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  * من جدول األعمال املؤقَّت٥البند 
  النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة 

  ومستجدَّة للجرمية العابرة للحدود الوطنية 
        والتصدِّي هلا على حنو مالئم

املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة ومستجدَّة للجرمية الشاملة النُُّهج     
    ال ي هلا على حنو مالئمعابرة للحدود الوطنية والتصدِّ

    و   األمانة من إعدادرقة عمل     
  ملخَّص    

د املـــستويات لألشـــكال اجلديـــدة دِّمتعـــ ا منطيـــاًتـــصنيف العمـــل هـــذه  ورقـــةُتستكـــشف  
كة احملتملة وراء ظهور األشـكال     وهي حتدِّد األسباب اجلذرية والعوامل احملرِّ     .  للجرمية ستجدَّةوامل

الفقـر والنــزاع وضـعف       أوضـاع    وقُـرب العوملـة؛   عمليـات   ل يف   تتمثَّـ رها  باعتبااجلديدة للجرمية،   
ســيادة القــانون مــن األســواق العاليــة القيمــة؛ وســرعة ظهــور أشــكال جديــدة مــن التكنولوجيــا    

 الفـساد  واللجـوء إىل مـة   رات يف بنية مجاعات اجلرميـة املنظَّ       التغيُّ وتستكشف الورقة أيضاً  . احلديثة
وتقتـرح الورقـة تـدابري جديـدة        . ارهـا مـن ضـمن أسـاليب العمـل الرئيـسية           ، باعتب اجلرائمتسهيل  ل
 للجرمية، مبا يف ذلـك منـهجيات مبتكـرة جلمـع البيانـات، والتعـاون              ستجدَّة لألشكال امل  تصدِّيلل

  .منع اجلرميةُتتَّبع يف  اًهنوجكما تقترح يل، ومواءمة التشريعات الوطنية، الدو
  

                                                         
 * A/CONF.222/1.  



 

A/CONF.222/8

  احملتويات
  الصفحة
....................................................................................مقدِّمة -أوالً  ٣
..................................................حتديد خصائص اجلرائم اجلديدة واملستجدَّة -ثانياً  ٤
..................................................كةاألسباب اجلذرية والعوامل احملرِّ  -ألف  ٦   
............................................................أساليب العمل اجلديدة  -باء  ١٢   
............................................................ الشاملة واملتوازنةتصدِّيتدابري ال -ثالثاً  ١٥
........ هلاتصدِّي جديدة لل للجرمية إىل تدابريستجدَّةكة لألشكال املحتويل العوامل احملرِّ  -ألف  ١٦   
....................................................منهجيات مبتكرة جلمع البيانات  -باء  ١٨   
......................تعزيز التشريعات الوطنية والتعاون الدويل وقدرات إنفاذ القوانني  -جيم  ٢٠   
٢٤  
٢٦  
٢٨  

............................................................................الوقاية  -دال
........................... للجرمية والربنامج اإلمنائي العامليستجدَّة من األشكال املالتايلاجليل  -رابعاً
...................................................................جات والتوصياتاالستنتا -خامساً

  

2 V.15-00536 

 



 

A/CONF.222/8 

  م  قدِّمة  - أوالً  
ــدة واملــ أصــبحت خــالل الــسنوات اخلمــس املاضــية،    -١  للجرميــة ستجدَّةاألشــكال اجلدي

قـد  و.  وأدبيـات علـم اجلرميـة    متزايد يف الساحة الدولية ووسائط اإلعـالم العامـة        على حنو   بارزة  
 إىل مخـس مـسائل      ٦٦/١٨١ و ٦٥/٢٣٢ و ٦٥/٢٣٠يف قـرارات اجلمعيـة العامـة        االنتباه  ُوجِّه  

واالسـتغالل اجلنـسي    الـسيربانية    واجلرميـة  القرصـنة : ، وهـي   يف إطار السياسات العامـة     مستجدَّة
 . باملمتلكات الثقافيةتِّجار وااللألطفال واجلرائم البيئية

ــدة واملــستجدَّ  إنَّ  -٢ ــع ومكافحــة األشــكال اجلدي ــ عــن توة للجرميــة، فــضالً  من ر ع تطــوُّقُّ
يف بطاقـات   االحتيـال   وقبل بـضعة عقـود خلـت، مل يكـن           . ياتدِّطوي على حت  همة تن ماجلرمية،  

 وظهــور م التكنولــوجيدُّوتــرية التقــأدَّت ويف الــسنوات املاضــية، .  أحــدخميِّلــةيف االئتمــان يــرد 
 إىل هتيئــة فــرص النمــو املتــسارع لألســواق العامليــة  وة للجرميــة وتزايــد العوملــةأشــكال مــستجدَّ

تـصل   وإقامـة روابـط جديـدة     ن خالل إجياد أشـكال جديـدة للقيمـة        رامية م مالئمة لألنشطة اإلج  
ــاة، ومــن خــالل احلــ     ــضحايا احملــتملني واجلن باالســتعانة خمــاطر االنكــشاف وذلــك   مــن دِّبــني ال

أشـكال  علـى التـسبُّب بظهـور       استغالل هـذه الفـرص      يقتصر  ومل  . بأشكال جديدة إلخفاء اهلوية   
 مـن تـاريخ     هـا أنَّعمومـاً    نُّظَـ جـرائم كـان يُ    إىل انبعـاث     اًأيـض أدَّى  جديدة للجرميـة فحـسب، بـل        

 .الظهور  على أحد أشكال اجلرمية اليت عادت إىل القرصنة يف العصر احلديث مثاالًدَُّعوُت. أقدم

يف مــستقلة  للجرميــة بوصــفها فئــة  ستجدَّةحتديــد األشــكال اجلديــدة واملــ ولــذلك فــإنَّ   -٣
ت الـصلة،  مـن خـالل الرجـوع إىل اجلـرائم ذا    يـصبح ممكنـاً    النمطي للجرائم كثرياً ما     تصنيف  ال

اســتبانة عــدد مــن علــى الــرغم مــن  ،لكــنو.  والقرصــنةمثــل اجلــرائم الــسيربانية واجلــرائم البيئيــة
ل يف تعزيز األدوات التحليليـة مـن أجـل           يتمثَّ يظلُّ هناك حتدٍّ  ،  ختلفة من اجلرائم أيضاً   املنواع  األ

اجلرميـة مـن خـالل      أمنـاط   الفئة املستقلة مـن فئـات تـصنيف         حتسني عمليات تقييم ووصف هذه      
ويف هـذا الـصدد، قـد       . حتديد أوجه التـشابه واالخـتالف بـني هـذه األشـكال اجلديـدة للجرميـة               

العامـل  باعتبـار ذلـك   على اجتاهات اجلرمية أو التغيريات يف مـستويات اجلرميـة   التعويل يكفي   ال
كـثرية  ويف الواقع، مثة أشكال جديـدة       . ةعنيَّاملفئة  ال إدراج شكل من األشكال يف    احملدِّد خبصوص   

املـستحِكمة  من اجلـرائم    بيد أنَّ هناك، يف بعض املناطق، عدداً        . اجلرائم أخذت تتزايد بسرعة   من  
 ٧انظـر الفقـرة     ( زيـادات يف الـسنوات األخـرية          شـهدت أيـضاً    ، القتل منذ عهد بعيد، ومنها مثالً    

 مـن ذلـك،   اجلـرائم، بـدالً  األمنـاط اجلديـدة مـن    ب وصـف  تطلَّـ وي). E/CN.15/2014/5من الوثيقة  
كـة، وأسـاليب العمـل، ومسـات اجلنـاة         دراسة خصائص من قبيل األسباب اجلذرية والعوامـل احملرِّ        

 . فيها ونسقها البنيوياملنظمةاإلجرامية ماعات ضلوع اجلوالضحايا، ودرجة 
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التحليـل  ن يـساعد    أميكـن   ركة،   حتديد هـذه اخلـصائص والقواسـم املـشت         بقدر ما يتسىن  و  -٤
وقائيــة تــصدٍّ وتــدابري عامــة وضــع سياســات علــى  للجرميــة ستجدَّةلألشــكال اجلديــدة واملــز املعــزَّ

أقرَّتــه  ومثلمــا. اجلديــدةاجلــرائم يف للتطــوُّرات  تطــوير تقنيــات الكــشف املبكــر  علــىمــستنرية، و
علـى  متوازنـة   وشـاملة    هذه   يتصدِّالأن تكون تدابري    جيب  ،  ٦٧/١٨٤العامة يف القرار    اجلمعية  

ــة منــع   ــدة و حنــو حقيقــي بغي ــة  مــستجدَّةظهــور أشــكال جدي  للجرميــة العــابرة للحــدود الوطني
 .مالئم  هلا على حنوتصدِّيوال

 هــا تــضع يف حتقيــق هــذا املقــصد، فإنَّ اهلــدف مــن هــذه الورقــة هــو املــسامهةوملَّــا كــان  - ٥
ة للجرميـة باالسـتناد إىل األسـباب        ديدة واملـستجدَّ  د املستويات لألشكال اجل   متعدِّمنطيا   تصنيفاً

د الورقـة، مـن هـذا املنطلـق،       وحتـدِّ . كة احملتملة واألسـاليب املعتـادة لعمـل اجلنـاة         والعوامل احملرِّ 
مـا ميكـن مـن      تقـدمي    عـن    ة للجرمية، فـضالً   ُهج املمكنة ملكافحة األشكال اجلديدة واملستجدَّ     النُّ

مكتـــب (ألمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة توصـــيات للـــدول األعـــضاء ومكتـــب ا
  ).املكتباملخدِّرات واجلرمية أو 

    
    ةدَّاجلرائم اجلديدة واملستجحتديد خصائص   - ثانياً  

قبل ثالثة عقود، وخالل االجتماعات اإلقليمية التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة الـسابع،               - ٦
دت الـــدول، علـــى وجـــه  وحـــدَّ. للجرميـــةأشـــارت الـــدول األعـــضاء إىل ظهـــور أبعـــاد جديـــدة

جــار غــري املــشروع  واالتِّالوطنيــة وعــرب الوطنيــة واجلرميــة االقتــصاديةاملنظمــة اخلــصوص، اجلرميــة 
لتقــدُّم األســاليب الــيت  رئيــسية نظــراًالقلــق المــصادر مــن  بوصــفها  واإلرهــابالعقــاقري املخــدِّرةب

ــابع املــؤمت. تــستخدمها وملــا حتدثــه مــن ضــرر متزايــد   ــا مــسألة إمكانــات ر مناقــشة وت التكنولوجي
عمليـات  إجياد فرص ألنـشطة إجراميـة جديـدة، ودعـا إىل تنفيـذ التـدابري املناسـبة ملنـع                    يف  احلديثة  

  )١(.م احلاسوبيةظُ النُّخصوصاًاحملتملة، وإساءة استعماهلا 
واجلرميـة  جار غري املشروع باملخدِّرات     اجلرمية املنظمة واإلرهاب واالتِّ   واليوم أصبحت     -٧

عـدد  حتديـد   يف الوقت املناسـب     جلرمية، على الرغم من أنه مت       أمناطاً مستحِكمةً من ا   االقتصادية  
مـا كانـت احلـال يف وقـت     وك.  عامـاً ٣٠ألنشطة إجرامية جديدة منـذ حنـو       من الفرص املتاحة    

منـع  ة إىل فـرص األنـشطة اإلجراميـة اجلديـد    حتديـد  ل ياحلاجة إىل حتو  انعقاد املؤمتر السابع، فإنَّ     
 .هي املهيمنةتزال  فعَّال الستغالهلا ال

                                                         
  .A/CONF.121/22/Rev.1 يف الفصل الرابع من الوثيقة ٥٥ و٥٤انظر الفقرتني  )1(  
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مــن ة تواجــه حتديــد القواســم املــشتركة بــني األشــكال اجلديــدة يات عــدَّدِّة حتــ مثَّــبيــد أنَّ  -٨
 من املصطلحات والفئـات املتـشابكة       اًهناك عدد إذ إنَّ   . أوالً، هناك مسألة املصطلحات   ف. جلرميةا

ويف . هيئـات األمـم املتحـدة واألوسـاط األكادمييـة         لدول و ام من جانب    ستخَدُتاليت  بشكل وثيق   
املـــسائل " و)٢("األبعـــاد اجلديـــدة لإلجـــرام"ســـياق األمـــم املتحـــدة، تـــشمل هـــذه املـــصطلحات  

ــستج  ــسياساتية امل ــة    " (ةدَّال ــن الوثيق ــع م ــصل الراب ــر الف ــب األشــكال و"، و)A/66/303انظ اجلوان
لطريقـة الـيت    مـن ا   مـصطلح جوانـب خمتلفـة        ربِز كـلُّ   ويُـ  )٣(".اجلديدة للجرمية املنظمة عرب الوطنيـة     

 ستجدَّةاألشـكال اجلديـدة واملـ     "هـذه الورقـة علـى مـصطلح         يف حـني تركِّـز      و. يتطور هبا اإلجـرام   
أيــضاً تعــد  ورمبــا. ذات الــصلةاألخــرى مــن الفئــات املــستنبطة ، فإهنــا تعتــرف بالعناصــر "للجرميــة

فــة مــن عــال اإلجراميــة مؤلَّف عنــدما تكــون األالًمــثوذلــك ، "دةمعقَّــ"األشــكال اجلديــدة للجرميــة 
 .دين على فاعلني متعدِّةعزَّوأو عندما تكون م/سلسلة مترابطة من األحداث و

                                                        

العديد من األنواع اجلديدة للجرمية هي نفسها مصطلحات جامعة تنـدرج           إنَّ  فثانياً،  و  -٩
 ، علــى ســبيل املثــال،"ميــة البيئيــةاجلر" مفهــوم إنَّفــ.  املتميــزةمــن اجلــرائممتنوِّعــة حتتــها جمموعــة 

 غــري ألحيـاء الربيـة  ايـشمل األفعـال الـيت ظلـت موجــودة منـذ عقـود عديـدة خلـت، مثــل صـيد          
 يف السنوات األخرية، من قبيل اجلـرائم ذات الـصلة   ، وكذلك اجلرائم اليت مل تظهر إالَّ  املشروع

يـشمل  " اجلرميـة الـسيربانية   "لح   مـصط  ، فـإنَّ  على حنو مماثل   و )٤(.بالتجارة بالكربون وإدارة املياه   
 اجلـرائم   م أو البيانـات احلاسـوبية موضـوع اجلرميـة، وأيـضاً           ظُاجلرائم اليت تكون فيهـا الـنُّ      عموماً  
مـن األمثلـة علـى      احلاسـوبية وسـيلةً الرتكـاب اجلرميـة، و        أو البيانـات    م  ظُم فيهـا الـنُّ    ستخَداليت تُـ  
 .باهلويةذات الصلة  معظم أشكال اجلرائم ذلك

