقان������ون بلد من البلدان، و�رشقة كربى يف بلد اآخر. واجلرمية امل�شماة بالعتداء قد تتطلب 

حدوث تلم�س مادي يف بلد دون اآخر.

وفيما توجد ف������وارق بني القوانني اجلنائية الوطنية، فمن املمكن مع ذلك الوقوف على جمموعة 

اأ�شا�شية من الأفعال التي يعتربها اجلميع جرائم. وب�رشف النظر عن فنيات اللغة القانونية، فاإنَّ 

ف  هناك اأفعالً اأ�شا�شية معيَّنة، مثل اأخذ ممتلكات �شخ�س دون ر�شاه واإ�شابة اأو قتل �شخ�س، تُعرَّ

كجرائم )بطرائق �شديدة التباين( يف قوانني كل البلدان.

ويُر�ش������ي ه������ذان املفهومان للجرمية - التعري������ف القانوين التقني والفع������ل ال�شائع غري املقبول - 

اأُ�ش�������س اثنني من امل�ش������ادر الرئي�شية لإح�شاءات اجلرمية، األ وهم������ا: اجلرمية امل�شجلة من قبل 

 ال�رشطة والبيانات املبنية على ا�شتق�شاء الإيذاء. و�شوف نعر�س لكليهما يف هذا املقال يف �شياق 

ت�شنيف اجلرائم.

عة  اإنَّ نقط������ة البداية يف تف�شري الإح�شاءات اجلنائية الإدارية ه������ي اإدراك اأنَّ الإح�شاءات املجمَّ

امل�شتم������دة من �شجلت ال�رشطة والنيابة العامة واملحاك������م واملوؤ�ش�شات الإ�شلحية هي، يف املقام 

الأول، اإح�شاءات عمل اإدارية جتريها ال�شلطات املخت�شة. فاإح�شاءات اجلرمية امل�شجلة من قبل 

ال�رشطة، على �شبيل املثال، ل تقي�س اجلرمية من حيث كونها جرمية، واإمنا تعطي معلومات حول 

لَت لأغرا�س تنفيذية. اجلرائم التي تنامت اإىل علم ال�رشطة و�ُشجِّ

وتتف������اوت معدلت اإب������لغ ال�رشطة تفاوتاً كبرياً فيما بني البل������دان وح�شب نوع اجلرمية يف البلد 

الواح������د. لكن م������ن الوا�شح اأنَّ هناك اأعداداً كبرية من اجلرائم ل تُبل������غ بها ال�رشطة، اإذ تبني اأنَّ 

*
معدلت الإبلغ فيما يخ�س جملة من اأنواع اجلرائم تقل عن 50 يف املائة.

وبالن�شب������ة للجرائ������م املُبلَّغ عنها، فاإنَّ النظم التي ت�شتعملها ال�رشط������ة لت�شجيل الوقائع املبلغ عنها 

زة لأداء  كث������رياً ما ل تكون م�شممة يف املقام الأول لأغرا�س اإح�شائية، واإمنا غالباً ما تكون جمهَّ

اأغرا�������س اإجرائي������ة على الوجه الأمثل، ومنه������ا احلاجة لت�شجيل الأدل������ة ل�شتخدامها يف حتديد 

امل�شتب������ه فيه������م وتوجيه التهام لهم، اإ�شاف������ًة اإىل املتطلبات الدائمة للمباح������ث اجلنائية. وهكذا 

ل يف كثري من الأحيان با�شتخدام تعاريف جنائية اإجرائية  فاإنَّ تو�شيف الواقعة الإجرامي������ة يُ�َشجَّ

و�شعتها ال�رشطة للأغرا�س ال�شابقة. ومع ذلك فعادة ما يكون هناك قدر من الرتباط بني نظم 

الت�شجيل التي ت�شتخدمها ال�رشطة وتعريف اجلرمية الوارد يف القانون اجلنائي اأو ما يعادله من 

* اإب������لغ ال�رشطة عن ال�رشقة من ال�شي������ارات، و�رشقة الدراجات، وال�شطو، وال�������رشوع يف ال�شطو، و�رشقة املمتلكات 

ال�شخ�شية [2].
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ه لأي �شخ�س ي�شتبه  �شك������وك قانونية. وهذا اأمر منطقي، اإذ ل ب������دَّ يف نهاية املطاف من اأن يَُوجَّ

يف ارتكابه الفعَل اتهاٌم باأنه قد انتهك قانوناً حمدداً. ويف حني اأنَّ بع�س نظم الت�شجيل ال�رُشطية 

تكتف������ي با�شتن�شاخ كل مواد القان������ون اجلنائي ذات ال�شلة، فاإنَّ البع�������س الآخر يلجاأ اإىل جتميع 

م������واد معينة من القانون اجلنائي يَعتمد عليها يف اإن�شاء فئ������ات ت�شنيفية للجرائم امل�شجلة. ويف 

ن فيها كل اجلرائم، فاإنَّ النظام ال�رُشطي ق������د ي�شجل اجلرمية �شمن فئات  البل������دان التي مل تُ������دوَّ

 وتُ�شتمد اإح�شاءات 
*
ت�شنيفي������ة وا�شعة )مثل "جرمية �شد الدين"( ت�شم طائفة م������ن ال�شلوكيات.

 ال�رشط������ة للجرمية من اإجمايل عدد اجلرائم املبلغ عنها وامل�شجلة �شمن كل فئة من الفئات التي 

ت�شتخدمها ال�رشطة.

وتع������اين اإح�شاءات اجلرمية امل�شتمدة من �شجلت ال�رشط������ة من ثلثة معوقات رئي�شية حتد من 

قابليتها للمقارنة عرب الوطنية:

 الفوارق بني تعاريف الوقائع الإجرامية وت�شنيفاتها

 اختلف ممار�شات الت�شجيل وقواعد العد والرتميز

 اختلف �شلوكيات ال�شحايا وال�شهود فيما يخ�س الإبلغ عن اجلرائم

د للأغرا�س الإح�شائية اإىل �شيء من النجاح يف معاجلة حتديات  وقد يوؤدي اإن�شاء ت�شنيف موحَّ

د لن  قابلي������ة الإح�ش������اءات للمقارنة التي تنجم ع������ن اختلف التعاري������ف. اإل اأنَّ الت�شنيف املوحَّ

يح������ل وحده م�شكلت قابلية املقارنة النا�شئة عن اختلف ممار�شات الت�شجيل. فتطبيق )اأو عدم 

تطبيق( "قاعدة اجل������رم الرئي�شي" )التي تق�شي باأن يقت�رش العد على اجلرمية الأخطر فقط(، 

على �شبيل املثال، قد يكون ذا تاأثري كبري على الإح�شاءات امل�شجلة من قبل ال�رشطة فيما يخ�س 

وقائ������ع جنائية متعددة، مثل العتداء اجلن�شي املقرتن بنه������ب. وعلى نف�س املنوال، فاإنَّ ا�شتخدام 

وح������دات عد خمتلفة، مثل "ال�شحية" اأو "اجلرمية" يف القتل العمد، قد يوؤدي اإىل اأرقام خمتلفة 

لنف�س العدد الواحد من حالت العنف املف�شي اإىل املوت يف البلدان املختلفة.

