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وتناول الإ�سدار الرابع )املجلد 3، العددان 1 و2، كانون الأول/دي�سمرب 2003( اجتاهات اجلرمية. 

وركز الإ�سدار اخلام�س )املجلد 4، العددان 1 و2، كانون الأول/دي�سمرب 2004( على الإرهاب.

والن�س��رة متاحة بالإنكليزية على املوقع ال�سبكي ملكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية: 

.)http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Forum-on-Crime-and-Society.html(

مبادئ توجيهية لتقدمي املقالت
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ن�سره��ا 000 6 كلمة واأن تقّدم يف �سكل اإلكرتوين ي�ستح�سن اأن ت�سفع به ن�سخة ورقية، واأن تقّدم 

م�سحوبة بال�سرية الذاتية للموؤلف وبخال�سة.

ويتع��ني اأن يّتب��ع، يف املقالت، نظام هارفرد لثبت املراجع، ال��ذي يقت�سي اإيراد ا�سم املوؤلف و�سنة 

الن�س��ر يف املنت واإي��راد التفا�سيل كاملة يف قائمة املراجع عن املوؤلف��ات املذكورة. ويجب اأن توّجه 

جمي��ع املق��الت واملراجعات واملرا�س��الت اإىل مدير حترير ن�س��رة اجلرمية واملجتم��ع، �سواء بالربيد 
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متهيد

ُينتظ��ر من اإح�س��اءات اجلرمية اأن تر�سي الأ�سا�س لتقدي��ر اجتاهات اجلرمية، وقد يتوق��ع الباحثون اأن تكون هذه 

الإح�س��اءات قابلة للمقارنة دولياً. بيد اأن اإح�ساءات اجلرمية ما زالت يف الواقع بعيدة عن تلبية تلك التطلعات. 

 وتق�سيمها على 
ّ

يق��ول مارف��ن فولفغانغ: "اإّن م��ن يقوم مبقارنات دولية مكتفي��اً بعّد النتهاكات من نوع مع��ني

ان فاإمنا يِنّم عمله هذا عن اعتداد بالذات ل اأ�سا�س له يفرت�س الت�سابه ول يلقي باًل للتنوع  ُمعام��ل ثابت لل�سكَّ

 ومما ل ريب فيه اأن معدلت اجلرمية تختل��ف اإىل حد بعيد باختالف البلدان واأن زيادة الإملام بتلك 
*
الثق��ايف".

التغريات �ستكون نعم املعني على حتليل الظواهر الإمنائية الجتماعية. وي�سري غاري بيكر، احلائز على جائزة نوبل 

يف العلوم القت�سادية �سنة 1992، اإىل اأن من ال�سعب غالباً تف�سري الإح�ساءات الر�سمية للجرمية، ومع ذلك فاإن 

البلدان الأفقر والبطيئة اخلطى يف طريق التنمية يرتفع فيها معدل وقوع اجلرمية، ل بل يرتفع كثرياً. ويت�ساءل عما 

**
اإذا كان ارتفاع معدلت اجلرمية ي�سهم اأي�ساً يف انت�سار الفقر و�سعف النمو، ويخل�س اإىل اأن اجلواب "نعم".

ورغم ما ح�سل من تطور يف بحوث علم اجلرمية والأخذ با�ستق�ساءات �سحايا اجلرمية يف العقود املا�سية، ما زالت 

هن��اك حاج��ة اإىل الأ�سا�س الإح�سائي الالزم لتقدير حدة م�ساكل اجلرمي��ة يف البلدان النامية واإىل قيا�س مدى 

انت�سار اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية. وقد �سرعت الأمانة العامة لالأمم املتحدة يف درا�سة اإح�ساءات اجلرمية 

يف ع��ام 1948، ك�سن��د �سروري لعملها يف منع اجلرمي��ة. ويف الوقت ذاته، اتفقت ال��دول الأع�ساء على جمع 

وتقا�سم البيانات املتعلقة باجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية، يف البداية من حني لآخر ثم على نحو 

منتظ��م. اإل اأن البيانات املت�سلة باجلرمية ل ت��زال غري كافية لو�سف امل�ساكل النا�سئة و�سفاً دقيقاً، ل �سيما فيما 

يتعلق باجلرمية املنظمة والجتار بالأ�سخا�س واأ�سكال اجلرمية اجلديدة.

وبن��اء عل��ى تو�سيٍة من جلن��ة منع اجلرمية والعدال��ة اجلنائية، اعتم��د املجل�س القت�س��ادي والجتماعي القرار 

23/2005 ب�س��اأن تعزي��ز الإبالغ عن اجلرمية. ويف ذلك القرار، اأو�سى املجل�س الأمني العام بدعوة فريق خرباء 

مفت��وح الع�سوي��ة اإىل النعقاد للنظر يف �سبل وو�سائ��ل حت�سني جمع البيانات واإجراء البح��وث والتحليل فيما 

يتعلق باجلرمية. واجتمع ذلك الفريق، املكون من 15 خبرياً من جميع مناطق العامل، يف فيينا، يف �سباط/فرباير 

2006، للتو�سي��ة باإدخال حت�سينات يف جم��ع البيانات، منها ما له �سلة بالإح�س��اءات الإدارية وا�ستق�ساءات 

ال�سحايا، اآخذا بعني العتبار احتياجات م�ستعملي البيانات، ل �سيما يف البلدان النامية.

ويحت��وي ه��ذا العدد من الن�س��رة على ورقات خمت��ارة قّدمها اخل��رباء يف ذلك الجتم��اع، يكملها عدد من 

امل�ساهم��ات ب�ساأن العمل املنهجي الذي ي�سطلع به مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية حالياً لو�سع 

موؤ�سرات وا�ستحداث اأدوات لر�سد حالة اجلرمية عاملياً والإبالغ عنها.

فف��ي املقال��ة الأوىل، ت�ستعر�س اآنا األفازي دل فرات��ي اإجماًل الثغرات املوج��ودة يف اإح�ساءات اجلرمية وت�سعى 

اإىل ا�ستبان��ة العقبات الرئي�سية الت��ي تعرقل جمع اإح�ساءات موثوق بها وقابلة للمقارنة. وتقرتح بع�س خطوات 

التقّدم، ومنها خيارات التعاون بني املنظمات الدولية املعنية بجمع بيانات اجلرمية.

 M. Wolfgang, "International crime statistics: a proposal", Journal of Criminal Law, Criminology and *

.Police Science, vol. 58, No. 1 (1967), p. 66

.The Becker-Posner Blog, www.becker-posner-blog.com, May 2007 
**
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اأم��ا اإرن�ستو اأوغو �سافونا، فيعتمد يف مقالته على التجرب��ة املكت�سبة من عدد من امل�ساريع الأوروبية التي ترمي اإىل 

حت�س��ني معرف��ة اأمور اجلرمية املنظم��ة للتعامل مع التحدي ال��ذي تطرحه من املنظور ال��دويل م�ساألة قيا�س اجلرمية 

املنظم��ة. وترك��ز م�ساهمة ال�سيد �سافونا، من خ��الل و�سف املنهجية التي و�سعها جمم��ع دويل للبحوث يف اإطار 

م�سروع )حت�سني معرفة اجلرمية املنظمة(، على قيا�س املخاطرة واحتمال وقوع اجلرمية املنظمة وال�سرر الناجم عنها.

ويف املقال��ة التالية بعنوان "نهج من��وذج املن�ساآت لتقدير �سبكات الجتار بالأ�سخا���س"، يقرتح جاي األبانيز من 

جامعة فرجينيا كمنولث ، منهجية لتقدير احتمال ومدى الجتار بالأ�سخا�س اعتماداً على منوذج ثالثي املراحل 

من ال�سبكات الإجرامية. 

ويف مقال��ة اأخ��رى، يعالج منظوَر البلدان النامية ب�ساأن ر�سد حالة اجلرمي��ة فريق من اخلرباء من اأمريكا الالتينية 

)اإليا���س كاران�س��ا وماريان��و �سيافارديني وتوليو كاهن(، وم��ن اأفريقيا )بيرت غا�سرتو وما�سامب��ا �سيتا(، ومن اآ�سيا 

)جيانان غوو و�سيليا ليوني�س(.

م ا�ستق�ساء الأمم املتحدة لجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية، الذي �سمل يف بادئ الأمر الن�سف  ويقيِّ

الأول م��ن ال�سبعين��ات، يف ورقة ت�س��م تعليقات من اخلرباء اإيري��ك غريفهومل وبياتا غروت�سين�س��كا وكاوكو اأروما 

ومارك��و هاي�سكانن و�ستيفان ميهوريان وبول �سميت. ويبحث اخلرباء معدلت ال�ستجابة ل�ستق�ساء الأمم املتحدة 

ونطاق م�ستعمليه وم�سائل مراقبة النوعية، وتعميم نتائج ال�ستق�ساء وم�سائل قابلية املقارنة عرب احلدود الوطنية.

وق��د ت�سمن هذا الع��دد من الن�سرة اأي�ساً خم�س مذكرات ق�سرية تتعلق بتح�س��ني كمية ونوعية بيانات اجلرمية 

املجّمعة. ويقّدم غوردون باركلي ومايكل روز ومارلني روبني م�ساكل بيانات ال�سرطة وحلولها، يف حني ينظر روي 

وامل�سل��ي ومار�سيلو اأيب�ي وهريويوكي �سين��كاي يف مواطن القوة وال�سعف يف اإح�ساءات ال�سجون. وحتلل بريتا 

كيف�سغارد مدى اجلدوى ال�سيا�سية وامل�سائل املنهجية ل�ستق�ساءات �سحايا اجلرمية.

وكتب املذكرتني الأخريتني خبريان يعمالن لدى هيئتني تابعتني ملنظومة الأمم املتحدة، هما األيك�س بوت�سارت، 

م��ن منظمة ال�سحة العاملية، الذي كتب عن جمع البيانات ع��ن العنف، ل �سيما فيما يخ�س امل�سائل املنهجية 

وا�ستق�ساءات ال�سحايا، ولورا بيرتيال، من برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )املوئل(، التي كتبت عن 

اهتمام املوئل بجمع اإح�ساءات اجلرمية.

 ر�سمياً عن وجهة نظر اأو موقف 
ّ

وينبغ��ي األ يوؤخذ اأي م��ن امل�ساهمات يف هذا العدد من الن�سرة على اأنه يع��رب

املوؤ�س�سات التي يعمل فيها املوؤلفون.

�سانديب �ساول

مدير 

�سعبة حتليل ال�سيا�سات

 وال�سوؤون العامة

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
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جمع بيانات اجلرمية على امل�ضتوى الدويل:

 اأولويات االأمم املتحدة

*
بقلم اآنا األفازي دل فراتي

خال�ضة

 م��ا فتئ املجتمع ال��دويل يواجه، منذ زهاء 150 �سنة، حتدي جمع اإح�س��اءات اجلرمية التي ميكن اأن ت�سّخر 

يف اإج��راء املقارن��ات عرب احلدود الوطنية. فبينم��ا يتولد �سكل ما من اأ�سكال الإح�س��اءات الإدارية لدى 

ال�سرط��ة يف كل بلد تقريب��اً، فاإن علماء اجلرمي��ة والإح�سائيني يدركون منذ زمن بعي��د مواطن ق�سور تلك 

الإح�س��اءات كو�سيلة و�سيطة لقيا�س اجلرمية. ويزيد اختالف النظم القانونية والقدرات على ت�سجيل وقائع 

اجلرمي��ة واأ�ساليب ذلك الت�سجيل من تعقيد مقارنة الإح�ساءات عرب احلدود الوطنية. وتبحث موؤلفة املقالة 

طرائ��ق التق��ّدم يف جمع بيان��ات اجلرمية على امل�ستوى ال��دويل، ومنها احللول املبتكرة مث��ل ا�ستق�ساءات 

�سحاي��ا اجلرمية، وتوج��ز القرتاحات ال�سادرة عن اجتماع اخلرباء املفت��وح الع�سوية املعني ب�سبل وو�سائل 

حت�س��ني جمع البيانات وباإجراء البح��وث والتحليل ب�ساأن اجلرمية من اأجل تعزيز عمل مكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية وغريه من الهيئات الدولية ذات ال�سلة الذي عقد يف فيينا من 8 اإىل 10 �سباط/

فرباير 2006.

   ق��د تكون املعلومات حافزاً ُمهّم��اً على التغيري. فهي �سوء ُم�َسلٌَّط عل��ى اأي جمتمع. وباإمكانها اأن 

تذك��ي الوعي مبواط��ن الإجحاف الجتماع��ي واإدراكها واأن توفر الأدل��ة للنا�س داخل احلكومة 

روا اأمرها وينفذوها. وتوفري املعلومات هو عماد 
ّ
وخارجه��ا لكي ينادوا بالإ�سالحات الناجح��ة ويقر

املجتمعات ال�سفافة وامل�ستنرية واملنفتحة - وهي من ال�سمات الأ�سا�سية للدول الدميقراطية احل�سنة 

التدبري ]1[.

مقّدمة

م��ن ال�سروري، لزيادة اإدراك امل�ساكل املت�سلة باجلرمية، احل�س��ول على بيانات متينة ميكن ال�ستناد اإليها 

يف و�سع ال�سيا�سات والإ�سالحات. اإذ اأن بيانات العدالة اجلنائية، ال�ساحلة واملوثوق بها والقابلة للمقارنة 

والت��ي ت�سم��ل فرتات زمنية مت�سل�سلة، نادرة على ال�سعيد ال��دويل. وما زال كثري من العقبات يحد من 

الو�سول اإىل املعلومات املفيدة املتعلقة باجلرمية واجتاهات العدالة اجلنائية. وتبحث هذه املقالة يف العقبات 

الرئي�سية وتقرتح بع�س املناهج لتذليلها.

موظفة باحثة يف مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
 *
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ما الذي ينبغي اأن ُيقا�ص

امل�سكل��ة الأوىل هي حتديد نوع البيان��ات املطلوبة لإنتاج النوع املعنّي من املعلومات املت�سلة باجلرمية التي 

يحتاجه��ا امل�ستعمل��ون النهائيون. وميكن تف�سري تعبري "اجتاهات اجلرمي��ة" باأ�ساليب خمتلفة متعددة. ول 

فه 
ّ
ميك��ن ف�س��ل جمرد قيا�س اجلرمية عن الت�س��دي لها. ومبا اأن الفعل الإجرامي جرمي��ة لأن الت�سريع يعر

هك��ذا، ف��اإن خرق القان��ون وتطبيقه هما الل��ذان يجعالن من ذل��ك الفعل جرمية. ويف ح��ني اأن معظم 

الأ�سكال التقليدية من اجلرمية عبارة عن اأفعاٍل �سهلة التعريف )كالقتل اأو ال�سرقة اأو الغت�ساب، والتي 

ت��كاد تكون مفاهيم عاملية(، فاإن بع�س التعاريف مل��ا ي�سكل اجلرمية معّقدة اإىل درجة اأن من الع�سري جداً 

ترجمته��ا اإىل اأفعال وحي��دة تقا�س عند حدوثها. وبينما من الهنّي ن�سبي��اً، من الناحية العملية، ح�ساب 

ع��دد حالت القت��ل التي تقع يف فرتة معلومة، فاإن عّد احلالت الت��ي تنطوي على الجتار بالأ�سخا�س، 

م ذلك الجتار اأو جتزئ��ة املفهوم اإىل جرائم خمتلفة 
ّ
عل��ى �سبيل املثال، ي�ستدع��ي اإما حكماً ت�سريعياً يجر

ُترتكب اأثناء عملية الجتار الأكرث تعقيداً.

ولتقدي��ر م��دى اجلرمية، قد ل يكفي قيا�س مدى ظاهرة اجتماعية م��ا واجتاهها �سمن ظواهر اأخرى. ورمبا 

يف�س��ر القائمون على اإنفاذ القوانني والعدالة اجلنائية "اجتاهات اجلرمية" على اأنها �سجالت الن�ساط التي 

يحدثه��ا كل مكّون من مكونات العدالة اجلنائي��ة يف كل بلد تقريباً؛ اأي اأنها قيا�س رد فعل نظام العدالة 

الجتماعية اإزاء اجلرمية. وتعك�س الجتاهات املت�ساعدة واملتناق�سة مدى جتاوب النظام. ومن املفارقات اأن 

درج��ة عالي��ة من التجاوب قد ت�سجل يف اأحوال تقل فيها اجلرمية ن�سبياً، كما هو احلال عندما يعمل نظام 

العدالة اجلنائية بدرجة من الي�سر والكفاءة.

وم��ن ال�س��روري اأن تتوفر اإح�س��اءات عن اجلرمية تكون قابل��ة للمقارنة. وما برح املجتم��ع الدويل يوؤكد 

عل��ى احلاجة اإليها. فق��د اأعطى دفعة جديدة للجهود الرامية اإىل حت�س��ني املعلومات العاملية وذلك، على 

�سبي��ل املثال، عن طريق اعتماد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولت 

امللحقة بها ]2[ واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ]3[. ويحتاج الأمر اأي�ساً اإىل املعلومات العاملية عن 

اجلرمي��ة، وذلك ا�ستجابة لدواعي قلق الفريق الرفيع امل�ست��وى املعني بالتهديدات والتحديات والتغيري، 

الذي حدد اجلرمية عرب الوطنية باعتبارها واحداً من جمموعات التهديد ال�ست التي يتعني على املجتمع 

ال��دويل اأن ُيعنى بها الآن ويف العق��ود املقبلة ]4[. واأخرياً، اأعلن الأمني العام، يف تقريره بعنوان "يف جو 

من احلرية اأف�سح: �سوب حتقيق التنمية والأمن وحقوق الإن�سان للجميع" ]5[، اأن تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت ميكن اأن ت�ساهم م�ساهمة مرموقة يف حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية.
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جنز حتى االآن
ُ
ما اأ

�س��رع املجتم��ع الدويل يف جتميع اإح�ساءات قابلة للمقارنة عن اجلرمي��ة منذ ردح من الزمن. فقد بداأ ممثلو 

ال��دول امل�سارك��ة يف اأول موؤمتر دويل اإح�سائي، نظمه اأدولف كيتيلي يف عام 1853، مناق�سة كيفية جعل 

اإح�ساءاتهم الر�سمية قابلة للمقارنة. وجاء بعد كيتيلي كثري من الإح�سائيني من اأوروبا واأمريكا ال�سمالية 

فوا�سلوا تعزيز النهو�س بالتع��اون الدويل يف جمع البيانات الإح�سائية. واأن�ساأ املعهد الإح�سائي الدويل 

واللجن��ة الدولية للعقوبة والإ�سالح، يف عام 1930، جلنة خمتلطة معني��ة بالدرا�سة املقارنة لإح�ساءات 

اجلرمية ]6[. وبعد اأن نظرت اللجنة يف اإح�ساءات اجلرمية عن 40 بلداً خمتلفاً، اأعلنت اأنه "قد اعترب منذ 

البداية اأن من امل�ستحيل اإجراء مقارنة مادية لتلك الإح�ساءات ب�سبب تنوع القانون اجلنائي والأ�ساليب 

الإح�سائية التقنية يف �ستى البلدان" )]6[، �س 254(. ويف �سنة 1939، اختتمت اللجنة اأعمالها بو�سع 

مبادئ توجيهية بغية حتقيق "مواءمة تدريجية اإح�ساءات اجلرمية".

ويف تل��ك الأعوام، كانت قيود الإح�ساءات الإدارية يف معظمه��ا معروفة. كان من اجللي اأن البيانات 

الق�سائي��ة ل تكفي لتقييم مدى اجلرمي��ة. ويف عام 1931، تو�سل �سيلني، وه��و يناق�س اإمكانية اإيجاد 

"موؤ�سر للجرمية"، اإىل اأن بيانات ال�سرطة هي خري ما يعك�س حالة اجلرمية، مبا اأنها الأقرب اإىل حدوث 
اجلرمي��ة )اإذ "تت�س��اءل قيمة معدل اجلرمية لأغرا�س التاأ�سري بتزاي��د البعد عن اجلرمية نف�سها من حيث 

الإج��راءات" ]7[(. ول غرو، فق��د �سرعت الرابطة الدولية لروؤ�ساء ال�سرطة، منذ عام 1927، يف و�سع 

خط��ة من اأجل اإقامة نظام لإح�س��اءات ال�سرطة ي�سمل اجلرائم املعلوم��ة والعتقالت. وعلى اأ�سا�س 

تل��ك اخلطة، بداأت املنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائي��ة )الإنرتبول( بجمع اإح�ساءات دولية عن اجلرمية، 

*
وا�ستمر ذلك حتى عام 2006.

رت اللجنة الجتماعية، يف عام 1948، بدء جمع اإح�ساءات اجلرمية كاأ�سا�س لعملها 
ّ
ويف الأمم املتحدة، قر

فيما يتعلق مبنع اجلرمية ومعاملة املجرمني. ون�سر، يف عام 1950، تقرير اإح�سائي عن حالة اجلرمية، ي�سمل 

الفرتة 1937-1946 ]8[، اأ�سفر عن حتليل �سعوبات جمع اإح�ساءات دولية عن اجلرمية بدًل من اإجراء 

تقدير حقيقي.

وا�سته��ل يف ال�سبعين��ات على اأ�سا�س منتظ��م داخل الأمم املتحدة، وعماًل بق��رار اجلمعية العامة 3021 

)د-27(، جم��ع املعلومات عن اجتاهات اجلرمية وعمليات نظ��م العدالة اجلنائية. واتفقت الدول، يف اأول 

رت اجلمعية العامة للمنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية )الإنرتبول( التوّقف عن جمع اإح�ساءات دولية 
ّ
يف عام 2006، قر

  *

. )AG-2006-RES-19( عن اجلرمية
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الأم��ر، عل��ى تقا�سم املعلومات العامة ب�س��اأن حالة اجلرمية وب�ساأن التدابري الهادف��ة اإىل منعها واحلد منها. 

ث��م و�سع ا�ستبيان مف�سل جلم��ع البيانات، اأ�سبح يعرف با�سم ا�ستق�س��اء الأمم املتحدة لجتاهات اجلرمية 

وعمليات نظم العدالة اجلنائية. ويتم، بوا�سطة ا�ستق�ساء الأمم املتحدة، جمع اإح�ساءات ال�سرطة والق�ساء 

م��ن كل الدول الأع�ساء تقريباً. وقد ا�سطلع با�ستق�س��اء الأمم املتحدة، يف البداية، كل خم�س �سنوات. 

بي��د اأنه ي�سطلع به، منذ ع��ام 1999، كل �سنتني. واأجريت حتى الآن ت�سعة ا�ستق�ساءات، جمعت فيها 

 وكان معدل ال�ستجابة منخف�سا وجّله من البلدان املتقّدمة، 
*
البيان��ات من عام 1976 اإىل ع��ام 2004.

 ال�سنني م��ن �ستى الدول )انظر ال�سكل 
ّ
واإن كان��ت الردود عل��ى ا�ستق�ساء الأمم املتحدة وردت على مر

الأول(. ويف البل��دان النامية، ل ي�سكل نق�س املعلومات حاجزاً اأمام ر�سم �سيا�سات وا�سرتاتيجيات ملنع 

اجلرمية تكون مدعمة بالأدلة فح�سب، بل ميثل اأي�ساً مانعاً من احل�سول على املعونة الإمنائية الدولية.

ــدة الجتاهات اجلرمية  ــاءات االأمم املتح ــى ا�ضتق�ض ــدول املجيبة عل ال�ضكل االأول-      عدد ال

وعمليات نظم العدالة اجلنائية التي ت�ضمل الفرتة 2004-1970

ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  6

كان يزم��ع اإج��راء ال�ستق�ساء العا�سر يف عام 2007. البيانات متاحة على املوق��ع ال�سبكي ملكتب الأمم املتحدة املعني 
  *

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime- واجلرمي��ة:  باملخ��درات 

.Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
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قّدم��ت بانتظام الإجابات على ا�ستق�س��اء الأمم املتحدة يف موؤمترات الأمم املتحدة املعنية باجلرمية والعدالة 

 ويف العدي��د من املن�سورات العلمية. ورغم معدل الإجابة املنخف���س ن�سبياً، فاإن قاعدة بيانات 
*
اجلنائي��ة

ا�ستق�ساء الأمم املتحدة هي اأ�سمل جمموعة من الإح�ساءات الدولية املتوفرة عن العدالة اجلنائية. 

نحو اإح�ضاءات عن اجلرمية قابلة للمقارنة

بذل��ت حم��اولت كثرية ملواءمة البيانات وو�سع الإح�ساءات الدولية ب�س��اأن اجلرمية قبل اأن يكون هناك 

اتف��اق على اأن قابلي��ة املقارنة اأوىل من املواءمة كه��دف. وبعد زهاء قرنني من حماول��ة كيتيلي، ل يزال 

املجتم��ع ال��دويل ي�سعى يف �سبيل جم��ع بيانات ب�ساأن اجلرمية تقب��ل املقارنة دولياً. وم��ا زالت املقارنات 

املبا�س��رة فيما بني البل��دان �سرب من املجازفة )وغالب��اً ما تكون خاطئة(. وع��الوة على ذلك، مازالت 

الإح�س��اءات املتاحة جّد حمدودة م��ن حيث الكم ورديئة من حيث الكيف. وه��ذا مرّده جزئياً ظهور 

احلا�سوب؛ فبع�س الوظائف التي كانت تنفذ بالورق والقلم اأ�سبحت تنفذ اإلكرتونياً. وقد اعتقد، طوال 

عدد م��ن ال�سنني، اأن احلوا�سيب �ستقوم مبعجزة ت�سهيل جتميع البيانات. ولالأ�سف، بات من الوا�سح اأن 

البل��دان القادرة على جم��ع بيانات اجلرمية وتقا�سمها يف القرن احل��ادي والع�سرين هي ذاتها التي كانت 

ترّتب الأرقام يف خانات من�ّسقة يف مطلع القرن الع�سرين.

وغالبا ما تكون الإح�ساءات الإدارية هي البيانات الوحيدة املتاحة، ونتيجة لذلك قد ت�ستعمل يف نهاية 

املط��اف كاأداة و�سيطة لقيا�س اجلرمية. وجتمع البيانات من �سجالت ال�سرطة و�ستى مكونات نظام العدالة 

اجلنائية. وقد اأ�سافت ا�ستق�ساءات اجلرمية، على مدار العقود القليلة املن�سرمة، معلومات قّيمة عن انت�سار 

اجلرمية ومعدل حدوثها.

7 جمع بيانات اجلرمية على امل�ستوى الدويل: اأولويات الأمم املتحدة 

اإىل ح��ني انعق��اد موؤت�م��ر الأمم املتحدة احلادي ع�س��ر ملنع اجلرمية والعدال��ة اجلنائية، يف بانكوك يف ع��ام 2005، كانت 
 *

املوؤمت��رات ت�سم��ى موؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعامل��ة املجرمني. وطلب موؤمتر الأمم املتح��دة ال�ساد�س ملنع اجلرمية ومعاملة 

املجرم��ني، املعقود يف كاراكا���س يف �سنة 1980، يف قراره 2، ب�س�اأن تطوير اإح�ساءات اجلرمي��ة اجلنائية، اإىل الأمني العام تكثيف 

اجله��ود لتن�سي��ق جمع اإح�ساءات ع�رب وطني��ة قابلة للمقارنة ب�ساأن اجلرمي��ة والعدالة ، مما يف���سي اإىل جم��ع بيانات عن اجلرمية 

بانتظ��ام. وقّدم��ت تقارير عن الإجابات على ال�ستق�ساء اإىل كل من: م�وؤمت��ر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، 

املعق��ود يف ميالنو، يف عام A/CONF.121/18( 1985(؛ وموؤمتر الأمم املتح��دة الثامن ملنع اجلرمية وم��عاملة املج�رمني، املعقود يف 

هافان��ا، يف ع��ام A/CONF.144 /6( 1990(؛ وموؤمتر الأمم املتحدة التا�سع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، املعقود يف القاهرة، يف عام 

A/CONF. 169 /15( 1995 وAdd.1(؛ وموؤمت��ر الأمم املتح��دة العا�س��ر ملن���ع اجلرمية ومعاملة املجرمني، املعق��ود يف فيينا، يف عام 

A/CONF. 187 /5( 2000(؛ وموؤمت��ر الأمم املتحدة احلادي ع�س��ر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف بانكوك، يف عام 2005 

.)A/CONF.203 /3(



  

وهناك متييز اأ�سا�سي بني البيانات الكمية والبيانات النوعية. وعلى العموم، تقّدم البيانات الكمية يف �سكل 

رقمي وت�سّخر لقيا�س الظاهرة وحتديد كميتها. ومن ثم فهي مهمة لر�سد الجتاهات وتقدير تاأثري �سيا�سات 

من��ع اجلرمية. وقد تزايدت خالل العقود القليل��ة الفائتة البحوث الكمية ب�ساأن ق�سايا اجلرمية. ولكن نظراً 

للطابع غري القانوين للق�سايا املطروحة )حيث تن�زع الأن�سطة اإىل الت�سرت والتكتم ول يت�سنى تقييم مداها 

بانتظام(، فاإن املعلومات النوعية مهمة اأي�ساً وينبغي و�سعها دائماً يف العتبار اإىل جانب البيانات الكمية. 

ول تتاأّتى درا�سة بع�س اأنواع اجلرمية، ول �سيما اجلرمية املنظمة، �سوى باتباع نهج نوعي.

ولع��دة �سنوات خلت، كانت املعلومات الوحيدة املتوف��رة م�ستمدة من �سجالت العدالة اجلنائية. وهذه 

ال�سج��الت تتن��اول ا�ستجابة �سلط��ات اإنفاذ القوان��ني والعدالة اجلنائي��ة للجرمية وتتخ��ذ كوحدات اإمّا 

احلوادث )اجلرائم( اأو الأ�سخا�س )املجرمون، ويف بع�س احلالت ال�سحايا(. ويف اأغلبية البلدان، يحتفظ 

كل مك��ّون من مكّونات نظام العدالة اجلنائية ب�سجالت عن عدد من احلالت املعاجلة كجزء من وظائفه 

املعتادة. ومن الأمثلة على البيانات الإدارية لنظام العدالة اجلنائية ما يلي:

الوحدات  التعريف      

حوادث   عدد اجلرائم امل�سجلة     

اأ�سخا�س عدد املعتقلني     

اأ�سخا�س  عدد املحاكمني     

اأ�سخا�س عدد املدانني     

اأ�سخا�س عدد امل�سجونني     

بي��د اأن البيان��ات الإدارية ل ميكن اأن تعك�س اإل جزءاً من ال�سورة، اأي اجلزء الذي يتناوله نظام العدالة 

اجلنائية. ولعدد من الأ�سباب، ل تكت�سف ال�سرطة عدداً ل باأ�س به من اجلرائم اأو ل تبلَّغ بها، ولهذا فاإن 

تلك اجلرائم ل تدرج اأبداً يف تلك ال�سجالت الر�سمية.

ول يعرف مقدار ذلك اجلزء من اجلرائم التي ل يبلَّغ عنها اأو ل ُتكت�سف، وهو ما يدعوه علماء اجلرمية عادة 

": اأي مدى اجلرائم التي تخفى على ال�سرطة. وقد يختلف الرقم اخلفي كثرياً باختالف 
ّ

"الرقم اخلفي
البلدان، رهناً بعدد من امل�سائل، منها:

•نوع النظام القانوين املتبع والتعاريف املطبقة على خمتلف اجلرائم 	

ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  8



•م�ستوى كفاءة نظام اإنفاذ القوانني والعدالة اجلنائية يف منع اجلرمية واحلد منها 	

•قدرة نظام العدالة اجلنائية على اكت�ساف اجلرائم وت�سجيلها والتحقيق فيها 	

•م�ستوى ثقة املواطنني مبوؤ�س�سات بالدهم 	

• البيئ��ة الثقافي��ة والجتماعية القت�س��ادية التي ق��د ت��وؤثر يف ن����زوع ال�س�حايا اإىل الإبالغ  	
عن اجلرائم

•الطرائق امل�ستخدمة لت�سجيل اجلرائم وجمع الإح�ساءات يف خمتلف البلدان 	

ر وغري ذلك •م�ستوى التنمية والتعليم والتح�سّ 	

• الفوارق اجلغرافي��ة واملناخية التي ميكن اأن حتدد، جزئياً على الأقل، اأمناط العي�س يف خمتلف  	
البلدان

وت�سج��ل قوات ال�سرطة يف 37 بلداً اأوروبياً بيانات اجلرمية يف اأوقات متباينة. ففي بع�س البلدان، ت�سجل 

اجلرائم بعد اإبالغ ال�سرطة مبا�سرة باجلناية، يف حني ل ت�سجل اجلرائم يف بلدان اأخرى اإل يف وقت لحق 

اأو يف نهاية التحقيق:

عدد البلدان التوقيت        

بعد اإبالغ ال�سرطة مبا�سرة باجلناية        19   

يف وقت لحق         7   

يف نهاية التحقيق         10   

غري متاح          1   

 Marcelo Fernando Aebi and others, European Sourcebook of Crime and Criminal :امل�سدر   

.Justice Statistics: 2006, 3rd ed. (The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2006)

ومعلوم اأن لل�سرطة اأن متار�س �سلطة تقديرية يف الت�سجيل الر�سمي للجرمية. ويف بع�س احلالت، اإذا اعترب 

اأن مل ترتك��ب اأي جرمية بالفعل، ميكن اعتبار اأن التبليغ ل اأ�سا�س له من ال�سحة ويتوقف التحقيق. ول 

ت��درج "اجلرائم التي ل اأ�سا�س له��ا" يف العدد الإجمايل للجرائم امل�سجل��ة. وحتى على افرتا�س متاثل 

احتمال هذه املمار�سة يف جميع البلدان، من املعقول التوقع باأن يكون عدد اجلرائم التي تدخل يف عداد 

الإح�ساءات اأقل بكثري يف البلدان التي ت�سجل فيها اجلرائم يف وقت لحق.

9 جمع بيانات اجلرمية على امل�ستوى الدويل: اأولويات الأمم املتحدة 
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ا�ضتق�ضاءات ال�ضحايا

من بني كل اإح�ساءات العدالة اجلنائية، متثل البيانات التي ت�سدر عن ال�سرطة اأقرب املعلومات �سلة بوقوع 

احلادث��ة. غ��ري اأن هذه البيانات وحدها ل توفر معلومات كافية لقيا���س مدى اجلرمية بالكامل. ومن اأ�ساليب 

ا�ستكم��ال البيانات الإدارية والتغلب على ظاهرة الرقم اخلفي اللجوء اإىل ا�ستق�ساءات ال�سحايا، التي توفر 

معلومات قّيمة عن اجلرمية ح�سبما يعي�سها املواطنون يف ال�سياق الذي حتدث فيه. فمن خالل ال�ستق�ساءات، 

ي�سارك ال�سحايا يف تقدمي املعلومات عن جتاربهم ومواقفهم، ومن ذلك اأمناط اإبالغ ال�سرطة باجلرائم واأ�سباب 

عدم الإبالغ. وفيما يلي اأمثلة على اأنواع البيانات الكمية التي توفرها ا�ستق�ساءات ال�سحايا:

الوحدات التعريف        

اأ�سخا�س عدد �سحايا اجلرمية       

عدد ال�سحايا الذين يبّلغون   

اأ�سخا�س    ال�سرطة باجلرمية    

حوادث عدد اجلرائم املتعر�س لها      

وم��ن املمكن، من خالل ا�ستق�ساءات اجلرمية يف بل��دان خمتلفة با�ستعمال منهجيات متماثلة، احل�سول 

عل��ى بيانات قابلة للمقارنة. وح�س��ب البيانات املجموعة عن طريق ال�ستق�س��اء الدويل ل�سحايا اجلرمية 

م��ا بني عام��ي 1989 و2005، مثاًل، يف معظم بقاع العامل، مل يق�سد اأك��رث من ن�سف ال�سحايا ال�سرطة 

لالإب��الغ عن اجلرائم )انظر ال�سكل الثاين(. وي�ست��دل من ا�ستق�ساءات ال�سحايا، واإن كانت ل تعك�س 

جت��ارب النا�س اإل على نحو انتقائي وناق�س، اأن كثرياً من احلوادث التي يعتربها املواطنون جرائم ل يبّلغ 

عنها اإىل ال�سرطة ومن ثم ل تظهر يف اإح�ساءات اجلرمية املن�سورة ]9[.

ال�ضكل الثاين-     ن�ضبة ال�ضحايا الذين يبّلغون ال�ضرطة باجلرائم )ن�ضبة مئوية(

               امل�سدر: ال�ستق�ساء الدويل ل�سحايا اجلرمية، 2000.



قيا�س مدى الجتار بالأ�سخا�س: من امل�ستحيل اإىل املعقول

ثم��ة اعتقاد �س�ائع باأن من الع�سري اأو املح��ال معرفة مدى الجتار بالأ�سخا�س عرب العامل. وهذه 

الت�سريح��ات غ�الباً م��ا يعقبها "تقدير" لعدد املتاجر بهم. ف��اإذا كان من ال�سعب اأو امل�ستحيل 

احل�س��ول على عدد هوؤلء، فمن اأين ج��اء "التقدير"؟ فلو بذلت حماول��ة لإرجاع "التقدير" 

اجلرمية التقليدية مقابل اجلرمية املنظمة

تتن��اول ا�ستق�س��اءات �سحايا اجلرمي��ة )واإىل حد كبري اإح�س��اءات ال�سرطة( بالدرج��ة الأوىل ما ي�سمى 

اجلرمية التقليدية اأكرث مما تتناول اجلرمية املنظمة والجتار بالأ�سخا�س والف�ساد وغ�سل الأموال، التي لي�س 

م��ن املعروف اأنها جرائ��م يقل الإبالغ عنها فح�سب واإمنا يختلف تعريفه��ا كثرياً باختالف البلدان. ومع 

اأن املفه��وم العام للجرمي��ة املنظمة يكاد يحظى بالإجماع، فاإن خ�سائ�س م��ا ي�سكل اجلرمية املنظمة تظل 

مبهمة لغر�س جمع البيانات. وتخ�سع لنف�س هذه القيود املعلومات املتعلقة بالجتار بالأ�سخا�س وتهريب 

املهاجري��ن والف�ساد وغ�سل الأموال، التي ت�ستلزم كلها ا�ستح��داث موؤ�سرات واأدوات منا�سبة للتمكني 

من جمع بيانات يعّول عليها )انظر الإطار(. ويف الوقت احلا�سر، ل يزال تقدير مدى تلك الأنواع ي�ستند 

اإىل حد كبري اإىل التقارير النطباعية التي تبثها و�سائط الأعالم.

بي��د اأن حتلي��ل توجهات اجلرمية التقليدية ت�ست�سّف منه اأنواع اأخرى م��ن اجلرمية اأكرث تعقيداً. واإن ال�سلة 

الوثيق��ة القائمة بني اجلرمية التقليدية واجلرمية الكربى تربر ر�س��د اإح�ساءات اجلرمية التقليدية عن كثب 

باعتبارها امل�سدر الأي�سر مناًل للمعلومات املتعلقة بالظواهر الجتماعية املعقدة واملرتابطة.

وميك��ن و�سع الأمناط بتحليل تلك الأجزاء من ال�ستق�ساء التي ميكن اأن توفر بع�س املوؤ�سرات الو�سيطة 

الدال��ة عل��ى اجلرمية املنظم��ة )مثل جرائ��م املخ��درات والر�سوة والغ���س والختال�س والقت��ل و�سرقة 

ال�سيارات(.

وتدع��و احلاجة باإحل��اح اإىل ا�ستنب��اط اأ�ساليب بحث جدي��دة تنطبق على اجلرمية غ��ري التقليدية. ورغم 

الأهمي��ة احلا�سم��ة للمعلومات املت�سلة بتلك الظواهر، ف��اإن جمع البيانات ب�س��اأن اجلماعات الإجرامية 

املنظمة واأن�سطتها على ال�سعيد عرب الوطني تظل مهمة م�ستع�سية.

وبينم��ا تتاح البيان��ات بوفرة من البلدان املتقّدمة، فلي�س الأمر كذل��ك بالن�سبة للبلدان النامية، وخا�سة 

فيم��ا يتعلق باملعلومات عن اجلرمية املنظمة والجتار بالأ�سخا�س وتهريب املخدرات وغري ذلك من ال�سلع 

غري امل�سروعة.
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اإىل الأ�سالي��ب الت��ي متخ�ست عنه، لّت�س��ح اأن كثرياً من احلالت الت��ي اأف�ست اإىل ما يعرف 

بالتقدي��رات، اإن مل نق��ل كلها، اإن هي اإل رج��م بالغيب اأو حم�س تلفي��ق. فبمجرد ن�سر هذه 

اأكانت  �سواء  بها،  تنفرد  مب�سداقية  وتتحلى  اأخرى  من�سورات  بها يف  ي�ست�سهد  "التقديرات"، 
ملّفقة اأم مل تكن.

 Thomas Steinfatt, "Methodological issues in trafficking research", paper presented at the seminar :امل�سدر

 on Promoting Standards for Socio-Cultural Research on the Issues of HIV/AIDS and Trafficking,
.Bangkok, 19-21 September 2005

فريق اخلرباء املعني ب�ضبل وو�ضائل جمع البيانات واإجراء البحوث والتحليل 

ب�ضاأن اجلرمية لتعزيز عمل مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 

وغريه من الهيئات الدولية ذات ال�ضلة

هن��اك موانع رئي�سية حتول دون و�سع اإح�ساءات مفيدة للجرمية على امل�ستوى العاملي. فبع�س هذه املوانع 

يت�س��ل بن��وع ونوعي��ة املعلومات والبع�س اآخ��ر يت�سل بالتطلع��ات. ويف اإطار هذه التحدي��ات والقيود، 

اعتم��د املجل�س القت�س��ادي والجتماعي، بن��اء على تو�سية من جلن��ة منع اجلرمي��ة والعدالة اجلنائية، 

الق��رار 23/2005 ب�ساأن تعزيز الإبالغ عن اجلرمية. وعماًل بذلك القرار، دعا الأمني العام لالأمم املتحدة 

اإىل النعق��اد يف فيينا، م��ن 8 اإىل 10 �سباط/فرباير 2006، فريقاً للخ��رباء مفتوح الع�سوية معني ب�سبل 

وو�سائ��ل جمع البيانات واإجراء البحوث والتحليل ب�ساأن اجلرمية لتعزيز عمل مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية وغريه من الهيئات الدولية ذات ال�سلة. وكان متوقعاً اأن يوؤدي جمع معلومات اأف�سل 

واأكرث موثوقية اإىل ح�سن اإدراك امل�ساكل الكامنة واأن يعني على التقليل من اأثر اجلرمية على التنمية.

ويدّون كل مكّون من مكونات نظام العدالة اجلنائية يف جميع بلدان العامل تقريباً �سجالت عن اأن�سطته. 

وحتّول تلك الأرقام اخلام اإىل اإح�ساءات بتجميع املعلومات وتنظيمها. وما زال هذا النوع من العمل يعّد 

ب  ترف��اً يف كثري من البلدان، ول �سيما البلدان النامية، حيث ل يحظى بالعناية واملوارد الكافية، مما ي�سعِّ

مهمة تقا�سم بيانات اجلرمية والعدالة اجلنائية على ال�سعيد الدويل ]10[.

وقد ل يحتاج الأمر اإىل معلومات اإح�سائية لكل جانب من جوانب عمل العدالة اجلنائية. كما قد يكون 

من الأف�سل الرتكيز على عدد حمدود من املتغريات وحت�سني نوعية البيانات بو�سع تعاريف دقيقة وجمع 

املعلومات. لتقا�سم  البيانات" والرتويج  عن  "بيانات 
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ومن الطريف اأن التحديات التي يطرحها التعامل مع الإح�ساءات الدولية للجرمية زادت بفعل فتوحات 

تكنولوجي��ا املعلوم��ات، ومنه��ا الإنرتنت. كما اأن املقارن��ات اجلريئة التي كان��ت يف املا�سي حكراً على 

�سة تعتز 
ّ
اخلرباء الإح�سائيني غدت رهن نقرة على فاأرة احلا�سوب. واأ�سبحت مواقع ال�سبكة العاملية املكر

بتوف��ري البيانات الدولية عن اجلرمية التي ميكنها اأن تغ��ذي اأدوات تفاعلية توّلد الر�سوم البيانية واخلرائط 

اجلذابة. واأ�سبح من ال�سعب جداً ر�سد حمتوى ونوعية املعلومات امل�ساعة، الأمر الذي قد يكون له تاأثري 

كبري على املواطنني و�سانعي ال�سيا�سات.

وب��داأ فري��ق اخلرباء، يف اجتماعه املعق��ود يف �سباط/فرباير 2006، يف فيينا، بتحلي��ل اأداة جمع بيانات 

الأمم املتح��دة الراهن��ة، األ وهي ا�ستبيان ا�ستق�ساء الأمم املتحدة. وق��د وافق اخلرباء الذين اجتمعوا يف 

بوين���س اآير�س يف عام 1997، وقت ال�ستق�ساء ال�ساد���س، على �سكل ال�ستبيان الذي ا�سُتخدم فيما 

بع��د، مع اإدخال تغيريات طفيفة، لإجراء ال�ستق�ساء ال�سابع وال�ستق�ساء الثامن وال�ستق�ساء التا�سع. 

وطل��ب اإىل املجيبني، عن طري��ق ال�ستبيان، توفري معلوم��ات اإح�سائية بالدرج��ة الأوىل عن املكونات 

الرئي�سي��ة لنظ��ام العدالة اجلنائية )ال�سرط��ة والنيابة العامة واملحاكم وموؤ�س�س��ات العقاب( للفرتة التي 

ي�سملها ال�ستق�ساء.

ويف الوقت ذاته، نظر فريق اخلرباء يف طرائق اأخرى لقيا�س اجلرمية املنظمة والف�ساد والجتار بالأ�سخا�س، 

وكذا يف ا�ستق�ساءات ال�سحايا.

وفيما يلي تلخي�س لتو�سيات فريق اخلرباء، الواردة يف تقريره ]11[.

اال�ضتبيان امل�ضتخدم يف ا�ضتق�ضاء االأمم املتحدة الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة 

اجلنائية

اتفق فريق اخلرباء على �سرورة تعديل ال�ستبيان امل�ستخدم يف ا�ستق�ساء الأمم املتحدة كما يلي:

ال�ستبيان طول  تقلي�س  •	
البيانات" عن  و"البيانات  بال�سياق  املتعلقة  البيانات  جمع  •	

ال�ستبيان ي�سملها  التي  الرئي�سية  امل�سائل  حتديد  •	
وتو�سيحها التعاريف  حت�سني  •	
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واتف��ق اأي�ساً على �سرورة اإجراء م�ساورات بني اخل��رباء لإعادة ت�سميم ال�ستبيان. )تت�سمن اجتماعات 

غري ر�سمية تعنى مب�سائل حمددة.(

واتف��ق فريق اخلرباء اأي�ساً على �سرورة بذل اجلهود لتح�سني معّدل الإجابة على ا�ستق�ساء الأمم املتحدة 

ولو�سع اإجراءات اأكرث فعالية للتو�سل اإىل اجلهة املالئمة املقّدمة للمعلومات.

كذل��ك، ميكن اإع��داد �سيغة اأ�سا�سية �سنوية ل�ستبي��ان ا�ستق�ساء الأمم املتح��دة، وميكن حتديد موا�سيع 

لوح��دات منوذجية اإ�سافية، ت��وزع كملحقات. وينبغي بذل املزيد من اجلهود يف جمال التحّقق التفاعلي 

من نوعية البيانات واإجراء درا�سة لتقييم مدى ا�ستخدام البيانات من جانب خمتلف امل�ستعملني.

ا�ضتق�ضاءات ال�ضحايا

اتف��ق فريق اخلرباء على �سرورة زيادة الرتوي��ج ل�ستق�ساءات ال�سحايا لدى املن�س��اآت التجارية وفئات 

معّين��ة م�ستهدفة من النا���س )كالن�ساء مثاًل( و�سرورة جمع املعلومات ع��ن املنهجية املعتمدة يف جميع 

البلدان لإجراء ال�ستق�ساءات.

قيا�ص اجلرمية غري التقليدية

اتف��ق فري��ق اخلرباء على �س��رورة و�سع مقايي���س نوعية وكمية لقيا���س اجلرمية املنظم��ة والف�ساد وعلى 

�سرورة تعريف نطاق املفاهيم التالية ق�سد جمع البيانات: اجلرمية املنظمة، والجتار بالأ�سخا�س، وتهريب 

املهاجرين، والف�ساد.

التحليل

اتفق فريق اخلرباء على �سرورة الرتويج جلمع البيانات وبحوثها من اأجل ما يلي:

واجتاهاتها وحجمها  للجرمية  تقديرات  و�سع  •	

بالجتاهات والتنّبوؤ  املخاطر  تقييم  •	

اجلنائية العدالة  ونتائج  عمليات  يف  الجتاهات  ر�سد  •	
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واتف��ق اأي�س��اً على �سرورة اأن تهدف الأمم املتح��دة اإىل توليف ال�ستنتاجات املبني��ة على الإح�ساءات 

وا�ستق�ساءات ال�سحايا والبيانات ذات ال�سلة املتعلقة باجلرمية املنظمة والف�ساد.

بناء القدرات

اتفق فريق اخلرباء على �سرورة اأن تقوم الأمم املتحدة مبا يلي:

اجلنائية والعدالة  باجلرمية  املتعلقة  البيانات  وحتليل  وجمع  توليد  على  الدول  قدرة  بناء  •	

الغر�س لذلك  الأع�ساء  الدول  اإىل  امل�ساعدة  تقدمي  تن�سيق  •	

املمار�سات( )اأف�سل  ون�سرها  وحتليلها  البيانات  جمع  ملنهجيات  كوديع  العمل  •	

	• و�س���ع مب��ادئ توجيه��ي��ة وت�س��جيع ا�ستخ��دام دليل اإن�ساء نظام لإح�س��اءات العدالة 
اجلنائية ]12[

•العمل كوديع للمعلومات املتعلقة با�ستق�ساءات ال�سحايا )من حيث املنهجيات امل�ستخدمة  •	
والبيانات املجمعة والتحليالت امل�سطلع بها والن�سر(

التعاون بني الوكاالت

اتف��ق فريق اخلرباء على اأن يتعاون مكتب الأمم املتح��دة املعني باملخدرات واجلرمية مع غريه من كيانات 

الأمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وموؤ�س�سات البحوث.

ــي باملخدرات  ــدة املعن ــب االأمم املتح ــل مكت ــن اأج ــات مــ ــتنتاجات والتطلــع اال�ض

واجلرمية

حددت ا�سرتاتيجية الفرتة 2008-2011 ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )قرار املجل�س 

القت�سادي والجتماعي 12/2007، املرفق( حتليل ال�سيا�سات والجتاهات على اأنه من املوا�سيع الثالثة 

الت��ي �سريكز عليها املكتب، ا�ستناداً اإىل املبداأ القائل باأن جناعة ال�سيا�سات مرهونة بدقة املعلومات. وجاء 

يف ال�سرتاتيجية اأن حتليل ال�سيا�سات والجتاهات �سروري لقيا�س الجتاهات واإبراز امل�ساكل وال�ستفادة 
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من العرب وتقييم الفعالية. وعليه، فاإن حت�سني البيانات والقدرة الوطنية على جمعها �سروري لدعم وتعزيز 

ت�سدي املجتمع الدويل للجرمية واملخدرات غري امل�سروعة.

وا�ستجاب��ة لتو�سيات فريق اخلرباء املفت��وح الع�سوية املعني ب�سبل وو�سائل حت�سني جمع البيانات واإجراء 

البح��وث والتحليل، اتخذ املكتب عدة مب��ادرات، مبا فيها مراجعة ال�ستبيان امل�ستخدم ل�ستق�ساء الأمم 

املتحدة العا�سر لجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية، الذي اأجري يف عام 2007، على اأ�سا�س 

اقرتاحات حم��ددة قّدمت بخ�سو�س خمتلف مكونات العدالة اجلنائي��ة. وفيما يتعلق ببيانات ال�سرطة، 

دارت مناق�سات بني املكتب والإنرتبول اإّبان اجتماع اخلرباء املعني بالبيانات الدولية عن اجلرمية ، املعقود 

يف نيوي��ورك يف �سباط/فرباير 2007، اأدرجت كنتيجة لها يف ا�ستق�ساء الأمم املتحدة بنود كانت ت�سملها 

اأداة الإنرتبول جلمع البيانات، والتي تتوفر لها �سل�سلة طويلة من البيانات.

وجمع��ت البيانات املت�سلة بالجتار بالأ�سخا�س وتهري��ب املهاجرين والف�ساد واجلرمية املنظمة، ابتداء من 

ال�ستق�س��اء العا�س��ر، با�ستخدام تعاريف موؤقتة مقرتحة يف اتفاقي��ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

والربوتوكولت امللحقة بها.

وق��د اآن الأوان جلمع بيانات اأف�سل ب�س��اأن اجلرمية، كما ت�سهد بذلك عدة مبادرات متخذة على ال�سعيد 

ال��دويل. وهناك اإقبال �سديد على موؤ�سرات اجلرمية. ففي خطة عمل الحتاد الأوروبي لو�سع ا�سرتاتيجية 

�سامل��ة ومتما�سكة لالحت��اد الأوروبي من اأجل قيا�س اجلرمية والعدال��ة اجلنائية ]13[، التي اعتمدت يف 

اآب/اأغ�سط���س 2006 كجزء م��ن ا�سرتاتيجية تنفيذ برنام��ج لهاي لتعزيز احلري��ة والأمن والعدالة يف 

الحت��اد الأوروبي لأغرا�س منه��ا و�سع �سكوك اأوروبية جلمع وحتليل ومقارن��ة املعلومات املتعلقة باجلرمية 

د التن�سيق الفعال م��ع املكتب باعتباره  والإي��ذاء واجتاهات كل منهم��ا يف الدول الأع�س��اء ]14[، ُحدِّ

هدف��اً يتحقق بتوجي��ه الدعوات املتبادل��ة اإىل الجتماعات ذات ال�سلة وبالت�س��الت الثنائية. ويوؤدي 

ه��ذا التعاون الآن اإىل زيادة التن�سيق مع املكتب الإح�سائي للجماعة الأوروبية وغريه من هيئات الحتاد 

الأوروبي املعنية بجمع اإح�ساءات اجلرمية واإىل مبادرات من قبيل:

الأوروبية:  للجماعة  الإح�سائي  املكتب  اأن�سئ يف  اجلرمية  باإح�ساءات  •فريق عامل معني  •	
عين��ت ال��دول الأع�س��اء يف الحت��اد الأوروب��ي ويف الرابط��ة الأوروبي��ة للتج��ارة احلرة 

خ��رباء يف كل بل��د للعمل كمن�سقني لإح�ساءات اجلرمية. ويحر���س املكتب على اإ�سراك 

اأع�ساء الفريق العامل يف و�سع ا�ستبيان ا�ستق�ساء الأمم املتحدة ويف جتميع الإجابات على 

ال�ستبيان.
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ت�ساور املكتب مع خرباء ي�سهمون  •املرج��ع الأوروبي لإح�ساءات اجلرمية والعدالة اجلنائية:  •	
يف اإع��داد املرج��ع املذك��ور بغية مطابق��ة بع�س التعاري��ف املتعلق��ة باجلرمي��ة امل�ستخدمة يف 

ا�ستق�ساء الأمم املتحدة وجتنباً جلمع نف�س البيانات مرتني.

ال�سحايا،  ل�ستق�ساءات  دليل  و�سع  على  لأوروبا  القت�سادية  واللجنة  املكتب  بني  •التعاون  •	
مب��ا يف ذل��ك ا�ستبيان اأ�سا�س��ي: ي�ساهم املكت��ب يف �سياغة �ستى اأج��زاء الدليل و�سيحر�س 

عل��ى اأن ي�ستخ��دم ال�ستبي��ان الأ�سا�سي يف ا�ستق�ساءات��ه ل�سحايا اجلرمي��ة )يف اإطار مبادرته 

اأفريقيا" مثاًل(. لأجل  "بيانات 

لقيا�س اجلرمية  اأوروبي  اإح�سائي  ا�ستحداث جهاز  الأوروبي، ومنها م�سروع  •مبادرات الحتاد  •	
املنظمة وم�سروع حت�سني معرفة اجلرمية املنظمة بغية و�سع نهج اأوروبي م�سرتك.

وم��ن املب��ادرات الأخرى املتخ��ذة على امل�ستوى ال��دويل ا�ستحداث وحدات منوذجي��ة مت�سقة للجرمية 

والإيذاء يف البارومرتات الإقليمي��ة )البارومرت الأوروبي والبارومرت الأفريقي مثاًل( وتقارير تقدير اجلرمية 

املنظمة والتهديدات التي تعدها عدة حكومات ومنظمات دولية.

املراجع

 Rachael Beaven and Richard Martini, "Strengthening the quality and use  -1

of data in Africa", Commission for Africa, 2005. Available at http://www.
.commissionforafrica.org/english/report/background/beaven_background.pdf

2- الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلدات 2225 و2237 و2241 و2326، رقم 39574.

3- الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2349، رقم 42146.

4- "عامل اأكرث اأمنا: م�سوؤوليتنا امل�سرتكة؛ تقرير الفريق الرفيع امل�ستوى املعني بالتهديدات والتحديات 

.)Corr.1و A/59/565( "والتغيري

5- "يف ج��و م��ن احلرية اأف�سح: �سوب حتقي��ق التنمية والأمن وحقوق الإن�س��ان للجميع؛ تقرير الأمني 

. ... ،)A/59/2005(  "العام



ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  18

 "The rules for drawing up criminal statistics, 1937", Bulletin of the  -6

 International Penal and Penitentiary Commission, vol. XII, Nos. 3-4 (March

.1947), pp. 253-270

 Thorsten Sellin, "The basis of a crime index", Journal of Criminal Law and -7

.Criminology, vol. 22, No. 3 (September 1931), p. 337

.(E/CN. 5/204) "1946-1937 8- "التقرير الإح�سائي عن حالة اجلرمية

 Albert D. Biderman, "Surveys of population samples for estimating crime  -9

 incidence", Annals of the American Academy of Political and Social Science,

.vol. 374, November 1967, pp. 16-33

10- دلي��ل لو�س��ع نظ����ام لإح�ساءات الع��دالة اجلنائي��ة )من�سورات الأم��م املتح��دة، رق��م املبي�ع 

.)E.03.XVII.6

11- "نتائج اجتماع فريق اخلرباء املفتوح الع�سوية املعني ب�سبل وو�سائل جمع البيانات واإجراء البحوث 

والتحلي��ل ب�س��اأن اجلرمية وتعزيز عمل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ��درات واجلرمية وغريه من هيئات 

.(E/CN.15/2006/4) "الأمم املتحدة الدولية ذات ال�سلة

E.03. 12- دلي��ل لو�س��ع نظام لإح�س��اءات العدالة اجلنائي��ة )من�س��ورات الأمم املتحدة، رق��م املبيع

.)XVII.6

 European Commission, "Developing a comprehensive and coherent EU  -13

 strategy to measure crime and criminal justice: an EU Action Plan 2006-2010"
.(COM(2006)437 final)

 European Council, "The Hague Programme: strengthening freedom, security -14

.and justice in the European Union" )2005/C 53/01(

ثبت املراجع

 Alvazzi del Frate, Anna. Victims of crime in the developing world. Rome,  -1

.UNICRI, 1998. 170 p. (UNICRI series, 57)

  _____________.The voice of victims of crime: estimating the true level  -2

 of conventional crime. Forum on crime and society (New York) 3:1-2:127-140,
.2003



19 جمع بيانات اجلرمية على امل�ستوى الدويل: اأولويات الأمم املتحدة 

 _____________, Ugljesa Zvekic and Jan J. M. van Dijk, eds. Understanding   -3

 crime: experiences of crime and crime control. Rome, UNICRI, 1993. 420 p.
.)(UNICRI publication, 49

 Biderman, Albert D. Surveys of population samples for estimating crime   -4

 incidence. Annals of the American Academy of Political and Social Science
.(Philadelphia) 374:1:16-33, 1967

  Hatalak, Oksanna, Anna Alvazzi del Frate and Ugljesa Zvekic, eds.   -5

 Surveying crime: a global perspective. Rome, Italian Institute of Statistics and

.UNICRI, 2000. 498 p

  ورقات من موؤمتر نظمه مكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ومعهد بحوث العدالة 

وجمل���س اأوروبا واملعهد الوطن��ي الإيطايل لالإح�س��اء ووزارتا العدل وال�س��وؤون اخلارجية يف 

هولندا.

