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  فريق اخلرباء احلكوميني العامل
 املعين باملساعدة التقنية

 ٢٠١٨أيار/مايو  ٣١-٢٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

  واملساعدة  التدريبفعالية  لتعزيزاملمارسات اجليِّدة 
  تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة من أجل التشريعية 

       عرب الوطنية نظَّمةملكافحة اجلرمية امل
من أجل التدريب واملساعدة التشريعية فعالية  لتعزيزاملمارسات اجليِّدة     

      عرب الوطنية نظَّمةتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
     من األمانةمة مقدَّ ورقة معلومات أساسية     

    مقدِّمة  -أوًال  
 ٢٠١٥اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشــــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام   -١

) اخلاصــــة بالربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، وأيَّدت E4Jمبادرة "التعليم من أجل العدالة" (
. ومبوجب املبادرة، أصـــــــدر مكتب األمم املتحدة ٧٠/١٧٤املبادرَة يف قرارها اجلمعيُة العامُة 

على  يركز نظَّمةبشــــــأن اجلرمية امل ادليًال تدريســــــيًّ رًا(املكتب) مؤخَّواجلرمية  خدِّراتاملعين بامل
ــــمَّ نظَّمةحمتوى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل يف م املكتب هذا الدليل عرب الوطنية. وص

تعزيز التدريس املتعدِّد التخصصات يف هذا املوضوع وتقويته على إىل يهدف  ، وهومنائطشكل 
؛ نظَّمةما يلي: تعريف اجلرمية امل النمائطمســتوى التعليم اجلامعي. وتشــمل املواضــيع اليت تغطيها 

 إنفاذه؛ على؛ وأدوات إنفاذ القانون والتعاون نظَّمةوتغلغل اجلرمية امل؛ نظَّمةوأســــــواق اجلرائم امل
والتعاون الدويل واملنع. كما  ؛وإصـــدار األحكام واملصـــادرة ؛واســـتراتيجيات املالحقة القضـــائية

  أدوات لدعم عملية التعلُّم.و منهجيات التعلُّم بشأن إرشاداتاملواد التدريسية توفر 

                                                                    

  *  CTOC/COP/WG.2/2018/1–CTOC/COP/WG.3/2018/1. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/174
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ف اإلســـــهام يف مداوالت فريق اخلرباء هبد هذهُأعدَّت ورقة املعلومات األســـــاســـــية قد و  -٢
ت. وتقدِّم من جدول األعمال املؤقَّ ٢البند  يف إطاراحلكوميني العامل املعين باملســـــــاعدة التقنية 

الورقة ملحة عامة موجزة ألفضل املمارسات اليت يستخدمها املكتب يف تقدمي التدريب لتعزيز تنفيذ 
َعت أهنا كما  ،نظَّمةاتفاقية اجلرمية امل تلقي الضــــوء على بعض حمتويات املادة التدريســــية اليت ُوضــــِ

من أجل تدريب تعزيز فعالية الهبدف التشـــجيع على اســـتخدامها يف  نظَّمةبشـــأن اجلرمية امل رًامؤخَّ
  ق املمكنة لتحسني هذا التدريب.ائالطر ريًا، تقدِّم الورقة توصيات بشأنتعزيز تنفيذ االتفاقية. وأخ

   
   تقدمي التدريبيف كتب املاملمارسات اليت يستخدمها  أفضل  -ثانيًا  

ناء   -٣ جل ب ية اجلودة من أ عال تدريس  ية ومواد  تدريب قدمي دورات  هدف املكتب إىل ت ي
، مع نظَّمةبغية مســـــــاعدة الدول يف تنفيذ اتفاقية اجلرمية املوذلك ، على حنو منهجيقدرات ال

، قدَّم املكتُب تدريبًا بشـأن االتفاقية ٢٠١٧ويف عام . التعليميةمراعاة املبادئ األسـاسـية للنظرية 
  والربوتوكوالت امللحقة هبا ملا يقرب من تسعة آالف ممارس يف جمال العدالة اجلنائية.