غ������ري اأنَّ تاأثري قواعد الع������د وممار�شات الت�شجيل على قابلية اإح�ش������اءات اجلرمية امل�شجلة لدى 

ال�رشط������ة للمقارنة يخرج عن نطاق هذا املقال. ويف هذا ال�شدد، فاإنَّ املعايري الدولية وت�رشيعات 

الحت������اد الأوروبي حول اإح�شاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية مل تزل يف طور مبكر ن�شبياً، ولي�س 

هن������اك اإل القلي������ل من القواعد عرب الوطنية امللزمة [4]. ومع ذلك فاإنَّ هذا املقال يقر باأنه ل بدَّ 

دة يف ال�شياقات الوطنية حتى يتاأتى  لأي نظام دويل لت�شنيف اجلرمية من اأن يُطبَّق بطريقة موحَّ

له اأن يزيد من قابلية اإح�شاءات اجلرمية للمقارنة؛ وهو ما ي�شتلزم �شياغة املزيد من الإر�شادات 

واملعاي������ري )عرب الوطنية( ح������ول الطريقة التي يتم بها عد الوقائ������ع وت�شجيلها من قبل موؤ�ش�شات 

ال�رشطة الوطنية.

** يف �شياق ال�رشيعة الإ�شلمية، على �شبيل املثال، قد يُنظر اإىل تدوين اجلرائم املعاقب عليها بالتعزير، التي تنتهك 

ال�شالح العام اأو تقوِّ�س مبادئ الإ�شلم الأ�شا�شية، باعتباره يتعار�س مع مبادئ ال�شلطة التقديرية للمحاكم ال�رشعية [3].
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كذل������ك وبالإ�شافة اإىل اإح�شاءات ال�رشطة، فاإنَّ وجود ت�شنيف دويل للجرائم مهم اأي�شاً يف حالة 

الإح�ش������اءات امل�شتمدة من ا�شتق�شاءات الإيذاء ال�شكانية. وباملقارنة مع اإح�شاءات ال�رشطة، فاإنَّ 

لدرا�شات ا�شتق�شاء الإيذاء مزيتني رئي�شيتني: )اأ( القرب من واقعة اجلرمية من خلل الت�شال 

دة  املبا�رش بالأ�شخا�س الذين كانوا اأو يحتمل اأنهم كانوا �شحايا للجرمية و)ب( وجود �شياغة موحَّ

لتو�شيف الوقائع الإجرامية ل تعتمد على تعاريف الن�شو�س القانونية. بيد اأنَّ درا�شات ا�شتق�شاء 

الإي������ذاء تواجه بدورها معوقات خا�شة بها، مبا يف ذلك ما يتعلق مبعدلت ا�شتجابة امل�شتطلعني 

وم������دى قدرتهم على تذكُّر الوقائع بدقة كافية. وهن������اك اأي�شاً م�شائل تخ�س قابلية املقارنة عرب 

الوطني������ة من حيث طريقة تنفيذ الدرا�شات ال�شتق�شائية، مبا يت�شمن اأمناط ال�شتق�شاء، واأُطر 

العين������ات امل�شتطلعة، و�شياغة ال�شتبي������ان، وتدريب القائمني على اإج������راء املقابلت ال�شخ�شية 

* علوة على ذلك، فاإنَّ درا�شات ا�شتق�شاء الإيذاء قليل ما توفر معلومات عن �شري 
واإمكانياته������م.

الق�شايا النا�شئة عن الوقائع الإجرامية املبلغ عنها داخل نظام العدالة اجلنائية.

وكث������رياً ما يو�شف نهج درا�ش������ات ا�شتق�شاء الإيذاء باأنه نهج �شلوك������ي اأو نهج مرتكز اإىل الوقائع، 

اإذ اأنَّ اأ�شئل������ة اأداة ال�شتق�ش������اء ت�شع������ى لتو�شيف واقعة اجلرمية بلغة وا�شح������ة، مع الرتكيز على 

ال�شمات الرئي�شية للجرمية. وبالطبع فاإنَّ هذا ينطبق اأي�شاً، اإىل حد ما، على القوانني اجلنائية. 

دة، تو�شيف العنا�رش  فالت�رشيعات اجلنائية الوطنية ت�شتهدف، واإْن �شيغت اأحياناً بلغة قانونية معقَّ

اجلوهرية التي ت�شكل الن�شاط اأو الفعل املن�شود جترميه.

فة رداً  وم������ع ذلك، ففي كثري من الأحيان تكون هناك درجة م������ن النف�شال ما بني الواقعة املو�شَّ

على الأمثلة الواردة يف درا�شات ا�شتق�شاء الإيذاء وبني مواد القانون اجلنائي. فقد تندرج الواقعة 

ف������ة يف مثل هذه الدرا�شة، مثل "التعر�س ب�شكل �شخ�شي للعتداء اأو التهديد بطريقة تثري  املو�شَّ

الذعر مع وقوع �رشر"، �شمن عدد من مواد القانون اجلنائي، تبعاً لدرجة �شدة العتداء من حيث 

ال�رشر الواقع وا�شتخدام �شلح من عدمه و�شياق العتداء. فالت�رشيع اجلنائي الأملاين، على �شبيل 

املثال، مييز ما بني ال�رشر اجل�شدي "اخلطري واجلدي" وال�رشر اجل�شدي )العمدي( "الطفيف" 

ن فئة فرعية لل�رشر اجل�شدي اخلطري واجلدي  وال�رشر اجل�شدي "الناجت عن اإهمال"؛ كما يت�شمَّ

** فيما قد تختلف لغة الن�س على مثل هذا 
ال������ذي يقع يف ال�شوارع والطرقات والأماكن العام������ة،

التمييز من حيث اأ�ش�س التمييز اأو �رشوطه يف البلدان الأخرى.

ونتيجة لذلك، فاإنَّ عملية املقارنة بني معدلت اجلرمية املح�شوبة من درا�شات ا�شتق�شاء الإيذاء 

مع تلك املح�شوبة من �شجلت ال�رشطة قد تكون يف اأحيان كثرية غري ي�شرية على الإطلق؛ وتزداد 

�شعوبتها عندما يتعلق الأمر باملقارنة عرب الوطنية. اأما اإح�شاءات اجلرمية امل�شتمدة من درا�شات 

ا�شتق�ش������اء الإيذاء با�شتخدام ا�شتبيان������ات مرتادفة ال�شياغة يف بل������دان خمتلفة فقد تكون قابلة 

للمقارن������ة اإىل حد ما. اإل اأنَّ هذا يتوق������ف ب�شكل كبري على عوامل معيَّنة مثل اختيار اإطار العينة 

ومنط ال�شتق�شاء ومنهجيته.

* انظر دليل ب�شاأن الدرا�شات ال�شتق�شائية عن الإيذاء [5].