يت�سمن هذا املوؤلف ثبتاً للمراجع.  

الن�س بالإنكليزية مع خال�سة بالرو�سية.  

 Mayhew, Pat and Jan J. M. van Dijk. Criminal victimisation in eleven   -6

 industrialised countries: key findings from the 1996 International Crime Victims
 Survey. The Hague, Netherlands, Ministry of Justice, 1997. (Onderzoek en

.beleid, No. 162)

 Newman, Graeme, ed. Global report on crime and justice. New York, Oxford   -7

.University Press, 1999. 384 p

 United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Statistics   -8

 Division. Manual for the development of a system of criminal justice statistics.
.2003. 151 p. )ST/ESA/STAT/SER.F/89(

.E.03.XVII.6 :رقم املبيع  

 Van Dijk, Jan J. M., Pat Mayhew and Martin Killias. Experiences of    -9

 crime across the world: key findings from the 1989 international crime survey.
.Deventer, Kluwer, 1990. 188 p

خال�ستان بالأملانية والفرن�سية.  

 Van Kesteren, John, Pat Mayhew and Paul Nieuwbeerta. Criminal  -10

 victimisation in seventeen industrialised countries: key findings from the 2000
 International Crime Victims Survey. The Hague, Netherlands, Ministry of

.Justice, 2000. 224 p. (Onderzoek en beleid, 187)



ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  20

 Zvekic, Ugljesa. Criminal victimisation in countries in transition. Rome,  -11

.UNICRI, 1998. 70 p. (UNICRI publication, 61)

 _____________ and Anna Alvazzi del Frate, eds. Criminal victimisation in -12

.)the developing world. Rome, UNICRI, 1995. 434 p. (UNICRI publication, 55



21

قيا�ص اجلرمية املنّظمة من منظور دويل

*
بقلم اإرن�ستو اأوغو �سافونا

خال�ضة

 حتت��وي ه��ذه املقالة، وه��ي الأوىل يف �سل�سلة من ثالث مق��الت لنف�س املوؤلف يف ه��ذا العدد، على 

ا�ستعرا���س للمناهج املّتبع��ة حالياً يف قيا�س اجلرمي��ة املنّظمة، وهي ترّكز على اأه��م الدرا�سات العاملية 

والوطني��ة. ويقّدم املوؤلف املب��ادئ التي ينطلق منها قيا�س اجلرمية املنظمة م��ن منظور دويل. ومن �ساأن 

املقارنات الدولية خلطر وقوع اجلرمية املنظمة اأن ت�ساعد �سانعي ال�سيا�سات على مكافحة هذه الظاهرة.

مقّدمة

اإذا كانت �سعوبة قيا�س "اجلرائم الهامة" ومقارنتها على ال�سعيد الدويل م�ساألة يعرفها ويرثى لها كثريون، 

فما بالك ب�سعوبة قيا�س اجلرمية املنظمة، ل �سيما واأن مفهوم اجلرمية املنظمة متقّلب اإىل حد كبري. وعندما 

ن�سع��ى اإىل تقدي��ر مدى اجلرمية املنظم��ة يف بلد اأو اإقلي��م اأو مدينة ما، علينا اأن نحدد م��ا هي املعلومات 

املطلوبة، وما اإذا كانت هذه املعلومات عن عدد جماعات اجلرمية املنظمة اأم عن عدد اجلرائم اأم كالهما. 

وبالن�سبة اإىل اجلماعات، من ال�سروري اأن نحدد ما هي العوامل التي جتعلها منظمة. اأما بالن�سبة اإىل عدد 

اجلرائ��م التي ترتكبه��ا جماعات اجلرمية املنظمة، فال بد من متييز هذه اجلرائ��م عن اجلرائم التي يرتكبها 

فرادى اجلناة.

ه��ذه بع�س اأبرز الت�ساوؤلت التي تثار حول مو�سوع قيا�س اجلرمية املنظمة. وي�سهم هذا املقال يف مناق�سة 

قيا���س هذا النوع من اجلرمية، وذلك بتحليل مفهوم اخلطر، م�س��رياً اإىل اأن جدوى عملية القيا�س تكمن 

يف اإمكاني��ة تقييم اخلطر الذي متثله اجلرمية، وذلك لتح�س��ني اإدارة املوارد املكر�سة للحيلولة دون وقوعها. 

ويفرت�س مفهوم اخلطر معرفة كيف تنّظم اجلرمية وكيف تعمل جماعات اجلرمية يف الأ�سواق غري امل�سروعة 

وكيف تت�سلل هذه اجلرمية داخل م�ساريع الأعمال امل�سروعة.

اأ�ستاذ يف اجلامعة الكاثوليكية للقلب املقّد�س، ميالنو، اإيطاليا.
 *



خطر اجلرمية املنّظمة

هنال��ك تعاريف �ستى للخط��ر، ولكن هذه املقالة تعتمد التعريف امل�ستخ��دم يف دوائر الأعمال واملطبق 

يف بح��وث العلوم الجتماعية. وملفهوم خطر اجلرمية )املنظمة( عن�سران رئي�سيان. وميكن تعريفه على اأنه 

حا�س��ل �سرب احتمال )تهديد( وقوع عمل اإجرامي )منظم( باأثره اأو بال�سرر الناجم عنه )خطر اجلرمية 

املنظم��ة = احتمال وقوع عمل اإجرامي منظم × الأثر الناجم عنه(. وينبغي قيا�س "التهديد" و"الأثر" 

بو�سفهم��ا فئتني منف�سلتني، وميكن الإبقاء عليهما منف�سلت��ني اأو مندجمتني يف موؤ�سر مرّكب يف مرحلة 

لحق��ة. فهنالك مثاًل حالة �سرك��ة تتعر�س لن�سبة 20 يف املائة من خطر وق��وع حادثتني منف�سلتني من 

ح��وادث الحتيال تكلف كل منهما 000 2 ي��ورو و�سطيا، ويكون جمموع التكاليف 000 4 يورو. وقد 

تتعر�س �سركة اأخرى لن�سبة 40 يف املائة من خطر وقوع 20 حادثة احتيال تكلف كل منها و�سطياً 100 

يورو، ويكون جمموع التكاليف 000 2 يورو. وال�سوؤال الوجيه: ما هو اخلطر )الحتيال اأم ال�سرقة( الذي 

ينبغي الت�سدي له اأوًل، وما هو مقدار املوارد التي ينبغي تخ�سي�سها لدرئه؟ فمن جهة اأوىل، توؤدي عملية 

�سرب العن�سرين )احتمال احلدوث × الأثر الناجم( اإىل قيا�س مرّكب للخطر ت�سهل مقارنته. ومن جهة 

ثانية، ي�سّهل ف�سل املتغريين خيار اأي من العن�سرين مبثابة اأولوية يف نظر الإدارة )الحتمال اأم الأثر(.

والحتمال تابع يدل على عدد الأعمال الإجرامية املنظمة املالحظ يف فرتة زمنية معينة يف اإطار جمموعة 

معين��ة من ال�سكان. وهو ميثل م�ستوى ن�ساط وخ�سائ�س اجلماع��ات الإجرامية املنظمة ومقدرة �سلطات 

اإنفاذ القوانني على منع حدوث هذه اجلرائم.

وتوفر قيا�سات الأثر معلومات عن التكلفة الن�سبية لكل عمل اإجرامي منظم اأو جلميع الأعمال الإجرامية 

املنظمة يف فرتة معينة يف منطقة جغرافية معينة.

وتتن��اول املقال��ة الواردة يف ه��ذا العدد من ن�سرة اجلرمي��ة واملجتمع والتي حتمل عن��وان "منهجية قيا�س 

احتمال وقوع جرمية منظمة ما" جانب الحتمال مبزيد من التعّمق. اأما املقالة التي حتمل عنوان "منهجية 

قيا�س ال�سرر الذي ت�سببه اجلرمية املنظمة" فتتناول جانب الأثر.

ومن املفيد قيا�س خطر اجلرمية املنظمة با�ستعمال هذين القيا�سني لأن توّفر املعلومات عن اخلطر �سروري 

م��ن اأجل التحّكم يف هذا النوع م��ن اجلرمية، ولأن ا�ستزادة املعرفة بخطر اجلرمي��ة تعزز من تركيز اجلهود 

الهادف��ة اإىل منعها م��ن جانب املنظمات الدولية واحلكومات و�سلطات اإنف��اذ القوانني. وملا كانت اجلرمية 

املنظم��ة ت�سمل طائفة وا�سعة من الأن�سط��ة، من املفيد تقدير عدد ما قد يحدث من هذه الأن�سطة وما هو 
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ن��وع الأ�سرار التي قد تت�سبب فيها. ومن �ساأن القيام بتحلي��ل املخاطر اأن ي�ساعد على حتديد الأولويات 

فيما يتعلق بتخ�سي�س املوارد املحدودة. وقيا�س اخلطر �سروري اأي�ساً يف مقارنة خمتلف الوقائع، يف بلدان 

ومدن خمتلفة مثاًل.

ق حتى االآن ماذا حتقَّ

تعر���س اأدبيات علم اجلرمي��ة جمموعة �ستى من مناذج تقييم خطر اجلرمية، وه��ي ترّكز اأحياناً على اجلرمية 

املنظم��ة. ويقّدم هذا املق��ال بع�س اجلوانب البارزة يف ه��ذه الأدبيات، بالإ�س��ارة اإىل عن�سري التحليل 

املو�سوفني اأعاله، وهما التهديد )اأو الحتمال( وال�سرر.

مناذج لتقدير التهديد الذي متثله اجلرمية املنظمة

اأملاني�ا

يوفر التقرير عن حالة اجلرمية املنظمة لعام 2003 ]1[، ال�سادر عن املكتب الحتادي لل�سرطة اجلنائية يف 

اأملانيا، معلومات عن "القدرة املحتملة للجرمية املنظمة" لدى جمموعات اجلناة. وحُت�سب "القدرة املحتملة 

حة للجرمية املنظمة وهو ي�ستمل على مقيا�س مدّرج  للجرمية املنظمة" با�ستعمال نظام من املوؤ�سرات املرجَّ

من 1 )منخف�سة جداً( اإىل 100 )مرتفعة جداً( )]1[، �س 19(.

اإ�سبانيا

 http://www.nato.int/acad/( جري��ت يف ع��ام 1999 تن��اول ف. رينار���س وك. ري��زا
ُ
يف درا�س��ة اأ

fellow/97-99/reinares.pdf( اأث��ر اجلرمي��ة على الدميقراطية وعلى احلكم عاملي��اً. واأ�سار املوؤلفان يف 

ل يف بع�س الظروف املعينة تهدي��داً مبا�سراً للدميقراطية  ا�ستنتاجاتهم��ا اإىل اأن اجلرمي��ة املنّظمة قد ت�س��كِّ

الليربالي��ة. ومن اأخطر تهديدات اجلرمية املنظم��ة للموؤ�س�سات الدميقراطية ما يحدث من خالل الأن�سطة 

الإجرامي��ة املنظمة التي متار�س من خارج النظام ال�سيا�سي. والغريب يف الأمر اأن بع�س املخاطر املرتبطة 

مت من اأجل  مِّ مبكافحة اجلرمية املنظمة على ال�سعيد الوطني تتولد يف حد ذاتها عن الت�سريعات التي �سُ

ه��ذه املكافحة. ويقول املوؤلفان اإن خطر اجلرمية املنظمة ل يطابق التهديد التقليدي من حيث اأنها ت�سعى 

اإىل قلب موازين ال�سلطة كلياً، بل هنالك حتول يف اجتاه التهديدات نحو احلكم الدميقراطي يف كل اأنحاء 

الع��امل. فقد كانت هذه التهديدات مرتبطة بال�سعي حثيثاً اإىل ك�سب املزيد من النفوذ واملوارد واملناطق، 

ثم اأ�سبحت ت�سمل ال�سيطرة على املعلومات واإنتاجها.
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الوليات املتحدة الأمريكية

و�س��ع رو�س ]2[ ا�ستبياناً لقيا�س م�ستويات تهديد اجلرمية يف مكاتب الوليات املتحدة يف اخلارج، حيث 

يج��ري قيا�س احتمال حدوث اجلرمي��ة مبراعاة العنا�سر التالية: )اأ( البيئ��ة الإجرامية؛ )ب( وخ�سائ�س 

اجلن��اة؛ )ج( وفعالي��ة جهاز ال�سرطة. وهو يق��ول اإن البيئة الإجرامية تتاألف م��ن عاملني: العامل الأول 

ه��و اجلرمي��ة املحلية، اأي كل م��ا يقع من حوادث يف موق��ع معني، والعامل الثاين ه��و "حراكة" اجلرمية، 

اأي م��دى انتق��ال العنا�س��ر الإجرامية من اأحياء اأخ��رى يف املدينة اإىل املناطق التي تق��ع فيها املن�ساآت 

الدبلوما�سي��ة واأماكن اإقامة العامل��ني فيها. كما يتناول ال�ستبيان فعالية جهاز ال�سرطة من حيث اإمكانية 

الردع/ال�ستجاب��ة ومن حيث درجة التدريب/الحرتاف. وُي�ستخ��دم ال�ستبيان الآن لتقدير التهديد 

واخلطر لدى مكتب الأمن الدبلوما�سي يف وزارة اخلارجية يف الوليات املتحدة )]2[، �س 12(.

ف التهدي��د يف اأ�ساليب التقدير الأخرى م��ن حيث املقدرة والنية. كما تتح��دث هذه الأ�ساليب 
َّ
ويع��ر

ع��ن اتخ��اذ تدابري م�سادة ل بد منها لدرء اأي هجمة حمتمل��ة. فقد جاء مثاًل يف تقرير �سادر عن مكتب 

املحا�سب��ة العام��ة يف الوليات املتح��دة يف عام 1999 اأن حتليل خطر ما "يح��ّدد ويقّدر كل تهديد على 

اأ�سا���س عوامل خمتلفة، مثل مقدرة اجلاين ونيته يف التهّجم على هدف ما واحتمال و�سدة عواقب جناح 

الهجم��ة" )]3[، ���س 6(. ويف تقرير �سدر يف عام 2001 ]4[ يرى مكت��ب املحا�سبة العامة اإدارة اخلطر 

مبثاب��ة عملية تنظر يف احتم��ال اأن يت�سبب التهديد يف �سرر ي�سيب الهدف، ويف حتديد التدابري التي من 

�ساأنه��ا احلد من اخلطر وتخفيف عواقب هجمة ما. وبن��اًء عليه فاإن "تقدير اخلطر عبارة عن حتديد وتقييم 

التهديدات على اأ�سا�س عوامل خمتلفة ت�سمل املقدرات والنوايا"، والأن�سطة يف املا�سي والأثر املحتمل 

للحدث )]5[، �س 1(.

وكان الغر���س م��ن تقدي��ر خطر غ�سل الأم��وال يف ولية اأي��ووا ]5[ الذي جرى يف ع��ام 2002 و�سع 

ا�سرتاتيجي��ة تق��وم على اأ�سا���س التهديد ملكافحة غ�سل الأم��وال وتقدير الأمن��اط املحتملة من الن�ساط 

الإجرام��ي التي من �ساأنها ت�سهيل هذا الن�ساط. وحتقيقاً له��ذا الهدف، ينظر التقرير يف جملة اأمور منها 

البيان��ات ع��ن اجلرائم املبّلغ عنها يف ولية اأيووا من عام 1997 اإىل عام 2001. ويختار التقرير فئات من 

الن�س��اط الإجرامي مماثلة للفئات امل�ستخدمة يف �سبكة الإنف��اذ بخ�سو�س اجلرائم املالية يف وزارة اخلزينة 

وذل��ك لت�سني��ف التقارير الواردة ع��ن الأن�سطة امل�سبوه��ة. وت�سمل هذه الأن�سط��ة الإجرامية: الر�سوة 

والحتيال والتزوير والختال�س والتهديد والبتزاز وال�سرقة واجلرائم املرتبطة باملخدرات واملواد الإباحية 

والدعارة والقمار واجلرائم املرتبطة بالأ�سلحة )]5[، �س 10(.
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مناذج لتقدير ال�ضرر الذي ت�ضببه اجلرمية املنظمة

درا�ضات عاملية

يف ورق��ة بعنوان "قيا�س احلكم والف�ساد وا�ست��الب الدولة: كيف تر�سم ال�سركات والبريوقراطيون بيئة دوائر 

الأعم��ال يف القت�س��ادات التي متر يف مرحلة انتقالية"، يتحرى هيلمان واآخرون ]6[ العوامل التي ت�سّهل اأو 

تعرق��ل ال�ستثمار والتنمية يف م�ساري��ع الأعمال يف اأوروبا الو�سطى وال�سرقية ويف كومنولث الدول امل�ستقلة. 

جريت يف عام 1999 
ُ
ويحلل املوؤلفون نتائج الدرا�سة ال�ستق�سائية لبيئة دوائر الأعمال واأداء ال�سركات التي اأ

والتي تقي�س مدى العائق الذي متثله اجلرمية املنظمة اأمام عمليات م�ساريع الأعمال ومنوها، وتركز على احلكم 

والف�ساد وا�ستالب الدولة بو�سفها من املجالت التي يرجح اأن تت�سلل اجلرمية املنظمة اإليها. ويف هذه الدرا�سة 

ُيطل��ب من ال�سركات اأي�ساً تقدير مدى تاأثري موؤ�س�سات الدولة والبنية التحتية املادية واملوؤ�س�سات املالية على 

عمليات م�ساريع الأعمال لديها ]7[. ويف الدرا�سة ال�ستق�سائية للجرائم القت�سادية لعام 2003 ]8[، يقا�س 

ال�س��رر الذي يلحق بالقط��اع اخلا�س جراء اجلرمية املنظم��ة. ويف عام 2003 نظر فريق م��ن اخلرباء، دعا اإىل 

انعق��اده مكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، يف �سل�سلة من موؤ�س��رات اجلرمية املنظمة لتقدير اأثر 

هذا النمط من اجلرائم على املجتمع وللنظر يف مدى ت�سلل ع�سابات اجلرمية املنظمة داخل م�ساريع الأعمال 

امل�سروعة. وخل�س الفريق اإىل اأن ارتفاع م�ستوى الف�ساد من �ساأنه تي�سري الأن�سطة الإجرامية املنظمة.

درا�ضات وطنية

اأ�سرتاليا

خل�س والكر، يف معر�س حماولته لتقدير التكاليف املالية والقت�سادية املرتتبة على اجلرمية يف اأ�سرتاليا يف 

عام 1996، اإىل اأن تكاليف اجلرمية اأو ال�سرر "ل تقت�سر على اخل�سائر يف املمتلكات و/اأو التكاليف الطبية 

املرتتبة اأثناء احلادث وعواقبه املبا�سرة فح�سب بل ت�سمل اأي�ساً تكاليف العواقب الطويلة الأجل واملتعددة 

التي ترتتب على احلادث، كما ت�سمل تكاليف اجلهود الوقائية املبذولة للحد من حدوث هذه اجلرائم يف 

امل�ستقبل اأو للتخفيف من حدتها، وتكاليف نظام العدالة اجلنائية املقام للتعامل مع اجلناة" )]9[، �س1(. 

ويف�س��ل والكر ما بني التكاليف املالية والتكالي��ف القت�سادية للجرمية. وهو يعّرف التكاليف املالية باأنها 

التحويل غري امل�سروع للقدرة ال�سرائية من ال�سحايا اإىل اجلناة ويقول اإنها، يف نظر علماء القت�ساد، ل متثل 

خ�سائر بالن�سبة اإىل املجتمع. اأما التكاليف القت�سادية فهي اأ�سرار حتدث عندما ت�سطر اجلرمية املجتمع اإىل 

حتويل الوقت واجلهد وغريها من املوارد عن اأغرا�س على درجة عالية من الإنتاجية )]9[، �س 2(. وينتهي 

والك��ر اإىل اأن احل��د الأدنى ملجموع تكاليف اجلرمية يف اأ�سرتاليا ي��رتاوح ما بني 11 مليار و13 مليار دولر 

اأ�سرتايل �سنوياً، وتعزى غالبيتها اإىل جرائم "ذوي الياقات البي�س" )]9[، �س 6(.
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ر مايهو ]10[ يف درا�ستها جمم��وع تكاليف اجلرمية يف اأ�سرتاليا يف عام 2003. وتدرج يف تقديراتها  وتق��دِّ

تكالي��ف غري ملمو�سة من قبيل اخلوف والأمل واملعاناة وتدين م�ستوى نوعية املعي�سة  )]10[، �س 12(. 

وهي تقول اإن الأثر الكامل للجرمية مرهون بتقدير العدد الفعلي للجرائم التي حتدث ولي�س بعدد اجلرائم 

امل�سجل��ة لدى ال�سرطة )]10[، ���س 8(، ولذلك فهي ت�ستخدم اأي�ساً ا�ستق�ساءات عدد ال�سحايا لتقدير 

م�ستوى اجلرمية. وتخل�س اإىل اأن جمموع تكاليف اجلرائم يتجاوز 19 مليار دولر اأ�سرتايل يف عام 2003، 

بينم��ا قد ي�سل جمموع التكالي��ف الإجمالية املقدرة اإىل ما يناهز 32 ملي��ار دولر اأ�سرتايل. وبناء على 

ب للجرمية؛  ا�ستنتاجات �سابقة، تعمد مايهو اإىل تق�سيم تكاليف اجلرمية اإىل ثالث فئات: تكاليف التح�سُّ

والتكاليف املرتتبة عليها؛ وتكاليف الت�سدي لها )]10[، �س 7(.

كندا

يق��وم برانتنغه��ام واإي�ست��ون ]11[ بقيا���س تكاليف اجلرمية يف كن��دا بتق�سيم هذه التكالي��ف اإىل فئتني 

رئي�سيت��ني: التكاليف النا�سئة عن الكتئ��اب اجل�سماين والنف�ساين الناجم ع��ن الأعمال الإجرامية، 

وهي على حد قولهما يكاد يكون من امل�ستحيل قيا�سها؛ ومقدار الأموال التي تنفق على جهاز ال�سرطة 

واملحاك��م وحمرتيف مهنة القانون، وهو م��ا يقولن اإنه من الأي�سر جداً حتديده كمياً والعمل على ح�سابه. 

وترمي املنهجي��ة امل�ستخدمة اإىل قيا�س اخل�سائر على اأ�سا�س التكاليف النقدية املبا�سرة التي ميكن عزوها 

اإىل بع�س اجلرائم املعينة، ومنها:

بال�سحايا املرتبطة  املبا�سرة  التكاليف  •	
وال�سرطة اخلا�س  الأمن  تكاليف  •	

املحاكم تكاليف  •	
الإ�سالحية املوؤ�س�سات  تكاليف  •	

ث��م جرى تق�سيم ه��ذه التكاليف بعد ذلك بح�سب فئة اجلرم املرتك��ب وتكاليف معاقبة جرمية ما ومنع 

وقوعه��ا. وخال�سة الق��ول يقّدر املوؤلفان جمموع تكاليف اجلرمية يف كندا يف عام 1993 مببلغ 42.4 مليار 

دولر كندي )]11[، �س 35-23(.

ويف ع��ام 1998 اأجرى بورتيو�س درا�سة عن اأث��ر الأن�سطة املت�سلة باجلرمية املنظمة يف كندا رّكز فيها على 

نط��اق واأثر اأن�سطة رئي�سي��ة ي�سارك فيها اأع�ساء �سبكة اجلرمية املنظمة وي�ساع��دون على ا�ستمرارها ]12[. 

ومن هذه الأن�سطة غ�سل الأموال والجتار بالعقاقري غري امل�سروعة والأعمال الإجرامية بحق البيئة والقيام 

بعملي��ات التهريب والأعمال الإجرامية القت�سادية والجتار باملهاجرين وتداول املنتجات املزّورة و�سرقة 
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ال�سي��ارات. وكانت هذه الآثار تت�سم بطابع اقت�سادي وجت��اري واجتماعي �سيا�سي، وطابع توليد العنف، 

وطاب��ع يتناول جوان��ب ال�سحة وال�سالمة والبيئة )]12[، �س 1(. وخل�س اإىل اأن اجلرمية املنظمة يف كندا 

متف�سية ول تقت�سر على احلوادث املت�سلة باملخدرات وع�سابات املافيا واإن �سوق املخدرات لها اأكرب الأثر 

بني جميع الأ�سواق غري امل�سروعة يف كندا. ولكنه حذر من اأن الأن�سطة الإجرامية املنظمة متنوعة وغالباً 

ما ي�سعب حتديدها كمياً، ومن ثم ينبغي عدم جتاهل اجلرائم القت�سادية والبيئية )]12[، �س 21(.

واأخريا اأجرت ري�سرت-هوايت ]13[ درا�سة يف كندا لتقدير الأثر املبا�سر وغري املبا�سر للجرمية املنظمة على 

ال�سباب. وتتناول الدرا�سة ال�سباب من حيث انتمائهم اإىل اجلناة اأو ال�سحايا على ال�سواء، وهي تختلف 

ع��ن درا�س��ة بورتيو�س من حيث اأنها ترّكز عل��ى �سرائح معينة من ال�سكان، ال�سب��اب خا�سة، من اأجل 

حتدي��د الأثر. وتناولت الدرا�سة العديد من املتغريات، مب��ا يف ذلك تعاطي املخدرات والكحول وتعاطي 

القم��ار والنتم��اء اإىل الع�سابات. وانتهت اإىل اأن واح��داً من اأهم الآثار الرئي�سي��ة للجرمية املنظمة على 

ال�سباب هي ا�ستدراجهم اإىل ممار�سة الن�ساط الإجرامي )]13[، �س 5(.

اأملانيا

تناول فون لمب�ي ]14[ م�ساألة اجلرمية املنظمة يف اأملانيا، حماوًل ربط �سبكات هذه اجلرمية ببع�س الأن�سطة 

الإجرامي��ة وتقدير اأثر هذه الأن�سطة على املجتمع. ولحظ اأن اآث��ار اجلرمية املنظمة كثرياً ما ُتدرج معاً يف 

اإط��ار مفهوم ال�سرر دون اأي متييز )]14[، �س 5(. وبالن�سبة جلهات اأخرى، مثل اللجنة املعنية باجلرمية يف 

كوين�زلن��د وجه��از �سرطة كوين�زلند يف اأ�سرتاليا )]15[، �س 31( ي�سم��ل ال�سرر الأ�سرار القت�سادية 

والنف�سي��ة واجل�سدي��ة والعقلية وال�سيا�سية. غري اأن منوذج فون لمبي ميي��ز ما بني الأثر على املجتمع، من 

حيث الأ�سرار املادية وغري املادية، والآثار املحددة للتحّكم يف عمليات �سنع القرارات املوؤ�س�سية )]14[، 

�س 5(. وقال اأي�ساً اإن هنالك نوعني من ال�سرر )اإيقاع ال�سرر والتحكم يف القرارات املوؤ�س�سية(، ولكنهما 

غري مرتابطني بال�سرورة )]14[،  �س 5(. وخل�س اإىل اأنه لي�س هنالك من اجتاهات اإجمالية ملحوظة فيما 

يتعلق بطبيعة ومدى اجلرمية املنظمة )]14[، �س 25 و26(. ولذا من الع�سري ا�ستخال�س اأي ا�ستنتاجات 

قاطعة ب�ساأن اأثر اجلرمية املنظمة على املجتمع.

اإيطاليا

ثم��ة درا�سة يف ع��ام 1992 بخ�سو�س الع��بء القت�سادي لالأن�سط��ة غري امل�سروع��ة، ا�سطلع بها مركز 

درا�سات ال�ستثمارات الجتماعية ]16[، عمدت اإىل تقدير الأبعاد القت�سادية و"رقم اأعمال" الأن�سطة 
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الإجرامي��ة، وذلك على اأ�سا�س اعتبار جماعات اجلرمية املنظمة مبثابة اأي �سركة خا�سة. وقّدرت الدرا�سة 

"م�ساعفة" متثل  اأن�سطة اإجرامية منفردة )جرائم( با�ستعمال  اأعمال" اجلرمية املنظم��ة بدءاً من  "رق��م 
الن�سبة من جمموع اجلرائم التي يعترب اأن جماعات اجلرمية املنظمة مل ترتكبها. ومن ثم فاإن امل�ساعفة متثل 

الن�سب��ة م��ا بني اجلزء من الن�ساط الإجرامي املرتكب من جانب جماع��ات اجلرمية املنظمة واجلزء الذي 

مل يرتك��ب من جانبها ]17[. واأخذت الدرا�س��ة يف احل�سبان بيانات الإجراءات اجلنائية وخمتلف اأنواع 

جرائم املمتلكات، مثل ال�سرقة وال�سطو والتزوير والبتزاز والختطاف والحتيال والربا وغ�سل الأموال 

والف�س��اد واإنت��اج املخدرات غري امل�سروع والجتار به��ا والدعارة والقمار غري امل�س��روع والجتار بالأ�سلحة 

وتهريب الب�سائع.

جريت يف عام 1993 در���س راي ]18[ الأن�سطة غري امل�سروعة لتقدير اأنواع اجلرائم القائمة 
ُ
ويف درا�س��ة اأ

واأبعاده��ا امللمو�سة واأثر هذا القت�ساد غري امل�س��روع على احل�سابات الوطنية الإيطالية. ورّكز املوؤلف على 

م�سكلتني حمددتني هما:

امل�سروعة غري  الأن�سطة  يف  ال�سالعني  العاملني  عدد  يتحدد  كيف  •	
الأن�سطة لهذه  الأعمال" الفعلي  "رقم  يتحدد  كيف  •	

و�سّدد املوؤلف، لدى حتديد عدد العاملني ال�سالعني يف اأن�سطة غري م�سروعة، على �سرورة مراعاة الظاهرة 

ال�سائع��ة يف اإيطاليا وهي )ازدواج العم��ل(، حيث يعمل العامل يف اأكرث من ن�ساط يف اآن واحد، واأحيانا 

يف اأن�سطة م�سروعة وغري م�سروعة على ال�سواء. ولتحديد "رقم الأعمال" الفعلي لالأن�سطة غري امل�سروعة 

ل بد من مراعاة الوقت الفعلي الذي مي�سيه العامل يف كل ن�ساط. ويقول �ساحب الدرا�سة هنالك نق�س 

يف املوؤ�سرات الدقيقة ب�ساأن الكميات املنتجة، ومن ال�سعب معرفة التكاليف، واأن دور العنف كو�سيلة يف 

اإدارة الأعمال دور هام، واأن هنالك تفاعالت بني اأن�سطة غري م�سروعة خمتلفة ومنف�سلة.

ويعتمد التحديد الكمي على عدة موؤ�سرات:

الق�سائية ال�سلطات  اإىل  عنها  املبّلغ  اجلرائم  عدد  •	
م�سروع غري  ن�ساط  كل  يف  ال�سالعني  الأ�سخا�س  عدد  •	

للجرمية القت�سادية  القيمة  •	

ال�ضروط االأ�ضا�ضية امل�ضبقة لقيا�ص التهديد وال�ضرر

هنالك اأ�ساليب لقيا�س التهديد. ومن منظور املقارنة، يتعني اأن تاأخذ املنهجية املتبعة يف العتبار م�ساألتني 

رئي�سيت��ني عل��ى الأقل: املتطلب��ات الدنيا من م�سادر البيان��ات القائمة لتمكني املقارن��ة دولياً، و�سهولة 
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ا�ستعمال م�سادر البيانات. وينبغي للخيارات الرئي�سية اأن تاأخذ يف احل�سبان هذين القيدين.

هنال��ك �سرطان اأ�سا�سي��ان م�سبقان. فاملطلب الأول لقيا�س احتمال حدوث جرمي��ة منظمة هو اأن يتوفر، 

عل��ى ال�سعي��د الوطني، نظام منف�سل جلم��ع البيانات عن هذه اجلرمية. وح�سبما ج��اء يف تقرير حديث 

ع��د من اأجل املفو�سية الأوروبية ]19[ فاإن نظاماً جلم��ع البيانات من هذا القبيل متوفر يف 9 من 
ُ
العه��د اأ

اأ�س��ل ال��دول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي وعددها 15. واإذا مل يتوف��ر مثل هذا النظام املنف�سل جلمع 

البيانات فاإن البيانات املطلوبة لتطبيق هذه املنهجية ل ميكن متييزها عن بيانات اجلرمية عموماً.

واملطل��ب الث��اين ال�سروري لتوف��ري البيانات لأغرا�س املقارن��ة )اأي للتمّكن ب�سكل معق��ول من مقارنة 

م�ستوي��ات الحتم��ال وال�سرر لأن�سطة معينة م��ن اأن�سطة اجلرمية املنظمة عرب البل��دان( هو توّفر تعاريف 

موّح��دة لأمناط ال�سلوك املت�سلة باجلرمية املنظمة التي يتعني تقدير خطرها، ومعايري موّحدة جلمع البيانات 

ذات ال�سلة.

والورقت��ان التاليتان ت�سعان الأ�سا�س ملث��ل هذه املواءمة، حيث تقرتحان لكل م��ن املوؤ�سرين املحددين 

للجرمية املنظمة )الحتمال وال�سرر( مبادئ توجيهية لرتويج جمع البيانات املوّحدة.

الوليات املتحدة الأمريكية

جريت يف الوليات املتح��دة، حتديداً، على اأثر اجلرمية اأو ال�سرر الذي 
ُ
رّك��ز العديد من الدرا�سات التي اأ

ت�سببه، وغالباً ما يقا�س هذا الأثر اأو ال�سرر من حيث تكلفة اجلرمية على املجتمع. وقد اأجريت اإحدى اأوىل 

الدرا�س��ات التي ا�ستهدفت قيا�س ال�سرر الناجم عن اجلرمي��ة املنظمة على اقت�ساد الوليات املتحدة يف 

ع��ام 1986. وهي تقدر مبلغ الدخل املتولد من خالل اأن�سطة املنظمات الإجرامية يف الوليات املتحدة 

)]20[، ���س 4( واأثر ا�ستمرار ارتفاع الأ�سعار وا�ستمرار الق�سور يف دفع ال�سرائب على اقت�ساد الوليات 

املتح��دة )]21[، �س 487(. وحددت الدرا�س��ة جمموع مقدار الدخل املتولد عن اجلرمية املنظمة بالنظر 

اإىل عدد الأ�سخا�س ال�سالعني يف اأن�سطة هذه اجلرمية ومتو�سط دخل الأ�سخا�س ال�سالعني يف املنظمات 

الإجرامي��ة. وعمد في�سمان ورودنري�س و�سينك ]21[ اإىل تف�سيل وتطبيق الأ�سلوب املتبع يف درا�سة عام 

1986 وذل��ك لتقدي��ر حجم اجلرمية املنظمة كذلك بقيا�س دخلها. وق��ام اأ�سحاب الدرا�سة بتقدير الأثر 

على اأ�سا�س الدخل املتولد لدى ع�سابات اجلرمية املنظمة واقرتحوا اتباع نهجني لقيا�س الدخل:

امل�سرتاة املدخالت  تكاليف  منها  خم�سوماً  الإجمالية  )املبيعات(  الإيرادات  تقدير  •	

	• قيا�س الدخل الذي تولده املنظمات الإجرامية بو�سفه حا�سل �سرب عدد الأ�سخا�س ال�سالعني 
يف اجلرمية املنظمة مبتو�سط الدخل ال�سنوي لالأ�سخا�س ال�سالعني يف املنظمات الإجرامية
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وقام��وا اأي�س��اً بتقييم خمتلف تقديرات الدخ��ل ملختلف اأنواع الأن�سطة الإجرامي��ة ووجدوا اأن جمموع 

الدخ��ل املتولد من خالل اجلرمية املنظم��ة يف عام 1986 يتجاوز 75.3 مليار دولر اأمريكي  )]21[، �س 

478-479(. وتو�ّسعت درا�سات اأخرى بفكرة تكاليف اجلرمية من جمرد التكاليف القت�سادية لت�سمل 

فعالية  تكاليف املجتمع واخلدمات الجتماعية. ومن هذه الدرا�سات درا�سة مايكل مالتز بعنوان "قيا�س 

جهود مكافحة اجلرمية املنظمة" ]21[. وهي متثل واحداً من اأوائل املناهج الكمية واحلا�سمة لتقييم جهود 

مكافح��ة اجلرمية املنظمة، وهي حتتوي على اإطار منطقي لفهم وقيا�س ال�سرر الذي ت�سببه اجلرمية املنظمة. 

ف مالتز ال�سرر عل��ى اأنه "التعبري العام امل�ستخدم لو�سف الآث��ار املبا�سرة وغري املبا�سرة وامللمو�سة 
ّ
ويع��ر

وغ��ري امللمو�سة". وتقّدم الدرا�سة و�سفاً خلم�سة اأ�سناف م��ن ال�سرر )]22[، �س 41( وال�سعوبات التي 

تواجه يف قيا�سها. واأ�سناف ال�سرر اخلم�سة هي:

اجل�سدية( والإ�سابات  القتل  )مثل  املادي  ال�سرر  •	
ال�سرقة( ب�سبب  املمتلكات  خ�سارة  )مثل  القت�سادي  ال�سرر  •	

ال�سهود( تخويف  )مثل  النف�ساين  ال�سرر  •	
•ال�س��رر الذي ي�سي��ب املجتمع )مثل اإحداث اخللل يف دوائر الأعمال من خالل البتزاز  •	

بحجة احلماية(

احلكومة( موظفي  اإف�ساد  )مثل  الجتماعي  ال�سرر  •	

وي�س��ف الكاتب كذلك ملاذا يتطل��ب طابع بع�س الأن�سط��ة ا�ستخدام العقوب��ات اجلنائية وملاذا يدخل 

البع�س الآخر يف زمرة اجلرمية "املنظمة". ويخل�س اإىل اأن هنالك العديد من ال�سعوبات يف حتديد ما هو 

ال�سرر وذلك لأن "بع�س الأن�سطة ت�سّنف يف زمرة اجلرائم لأنها توّلد ال�سرر )مثل افتعال احلريق( بينما 

تولد اأن�سطة اأخرى ال�سرر لأنها م�سنفة يف زمرة اجلرائم )مثل القمار( )]22[،  �س 47(. ويقول �ساحب 

الدرا�سة يتّع��ني على �سلطات اإنفاذ القوانني الت�سدي لكال نوعي الأن�سطة ولكن الأمر ي�ستدعي طرائق 

خمتلفة.

خال�ضة

اإن املنهجي��ة املقرتح��ة يف هذا املق��ال، ويف املقالني التاليني، لتقدير خطر اجلرمي��ة املنظمة على امل�ستوى 

ال��دويل ت�ستح��ق املزيد م��ن البحث والتف�سيل، مب��ا يف ذلك من خالل التكيف م��ع خمتلف م�سادر 

البيان��ات املتوف��رة على امل�ستوى ال��دويل عن اجلرمي��ة املنظمة. وكلم��ا ازداد عدد البل��دان التي تنّفذ 

اتفاقي��ة الأمم املتح��دة ملكافحة اجلرمية املنظمة ع��رب احلدود الوطنية ]23[ ترتفع نوعي��ة البيانات املتولدة 

وت��زداد فعالية مقارنة البيانات بني البلدان. ويرجى اأن يدفع تطوير منهجيات جمع البيانات اإىل اعتماد 
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اإج��راءات من�سقة جلمع هذه البيانات. ولكن ذلك يتوّقف على اهتمام وا�سعي ال�سيا�سات واملمار�سني 

يف تقدي��ر خطر اجلرمية املنظمة على امل�ستوى الدويل. وحيثما ينه�س وا�سعو ال�سيا�سات بتح�سني و�سع 

البيانات وحتليلها يتعني عليهم اأي�ساً دعم اجلهود الرامية اإىل تطوير املنهجيات والأ�ساليب املالئمة جلمع 

البيانات.
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مة ما منهجية لقيا�ص احتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

*
بقلم اإرن�ستو اأوغو �سافونا

خال�ضة

 هذه املقالة هي الثانية �سمن �سل�سلة من ثالث مقالت لنف�س الكاتب يف هذا العدد من ن�سرة اجلرمية 

مة ما. وميثل احتمال وقوع  واملجتم��ع. وتعر�س هذه املقالة منهجية لقيا�س احتمال وق��وع جرمية ُمنظَّ

اَء اجلرمية 
ّ
مة واحداً من عن�سرين ي�ستخدمان لتقدير الحتمال الإجمايل حل�سول �سرر جر جرمية ُمنظَّ

مة.( مة. )العن�سر الثاين هو ال�سرر اأو التكلفة املرتبطة باجلرمية املُنظَّ املُنظَّ

مقّدمة

تق��وم املنهجي��ة امل�ستخدمة يف هذه املقالة لقيا�س الحتمال على اإط��ار منهجي اعتمد من اأجل م�سروع 

مة" ولكن بعد مواءمتها وتب�سيطها لأغرا�س املقارنة. بعنوان "حت�سني الدراية باأمور اجلرمية املُنظَّ

مة ما اإىل فئت��ني: املوؤ�سرات ب�ساأن خ�سائ�س جماعات  ميك��ن تق�سي��م موؤ�سرات احتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

مة ال�سالعة يف جرمية ما، واملوؤ�سرات ب�ساأن احتمال الك�سف عن جرمية منظمة ما من خالل  اجلرمي��ة املُنظَّ

اإنفاذ القانون.

مة  وبالن�سب��ة لكل من الفئتني، يرد اأدناه و�سف الفرتا���س الذي يربط املوؤ�سر باحتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

اإىل جان��ب الأدبيات التي تدعم هذا الفرتا�س. وعالوة على ذلك، تقدم طرائق قيا�س املوؤ�سر. واأخرياً، 

تقدم بع�س املقرتحات للنهو�س باأ�سلوب موّحد جلمع البيانات اخلا�سة بكل موؤ�سر يف �ستى البلدان، من 

مت ل�ستخدامها يف الحتاد  مِّ اأج��ل تعزيز اإمكانية املقارنة بني ال�ستنتاجات. ونظراً لأن هذه املنهجية �سُ

الأوروبي، فاإن الأدبيات الداعمة جلدوى املوؤ�سرات تنطلق اأ�سا�ساً من جتارب اأوروبية. 

اأ�ستاذ يف اجلامعة الكاثوليكية للقلب املقد�س، ميالنو، اإيطاليا.
 *



مة خ�ضائ�ص جماعات اجلرمية املُنظَّ

يرتبط احتم��ال وقوع جرمية ما بتقييم خطورة اجلماعات الإجرامية ال�سالعة فيها ودرجة تنظيمها. فكلما 

ازدادت خط��ورة اجلماعات الإجرامية ال�سالعة يف جرمية ما خطورًة وح�ُسن جتهيزها، ازداد احتمال وقوع 

اجلرمية ]1، 2[. وترد فيما يلي املوؤ�سرات التي تقع يف هذه الفئة.

مة الروابط والتعاون بني اجلماعات االإجرامية املُنظَّ

مة افرتا�ص يربط املوؤ�ضر باحتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

مة ال�سالعة يف جرمية ما، ارتفع احتمال وقوع  كلم��ا ارتفع م�ستوى التعاون بني اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

تلك اجلرمية، ل �سيما على ال�سعيد الدويل.

االأدبيات الداعمة

 اأو 
*
مة عل��ى اأنه التعاون الدويل، اإما بني جماع��ات غري اأهلية ميك��ن تعري��ف البعد الدويل للجرمية املُنظَّ

 واأخرى غ�ري اأهلية، اأو على اأنه��ا عمليات دولية تنه�س بها مبا�سرة جماعة اإجرامية 
**

ب��ني جماعة اأهلية

مة ]3[. ُمنظَّ

ويف ع��ام 2003، اأبل��غ مكتب ال�سرط��ة الأوروبية )يوروب��ول( عن درجة عالية من التع��اون الدويل بني 

مة داخ��ل الدول الأع�ساء يف  مة، ل �سيم��ا بني املجموعات الإجرامية املُنظَّ اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ

الحتاد الأوروبي والدول املن�سمة اإليه، وكذلك يف بلدان مثل كندا وال�سني وكولومبيا وجمهورية اإيران 

الإ�سالمي��ة واملغ��رب ونيجرييا وباك�ستان و�سورين��ام وتركيا وفيتنام والوليات املتح��دة الأمريكية ]4[. 

فهنال��ك مثاًل من��ط �سائع يف الحتاد الأوروبي تن�س��ط فيه اجلماعات الإجرامية الأهلي��ة وغري الأهلية يف 

ل �سرباً من امل�ساريع التجارية  جم��ال الجتار بالأ�سخا�س. ويعني ذلك اأحياناً اأن اجلماعات الأهلية ت�سكِّ

امل�سرتك��ة بالتعاون مع اجلماعات غري الأهلية. وتقع امله��ام الأوىل، املتمثلة يف الت�سال والتعبئة وتي�سري 

ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  36

مة غري الأهلية، يف اإطار هذا الت�سنيف، جماعة اإجرامية ي�سيطر عليها اأع�ساء  ت�سمل اجلماعة الإجرامية املُنظَّ
  *

لي�س لديهم جن�سية اأو اأ�سل اأو انتماء عرقي لأي دولة ع�سو يف الحتاد الأوروبي.

مة الأهلية، يف اإطار هذا الت�سنيف، جماعة اإجرامية ي�سيطر عليها اأع�ساء لديهم جن�سية  ت�سمل اجلماعة الإجرامية املُنظَّ
  * *

اأو اأ�سل اأو انتماء عرقي لدولة ع�سو اأو اأكرث يف الحتاد الأوروبي.



النق��ل، على عاتق اجلماعات غ��ري الأهلية، اأما املراحل الأخرية من العملي��ة )وت�سمل النقل وال�سكن 

وتعاطي ال�ستغالل اجلن�سي من اأجل الربح( فتنه�س بها جماعات اإجرامية اأهلية �سمن الحتاد الأوروبي 

مة ت�ستغل عالقاتها الدولية ملمار�سة الجتار  ]4-7[. ففي بولندا مثاًل لوحظ اأن اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

بالأ�سخا�س وتهريب املهاجرين ]8[.

ويف جم��ال الجتار باملخ��درات، ك�سفت التحقيق��ات، التي جرت يف ع��ام 2003 و�سملت جمموعات 

اإجرامية يف النم�سا، عن وجود �سالت مع بلدان عديدة اأخرى متاأثرة بالجتار بالكوكايني �سواء يف اأوروبا 

اأو يف غريه��ا م��ن الأقاليم ]9[. وثمة اأدلة اأي�ساً تفيد باأن جرمي��ة تزوير العملة ما انفكت تتخذ طابعاً دولياً 

اإذ اأ�سبحت يف بع�س الأحيان تربط العديد من القارات يف اإطار تنظيمات اإجرامية ]10[. ويف تقرير عن 

مة  مة يف ال�سويد �سدر يف عام 2004 ُذك��ر اأن العامل الرئي�سي امل�سرتك داخل اجلرمية املُنظَّ اجلرمي��ة املُنظَّ

املتط��ورة ه��و حاجة هذه ال�سب��كات اإىل العمل بكفاءة كمجموع��ات من الأفراد اأكرث م��ن دافع انتماء 

اأع�سائها اإىل خلفية جغرافية اأو عرقية م�سرتكة ]11[.

مة غري اأهلية بالتفاق  وتبعاً ملكتب يوروبول ]3[ فاإن الو�سع اأ�سد تعقيداً عندما تعمل جماعة اإجرامية ُمنظَّ

م��ة اأهلية اأكرث ر�سوخاً. فق��د ظلت اجلماعات الإجرامي��ة يف منطقة "بوِليا"  م��ع جماعات اإجرامية ُمنظَّ

الإيطالي��ة مثاًل تتعاون تعاوناً وثيقاً مع جمرمي األبانيا من��ذ بداية الت�سعينات يف جمال تهريب املخدرات 

واملهاجري��ن والأ�سلحة داخل اإيطاليا. و�سبق للعديد من اأف��راد الع�سابات الإجرامية من منطقة "بوليا" 

اأن �ساف��روا اإىل األباني��ا واجلبل الأ�سود املجاور لها، وذل��ك لإدارة اأعمالهم وحتقيق املزيد من النجاح فيها 

ولتجنب املالحقة من جانب ال�سلطات الإيطالية )]8[ �س، 545(.

وخال�س��ة الق��ول، يكون التهديد عل��ى اأ�سّده عندم��ا تلجاأ جماع��ة اإجرامية اأهلي��ة اإىل عمليات دولية 

م��ن خ��الل التعاون مع جماعات غري اأهلية. وق��د يكون لذلك �سلة بالتطورات املث��رية للقلق يف البيئة 

مة قادرة عل��ى ا�ستغالل بع�س اجلماعات املرجعية  الإجرامي��ة حيث تكون بع�س جماعات اجلرمية املُنظَّ

البارزة اأو لديها القدرة على الت�سرّت خلف ُبعدها الدويل ]3[.

قيا�ص املوؤ�ضر

مة مبعرفة ن�سبة ما يبلغ عنه �سنوياً  ميكن قيا�س مقدار الروابط ودرجة التعاون بني اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

من اأفعال اإجرامية منظمة من نوع معني تت�سمن تعاوناً بني جمموعتني اأو اأكرث )�سواء بني جماعات غري 

اأهلي��ة اأم بني جماع��ات اأهلية واأخرى غري اأهلي��ة(. وبالرغم من اأن عدد اجلرائم الت��ي اأف�ست اإىل اإدانة 

مرتكبيه��ا قد يوفر �سورة اأدق واأ�سدق عن ه��ذه اجلرائم )علماً باأن العديد من اجلرائم املبلغ عنها تنتهي 
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ه��م(، فقد تقرر العتم��اد على عدد الأفعال الإجرامي��ة املبلغ عنه��ا لأن الإدانة قد ت�ستغرق  بتربئ��ة املتَّ

�سن��وات عدي��دة، بحيث يجعل ا�ستخدام بيانات الإدانة من امل�ستحي��ل ربط مدى احتمال وقوع جرمية 

مة ما يف بلد ما ب�َسنة ما. ُمنظَّ

وق��د ي�ستخدم التدرج التايل، ما ب��ني 1 )انعدام التعاون( و5 )م�ستوى عال م��ن التعاون(، للتعبري عن 

نتائج هذا املوؤ�سر:

مة التوزيع اجلغرايف للجماعات االإجرامية املُنظَّ

مة افرتا�ص يربط املوؤ�ضر باحتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

م��ة ال�سالعة يف جرمية ما، ازداد احتمال  كلم��ا ازداد مدى النت�سار اجلغرايف للجماعات الإجرامية املُنظَّ

وقوع هذه اجلرمية، ل �سيما يف البلدان الواقعة يف ذلك املدى اجلغرايف.

االأدبيات الداعمة

م��ة ]5، 12[. وباإمكان املنظمات  ميك��ن اأن ُيعترب هذا املوؤ�سر واحداً م��ن خ�سائ�س جماعة اإجرامية ُمنظَّ

بة جيداً ومعاونون يف خمتلف البلدان عرب هذه امل�سالك اأن تعتمد على 
َّ
الإجرامية التي لديها م�سالك جمر

معارفها وخرباتها لغتنام فر�س جديدة يف الأ�سواق وممار�سة اأن�سطة اإجرامية جديدة. وتفيد البحوث باأن 

مة يف اآ�سيا ت�ستخدم بوج��ه خا�س نف�س امل�سالك وال�سبل والو�سائل لتهريب  اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ

الأ�سخا���س واملخ��درات ]13، 14[. وُيقال اأي�ساً اإن اجلماعات الإجرامي��ة الكولومبية تعّول كثرياً على 

اجلماعات الكولومبية التي تعي�س يف اخلارج لت�سهيل الجتار بالكوكايني ]15[.

وع��الوة عل��ى ذلك فاإن الع�سابات الإجرامي��ة التي تن�سط يف جمال تهري��ب املهاجرين غالباً ما تخطط 

ل�ستغالل املهاجرين على نحو منتظم يف بلدان املق�سد ]13، 14[. ومتثل بولندا، بحكم وقوع اأملانيا غرباً 

ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  38

مدى

 التعاون
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ن�سبة ما يبلغ عنه �سنوياً من  اأفعال اإجرامية منظمة 

من نوع معني تت�سمن تعاوناً بني جمموعتني اأو اأكرث )ن�سبة مئوية(
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وبيالرو�س وليتوانيا والحتاد الرو�سي واأوكرانيا �سرقاً، بلد و�سول وبلد عبور يف اآن واحد لألوف املهاجرين 

الذي��ن لي�س لديهم وثائ��ق اإقامة ول�سحايا الجت��ار بالأ�سخا�س من الحتاد ال�سوفيات��ي �سابقاً ومن اآ�سيا 

واأفريقيا )]8[، �س 481(.

وخال�س��ة القول، �س��واء كان الغر�س للمرور اأم للو�سول، فاإن احتمال وق��وع اجلرمية املنظمة يف البلدان 

الواقع��ة على طريق الجتار اأعلى مم��ا هو عليه يف البلدان الأخرى. ومع ذل��ك، ل يوفر هذا املوؤ�سر مبفرده 

معلومات ب�ساأن امل�ستوى الفعلي لحتمال وقوع جرمية ما يف بلد ما )�سواء كان بلد الأ�سل اأم بلد العبور 

اأم بلد الو�سول(. بل ل بدَّ اأي�ساً من توليف هذا املوؤ�سر مع موؤ�سرات اأخرى من قبيل حجم ال�سوق )من 

حي��ث العر�س والطل��ب( وكفاءة اإنفاذ القوانني )اأي احتمال الك�سف عن اجلرمية من جانب �سلطة اإنفاذ 

القوان��ني، مقي�ساً من خ��الل البيانات عن حالت ال�سبط( يف كل بلد على حدة ]16[. و�ستدر�س هذه 

املوؤ�س��رات مبزيد من التف�سيل فيم��ا يلي اأدناه. ذلك لأن الق�سور يف اإنف��اذ القوانني، اإذا ما ت�ساوت بقية 

��م يف بلد ما قد يف�سي اإىل زيادة وت��رية عمليات الجتار )وعمليات  املتغ��ريات، �س��د ن�ساط اإجرامي ُمنظَّ

ال�سب��ط( يف البلدان املج��اورة. ومن املرجح اأن ت�سبح هذه البلدان بدورها ق��ادرة اأو اأن تزداد قدرة على 

الإ�سارة اإىل ذاك البلد بالذات باعتباره بلد الأ�سل اأو بلد املرور العابر.

قيا�ص املوؤ�ضر

مة فيما يتعلق بجرمية ما بالنظر اإىل الن�سبة املبلغ عنها من  ميكن قيا�س مدى التوزيع اجلغرايف للجرمية املُنظَّ

الأفع��ال الإجرامية املنظمة من نوع معني كل �سنة والتي ت�سمل اأكرث من بلد )�سواء الدول الأع�ساء يف 

الحتاد الأوروبي اأم غري الأع�ساء فيه(.

مة، ميكن ا�ستخدام التدرج من 1 )درجة حمدودة من  وعلى غرار التعاون بني اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

التوزيع اجلغرايف( اإىل 5 )درجة عالية من التوزيع اجلغرايف( للتعبري عن نتائج هذا املوؤ�سر:

39 مة ما  منهجية لقيا�س احتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

مدى 

التوزيع اجلغرايف

ن�سبة وقائع اجلرمية املنظمة املبلغ عنها كل �سنة 

والتي ت�سمل اأكرث من بلد واحد )ن�سبة مئوية(

1
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4

5
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مة للمعارف املتخ�ض�ضة ا�ضتخدام اجلماعات االإجرامية املُنظَّ

مة افرتا�ص يربط املوؤ�ضر باحتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

مة اأو ا�ستخدامها للمعارف املتخ�س�سة، ازدادت قدرتها  �س اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ كلما ازداد تخ�سُّ

على اقرتاف هذه اجلرمية وازداد احتمال وقوعها.

االأدبيات الداعمة

مة تزداد احرتافاً واعتماداً على املعارف املتخ�س�سة ]12[. وبينما ت�ستخدم  ما فتئت جمموعات اجلرمية املُنظَّ

مة املركبات الآلية املتخ�س�سة والأفراد املتخ�س�سني )مثل ال�ساحنات  بع�س اجلماعات الإجرامي��ة املُنظَّ

وال�سائقني(، تقدم جمموعات اأخرى خدمات متخ�س�سة اإىل جماعات اإجرامية منظمة اأخرى غري قادرة 

عل��ى القي��ام بنف�سها ببع�س املهام اأو ل ترغب يف ذلك. وتلقى بع���س اخلدمات املتخ�س�سة اإقباًل كبرياً 

مة. وت�سمل هذه اخلدمات تي�سري الت�سالت  ولها دور حا�سم يف �سال�سة تنفيذ العمليات الإجرامية املُنظَّ

ب��ني البائعني وامل�سرتين والتما�س خدمات عمالء الهجرة ومعاونيهم الراغبني يف ر�سم م�سالك التهريب 

واتخ��اذ التدابري اخلا�سة بالنقل وتوفري امل�ستن��دات و/اأو الرتتيب لحتياجات املهاجرين لدى و�سولهم 

البل��َد املق�سود ]3[. وهكذا فاإن تعبري "تخ�س���س"، عندما يطبق على اجلماعات الإجرامية املنظمة، قد 

يعني ما يلي:

مة وزيادة الحرتافية واحلد من  اأن�سطة اجلرمية املُنظَّ �سة لتح�س��ني  •اكت�س��اب وظائف متخ�سِّ •	
فر�س النك�ساف واملالحقة القانونية من جانب �سلطات اإنفاذ القانون

]3[ مة  ُمنظَّ اإجرامية  جماعة  من  لأكرث  �سة  متخ�سِّ خدمات  توفري  •	
�سة لتي�سري  مة اإىل اأف��راد لديهم مهارات اأو مع��ارف متخ�سِّ وغالب��اً م��ا حتتاج اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ

عملياته��ا، مثل الكيميائيني واملحا�سبني وخرباء املالية واملتخ�س�سني يف تكنولوجيا املعلومات والقادرين 

رة(، اأو اأفراد يقبلون  عل��ى توفري �سل��ع وخدمات معينة )مث��ل الأ�سلحة النارية اأو ج��وازات ال�سفر امل��زوَّ

ممار�س��ة مهام معينة من قبيل الغتي��ال اأو حت�سيل الديون. ونتيجة لذلك، تك��ون اجلماعات الإجرامية 

 وقد يكون املتخ�س�سون 
*
املنظمة ق��ادرًة على معرفة تغريات الأ�سواق ب�سرعة والتاأقلم معه��ا ]19-17[.
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ت�ستخدم اأهم اجلماعات الإجرامية الدولية النا�سطة يف جمال التهريب وغريه من الأن�سطة الأخ�سائيني يف جمال النقل 
 *

واخل��رباء القانونيني لإج��راء البحوث عن التدفقات التجارية ولالطالع على قوانني التعريف��ات اجلمركية والإجراءات الإدارية 

املعم��ول به��ا يف اأهم املوانئ التجارية يف العامل. وبف�سل هذه املعلومات، تتمّكن من ا�ستغالل م�سالك ال�سحن اجلوي والبحري 

وال��ربي الدولي��ة لتهريب املخدرات والأ�سلحة وغريها م��ن ال�سلع واملهاجرين غري ال�سرعيني وحت��ى الأموال عرب نقاط تفتي�س 

�سلط��ات اجلمارك واإنفاذ القوان��ني. وت�ستفيد املنظمات الإجرامية الدولية من خدمات اخل��رباء املاليني )بع�سهم متخرجون من 

ف على اآليات جديدة لغ�سل الأموال واإدارة ال�ستثمارات واإن�ساء واجهات ميكن ا�ستخدامها 
ّ
اأ�سهر كليات اإدارة الأعمال( للتعر

ع باطراد عملياتها املالية  غطاء لإخفاء عمليات التهريب وخمططات الحتيال. واأتاحت هذه الأمور للجماعات الإجرامية اأن تنوِّ

على ال�سعيد العاملي ]19[.