املعـدل  بمجيـع البلـدان   يف   ظهور أشكال جديدة للجرمية ال يؤثر بالـضرورة          نَّإفثالثاً،  و  -١٠
مـن الـشدة، علـى النحـو املـبني يف خمتلـف األولويـات احملـددة يف تقـارير                    متـساوٍ   أو بقـدر    نفسه  

 ريأثتـ  بعـض أشـكال اجلرميـة لـيس هلـا سـوى              نَّوقـد يبـدو أ    . التحـضريية اإلقليميـة   االجتماعات  
.  للحـدود الوطنيـة    اً عـابر  داًدِّا بوصـفها مهـ    وطين، مث بعد ذلك يعترف هبا تـدرجيي       د ال على الصعي 

جار باملمتلكات الثقافية، مبـا يف ذلـك التنقيـب غـري املـشروع يف               قد يبدو االتِّ  على سبيل املثال،    
معرفـة  ض للخطـر     هذه اجلرميـة تعـرِّ     نَّلكن مبا أ  . صورة يف البلد املنشأ    حم املواقع األثرية، مشكلةً  

 
  .١٦املرجع نفسه، الفصل الثالث، الفقرة  )2(  
 الوطنية نظمة عربؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية اململ ٦/١ من القرار ١٦انظر الفقرة  )3(  

  .والربوتوكوالت امللحقة هبا
  انظر، على سبيل املثال، املوقع الشبكي   )4(  

www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime.  
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 قـد تتـيح  سوق القطع الفنيـة واآلثـار القدميـة، و    الثقة ب التراث الثقايف املشترك للبشرية، وتضعف      
 هـذا النـشاط اإلجرامـي مـصدر قلـق           نَّ لتقوية مجاعات اجلرميـة املنظمـة، فهـذا يـشري إىل أ            فرصاً

يف لوطنيــة  للحــدود اة العــابرةاملتطــوربالعناصــر االعتــراف فــإنَّ  مــن مثَّو. علــى الــصعيد الــدويل
 تــصدِّيلتوســيع نطــاق تــدابري الجانــب حاســم األمهيــة  للجرميــة ستجدَّةألشــكال اجلديــدة واملــا

 .الوطنية لتشمل الصعيدين اإلقليمي والدويل

ــإنَّ ، وأخــرياً  -١١ ــة  ف ــدة للجرمي ــصر  األشــكال اجلدي ــد ال تقت ــى ق ــه مــن   عل ــا تنطــوي علي م
ميكـن أن   إنَّهـا   العمـل اإلجراميـة فحـسب، بـل         كة أو أساليب    األسباب اجلذرية أو العوامل احملرِّ    

ميكـن  إذ  . الـضحايا الـذين قـد يكـون مـن الـصعب حتديـدهم             جديدة مـن    ه أيضا إىل أنواع     وجَُّت
ا مــن  بعــدد كــبري جــدجميــات احلاســوبية اخلبيثــة، أن تــضرَّ اللجرميــة الــسيربانية، مثــل توزيــع الرب 

ضـحية حمـددة يف    إثبـات وجـود     ة اليت تـستلزم     م العدالة اجلنائي  ظُُنإنَّ  و. الضحايا يف وقت واحد   
 العديـد مـن     نَّوباملثـل، فـإ   . يات معينـة يف هـذا اجملـال       دِّحتـ قد تواجه   املالحقة القضائية   إجراءات  

املنتـشر  أشكال اجلرميـة البيئيـة يتطلـب توسـيع مفهـوم الـضحية، مـن خـالل االعتـراف بالـضرر                      
  )٥(.اجملتمعات احملليةواملوارد البيئية واألحيائية الذي يلحق باملوائل 

    
  ا  كةألسباب اجلذرية والعوامل احملرِّ  - ألف  

 عـن العوامـل     اً للجرميـة نامجـ    ستجدَّة ليس مجيع األشكال اجلديدة واملـ      هعلى الرغم من أنَّ     -١٢
ميكـن  ه ميكن حتديد عدد من التطـورات املـشتركة الـيت            االجتماعية االقتصادية نفسها، فإنَّ   احملرِّكة  

كـة   جذريـة الرتكاهبـا، أو عوامـل حمرِّ        اًل مساعدة على ارتكاب اجلرميـة، أو أسـباب        أن تكون عوام  
زاع وضعف سيادة القانون من األسـواق       ـالفقر والن واقتراب  وتشمل هذه التطورات العوملة؛     . هلا

 .املوصولية العامليةلتكنولوجيا احلديثة؛ ومن االعالية القيمة؛ وسرعة ظهور أشكال جديدة 

االقتـصاد الـدويل عـن طريـق        يف  االقتصادات الوطنية   اندماج  زداد   العوملة، ي  فمن خالل   -١٣
ر التكنولوجيـــا النـــاس، وتطـــوُّتنقُّـــل ات رأس املـــال، وحركـــة تـــدفُّقالتجـــارة، واالســـتثمار، و

العوملـة أمنـاط احلكـم القائمـة لالضـطراب، وبالتـايل            وتـرية   وميكن أن تعرِّض سـرعة      . وانتشارها
للجهات الفاعلة من غري الدول يف وسط تعاظم التفاعالت املعقـدة املـشتركة             متسعاً   اًئ دور هتيِّ

 )٦(.بني الدول
                                                         

  )5( Glen Wright, “Conceptualising and combating transnational environmental crime”, Trends in Organized 

Crime, vol. 14, No. 4 (2011), pp. 332-346.  
  )6( Adil Najam and others, Environment and Globalization: Five Propositions (Winnipeg, Canada, 

International Institute for Sustainable Development, 2007).  
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لتحـول بعـض املـشكالت    سـياقاً  ع نطاقهـا  بـني االقتـصادات وتوسُّـ   االنـدماج  ر هذا   فِّويو  - ١٤
القرصـنة،  فقـد تنامـت جـرائم    . إىل ظـواهر عامليـة    يف األكثـر    اليت كان هلـا يف الـسابق طـابع حملـي            

 علـى سـبيل املثـال،     املراهنـات غـري القانونيـة،       املباريات الرياضـية احملـدَّدة النتـائج مـسبقاً، و         تدبري  و
جماالت مثل التجارة البحريـة والرياضـة إىل        حيث تطوَّرت   لتصبح جرائم عابرة للحدود الوطنية،      
ــة    ــدود الوطنيـ ــابرة للحـ ــناعات عـ ــا  صـ ــداَول فيهـ ــذب   ُتتـ ــبحت جتـ ــدوالرات، وأصـ ــارات الـ مليـ

 . فيها تقريبا معظم اقتصادات العاملينخرط ضخمة واستثمارات

حريـــة حركـــة األشـــخاص والبـــضائع علـــى متزايـــد بقـــدر  العوملـــة ســـاعدت  أنَّمـــعو  -١٥
قـدرة الفرديـة أو   املسـرعته  تفـوق  مت يف بعـض احلـاالت يف مـسار    تقـدَّ ات املالية، فقـد    تدفُّقوال

وطنيـة  السـواق عـرب     فإنَّ األ . احلركاتهذه  الرقايب ملسار   تنظيم  الاجلماعية للدول األعضاء على     
واألدوية واملمتلكات الثقافيـة، علـى سـبيل        البدنية  نامية للنباتات واحليوانات الربية واألعضاء      املت

علــى الــصعيد العــاملي التعــاريف قــد تعوزهــا  الــوطين، ولكــْنالرقــايب للتنظــيم قــد ختــضع املثــال، 
 .التجرميقوانني التباين يف وجود ، فضال عن كة الرقابية املشترشتركة واملعايري التنظيميةامل

 يـستفيد   للنـشاط اإلجرامـي، إذْ    سـاحنة علـى حنـو خمـصوص         يتـيح فرصـة     االنفصال  هذا  و  -١٦
استغالل الزيـادات يف قيمـة      من أجل    املتشرذمة   من األنظمة الرقابية  اجملرمون من املالذات اآلمنة و    

 وعلـى هـذا النحـو،       )٧(. والتوريـد  طنيـة علـى العـرض     ، اليت تنشأ من التباينات يف املراقبة الو       السلع
وميكـن  . تنمو األسواق غري املشروعة أو األسواق الرمادية جنبا إىل جنب مع األسواق املـشروعة             

بأسـواق مـستقرة خاضـعة للمراقبـة،        املقتـرن    غـري املـشروع      تِّجـار أن ختتلف هذه األسواق عن اال     
 تِّجـار لـصعب يف كـثري مـن األحيـان التمييـز بـني اال             مثل تلك املتعلقة باملخدِّرات، حيث أنه مـن ا        

ــشروع واال ــشروع تِّجــارامل ــشطة     .  غــري امل ــد حتــدث األن ــة، ق ــدة عــرب الوطني ويف األســواق اجلدي
الـصيد غـري املـشروع لألحيـاء الربيـة أو سـرقة املمتلكـات          أنـشطة   ، مثـل     يف بلد املصدر   اإلجرامية

التسريب والتهرب مـن الـضرائب   أنشطة مداد، مثل نقطة الحقة يف سلسلة اإل   أيِّ  الثقافية، أو يف    
 .وسم السلع قبل بيعهاالتغيري غري القانوين لبطاقات يف التصدير، أو من خالل 

غـري مـشروعة    أو املـسرَّبة بطريقـة      ل عليهـا    املتحـصَّ السلع  ) إعادة إدخال (وعند دخول     -١٧
ميكـن أن   الفـساد مـرة أخـرى،       من خالل   تزييف الوثائق أو    إىل األسواق املشروعة باللجوء إىل      

بفعاليـة األصـل    قـد ختفـي     واألسـواق املـشروعة     . ب األنشطة اإلجرامية بالغ الصعوبة    يصبح تعقُّ 
 اإلجراميـة العـابرة للحـدود       م الـشبكاتُ  وغالبـا مـا تـستخدِ     .  هبـا  جرغري املشروع للمنتجات املتَّ   

                                                         
  )7( The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment (United Nations 

publication, Sales No. E.10.IV.6).  
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، وكـذلك هتريـب النفايـات     األشـجار جـار باألحيـاء الربيـة وأخـشاب     الوطنية املسؤولة عـن االتِّ    
 ذاهتـا الـيت يـسلكها    ألوزون، علـى سـبيل املثـال، الـدروبَ      طبقـة ا  دة ل اإللكترونية واملواد املـستنفِ   

ــستوردون  ــشروع  امل ــى حنــو م ــزوِّ  عل ــا ت ــشهادات، أو، غــري أهن ــة   ر ال ــرات التنظيمي ــستغل الثغ  ت
 )٨(.، أو حتصل على وثائق سليمة عن طريق الرشوةالرقابية

من خالل تقلـيص احلـواجز التجاريـة،        أكثر من ذلك     تزداد الفرص اإلجرامية     ميكن أن و  -١٨
.  لـدى املـستهلكني    وإنشاء مناطق التجـارة احلـرة وإبـرام االتفاقـات، وارتفـاع مـستويات الطلـب               

ويساهم ارتفاع الطلـب علـى األدويـة األساسـية يف منـاطق مثـل أفريقيـا، علـى سـبيل املثـال، إىل                        
ية الصحية وآليات الرقابة الوطنية، يف األسواق الكبرية العابرة للحدود          جانب حمدودية نظم الرعا   

وخلصت دراسـة   ). CTOC/COP/2012/7قة  يث من الو  ٥٨انظر الفقرة   (شة  الوطنية لألدوية املغشو  
ــؤخرا إىل أنَّ  ــسبته   أجريــت م ــا ن ــا   ٣٥م ــضادة للمالري ــاقري امل ــة مــن العق ــيت خــضعت  ، يف املائ  ال
 تبـيَّن مـن التحليـل الكيميـائي         ،ب الصحراء الكربى وجنوب شرق آسـيا      لالختبار يف أفريقيا جنو   

يف  ٣٦ومن بني العقاقري الـيت تبـيَّن مـن التحليـل الكيميـائي أهنـا مغـشوشة،            . مغشوشةعقاقري  أهنا  
 يف املائــة مــن تلــك الــيت  ٢٠املائــة مــن تلــك الــيت خــضعت لالختبــار يف جنــوب شــرق آســيا، و   

 )٩(. أيضاًمغشوشةعقاقري  الكربى تبيَّن أهنا خضعت لالختبار يف جنوب الصحراء

 دٍّإىل حـ هـو  لسوق غري املشروعة لألعـضاء البـشرية   فإنَّ الدافع احملرِّك ل،  وعلى حنو مماثل    -١٩
ويـصبح  . املعـروض واملطلـوب مـن األعـضاء       جانيب  العاملي بني   على الصعيد    التوازن   كبري اختاللُ 

الت تزايد الفرق بني معـدَّ     ءوذلك من جرَّا   ىالة الكل  بوجه خاص يف ح    ةًأكثر حدَّ االختالل  هذا  
جانــب وفيمــا خيــص .  يف مرحلتــها األخــرية ومــستويات تــربع املتــوفني بكالهــم  ىأمــراض الكلــ

أو غـري مـشروع إىل   رقابيا م على حنو غري منظَّاجلسدي العرض، كثريا ما يعزى استئصال العضو    
ايف والـ الرقـايب  ، ويـساعد يف ذلـك نقـص التنظـيم          اًحمرِّكـ  ا واقتـصادي  ا اجتماعيـ  الفقر بوصفه عامالً  

ة فـ زائرائـع أو وعـود      ذ الضحايا من الفئات الضعيفة حتـت        لَُّغوقد ُيستَ . خلدمات الرعاية الصحية  
 )١٠(. أو إجبارهم على ذلك يتم إقناعهم ببيع أعضائهمجرين ومن مثَّمن املتَّ

 مـا تتـشابك مـع االقتـصادات احملليـة           األسـواق غـري املـشروعة، سـرعان       تتطـوَّر   وحيثما    -٢٠
 القرصــنة البحريــة قبالــة القــرن األفريقــي، علــى ســبيل نَّ ويف حــني أ.والعــابرة للحــدود الوطنيــة

                                                         
 UNODC, Transnational Organized Crime in East Asiaمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  )8(  

and the Pacific: A Threat Assessment (2013).  
  )9( Paul Newton and others, “Poor-quality antimalarial drugs in southeast Asia and sub-Saharan Africa”, 

Lancet Infectious Diseases, vol. 12, No. 6 (June 2012), pp. 488-496.  
  .فسهاملرجع ن )10(  
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 القراصـنة الـذين يـستهدفون سـفن النقـل      نَّكـبري يف العـامني املاضـيني، فـإ     تناقصت بقدر   املثال،  
ومترات قبالـة الـساحل قـد طـالبوا       ة مئـات مـن الكيلـ      البحري الدويل ويعملون علـى امتـداد عـدَّ        