** نظ������ام ال�رشطة الأملانية لت�شنيف اإح�شاءات اجلرمية، وقد وفره لفرقة العمل املكتب الحتادي الأملاين لل�رشطة 

.Bundeskriminalamt اجلنائية
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اإعداد ت�صنيف جنائي دويل

رت فرق������ة العمل اأن تب������داأ بنهجني معاً، اأولها نه������ج ا�شتنباطي ينطلق م������ن مبادئ الت�شنيف  ق������رَّ

الإح�شائ������ي الأ�شا�شية التي تنطب������ق على ت�شنيف اجلرائم، وثانيهما نه������ج ا�شتقرائي ينطلق من 

ا�شتعرا�س العمل الإح�شائي القائم ا�شتناداً اإىل املخططات الوطنية لت�شنيف اجلرائم.

مبادئ الت�صنيف

الت�شني������ف الإح�شائي هو "جمموعة �شاملة ومهيكلة من الفئات الت�شنيفية )التي ي�شتبعد بع�شها 

فة تو�شيفاً جيداً" [6]. هذا التعريف ي�شري اإىل اأربعة عنا�رش متمايزة: بع�شاً( واملَُو�شَّ

)اأ( ال�شم������ول: ينبغ������ي اأن ي�شمل الت�شني������ف كل مظهر ممكن م������ن مظاهر الظاهرة   

املدرو�شة؛

)ب( الهيكلي������ة: لإن�شاء هيك������ل تنظيمي، ينبغي �شمُّ كل قي������م الت�شنيف املمكنة داخل   

فئ������ات متجان�ش������ة، ليتم جتميعها يف نهاية املط������اف عند م�شتويات هرمي������ة خمتلفة. فالت�شنيف 

يختلف عن جمرد قائمة لقيم املتغري املدرو�س؛

)ج( ال�شتبع������اد املتب������ادل: ينبغي اأن يُ������دَرج كل مظهر من املظاه������ر الأولية للظاهرة   

املدرو�شة يف فئة واحدة ل غري من فئات الت�شنيف بحيث ل يقع اأي تداخل فيما بينها؛

تو�شي������ف  اإىل  الت�شني������ف  وح������دات  م������ن  وح������دة  ك������ل  )د( التو�شي������ف: حتت������اج   

 مو�شوع������ي ومف�ش������ل بحي������ث ميك������ن اإدراج وقائعه������ا امل�شهودة يف فئ������ات الت�شني������ف على نحو 

ل لب�س فيه.

وب�شك������ٍل ما، حيثما كانت �شياغة القوانني اجلنائية الوطنية قد متت ب�شكل جيد، وبحيث �شملت 

كامل طائفة اجلرائم املمكنة كان هناك بالفعل ما يُ�شبه الت�شنيف اجلنائي على امل�شتوى الوطني. 

فكث������رياً ما تكون مواد القان������ون اجلنائي، على �شبيل املثال، عبارة ع������ن تفكيٍك منهجي للأفعال 

والعنا�رش املكونة لها، مبا يت�شمن كًل من الفعل نف�شه وركن اجلرمية املعنوي.

بيد اأنه ل يجب اأن نفرت�س تلقائياً اأنَّ هناك تطابقاً تاماً بني القوانني اجلنائية يف حد ذاتها وبني 

وجود ت�شنيف )وطني( للجرائم. فقد تكون اجلرائم مذكورة يف قوانني متعددة تخ�س القطاعات 

اً عنها على �شكل قانون عريف غري مدون، بحيث ل يفي القانون اجلنائي الأ�شا�شي  بعينها اأو معربَّ

مببداأ ال�شمول. ثم اإنَّ من غري املرجح اأن تكون مواد القانون اجلنائي مرتبة هرمياً، واإمنا الأقرب 

اأن تكون جممعة يف ف�شول اأو اأق�شام موا�شيعية.
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ا�صتق�صاء خمططات ت�صنيف اجلرائم

اأر�شلت اأمانة فرقة العمل اإىل املوؤ�ش�شات امل�شوؤولة عن الإح�شاءات اجلنائية الوطنية، عرب اأع�شاء 

فريق يورو�شتات العامل املعني باإح�شاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية، ا�شتبياناً يرمي اإىل حتديد 

كيفي������ة اإعمال املبادئ ال�شالف ذكرها عند اإعداد نظام دويل لت�شنيف اجلرائم. وقد ورد للأمانة 

ح������وايل 26 رداً، اإ�شافة اإىل 20 نظاماً وطنياً مكتمًل لت�شنيف اجلرائم وخمطط ت�شنيفي واحد 

مقرتح اإقليمياً.

نت  ومن بني اأ�شحاب الردود اأجاب 35 يف املائة من مكاتب الإح�شاء الوطني امل�شتطلعة باأنها متكَّ

لة عن اجلرمية والعدالة اجلنائية )مثل الوقائع الإجرامية  هَّ من احل�شول على بيانات جزئية جُمَ

املف������ردة اأو �شجلت امل�شتبه فيهم(، فيما قال 65 يف املائة اإنهم تلقوا بيانات من ال�رشطة الوطنية 

وقد مت جتميعها م�شبقاً بدرجة ما.

وع������لوة على ذلك، فقد تبدى م������ن ال�شتطلع اأنَّ هناك نهجني خمتلفني للت�شنيف على امل�شتوى 

الوطني: )اأ( اأحدهما ي�شتند اإىل تعاريف القانون املدون، �شواًء با�شتن�شاخ كل مواد القانون اجلنائي 

اأو بجمع عدد من املواد حتت باب واحد، )ب( والثاين عبارة عن نهج ت�شنيفي خمتلط ي�شتند اإىل 

معاي������ري قانونية ومعايري �شلوكية معاً. ومن ب������ني الت�شنيفات الوطنية للجرائم التي متت معاينتها 

كان نحو 40 يف املائة منها م�شتمداً مبا�رشة من تعاريف القانون املدون، يف حني اتبعت ال�شتون يف 

املائ������ة املتبقية نهجاً قانونياً �شلوكياً خمتلطاً. اأما املثال الإقليمي الوحيد )نظام ت�شنيف اجلرائم 

على م�شتوى الحتاد الأوروبي( فقد بدا اأنه يتَّبع يف املقام الأول نهجاً قائماً على القانون املدون، 

يف حماولة منه لتحقيق التوافق مع القوانني اجلنائية الوطنية )[7]، �س 31(.

وبالإ�شافة اإىل نوع اجلرمية )ال������ذي يو�شفه الت�شنيف الوطني للجرمية( كمتغري رئي�شي، اأفادت 

بع�������س البلدان اأي�شاً با�شتعانتها مبتغريات و�شفية، مبا يت�شم������ن ما اإذا كانت اجلرمية قد متت 

اأو توقف������ت عند حد ال�رشوع، وتاريخ ووقت ومكان ارتكاب اجلرمية، وو�شيلة )اأو اأ�شلوب( ارتكاب 

اجلرمي������ة، والأ�شي������اء اأو الأ�شلحة امل�شتخدمة يف اجلرمي������ة، وطبيعة وقيمة الأ�������رشار الناجمة، 

ومتغريات �ش������ري الق�شية/التحقيق. وقد اأفادت جميع البلدان اأي�شاً باأنها جمعت بيانات اأ�شا�شية 

ع������ن امل�شتبه فيهم/اجلناة مثل نوع اجلن�س والعمر واجلن�شي������ة واأو�شاع الإقامة والعمل والتعليم. 