اإم��ا اأفراداً من م�ستوى متوا�سع ميكن ا�ستخدامهم بانتظ��ام اأو على اأ�سا�س عر�سي، اأو جمرمني حمرتفني 

يعر�سون خدماتهم با�ستمرار ]3، 17، 20[. فقد تتاآمر مثاًل ع�سابات اجلرمية املنظمة ال�سالعة يف عمليات 

التهري��ب والجتار مع من ي�ساعدهم من اخلرباء، وم��ن بينهم خرباء يف �سوؤون الق�ساء )]20[، �س 39(. 

��ف املجرمون الدوليون اخل��ربة القانونية على نحو فعال حلماية اأنف�سهم م��ن التحقيقات واملالحقة  ويوظِّ

مة معارفهم املتعّمقة  الق�سائي��ة. وي�ستخدم رجال القانون العاملون يف خدمة اجلماعات الإجرامي��ة املُنظَّ

بالقانون بهدف التالعب بالنظام الق�سائي والتاأثري يف الت�سريعات الناظمة لإنفاذ القوانني حمايًةً مل�سالح 

املجرمني يف �ست��ى بلدان العامل ]19[. وباإمكان رجال القان��ون وامل�ست�سارين القانونيني وموثقي العقود 

مة  ومراجعي احل�سابات واملحا�سبني وامل�ست�سارين ال�سريبيني اأن يي�سروا اأن�سطة اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

مب��ا يقدمون��ه لها من دراية وخربة قانوني��ة ومالية. ومن ال�سعب جتّنب الت�سال ب��ني هذه املهن الق�سائية 

واملجرم��ني وذلك بحك��م "الوظائف التي ل غنى عنها" التي ي�سطلع به��ا "بع�س الأفراد اأو اجلماعات 

املتخ�س�سة" )]21[، �س 286؛ ]8[، �س 25(. ويف العديد من احلالت ل يدرك املهنيون اأن خدماتهم 

*
ت�ستخدم لأغرا�س اإجرامية. ورغم ذلك، ثمة حالت من التواطوؤ اأحياناً.

وهنال��ك عدد ما فتئ يتزايد من ال�سبكات الإجرامية اتخذت من تقدمي اخلدمات املتخ�س�سة لأكرث من 

مة  جماع��ة اإجرامي��ة منظمة ن�ساطاً اأ�سا�سياً له��ا. وهي تي�ّسر اأن�سطة طائفة من اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ

بتقدمي خدمات عالية اجلودة ما كانت لتتوفر خالف ذلك بالنظر مثاًل اإىل ارتفاع التكاليف وال�ستثمارات 

مة  املطلوب��ة لذلك. ومن �س��اأن توفر اخلدمات املتخ�س�سة يف جمال حمدد اأن ي��زود جماعة اإجرامية ُمنظَّ

بالأدوات الكفيلة بتو�سيع اأن�سطتها لت�سمل جمالت اإجرام اأخرى تفيد من تلك املهارات. مثال ذلك اأن 

مة املتخ�س�سة يف تزوير الوثائق تكون اأحياناً �سالعة اإىل حد كبري يف جمالت  اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ

الهجرة غري ال�سرعية والجتار بالأ�سخا�س وتزوير العملة  ]3[. وتعر�س اجلماعات اأو الأفراد الذين لديهم 

مة، معززة بذلك الدراية ودرجة  مهارات خا�سة مفيدة خدماتهم على خمتلف اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

التط��ور ل��دى كل جمموعة ]12[. وك�سف حتلي��ل 80 ق�سية يف هولندا اأن العديد م��ن نف�س الأفراد اأو 

اجلماع��ات غالباً ما يظه��رون بو�سفهم "الُعقد" الرئي�سية يف ال�سبكات، ذل��ك لأن عدداً من اجلماعات 

م��ة تلتم�س با�ستمرار خدماتهم غري امل�سروعة ]24[. وب��رزت يف هذه الدرا�سة با�ستمرار  الإجرامي��ة املُنظَّ

ري��ن يف ق�سايا خمتلفة )]8[، �س 308(. ويف جمال الجت��ار غري امل�سروع باملخدرات  اأ�سم��اء نف�س املُي�سِّ

مث��اًل، رغ��م اأن اأكرب م�ستوردي الهريوي��ن والكوكايني مييلون اإىل الرتكيز على اأح��د هذين النوعني من 

بي املخدرات ل يقيمون وزناً لختالف اأنواع املخدرات التي يهربونها،  املخدرات، يبدو اأن العديد من مهرِّ

41 مة ما  منهجية لقيا�س احتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

 ملزي��د من املعلومات ب�ساأن حالت التواطوؤ التي ي�س��ارك فيها املهنيون من رجال القانون، انظر Fijnaut  واآخرون  ]22[ 
*

وNelen واآخرون ]23[.



وبالتايل لخت��الف العقوبات التي يواجهونها يف حالة القب�س عليهم. وينقل املهربون عادة �سلعاً اأخرى 

ع��دا الكوكايني اأو الهريوين، وينقل��ون عموماً �سحنات متعددة الب�سائع من بلد الأ�سل اإىل بلد املق�سد. 

وغالب��اً ما ت�س��ادف ال�سحنات التي تت�سمن اأكرث من خمدر واحد عندم��ا يعمد ناقلون متخ�س�سون اإىل 

نق��ل خمدرات لع��دد من العمالء ]3[. ومن َثّم فاإن خدمات هوؤلء الناقلني حيوية بالن�سبة اإىل عدد من 

مة )]8[، �س 308(. خمتلف اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

مة  وقد بّينت درا�سة عن احلالة يف بولندا التخ�س�َس يف جرائم معينة تتميز بها اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

الأك��رث تط��وراً )]25[، �س 59؛ ]8[، ���س 476(. فال�سيارات مثاًل ُت�سرق ع��ادة على يد جماعات من 

املجرم��ني ي�سرف عليها �سخ�س له دراية عميقة بالقواعد التي حتكم ا�سترياد ال�سيارات وجتارتها يف البلد 

املعن��ي، مبا يف ذلك امل�ستن��دات القانونية املطلوبة ل�سترياد ال�سيارات. وم��ن الأع�ساء الآخرين يف هذه 

اجلماع��ات الل�سو�س والناقلون واأولئك الذين يدب��رون الوثائق املزورة لل�سيارات امل�سروقة. وقد �ُسجلت 

زي��ادة هامة يف م�ستوى الحرتاف يف ه��ذا ال�سرب من �سرقة ال�سيارات. واأ�س��ارت اأي�ساً البيانات التي 

تقدم��ت بها �سلطات اإنفاذ القانون املهتمة يف ق�سايا املخ��درات اإىل ارتفاع م�ستوى الحرتاف يف اأن�سطة 

منتج��ي الأمفيتامني يف بولندا. ومل تُع��د اجلماعات الإجرامية تكتفي باإقامة خمترب واحد، بل اأ�سبحت 

تقي��م �سبكة كاملة م��ن املختربات النظامية. وكانت املختربات تعمل على َم��دار ال�ساعة نظراً ل�ستمرار 

الطل��ب على منتجاتها وتوفر �سبك��ة يعّول عليها من املوزعني. واأ�سارت البيانات اخلا�سة بق�سايا الإجرام 

اأي�س��اً اإىل اأن منتج��ي الأمفيتامني، الذين يج��وز و�سفهم باملقاولني املجرمني، يدي��رون �سبكات التوزيع 

اخلا�س��ة بهم، وه��ي تتاألف من عدة مهربني يبيعون املخدرات يف بولن��دا ويهربونها اإىل بلدان اأخرى )ل 

�سيم��ا اأملانيا وال�سويد واململكة املتحدة لربيطاني��ا العظمى وايرلندا ال�سمالية(. ويبدو اأنهم يديرون �سوؤون 

اإنت��اج املخ��درات بدرجة عالية من الحرتاف، قائمني بهذا الن�ساط على غرار اأي ن�ساط اقت�سادي اآخر. 

ويف اإح��دى هذه الق�ساي��ا كان مقاول ينظم ت�سنيع الأمفيتامني ويلتم���س م�ساعدة اخلرباء والتجهيزات 

املهنية، بل كان يبحث يف املوؤلفات املتخ�س�سة املعنية بهذا املو�سوع. ويف ق�سية اأخرى داهمت ال�سرطة، 

يف اأيلول/�سبتم��رب 2002، خمترباً غري قانوين كان يقوم باإنت��اج كربيتات الأمفيتامني. ويف هذه الق�سية 

اأوق��ف خم�سة اأفراد كان اأحدهم ميلك �سركة كبرية متخ�س�سة يف بن��اء الطرق ال�سريعة ومراكز الت�سوق 

الك��ربى. وكان، عل��ى �ساكلة املوقوفني الآخرين، يعترب رجل اأعمال حمرتم يف جمتمعه. وكان يف الواقع 

عني املحليني والأجانب  م�س��وؤوًل اأي�ساً عن خط��ة لالجتار باملخدرات تعتمد على �سبكة وا�سعة م��ن املوزِّ

)]8[، �س 483(.

مة ت�ستغل فر�س الأ�سواق اجلديدة. وت�سري التحقيقات واإح�ساءات  �سوف تظل اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

مة" خ�سي�ساً بالتحايل على القوانني. ونظراً  ال�سب��ط اإىل اإنتاج طائفة �ستى من العقاقري والأدوية "امل�سمَّ

لتزاي��د الإنتاج وانت�ساره يف بلدان الحتاد الأوروبي، من املحتم��ل اأن ُت�ستغل ال�سركات النظامية ل�سراء 
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امل��واد الكيميائي��ة )�سواء اخلا�سع��ة للرقابة الدولي��ة اأم ل( والتجهيزات ال�سناعي��ة والأواين الزجاجية 

املخ�س�سة وغري ذلك من املواد، وا�ستخدامها فيما بعد لأغرا�س اإجرامية ]3[.

قيا�ص املوؤ�ضر

مة ال�سالعة يف جرمية م��ا وا�ستخدامها للمعارف  ميك��ن قيا�س مدى تخ�س�س اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ

املتخ�س�سة بالنظر اإىل ن�سبة الأعمال الإجرامية املنظمة املبلغ عنها �سنوياً والتي ي�سارك فيها واحد اأو اأكرث 

من املتخ�س�س��ني: مثل الكيميائيني واملحا�سبني واخلرباء املاليني وخرباء تكنولوجيا املعلومات وغريهم، 

�سواء كانوا جزءاً من اجلماعة على اأ�سا�س دائم اأم كانوا يتعاونون معها من حني لآخر ب�سفة "م�ست�سارين 

خارجيني" )والذين قد يكونون مرتبطني اأي�ساً بجماعات اإجرامية اأخرى(.

وميك��ن ا�ستخدام الت��درج من 1 )انعدام التخ�س�س اأو ا�ستخدام املع��ارف املتخ�س�سة( اإىل 5 )م�ستوى 

عال من التخ�س�س وا�ستخدام املعارف املتخ�س�سة( للتعبري عن نتائج املوؤ�سر:

ــف  اأو التهديد  ــتخدام العن مة با�ض ــة املُنظَّ ــدى اجلماعات االإجرامي ــف ل ــدرة التخوي ق

با�ضتخدامه

مة افرتا�ص يربط املوؤ�ضر باحتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

مة على ا�ستخدام العنف اأو التهديد با�ستخدامه، زادت قوتها  كلما زادت قدرة اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

وخطورتها وزاد احتمال وقوع اجلرمية املنظمة.

43 مة ما  منهجية لقيا�س احتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

درجة ا�ستخدام 

املتخ�س�سني

1

2

3

4

5

ن�سبة اجلرائم املنظمة املبلغ عنها �سنوياً 

والتي ي�سارك فيها متخ�س�س اأو اأكرث )ن�سبة مئوية(

20-0

40-21

60-41

80-61

100-81



االأدبيات الداعمة

مة العنف لعدة اأ�سباب: كو�سيلة هجومية اأو دفاعية اأو كجزء من  قد ت�ستخدم اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

ا�سرتاتيجي��ة واعية اأو كرد فع��ل على حدث اآخر. وقد يكون العنف امل�ستخ��دم �سديداً اأو حمدوداً وقد 

ميار�س يف العلن اأو يف اخلفاء ]3[.

وق��د يتخذ العنف )اأو التهديد با�ستخدامه( واحداً من ثالثة اجتاهات. اإذ ميار�س العنف داخل اجلماعة، 

م��ن قب��ل بع�س اأع�س��اء جماعة اإجرامية �س��د اأع�ساء اآخرين فيه��ا، من اأجل احلفاظ عل��ى الن�سباط 

واخل�سوع. وميار�س العنف بني اجلماعات من جانب جماعة اإجرامية �سد جماعة اإجرامية اأخرى، ويكون 

ذل��ك عادة نتيجة تزاحم على مناطق النفوذ اأو تناف�س بني الثقافات. اأما العنف خارج اجلماعة فتمار�سه 

جماع��ات اإجرامي��ة �سد فئات غري اإجرامي��ة ومن ثم فهو من خ�سائ�س الن�س��اط الإجرامي املوّجه �سد 

الأفراد اأو املمتلكات ]5-3، 10[.

وتبع��اً لنتائ��ج اإحدى الدرا�سات ف��اإن هذه الأمناط مل تك��ن ثابتة يف كل التقارير الوطني��ة التي اأ�سارت 

اإىل ا�ستخ��دام العن��ف ]5[. وبالإ�سافة اإىل ذل��ك، تكاد ل ت�ستخدم اجلماع��ات العنف يف ثالث دول 

*
اأع�ساء.

وكان العنف داخل اجلماعة على وجه التحديد ي�ستخدم من جانب اجلماعات يف عدة بلدان للحفاظ على 

الن�سب��اط. ويف اإحدى الدول يلجاأ ح��وايل ُخم�س اجلماعات اإىل العنف بينم��ا تلجاأ اإليه كل اجلماعات 

الرئي�سي��ة يف دول��ة اأخرى. ويف اأح��د البلدان، حي��ث تن�سط عدة جماع��ات من اأ�س��ول اأجنبية )تركية 

وجنوب اأمريكي��ة واإيرانية و�سينية( يعترب ا�ستخدام العنف كو�سيلة للحفاظ على الن�سباط الداخلي اأهم 

م��ن ا�ستخدام��ه �سد الآخرين، �سواء داخل عامل الإجرام اأم خارج��ه. وتبني ذلك اأي�ساً يف هولندا حيث 

ت�ستخ��دم جماعة اإجرامية واحدة على الأقل من اجلماعات التي �سملتها الدرا�سة العنف داخل اجلماعة 

اأكرث من ممار�سته �سد اجلماعات الإجرامية الأخرى. وت�ستخدم هذا العنف اأي�ساً جماعات اإجرامية منظمة 

من اأهل البلد. ففي اإيطاليا مثاًل قامت املنظمات الإجرامية الرئي�سية )املافيا، وكامورا، وندرانغيتا، ومنظمات 

اإجرامي��ة م��ن منطقة اأبوليا(، بقتل اأكرث من 250 �سخ�ساً يف ع��ام 1995. وكان الكثري من الوفيات نتيجة 

ممار�س��ة العنف داخل اجلماعة ذاته��ا للمعاقبة على ت�سرف ي�سيء اإىل املنظمة. كم��ا اأف�سى التخل�س من 

العنا�سر الرئي�سية نتيجة جناح عمليات اإنفاذ القانون اإىل نزاعات داخلية ت�سببت يف بع�س الوفيات.
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 جاء يف التقرير عن حالة اجلرمية املنظمة لعام 2002، ال�سادر عن جمل�س اأوروبا، حتليل موجز ل�ستخدام العنف داخل 
*

مة وخلفيتها العرقية. وتب��ني اأنه كلما ازداد هيكل  م��ة فيما يتعلق بهيكل اجلماعة الإج�رامي��ة املُنظَّ اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ

مة يف اإ�ستونيا. كما تبني اأن  اجلماعة تطوراً، تراجع مدى ا�ستخدام العنف، كما هي احلال بالن�سبة اإىل اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

مة. مدى ا�ستخدام العنف يتوقف يف بع�س الأحيان على اخللفية العرقية لأع�ساء اجلماعة الإجرامية املُنظَّ



م��ة ا�ستخدمت العنف، خالل  ويف درا�س��ة اأخ��رى تبني اأن 37 يف املائة م��ن اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

الفرتة 1997-1999، و�سيلة للحفاظ على الن�سباط الداخلي ]26[.

وميك��ن مالحظة ا�ستخدام العن��ف فيما بني اجلماعات يف كل بلدان الحتاد الأوروبي، ويبدو اأن ا�ستخدام 

العنف على نحو مدرو�س ي�ساعد هذه اجلماعات على البقاء. ولكن الأرجح اأن يف�سي العنف املتطّرف اأو 

التلقائ��ي اإىل نتائج عك�سية، ذلك اأنه ي�سرتعي انتباَه اجلهات املعنية باإنفاذ القانون، ويحّول اهتمام اجلماعة 

ي اإىل توقيف اأع�ساء الع�سابة اأو قتلهم واإىل فقدان الأ�سول املالية. ومن  ع��ن اأن�سطتها الأ�سا�سية، وقد ي��وؤدِّ

الأرجح اأن ت�سعى اجلماعات الإجرامية اإىل التعاون فيما بينها بدًلَ من الدخول يف مناف�سة عنيفة ]3[.

وميثل ا�ستخدام العنف �سد اأفراد اأو �سركات ل تنتمي اإىل عامل اجلرمية )عنف خارج اجلماعة( يف بع�س 

الأحي��ان �سمة متاأ�سلة م��ن �سمات اجلرائم مثل البت��زاز وا�ستغالل الأ�سخا���س وال�سرقة. وقد متار�س 

اأن�سط��ة اأخرى، من قبيل الهجرة غ��ري ال�سرعية اأو الجتار بالأ�سخا���س، دون ا�ستخدام العنف ال�سديد، 

ولكن ا�ستخدام العنف يف هذه احلالت متوّطن اأي�ساً. وميكن اأي�ساً ممار�سة التهديد بالعنف، الذي يعتمد 

عل��ى ال�سمعة اأو جمرد املظهر، ل �سيما �سد الأف��راد. وثمة متييز ل بد منه بني ا�ستخدام العنف باعتباره 

مة الرا�سخة  عن�س��راً متاأ�ساًل يف جرمية ما، وا�ستخدام العنف ال��ذي تخطط له اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

به��دف تعطي��ل جهود �سلطات اإنفاذ القوانني. اإن م�ساألة اعتبار جماع��ة اأو جماعات اإجرامية منظمة من 

بع���س البلدان اأ�سد تهديداً من غريها ملجرد اأنه��ا ت�ستخدم العنف كجزء من ن�ساطها الإجرامي املف�سل 

م�ساألة �سائكة. ومع ذلك، فاإن بع�س املناطق تت�سم بالعنف اأكرث من غريها، كما هو حال بع�س اجلماعات 

مة اأو الع�سابات، ولعل ال�سبب يف ذل��ك اأن بع�س املنظمات عززت يف داخلها "ثقافة"  الإجرامي��ة املُنظَّ

جماعة عنف ]3[.

وي��رى بع���س الباحثني )]8[، ���س 234( اأن ا�ستخدام العنف طاملا كان �سفة يتمي��ز بها اأي �سكل من 

مة. فقد كانت ع�سابات القرنني ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر تزرع الرعب لأنها داأبت  اأ�س��كال اجلرمية املُنظَّ

عل��ى ا�ستخدام العنف لي�س لرتكاب جرائمها فح�سب واإمنا كان��ت ت�ستخدمه اأي�ساً �سد اأولئك الذين 

كان��وا على ا�ستعداد مل�ساعدة ال�سلطات على مكافحتها. ومل ي�سبح ال�سحايا وغريهم م�ستعدين للتعاون 

مع ال�سلط��ات، مبدها باملعلومات مثاًل، اإل عندما كانت الع�ساب��ات متار�س م�ستويات مفرطة من العنف. 

ومن الوا�سح اأن جناح تعاون هوؤلء ال�سحايا يتوقف على �سدة التزام ال�سلطات بالت�سدي للجرائم اخلطرية 

بكل حزم. ويف البلدان التي تعهدت بذلك، واأن�سئت فيها اآليات �سارمة لتطبيق العدالة اجلنائية، اأمكن 

اإىل حد بعيد قمع تنظيم الع�سابات.

ومهما يكن من اأمر، تفيد البحوث التجريبية حديثة العهد بخ�سو�س جتارة املخدرات يف اململكة املتحدة 

باأن العنف نادر ن�سبياً، وينبغي اعتباره و�سيلة ل�سمان اخل�سوع، وخا�سة ل�سمان عدم تخلف الدائنني عن 
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�س��داد ديونهم ]27[. لكن من امل�سلَّم ب��ه اأي�ساً اأن الأ�سواق غري القانونية لي�ست جمرد اأنظمة اقت�سادية، 

واأن العدي��د ممن ي��ربزون يف �سبكات ال�سوق "الو�سط��ى" يف جمال الجتار باملخ��درات ت�سبقهم �سهرة 

اللج��وء اإىل اأعم��ال العنف ]28[. وعالوة على ذلك، غالباً ما تكت�س��ب هذه ال�سهرة يف ميادين اجلرائم 

غري املتعمدة. وقد و�سف العنف املك�سوف، عندما يح�سل، باأنه نتيجة خلل وا�سطراب يف ال�سوق عندما 

دة نتيجة لتعطل نظام ثقة قائم ]27[. ومل يعرث على اأدلة تذكر توؤيد ما ُي�سمى نظرية  تك��ون املناف�س��ة مهدَّ

تتزايد، وهي  قّلما يبلغ عنها،  التي  اأن عمليات الختطاف والتعذيب،  النفوذ". ويبدو  "حرب مناطق 
ل ال�ستخدام ال�سائد للعن��ف والتخويف. ومتار�س هذه الأن�سطة لفر�س  حديث��ة العهد ن�سبياً اأتت لتكمِّ

ترتيب��ات تعاقدية، ول �سيما �سداد الديون، كو�سيلة للتخويف ولتعزي��ز �سمعة العنف. وكانت ُت�ستخدم 

كذل��ك و�سيلًة لبتزاز الأموال من جتار املخدرات املناف�سني. وينبغ��ي اعتبار هذا التطور الأخري كبديل 

ل�سرق��ة الأفراد الذين لديهم فائ�س من املال ولي�س مبقدورهم اأن يلتم�سوا م�ساعدة ال�سرطة. لكن ينبغي 

جتن��ب املبالغة يف اأهمية اجلوانب العقالنية واجلوانب "الغائية" يف اأ�سواق الجتار باملخدرات. ثم اإن هذه 

مة وتوؤدي اإىل النتقا�س من اأهمية العالقات املرنة  النظرة قد تلّوح جمدداً بال�سور التقليدية للجرمية املُنظَّ

مة التي ما فتئت تتغري. وعندم��ا تتحلل هذه الو�سائج، غالبا ما  واملتداخل��ة وطبيع��ة �سبكات اجلرمية املُنظَّ

يتك�س��ف العنف كتعبري عن خالفات ونزاعات �سخ�سية باملفارقة مع اخل�سائ�س واملقا�سد الهيكلية. ول 

ميك��ن جتاه��ل ظاهرة "الت�سلط" يف العديد م��ن الأو�ساع التي ت�ساحب الأ�س��واق غري امل�سروعة، ذلك 

مة نظام اجتماعي ونظام اقت�س��ادي يف اآن واحد يتغلغل يف املمار�سة التجارية ويف احلياة  اأن اجلرمي��ة املُنظَّ

ال�سخ�سية للنا�س ]8[.

واخلال�س��ة اأن ا�ستخ��دام التهدي��د والتخويف والعنف كو�سائ��ل اإكراه ق�سية رئي�سي��ة يف جمال اجلرمية 

مة اأ�سكاًل م��ن التخويف اأو العن��ف البدين للتدليل  م��ة. وت�ستخ��دم اجلماعات الإجرامي��ة املُنظَّ املُنظَّ

على �سطوتها واحلف��اظ على الن�سباط الداخلي بقمع اأي ع�سيان واإزالة اجلماعات املناف�سة من ال�سوق 

وحت�سي��ل الديون وتي�سري ممار�س��ة اأن�سطتها الإجرامية. والتخويف والعن��ف و�سيلتان حا�سمتان للبت يف 

املنازعات واإ�سكات ال�سهود املحتملني واإزالة املزاحمني و�سلطات اإنفاذ القوانني التي تتدخل يف عمليات 

املنظم��ة الإجرامية ]13، 29-35[. لكن من الأرجح اأن يف�س��ي العنف املتطرف اأو التلقائي اإىل نتيجة 

عك�سي��ة، اإذ اأن��ه ي�سرتعي انتباه �سلطات اإنف��اذ القوانني وقد يزيد ال�سحايا وغريه��م رغبًة يف التعاون مع 

ال�سلط��ات املخت�س��ة بتقدمي املعلومات مقابل حمايته��م. اإن م�ساألة اعتبار جماع��ة اأو جماعات اإجرامية 

منظمة من بع�س البلدان اأ�سد تهديداً من غريها ملجرد اأنها ت�ستخدم العنف كجزء من ن�ساطها الإجرامي 

مة من قدرة متزايدة،  م�ساألة �سائكة. لكن التهديد الكامن حقاً هو ما تتمتع به اجلماعات الإجرامية املُنظَّ
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داخ��ل عامل الإج��رام وخارجه، على التخويف من خ��الل ا�ستخدام العنف، وعل��ى الأرجح التهديد 

با�ستخدامه.

قيا�ص املوؤ�ضر

مة على التخويف، داخل عامل الإجرام وخارجه، با�ستخدام  ميكن قيا�س قدرة اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

 بالنظر اإىل ن�سب��ة الأفعال الإجرامية املنظمة املبلغ عنه��ا �سنوياً، والتي تت�سمن 
*
العن��ف اأو بالتهديد به،

ا�ستخ��دام العنف اأو التهديد به. وي�ستخدم تعبري "العنف" لي�سم��ل جميع اأ�سكال العنف، �سواء كان 

بدنياً اأم نف�سياً، حقيقياً اأم تهديداً.

وميك��ن ا�ستخدام الت��درج من 1 )انعدام قوة التخويف( اإىل 5 )كمية عالي��ة من قوة التخويف( للتعبري 

عن نتائج املوؤ�سر:

مة للف�ضاد ا�ضتخدام اجلماعات االإجرامية املُنظَّ

مة افرتا�ص يربط املوؤ�ضر باحتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

م��ة يف ارتكاب جرمية م��ا، زاد احتمال  كلم��ا زاد الف�س��اد ال��ذي ت�ستخدمه اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ

وقوعها. 
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كمية 

قدرة التخويف

1

2

3

4

5

ن�سبة اجلرائم املنظمة املبلغ عنها �سنوياً والتي ت�ستخدم العنف
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مة على التخويف، النظر يف مدى ا�ستخدام العنف يف املا�سي. اجلماعات الإجرامية املُنظَّ



االأدبيات الداعمة

مة. اإذ يعتم��د الأ�سخا�س الذين  غالب��اً م��ا يرتبط ف�ساد املوظف��ني العموميني ارتباطاً وثيق��اً باجلرمية املُنظَّ

ميار�س��ون اأن�سطة خطرية وجُمزية حمظ��ورة قانوناً )�سواء كانت متعلقة بتهريب التماثيل املنحوتة القدمية اأو 

امل��واد النووي��ة اأو املخدرات اأو املهاجرين غري ال�سرعيني اأو الدعارة( دون ا�ستثناء، يف نقطة ما من الزمن، 

مة ]6-4، 21،  عل��ى تواطوؤ موظفني عموميني فا�سدين. والف�ساد �سروري لعم��ل �سبكات الإجرام املُنظَّ

مة على النمو مرهونة اإىل حد كبري مبا تقيمه من  36، 37[. وم��ن َثم فاإن ق��درة اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

مة جناحاً باهراً يف  عالق��ات مع املوظفني الفا�سدين ]12، 38[. وتنجح غالبي��ة اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

اأعمالها غري امل�سروعة بف�سل جناحها يف اإف�ساد املوظفني العموميني ]19[.

وم��ن املع��روف اأن اجلماع��ات الإجرامية يف اأوروبا ت�ستخ��دم النفوَذ وتلجاأ اإىل الف�س��اد بهدف احلد من 

املخاطر واغتنام الفر�س، مبا يوفر لها بيئة اآمنة ل�سري اأن�سطتها بحيث ل ُيكت�سف اأمرها وتتجنب التحقيقات 

مة تدفع الر�ساوى للح�سول على معاملة تف�سيلية من  واملالحقات والإدانات. فاجلماعاُت الإجرامية املُنظَّ

املوظفني العموميني الذين يقدمون خدمة ما �سواء كان مطلوب منهم تقدميها اأم حمظور عليهم ]3[. وكما 

قال ماك وولرتز، يف املوؤمتر الدويل التا�سع ملكافحة الف�ساد الذي عقد يف دوربان، جنوب اأفريقيا، من 9 اإىل 

15 ت�سري��ن الأول/اأكتوب��ر 1999، ل يحتاج رجل اأعمال جمرم اإىل فطنة عالية ليدرك اأن باإمكانه زيادة 

ربحي��ة موؤ�س�سته بتق��دمي ر�سوة اإىل املوظفني املكلفني مبكافحة ن�ساطه. بل اإن الر�سوة التي يدفعها ل تقلل 

من اأرباحه اإذ اأنه يقيدها على ح�ساب العمالء الذين ي�ستفيدون من خدماته اأو ي�سرتون منتجاته.

م��ة التاأثري على الأفراد ور�سوته��م يف كل امل�ستويات، من  وق��د حت��اول اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

�سغار املوظفني )مثل اأفراد ال�سرطة( اإىل كبار رجالت ال�سيا�سة واملوظفني احلكوميني )]8[،  �س 

486؛ ]3[(.

وق��د تعمد جماع��ة اإجرامية اإىل اإف�ساد �سغار املوظفني لإيجاد بيئة اآمنة ميار�سون فيها اأن�سطتهم الإجرامية 

وذل��ك باحل�سول عل��ى هويات وم�ستندات زائفة اأو على معلومات م�سبق��ة بخ�سو�س اأن�سطة ال�سرطة اأو 

التالعب بال�سجالت الر�سمية اأو اإخفاء الأدلة اأو معرفة هوية اأع�ساء هيئات املحلفني. وعندما ت�سبح هذه 

م��ة و�سغار املوظفني منتظمة )اأي منهجية(، تتمّكن اجلماعات  العالق��ات بني اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

مة م��ن الو�سول با�ستمرار اإىل املعلوم��ات ال�سرية التي متّكنها م��ن ممار�سة اأن�سطتها غري  الإجرامي��ة املُنظَّ

امل�سروعة واأن ت�سبق ال�سرطة دائماً م�سافة "خطوة واحدة" ]39[.

وت�سعى اجلماعات الإجرامية اإىل ر�سوة كبار رجال ال�سيا�سة واملوظفني احلكوميني لأ�سباب �ستى، مبا فيها 

توف��ري احلماية من م�ستوى ع��ال لأنف�سهم ولأن�سطَتهم، واحل�سول عل��ى معلومات "داخلية" بخ�سو�س 
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التحقيق��ات الرامية اإىل اإنفاذ القوان��ني الوطنية والتخطيط القت�سادي والتاأثري يف الت�سريعات اأو القواعد 

النظامية التي قد مت�س م�ساحلها ]19، 39[. وعلى �سبيل املثال، ا�ستمدت جماعات اإجرامية منظمة مثل 

"كوزا نو�سرتا" و"ندرانغيتا"، منذ بداية الت�سعينات، ن�سبة مئوية متزايدة من دخلها من مقاولت تعتمد 
على ممار�سة الهيمنة ال�سيا�سية الإقليمية. وهي متار�س البتزاز منهجياً يف جمتمعاتها وت�سعى جاهدة، من 

خ��الل التخويف والتواطوؤ مع الفا�سدين من رج��ال ال�سيا�سة، اإىل ال�سيطرة على �سوق الأ�سغال العامة. 

مة، فاإن خطر ع�سابات املافي��ا يف �سقلية وكالبريا  وخالف��اً لالأ�س��كال الغربية الأخرى من اجلرمي��ة املُنظَّ

ل يقت�س��ر على �سلوعها يف الأ�سواق غ��ري امل�سروعة واإمنا يكمن يف رغبتها يف ممار�س��ة ال�سلطة ال�سيا�سية 

واهتمامها مبمار�سة الهيمنة املطلقة على النا�س داخل جمتمعاتها )]8[، �س 277(.

مة والف�س��اد يف امل�ستوَينينْ الأدنى  ويف الواق��ع ك�س��ف التحليل عن وجود �سل��ة قوية بني اجلرمي��ة املُنظَّ

والأعل��ى ]40[. لكن الف�ساد يف امل�ستوى الأعلى ميثل، تبع��اً ملكتب يوروبول، خطراً اأكرب يهدد الحتاد 

الأوروب��ي برمته، ذلك اأن��ه غالباً ما ينطوي على مبالغ مالية طائلة وم��ن الأ�سعب مكافحته. واإن �سعي 

جماع��ة اإجرامية ما اإىل ر�سوة �سغار املوظفني لتوفري بيئة اآمنة ملمار�س��ة اأن�سطتها الإجرامية ميثل تهديداً 

اأق��ل خطراً من امل�ساعي الرامية اإىل التاأثري يف كبار املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني، مثل اأع�ساء الهيئة 

الق�سائي��ة ورجال ال�سيا�سة. وغالباً ما ينطوي الف�ساد رفيع امل�ستوى على دفع الأموال، ولكنه قد ينطوي 

عل��ى تبادل منافع �ستى، مبا فيها املنافع غ��ري املالية، وهو ما ي�ستع�سي ك�سفه على �سلطات اإنفاذ القانون. 

ولهذا ال�سبب مبفرده، ميثل الف�ساد رفيع امل�ستوى تهديداً خطرياً بالن�سبة اإىل الحتاد الأوروبي.

ومن املهم اأي�ساً، من حيث احتمال وقوع عمل اإجرامي منّظم، معرفة م�ستوى �سدة ا�ستخدام اجلماعات 

مة للموظفني الفا�سدين. وق��د يتجلى الف�ساد يف اأ�سكال عديدة وم�ستويات متعددة من  الإجرامي��ة املُنظَّ

ال�سدة. وت��رتاوح م�ستويات هذه ال�سدة من القبول العر�سي للر�ساوى اإىل الف�ساد الهيكلي العام حيث 

تك��ون الر�سوة الأ�سل��وب املقبول يف "التعامل"، وبذل��ك ُتنهب موارد البلدان عل��ى نطاق وا�سع. كما 

يتجل��ى الف�ساد كظاهرة �سخ�سية و�سيا�سية. ثم اإن الف�ساد ينت�سر ويتفاقم اإذا ُترك دون رادع مما يجعل من 

م��ة اإىل الف�ساد "الهيكلي العام" الرامي  الع�س��ري ال�سيطرة عليه ]41[. ومتيل اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

اإىل �سمان املحافظة على قاعدة مالئمة وقليلة املخاطر وبيئة مريحة يف البلدان التي متار�س فيها اأن�سطتها. 

وميك��ن اأن تت�سم طريقة العمل هذه با�ستخ��دام الر�سوة واملحاباة على نطاق وا�سع ل�سمان اإمكانية التاأثري 

يف اأ�سحاب املنا�سب الهامة واجلهات الإدارية، ومتويل احلمالت ال�سيا�سية بحيث ي�سبح رجال ال�سيا�سة 

املنتخبون مدينني للتنظيمات الإجرامية، وتقدمي "املكافاآت" لفئة م�ستهدفة من املوظفني املكلفني باإنفاذ 

القانون مقابل توفري املعلومات، وتقدمي احلوافز املالية لأع�ساء الهيئة الق�سائية اإما ل�سمان اإفالت الأن�سطة 

الإجرامي��ة من العقوب��ة اأو �سعياً اإىل اأن تكون العقوبة لّينة. والواق��ع اأن الف�ساد الهيكلي اأحد الأ�ساليب 
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الت��ي ت�سخره��ا التنظيمات الإجرامي��ة لتطوير عالقة "م�سلح��ة متبادلة" مع الدول��ة )اأي "ا�ستالب" 

الدول��ة(. واإعاقة �سري العدالة عمل اإجرامي يرتكبه املوظفون الذين ي�سعون اإىل التعتيم على اأن�سطة غري 

قانوني��ة م��ن هذا القبيل اأو حجبها وذل��ك بت�سليل جمرى التحقيق اأو باإتالف الأدل��ة. وغالباً ما يرتبط 

ه��ذا الت�س��رف بعمل املوؤ�س�س��ات والأ�سواق غري ال�سرعي��ة، وهو يعترب عادة �سكاًل م��ن اأ�سكال اجلرمية 

م��ة. وترتك��ب اأف�سل اجلرائم تنظيماً خل�س��ًة، بتجّنب الف�سائح اأو اإثارة انتب��اه عامة النا�س و�سمان  املُنظَّ

تع��اون املوظفني العموميني. وحيثما ي�ستب��ه بعملية خطرية وا�سعة النطاق لالجتار باملخدرات اأو الأ�سلحة 

اأو غ��ري ذلك من عملي��ات التهريب غري امل�سروعة، ل ُي�ستبعد تواطوؤ بع���س املوظفني واكت�سابهم ثروات 

غ��ري م�سروع��ة. وعند الت�سدي ملمار�سات من هذا القبيل، قد تك��ون الأدوات القانونية امل�ستخدمة �سد 

مة، مثل قانون املوؤ�س�سات اخلا�سعة لالبتزاز واملوؤ�س�سات الفا�سدة يف الوليات  اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

املتحدة، مفيدًة لت�سليط العقاب على املوظفني الفا�سدين ]37، 42[.

مة اإىل القطاع العام اإىل خم�سة م�ستويات، وهي تختلف باختالف  وينق�س��م ت�سلل جماعات اجلرمية املُنظَّ

مة. ويتعنّي على وا�سعي ال�سيا�سة  �س��دة ا�ستخدام املوظفني الفا�سدين م��ن جانب جماعات اجلرمية املُنظَّ

الت�س��دي لكل م�ست��وى منها. وي�سمل امل�ستوى الأول من الت�سلل ح��الت متفرقة من الر�سوة واإ�ساءة 

مة. وي�سمل  ا�ستعم��ال النف��وذ يف امل�ستوي��ات الدنيا يف احلكومة بدافع م��ن اجلماعات الإجرامي��ة املُنظَّ

امل�ست��وى الثاين ح��الت ر�سوة جت��ري بانتظام، بت�سجيل بع���س �سغار موظفي الدول��ة مثاًل يف جدول 

مة اإىل اأجهزة الإدارة العليا يف  م��ة. ويف امل�ستوى الثالث تت�سلل اجلرمية املُنظَّ روات��ب جماعة اإجرامية ُمنظَّ

الهيئات العامة، �سعياً منها اإىل التاأثري مثاًل يف اختيار موظفي الدولة مبا ي�سمن مراعاة عمليات اجلماعات 

الإجرامي��ة. وي�ستهدف امل�ستوى الرابع من الت�سلل روؤ�ساء الهيئات امل�سوؤولة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر 

مة وم��ا يرتبط بها من اأن�سطة )مث��ل ال�سلطات املعنية باإنف��اذ القوانني اخلا�سة  ع��ن مكافح��ة اجلرمية املُنظَّ

باملخدرات( اأو قد ي�سمل حالت هيئات )مثل �سلطات اجلمارك( توفر جلماعة اإجرامية ما مزايا حمتملة 

طويل��ة امل��دى. وميثل هذا امل�ستوى الرابع قدراً متزايداً من ال�سرر مبا له من اآثار �سلبية على املدى الطويل 

مة. واأخرياً، ي�سمل امل�ستوى اخلام�س لت�سلل اجلرمية  يف قدرة الدولة على ا�ستئ�سال الف�ساد واجلرمية املُنظَّ

مة �سيطرة اجلماعات الإجرامية على �سيا�سة الدولة بحيث ت�سبح قادرة على التاأثري يف �َسن القوانني  املُنظَّ

واإنفاذه��ا ويف قرارات الهيئة الق�سائية. وي�ستهدف هذا النوع اخلام�س من الت�سلل اإىل اأجهزة الدولة كبار 

موظفيها مثل اأع�ساء جمال�س ال�سيوخ والوزراء بل حتى روؤ�ساء بلدان تورطهم عادة اجلماعات الإجرامية 

مة  مة بغية التاأثري يف و�سع ال�سيا�سات. وعند هذا امل�ستوى اخلام�س من الت�سلل، ت�سطلع اجلرمية املُنظَّ املُنظَّ

بتموي��ل حم��الت رجال ال�سيا�سة وباأنواع معروفة اأخرى من اجلرائم، مث��ل البتزاز، ويكون لديها رابطة 

قراب��ة بكبار امل�سوؤولني. وميثل "ا�ستالب" الدولة اأعلى م�ستوي��ات الف�ساد يف القطاع العام، الأمر الذي 

مة العابرة للحدود الوطنية وتعزيزها ]39، 40[. ميهد الطريق لنت�سار اجلرمية املُنظَّ
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قيا�ص املوؤ�ضر

مة ال�سالعة يف جرمية ما بالنظر اإىل  ميك��ن قيا�س م�ستوى الف�ساد الذي ت�ستخدمه اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

ن�سبة الأفعال الإجرامية املنظمة من نوع معني املبلغ عنها كل �سنة والتي تت�سمن ا�ستخدام الف�ساد. ويتعنّي 

اأن ُيف�ّسر تعبري "الف�ساد" تف�سرياً وا�سعاً لي�سمل القبول العر�سي للر�ساوى والف�ساد الهيكلي العام.

وعل��ى غرار اجلداول ال�سابقة، ميك��ن ا�ستخدام التدرج من 1 )انعدام الف�ساد كلياً( اإىل 5 )م�ستوى عال 

من الف�ساد( للتعبري عن نتائج املوؤ�سر:

مة للهياكل التجارية امل�ضروعة ا�ضتخدام اجلماعات االإجرامية املُنظَّ

مة افرتا�ص يربط املوؤ�ضر باحتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

 )من اأجل غ�سل اأموال 
*
مة للهياكل التجارية امل�سروعة كلما تزاي��د ا�ستخدام اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

اكت�سبته��ا ب�س��ورة غري م�سروعة اأو بغي��ة كتمان ن�ساط حمظور قانون��اً(، تزايد النف��وذ القت�سادي لهذه 

اجلماعات ومن َثم تزايد احتمال وقوع اجلرمية املنظمة. 

االأدبيات الداعمة

مة ت�ستخدم الهياكل التجارية مل�ساعدتها على تنفيذ اأن�سطتها  م��ن املعروف اأن اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

مة تالحظ يف كل بلدان الحتاد الأوروبي ]44-42[.  الإجرامية، وهي �سمة بارزة من �سمات اجلرمية املُنظَّ
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ال�سركات القانونية اأو ال�سركات التي توؤ�س�س خ�سي�ساً لأغرا�س اإجرامية.



فف��ي بلجيكا، على �سبيل املثال، "ت�ستخدم الهي��اكل التجارية لتي�سري الأن�سطة الإجرامية اأو للم�ساعدة 

عل��ى اإقامة �سب��كات وطنية ودولية ُتعن��ى بغ�سل الأم��وال. ونتيجة للمزج بني الأن�سط��ة القانونية وغري 

مة بحماية  القانوني��ة يتحقق التعتيم على اجل��زء الأكرب من التدفقات املالية، وهكذا تتمت��ع اجلرمية املُنظَّ

فعلية" ]45[.

مة الهي��اكل التجارية لأغرا���س �ستى. فهي ت�ستخدمه��ا اأ�سا�ساً  ت�ستخ��دم اجلماعاُت الإجرامي��ة املُنظَّ

لغ�سل الأم��وال املكت�سبة بطريقة غري م�سروعة، وللتكتم على اأن�سطتها غري القانونية وتي�سريها، ولتعطيل 

التحقيق��ات اجلنائية، ولتحقيق الأرباح لتمويل الأن�سطة الإجرامية، وملمار�سة ن�ساط جتاري م�سروع لكن 

بطريقة غري قانونية ]42-44[. وقد يختلف مدى ا�ستخدام الهياكل التجارية كثرياً من مكان لآخر، فقد 

يرتاوح من 40 اإىل حوايل 80 يف املائة ]5[. وقد ا�ستخدمت هذه ال�سمة التي متيز اجلرمية املنظمة اأي�سا يف 

منوذج تقدير التهديدات الذي و�سعته الهيئة الأ�سرتالية املعنية مبكافحة اجلرمية ]12[.

مة على عامل اجلرمية، فهي متار�س اأي�ساً بانتظام وعلى نطاق  ول تقت�س��ر اأن�سطة اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

وا�س��ع الأعمال التجاري��ة القانونية لدعم اأن�سطته��ا الإجرامية وتي�سريها. وهي ت�ستخ��دم طرائق متنوعة 

للتحك��م، بدرجات متفاوتة، يف الأعمال التجارية القانوني��ة والتاأثري فيها ]3[. وميكن ت�سنيف ا�ستخدام 

مة للهياكل التجارية امل�سروعة �سمن ثالث فئات رئي�سية: اجلرمية املُنظَّ

•ال�س��ركات القانونية القائمة. يتعاون عدد من املوظفني، دون علم اأو رغبة منهم، مع اجلماعات  •	
مة بتي�سري اأن�سطتها غري القانونية ]3، 32[. الإجرامية املُنظَّ

•م��زج الأن�سطة القانونية وغ��ري القانونية داخل ال�سركة. يتواط��اأ املجرمون مع املوظفني، وحتى  •	
م��ع املديرين امل�سرفني اأحياناً، اأو يجربونهم على الطاعة، يف �سركات قانونية متاماً تتمتع ب�سمعة 

طيب��ة. وميكن اللج��وء اأي�ساً اإىل الف�س��اد والإكراه لتوظيف اأع�ساء م��ن اجلماعات الإجرامية 

مة الذين يي�سرون بعدئذ ا�ستخدام ال�سركة لأغرا�س غري م�سروعة ]3، 32[. املُنظَّ

•ال�س��ركات ال�سورية. قد تقام هذه ال�سركات يف البلد املعن��ي اأو يف منطقة حرة، وتكاد تكون  •	
خالي��ة من اأي ن�س��اط اقت�سادي حقيق��ي ]32[. حيث ين�س��ئ املجرمون ال�سرك��ة ويديرون 

�سوؤونه��ا. ويف العديد من احل��الت، يكون الن�ساط امل�سروع املُختار مرتبط��اً بنوع اجلرمية التي 

مة ال�سالعة يف الجتار  مة. وهذا �ساأن اجلماعات الإجرامية املُنظَّ متار�سها اجلماعُة الإجرامية املُنظَّ

والتي تتعامل �سركاتها ال�سورية عموماً يف �سوؤون ال�سترياد والت�سدير اأو نقل الب�سائع، وتلك 

ال�سالع��ة يف الجتار بالأ�سخا���س وتي�سري الهجرة غري ال�سرعية، الت��ي تعمل اأحياناً كوكالت 

�سفر اأو وكالت توظيف اأو �سركات مقاولت. اأما اإذا كان الغر�س من ال�سركة ال�سورية غ�سل 
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الأموال اأو اإ�سفاء �سبغة قانونية على الأن�سطة غري امل�سروعة، فقد ل يكون لن�ساط ال�سركة اأي 

عالقة على الإطالق بقطاعات الإجرام ]3[.

مة.  وتوج��د الفئات الثالث املبينة اأعاله، بدرجات متفاوتة، يف كل البلدان التي تزدهر فيها اجلرمية املُنظَّ

مة اإىل ا�ستعمال هذه الهياكل وت�ستخدم اأ�ساليب التحايل  فف��ي اإيطاليا، تلجاأ اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

الثالثة دون ا�ستثناء ]32[. غري اأن مكتب يوروبول يرى اأن الفئة الأخرية هي الأخطر، ذلك اأن للن�ساط 

التج��اري ال��ذي يوؤ�س�سه ويدير �سوؤونه املجرمون اأثراً اجتماعياً واقت�سادياً ل ُي�ستهان به. بيد اأن الأ�سكال 

مة من النجاح  الثالثة تت�سم، من حيث احتمال وقوع اجلرائم، باأهمية يف متكني اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

يف تنفيذ اأن�سطتها الإجرامية. 

لذل��ك قد تكون ال�س��ركات، يف اإطار اجلرمية املنظمة، مبثابة �سحية اأو و�سي��ط اأو متواطئ بل حتى جمرم 

)عل��ى الأقل عندما تكون �سركات �سورية ح�سراً(. وقد ي�سع��ب التفريق بني دور "ال�سحية" والأدوار 

الأخ��رى امل�سار اإليها ]46[. وحت��ى عندما يكون الن�ساط التجاري �سحية، فاإن العالقة مع "اجلاين" قد 

تكون مفعمة باللتبا�س والتناق�س، اإذا كان املجرمون مثاًل عمالء لدى ال�سركة اأي�ساً يزيدون من اأرباحها 

عموماً ]47[.

مة ت�ستخدم الهياكل التجاري��ة القائمة يف �سوق  وخال�س��ة القول، يب��دو اأن اجلماعات الإجرامي��ة املُنظَّ

التج��ارة القانوني��ة. وت�سع��ى املوؤ�س�سات الإجرامي��ة اإىل التغلغل داخ��ل ال�سركات التجاري��ة امل�سروعة 

با�ستغ��الل املنافذ ال�سعيفة بهدف حماية اأموالها واإ�سفاء �سبغة �سرعية عليها، ويف بع�س احلالت توفري 

م�سل��ك اإىل اأعمال جتارية م�سروعة اأو الن�سحاب من الأن�سط��ة الإجرامية ]43، 44[. بيد اأن ال�سركات 

التجارية امل�سروعة توفر اأي�ساً غطاًء ممتازاً ملختلف اأن�سطة الجتار ]45[.

قيا�ص املوؤ�ضر

مة ال�سالعة يف جرمية ما للهياكل التجارية امل�سروعة  ميكن قيا�س مدى ا�ستخدام اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

مة املبلغ عنها كل �سن��ة والتي ُت�ستخدم فيها ه��ذه الهياكل. ويتعني، يف  بالنظ��ر اإىل ن�سبة اجلرائ��م املُنظَّ

ه��ذا القيا���س، اأن يف�سر م�سطلح الف�ساد تف�س��رياً وا�سعاً لي�سمل ا�ستخدام ال�س��ركات القانونية القائمة، 

وال�س��ركات ال�سالعة يف اأن�سط��ة م�سروعة واأخرى غري م�سروعة وال�س��ركات ال�سورية )مبا فيها ال�سركات 

املقامة يف مناطق حرة وال�سركات التي تكاد تكون خالية من اأي ن�ساط جتاري حقيقي( ]32[.

وميكن ا�ستخدام التدرج من 1 )عدم ا�ستخدام اأي هياكل جتارية م�سروعة على الإطالق( اإىل 5 )درجة 

عالية من ا�ستخدام الهياكل التجارية امل�سروعة( للتعبري عن نتائج املوؤ�سر:
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مة لتكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت ا�ضتخدام اجلماعات االإجرامية املُنظَّ

مة افرتا�ص يربط املوؤ�ضر باحتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

م��ة ال�سالعة يف جرمية م��ا لتكنولوجيا املعلومات  كلم��ا زاد م��دى ا�ستخدام اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ

والت�س��الت، زادت قدرتها على ارتكاب اجلرمية وعلى جتنب انك�س��اف اأمرها من قبل اجلهات القائمة 

على اإنفاذ القانون. ويوؤدي ذلك بدوره اإىل تزايد احتمال وقوعها.

االأدبيات الداعمة

مة اأدوات تكنولوجيا املعلومات على نحو متزايد لرتكاب جرائمها  ت�ستخ��دم اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

ولتي�سري الت�سال والتعتيم يف نف�س الوقت على هوية اأع�ساء اجلماعات، الأمر الذي يوّفر للمجرمني قدراً 

كبرياً من احلماية من �سلطات اإنفاذ القوانني ]4، 7، 12، 18، 19، 47[.

وّفرت التطورات التكنولوجية احلديثة طائفة وا�سعة من الو�سائل لالأفراد ميكنهم بوا�سطتها خرق القوانني. 

ول تقت�س��ر التكنولوجيا اجلدي��دة على تي�سري ارتكاب اجلرائم التقليدية )مث��ل التزوير، وانتحال الهوية، 

والجتار باملخدرات، وا�ستغالل الأطفال يف اإنتاج املواد الإباحية( فح�سب بل اإنها متكن النا�س كذلك من 

ا�ستنباط اأنواع جديدة كلياً من اجلرائم )مثل الإرهاب الإلكرتوين(. ومن املخاوف الرئي�سية اأن الإنرتنت 

وتكنولوجيا الت�س��الت احلديثة متّكن جماعات اجلرمية املنظمة من الت�سال بعدد كبري جداً من النا�س 

ر �سبكة الإنرتنت، يف جمال تكنولوجيا املعلومات  ومن ثم زيادة اأعداد ال�سحايا زيادة كبرية ]48، 49[. وتوفِّ

مة. كما توّفر "املجالت اخلفية" التي ن�ساأت  والت�سالت، العديد من املزايا املفيدة جلماعات اجلرمية املُنظَّ

ح��ول اأن�سطة من قبيل الن�سب وال�سطو الإلكرتوين بيئة مثالي��ة لتوفري الدعم وجهات الت�سال وح�سد 

العنا�سر وتقدمي امل�سورة وتوفري الزبائن للجماعات الإجرامية ]3[. وبالإ�سافة اإىل ا�ستغالل مزايا الإنرتنت، 

ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  54

درجة ا�ستخدام

 الهياكل التجارية امل�سروعة 

1

2

3

4

5

ن�سبة اجلرائم املنظمة املبلغ عنها كل �سنة

والتي ت�ستخدم الهياكل التجارية امل�سروعة )ن�سبة مئوية(

20-0

40-21

60-41

80-61

100-81



ت�ستخدم اجلماعات الإجرامية اأي�ساً تكنولوجيا من قبيل بطاقات الهاتف �سابقة الدفع، والهواتف املتنقلة 

)التي ت�ستبدل مراراً( واأنظمة تبادل الر�سائل الق�سرية ]4، 19، 50[.

مة من القدرة على التوا�سل ال�سبك��ي عاملياً بقدر ما ت�ستفيد منها  وت�ستفي��د اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ

املنظم��ات امل�سروعة. ولعل اأهم ا�ستخدام لتكنولوجيا املعلومات من جانب هذه اجلماعات هو يف جمال 

غ�س��ل الأموال. ويف واقع الأم��ر، هنالك ما يعادل مئات مليارات الدولرات الأمريكية تغ�سل كل �سنة 

تغطيه��ا بالتمويه تعامالت م�سروعة اأكرب منها حجم��اً بكثري. وت�سكل اجلرمية، على هذا املقيا�س، تهديداً 

لال�ستق��رار ال�سيا�س��ي ولقدرة احلكومات على تنفي��ذ �سيا�سات القت�ساد الكل��ي. وتنطوي تكنولوجيا 

املعلومات على اإمكانية تي�سري عملية غ�سل الأموال من حيث اأنها متّكن من حتويل الأموال اإلكرتونياً، مما 

يجعل من الع�سري جداً تتّبع حركتها ]51[.

وم��ن اجلوانب الهامة الأخرى اأن ه��ذه التكنولوجيات، من حيث اأنها زادت اإمكانيات التوا�سل وانت�سار 

ال�سب��كات غري ال�سرعية لالأن�سطة الإجرامية على ال�سعيد العاملي، جعلت من الع�سري جداً قيام �سلطات 

مة اأن تتوا�سل اإما يف اإطار  اإنف��اذ القانون مبراقبة اجلرمية ]48، 49[. ويتعنّي على اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

ال�سري��ة التام��ة اأو بطريقة من ال�سعب النفاذ اإليه��ا بحيث يكون من �سبه امل�ستحي��ل على �سلطات اإنفاذ 

القوانني معرفة ما هو خمّطط له وبحيث يتعّذر عليها جتميع الأدلة عن اأي جرمية ُترتكب. وبو�سع اجلماعات 

مة اأن حتق��ق كل ذلك بالعتماد على و�سائل الت�سال ال�سريعة، مثل الربيد الإلكرتوين  الإجرامي��ة املُنظَّ

وغ��رف "درد�سة" الإنرتنت وخدم��ات املرا�سلة الفورية، وبا�ستعم��ال اأدوات الت�سفري تتمكن اجلماعات 

الإجرامية من بلوغ م�ستوى من الأمان ل نظري له بالن�سبة اإىل البيانات التي تخزنها وتتبادلها ]3[.

وخال�س��ة الق��ول، اإن �سب��كات الت�س��الت املتط��ورة واملعرفة املتعمق��ة بتكنولوجي��ا املعلومات متّكن 

م��ة للغاية ويف الوقت نف�سه م��ن اإخفاء الأن�سطة  مة م��ن العمل بطريقة ُمنظَّ اجلماع��ات الإجرامي��ة املُنظَّ

القانوني��ة والإجرامي��ة على حد �سواء. ولهذا ال�سب��ب، فاإن تكنولوجيا املعلوم��ات والت�سالت ت�ساعد 

مة على ا�ستغالل كل ال�سبل املمكنة يف القطاعات التقليدية ويف القطاعات  اجلماع��ات الإجرامية املُنظَّ

مة على حد �س��واء، مع احلد اإىل اأدن��ى م�ستوى من خطر افت�س��اح اأمرها وتعر�سها  اجلدي��دة وغ��ري املُنظَّ

للعقوبة ]3، 52[.

قيا�ص املوؤ�ضر

مة ال�سالعة يف جرمي��ة ما لتكنولوجيا املعلومات  ميك��ن قيا�س مدى ا�ستخ��دام اجلماعات الإجرامية املُنظَّ

مة من نوع معنّي املبلغ عنها كل �سنة والتي تت�سّمن ا�ستخدام  والت�سالت بالنظر اإىل ن�سبة اجلرائم املُنظَّ

تكنولوجي��ا املعلومات والت�س��الت اإما لرتكاب جرمية اأو لتجّنب انك�س��اف اأمرها من جانب �سلطات 

اإنفاذ القانون.
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ميكن ا�ستخدام التدرج من 1 )عدم ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت اإطالقاً( اإىل 5 )درجة 

عالية من ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت( للتعبري عن نتائج املوؤ�سر:

املوؤ�ضرات املتعلقة باحتمال اإنفاذ القانون بالن�ضبة اإىل جرمية ما

مة، فاإن املوؤ�سرات اخلا�س��ة باحتمال قيام  بالإ�ساف��ة اإىل املوؤ�سرات الت��ي ت�سف خ�سائ�س اجلرمي��ة املُنظَّ

�سلطات اإنفاذ القانون بك�سف اأمر اجلماعات الإجرامية املنظمة ومنعها من تنفيذ اأن�سطتها الإجرامية لها 

مة ]18[. وكلما زاد تركيز جهود منع اجلرمية على جرمية  �سلة اأي�ساً بالحتمال الإجمايل لوقوع جرمية ُمنظَّ

معين��ة، تراجع احتمال جتدد ارتكاب تل��ك اجلرمية حتديداً ]2، 3[. وت�سري احتم��الت اإنفاذ القانون اإىل 

جمموع احتمالت التعرف اإىل املجرمني وتوقيفهم واإدانتهم وم�سادرة اأ�سولهم املالية ]52، 53[. وميكن 

اأن تت�سمن املوؤ�سرات ذات العالقة مبدى اجلهد الذي تبذله اجلهات املعنية باإنفاذ القانون ما يلي:

احتماالت االإدانة بجرمية ما

مة افرتا�ص يربط املوؤ�ضر باحتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

كلما زاد احتمال الإدانة بجرمية ما، ت�ساءل احتمال وقوع هذه اجلرمية.
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االأدبيات الداعمة

 وحتليالت عالقة الرتابط والنحدار املقطعي، ب�سكل عام، اإىل ترابط عك�سي 
*
ت�سري درا�سات قيا�س اجلرمية

ب��ني وقوع اجلرمية واحتمال العقاب عليها ]54-57[، مما يوؤي��د النظرية القائلة باأن زيادة احتمال العقاب 

**
تخف�س اجلدوى املرتقبة من الأفعال الإجرامية، ومن َثّم م�ستوى اجلرمية )]54[، �س 156(.

ويعود عه��د اأول امل�ساعي الرامية اإىل درا�سة اجلرمية باعتبارها ت�سرفاً عقالنياً على الأقل اإىل عامي1764 

]58[ و1864 ]59[. وق��د تن��اول علماء القت�ساد يف كمية كبرية من البح��وث العالقة بني مدى اإنفاذ 

القوان��ني وم��دى المتثال له��ذه القوانني، وهي ما يعرف با�س��م "درا�سات قيا�س اجلرمي��ة" اأو "اقت�ساد 

اجلرمي��ة" ومنها مقالة بيكر ال�سهرية عام 1968 بعنوان "اجلرمية والعقاب: مقاربة اقت�سادية" ]60[ حيث 

ي�ستخدم املوؤلف مقاربة تعظيم املنفعة التي طورها قبل ذلك الفيل�سوف جريميي بينتهام. ويرى بيكر اأي�ساً 

اأن الفرد، باعتباره عقالين يبحث عن تعظيم املنفعة يف و�سع يكون فيه الفعل الإجرامي جمازفة خيارية، 

ياأخ��ذ يف ح�سبانه احتمال انك�سافه و�ستى التكاليف واملنافع املرتبطة بهذا الفعل. ويتوقف الإقدام على 

ارت��كاب العم��ل الإجرامي اأم ل على �سورة هذه العوامل يف ذهن الفرد. ث��م اإن اإمكانية خطاأ الفرد يف 

نظرته اإىل هذه العوامل ل تنال من �سحة النموذج باعتباره نظرية لل�سلوك الذاتي ]54، 56[.

