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

   اجلرمية املنظمة
 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. 



 شارك يف إعداد النمائط اخلاصة ابجلرمية املنظمة أكثر من 100 أكادميي من جامعات منتشرة يف خمتلف أحناء
العامل. وتتناول هذه النمائط: 

- تعاريف اجلرمية املنظمة 
- تنظيم ارتكاب اجلرائم 
- أسواق اجلرمية املنظمة 
- تغلغل اجلرمية املنظمة يف قطاع األعمال واجلهاز احلكومي 
- صوغ اإلطار املفاهيمي للجرمية املنظمة وقياسها  
لة هلا  - أسباب اجلرمية املنظمة والعوامل املسهِّ
- مناذج اجلماعات اإلجرامية املنظمة 
- أدوات إنفاذ القانون والتعاون يف هذا اجملال 
- اسرتاتيجيات املالحقة القضائية 
- إصدار أحكام اإلدانة واملصادرة 
- التعاون الدويل 
- التدابري الوقائية 
-  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والصكوك الدولية املتصلة هبا 

ومثة منائط أخرى تستكشف الصالت بسائر أشكال اجلرائم أو تعتمد وجهة تركيز خاصة، مثل: 
- الصالت بني اجلرمية املنظمة واإلرهاب 
- الصالت بني اجلرمية املنظمة واجلرمية السيربانية 
- اجلرمية املنظمة والبعد اجلنساين 
- اجلرمية املنظمة وحقوق اإلنسان 

 وقد ُصممت هذه النمائط اجلامعية لتقدمي الدعم للمحاضرين الذين يدّرِسون يف مواضيع ذات صلة ابجلرمية املنظمة
 أو يرغبون يف تدريس مواضيع من هذا القبيل. وتتناول هذه النمائط ميادين ختصصية متعددة وميكن إدماجها يف

 سلسلة دورات ترتاوح من علم اإلنسان إىل علم اإلجرام وعلم االقتصاد والعالقات الدولية والقانون وعلم االجتماع
 وميادين ختصصية أخرى. وبغية زايدة فعاليتها، تربط النمائط بني اجلانب النظري واجلانب العملي وتشجع التفكري
 النقدي وتستخدم هنوجاً تدريسية تفاعلية مبتكرة. وترد يف الدليل التدريسي اخلاص ابجلرمية املنظمة إرشادات تربوية

إضافية موجَّهة إىل احملاضرين. 