وقد اأ�شاف بع�س البلدان اإىل ذلك معلومات عن تاأثري املخدرات اأو الكحول، والدوافع، والعلقة 

بال�شحي������ة اأو ال�شحايا. وفيما اأفادت معظم البل������دان باأنها جمعت بع�س البيانات الأ�شا�شية عن 

ال�شحاي������ا، فلم يكن هناك اإجماع على ذلك؛ بل كان الأغلب اأنَّ عدد املتغريات الو�شفية يف حالة 

ال�شحايا اأقل من عددها يف حالة امل�شتبه فيهم واجلناة.

وحدة الت�صنيف

يف �ش������وء النهج املختلفة املتبعة يف الت�شنيفات الوطنية للجرائم، ارتاأت فرقة العمل اأنَّ من املهم 

اأن يتم حتديد وحدة الت�شنيف اأول فيما يخ�س اأي نظام ت�شنيفي جنائي دويل ممكن.
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وعلى الرغم من العيوب املتعددة لإح�شاءات اجلرمية، فاإنها – �شواًء كانت م�شجلة لدى ال�رشطة 

اأو م�شتم������دة من درا�ش������ات ا�شتق�شاء الإيذاء - كثريا ما تُ�شتخدم كقي������م تقريبية للرقم احلقيقي 

رت فرقة العمل اأنَّ وحدة الت�شنيف ينبغي اأن تكون الفعل اأو  لعدد الوقائع الإجرامية. ومن ثم قرَّ

الواقعة التي قد ت�شكل جرمية. وقد ل يكون الفعل الواحد ذاته اأو الواقعة الواحدة ذاتها جمرمني 

يف كل البلدان، تبعاً لأحكام القانون اجلنائي ال�شاري، اأو قد ي�شكلن جرماً جنائياً خمتلفاً بل حتى 

خمالف������ة اإدارية خمتلفة من بلٍد اإىل اآخر. لكن لعلَّ من ال�رشوري، يف حالة ت�شنيف للجرمية على 

ال�شعي������د الدويل ووفقاً ملبداأ ال�شمول، اأن يغطي الت�شنيف قدر الإمكان جميع الأفعال اأو الوقائع 

التي ميكن اأن ت�شتتبع م�شوؤولية جنائية وعقوبات يف اأي مكان يف العامل.

ومعن������ى ذلك اأنَّ من �شاأن اأي نظ������ام ت�شنيفي جنائي دويل اأن يكون م�شتن������داً اإىل الوقائع؛ اأي اأنَّ 

جمموع������ة الكيانات امل�شنفة �شيكون له������ا خوا�س �شلوكية و�شياقية، ل خوا�س قانونية بحتة. ومن 

�ش������اأن هذا النهج اأي�شاً اأن يتيح ا�شتخدام نظ������ام ت�شنيفي جنائي دويل ب�رشف النظر عن م�شدر 

لتها ال�رشطة اأو حوادث اأبلغ عنها َمن قدموا  البيانات املدخلة – �شواًء كان هذا امل�شدر جرائم �شجَّ

ردوداً على درا�شة ل�شتق�شاء الإيذاء من اجلرمية.

ولأنَّ النظ������ام الت�شنيف������ي اجلنائي ال������دويل �شوف يكون مبنياً عل������ى الوقائع، فاإنَّ م������ن �شاأنه اأن 

ي�شتخ������دم لت�شنيف الوقائع الإجرامية بغر�س ر�شد م������رات وقوع اأنواع معينة من اجلرائم. ومن 

املمك������ن ا�شتخدامه اأي�شاً لتو�شيف الوقائع الإجرامية التي ي�شتبه اأو يتهم بها �شخ�ٌس ما اأو يلقى 

القب�������س عليه ب�شببه������ا اأو يقع �شحية لها. ويف واقع الأمر فاإنَّ م������ن املهم اأن تتيح نظم معلومات 

اجلرمي������ة والعدالة اجلنائية اإمكانية الربط ما بني الوقائع الإجرامية واجلناة وال�شحايا. فبهذه 

 الطريق������ة ميكن اأن يُ�شتكم������ل الت�شنيف "الراأ�ش������ي" للوقائع الإجرامية مبعلوم������ات "اأفقية" عن

اجلناة وال�شحايا.

تطبيق املبادئ على ا�صتحداث نظام ت�صنيفي جنائي قائم على ال�قائع

1- ال�شمول

ل ب������دَّ من املوازنة ما بني مبداأ ال�شمول وبني كون النظام الت�شنيفي اجلنائي عملياً ومفيداً على 

ل جرائ������م يف ظل القانونني اجلنائيني  م�شت������وى ال�شيا�ش������ات العامة. فنطاق الوقائع التي قد ت�شكِّ

الوطن������ي والدويل وا�شٌع ومتغري با�شتمرار )ب�شب������ب اعتماد قوانني جديدة( وغري معلوم )اإذ يحتاج 

حل�������رش كامل لكل القوانني/اجلنائية الوطنية والدولي������ة ال�شارية(. وهكذا فل بدَّ للت�شنيف، مع 

�شعيه للإملام بكل الوقائع الإجرامية املمكنة، اأن يقت�رش عملياً على الوقائع املعروف عنها عموماً 

ل جرائم. اأنها ت�شكِّ
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م وقائع ل تعترب جرائم لدى غالبية  اإل اأنَّ علين������ا اأن ن�شع يف اعتبارن������ا اأنَّ بع�س البلدان قد يجرِّ

البل������دان، ب������ل قد تكون هذه الوقائع من بني تلك التي يحظر القان������ون الدويل اأو املعايري الدولية 

تعريفه������ا كجرائم على وجه اخل�شو�������س. ويبقى ال�شوؤال عما اإذا كان ينبغ������ي اأن تُدرج مثل هذه 

الوقائ������ع يف النظام الت�شنيفي اجلنائي الدويل. فجمع البيانات دولياً عن مثل هذه الق�شايا مهٌم 

من وجهة نظر ال�شيا�شات العامة. اإل اأنَّ فرقة العمل ارتاأت يف الوقت نف�شه اأنَّ من املهم األ يُظن 

اأنَّ الت�شنيف اجلنائي الدويل ي�شفي �رشعية على جترمي ال�شلوكيات بطريقة تتعار�س مع القانون 

الدويل واملعايري الدولية، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق الإن�شان.

واأخ������رياً يجب اأن يف�������رشَّ مبداأ ال�شمول يف �شوء مب������داأ احلد الأدنى. فغالبا م������ا تُ�شنف الوقائع 

الت������ي ت�شكل جرائم حتت عناوي������ن قانونية خمتلفة تبعاً خلطورتها. فمثًل قد ت�شمي بع�س النظم 

القانوني������ة الوطنية جرائم خطرية جنايات، فيما ت�شمى جرائ������م اأقل خطورة جنحاً اأو خمالفات. 

