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

االجتار ابألشخاص وهتريب املهاجرين
هتدف مبادرة "التعليم من أجل العدالة" اليت أطلقها مكتب األمم املتحدة املعين ابملخ ِّدرات واجلرمية (اختصاراً" :مكتب املخ ِّدرات واجلرمية") ،واليت متثل
مصممة للمراحل
أحد مكوانت الربانمج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة ،إىل الوقاية من اإلجرام وترسيخ ثقافة احرتام القانون من خالل أنشطة تعليمية َّ
االبتدائية والثانوية والثالثية (اجلامعية) .ومن شأن هذه األنشطة أن تساعد املربني على تعليم اجليل القادم من أجل حتسني فَهم ومعاجلة املشاكل اليت
تقوض سيادة القانون .وعلى املستوى اجلامعي ،تقدم املبادرة دعماً لألكادمييني لكي ِّ
ميكن أن ِّ
يدرسوا 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.

كانت معظم املناهج الدراسية اجلامعية تفتقر إىل حملة عامة شاملة وعاملية النطاق عن االجتار ابألشخاص وهتريب
ِ
عاو َن أكثر من  100أكادميي من
املهاجرين ،جتسد منظورات متعددة امليادين التخصصية ،ولس ّد هذه الثغرة ،تَ َ
جامعات منتشرة يف خمتلف أحناء العامل مع مكتب املخ ِّدرات واجلرمية على إعداد سلسلة النمائط اجلامعية اخلاصة
ابالجتار ابألشخاص وهتريب املهاجرين ،دعماً للمحاضرين اجلامعيني الذين ِّ
يدرسون يف هذين اجملالني .وتتألف هذه
السلسلة اجلامعية من  14منيطة :مخس منائط بشأن االجتار ابألشخاص ،ومخس منائط بشأن هتريب املهاجرين ،وأربع
منائط مشرتكة بني االجتار ابألشخاص وهتريب املهاجرين .وتوفر هذه الدورة اجلامعة بني االجتار ابألشخاص وهتريب
املهاجرين رؤية معمقة ذات منحى عملي ،وإن كانت ال تزال قائمة على أساس نظري ،يف هذين اجملالني املعقدين من
اجلرائم ،إذ تتناول:
 تعريف مفهوم االجتار ابألشخاص منع االجتار ابألشخاص اتباع هنج ملواجهة االجتار ابألشخاص قائم على حقوق اإلنسان تدابري العدالة اجلنائية املناهضة لالجتار ابألشخاص دور اجملتمع املدين يف مكافحة االجتار ابألشخاص فهم ظاهرة هتريب املهاجرين هتريب املهاجرين كنوع خاص من اجلرائماملهربني
 احلقوق اإلنسانية للمهاجرين َّ تدابري العدالة اجلنائية املناهضة لتهريب املهاجرين منع هتريب املهاجرين وتدابري التصدي املتخذة خارج نظام العدالة اجلنائية هتريب املهاجرين واالجتار ابألشخاص-أوجه االختالف والتشابه النهج املتعدد التخصصات والدروس املستفادة البعد اجلنساين يف هتريب املهاجرين واالجتار ابألشخاص أوجه الرتابط بني اجلرمية السيربانية واجلرمية املنظمة وهتريب املهاجرين واالجتار ابألشخاصوقد أُعدت هذه النمائط اجلامعية ابتِّباع هنج مرن ومتعدد التخصصات يتيح للمحاضرين أن يعدوا "منائطهم اخلاصة"
واملناسبة لبيئتهم اإلقليمية والثقافية .كما أعدت هذه النمائط حبيث تكون يف شكل وحدات تفاعلية وتشاركية
وإشراكية ،تتضمن كل منها عدة دراسات حالة ومنظورات فقهية وأمثلة توضيحية واقعية مستمدة من مصادر متنوعة
(مثل وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية واحملاكم) .وقد دعم عملية إعداد هذه النمائط
خرباء يف جمال التدريس (يف خمتلف التخصصات) وكذلك طلبة شاركوا يف حصص متارين متثيلية جتريبية نظمت
الختبار فعالية النمائط.

