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 فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني  
 بالمساعدة التقنية 

 2022أيار/مايو  27-23فيينا، 
 * من جدول األعمال المؤقَّت 3البند 

 االستراتيجيات الفعالة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها،  
 بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني  

    وحقوق اإلنسان 
االستراتيجيات الفعالة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها، بما في ذلك تعميم    

 مراعاة المنظور الجنساني وحقوق اإلنسان
 

 إعداد األمانةورقة معلومات أساسية من    
 

 مقدمة  - أوال  
ــتمرار م  الت يرا   -1 ما زالت الجريمة المنظمة عبر الوطنية ظاهرة معقدة ومتعددة األبعاد، تتكيف باســـــــــــ

. وُتلَمس آثارها ف  جمي  أنحاء العالم، حيث تزعزع والدول  والوطن  الهيكلية وتســـــــــــت لها علح ال ـــــــــــعد المحل 
ية، وتؤجج الفســاد والعن ، وتســت ش األ ــخاف ال ــعفاء، وتقو  األســواق الحوكمة، وتخترق العمليا  الســياســ 

المشـــــروعة، وتشـــــكش تهديدا ييايا متزايدا. وتيعا لنلت، يجأ أت تكوت أت تدايير تتخن للت ـــــدت للجريمة المنظمة 
جرام . ويشـكش تدايير  ـاملة للجمي ، وأت تعالج الدواف  والعوامش التمكينية العديدة الت  تدعم مجتمعة  النشـاا اإ

االعتراف بالطاب  عبر الوطن  للجريمة المنظمة وبالحاجة إلح زيادة التعاوت الدول  أســـاســـين منطقيين ر يســـيين  
 العتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ن اعتمـاد اتـفاقية  وف  الوقت نفســــــــــــــة، أيرز  الخبرة المكتســـــــــــــــية ف  مجـال مكـافحـة الجريمـة المنظمـة منـ  -2
مكافحة الجريمة المنظمة أهمية وضـ  اسـتراتيجيا   ـاملة متعددة القطاعا  تسـتند إلح تحليت  وتقييما  متينة  
لألخطار، وتدمج االعتيارا  الجنسـانية واعتيارا  حقوق اإنسـات ف  بـلبها. وهنال االسـتراتيجيا  توفر آلية ليس 

 م  فحسأ، يش أي ا لتعزيز التعاوت الدول .لزيادة التعاوت يين مختل  قطاعا  المجت 

وبناء علح ذلت، طلأ مؤتمر األطراف ف  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  - 3
، إلح مكتأ األمم المتحدة المعن  بالمخدرا  والجريمة أت  2020المعتمد ف  تشـــــرين األول/أ توبر    10/4قرارال  ف   

يوابــش تقديم المســاعدة التقنية وبناء القدرا  إلح الدول األع ــاء، يناء علح طلبها، لدعم قدرتها علح من  الجريمة 
 __________ 

  * CTOC/COP/WG.2/2022/1-CTOC/COP/WG.3/2022/1. 
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  وضــــــــ  االســــــــتراتيجيا  الوطنية لمن  هنال  المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها، بعدة ســــــــبش منها تقديم المســــــــاعدة ف 
 الجريمة ومكافحتها. 

واسـتجابة لنلت الطلأ، تقدِّم  ورقة المعلوما  األسـاسـية هنال لمحة عامة عن دور وعنابـر االسـتراتيجيا    - 4
ــتنادا إلح منشـــــــــــــور المكتأ المعن  بالمخدرا  والجريمة   القا مة علح األدلة لمن  الجريمة المنظمة ومكافحتها، اســـــــــــ
ــتراتيجيا  كبيرة األثر وعنوانة   ــ  اســـــــــــ ــتراتيجيا  الجريمة المنظمة من أجش وضـــــــــــ ــات مجموعة أدوا  اســـــــــــ بشـــــــــــ

impact strategies-Organized crime strategy toolkit for developing high (1 )  . وتبرز ورقـــة
والتحليش الم ـاحأ لها أت توفر ميزة حاسـمة ف   الت  يمكن يها لتسـتراتيجيا    سـبشالالمعلوما  األسـاسـية هنال 

 مكافحة الجماعا  اإجرامية المنظمة العاملة ف  العالم الحديث.
  