وقد ت�شكل بع�س هذه الوقائع جرائم مبوجب القانون اجلنائي من الناحية الفنية، ولكنها تنطوي 

عل������ى اأ�������رشار اأو خ�شائر طفيفة جداً )مث������ل �رشقة قطعة من احللوى قيمته������ا �شنت واحد(. كما 

ق������د ي�شمي القانون الوطن������ي اأفعال اأخرى خمالف������ات اأو خروقات اإدارية، ب������دل من اأن يعتربها 

جرائ������م يف ح������د ذاتها )مثل التاأخر يف دف������ع ال�رشائب اأو خمالفات اإيق������اف ال�شيارات يف اأماكن 

ل مثل ه������ذه الوقائع اأو تُذكر يف اإح�شاءات ال�رشطة، اإما لأنها تعترب  ممنوع������ة(. وعادة ما ل تُ�شجَّ

"ل جرمي������ة" م������ن قبل ال�رشطة )باعتبارها اأ�شغر من اأن يتم التعام������ل معها(، اأو يتم التعامل معها 
وت�شجيله������ا من قبل اأجه������زة اأخرى، مثل وحدات اإنفاذ �شلطة ال�رشائ������ب اأو غريها من ال�شلطات 

املدني������ة املحلية اأو البلدي������ة. ووفقاً ملبداأ ال�شمول فاإنَّ النظ������ام الت�شنيفي اجلنائي الدويل ينبغي 

اأن ي�شم������ل جميع الوقائع التي يعاق������ب عليها القانون اجلنائي، �شواًء �شمي������ت جنحاً اأو جنايات. 

ن الت�شنيف اجلنائ������ي الدويل فئات ت�شنيفية للوقائع  لك������ن مبداأ احلد الأدنى يق�شي باأل يت�شمَّ

الت������ي ت�شكل جرائم اإداري������ة عموماً، ول فئات خم�ش�شة للجرائم املفرط������ة ال�شغر التي عادة ما 

تعت������رب "ل جرائ������م" اأو ل ت�شجلها نظم ال�رشطة عل������ى اأي نحو اآخر. كما ميك������ن اأن تُعترب القيود 

املفرو�ش������ة على الت�شني������ف الدويل وفقاً ملبداأ احلد الأدنى قاعدة للع������دِّ اأثناء تطبيق الت�شنيف. 

فيج������وز مثًل اأن ت�شرتط الفئة الت�شنيفي������ة املتعلقة بجرائم �رشقة معرو�شات املتاجر األ تُدرج يف 

، �شوى الوقائع التي تنطوي عل������ى �رشقة معرو�شات تتجاوز   تل������ك الفئة، لأغرا�س الإب������لغ والعدِّ

قيمة معينة.

2- الهيكلية

ينبغي األ يكون عدد امل�شتويات الهرمية اأكرب من اللزم يف النظام الت�شنيفي اجلنائي الدويل من 

اأج������ل �شمان �شهولة اإدارته. وحيث اأنَّ جرائم عدي������دة تنطوي على خوا�س متعددة – كال�شتيلء 

على ممتلكات واإيذاء �شخ�س ما اأو الإ�رشار به – فاإن التق�شيمات العري�شة من نوعية "اجلرائم 

�ش������د الأ�شخا�س" قد ل تكون منا�شبة كفئ������ات هيكلية. عو�شاً عن ذلك، لعلَّ فئة امل�شتوى الأعلى 
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ن بالفع������ل من عدد كب������ري ن�شبياً من التق�شيم������ات امل�شتندة اإىل خوا�س الأفع������ال اأو الوقائع  تتك������وَّ

امل�شنف������ة. وعموماً، ينبغي ت�شميم هيكل النظام الت�شنيفي اجلنائي الدويل وفقاً ملبادئ الب�شاطة 

والو�ش������وح. واإذا كان لهذا النظام اأن ينجح يف تعزيز قابلي������ة الإح�شاءات اجلنائية للمقارنة عرب 

الوطني������ة، َوَجَب اأن يك������ون �شهل الفهم على م�شتوى مراكز ال�رشط������ة يف نطاق �شديد الت�شاع من 

البلدان والإمكانيات.

3- ال�شتبعاد املتبادل

م������ن املمكن اأن يكون ل�شلوك واح������د، اأو �شل�شلة من ال�شلوكيات، القدرة على خرق عدد من اأحكام 

القان������ون اجلنائي، مبا يوؤدي لرتكاب عدة جرائم. فال�شخ�س الذي ي�شتخدم احلا�شوب للح�شول 

عل������ى رقم بطاقة الئتم������ان اململوكة ل�شخ�س اآخر ثم ي�شتخدمها يف �������رشاء عدد من ال�شلع، على 

ه اإلي������ه اتهامان بالحتيال واإ�شاءة ا�شتخدام نظ������م احلا�شوب وفقاً للقانون   �شبي������ل املثال، قد يوجَّ

اجلنائي الوطني.

وحتى ميكن تلفي اللب�س حول كيفية ت�شنيف �شلوك ما، فمن املهم اأن ي�شتطيع النظام الت�شنيفي 

اجلنائ������ي الدويل اأن يُدرج الأفعال والوقائع املكونة له������ذا ال�شلوك يف فئات منف�شلة. ول بدَّ من 

اأن تك������ون لكل مكوِّن م������ن تلك املكونات واقعة، بداي������ة ونهاية وا�شحت������ان، واأن يكون من املمكن 

التعرف عليه )ومن ثم و�شفه( من خلل خوا�س حمددة. و�شوف نناق�س اخلوا�س املمكنة للأفعال 

والوقائع لحق������اً حني نتناول اأدناه مبداأ التو�شيف. اأما بالن�شبة ملب������داأ ال�شتبعاد املتبادل واملثال 

قي������د النقا�س، ف������ل بدَّ اأن ي�شمن ذلك النظام الدويل اإمكاني������ة اإدراج فعل اأو واقعة الدخول غري 

امل�������رشح به اإىل احلا�شوب يف فئ������ة قائمة بذاتها، مع اإدراج فعل اأو واقع������ة ا�شتخدام رقم بطاقة 

الئتم������ان يف فئة اأخ������رى. ول بدَّ اأن يكون وا�شحاً ما اإذا كانت الفئ������ة املدرج فيها ا�شتخدام رقم 

بطاق������ة الئتمان تقع هرمياً �شمن الفئة الأعلى املناظ������رة لل�شتيلء على ممتلكات �شخ�س اآخر 

 )�رشقة( اأو يف الفئة الأعلى املناظرة للح�شول على ماٍل اأو منفعٍة بطريق اخلداع اأو ال�شلوك غري 

الأمني )احتيال(.