ستفيد واحتياجاته.   -٤ شطة التدريب إىل الوفاء مبتطلبات كل م ويهدف املكتب من وراء تقدمي أن
لالحتياجات. وعالوًة على ذلك،  على التقييم األويل بشــــــكل منوذجي لذا تســــــتند الدورات التدريبية

مع االحتياجات يف تقدمي التدريب. وبناًء عليه، ُتنفَّذ أنشـــطة  يســـعى املكتب ألن يكون هادفًا ومتكيفًا
التدريب بتنســـيق وثيق مع البلدان املســـتفيدة. ويعزِّز هذا النهُج التعاوين الشـــراكات ويكفل اســـتدامة 

املكتب، يف أنشطته التدريبية، هنجًا قائمًا على حقوق اإلنسان ويروج له ويهدف  التدخالت. كما يتبع
  على السواء. تنفيذ التدريبإىل تعميم مراعاة البعد اجلنساين يف املواد التدريبية ويف 

وملا كانت أنشـــطة تدريب املكتب تقودها النتائج، فإهنا تضـــم مكوِّنًا للرصـــد والتقييم،   -٥
ي، تخلصة وعملية متابعة. وبعد مرور ستة أشهر من إكمال النشاط التدريبيشمل الدروس املس

ُيســـأل املشـــاركون إْن كانوا يســـتخدمون املهارات واملعارف املكتســـبة من التدريب يف عملهم 
اليومي أم ال. كما تترك الدروس املســــتخلصــــة من أنشــــطة التدريب أثرها على العمل املعياري 

  وأفرقته العاملة. نظَّمةها ما يتعلق مبؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املوالسياسايت للمكتب، مبا في
ــــطة التدريب   -٦ ــــتخدمها املكتب لتقدمي أنش وفضــــًال عن املواد واألدوات القائمة اليت يس

صلة باتفاقية اجلرمية امل ستخدام نظَّمةاملت ضًا ا صة مببادرة "التعليم من  منائط، ميكن أي التدريس اخلا
الة" يف اجلامعات، وميكن أن تســتخدمها احلكومات يف تعزيز مهارات ومعارف الطلبة أجل العد

  ومكافحتها. نظَّمةمنع اجلرمية امليف واملمارسني 
    

  التدريس اخلاصة مببادرة "التعليم من أجل العدالة"  منائط  -ثالثًا  
    نظَّمةبشأن اجلرمية امل

لة"، اليت أطلقت يف عام   -٧ ، هي مكوِّن رئيســــــي يف ٢٠١٦مبادرة "التعليم من أجل العدا
الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة. وُتقرُّ املبادرُة بالروابط القوية بني التعليم واملجتمعات الشاملة 

سالم وال سلمية. كما ُتقرُّ بالدور األساسي الذي يضطلع به التعليم يف تعزيز ال عدالة واملساواة، وال
ويف تشكيل قيم األجيال القادمة ويف بناء الوعي العام. ويسعى ُمكوِّن املستوى اجلامعي من املبادرة 
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إىل دعم األكادمييني يف أنشطتهم التدريسية والبحثية املتعلقة مبجاالت والية املكتب، مبا فيها اجلرمية 
األســـلحة النارية، بية، والعدالة اجلنائية، واالتِّجار ، والفســـاد، واإلرهاب، واجلرمية الســـيرباننظَّمةامل

زاهة واألخالقيات. وترد أدناه ملحٌة عامٌة األشـــخاص، وهتريب املهاجرين، فضـــًال عن النبواالتِّجار 
  واملفاهيم الرئيسة املشروحة. النمائطعن حمتويات 

    
  وتعريفها  نظَّمةر للجرمية املوضع تصو  -١  

 
وتعريفها، مبا فيها مناقشــــة نص اتفاقية  نظَّمةاملبادرة حتليًال ملفهوم اجلرمية امل منائطتشــــمل   -٨

تســــعي جلين  نظَّمةاجلماعات اإلجرامية املأنَّ فرضــــية مفادها  إىل النمائط. وتســــتند نظَّمةاجلرمية امل
ض سواق اخلدمات والب شروعة واغتنام الفرص للتغلغل يف احلكومات والتحكم يف أ ائع أرباح غري م

، واملنتجات الطبية املغشــوشــة، واملمتلكات املســروقة، والبضــائع خدِّراتغري املشــروعة، مبا فيها امل
العنف والفساد قد تستخدم تلك اجلماعات األشخاص وهتريب املهاجرين. وباملغشوشة، واالتِّجار 

ئم أو غســل درعًا الرتكاب جرا تســتخدمها شــخصــيات اعتباريةتســتغل ، وغالبًا ما التحقيق مآرهب
  عائدات األنشطة غري القانونية.