 دور استراتيجيات منع الجريمة المنظمة ومكافحتها  - ثانيا  
تعمش الجماعا  اإجرامية المنظمة ف  الوقت الحاضر ب ورة متزايدة عبر الحدود والقطاعا  المجتمعية  - 5
لح السـواء، مسـتهدفة المجتمعا  المحلية المهمشـة ألضرا  تجنيد أفرادها واسـت تلهم وضسـش العا دا  المالية من ع 

ختل االقت ـــاد المشـــروع. وتشـــمش ســـتســـش اإمداد التابعة لألعمال التجارية اإجرامية، ف  جملة أمور، الح ـــول  
ونقش الســــــل  ضير المشــــــروعة وبيعها، واالتجار   علح الســــــل  األســــــاســــــية من م ــــــادرها و/أو اســــــتخراجها و نتاجها، 

باأل ـخاف وتهريبهم، وتوفير خدما  ر يسـية من يينها الخدما  القا مة علح اإنترنت، واسـتمالة مؤسـسـا  الدولة، 
واقتـناء الموجودا . ومـا من جهـة بمفردهـا، من القطـاعـا  أو أبـــــــــــــحـاي الم ـــــــــــــلحـة أو اـلدول، يمكنهـا أت تعـالج 

يرها. يش إت األخن يُنهج دقيقة تشــــــمش أبــــــحاي الم ــــــلحة المتعددين والمجتم  باســــــرال ه   المشــــــكلة بمعزل عن ض 
 وحدها الت  يمكن أت تؤثر تاثيرا واقعيا علح المشكلة. 

وتوفر االســـتراتيجيا  الوطنية أي ـــا آلية أســـاســـية إدما  وتنفين بعئ األحكا  الر يســـية التفاقية مكافحة   - 6
ف  إطار نهج  ـــــامش    - دول  الر يســـــ  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وه  ال ـــــت ال  - الجريمة المنظمة 

أوسـ  نطاقا. ويمكن لهنال االسـتراتيجيا  أت تسـاعد علح تحقيل ال ر  العا  من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، 
ــا  وهو تعزيز التعاوت علح من  الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية. وي  مكنها أت توفر أي ــــــ

آلية للق ــــــــــــاء علح المتذا  ا منة للجريمة المنظمة، وحماية األســــــــــــواق القانونية من االختراق، وبنفس القدر من 
األهمية، تطبيل األطر التشـريعية الت  تف  بالمقت ـيا  الر يسـية لتتفاقية. وتشـمش هنال المقت ـيا  تجريم ما يل   

( علح أســــاه أنها جريمة تتخن  ــــكش ت مر و/أو أنها جريمة تكوين  5ة )المادة المشــــاركة ف  جماعة إجرامية منظم 
(. وعتوة علح 23(؛ و عاقة ســــــــير العدالة )المادة  8(؛ والفســــــــاد )المادة  6جماعة إجرامية؛ وضســــــــش األموال )المادة 

دول  من ختل اتخاذ ذلت، يمكن لتستراتيجيا  أت تساعد علح تحقيل هدف االتفاقية المتمثش ف  تعزيز التعاوت ال 
ــليم المجرمين )المادة  ــاعدة القانونية  17(، ونقش األ ـــــخاف المحكو  عليهم )المادة  16تدايير من قبيش تســـ (، والمســـ

(، والتعـاوت ف   21(، ونقـش اإجراءا  الجنـا يـة )المـادة  19(، والتحقيقـا  المشـــــــــــــتركـة )المـادة  18المتيـادلـة )المـادة  
 (. 27مجال إنفاذ القوانين )المادة  

وعلح الرضم من أت المقت ـــــيا  القانونية المحددة التفاقية مكافحة الجريمة المنظمة يمكن أت ُتســـــتوفح  -7
ــاملة لتتفاقية يتطلأ مواءمة  ــتراتيجيا  وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، فدت التقيد بالرمية الشــ ــ  اســ يدوت وضــ