ر الت�شنيف و�شيلة للربط ما بني الوقائع، بحيث ميكن معرفة اأن ال�شتخدام غري الأمني  وقد يوفِّ

لرق������م بطاقة الئتم������ان غدا ممكناً كنتيجة لإ�شاءة ا�شتخدام احلا�ش������وب؛ وهو ما ميكن حتقيقه، 

على �شبيل املثال، با�شتخدام "علمة" تدل على اجلرائم املرتكبة مبعاونة احلا�شوب. لكن مربط 

ن من اإدراج الأفعال والوقائع املنف�شلة اإدراجاً ا�شتبعادياً. الفر�س، على العموم، هو التمكُّ

وم������ا دام النظام الت�شنيفي اجلنائي ال������دويل قادراً على اإجراء مثل ه������ذا التمييز الوا�شح، فاإنَّ 

الت�ش������اوؤل عم������ا اإذا كان ال�شلوك )يف املثال املعني( �شي�شجل كفعل اأو واقعة واحدة اأو اثنتني ي�شري 

ع������دمي الأهمية تقريباً )عل������ى الأقل فيما يخ�س ت�شميم الت�شنيف(. وكما بيَّنا اآنفاً لي�س مبقدور 
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مث������ل ه������ذا النظام الدويل اأن يحل وح������ده كل امل�شكلت التي تواجه قابلي������ة اإح�شاءات اجلرمية 

للمقارن������ة. فبالن�شبة للإح�شاءات امل�شجلة ل������دى ال�رشطة فاإنَّ الطريقة التي يتم بها ت�شجيل هذا 

ال�شلوك بعينه �شتتوقف يف املقام الأول على قواعد العد )كقاعدة "اجلرم الرئي�شي" (. ويف واقع 

الأمر فاإنَّ هذا املثال ي�شلط ال�شوء على اأنَّ الفعالية العملية للنظام الدويل �شتتوقف على الطريقة 

التي �شي�شتخدم بها.

4- التو�شيف

ف كل وحدة ت�شنيفية باأ�شلوب مو�شوعي ومف�شل.  يتطلب هذا املبداأ من مبادئ الت�شنيف اأن تَُو�شَّ

ولك������ي يتم تو�شيف الأفعال اأو الوقائع التي قد ت�شك������ل جرمية، فاإنَّ باإمكاننا اأن نعرِّف عدداً من 

خوا�س الأفعال اأو الوقائع التي ت�شاعد على تو�شيف فئات الت�شنيف. ول بدَّ من تعريف املعايري 

الكامن������ة يف كل خا�شيَّة بطريقة جتعل جت�شيد جممل الفع������ل اأو الواقعة اأمراً ممكناً. فاخلا�شية 

تخربن������ا دائم������اً ب�شيء ما عن الفعل اأو الواقعة ككل. وعلى �شبيل املثال، فاإن كنا منيز �شيئا ما من 

ف  خ������لل لونه و�شكله، فاإنن������ا �شنحتاج اإىل قوائم خوا�س للألوان والأ�شكال حتى ن�شتطيع اأن نو�شِّ

������د هذا ال�شيء [8]. وقد تكون بع�س اخلوا�س خوا�������سَ مركبة، اإذا ما كان الأمر يتطلب  اأو جن�شِّ

معايري متعددة لتو�شيف اخلا�شية. ومن بني اخلوا�س املحتملة للنظام الت�شنيفي اجلنائي الدويل 

امل�شتند اإىل الوقائع:

ه اإليه  )اأ( امل�شته������دف بالفعل اأو الواقعة. امل�شتهدف هو الكي������ان الرئي�شي الذي يُوجَّ  

الفعل اأو الذي تنطوي عليه الواقعة يف املقام الأول. وقد يكون امل�شتهدف �شخ�شاً اأو �شيئاً ملمو�شاً 

اأو غ������ري ملمو�س )مثل املقتنيات املالية اأو البيان������ات احلا�شوبية( اأو حيواناً اأو موؤ�ش�شة حكومية اأو 

قيمة اأو مفهوماً جمتمعياً مثل ال�شلمة العامة اأو الأخلق؛

)ب(  خط������ورة الفعل اأو الواقعة. تتحدد خطورة الفعل اأو الواقعة على اأ�شا�س الأ�رشار   

والعواقب املرتتبة عليه������ا بالن�شبة لل�شحية )ال�شحايا( واملجتمع. وقد تكون دلئل خطورة واقعة 

بعينه������ا مبين������ة يف القانون، من خلل مفاهي������م معيَّنة مثل اجلنايات واجلن������ح اأو من خلل �شدة 

العقوبات. ومع ذلك ولأغرا�س الت�شنيف امل�شتند اإىل الوقائع فاإنَّ من املهم اأن تُعربِّ اخلا�شية عن 

ال�������رشر الأ�شيل الناجم عن الفعل اأو الواقعة. وميك������ن القول اإنَّ وفاة �شخ�س هي الواقعة الأكرث 

خط������ورة، التي حتتل قمة الهرم يف هذا ال�شدد. ومن املمك������ن اأي�شاً ترتيب الوقائع التي تنطوي 

على اإ�شاب������ات ج�شدية ح�شب خطورتها، بال�شتعانة باملقايي�������س الطبية املعرتف بها لتقييم �شدة 

ال�شدمات )مثل مقيا�س درجة �شدة الإ�شابة(. اإل اأنه قد تكون هناك جرائم ذات عواقب خطرية، 

دون اأن تكون بينها الوفاة اأو الإ�شابة اجل�شدية. لذا من املمكن اأن حتتل جرائم معينة، مثل تلك 

الت������ي تنطوي على تقييد حري������ة التنقل اأو التي تنطوي على ا�شتخ������دام الأ�شلحة اأو على خ�شارة 

نقدية كبرية، مرتبة مرتفعة فيما يتعلق بخا�شية اخلطورة؛
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)ج( ق�ش������د مرتك������ب الفع������ل اأو الواقعة. ل ميك������ن الف�شل ما ب������ني الفعل ومرتكب   

الفع������ل. ل������ذا فاإنَّ ق�شد اجلاين ميثل خا�شي������ة هامة يف فئات الت�شني������ف، لأنَّ احلقائق املجردة 

املتعلق������ة بالفع������ل اأو الواقعة لي�شت كافية لو�ش������ف طبيعته ب�شكل واٍف. "فوف������اة �شخ�س"، على 

�شبي������ل املث������ال، قد حتدث يف ظ������روف خمتلفة وكث������رية، بدءاً م������ن حدوثها عن غ������ري ق�شد )اأو 

اإهم������ال(، وانتهاًء بحدوثها عن عمد. و"الق�شد" ي�شمل اأي�ش������اً دوافع اجلاين. ويف هذا ال�شدد، 

ف������اإن التمييز بني الدافع اجلن�شي والدافع غري اجلن�شي ه������و معيار هام لهذه اخلا�شية، كما هو 

 احل������ال م������ع دافع اإثارة حالة من الرع������ب بني اجلمهور عموما اأو بني جماع������ة من الأ�شخا�س اأو 

اأ�شخا�س معينني؛

)د(  طريق������ة تنفيذ الفعل اأو الواقعة. ميكن الإتيان بفعل عن طريق ا�شتخدام القوة   

اأو التهدي������د اأو اخل������داع اأو التظاهر اأو الت�شليل اأو الرتويع اأو الدخ������ول غري امل�رشح به. اإنَّ هذه 

اخلوا�س اأ�شا�شية يف طبيعة الواقعة ومتثل عن�رشا هاما يف تو�شيفها وت�شنيفها؛

)ه�(   درجة اكتمال احلدث اأو الواقعة. الفعل الإجرامي قد يكون يف مرحلة التخطيط،   

اأو ال�������رشوع، اأو الكتمال. وحيث اأنَّ هذه الدرجات املختلفة من الإجناز توؤدي اإىل عواقب خمتلفة 