وحتيل إىل  نظَّمةوتســـــتكشـــــف املادة التدريســـــية التحديات اليت تواجه تعريف اجلرمية امل  -٩
مات  تناقشو ،نظَّمةتعريفات متنوعة مســــتخدمة، مبا فيها التعريف الوارد يف اتفاقية اجلرمية امل الســــِّ

. ومن بينها: عنصـــر املكســـب املايل؛ وتوفري خدمات ظَّمةناملشـــتركة للتعريفات املتنوعة للجرمية امل
ضائع غري مشروعة تلبية للطلب عليها؛ وعامل التمكني للفساد؛ و لترويع أو املنتظم لستخدام االوب

أوجه التشـــــابه  كما أهنا تســـــتكشـــــفالتهديد أو القوة يف تنفيذ األنشـــــطة اإلجرامية أو محايتها. 
ــــــكال أخرى من اجلرمية واألنشــــــطة املرتبطة هبا، مثل تنظيم  نظَّمةواالختالف بني اجلرمية امل وأش
  وتكوينها. نظَّمةاجلماعات اإلجرامية امل

    
  : تقدمي اخلدمات والبضائع غري املشروعة، والتغلغل نظَّمةأنشطة اجلماعات اإلجرامية امل  -٢  

    األعمال واحلكومةقطاع يف 
التدريسية الضوَء على ثالث فئات أولية من السلوك غري القانوين، استنادًا  النمائطط تسلِّ  -١٠

وتعريفاهتا الواردة يف مدونات القوانني اجلنائية ودراســــات احلالة.  نظَّمةإىل توصــــيفات اجلرمية امل
واختراق  ،والفئات الثالث هي: توفري اخلدمات غري املشــــروعة، وتوفري البضــــائع غري املشــــروعة

املشــــــروعة أو احلكومات، وتعكس هذه الفئات اجلرائم الفردية األكثر ارتباطًا التجارية األعمال 
  بالنشاط اإلجرامي املنظَّم. وحتتوي كل فئة على جنايات حمدَّدة.

ألنواع املختلفة من اخلدمات ا تتناول النمائط، نظَّمةامل اجلرميةويف إطار موضــــــوع أســــــواق   -١١
، واألســلحة النارية، واملنتجات خدِّراتاملبوالبضــائع غري املشــروعة، مبا فيها هتريب املهاجرين واالتِّجار 

املشــروعة أو احلكومات، تغطي املواُد التجارية املغشــوشــة واألشــخاص. وفيما خيص اختراق األعمال 
موال، ومســؤولية الشــخصــيات االعتبارية، والروابط بني التدريســية قضــايا من قبيل االبتزاز، وغســل األ

  والفساد. نظَّمةاجلرمية امل
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    نظَّمةيف اجلرمية امل النساءدور   -٣  
"، يف حني اعلى مر التاريخ سلوكًا "ذكوريًّ كانت نظَّمةاجلرمية املأنَّ بالتدريسية  النمائط تسلم  -١٢
. ومع ذلك، ففي نظَّمةاالستغالل يف ارتكاب األنشطة اإلجرامية امليقعن فريسة  كنَّالنساء غالبًا ما  أنَّ

  انتباهًا أكرب. نظَّمةيف األنشطة اإلجرامية امل للنساءالسنوات األحدث عهدًا، استرعى الدوُر النشُط 
ــــــاء كقائدات يف اجلماعات  النمائطوتناقش   -١٣ ــــــية األدواَر اليت تضــــــطلع هبا النس التدريس

ساواة يف ةنظَّماإلجرامية امل ، مبا فيها دورهنَّ كمنظِّمات الرتكاب اجلنايات وشريكات على قدم امل
النســاء يقمن بأدوار مســاِعدة ومســاِندة،  ُوجد أيضــًا أنَّفقد املواد التدريســية،  تبنياجلرائم. وكما 

، حتت إشراف جمرمني ذكور. وتشمل هذه األدوار العمَل كأنظمة دعم ثابتة، وغالبًا مركزية (مثالً 
ــــــؤولية الشــــــؤون املالية لمن خالل  ). ويف حاالت االتِّجار نظَّمةلجماعات اإلجرامية املتويل مس

النســاء يقمن بدور الوســيط بني مرتكيب اجلرائم والضــحايا، غالبًا من خالل  األشــخاص، ُوجد أنَّب
لنساء كنَّ ا ترقية" من ضحية إىل منصب مشرفة. وَوجدت حتليالت أخرى دليًال معتربًا على أنَّال"