وق��د تردع العقوبات النظامية النا�س عن اقرتاف اجلرائ��م. واإمكانية ت�سليط العقوبة جزء من البيئة التي 

حتدد، احتمالياً، نتائج انتهاج م�سالك معينة ]54، 61-63[. وميكن احل�سول على معلومات عن العقوبات 

م��ن خالل التج��ارب الفردية، وبالت�سال بالأف��راد الذين لديهم خربة يف نظام العدال��ة اجلنائية، وعرب 

و�سائ��ل الإع��الم، وب�سفة عامة من خالل املحيط الثقايف للف��رد ]54[. ولكن مبا اأن املجرمني واملجرمني 

املحتملني قّلما تتوفر لديه��م معلومات دقيقة عن احتمالت توقيفهم واإدانتهم و�َسجنهم، فاإن تقديراتهم 

ال�سخ�سي��ة للعقوب��ات املتوقعة تتفاوت تفاوت��اً وا�سعاً. اإذنْ يبالغ البع�س يف احتم��ال جناحهم، بينما يقلل 

57 مة ما  منهجية لقيا�س احتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

اأ�سا�س وا�س��ح يف نظرية علم الإجرام بخ�سو�س العوامل التي  لديه   "درا�س��ات قيا���س اجلرمية" ت�ستخدم منوذجاً 
 *

ف بحيث ميك��ن ا�ستخدام النظرية الإح�سائي��ة يف الختبارات التجريبية 
ّ
 يف اجلرمي��ة، ويعرّب عن��ه ب�سيغة ريا�سية، وُيعر

 *
توؤث��ر

والتقديرات ]54[. 

ومع ذلك ما زالت ال�سكوك قائمة بخ�سو�س اأثر العقاب الرادع. وراأى بع�س الباحثني اأن الفوارق يف متغريات العقاب 
 **

بالن�سب��ة اإىل ن��وع معني م��ن اجلرائم تن�زع اإىل اأن يكون لها اآث��ار هامة يف اأنواع اأخرى من اجلرائم اأو اأنه��ا تدفع مرتكبي الأفعال 

الإجرامية اإىل ممار�سة ما ي�سمى "اأن�سطة التهرب"، اأي اأن�سطة تخفف من احتمال اعتقالهم واإدانتهم ومعاقبتهم ]54، 55[. ورغم 

اأن كل الت�سريع��ات اجلنائية تقوم على اأ�سا�س العتقاد باأن العق��اب يقلل من عدد اجلرائم، فلي�س من نظرية اأو درا�سات جتريبية 

ح�سمت يقيناً م�ساألة ما اإذا كان العقاب يردع الأفراد عن النغما�س يف ال�سلوك الإجرامي واإىل اأي مدى يكون ذلك ]57[.



 وعلى الرغم من عن�سر الذاتية، فاإذا انخف�ست التكلفة املتوقعة 
*
البع�س الآخر من �ساأن هذا الحتمال.

)املقي�سة مو�سوعياً( للجرائم بالن�سبة للمجرمني، تزايدت اجلرائم والعك�س بالعك�س. وتت�سق هذه النظرية 

م��ع ت�سورات املجرمني املحتملني وتدعمها اأدلة اإح�سائي��ة ل ُي�ستهان بها ]64-67[. ويف درا�سة بعنوان 

اجلنائية على معدلت اجلرائم"، انتهى املجل�س الوطني  العقوبات  تاأثريات  تقدير  والتعطيل:  "ال��ردع 
للبح��وث يف الوليات املتحدة اإىل اأن "الأدلة املبلغ عنها، يف جمملها، تفيد ب�سورة مت�سقة اأن ثمة عالقة 

عك�سية بني معدلت اجلرائم واحتمال العتقال اأو الإدانة اأو ال�سجن" ]68[.

قيا�ص املوؤ�ضر

مة ما بالنظر اإىل ن�سبة عدد الأف��راد املُدانني كل �سنة نتيجة جلرمية  ميك��ن قيا�س احتمال اإدان��ة جرمية ُمنظَّ

مة اإىل عدد الأ�سخا�س الذين اأبلغ عن اأنهم ارتكبوا جرمية منّظمة. وكلما ارتفعت هذه الن�سبة، ارتفع  ُمنظَّ

مة، وتراجع احتمال وقوع اجلرمية املنّظمة. احتمال الإدانة لرتكاب جرمية ُمنظَّ

مة  وميكن ا�ستخدام التدرج من 1 )ن�سبة عالية من عدد الأ�سخا�س الذين اأبلغ عن اأنهم ارتكبوا جرمية ُمنظَّ

مة ( اإىل 5 )ن�سبة منخف�سة من الأ�سخا�س الذين اأبلغ عن  اإىل عدد الأ�سخا�س املدانني بارتكاب جرمية ُمنظَّ

مة( للتعبري عن نتائج املوؤ�سر: مة اإىل عدد الأ�سخا�س املدانني بارتكاب جرمية ُمنظَّ اأنهم ارتكبوا جرمية ُمنظَّ
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ن�سبة عدد الأ�سخا�س الذين اأبلغ يف كل �سنة عن اأنهم ارتكبوا جرمية 

مة مة اإىل عدد الأ�سخا�س املدانني بارتكاب جرمية ُمنظَّ ُمنظَّ
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 من النتقادات التي توجه اأحياناً اإىل املوؤلفات املعنية باقت�ساد اجلرمية اأن املجرمني قد ل يدركون مدى احتمال توقيفهم 
*

واإدانته��م اأو مدى العقوبات التي توقع بهم. ورغ��م اأن بع�س الأدلة ت�سري اإىل اأن املجرمني لديهم معلومات اأكرث من عامة النا�س 

عن اإنفاذ القوانني والعقوبات ]54[، فقد مييل بع�س الأفراد اأي�ساً اإىل العتقاد باأنهم لن يوقفوا ولن ي�سجنوا )اأي اأنهم ي�ستخفون 

باحتم��ال م��ا قد يلحق بهم من �سرر واحتمال اإلقاء القب�س عليهم(. ورغ��م اأن التطبيقات القت�سادية غالباً ما ت�ساغ من حيث 

الحتم��الت الفعلي��ة لالإدانة والعقوبات، فاإنه ميكن تطبيقها اأي�ساً على قيم هذه املتغريات يف اأذهان النا�س ]56[. بيد اأن درا�سة 

ا�ستق�سائية �سملت مهربي املخدرات، اأجراها مكتب ال�سيا�سة الوطنية ملكافحة املخدرات يف الوليات املتحدة، راأت اأن ل اأحد 

ي�ستم��ر يف ارتكاب الأفع��ال الإجرامية لو كان احتمال اإدانته يف حدود 25 يف املائة. ومن الوا�سح اأن اإمكانية الإدانة توفر رادعاً 

اأقوى مما يوفره رادع التوقيف.



احتمال م�ضادرة عائدات جرمية ما

افرتا�ص يربط املوؤ�ضر باحتمال وقوع جرمية ما

*
كلما تزايد احتمال م�سادرة عائدات جرمية ما، ت�ساءل احتمال ارتكاب تلك اجلرمية.

االأدبيات الداعمة

تعت��رب م�س��ادرة الأ�سول املالية املكت�سب��ة بطريقة غري �سرعية عن�سراً جوهري��اً يف اأي ا�سرتاتيجية حديثة 

مة. وبالق�ساء على الإثراء غري امل�سروع واإع��ادة التوزيع امل�سروع للرثوة يف املجتمع،  ملكافح��ة اجلرمية املُنظَّ

ي�ستجيب هذا الإجراء لكل من مبداأي العقاب: "ينبغي األ تكون اجلرمية جمزيًة"  و"ل يجوز لأي كان 

اأن ي�ستفي��د من عمل غري م�س��روع". ويحد هذا الإجراء اأي�ساً من جاذبي��ة اجلرمية بخف�س حجم املنافع 

املالية املرجوة منها والتي متثل ال�سبب الرئي�سي الدافع اإىل ممار�سة الن�ساط غري امل�سروع، ومن َثّم فهو يقوم 

 وباإزالة راأ�سمال عمل املجرمني لال�ستثمار يف اأن�سطة اإجرامية اإ�سافية والت�سلل 
**

مق��ام رادع ]73-69[. 

***
داخل القت�ساد امل�سروع، يت�ساءل احتمال ا�ستمرار املجرمني يف ارتكاب اجلرائم.

وق��د لوحظ خالل العقود القليل��ة املا�سية عودة اللج��وء اإىل امل�سادرة كا�سرتاتيجي��ة ملكافحة اجلرمية ل 

يف اأوروب��ا فح�س��ب، بل ويف كل الع��امل ]32، 74، 77[. واأتى ذلك نتيجة قلق �س��اور العامل باأ�سره اإزاء 

الق��وة املالية املتزايدة للمجرمني وقدرتهم على الت�سلل اإىل الدوائ��ر امل�سروعة واإف�سادها باإدخال الأموال 

59 مة ما  منهجية لقيا�س احتمال وقوع جرمية ُمنظَّ

اأو غريها   فيم��ا يتعل��ق بعائدات جرمية م��ا ميكن تعريف تعبري "م�سادرة" باأنه حرمان دائ��م، مبوجب قرار من حمكمة 
 *

م��ن اجلهات املخت�سة، م��ن اأي ملك )اأي �ستى اأنواع الأ�سول �سواء كانت مادية اأم غري مادي��ة، منقولة اأم غري منقولة، ملمو�سة 

اأم غ��ري ملمو�س��ة، وامل�ستندات وال�سكوك القانونية املثبتة للحق اأو املنفعة يف هذه الأ�س��ول( يكون نتيجة اأو ح�سيلة، مبا�سرة اأو 

غ��ري مبا�س��رة، لرتكاب فعل اإجرامي. وت�سدر عادة اأوامر توقيع "احلجز" عل��ى املمتلكات حر�ساً على حفظ عائدات اجلرمية 

اأو  اأو حتويله  يفر�س على نق��ل امللك  موؤقتاً  واحليلول��ة دون تبديده��ا قب��ل م�سادرتها. وميكن تعريف "احلجز" باعتب��اره حظراً 

الت�س��رف في��ه اأو اإحالته، اأو فر���س حرا�سة موؤقتة اأو مراقبة على ه��ذا امللك، وذلك على اأ�سا�س قرار ت�س��دره حمكمة اأو �سلطة 

خمت�سة ]69[.

 مع ذلك، اأثار بع�س الباحثني �سكوكاً بخ�سو�س فاعلية امل�سادرة. واأ�سار بع�سهم اإىل اأن م�سادرة عائدات املجرمني قد 
 **

حتدو بهم اإىل حت�سني اأ�ساليب التكتم بدل ردعهم، فيما ذهب اآخرون اإىل اأن املجرمني مدفوعون بعوامل غري املنفعة واأن امل�سادرة 

اإمنا تعزز ميلهم اإىل الإنفاق ]69، 74، 75[.

 يف الولي��ات املتحدة، نظرت درا�سة لتقدير التهديد الذي متثله جمموعات اإرهابية معينة ]76[، من جملة متغريات، 
 ***

يف ا�ستجابة القائمني على اإنفاذ القوانني، مثل جتميد الأ�سول املتوفرة للجماعة )كالأ�سلحة وامل�سورة الع�سكرية( وم�سادر متويلها 

وتوقيف اأع�سائها واعتقالهم، ويف فعالية هذه الإجراءات.



]69، 78[. واأّدى ذلك اإىل ظهور ما ي�سمى "عهد العائدات" انطالقاً  امل�سروعة  الأن�سطة  "الق��ذرة" يف 
من اإعالن "احلرب على املخدرات" التي �سنتها الوليات املتحدة خالل الثمانينات ثم انت�سرت ب�سرعة 

يف كل اأنح��اء العامل ]73، 78[. وات�سم "عهد العائدات" باإدراك اأن الك�سب املايل هو اأحد اأهم احلوافز 

التي تدفع النا�س على ارتكاب اجلرائم اخلطرية واأنه يوفر للمجرمني راأ�س املال ال�سروري لرتكاب املزيد 

من الأفعال الإجرامية والت�سلل اإىل القت�ساد النظامي واإف�ساده ]69، 77، 79[.

لذل��ك فاإن حرم��ان املنظمة الإجرامية من اأ�سوله��ا املالية رادع فعال. وكما اأ�س��ار �سيلي ]38[ فاإن 

الق��درة على حفظ عائ��دات الن�ساط الإجرامي العابر للحدود الوطني��ة والتهرب من دفع ال�سرائب 

والف�ساد كانت مبثابة حوافَز مهمة لنمو ظاهرة غ�سل الأموال. وثمة جمازفة حمدودة وروادع قليلة اأمام 

م��ن ميار�س غ�سل الأموال ومن يح�سهم عليه، حيث تعترب عملي��ات احلجز املحدودة جمرد "بع�س 

من تكاليف تلك الأعمال". وقد رعت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي جهوداً دولية 

ترمي اإىل احلد من قدرة جماعات اجلرمية املنظمة على اإقامة "مالذات" �سريبية يف مناطق حرة واإىل 

فر���س عقوبات على البلدان الت��ي تي�سر غ�سل الأموال. ومل تتمخ�س هذه اجلهود اإىل الآن عن اأي 

اأثر بارز.

وامل�س��كل اأن هنال��ك، بعد �سنوات من تطبيق هذه العقوبات، فارق كب��ري بني حجم الأ�سول املحجوزة 

يف بداي��ة العملية الإجرامي��ة، عندما يالحق املجرمون ق�سائي��اً، واملبلغ امل�سادر عندم��ا يدان املتهمون. 

وتعي��ق م�ساكل التحقيق واأ�ساليب التحقيق القا�س��رة وامل�سائل الإجرائية املتعلقة بعبء الإثبات فعالية 

الت�سريعات ]80[.

وم��ع ذلك، تدع��و احلاجة اإىل تناول هذه امل�س��اكل على ال�سعيدين الوطني وال��دويل، اإذنْ اأن زيادة 

مة عل��ى ال�سعيد الدويل ]63، 69،  حج��م الأ�س��ول املالية امل�سادرة ت�سهم يف مكافحة اجلرمية املُنظَّ

.]80 ،73-71

قيا�ص املوؤ�ضر

مة ما بالنظر اإىل ن�سبة قيم��ة الأ�سول امل�سادرة نتيجة  ميك��ن قيا�س احتمال م�سادرة عائ��دات جرمية ُمنظَّ

مة. وكلما ارتفعت هذه الن�سبة، تزايد  مة ما اإىل قيمة الأ�سول املحتجزة نتيجة تلك اجلرمية املُنظَّ جرمية ُمنظَّ

مة ما، ومن َثّم ت�ساءل احتمال وقوع اجلرمية.  احتمال م�سادرة عائدات جرمية ُمنظَّ

مة ما اإىل  وميك��ن ا�ستخدام التدرج م��ن 1 )ن�سبة عالية من قيمة الأ�سول امل�س��ادرة نتيجة جرمية ُمنظَّ

مة( اإىل 5 )ن�سبة منخف�سة من قيمة الأ�سول امل�سادرة  قيمة الأ�سول املحتجزة نتيجة تلك اجلرمية املُنظَّ
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م��ة( للتعبري عن نتائج  مة ما اإىل قيم��ة الأ�سول املحتجزة نتيج��ة تلك اجلرمية املُنظَّ نتيج��ة جرمي��ة ُمنظَّ

املوؤ�سر:

اخلامتــة

مة يقوم اأحدهما على اأ�سا�س "اجلماعات"  جتم��ع هذه املقالة بني منظورينْن تقليدي��ني لقيا�س اجلرمية املُنظَّ

مة.  والآخر على اأ�سا�س "الأن�سطة". وكالهما ي�سهم يف قيا�س احتماَل جرمية على يد جماعة اإجرامية منظَّ

وتاأت��ي املوؤ�سرات املعرو�س��ة م�سفوعة ب�سروح نظرية تعزيزاً لفائدتها. وقد اخت��ريت هذه املوؤ�سرات ملقارنة 

مة يف خمتلف البلدان. ونتيج��ة لذلك، ميكن مقارنة كل موؤ�س��ر )مقي�ساً با�ستخدام  وج��ود اجلرمي��ة املُنظَّ

الت��درج م��ن 1 اإىل 5(، عندما تتوف��ر البيانات الكافي��ة، باملوؤ�سر نف�سه يف بلد اآخ��ر. ويف الوقت الراهن، 

ف��اإن الختالف يف منهجيات جمع البيانات يف خمتلف البل��دان يجعل من الع�سري ح�ساب الحتمال 

مة. ويف امل�ستقبل، �سوف متّكن اإجراءات جمع البيانات املن�سقة دولياً من  الإجم��ايل لوقوع اجلرائم املُنظَّ

ل اإىل درجة متو�سطة من اإمكانية  توفري الو�سيلة لتذليل هذه امل�سكلة. واإىل اأن يتحّقق ذلك، ميكن التو�سّ

املقارنة.

وقد يكون اأحد احللول يف ترجيح املوؤ�سرات للتعوي�س عن احتمال عدم توفر املعلومات الكافية للتمكن 

من قيا�س املوؤ�سرات الت�سعة جميعها يف كل بلد. وبعبارة اأخرى، لو متكن بلد ما من تقدمي معلومات عن 

موؤ�س��ر واح��د فقط، وبلد غريه عن �ستة موؤ�سرات، وبلد اآخر ع��ن ت�سعة موؤ�سرات، عندئذ ينبغي تعديل 

ردود البلدان الثالثة كلها للتو�سل اإىل ن�سبة 100 يف املائة. وهذا يعني اأن الرقم النهائي لحتمال وقوع 

مة ميكن التعب��ري عنه كن�سبة مئوية. وبا�ستخدام هذا النظام، يكون احتمال 100 يف املائة يف  جرمي��ة ُمنظَّ

بل��د لديه موؤ�سر واحد ه��و 5 )اأي 1 × 5 لأعلى قيمة يف املوؤ�سر(، ويف بلد لديه �ستة موؤ�سرات 30 )اأي 
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تدرج الن�سبة

1

2

3

4

5

مة ن�سبة قيمة الأ�سول امل�سادرة نتيجة جرمية ُمنظَّ

مة  ما اإىل قيمة الأ�سول املحتجزة نتيجة تلك اجلرمية املُنظَّ

1:0.81

0.80:0.61     

0.60:0.41      

0.40:0.21      

0.20:0            



6 × 5(، ويف بلد لديه ت�سعة موؤ�سرات 45 )اأي 9 × 5(. ومن ثم، اإذا حقق البلد الأول جمموع نقاط 

ي�س��اوي 4، والبل��د الثاين 20، والبلد الثالث 40، عندئذ يعربَّ ع��ن النتائج با�ستخدام دليل الحتمال 

الت��ايل: 80 يف املائة يف البلد الأول )5/4 × 100(، و67 يف املائة يف البلد الثاين )30/20 × 100( 

و89 يف املائة يف البلد الثالث )45/40 × 100(.

ويك��ون هذا النظام طبعاً ح�سا�س��اً للموؤ�سرات املحددة املتاحة ملختلف البل��دان قيد املُقارنَة، وعلى وجه 

التحدي��د ل تك��ون قيا�س��ات الحتمال الناجتة ع��ن ذلك قابل��ة للمقارنة مبا�سرة عندم��ا ت�ستخرج من 

موؤ�سرات خمتلفة. ومع ذلك، فاإن مقاربة من هذا القبيل متثل خطوة اأوىل نحو التقييم املنهجي لحتمال 

مة ما. وقوع جرمية ُمنظَّ

املراجـــع

 Joint Research Centre on Transnational Crime, "Analysing organized crime  -1

 at global level: focusing on risk", paper presented at the World Crime and Justice
.Report 2004/5: Planning and Review Meeting, Turin, Italy, 26-28 June 2003

  Ernesto U. Savona and A. di Nicola, "Assessing the risk of organised crimes:  -2

 a user-friendly methodology for law enforcement agencies and policy-makers",
 paper presented at the workshop on a European strategy on crime and terrorism
 proofing and the assessment of the threat from organized crime, organized in
 the framework of the European Union Forum on the Prevention of Organised

.Crime, Brussels, 30 October 2002

 European Police Office (Europol), European Organised Crime Threat  -3

.Assessment 2006 (The Hague, Europol, 2006)

 European Police Office (Europol), European Organised Crime Report 2003 -4

.(The Hague, Europol, 2003)

 Toon van de Heijden, "Measuring organized crime in Western Europe",  -5

 Policing in Central and Eastern Europe: Comparing Firsthand Knowledge with
 Experience from the West, Milan Pagon, ed. (Ljubljana, College of Police and

.Security Studies, 1996)

 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, National Criminal  -6

 Intelligence Service, "Western Balkan organized crime NCIS assessment"
.(London, 2002)

ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  62



 Shona Morrison, "Approaching organized crime: where are we now and   -7

 where are we going?", Trends and Issues in Criminal Justice series, No. 231
.(Canberra, Australian Institute of Criminology, 2002)

 Cyrille Fijnaut and Letizia Paoli, eds., Organized Crime in Europe: Concepts,  -8

 Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, Studies of
.Organized Crime series, vol. 4 (Dordrecht, Springer Netherlands, 2004)

 Austria, Ministry of Foreign Affairs, Federal Crime Office, Annual Report  -9

.2002 (Vienna, 2003)

 European Police Office (Europol), European Organised Crime Report 2002  -10

.(The Hague, Europol, 2002)

.NCID, 2004 -11

 Australia, Australian Crime Commission, "Impact of organized crime",   -12

 paper presented for the Second International Policing Conference, Adelaide,
.Australia, 3 November 2004

 Andreas Schloenhardt, Migrant Smuggling: Illegal Migration and Organised  -13

 Crime in Australia and the Asia Pacific Region (Martinus Nijhoff Publishers,
.2003(

 Sabrina Adamoli and others, Organized Crime around the World (Helsinki,  -14

.European Institute for Crime Prevention and Control, 1998)

 Damián Zaitch, Trafficking Cocaine: Colombian Drug Entrepreneurs in the -15

.Netherlands (The Hague, Kluwer Law International, 2002)

 United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report )United   -16

.Nations publication, Sales No. E.05.XI.10)

 European Police Office (Europol), European Union Organised Crime   -17

.Report 2004 (The Hague, Europol, 2004)

 Jay S. Albanese, The Prediction and Control of Organized Crime: a Risk  -18

 Assessment Instrument for Targeting Law Enforcement Efforts, prepared for the
.Department of Justice of the United States (January 2001)

 United States of America, inter-agency working group in support of and  -19

 pursuant to the President's International Crime Control Strategy, International
.Crime Threat Assessment (Washington, D.C., 2000)

63 مة ما  منهجية لقيا�س احتمال وقوع جرمية ُمنظَّ



 United Kingdom, National Criminal Intelligence Service, "United Kingdom  -20

.Threat Assessment of Serious and Organised Crime 2003" (London, 2003)

 Frederic Thrasher, The Gang: a Study of 1,313 Gangs in Chicago (Chicago,  -21

.University of Chicago Press, 1963 (originally published in 1927))

 Cyrille Fijnaut and others, Organized Crime in the Netherlands (The Hague,  -22

.Kluwer Law International, 1998)

 Hans Nelen and Francien Lankhorst, Falcone Project: Dilemmas Facing the  -23

 Legal Professions and Notaries in their Professional Relationship with Criminal
.Clients (Amsterdam, Vrije Universiteit, 2003)

  E.R. Kleemans and others, Georganiseerde Criminaliteit: Rapportage op   -24

 Basis van de WODC-monitor (The Hague, Wetenshappelijk Onderzoek-en
.Documentatiecentrum, 2002)

 Emil W. Plywaczewski, "Organized crime", A. Siemaszko, ed., Crime   -25

 and Law Enforcement in Poland on the Threshold of the Twenty-first Century
.(Warsaw, Oficyna Naukowa, 2000), pp. 95-105

 Adam Edwards, ed., Transnational Organized Crime: Perspectives on   -26

.Global Security (London and New York, Routledge, 2003)

 Geoffrey Pearson and Dick Hobbs, "Middle market drug distribution",   -27

.Home Office Research Study No. 227 (London, Home Office, 2001)

 Dick Hobbs, Bad Business: Professional Crime in Modern Britain (Oxford,  -28

.Oxford University Press, 1995)

 John M. Martin and Anne T. Romano, Multinational Crime: Terrorism,   -29

 Espionage, Drug and Arms Trafficking (Newbury Park, California, Sage
.Publications, 1992)

 Peter Reuter, Disorganized Crime: Economics of the Visible Hand   -30

.(Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1983)

 Ernesto U. Savona and others, Organized Crime across the Borders:   -31

 Preliminary Results, HEUNI Papers No. 6 (Helsinki, European Institute for
.Crime Prevention and Control, 1995)

 Council of Europe, Organised Crime Situation Report 2000 (Strasbourg,  -32

.Council of Europe, 2001)

ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  64



 Council of Europe, Organised Crime Situation Report 2001 (Strasbourg,   -33

.Council of Europe, 2002)

 Council of Europe, Organised Crime Situation Report 2004 (Strasbourg,   -34

.Council of Europe, 2004)

 Michael D. Maltz, Measuring the Effectiveness of Organized Crime Control  -35

.Efforts (Chicago, Office of International Criminal Justice, 1990)

 United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Division, United   -36

.Nations Action against Corruption and Bribery (Vienna, 1997)

 Louise Shelley, Money-Laundering, Organized Crime and Corruption   -37

.)2001(

 United Nations, Centre for International Crime Prevention, Corruption   -38

 and Organized Crime: Can the Links Be Broken?, presentation prepared for the
.Tenth International Anti-Corruption Conference, Prague, 7-11 October 2001

 Edgardo Buscaglia and Jan van Dijk, "Controlling organized crime and   -39

 corruption in the public sector", Forum on Crime and Society, vol. 3, Nos. 1-2
.(2003), pp. 3-34

 Petter Langseth, "Integrated versus quantitative methods: lessons learned",  -40

 paper prepared for the Workshop on Corruption: Critical Assessments of
.Contemporary Research, Oslo, 19-20 October 2000

 European Police Office (Europol), European Union Organised Crime   -41

.Report 2005 (The Hague, Europol, 2005)

 Phil Williams and Roy Godson, "Anticipating organized and transnational -42

.crime", Crime, Law and Social Change, vol. 37, No. 4 (2002), pp. 311-355

 Gianluca Fiorentini and Sam Peltzman, eds., The Economics of Organized -43

.Crime (Cambridge, Cambridge University Press, 1995)

 Belgian Financial Intelligence Processing Unit, "Excerpts from the 8th  -44

.Annual Report (2000/2001)" (Brussels, CTIF-CFI, 2001)

 A. Bucquoye and others, "European road transport goods", Organized  -45

 Crime and Vulnerability of Economic Sectors: the European Transport and
.Music Sector, T. Vander Beken, ed. (Antwerp, Maklu, 2005), pp. 57-193

65 مة ما  منهجية لقيا�س احتمال وقوع جرمية ُمنظَّ



 Australia, Queensland Crime Commission and Queensland Police Service, -46

 "Project Krystal: a strategic assessment of organized crime in Queensland",
.Public Information Paper (Brisbane, 1999)

 Adam Graycar and Peter Grabosky, eds., The Cambridge Handbook of  -47

.Australian Criminology (Cambridge University Press, 2002)

 John D. Cohen, "Crime story: the digital age", Blueprint Magazine, vol. 9 -48

.)winter 2001(

 European Police Office (Europol), European Union Organised Crime  -49

.Situation Report 2000 (The Hague, Europol, 2001)

 Richard A. Higgott and others, eds., Non-State Actors and Authority in the -50

.Global System (Routledge, 1999)

 Ernesto U. Savona, ed., Crime and Technology: New Frontiers for  -51

.Regulation, Law Enforcement and Research (Springer, 2004)

 Noel Kututwa and Constance Kunaka, "The practical value of legislation in -52

 combating organised crime: a Southern African perspective", African Security
.Review, vol. 11, No. 1 (2002)

 E. Eide and others, Economics of Crime: Deterrence and the Rational  -53

.Offender (Amsterdam, Elsevier Science BV, 1994)

 Jacob Nussim and Avraham D. Tabbach, "Punishment, deterrence and  -54

 avoidance", Tel Aviv University Legal Working Paper Series, Tel Aviv University
.Law Faculty Papers, Working Paper No. 28 (May 2007)

 David Levy, "Literature review and analysis: economic perspectives on  -55

 measuring alcohol policy enforcement and compliance", paper prepared for the
 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, the National Institutes of
 Health, and the Department of Health and Human Services of the United States

.)2002(

 Olof Dahlbäck, Analyzing Rational Crime: Models and Methods (Dordrecht, -56

.Kluwer Academic Publishers, 2003)

 Cesare Beccaria, "On crime and punishment", Theories of Punishment,  -57

 Stanley E. Grupp, ed. (Bloomington, Indiana, Indiana University Press, 1972),
.pp. 117-137

ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  66



 Jeremy Bentham, The Theory of Legislation (London, Kegan Paul, Trench, -58

.Trübner and Co., 1931)

 Gary S. Becker, "Crime and punishment: an economic approach", Journal -59

.of Political Economy, vol. 76 (Chicago, University of Chicago Press, 1968)

.Lawrence Freedman, Deterrence (Cambridge, Polity Press, 2004) -60

 Jack P. Gibbs, Crime, Punishment and Deterrence (Westport, Connecticut, -61

.Greenwood Press, 1975)

 Gordon J. Hawkins and Franklin E. Zimring, Deterrence: the Legal Threat -62

.in Crime Control (Chicago, University of Chicago Press, 1973)

 United States, Office of National Drug Control Policy, Measuring the  -63

 Deterrent Effect of Enforcement Operations on Drug Smuggling, 1991-1999
.(Washington, D.C., Office of National Drug Control Policy, 2001)

 National Center for Policy Analysis, "Crime and punishment in Texas in  -64

 the 1990s", Policy Report No. 237 (Dallas, Texas, National Center for Policy
.Analysis, 2000)

 Julie Horney and Ineke Haen Marshall, "Risk perceptions among serious  -65

 offenders: the role of crime and punishment", Criminology, vol. 30, No. 4
.(2006), pp. 575-594

 W. Kip Viscusi, "The risks and rewards of criminal activity: a comprehensive  -66

 test of criminal deterrence", Journal of Labor Economics, vol. 4, No. 3 (1986),
.pp. 317-340

 National Research Council, Deterrence and Incapacitation: Estimating   -67

 the Effects of Criminal Sanctions on Crime Rates (Washington, D.C., National
.Academy of Sciences, 1978)

 Barbara Vettori, Tough on Criminal Wealth: Exploring the Practice of   -68

.Proceeds from Crime Confiscation in the EU (Dordrecht, Springer, 2006)

 C. W. Hawkins, Jr., and T. E. Payne, "Civil forfeiture in law enforcement:  -69

 an effective tool or cash register justice? An effective tool", Controversial Issues
.in Policing, James D. Sewell and Steven A. Egger (Allyn and Bacon, 1998)

67 مة ما  منهجية لقيا�س احتمال وقوع جرمية ُمنظَّ



 R. E. Bell, "Civil forfeiture of criminal assets", Journal of Criminal Law, -70

.vol. 63, No. 4 (1999), pp. 371-384

 H. J. Albrecht, "Money laundering and the confiscation of the proceeds  -71

 of crime: a comparative view on different models of the control of money
 laundering and confiscation", Europeanisation of Law, Thomas G. Watkin, ed.

.(British Institute of International and Comparative Law, 1998)

 M. Levi, "Evaluating the 'new policing': attacking the money trail or  -72

 organized crime", The Australian and New Zealand Journal of Criminology,
.vol. 30, No. 1 (1997), pp. 1-25

 R. T. Naylor, "Wash-out: a critique of follow-the-money methods in crime -73

 control policy", Crime, Law and Social Change, vol. 32, No. 1 (1999), pp.
.1-58

 Michael Levi and Lisa Osofsky, "Investigating, seizing and confiscating the -74

 proceeds of crime", Crime Detection and Prevention Series, No. 61 (London,
.Home Office Police Research Group, 1995)

 Kenneth Katzman, "Al Qaeda: profile and threat assessment", Congressional -75

.Research Service Report RL33038 )2005(

 John Thornton, "Confiscating criminal assets: the new deterrent", Current -76

.Issues in Criminal Justice, vol. 2, No. 2 (1990)

 Mark Pieth, "Financing terrorism: following the money", Financing  -77

.Terrorism, Mark Pieth, ed. (Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2002)

 Michelle Gallant, "Money laundering, criminal assets and the 1998 proposed -78

.reforms", Journal of Financial Crime, vol. 6, No. 4 (1999), pp. 325-332

 Ernesto U. Savona and Barbara Vettori, "The seizure and confiscation  -79

 of the proceeds of crime in the European Union member States: what works,
 what does not and what is promising", Transcrime Report No. 1 (Trento, Italy,

.Transcrime, 2001)

ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  68



69

*
مة منهجية لقيا�ص االأذى الناجم عن اجلرمية املنظَّ

**
بقلم اإرن�ستو اأوغو �سافونا

خال�ضة

 ه��ذه املقالة ه��ي الثالثة يف �سل�سلة من ثالث مق��الت كتبها املوؤلف نف�سه يف ه��ذا العدد من ن�سرة 

اجلرمية واملجتمع.

ن مناق�سة ملنهجي��ة ح�ساب الأذى الناجم عن اجلرمية املنظم��ة، باعتباره العن�سر الثاين   وه��ي تت�سمَّ

املق��رَتح لتقدير "اخلطر"، )العن�سر الأول هو احتمال ح��دوث اجلرمية املنظمة(. ولبلوغ اأعلى درجة 

من املقارنة على امل�ستوى الدويل، ت�ستخدم املنهجية املقرَتحة البيانات املعيارية التي ينبغي اأن تكون 

متاحة ب�سهولة لوا�سعي ال�سيا�سة العامة. وترمي هذه الآلية اأي�ساً اإىل اأن تكون ب�سيطة قدر الإمكان، 

وحتتفظ يف الوقت ذاته بالقدرة على التعامل مع التطورات املقبلة يف مكافحة اجلرمية املنظمة.

م املقالة ا�ستعرا�ساً موجزاً للموؤلفات ذات ال�سلة. كما تو�سح معنى مفهوم الأذى وانعكا�ساته   وتق��دِّ

على اجلرمية املنظمة، وتقرتح طريقة اأ�سيلة لقيا�س الأذى.

ا�ضتعرا�ص املوؤلفات ذات ال�ضلة

م��ن املوا�سيع ال�سائعة املطروقة يف املوؤلفات الراهن��ة تقدير تكلفة الأن�سطة الإجرامية، الذي ي�سمل عادة 

دة  منطق��ة جغرافية حمددة. واختيار هذا النهج له ما يربره نظ��راً ل�سعوبة جمع البيانات امل�سرتكة واملوحَّ

على امل�ستوى الدويل. ويرى يل وثورنز ]1[ اأن من ال�سعب بوجه خا�س مقارنة النتائج عرب البلدان ب�سبب 

تنوع الُنُهج واختالف الأ�ساليب املعتَمدة يف تعريف اجلرمية والتكلفة. ويالحظ يل وثورنز اأي�ساً اأنه حتى 

حيث توجد ا�ستق�ساءات جتريها الأمم املتحدة جلمع البيانات املتعلقة بالإنفاق على ُنُظم العدالة اجلنائية، 

تعتم��د املقال��ة اإىل حد كبري على العمل املنَجز لتنفي��ذ الهدف رقم 14 يف اإطار م�سروع "حت�س��ني الدراية باأمور اجلرمية 
 *

املنظم��ة"، الذي ق��ام بتن�سيقه كاتب املقالة اإرن�ستو اأوغو �سافونا. وقد �ساغ ذلك الهدف بي��ري كوب، اأ�ستاذ القت�ساد يف جامعة 

بانثي��ون ال�سورب��ون )جامعة باري�س يف الدائ��رة الأوىل(، مع فابيان بي�سون من اجلامعة نف�سها، بالتع��اون مع باربرا فيتوري، املديرة 

قة مركز البحوث امل�سرَتك املعني باجلرمية عرب احلدود الوطنية يف ميالنو، اإيطاليا، واأريتي اأنتونيو، الباحث  التنفيذية للم�سروع ومن�سِّ

م امل�سورة يف هذا ال�ساأن نيكول دورن من جامعة كارديف يف اململكة املتحدة لربيطانيا  يف فرع املركز نف�سه يف ترينتو، اإيطاليا. وقدَّ

العظمى وايرلندا ال�سمالية.

اأ�ستاذ يف اجلامعة الكاثوليكية للقلب املقد�س، ميالنو، اإيطاليا.
 **
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ينبغي اإجراء املزيد من التطوير والتح�سني لتلك العمليات بتطبيق مبادئ حما�سبة للح�سول على بيانات 

ميك��ن مقارنتها ب�س��كل مت�سق على امل�ستوى ال��دويل. وبالإ�سافة اإىل العدد املح��دود من املقارنات عرب 

مة على امل�ست��وى الوطني، مبا يف ذلك  البل��دان، ُبذل��ت بع�س اجلهود لتقدير تكلف��ة اأن�سطة اجلرمية املنظَّ

يف البل��دان التالي��ة: )اأ( اأ�سرتاليا )كولين�ز ولب�سلي ]2[، ُوولك��ر ]3[، ومايهو ]4، 5[، وجلنة اجلرائم يف 

كوين�زلن��د ودائ��رة ال�سرطة يف كوين�زلن��د ]6[، ُوولكر ]7[(؛ )ب( كندا )برانتينغه��ام واإي�ستون ]8[، 

�سينغ��ل واآخرون ]9[، بورتيو�س ]10[، وريت�سرت- واي��ت ]11[(؛ )ج( اأملانيا )فون لمبي ]12[(؛  )د( 

اإيطاليا )مركز درا�سات ال�ستثمار الجتماعي ]13[ وراي ]14[(؛ )ه�( �سوي�سرا )غودين�زي ويوداني�س 

]15[(؛ )و( اململك��ة املتح��دة لربيطانيا العظم��ى وايرلندا ال�سمالي��ة )وزارة الداخلية ]16-17[(؛ )ز( 

الولي��ات املتحدة الأمريكية )اأندر�سون ]18[، وكوهني ]19[، وكوهني واآخرون ]20[، وكوهني واآخرون 

]21[، وفي�سمان واآخرون ]22[، ومولتز ]23[ و�سابريو ]24[(. وميكن اأن ُيعزى هذا النهج "غري الدويل" 

�سقة جلمع البيانات وح�ساب التقديرات.  الذي اعتمده موؤلفو تلك املقالت اإىل عدم توّفر املنهجيات املتَّ

ي احلذر يف ا�ستخدام نتائج الدرا�سات املقارنة الدولية. فعلى �سبيل املثال،  وبن��اًء على ذلك، ينبغي توخِّ

ت��رى مايه��و ]4-5[ اأن متاثل مظاهر اجلرمية ب��ني اأ�سرتاليا واململكة املتحدة ُيجيز له��ا ا�ستخدام البيانات 

الربيطانية لتقدير تكلفة اجلرائم املرتَكبة يف اأ�سرتاليا.

بعة لتقدي��ر تكاليف اجلرائم كمياً.  دة املتعلقة باملقارن��ات الدولية هي الطريقة املتَّ واأح��د ال�سواغل املحدَّ

وتعت��رب التكالي��ف الرئي�سية للجرائم عموم��اً اقت�سادية ومالي��ة ]3، 7، 13، 15، 16، 25[ وهي ت�سمل: 

)اأ( خ�س��ارة امل��وارد ونقله��ا ]4[؛ )ب( التكالي��ف املرتتبة، ومنه��ا تكلفة وقت التغيب ع��ن العمل اأو 

تكالي��ف الرعاية ال�سحية؛ )ج( تكالي��ف التح�ّسب لوقوع اجلرمية، مبا يف ذلك اتخ��اذ التدابري الأمنية؛ 

)د( التكالي��ف الإداري��ة؛ )ه�( تكاليف اإنفاذ القانون من قبيل الت�س��دي للجرمية ]5، 8، 9، 16، 20[؛ 

)و( التكالي��ف امللمو�سة وغري امللمو�سة لتعاط��ي املخدرات ]2، 9[؛ )ز( التكاليف من حيث الأذى، مبا 

في��ه ال�سرر اجل�سدي والعاطفي والفك��ري والقت�سادي وال�سيا�سي ]6، 8، 12، 16، 23[؛ )ح( التكلفة 

املبا�س��رة وغ��ري املبا�سرة للجرمية املنظمة يف اأن�سط��ة خمتلفة وبالن�سبة ل�سريح��ة �سكانية حمددة، مثل فئة 

ال�سب��اب، )�سواء كانوا جناة اأم �سحايا(  ]11[؛ )ط( التكاليف ال�سريبية لإجراء تقدير للدخل الناجم 

ع��ن اأن�سطة املنظمات الإجرامية ]22[؛ )ي( التكالي��ف امللمو�سة وغري امللمو�سة ]12، 20-22[ لالأمل 

واملعاناة واخلوف الذي تكابده �سحايا اجلرمية ]19[؛ )ك( فقدان ال�سمعة يف العمل التجاري ]25[؛ )ل( 

تكاليف التالعب بالقرارات املوؤ�س�سية ]12[؛ )م( "رقم اأعمال" الأن�سطة غري امل�سروعة ]13، 14[.

وتتفاوت الُنُهج املعتَمدة لتقدير حجم التكاليف كمياً من الرتكيز على جممل ال�سكان ]10[ اإىل درا�سة 

مة امل�سمولة يف احل�ساب  �سريح��ة معّين��ة من ال�سكان ]11[. وقد تختلف اأي�ساً اأنواع اأن�سط��ة اجلرمية املنظَّ
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)فق��د ت�سمل بع�س الأن��واع التالية ولي�س جميعها: غ�سل الأموال، والجت��ار باملخدرات غري امل�سروعة، 

واجلرمية بحق البيئة، وتهريب ب�سائع خمتارة، واجلرمية القت�سادية، وتهريب املهاجرين، والجّتار باملنتجات 

املزيَّف��ة، و�سرقة املركبات الآلية(. كما قد تختل��ف اأنواع التكاليف املح�سوبة يف نهاية املطاف )تبعاً ملا اإذا 

كان الرتكيز على القت�ساد اأو اجلوانب الجتماعية ال�سيا�سية اأو العنف اأو ال�سحة وال�سالمة اأو البيئة(.

مة  ومع اأّن العديد من الباحثني بذلوا جهوداً كبرية للقيام بعمليات تقييم دقيقة و�ساملة لأثر اجلرمية املنظَّ

ف��اإن عدة م�ساكل ل تزال قائمة. وتتناول هذه املقال��ة بالو�سف عدداً من تلك امل�ساكل مل�ساعدة القارئ 

على فهم ال�سعوبات التي ينطوي عليها هذا النوع من التحليل.

وتكمن اإحدى امل�ساكل الرئي�سية يف �سعوبة تقدمي تعريف مقبول وو�سائط لقيا�س التكاليف القت�سادية 

مة ]25[. اإذ غالباً ما يكون احل�سول على البيانات املتولدة يف هذا املجال من خالل  واملالية للجرمية املنظَّ

املقابالت، مما يف�سي اإىل قدر كبري من العتماد على الت�سّورات الذاتية. وقد يوؤدي هذا بدوره اإىل التقتري 

اأو الإفراط يف تقدير التكاليف الإجمالية.

مة ]7[. فلي�س من ال�سهل  وهناك م�سكل��ة اأخرى هي �سعوبة حتديد التكاليف غري املبا�سرة للجرمية املنظَّ

مثاًل حتديد القيمة النقدية للمتغريات النف�سية اأو العاطفية. ومن الوا�سح اأّن �سحايا اجلرمية يعانون اإجهاداً 

عاطفياً وج�سدياً، يرتك اأثره اأي�ساً على احلياة العائلية وعلى ال�سلوك يف مكان العمل و�سواهما، لكّنه يكاد 

ي�ستحيل تقدير حجم هذه التكاليف. وقد اأّكد برانتنغهام واإي�ستون ]8[ ب�سفة خا�سة على هذه امل�سكلة. 

��زة، بحيث ي�سبح من ال�سعب  وعل��ى وجه العموم ف��اإن اأي قيمة تن�سب اإىل هذه التكاليف تكون متحيِّ

ح�ساب تكاليف جميع عنا�سر جرمية ما ب�سكل منطقي ومت�سق.

ى "التكاليف العمومية" )التكاليف املرتتبة  وعالوة على ذل��ك، مل يتعمق الباحثون يف معاجلة ما ُي�سمَّ

رات  عل��ى املجتم��ع باأكمله(، رمبا لأن��ه ل ميكن تقديرها كمياً ب�س��ورة مبا�سرة، ذلك لأنه��ا تعك�س ت�سوُّ

حم��ددة للواقع. ومع ذلك فاإن بع�س الباحثني، ومنهم بورتيو�س ]10[ واإىل حد اأقل مولتز ]23[، اقرتبوا 

من اعتماد هذا النهج باأن بحثوا مثاًل يف اأثر اجلرمية على القيم الأ�سا�سية للمجتمع.

وهن��اك م�سكلة بارزة اأخرى ت�سادف يف هذه املوؤلفات وه��ي تتعلق بجمع البيانات. فالبيانات  مل تكن 

متوّف��رة يف درا�س��ات عديدة ]12[. وعلى �سبيل املث��ال، افتقرت درا�سات مايه��و ]4، 5[ اإىل البيانات 

املتعلق��ة بالهج��رة غري املنتظمة والحتي��ال، وافتقرت درا�س��ة ُوولكر ]3[ اإىل البيان��ات املتعلقة بغ�سل 

الأم��وال، كما افتقرت درا�سة �سينغل ]9[ اإىل البيانات ب�ساأن جرمية املمتلكات املتعلقة باملخدرات، ومل 

ي�ستطع في�سمان ]22[ وراي ]14[ معرفة العدد الدقيق لالأ�سخا�س امل�ستخَدمني يف اجلرمية املنظمة، كما 

مل يتمّك��ن راي ]14[ من ح�ساب "رق��م الأعمال" الفعلي الذي تولده اجلماعات الإجرامية املنظمة، 
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ومل ت�ستمل الدرا�سة التي اأجراها مركز درا�سة ال�ستثمارات الجتماعية ]13[ على بيانات ب�ساأن عدد 

اجلرائ��م على وجه الدقة اأو تقدير القيمة املتو�سطة للجرمية. ومن جوانب اأخرى، فاإن ا�ستخدام البيانات 

غ��ري الكافي��ة قد يوؤدي اإىل م�س��اكل،  ول �سيما على �سعيد تقدير التكالي��ف القت�سادية. واأخرياً، قد 

ينط��وي الأ�سلوب امل�ستخَدم جلمع البيانات على اإ�سكالية ل��و اعتمد على اأ�ساليب غري مالئمة مرتبطة 

بطبيعة اجلرمية ]11، 16[.

وختاماً، قد تن�ساأ اأي�ساً بع�س ال�سعوبات عن املنهجية امل�ستخَدمة يف تقدير التكاليف. فعلى �سبيل املثال، 

تتطل��ب ُنُهج "اأ�سلوب راأ�س املال الب�سري" ح�ساب قيم��ة املتغريات املختلفة يف امل�ستقبل. ومبا اأّن القيم 

اخلا�س��ة بامل�ستقبل غام�سة بطبيعتها، فقد تكون التكاليف املح�سوب��ة للم�ستقبل تقريبية جداً بحيث ل 

تفي��د �سانع��ي القرارات العامة. ومن قبيل التعميم، لي�س هنالك قط اأي منهجية حمايدة. ول بد من اأن 

يكون لعوامل التحّيز املتاأ�سلة م�ساعفات على النتائج النهائية. ول منا�س من ن�سوء م�ساكل عديدة لدى 

قيا���س التكاليف وحتديد وحدات التحليل والفرتات الزمنية وال�ستدللت ال�سكانية. لذا، يجب على 

�سانع��ي الق��رارات اأن ياأخذوا جميع هذه امل�ساكل املحتَملة يف احل�سبان حني يقررون تنفيذ �سيا�سة عامة 

م.  معّينة للت�سدي للن�ساط الإجرامي املنظَّ

مة االأذى الناجم عن اجلرمية املنظَّ

مة يكون مالئم��اً يف تقدير اخلطر، من  قب��ل اقرتاح اأي اأ�سل��وب لقيا�س الأذى الناجم ع��ن اجلرمية املنظَّ

مة عدد م��ن العواقب على املجتمع.  ال�س��روري �س��رح مفهوم "الأذى" يف هذا ال�سي��اق. فللجرمية املنظَّ

وميكن تق�سيم هذه العواقب اإىل عواقب ملمو�سة، واأخرى غري ملمو�سة وثالثة عمومية.

العواقب امللمو�ضة

مة اإىل اأ�سرار اأولية وتكاليف تدابري الت�سدي للجرمية )انظر  ميك��ن تق�سيم العواقب امللمو�سة للجرمية املنظَّ

د بالت�سدي  ال�س��كل(. ويراد بالأ�سرار الأولية اخل�س��ارة التي يتكبدها مبا�سرة �سحايا اجلرمية، بينما ُيق�سَ

للجرمية املبلغ الذي تنفقه الوكالت احلكومية ملكافحة اجلرمية و�سركات التاأمني ووكالت الأمن اخلا�سة 

ملنع اجلرمية وتعوي�س �سحاياها.
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ه��ذان النوع��ان الأولن من العواق��ب )امللمو�سة وغري امللمو�س��ة( يقي�سان القيمة النقدي��ة التي ينفقها 

خمتلف اأ�سحاب امل�سلحة بغية مواجهة عواقب اجلرمية. وي�ستدعي اإدماج تكلفة ت�سدي الهيئات العامة 

ر �سانعو ال�سيا�سة العامة تخ�سي�س املزيد من الأموال العامة 
ّ
للجرمية بع�س التاأمل. فمن جهة اأوىل، اإذا قر

ملن��ع اجلرمية، فاإّن العواق��ب امللمو�سة للجرمية تزداد عل��ى ما يبدو، واإذا كانت ال�سلط��ات العامة فعالة يف 

مكافح��ة اجلرمية فاإن العواق��ب العمومية للجرمية ينبغي اأن تت�ساءل. ومن جه��ة اأخرى، اإذا مل يخ�س�س 

�سانع��و ال�سيا�س��ة العامة اأمواًل ملكافحة اجلرمية، ول تزداد العواقب امللمو�سة للجرمية اإل من حيث ال�سرر 

الأويل الذي يعانيه ال�سحايا، فاإن الأثر العمومي �سيزداد.

العواقب غري امللمو�ضة

ت�س��ري العواقب غ��ري امللمو�سة )انظر ال�سكل الوارد اأعاله( اإىل الأث��ر العاطفي واجل�سدي املبا�سر للجرمية 

على ال�سحية، مبا يف ذلك الإ�سابات اجل�سدية والأمل واملعاناة والآثار النف�سية والقلق.

ول ت�س��ري العواقب غري امللمو�سة اإىل التكاليف التي ُت�سر بال�سحية ب�سكل غري مبا�سر، مثل عدم قدرتها 

على امل�ساركة يف �سوق العمل، ول اإىل التكاليف املتعلقة باجلرمية والتي يجب اأن يتحملها الآخرون.

العواقب العمومية

ت�سمل العواقب العمومية للجرمية اآثارها يف زعزعة ا�ستقرار املجتمع.

 اجلرائم واجلنايات ) مثل تعاطي املخدرات وبيع الأع�س��اء والبغاء( جرائم وجنايات لأنها ُمدانة 
َ

وُتعت��رب

اأخالقي��اً. ول ميكن ح�ساب تكلفة انتهاك القانون بعملية جمع الأ�سرار التي يت�سورها كل من ال�سحايا. 

خف�س الكفاءة

الأثر الهام�سي

الت�سدي للجرمية

الأ�سرار الأولية

الأثر النف�سي على ال�سحايا

انهيار النظام

الأثر العموم��ي

العواقب غري امللمو�سة

العواقب امللمو�سة

مة على املجتمع ال�ضكل 1-     عواقب اجلرمية املنظَّ
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ومرّد ذلك جزئياً اأن من ال�سعب اأحياناً تقدير َمن ميكن ت�سنيفه بالتحديد �سحية، ول �سيما يف احلالت 

الت��ي يت�سرف فيه��ا الأ�سخا�س ب�سكل معنيَّ لأ�سباب عديدة، مبا فيه��ا ال�سغوط الجتماعية. فاملجتمع 

باأكمل��ه �سحية تعاطي املخدرات والبغاء. بي��د اأن الأ�سخا�س الذين ل يتعاطون املخدرات ول البغاء ل 

ميكنه��م اأن يحددوا حجم ال�سرر الذي ي�سيبهم ب�سبب تعاط��ي املخدرات اأو البغاء. فهوؤلء الأ�سخا�س 

لي�س��وا من �سحاي��ا اجلرمية ولهذا ل راأي لهم يف ه��ذا املو�سوع. ونتيجة لذلك، ل ميك��ن تقدير التكلفة 

الإجمالي��ة لهذه الأنواع من اجلرمية بجمع ح�سيلة تكاليف ال�سرر الفردي، ول ميكن النظر فيها اإل على 

م�ستوى املجتمع، بو�سفها م�ساألة عمومية.

ولك��ن ينبغ��ي الإ�سارة اإىل اأّن ن�سبًة �سئيل��ًة من النا�س الذين ت�سملهم هذه الأن��واع من اجلرمية )البغايا 

مث��اًل( ميكن اعتبارها من ال�سحايا. ومن ال�سعب تقدي��ر حجم ال�سرر الذي ي�سيب هوؤلء، ولكن ميكن 

ت�سنيفه تقريبياً كجزء من العواقب غري امللمو�سة.

وم��ن الأنواع الأخرى للجرمية التي لها اآثار بالغة يف حي��اة املجتمع، بل يف بقائه، الف�ساد والإرهاب. ويف 

هذه احلالت اأي�ساً، ل ميكن تقدير التكاليف بجمع ح�سيلة تكاليف اجلرائم التي يتحملها الأفراد.

وميك��ن النظر يف اجلزء العموم��ي من جرمية ما با�ستخدام نظرية ال�سالح العام، وهي تقول اإن ال�سالح 

العام يت�سم بخا�ستني هما عدم قابلية التجزئة والعمومية. ووفقاً ملبداأ عدم قابلية التجزئة، حني يعاين 

ع�سو يف املجتمع من تهديد الإرهاب، فاإن املجتمع باأكمله يعاين منه اأي�ساً. وينطبق الأمر نف�سه على 

الف�س��اد. ولعّل ل �س��رورة لو�سع نظرية لقيا�س "ال�سرور العامة" مث��ل اجلرمية على غرار و�سع نظرية 

ال�سال��ح الع��ام. اإذ ي�ستلزم القيام بذلك جمع ح�سيلة رغبة الأفراد يف الدفع لدرء �سر ما من ال�سرور 

دة ملعرفة م��دى ا�ستعداد الأفراد للدف��ع بغية احلدِّ من  العام��ة. ويتطل��ب ذلك اإج��راء حتقيقات معقَّ

الإرهاب والف�ساد.

وميك��ن تق�سي��م الأثر العمومي )امل�سار اإليه بالدوائر ال�سود يف ال�س��كل الوارد اأعاله( اإىل ثالث طبقات. 

وت�س��ري الطبقة اخلارجي��ة الأوىل اإىل النهيار التاّم للنظ��ام. وهذا ما يحدث عندم��ا ي�ستفحل الف�ساد اأو 

العن��ف بحيث ي�ستعطي كلياً اأي تنبوؤ باملعام��الت يف املجتمع. وحني يقرتب املجتمع من هذا امل�ستوى، 

ف��اإن اأي زي��ادة يف الأثر ال�سلبي للجرمية ت��وؤدي اإىل تدهور �سديد يف جميع اأوج��ه التفاعل الجتماعي. 

ن زي��ادة �سئيلة لكنها حا�سمة يف هذا الن��وع من الن�ساط من  والإره��اب مثال �ساط��ع يبنّي كيف تتمكُّ

تهديد اأ�سا�س املجتمع باأ�سره.



75 مة  منهجية لقيا�س الأذى الناجم عن اجلرمية املنظَّ

وت��دل الطبقة املتو�سطة على احلالة الت��ي تتاأثر فيها �سلبياً الكفاءة الإجمالي��ة للمجتمع بزيادة يف حجم 

اجلرمي��ة. وهذا ما يح��دث فعاًل يف ظل ممار�سات التهديد والعنف وال�سل��ب والبتزاز التي تقلب موازين 

التناف���س وت�سيِّق نط��اق الأ�سواق وُتبعد املجتمع عن دائرة الكفاءة التناف�سية. وميكن احلدُّ من هذا الأثر 

بالتدخ��ل القوي من جانب ال�سلطات العامة، الأمر الذي يزيد من التكاليف املرتبطة بالت�سدي للجرمية 

ن اإجمايل على املدى الق�سري. ولكنه ميكن اأن يوؤدي اإىل حت�سُّ

 الطبق��ة املركزية الأوىل حالة لي�س فيها للجرمية �سوى اأث��ر هام�سي على املجتمع. وميكن للمجتمع 
ِّ

وُتب��ني

عموماً اأن يتغلب ب�سهولة على هذا امل�ستوى من التهديد بزيادة الإنفاق العام.

دة. واخلطوة التالية هي تقييم الطرائق  مة عل��ى املجتمع باأ�سكال متعدِّ وخال�س��ة القول، توؤثر اجلرمية املنظَّ

املتاحة لقيا�س هذه العواقب.

نهج التكاليف االجتماعية

يقي�س نهج التكاليف الجتماعية التكلفة احلالية للعواقب املقبلة للجرائم التي وقعت يف املا�سي. لناأخذ 

مثاًل حالة �سخ�س اأ�سبح مدمناً على املخدرات عام 1970 ثم اأ�سبح مري�ساً فيما بعد ثم توفى عام 2010. 

فلو ُبذل جهد عام 2005 لقيا�س التكلفة الجتماعية لإدمانه على املخدرات، لكان من ال�سروري النظر 

ف هذا النوع من احل�ساب باحل�ساب "القائم 
َ
يف مقدار اخل�سارة يف الرثوة بني عامي 2005 و2010. وُيعر

عل��ى النت�سار". وهناك نهج اآخر، ُي�س��ار اإليه با�سم "النهج القائم على احلوادث"، وهو يتكّون من قيا�س 

التكلف��ة الجتماعية احلالية واملقبلة لعواقب الأح��داث التي تقع يف �سنة ما. ومن منظور ر�سم ال�سيا�سة 

العام��ة، هذا هو اأهم اأنواع احل�ساب، لأنه ي�سمح باملقارنة بني التكاليف املرتتبة يف �سنتني خمتلفتني، وهو 

ر اليوم اأن يوؤثر على احلالة يف امل�ستقبل. ولكن هذا النوع 
ّ
بذلك يبنّي كيف ميكن خليار �سيا�سة عامة يتقر

د جداً لأنه يعتمد على توفر البيانات الدقيقة عن اخل�سائ�س يف امل�ستقبل  من احل�ساب، ل�سوء احلظ، معقَّ

ملجموع��ات �سكانية قيد املالحظة اليوم. وهذا ما يربر ا�ستمرار قيام جميع درا�سات التكلفة الجتماعية 

على اأ�سا�س النت�سار، على الرغم من ماآخذ هذا النهج.