أبريـل  /يف الفترة بـني نيـسان  من الفدى  مليون دوالر ٤١٣ مليون دوالر و٣٣٩وح بني  ايتر مبا
ــسمرب / وكــانون األول٢٠٠٥ ــيَّن أ. ٢٠١٢دي ــة    نَّوتب ــشطة اإلجرامي ــدات مــن األن  هــذه العائ

 )١١(. أيضاًليجملتمع احملبل إىل ايل القرصنة فحسب، القراصنة ومموِّإىل ق تتدفَّ ال

ا لــدخل  رئيــسيل مــصدراًهجمــات القراصــنة متثِّــ الــزمن، أخــذت وعلــى مــدى فتــرة مــن  - ٢١
اعتمـاد اجملتمعـات احملليـة الـساحلية     أدَّت إىل اقتـصادات موازيـة غـري مـشروعة        مـع نـشوء     جديد،  

). CTOC/COP/2012/7 مــن الوثيقـــة  ١٦انظـــر الفقــرة  (علــى األمــوال املكتـــسبة مــن القرصــنة     
زاعات وضـعف احلكـم     ـرة من الن  هو وقوع املناطق املتضرِّ   يف هذا الصدد    الرئيسي  امل احملرِّك   العو

. مقربة من ممرات النقـل البحـري الـدويل العاليـة القيمـة            على  بل العيش املستدامة،    وقلة سُ الرشيد  
 تـؤدي  هنـا فإالقرصـنة،  املتأتيـة مـن   اإلجراميـة الكـربى   مـن العائـدات   ات تدفُّق هذه ال  تستقرُّا  حاملو

تــشجيع أشــكال أخــرى مــن اجلرميــة املنظمــة، وإنــشاء شــبكات اســتخبارات إجراميــة،  أيــضاً إىل 
زعزعـة  أسـهمت يف     القرصـنة البحريـة      أنَّتثبـت   وهنـاك أيـضا أدلـة       . املـسؤولني احمللـيني   وإفساد  

قـرة  انظـر الف  (زاع املسلح الداخلي    ـاالستقرار من خالل توفري املوارد للجماعات الضالعة يف الن        
التدخل يف القـرن األفريقـي، يف الوقـت احلاضـر،          ويف حني جنح     ).S/2009/146 من الوثيقة    ٥٩

يف القضاء بفعالية على منوذج أعمال القرصنة يف تلك املنطقة، فقد شهد خليج غينيـا يف غـرب    
 .حأفريقيا يف اآلونة األخرية زيادة يف عدد هجمات القرصنة والسطو املسلَّ

ــسمات ا   -٢٢ ــن ال ــزة وم ــا      األخــرى ملمي ــن التكنولوجي ــصم ع ــا ال تنف ــة أهن ــات العومل لعملي
ومثلما تنمو االقتصادات الوطنيـة ويـرتبط بعـضها بـاآلخر، كـذلك احلـال فيمـا خيـص                   . احلديثة

ق املعلومـات،    صالت غري قائمـة علـى الـسوق، مبـا يف ذلـك تـدفُّ               نشوءعملية تكامل املعارف و   
وال تــزال املوصــولية العامليــة باإلنترنــت تــسهل هــذه  . يــاوالثقافــة، واأليديولوجيــة، والتكنولوج

ــغ عـــدد    ــة، إذ بلـ ــسرعة مذهلـ ــة بـ ــستعِملي العمليـ ــة   مـ ــاملي بنهايـ ــصعيد العـ اإلنترنـــت علـــى الـ
ــا احلاســوب واإلنترنــت  قــد  و)١٢(. مــستعِململيــارات ٣ زهــاء ٢٠١٤ عــام جلبــت تكنولوجي

                                                         
تتبُّع التدفُّقات : مسارات القراصنة"دراسة مشتركة بني البنك الدويل ومكتب املخدِّرات واجلرمية واإلنتربول،  )11(  

 World Bank, UNODC and INTERPOL, Pirate، "املالية غري املشروعة من أنشطة القرصنة قبالة القرن األفريقي

Trails: Tracking the Illicit Financial Flows from Pirate Activities off the Horn of Africa (Washington, D.C., 

World Bank, 2013).  
 International Telecommunication Union, “The World in 2014: ICT Facts andاالحتاد الدويل لالتصاالت،  )12(  

Figures” (2014).  
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 احلــال متامــا يف وســائل التفاعــل  بيــد أنــه، كمــا هــو . االقتــصادية الكــثري مــن املنــافع االجتماعيــة 
أيــضا يف النــشاط  ميكــن أن ُتــستخَدم  هــذه التكنولوجيــات  فــإنَّ  اإلنــساين األخــرى املتطــورة،   

ــي، و ــد أخــذ  اإلجرام ــو        ق ــه بنم ــصام ل ــا ال انف ــسيربانية املعاصــرة ارتباط ــة ال ــور اجلرمي ــرتبط تط ي
وُّر وقـوع جرميـة حاسـوبية،    ومع منو الفضاء السيرباين، أصبح من الـصعب تـص  . املوصولية العاملية 

 ). IP(املوصولية بواسطة بروتوكول اإلنترنت ال ينطوي على ورمبا أيِّ جرمية أخرى، 

 الفــضاء" ظهــور نَّحــد أهــم االفتراضــات إىل أ  أستند يــومــن منظــور علــم اجلرميــة،      -٢٣
رتكـاب  الاملباشـرة  فـرص  العـن  اختالفـاً بيِّنـاً     د ظـواهر إجراميـة جديـدة ختتلـف          يوجِ" السيرباين

فمن املمكن، على سبيل املثال، أن يرتكب أشخاص جـرائم يف           . احلاسوباليت يتيحها   رائم  اجل
. وضــعهم ومكانتــهم حبكــم ز املــادي الفــضاء الــسيرباين مــا كــان هلــم أن يرتكبوهــا يف احليِّــ      

حـوافز علـى     إمكانية اختاذ هويات غـري ثابتـة، وإخفـاء اهلويـة، وغيـاب الـرادع                 توفر أيضاً  ورمبا
 )١٣(.جرامي يف الفضاء السيربايناإلسلوك ال

للجرميــة مــن مــستجدَّة التكنولوجيــات اجلديــدة فرصــا تتــيح وباإلضــافة إىل ذلــك، قــد   -٢٤
اإلجرامـي االعتيـادي    نظرية النـشاط     تفترضو. روابط جديدة بني الضحايا واجلناة    إجياد  خالل  

لديـه  جمـرم  : ة عناصـر تمـع عـدَّ  احتمال حدوث جرمية يزداد عنـدما جت خماطر  نَّأاإلجرام  يف علم   
 ويف حالــة )١٤(. الرقيــب املقتــدر، وغيــابمالئــمهــدف ضــحية هــي رتكــاب اجلرميــة، ودافــع ال

االسـتعمال   إىل أعداد كبرية من األهداف من خـالل          واأن يصل للجناة  اجلرائم السيربانية، ميكن    
ــة   ق، وشــبكات تــسوُّمــن قبيــل اخلــدمات املــصرفية، وال املباشــرة املتزايــد للخــدمات اإللكتروني

 دالتــصيُّ" هلجمــات  امللفــات، ممــا جيعــل املــستعملني عرضــةًالتــشارك يفالتواصــل االجتمــاعي، و
ــروين  ــايلاإللكت ــالأو" االحتي ــة  ولكــن هــذه  .  االحتي ــدابري الرقابي ــيت توجــد بالفعــل الت ــل ال ، مث

ــة   ــات احلاســوبية األمني ــوع عرضــةً إلجــراءا    الربجمي ــسبيا للوق ــاذ ت ووجــود خمــاطر ضــئيلة ن إنف
 .حتقيق أرباح كبريةاملدفوعني بإغراء أن تكون غري كافية لردع اجلناة ميكن القانون، 

اإلجرامــي روابــط التــشارك تعزيــز م العامــل احملــرِّك يف تقــدِّ املوصــولية العامليــة كمــا أنَّو  - ٢٥
 دون  بني األفراد الذين رمبا مل يكـن ليتـصل بعـضهم بـاآلخر مـن              بعضهم من بعض    م األقران   وتعلِّ

                                                         
مية، مشروع دراسة أعدها املكتب لكي ينظر فيها فريق اخلرباء مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلر )13(  

 UNODC, Comprehensive Study on. ٣-املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية، الفصل أوَّالً

Cybercrime: Draft — 2013, prepared by UNODC for the consideration of the Expert Group to Conduct 

a Comprehensive Study on Cybercrime, chap. 1.3.  
  )14( Travis Pratt and others, “Routine online activity and Internet fraud targeting: extending the generality of 

routine activity theory”, Journal of Research in Crime and Delinquency, vol. 47, No. 3 (2010).  
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اإلجرامية على اخلط احلاسويب املباشر ميكـن أن تيـسِّر          " شبكات التواصل االجتماعي  "فإنَّ   ،ذلك
املنتـديات  ر  تيـسِّ فعلى سـبيل املثـال،      .  اإلجرامية ماعاتاجل بني   املوصوليةو" التواصل"أشكاال من   
بــادل بيانــات ت" قراصــنة بطاقــات االئتمــان"أو " قرصــنة بطاقــات االئتمــان"املــسماة اإللكترونيــة 

غــري املــشروعة املباشــرة مواقــع األســواق اإللكترونيــة  كــذلك فــإنَّ .  املــسروقةبطاقــات االئتمــان
منـابر لبيـع الـسلع    املباشـرة ال تقتـصر علـى تـوفري     يرتبط هبا من منتديات النقـاش اإللكترونيـة          وما

هويـة   إغفـال    احلفـاظ علـى   أيضا منـابر لتبـادل املعلومـات بـشأن          بل توفر   غري املشروعة فحسب،    
 .إنفاذ القواننيأجهزة ب لفت انتباه وجتنُّ

شـبكة اإلنترنـت    فـإنَّ   ،  علـى األطفـال واسـتغالهلم جنـسيا       فيما خيص جمال االعتداء      أمَّا  -٢٦
ويف حــني أنَّ اجلنــاة . جتمــاعيإلثبــات وضــعهم االمل يــسبق هلــا مثيــل للجنــاة ُســبالً اآلن تتــيح 

مرحلــة مـا قبـل العــصر   العتـداء اجلنــسي علـى األطفـال يف    الـذين كـانوا يناقـشون علنــاً مـسألة ا    
فإنَّـه  ،  ات احملليـة  مـن التيـار الـسائد يف اجملتمعـ        ذوا  كان من شأهنم علـى األرجـح أن ُينبَـ         الرقمي،  

زائـف   انطبـاع  تكـوين األفعـال اإلجراميـة و  هذه إلكترونية هتدف إىل تطبيع   أوساط  توجد اآلن   
ا بوجــه خــاص االجتمــاعي أن يكــون قويــالتعزيــز للوضــع  وميكــن هلــذا. امقبولــة اجتماعيــبأهنــا 

 ).E/CN.15/2014/CRP.1انظر الوثيقة (طابعه الفوري والتفاعلي وذلك بالنظر إىل 

تنطــوي علــى إمكانــات حمرِّكــة  تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت ، فــإنَّمــن ثَــمَّو  -٢٧
ــدة ومــستجدَّ  ــُسبل جلرميــة مــن اة ألشــكال جدي ــة، فمــن . دةمتعــدِّب تكنولوجيــات  تطــرحناحي

 املـستهَدف باجلرميـة سـواء أكـان     أْي(املعلومات واالتـصاالت مواضـيع جديـدة للفعـل اجلرمـي            
 فإهنـا ومـن ناحيـة أخـرى،       . م احلاسـوبية  ظُ، مثـل البيانـات أو الـنُّ       ) أو القيمـة   يءالشخص أو الش  

 .العمل املتَّبعة فيها ومستواها وأساليباحلالية يف طبيعة اجلرائم جلبت معها تغيريات جوهرية 

 للحدود الوطنيـة    اً وعابر  شائعاً  املستهلكني املايل، على سبيل املثال، أمراً      وأضحى غشُّ   -٢٨
ــات املــصرفية     ــات االئتمــان والبطاق ــسبب اســتخدام بطاق ــللمــدفوعات ب وأفــضى . ةاإللكتروني

 ذلـك مـن     التحريض على العنف واإلرهاب علـى الـصعيد العـاملي مـن خـالل اإلنترنـت، مبـا يف                  
وتـأثري اجلماعـات اإلرهابيـة الـيت        توسيع مدى وصـول     خالل وسائط التواصل االجتماعي، إىل      

تـيح املـستويات العاليـة مـن القـدرة علـى إخفـاء اهلويـة                وُت. كانت تعمل يف نطاق حملي من قبـل       
 The Onion ("تـور " مبا يف ذلك خدمة ))Darknet" (داركنت (""الشبكة املخفية"اليت تتيحها 

Router (  ات غـري املـشروعة وغريهـا مـن املنتجـات      خـدِّر بيع وشراء املحتويل عملية القدرة على
ق علـى  عن طريق الربط بـني املـشترين والبـائعني عـرب احلـدود الوطنيـة مـن خـالل موقـع للتـسوُّ                      

 .اإلنترنت، مع الدفع بعمالت افتراضية جمهولة اهلوية وشحن املشتريات بالربيد
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" عوملـة حمليـة الطـابع     "إىل  تكنولوجيـات املعلومـات اجلديـدة       تـؤدي   ،  ومن هذا املنظـور     -٢٩
بني العمليات العامليـة واحملليـة      الروابط املتأصِّلة   اهلوية، حيث تؤدي    للجرمية وإىل تأثري يف إغفال      

ومـن منظـور إنفـاذ القـانون،     .  موضـع حملـي معـيَّن     إىل استحداث أنواع جديـدة مـن اإليـذاء يف         
العالقـة  أيـضاً   ر   العاملية علـى املمارسـات اإلجراميـة احملليـة فحـسب، وإمنـا تغيِّـ               ر املوصولية تؤثِّ ال

، أن تزيـد مـن   "تـور "ي   وميكن لتقنيات إخفاء اهلوية، مثل برنامج التخفِّ       )١٥(.بني العاملي واحمللي  
يف نـشاط إجرامـي،   كـانوا ضـالعني   مل يـسبق هلـم أن   ربَّمـا   اجلنـاة الـذين     علـى ضـلوع     تشجيع  ال

  .ح حتديات كبرية أمام املكلفني بإنفاذ القانون فيما خيص حتديد هوية اجلناةفضال عن طر
    

  أ ساليب العمل اجلديدة  - باء  
كـــة وراء األشـــكال اجلديـــدة باإلضـــافة إىل حتديـــد األســـباب اجلذريـــة والعوامـــل احملرِّ  -٣٠