يمكن يلوضــة حقــا إال من ختل إطــار اســــــــــــــتراتيج    وثيقــة يين األهــداف والقــدرا  والرواف  الوطنيــة علح نحو ال
واضح ومتكامش. ولنلت تعد االستراتيجيا  أدوا  مفيدة من حيث إنها توفر آلية للجم  يين جها  فاعلة متعددة 
من جمي  أنحاء المجتم ، بما ف  ذلت علح امتداد المســــارا  وســــتســــش اإمداد، ف ــــت عن الجم  يين القدرا   

ــعيا إ ــية علح المتياينة، ســــ ــياســــ ــارة قوية إلح النية الســــ ــا إ ــــ ــكش أي ــــ ــتركة. وه  تشــــ لح تحقيل رمى وأهداف مشــــ
 __________ 
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الوطن  والــــدول ، وتبرر زيــــادة العمــــش وتعباــــة الجهود والموارد. ومن ختل الجم  يين مختل    ال ــــــــــــــعيــــدين 
لية من القدرا   القطاعا  والدول، يمكن لتســتراتيجيا  الوطنية واإقليمية أت تســاعد بفعالية ف  يناء  ــيكا  دو 

. ويرد أدناال والعالم  واإقليم   المطواعة الت  تمكِّمن من الدفاع ضــد المشــكلة والت ــدت لها علح ال ــعد المحل 
 موجز للعنابر المختلفة الت  تشكش النهو  االستراتيجية لمن  الجريمة المنظمة ومكافحتها.

  
 فحتها عناصر استراتيجيات منع الجريمة المنظمة ومكا  - ثالثا  

 
 البحوث وجمع البيانات والتحليالت وتقييمات األخطار -ألف 

ــتراتيجيا  والتدخت  ذا  التاثير الكبير. فهو يمكن أت  - 8 يوفر التحليش قاعدة األدلة اإجمالية التزمة لتسـ
لح يكشـــ  عن العديد من خ ـــا ي الجريمة المنظمة، بما ف  ذلت مظاهرها ومســـاراتها ومواطن ضـــعفها وأثرها ع 

األمن العا  واألمن اليشــــــــــــرت، ويمكن أت يســــــــــــاعد علح تقييم فعالية التدايير القا مة الت  تعتمدها الدول، مما يوفر  
األســاه لوضــ  أهداف محددة وقايلة للقياه ومقبولة وواقعية ومحددة زمنيا وم ــممة خ ــي ــا بما يت م الســياق. 

ــا    )مثش األفرقة الت  ت ــــــــــم مزيجا من األ اديميين  والتحليش النت تشــــــــــتره ف  إجرا ة أفرقة متعددة التخ ــــــــــ ــــــــ
والياحثين والممارســــين ف  مجال العدالة الجنا ية وممثل  القطاع الخاف والمجتم  المدن ( يزيد فربــــة التاييد  يما 
 يتعلل يتدايير الت ـــــدت المتخنة علح ال ـــــعيد الوطن  ويوفر والية أقوى لما يتخنال أبـــــحاي الم ـــــلحة المتعددوت  

 يير الحقة للت ــــــــدت. ويمكن أي ــــــــا إدرا  التحليش االســــــــتراتيج  ضــــــــمن تقييما  أخطار الجريمة المنظمة  من تدا 
 عبر الوطنية، مما يوفر نظرة ذا  حجية بشات خواف الجريمة المنظمة ف  أت والية ق ا ية أو منطقة معينة. 

ــعح إلح فهم الدواف  البياية والهيكلية  -9 ــمش التحليش الفعال أبعادا مختلفة. فهو يني   أت يسـ ويني   أت يشـ
للجريمة المنظمة )عوامش مثش اإق ـــاء االجتماع ، وعد  المســـاواة، والث را  ف  ســـيادة القانوت، وانعدا  األمن،  

يســمح لها باالزدهار ف  أت ســياق معين( واألثر   وأوجة الق ــور ف  اإطار التشــريع  أو اإدارت، والفســاد النت
الناجم عن الجريمة المنظمة علح التنمية المسـتدامة والسـت  واألمن. ويني   لة أي ـا أت يحدد خريطة لألسـواق، 
ــفا  الجناة وال ـــــــــحايا والنقاا الج را ية   ــل  والخدما  وموجزا  موابـــــــ ــية والســـــــ بما ف  ذلت القطاعا  الر يســـــــ