وال�سعوبة الأوىل يف طريقة ح�ساب التكلفة الجتماعية هي اإمكانية تفاوت نطاقها.
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ويكم��ن الف��ارق الرئي�سي بني الدرا�س��ات يف اإدماج اأو ا�ستبع��اد التكاليف غري امللمو�س��ة، التي تقا�س 

با�ستخ��دام اأ�سالي��ب التق�سي الت��ي ترمي اإىل متكني الأف��راد من تقدير حجم الأمل ال��ذي ي�سعرون به 

مبقيا���س املال. وقيا�س التكاليف غري املبا�س��رة تعوزه الدقة اإىل حد بعيد. فهو يفرت�س القدرة على حتديد 

ا بح�ساب مقدار ما يرغب ال�سخ�س اأن يدفعه ل��درء اخلطر اأو باعتماد نهج راأ�س  قيم��ة حلياة الإن�س��ان، اإمَّ

ر قيمة حياة �سخ�س م��ا على اأ�سا�س مرّتبه.  امل��ال الب�س��ري. وهذا النهج هو اأاأب�س��ط الأ�سلوبني. فهو يقدِّ

هات من حيث املرّتب نظراً لأن التناف�س يختلف زيادًة اأو نق�ساناً من �سوق  لكنَّ هذا النهج يخ�سع لت�سوُّ

لأخ��رى. فعلى �سبيل املثال، ينبغي اأن ميّث��ل مرتب ال�سخ�س الإنتاجية اأو امل�ساهم��ة الفردية الهام�سية 

��ا اإذا كانت ال�سوق بعيدة عن الكم��ال، فقد يكون مرتب  يف تكوي��ن الرثوة يف ظ��روف �سوق عادية. اأمَّ

ر تدري���س القت�ساد يف فرن�سا بالإنكليزية مثاًل، 
ّ
في. فاإذا تقر �سخ���س معنيَّ مرتفعاً اأو متدنياً ب�سكل تع�سُّ

فاإّن اأ�ساتذة القت�ساد الناطقني بالفرن�سية �سيواجهون مناف�سة جديدة، و�ستنخف�س مرتباتهم )اإذا ت�ساوت 

هات ال�سوق  كل املتغريات الأخرى(. وحني ُي�ستخَدم دخل �سخ�س ما يف ح�ساب قيمة حياته، فاإن ت�سوُّ

توؤخذ يف احل�سبان.

ى نهج "ال�ستعداد للدف��ع"، من �سوؤال الأفراد م��ا هو املبلغ الذي  ن الأ�سل��وب الآخر، م��ا ُي�سمَّ ويتك��وَّ

 من اجلرائم. وُيفرَت�س اأن يك�سف هوؤلء 
ّ

�سيكون��ون م�ستعدين لدفعه لتجنب وقوعهم �سحايا نوع مع��ني

د اأي�ساً، اإذ يتحتم عليهم اأن  الأف��راد عن الثمن احلقيق��ي الذي ين�سبونه لوقتهم. لكّن تف�سري النتائج معقَّ

يجيب��وا عن ال�سوؤال بغ�ّس النظر عن ظروفهم املالية. ومييل معظم الأفراد اإىل ق�سر املبلغ الذي ي�سرحون 

ه العملية احل�سابية. به على م�ستوى دخلهم، مما ي�سوِّ

ي�ساف اإىل ذلك، اأن النتيجة النهائية حل�ساب التكلفة الجتماعية تتوقف على بع�س املتغريات، كمعدل 

م. فتغيري معدل التحديث لأي متغرّي يعّدل كثرياً التكلفة الجتماعية  التحديث زمنياً اأو معدل الت�سخُّ

املح�سوب��ة. وميك��ن تثبيت هذا املعدل ُعرفاً يف بع�س البلدان )منه��ا فرن�سا(، بينما اختارت بلدان اأخرى 

قيمة قريبة من معدل الفائدة لأجل طويل.

له��ذه الأ�سباب، يتوقف ح�س��اب التكلفة الجتماعية اإىل حد كبري على الأ�سلوب امل�ستخَدم، مما يجعل 

املقارنات الدولية م�سكلة عوي�سة. اإذ ل طائل مثاًل من مقارنة التكلفة الجتماعية ل�ستهالك التبغ يف اأي 

ا�سة جداً لأ�سلوب احل�ساب املختار. لذا فاإن نهج التكلفة الجتماعية غري مالئم  بلدي��ن لأن النتائج ح�سَّ

لو�سع نهج لتقييم اخلطر يف اإطار املقارنات الدولية. 
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قيا�ص اأذى اجلرمية املنظمة

االأذى مقابل التكلفة

مة، ولي�س قيا���س تكلفة عواقبها.  اإن اله��دف من ه��ذه املقالة هو قيا�س الأذى الناج��م عن اجلرمية املنظَّ

فالتكلف��ة مفهوم مقتب�س من علم القت�س��اد ُي�ستخَدم لقيا�س كمية املوارد امل�ستخَدمة يف ن�ساط ما. ويتّم 

م��ون الن�ساط املعني بالأمر وبني  التميي��ز عموم��اً بني التكاليف اخلا�سة التي يتحملها اأولئك الذين ينظِّ

التكالي��ف اخلارجية التي تتحملها اأطراف ثالثة. وجمم��وع التكاليف اخلا�سة واخلارجية ي�ساوي جممل 

التكلف��ة الجتماعي��ة. وميكن لأي ن�س��اط اأن يعود مبناف��ع خا�سة وخارجية، ومع ذل��ك تكون له تكلفة 

اجتماعية �سافية اإذا كان جمموع التكلفة اأكرب من املنفعة.

م��ة، من ال�سروري ح�ساب املنافع التي تعود عل��ى املجرمني من جهة وح�ساب  ويف حال��ة اجلرمية املنظَّ

التكلف��ة املرتتبة على املجتمع م��ن جهة اأخرى، وذلك ملعرف��ة التكلفة الجتماعي��ة ال�سافية للجرمية 

املنظمة. لكن هذا القيا���س )املالئم للنهج املحايد الذي يعتمده علماء القت�ساد املعنيون با�ستحداث 

مة. ولي�س �سرورياً تقدير جممل  الرثوة ولي�س بتوزيعها ]26[( غري مالئم حني يتعلق الأمر باجلرمية املنظَّ

الرعاية الجتماعية واإمنا احل�سول على اأداة ب�سيطة و�سهلة ال�ستعمال لتقدير الأذى املطلق الناجم عن 

مة. اجلرمية املنظَّ

وي�سم��ل مفهوم الأذى جميع التكاليف الت��ي ميكن قيا�سها وفهمها ب�سهولة من جانب �سانعي ال�سيا�سة 

العامة، بغ�ّس النظر عن املنافع املحتَملة التي تعود على املجرمني.

وم��ن �س��اأن نهج يعتمد التكلف��ة الجتماعية اأن يحدو ب�سانع��ي القرارات العام��ة اإىل اعتماد �سيا�سات 

عامة توؤدي اإىل خف���س التكاليف الجتماعية. ول�سوف ي�ستغرب �سانعو القرارات العامة م�سورة علماء 

ثة على مر الزمن لأي جرمية ُترَتَكب  القت�ساد ب�سرورة اأن تاأخذ تلك احل�سابات يف احل�سبان القيمة املحدَّ

اليوم. اإذ ل تبدو، بكل ب�ساطة، العواقب امل�ستقبلية لرتكاب جرمية اليوم هامة يف خيارات �سنع ال�سيا�سة 

العام��ة. فاإذا اأراد اأحد �سانعي القرارات العامة تقدير ال�س��رر الناجم عن ن�ساط معنّي من اأن�سطة اجلرمية 

مة، فغالباً ما يقال باأن ل داعي لأن يتجاوز اأفق احل�ساب فرتة �سنة واحدة. املنظَّ

نتيج��ة لذلك، ُيفَهم تعب��ري "الأذى" على اأنه قيا�س ي�سري اإىل تكلفة عواقب ن�ساط اإجرامي ما، كما 

نة. وي�سبح مفه��وم "الأذى" عندئذ اأقرب اإىل الواقع من مفهوم 
ّ
ه��ي مدركة اأو مقّدرة، يف �سنة معي

التكلفة الجتماعية. 



ن�سرة اجلرمية واملجتمع، املجلد 5، العدد 1، 2006  78

والغاي��ة املن�س��ودة هي مقارنة بني البل��دان للخطر الذي تنطوي عليه الأن�سط��ة املختلفة للجرمية املنظمة، 

ل الأذى اأحد عن�سري تقييم اخلطر. حيث ي�سكِّ

العملية احل�ضابية

م��ن املمكن ح�س��اب الأذى الناجم عن اأي ن�ساط للجرمية املنظمة �سريطة توّفر مقدار معنيَّ من البيانات 

الإح�سائية امل�ستكَملة.

العواقب امللمو�ضة

ميك��ن تق�سيم العواق��ب امللمو�سة اإىل فئت��ني هما الأ�سرار الأولّي��ة وتكاليف ت�س��دي ال�سلطات العامة 

للجرمية.

وت�سمل الأ�سرار الأولي��ة الناجمة عن اجلرمية التكاليف القت�سادية والجتماعية املبا�سرة التي بالن�سبة 

للمت�سرري��ن منها. مثال ذل��ك اأن تكلفة ال�سرر الذي ي�سيب ال�سركات والأف��راد ُتقا�س قبل اأن يتلقى 

املت�س��ررون اأي تعوي�س يف اإط��ار التغطية بالتاأمني. والقيا�س هنا كّمي، والنهج م�ستمد من جمال القانون 

والقت�س��اد، ويق��وم على اأ�سا�س العتقاد ب��اأن املحاكم قادرة على قيا�س تكلف��ة اجلرمية من خالل جمع 

��ز يف ت�سّورها للجرمية. وتخ�سع جميع اجلنايات التي ميكن  املعلوم��ات الهامة والمتناع عن اإظهار اأي حتيُّ

احل�س��ول عل��ى تعوي�س عنها )يف القان��ون املدين( لتقييم م��ن جانب املحاكم. وياأخذ ه��ذا التقييم يف 

العتب��ار اجلوان��ب املو�سوعية لل�سرر )مثل قيمة الب�ساعة( واجلوانب الذاتي��ة )مثل اخل�سارة العاطفية(. 

والتعوي�س الأمثل هو الذي يرى الفرد فيه اأّن حالته بعد اجلرمية ل تختلف عنها قبل اجلرمية لأنه ح�سل 

على تعوي�س كاف. اأما يف الدعاوى اجلنائية، فاإن اأي التزام بالتعوي�س عن الأ�سرار ودفع الفوائد لل�سحايا 

يواك��ب العقوبة اجلزائية. واحلقيقة اأّن دفع التعوي�س عن الأ�سرار )مبا يف ذلك الفوائد( يف اإطار الدعاوى 

اجلنائي��ة لي�س وا�سع النت�سار. ومييل الرتكيز عادة اإىل العقوبة اجلزائية اأكرث مما مييل اإىل تعوي�س ال�سحايا. 

فالعديد من ال�سرقات واأعمال العنف، على �سبيل املثال، ل توؤدي اإىل احلكم بجزاءات تعوي�سية، بينما 

توؤدي اإليه يف الق�سايا التي ت�سمل دعاوى ال�سرر واجلوانب الأخرى من القانون املدين.

���س ال�سحايا. ويف بع�س  وفيم��ا يتعلق ببع�س اجلرائ��م واجلنايات، يتعني على �س��ركات التاأمني اأن تعوِّ

احل��الت، قد تكون املبالغ املدفوع��ة لل�سحايا تعوي�ساً كافياً عن الأ�سرار الت��ي حلت بها، ولكنها قد ل 

تك��ون كذلك يف حالت اأخرى. وعلى اأّي حال، فاإن املبالغ املدفوعة تعوي�ساً متثل املبالغ التي يقبل بها 

ن عليه. فاإذا كانت التعوي�سات التي تدفعها �سركة التاأمني متدنية جداً بانتظام، فمن الأرجح  الطرف املوؤمَّ

اأن ي�ستح��ث العم��الء ا�ستحداث �سركات تاأمني اأخ��رى تدفع لهم تعوي�سات اأك��رث �سخاء. وعلى هذا 
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النحو، تعك�س اأق�ساط التاأمني ت�سور النا�س لحتمال وقوعهم �سحية جرمية اأو جناية ما. وبعبارة اأخرى، 

ل موؤ�سراً لقيمة الأ�سرار الناجمة عن  رها املحاكم و�س��ركات التاأمني ت�سكِّ
ّ
يب��دو اأن التعوي�سات التي تقر

جرائم خمتلفة.

وتكاليف ت�سدي اجلهات اخلا�سة والعامة للجرمية هي جمموع املبالغ التي تنفقها جميع الكيانات العامة 

واخلا�سة املرتبطة مبكافحة اجلرمية )جهاز ال�سرطة والنظام الق�سائي و�سواهما(، ولي�س من ال�سهل ح�سابها 

بدق��ة. فبع�س الأموال التي ينفقها النظام الق�سائي، على �سبيل املث��ال، ُت�ستخَدم ملعاجلة م�سائل عائلية 

�س  )منه��ا حالت الطالق( ولي�س ملعاجلة م�سائل متعلقة باجلرمية. لكّن معظم هذه النفقات العامة ُتخ�سّ

اإجماًل ملنع اجلرمية ومكافحتها. ومن املمكن، بعد اإدخال بع�س التعديالت يف طريقة احل�ساب، التو�سل 

اإىل تقدير ل باأ�س به ملجموع تكاليف تدابري الت�سدي للجرمية.

ل النا�س اأن  ول يعك���س الإنف��اق العام بال�سرورة ا�ستعداد النا�س لدفع املال ملكافح��ة اجلرمية. وقد يف�سِّ

ينفق قدر اأقّل )اأو اأكرث( من الأموال العامة لهذه الأغرا�س.

العواقب غري امللمو�ضة

م��ن ال�سع��ب جداً عملياً ح�ساب القيمة النقدية للعواقب غري امللمو�سة. ومبا اأن هذه العواقب  ل تدخل 

يف جم��ال ال�سوق فاإن��ه من غري املمك��ن اأن ترتبط مبا�سرة ب�سع��ر �سوقي )وهو الأ�سل��وب املّتبع لقيا�س 

القيمة النقدية ملنتج اأو خدمة ما(. وبدًل من ذلك، ي�ستخدم علماء القت�ساد اأدوات خمتلفة يف حماولة 

لتقدير ما ع�ساه اأن يكون �سعر ال�سوق لو جرى فيه تداول العواقب غري امللمو�سة، اأو لتقدير �سعر ال�سوق 

ال�سمني يف احلالت التي يتم فيها تداول احلّد من اجلرمية يف اأ�سواق اأخرى )مثل الإ�سكان(. والهدف 

ه��و ال�سع��ي اإىل تقدير مدى ما يقبل النا�س التخلي عنه )�س��اأن اأي �سلعة اأو خدمة اأخرى( مقابل املزيد 

م��ن الرفاه��ة الذي يتحقق جراء منع جرمي��ة معينة. ولي�ست التقديرات النقدي��ة للعواقب غري امللمو�سة 

د تقديرات ملا قد يكون النا�س م�ستعدين 
ّ
للجرمية قيا�ساً مبا�سراً للتغيري املطَلق يف نوعية احلياة، بل هي جمر

للتخّلي عنه بغية احلّد من احتمال التعر�س لالإيذاء.

وق��د ُت�ستخ��َدم الدرا�سات الأكادميية يف هذا املجال. وحني ل تتوّفر ه��ذه الدرا�سات، ميكن البحث عن 

بدائل للقيا�س. وينبغي اأن تكون تلك الدرا�سات امل�ستخَدمة قد قامت بها اإدارة مركزية. وحني ي�ستحيل 

ل عدم القيام بذلك. وميك��ن عندئذ اإجراء املقارنات الدولية،  حتدي��د قيمة للعواقب غري امللمو�سة، ُيف�سَّ

اإما با�ستبعاد العواقب غري امللمو�سة يف جميع البلدان اأو با�ستخدام قيمة متو�سطة للتعوي�س عن البيانات 

القطرية غري املتوّفرة.

واملنهجية احلالية ل حت�سب قيمة التكاليف غري امللمو�سة ل�سعوبات هذا القيا�س.
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العواقب العمومية

ميك��ن لالأذى العمومي اأن ي�سمل الأذى الذي ي�سيب املجتمع باأكمله )مثل ف�ساد امل�سوؤولني العامني(، 

ك عرى  اأو املجتم��ع املحل��ي )مث��ل تعطيل جمتمع الأعم��ال بالبت��زاز والتهديد بحجة احلماي��ة وتفكُّ

هات ال�سوق وفقدان التناف�س ووجود احلواجز اأمام دخول  الأحياء املحلية( اأو القت�ساد )من خالل ت�سوُّ

مة للن�زاه��ة احلكومية وللن�سيج  به اجلرمي��ة املنظَّ الأ�س��واق(. والأذى املجتمع��ي ي��ربز الأذى الذي ت�سبِّ

به اجلرمية  الجتماع��ي لأم��ة ما. وي�س��ري الأذى الذي ي�سيب املجتمع املحل��ي اإىل التعطيل ال��ذي ت�سبِّ

م��ة للجوانب املختلفة يف جمتمع حملي ما. وي�س��ف الأذى القت�سادي عواقب الن�ساط الإجرامي  املنظَّ

م على احلياة القت�سادية. املنظَّ

ية بني التكلفة والأثر. وميكن مل�ستوى  وخالفاً للعواق��ب امللمو�سة، ل يعك�س الأذى العمومي عالقة خطِّ

اجلرمي��ة اأن يرتف��ع دون اأن يوؤدي اإىل خطر كبري يهدد النظام بالنهيار. ولكن عندما ي�سل م�ستوى اجلرمية 

نة، فاإن جمرد زيادة �سئيلة يف اجلرمية قد ُتخلَّ بالتوازن الجتماعي باأكمله. ل معيَّ اإىل نقطة حتوُّ

لهذه الأ�سب��اب، يقرَتح عدم اإدراج العواقب العمومية للجرمية املنظمة يف اأي مقارنة دولية خلطر الن�ساط 

م. اإذ اأن الهدف من تقييم اخلطر هو تر�سيد ال�سيا�سات العامة اإىل احلد الأمثل والنهو�س  الإجرامي املنظَّ

مة يجعل من  به��ا اإىل اأعلى قدر ممكن م��ن الكفاءة والفعالية. وتقدير تكاليف الأن�سط��ة الإجرامية املنظَّ

املمك��ن اتخاذ ق��رارات واعية ب�ساأن اأف�سل تداب��ري ال�سيا�سة العامة من حيث اجل��دوى وفعالية التكلفة 

رها التدابري البديلة للحّد من  وذل��ك من خالل القيام مبقارنات مفيدة بني التكاليف والفوائد الت��ي توفِّ

اجلرمية. وميك��ن للتقديرات اأن ت�ساعد �سانعي القرارات على ترتيب اأولويات املوارد النادرة وتخ�سي�سها 

د اأثرها على 
َّ
لتنفي��ذ تلك ال�سيا�س��ات العامة التي لها اأكرب الأثر على الأذى الناجم ع��ن اجلرمية ل جمر

ع��دد اجلرائم. وغالباً ما تت�سبب جرائم قليلة باهظة التكلفة بالقدر الأكرب من الأذى، ولعّل من الأف�سل 

ا�ستهداف هذه اجلرائم القليلة باهظة التكلفة بدًل من ا�ستهداف اجلنايات العديدة املتدنية التكلفة.

ولي�س من الي�سري مكافحة العواقب العمومية. ويتوقف م�ستوى العواقب العمومية وطبيعتها على التفاعل 

م وتاريخ البلد املت�سرر وكيفية ت�سيري عمل موؤ�س�ساته. ومن هذا  املحدد بني �سدة الن�ساط الإجرامي املنظَّ

املنطلق، لي�س هناك من تناف�س على الأموال العامة بني ال�سيا�سات التي ميكن توجيهها ملكافحة العواقب 

العمومية واأنواع اأخ��رى من العواقب. وبناًء على ذلك، من ال�سائب منهجياً ا�ستبعاد اجلوانب العمومية 

م��ن تقيي��م الأذى اأو اخلطر. وه��ذا من باب اأوىل لأن اله��دف من تقدير الأذى ه��و تي�سري عملية ر�سم 

ال�سيا�سة العامة.
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مة اجلرائم الرئي�ضية املن�ضوبة اإىل اجلرمية املنظَّ

مة. وُت�سنَّف  يت�سّم��ن هذا الق�سم الفرع��ي معلومات متعلقة باجلرائم الرئي�سية املن�سوب��ة اإىل اجلرمية املنظَّ

اجلرائ��م املذكورة يف واح��دة من فئتي العواقب امللمو�سة اأي الأ�سرار الأولي��ة اأو تكلفة تدابري الت�سدي 

للجرمية.

فف��ي اأحد ال�سيناريوهات، تاأمر املحاكم مبنح تعوي�س لل�سركة التي كانت �سحية تزوير. ومن املفرَت�س اأن 

دة واأن يقابل عن�سر الأ�سرار الأولية  يك��ون هذا التعوي�س بدياًل معقوًل للقيم��ة ال�سوقية للخ�سارة املتكبَّ

يف العواقب امللمو�سة.

وتتب��ع الأ�سرار الأولي��ة، ب�سكل اأو باآخر، الجتاه الوطني ب�ساأن التعوي���س. فقد تكون املحاكم و�سركات 

التاأمني �سخية اأو ل تكون. ولإجراء مقارنات دولية، �سيكون من املفيد اإجراء مقارنة معيارية بني البلدان 

ملختل��ف م�ستويات التعوي�س. وميّكن تطبيق قيمة و�سطية على جميع البلدان من اإجراء مقارنة )للخطر( 

دة ب�سكل خا�س حني يختلف  بع��د اأن حتت�سب الكميات الوطنية على اأ�سا�س الفرد. وه��ذه املقارنة معقَّ

الت�سري��ع اختالفاً كبرياً من بلد اإىل اآخر. لكّن هذا احل�ساب قد يكون ممكناً بني بلدين مت�سابهني اأو لنوع 

واحد حمدد من اجلرمية. 

ولي���س من ال�سه��ل تف�سيل مبلغ الإنف��اق الإجمايل بح�سب ن��وع اجلرمية بهدف تقدي��ر تكلفة عن�سر 

الت�س��دي للجرمية. ومعظ��م اأن�سطة جهاز ال�سرطة ل تقت�سر على نوع حمدد م��ن اجلرمية واإمنا على اجلرمية 

عموم��اً. وتنفرد بع�س الِفرق فقط برتكيز جهودها على املخدرات اأو الإرهاب. وتف�سيل جمموع الإنفاق 

لن�س��اط ال�سرطة وفقاً لعدد العتقالت يفرت�س اأن تكلفة اكت�ساف جميع اأنواع اجلرمية هي نف�سها. لكنَّ 

�س��ري يف م�ستهلِّ هذه املقالة، لقيا�س الحتمال 
ُ
ال�س��روط الأ�سا�سية امل�سبقة لتطبيق هذه املنهجية، كما اأ

مة. والأذى على ال�سواء، هي اأن تكون لدى البلدان اأنظمة منف�سلة جلمع البيانات املتعلقة باجلرمية املنظَّ

وم��ن ال�سعب اأي�ساً حتديد تكلفة الإ�سالح. ولك��ن بينما يواجه معظم املجرمني اأحكاماً بتهم عديدة يف 

وق��ت واحد )الحتي��ال والعنف وحيازة الأ�سلحة مثاًل( فاإن اإحدى ه��ذه اجلرائم هي اجلرمية الرئي�سية، 

وهي التي ميكن ا�ستخدامها لدى تف�سيل الإنفاق العام.

وم��ن الأ�سهل ح�ساب الإنفاق اخلا���س. اإذ ميكن ل�سركات التاأمني اخلا�سة اأن توّف��ر بيانات ب�ساأن تطور 

معدلت اأق�ساطها وتبنّي عالقتها بارتفاع م�ستوى اجلرمية والتعوي�س.

مة ما هو جمموع الأ�سرار الأولية للجرمية م�سافاً اإليها  وجممل التكلفة املمكن ح�سابها لن�ساط جرمية منّظَّ

تكلفة ت�سدي ال�سلطات العامة لها )انظر اجلداول 8-1(.
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اجلدول 1 -     التزوير

اجلدول 2 -     االجتار باملخدرات

اجلدول 3 -     االحتيال

مة عاقبة ن�ساط اجلرمية املنظَّ

مة عاقبة ن�ساط اجلرمية املنظَّ

مة عاقبة ن�ساط اجلرمية املنظَّ

خ�سارة رقم اأعمال )دخل اأو ك�سب( ال�سركات 

دين الذين مّت تزوير منتجاتهم واملورِّ

�سرائ��ب الدخل غ��ري املدفوعة )رق��م اأعمال( 

للن�ساط الإجرامي

اخل�سارة املبا�سرة ل�سحايا الحتيال

�ستدفعه��ا  كان��ت  الت��ي  ال�سرائ��ب  خ�س��ارة 

ال�س��ركات اإذا ت�سمن رق��م اأعمالها املعَلن عنه 

الدخل من اأن�سطة غري قانونية

زيادة الإنفاق العام على ن�ساط ال�سرطة

خ�سارة ال�سرائب على الدخل غري امل�سروع

زيادة الإنفاق العام على ن�ساط ال�سرطة

التكلفة املتزايدة للنظام الق�سائي

زيادة الإنفاق العام على ن�ساط ال�سرطة

التكلفة املتزايدة للنظام الق�سائي

التكلفة املتزايدة للموؤ�س�سات الإ�سالحية

التكلفة املتزايدة للنظام الق�سائي

التكلفة املتزايدة للموؤ�س�سات الإ�سالحية

التكلفة املتزايدة للموؤ�س�سات الإ�سالحية

نط��اق التعوي���س ال��ذي حتك��م ب��ه 

ملحاكم

خ�سارة ال�سرائب

متو�س��ط التعوي���س ال��ذي حتكم به 

املحاكم

خ�سارة ال�سرائب

زيادة الإنفاق العام

خ�سارة ال�سرائب

زيادة الإنفاق العام

عدد الق�سايا م�سروباً بتكلفة املقا�ساة 

لكل ق�سية

زيادة الإنفاق العام 

عدد الق�سايا م�سروباً بتكلفة املقا�ساة 

لكل ق�سية

بتكلف��ة  م�سروب��اً  ال�سجن��اء  ع��دد 

ال�سجني الواحد

عدد الق�سايا م�سروباً بتكلفة املحاكمة 

لكل ق�سية

بتكلف��ة  م�سروب��اً  ال�سجن��اء  ع��دد 

ال�سجني الواحد

بتكلف��ة  م�سروب��اً  ال�سجن��اء  ع��دد 

ال�سجني الواحد

الأ�سرار الأولية

الأ�سرار الأولية

الأ�سرار الأولية

التكلفة املتزايدة لت�سدي 

ال�سلطات العامة

التكلفة املتزايدة لت�سدي 

ال�سلطات العامة

التكلفة املتزايدة لت�سدي 

ال�سلطات العامة

موؤ�سر الأذى

موؤ�سر الأذى

موؤ�سر الأذى

نوع الأذى

نوع الأذى

نوع الأذى
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وفيما يتعلق بتقليد التبغ وتهريبه )انظر اجلدول 4(، يوّفر البحث التجري�بي موؤ�سراً جيداً لن�سبة ال�سجائر 

بة اأو املقلَّدة اإىل ال�سجائر املتاجر بها �سرعياً. وجمع ُعلب ال�سجائر الفارغة يف الأماكن العامة الرئي�سية 
َّ
املهر

من مدينة ما، يعطي فكرة وا�سحة عن تلك الن�سبة.

اجلدول 4 -     تقليد التبغ اأو تهريبه

اجلدول 5 -     االإجتار باملركبات امل�ضروقة

مة عاقبة ن�ساط اجلرمية املنظَّ

مة عاقبة ن�ساط اجلرمية املنظَّ

اخل�سارة املبا�سرة ل�سحايا الحتيال

اخل�سارة املبا�سرة لل�سحايا

خ�سارة ال�سرائب على الدخل غري امل�سروع

خ�سارة ال�سرائب على الدخل غري امل�سروع

زيادة الإنفاق العام على ن�ساط ال�سرطة

زيادة الإنفاق العام على ن�ساط ال�سرطة

التكلفة املتزايدة للنظام الق�سائي

التكلفة املتزايدة للنظام الق�سائي

التكلفة املتزايدة للموؤ�س�سات الإ�سالحية

التكلفة املتزايدة للموؤ�س�سات الإ�سالحية

متو�س��ط التعوي���س ال��ذي حتكم به 

املحاكم

ل التعوي�س املتزايد الذي متنحه  مع��دَّ

�سركات التاأمني

خ�سارة ال�سرائب

العدد املتزايد من الدعاوى

 اأق�ساط التاأمني املتزايد للم�ستهلكني 

خ�سارة ال�سرائب 

زيادة الإنفاق العام 

زيادة الإنفاق العام 

عدد الق�سايا م�سروباً بتكلفة املحاكمة 

لكل ق�سية

عدد الق�سايا م�سروباً بتكلفة املحاكمة 

لكل ق�سية

بتكلف��ة  م�سروب��اً  ال�سجن��اء  ع��دد 

ال�سجني الواحد

بتكلف��ة  م�سروب��اً  ال�سجن��اء  ع��دد 

ال�سجني الواحد

الأ�سرار الأولية

الأ�سرار الأولية

التكلفة املتزايدة لت�سدي 

ال�سلطات العامة

التكلفة املتزايدة لت�سدي 

ال�سلطات العامة

موؤ�سر الأذى

موؤ�سر الأذى

نوع الأذى

نوع الأذى
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اجلدول 6 -     االجتار باالأ�ضلحة

اجلدول 7 -     غ�ضل االأموال والف�ضاد

اجلدول 8 -     تهريب املهاجرين واالإجتار باالأ�ضخا�ص

مة عاقبة ن�ساط اجلرمية املنظَّ

مة عاقبة ن�ساط اجلرمية املنظَّ

مة عاقبة ن�ساط اجلرمية املنظَّ

اخل�سارة املبا�سرة لل�سحايا

خ�سارة ال�سرائب على الدخل غري امل�سروع

خ�سارة ال�سرائب على الدخل غري امل�سروع

زيادة الإنفاق العام على ن�ساط ال�سرطة

زيادة الإنفاق العام على ن�ساط ال�سرطة

الإنف��اق الع��ام املتزاي��د على ال�سرط��ة وتقدمي 

اخلدمة الجتماعية لالجئني

التكلفة املتزايدة للنظام الق�سائي

التكلفة املتزايدة للنظام الق�سائي

التكلفة املتزايدة للنظام الق�سائي

التكلفة املتزايدة للموؤ�س�سات الإ�سالحية

التكلفة املتزايدة للموؤ�س�سات الإ�سالحية

التكلفة املتزايدة للموؤ�س�سات الإ�سالحية

زيادة الإنفاق العام

زيادة الإنفاق العام

الإنفاق العام املتزايد

عدد الق�سايا م�سروباً بتكلفة املقا�ساة 

لكل ق�سية

عدد الق�سايا م�سروباً بتكلفة املقا�ساة 

لكل ق�سية

عدد الق�سايا م�سروباً بتكلفة املقا�ساة 

لكل ق�سية

بتكلف��ة  م�سروب��اً  ال�سجن��اء  ع��دد 

ال�سجني الواحد

بتكلف��ة  م�سروب��اً  ال�سجن��اء  ع��دد 

ال�سجني الواحد

بتكلف��ة  م�سروب��اً  ال�سجن��اء  ع��دد 

ال�سجني الواحد

الأ�سرار الأولية

الأ�سرار الأولية

الأ�سرار الأولية

التكلفة املتزايدة لت�سدي 

ال�سلطات العامة

التكلفة املتزايدة لت�سدي 

ال�سلطات العامة

التكلفة املتزايدة لت�سدي 

ال�سلطات العامة

موؤ�سر الأذى

موؤ�سر الأذى

موؤ�سر الأذى

نوع الأذى

نوع الأذى

نوع الأذى

َبع يف بع�س البلدان، ل �سيما اململكة املتحدة ]17[. والنهج املقرَتح موائم للنهج املتَّ
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وينبغ��ي اأن ين�سب اإىل الأذى املرتبط بكل ن�ساط قيم��ة على مقيا�ٍس من �سفر اإىل خم�سة، بحيث ميكن 

 وميكن اإبقاء كال الدليلني )الحتمال والأذى( 
*
ا�ستخ��دام املقيا�س ذاته امل�ستخَدم يف دليل الحتمال.

منف�سل��ني اأو مت�سافري��ن، للح�سول على القيا���س الإجمايل للخطر. ولكن مبا اأن ل��دى البلدان بيانات 

خمتلفة جداً، فقد يكون من الأف�سل قيا�س الحتمال والأذى، كل على حدة.

امل�ضاكل املتبقية

تقرتح هذه املقالة ح�ساب تكلفة اجلرمية على اأ�سا�س اإيجابي ولي�س على اأ�سا�س معياري. وميّكن ا�ستخدام 

الأ�سا���س الإيجابي م��ن تقدير امل�ستوى احلايل لالأذى الذي تلحقه اجلرمي��ة باملجتمع. وهو  ل يوؤدي اإىل 

وه  اإعط��اء اجلرمية قيمة �سوقي��ة. ويعود اأي اختالف بني الأ�سا���س الإيجابي والأ�سا�س املعي��اري اإىل ت�سُّ

ال�س��وق. وقد تك��ون مدفوعات �سركات التاأمني منخف�س��ة جداً )اأو مرتفعة ج��داً( اإذا مل تكن ال�سوق 

تناف�سية متاماً. ول يقابل م�ستوى الإنفاق العام بال�سرورة امل�ستوى الذي ترغبه النا�س، اإذا كانت القرارات 

ال�سيا�سية ُتّتخذ لتلبية رغبات النخبة. وهذا احل�ساب الإيجابي يعطي قيمة تقريبية ل باأ�س بها للت�سحية 

الت��ي يقدمها املجتمع حقاً لتعوي���س النا�س عن تكلفة اجلرمية وملنعه��ا ومكافحتها. وهو ل يو�سح مقدار 

تكلفة اجلرمية اإذا روعيت رغبات جميع الأفراد واإذا كانت ال�سوق تت�سم بكفاءة كاملة.

اإّن درجة من التداخل بني التواريخ من خمتلف ال�سنوات ت�سهم باملزيد من امل�ساكل. فقد تدفع �سركات 

التاأم��ني، يف اأي �سنة معين��ة مثاًل، تعوي�سات لل�سحاي��ا عن جرائم ارتكبت قبل ب�س��ع �سنوات، عندما 

اأنفق��ت اأموال عامة ملكافحة اجلرمي��ة. واحل�ساب املعرو�س يف هذه املقالة قائم عل��ى النت�سار. وهو يعطي 

نة، بالن�سبة للجرائم املرتَكبة يف تلك ال�سن��ة ويف ال�سنوات ال�سابقة. واإذا ُدفع  تكلف��ة اجلرمية يف �سن��ة معيَّ

م يف احل�سبان.  التعوي���س بع��د ارتكاب اجلرمي��ة بفرتة طويلة، ميكن للمحكم��ة اأن تدخل عام��ل الت�سخُّ

وعندها تكون العملية احل�سابية مت�سقة. وُيعربَّ عن القيمة ال�سابقة بقيمة نقدية راهنة وت�ساف اإىل الإنفاق 

م والتحديث  الع��ام الراه��ن. ووفقاً لهام�س اخلطاأ يف ح�ساب تكلفة اجلرمية، يجب ع��دم النظر يف الت�سخُّ

باعتبارهما م�سكلة بالغة اخلطورة.

 See Ernesto Ugo Savona, "A methodology for measuring the probability that a given organized crime 
 *

.event will occur", Forum on Crime and Society, vol. 5, No. 1 (2006), pp. [[...-...]]
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رة اأكرث منه جلرمية حقيقية قيا�ٌص جلرمية مت�ضوَّ

هنال��ك ع��دد ل باأ�س ب��ه من اجلرائم الت��ي ل ُتكت�َسف. وثم��ة جرائم اأخرى ُتهم��ل، وغريها ل يجري 

ار جمهولة. وبع�س ال�سحاي��ا ل يدركون خ�سارتهم ول  التحقي��ق فيها بعناية. وتبقى بع���س اأن�سطة الجتِّ

يطالب��ون ب��اأي نوع من التعوي�س. ول ميكن ح�س��اب الأذى الناجم عن اجلرائ��م اخلفية با�ستخدام هذه 

ز ب��دًل من ذلك على ح�ساب الأذى الناجم عن اجلرائ��م املكت�سفة. وهذه امل�سكلة  املنهجي��ة، التي تركِّ

لي�س��ت خطرية، لأن املجتمع يريد اأوًل وقبل كل �سيء و�سع رقم مقابل الأذى الناجم عن اجلرائم التي 

�س ملكافحتها اإىل امل�ستوى الأمثل. يدرك وجودها، لكي يرتقي بالإنفاق املخ�سَّ
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*
نهج منوذج املن�ضاآت لتقدير �ضبكات االجتار باالأ�ضخا�ص

**
بقلم جاي األبانيز

خال�ضة

 اإن ا�ستح��داث طريقة ر�سي��دة و�سفافة لتقدير مدى الجت��ار بالأ�سخا�س اأمر اأ�سا�سي م��ن اأجل فهم نطاق 

امل�سكل��ة والتغ��ريات يف حدوثها ومكانها املالئم على الربنامج القان��وين وبرنامج ر�سم ال�سيا�سات. ويتم يف 

ه��ذه املقالة فح�س م�ساكل التقدي��رات القائمة لالجت��ار بالأ�سخا�س وا�ستعرا�س الأ�سب��اب الكامنة وراء 

التف��اوت القائ��م بني تلك التقدي��رات واحلالت املعروفة. ويت��م تقييم ثالث طرائق لفه��م وقيا�س الجتار 

بالأ�سخا���س. تعتمد الطريقة الأوىل ال�ستقراء اخلارجي خلطر الجتار بالأ�سخا�س انطالقاً من اأخطار اأخرى 

معروفة، وت�ستخدم الطريقة الثانية حالت معروفة حمددة لتقدير املدى الكامل لالجتار، وت�ستخدم الطريقة 

الثالث��ة منوذج �سبكة من�س��اآت لالجتار بالأ�سخا�س كمن�ساأة غري م�سروع��ة ت�ستجيب ل�سغوط معروفة وقابلة 

للقيا�س. ويركز نهج منوذج �سبكة املن�ساآت على فهم ال�سبكات الإجرامية املنظمة ل�ستغالل ال�سحايا بدًل 

م اأمثلة على كل طريقة من حيث مواطن القوة وال�سعف، وُيقرتح  م��ن جمرد التنبوؤ باأع��داد ال�سحايا. وُتَقدَّ

الأخ��ذ بنهج مت�ساف��ر للتو�سل اإىل اأدق �سورة لالجت��ار بالأ�سخا�س. وتبني املقال��ة اأن بالإمكان ا�ستخدام 

من��وذج تقدير �سالح لتوثيق خطر ومدى الجتار بالأ�سخا�س كممار�سة غري قانونية واجتاهات حدوثه وفّعالية 

التدابري املو�سوعة للحد من حدوثه.

ما هو االجتار باالأ�ضخا�ص وما هو نهج ال�ضبكة االإجرامية؟

يفي��د العديد من التقارير ال�سحفية باأن الجت��ار بالأ�سخا�س حقيقة واقعة يف الكثري من البلدان. وقد 

مت تهري��ب العم��ال الزراعيني املهاجرين من املك�سي��ك اإىل فلوريدا يف الولي��ات املتحدة الأمريكية 

فهم على اأماكن وجودهم ومن ثم 
ُّ
دوا بال�سرب ومت اإيواوؤهم يف مناطق نائية للحيلولة دون تعر حيث ُهدِّ

هربه��م ]1[. ويف �سلوفاكيا، يتم اإغراء الن�ساء بال�سفر اإىل اخلارج يف اأكرث الأحيان من خالل اإعالنات 

للعم��ل كنادلت وعامالت تنظيف ومربيات. وتنتمي تلك الن�ساء اإىل عائالت منخف�سة الدخل يف 

مناط��ق تعاين من ارتفاع معدلت البطال��ة، وُتنتزع منهن وثائق �سفرهن عن��د و�سولهن اإىل الوجهة 

ت�ستن��د ه��ذه املقالة اإىل الدرا�سة التي اأعدها جاي األبانيز بعنوان "نهج ال�سبكة الإجرامية لفهم وقيا�س الجتار بالب�سر" يف 
 *

 Ernesto Ugo Savona and Sonia Stefanizzi, eds )Springer New ،كتاب��ه: قيا�س الجتار بالب�س��ر: التعقي��دات والعقب��ات

.York, 2007)،   pp. 55-71

اأ�ستاذ، جامعة فريجينيا كومونولث، الوليات املتحدة الأمريكية.
 **
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املح��ددة وُيرَغم��ن على ممار�سة الدع��ارة ]2[. ويف رومانيا، حتمل الإعالنات الت��ي تظهر يف ال�سحف 

وعوداً بالعمل يف اخلارج، ويباع 75 يف املائة من �سحايا الجتار املعروفني اإىل �سبكات الرقيق الأبي�س. 

وجت��ري حماولت ملنع ال�ستغالل اجلن�سي لل�سبان وال�سابات من خالل و�سع مدونة �سلوك للعاملني 

يف الفنادق ]3[.

وق��د اأ�سبحت هذه الق�س�س اليائ�سة واملروعة يف الكثري من الأحيان من الأمور املاألوفة يف جميع مناطق 

الع��امل يف وق��ت جتتمع فيه عوامل �ستى مثل اأحوال اخللل يف �س��وق العمل واأو�ساع ما بعد ال�سراعات 

يف ظ��ل حكومات انتقالية وتزايد تدفقات الهجرة والقت�ساد "املعومل" مبنتجاته امل�سروعة وغري امل�سروعة 

وال�سبكات الإجرامية والف�ساد ل�ستغالل النا�س �سعياً اإىل الربح.

وياأخذ الجتار بالأ�سخا�س اأ�سكاًل عدة ولكنه يقوم يف الأ�سا�س على ال�ستعباد الق�سري. ويف عام1904، 

اعتم��د اتف��اق دويل للحد من "جت��ارة الرقيق الأبي�س". وق��د تبعته جهود وطنية ودولي��ة اأخرى للحد 

م��ن ا�ستغالل العمال والن�ساء، مب��ا يف ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجت��ار بالأ�سخا�س، وبخا�سة 

الن�س��اء والأطفال، املكم��ل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ع��رب الوطنية، الذي اعتمد يف 

 وهناك ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية لالجتار بالأ�سخا�س: العمل ال�ستغاليل )مثل اجلن�س والعمل 
*
عام 2000.

اليدوي وال�ستعباد( واإيواء ال�سحايا )�سواء من خالل ال�ستقدام اأو النقل اأو ال�ستقبال( والق�سر )�سواء 

من خالل اخلداع اأم ا�ستخدام القوة اأم التهديد(.

ويختل��ف الجت��ار بالأ�سخا�س عن تهري��ب املهاجرين بحكم العنا�س��ر الإ�سافية املتمثل��ة بالق�سر و/اأو 

الحتي��ال. ويوحي تهري��ب املهاجرين بامل�ساركة الطوعية من ِقبل من يج��ري تهريبهم، لكن هناك اأدلة 

ت�س��ري اإىل اأن الف��رق بني تهريب الأ�سخا�س والجتار بهم غ��ري ذي اأهمية. ذلك اأن يف عدد من احلالت 

بون اإىل اأ�سخا�س ُمتَّجر بهم وبالتايل اإىل م�ستَغلني خالفاً ل�سروط التفاق الأ�سلي 
َّ
ل املهاجرون املهر يح��وَّ

]4-6[. وقد خل�ست املنظمة الدولية للهجرة اإىل اأن من الأمور املاألوفة يف كل من جزر البهاما وبربادو�س 

وغيان��ا وجامايكا وجزر الأنتي��ل الهولندية و�سانت لو�سيا و�سورينام اأن يتم خ��داع الن�ساء والفتيات باأن 

���س عليه��ن العمل كنادلت اأو عام��الت �سندوق اأو راق�س��ات اأو موظفات مبيع��ات اأو مدلِّكات 
َ
ُيعر

ليعلمن بعد و�سولهن اأن عليهن ممار�سة الدعارة ]7[.

ب الذي ي�ستخدم  ويف مث��ل هذه احلالت، ميكن اأن ي��زال العن�سر الطوعي للتهريب وفق م�سيئ��ة املهرِّ

ال�سحية حينئذ لأغرا�سه اخلا�سة من خالل الحتيال اأو التهديد اأو ا�ستخدام القوة بحيث تتحول ق�سية 

تهريب الأ�سخا�س اإىل ق�سية الجتار بهم.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2237، رقم 39574.
 *
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 يف هذه املقال��ة اإىل تف�سري ال�سب��كات الإجرامية املرتابطة يف 
َّ

وي�سع��ى نهج من��وذج �سبكة املن�ساأة املب��ني

مراح��ل ال�ستق��دام والنقل والو�سول يف اإطار عملية الجتار بالأ�سخا���س. وميكن قيا�س كمية ال�سغوط 

التي تتعر�س لها تلك ال�سبكات على يد املناف�سني واأفراد ال�سرطة والعمالء وغريهم يف �سبيل �سرح كل 

من وجود هذا النوع من الجتار والتغريات التي تطراأ عليه على مر الزمن على حد �سواء.

م�ضكلة جمهولة احلجم

اإن الرغب��ة يف تقدي��ر مدى انت�سار الجتار بالأ�سخا�س يفوق قدرتن��ا على تقدمي بيانات مفيدة. وقد قامت 

وزارة اخلارجي��ة يف الولي��ات املتحدة الأمريكي��ة بح�ساب التقديرات التالية عل��ى �سعيد العامل والتي 

تبدي تقلباً كبرياً من عام اإىل اآخر ]8[.

•يف ع��ام 2002، يق��ّدر اأن م��ا يزي��د على 700 األ��ف �سخ�س مت الجتار به��م عرب احلدود  •	
الدولية.

احلدود  بهم عرب  الجتار  مت  �سخ�س  األف  و900  األف   800 بني  ما  اأن  يقّدر   ،2003 عام  •يف  •	
الدولية.

احلدود  بهم عرب  الجتار  مت  �سخ�س  األف  و800  األف   600 بني  ما  اأن  يقّدر   ،2004 عام  •يف  •	
الدولية.

ويف ع��ام 1999، قامت وكالة ال�ستخب��ارات املركزية يف الوليات املتحدة بح�ساب تقدير اأ�سلي، ترتكز 

اإلي��ه اأرق��ام وزارة اخلارجية، ولكن مبا اأن التقدير الأ�سلي مل يك��ن ي�ستند اإىل اأي اإح�ساء فعلي، فاإن من 

غ��ري املعروف ما اإذا كان احلجم يف تزايد اأم تناق���س ]9[. ويقال اإن املنهجية امل�ستخدمة قد تغريت على 

مر ال�سنني. وعالوة على ذلك، فاإن املنهجية ل تت�سم بال�سفافية ول ميكن حماكاتها، ولذا فهي غري مفيدة 

بالن�سبة اإىل اأولئك الذين يبحثون عن اأدلة اأقوى على تدفقات الجتار.

وق��د تثري التقديرات القلق عند مقارنتها باإح�ساءات احل��الت الفعلية. فعلى �سبيل املثال، كانت هناك 

م��ا بني عامي 1990 و2000 ما ل يقل عن  38 حال��ة موثَّقة لالجتار نحو الوليات املتحدة ت�سمل ما ل 

يق��ل عن 500 5 امراأة ]10[. وهذا الرقم اأقل بكثري مما قد ت�سري اإليه التقديرات عن فرتة ع�سر �سنوات. 

ويب��ني اجلدول 1 ع��دد الدعاوى الق�سائية يف حالت الجتار بالأ�سخا���س ما بني عامي 2002 و2005 

يف الولي��ات املتحدة. وعلى الرغم م��ن ارتفاع اأعداد الق�سايا املرفوعة واملتهم��ني وقرارات الإدانة، فاإن 

الأعداد كانت �سئيلة جداً عند مقارنتها بالتقديرات القائمة ب�ساأن حجم امل�سكلة.
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اجلدول 1-      اأعداد الق�ضايا املرفوعة واملتَهمني وقرارات االإدانة يف ق�ضايا االجتار باالأ�ضخا�ص  

يف الواليات املتحدة، 2005-2002

امل�س��در: الوليات املتحدة، وزارة العدل، تقدير جهود حكومة الوليات املتح��دة يف مكافحة الجتار بالأ�سخا�س يف العام 

املايل 2005 )وا�سنطن العا�سمة، 2006(.

وق��د اأ�سفرت اجلهود املبذول��ة لتوليد البيانات عن الجتار بالأ�سخا�س من م�س��ادر اأخرى هي اأي�ساً عن 

اأع��داد منخف�سة ن�سبياً. ذلك اأنه با�ستخدام معلومات مفتوحة امل�سدر )من قبيل الإح�ساءات احلكومية 

وتقارير املنظمات غري احلكومية ونتائج البحوث والتقارير ال�سحفية( من نحو 300 م�سدر، خل�س مكتب 

الأمم املتح��دة املعني باملخدرات واجلرمية اإىل وقوع 671 3 حالة م��ن حالت الجتار بالأ�سخا�س. وعلى 

الرغ��م من �سخامة هذا العدد، فاإنه اأقل بكثري مما ت�س��ري اإليه التقديرات القائمة ]11، 12[. وهناك جهد 

ه��ام اآخر تبذله املنظم��ة الدولية للهجرة التي تدير قاعدة بيانات عاملية ت�سم ما يزيد على 000 5 �سحية 

موثقة )مت اكت�سافها ما بني عام 2001 ومنت�سف عام 2005(. وقد اأحيلت تلك احلالت اإىل املنظمة من 

ِقب��ل منظم��ات غري حكومية اأو دوائر ال�سرطة اأو منظمات اأخ��رى ]13[. ويجري اإن�ساء اأنواع اأخرى من 

قواعد البيانات التي ت�سم معلومات عن حالت فعلية من مناطق خمتلفة من العامل وبع�س هذه القواعد 

يب�س��ر بالكث��ري على �سعيد فهم الظ��روف التي يقع الجتار بالأ�سخا�س يف ظله��ا ]14[. بيد اأن احلالت 

املوثقة ل متثل بال�سرورة جميع احلالت على م�ستوى العامل. وعالوة على ذلك، فاإن من غري الوا�سح ما 

ر وعدد احلالت املوثقة. هي مربرات التفاوت بني عدد ال�سحايا املقدَّ

اأ�ضباب الفروق يف البيانات

اإن تاري��خ علم اجلرمية اأ�سب��ه ما يكون بتاريخ لتق�سي ظاهرة مراِوغة. واجلرمية بطبيعتها �سلوك خفي وهو ما 

يف�ّس��ر ال�سعوب��ة الدائمة يف توثيقها وتقديرها بدقة. وت�سعى الدرا�س��ات ال�ستق�سائية لل�سحايا والتقارير 

الذاتي��ة والإح�س��اءات الر�سمية اإىل قيا�س م��دى اجلرمية من مناظري ال�سحية واملج��رم وال�سرطة - وهي 

مناظري ي�سعب التوفيق بينها. وبطبيعة احلال فاإن �سحايا الجتار بالأ�سخا�س يخ�سعون ل�سكل من اأ�سكال 

قرارات الإدانةاملتَهمونالق�سايا املرفوعةال�سنة

2002

2003

2004

2005

10

13

29

34

41

32

59

95

28

26

43

35
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الق�سر ولذلك قّلما يتقدمون بال�سكوى اإما باختيارهم اأو ب�سبب اخلوف اأو اجلهل اأو الرتويع. كما اأن هناك 

تباين��ات كبرية بني اأجهزة اإنفاذ القانون من حيث ا�ستعداده��ا ورغبتها يف الت�سدي لالجتار بالأ�سخا�س 

عرب خمتلف الوليات الق�سائية ولذلك فاإن حالت كثرية من هذا الجتار تفلت من يد ال�سرطة.

ومع ذلك، فاإن البيانات الأف�سل توؤدي اإىل فهم اأف�سل للم�سكلة. والفهم الأف�سل يوؤدي بدوره اإىل و�سع 

ا�سرتاتيجيات م�ستنرية يف جمالت الك�سف والإنفاذ واملنع.

مل احل�ضر اأ�ضاًل؟

م��ن امل�ستبعد التو�سل اإىل اإح�ساءات دقيقة حلالت الجتار بالأ�سخا�س. لكن هذا ل يختلف عن حال 

املخدرات غري امل�سروعة والقمار غري امل�سروع واملمتلكات امل�سروقة. مل العناء اإذاً؟ الرد هو اأن التقديرات 

اجليدة ب�ساأن الجتار بالأ�سخا�س �سرورية لالإجابة على الأ�سئلة الرئي�سية الثالثة التالية:

الرامية  للمبادرات  الت��ي يتعني تخ�سي�سها  املوارد  الدول والوكالت م�ستوى  د  •كي��ف حتدِّ •	
اإىل مكافحة الجتار بالأ�سخا�س؟

ر الدول مرتبة الجتار بالأ�سخا�س يف برنامج �سيا�ستها العامة وبرناجمها القانوين؟ 	• كيف تقرِّ
والتدخل؟ املنع  جهود  تاأثري  تقدير  ميكن  كيف  •	

ل بد من الإجابة على تلك الأ�سئلة اإذا اأرادت الدول واملواطنون تقدير مدى اخلطورة الن�سبية للم�سكلة 

يف املنطقة التي تنتمي اإليها واتخاذ القرار ب�ساأن حجم املوارد املطلوب تخ�سي�سها لها وتقييم ما اإذا كانت 

جلهود املنع والتدخل اأي تاأثري. وعليه، ل مفر من احلاجة اإىل تقديرات دقيقة ب�ساأن الجتار بالأ�سخا�س.

هل من طريقة اأف�ضل للح�ضر؟

من امل�ستحيل ح�سر جميع حالت الجتار بالأ�سخا�س اأو اأي نوع اآخر من اأنواع اجلرمية؛ لذلك ل بد من 

ا�ستخدام التقديرات. وبطبيعة احلال فاإن التقديرات تنطوي دائماً على اأخطاء نظراً للطبيعة اخلفية جلميع 

الأن�سطة الإجرامية. وتعتمد التقديرات املوثوقة على بيانات )وقائع( معروفة ولي�س على معلومات ثانوية 

)قيل عن قال( اأو تكهنات )جمرد تخمني(.

وهناك ثالث طرائق ميكن ت�سورها حل�ساب التقديرات:

ميكن ا�ستقراء خطر الجتار انطالقاً من خماطر اأخرى معروفة؛ )اأ(   

ميكن ا�ستخدام احلالت املعروفة لتقدير الو�سع الكلي؛ )ب(   
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ميك��ن تقدير �سبكات الجتار النموذجية كمن�س��اآت اإجرامية وقيا�س العوامل التي    )ج( 

توؤثر يف عمليات الجتار والتغريات التي تطراأ عليها على مر الزمن.

وي��وؤدي النظر يف هذه الأ�ساليب الثالثة اإىل اعتماد نهج مت�سافر والو�سول اإىل فهم اأف�سل لطبيعة الجتار 

بالأ�سخا�س ومداه احلقيقيني.

ا�ضتقراء خطر االجتار باالأ�ضخا�ص انطالقًا من خماطر اأخرى معروفة

يه��دف اأح��د اأ�ساليب التقدير اإىل قيا�س اخلط��ر بدًل من املدى. والهدف من ا�ستخ��دام هذا النهج هو 

حتدي��د عوام��ل اخلطر وقيا�سه��ا بالن�سبة اإىل جمموعة معّينة م��ن ال�سكان مما يتيح تقدي��ر املجموعة التي 

تتعر�س لقدر مرتفع من خطر الجتار. ويبني ال�سكل الأول هذه الطريقة.

ال�ضكل االأول-     تقدير املجموعة من ال�ضكان املعر�ضة خلطر االجتار

وق��د تت�سمن عوامل اخلطر التنمية املت�سلة بنوع اجلن�س وموؤ�س��راً لإدراك وجود الف�ساد وموؤ�سراً لتفاوت 

الدخل ومعدل البطالة وتدفقات الهجرة املعروفة وخطر الإيذاء بح�سب العمر/اجلرمية والوجود املعروف 

للجرمية املنظمة وتاأهب ال�سرطة يف مناطق معينة. وهناك اأدلة �سفوية واإح�سائية على ال�سواء ت�سري اإىل اأن 

�س النا�س لالجتار. فعلى �سبيل املثال، تبني يف تقرير عن الجتار 
ُّ
تل��ك العوامل ت��وؤدي اإىل زيادة خطر تعر

بالن�ساء والأطفال من نيجرييا اإىل اإيطاليا اأن اأ�سباب الجتار كانت تت�سمن النتقا�س من قدر املراأة بحكم 

املوؤ�ضر املركب لعوامل اخلطر:

التنمية املت�سلة بنوع اجلن�س، موؤ�سر اإدراك 

وجود الف�ساد، موؤ�سر تفاوت الدخل، معدل 

البطالة، تدفقات الهجرة املعروفة، خطر 

الإيذاء بح�سب العمر/اجلرمية، الوجود 

املعروف للجرمية املنظمة وتاأهب ال�سرطة.

القيام بقيا�س 

عوامل اخلطر 

وتوليفها وترجيحها 

بح�سب اأهميتها يف 

موقع معنّي.

النتيجة: تقدير 

�سفاف لعدد 

�سني 
َّ
الأ�سخا�س املعر

خلطر الجتار.
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تع��ذر و�سولها اإىل فر���س التعليم وال�ستخدام وك�سب الدخل. ومن الأ�سب��اب الأخرى الفقر واجل�سع 

وتاأث��ري الأق��ران وتعدد الزوجات وِكرب حجم الأ�سر وانحطاط الرتبي��ة الأخالقية لالأطفال واجلهل باأنواع 

العمل وظروفه يف اإيطاليا ]15[.

والبيانات لقيا�س العديد من عوامل اخلطر هذه يتم جمعها بانتظام يف قواعد بيانات. اأما البيانات املتعلقة 

بعوام��ل اخلطر الأخرى فيتع��ني ا�ستقاوؤها من م�سادر حملية. وتكون املح�سل��ة تقديراً �سفافاً للمجموعة 

ال�سكاني��ة املعر�سة خلطر الجتار. وقد يكون تقدير اخلطر هذا مفيداً لتقييم تاأثري جهود املنع والتدخل من 

حيث مراقبة التغريات، على مر الزمن، يف حجم املجموعة ال�سكانية املعر�سة للخطر.

ا�ضتخدام حاالت معروفة لتقدير الو�ضع الكلي

الطريق��ة الثاني��ة لتقدير مدى الجت��ار بالأ�سخا�س هي ا�ستخدام احلالت املعروف��ة لو�سع توقعات بعدد 

احلالت غري املعروفة. وميكن ذلك من خالل اإجراء عمليات ح�سر ومقابالت دورية مع �سحايا معروفني. 

ومب��رور الزمن، ت�سم جمموعة ال�سحايا املعروفني اأنا�ساً معروفني ل��دى مقدمي اخلدمات لل�سحايا واأنا�ساً 

مت اإنقاذه��م من ِقب��ل اجلهات الر�سمية واأنا�س��اً مت توقيفهم يف ق�سايا تتعلق بالجت��ار. وتتيح املقابالت مع 

مة عن عدد ال�سحايا ل��كل واقعة وم�سدر معلومات  مي اخلدمات معلومات قيِّ ال�سحاي��ا وال�سرط��ة ومقدِّ

ال�ستق��دام وامل�سارات املتبعة واأ�ساليب املرور العابر وحرك��ة ال�سحايا بعد الو�سول اإىل اجلهة املق�سودة. 