أسـاليب  هذه اجلـرائم أيـضا مـن خـالل          حتديد خصائص   ة للجرمية عرب الوطنية، ميكن      واملستجدَّ
وتـشمل هــذه األسـاليب التغــيريات يف بنيـة مجاعــات اجلرميـة املنظمــة     . عملـها اجلديـدة واملميــزة  

 . عن استخدام الفساد يف تيسري اجلرائموزيادة الترابط بني العمليات اإلجرامية، فضالً

علــى ،  مــن ذي قبــلوبــرزت اليــوم طائفــة مــن مجاعــات اجلرميــة املنظمــة أكثــر اتــساعا   -٣١
د مكتـب   فعلـى سـبيل املثـال أكَّـ       . األشكال اجلديدة من اجلرميـة عـرب الوطنيـة        زئيا مع   التوازي ج 

، نـشرت يف عـام   خالصـة لقـضايا اجلرميـة املنظمـة     األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف           
لجماعــات اإلجراميــة، مبــا فيهــا وجــود مجاعــات  ل، علــى عــدد مــن الترتيبــات املمكنــة  ٢٠١٢

إجراميــة هلــا منــشآت أعمــال عــصابات، ومجاعــات خمتلطــة، واملــشاركة يف إجراميــة يف شــكل 
أعضاء أفراد وليسوا مجاعات، والصالت بني اجلماعـات اإلجراميـة أو اجلماعـات اإلرهابيـة أو                

تظهـر   وقـد    )١٦(.املعقـدة الـشبكات   والقائمـة علـى خاليـا       شبه العسكرية، فضال عن الـشبكات       
يف بعـض املنـاطق،     جتري  اإلجرامية من خالل تطورات     لتنظيمية  السيولة املتزايدة يف البىن ا     أيضاً

مثل االستعاضة عن التنافس العنيف بني العصابات اإلجرامية بترتيبات بني العصابات من نـوع              
 )١٧(.املقاوالت تستند إىل الروابط غري الرمسية بني األشخاص واملصاحل االقتصادية املشتركة

                                                         
  )15( David Wall, Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age (2007).  
 UNODC, Digest of، خالصة لقضايا اجلرمية املنظمةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  )16(  

Organized Crime Cases: A Compilation of Cases with Commentaries and Lessons Learned  
(New York, United Nations, 2012).  

  )17( Kay Kei-ho Pih and others, “Gangs as contractors: the social organization of American Taiwanese youth 

gangs in southern California”, Trends in Organized Crime, vol. 13, No. 2-3 (September 2010).  
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ه اخلصوص، للتنسيق على نطاق أوسع بـني األفـراد          وتصلُح شبكة اإلنترنت، على وج      -٣٢
الرابطـات اإلجراميـة    " ألسـراب "إمكانيـات   مبا تتيحه مـن     يف منطقة جغرافية مترامية األطراف،      

 األســـواق الـــسوداء لبيانـــات البطاقـــات املـــصرفية دت خـــصائصقـــد ُحـــدِّو.  األجـــلالقـــصرية
ــسيربانية بأهنــا شــبكات تو    ــراد   وبطاقــات االئتمــان يف اجلرميــة ال ــألف مــن أف اصــل اجتمــاعي تت

 )١٨(. مؤلفـة مـن مجاعـة إجراميـة وحيـدة          منـشآت ضالعني يف أنشطة إجراميـة منظمـة، وليـست          
مـا تكـون متعـددة،        خمتلفـة، وكـثرياً    وتؤدي هـذه اجلماعـات واألفـراد يف هـذه األسـواق أدواراً            

حملتــالون ومستــضيفو  وابيونواســاحللون تــسلِّامل والتقنيــون واخلــرباء ففــيهم املربجمــون واملوزعــون
 . والزعماءلة األموالقَ وَنافون والصرَّخدمة اإلنترنت

وقد يكون ختصص األفراد الرئيسيني داخـل الـشبكات أو األسـواق اإلجراميـة إحـدى                  -٣٣
وبينمــا يوجــد، علــى ســبيل املثــال،  .  للجرميــةستجدَّةالــسمات املميــزة لألشــكال اجلديــدة واملــ 

 الصيد غـري القـانوين، أو    نَّ جرائم األحياء الربية والغابات، فإ     العديد من األشكال األساسية من    
ُسبل احلصول علـى    ، فضال عن    تفصيليا األنواع املهددة باالنقراض، قد يتطلب ختطيطاً     اقتناص  

املعــدات املتخصــصة مــن أجــل جتهيزهــا واحلفــاظ عليهــا، مبــا يف ذلــك األقفــاص املتخصــصة،      
 وقـد يـؤدي أعـضاء عـصابات الـصيد غـري املـشروع أدواراً           . ئةواألغذية املناسبة، واألدوية املهدِّ   

ــاة    ــوا رم ــرة حمــددة، كــأن يكون ــاةمَه ــاغني أو ســائقني أو أو طه ــاع املنتجــات   . دبَّ ــدما تب وعن
ر علـى أهنـا منتجـات    مـرَّ أو عنـدما تُ مـشروعة  املسروقة بصورة غـري قانونيـة علـى أهنـا منتجـات         

لــب أو ، أو الُعبطاقــات الوســميــف البنــود مــن قبيــل علــى اجملــرمني تزيحينــذاك خمتلفــة، فيــتعني 
جـار   وحـىت يتـسىن االتِّ   )١٩(.األوعية، الـيت تتطـابق مـع تلـك الـيت يـستخدمها التجـار الـشرعيون                

ختتلـف مـن حيـث      البنيـة   باملمتلكات الثقافية، من الـضروري أن تكـون هنـاك شـبكات منظمـة               
ــرادا    ــضم أف ــدها، ت ــهَّابني واللــصوص وامل درجــة تعقي ــراداً هــرِّبني مــن الن  ووســطاء آخــرين، وأف

ــا كــل عــضو مــن أعــضاء       . جــامعني ــيت يؤديه ــد ختتلــف األدوار ال ــسياق الواســع، ق يف هــذا ال
 بـالفرص    كـبرياً  راًاملنظمة ونطاقها اجلغـرايف تـأثُّ     اإلجرامية  ماعات  اجلالشبكة، وقد يتأثر تصميم     

 )٢٠(.اليت يتيحها البيع عرب اإلنترنت

                                                         
  ألمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية، مكتب ا )18(  

UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, chap. 2.3.  
  )19( John Sellar, “International illicit trafficking in wildlife”, The Police Chief (June 2007).  
 Peter Campbell, “The illicit antiquities trade as a transnational criminal network: characterizing and: انظر )20(  

anticipating trafficking of cultural heritage”, International Journal of Cultural Property, vol. 20 (2013).  
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اإلجراميــة الــضالعة يف األشــكال اجلديــدة مــن اجلرميــة خــرباء اجلماعــات تــستأجر وقــد   -٣٤
علـى  التعويـل  لالضطالع باملهـام غـري املـشمولة باملعـارف واملهـارات املتـوفرة لـديها، بـدال مـن                 

ــل   ــذ أمــد طوي ــى هــذا النحــو و. شــبكات قائمــة من ــؤدي ، عل ــصناعةُت ــة ال ــة  اإلجرامي االحترافي
ــور  ــلة التطـ ــدمات  املتواصـ ــة علـــى اخلـ ــرِّك الدورالقائمـ ــاليب الـــيت   احملـ ــار األدوات واألسـ بتكـ

بـــدأت مجاعـــات اجلرميـــة املنظمـــة التقليديـــة، مبـــا يف ذلـــك تلـــك قـــد و. يـــستخدمها اجملرمـــون
حتاكي أسـلوب املافيـا، علـى سـبيل املثـال، يف اسـتخدام أسـواق        تنظيمية اليت هلا بنية  اجلماعات  

، أكثــر تعقيــداً مــن حيــث احلنكــة ئم اجلرميــة الــسيربانية ذات الطبيعــة اخلدميــة يف ارتكــاب جــرا 
 حنـو اعتمـاد مسـات اجلرميـة         هـذا االجتـاه   و. شراء املهـارات التقنيـة الـيت حتتـاج إليهـا          السعي إىل   و

اختـاذ منـط    حنو  السيربانية بنموذجها التنظيمي ذي البنية األبسط، املائل أكثر حنو عدم الثبات، و           
 )٢١(.ا مجيع اجلرائم اخلطرية يف املستقبلنظَّم هبُتوف الكيفية اليت سقد يبيِّن املعامالت، 

اجلماعـات علـى تنظـيم املـوارد اإلجراميـة ومجعهـا،            هـذه    ازدياد قدرة    نَّويف الواقع، فإ    -٣٥
عالقـات  نـشوء   فضال عن استخدام املهـارات املتخصـصة يف غـضون مهلـة قـصرية، يتـسبب يف                  

 تِّجـار وفيمـا يتعلـق باال  .  منـها ستجدَّةجلرميـة واألشـكال املـ   الراسخة مـن ا مترابطة بني األشكال    
ــة         ــشري األدل ــال، ت ــبيل املث ــى س ــة، عل ــرب احلــدود الوطني ــة باملخــدِّرات ع إحــدى  نَّإىل أاإلثباتي

بــدءاً مــن متخصــصني ملــدة ســنتني، اســتأجرت متــسلِّلني حاســوبيني قــد اجلماعــات اإلجراميــة 
ــدعم اال٢٠١١منتــصف عــام   ــاء أورويبات غــري املــشروعة عــن طريــق  خــدِّر باملتِّجــار، ل .  مين

م احلاسـوبية   ظُاملنظمـة مـن خـالل اختـراق الـنُّ         اإلجراميـة   ماعـة   املتسلِّلون احلاسوبيون اجل  ن  ومكَّ
هـة إىل مـوظفي     للميناء عن طريـق إرسـال برجميـات حاسـوبية خبيثـة يف رسـائل إلكترونيـة موجَّ                 

وكـذلك  ألمنيـة هلـا،     امليناء، من الوصول إىل املعلومات عن موقـع احلاويـات يف املينـاء واحلالـة ا               
 )٢٢(. إخفاء أنشطتها غري املشروعةمن

،  بـال شـك   دور التكنولوجيا احلديثـة يف النـشاط اإلجرامـي آخـذ يف االزديـاد          نَّويف حني أ    - ٣٦
ل الــسمة املميــزة ، مثــل الرشــوة والفــساد، ال يــزال مــع ذلــك ميثِّــ  الراســخة اســتخدام الطرائــق فــإنَّ

يــسهِّل  كــثري مــن األحيــان يفو.  للجرميــةستجدَّةل اجلديــدة واملــاألشــكااملتَّبعــة يف عمــل الألســاليب 
 عـرب احلـدود   على حنو غـري املـشروع  التنقل حركة  وتِّجاَرفساُد املسؤولني احملليني، بصفة خاصة، اال     

وفيمـا خيـص نقـل النفايـات الـسامة أو اإللكترونيـة غـري املـشروع عـرب                   ). S/2012/777انظر الوثيقة   (

                                                         
  .Europol, The Internet Organised Crime Threat Assessment 2014, 11اليوروبول،  )21(  
  )22( Tom Bateman, “Police warning after drug traffickers’ cyberattack”, 16 October 2013. Available from 

www.bbc.com/news/world-europe-24539417.  
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 خـالل إصـدار إخطـارات الـشحن أو وثـائق النقـل،               الفـسادُ  ملثـال، قـد حيـدثُ     احلدود، على سبيل ا   
 )٢٣(.عدد من نقاط الرقابة احلدوديةأيِّ عندما توافق الدولة املستوردة على الشحنة، أو يف 

وجـود صـلة    ، يف العديد مـن احلـاالت، علـى           يعتمد  باألعضاء البشرية  تِّجاراالكما أنَّ     -٣٧
امية واملهنـيني الطبـيني الـذين هـم علـى اسـتعداد لـزرع األعـضاء أو                  بني اجلماعات اإلجر  كامنة  

وليس هناك من طريقـة عمـل واحـدة         . تزوير السجالت الطبية يف مقابل مدفوعات غري قانونية       
خمتلفـة مـن    مـن املمكـن اسـتخدام أشـكال     نَّإ بـل  ؛حيتمل أن تكون هي املهيمنة يف هـذه احلالـة   

ق خمتلفـة فيمــا يتعلـق بتــربع   ائــ باألعــضاء وزرعهـا، وطر الفـساد يف مجيــع مراحـل عمليــة التـربع   
، علــى ســبيل املثــال، يف الــضلوع اإلجرامــيوميكــن للفــساد أن ييــسر . األحيــاء وتــربع املتــوفني

، أو يف استئــصال أعــضاء بطريقــة غــري وختصيــصهالعــضو البــشري تــدبُّر احلــصول علــى عمليــة 
نقـل  قـي العـضو البـشري عـرب احلـدود، بـل             ، أو يف نقل متل    خاضعة لتنظيم رقايب  قانونية أو غري    

 .حىت األعضاء نفسها ألغراض زرعها

ر سَّيتيـ أن  ويف حاالت أخرى، ميكن للفـساد أن ييـسِّر أشـكاال جديـدة مـن اجلرميـة أو                     -٣٨
ويف حالــة اجلــرائم ذات الــصلة باهلويــة، علــى ســبيل املثــال، ميكــن للفــساد أن يتــيح  . بواســطتها

غـرض احلـصول علـى وثـائق هويـة      الـرمسيني ل  ارتـشاء املـوظفني   رشـو أو من خـالل    سرقة اهلوية   
.  إثبـات صـحتها  املعلومات من أجل هتيئة هويـة مزيفـة أو    حتوير  ختص شخصا آخر، أو     حقيقية  

باهلويـة أيـضا كوسـيلة لتجنـب        ذات الـصلة    ستخدم اجلـرائم    ومن الناحيـة األخـرى، ميكـن أن تُـ         
فـة، علـى سـبيل املثـال،        تخدام هويـات مزيَّ   ميكـن اسـ   كمـا   . جـرائم الفـساد   أثنـاء   كشاف يف   ناال

للتحايل على التحقيقات يف جرائم من قبيل االخـتالس أو غـسل العائـدات املتأتيـة مـن اجلـرائم              
  .ستجدَّةاجلديدة وامل

    
  ت   الشاملة واملتوازنةتصدِّيدابري ال  - ثالثاً  

دول األعمــال ، يف إطــار املوافقــة علــى جــ٦٧/١٨٤ اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا أقــرَّت  -٣٩
متوازنـة ملنـع ظهـور      و  شـاملةً  تـصدِّي  تـدابري ال   وجـوب أن تكـون    املؤقت للمؤمتر الثالث عشر، ب    

 .أشكال جديدة ومستجدَّة للجرمية العابرة للحدود الوطنية والتصدِّي هلا على حنو مالئم

