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

 جرائم احلياة الربية واحلراجة وصيد
األمساك

 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. 



 تقدِّم سلسلة النمائط اجلامعية اخلاصة جبرائم احلياة الربية واحلراجة وصيد األمساك حملة عامة عن ظاهرة جرائم
 احلياة الربية والتحدايت العاملية والتعقيدات املرتبطة هبا. وقد صمِّمت النمائط الثالث املتاحة حىت تكون
 مبثابة متهيد للموضوع، يعطي إرشادات للمحاضرين من أجل التدريس بشأن نطاق وحجم األسواق غري
 املشروعة ملنتجات احلياة الربية واحلراجة، وطائفة األطر الدولية القائمة، وتدابري العدالة اجلنائية الرامية إىل

التصدي هلذه اجلرائم. 

 وتشمل اجملاالت املواضيعية الرئيسية: اقتصاد جرائم احلياة الربية؛ االختالفات اجلغرافية؛ املعاهدات
 واالتفاقيات الدولية؛ اجلرمية املنظمة والفساد؛ أدوات العدالة اجلنائية؛ التحدايت املتعلقة إبنفاذ القانون؛
 املالحقة القضائية جلرائم احلياة الربية. وهتدف هذه النمائط إىل تزويد احملاضرين أبساس للتدريس بشأن

 خمتلف جوانب هذه اجملموعة من اجلرائم اليت ترتبط بعدة ختصصات وإىل أن تشكل مصدر إهلام لطلبتهم
من أجل حتفيزهم على معرفة املزيد عن هذه املواضيع. 

 وقد وضعت سلسلة النمائط هذه ابلتعاون الوثيق بني أكادمييني ينتمون جلامعات من مجيع أحناء العامل
 وخرباء من مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدِّرات واجلرمية. وخضعت هذه النمائط الستعراض أقراٍن أجراه

 أكادمييون يدّرِسون حاليًّا بشأن خمتلف جوانب هذه املواضيع. وقد أدرج املطوِّرون يف النمائط جمموعة
 متنوعة من أساليب التدريس: املهام الفردية واجلماعية والشرائح ومقاطع الفيديو ودراسات احلالة من احلياة

 الواقعية. وابإلضافة إىل ذلك، اختربت النمائط يف سياق حصص دراسية جتريبية التماساً لتعليقات طلبة
 العدالة اجلنائية الدولية ومراعاهتا يف تصميم النمائط، األمر الذي أفرز ثالث منائط قوية وأتسيسية، وافق

عليها احملاضرون والطلبة على السواء. 

 وقد صممت هذه النمائط لتناسب سياقات التعليم العايل، كما ميكن استخدامها ابعتبارها فصاًل دراسيًّا
 قائماً بذاته أو إضافات لدورات دراسية قائمة. وتشمل اجملاالت التعليمية ذات الصلة علم اإلجرام والقانون

 والعلوم السياسية والعالقات الدولية وعلم االجتماع وكثريا من اجملاالت األخرى. ويف حني أنَّ النمائط
 تعتمد منظوراً عامليًّا إىل حد كبري بشأن جرائم احلياة الربية واحلراجة، ميكن للمحاضرين تكييفها من أجل

 تناول املسائل ذات الصلة ابلسياقات الفردية اخلاصة هبم، اإلقليمية منها واحمللية. وعالوة على ذلك، ميكن
 لألكادمييني االستفادة من جمموعة متنوعة من الوسائل التعليمية املتاحة يف إطار النمائط كوسيلة لتحفيز

طلبتهم وهتيئة بيئة تعليمية تتسم ابلدينامية. 