ــاخنة والعوام ــتخدمها الجماعا  اإجرامية  الســــ ــادا  اإجرامية، وا ليا  الت  تســــ ش التمكينية، الت  تدعم االقت ــــ
ــادا  القانونية. وأخيرا، يني   للتحليش أت ي ـــــــــ  أنواع الجماعا  اإجرامية المنظمة  المنظمة الختراق االقت ـــــــ

وعبر الحدود علح الســــواء )ألت   ال ــــالعة ف  أنشــــطة إجرامية، بما ف  ذلت، حيثما أمكن، عتقاتها داخش الدول
تحليش هنال العتقا  عبر الحدود يوفر آلية هامة لحفز التعاوت الدول (. ويمكن لهنا النهج الشـــــــــــامش للتحليش أت  
ــتيانة المخاطر الت  تنطوت عليها أنشـــطة محددة، مثش مخاطر نقش النشـــاا اإجرام  إلح  ــا علح اسـ يســـاعد أي ـ

 وث فراضا  ف  السلطة ف  أعقاي عمليا  تعطيش النشاا.مناطل ج را ية أخرى أو مخاطر حد
  

 وضع المبادئ واألهداف االستراتيجية -باء 
عديدة ومختلفة وعلح مســــــــتويا  متعددة. ويتفرد كش يلد وكش منطقة   با ــــــــكالتتجلح الجريمة المنظمة  -10

ــتراتيجيا  وا ــير تحليش االســــ ــة، يشــــ ــدد. وف  الوقت نفســــ لتدايير المتخنة لمكافحة الجريمة ف  العالم ف  هنا ال ــــ
المنظمة إلح أربعة ميادئ  ـــاملة يتســـ  نطاقها بما يكف  لتطبيقها علح ضالبية الســـياقا  ويمكن أت تعمش بمثابة  

 ركا ز مفاهيمية واسعة توض  ف  إطارها  يما بعد أهداٌف أ ثر تف يت وتحديدا. وهنال الميادئ ه  

ق المجتمعا  المحلية واالقت ــــاد والمؤســــســــا  الســــياســــية أو من  الجريمة المنظمة من اخترا )أ( 
معاودة اختراقها. ويســعح هنا المبدأ إلح يناء القدرة علح ال ــمود ف  وجة الجريمة المنظمة، وحرمانها من القدرة  

 علح اختراق المجتم ؛
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تها تزيد من  متحقة الجماعا  اإجرامية المنظمة ومكاسبها ضير المشروعة، بالنظر إلح أت أنشط  )ي(  
 تكاليف األعمال التجارية ومخاطرها. ويهدف هنا المبدأ إلح إضعاف اقت اد الجريمة المنظمة وتعطيلة؛ 

حماية األ ــخاف ال ــعفاء وال ــحايا من األذى أو المزيد من األذى. ويســلم هنا المبدأ بال ــرر  ) (  
واألذى اللـنين تلحقهمـا الجريمـة المنظمـة ـباألفراد والمجتمعـا  المحليـة ـبالتشــــــــــــــدـيد علح أهميـة األخـن ينهج يركز علح 

 ؛ ( 2) الركأ" ح م  مبدأ "عد  تره أحد خل   ال حايا ويدر  حقوق اإنسات واالعتيارا  الجنسانية ف  بلية، بما يتما  

تعزيز الشــرا ا  والتعاوت علح جمي  المســتويا ، بما ف  ذلت عبر الحدود الدولية، ومن ثم اتياع  )د(  
ــامش للمجتم  باســـــرال. وهنا المبدأ، النت يق  ف  بـــــميم اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، يســـــلط ال ـــــوء علح  نهج  ـــ

 د المحل  والوطن  والدول ، والعمش علح نطاق القطاعين العا  والخاف والمجتم  المدن . أهمية الشرا ا  علح ال ع 