ــصر و  -٤٠ ــشري العن ــشاملة "ي ــارة إىل أنَّ  " ال ــوارد يف العب ــهج واالســتراتيجيات املت ال ــة الن علق
أن  جلميـع اجلـرائم اجلديـدة، وكـذلك     تـصدِّي إىل الينبغي أن هتدف   باألشكال اجلديدة للجرمية    

                                                         
، الفساد والبيئة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادباملخدِّرات واجلرمية، مكتب األمم املتحدة املعين  )23(  

UNODC, Corruption, Environment and the United Nations Convention against Corruption (2012).  
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.  الـيت نوقـشت أعـاله      ،كـة وأسـاليب العمـل     األسـباب اجلذريـة والعوامـل احملرِّ      تأخذ يف االعتبار    
 يـشتمل  قـد جمرد مسائل منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    إذ يسعى إىل أبعد من     النهج الشامل   فإنَّ  

سـيادة القـانون، والتنميــة   الــذي يـشمل   يف الـسياق األوسـع   تـصدِّي إدمـاج تــدابري ال أيـضاً علـى   
 .املستدامة، ومحاية البيئة، والنمو االقتصادي

ــسياق نفــسه،    -٤١ ــصر تطلــب يويف ال ــوازن"عن ــقأن " الت ــدابري  ُتطبَّ ــدابري  ت ــة وت ــع اجلرمي من
النــهج أيــضاً وقــد يفهــم .  املقابلــة هلــاهــود واملــواردمــع اجلبــالتوافق التحقيــق والتــدابري العقابيــة 

 للجرميـة، مبـا يف      تصدِّيمن اجلهات الفاعلة يف ال    طائفة واسعة   يشمل مشاركة   على أنَّه   املتوازن  
ــة      ــضحاياذلــك مؤســسات القطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين واألوســاط األكادميي  سبحبــ، وال

 .يكون مناسباً ما

بــل  علــى الــصعيد الــوطين فحــسب، تــصدِّي علــى تــدابري الوال تنطبــق هــذه املتطلبــات  -٤٢
علـى سـبيل   و. علـى الـصعيد الـدويل    وأنـشطة بنـاء القـدرات       تـصدِّي  علـى تـدابري ال     أيـضاً تنطبق  
التـابع ملكتـب    ربنامج العاملي ملكافحة اجلـرائم املتعلقـة باحليـاة الربيـة والغابـات،              اليهدف  املثال،  

للعرض والطلب غري املشروعني فيما خيـص أنـواع احليوانـات            تصدِّيإىل ال املخدِّرات واجلرمية،   
 هنج شامل، يشمل إنفاذ القـانون وبنـاء قـدرات النيابـة             اتِّباعمن خالل   وذلك   ،والنباتات الربية 

العامة واجلهاز القضائي، واستعراض األطر التشريعية وتعزيزهـا، وإذكـاء الـوعي، وتـوفري سـبل                
 مـن خـالل حتديـد أوصـاف         تـصدِّي أيضا على تعزيز تدابري ال    ويعمل الربنامج   . العيش املستدامة 

، فـضال    األشـجار  حياء الربية وأخـشاب   أل غري املشروع با   تِّجارحاويات النقل املستخدمة يف اال    
األحيـاء  االتِّجـار ب  مكافحة غسل األموال واسترداد العائدات املتأتية من جرائم         على  عن العمل   

علـى  موجَّـه حنـو التـأثري       هنـج   اتِّبـاع   ز الربنـامج علـى      ركِّـ يعلـى هـذا النحـو       و. الربية واألخشاب 
  . العلميةالت املستندة إىل األدلةاألمد الطويل، وعلى التدخُّ

    
  حت   هلاتصدِّي للجرمية إىل تدابري جديدة للستجدَّةكة لألشكال املويل العوامل احملرِّ  -ألف  

النظر يف الكيفية اليت ميكـن مـن        و  همتوازنة  ويف وضع تدابري شاملة     أحد املنطلقات    إنَّ  -٤٣
الكامنــة وراء األشــكال اجلديــدة  ذاهتــا كــة خالهلــا أن تكــون األســباُب اجلذريــة والعوامــل احملرِّ 

 .ملنع هذه اجلرائم ومكافحتهافرصاً متاحة ة للجرمية هي نفسها واملستجدَّ

لنــشوء رة امليــسِّأحــد العوامــل ُحــدِّدت باعتبارهــا العوملــة، علــى ســبيل املثــال، ومــع أنَّ   -٤٤
 للجرمية، فهي تتيح يف الوقت نفسه فرصا عديدة من أجـل تعزيـز              ستجدَّةاألشكال اجلديدة وامل  

تيـسِّر  وميكـن أن    . العدالة اجلنائيـة  وخذ عرب احلدود الوطنية يف جمال إنفاذ القانون         تَّالتدابري اليت تُ  
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لـشبكات الرمسيـة وغـري الرمسيـة        ، على سبيل املثـال، إقامـة ا       املتسارعةواالتصاالت  النقل  وسائط  
ــوانني واملــ        ــاذ الق ــني بإنف ــوظفني املكلف ــني امل ــا ب ــدويل فيم ــاون ال ــسلطات  دَّعللتع ــامني وال ني الع

ــة ــوفِّ. املركزي ــل شــبكة أمريكــا الوســطى للمــدَّعني العــامني     وت ــدة، مث ر شــبكات التعــاون اجلدي
ملكافحــة واملــدَّعني العــامني وشـبكة غــرب أفريقيــا للــسلطات املركزيـة   ملكافحـة اجلرميــة املنظمــة،  

اجلديدة وتقدمي التـدريب    اجلرائم  لتبادل املعلومات عن التطورات يف      رئيسية  منابر  اجلرمية املنظمة   
 )٢٤(. هلاتصدِّيوتدابري المنع اجلرمية بشأن 

ظهـور أسـواق جديـدة وزيـادة الـربط بـني            يـؤدي   أن  ميكـن   ، يف حـني     وعلى حنو مماثـل     -٤٥
 تعزيـز فهـم العمليـة ميكـن يف     نَّواالقتصادات غري املشروعة، فإ   الرقابية  م  ظُنُّؤ ال األسواق إىل جتزُّ  

املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة      فإنَّ  وعلى سبيل املثال،    . الوقت نفسه أن يولد فرصا حمددة للتدخل      
 صلجـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتَّـ         يتعلـق باالتِّ   بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيمـا       

 غري املشروع باملمتلكات الثقافيـة مـن        تِّجاربأمهية مكافحة اال  تعترف   )٢٥(به من جرائم أخرى،   
خالل تدابري ذات صلة بالـسوق، مثـل اسـتحداث إحـصاءات عـن اسـترياد املمتلكـات الثقافيـة                    

؛ أو استحداث آليات تتيح التبليـغ عـن املعـامالت أو    اإلحصاءات احلالية أو حتسني   ،وتصديرها
املمتلكـات الثقافيـة أو   قوائم جـرد خمـزون ب  اإلنترنت؛ أو إنشاء أو تطوير      ت املشبوهة عرب  املبيعا

املؤسـسات الثقافيـة والقطـاع اخلـاص عـن      علـى إبـالغ    تـشجيع   القواعد بيانـات خاصـة هبـا؛ أو         
هتــدف مبــادرات مثــل املبــادرة املــشتركة بــني   كمــا . الثقافيــةباملمتلكــات  املــشتبه فيــه تِّجــاراال

والربنـامج العـاملي ملراقبـة احلاويـات واجلرميـة التـابع للمنظمـة              واجلرمية  رات  عين باملخدِّ املكتب امل 
غـراض  أل الـشحن البحـري   العاملية للجمارك، إىل التقليـل إىل أدىن حـد مـن اسـتغالل حاويـات                

احلاويــات مســات تحليــل املخــاطر وحتديــد لمــن خــالل عمليــة وذلــك  غــري املــشروع، تِّجــاراال
ــة  تِّجــارحــة االإىل مكافهتــدف  ــشروع يف بيئ ــشحن     غــري امل ــضائع ال ــضخامة حجــم ب ــسم ب  تتَّ

 .املوجودة فيها وضخامة خْرجها

التكنولوجيـا الـيت تـوفر أدوات إجراميـة        منجـزات التقـدُّم يف      تـيح   ت،  على النحو نفـسه   و  -٤٦
 املعلومــات املتاحــة للعمــوم ومــن الــذخرية الــضخمة مــنو. أيــضا مــسارات جديــدة للمحققــني

ــديات الدردشــة، واملخزَّ    ــع شــبكات التواصــل االجتمــاعي ومنت ــة مواق ــة يف أجهــزة إلكتروني  ،ن
ميكن أن تـتمخَّض عـن      عمليات إنفاذ القانون،    أثناء القيام ب  اهلواتف الذكية اليت ميكن ضبطها      ك

. للتحقيقـات اجلنائيـة   ،  نيف كـثري مـن األحيـا       األمهيـة    مورد جديد، وكـذلك تتـيح منطلقـاً بـالغ         

                                                         
  .www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/international-cooperation-networks.htmlانظر املوقع الشبكي   )24(  
  .٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة  )25(  
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، )ToR(  وبرنــامج إخفــاء اهلويــة   قــد يــستخدمون تقنيــات مثــل التــشفري     اجلنــاةنَّويف حــني أ
 هـذه التكنولوجيـات      يف املعـامالت غـري املـشروعة، فـإنَّ         مالت االفتراضية اجملهولـة اهلويـة     الع أو
يتوقـف جنـاح العديـد مـن        و. الكـامن خلفهـا   " العامـل البـشري   " بقـدر فعاليـة       إالَّ الةًتكون فعَّ  ال

وصـل يتركهـا اجلنـاة بغـري قـصد          حلقـات   حتريات موظفي إنفاذ القانون يف هنايـة املطـاف علـى            
مثـل  للهويـة،   بالفعـل اإلجرامـي واملعلومـات التعريفيـة         املقترنـة    "اجملهولـة اهلويـة   "بني املعلومـات    

إنفـاذ القـانون    جهـزة   أوقـد تـستفيد     . عناوين بروتوكول اإلنترنت أو عنـوان الربيـد اإللكتـروين         
مـــن التقنيـــات املتقدمـــة  أو )٢٦(، اآلمـــنملعلومـــاتاأيـــضا مـــن التكنولوجيـــات احلديثـــة لتبـــادل 

البيانات، أو تقنيات املراقبة بإذن من احملكمة، أو من خالل استخدام نظـم الطـائرات    العتراض  
  )٢٧(.عن بعد يف عمليات من قبيل مكافحة الصيد غري املشروعاملوجَّهة 

    
  م  نهجيات مبتكرة جلمع البيانات  - باء  

قاعــدة  كــبري، إىل دٍّنــوع مــن أنــواع اجلرميــة، إىل حــأيِّ تــستند فعاليــة تــدابري مكافحــة   -٤٧
 ستجدَّةخيتلــف ذلــك عنــدما يتعلــق األمــر باألشــكال اجلديــدة واملــ وال.  اإلثباتيــة املتــوفرةاألدلــة
جانـب تعـدد أسـاليب عملـها، جيعـل مـن         الطبيعة املعقدة للجرائم اجلديـدة إىل        نَّغري أ . للجرمية

  صـعبة للغايـة    ةًتطبيق مـصادر البيانـات التقليديـة، مثـل إحـصاءات اجلرميـة لـدى الـشرطة، مهمَّـ                  
وال يــصل يف كــثري مــن األحيــان إىل علــم الــشرطة العديــد مــن  . نطــوي عليــه مــن حتــدياتت مبــا

وجيعـل مـن   اجملهولـة،  مـن اجلـرائم   وجـود رقـم مـستتر    األشكال اجلديدة للجرمية، ما يسفر عـن       
ــني     ــربط يف إحــصاءاهتا ب ــشرطة أن ت ــى ال ــصعب عل ــال ال ــا وظــاهرة   األفع ــصل إىل علمه ــيت ت ال

 )٢٨(. للجرميةستجدَّةاألشكال اجلديدة وامل

مــن مؤتلفـة  هـذه الفجــوة اسـتخدام جمموعــة   النــهوج الـيت ُتتَّبــع يف تـدارك   وقـد تـشمل     -٤٨
مثـل البيانـات عـن    والبيانـات غـري املباشـرة    مصادر البيانـات، مبـا يف ذلـك إحـصاءات الـشرطة؛       

لي غني الرئيـسيني ومـستعمِ    الدراسـات االستقـصائية عـن املـبلِّ       وضبطيات الـسلع غـري املـشروعة؛        

                                                         
  .www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Data-exchange/I-24-7انظر على سبيل املثال املوقع الشبكي  )26(  
  انظر على سبيل املثال املوقع الشبكي  )27(  

www.publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldhansrd/text/140325w0001.htm.  
  )28( Steven Malby, “Data collection on (new) forms and manifestations of crime”, in New Types of Crime: 

Proceedings of the International Seminar held in connection with HEUNI’s thirtieth anniversary: 

Helsinki 20 October 2011, Publication Series, No. 74, Matti Joutsen, ed. (Helsinki, European Institute 

for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), 2012).  
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ــواق؛ و ــاألس ــن       اجلصادر امل ــة ومنتجــات أم ــات اجلغرافي ــم املعلوم ــل نظ ــات؛ مث ــدة للمعلوم دي
ر اجلرميـة عـرب الوطنيـة       اخطـ أتقيـيم   دراسـات    وقد استفادت، على سبيل املثال،       )٢٩(.احلواسيب

مـن البيانـات لتحديـد    مجلـة  رات واجلرميـة مـن   مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّ سابقاً أجراها  
، )املــصدر واملقــصد والناقــل (قات الــسوق غــري املــشروعة وتعريفهــا مــن حيــث الــدروب    تــدفُّ

ــاد  ــه ســنوي  (واألبع ــسوق وقيمت ــاة )احجــم ال ــضالعةاجلماعــات(، واجلن  ألخطــار املهــدِّدة او)  ال
رات واجلرميـة ُنُهجـا      واعتمدت دراسات أخرى أجراها مكتب املخـدِّ       )٣٠().واآلثار االجتاهات(

االســتناد إىل قائمــة علــى الــسوق باالســتناد إىل إحــصاءات املــضبوطات واالســتهالك، ومنــاذج ب
نــات  ونــسبة األربــاح الــيت جيــري غــسلها، باإلضــافة إىل بيا تقــديرات حلجــم الــسوق واألربــاح

 )٣١(.إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية والصحة العامةأجهزة 

ــد   -٤٩ ــُدث أنْ وقـ ــحيـ ــاهيم  متثِّـ ــستقبل مفـ ــل ل يف املـ ــضخمة "مثـ ــات الـ ــتنفاد "و" البيانـ اسـ
طبيعة األشـكال اجلديـدة للجرميـة       لتحديد خصائص   مصادر معلومات بالغة األمهية     " املعلومات
ــيت تتولَّــ  علــى فكــر هــذان املفهومــان  عتمــد يو. ونطاقهــا ــصورة ة رصــد أمنــاط املعلومــات ال د ب