للفعل، فمن املهم اأن توؤخذ هذه اخلا�شية يف العتبار؛

)و(  درج������ة ا�شرتاك اأ�شخا�س اآخرين يف امل�شوؤولية عن الفعل اأو الواقعة. اإنَّ الأفعال   

ل جرائم ل ينفذها يف جميع الأحوال �شخ�س واحد مبعزل عن الآخرين. ويف  اأو الوقائع التي ت�شكِّ

الأح������وال التي يتورط فيها اأ�شخا�س اآخرون، فاإنَّ ت�رشفاتهم قد تت�شمن التحري�س على ارتكاب 

فعل اإجرامي اأو واقعة اإجرامية، اأو م�شاعدة اأو ت�شجيع الفعل الإجرامي اأو الواقعة الإجرامية، اأو 

القي������ام بدور امل�شاعد اأو ال�رشيك. وعادة ما تكون اأفعال هوؤلء الأ�شخا�س امل�شرتكني يف امل�شوؤولية 

وقائع اإجرامية تتطلب الت�شنيف يف حد ذاتها؛

)ز(  جن�������س و�شن �شحايا ومرتكبي الفعل اأو الواقعة. هاتان خا�شتان مهمتان لأنهما   

������ران �شياقاً للطبيعة الكاملة للفعل اأو الواقعة. وغالباً م������ا تكون لهما انعكا�شات فيما يخ�س  توفِّ

تو�شيف الواقعة يف القانون اجلنائي؛

)ح(  جمالت ال�شيا�شات العامة للفعل اأو الواقعة. اإنَّ الدافع من وراء اإ�شدار القوانني   

اجلنائي������ة هو تلبية احتياجات �شيا�شاتية، �شواًء احلف������اظ على ال�شالح العام وال�شلمة العامة اأو 

حماي������ة حقوق امللكية اأو حماية �شلمة الدولة. لذا ل ميكن ف�شل الأفعال اأو الوقائع التي ت�شكل 

جرائ������م عن بيئة ال�شيا�ش������ات العامة التي حتيط بها. وثم اأفعال اأو وقائ������ع معينة، مثل تلك التي 

يحركه������ا داف������ع جن�شي اأو تلك التي تنطوي على تقدمي حوافز غري م�رشوعة )ر�شاوى(، لها اأهمية 

كب������رية ج������داً على �شعيد ال�شيا�شات العامة يف العديد من البل������دان، مما ي�شتلزم التعبري عن هذه 

اخلا�شي������ة يف الت�شنيف اجلنائ������ي الدويل، خا�شة من اأجل اإدراجه������ا يف فئات ت�شنيف اجلرائم 

الأعلى مرتبًة.
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5- التنفيذ التدريجي

لت فرقة العمل  بالإ�شاف������ة ملبادئ الت�شنيف الأربعة التي بيَّنتها اأعم������ال اللجنة الإح�شائية، تو�شَّ

اإىل اأنَّ هن������اك مب������داأ خام�شاً يتطلبه ا�شتح������داث نظام ت�شنيفي جنائ������ي دويل، األ وهو "التنفيذ 

 اأعمال فرقة العمل، مبا فيها ا�شتق�شاء خمطط������ات ت�شنيف اجلرائم الذي 
ِّ

التدريج������ي". وتُب������ني

مت اإج������راوؤه، اأنَّ اإن�شاء نظام ت�شنيفي جنائ������ي دويل ميثل حتديا كبريا نتيجة للختلفات الكبرية 

ل  فيم������ا بني نظم الت�شنيف اجلنائي الوطنية. لذا ينبغي اأن يك������ون هناك تدرُّج متاأن قبل التو�شُّ

يف نهاي������ة املطاف اإىل اإن�شاء ت�شنيف جنائي دويل كامل، وذلك بالقت�شار يف املرحلة الأوىل على 

عدد حمدود م������ن اجلرائم. و�شتكون هناك حاجة، على الأقل يف املرحلة الأوىل، لبذل جهد كبري 

اإما لإن�شاء "ترميز مواٍز" للوقائع الإجرامية امل�شجلة با�شتخدام ت�شنيف دويل اأو "ترميز و�شيط" 

ينتق������ل من نظ������م الت�شنيف الوطنية الكائن������ة اإىل نظام ت�شنيف دويل. ول�شم������ان اإدماج الدرو�س 

امل�شتف������ادة داخ������ل هذه العملية، فاإنَّ اأي ت�شنيف جنائي دويل ينبغ������ي اأن يتم ا�شتحداثه على نحو 

ت�شاوري وتطبيقه تطبيقاً تدريجياً �شواًء داخل البلدان اأو فيما بينها.

اإطار مقرتح لنظام ت�صنيفي جنائي دويل

كان������ت الأهداف الرئي�شية لفرقة العمل املعني������ة بت�شنيف اجلرائم هي اأن ت�شيغ جمموعة مبادئ 

ب�شاأن نظ������ام ت�شنيفي جنائي دويل للأغرا�س الإح�شائية، وحتدي������دا لتح�شني ات�شاق اإح�شاءات 

اجلرمي������ة وقابليتها للمقارن������ة الدولية، وللقيام بدرا�شات حالة ح������ول تعريف وت�شنيف عدد من 

اجلرائ������م املختارة. وحتى ميكن امل�شي يف تطوير ه������ذه املبادئ واختبار تطبيقها، اقرتحت فرقة 

العم������ل يف تقريرها ال�ش������ادر يف 2011 [9] اإطاراً اأولياً لنظام ت�شني������ف يقوم على هذه املبادئ. 

ويتكون هذا الإطار مما يلي:

 ثلثة م�شتويات ت�شنيف قائمة على الوقائع

 "علمات" اأفقية للخوا�س

 عنا�رش م�شاحبة للأفعال اأو الوقائع

 ت�شمينات قانونية م�شاحبة

ن امل�شتوى الأول للإطار املقرتح من 10 فئات ت�شنيفية مع تو�شيفات ت�شتند يف املقام الأول  ويتكوَّ

اإىل خوا�������س امل�شتهدف، واخلطورة، وطريقة التنفيذ، والأهمية من حيث ال�شيا�شات العامة. وقد 

اختري النهج الذي يقوم على م�شتوى اأول عري�س ن�شبياً يف ظل وجود ع�رش فئات ت�شنيفية لتليف 

ال�شعوب������ات التي ت�شببها فئات الأفع������ال اأو الوقائع املجمعة جتميعاً مفرط������اً مثل "الأفعال �شد 
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الأ�شخا�������س" اأو "الأفع������ال �شد املمتلكات". اأما امل�شتوى الث������اين للإطار فيتكون من فئات فرعية 

تُناظر كلَّ فئة من فئات امل�شتوى الأول. ويرتاوح عدد فئات امل�شتوى الثاين بني فئة فرعية واحدة 

وع�������رش فئات فرعي������ة. اأما امل�شتوى الثالث للإطار فغري كامل، واإمنا ي�شم فئات رئي�شية ينبغي اأن 

يت�شمنه������ا اأي خمطط كام������ل لنظام ت�شنيفي جنائي دويل على هذا امل�شت������وى. وحيث اأنَّ املقرتح 

يت�شمن اإطاراً ولي�س نظاماً ت�شنيفياً جنائياً مكتمًل، فلم تتم اإ�شافة م�شتويات اأخرى.