ولعل قاعدة البيانات التي اأن�ساأتها املنظمة الدولية للهجرة يف البلدان التي تعمل فيها اأف�سل مثال على 

تطوير املعارف انطالقاً من مقابالت منتظمة مع �سحايا معروفني ]13، 16، 17[.

ويعر���س ال�سكل الث��اين منوذج املنطق يف و�سع تقدير ي�ستند اإىل ح��الت معروفة. ويكمن �سعف هذه 

الطريق��ة بطبيعة احلال يف اأن احلالت املعروف��ة تتاألف من عينات غري ع�سوائية )اأي اأن احلالت الأخطر 

ُتخت��ار با�ستمرار لالإنفاذ، وتق��ع احلالت يف وليات ق�سائية يكون فيها وع��ي النا�س يف اأعلى م�ستوياته، 

مي اخلدمات لل�سحايا(. ومع ذلك، ميكن  ويك��رث وقوع احلالت يف املواقع التي تتميز بح�سور را�سخ ملقدِّ

اإج��راء تعديالت عل��ى عينات احل��الت املعروفة بحيث تف�س��ر الختالفات عن احل��الت املعروفة يف 

مي اخلدم��ات والباحثني وال�سرطة وغريهم  الولي��ات الق�سائية الأخرى ا�ستناداً اإىل مدخالت من مقدِّ

ممن لديهم معلومات مبا�سرة عن طبيعة احلالت غري املبلَّغ عنها يف منطقة معينة.



ال�ضحايا املعروفون 

مبرور الزمن يف منطقة 

جغرافية:

مي  املعروفون لدى مقدِّ

اخلدمة واملنَقذون 

يف عمليات ر�سمية 

واملوقوفون يف ق�سايا 

تتعلق بالجتار وحالت 

التهريب التي حتولت اإىل 

حالت اجتار بالأ�سخا�س 

االإح�ضاءات واملقابالت 

مع ال�ضحايا وال�ضرطة 

ومقدمي اخلدمات: 

عدد ال�سحايا يف كل واقعة 

وم�سدر ال�ستقدام وطبيعة 

التفاق الأ�سلي وكيف 

تغرّي وخط ال�سري وطريقة 

العبور واحلركة بعد الو�سول

قيا�ص و�ضبط 

املعلومات عن 

ال�سحايا املعروفني 

با�ستخدام روايات 

َمن لديهم معلومات 

مبا�سرة عن حالت 

غري مبلَّغ عنها 

النتيجة:

تقدير �سفاف لعدد 

ال�سحايا والتغريات 

احلا�سلة مبرور الزمن 

حم�سوب من خالل 

ا�ستقراء املعلومات 

عن احلالت املعروفة 

لتقدير عدد احلالت 

غري املعروفة
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وكم��ا هو مبني يف ال�س��كل الثاين، ميكن تعديل املعلومات عن ال�سحاي��ا املعروفني يف �سوء روايات من 

لديه��م معلوم��ات مبا�سرة عن احل��الت غري املبلَّغ عنها. فعل��ى �سبيل املثال، قد تتوف��ر معلومات لدى 

مي اخلدمة لل�سحايا واأ�سحاب املن�ساآت التجارية وموظفي املنظمات غري احلكومية واملجرمني الذين  مقدِّ

لق��ي القب�س عليه��م وال�سحايا وال�سرطة ب�ساأن احلالت التي مل ت�سفر ع��ن توقيف فيما يتعلق بالجتار 
ُ
اأ

بالأ�سخا���س اإم��ا ب�سبب خوف ال�سحاي��ا اأو نق�س الوعي لدى النا�س بامل�سكل��ة اأو عدم كفاية التدريب 

لدى عنا�سر ال�سرطة اأو امل�ساكل يف كفالة التن�سيق يف حتقيقات الجتار عرب احلدود اأو عدم كفاية القوانني 

ا ونوًعا(،  املحلية اأو اأ�سباب اأخرى. وميكن، بناًء على نوعية املعلومات )من حيث موثوقيتها عرب امل�سادر كمًّ

اإج��راء تعديل على التقدي��ر بحيث يت�سمن ذلك "الرقم اخلفي". وميك��ن ذلك من خالل ا�ستحداث 

موؤ�سر مقارن حلجم الرقم اخلفي على اأ�سا�س نتائج املقابالت يف وليات ق�سائية متعددة.

وق��د ُبذل جه��د اأويل يف الوليات املتحدة لتقدير الفج��وة بني حالت الجت��ار بالأ�سخا�س املبلَّغ عنها 

جري بحث با�ستخدام 
ُ
واحل��الت غري املبلَّ��غ عنها. ومت انتقاء 18 مدينة كبرية تقع بالقرب من احلدود. واأ

عبارات "داّلة"  يف حمفوظات ال�سحف الأو�سع انت�ساراً يف كل مدينة )كانت العبارات الداّلة امل�ستخدمة 

هي "الجتار بالب�سر"، "الجتار باملخدرات"، "التهريب"، "الدعارة"، "الهجرة غري القانونية"، "الغرباء"، 

"الالجئون"(. ومت حتليل حمتوى املقالت التي حتتوي على تلك العبارات للتحقق مما اإذا كانت هناك 
حالت حمتملة لالجتار بالأ�سخا�س �ساعت و�سط الأنواع الأخرى من احلالت مثل الدعارة والتهريب 

والهج��رة. ومم��ا يثري الده�سة اأنه مل ُيعرث �سوى على 51 حالة حمددة خالل عام 2002 كان من الوا�سح 

اأو عل��ى الأرج��ح اأنها من حالت الجت��ار بالأ�سخا�س ]18[. ومل ُيبذل جهد لتقدي��ر العدد الإجمايل 

للحالت انطالقاً من هذا الرقم املعروف لأن الأعداد كانت منخف�سة جداً ومل ميكن حتديد مدى متثيلها 

للو�سع الكلي. وبالطبع هناك قيود منهجية جدية حتد البحث عن حالت الجتار بالأ�سخا�س يف التقارير 

ال�سحفي��ة. ومن املهم اأن تتوفر خربة اأكرب بقوانني الجتار بالأ�سخا���س وعنا�سر اإنفاذ للقانون على درجة 

ال�ضكل الثاين-     ا�ضتخدام حاالت معروفة لتقدير الو�ضع الكلي



العمالء

)نوع ومدى الطلب على 

اخلدمة اأو املنَتج(

اجلرمية املنظمة 

كمن�ساأة جتارية: 

الهدف: البقاء 

وحتقيق الربح

دون املورِّ

)م�سدر ال�سلع اأو اخلدمات غري 

امل�سروعة(

هيئات و�ضع النظام

)القانون، ال�سرطة، جهات 

الإنفاذ الأخرى(

املناف�ضون

 )املجموعات الإجرامية الأخرى 

يف مرحلة الإمداد اأو العبور اأو 

العميل النهائي(

انظر اإىل االإجتار باعتباره 

مة. من�ضاأة اإجرامية منظَّ

97 نهج منوذج املن�ساآت لتقدير �سبكات الجتار بالأ�سخا�س 

اأف�س��ل م��ن التدريب واملزيد من مقّدمي اخلدم��ات لل�سحايا ملالحظة اأثر هذه القي��ود ولتحديد احلجم 

الفعلي للفجوة بني حالت الجتار بالأ�سخا�س املبلَّغ عنها واحلالت غري املبلَّغ عنها.

نهج قائم على منوذج �ضبكة من�ضاآت 

هن��اك طريقة ثالثة لتقدير مدى الجتار بالأ�سخا�س من خالل اتباع نهج يقوم على منوذج �سبكة من�ساآت 

حيث يتم اجلمع بني عوامل الدفع واجلذب التي تعزز الجتار بالب�سر اأو متنعه. وت�سهم التغريات والجتاهات 

يف كل عام��ل مب��رور الزمن يف الجتار بالأ�سخا�س. وي�سعى النهج القائ��م على منوذج �سبكة املن�ساآت اإىل 

تف�سري اإ�سهام عوامل الدفع واجلذب بطريقة منهجية.

ويبني ال�سكل الثالث اأن املن�ساأة الإجرامية لالجتار بالأ�سخا�س منظمة على غرار اأي من�ساأة اأخرى للجرمية 

املنظم��ة واأنه، ب�سفته ه��ذه، يهدف اإىل البقاء وحتقي��ق الربح. وجمموعات الدفع واجل��ذب الأربع التي 

دون والعمالء وهيئات و�سع الأنظمة واملناف�سون. فهناك حاجة  توؤثِّر يف عمليات اجلرمي��ة املنظمة هي املورِّ

اإىل اإم��داد من "ال�سلع" غ��ري امل�سروعة )ال�سحايا املحتملون املعر�سون  لدرج��ة عالية من خطر الجتار( 

وتتعر�س من�ساأة الجتار اإىل ال�سغط من جانب هيئات و�سع الأنظمة )القانون وال�سرطة التي تطبقه( ومن 

جانب املناف�سني )املجموعات الإجرامية الأخ��رى عند مراحل ال�ستقدام والنقل والو�سول(. واأخرياً، 

هناك حاجة اإىل كمية م�ستقرة من العمالء )الطلب( لتربير العملية الإجرامية ]19 و20[.

ال�ضكل الثالث-     منوذج �ضبكة م�ضاريع مل�ضروع اإجرامي منظم
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وميك��ن ا�ستخدام نتائ��ج الدرا�سات ال�سابقة للح�س��ول على موؤ�سر ب�ساأن كيفي��ة تكييف منوذج ال�سبكة 

الإجرامي��ة املنظمة هذا للقيام بعملية الجتار بالأ�سخا�س. وقد تبني اأن املُتاجرين ي�ستخدمون "�سل�سلة" 

من العمليات التي ت�سم جمموعات �سغرية يف مراحل ال�ستقدام والنقل وال�ستغالل )عند الو�سول(. 

وغالب��اً ما تكون تلك املجموعات غري مرتابط��ة با�ستثناء ترتيبات غري ر�سمية لتوريد ال�سحايا اإىل اأ�سواق 

اجله��ة املق�سودة. واأ�سار العديد م��ن الدرا�سات اإىل اأن التهريب والجتار يتحققان عرب �سبكات ولي�س يف 

اإط��ار جمموعات اإجرامي��ة تقليدية اأكرث تنظيماً ودواماً ]21-24[. ويب��ني ال�سكل الرابع هذه العمليات 

املرتابطة الثالث املطلوبة من اأجل الجتار بالب�سر.

ال�ضكل الرابع -     االجتار باالأ�ضخا�ص: �ضبكة اإجرامية ثالثية املراحل

يتك��رر منوذج اجلرمية املنظمة املعرو�س يف ال�س��كل الثالث ثالث مرات يف حالة الجتار بالأ�سخا�س نظراً 

لأن هن��اك عمليات منف�سلة مطلوب��ة يف مراحل ال�ستقدام والنقل وال�ستغ��الل )عند الو�سول( التي 

ت�سطل��ع بها تلك املن�ساآت الإجرامية. وال�سكل اخلام���س خمطط �سامل يبني كيفية ترابط تلك املراحل 

ل �سبكة وهو يوفر �سورة اإجمالية لعملية الجت��ار بالأ�سخا�س. وياأتي فيما يلي �سرح كل  الث��الث لت�سكِّ

مرحل��ة على ح��دة لتو�سيح ال�سغوط الت��ي تخ�سع لها كل مرحل��ة وكيفية اإمكانية تاأثره��ا بجهود املنع 

والتدخل.

بيئة

جهة ال�ستقدام

بيئة جهة ال�ستغالل 

)عند الو�سول(

بيئ��ة 

الناق��ل
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بيئة الناقلبيئة امل�ستقدم
بيئة امل�ستغل

 )عند الو�سول(

قيا�س العوامل املرتبطة بالإمداد والعميل وو�سع الأنظمة واملناف�سة 

لقيا�س التاأثري يف �سبكات الجتار بالأ�سخا�س

دون  املهدَّ

بالتعر�س لالجتار

ا�ستخدام احلالت 

املعلومة )املبلَّغ عنها 

وغري املبلَّغ عنها( 

لتقدير الو�سع الكلي
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 ال�سكل اخلام���س كيف توؤث��ر املجموعات الأرب��ع الرئي�سية الت��ي متار�س ال�سغط عل��ى املن�ساآت 
ّ

يب��ني

دون والعمالء وهيئات و�سع الأنظمة واملناف�سون( على كل مرحلة من املراحل الثالث  الإجرامي��ة )املورِّ

لالجتار بالأ�سخا�س. ويكمن الفرق الوحيد يف الطريقة التي تتجلى بها تلك ال�سغوط يف كل مرحلة من 

العملي��ة. فعلى �سبيل املثال، يتطلب احلفاظ على الإمداد من الأ�سخا�س امل�ستهدفني بالجتار يف مرحلة 

ال�ستق��دام ال�ستدراج الن�س��ط من خالل الت�سالت ال�سخ�سية والعائلي��ة وكذلك بوا�سطة اإعالنات 

ت�سته��دف امل�ست�سعفني لأغرا�س الجتار اإما لعدم ا�ستقرار ظروف عملهم اأو ب�سبب ا�سطرابات وطنية اأو 

عوام��ل اأخرى )انظ��ر ال�سكل الأول(. وكذلك تقلق املجموعات الإجرامي��ة العاملة يف مرحلتي النقل 

وال�ستغ��الل )عن��د الو�سول(  لنق�س الإمداد لأنه��ا بحاجة اإىل احلفاظ عل��ى �سيطرتها على �سحاياها 

دون  وطرق نقلها وتفادي النك�ساف. ويبني ال�سكل ال�ساد�س كيف اأن طبيعة ال�سغوط التي ميار�سها املورِّ

والعم��الء وهيئات و�سع الأنظمة واملناف�سون ت�سطر املجموعات الإجرامية اإىل العمل با�ستمرار من اأجل 

البقاء وحتقيق الربح.

ال�ضكل 6 -     ا�ضتحداث تقدير �ضامل لالجتار باالأ�ضخا�ص

بيئات امل�ضتقدمني والناقلني وامل�ضتِغلني

دين واإمكاني��ة الو�سول اإىل العمالء  ح يف ال�سكل اخلام���س، باملورِّ تتاأث��ر �سبكات الجتار، كما ه��و مو�سّ

والتهدي��د من جانب هيئات و�سع الأنظمة املوؤدي اإىل اإنفاذ القان��ون. وميكن قيا�س بيئة جهة ال�ستقدام 

كمي��اً بتحدي��د قيم للو�سع احلايل ومن ثم تكرار هذه العملية دوري��اً لتقييم التغريات وتاأثري اجلهود على 

هة  دي��ن والعمالء وجهات و�سع الأنظمة واملناف�سني. فعلى �سبيل املثال، قد تتاألف جهود املنع املوجَّ املورِّ

نح��و جه��ة ال�ستقدام املعنية بالإمداد من ممار�سة ال�سغط عل��ى املعِلنني يف ال�سحف والإنرتنت لتدقيق 

الإعالن��ات امل�ستبه بها قبل ن�سرها. اإذ من الع�سري، دون تقيي��م ال�سعوبة القائمة املتعلقة بن�سر مثل تلك 

الإعالن��ات )بتقييم مدى ال�سهولة التي ميكن بها ن�سر الإعالنات امل�سللة(، قيا�س التاأثري احلقيقي جلهود 
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املن��ع تل��ك. وعلى هذا النحو، يجب اأن يكون اأي برنامج ت�سعه ال�سرط��ة ملراقبة امل�ستقدمني امل�ستبه بهم 

ذة يف اإطار عمليات ال�سرطة القائمة. ومن �ساأن  م�سبوق��اً بتقييم مو�سوعي للم�ستوى الراهن للمراقبة املنفَّ

دي��ن والعمالء وهيئات و�سع الأنظمة  اإج��راء تقييم��ات روتينية مماثلة للعوامل املهمة التي توؤثر على املورِّ

واملناف�سني عند كل مرحلة من املراحل الثالث لالجتار بالأ�سخا�س اأن يولِّد جمموعة اأ�سا�سية من البيانات 

ميك��ن اإزاءها تقييم تاأثري التغريات يف القانون واأ�ساليب الإنف��اذ وتثقيف اجلمهور واخلدمات املقّدمة اإىل 

ال�سحاي��ا واأ�س��كال التدخل الأخرى. ويعر�س اجلدول 2 ملخ�ساً لذلك املفه��وم باإي�ساح الكيفية التي 

ميكن بها اإجراء قيا�س كمي للتاأثريات على �سبكات الجتار بالأ�سخا�س.

اجلدول 2-     قيا�ص كمية التاأثريات على �ضبكات االجتار باالأ�ضخا�ص

املوردون

مرحلة 

عملية الجتار 

العمالءبالأ�سخا�س

هيئات و�سع 

املناف�سونالأنظمة

ال�ستقدام

النقل

�سعوبة ن�سر اإعالنات 

وهمية/م�سللة

م�ستوى الوعي يف 

�سفوف املجموعة 

دة ال�سكانية املهدَّ

�سهولة الت�سال 

بال�سحايا )عن طريق 

العائالت والنوادي 

وغري ذلك(

و�سع الت�سالت 

بامل�ستقدمني

�سهولة الو�سول اإىل 

املركبات والطرق

�سالت معلومة 

ب�سبكات النقل

مدى �سفر امل�ستِغلني 

اإىل نقاط ال�ستقدام 

للبحث عن ال�سحايا

الت�سالت املعروفة 

باملجموعات 

الإجرامية 

ال�ستغاللية عند 

الو�سول

مدى ثبات 

جمموعات جهة 

الو�سول اأو تغرّيها

قوة الأحكام القانونية 

القائمة التي حتظر 

الجتار بالأ�سخا�س

مدى مراقبة ال�سرطة 

للم�ستقدمني امل�ستبه بهم

التقاليد املحلية التي 

تعترب بيع النا�س اأمراً 

مقبوًل

قوة مراقبة احلدود

مدى �سهولة 

احل�سول على وثائق 

هوية مزورة

م�ستوى الف�ساد 

املحلي الذي ي�سهل 

حركة ال�سحايا

فر�س ال�سحايا 

املحتملني يف 

احل�سول على عمل 

م�سروع يف مناطق 

امل�سدر

وجود جمموعات 

اإجرامية اأخرى 

تبحث عن �سحايا 

مماثلني

مدى ال�سهولة 

والربحية الن�سبية 

لالجتار بالأ�سخا�س 

بدًل من ال�سلع

حدة املناف�سة من 

اجلماعات الإجرامية 

الأخرى
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وميكن ا�ستحداث القيا�سات اخلا�سة بكل متغري من املتغريات الثالثني املحددة يف اجلدول 2 )ومتغريات 

اأخ��رى ميكن اعتباره��ا مهمة( من خالل البيانات املوجودة واملعلوم��ات امل�ستمدة بوا�سطة املقابالت مع 

مي اخلدمات لل�سحايا وال�سحايا املحتملني والباحثني وغريهم ممن لديهم معلومات مبا�سرة  ال�سرطة ومقدِّ

عن الجتار بالأ�سخا�س يف مناطقهم. وميكن ا�ستحداث قيا�سات كمية من خالل حتديد مرتبة كل متغري 

باإج��راء مقارنة عرب الوليات الق�سائية )كاأن يحدد املتغري مثاًل من حيث كونه "منخف�ساً" اأو "متو�سطاً" 

"(. وم��ن �ساأن ا�ستخدام تقديرات فيما يتعلق بكل متغري م��ن م�سادر متعددة اأن يوؤدي اإىل  اأو "مرتفع��اً

تقدي��ر توافقي لكل متغري. وميك��ن عندئذ توليف املتغريات ريا�سياً على اأ�سا���س منوذج �سبكة املن�ساآت 

املعرو���س يف ال�سكل اخلام�س ل�ستحداث موؤ�سر كمي لحتم��ال اخلطر. وتكمن القيمة يف تكرار تلك 

احل�سابات على مر الزمن لتقدير ما حتدثه املبادرات والتدخالت من تاأثري على احتمال اخلطر يف مراحل 

ال�ستقدام والنقل وال�ستغالل )عند الو�سول(.

وبقدر ما تكون الربوتوك��ولت واأ�ساليب جمع البيانات موحدة قيا�سياً، فاإن بالإمكان تكرارها للح�سول 

عل��ى تقديرات موثوقة للتغريات يف من�ساآت الجت��ار بالأ�سخا�س يف مواقع حمددة. وبالطبع يجب اإجراء 

تل��ك التقييمات حملياً نظراً لأن م��ن املرجح جداً اأن يتم الجتار بالأ�سخا�س بالطريقة نف�سها تقريباً التي 

تت��م به��ا الأ�سكال الأخرى من اجلرمية املنظمة، اأي بالتكيف مع الظ��روف املحلية التي يجب اأن تراعي 

دين والعمالء وهيئات و�سع الأنظمة واملناف�سني. دائماً املورِّ

لق��د اأ�سبح من امل�سلَّم به احلاج��ة اإىل تقديرات �سفافة وكمية ومو�سوعي��ة وم�ستمرة. فقد لوحظ مثاًل، 

يف درا�س��ة ج��رت يف جنوب �سرق اأوروبا، اأن تاأثري حمالت توعي��ة النا�س على الجتار بالأ�سخا�س غري 

ال�ستغالل

 )عند الو�سول(

قوة الت�سالت 

مبجموعات النقل

القدرة على 

ال�ستمرار يف ترويع 

ال�سحايا ل�سمان 

ا�ستمرار ال�سيطرة

مدى ال�سهولة التي 

ميكن بها حتريك 

ال�سحايا بعد بلوغ 

الوجهة

الطلب املحلي على 

الدعارة

الطلب على العمال 

دون وثائق م�سروعة

الوعي بالجتار 

بالأ�سخا�س يف جهة 

الو�سول

معرفة ال�سرطة 

بالدعارة املحلية 

واأن�سطة العمالة غري 

امل�سروعة

قوة الأنظمة �سد 

ال�ستغالل املفرط 

والعمل الق�سري

اجلهود التي تبذلها 

اأجهزة اإنفاذ القانون 

لكت�ساف الأ�سخا�س 

املُتَّجر بهم

من�ساآت الدعارة 

املحلية التي ت�ستخدم 

ن�ساء غري ُمتَّجر بهن

دين  مدى تلبية املورِّ

غري املتاجرين للطلب 

املحلي على العمل 

اجلن�سي غري امل�سروع 

واأ�سكال العمل غري 

امل�سروعة الأخرى
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مع��روف )]25[، �س 14(. وقد اأ�سري يف الواقع اإىل اأن اأن�سطة التوعية ما زالت اأ�سا�ساً حمالت اإعالمية 

موقوت��ة يقوم بها العديد م��ن املنظمات املختلفة. وعلى الرغم من اأهمية ه��ذه الأن�سطة قّلما تنظم هذه 

��ذ بفّعالية. وقّلما حتظ��ى حمالت التوعية بتقييم منا�سب كم��ا ل يتم تقا�سم الدرو�س  احلم��الت اأو ُتَنفَّ

ُهج وال�سرتاتيجيات واملواد والنتائج. امل�ستخل�سة. ومن ثم تدعو احلاجة اإىل تقييم النُّ

قرت احلاجة اإىل املزيد من البيانات القابلة للقيا�س الكم��ي واملقارنة ]26-29[. ومتثل هذه املقالة 
ُ
كم��ا اأ

حماول��ة لو�سع اإط��ار لتحديد البيان��ات املطلوب جمعها، وهن��اك حاجة اإىل منوذج �سام��ل لتنظيم تلك 

البيانات.

هل توؤيد البيانات مفهوم �ضبكات املتاجرين االإجرامية؟

ل ميك��ن اأن تنج��ح �سبكات الجتار بالأ�سخا���س اإل يف ظل نوع ما من تن�سي��ق اجلهود بني امل�ستقدمني 

والناقلني وامل�ستِغلني. وهذه املجموعات املرتابطة الثالث م�ستقلة ل يجمعها �سوى "املنَتج"، وهو يف هذه 

احلال��ة الأفراد املعر�سون خلطر ال�ستغالل. وهناك دعاوى ق�سائية ودرا�سات يف اأنحاء خمتلفة من العامل 

توثِّق وجود جمموعات متمايزة  متار�س ال�ستقدام والنقل وال�ستغالل.

وهن��اك، على �سبيل املثال، درا�سة وج��دت اأن األبانيا نقطة عبور بالدرج��ة الأوىل بني جمهورية مولدوفا 

وروماني��ا و�سربيا واأوكرانيا من جهة واإيطاليا وغريها من بلدان غرب اأوروبا من جهة اأخرى. وقد ك�سفت 

مقاب��الت اأجريت م��ع 371 فتاة وامراأة )174 منهن اأوقفن يف اإيطالي��ا و115 يف األبانيا( اأنه مت ا�ستخدام 

معابر تهريب معروفة يف الدخول واخلروج )واأن ممار�سة الر�سوة �سائعة(. ومن بني هوؤلء الفتيات والن�ساء، 

مت ا�ستق��دام 35 يف املائة مبح���س اإرادتهن و35 يف املائة بوعود وهمية بالزواج و25 يف املائة باخلداع ب�ساأن 

العم��ل ال��ذي �سيقمن به و5 يف املائة عن طري��ق البيع اأو الختطاف. وجميعه��ن تقريباً )98 يف املائة( 

�س ثلثاهن لالعتداء اجلن�سي اأو اجل�سدي. واأخ�سع بع�سهن 
ّ
ُنقلن عرب احلدود دون وثائق قانونية فيما تعر

لعالقات ارتهان نتيجة ال�ستعمال الق�سري للمخدرات ]30[. وبعد اأن تك�سفت تلك احلقائق، اتخذت 

مبادرة األبانية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س مما اأ�سهم يف تخفيف حدة امل�سكلة. واأ�سبحت األبانيا تعترب الآن 

عموم��اً م�سدراً من م�س��ادر الجتار ومل تعد بلد عبور اأو و�سول هام كم��ا كانت ]31 و32[. وت�سري هذه 

احلال��ة اإىل اأهمية قيا�س خطر الجتار بالأ�سخا�س على مر الزم��ن من اأجل التو�سل اإىل تقييم مو�سوعي 

لتاأثري جهود املنع واملقا�ساة.

ويف درا�س��ة اأخرى )تناولت بلجيكا واإيطاليا وهولندا( مت حتليل ملفات 481 �سحية اجتار. ومتت درا�سة 

اأنواع الوعود التي لّوح بها امل�ستقدمون وجن�سيات كل من امل�ستقدمني والناقلني وامل�ستِغلني وجن�سيات 
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رغمن على ممار�س��ة الدعارة مبجرد و�سولهن واأن 
ُ
ال�سحاي��ا واأ�ساليب نقلهم. وُوج��د اأن ثلثي ال�سحايا اأ

ن�سفه��ن تعر���س لل�س��رب ب�سكل اأو باآخ��ر. ومت يف تلك الدرا�س��ة، حتديد خم�سة من بل��دان امل�سدر 

و�ست��ة من بلدان العبور واأربعة م��ن بلدان الو�سول، مما ي�سري بو�س��وح اإىل الطبيعة عرب الوطنية لالجتار 

بالأ�سخا�س ]22[.

ولأغرا���س الدرا�سات من قبيل تلك املذكورة اأعاله، اأجريت مقابالت مع اأعداد كبرية ممن لديهم خربة 

مبا�سرة يف الجتار بالأ�سخا�س. وعليه، فاإن هذه الدرا�سات ت�ستو�سح جوانب ميكن ا�ستخدامها يف جهود 

املنع والتدخل. وهي توفر على وجه التحديد معلومات عن الأ�ساليب والوعود امل�ستخدمة يف ال�ستقدام 

واملبال��غ املدفوعة للم�ستقدمني لأغرا���س الوثائق وال�سفر وتك�سف عن اأن �سبكات الجتار تتاألف عموماً 

م��ن جمموع��ات �سغرية )يف ن�سف احلالت، مل يتجاوز قوام كل جمموع��ة ثالثة اأ�سخا�س، ويف 90 يف 

املائ��ة م��ن احلالت مل ت�سم��ل املجموعات اأكرث من �سبع��ة م�ساركني(. كما مت تبنّي م��ن الدرا�سات اأن 

ات�سال امل�ستقدمني بال�سحية لأول مرة كان، يف معظم احلالت، قبل اأقل من اأ�سبوعني من املغادرة، واأن 

امل�سال��ك والأ�ساليب امل�ستخدمة يف تهريب الأ�سخا�س ت�سبه تلك امل�ستخدمة يف اأنواع الجتار الأخرى. 

ومن الوا�سح اأن هذه املعلومات مفيدة يف تدريب عنا�سر ال�سرطة واملالحقة الق�سائية ويف حتديد ال�سحايا 

مي اخلدمات وتثقيف اجلمهور، وهو ما ي�ستدع��ي جتميعها من مواقع اأخرى مل تتلق بعد  وم�ساع��دة مقدِّ

الهتمام والتحليل على نحو منهجي ]35-33[.

ــرات القائمة على احلاالت  ــبكات االإجرامية والتقدي ــع بني احتمال اخلطر وال�ض اجلم

املعروفة

م اخلدمة والباحث  ع و�سانع ال�سيا�سات و�سابط ال�سرطة ومقدِّ ماذا يعني كل ذلك اإذاً بالن�سبة اإىل امل�سرِّ

ال��ذي ي�سعى اإىل ر�سم �سورة �ساملة لالجتار بالأ�سخا�س ميك��ن العتماد عليها لأغرا�س املنع والتدخل 

)وميكن التحقق من فّعاليتها على نحو موثوق(؟ اإن الإجابة تكمن يف اجلمع بني اأ�ساليب التقدير الثالثة 

القائمة وذلك من الزاويتني النظرية والعملية على حد �سواء.

وي�س��ري ال�سكل ال�ساد�س اإىل كيفية اجلمع بني اأ�ساليب التقدير الثالثة. اأوًل، يتعنّي حتديد عنا�سر اخلطر 

وجمعه��ا وقيا�سه��ا يف جميع اأجزاء الع��امل حيث ُي�ستبه بوج��ود م�سكلة الجتار )كما ج��اء يف ال�سكل 

الأول(. وتل��ك مهمة ج�سيمة ولكنها جديرة بالتنفيذ لأن �سبكات الجتار بالأ�سخا�س لها على ما يبدو 

جوان��ب ت�سابه واختالف ل ميكن فهم اأهميتها اإل م��ن خالل جتميع املزيد من البيانات من طائفة اأو�سع 

م��ن املواقع. وميكن اأن ت�سري القيا�سات الدورية )ال�سنوية اأو ن�س��ف ال�سنوية( لعوامل اخلطر اإىل تزايد اأو 
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تناق�س اأعداد املجموعات املعر�سة خلطر الجتار على مر الزمن واأن حتدد ما هي العوامل التي ت�سهم اأكرث 

)اأو اأقل( يف احتمال اخلطر.

ثانياً، ميكن اإجراء قيا�س كمي ملراحل ال�ستقدام والنقل وال�ستغالل )عند الو�سول( يف عملية الجتار 

دين والعمالء وهيئات و�سع الأنظمة واملناف�سني يف كل مرحلة.  بالأ�سخا�س با�ستحداث موؤ�سرات للمورِّ

وم��ن �ساأن ا�ستحداث اأ�سلوب موّح��د للقيا�س اأن ميّكن من اإجراء تقديرات موثوقة على مر الزمن ويف 

مواقع خمتلفة. ومن اأهم حما�سن اعتماد نهج النمذجة يف درا�سة �سبكات الجتار بالأ�سخا�س اأنه ميّكن 

م��ن تقييم تاأثري تدابري املنع والتدخل عند كل خطوة من خط��وات عملية الجتار. ومن املمكن تقييم 

تاأثري التغ��ريات يف �سيا�سات الهجرة وا�سرتاتيجيات الإنفاذ وُنُه��ج خدمة ال�سحايا عرب الزمان واملكان 

.]38-36 ،7[

ثالث��اً، ل بد من جمع املعلومات عن حالت الجت��ار بالأ�سخا�س املعروفة )�سواء املبلَّغ عنها اأو غري املبلَّغ 

عنه��ا( من الأماك��ن املختلفة لدعم التقدي��رات ب�ساأن مراح��ل ال�ستقدام والنق��ل والو�سول ومن ثم 

ا�ستخدامها يف ح�ساب التقديرات �سمن هام�س خطاأ حمدد )على اأ�سا�س معدلت الإبالغ امل�ستقاة من 

املقابالت مع ال�سحايا ومن حجم املجموعة ال�سكانية املعر�سة للخطر التي ت�سملها عملية جمع املعلومات 

والتقديرات يف اأماكن خمتلفة من العامل(.

وعليه، فاإن تقييم الجتار بالأ�سخا�س يجب اأن يتم على مراحل ثالث. اأوًل، انطالقاً من دائرة "املعر�سني 

للخط��ر" يف ال�س��كل ال�ساد�س، من ال�س��روري ا�ستحداث تقدير حلجم "جمموع��ة املعر�سني للخطر". 

ويت��م تقدير م�ستوى اخلطر ه��ذا با�ستخدام موؤ�سرات كتل��ك املعرو�سة يف ال�س��كل الأول. وعلى غرار 

"موؤ�سر موؤ�س�سة ال�سفافية الدولية اخلا�س باإدراك وجود الف�ساد"، ميكن حتديد العوامل املرتبطة بالجتار 
بالأ�سخا�س وقيا�سها على نحو مقارن ]39[. والتغريات يف حجم جمموعة ال�سحايا املحتملني عرب الزمن 

موؤ�سرات مهمة على جناح اجلهود ملنع الجتار بالأ�سخا�س واحلد منه.

وتتاأل��ف املرحل��ة الثانية من التقدي��ر )الأطر الثالثة الو�سط��ى يف ال�سكل ال�ساد�س( م��ن تقييم الجتار 

بالأ�سخا���س من خ��الل منوذج ل�سبكة من�ساآت )انظر ال�سكل اخلام���س(. وميكن حتديد كمية املتغريات 

التي ي�ستند اإليها ذلك النموذج )انظر اجلدول 2( وقيا�سها لتحديد تاأثري التغريات على الإمداد والطلب 

وو�س��ع الأنظمة واملناف�سة يف من�س��اآت الجتار بالأ�سخا�س. وت�ستند معاملة الجت��ار بالأ�سخا�س كن�ساط 

تق��وم به �سب��كات م�ساريع اأعمال ت�ستجيب لل�سغوط املوؤثرة على الربح والقدرة على البقاء اإىل عدد من 

الدرا�س��ات التجريبية القائمة. ومن �ساأن تقدير التغريات التي مت��ر بها من�ساآت الجتار على مر الزمن اأن 

يوفر موؤ�سراً يدل على التاأثري الذي حتدثه ال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة ملنع �سبكات الجتار وتعطيلها.
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وت�سري املرحلة الثالثة للتقدير )الدائرة اليمنى يف ال�سكل ال�ساد�س( اإىل اأنه مبجرد تقدير حجم املجموعة 

املعر�س��ة للخطر )مبا يف ذل��ك التغريات عرب الزمن( ومبجرد قيا�س تاأث��ري ال�سرتاتيجيات املذكورة اأعاله 

عل��ى �سبكات الجتار )مبرور الزمن(، ي�سبح من املمكن التو�س��ل اإىل تقدير اأف�سل للتغريات يف اأن�سطة 

الجت��ار ككل )بتقدير ن�سبة املجموعة املعر�سة للخطر الت��ي ُت�ستغل يف نهاية املطاف من جانب �سبكات 

الجتار(. وميكن حتقيق ذلك مبجرد جمع البيانات من مناطق عدة لختبار النموذج وحت�سينه.

االحتياجات يف امل�ضتقبل

اإن ح��ل م�سكلة تقدير الجتار بالأ�سخا�س يكم��ن يف بذل جهود خمل�سة جلمع البيانات ب�سورة منهجية 

ُهج، كما هو مبني يف هذه املقالة. و ي�ستدعي ذلك اتخاذ اخلطوات  على مر الزمن با�ستخدام توليفة من النُّ

التالية: )اأ( يتعنّي تقدير اأعداد املعر�سني خلطر الجتار؛ )ب( يتعنّي اأن يوؤخذ يف احل�سبان ال�سغوط على 

الإم��داد والطلب وو�سع الأنظمة واملناف�سة التي توؤثِّر على اأن�سط��ة الجتار يف مراحل ال�ستقدام والعبور 

وال�ستغالل )عند الو�سول(؛ )ج( ينبغي ا�ستخدام حالت الجتار بالأ�سخا�س املعروفة املبلَّغ عنها وغري 

املبلَّغ عنها لتقدير املدى الكامل لالجتار.

هن��اك اأمران تفتق��ر اإليهما البحوث التي اأجريت ب�س��اأن الجتار حتى الآن: نهج بحث��ي وا�سح وبيانات 

م هذه املقالة نهجاً بحثياً لكن الأمر ما زال يفتقر  جممعة ب�سكل منهجي من م�سادر ومناطق متعددة. وتقدِّ

اإىل الإرادة وامل��وارد لتمويل اإجراء البحوث والدرا�س��ات التي ترمي اإىل فهم اأف�سل لالجتار بالأ�سخا�س 

وقيا�سه على نحو منهجي.
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**

 وماريانو ت�سافارديني
*
بقلم اإليا�س كارانزا

  
****

 وجيانان غوو
***

وبيرت غا�سرتو

 
†
 و�سيليا ليوني�س

*****
وتوليو كاهن

††
وما�سامبا �سيتا

خال�ضة

 ق��د يطرح اجلمع املنهجي للبيان��ات املتعلقة باجلرمية والعدالة حتدياً خطرياً اأم��ام البلدان النامية. فكثري من 

ه��ذه البلدان يفتقر اإىل اآليات وطنية منتظمة جلمع البيان��ات املتعلقة باجلرمية وحتليلها ون�سرها وا�ستخدامها. 

وعن��د البّت يف خيارات التمويل، ق��د يكون هناك خيار �سارخ بني تخ�سي�س املوارد القيِّمة جلمع البيانات 

من جهة وت�سيري دوريات لل�سرطة يف ال�سوارع من جهة اأخرى. ويف �سياق التديّن املتّكرر ملعدلت ا�ستجابة 

البلدان النامية للمبادرات الدولية املتعلقة بجمع البيانات، مثل درا�سة الأمم املتحدة ال�ستق�سائية لجتاهات 

اجلرمي��ة وعمليات نظم العدالة اجلنائي��ة، ت�ستند هذه املقالة اإىل خربات الأخ�سائيني املمار�سني لكي تقرتح 

�سباًل لو�سع نظم فّعالة جلمع البيانات يف البلدان النامية. وُتربز املقالة اأهمية بناء القدرات واحلو�سبة والدعم 

التقني الذي تقّدمه اجلهات الفاعلة الدولية ذات ال�سلة.

مقّدمة

متّثل الإح�س��اءات املتعلقة باأحوال الإجرام والعدالة اجلنائية اأداة هامة لدى جميع احلكومات يف �سوغ 

وتنفيذ �سيا�سات جنائية مت�سقة وفّعالة. فلهذه البيانات اأهمية حيوية لدى البلدان النامية،  ل لأنها تبنّي 

اأح��وال اجلرمي��ة يف البلد املعني فح�سب بل ولأنها ميكن اأن ت�ساع��د على قيا�س التقدم املحرز يف جممل 

عملي��ة التنمية. كم��ا اأن البيانات املتعلقة باجلرمية موؤ�س��ر مفيد يف قيا�س وتقييم فعالي��ة الربامج املتعلقة 

ب�سواب احلكم واحلد من الفقر.

مدير معهد اأمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني.
 *

وزارة العدل، الأرجنتني.
 **

مدير معهد الدرا�سات الأمنية، جنوب اأفريقيا.
 ***

وزارة العدل، ال�سني.
 ****

باحث، بلدية �ساو باولو، الربازيل.
 *****

مندوب مديرية ال�سرطة الوطنية، الفلبني.
 †

مدير املعهد الأفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني.
 † †
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ومع ذلك، يواجه الكثري من البلدان النامية عقبات هامة يف توليد البيانات عن اجلرمية والعدالة اجلنائية، 

ح�سبم��ا ي�سهد عليه التديّن املتكرر ملعدلت الرد على ال�ستق�س��اءات الإقليمية املتعلقة بهذه امل�ساألة. 

وخ��ري مث��ال على ذلك الدرا�سة ال�ستق�سائي��ة الرابعة لجتاهات اجلرمية يف اأفريقي��ا، التي قام بها املعهد 

الأفريق��ي ملنع اجلرمي��ة ومعاملة املجرمني. فمن بني احلكومات البالغ عدده��ا 44 التي ُدعيت للم�ساركة 

يف ذل��ك ال�ستق�س��اء مل ترد عليه �س��وى ت�سع دول )نحو 20 يف املائة(، هي اأوغن��دا وبوت�سوانا وجنوب 

اأفريقي��ا وزامبيا وزمبابوي و�سي�سيل وغانا ومدغ�سق��ر وموري�سيو�س. ومعدلت الرد املتدّنية هذه ل تنفرد 

بها اأفريقيا، فهي موجودة اأي�ساً يف �سائر مناطق العامل النامي.

ولذل��ك التديّن يف معدلت الرد اأ�سباب متعددة، م��ن اأهمها اأن البيانات النوعية والكمية التي ي�سهل 

معاجلتها كثرياً ما ل تكون متاحة. فكثري من البلدان النامية يفتقر اإىل اآليات وطنية را�سخة جلمع البيانات 

ع��ن اجلرمي��ة وحتليلها ون�سرها وا�ستخدامه��ا. ويف ظروف كهذه، ي�سبح جمع البيان��ات عن اجلرمية عملية 

�ساقة، �سواء على �سعيد ت�سميم اآليات جمع البيانات اأم على �سعيد اجلمع الفعلي للبيانات.

وكث��رياً ما ي�سار اإىل نق�س املوارد كواحد من العوام��ل التي ت�سهم يف الو�سع احلايل. وحتى عندما يعترب 

الإب��الغ ع��ن اجلرمية وظيفة هامة لأنه يزّود النا�س مبعلومات عن مدى اأمان جمتمعهم فاإن بع�س الهيئات 

احلكومي��ة التي تعاين من �سّح �سدي��د يف املوارد املالية قد يتغا�سى عن القي��ام باأن�سطة روتينية من هذا 

القبيل من اأجل توفري املوارد الالزمة لت�سيري دوريات يف ال�سوارع. فالقيود املفرو�سة على امليزانية تتطّلب 

تقلي���س بع�س الأن�سطة، وكثرياً م��ا يكون الإبالغ عن اجلرمية اأوىل �سحايا ه��ذه القيود. كما اأن موظفي 

املراكز ال�سغرية التي تقّل فيها اجلرائم قد ي�سعرون اأن الإبالغ عن اجلرمية عملية ل داعي لها.

وغالب��اً ما يكون الرد على ال�ستق�ساءات ن�ساطاً م�ستغرق��اً لكثري من الوقت. والختالفات بني ت�سنيفات 

اجلرمي��ة املحلي��ة وتعاريفه النموذجي��ة ال��واردة يف ال�ستق�ساءات الدولي��ة جتعل م��لء ال�ستبيانات اأكرث 

تعقي��داً؛ وم��ن ثم، فقد ُي�سرف النظر عن تلك العمليات حتى قبل الب��دء بها. وفيما يتعلق باجلرائم ذات 

ال�سل��ة باتفاقيات الأمم املتحدة الأخرية املتعلقة مب�سائل املخ��درات واجلرمية والإرهاب، غالباً ما تكون تلك 

دت يف ت�سريعات وطنية. الختالفات اأقل �سدة، لأ�سباب منها اأن اأحكام تلك ال�سكوك الدولية قد ُج�سِّ

واإىل جان��ب ذلك، تتطلب معظ��م البيانات معاجلة اإ�سافية قبل اأن ميكن ا�ستخدامها. فعلى �سبيل املثال، 

قد يتعني على املوظفني الذين يقومون بتجميع البيانات الالزمة ل�ستبيان ما اأن ي�سدوا ثغرات ويح�سبوا 

تقدي��رات اإذا كان��ت البيانات ناق�سة عند امل�سدر. كما اأنه يغل��ب اأن ينّفذ تلك العمليات موظفون لي�س 

لديهم كثري من اخلربة ذات ال�سلة اأو يفتقرون اإىل التدريب املنا�سب، ومن ثم فلي�س بو�سعهم اأن ي�سطلعوا 

مبهمة من هذا القبيل.
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ويتعل��ق بع�س التحديات التي تواجهها البلدان النامية يف جم��ال الإبالغ عن البيانات بطلب البيانات 

ذات��ه. وم��ن �ساأن عدم وجود روؤي��ة م�سرتكة عامة ملا يج��ري قيا�سه اأن يجعل العملي��ة �سعبة. وتت�سمن 

ا�ستمارات ال�ستق�ساء تعاريف ت�ستند اإىل طائفة وا�سعة من اجلرائم املرتكبة يف خمتلف البلدان. فاجلرمية 

املنظمة، مثاًل، ت�سمل جمموعة وا�سعة من الأن�سطة الإجرامية املتباينة. وهناك يف الواقع تقرير �سادر عن 

مكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخ��درات واجلرمية، عنوانه "نتائج درا�سة ا�ستق�سائية رائدة لأربعني جماعة 

اإجرامي��ة منظمة خمت��ارة يف �ستة ع�سر بلداً" )اأيلول/�سبتمرب 2002(، خل�س اإىل اأن النتيجة الأ�سد لفتاً 

لالنتب��اه يف عملي��ة جمع البيانات هذه هي تن��وع اجلماعات التي ُجمعت عنه��ا البيانات، مما يدل على 

اأن��ه عندما ُي�سار اإىل اجلرمية املنظمة عرب وطنية فاإمن��ا ُي�سار اإىل ظواهر خمتلفة جداً يف مناطق خمتلفة، مثل 

تهريب ال�سجائر يف بلد ما والجتار بالب�سر يف بلد اآخر.

واإىل جانب ذلك، قد تكون اجلرائم النادرة يف البلدان املتقدمة، مثل اختطاف ال�سيارات و�سرقة املوا�سي 

وال�سط��و مع احتجاز ال�سحية )الختط��اف الوجيز(، اأكرث �سيوعاً يف البلدان النامية. بل اإن اإح�ساء عدد 

جرائم القتل العمد قد يجري ب�سورة خمتلفة يف البلدان النامية املختلفة.

وق��د تغفل ال�ستق�ساءات املقارنة الدولية احلالية م�سائل اأخرى. ففي بع�س البلدان النامية، مثاًل، لي�س 

جري يف 39 مدينة 
ُ
م��ن النادر اأن يعاين �سحايا اجلرائم من ق�س��وة ال�سرطة. وثمة ا�ستق�ساء عن الإيذاء اأ

يف ولي��ة �ساو باولو يف الربازيل اأظه��ر اأن 9.4 يف املائة من �سحايا اجلرائم يتعر�سون لالعتداء من جانب 

اأفراد ال�سرطة.

كم��ا اأن اكتظاظ ال�سجون يف جميع بلدان اأمريكا الالتينية تقريباً يف�سي اإىل احتجاز الكثريين يف مرافق 

ال�سرطة. وهوؤلء املحتجزون ل ُي�سملون يف اإح�ساءات ال�سجون، ولذلك، قد تكون اأعداد نزلء ال�سجون 

التي تقّدم اإىل الأمم املتحدة اأدنى من اأعداد ال�سجناء الفعلية. ومن ثم فاإن البيانات املجموعة قد ل جت�سد 

دوماً بالكامل اأحوال اجلرمية اخلا�سة يف بع�س البلدان النامية.

ويب��دو اأن ق�س��ور الإبالغ عن اجلرمية ميّثل م�سكل��ة اأخرى يف بع�س البلدان النامي��ة. ففي ا�ستق�ساءات 

الإي��ذاء، مثاًل، قد يقول الأ�سخا�س امل�ستجَوبون اإنهم ق��د اأبلغوا عن ارتكاب جرمية ما، لكنهم يف الواقع 

جري يف مدن ولية �ساو باولو يف الربازيل اأن 
ُ
مل ُيعدوا بالغاً ر�سمياً. وقد اأظهر ا�ستق�ساء الإيذاء الذي اأ

86.4 يف املائة من �سحايا اختطاف ال�سيارات قالوا اإنهم ات�سلوا بال�سرطة عقب وقوع اجلرمية لكن 4.5 يف 

املائة فقط من هوؤلء قاموا فعاًل مبكاملة ال�سرطة اأو بالت�سال باأحد اأفرادها.

ونظ��راً لت��دين حجم املوارد املخ�س�س��ة لالإبالغ عن اجلرمية، فق��د تواجه البلدان النامي��ة اأي�ساً حتديات 

هائل��ة يف تولي��ف املعلومات املتعلقة باجلرائ��م على ال�سعيد الوطني. ويف البل��دان التي تتكون من احتاد 
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م فيها اإدارات ال�سرطة على م�ستوى حكومة  فيدرايل لوليات م�ستقلة، مثل الربازيل، والبلدان التي ُتنظَّ

الولي��ة اأو احلكوم��ة املحلية، قد تواجه احلكومات �سعوبات يف احل�سول عل��ى البيانات املتعلقة باجلرائم 

م��ن ال�سلطات املحلية. كما اأن املواطنني قد ُيبّلغون ع��ن اجلرائم لثنني اأو اأكرث من اأجهزة اإنفاذ القانون، 

مم��ا يف�سي اإىل ت�ساعف العد الذي ل ميكن اإزالته اإل بتحّقق اإ�سايف من البيانات، وهو عملية كثرياً ما ل 

تتوفر لها املوارد الالزمة.

كم��ا ق��د يكون هناك ت�سّور باأن البيانات املتعلقة باجلرائم بيانات �سرية ول يجوز اأن تطلع عليها حكومات 

اأخرى اأو منظمات دولية. ويف حالة ال�ستق�ساء الذي اأجراه املعهد الأفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني 

املذك��ور اأعاله، اأعرب اأح��د املجيبني عن اأ�سفه لأنه لي�س مبقدوره اأن يقّدم تقريراً كاماًل لأن احلكومة مل 

توافق على الطلب.

وقد ل تخ�س�س احلكومات املوارد الكافية جلمع البيانات املتعلقة باجلرمية وحتليلها لأنها تعطي هذه امل�ساألة 

اأولوي��ة متدني��ة. وكثرياً ما ل تدرك احلكوم��ات اأهمية هذه العملية، فتعطي م�ساأل��ة تقرير ال�سيا�سات يف 

ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اأولوية متدنية.

�ضبل معاجلة امل�ضكلة

اإن اإن�ساء نظم فعالة جلمع البيانات �سرط لزم لتح�سني الو�سع احلايل. وينبغي لربامج ر�ساد احلكم التي 

تق��ّدم اإىل البلدان الأفريقية �سمن اإطار الأمم املتح��دة للم�ساعدة الإمنائية اأن ت�سمل م�ساعدات تقنية يف 

جمال اإنتاج وتخزين وتعميم البيانات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية. وبناء القدرات يف ميدان الإح�ساء 

�س��رورة اأ�سا�سية لإنتاج تقارير اإح�سائية جي��دة ولرت�سيخ هذه العملية واإ�سف��اء الطابع املوؤ�س�سي عليها. 

وينبغ��ي جلهود بناء الق��درات اأن ت�سمل الأجهزة احلكومية الوطنية واملحلية عل��ى ال�سواء واأن تت�سمن 

اأن�سطة تدريبية يف جمال الإح�س��اء ودورات خا�سة ب�ساأن عمليات ال�ستق�ساء والتحليل والبحث وغري 

ذل��ك. كما ي�سمل بن��اء القدرات اإدخال حت�سينات منهجية على ال�ستق�س��اءات الرئي�سية وعلى جتميع 

البيانات وكل الأن�سطة املوّجهة نحو بناء قدرة الهيئات الإح�سائية على تلبية الحتياجات.

وحيثما توجد نظم من هذا القبيل، ينبغي بذل مزيد من اجلهود ملوا�سلة حت�سينها ولإزالة اأوجه الت�سارب. 

وبغية معاجلة الثغرات يف البيانات، ينبغي القيام باأن�سطة ت�سمل حت�سني نظم الإبالغ املوجودة لدى جميع 

الأجهزة التي متّثل جزءاً من نظام العدالة اجلنائية، وذلك بتخ�سي�س موارد يف امليزانية لهذا الغر�س.
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ول يق��ل عن ذلك اأهمية ال�سع��ي اإىل اأمتتة عمليات جمع الإح�ساءات املتعلق��ة باجلرمية. وينبغي اإن�ساء 

قواع��د بيانات حا�سوبية ب�س��اأن اجلرمية والأفعال الإجرامي��ة واإدارة �سوؤون العدال��ة اجلنائية. كما ينبغي 

اإن�س��اء قواع��د بيانات ذات �سل��ة حتتوي على معلوم��ات يف جمال علم اجلرمية، مث��ل درا�سات البحوث 

واملن�س��ورات. وينبغي للحكومات اأي�س��اً اأن توّفر لالإح�سائيني والباحثني فر�ساً ملناق�سة �سبل حت�سني نظم 

الإبالغ واإجراءات جمع البيانات وو�سع التقديرات.

وقد بّينت التجربة اأن لالأمم املتحدة دوراً هاماً يف معاجلة م�سكلة تدين الهتمام يف عمليات جمع البيانات 

ع��ن اجلرائ��م. ومن �ساأن انتظام الطلبات من جانب الأمم املتحدة لتق��دمي بيانات متعلقة باجلرمية اأن يحفز 

الأن�سط��ة املحلية وي�ستح��ث الوعي باأهمية جمع البيانات عن اجلرائم. ويف ه��ذا ال�سياق، ميكن لدرا�سة 

الأمم املتح��دة ال�ستق�سائية لجتاه��ات اجلرمية وعمليات ُنظ��م العدالة اجلنائية والدرا�س��ة ال�ستق�سائية 

الدولي��ة ب�ساأن �سحايا اجلرمية اأن ميثال نقطة انطالق للتنمي��ة املوؤ�س�سية. وعالوة على ذلك، وبغية تدعيم 

الأن�سط��ة التي ت�سجع على ا�ستخدام الإح�ساءات، ينبغي لالأو�ساط الإح�سائية اأن تعيد النظر يف كيفية 

عر���س الإح�ساءات لعام��ة النا�س واأن تنظر يف كيفية حت��زمي منتجاتها وخدماتها عل��ى النحو الأف�سل. 

فالإح�س��اءات حتظ��ى بتقدير اأكرب اإذا كانت �سهل��ة الفهم. ومن �ساأن الدعاي��ة ل�ستخدام الإح�ساءات 

اأن تذك��ي وعي النا�س بدور الإح�ساءات يف حياتهم. وت�سمل تل��ك الدعاية اأن�سطًة مثل حلقات عمل 

لتقدير اأهمية البيانات وعرو�ساً اإي�ساحية للموظفني احلكوميني والأفراد. ويجب اإقامة �سراكات اأمنت مع 

املوؤ�س�س��ات التعليمية والبحثية. ومن �ساأن ازدياد الوعي باأهمية الإح�ساءات اأن يف�سي اإىل اإعطاء اأولوية 

اأعلى لتمويل الأن�سطة الإح�سائية.

وميك��ن ل��الأمم املتحدة اأن توؤدي دوراً هام��اً يف تلك الأن�سطة نظراً ملا لها من ب��اع طويل يف جمع البيانات 

وحتليله��ا ون�سره��ا وملا داأبت عليه منذ عهد قدمي من تعاون م��ع احلكومات وغريها من اجلهات الفاعلة، مبا 

فيه��ا املنظم��ات غري احلكومية، ب�ساأن م�سائل جمع البيانات. ويف ح��الت كهذه، ميكن لالأمم املتحدة اأن 

تعم��ل كو�سيط م�ساعد يف تدعيم القدرات الوطنية املتعلق��ة باإح�ساءات العدالة اجلنائية. ويقوم مكتب 

الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بدور حموري يف تقدمي امل�ساعدة التقنية اإىل الدول التي ت�سرع يف 

اإن�ساء اآلية منا�سبة جلمع البيانات املتعلقة باجلرمية ولالإبالغ عنها. كما ميكن لالأمم املتحدة اأن توفر التدريب 

ن الدول الأع�ساء من احل�سول على  على ال�سعيدين الوطني والإقليمي واأن تدير اآلية فعالة ل�سمان متكُّ

البيانات املجمعة و�سمان تقا�سم املعلومات بني خمتلف املنظمات والأجهزة.

وميكن للمكتب اأي�ساً اأن يوؤدي دوراً يف تقييم مدى احلاجة اإىل برامج للتدريب، ويف ت�سميم تلك الربامج 

وتن�سيقها، ويف امل�ساعدة على ت�سميم امل�ساريع واإعدادها وتنفيذها، ويف توفري غري ذلك من م�سورة اخلرباء 

م  جدوى اإن�ساء مكاتب اإقليمية م�سوؤولة عن جمع البيانات  بناء على الطلب. كما ميكن للمكتب اأن يقيِّ
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يف خمتلف اأنحاء العامل، واأن ي�ساعد احلكومات على اكت�ساب فهم اأف�سل لأهمية ما تبذله الأمم املتحدة 

م��ن جهود جلمع البيانات عل��ى ال�سعيد الدويل، واأن يقّدم م�ساعدة اأجنع لأن�سطة الأمم املتحدة يف جمال 

جمع املعلومات.
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**

 وبياتا غرو�سين�سكا
*
بقلم ايريك غريفهومل

****
 وماركو هي�سكانن

***
وكاوكو اأروما

 
*****

و�ستيفن ميهوريان

†
وبول �سميت

خال�ضة

 ت�سم��ل املبادرات الدولية اخلا�سة بجم��ع البيانات يف جمال اجلرمية والعدالة اجلنائي��ة درا�سة الأمم املتحدة 

ال�ستق�سائي��ة لجتاهات اجلرمية وعمليات نظ��م العدالة اجلنائية ومبادرات اإقليمي��ة مثل الكتاب املرجعي 

الأوروب��ي لإح�س��اءات اجلرمية والعدالة اجلنائية. ومع اأن جهود جمع البيان��ات عرب البلدان توفر روؤية ثاقبة 

فري��دة للجرائ��م املبّلغ عنها على ال�سعيدين ال��دويل والإقليمي، فهي تواجه حتدي��ات كبرية، منها �سرورة 

احلف��اظ عل��ى م�ستويات ال�ستجاب��ة و�سمان م��لء ال�ستبيانات ب�س��ورة كاملة و�سب��ط الختالفات يف 

التف�س��ريات الوطنية. وتت�سمن هذه املقالة اقرتاحات مقّدمة من ع��دة خرباء يف ميدان اإح�ساءات اجلرمية 

ب�س��اأن كيفية حت�سني عمليات جمع البيانات احلالية عرب البل��دان. وهي تعالج م�سائل ت�سميم ال�ستبيانات 

ودورية ال�ستق�ساءات وتوفر البيانات يف حينها و�سبط النوعية واحتياجات م�ستعملي البيانات.

درا�ضة االأمم املتحدة اال�ضتق�ضائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية

�سرع��ت الأمم املتحدة يف اإجراء درا�س��ة الأمم املتحدة ال�ستق�سائية لجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة 

اجلنائية عماًل بطلبات مقّدمة من اجلمعية العامة. وقد �سملت اأوىل درا�سات الأمم املتحدة ال�ستق�سائية الفرتة 

1970-1975. ومنذ عام 1984، جرى جمع البيانات عن وقوع اجلرائم املبّلغ عنها وعمليات نظم العدالة 

اجلنائية على ف��رتات منتظمة من خالل تلك الدرا�سة ال�ستق�سائية )انظر اجلدول 1(، وفقاً لقرار املجل�س 

القت�سادي والجتماعي 48/1984 املوؤرخ 25 اأيار/مايو 1984. وتقّدم نتائج الدرا�سة ال�ستق�سائية ملحة 

جمملة عن الجتاهات ال�سائدة وعن عالقات الرتابط بني خمتلف اأجزاء نظم العدالة اجلنائية، ومن ثم فهي 

ت�ساعد على اتخاذ قرارات اإدارية م�ستنرية على كل من ال�سعيدين الوطني والدويل.