ويف جمـال القرصـنة البحريـة، علـى     . أحداث اجلرميةمن  روتينية، لكنها قد تتغري استجابة لبعض       
نظــم بواســطة ســبيل املثــال، قــد يكــون احنــراف ســفينة عــن مــسارها املتوقــع، حبــسب قياســها    

وفيمـا يتعلـق    . اختطـاف أو سـطو    إىل شـروع يف     املعلومات اجلغرافيـة، أحـد املؤشـرات املبكـرة          
جبــرائم األحيــاء الربيــة والغابــات، قــد ُتــربِز الــتغرياُت يف مواقــع التغذيــة اجلغرافيــة االعتياديــة أو   

ــاالنقراض   ــواع املهــددة ب ــصيد     هجــرة األن ــشروعة لل ــات غــري م ــوع عملي  أخطــاراً مهــدِّدة بوق
 البيانـات اآلليـة اخلاصـة    ويف جمـال جـرائم الفـضاء الـسيرباين، ميكـن أن تتـيح         . ونصب األفخـاخ  

معلومـات عـن طبيعـة اهلجمـات احلاسـوبية          املـستنبطة مـن براجميـة األمـن احلاسـوبية           باالستجابة  
 .ومصدرها اجلغرايف احملتمل

هـو تطـوير فعاليـة القـدرات       ف الذي تقوم عليـه مجيـع جهـود مجـع البيانـات               األساسُ أمَّا  -٥٠
علـــى الـــصعيدين اإلقليمـــي مثَّ  املقـــام األول اإلحـــصائية والتحليليـــة، علـــى الـــصعيد الـــوطين يف

 الطــابع عــرب الــوطين يف العديــد مــن اجلــرائم اجلديــدة يتطلــب  نَّإفــويف الواقــع، .  أيــضاًوالعــاملي
                                                         

  .املرجع نفسه )29(  
 UNODC, The Globalization of Crime: A Transnationalمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  )30(  

Organized Crime Threat, (2010).  
 The Global Afghan Opium Trade: A Threat Assessment (2011), Estimating Illicitانظر على سبيل املثال  )31(  

Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes (2011), 

Global Study on Homicide (2011) and Global Report on Trafficking in Persons (2009).  
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كما ُيستدلُّ مـن املثـال علـى        . راًمجع البيانات على البلدان األكثر تأثُّ     وجوب عدم االقتصار يف     
 ب أيُّ يف البلـد األصـلي، تتطلَّـ      الرئيـسية   ا قـد حتـدث األضـرار        بينمفإنَّه،   باألحياء الربية    تِّجاراال

، وطبيعــة األســواق املعنيــة تِّجــاركــل سلــسلة االفهمــاً يــستوعب متوازنــة وشــاملة تــدابري تــصدٍّ 
ات املاليـة، يف    تـدفُّق بالاملقترنـة   وأساليب عمل اجلماعات اإلجرامية املعنية، فضال عـن التفاصـيل           

وقــد يكــون تبــادل .  يف ذلــك بلــد املنــشأ وبلــد العبــور والبلــد املقــصدمجيــع البلــدان املعنيــة، مبــا
ــدان مــسألة ضــرورية   مــن عــة البيانــات اجملمَّ ــدة  لخمتلــف القطاعــات والبل توقــع األشــكال اجلدي

  . على حنو فعَّالللجرمية ومنعها ومكافحتها
    

  ت  عزيز التشريعات الوطنية والتعاون الدويل وقدرات إنفاذ القوانني  - جيم  
للمــؤمتر الثالــث التحــضريية اإلقليميــة  ةاألربعــاالجتماعــات املــشاركني يف د مجيــع دَّشــ  -٥١

اسـتعراض أطـر التجـرمي الوطنيـة والقـوانني اإلجرائيـة مـن أجـل التحقيـق يف                   ضرورة  عشر على   
 ويف إطــار )٣٢(. مالحقــة مرتكبيهــا قــضائيا للجرميــة عــرب الوطنيــةستجدَّةاألشــكال اجلديــدة واملــ

ــد  ــايحتدي ــة بوصــفه أحــد    تب ــوائح التنظيمي ــة  ن الل ــل احملرِّك ــة العوام ــور ااحملتمل ألشــكال يف ظه
أنَّ د املــشاركون يف االجتماعــات التحــضريية، علــى وجــه اخلــصوص،   للجرميــة، أكَّــستجدَّةاملــ

مواءمة التشريعات الوطنية داخل احلدود وعربها أمر حيوي من أجل احلد من املـالذات اآلمنـة           
 .سلوك اإلجراميلملن ينخرطون يف ا

 للجرميـة مـشمولة     ستجدَّةويف العديد من البلدان، قد ال تكـون األشـكال اجلديـدة واملـ               -٥٢
خاضـعةً رقابيـا    أ أو تكـون     م علـى حنـو جمـزَّ      جرَّبقدر كاف بالتشريعات اجلنائية القائمة، أو قد تُ       

تحـدة املعـين   فمـثال توصـلت دراسـة مـشتركة بـني مكتـب األمـم امل             . قوانني إدارية فقط ال غري    ل
ــسات الرياضــية          ــائج املناف ــشأن التالعــب بنت ــة ب ــة الدولي ــة األوملبي ــة واللجن باملخــدِّرات واجلرمي

ملواجهـة  رقابيـة   ، على سبيل املثال، إىل أنه ميكن تطبيـق تـدابري تنظيميـة              النظاميةوالرهانات غري   
ــدة   ــاظــاهرة اجلــرائم اجلدي ــة  إمَّ ــول القانوني ــق احلل ــة  بتطبي ــا، أو تكيياحلالي ــا بفه اســتحداث وإمَّ

ــدة  ــا خيــص  . إجــراءات جدي ــدوفيم ــات الريات ــسبقاً اضــيبري املباري ــائج م ، وجــدت ة احملــدَّدة النت
أنــه ال يوجــد ســوى عــدد حمــدود مــن الواليــات القــضائية القــادرة علــى    املــشار إليهــا الدراســة 

امــاً بــشأن أفعــال أقــرَّت أحكوحــىت يف الواليــات القــضائية الــيت .  هلــذا التهديــدفعَّــال التــصدِّيال

                                                         
؛ A/CONF.222/RPM.2/1 من الوثيقة ٣٣؛ والفقرة A/CONF.222/RPM.1/1 من الوثيقة ٣٠الفقرة  )32(  

قة  من الوثي٥٧ و٥٦؛ والفقرتان A/CONF.222/RPM.3/1 من الوثيقة ٥٦ و٥٥والفقرتان 
A/CONF.222/RPM.4/1.  
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، املـشمولة التالعب، تباينت اجلرائم مـن حيـث جمموعـة املنافـسات الرياضـية              هبذا  خاصة  ُجرمية  
 )٣٣(.التالعبهذا ومدى التركيز على الرشوة، وحتديد هوية اجلناة احملتملني، وتعريف أهداف 

الدراسـة  انية، توصـلت    بعـة يف جتـرمي أفعـال اجلرميـة الـسيرب          ج الوطنية املتَّ  نُُّها يتعلق بال  وفيم  -٥٣
.  ُتتَّبـع يف هـذا الـصدد   من النهج القانونيةمتنوِّعة  إىل وجود جمموعة   السيربانية الشاملة عن اجلرمية  

مـن  م والبيانـات احلاسـوبية، علـى سـبيل املثـال، حمظـورة              ظُالـنُّ الغالب أنَّ األفعال اليت تستهدف      و
م أو البيانــات احلاســوبية أو ظُالــنُّخــالل جــرائم حمــددة، مــن قبيــل الوصــول غــري املــشروع إىل   

ــا      ــا، بينم ــري املــشروع فيه ــدخل غ ــا الــنُّ    يغلــب أن تكــون  الت ــستخدم فيه ــال الــيت ت م ظُاألفع
 )٣٤(. من خالل اجلرائم العامةمةًاحلاسوبية، مثل جرائم اهلوية املرتبطة باحلاسوب، جمرَّ

دد مـن أوجـه     ط الـضوء علـى أنـه، يف حـني قـد يكـون هنـاك عـ                 هذه الدراسـات تـسلِّ    و  -٥٤
بعـض التباينـات    ربَّمـا متثِّـل     اجلـرائم اجلديـدة،     بـشأن   بعـة   الشبه بني النـهج التـشريعية الوطنيـة املتَّ        

وحيثمــا ينطبــق مبــدأ  . يف املــسائل اجلنائيــةالفعَّــال  حتــديات كــبرية أمــام التعــاون الــدويل  أيــضاً
 وفقـا    الـدويل جرميـةً    طلـب التعـاون   شأنه  بالذي يتعلق   التجرمي، جيب أن يكون الفعل      ازدواجية  

يف أحـد العوامـل الرئيـسية        و )٣٥(.الدولة الطالبـة  وكذلك  ية الطلب،   للقانون اجلنائي للدولة متلقِّ   
ــرمي   ــة التجـ ــاق ازدواجيـ ــادةً  انطبـ ــو عـ ــة،    هـ ــه اجلرميـ ــوي عليـ ــذي تنطـ ــوعي الـ ــسلوك املوضـ   الـ

ك، بالنـسبة إىل    ومـع ذلـ    )٣٦(.ال املصطلحات الفنية أو التعاريف املستخدمة يف القوانني الوطنية        
ــا خبــصوص فعــل معــيَّن التجــرميال يوجــد ة، قــد بعــض أشــكال اجلرميــة املــستجدَّ  نــت وبيَّ.  كلي

ــسيربانية    ــة ال ــشاملة عــن اجلرمي ــال، أ  الدراســة ال ــى ســبيل املث ــازة   نَّ، عل ــع أو حي ــاج أو توزي    إنت
 املائــة مــن  يف٢٠ علــى اإلطــالق يف زهــاء  جرميــةًدَُّعــُت أدوات إلســاءة اســتعمال احلواســيب ال

 )٣٧(.البلدان اجمليبة

                                                         
 ,International Olympic Committee and UNODCاللجنة األوملبية الدولية ومكتب املخدِّرات واجلرمية  )33(  

Criminalization Approaches to Combat Match-fixing and Illegal/Irregular Betting: a Global Perspective 

(Lausanne, Switzerland, and Vienna, 2013).  
 UNODC, Comprehensive Study onمكتب املخدِّرات واجلرمية، دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية،  )34(  

Cybercrime, chap. 4.1.  
  ).٢٠١٢(مكتب املخدِّرات واجلرمية، دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني  )35(  
  . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٤٣ املادة  من٢انظر على سبيل املثال الفقرة  )36(  
 UNODC, Comprehensive Study onمكتب املخدِّرات واجلرمية، دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية  )37(  

Cybercrime, chap. 7.3.  

V.15-00536 21 
 



 

A/CONF.222/8

 ستجدَّةوعلى الصعيد العاملي، ميكن حتقيق مواءمة التـشريعات املتعلقـة مبنـع اجلـرائم املـ                 -٥٥
ــها ب ــاعومكافحت ــن اتِّب ــدد م ــسارات ع ــيم    .  امل ــايب وختــضع بعــض اجملــاالت للتنظ مبوجــب الرق

الذي يلحـق بالبيئـة اتفاقيـة     على املعاهدات ذات الصلة بالضرر    من األمثلة و. املعاهدات الدولية 
، واتفاقيــة بــازل ١٩٧٣دة بــاالنقراض لعــام بــأنواع احليوانــات والنبــات املهــدَّالتجــارة الدوليــة 

وتــشمل . ١٩٨٩ عــرب احلــدود لعــام النفايــات اخلطــرة والــتخلص منــهابــشأن الــتحكُّم يف نقــل 
ــصلة باال  ــدات ذات الـ ــاراملعاهـ ــةَ تِّجـ ــة اتفاقيـ ــات الثقافيـ ــام  باملمتلكـ ــة  ١٩٥٤ عـ ــشأن محايـ  بـ

ح والربوتوكولني امللحقني هبا، واالتفاقيـة بـشأن الوسـائل          لَّاملمتلكات الثقافية يف حال نزاع مس     
اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غـري مـشروعة                

مجيـع جوانـب     هذه الصكوك قد ال تستلزم دوما إصدار تشريعات بـشأن            نَّ أ بيد. ١٩٧٠ لعام
بـأنواع احليوانـات والنبـات املهـددة بـاالنقراض، علـى           اخلاصـة   تفاقية  االفاألطراف يف   . الظاهرة

سبيل املثال، ملزمة مبعاقبة التجـارة غـري املـشروعة عـرب احلـدود يف األحيـاء الربيـة، ولكـن لـيس                       
م الــيت ُتــستخَددت األطــراف يف االتفاقيــة بــشأن الوســائل تعهَّــقــد و. بالــضرورة التجــارة احملليــة

بفــرض "حلظــر ومنــع اســترياد وتــصدير ونقــل ملكيــة املمتلكــات الثقافيــة بطــرق غــري مــشروعة   
علـى األشـخاص الـذين ينتـهكون احلظـر علـى تـصدير املمتلكـات                " عقوبات أو جزاءات إداريـة    

اســترياد املمتلكــات الثقافيــة املــسروقة مــن أحــد بــشأن الثقافيــة دون شــهادة التــصدير املناســبة، و
تـاحف أو املبـاين األثريـة، الدينيـة منـها أو غـري الدينيـة أو إحـدى املؤسـسات املماثلـة يف دولـة            امل

مبـا يثبـت أهنـا     قـةً  علـى أن تكـون هـذه املمتلكـات موثَّ       ،أخرى من الدول األطـراف يف االتفاقيـة       
 األنــواع األخــرى مــن اجلــرائم، مثــل اجلرميــة الــسيربانية،   أمَّــا. تلــك املؤســسةجــزء مــن خمــزون 

 باألعــضاء البــشرية، فــال تــستفيد مــن املعــايري القانونيــة الدوليــة   تِّجــارواألدويــة املغــشوشة، واال
 )٣٨(. ميكن تنظيمها يف إطار بعض الصكوك اإلقليميةمة، ولكْنامللزِ

مة، ميكن تعزيز مواءمة التـشريعات مـن خـالل    ويف حال عدم وجود معايري قانونية ملزِ    -٥٦
إصدار مبادئ توجيهية أو معـايري أو توصـيات أو قـوانني منوذجيـة              جمموعة وسائل، مبا يف ذلك      

. مــة، وكــذلك مــن خــالل حتديــد ممارســات تــشريعية ســليمة وتقــدمي املــساعدة التقنيــة  غــري ملزِ
ــق         ــة فيمــا يتعل ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــدابري من ــشأن ت ــة ب ــة الدولي ــادئ التوجيهي وميكــن للمب