حلاالت كنَّ مشـــــــاركات  لذكور، ويف بعض ا ماء اإلجرامي لنظرائهن ا باالنت فة  على وعي ومعر
ــــفر التحري اإلضــــايف ومجع  ــــاط اإلجرامي وإخفائه. ومن املحتمل أن يس ــــطات يف دعم النش نش

  )١(.نظَّمةالبيانات عن تقدمي أدلة جديدة حول تورط اإلناث يف اجلرمية امل
    

    نظَّمةامل اجلرميةنطاق قياس   -٤  
ناقش  -١٤ مائط ت ياس  الن ية التحديات اليت تواجه ق تدريســــــ مةاملنطاق اجلرمية ال ة. بدقَّ  نظَّ

وتشمل العوامل اليت تؤثِّر على القياس جهوَد اجلناة إلخفاء أنشطتهم، وعدم إبالغ الضحايا عن 
  يف ارتكاب جرمية معينة. نظَّمةاملرمية اجلاجلرائم، والصعوبة يف حتديد مدى تورط 

دة تتألف من عناصــر متداخلة متعدِّدة، ُتقاس غالبًا على حنو ظاهرة معقَّ نظَّمةواجلرمية امل  -١٥
  منفصل. وللجرمية مخسة مكوِّنات على األقل، موضَّحة على النحو التايل:

  اجلناة: املرتكبون الفعليون للجرمية واملتواطئون معهم؛  (أ)  
  بة؛ملنتجات املشروعة أو غري املشروعة، املسروقة أو املهرَّاملنتجات: ا  (ب)  
  األشخاص؛بالناس: األشخاص الذين وقعوا ضحايا، مثل ضحايا االتِّجار   (ج)  
  العائدات: األرباح املتأتية من النشاط غري املشروع؛  (د)  

                                                                    

   )،E.16.IV.4املتحدة، رقم املبيع (منشورات األمم  ٢٠١٦االتِّجار باألشخاص لعام التقرير العاملي عن   )١(  
 Jana Arsovska and Felia Allum, “Introduction: women and transnational organized crime”, Trends in؛ ٤٠-٣٤ص 

Organized Crime, vol. 17, Nos. 1 and 2 (2014), pp. 1–15; Valeria Pizzini-Gambetta, “Organized crime: the gender 

constraints of illegal markets” in The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime, Rosemary Gartner and Bill 

McCarthy, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2014). Mark Shaw and Luke Lee Skywalker “Gangs, violence 

and the role of women and girls: emerging themes and policy and programme options drawn from interviews with 

female gang members in Cape Town” (March 2017) . متاح علىhttp://globalinitiative.net/. 
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من ارتكاب لتمكني لُبعد التكنولوجيا الســــــيربانية: اســــــتخدام التكنولوجيات   )(ه  
اإلنترنت  لألطفال علىجلرمية وأشكال متنوعة من اجلرمية السيربانية، مبا فيها االستغالل اجلنسي ا

  )٢(ونشر شيفرات أو فريوسات خبيثة.
النمائط تبعًا ملا ُيقاس بالضـــبط. لذا تقدِّم  نظَّمةنطاق اجلرمية املورمبا تتغري منهجية قياس   -١٦

نوع وهي: منظورات اجلاين والضــــــحية والســــــلطات أيِّ جرمية من أيِّ ثالثة منظورات لقياس 
ـــــرح  ـــــاط اإلجرامي ائأيضـــــًا طرالنمائط احلكومية. وعالوًة على ذلك، تش ق بديلة لقياس النش

. وتســــــمح حركة منظَّمةمجاعات إجرامية ترتكبها املنظَّم، تركِّز على طبيعة جنايات حمدَّدة 
 خدِّراتتقرير املالقياس (مثًال، كما ورد يف املنتجات غري املشــــروعة من املصــــَدر إىل املقصــــد ب

  )٣(على نطاق العامل). خدِّراتاملبم االتِّجار السنوي الصادر عن املكتب، الذي يقيِّ العاملي
    

    والعوامل امليسِّرة هلا نظَّمةأسباب اجلرمية امل  -٥  
قد . واجلرائمارتكاب التدريســــــية أيضــــــًا يف أســــــباب تورُّط الناس يف النمائط تنظر   -١٧

اضـــطلعت دراســـات كثرية مبهمة شـــرح أســـباب وجود اجلرمية وفهمها. وتكشـــف الســـجالت 
سعًا، تتفاوت اجلرمية موجودة يف كل املجتمعات، لكن مستويات اجلرمية  التارخيية أنَّ شا تفاوتًا 