وعلح الرضم من أت االعتراف يهنال الميادئ يكاد يكوت عالميا، فدت تطبيقها، ف ــــــــت عن إيجاد التوازت   -11
ذلـت، فـدت للميـادئ فـاـ دة  يمـا يينهـا  يمـا يتعلل ـبالجهود والموارد، قـد يتيـاين ف  ســــــــــــــيـاقـا  مختلفـة. وعتوة علح  

إضــا ية تتمثش ف  اإ ــارة إلح المجاال  الر يســية الت  يمكن ف  إطارها تحقيل  ــرا ا  جديدة ومســتويا  أعلح 
ــتكشــــــــــــاف فرف جديدة للتعاوت يين   ــبيش المثال، قد يكوت مبدأ "المن " بمثابة حافز الســــــــــ من التكامش. فعلح ســــــــــ

   المدن  لمعالجة أوجة ضع  محددة داخش المجتم .الحكوما  وقادة المجتمعا  المحلية والمجتم

ــد  -12 ــاملة األربعة علح نحو يجســــ ــنَّ  أهداف أ ثر تحديدا، يدورها، ف  إطار الميادئ الشــــ ويمكن أت ت ــــ
ــدد، تمثش هنال األهداف   ــحة أعتال. وف  هنا ال ـــ ــتراتيج  الموضـــ ــش إليها عملية التحليش االســـ النتا ج الت  تتوبـــ

ــرا يين الرمى واأله ــة ف  عالم الواق . وكقاعدة جســــ ــطة الملموســــ ــتوى األعلح وبين النتا ج واألنشــــ داف ذا  المســــ
عامة، سـيتعين علح اسـتراتيجيا  من  الجريمة المنظمة ومكافحتها والنتا ج المحددة فيها أت تجسـد منظورا طويش  

ــتراتيج . إال أنة من أج ــيات الحاجة إلح التحل  بال ـــــــبر االســـــ ش ضـــــــمات أت تســـــــفر األجش وأت تاخن ف  الحســـــ
األهداف والنتا ج عن إحداث الت يير النظام  التز  للت ــــدت لظاهرة الجريمة المنظمة، فدنة من األهمية بمكات  
أت تجرت بــــــياضتها يوضــــــوح. ويمكن أت تكوت األهداف واســــــعة النطاق ف  طبيعتها، ولكنها قد تشــــــمش األمثلة 

 التوضيحية اليحتة التالية 

لمن "  معـالجـة الـدواف  المحليـة لتجنيـد األ ــــــــــــــخـاف ف  الجريمـة المنظمـة؛ ف  إطـار مبـدأ "ا )أ( 
وجعش المؤســـــــــســـــــــا  واالقت ـــــــــادا  المحلية أ ثر قدرة علح ال ـــــــــمود ف  وجة االختراق من جانأ الجماعا   
اإجرامية المنظمة، بســــــــبش من يينها توفير يدا ش مســــــــتدامة لتوليد الدخش؛ ومجايهة خطاي الجماعا  اإجرامية  

ــبش من يينها إعادة التاهيش و عادة اإدما ؛ المن  ــاء الجماعا  اإجرامية المنظمة، بســ ظمة؛ وتوفير مخار  ألع ــ
 و دامة التوابش م  المجتمعا  المحلية للتوعية بالمخاطر؛

ف  إطار مبدأ "المتحقة"  الكشــــــ  عن نشــــــاا الجريمة المنظمة؛ وزيادة القدرة علح التحقيل  )ي( 
لمنظمة ومقاضـــــــاة مرتكبيها والف ـــــــش فيها؛ وتعطيش نماذ  أعمال الجريمة المنظمة وزيادة  ف  ق ـــــــايا الجريمة ا

مســــتوى المخاطر داخلها؛ وحرمات الجماعا  اإجرامية المنظمة من مكاســــبها المالية، بســــبش من يينها م ــــادرة  
 موجوداتها واستهداف ستسش اإمداد؛

فراد ال ــعفاء من ســوء المعاملة واألذى؛ ودعم ف  إطار مبدأ "الحماية"  حماية ال ــحايا واأل ) ( 
ضــحايا الجريمة المنظمة وتعوي ــهم؛ و بــتح ال ــرر؛ وحماية ســتســش اإمداد من تدخش الجماعا  اإجرامية  