، على سبيل املثـال، علـى        يتصل به من جرائم أخرى أن تنصَّ       جار باملمتلكات الثقافية وما   باالتِّ

                                                         
واتفاقية جملس أوروبا انظر على سبيل املثال اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االتِّجار باألعضاء البشرية،  )38(  

 The Councilبشأن التالعب بنتائج املنافسات الرياضية، واتفاقية اجمللس بشأن اجلرمية يف الفضاء احلاسويب، 

of Europe Convention against Trafficking in Human Organs, the Council of Europe Convention on the 

Manipulation of Sports Competitions and the Council of Europe Convention on Cybercrime.  
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جـار  دة، بوصـفها جـرائم خطـرية، مبـا يف ذلـك االتِّ     ضرورة أن تنظر الدول يف جتـرمي أفعـال حمـدَّ    
 ويف إطـار    )٣٩(.باملمتلكات الثقافية، وسرقة املمتلكات الثقافية، وهنـب املواقـع األثريـة والثقافيـة            

ــة إىل مكافحــة اال  جهــود مكتــب األمــم املتحــدة امل    غــري تِّجــارعــين باملخــدِّرات واجلرميــة الرامي
. ا علــى إعــداد أحكــام تــشريعية منوذجيــة املــشروع باألدويــة املغــشوشة، يعكــف املكتــب حاليــ 

، ميكن أن يكون لوضع تشريع منوذجي بشأن اجلرائم ذات الصلة باهلويـة قيمـة         على حنو مماثل  و
يف االسترشاد مبجموعة مـن األحكـام النموذجيـة عنـد           لدول األعضاء اليت ترغب     دى ا مضافة ل 

 )٤٠(.ةفعَّالوضع تدابري التصدِّي القانونية ال

مـن   ستجدَّة لألشكال اجلديـدة واملـ  تصدِّيما تكون تدابري القانون اجلنائي لل ، ربَّ وعموماً  - ٥٧
و الـسلع أو  أ/دة تستهدف الـسلوك و     عندما حتافظ على توازن بني أحكام حمدَّ       جلرمية أكثر فعاليةً  ا

، مـع تـوفري مـا يكفـي مـن الـيقني القـانوين، ويف                ) غـري املـشروع    تِّجـار يف حالـة اال   (السوق املعنية   
د وعنـدما حتـدِّ   .  مبا يكفي من مرونة ملراعاة التطورات املـستقبلية احملتملـة          يةً متحلِّ الوقت ذاته تظلُّ  

دول  عـن أربـع سـنوات، وهـي      تقـلُّ ة ال  باحلرمان التام من احلرية ملـدَّ      ا جرائم يعاقَب عليه   الدولُ
ــإنَّ    اطــرأ ــة، ف ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني  التحقيــق العــابر ف يف اتفاقي

للحدود الوطنية يف هذه اجلرائم ميكن أن يستفيد من أحكام هذه االتفاقيـة، عنـدما يكـون اجلـرم                   
 )٤١(.مةذا طابع عرب وطين وينطوي على ضلوع مجاعات إجرامية منظ

مـن  التعـاون الـدويل     ميكـن أن يـستفيد      وعندما  التشريعات متوائمةً   وحىت عندما تكون      -٥٨
يات كــبرية دِّحتـ قـد تظـلُّ هنالـك    صـكوك، مثـل اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،         

كترونيـة   البيانـات واملعـامالت اإلل     ويف جمال اجلرائم السيربانية، على سبيل املثـال، مبـا أنَّ          . قائمة
ميكـن   ال ذلـك يعـين أنـه     بـني األقـران، فـإنَّ      عـاً زَّ مو متزايد إىل أن تكـون منوذجـاً      على حنو   جه  تتَّ

. ميكــن توجيــه طلــب التعــاون الــدويل إليهــا يف املقــام األول عــدَّة أو دول واحــدة دولــة حتديــد 
أسـاليب   متزايـد أشـكاال جديـدة مـن التعـاون، مبـا يف ذلـك             بقـدر   رات  ب هـذه التطـوُّ    تتطلَّ وقد

اجلهــود الراميــة إىل إعــادة وكــذلك مــن قبيــل االعتــراف املتبــادل بــإجراءات التحقيــق،  مبتكــرة 
املوصــولية صــياغة املفــاهيم التقليديــة للــسيادة القائمــة علــى األراضــي اإلقليميــة يف ســياق تزايــد 

 .اإللكترونية العاملية

                                                         
  . الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي٢٠١٤/٢٠القرار  )39(  
  .E/CN.15/2013/25 من التذييل األول من الوثيقة ٤٤انظر الفقرة  )40(  
  .٣ و٢، املادتان ٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللَّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )41(  
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اخلاصـة   مـن القـضايا اخلطـرية    العديـد فإنَّ وفيما خيص قدرات املكلفني بإنفاذ القانون،         -٥٩
على درجة مـن التعقيـد تطـرح حتـديات أمـام            ينطوي  جلرمية  من ا ة  ألشكال اجلديدة واملستجدَّ  با

 أمـام البلـدان الناميـة        أيـضاً  يا أكثـر خطـورةً    ، وتثري حتـدِّ    وأحسنها جتهيزاً  ماًحىت أكثر الدول تقدُّ   
يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات       ائي لألدلـة    التحليل اجلن ة حاجة خلربة    ومثَّ. التعاون الدويل أمام  و

 املعرفـة األساسـية     ومن األمور املهمة أيـضاً    . واالتصاالت لتحري األدلة ومجعها واحلفاظ عليها     
. م املالية واالقتصادية املشروعة، وأساليب احملاسبة، وتقنيات غسل األموال، ونظـم اهلويـة            ظُبالنُّ
جلنائيـة أن ُتحـدَّث بانتظـام املـواد التدريبيـة باإلضـافة إىل              ر الـسريع يف التقنيـات ا      ب التطوُّ لَّويتط

  .إعادة تدريب املوظفني
    

  ال وقاية  - دال  
ــ)٤٢(.د القطاعــات والتخصــصات متعــدِّل منــع اجلرميــة هــو مــسعى متكامــ إنَّ  -٦٠ ب  وتتطلَّ

ــة والعوامــل احملرِّ اجلــرائم اجلديــدة بطابعهــا املعقَّــ   ا شــامالً وقائيــكــة هلــا هنجــاً د وأســباهبا اجلذري
 . املعنينيَيستخِدم هو نفسه تدابري جديدة ومبتكرة، ويشمل مجيع أصحاب املصلحة

أحد العناصر الرئيسية يف جمال منع اجلرمية هو زيـادة الـوعي لـدى الـضحايا احملـتملني                  و  -٦١
 مــن ة أكثــر تعقيــداً تكــون اجلــرائم املــستجدَّمــن الناحيــة النمطيــةو. وســائر أصــحاب املــصلحة

األشــخاص املعنــيني غــري ظــاهرة بوضــوح مــن دائــرة هلــا  تكــون قــدرائم التقليديــة، ومعظــم اجلــ
املبـدأ  هـذا    ومـع ذلـك، فـإنَّ     . الـوعي مبـادرات إذكـاء     املستهدفني الذين ينبغـي أن تتوجَّـه إلـيهم          

وميكـن، علـى سـبيل املثـال، تزويـد التجـار واملـستهلكني مبعلومـات عـن                  .  بقدر متساوٍ أيضاً   مهم
تنــشر أخــذ و. صادر غــري املــشروعة احملتملــة لألحيــاء الربيــة واملنتجــات الطبيــة  مؤشــرات عــن املــ 

 ميكـن اختاذهـا     احلكومات واملؤسـسات أيـضا علـى حنـو متزايـد معلومـات عـن خطـوات أساسـية                  
والتعامـل حبـذر مـع      قويـة   اختيـار كلمـات سـر       ومن ذلك مثالً    ،  للحد من خطر اجلرمية السيربانية    
ــروين  ــد اإللكتـ ــات بالربيـ ــطلع مكتـــب . املرفقـ ــرية، اضـ ــة األخـ ــة،   ويف اآلونـ ــدِّرات واجلرميـ املخـ

 حبملــة ،باالشــتراك مــع منظمــة الــسياحة العامليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  
ــة      ــاء الربي ــدوليني بعــدم املــشاركة يف جــرائم األحي ــة املــسافرين ال إلذكــاء الــوعي رمــت إىل توعي

 غـــري املـــشروع تِّجـــار باألشـــخاص واالتِّجـــارة، والتزييـــف، واال باملمتلكـــات الثقافيـــتِّجـــارواال

                                                         
 UNODC andمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية،  )42(  

United Nations Human Settlements Programme, Crime Prevention Assessment Tool: Criminal Justice 

Assessment Toolkit (New York, 2009).  
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نشأ العديد من مبادرات إذكاء الوعي من هذا القبيل، مبـا يف ذلـك آليـات                ي وقد   )٤٣(.اتخدِّربامل
 .اإلبالغ عن احتمال وقوع جرائم أو اإليذاء، من شراكات بني القطاعني العام واخلاص

يف أشـكال اجلرميـة     ملخـاطر التـورُّط     ضـني   اص املعرَّ ه رسـائل إىل األشـخ     وميكن أن توجَّ    -٦٢
الـشباب هبـدف ثنـيهم عـن        إىل التواصل مع    املبادرات الوقائية   سعت  ويف الصومال،   . ةاملستجدَّ

ــسياسيني     . الــضلوع يف أعمــال القرصــنة  ــة وال ــادة اجملتمعــات احمللي ومــن خــالل االتــصال مــع ق
نة مـن خـالل وسـائط اإلعـالم والتجمعـات           عت رسائل ملكافحـة القرصـ     زِّوالزعماء الدينيني، وُ  

على مستوى اجملتمع احمللي، مصحوبة جبهود لتطوير مـصادر رزق بديلـة مـستدامة يف بونتالنـد                 
ــة  ( ــر الوثيقـ ــستهلك  ). CTOC/COP/2012/7انظـ ــستوى املـ ــى مـ ــىت علـ ــي، ُتنيوحـ ــدُّ األساسـ  عـ

ــن املمارســات اجل   ــات ع ــدةاملعلوم ــع اجلرميــ     يِّ ــى من ــساعد عل ــيت ميكــن أن ت ــامالً ة  ال ــع امهم .
موقـع يف  علـى   حاسـويب   مـن تطبيـق     إحـدى املبـادرات     الصني، علـى سـبيل املثـال، تـستفيد           ويف

ص غـري املـشروع مـن       ع، يف املـصدر، الـتخلُّ     منَـ املـساعدة علـى أن يُ     مـن أجـل     شبكة اإلنترنـت،    
حتميـــل صـــور ني للمـــستعِملومـــن خـــالل التطبيـــق احلاســـويب، ميكـــن  . النفايـــات اإللكترونيـــة

وبعـد ذلـك يقـوم بـائعو األجهـزة          . زهتم اإللكترونية القدمية واحلصول على سـعر تقـديري        ألجه
 )٤٤(.وحيرصون على إعادة تدويرها على حنو سليماألجهزة املستعملة اإللكترونية بتجميع 

تعـاجل  عامـة   وضـع سياسـات   ، ضـرورةُ  يف جمـال الوقايـة   مما يـساوي ذلـك يف األمهيـة،       و  -٦٣
يف األشــكال اجلديــدة مــن االخنــراط دفع األفــراد واجلماعــات إىل الــيت تــحــاالت االستــضعاف 

ــشكِّ ف.  يف املقــام األول،اجلرميــة ــال،    قــد ت ــة، علــى ســبيل املث ل أعمــال القرصــنة واجلــرائم البيئي
اتِّبـاع هنـوج مـن هـذا        هـدف   يوميكن أن   . املصدر الوحيد لكسب الرزق املتاح للجناة وأسرهم      

 واحلـد   ،يف احلـصول علـى سـبل عـيش بديلـة          للمخـاطر   ضني  رَّإىل زيادة فرص األفراد املع    النحو  
غــرض وذلـك ل جتنيــدهم مـن جانـب العـصابات اإلجراميـة،     ميكـن  تعـاونني  اإلمـداد احمللـي مب  مـن  

لـسجن  الـيت خيلِّفهـا ا    وفورات يف نظام العدالة اجلنائية وجتنب اآلثار اجلسيمة         التمكُّن من حتقيق    
 .على األفراد واألسر واجملتمعات بأسرها

يف معيَّنــاً   اســتخدام التكنولوجيــات اجلديــدة ميكــن أيــضا أن يــؤدي دوراً إنَّفــ، وأخــرياً  -٦٤
واسـتفادت بعـض    .  الذي جيعل املستهَدف صعب املنال     "التحصني"النهج الوقائية مثل املراقبة و    

 م توجيه الطائرات عـن    ظُ والشرق األوسط، على سبيل املثال، من نُ       القارة األمريكية البلدان يف   
                                                         

  .www.bearesponsibletraveller.orgشبكي انظر املوقع ال )43(  
 United Nations Development Programme, “Harnessing the power ofانظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )44(  

big data” (18 August 2014). Available from www.cn.undp.org.  
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ساعد علــى منــع خمــاطر هنــب يــا عــد يف رســم خــرائط للمواقــع األثريــة ورصــدها ومحايتــها، ممَّــُب
 وميكــن للتكنولوجيــات اجلديــدة أيــضا أن تــؤدي دورا حامســا يف منــع  )٤٥(.املمتلكــات الثقافيــة

ــا    ــشوشة وتوزيعه ــة املغ ــاج األدوي ــصنِّ . إنت ــوزِّ  وميكــن للم ــة وامل ــار اجلمل ــورِّعني وجت دي عني وم
ب ت الــذين يعملــون بــصورة مــشروعة أن يكثــروا مــن اســتخدام تكنولوجيــا التعقُّــ   اللوجــستيا

ــسار مــع  وتتبُّــ ــى   ع امل ــات الوســم عل ــها  وضــع بطاق ــى حنــو  املنتجــات وتعريــف هويت ــنعل . آم
يف مجيع النقـاط علـى امتـداد سلـسلة التوزيـع مـن حتديـد                املعنيني  ن أصحاب املصلحة    ميكِّ هذاو

عـن تيـسري     د مـن مـشروعية الـشركاء التجـاريني، فـضالً          التأكُّـ هوية األدوية والتـصديق عليهـا و      
  .وشة وضبط املشتبه فيه منهاشغالتحقيق يف األدوية امل

مـن  ة  املبـادرات الوقائيـة مـن األشـكال املـستجدَّ         علـى األرجـح     حتتاج  سوف  ،  وعموماً  -٦٥
دة الراميـة إىل    ت احملـدَّ  الج، مبا يف ذلـك إذكـاء الـوعي والتـدخُّ          ُهباع جمموعة من النُّ   جلرمية إىل اتِّ  ا