  ر هذه املستويات مبرور الوقت.وفيما بينها، كما تتغيَّنفسها داخل البلدان 
رة للجرمية املحظيوقد   -١٨ ــــِّ ــــباب والعوامل امليس ــــبيًّب نظَّمةت األس . وإضــــافًة ااهتمام ضــــئيل نس
نشــــــوء يف  ادورًا ُمهمًّ -هات الفاعلة معًا أي الظروف اليت جتمع اجل -عوامل التعبئة  ؤديذلك، ت  إىل

سيني  نظَّمةاجلرمية امل شخصية اليت تدفع أصحاب املصلحة الرئي سريها، وهتتم بالدوافع واألسباب ال وتي
، كجزٍء من تعريفها للمجموعة نظَّمةإىل االخنراط يف أنشــــــطة إجرامية. وتشــــــمل اتفاقية اجلرمية امل

على  ة،، هدَف املشاركني يف املجموعة، وهو احلصوُل، بصورة مباشرة أو غري مباشرنظَّمةاإلجرامية امل
للجماعات  النهائيية أخرى يف ارتكاب اجلرائم. لذا فإنَّ الربح هو اهلدف منفعة مالية أو منفعة ماد

ر هذا الدافع تفســــريًا كامًال ســــبَب اســــتخدام املشــــاركني يف نظَّمةاإلجرامية امل . ومع ذلك، ال يفســــِّ
  .تكاب اجلرائم بطريقة منهجيةواخلطَط اجلارية الر اإلجراميالتخطيَط  نظَّمةاجلماعات اإلجرامية امل

                                                                    

  )٢(  Phil Williams, “Organizing transnational crime: networks, markets and hierarchies”in Combating Transnational Crime: 

Concepts, Activities and Responses, Phil Williams and Dmitri Vlassis, eds. (London, Frank Cass Publishers, 2001). 

 ).E.17.IX.6املتحدة، رقم املبيع (منشورات األمم  ٢٠١٧ملي العا خدِّراتتقرير امل  )٣(  
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التدريســـية التفســـريات احلالية للســـلوك اإلجرامي يف تصـــنيف من أربعة  النمائطوتنظِّم   -١٩
باســــتخدام  )٧(،واألخالقية )٦(واهليكلية )٥(والكالســــيكية )٤(أجزاء يتكون من النهوج الوضــــعية

دراســـــــات احلالة إلظهار كيف ميكن أن تنطبق هذه التفســــــريات على األمثلة الفرديَّة للجرمية 
وحتليل عوامِل تيسريها معلوماٍت واضحة بشأن  نظَّمة. وقد ُيقدِّم حتليل أسباب اجلرمية املنظَّمةامل

  ل.كيفية اختاذ القرارات اإلجرامية وكيف ميكن منع هذه القرارات يف املستقب
   

    نظَّمةمناذج اجلماعات اإلجراميَّة امل  -٦  
 نظَّمةباملثل، يصــــعب للغاية تصــــنيف األنواع أو النماذج املختلفة للجماعات اإلجرامية امل  -٢٠

حدَّد عدٌد كبري من الدراسات التجريبية ثالثة فقد وفقًا للوقت واملوقع وأنواع اجلرائم. ومع ذلك، 
اهليكل اهلرمي أو التنظيمي؛ واجلماعات املكوَّنة على أســــاس الروابط مناذج عامة: اجلماعات ذات 

املحلية أو الثقافية أو العرقية؛ واجلماعات اليت تعتمد على العالقات االقتصادية التجارية (أي منوذج 
كنوع  نظَّمةويوجد عدد قليل من اجلماعات اإلجرامية امل ،وبني هذه النماذج تداخٌلؤســــســــة). امل

  التدريسية.النمائط لكن بني هذه النماذج اختالفات ُمهمَّة، تناقشها ُمميَّز، 
ــــــــُل هيكل جديد للجرمية امل  -٢١ يف العامل االفتراضــي. إذ يوفِّر  نظَّمةوعالوًة على ذلك، يتشــكَّـ

واخلدمات غري املشـــروعة، وُتْخَتَرق األنشـــطة  الســـلع االفضـــاء الســـيرباين ســـوقًا إلكترونية ُتباع فيه
التدريســـــية النمائط . ولذلك، ُتكرَّس إحدى الزبونبني املورِّد و التجارية أحيانًا، دون اتصـــــال فعليٍّ