 المنظمة؛ وحماية األ خاف داخش القطاعا  ال عيفة من االست تل يواسطة هنال الجماعا ؛

 __________ 

،  2030انظر أي ا مناقشة مبدأ "عد  تره أحد خل  الركأ"، وهو أحد االلتزاما  الر يسية المتعهد يها ف  خطة التنمية المستدامة لعا   (2) 
-https://unsdg.un.org/ar/2030علح الموق  الشيك  لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. وهو متاح علح الرابط التال   

agenda/universal-values/leave-no-one-behind . 

https://unsdg.un.org/ar/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind
https://unsdg.un.org/ar/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind
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متعـدد القطـاعـا  ألبــــــــــــــحـاي الم ــــــــــــــلحـة المتعـددين   ف  إطـار مـبدأ "التعزيز"  اعتمـاد نهج )د( 
لمكافحة الجريمة المنظمة؛ والمشــــــــاركة ف  المســــــــؤولية عن المشــــــــكلة وامتته زمامها؛ وتعزيز التعاوت علح كش  

 مستوى من المستويا ، بما ف  ذلت علح ال عيد الدول .
  

 التنفيذ وطرائق التطبيق -جيم 
واألهداف الشـــاملة، يمكن لتســـتراتيجيا  الفعالة بعد ذلت أت تحدد أي ـــا الســـبش  بعد توضـــيح الميادئ   -13

ــدت للجريمـة المنظمـة عبر مختل    ــاـ ش، بمـا ف  ذلـت األنشــــــــــــــطـة واألدوا  والتكتيكـا ، التزمـة للت ــــــــــــ والوســــــــــــ
القطاعا . وقد ينطوت ذلت علح تطبيل وتنســــــيل ال ــــــكوه والرواف  القا مة، أو تطوير قدرا  جديدة م ــــــممة  

 خ ي ا. ومن األمثلة التوضيحية لهنال النهج واألدوا  ما يل  

ف  إطـار مـبدأ "المن "  إدرا  التوعـية ـبالجريمـة المنظمـة ف  المـناهج التعليمـية؛ وتوفير ـيداـ ش  )أ( 
مســـــــتدامة لتوليد الدخش والتدريأ المهن  والمســـــــاعدة ف  المجتمعا  المعرضـــــــة للخطر؛ وتحســـــــين إدارة األموال  

ــتراء العموم ؛ ووضــــ  آليا  لمن  النشــــاا اإجرام  داخش ســــتســــش اإمداد ف  القطاع  العمومية و  عمليا  اال ــ
ــا ية وحمايتها؛  ــتق ــ ــحافة االســ ــتوى المحل ؛ وتعزيز ال ــ ــاد علح المســ ــاء آليا  ل يت  عن الفســ الخاف؛ و نشــ

ية بالمخاطر، بما ف  ذلت وتنفين يرامج إعادة تاهيش المجرمين، بما ف  ذلت ف  الســــــــجوت؛ وتنظيم حمت  للتوع
 علح مستوى المجتم  المحل  وبالعمش م  الُقدوا  الحسنة والشركا  المحلية؛

ف  إطـار مبـدأ "المتحقـة"  تطوير قـدرا  جـديـدة قـا مـة علح التكنولوجيـا مثـش قواعـد البيـانـا    )ي( 
القطاعا  ال ــــعيفة؛ و جراء  والتطبيقا ؛ واســــتحداث وتنفين التشــــريعا  ونظم اإنفاذ الم ــــاحية لها علح نطاق  

تحقيقا  تقودها االســــــتخيارا ، بســــــبش من يينها اســــــتخدا  تقنيا  تحقيل خابــــــة و جراءا  قياســــــية للتعامش م  
المخبرين؛ وتجمي  الوحـدا  وأفرقـة العمـش المشــــــــــــــتركـة يين الوكـاال ؛ وتعزيز مهـارا  الموظفين المكلفين بـدنفـاذ  

 القوانين وأع اء السلطة الق ا ية؛

ف  إطـار مـبدأ "الحمـاـية"  اســــــــــــــتحـداث آلـيا  وطنـية فعـاـلة إحـاـلة ال ــــــــــــــحـاـيا وبرامج لحمـاية   ()  
الشــــهود؛ ووضــــ  نهج تركز علح األســــرة وتراع  الفوارق يين الجنســــين لتحديد ال ــــحايا وحمايتهم؛ وتقديم الدعم 