املجل�س الوطني ال�سويدي ملنع اجلرمية.
 *

وزارة العدل البولندية وجامعة وار�سو.
 **

املعهد الأوروبي ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنت�سب اإىل الأمم املتحدة.
 ***

املعهد الأوروبي ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنت�سب اإىل الأمم املتحدة.
 ****

وزارة العدل، كندا.
 *****

وزارة العدل، هولندا.
 †
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ويت�سّم��ن ال�ستبيان امل�ستخدم لأغرا�س الدرا�سة ال�ستق�سائية جمموعة اأ�سئلة تلتم�س بيانات اإح�سائية 

عن املكونات الرئي�سية لنظم العدالة اجلنائية. وجُتمع من خالل تلك الدرا�سة مقادير كبرية من البيانات 

ت�سم��ل نطاقاً وا�سعاً من املوؤ�سرات الهامة جلرمية والعدالة اجلنائية، ومنها بيانات م�ستقاة من ال�سرطة ومن 

اأجهزة النيابة العامة واملحاكم وال�سجون.

ــات االأمم املتحدة اال�ضتق�ضائية الت�ضع الجتاهات  ــملتها درا�ض اجلدول 1-      الفرتات التي �ض

اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية

االأ�ضباب املحتملة لتدين معدالت الرد على ا�ضتبيان الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية

اإن ت��دين معدلت الرد عل��ى ال�ستق�ساء، والتي يبدو اأنها ت�سهد مزيداً من التدين، �ساغل رئي�سي. اإذ مل 

يرد على ا�ستبيان الدرا�سة ال�ستق�سائية الثامنة حتى عام 2005 �سوى 65 بلداً، على الرغم من مرور ثالث 

�سن��وات على انتهاء الفرتة التي �سملتها تلك الدرا�س��ة )2001-2002(. ومع اأنه ظلت ترد ردود اإ�سافية 

حت��ى بعد 2005 فقد كانت تلك الردود قليلة الع��دد. وفيما يتعلق بالدرا�سة ال�ستق�سائية ال�ساد�سة، ورد 

75 رداً يف غ�سون ثالث �سنوات بعد انتهاء الفرتة امل�سمولة بتلك الدرا�سة، ومل ترد بعد ذلك احلني �سوى 

خذت تلك الأرقام كموؤ�سر على العدد النهائي املتوقع للردود على ال�ستق�ساء 
ُ
ردود اإ�سافية قليلة. واإذا ما اأ

الثامن فيمكن توقع نحو 72 رداً، اأي اأقل بكثري من عدد الردود الواردة على ال�ستق�ساء ال�سابع، الذي بلغ 

92 رداً، ومن عدد الردود الواردة على ال�ستق�ساء ال�ساد�س، الذي بلغ 83 رداً.

واأ�سب��اب ت��دين معدلت الرد عل��ى ال�ستق�ساء متع��ددة، والعبء الواقع على كاه��ل املجيبني عامل  

رئي�س��ي يف ذلك. اإذ اإن ع��ددا كبريا من الأ�سئلة الواردة يف ا�ستبيان ال�ستق�ساء احلايل يتطلب تعليقات 

ومالحظات اإ�سافية، وهذه مهمة تتطلب قدراً اأكرب بكثري من وقت املجيبني ومواردهم.

الدرا�سة ال�ستق�سائية

الفرتة امل�سمولة 

بالدرا�سة ال�ستق�سائية

ال�سنة التي ُوزع فيها 

ال�ستبيان

الأوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلام�سة

ال�ساد�سة

ال�سابعة

الثامنة

التا�سعة

1975-1970

1980-1975

1986-1980

1990-1986

1994-1990

1997-1995

2000-1998

2002-2001

2004-2003

1978

1983

1988

1992

1996

1999

2001

2003

2005
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وثمة �سبب اآخر لتدين معدلت الرد على ال�ستق�ساء لعله الت�سور ال�سائد بقلة جدواه بالن�سبة للحكومات 

املعنية. اإذ اإن احلكومات كثرياً ما ل ت�ستعمل البيانات الدولية املتعلقة باجلرمية اإل من اأجل مقارنة ترتيب 

البل��دان امل�ساركة ومواقعها الن�سبي��ة فح�سب، ونادراً ما ت�ستعمل لال�سرت�ساد به��ا يف �سوغ ال�سيا�سات. 

ونظ��راً لأن امل�ستعمل��ني يدركون الختالفات ال�سا�سعة يف الت�سريع��ات اجلنائية ويف كيفية تنظيم اأجهزة 

العدالة اجلنائية والنظم الإح�سائية بني املناطق املختلفة، فاإن ما جتّمعه الأمم املتحدة من بيانات دولية عن 

اجلرمي��ة نادراً ما ُي�ستعم��ل يف مقارنة اأمناط اجلرمية ونظم العدالة اجلنائي��ة يف البلدان املختلفة، بل ي�ستعان 

باملعلومات الإقليمية، مثل املرجع الأوروبي لإح�ساءات اجلرمية والعدالة اجلنائية. ومن املحتمل اأن بع�س 

احلكومات تت�سور اأن ملء ا�ستبيان الدرا�سة ال�ستق�سائية هو مبثابة خدمة تقّدمها اإىل الأمم املتحدة ولي�س 

ن�ساطاً �سيكون يف نهاية املطاف نافعاً لها ول�سائر اأع�ساء املجتمع الدويل.

تقدمي اإجابات جمتزاأة

ثم��ة �ساغ��ل اآخر ه��و اأن املجيبني، يف املتو�س��ط، ل يجيبون اإل عن ح��وايل ثلثي الأ�سئلة ال��واردة يف ا�ستبيان 

الدرا�س��ة ال�ستق�سائي��ة. ويتبني من اجل��دول 2 اأن ن�سب الإجابة عن الأ�سئلة املطروح��ة متدنية لدى البلدان 

النامية واملتقدمة على ال�سواء. وتكون �سالحية اأي ا�ستبيان تقل فيه ن�سبة الإجابات عن الثلث مو�سع �سك.

اجلدول 2 -      الن�ضبة املئوية لالأ�ضئلة املُجاب عنها يف الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية ال�ضاد�ضة، التي 
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البلد اأو املنطقة
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امل�سدر: �ستيفن ميهوريان.

 ن�سبة مئوية على اأ�سا�س معلومات ناق�سة.
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وكم��ا يف حالة معدلت الرد الإجمالية على ال�ستق�ساء، ميكن اأن تكون هناك عدة اأ�سباب لتقدمي الدول 

اأجوبة جمتزاأة. فقد يكون هناك نق�س يف املعلومات املنا�سبة، حتى يف البلدان التي لديها نظم جلمع البيانات 

متطورة جداً. وقد تكون هناك م�ساكل تتعلق بالفهم اأو التعريف، فكثرياً ما تكون املعلومات التي يلتم�سها 

ال�ستبي��ان غري حمددة بدقة. ولتح�سني الن�سبة املئوي��ة لالإجابات ال�ساملة، قد يكون من املنا�سب اأن ُينظر 

يف تقلي��ل ع��دد الأ�سئلة الواردة يف ال�ستبي��ان، وجعل التعاريف الواردة يف التعليم��ات اأكرث دقة، وجمع 

معلومات على نطاق اأو�سع عن طبيعة البيانات، وتعزيز التن�سيق مع مبادرات جمع البيانات امل�سابهة.

احللول املحتملة

�سري اإليه اأعاله من عوامل ت�سهم يف تدين معدلت الرد على ال�ستق�ساء، قد تكون هناك 
ُ
اإىل جانب ما اأ

اأ�سباب هامة اأخرى. وينبغي تقييم اأ�سباب ذلك التدين ومعاجلتها. فاإذا مل ُتعالج تلك الأ�سباب وا�ستمر 

تناق�س معدلت الرد فمن املرّجح اأن يوؤدي هذا اإىل عزوف مزيد من البلدان عن الرد يف امل�ستقبل.

نطاق ا�ضتبيان الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية وت�ضميمه

اإن ك��رثة الأ�سئل��ة ميكن اأن ت�سّكل عائق��اً اأمام الدول. ويكمن جزء من احل��ل يف تعزيز و�سوح ا�ستبيان 

الدرا�سة ال�ستق�سائية، ورمبا يف زيادة التن�سيق مع املبادرات الأخرى يف جمع البيانات امل�سابهة.

وم��ن اأهم العوامل التي يتعنّي اأن توؤخذ يف العتبار ما اإذا كانت البيانات امل�ستمدة من خمتلف امل�سادر 

قابل��ة للمقارنة. فالبيان��ات املتعلقة ببنود الإنفاق قد تكون يف معظمها غري قابل��ة للمقارنة. وينبغي اإعادة 

النظر يف الأ�سئلة املتعلقة بهذا املو�سوع، وحذف الأ�سئلة التي لن تعطي بيانات قابلة للمقارنة.

كم��ا اأن البيانات التي جُتمع عن اجلرائم امل�سجلة ل��دى ال�سرطة وعن جمالت الهتمام الأخرى �سمن 

م على نحو يبدو منطقياً ح�سب �س��ري عمليات العدالة اجلنائية. ونظراً لأن هذا  نظ��م العدالة اجلنائية ُتنظَّ

الن��وع م��ن البيانات كثرياً ما يك��ون قليل الفائدة يف عق��د مقارنات بني البلدان، وكذل��ك نظراً لتدين 

مع��دلت الرد، فلعل من املفيد النظر يف تقلي�س ع��دد الأ�سئلة. وميكن ل�ستبيان الدرا�سة ال�ستق�سائية 

اأن يرّكز، مثاًل، على عدد اأقل من اأنواع اجلرائم.

دورية اإجراء الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية

لدى البت يف دورية اإجراء الدرا�سة ال�ستق�سائية، ينبغي اأن يوؤخذ يف احل�سبان مدى تاأثريها على معدل 

ال��رد. وتعت��رب دورة مدتها �سنتان دورة منا�سبة، لأن ا�ستبياناً من ه��ذا القبيل يتطلب عماًل اأقل مما يتطلبه 

ال�ستبيان الذي يغطي دورة مدتها خم�س �سنوات.
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وتب��دو الدورية احلالية للدرا�سة ال�ستق�سائية معقولة يف �سوء تواتر اإنتاج الإح�ساءات يف معظم البلدان، 

والإمكاني��ات املحدودة غالباً ل�ستخال�س نتائج بال�ستناد اإىل تلك البيانات، و�ساآلة مقدار التغري الذي 

ميكن قيا�سه يف الفرتات الأق�سر. لكن الدورية احلالية، امل�سحوبة ببطء ن�سب�ي يف اإنتاج البيانات، تف�سي 

ع التغريات التي حتدث يف مدد زمنية اأق�سر. اإىل م�سدر للبيانات غري مفيد يف ك�سف وتتبُّ

توفر بيانات الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية يف حينها

ينبغ��ي، لأغرا�س �س��وغ ال�سيا�سات، اأن تكون البيان��ات  حديثة العهد قدر الإم��كان. واحل�سول على 

اإح�س��اءات عن عام 2005 يف كانون الثاين/يناير 2006 اأمر مثايل، لكنه غري واقعي. فن�سر النتائج )اإثر 

جم��ع البيانات وفح�س نوعيتها واإج��راء حتليل لها( يحدث بعد �سنة ون�سف على الأقل من نهاية الفرتة 

املبّلغ عنها.

ولعل من امل�ست�سوب اأن يكون جمع البيانات عملية م�ستمرة واأن ُتن�سر النتائج مرة يف ال�سنة. وحر�ساً على 

حتقيق القدر الكايف من جودة البيانات، يحتاج الأمر اإىل وجود �سخ�س مرجع )حلقة و�سل( يف كل بلد.

احتياجات م�ضتعملي الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية

عن��د اإج��راء اأي مراجعة لنطاق الدرا�س��ة ال�ستق�سائية وت�سميمها، ينبغي اأن تو�س��ع يف العتبار احتياجات 

م�ستعمليها. وامل�ستعملون الرئي�سيون لنتائج الدرا�سة هم مقررو ال�سيا�سات يف احلكومة والباحثون. وهاتان الفئتان 

هم��ا حتديد ال�سيا�سات اجلديدة وتقييم ال�سيا�سات من خالل درا�س��ة الو�سع القائم يف البلدان الأخرى.  يهمُّ

ولهذا الغر�س يحتاجون اإىل معلومات اإح�سائية موثوقة وقابلة للمقارنة وحديثة العهد. وكثرياً ما يختفي الفارق 

بني مقرري ال�سيا�سات والباحثني، لأن الباحثني كثرياً ما يعملون يف خدمة مقرري ال�سيا�سات.

وثم��ة جه��ات فاعلة اأخرى توؤث��ر يف العملية ال�سيا�سية. فمق��ررو ال�سيا�سات احلكومية كث��رياً ما يتاأثرون 

بو�سائط الإعالم، وكثرياً ما ل توىل امل�سائل املتعلقة باجلرمية اهتماماً جدياً اإل عندما جتتذب تلك امل�سائل 

اهتم��ام تل��ك الو�سائط. ومع اأن و�سائط الإع��الم لي�ست امل�ستعمل الرئي�سي للبيان��ات املتعلقة باجلرمية، 

فينبغ��ي عدم ال�ستهانة بتاأثريها، لأن عامة النا�س مييل��ون اإىل ا�ستقاء معظم معلوماتهم عن اجلرائم وعن 

م�سائ��ل ال�سيا�سة العامة املتعلقة باجلرمية من و�سائط الإع��الم. ومن ثم، يجب اأن ُتعر�س املعلومات على 

غري املتخ�س�سني ب�سورة وا�سحة ومفهومة.

وم��ع ذلك، تظل احلكومات و�سلطاتها املعني��ة اأهم امل�ستعملني املحتملني للمعلومات املتعلقة باجلرمية. اإذ 

اأن املحاف��ل الدولية ذات ال�سلة هي الأماكن التي يجري فيها مقارنة �سجالت البلدان والتي ميكن فيها 

ممار�سة ال�سغوط لتخاذ التدابري املطلوبة.
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امل�ضادر و�ضبط النوعية

تفقد الدرا�سة ال�ستق�سائية كثرياً من قيمتها اإذا ما اعتمدت كلياً على املعلومات املقدمة من احلكومات. 

وكث��رياً ما ي��وؤدي نق�س املعرفة اأو اخلربة اإىل عدم توفر املعلومات، كما تبذل يف بع�س الأحيان حماولت 

لإخف��اء املعلوم��ات اأو لتقدمي معلوم��ات متحيزة. ولذلك، ينبغ��ي ا�ستعمال م�سادر اخل��رباء امل�ستقلني 

ل�ستكم��ال املعلومات احلكومية. ومع اأن هذه اخلطوة تزيد من الأعباء، اإذ تنطوي على م�ساهاة خمتلف 

ن جممل نوعية البيانات حت�سين��اً كبرياً. فالبيانات ال�ساملة واملتحقق من  امل�س��ادر، فاإن من �ساأنها اأن حت�سِّ

�سحتها حتظى بدرجة اأكرب من ال�ستعمال.

وميكن ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية اأن يعالج هذه املع�سلة باأن ي�سم جهوده اإىل جهود 

اأفرقة اخلرباء وال�سبكات املوجودة. ففي اأوروبا، ينبغي اأن ينظر املكتب يف التعاون مع املعهد الأوروبي ملنع 

اجلرمي��ة ومكافحتها، املنت�سب اإىل الأمم املتحدة، ومع �سبكات مثل فريق اخلرباء اخلا�س باملرجع الأوروبي 

لإح�ساءات اجلرمية والعدالة اجلنائية ونقاط الت�سال الوطنية التابعة ل�سبكة الحتاد الأوروبي ملنع اجلرمية 

ونق��اط الت�سال الوطنية التابعة ملكت��ب اإح�ساءات الحتاد الأوروبي. وامل�سكلة الأ�سا�سية يف هذا ال�ساأن 

هي التحقق من �سحة بيانات اجلرمية الوطنية الواردة من م�سادر اأخرى.

وينبغي للمكتب اأن يعتمد اإجراءات �سارمة لفح�س ما يتلقاه من بيانات، فعليه األ يكتفي بالتخاطب مع 

كل م��ن البلدان بل اأن يقوم اأي�ساً مبقارنة تلك املعلومات باملعلومات امل�ستقاة من م�سادر اأخرى. وينبغي 

اأن ُتعر���س نتائ��ج عمليات التحقق من النوعية هذه لدى ن�سر البيان��ات. ونظراً لختالف طبيعة اجلرائم 

وطريق��ة اإع��داد الإح�س��اءات املتعلقة بها بني منطقة واأخ��رى، فقد يكون من الأف�س��ل اإجراء عمليات 

التحقق من النوعية، مبا فيها دقة تف�سري البيانات، على ال�سعيد الإقليمي.

ويختل��ف توزي��ع امل�سوؤوليات من بلد اإىل اآخر، مما يجعل من ال�سع��ب اإن�ساء نظام م�سرتك جلمع البيانات 

يك��ون منا�سباً جلميع البلدان على النحو الأمثل. ومن اخليارات املمكنة يف هذا ال�ساأن اأن ُينَظر يف املزايا 

املمكنة للنظام الذي يعتمد على املرا�سلني، على غرار النظام امل�ستخدم يف اإعداد املرجع الأوروبي.

واإذا كان��ت الف��وارق يف البيان��ات �سئيلة، ميكن للمكت��ب اأن يدخل التعديالت الالزم��ة. اأما يف حالة 

الف��وارق الكبرية فينبغي الت�ساور مع املمثل��ني املحليني ب�ساأن م�سداقية م�س��ادر البيانات املختلفة. ويف 

حال عدم ورود رد من املمثل املحلي اأو عدم اإ�سهام الرد يف التو�سل اإىل حل، ينبغي للمكتب اأن ميار�س 

اجتهاده ال�سخ�سي واأن ي�سفع البيانات مبالحظة اإي�ساحية.
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دور مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واأولوياته

يق��وم املكتب، وفقا لوليته، بجمع وتعمي��م معلومات عاملية عن خمتلف اأبعاد اجلرمية، وهو بذلك ي�سجع 

ال��دول الأع�س��اء على �سوغ ال�سيا�سات املتعلقة باجلرمية على اأ�سا�س املعرفة. ولكن قد ل تكون الأولوية 

الرئي�سي��ة ال�ستم��رار يف جمع وتعميم بيانات عامة تتعلق، على وج��ه اخل�سو�س، باجلرائم التي ت�سجلها 

ال�سرطة. واإذا كانت اإح�ساءات اجلرائم متاحة من م�سادر دولية اأخرى وكانت تلك املعلومات جُتمع بقدر 

كاف من مراقبة النوعية، فال حاجة اإىل قيام املكتب بجمع مثل هذه  املعلومات من البلدان املعنية.

ولعله من الأجدى الرتكي��ز على املعلومات الأكرث مالءمة والأكرث قابلية للمقارنة. ورمبا كانت املجالت 

الرئي�سي��ة يف هذا ال�ساأن ا�ستخ��دام الحتجاز بكل اأ�سكاله لأغرا�س مكافح��ة اجلرمية املعلنة، والبيانات 

القابل��ة للمقارنة ب�ساأن جرائم القت��ل العمد، والإيذاء املتمثل يف العتداء عل��ى الأمن ال�سخ�سي، وما 

يواجهه ال�سكان من م�ساكل مرتبطة بالف�ساد. وهناك بالطبع �سواغل هامة اأخرى يف هذا ال�ساأن. وينبغي 

ال�سروع يف عمل منف�سل للوقوف على ال�سواغل املوجودة والكيفية التي ميكن بها ر�سد هذه ال�سواغل 

عل��ى ال�سعيد الدويل. وينبغي اإيالء عناي��ة خا�سة لت�سريع تلك العملية كيما تك��ون البيانات املن�سورة 

حديثة العهد قدر الإمكان.

وتفي��د املعلوم��ات القابلة للمقارنة عن اجلرائ��م يف تعزيز و�سع ال�سيا�سات اجلنائي��ة القائمة على املعرفة. 

وحتقيق��اً لهذه الغاية، من ال�سروري التمّكن من عقد مقارن��ات موثوقة و�سحيحة بني معلومات حمّدثة، 

ويف هذا املجال بالذات تكون املنظمة الدولية الأقدر على الإ�سهام. وبع�س البلدان يتو�سل اإىل البيانات 

بنف�س��ه ول يحت��اج اإىل م�ساعدة املكتب، ولك��ن هناك بلدان اأخرى كثرية غري ق��ادرة على القيام بتلك 

العملي��ة مبفرده��ا. وحتى البلدان التي لي�س��ت لديها حاجة ما�سة اإىل دعم م��ن املكتب يف جمال جمع 

البيان��ات ت�ستفيد من املب��ادرات امل�سرتكة يف جمال مقارن��ة البيانات. فهذه البلدان ق��د جتمع البيانات 

وتعاجلها على نحو قد ل يتوافق متاماً مع النموذج الأمثل لل�سيا�سة اجلنائية القائمة على املعرفة.

تعميم نتائج الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية

ينبغ��ي اأن ُتن�سر املعلوم��ات التي جُتمع بوا�سطة الدرا�س��ة ال�ستق�سائية بانتظ��ام، ول �سيما لأن الإبالغ 

والن�س��ر يتطلبان مراجعة وافية للبيان��ات. وينبغي عر�س النتائج يف من�سورات ميك��ن مطالعتها ب�سهولة، 

�س��واء يف �س��كل مطبوعات ورقية اأم على الإنرتنت. ويجب اأن ُتعر�س يف تلك املن�سورات كل البيانات، 

واأن ُت�س��اف اإليه��ا اأي�ساً معلوم��ات عما تعنيه تلك البيان��ات وكيف مت جمعها - اأي م��ا ي�سمى "�سرح 

البيان��ات" - وكذل��ك نتائج عمليات التحق��ق من النوعية. ومن الأمثلة املفي��دة يف هذا ال�سدد املرجع 
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الأوروبي لإح�ساءات اجلرمية والعدالة اجلنائية. وميكن اأن حتتوي املن�سورات اأي�ساً على قدر من التحليل 

ل اأن يكون على ال�سعيد الإقليمي. وعندما تتلقى الدول الأع�ساء تقريراً مكثفاً عن النتائج  الأويل، ُيف�سّ

يحتوي على مقارنات وتف�سريات فاإن ذلك يزيد من اهتمامها بعملية جمع البيانات.

وقد ل يكون م�ست�سوباً اإتاحة البيانات الأ�سلية دون قيد، يف �سكل قاعدة بيانات مثاًل ميكن تن�زيل حمتوياتها. 

وينبغ��ي جلمي��ع التحليالت التي ت�ستخ��دم نتائج البيانات الت��ي يجمعها املكتب اأن ت�س��ري اإىل من�سورات 

املكت��ب الر�سمية )لأن �سرح البيانات وعمليات التحقق م��ن النوعية جزء من هذه املن�سورات(. وال�سبيل 

الوحيد ل�سمان حتقيق ذلك على النحو املالئم هو جعل من�سورات املكتب امل�سدر الوحيد للمعلومات. بيد 

اأنه ل ينبغي للمعلومات املعرو�سة اأن حتول دون متّكن امل�ستعملني من الطالع على البيانات.

ويف ح��ال ن�س��ر بيانات معاجل��ة ومف�ّسرة، حتظى موثوقية امل�س��در ومو�سوعيته مبنته��ى الأهمية. والوثائق 

املكتوبة مفيدة اإذا كانت تت�سمن اأهم النتائج وتف�سريات هذه النتائج. ويجب تفادي التف�سريات امل�سللة 

واخلاطئة واملتحيزة واحلر�س على ت�سمني بيان �سريح لأهداف جمع املعلومات ون�سرها واإتاحتها.

 تطبيقاً تاماً 
*
واإىل جان��ب ذلك، من املهم اأن يطبق املكتب دليل و�سع نظام لإح�ساءات العدالة اجلنائية 

على اأ�سلوب عر�س الإح�ساءات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية.

قابلية املقارنة

من��ذ عق��د املوؤمتر الدويل املعني مبنع اجلرمي��ة وقمعها يف لندن عام 1872 ما زال��ت قابلية مقارنة البيانات 

ح��رز تقدم يف هذا 
ُ
املتعلق��ة باجلرمي��ة واحدة من اأه��م امل�سائل التي ُتبحث عل��ى ال�سعيد الدويل، وقد اأ

املجال. وت�سمل درا�سات الأمم املتحدة ال�ستق�سائية بلداناً يف خمتلف اأنحاء العامل، يف حني يركز املرجع 

الأوروب��ي لإح�ساءات اجلرمي��ة والعدالة اجلنائية ومرجع الوليات املتح��دة لإح�ساءات العدالة اجلنائية 

على جمال��ني اإقليميني. وتنطوي الدرا�سات ال�ستق�سائية املتعلقة بالإيذاء على منظورات خمتلفة، مثل 

ت�سورات الأف��راد ب�ساأن اجلرمية واآرائهم  ب�ساأن ال�سرطة واإنفاذ القانون. والإح�ساءات احليوية التي ت�سدر 

عن منظمة ال�سحة العاملية مفيدة يف مقارنة الإح�ساءات املتعلقة بالقتل العمد وغريه من اجلرائم العنيفة 

والتحقق من تلك الإح�ساءات.

لك��ن كث��رياً من اإح�ساءات اجلرمية يف البلدان املختلفة، بحكم طبيعتها، غري قابلة للمقارنة. ومع اأن الأمر 

يتطل��ب بذل اجلهود ملواءمة تعاريف جرائ��م مثل اجلرمية املنظمة والف�ساد، ف��اإن التعاريف لي�ست �سوى 

جانب واحد من جوانب قابلية املقارنة. كما ينبغي اأن يوؤخذ يف العتبار كيفية تنظيم اأجهزة اإنفاذ القانون 

يف البلد املعني وطرائق الإح�ساء امل�ستخدمة.

.A.03.XVII.6 من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
 *
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وعدد ما ت�سجله ال�سرطة من اجلرائم واجلناة ح�سيلة عوامل كثرية، منها عامالن يلعبان دوراً هاماً، هما نظام 

العدال��ة اجلنائية وقواعد الإح�ساء. وينبغي اأن يوؤخذ بعني العتبار اأي�ساً اأولويات اإنفاذ القانون والفوارق 

الثقافية والجتماعية الدميغرافية، وكذلك موقف النا�س من ال�سرطة والهتمام بت�سجيل اجلرائم.

وتتاأث��ر معدلت اجلرائم التي ت�سجلها ال�سرطة، عل��ى وجه اخل�سو�س، بعوامل جتعل املعلومات غري قابلة 

للمقارن��ة. ومن املوؤ�س��ف اأن معدلت اجلرائم الت��ي ت�سجلها ال�سرطة هي النوع الأ�سي��ع ا�ستخداماً بني 

اإح�ساءات اجلرمية، وذلك اأ�سا�ساً كبديل و�سيط ملعدل اجلرمية "الفعلي". وحري باملكتب اأن يويل مزيداً 

م��ن الهتمام لأنواع اأخرى م��ن الإح�ساءات، مثل ا�ستق�ساءات ال�سحاي��ا واأحكام الإدانة واجلزاءات 

واإح�ساءات ال�سجون.

ومن الناحية املنهجية، ولأغرا�س مقارنة ديناميات وهياكل البيانات املتعلقة باجلرمية، فاإن ا�ستعمال قواعد 

البيان��ات الدولية، مثل قاع��دة بيانات درا�سة الأمم املتحدة ال�ستق�سائي��ة، اأف�سل من مقارنة اإح�ساءات 

اجلرمية امل�ستمدة من امل�سادر الوطنية يف خمتلف البلدان. وينبغي اأن يوؤخذ يف العتبار اأن اجتاهات اجلرمية 

د اأي�ساً اأثر ال�سيا�سة اجلنائية وتغيري الإجراءات الإح�سائية. املح�سوبة ا�ستناداً اإىل بيانات اإدارية قد جت�سِّ

وم��ن املهم دمج املعلومات مع بيان��ات ا�ستق�ساءات ال�سحايا وحت�سني اأ�ساليب جم��ع البيانات ومناق�سة 

اجلوان��ب املنهجية املتعلق��ة بنوعية البيانات وقابليتها للمقارنة. وق��د كان الجتماع امل�سرتك بني املكتب 

واللجن��ة القت�سادية لأوروبا ب�ساأن اإح�س��اءات اجلرمية، الذي عقد من 25 اإىل 27 �سباط/فرباير 2006، 

خطوة يف الجتاه ال�سحيح.

�ضرورة املوازنة بني م�ضادر البيانات االإدارية وم�ضادر البيانات اال�ضتق�ضائية

نظراً للفوارق الكبرية بني البلدان، لي�س هناك من حل وحيد اأمثل للموازنة بني م�سادر البيانات الإدارية 

وم�س��ادر البيانات ال�ستق�سائية. وينبغي اإط��الع ممثلي احلكومات على امل�ساكل املحتملة، على اأن ُيرتك 

اأم��ر احللول لكل بل��د من البلدان. وينبغي الكتفاء بتقدمي توجيهات عام��ة ب�ساأن احللول، رمبا م�سحوبة 

باأمثلة واقعية.

وت��دل التجربة على اأن ال�ستق�س��اءات التي تكون مثالية لبلد ما قد ل تقب��ل التطبيق يف بلد اآخر، واإن كان 

البلدان قابلني للمقارنة يف جوانب اأخرى كثرية. فقد كانت جهود ال�سويد الرامية اإىل ت�سميم ا�ستق�ساء وطني 

عن اجلرمية م�ستلهمة اإىل حد بعيد من ت�سميم ال�ستق�ساء الربيطاين عن اجلرمية، لكن املنهجيات التي اختريت 

يف نهاية املطاف كانت مغايرة متاماً فيما يتعلق بجوانب منها طرائق جمع البيانات ودورية ال�ستق�ساء.
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الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية الدولية ب�ضاأن �ضحايا اجلرمية

ته��دف الدار�سة ال�ستق�سائية الدولية ب�ساأن �سحايا اجلرمي��ة اإىل توفري معلومات عن اجلرمية والإيذاء من 

خالل ا�ستبيان موّحد تكون نتائجه قابلة للمقارنة دولياً. وحتقيقاً لذلك، جرى توحيد كل جوانب املنهجية 

املتبع��ة اإىل اأق�سى مدى ممكن. وقد جرت اجلولة الأوىل م��ن ال�ستق�ساءات الدولية يف 14 بلداً يف عام 

1989. ث��م جرت ج��ولت اأخرى يف الأعوام 1992 و1996 و2000. وقد ُنّفذ حتى الآن ما يزيد على 

140 ا�ستق�ساء يف اأكرث من 70 بلداً. وقد بداأ يف عام 2004 التح�سري جلولة خام�سة من ال�ستق�ساءات 

مب�ساركة من املكتب.

والدرا�سة ال�ستق�سائية الدولية ب�ساأن �سحايا اجلرمية اأقل تاأثراً بامل�ساكل املذكورة اأعاله ذلك لأنها حتظى 

زيلت اإىل ح��د كبري م�سكلة العبء الواقع 
ُ
بدع��م البلدان التي اتخ��ذت قرارها باإجراء تلك الدرا�سة. واأ

على املجيبني، اإذ تقوم بجمع البيانات �سركات متخ�س�سة يف ال�ستق�ساءات، وتتوىل احلكومات �ساحبة 

ال�ساأن متويل ال�ستق�ساءات. كما اأمكن اإىل حد كبري تقلي�س م�سكالت قابلية مقارنة البيانات با�ستخدام 

ممت وُنّفذت وفقا للمنهجية املحددة بيانات قابلة  ا�ستبي��ان وحيد. ول�سوف توفر ال�ستق�ساءات التي �سُ

للمقارن��ة ميك��ن ا�ستخدامها يف معاجلة ال�سواغل يف تقرير ال�سيا�س��ات. ول منا�س من امل�سكالت اإذا مل 

جُتم��ع البيانات وفقاً للمعايري الأ�سا�سي��ة للمنهجية املحّددة )ا�ستخدام العين��ة املمثلة والتوقيت الدقيق 

لفرتات جمع البيانات، وغري ذلك(. ومن الأهمية مبكان اأن تكون الطرائق التقنية جلمع البيانات موحدة، 

لأن تباين نظم البنى التحتية اخلا�سة باملعلومات ميكن اأن يف�سي اإىل م�ساكل كبرية. واإذا ما روعيت هذه 

املتطلبات، �ستكون الدرا�سة ال�ستق�سائية الدولية ب�ساأن �سحايا اجلرمية مفيدة جداً يف قيا�س اأنواع اجلرائم 

التي توؤذي الأفراد، ومن ثم معظم اجلرائم التي ُترتكب بحق النا�س عموماً.



مالحظات واإجراءات

اجلزء الث�اين
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بيانات ال�ضرطة

**
 ومايكل روز

*
بقلم غوردون باركلي

***
 ومارلني روبني

مقّدمة

تق��وم ع��دة موؤ�س�سات بجم��ع اإح�ساءات ال�سرط��ة الوطنية. وقد ل تك��ون الأرقام املبل��غ عنها اإىل هذه 

املوؤ�س�سات مت�سقة على امتداد الزمن، وقد تتفاوت من حيث توقيت الإبالغ عن هذه الأرقام.

ــرطة يف درا�ضة االأمم املتحدة اال�ضتق�ضائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم  بيانات ال�ض

العدالة اجلنائية

ي�سم��ل ق�سم اإح�س��اءات ال�سرطة يف ا�ستبي��ان الدرا�سة ال�ستق�سائية الأخرية ل��الأمم املتحدة لجتاهات 

اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية جمالت اأفراد ال�سرطة واجلرائم امل�سجلة والأ�سخا�س الذين قّدموا 

للعدالة بناء على جمموعة معيارية من التعاريف التي قام ب�سوغها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية.

ويحتوي ق�سم اإح�ساءات ال�سرطة يف الدرا�سة ال�ستق�سائية على جداول تتناول املو�سوعات التالية:

-  اأفراد ال�سرطة، بح�سب اجلن�س واملوارد املالية • اجلدول 1	

-  اجلرائم املدّونة يف اإح�ساءات ال�سرطة اجلنائية، بح�سب نوع اجلرمية مبا يف ذلك حماولت  • اجلدول 2	

ارتكاب اجلرمية

مركز ال�ستخبارات املركزي، وزارة الداخلية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا ال�سمالية.
 *

رئي�س دائرة الت�سالت واملن�سورات، املنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية )الإنرتبول(.
 **

اأ�ست��اذ ومدي��ر برنامج الدارة العامة، كلي��ة جون جاي للعدالة اجلنائية، جامعة املدين��ة يف نيويورك، الوليات املتحدة 
 ***

الأمريكية.
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-  الأ�سخا���س الذي��ن لهم �سلة ر�سمية اأولية م��ع ال�سرطة و/اأو نظ��ام العدالة اجلنائية،  • اجل��دول 3	

بح�سب نوع اجلرمية، حيث ميكن اأن ت�سمل ال�سلة الر�سمية الأولية اأن يكون ال�سخ�س مو�سع �سبهة 

اأو رهن العتقال اأو الكفالة، اأو غري ذلك.

-  الأ�سخا���س الذين لهم �سلة ر�سمية اأولية مع نظ��ام العدالة اجلنائية، بح�سب اجلن�س  •  اجل��دول 4	

والعم��ر، حيث ميكن اأن ت�سمل ال�سل��ة الر�سمية الأولية اأن يكون ال�سخ���س مو�سع �سبهة اأو رهن 

العتقال اأو الكفالة، اأو غري ذلك.

وق��د ج��رى يف كلية جون ج��اي للعدالة اجلنائية يف نيوي��ورك حتليل بيانات ت�سم��ل 58 ولية من اأ�سل 

66 ا�ستجاب��ت للجداول الأربعة، وذلك ل�ستعمالها م��ن جانب مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمي��ة. وقد ك�س��ف ذلك التحليل اأن عدداً اأك��رب من الوليات قدمت بيان��ات مبوجب اجلدول 2 مما 

قدمت��ه مبوج��ب اأي من اجلداول الثالثة الأخرى: 52 ولية قدمت بيان��ات ب�ساأن بند واحد على الأقل 

يف اجل��دول 2، و48 ولي��ة قدمت بيانات ب�ساأن بند واحد على الأق��ل يف اجلدول 1، و40 ولية قدمت 

بيان��ات ب�ساأن بند واحد على الأقل يف اجلدول 3، و41 ولية قدمت بيانات ب�ساأن بند واحد على الأقل 

يف اجل��دول 4. وكان منط ال�ستجابة هذا متماثاًل يف جميع درا�سات الأمم املتحدة ال�سابقة. وقدم العديد 

من الوليات امل�ستجيبة معلومات غري مت�سقة يف اجلداول من 1 اإىل 4 مقارنة مع ما قدمته يف الدرا�سات 

ال�ستق�سائية اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة.

امل�ضادر االأخرى للبيانات

املنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية  -1

  تقوم املنظم��ة الدولية لل�سرطة اجلنائية )الإنرتبول( يف كل �سن��ة بجمع معلومات عن اجلرائم 

امل�سجل��ة وعن عدد مرتكبي اجلرائم من ال��دول الأع�ساء فيها. وتقوم بجمع البيانات مكاتب 

الإنرتب��ول القطرية التي يتاألف موظفوها م��ن اأفراد ال�سرطة الوطنية. وقد ك�سف التحليل عن 

اختالفات بني هذه البيانات واملعلومات التي يجمعها كل من الأمم املتحدة واملرجع الأوروبي 

لإح�ساءات اجلرمي��ة والعدالة اجلنائية لدى جمل�س اأوروب��ا. والبيانات التي جتمعها الإنرتبول 

غري متاحة حالياً لعامة اجلمهور.

2-  وزارة الداخلي��ة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلن��دا ال�سمالية ومكتب اإح�ساءات 

املفو�سية الأوروبية

  جُتم��ع املعلومات عن اجلرمية امل�سجلة واأفراد ال�سرطة التي ت�سمل الدول الأع�ساء الرئي�سية يف 

�سندت 
ُ
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي )30 بلداً( من امل�سادر احلكومية. وقد اأ

عملي��ة اجلمع الآن اإىل مكت��ب الإح�ساءات لدى املفو�سية الأوروبي��ة، ومن املرتقب يف عام 

2006 �سدور املن�سور التايل الذي ي�سم بيانات عام 2004.
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املرجع الأوروبي لإح�ساءات اجلرمية والعدالة اجلنائية  -3  

  جُتمع املعلومات عن اجلرمية امل�سجلة واأفراد ال�سرطة دورياً يف الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي 

با�ستعمال نظ��ام املرا�سلني الوطنيني. وت�سمل البيانات املجّمع��ة كاًل من الأرقام والتعاريف. 

ومن املرتقب ن�سر الإ�سدار املقبل م��ن املرجع الأوروبي لإح�ساءات اجلرمية والعدالة اجلنائية 

يف �سيف عام 2006.

منظمة ال�سحة العاملية  -4  

  تقوم منظم��ة ال�سحة العاملية بجمع بيانات جرائم القتل العمد ا�ستناداً اإىل معلومات ت�سجيل 

الوفيات الوطنية. ومع اأن البيانات بخ�سو�س العديد من البلدان مماثلة لتلك التي جتمعها الأمم 

املتحدة، هنالك يف بع�س البلدان )اململكة املتحدة مثاًل( مواطن اختالف رئي�سية.

  وت�سم��ل درا�س��ة الأمم املتح��دة ال�ستق�سائية معلومات عن 26 بلداً غ��ري م�سمولة يف اأي من 

املرج��ع الأوروبي اأو درا�س��ة وزارة الداخلية يف اململكة املتح��دة اأو مكتب الإح�ساءات لدى 

املفو�سي��ة الأوروبية. ومع اأن منظمة ال�سحة العاملية تدرج معلومات عن 70 دولة اإ�سافية، فاإن 

البيانات غالباً ما تكون متقادمة اإىل حد كبري.

الق�ضايا الرئي�ضية

تت�سل الق�سايا الرئي�سية باإجراءات ومنهجيات جمع البيانات املّتبعة فيما يتعلق بالبيانات املطلوبة.

طرائق جمع البيانات  -1

  يختل��ف اأ�سلوب جمع املعلومات من درا�س��ة ا�ستق�سائية اإىل اأخ��رى. وبالن�سبة اإىل الدرا�سة 

ر�سل 
ُ
ال�ستق�سائية التا�سعة لالأمم املتحدة لجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية فقد اأ

طل��ب التما���س املعلومات اإىل البعث��ات الدائمة لدى الأمم املتحدة )لك��ي حتيلها اإىل الإدارة 

احلكومية املخت�سة( واإىل موؤ�س�سات الإح�ساء الوطنية. وتر�سل الإنرتبول الطلبات اإىل مكاتبها 

الوطنية يف كل من الدول الأع�ساء. وي�ستعني فريق املرجع الأوروبي بعدد من اخلرباء يختارهم 

يف كل بلد. ويف كثري من احلالت، يقوم با�ستكمال ال�ستبيان اأحد �سغار امل�سوؤولني ممن لي�س 

لدي��ه خ��ربة �سابقة يف جمال اإح�ساءات العدالة اجلنائية، وهو م��ن ثّم غري قادر على توفري اأي 

مراقبة للنوعية اأو مقارنات مع ردود �سابقة.
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املنهجيات  -2

تتناول امل�سائل التالية اأفراد ال�سرطة وامليزانيات:

• ق��د يوؤثر اختالف م�سوؤولي��ات اأفراد ال�سرطة، ل �سيما من يرت��دي البزة الر�سمية،  	
عل��ى نوع البيانات املبّلغ عنه��ا. ففي العديد من البلدان مثاًل ي�سمل اأفراد ال�سرطة 

مم��ن يرتدي البزة الر�سمية اأفراداً ينتم��ون اأي�ساً اإىل جمموعات ميلي�سيا وي�سطلعون 

بوظائف دعم.

• اإذا مل يكن هنالك فريق متخ�س�س من ال�سرطة يهتم مب�ساألة اجلرمية املنظمة فمن الع�سري  	
جمع بيانات عن عدد اأفراد ال�سرطة يف بلد ما ال�سالعني يف مكافحة هذه اجلرمية.

• لي�س هنالك من قا�س��م م�سرتك بني البلدان فيما يتعلق بالبنود املدرجة يف ميزانية  	
ال�سرطة، ما اإذا كانت تت�سمن التكاليف الراأ�سمالية مثاًل اأم ل.

تتناول امل�سائل التالية اجلرائم امل�سجلة:

• ثمة تفاوت وا�سع فيما يدرج يف فئة التعديات الهامة/الب�سيطة اأو ال�سرقات؛ وغالباً  	
ما حتدد اجلرائم املرتبطة بال�سطو ب�سكل منف�سل يف القانون اجلنائي؛ وتكون تعاريف 

اجلرائم املرتبطة باملخ��درات ف�سفا�سة؛ ويرتبط جمموع اجلرائم امل�سجلة باإجراءات 

اجلمع اأكرث مما يرتبط مب�ستويات اجلرمية.

• تعمد ال�سلطات يف خمتلف البلدان اإىل تدوين الإح�ساءات يف مواعيد خمتلفة، وتعتمد  	
قواعد خمتلفة لتعداد اجلرائم املتكررة وتبّلغ عن م�ستويات متفاوتة من اجلرمية.

• غالباً ما ل ُتدرج جميع البيانات التي جتمعها ال�سرطة )مثال ذلك اأن اجلرائم التي  	
ت�سجلها �سرطة املرور تهمل اأحياناً(.

• ل جُتمع اأي معلومات من خالل ال�ستبيان ب�ساأن ا�ستق�ساءات �سحايا اجلرمية التي  	
جترى يف كل بلد.

تتن��اول امل�سائل التالية الأ�سخا�س الذين لهم �سلة ر�سمية اأولية مع ال�سرطة و/اأو اأجزاء اأخرى من نظام 

العدالة اجلنائية:

• لي���س هنالك من تعريف م�س��رتك لإجراء مقارنات مفيدة م��ن حيث حتديد متى  	
اأ�سبح لالأ�سخا�س �سلة ر�سمية مع نظام العدالة اجلنائية. يف بع�س البلدان ُيفهم اأن 

ه��ذه ال�سلة تقوم اإذا وجد �سخ�س م�ستب��ه به و�سرطي يف نف�س احلادثة، بينما تقوم 
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ه��ذه ال�سلة يف بلدان اأخ��رى عندما يحال ملف الق�سية اإىل املدعي العام اأو عندما 

مَينْثل ال�سخ�س امل�ستبه به اأمام املحكمة.

باأ�سكال �ستى. • قد يف�سر تعبري "ر�سمية" 	

تو�ضيات من اأجل امل�ضتقبل

ينبغ��ي اأن يكون الهدف توفري �سل�سلة من بيانات ال�سرطة تك��ون مت�سقة وقابلة للمقارنة دون احلاجة اإىل 

اأن تلتم���س عدة هيئات دولية نف�س املعلومات. ومبا اأن املقارنات غالباً ما تكون عرب نظام العدالة اجلنائية، 

ف��ال بد من فهم اإمكانية مقارنة الإح�ساءات عند كل نقطة داخل هذا النظام. ولهذه الغاية يقرتح اتخاذ 

اخلطوات التالية:

• ينبغي جمع البيانات من جميع اأفراد ال�سرطة وينبغي ت�سجيل اجلرائم وفقاً لأنواعها الرئي�سية؛ 	

•ينبغي جمع املعلومات عن التعاريف امل�ستخدمة يف املرجع الأوروبي؛ 	

• ينبغ��ي النظر يف م�ساألة و�سع عملية متوا�سلة لتقا�س��م البيانات بني املوؤ�س�سات لتخفي�س متطلبات  	
جمع البيانات من البلدان ول�سمان اإمكانية مقارنتها؛

• ينبغي النظر يف م�ساألة عقد اجتماع ثان، ميكن اأن تقوم بتن�سيقه كلية جون جاي، ي�سم الأ�سخا�س  	
ال�سالع��ني يف جمي��ع الدرا�س��ات ال�ستق�سائية )ممثلون م��ن املعهد الوطني للعدال��ة يف الوليات 

املتح��دة، والإنرتب��ول، وكيانات من منظومة الأمم املتحدة، مبا فيه��ا منظمة ال�سحة العاملية، وكذلك 

اأ�سرتاليا وكندا واململكة املتحدة(؛

•ينبغي بذل اجلهود ل�سمان فهم الإح�ساءات ب�ساأن خمتلف اأجزاء نظام العدالة اجلنائية واإذا اأمكن  	
اإمكانية مقارنتها.
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جمع االإح�ضاءات عن ال�ضجون: 

َمواطن القوة وال�ضعف يف درا�ضة  االأمم املتحدة اال�ضتق�ضائية

الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية

 
**

 ومار�سيللو اآيب�ي
*
بقلم روي وامل�سلي

***
وهريويوكي �سينكاي

يتمت��ع الق�سم الذي يتناول ال�سجون، يف درا�سة الأمم املتح��دة ال�ستق�سائية لجتاهات اجلرمية وعمليات 

نظ��م العدالة اجلنائية، مبعدل مرتفع من ال�ستجابة ن�سبياً، حيث بل��غ متو�سط معدل ا�ستكمال البيانات 

املطلوبة 47 يف املائة لعامي 2003 و2004. غري اأن نتائج ال�ستق�ساء ما زالت بعيدة عن م�ستوى الر�سا، 

من حيث الكمية والنوعية على ال�سواء. وال�ستق�ساء جتربة فريدة ميكن من خاللها جمع املعلومات ذات 

ال�سل��ة من جميع الدول الأع�ساء. فه��و يلتم�س الوكالت وم�سادر البيان��ات الرئي�سية يف نظم العدالة 

اجلنائية لدى الدول الأع�ساء، وميّكن من حتليل معدل ال�ستنزاف يف اإقامة العدل.

ومهم��ا يكن من اأمر، فاإن مع��دل ال�ستجابة الإجمايل، ب�سكل مطل��ق، منخف�س ومعظم الردود جاءت 

م��ن البلدان املتقدمة. ومن حي��ث املتو�سط، جاءت الردود على ال�ستق�ساء م��ن 9 يف املائة من الدول 

الأع�س��اء يف اأفريقيا، وم��ن 26 يف املائة من الدول الأع�ساء يف الأمريكتني، ومن 21 يف املائة من الدول 

الأع�ساء يف اآ�سيا، ومن 60 يف املائة من الدول الأع�ساء يف اأوروبا، ومن 21 يف املائة من الدول الأع�ساء 

يف اأوقيانو�سي��ا. وعالوة على ذل��ك، مل تتمكن حتى الدول التي تقّدمت بال��ردود من توفري املعلومات 

بخ�سو���س جميع اأجزاء ال�ستبي��ان. ويك�سف حتليل املعلومات التي جمع��ت عن ال�سجون من خالل 

ال�ستق�ساءات ال�ساد�سة وال�سابعة والثامنة اأن معدل ال�ستجابة الإجمايل لهذا الق�سم مل يتجاوز 30 يف 

املائة. ولعل بع�س الدول ل تدّون يف اإح�ساءاتها ذلك النوع من املعلومات املطلوبة يف ال�ستبيان.

مقرتحات من اأجل امل�ضتقبل

اإذا كان للنتائ��ج اأن تق��ّدم �س��ورة اإجمالية �سادقة للحال��ة ال�سائدة يف العامل فال ب��د من بذل اجلهود 

الرامي��ة اإىل زيادة عدد الردود من الدول خارج اأوروبا والتي قد ي�ستدعي الأمر اإعداد ا�ستبيان مب�ّسط 

مدي��ر م�ساعد، املركز ال��دويل لدرا�سات ال�سج��ون، King's College of London، اململكة املتح��دة لربيطانيا العظمى 
 *

وايرلندا ال�سمالية.

اأ�ستاذ، معهد علم اجلرمية والقانون اجلنائي، جامعة لوزان، �سوي�سرا.
 *

اأ�ستاذ، معهد الأمم املتحدة لآ�سيا وال�سرق الأق�سى ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، اليابان.
 *
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له��ا. واإ�ساف��ة اإىل ذلك، ترم��ي املقرتحات التالية اإىل زي��ادة مقدرة الدول الأع�س��اء على ال�ستجابة 

لال�ستبيان:

• �سرورة توف��ري امل�ساعدة للدول لتمكينها من تعزي��ز مقدرتها على جمع املعلومات  	
ذات ال�سلة.

• قد يك��ون التثقيف �سرورياً، لكل من �سانع��ي ال�سيا�سات واملمار�سني، بخ�سو�س  	
فائ��دة الإح�س��اءات. اإذ ينبغ��ي جم��ع املعلومات املفي��دة لتكون متاح��ة لو�سع 

ال�سيا�س��ات، ل ملجرد ا�ستيفاء ال�ستبيانات. وينبغي اإب��راز فائدة وجدوى ا�ستيفاء 

ال�ستبيان يف ال�سفحة الأوىل منه.

• ميكن للمكات��ب امليدانية التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية اأن  	
ت�ساعد الدول يف ا�ستيفاء ال�ستبيان.

•يف حالة البلدان النامية، قد يكون التعاون والتن�سيق بني البلدان املانحة مفيداً. 	
• ق��د متثل فرتة ال�سنتني الفا�سلة بني ا�ستبيان واآخر عبئاً على كاهل الدول، ل �سيما  	
يف �س��وء متطلبات الإبالغ الأخرى من جانب الأمم املتحدة )مثال ذلك ما يتناول 

معاي��ري الأمم املتح��دة وقواعدها يف جمال من��ع اجلرمية والعدالة اجلنائي��ة والتقارير 

املطلوبة مبوجب معاهدات الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان(.

• من ال�سروري توفري تعريف وا�سح للم�سطلحات امل�ستخدمة لتجنب اللب�س )مثال  	
ذل��ك اأن بع�س ال�سلطات قد يتعذر عليها التمييز ب��ني اجلرمية عرب احلدود الوطنية 

واجلرمي��ة داخل احلدود الوطنية(. ولذا يتعني توخي العناية يف �سياغة الأ�سئلة ويف 

ترجمتها لتجنب اأحوال �سوء الفهم.

وفيم��ا يتعلق بتح�س��ني نوعية وكمية البيانات الت��ي جتمع من خالل الق�سم ال��ذي يتناول ال�سجون يف 

ال�ستبي��ان، يتعنّي معاجلة بع�س اجلوانب التقنية. وعلى وجه التحدي��د، يتعنّي تو�سيح الأ�سئلة لتجنب 

اللب�س ورفع معدل ال�ستجابة. مثال ذلك:

• اأن يلتم�س بو�سوح معلومات عن عدد ال�سجون ولي�س عن   ينبغي لل�س��وؤال 1-12	

عدد ال�سجناء.

• اأن يلتم�س معلومات عن عدد الأماكن التي �ستكون متاحة   ينبغي لل�سوؤال 2-12	

لو مل تكن مرافق الحتجاز مكتظة.
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• اأن يلتم�س بو�سوح معلومات عن عدد الأحداث املحتجزين يف   ينبغي لل�سوؤال 13	

موؤ�س�سات اأو اأق�سام من موؤ�س�سات منف�سلة عن تلك امل�ستخدمة لحتجاز البالغني. 

وينبغي اأن ت�س��ري املقرتحات الواردة اأعاله بخ�سو���س ال�سوؤالني 12-1 و2-12 

على ال�سوؤالني 13-1 و2-13.

• لي�سمل جميع املوؤ�س�سات، للبالغني ولالأحداث،   ينبغ��ي اإعادة �سياغة ال�سوؤال 12	

وينبغ��ي لل�س��وؤال 13 اأن يلتم�س معلومات عن عدد املوؤ�س�س��ات والأماكن �سمن 

هذه املوؤ�س�سات املتاحة لحتجاز الأحداث.

 •  ينبغ��ي اأن ي�س��اوي جمموع ع��دد ال�سجناء امل��درج يف الرد على ال�س��وؤال 1-15	

املجم��وع املقابل للفئات التالية من ال�سجناء: ال�سجن��اء الذين مل جتر حماكمتهم 

)ال�س��وؤال 15-2(؛ الأ�سخا���س الذي��ن �سدر بحقه��م حكم لكن��ه مل ينّفذ بعد 

)ال�س��وؤال 15-3(؛ ال�سجناء مبوجب حكم موؤقت مل يوؤّكد بعد )ال�سوؤال 15-4(؛ 

ال�سجن��اء املحكوم عليه��م )ال�سوؤال 15-5(؛ ال�سجناء يف فئ��ات اأخرى )ال�سوؤال 

.)6-15

• بحيث يلتم���س معلومات عن جميع الأ�سخا�س   ينبغ��ي اإعادة �سياغة ال�سوؤال 16	

املحتجزي��ن يف املوؤ�س�س��ات اجلنائية، اإذ اإن عدم توف��ري املعلومات عن جمموع عدد 

الن�س��اء والأحداث والأجانب يف املوؤ�س�سات اجلنائية ميكن اأن يعترب اأخطر خلل يف 

ق�سم ال�سجناء يف ال�ستبيان.

املوثوقية

تزداد موثوقية املعلومات التي تتقدم بها الدول الأع�ساء اإذا ما روعيت النقاط التالية:

•الب�ساطة يف �سياغة الأ�سئلة 	
•اإر�سال ال�ستبيان اإىل الوكالة املخت�سة يف كل من الدول الأع�ساء 	

• تكلي��ف ال�سخ���س املالئم )الراغ��ب يف اإعطاء الإجاب��ات ال�سحيح��ة( با�ستيفاء  	
ال�ستبيان

•الطلب من الدول امل�ستجيبة اأن تبنّي بو�سوح م�سدر معلوماتها لتي�سري التحقق منها 	
• ت�سجي��ع ا�ستخدام م�س��ادر �ستى )مثال ذل��ك، الإنرتبول والقائم��ة العاملية لن�زلء  	

ال�سجون(.
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�ضالحية املعلومات

تزداد �سالحية املعلومات التي تتقدم بها الدول الأع�ساء اإذا ما روعيت النقاط التالية:

•الو�سوح يف بيان الغر�س من البيانات املجمعة 	
•الب�ساطة يف �سياغة الأ�سئلة 	

•عدم الإفراط يف تب�سيط الأ�سئلة مما قد يعرقل حتليل البيانات 	
• اإدراج بع�س الأ�سئلة بغي��ة التما�س املعلومات التي ت�سف بدقة حقيقة نظام العدالة  	
اجلنائية يف بلد ما. اإذ ميكن مثاًل اإدراج اأ�سئلة تتناول املو�سوعات التالية: نوع احلكم 

ال�سادر )الإعدام، ال�سجن املوؤبد، احلرمان من احلرية، الغرامة، وغري ذلك(؛ متو�سط 

فرتة احلك��م ال�سادر عن املحكمة )رمبا بح�سب نوع اجل��رم(؛ نوع التدابري التحويلية 

)ال�سرط��ة، املقا�ساة، مرحلة �سدور احلكم، العقوب��ة(؛ الن�سبة املئوية من فرتة احلكم 

املم�سية فعاًل يف ال�سجن.

لك��ن اأي اأ�سئل��ة جدي��دة يجب اأن تك��ون وا�سحة مبا فيه الكفاي��ة لتمكني اأكرب ع��دد ممكن من الدول 

الأع�ساء من الرد عليها.

حت�ضينات يف حتليل البيانات وتعميم البيانات املجّمعة

حتليل البيانات

فيما يتعلق بتحليل البيانات، ينبغي مراعاة النقاط التالية:

•تتوقف نوعية حتليل البيانات اإىل حد كبري على نوعية البيانات. 	
• اإذا كان طاب��ع درا�س��ة الأمم املتح��دة ال�ستق�سائي��ة لجتاهات اجلرمي��ة ونظم العدالة  	
اجلنائي��ة ل ميّكن الباحثني من ا�ستخ��دام اأ�ساليب الإح�ساء املتقدمة، فاإن من املفيد 

اإجراء حتليل ب�سيط واف.

• قد تكون املوؤ�س�سات يف �سبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية قادرة  	
على القيام بهذا التحليل.
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• ينبغ��ي ت�سجيع التحليل على امل�ستوى الإقليمي لأن �سانعي ال�سيا�سات واملمار�سني  	
ق��د يهتمون باحلالة ال�سائدة يف البلدان املجاورة اأكرث من اهتمامهم يف احلالة ال�سائدة 

يف بلدان بعيدة.

تعميم البيانات املحللة

ينبغ��ي �سياغة التحلي��ل باأو�سح واأجدى اأ�سل��وب ممكن. وينبغي ت�سجيع ا�ستخ��دام موقع مكتب الأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لتعميم البيانات.
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ا�ضتق�ضاءات �ضحايا اجلرائم: اجلدوى ال�ضيا�ضية 

والق�ضايا املنهجية

*
بقلم بريتا كيف�سغارد

مقّدمة

تتمتع ا�ستق�ساءات �سحايا اجلرائم بقدر كبري من اجلدوى ال�سيا�سية. ويزداد ا�ستخدام هذه ال�ستق�ساءات 

اليوم، على امل�ستويني الوطني والدويل، بحكم تزايد الجتاه عموماً نحو ا�ستعمال نتائج البحوث يف عامل 

ال�سيا�سة.

وم��ن املعروف لدى اجلميع اأن البيانات الر�سمية عن اجلرائم ل تعك�س اإل جزءاً من ال�سورة واأن مفهوم 

"الأرقام اخلفية" مقبول عموماً. ومن ثم، فاإن اأي مناق�سة تتناول الزيادة يف عدد اجلرائم املبلغ عنها تكاد 
تعقبها دوماً ت�ساوؤلت عما اإذا كانت هذه الزيادة تعرّب عن زيادة فعلية اأم اأنها، مثاًل، نتيجة تزايد يف الجتاه 

نحو اإبالغ ال�سرطة مبا يرتكب من جرائم.

ولعّل من املمكن، من خالل ا�ستق�ساءات �سحايا اجلرائم، الإجابة عن الأ�سئلة التالية:

•ما هو امل�ستوى الفعلي للجرمية؟ 	

•اإىل اأي مدى ُتبّلغ ال�سرطة باجلرائم املرتكبة؟ 	

•ملاذا ل ُتبّلغ ال�سرطة باجلرائم املرتكبة؟ 	

ل ميكن، يف واقع الأمر، الإجابة عن هذه الأ�سئلة اإل من خالل ا�ستق�ساءات �سحايا اجلرائم.