ــــــاس االعتراف بأنَّ نظَّمةلربط اجلرمية امل  نظَّمةاجلماعات اإلجرامية امل باجلرمية الســــــيربانية، على أس
  )٨(ة وتديرها على السواء، من أجل منافع مالية أو منافع مادية أخرى.تستخدم اخلدمات الرقمي

   

                                                                    

 Matthew W. Logan and Brandon Dulisse,“Positive criminology” in Encyclopedia of Criminology andانظر   )٤(  

Criminal Justice,Jay Albanese, ed. (Hoboken, New Jersey, Wiley-Blackwell, 2014); Ronald L.Akers, 

Christine S. Sellers and Wesley G. Jennings,Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and 

Application, 7th ed. (Oxford, Oxford University Press, 2016); Franklin P. Williams III and Marilyn D. 

McShane,Criminological Theory, 7th ed. (London, Pearson, 2017). 

 Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments(Indianapolis, United States, Bobbs-Merrill, 1967), firstانظر   )٥(  

published in 1764; Bob Roshier, Controlling Crime: The Classical Perspective in Criminology (Chicago, 

Lyceum Books, 1989); Matthew Valasik, “Classical criminology” in Encyclopedia of Criminology and 

Criminal Justice, Jay Albanese, ed. (New York, Wiley-Blackwell, 2014). 

 Hung-En Sung, “State failure, economic failure, and predatory organized crime: acomparativeانظر   )٦(  

analysis”,Journal of Research in Crime and Delinquency, vol. 41, No. 2 (2004), pp. 111–129. 

 Darcia Narvaez “Integrative ethical education” in M. Killen and J. Smetana, eds., Handbook of Moralانظر  )٧(  

Development,M. Killen and J. Smetana, eds. (Mahwah, New Jersey, Erlbaum, 2006); Larry Nucci, Darcia Narvaez 

and Tobias Krettenauer, eds., Handbook of Moral and Character Education, 2nd ed. (New York, Routledge, 2014). 

 Roderic Broadhurst and others, “Organizations and cyber crime: an analysis of the nature of groupsانظر   )٨(  

engaged in cyber crime”,International Journal of Cyber Criminology, vol. 8, No. 1 (2014); Kim-Kwang 

Raymond Choo and Russell G. Smith,“Criminal exploitation of online systems by organised crime 

groups”,Asian Journal of Criminology, vol. 3, No. 1, pp. 37–59. 



CTOC/COP/WG.2/2018/2 

 

V.18-01943 7/9 
 

    إنفاذ القانون علىأدوات إنفاذ القانون والتعاون   -٧  
اجلرائم يف أكثر من دولة  يرتكبون اجلناةوتتكيَّف  نظَّمةملا كانت اجلماعات اإلجرامية امل  -٢٢

الضــــروري تقليل الفجوات القضــــائية اليت متكِّن اهلاربني من العثور على مالذات  بات منواحدة، 
، نظَّمةمســـــألة الوالية وفقًا التفاقية اجلرمية امل النمائطالفجوات. وتتناول  تلكآمنة أو التخلص من 

ُشَرطي االستباقي واستخدا ُشَرطي القائم على رد الفعل والعمل ال م إضافًة إىل موضوعات العمل ال
أســاليب التحري اخلاصــة، اليت جيب أن توازن بني املصــاحل املتنازعة لكفالة الســالمة العامة واحلاجة 

  إىل كفالة حقوق اإلنسان لألفراد وااللتزام هبذه الكفالة.
اســــتخدام النمائط ومجع املعلومات االســــتخبارية، تناقش  التحريوفيما يتعلق بأســــاليب   -٢٣

ــــــليم املراَقب،  ملايل عمليات التس ــــــرية، والتحليل ا ية، والعمليات الس ملادية واإللكترون بة ا واملراق
قدر من التخطيط والتنظيم واجلهود القائمة إىل استخدام هذه التقنيات حيتاج واستخدام املخربين. و

ــــــتخدام الكثيف للوقت أكرب مم بًا وأدوات إنفاذ القانون التقليدية، حتتاجه  اعلى االس لكنها غال
 .نظَّمةرية يف التحقيق يف أنشطة اجلرمية املتكون ضرو ما
   

    نظَّمةاملاجلرمية املالحقة القضائية، وإصدار األحكام، واملصادرة والتعاون الدويل يف قضايا   -٨  
ضائية ملكافحة اجلرمية املالنمائط تناقش   -٢٤ ستراتيجيات املالحقة الق ضًا ا تدرس هي ف، نظَّمةأي

