
سلسلة النمائط اجلامعية يف إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة"

 اجلرمية السيربانية
 هتدف مبادرة "التعليم من أجل العدالة" اليت أطلقها مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدِّرات واجلرمية )اختصاراً: "مكتب املخدِّرات واجلرمية"(، واليت متثل

 أحد مكوانت الربانمج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، إىل الوقاية من اإلجرام وترسيخ ثقافة احرتام القانون من خالل أنشطة تعليمية مصمَّمة للمراحل
 االبتدائية والثانوية والثالثية )اجلامعية(. ومن شأن هذه األنشطة أن تساعد املربني على تعليم اجليل القادم من أجل حتسني َفهم ومعاجلة املشاكل اليت
 ميكن أن تقوِّض سيادة القانون. وعلى املستوى اجلامعي، تقدم املبادرة دعماً لألكادمييني لكي يدّرِسوا يف اجملاالت املشمولة بوالية املكتب. وترتاوح

 اجملاالت املتناولة يف النمائط اجلامعية من منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وهتريب املهاجرين واالجتار ابألشخاص، واجلرمية املنظمة، واجلرمية السيربانية وجرائم
 احلياة الربية، ومكافحة الفساد، واألسلحة النارية، ومكافحة اإلرهاب، إىل األخالق والنـزاهة. وهذه النمائط ُمعدَّة للمحاضرين من أجل مواءمتها

وإدماجها يف دوراهتم الدراسية. 



 إنَّ ارتفاع مستوايت الرقمنة والرتابط الرقمي قد جعل العامل أكثر فأكثر تعقُّداً. ومن املؤسف أنَّ هذا التعقُّد قد أاتح أيضًا
 لألنشطة اإلجرامية السيربانية أن تنمو على حنو متسارع. وسواء كنت منشأة جتارية صغرية أو شركة من كربى شركات العامل، أو

 كنت تشرتي أول هاتف ذكي لك أو أخذت تصبح خبرياً يف شؤون األمن السيرباين، يلزم لك أن تكون على وعي ابجلرمية
 السيربانية. ومن أجل مواجهة هذا التحدي، مثة حاجة عاجلة إىل توعية أمنت بشأن اجلرمية السيربانية. وقد متثلت استجابة مبادرة

 "التعليم من أجل العدالة" هلذه املسألة يف إعداد عدة أدوات تعليمية تتناول اجلرمية السيربانية، منها سلسلة النمائط اجلامعية
 اخلاصة ابجلرمية السيربانية. وهذه السلسلة تتسم بطابع متعدد التخصصات وتوفر موارد مرجعية بشأن خمتلف جوانب اجلرمية

السيربانية والتحري عنها: 
- َمْدَخل إىل اجلرمية السيربانية 
- األمناط العامة للجرمية السيربانية 
- األطر القانونية وحقوق اإلنسان 
- َمْدَخل إىل علم االستدالل اجلنائي الرقمي 
- التحقيق يف اجلرائم السيربانية 
- علم االستدالل اجلنائي الرقمي والتحقيق يف اجلرائم السيربانية التقنية 
-  التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية السيربانية 
- األمن السيرباين ودرء اجلرمية السيربانية: االسرتاتيجيات والسياسات والربامج 
- األمن السيرباين ودرء اجلرمية السيربانية: التطبيقات والتدابري العملية 
- اخلصوصية ومحاية البياانت 
- جرائم امللكية الفكرية اليت يتيح الفضاء السيرباين ارتكاهبا 
- اجلرمية السيربانية املرتكبة يف أوساط األشخاص 
- اجلرمية السيربانية املنظمة 
- اجلرمية السيربانية السياسية 

 وتتضمن سلسلة النمائط اجلامعية اخلاصة ابجلرمية السيربانية، املعدة يف إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة"، جمموعة خمتارة
 بعناية من املوارد املرجعية اجملمعة من خمتلف أحناء العامل تتعلق ابجلرمية السيربانية والتشريعات والتحقيقات وتدابري الوقاية. ويف

 حني أن النمائط توفر للمحاضرين مبادئ توجيهية وموارد مرجعية لبناء دورات دراسية شاملة متعددة التخصصات بشأن اجلرمية
 السيربانية، يوفر الدليل التدريسي املتعلق هبذا املوضوع إرشادات تربوية للمحاضرين. وهااتن األدااتن مها نتاج جهد تعاوين بني

خرباء وأكادمييني ابرزين من أكثر من 25 بلداً يف ست قارات خمتلفة. 
 وحنن نرتئي أن يقوم املريب الذي يستخدم هذه النمائط ببناء دورة دراسية تناسب احتياجات طلبته على أفضل حنو. وقد ُجعلت

 كل منيطة منها مكتملة األركان قدر اإلمكان، مع إاتحة إمكانية إدماجها يف موضوع أعم. ومن هذا املنطلق، ميكن استخدام
علِّم املوجودة فعال أو استخدام النمائط كلها جمتمعة لتكوين دورة على مدى فصل دراسي

ُ
 النمائط انتقائيا ضمن إطار دورة امل

 كامل. وُيشجَّع املعلمون على استخدام منائط خمتلفة من مجيع سالسل النمائط اجلامعية املتاحة، اليت أعدهتا املبادرة لتكوين دورة
دراسية مصممة خصيصاً خلدمة أهدافهم التعليمية اخلاصة. 