وبالإ�شاف������ة اإىل اخلوا�������س الأ�شيل������ة ملختلف فئات الت�شني������ف فاإنَّ عددا م������ن اخلوا�س – مثل 

درج������ة اكتم������ال الفعل اأو الواقعة، ودرجة ا�ش������رتاك اأ�شخا�س اآخري������ن يف امل�شوؤولية عن الفعل اأو 

الواقع������ة، ومكان الواقعة )حمل �شكن اأو حمل عم������ل اأو مكان عام )ح�رشي/ريفي((، وجن�س و�شن 

�شحاي������ا ومرتكب������ي الفعل اأو الواقعة – ميك������ن اأن يعترب منطبقا على امل�شت������وى الأفقي، عرب كل 

فئات الت�شنيف. ويتم ترميز ه������ذه اخلوا�س واخلوا�س الإ�شافية يف الإطار ب�شفتها "علمات" 

ميك������ن اإ�شافتها اإىل كل فئة من الفئ������ات تقريباً. فعلى �شبيل املثال، ف������اإن فعل مثل اإطلق اأحد 

اأع�ش������اء جمموعة اإجرامية منظم������ة النار على اأنثى، دون اأن ي�شيبها، بق�ش������د القتل اأو الإ�شابة 

اخلط������رية، يتم ترميزه "At.Fi.FV.OC.1.1"، حيث 1.1 هو فئة القتل العمد، وAt متثل العلمة 

 ،(firearm) ترمز ل�شتخدام �ش������لح ناري Fiو )attempted( الدال������ة عل������ى ال�رشوع يف اجلرمي������ة 

 وFV ت������دل عل������ى اأنَّ ال�شحية اأنث������ى (female victim)، وOC تنم عن ت������ورط جمموعة اإجرامية 

.(organized criminal) منظمة

وع������لوة على الخت�شارات ال�شائعة ال�شتخدام لأ�شم������اء الأفعال اأو الوقائع يف القوانني الوطنية 

والدولي������ة )مثل "اغت�شاب"(، فاإنَّ فئات ت�شنيف الأفعال اأو الوقائع مو�شوفة اأي�شاً و�شفاً اأ�شمل 

يف الت�شنيف املقرتح من خلل الإ�شارة اإىل اخلوا�س والعنا�رش التي يتكون منها الفعل اأو الواقعة 

)مثل "فعل املواقعة اجلن�شية عن غري ر�شا"(.

وفيم������ا يتبنى الإطار نهجاً مبنياً على الوقائ������ع، فاإنَّ اأحد ال�شتخدامات املحتملة لنظام ت�شنيفي 

جنائي دويل تام هو ترميز اجلرائم امل�شجلة فعليا من قبل ال�رشطة اأو موؤ�ش�شات العدالة اجلنائية 

وفقا للنظام الدويل. ومن ثم فاإنَّ الت�شمينات القانونية يف الإطار تعطي اإر�شادات حول "ترجمة" 

ال�شج������لت املوجودة داخل نظام العدالة اجلنائي������ة اإىل النظام الدويل القائم على الوقائع وتَ�رشد 

اجلرائم التي يُنَ�س عليها عادة يف القانون اجلنائي والتي قد تندرج داخل فئة الإطار الت�شنيفية 

املناظرة )على �شبيل املثال، فاإنَّ جرائم الإ�شابة بجرح، واإحلاق �رشر ج�شدي بالغ، وال�رشب، ود�س 

ال�شم، وختان الإناث واملعاملة القا�شية للأطفال قد يتم ترميزها حتت فئة "العتداء اخلطري"(.

ويف الوق������ت الراهن يج������ري تداول الإطار املقرتح م������ع مزيد من اأ�شح������اب امل�شلحة والأطراف 

املعني������ة يف كل اأنحاء الع������امل، واإخ�شاعه ملزيد م������ن املناق�شة وال�شتعرا�س للوق������وف على ما اإذا 

 ك������ان النموذج ميث������ل نقطة بداية منا�شبة ملزيد م������ن العمل باجتاه اإن�شاء نظ������ام ت�شنيفي جنائي 

دويل تام.
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ا�صتنتاجات وت��صيات فرقة العمل

م������ت فرقة العمل ا�شتنتاجاتها وتو�شياتها يف ختام تقريرها. فاأول، اعتربت الفرقة اأنَّ املبادئ  قدَّ

اخلم�ش������ة، األ وهي ال�شمول والهيكلية وال�شتبع������اد املتبادل والتو�شيف والتنفيذ التدريجي، متثل 

اأ�شا�ش������اً ملئماً ميكن العتماد عليه يف اإن�شاء نظام ت�شنيفي جنائي دويل للأغرا�س الإح�شائية. 

لت الفرق������ة اإىل اأنَّ وحدة الت�شنيف املطلوب������ة هي الت�شنيف القائم عل������ى الأفعال اأو  كم������ا تو�شَّ

الوقائ������ع، واإىل اأنَّ تو�شيف الأفع������ال اأو الوقائع الإجرامية تو�شيفاً دقيقاً يقت�شي من اأي ت�شنيف 

جنائ������ي دويل اأن يدر�س خوا�س امل�شتهدف من الأفعال اأو الوقائع الإجرامية، ومدى خطورة تلك 

الأفعال اأو الوقائع، وق�ش������د اجلاين، وطريقة تنفيذ الأفعال اأو الوقائع، ودرجة اكتمالها، ودرجة 

ا�شرتاك اأ�شخا�س اآخرين يف امل�شوؤولية عنها، وجن�س و�شن ال�شحايا واجلناة، وجمالت ال�شيا�شات 

العامة املت�شلة بالأفعال اأو الوقائع.

وبع������د اختبار هذه املبادئ من خلل اإن�شاء اإط������ار لنظام ت�شنيفي جنائي دويل، راأت فرقة العمل 

ف������ة بعنا�رش الأفعال اأو الوقائع،  اأنَّ الإط������ار امللئم ميكن اأن يتاألف من م�شتويات ت�شنيفية مو�شَّ

مب�شاحب������ة "علمات" للخوا�س الأفقية. وقد تكون هناك حاج������ة اإىل اإر�شادات ب�شاأن التعاريف 

القانوني������ة ال�شائع������ة للجرائم الت������ي ميكن اأن تُدرج يف ك������ل فئة ت�شنيفية يف �ش������ورة "ت�شمينات 

قانوني������ة". ومن �ش������اأن نظام ت�شنيفي جنائي دويل مبني على املب������ادئ املذكورة وبطريقة م�شابهة 
للإطار املطروح يف تقرير فرقة العمل اأن يكون قادرا على ت�شنيف البيانات �شواء تلك التي جتمع 

عن������د نقطة الت�شجيل اأو البيان������ات الإح�شائية القائمة، و�شواًء ك������ان م�شدرها الأجهزة الإدارية 

اأو الدرا�ش������ات ال�شتق�شائية. ومن حيث املبداأ، ميك������ن تطبيق هذا الت�شنيف اجلنائي الدويل يف 

مراحل نظام العدالة اجلنائية.
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