، وتدابري النظام القانوين التحقيقيوالنظام القانوين االهتامي دور املدَّعني العامِّني، واالختالفات بني 
التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون (على ســـبيل املثال، ختفيف العقوبة، ومنح احلصـــانة من املقاضـــاة، 

  ومحاية الشهود).
ضافًة إىل ذلك، تتناول   -٢٥ سفَة النمائطوإ ستند إليها  الفل صدار األحكام واملبادَئ اليت ي نظام إ

يف مجيع أحناء العامل، وتدرس أغراض إصــدار األحكام، وعوامل تغليظ العقوبات وختفيفها،  ةاجلنائي
، مبا فيها موقف األمم املتحدة فيما يتعلق بعقوبة نظَّمةوخيارات إصــدار األحكام املتعلِّقة باجلرمية امل

املضـــبوطة والتصـــرف فيها، ومحاية حقوق  املوجودات مســـألة مصـــادرة اإلعدام. وتناقش أيضـــًا
اجلنائية. وتشمل هذه  املسائلاألطراف الثالثة، فضًال عن األدوات اليت ُتيسِّر التعاوَن بني البلدان يف 

األدوات املســـاعدة القانونية املتبادلة، وتســـليم املطلوبني، والتعاون الدويل من أجل نقل اإلجراءات 
 ائية ونقل األشخاص املحكوم عليهم.اجلن
   

    نظَّمةلفهم طبيعة اجلرمية امل التعليميةاستخدام النظرية   -رابعًا  
ــــــية بشــــــأن مبادرة "التعليم من أجل العدالة" يف االعتبار املبادَئ النمائط تأخذ   -٢٦ التدريس

ــــية للنظرية  ــــاس ه جيب على أنَّ مفادها اليت، مبا فيها مفهوم املعارف املســــبقة والفكرة التعليميةاألس
فاهيم جديدة. وأحد أكثر م مالطالب تغيري مناذجهم الذهنية املوجودة مســــبقًا وتوســــيعها عند تعلُّ

ية ملســـــــاعدة الطالب يف حتقيق هذا التغيري هو عن طريق ق فعائالطر جعلهم قادرين على التعبري ال
جديدة. وعندما ُيْدعى  تعلموا مفاهيمجهم الذهنية املسبقة قبل أن ير يف مناذج معارفهم ومناذوالتفك

الب الط ُيِعد ذلك ضهم األويل له، فإنَّل تعرالطالب ملناقشة فهمهم وجتارهبم بشأن موضوع ما قب
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ف على املفاهيم اخلاطئة واملشــــكالت اليت قد ويســــاعد املعلمني أيضــــًا على التعرالحتمال التغيري 
  الية أكرب.ب حىت يتسنَّى هلم معاجلُتها بفعيواجهها الطال

وســائل تعارف، ودراســات  نظَّمةاملعنية باجلرمية امل النمائطولتحقيق هذه الغاية، تشــمل   -٢٧
ي حالة، ومســــابقات وأســــاليب أخرى للتواصــــل مع الطالب من أجل توســــيع معارفهم وحتدِّ 

. ومن األمثلة على هذه الطريقة طرح بعض األســـئلة البســـيطة على الطالب ةســـبقامل مافتراضـــاهت
  ، كما هو موضح أدناه.نظَّمةل موضوع اتفاقية اجلرمية املحو
  

 "التعليم من أجل العدالة" منائطمثال على اختبار موجود يف 

أكثر من األشخاص،   _________ أويضم ذات هيكل " تعين جمموعة نظَّمة"املجموعة اإلجرامية امل
واحدة موجودين لفترة من الوقت ويتصرفون بشكل ُمنسَّق هبدف ارتكاب جرمية أو جناية خطرية 

  عرب الوطنية. نظَّمةأكثر منصوص عليها وفقًا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  أو
  اثنني  (أ)

  ثالثة  (ب)
  أربعة  (ج)

  "اجلرمية اخلطرية" تعين السلوك الذي ميثِّل جرمية ُيعاَقب عليها بعقوبة أقصاها احلرمان 
  من احلرية ملدة ال تقل عن _______.