وغالباً ما ت�سرتعي التغرّيات يف م�ستوى اجلرمية انتباهاً اأكرب مما ي�سرتعيه امل�ستوى الفعلي للجرمية مما يعني، 

من الزاوية ال�سيا�سية، �سرورة اإجراء ا�ستق�ساءات �سحايا اجلرائم على فرتات متقاربة من الزمن.

ع��الوة على ذلك، يجد اأه��ل ال�سيا�سة ا�ستق�ساءات �سحايا اجلرائم مفي��دة يف حت�سني معرفتهم ب�سلوك 

ال�سرطة من خالل الردود على الأ�سئلة بخ�سو�س ما اإذا عاجلت ال�سرطة على نحو مر�ٍس حالة معينة وما 

اإذا كانت ال�سحية را�سية اأم غري را�سية عن الأ�سلوب الذي عاجلت به ال�سرطة تلك احلالة.

رئي�سة بحوث يف وزارة العدل يف الدامنرك.
 *
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وقّلم��ا تث��ار يف املحافل ال�سيا�سية اأو املحافل العامة ت�ساوؤلت ع��ن اأ�سباب تعر�س بع�س النا�س اأكرث من 

غريهم خلطر الوقوع �سحية للجرائم. ويكون الهّم ال�ساغل عموماً النتائج والجتاهات الإجمالية.

اأنواع اجلرائم امل�ضمولة

ت�سمل ا�ستق�ساءات �سحايا اجلرائ��م عادًة خمتلف اأنواع جرائم املمتلكات وال�سطو والغت�ساب وغريها 

م��ن اأ�س��كال اجلرائم العنيفة. غري اأن هذه اجلرائم هي التي ُتبّلغ بها ال�سرطة، واإننْ كان بدرجات متفاوتة. 

فف��ي الدامن��رك مثاًل، ويف العديد من البلدان الأخرى، يكاد يكون مع��دل الإبالغ عن �سرقة ال�سيارات 

100 يف املائ��ة. كم��ا اأن جرائم ال�سط��و على املنازل مثاًل حتظ��ى بن�سبة عالية جداً م��ن الإبالغ. ومبا اأن 

ا�ستق�س��اءات �سحاي��ا اجلرائم متيل اإىل ال�ستفا�س��ة وت�سمل الكثري من الأ�سئل��ة، ينبغي التفكري جدياً 

فيم��ا اإذا كان من ال�سروري اإدراج اجلرائم التي حتظ��ى بن�سبة عالية من الإبالغ يف ا�ستق�ساءات �سحايا 

اجلرائ��م، ل �سيم��ا واأن الإح�ساءات التي تقدمها ال�سرطة غالباً ما توف��ر القدر الكايف من املعلومات عن 

املخاطر وعن امل�ستوى الفعلي لهذا النوع من اجلرائم.

اأم��ا جرائم "املالم�سة"، كجرائم العنف والغت�ساب، فاإن معدل الإبالغ عنها جد منخف�س. وهذا �سبب 

وجي��ه لكي تركز ا�ستق�س��اءات �سحايا اجلرائم على جرائم املالم�سة اأكرث مما تركز على جرائم املمتلكات. 

وال�سب��ب الآخ��ر هو تزايد الأهمي��ة ال�سيا�سية التي توىل اإىل ه��ذا النوع من اجلرائم. فق��د تزايدت، من 

الناحية ال�سيا�سية، طوال ال�سنوات الع�سر املا�سية، اأهمية جرائم العنف واجلن�س واجلرائم التي ت�ستهدف 

الن�ساء والأطفال، يف العديد من البلدان الأوروبية، ومن املرجح اأن ت�ستمر يف هذا الجتاه. واإذا ا�ستمرت، 

فق��د تربز حتدي��ات جديدة ب�ساأن القدرة على اإدراج اأ�سكال اأخرى م��ن جرائم املالم�سة يف ا�ستق�ساءات 

ال�سحايا اأو على قيا�س معدل الإيذاء الناجت مثاًل عن ا�ستخدام درجات خمتلفة من العنف. ومن الزاوية 

ال�سيا�سية، �سيكون من املفيد واملي�سور دون �سك معرفة العدد الفعلي حلالت العتداء اخلطرية املرتكبة، 

على النقي�س من حالت العتداء الب�سيطة، اأو عدد وقائع العتداء اجلن�سي على الأطفال يف املجتمع.

التمييز بني االأعمال االإجرامية وغري االإجرامية

هنال��ك م�ساأل��ة اأ�سا�سية اأخرى وهي م�ساألة تعريف الأفعال التي تن��درج يف عداد اجلرائم. كيف ينبغي 

�سياغ��ة الأ�سئلة املتعلقة باجلرائم؟ وكيف لن��ا اأن نتاأكد من اأن الأحداث املبلغ عنها جرائم حقاً ولي�ست 

جمرد جتارب مزعجة؟
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وامل�سكل��ة ب�سيطة فيما يتعلق بجرائ��م املمتلكات لأن ال�سرقة واجلرائم املماثلة ت��رتك اآثاراً مرئية وا�سحة 

)اختف��اء �سي��ارة، اقتحام ب��اب، وما �سابه ذل��ك(، اأي اأن ال�سحية لي�س لها اأن تف�سر م��ا اإذا كان العمل 

املرتكب جرمية اأم ل. اأ�سف اإىل ذلك اأن القانون اجلنائي يف جميع البلدان الأوروبية يعترب اأخذ ممتلكات 

الغ��ري دون موافقة �ساحبها جرمي��ة. لذا لن تنطوي الدرا�سات ال�ستق�سائية املقارنة على اأي م�سكلة فيما 

يتعلق بجرائم املمتلكات.

غ��ري اأن التما�س املعلومات عن جرائم العنف واجلن���س يف ا�ستق�ساءات �سحايا اجلرائم ميثل حتدياً كبرياً 

ف كذلك م��ن جانب ال�سحية، اأي هنالك 
ّ
لأن ه��ذه التعديات غالباً م��ا ل ت�سبح جرائم اإل عندما ُتعر

جمال للتباين تبعاً لت�سور ال�سحية.

ولي�س هنالك اليوم اأي ات�ساق ب�ساأن الطرائق امل�ستخدمة للتما�س املعلومات بخ�سو�س العنف. وترتاوح 

هذه الطرائق ما بني الت�ساوؤل عن "عنف اإجرامي" والت�ساوؤل عن اأ�سكال حمددة من ال�سلوك العدواين 

والتهديدات.

وت�ستمل الدرا�سة ال�ستق�سائية الدولية ل�سحايا اجلرائم على �سوؤال يتناول "العنف والتهديدات". ويف 

معر�س التقدمي لل�سوؤال يوؤّكد على اأن حمور الهتمام هو "جرائم العنف".

وم��ن ال�سائع، ل �سّيما يف ا�ستق�ساءات �سحايا العنف من الن�ساء، اإدراج عدد من الأ�سئلة عن العتداء 

الب��دين. وت�ستم��ل الدرا�سة ال�ستق�سائية الدولية للعنف �سد املراأة عل��ى ما ل يقل عن 12 �سوؤاًل عن 

خمتلف اأ�سكال التهديدات والعتداء البدين واجلن�سي.

وتف�س��ي الطرائق املختلفة جلم��ع املعلومات اإىل معدلت اإيذاء متباينة جداً. مثال ذلك اأن ا�ستق�ساءات 

�سحاي��ا اجلرائ��م يف الدامنرك تك�سف عن تباي��ن يف معدل النت�سار يقرب م��ن 10:1 عند ال�سوؤال عن 

"العنف الإجرامي" عموماً عو�ساً عن ال�سوؤال عن اأعمال حمددة ت�سمل التهديدات وبع�س الأنواع 
الب�سيط��ة من ال�سلوك الع��دواين. وكذلك لوحظت ف��وارق كبرية يف الدامنرك ل��دى مقارنة املعلومات 

املجّمع��ة يف اإطار الدرا�سة ال�ستق�سائية الدولية ب�س��اأن �سحايا اجلرمية ويف اإطار ال�ستق�ساء الدويل ب�ساأن 

العنف �سد املراأة. حتى اأن مارتن كيليا�س، من جامعة زيوريخ يف �سوي�سرا، دلل على اختالف الإجابات 

تبع��اً مل��ا اإذا كانت املعلومات عن نوع معني من الأفعال قد طلب��ت يف اثنني اأو اأكرث من الأ�سئلة. ويوؤدي 

تق�سي��م الأ�سكال املحددة من العتداءات النف�سية اإىل عدة اأ�سئلة اإىل معدل انت�سار اأعلى مما يوؤدي اإليه 

تق�سيمها اإىل جمرد �سوؤالني.

وم�سكل��ة الأ�سلوب امل�ستخ��دم يف ا�ستق�ساءات على غرار ال�ستق�ساء الدويل ب�س��اأن العنف �سد املراأة 

اأن��ه ي�سمح بالنحراف عن هدف الدرا�سة، وهو قيا�س مدى انت�سار العنف. اإذ يدرج ال�ستق�ساء الدويل 
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ف بو�سفها جرائم يف اأي 
ّ
ف اأو لن ُتعر

ّ
املذك��ور عدداً م��ن الأفعال، مثل "امل�ساجرة البدنية"، التي ل ُتعر

قان��ون جنائي. وتتجلى نقطة ال�سعف هذه يف فوارق تواتر عملي��ات الإبالغ، وهي يف الدامنرك، بالن�سبة 

للدرا�س��ة ال�ستق�سائية الدولية ل�سحايا اجلرائم، �سعف ما هي عليه يف ال�ستق�ساء الدويل ب�ساأن العنف 

�سد املراأة.

ولي���س م��ن قبيل ال�سدفة اأن الدرا�سات التي تتناول م�ساألة العنف �سد املراأة غالباً ما ت�ستخدم اأ�ساليب 

تك�س��ف عن مع��دلت انت�سار عالية. وما تك�سف عن��ه هذه الدرا�سات هو اأن العن��ف �سد املراأة ق�سية 

�سيا�سي��ة �ساخنة واأن ال�ستق�ساءات ميكن اأن تك��ون اأدوات قوية يف �سبيل الو�سول اإىل ماآرب �سيا�سية. 

ولك��ن اإدراج طائفة وا�سعة جداً م��ن الأفعال يف ا�ستق�ساء ل�سحايا اجلرائ��م ينفي �سالحية ال�ستق�ساء 

بعينه. وي�سبح مفهوم العنف م�سلاًل، حتى بالن�سبة اإىل اأهل ال�سيا�سة.

وت��ربز يف الدرا�س��ات ال�ستق�سائية املقارنة م�س��كالت لغوية ب�ساأن جرائم املالم�س��ة، ذلك لأن تعريف 

جرائ��م العن��ف واجلن�س يختل��ف من بلد لآخر. مثال ذل��ك اأن املعلومات ال��واردة يف املرجع الأوروبي 

لإح�ساءات اجلرمية والعدالة اجلنائية تبنّي اأن العنف يف بع�س البلدان ي�سمل الأعمال التي ت�سبب الأمل 

بينما ي�سمل يف بلدان اأخرى جمرد الأعمال التي تت�سبب يف اإ�سابات بدنية.

كي��ف ميك��ن اإذاً القيام بدرا�سات ا�ستق�سائي��ة دولية مقارنة بخ�سو�س انت�س��ار العنف الإجرامي؟ وهل 

ينبغي اأن تختلف الأ�سئلة يف ال�ستق�ساءات من بلد لآخر لكي تاأخذ يف احل�سبان الت�سريعات الوطنية؟ 

فالدرا�س��ات من قبي��ل الدرا�سة ال�ستق�سائية الدولي��ة ب�ساأن �سحايا اجلرمية حتتوي عل��ى اأ�سئلة متماثلة 

جلميع البلدان، الأمر الذي ي�سّهل مهمة القيام ببحوث مقارنة. بيد اأن هذه الدرا�سات ل توفر معلومات 

ع��ن معدلت العن��ف الوطنية باملفهوم القانوين. وم��ن املمكن، اإىل حد ما، ح��ل امل�سكلة بطرح اأ�سئلة 

متابع��ة تتن��اول درجة خطورة احلدث وم��ا اإذا كان يعترب جرمية اأم ل. ومن اجلدي��ر بالذكر يف هذا املقام 

اأن الأ�سئل��ة الواردة يف الدرا�سة ال�ستق�سائي��ة الدولية ب�ساأن �سحايا اجلرمية تلتم�س معلومات عن جرائم 

العنف، ومع ذلك كان حوايل 60 يف املائة من امل�ستجيبني يعتربون حادث الإيذاء مبثابة جرمية.

ثم��ة حاجة عموماً اإىل مزيد من الت�ساق ومزيد من الختبار ملختل��ف طرائق �سوغ الأ�سئلة فيما يتعلق 

باجلرائ��م اجلن�سية والعنف. وم��ن ال�سروري التعمق يف مناق�سة كيفية تقدمي ال��ردود على هذه الأ�سئلة. 

وتق��دم معدلت النت�سار الآن على اأنها معدلت لأنواع خمتلفة من اجلرائم، ولكنها غالباً ما تنطوي يف 

واقع الأمر على اأكرث من جمرد اجلرائم. فهل ينبغي لنا اأن نبذل املزيد من اجلهود لتحديد النتائج بحيث 
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تعك���س �سورة القان��ون؟ اأم ينبغي اأن ت�سمل معدلت انت�سار اجلرمية الأفعال التي ل تعترب مبثابة جرائم، 

ل من وجهة نظر مو�سوعية ول من وجهة نظر امل�ستجيب؟

فرتة االنت�ضار

ه��ل ينبغي لنا، يف معر���س احلديث عن فرتات النت�سار امل�ستخدمة يف ا�ستق�ساءات �سحايا اجلرائم، اأن 

نلتم���س معلومات عن اأحداث الإيذاء التي وقعت اأثناء ال�سن��ة ال�سابقة، اأم اأثناء ال�سنوات اخلم�س اإىل 

الع�س��ر املا�سي��ة، اأم اأثناء جميع ال�سنوات املا�سية؟ وحل�سن احل��ظ اأن �سحايا اجلرائم نادرة اإجماًل، على 

الأق��ل فيما يتعل��ق بجرائم ال�سطو والعنف والغت�ساب. ولعل املرء ينق��اد اإىل اختيار فرتة انت�سار طويلة 

ج��داً لالطمئنان اإىل توفر عدد كبري مبا فيه الكفاية من ال�سحايا، ولكن اختيار فرتات طويلة قد يتمخ�س 

عن نتائج كتلك املعرو�سة يف ال�سكل الوارد اأدناه.

ال�ضكل 1 -      الدامنرك: معدل انت�ضار العنف بح�ضب �ضن امل�ضتجيب

امل�سدر: الدرا�سة ال�ستق�سائية الدولية للعنف �سد املراأة.

 ال�سكل مع��دل انت�سار العنف الب��دين يف �سنة واحدة ومع��دل النت�سار للعمر كل��ه )تقريباً( يف 
ّ

يب��ني

الدامن��رك. ويب��دو اأن منحنى معدل النت�سار للعمر كله ي�سري اإىل اأن الن�ساء الأكرب �سناً كّن يتمتعن بقدر 

اأك��رب م��ن احلماية طيلة حياتهن مما يتمتعن به الن�ساء الأ�سغر �سناً، علماً باأن الواقع هو اأن معدل النت�سار 

هذا تعبري عن الذاكرة الق�سرية الأجل فيما يتعلق باأحداث اأقل خطورة.

ال�سنة املا�سية

منذ �سن 16 �سنة

العمر )�سنوات(

ة
وي

ئ
م
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ب
س
�
ن
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ت�ستخ��دم يف الوق��ت الراهن ف��رتة �سنة واح��دة يف ا�ستق�س��اءات �سحايا اجلرائم. ولع��ل من املفيد يف 

امل�ستقبل، اإذا كان لهذه ال�ستق�ساءات اأن تركز اأكرث على الأنواع اخلطرية من جرائم املالم�سة، التفكري 

يف ف��رتة انت�س��ار طوال �سنتني اأو ثالث �سن��وات بل حتى خم�س �سنوات. ذل��ك اأوًل لأن العتداءات 

اخلط��رية والغت�ساب والأ�س��كال املماثلة من اجلرائم اخلطرية ل تن�سى خالل ف��رتة ق�سرية من الزمن، 

وثانياً لأن هذه اجلرائم نادرة جداً.

اأحجام العّينات

يتوق��ف حجم العّينة املطل��وب يف ا�ستق�ساء ل�سحايا اجلرائم على نوع اجلرمي��ة مو�سوع ال�ستق�ساء. فاإذا 

كان غر���س ال�ستق�ساء املعدل الإجمايل لالإيذاء، اأو اجلرائم املعروف اأن معدل انت�سارها عال، كال�سرقة 

مثاًل، فال حاجة لأن يكون حجم العّينة كبرياً. ومن �ساأن عّينة قوامها 000 2 فرد اأن تفي بالغر�س. ولكن 

هنال��ك تركي��ز متزايد على اأنواع من اجلرمية اأقل �سيوعاً من ال�س��روري اأن يتوفر لها عّينات اأكرب اإىل حد 

م��ا. ول��ن تكفي يف هذا ال�سدد زيادة فرتة النت�سار. فاإذا مل تتوف��ر عّينات كبرية ي�ستحيل التدليل على 

اأي ف��وارق بني البلدان اأو بني ا�ستق�ساءات وطنية متماثل��ة. ويف الدرا�سة ال�ستق�سائية الدولية الأخرية 

ل�سحايا اجلرائم، مل يتجاوز عدد من اأبلغ عن حادثة عنف بدين اأثناء ال�سنة ال�سابقة 400 من اأ�سل 000 

27 م�ستجيب يف اأوروبا.

وق��د �سمل��ت الدرا�س��ة ال�ستق�سائية الوطنية الأخ��رية ل�سحايا اجلرائم يف الدامن��رك اأكرث من 000 25 

م�ستجيب.

ونظ��راً اإىل ارتفاع تكالي��ف اإجراء الدرا�س��ات ال�ستق�سائية ل�سحايا اجلرائم، قد يب��دو من غري املعقول 

املطالبة بعّينات كبرية. ولكن ذلك يبقى يف حدود الإمكان اإذا اأمكن اخت�سار ال�ستبيان بحيث يقت�سر 

على الغر�س الأ�سا�سي من ال�ستق�ساء، وهو قيا�س امل�ستوى الفعلي للجرائم.

ومن مزاي��ا اخت�سار حجم ال�ستبيان اأي�ساً اأن يرفع معدل ال�ستجابة. وقد تبيَّنت اأهمية طول ال�ستبيان 

بو�س��وح يف الدرا�سة الرائدة التي اأجريت يف الدامن��رك ب�ساأن الدرا�سة ال�ستق�سائية الدولية للعنف �سد 

املراأة، حيث بلغت فرتة املقابلة ما ل يقل عن ن�سف �ساعة. وامتنع الكثري من الن�ساء عن امل�ساركة ملجرد 

طول املقابلة. وحر�ساً على حتقيق معدل ا�ستجابة عال ينبغي األ تدوم املقابلة اأكرث من 10 دقائق.

ومتثل اأحجام العّينات املحدودة ن�سبياً امل�ستخدمة يف العديد من ال�ستق�ساءات الوطنية والدولية واحدة 

من اأكرب امل�سكالت يف هذا ال�سدد.
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اإجراءات املعاينة

يق��وم معظم ا�ستق�ساءات �سحايا اجلرائم على اإج��راء مقابالت هاتفية مب�ساعدة احلا�سوب، حيث يجري 

الت�س��ال بالأفراد ع�سوائي��اً من قائمة بالأرقام املدرجة يف دليل الهاتف. وم��ع اأن املقابالت وجهاً لوجه 

التي جترى على اأ�سا�س عينات ع�سوائية من الأ�سر املعي�سية تف�سي اإىل معدل ا�ستجابة اأعلى، وهنالك ما 

يفيد باأن معدلت ال�ستجابة املرتفعة مرتبطة مبعدلت اأدنى من الإيذاء، فاإن امل�سكلة لي�ست م�ستع�سية 

ويبدو اأن الأ�ساليب القائمة على احلا�سوب توفر حاًل مقبوًل عندما تكون املوارد حمدودة.

وامل�سكل��ة الأكرب هي اأن عدداً متزاي��داً من اأرقام الهاتف، واأغلبها من اأرقام الهاتف املتنقل، غري مدرجة 

يف دلي��ل الهات��ف. ومبا اأن من املعقول اأن نفرت�س من املرجح جداً األ تكون اأرقام �سحايا العنف مدرجة 

يف دلي��ل الهاتف، فاإن امل�سكلة قد تكون م�ستع�سية بالن�سب��ة اإىل من يقوم بعمليات ال�ستق�ساء. واحلل 

الوا�سح لهذه امل�سكلة هي اإعداد قائمة باأرقام الهاتف مما قد يزيد من التكاليف لأن ال�سركات التي تقوم 

بال�ستق�ساء تتطلب وقتاً اإ�سافياً بحكم كمية الأرقام غري املدرجة يف الدليل.
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وا�ضتق�ضاءات ال�ضحايا

*
بقلم اآليك�س بوت�سارت

مقّدمة

تهتم منظمة ال�سحة العاملية بجمع البيانات عن اجلرمية لالأ�سباب الثالثة التالية:

•تعمل املنظمة مع الدول الأع�ساء على و�سع اأنظمة للمعلومات ال�سحية، مبا يف ذلك اأنظمة لتحديد  	
وت�سجيل البيانات ب�ساأن العنف املميت وغري املميت كاأ�سا�س لو�سع وبرجمة �سيا�سات منع العنف 

على امل�ستوى الوطني.

• تعتم��د املنظمة عل��ى الإح�ساءات احليوي��ة ونتائج ال�ستق�س��اءات على امل�ستوى القط��ري عند و�سع  	
التقديرات الإقليمية والعاملية ب�ساأن معدلت الوفيات، مبا يف ذلك حالت القتل العمد وعبء املر�س.

•ت�ستخ��دم املنظمة نتائج ا�ستق�ساءات اجلرمية وال�ستق�ساءات الأخرى القائمة على اأ�سا�س ال�سكان  	
التي جتريها الأمم املتحدة لدعم اجلهود العاملية والإقليمية الداعية اإىل منع العنف.

القدرات الوطنية ملنع العنف

ت��رّوج املنظمة، على امل�ستوى الوطني، لتطوير عمليتي �سن��ع ال�سيا�سات وبرجمة منع العنف القائمتني 

عل��ى الأدل��ة، مبا يف ذلك من خ��الل الر�س��د امل�ستمر ملعدلت القت��ل العمد والنتح��ار، ومعدلت 

الإ�ساب��ات ذات ال�سل��ة بالعنف التي ُيتلق��ى ب�ساأنها عالج يف امل�ست�سفى، ومع��دلت التقارير املقدمة 

م��ن جانب �سحايا العنف. ويتطلب هذا الر�سد اأن ت�ستويف جميع اأنظمة جمع البيانات والنتائج املعايرَي 

الوبائي��ة الأ�سا�سية واأن حتتوي على التفا�سيل الكافية من اأجل حتديد م�سمون عوامل اخلطر ومعدلت 

درجت هذه القواعد �سمن دليل الإر�سادات للطبعة الثانية 
ُ
الإي��ذاء العنيف وت�سهيل ر�سدهما. وق��د اأ

م��ن الت�سني��ف الإح�سائي ال��دويل لالأمرا�س وامل�سكالت ال�سحي��ة املت�سلة بها: املراجع��ة العا�سرة. 

منظمة ال�سحة العاملية.
 *
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والبيانات الدولية املجمعة من خالل درا�سة الأمم املتحدة ال�ستق�سائية لجتاهات اجلرمية وعمليات نظم 

العدالة اجلنائية والدرا�سة ال�ستق�سائية الدولية ب�ساأن �سحايا اجلرمية ل ت�ستويف تلك املعايري الوبائية ول 

يتوفر فيها امل�ستوى املطلوب من التف�سيل كي ت�سبح مفيدة لالأغرا�س املبينة اأعاله.

وعل��ى وج��ه التحديد، تالحظ املنظمة اأن �سج��الت ال�سرطة ل متثل قيا�ساً موثوق��اً لجتاهات العنف واإمنا 

ه��ي نتاج لن�ساط ال�سرطة الذي ي�ستحثه ارتفاع م�ستوى املراقبة وال�ستهداف وتزايد اأعداد اأفراد ال�سرطة 

والتغريات يف ممار�سات الت�سجيل. ولذلك، فاإن قيمة تلك ال�سجالت حمدودة لأغرا�س تقييم تاأثري برامج 

منع العنف التي ت�ستهدف الأ�سباب الكامنة وعوامل اخلطر. اأما البيانات ذات ال�سلة بالإ�سابات امل�ستقاة 

م��ن مراكز الطوارئ فهي قيا���س اأكرث مو�سوعية ل��الأذى وينبغي ا�ستخدامها لتوجيه م��وارد منع العنف 

املحلي��ة. وقد ثبت ذلك علمي��اً يف البلدان ذات الدخل املرتفع ويرجح اأن ينطب��ق اأكرث يف حالة البلدان 

ذات الدخل املنخف�س والبلدان ذات الدخل املتو�سط. ففي البلدان ذات الدخل املرتفع، ميكن اأن يعطي 

اجلمع بني املعلومات التي ت�سدرها ال�سرطة وتلك امل�ستقاة من مراكز الطوارئ �سورة مكتملة ن�سبياً، لكن 

يف البلدان الفقرية، ونظراً للتمييز �سمن اأو�ساط ال�سرطة وجمالت نظام العدالة اجلنائية الأخرى والف�ساد 

ونق���س املوارد وانعدام الثقة ل��دى عامة النا�س، فاإن من امل�ستبعد اأن تعطي م�سادر املعلومات تلك �سورة 

دقيق��ة عن الو�سع. ويعني ذلك اأن بيانات الإ�سابات امل�ستق��اة من املن�ساآت ال�سحية وبيانات الدرا�سات 

ال�ستق�سائية التي جترى على ال�سكان هي القيا�سات الأكرث موثوقية يف تلك البلدان.

تقدير عبء املر�ص

اإن البيان��ات املجمع��ة من خالل درا�س��ة الأمم املتح��دة ال�ستق�سائية لجتاهات اجلرمي��ة وعمليات نظم 

العدال��ة اجلنائية ل ميك��ن ا�ستخدامها لتقدير عبء املر�س لأنها تعر�س واق��ع اجلرمية كما هو م�سجل يف 

اإح�ساءات ال�سرطة حيث تكون اأعداد حالت القتل، وخ�سو�ساً يف البلدان املنخف�سة الدخل والبلدان 

املتو�سط��ة الدخل، اأقل بكث��ري من الأعداد احلقيقية مقارنة بالبيانات امل�ستق��اة من الإح�ساءات احليوية 

وال�ستق�ساءات الدميغرافية وال�سحية.

النهو�ص بالدعوة اإىل منع العنف

م��ا زال ا�ستخ��دام منظمة ال�سحة العاملي��ة لنتائج الدرا�س��ة ال�ستق�سائية الدولية ب�س��اأن �سحايا اجلرمية 

لأغرا���س الدعوة اإىل منع العنف حمدوداً اإىل الآن. وق��د ا�سُتخدمت نتائج الدرا�سة املذكورة يف جدول 

اأدرج��ت فيه حالت العنف "بني ال�سريك��ني" ورد يف اإحدى الطبعات ال�سنوية من التقرير العاملي عن 

العنف وال�سحة، كما ا�سُتخدمت نتائج الدرا�سة ب�ساأن اخلوف من اجلرمية يف �سياق الدعوة اإىل منع العنف 
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املرتبط باالأ�ض��لحة النارية. ومل ت�ضتخدم املنظمة البيانات امل�ضتقاة من درا�ضة االأمم املتحدة اال�ضتق�ضائية 

الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية الأغرا�ض الدعوة اإىل منع العنف.

در��صات ��صتق�صائية دولية �أخرى

الدرا�ضة املتعددة البلدان ب�ضاأن العنف املنزيل �ضد املراأة  -1

  اأ�ض��درت املنظمة موؤخراً اأول تقاريره��ا عن النتائج املتعلقة بالعنف املنزيل �ض��د املراأة والتي مت 

جمعها خالل العقد االأخري مما يزيد على 20 األف امراأة يف 15 موقعاً يف 10 بلدان معظمها من 

البلدان املنخف�ضة واملتو�ض��طة الدخل. وقد �ضيغ الربوتوكول واال�ضتبيان املتعلقان بالبحث من 

خالل م�ضاورات مكثفة لكفالة اإمكانية قبولهما ومقارنتهما عرب املواقع. وبينما ات�ضمت البيانات 

لة ب�ضاأن عوامل اخلطر ونتائجه، فاإن االإجراء  الناجتة بقابلية عالية للمقارنة واحتوت معلومات مف�ضَّ

القائم على املقابلة ي�ضتهلك الكثري من الوقت ويت�ضم بكثافة املوارد املطلوبة لتنفيذه.

اال�ضتق�ضاءات الدميغرافية وال�ضحية  -2

  ترجع منظمة ال�ض��حة العاملية، عند البحث عن بيانات عن العنف عموماً تكون قابلة للمقارنة 

ع��رب البلدان، اإىل البيان��ات الدميغرافية وال�ض��حية الوطنية التي يتم جمعها يف اإطار م�ض��روع 

اال�ضتق�ض��اءات الدميغرافية وال�ضحية من خالل الر�ضد والتقييم لتقدير النتائج وا�ضتخدامها 

)/http://www.measuredhs.com(، نظ��راً اإىل اأن تل��ك البيانات ت�ض��تويف اأي�ض��اً معايري 

املعلومات التي �ضُتدرج �ضمن تقديرات عبء املر�ض. وتقدم املنظمة، على امل�ضتوى القطري، 

الدعم التقني الإعداد وحدات منوذجية للعنف ليتم اإدراجها يف ا�ض��تبيانات اال�ضتق�ض��اءات 

الدميغرافية وال�ض��حية. وللتو�ضل اإىل اأف�ضل التقديرات ب�ضاأن وفيات العنف، ميكن اأن ت�ضاعد 

بيانات اال�ضتق�ضاءات الدميغرافية وال�ضحية اأي�ضاً يف البلدان التي تالحظ فيها تباينات كبرية 

ب��ن عدد حاالت القتل العمد امل�ض��جلة يف �ض��جالت الوفيات وعدد ح��االت القتل العمد 

امل�ضجلة يف دوائر ال�ُضرطة.

ا�ضتق�ضاءات املدن االأكرث اأماناً  -3

  للمعلوم��ات املجمع��ة من خ��الل برنامج امل��دن االأك��رث اأماناً يف اإط��ار برنام��ج االأمم املتحدة 

للم�ض��توطنات الب�ض��رية )املوئل( قيمة عظيمة يف فهم العنف ومنعه على م�ضتوى جمموعات 

حمددة جيداً من �ض��كان احل�ض��ر. وهي متثل مورداً مفيداً للحكوم��ات املحلية والوطنية لدى 

تخطيط جهودها يف �ضبيل منع العنف.
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درا�سة جتارب الطفولة ال�سلبية  -4

  تروج منظمة ال�سحة العاملية ل�ستخدام نهج تطوري ملنع العنف يقوم على اأ�سا�س وقوع امل�سائب 

الجتماعية )مبا فيها اجلرمي��ة والعنف من جانب الوالدين( والإيذاء وال�سلوك عايل اخلطر )مبا 

فيه ممار�س��ة العنف( والتبعات ال�سحية على مدى العمر. ومن اأجل الرتويج لهذا النهج على 

امل�ست��وى القطري واإ�سدار بيانات قابلة للمقارنة على امل�ستوى الدويل، توؤيد املنظمة ا�ستخدام 

http://cdc.( مة على غرار درا�سة جتارب الطفول��ة ال�سلبية ا�ستبيانات وا�ستق�س��اءات م�سمَّ

��ذت هذه الدرا�سة اإىل الآن يف كل م��ن ال�سني والوليات  /gov/nccdphp/ace(. وق��د ُنفِّ

املتحدة الأمريكية.

تو�ضيات اإىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ينبغ��ي اأن حتر���س مراجع��ات ا�ستق�ساءات الأمم املتح��دة ب�ساأن اجلرمي��ة على اأن تنظ��ر احلكومات اإىل 

ال�ستق�س��اءات باعتباره��ا اأدوات قّيمة من اأج��ل براجمها يف جمال ال�سيا�س��ات وحاجاتها على �سعيد 

تنمية القدرات، واأن ُتعترب ال�ستق�ساءات التي تخدم حاجات الأمم املتحدة هدفاً ثانوياً.

ول ب��د من اأن ت�سدد مراجع��ات الدرا�سة ال�ستق�سائي��ة الدولية ب�ساأن �سحايا اجلرمي��ة على احلاجة اإىل 

ال�ستبيانات وت�سميمات ال�ستق�ساءات واأطر اأخذ العينات التي تتما�سى مع املبادئ الوبائية. 

ول ب��د اأن ت�ستك�س��ف تلك املراجعات كذل��ك اإمكانية احلفاظ عل��ى قابلية املقارنة وزي��ادة املرونة من 

خ��الل تقدمي جمموعة �سغرية من البنود الرئي�سية التي ينبغ��ي على جميع الدول ا�ستخدامها و�سل�سلة 

م��ن الوحدات النموذجي��ة الختيارية التي ت�ستك�س��ف اأ�سكاًل حمددة من العن��ف واجلرمية مبزيد من 

التف�سيل.
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بجمع البيانات عن اجلرمية

*
بقلم لورا بيرتيال

مقّدمة

برنام��ج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )املوئل( هو وكال��ة الأمم املتحدة امل�سوؤولة عن تن�سيق تنفيذ 

برنامج عمل املوئل )]1[، الف�سل الأول، القرار الأول، املرفق الثاين( وعن ر�سد الغاية 11 من الأهداف 

الإمنائي��ة لالألفي��ة، والتي تن�س عل��ى حتقيق حت�ّسن كب��ري يف حياة 100 مليون �سخ���س على الأقل من 

�سكان الأحياء الفقرية بحلول عام 2020 )]2[، املرفق(. ويف اإطار ال�سطالع بهاتني املهمتني، ي�ستخدم 

املوئ��ل بيانات لر�سد الجتاهات والظروف يف امل�ستوطنات الب�سرية عموماً ويف الأحياء الفقرية على وجه 

اخل�سو�س. ويف هذا ال�ساأن، يتم جمع وحتليل البيانات بخ�سو�س اجلرمية والعنف يف املدن. ويتوىل املر�سد 

العاملي للح�سر و�سبكة من املرا�سد املحلية للح�سر تن�سيق هذه الأن�سطة.

ويدع��م املوئل كذلك، يف اإطار برناجم��ه للمدن الأكرث اأماناً، تنفيذ �سيا�س��ات منع اجلرمية على امل�ستوى 

املحلي، والتي من اأجلها يتم جمع البيانات وا�ستخدامها. ويتم ب�سورة خا�سة جمع وحتليل البيانات على 

امل�ست��وى املحلي للوقوف على ظاهرة اجلرمية والعن��ف واأ�سكال فهم وا�ستجابة خمتلف الأطراف الفاعلة 

والقدرة على توفري الأمن. ويت�سمن عادًة "الت�سخي�س" الالحق، الذي ي�ستند اإىل بيانات كمية ونوعية 

ع��الوة على تعليق��ات اأ�سحاب امل�سلحة، تو�سيات حم��ددة ترتبط بجمع البيان��ات وحتليلها وتعميمها. 

وعل��ى �سعيد جه��ود منع اجلرمية على امل�ستوى املحل��ي، يت�سم جمع البيانات واإدارته��ا بالأهمية لأنهما 

يوؤدي��ان، على �سبيل املثال، اإىل اإن�س��اء مرا�سد حملية ملراقبة اجلرمية. واأخ��رياً، ُت�ستخدم البيانات لر�سد 

اأث��ر ال�سيا�سات والتدخالت. و�سيوا�سل املوئل يف امل�ستقب��ل مراقبة املوقف فيما يتعلق باجلرمية والعنف 

يف امل��دن )انظر، عل��ى �سبيل املثال، التقرير العاملي عن امل�ستوطن��ات الب�سرية لعام 2007: تعزيز الأمن 

وال�سالم��ة يف املناط��ق احل�سرية ]3[(. وعالوة على ذلك، يجري اأي�س��اً تطوير "برجمية منذجة" لتحليل 

وو�سف الروابط بني املتغريات املتعلقة باجلرمية والعوامل الأخرى يف املناطق احل�سرية. كما جتري مناق�سة 

ا�ستحداث موؤ�سر لل�سالمة يف املناطق احل�سرية لت�سنيف املدن على هذا الأ�سا�س.

خبرية الأمان احل�سري، برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية )املوئل(.
 *
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الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية الدولية ب�ضاأن �ضحايا اجلرمية

تق��ّدم ا�ستق�ساءات ال�سحايا معلومات مهم��ة ل تتيحها م�سادر بيانات اأخرى عن اجلرمية، ذلك اأن تلك 

ى "الرقم اخلف��ي" الذي ل يظهر يف  ال�ستق�س��اءات ميكنه��ا اأن تك�س��ف، على نحو موثوق، عّم��ا ُي�سمَّ

�سجالت ال�سرطة، وخ�سو�ساً فيما يتعلق باجلرائم الب�سيطة )التي ل يبّلغ عنها كاماًل نظراً لأنها ل تت�سبب 

يف اإ�سابات(. وتتيح ا�ستق�ساءات ال�سحايا كذلك تفا�سيل ب�ساأن ممار�سات الإبالغ والر�سا عن اخلدمات 

وت�سورات النا�س وما �سابه ذلك. واأخرياً، وهو ما يت�سم باأهمية خا�سة بالن�سبة اإىل اأن�سطة الر�سد العاملي 

التي يقوم بها املوئل، فاإن تلك ال�ستق�ساءات متثل يف اأحيان كثرية بدائل مفيدة تغني عن ا�ستق�ساءات 

�سحاي��ا اجلرمية يف املدن نظراً اإىل اأنها جُترى يف املناط��ق احل�سرية. لكن يبدو اأن ا�ستق�ساءات ال�سحايا ل 

ر���س يف ح��د ذاتها. وهناك ميزة اأخرى، ق��د ل تتعدى كونها ميزة حمتملة، وه��ي اأن املعلومات التي  ُتدنْ

يت��م جمعها مو�سوعي��ة وعلمية اإىل حد كبري، وهي خ�سائ�س عظيمة القيم��ة عندما ُتدرج �سمن عملية 

ا�ست�سارية لتجاوز الت�سورات امل�سبقة ب�ساأن اجلرمية ولتمهيد الطريق لو�سع ا�سرتاتيجيات مبتكرة.

وعلى الرغم من اأن ا�ستق�ساءات ال�سحايا تقّدم العديد من املزايا، فاإن �سكلها غري مالئم جلمع املعلومات 

ب�س��اأن اأنواع معّينة من اجلرمية، مثل العنف اجلن�سي اأو املن�زيل. وعالوة على ذلك، فهي ل تغطي جرائم 

��ر معلومات عن مكان وقوع  مث��ل الف�س��اد والتخريب )جرائم بال �سحايا( تغطي��ة كافية، كما اأنها ل توفِّ

اجلرمي��ة )وهو عن�سر مه��م من عنا�سر �سنع ال�سيا�س��ات(. وُي�ساف اإىل ذل��ك اأن ا�ستق�ساءات ال�سحايا 

عملي��ة مكلفة تتمخ�س عن كميات هائلة من البيانات التي ي�سعب حتويلها اإىل معلومات قّيمة من اأجل 

�سنع ال�سيا�سات. ويف حالت كثرية ل تتوّفر النتائج ل�سانعي ال�سيا�سات. 

واأخ��رياً، فاإن ا�ستق�ساءات ال�سحايا التي طورها يف البداية معهد الأمم املتحدة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية 

والعدال��ة قد متت مواءمتها مع �سياقات خمتلفة لل�سيا�سات واملوارد. وهي ُتنّفذ حالياً من جانب عدد من 

الكيانات، مبا فيها وكالت القطاع اخلا�س واملنظمات غري احلكومية والهيئات احلكومية وغريها. وقد طور 

املوئ��ل منهجيته اخلا�سة التي ترتكز على الدرا�سة ال�ستق�سائي��ة الدولية ب�ساأن �سحايا اجلرمية ولكن مع 

مواءمته��ا لتلبي احلاجات املحلية )من حيث م�سالح ال�سيا�سة العامة مثاًل والقيود التي تواجهها البلدان 

النامية( وهي ل ُتطبَّق �سوى يف املناطق احل�سرية.

درا�ضة االأمم املتحدة اال�ضتق�ضائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية

من املفيد اأن يتم جمع الأنواع التالية من املعلومات يف اإطار درا�سة الأمم املتحدة ال�ستق�سائية لجتاهات 

اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية:
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•معلومات ع��ن الرتكيبة املوؤ�س�سية لنظام العدالة )الإبالغ وامل�ساءل��ة مثاًل( وعن م�ستويات وفئات  	
موظف��ي اإنف��اذ القانون، وكذلك ع��ن الرتابط بني امل�ستوي��ني الوطني )اأو الحت��ادي( واملحلي )اأو 

البلدي( )من النادر اأن ُتدرج ق�سايا ح�سن الإدارة املتعلقة بنظام العدالة(

•اجلوان��ب الإقليمية للخدمات املقّدمة يف اإطار نظام العدال��ة اجلنائية )عدد مراكز ال�سرطة واملحاكم  	
مثاًل(

•ا�سرتاتيجي��ات العمل التي تعتمدها ال�سرطة )مث��ال ذلك عدد اأفراد ال�سرطة العاملني يف ال�سوارع  	
فع��الً، وما اإذا كان��وا يعتمدون نهجاً يرمي اإىل ح��ل امل�ساكل، اأو نهجاً من نوع اآخ��ر، وما اإذا كانت 

مهمته��م تنح�س��ر يف اإقامة نقاط تفتي���س يف ال�س��وارع، اإىل اآخره(، وكذل��ك معلومات عن مدى 

التن�سيق مع القطاع اخلا�س ونوع ذلك التن�سيق

•اخلي��ارات املتاحة اأمام نظام العدال��ة اجلنائية للعقاب )الإطار القانوين(، مب��ا يف ذلك وجود اآليات  	
عدالة لالأحداث، وبيانات عن التنفيذ الفعلي لأ�سكال بديلة للعقاب، اإىل اآخره

بيانات املوئل

قاعدة بيانات املوؤ�سرات احل�سرية وموؤ�سرات ال�سالمة )قواعد بيانات املر�سد العاملي للح�سر(

جُتم��ع بانتظ��ام البيانات عن موؤ�سرات ح�سرية معّينة يف عّينة من املدن حول العامل لالإبالغ عن التقّدم 

املح��رز يف املجالت الع�سرين الرئي�سية �سمن برنامج عم��ل املوئل على م�ستوى املدن. وجُتمع البيانات 

بوا�سط��ة مرا�سد ح�سري��ة حملية ووطنية وكذلك بوا�سط��ة موؤ�س�سات اإقليمية خمت��ارة. وحتتوي قاعدة 

بيان��ات املوؤ�سرات احل�سرية العاملية على موؤ�س��رات موجهة نحو ال�سيا�سات لأكرث من 200 مدينة حول 

العامل. وقد مت حتليل املعلومات الواردة يف قاعدة البيانات ودجمها يف التقارير عن حالة مدن العامل منذ 

عام 2001.

والأم��ن والعن��ف احل�سري عبارة عن موؤ�س��ر ح�سري يحتوي عل��ى 12 موؤ�سراً فرعي��اً لقيا�س اجلوانب 

املختلف��ة لل�سالمة والأمن. ومب��ا اأن املوئل مكّلف بر�سد بلوغ الغاية 11 م��ن الأهداف الإمنائية لالألفية، 

ف��اإن التطورات يف الأحياء الفقرية يج��ري ر�سدها عن كثب. ولذلك، هناك حاجة لبيانات م�سنفة على 

اأ�سا�س القطاعات الفرعية �سمن املدينة يجري جمعها حالياً من خالل �سراكات مع كيانات تنّفذ برامج 

ا�ستق�سائية حمددة لالأ�سر املعي�سية.
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البيانات على امل�ضتوى املحلي: اأدوات جمع بيانات برنامج املدن االأكرث اأمانًا

يت��م يف اإط��ار برنامج املدن الأكرث اأمانا جمع بيانات نوعية وكمية لدع��م تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات منع 

��ي اأ�سباب اجلرمية وعوامل اخلطر. وجُتم��ع البيانات كجزء  اجلرمي��ة على امل�ست��وى املحلي ت�ستهدف تق�سّ

من عملية للت�ساور والتحلي��ل و�سنع ال�سيا�سات وو�سع ال�سرتاتيجيات وخالل مرحلة خا�سة من دورة 

ى "الت�سخي�س" اأو "تقييم ال�سالمة املحلية". امل�سروع ُت�سمَّ

وتقيي��م ال�سالمة املحلية ج��زء ل يتجزاأ من عملية تق��وم على منهجيات حكم ال�س��ورى. وهو يت�سمن 

اخلطوات التالية:

• حتديد وتعبئة ال�سركاء الرئي�سيني على امل�ستوى املحلي الذين ميكنهم الإ�سهام يف احلد من اجلرمية ومنعها	

" • اإقامة "حتالف لل�سالمة املحلية	

•اإج��راء تقييم دقي��ق لو�سع اجلرمية من خ��الل تقييم لل�سالم��ة املحلية على اأ�سا���س بيانات بحثية  	
موؤ�س�سي��ة وغري ر�سمية واجتماعية، بالإ�سافة اإىل ا�ستق�ساءات مبا�سرة يتم من خاللها جمع بيانات 

كمية ونوعي��ة؛ وا�ستخدام التقييم لتحدي��د م�ساكل ال�سالمة وتقييمها وترتيبه��ا بح�سب الأولوية 

وو�سع ال�سيا�سات املالئمة

•�سياغة وو�سع ا�سرتاتيجية حملية 	
•اإ�سفاء ال�سبغة املوؤ�س�سية على ُنهج امل�ساركة ملنع اجلرمية على امل�ستوى املحلي 	

•تنفي��ذ ال�سرتاتيجية املحلية من خالل طائف��ة من املبادرات وامل�ساريع الق�س��رية الأجل والطويلة  	
الأجل التي تتناول اأ�سباب اجلرمية واخلوف املتولد عنها

•الر�سد والتقييم 	

وق��د مت، يف اإط��ار برنامج املدن الأكرث اأمان��اً، ا�ستحداث جمموعة من الأدوات الت��ي ت�ساعد على حتديد 

م��دى اجلرمي��ة وطبيعتها وحتديد املناطق غري الآمنة يف املدن وكذلك الت�س��ورات الذهنية وال�ستجابات 

عل��ى م�ستوى ال�سيا�سات. والغر�س الرئي�سي من هذه املعلومات ه��و امل�ساعدة على فهم اجلرمية وحتديد 

املجالت ذات الأولوية من اأجل منعها. وُت�ستخدم الأدوات التالية يف جمع البيانات:

• متت، لأغرا�س ه��ذا ال�ستق�ساء، مواءم��ة املنهجية امل�ستخدم��ة يف الدرا�سة  ا�ستق�س��اء ال�سحاي��ا.	

ال�ستق�سائي��ة الدولي��ة ب�ساأن �سحايا اجلرمي��ة، وذلك خلف�س التكاليف ومتك��ني اأ�سحاب امل�سلحة 

املحليني م��ن تقدمي امل�ساهمات من اأجل ت�سمي��م ال�ستق�ساء واإتاحة الإمكاني��ة لتنظيم البيانات 

وف��ق التق�سيمات الفرعي��ة للمدن. ومن واقع جترب��ة املوئل، تت�سم تلك العنا�س��ر بقيمة خا�سة يف 

احل��الت التي ل يوجد فيها توافق ُيذكر يف الآراء ب�ساأن و�س��ع اجلرمية وعندما تكون ق�سايا اجلرمية 
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ل  مث��رية للجدل وت�سّخر ملاآرب خا�سة. وتهدف الدرا�سة ال�ستق�سائية اإىل جمع البيانات التي تكمِّ

ال�سج��الت والإح�س��اءات الر�سمية ب�ساأن اجلرمية، وتقدمي �سورة �سامل��ة لالإيذاء وت�سورات النا�س 

وخماوفه��م ب�ساأن الإي��ذاء، والعمل كاأداة لر�سم �سورة اجلرمية، وقيا���س التغريات يف جمتمع معنّي 

عندما جُترى على اأ�سا�س منتظم. وتنق�سم الدرا�سة ال�ستق�سائية ب�ساأن ال�سحايا �سمن برنامج املدن 

الأك��رث اأماناً اإىل ث��الث مراحل: )اأ( ال�ستق�س��اء امليداين لالإيذاء )يحلل اأن��واع اجلرائم املرتكبة 

ومعدلت الإيذاء(؛ )ب( ال�ستق�س��اء التجريب�ي )و�سع اجلداول ال�سحيحة للمقابالت ومواءمة 

ال�ستبيان(؛ )ج( ال�ستق�ساء الرئي�سي )مقابالت متعمقة �سمن عّينة من ثالث جمموعات: الفرد 

والأ�سرة املعي�سية والكيان التجاري(.

• ُت�ستخدم هذه الأداة لتقدمي معلومات متعمقة عن ال�سبان الذين  موجز خ�سائ�س املجرمني ال�سبان.	

�سني خلطر ال�سرتاك يف جرمية م��ا. ويتم، من خالل ا�ستق�ساء 
ّ
يخالف��ون القان��ون وعن ال�سبان املعر

اجلانح��ني ال�سبان، جمع بيانات نوعية وكمية عن اأو�ساط حم��ّددة من املجرمني ومقارنتها مبجموعة 

مرجعي��ة من حيث اجلوان��ب التالية: )اأ( خلفية املجرمني ال�سب��ان؛ )ب( جتارب املجرمني ال�سبان 

يف اجلرمي��ة؛ )ج( الدوافع التي حدت باملجرمني ال�سبان اإىل ال�سرتاك يف الأن�سطة الإجرامية؛ )د( 

جت��ارب املجرمني ال�سبان مع ال�سرط��ة وال�سجون ونظام العدالة؛ )ه�( اآراء املجرمني ال�سبان واآمالهم 

وخماوفه��م من منظور امل�ستقبل. وميكن اأن ت�ساعد هذه املعلومات �سانعي القرار على فهم امل�سكلة 

على نحو اأف�سل وبالتايل حت�سني تقدمي اخلدمات. وجُتَمع البيانات من خالل اإجراء مقابالت متعمقة 

م��ع املجرمني ال�سب��ان وا�ستبيانات ومناق�سات جماعي��ة مركزة، وذلك بالتع��اون مع منظمات غري 

حكومية ونظام العدالة لل�سباب.

• ميكن اأن متالأ هذه الدرا�سة النوعية ثغرة املعلومات  الدرا�سة ال�ستق�سائي��ة ب�ساأن العنف �سد املراأة.	

القائم��ة ب�س��اأن هذا املو�سوع نتيجة لطائفة م��ن الأ�سباب الجتماعية والثقافي��ة ونتيجة لنخفا�س 

م�ست��وى الإبالغ. والهدف من اإجراء ه��ذه الدرا�سة هو حتديد اأنواع العنف والإيذاء التي تتعر�س 

لها املراأة، وخ�سائ���س اجلناة وال�سحايا، واقرتاحات ال�سحايا ب�ساأن خدمات الدعم وال�سرطة ونظام 

العدالة وال�سلط��ات احلكومية. ويتم من خالل الدرا�سة تقييم اأربعة اأنواع من الإيذاء الذي يلحق 

باملراأة، وهي: الإيذاء القت�سادي، والإيذاء اجل�سدي، والإيذاء العاطفي، والإيذاء اجلن�سي.

• متت مواءمة هذه الأداة، التي ُطورت لأول مرة يف كندا، يف اإطار برنامج املدن  مراقب��ة �سالم��ة املراأة.	

الأك��رث اأماناً لتلبية حاجات البلدان النامية )يف اأفريقيا خ�سو�ساً(. وهي ت�ستجيب لواقع اأن الن�ساء 

يخف��ن من اجلرمية اأكرث مما يخافها الرجال بكثري. وُت�ستخ��دم هذه املراقبة للوقوف على الإجراءات 

الت�سحيحي��ة املطلوب اتخاذها يف البيئة احل�سرية جلعلها اأكرث اأماناً بالن�سبة للمراأة )غري اأن عمليات 
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مراقب��ة ال�سالمة قد ت�سم��ل جمموعات م�ست�سعفة اأخرى مثل الأطف��ال وامل�سنني وذوي العاهات 

والأقلي��ات العرقية(. وكجزء من املراقب��ة، تقوم جمموعات مكونة من ثالثة اإىل �ستة اأ�سخا�س، من 

الن�ساء اأ�سا�ساً، بجولت ا�ستك�سافية �سرياً على الأقدام يف البيئة احل�سرية اخلا�سة مو�سوع الدرا�سة. 

وميك��ن اأن ي�سارك اأي�ساً خمططو املدن واملهند�سون املعماريون واأع�ساء جمال�س البلدية بهدف زيادة 

ح�سا�سيتهم واإذكاء الوعي لديهم وحت�سني املعلومات التي ت�ستند اإليها عمليات �سنع القرار. والغاية 

من عمليات املراقبة هي زيادة الوعي باجلرمية والعنف �سد املجموعات امل�ست�سعفة وم�ساعدة �سانعي 

الق��رار على فهم التباين بني الرجل وامل��راأة يف فهم البيئة املحيطة وكيفية ال�ستجابة لهواج�س كل 

منهم��ا. وت�سفي هذه العمليات ال�سرعيَة على هواج�س امل��راأة وهي فّعالة يف تعزيز �سالمة املجتمع. 

وح�سيلة عمليات مراقبة ال�سالمة هي ر�سم معامل امل�ساحات العامة غري الآمنة.

• يتم حتليل النقاط ال�ساخن��ة، املحّددة بوا�سطة الدرا�س��ات ال�ستق�سائية  حتلي��ل النقاط ال�ساخن��ة.	

لل�سحايا، من خ��الل جولت ا�ستك�سافية �سرياً على الأقدام وجتمي��ع البيانات الر�سمية/الإدارية 

م على امل�ستخدمني. وكذلك من خالل ا�ستبيانات ُتعمَّ

• ميّثل هذا التقرير الوثيقة التجميعية لنتائج عملية جمع  تقري��ر اجلرمية املحلية وت�سخي�س انعدام الأمن.	

البيانات وحتليلها، وهو يتاأثر تاأثراً كبرياً باملعلومات الواردة عن طريق امل�ساورات التي جُترى مع اأ�سحاب 

امل�سلح��ة. واإىل جان��ب البيانات املجمعة من الدرا�سات ال�ستق�سائية، يت��م كذلك ا�ستخدام الأنواع 

التالي��ة من البيانات الإداري��ة: )اأ( الإح�ساءات ذات ال�سلة باجلرمية )البيانات عن اجلرمية واجلنوح يف 

املناط��ق احل�سرية(؛ )ب( البيان��ات عن اخل�سائ�س الجتماعية القت�سادي��ة التي ل تت�سل باجلرمية؛ 

)ج( بيان��ات توفري اخلدم��ات )تتناول موظفي ال�سرطة والعدالة اجلنائي��ة ومقدمي اخلدمات الآخرين 

لل�سحاي��ا وال�س��كان عموم��اً(. وُت�ستخ��دم املعلومات لتقدمي حتلي��ل متعدد القطاع��ات ملظاهر اجلرمية 

وتاأثرياتها وال�ستجابات لها وبلورة فهم م�سرتك لدواعي التدخل واأولوياته. وتنطوي هذه العملية على 

درجة عالية من احل�سا�سية وت�ستدعي مراعاة البيانات املو�سوعية والربامج وامل�سالح ال�سيا�سية.

تو�ضيات ب�ضاأن جمع البيانات وحتليلها وا�ضتخدامها

تت�س��م البيان��ات ب�ساأن اجلرمي��ة باأهمية كبرية بالن�سبة اإىل م��ن هم خارج نظام العدال��ة اأي�ساً، وخ�سو�ساً 

القائم��ني على اخلدم��ات الجتماعية وخمططي املدن. وحتتاج كذلك �سلط��ات اإنفاذ القانون العاملة يف 

امل��دن اإىل املعلومات عن اجلرمي��ة لأغرا�س التخطيط. وينبغ��ي اعتبار اأ�سكال ا�ستخ��دام البيانات على 

م�ست��وى املدن اأمراً مهماً ومطلوباً. ويف الكثري من الأحوال، تك��ون احلكومات املحلية اجلهات الوحيدة 

الت��ي تقوم بجمع البيانات من امل�سادر املختلفة بخ�سو�س املجتم��ع واملنطقة الواقعني حتت اإدارتها )عن 

طريق مرا�سد اجلرمية املحلية(.
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جمع البيانات

ينبغ��ي يف امل�ستقبل ب��ذل اجلهد جلمع البيانات ل عل��ى امل�ستوى الوطني فح�سب واإمن��ا على امل�ستوى 

املحل��ي اأي�ساً، اأو على الأقل توفري بيانات عن اإحدى املدن الرئي�سية. وينبغي اأن تعك�س املعلومات التي 

يت��م جمعها الرتكيز عل��ى تقدمي اخلدمات وعل��ى ال�سيا�سات املعنية باخلدمات وكذل��ك على املن�ساآت 

املوؤ�س�سي��ة. كما ينبغي التمّكن من تخطيط البيان��ات ذات ال�سلة باجلرمية وت�سورها واعتبار هذا الن�ساط 

بع��داً مهم��اً من اأبعاد عملية جم��ع البيانات. وينبغي اأي�س��اً اإيالء الأهمية ملواءم��ة البيانات املجّمعة مع 

احلاج��ات املحلية )على امل�ستوى الوطني وعلى م�ستوى املدينة(. وينبغي ا�ستغالل البيانات املجّمعة يف 

اإطار الدرا�سات ال�ستق�سائية العديدة ب�ساأن ال�سحايا التي يجري حالياً ت�سميمها واإجراوؤها وا�ستخدامها 

م��ن جان��ب خمتلف الكيانات. وعلى مكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمي��ة اأن يرّوج لإنتاج 

بيان��ات على امل�ستوى القطري موزع��ة بح�سب املناطق، علماً باأن هذا النوع من البيانات هو الأكرث فائدة 

من اأجل التخطيط وو�سع ال�سيا�سات على امل�ستوى الوطني.

حتليل البيانات

حر�س��اً على ال�ستفادة من البيانات املجّمعة لو�س��ع ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات، يتعنّي تعزيز البيانات 

مبعلومات عن اجلوانب الجتماعية القت�سادية وتقدمي اخلدمات/البنى التحتية وهياكل احلكم. وينبغي 

كذل��ك توّفر القدرة عل��ى التحليل على امل�ستوى املحلي/الوطني واإتاح��ة البيانات لأ�سحاب امل�سلحة 

املحلي��ني. وقد يكون اأحد اخليارات ا�ستحداث جمموعة م��ن املنهجيات التحليلية ل�ستخدامها ب�سكل 

مبا�سر من جانب احلكومات الوطنية واملحلية ل�سمان الالمركزية وقابلية مقارنة النتائج.

ا�ضتخدام البيانات

ينبغ��ي اإيالء قدر مماثل من الأهمية ل�ستخدام البيانات من اأجل زي��ادة الوعي واإجراء البحوث وو�سع 

ال�سيا�سات. ويف الوقت الراهن ُت�ستخدم البيانات لإجراء البحوث اأكرث مما ُت�ستخدم لأي اأغرا�س اأخرى، 

مم��ا قد ي�سعف من اهتمام احلكومات بها. وعلى مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية اأن يعترب 

موؤ�س�س��ات الر�س��د على امل�ستوى الدويل )مث��ل منظمة العفو الدولية وموؤ�س�س��ة ال�سفافية الدولية( من 

ٍد هي اأحد العنا�سر  م�ستخدم��ي بياناته واأن يت�ساور معه��ا. والقدرة على ا�ستخدام البيانات على نحو جُمنْ

الأ�سا�سية لكل ما ي�سّوغ جمع البيانات. وينبغي اأن ترتكز اجلهود على دعم تطوير هذه القدرة يف البلدان 

التي حتتاجها.
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