بـاع هنـج    يكـون مـن الـضروري اتِّ      لـسوف   و. تعطيل نقاط الدخول إىل األسواق غـري املـشروعة        
قـت يف اآلونـة   النجاحـات الـيت حتقَّ  الفـضل يف   و)٤٦(. املعنـيني قائم على تعدد أصحاب املـصلحة     

إىل التعـاون   األكثـر   يعود على   األخرية يف منع القرصنة قبالة القرن األفريقي، على سبيل املثال،           
 اخلاص، واملراكز الفكرية، واجملتمـع      الوثيق بني الصناعة البحرية، واحلكومات، والقطاع األمين      

وأفضى ذلك إىل وضع حلول عملية فيما يتعلـق بالتنـسيق البحـري وتنـسيق العمليـات،                 . املدين
عة النقـل البحــري،   املـسائل القانونيـة والقــضائية، ووضـع تـدابري للحمايـة الذاتيــة لـصنا      تـسوية و

  .وزعزعة مؤسسات القرصنة غري املشروعة على الشاطئ
    

  ا  ة للجرمية والربنامج اإلمنائي العامليمن األشكال املستجدَّالتايل جليل   -رابعاً  
 لألشـكال اجلديـدة   تـصدِّي تـدابري لل وتطـوير   يف حتديـد   كـبرياً ماًأحرز اجملتمع الدويل تقدُّ   -٦٦
الـسليب  هـذه اجلـرائم    تـأثري   أمر بالغ األمهيـة للتخفيـف مـن         اإلجراءات  هذه  و.  للجرمية ستجدَّةوامل

الفريـق العامـل املفتـوح العـضوية     بـه   أقرَّ مثلما التنمية املستدامة، إنَّف. على التنمية البشرية  احملتمل  
غري ات تدفُّق بال تتضرَّر بقدر كبري  ، ميكن أن    ١٦املعين بأهداف التنمية املستدامة يف هدفه املقترح        

،  واسـتغالهلم جنـسيا    ألطفـال على ا ألموال واألسلحة، واجلرمية املنظمة، واالعتداء      من ا املشروعة  
 ).Corr.1 وA/68/970انظر الوثيقة (ميع أشكال الفساد والرشوة جبو

                                                         
 William Neuman and Ralph Blumenthal, “New to the archaeologist’s tool kit: theانظر على سبيل املثال  )45(  

drone”, New York Times (13 August 2014).  
لعمل الرابعة يف إطاره لالطالع انظر أيضا البند السادس من جدول أعمال املؤمتر الثالث عشر وحلقة ا )46(  

  .النقاش املفصل بشأن مشاركة اجلمهور يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على
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 بأمهيـة   ٤-١١وباإلضافة إىل ذلك، اعترف الفريق العامل املفتوح العضوية يف اهلـدف              -٦٧
 اهلـدف   املنـشود مـن   و. التـراث الثقـايف والطبيعـي العـاملي       وصون  إىل محاية   تعزيز اجلهود الرامية    

ويـدعو اهلـدف   . إطالق املواد الكيميائية والنفايات يف البيئـة  من   ةكبري بدرجة   دهو احل  ٤-١٢
غ عنـه وغـري املـنظم، ويـدعو     ال لـصيد األمسـاك غـري القـانوين وغـري املبلَّـ             إىل التنظيم الفعَّ   ٤-١٤

مــن ة يَّــاحملمألنــواع غــري املــشروع لصيد لوقــف الــختــاذ إجــراءات عاجلــة   إىل ا٧-١٥اهلــدف 
 للعـرض والطلـب فيمـا خيـص منتجـات األحيـاء             تصدِّي فيها، وال  تِّجارالنباتات واحليوانات واال  

 . املشروعةالربية غري

 ضوية تـذكريا يف    إدراج هذه املسائل يف الوثيقة اخلتامية للفريق العامـل املفتـوح العـ             عدُّوُي  - ٦٨
عـامل  تستمر يف اسـتغالل     وف  ركت دون رادع، س    اجلرمية عرب الوطنية، إذا تُ     نَّالوقت املناسب بأ  

علـى  بـالنظر   تناولت هـذه الورقـة      قد  و. التنميةيف  آثار سلبية   من  إىل جانب ما ختلِّفه     ،  دائم التغيُّر 
الــيت تــشمل و،  للجرميــةستجدَّةكــة لألشــكال املــوجــه التحديــد األســباب اجلذريــة والعوامــل احملرِّ

زاع وضعف سـيادة القـانون علـى مقربـة مـن األسـواق العاليـة                ـالفقر والن أوضاع  العوملة؛ ووقوع   
أساليب عمـل مجاعـات     وكذلك  القيمة؛ وسرعة ظهور أشكال جديدة من التكنولوجيا احلديثة،         

 ارتكـاب   واسـتخدام الفـساد لتـسهيل     التنظيميـة   اجلرمية املنظمـة، مبـا يف ذلـك التغـيريات يف بنيتـها              
 هـذه العوامـل   املتَّخذة يف يومنا هذا، يف جـزء منـها، مـن             نفسها   تصدِّي تدابري ال  ُتستمدُّو. اجلرائم
، مبا يف ذلك املبادرات الراميـة إىل تعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال العدالـة اجلنائيـة، ومحايـة                       بذاهتا

ــشروعة   ــسه  األســواق امل ــشروعة حمــددة   ويف الوقــت نف ــل أســواق غــري م ــا،  تعطي ــضاء عليه  والق
 .جلرمية والسيطرة عليهامن ا ستجدَّةواستخدام التكنولوجيا يف منع األشكال امل

هـي  تكـون   لـن  ، حبكـم تعريفهـا تقريبـاً،     جلرميـة اليـوم   مـن ا   ستجدَّةاألشـكال املـ   غري أنَّ     -٦٩
 األسـباب   أن تظـلَّ  كذلك فإنَّ من املـستبعد أيـضاً        . يف الغد اِألشكال ذاهتا املستجدَّة من اجلرمية      

الـيت  هـي نفـسها     بالدراسـة   ة وأساليب العمل اليت تناولتها هـذه الورقـة          رِّكاجلذرية والعوامل احمل  
من الراجح أن تستمر عمليـات العوملـة       لكنَّ  .  التايل انعقاد مؤمتر ملنع اجلرمية   سوف ُتدرس حني    

ــوجي وأن تــسرع يف وتريهتــا و   ــؤدِّتظــلَّأن والتطــور التكنول ــة االبتكــار   يف دفــع عي دوراً ت جل
ــ. اإلجرامـــي   والتطـــورات يف جمـــال التكنولوجيـــا تغـــري املنـــاخومنـــها،  األخـــرىا الظـــواهرأمَّـ

االســتعانة اتِّــساع انتــشار  و امليــاه والعمـالت االفتراضــية شــحُّ والبيولوجيـة واهلندســة البيولوجيــة 
قــة مثــل لطامـن ا  واألشـكال اجلديــدة  خلــدماتاجلمهـور والالمركزيــة يف القيمـة وا  صادر مــن مبـ 

 والـــذكاء م احملـــرز يف نظـــم التـــشغيل اآليل ونظـــم التـــشغيل الـــذايت والتقـــدُّاالنـــشطار النـــووي
كة وأساليب عمـل     جذرية، وعوامل حمرِّ    وأسباباً  وفرصاً االصطناعي، فقد تنشئ مجيعها أسواقاً    

 .جديدة للجرمية
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إلنـسانية املـشتركة     التركيز على العوامل ا    ي مواصلةَ  هذا التحدِّ  مواجهةُسوف تتطلَّب   و  - ٧٠
اجلهـود الراميـة إىل منـع الفـساد     تـضافر  وراء العديـد مـن أشـكال اإلجـرام، مـن بينـها              تكمن  اليت  

ويف الوقـت نفـسه،     .  للفقـر وعـدم املـساواة      تـصدِّي واحلد منه، وتوفري سبل العيش املـستدامة، وال       
ن تقتـرن بتـدابري تنظيميـة       ح أن حتتاج االبتكارات االجتماعيـة االقتـصادية اجلديـدة إىل أ           من املرجَّ 

، وذلـك للحـد   "ل التـصميم املنـع مـن خـال   "، فضال عن إعمال نظام     تصدِّيللرقابية مناسبة وآنية    
سـوف يكـون مـن الـالزم للتـدابري          ،  وعمومـاً . جـرام اإلض  اغـر أل االسـتخدام    ة إساء تمن إمكانا 
االبتكـار   الغـد أن تواجـه     يفجلرميـة   من ا  ستجدَّةألشكال اجلديدة وامل   ل تصدِّيللاملتوازنة  والشاملة  

ومـن  . اإلجرامي باألخذ مببادرات عاملية مبتكرة منهجية منسقة يف منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة               
املتعلقة باجلرميـة،   اجلديدة على السواء    القضايا املعهودة و   إدراجاخلطوات الرئيسية يف هذا االجتاه      

 بالنباتــات واحليوانــات الربيــة، ومحايــة  تِّجــار غــري املــشروع، والفــساد، واالتِّجــارمبــا يف ذلــك اال
 ريأثتـ وكلما مت تسليط الـضوء علـى        . ٢٠١٥البيئة، والتراث الثقايف، يف خطة التنمية ملا بعد عام          

كـذلك املـضي قُـدماً يف        على التنمية املستدامة وحتسني فهمهـا، كـان باإلمكـان            ستجدَّةاجلرمية امل 
  .ا وأولوياهتا يف السياسة العامة وفعاليتهتصدِّيتعزيز نطاق تدابري ال

    
  ا الستنتاجات والتوصيات  - خامساً  

يـودُّ أن ينظـر يف      مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                  لعلَّ    -٧١
 :التالية التوصيات

، بالتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين              أن تواصـل   ينبغي للدول األعضاء    )أ(  
ــد األســباب       باملخــدِّرا ــدرات الرصــد مــن أجــل حتدي ــة، تطــوير أســاليب البحــث وق ت واجلرمي
حتـسني  بغيـة   ،  ستجدَّةجلرميـة املـ   يف أشـكال ا   كة وأسـاليب العمـل احملتملـة         احملرِّ العواملاجلذرية و 

  اجلرائم والصالت اليت تربط بني خمتلف أشكاهلا؛تلك فهم االجتاهات يف 
األدلــة تــستند إىل غ سياســات شــاملة ينبغــي للــدول األعــضاء أن تكفــل صــو   )ب( 
وتنفيـذ تلـك الـسياسات ورصـدها      جلرميـة مـن ا   ستجدَّةملكافحـة األشـكال اجلديـدة واملـ       العلمية  

 وتقييمها؛

ــة       )ج(   ــوانني التجرمييـ ــة للقـ ــر الوطنيـ ــستعرض األطـ ــضاء أن تـ ــدول األعـ ــي للـ ينبغـ
ــة القــضائية     ــالتحقيق واملالحق ــة ب ــة املتعلق ــشأن واإلجرائي ــدة واملــ األشــكال اجلب  مــن ستجدَّةدي

تـوازن  لـذوي الـسلوك اإلجرامـي، وأن تتكفَّـل بتحقيـق      اجلرائم، بغية احلد من املـالذات اآلمنـة       
 القوانني بني اخلصوصية واملرونة؛فعَّال يف 
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ز إنفاذ القانون على الـصعيدين الـوطين والـدويل          ينبغي للدول األعضاء أن تعزِّ      )د(  
جلرمية، مبا يف ذلك من خـالل تعزيـز القـدرات           من ا  ستجدَّةمل لألشكال اجلديدة وا   تصدِّيلبغية ا 

ــز التعــاون عــرب احلــدود و    ــوطين وتعزي ــة مكافحــة  اإلقليمــي، علــى الــصعيد  علــى الــصعيد ال بغي
النباتات واحليوانـات الربيـة،     االتِّجار يف   غري املشروعة، مبا يف ذلك      الناشئة   يف األسواق    تِّجاراال

 ملغشوشة، واملمتلكات الثقافية؛واألعضاء البشرية، واألدوية ا

ــسُّ      )ه(   ــي للــدول األعــضاء أن تــدرس ال باالرتقــاء إىل بل والوســائل الكفيلــة  ينبغ
التحقيق واملالحقـة القـضائية     احلالية يف جمال    لتعاون القانوين الدويل    يف أشكال ا  املستوى األمثل   

اسـتحداث  اً، علـى    أن تعمل، حـسبما يكـون مناسـب       جلرمية، و من ا  ستجدَّةاألشكال امل خبصوص  
االسـتفادة التامـة مـن الـصكوك        ُسـبل عـدَّة ومنـها       ، مـن خـالل      من هذا التعاون  أشكال جديدة   

القانونية الدولية ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب                        
 الوطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

 مـن   ستجدَّةمنـع األشـكال اجلديـدة واملـ       ُتعىن بتعزيز   ء أن   ينبغي للدول األعضا    )و(  
تطـوير الـشراكات بـني    ومواصـلة  مبـادرات إذكـاء الـوعي،    ة ومنها  ُسبل عدَّ اجلرمية، من خالل    

املعلومات عرب احلـدود وعـرب القطاعـات بـشأن األشـكال       التشارك يف   القطاعني العام واخلاص و   
الت احملــددة الراميــة إىل كــبح األســواق غــري التــدخُّوكــذلك مــن خــالل جلرميــة، مــن ااجلديــدة 

 املشروعة وتعطيلها؛

زيـد مـن    يـضطلع مب  أن  األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة         ينبغي ملكتب     )ز(  
، بـشأن تطبيـق أحكـام اتفاقيـة         بنـاًء علـى طلبـها     وتقدمي املـساعدة التقنيـة،      والدراسات  البحوث  

فيمـا خيـصُّ   جلرمية، مبـا يف ذلـك   من ا ستجدَّة اجلديدة وامل  مكافحة اجلرمية املنظمة على األشكال    
مثـل املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، وأسـاليب التحـري اخلاصـة              جلوانب متعدِّدة،   املسائل الشاملة   

 ومحاية الضحايا والشهود؛

أوسـع  يـسخِّر علـى     أن  األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة       ينبغي ملكتب     )ح(  
ــات    اخلــربة نطــاق ممكــن   ــى عالق ــصاصية املوجــودة، وأن حيــرص عل ــآزر بــني خمتلــف  االخت الت

جلرميـة ومكافحتـها،   مـن ا  ستجدَّةمنع األشكال اجلديـدة واملـ   يف جمال   أصحاب املصلحة املعنيني    
وشـــراكات تعاونيـــة مـــع املنظمـــات الدوليـــة اســـتحداث خمطَّطـــات مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل 

  . اخلاص واألوساط األكادمييةكيانات القطاعوكذلك مع واإلقليمية، 
 