  سنة واحدة  (أ)
  سنتني  (ب)
  ثالث سنوات  (ج)
  أربع سنوات  (د)
  يء مما سبقال ش  )(ه

  ؟نظَّمةاجلماعات اإلجرامية امل، أي مما يلي يعكس دوافَع معظم نظَّمةوفقًا التفاقية اجلرمية امل
  العقيدة االجتماعية  أ)(

  املعتقدات السياسية  (ب)
  يديولوجيالتغيري األ  (ج)
  كل ما ورد أعاله  (د)
  ال شيء مما سبق  )(ه

  ه أنَّما نشاط إجرامي عتبار مما يلي يعترب معيارًا ال ، أينظَّمةالتفاقية اجلرمية امل وفقًا
  عرب وطنية"؟ منظَّمة"جرمية 

  اجلرمية املرتكبة يف أكثر من دولة واحدة  (أ)
  اجلرمية املرتكبة يف دولة ما لكنَّها ُأِعدَّت يف دولة أخرى  (ب)
  اجلرمية اليت تنطوي على مجاعة إجرامية نشطة يف دول خمتلفة  (ج)
  اجلرمية املرتكبة يف دولة ما لكْن هلا تأثٌري كبري على دولة أخرى  (د)
 كل ما سبق  )(ه
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سعة من األنشطة اليت تسمح للطالب باالخنراط بنشاط يف املواد  النمائطتتضمن و  -٢٨ جمموعة وا
التدريســـية باســـتخدام جمموعة متنوعة من األســـاليب (االســـتماع والقراءة والعرض والتحدُّث والكتابة 

مثًال، والتمثيل). كما ُيشجَّع الطالب على تطبيق معارفهم اجلديدة يف مواقف خارج الفصل الدراسي: 
من خمتلف أحناء العامل، مبا فيها جرائم من بلداهنم و/أو  نظَّمةعن طريق دراســـــة أمثلة حقيقية للجرمية امل

ي كثٌري من ُيمناطقهم. و بإشــــراك الطالب يف مناقشــــات أو لعب  نظَّمةاجلرمية املالنمائط املتعلقة بوصــــِ
 مناقشات أو أنشطة كتابة. تشمل كُّراستخالُص معلومات وتفأنشطة ْتبعها َتأدوار أو أنشطة أخرى، 

  
   والتوصيات املمكنة املتابعة -خامسًا 

أن تشـــجِّع معاهد التدريب والتعلُّم التابعة هلا على املشـــاركة يف وضـــع  الدول تودُّ لعلَّ  -٢٩
التدريســية اخلاصــة مببادرة النمائط كتب، مبا فيها املونشــر املواد واألدوات التدريبية اليت طوَّرها 

  .نظَّمة"التعليم من أجل العدالة" اليت ُأِعدَّت حديثًا بشأن اجلرمية امل
من املساعدة التقنية  اأن تتواصل بنشاط مع املكتب بشأن احتياجاهت أيضًاالدول تودُّ  ولعلَّ  -٣٠

  .اليت تلقتهاوأثر املساعدة  تعليقاهتاوبناء القدرات وبشأن 
 املكتب مواصــــــلَة تطوير املواد واألدوات التدريبية أن تطلب إىل كذلكالدول تودُّ  ولعلَّ  -٣١

واملسائل املتشعبة األخرى  نظَّمةق بتنفيذ اتفاقية اجلرمية املوالتدريسية بشأن قضايا رئيسية خمتارة تتعلَّ
، فضـًال عن اجلرمية منظَّمةذات الصـلة. وميكن أن تشـمل هذه املسـائُل املشـاركَة يف مجاعة إجرامية 

  وعالقتها باإلرهاب، واجلرائم السيربانية، والفساد، والقضايا اجلنسانية وحقوق اإلنسان. نظَّمةامل
واألدوات التدريسية، النمائط املساعدة التقنية باستخدام تنفيذ الدول تودُّ أن تطلب  ولعلَّ  -٣٢
  أن توفِّر موارَد خارجة عن امليزانية هلذا الغرض. أيضًاها تودُّ ولعلَّ
التدريب واملساعدة التشريعية، جيوز للدول أن تنظر أيضًا يف تقدمي أمثلة إضافية وألغراض   -٣٣

للتشريعات والسوابق القضائية من خالل بوابة إدارة املعارف املعروفة باسم بوابة املوارد اإللكترونية 
  والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة "شريلوك").

امليزانية لدعم تقدمي األنشــطة التدريبية  خارجمن  موارد الدول تودُّ أن تنظر يف توفري ولعلَّ  -٣٤
وتطوير املواد واألدوات التدريبية اليت يقدِّمها املكتب للتشجيع على تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت 

 امللحقة هبا.

  