 النفس  واالجتماع  والتعويئ لل حايا؛

اوت، بما ف  ذلت المسـاعدة القانونية المتيادلة، علح ف  إطار مبدأ "التعزيز"  وضـ  أطر للتع )د( 
ال ـــــعيد الدول ؛ وتنفين االســـــتراتيجيا  والتقييما  المشـــــتركة لألخطار علح المســـــتوى اإقليم ، بما ف  ذلت ما 
ــمات  ــتوى الخدما  يين القطاعين العا  والخاف؛ وضــــــ ــ  اتفاقا  علح مســــــ ــتركة؛ ووضــــــ يتعلل بالمخاطر المشــــــ

 القانوت والتعاوت الق ا   بفعالية باالستناد إلح اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.  التعاوت علح إنفاذ

ومن أجش ضـــــــمات التنفين الناجح لتســـــــتراتيجيا ، ربما يلز  أي ـــــــا إقامة هيا ش جديدة علح ال ـــــــعيد  -14
متعددة، الوطن . وهنال قد تشـــــــــمش وحدا  للتحليش االســـــــــتراتيج  متعددة الوكاال ، تشـــــــــمش وحدا  من وكاال  

تكلَّ  يوضــــ  المفهو  العا  للمشــــكلة، ووحدا  للســــياســــا  والتخطيط تكوت مســــؤولة عن تنســــيل االســــتراتيجيا   
مســؤولية ســياســية واضــحة    ُتبدىوتنفينها عموما، ف ــت عن مها  اإيت  ذا  ال ــلة. وعادة ما يلز  أي ــا أت 

 مساءلة أما  السلطة التنفينية المعنية.عن السياسا  المتعلقة بالجريمة المنظمة، من ختل الخ وع لل

وعتوة علح ذلت، تســــــاعد عمليا  الربــــــد والتقييم القوية علح قياه األثر الكل  لتســــــتراتيجية مقايش  -15
ــد األثر،  ــا ية لربـــ ــادر إضـــ ــتخدا  م ـــ ــين، باســـ ــتيانة المجاال  المحتملة للتحســـ ــية، وكنلت علح اســـ  نتا ج ر يســـ

الة الجنا ية وحدها. إال أت اســــــــتخدا  مؤ ــــــــرا  نوعية وكمية، كليهما،  يما بما يتجاوز مؤ ــــــــرا  الكشــــــــ  والعد
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يت ـــــــــش بالميادئ واألهداف المختلفة، رضم بـــــــــعوبتة، قد يشـــــــــير إلح وجود اتجاها  أو مكاســـــــــأ أو خســـــــــا ر 
 استراتيجية، مما يعط ، من ثم، إحساسا باالتجاال العا  لتستراتيجية وأثرها.

يا  من  الجريمة المنظمة ومكافحتها، حتح تكوت فعالة، أت تدمج اعتيارا  وأخيرا، يجأ علح اســـــــــــتراتيج  - 16
  االلتزا حقوق اإنســـات واالعتيارا  الجنســـانية علح كش مســـتوى من المســـتويا . وهنا أمر حتم  ليس علح ســـبيش 

بالمعاهدا  الدولية والقواعد القانونية العر ية ذا  ال ــــلة فحســــأ، يش أي ــــا لمن  األضــــرار والعواقأ الســــلبية ضير 
المق ـــــــــودة والمظالم المحتملة النا ـــــــــاة عن التدخت  المختلفة. ويمكن للتشـــــــــاور م  الجها  الفاعلة من مختل   

لمدن ، أت يســـــــاعد علح اســـــــتيانة مجاال  المخاطر  قطاعا  المجتم ، بما ف  ذلت جماعا  الدعوة من المجتم  ا 
الت    الســـــــبش المحتملة، ف ـــــــت عن عمليا  تخريف األثر المحتملة، م  توفير منظار أي ـــــــا يمكن من ختلة فهم 

يمكن يها لتســـــتراتيجيا  المراعية لتعتيارا  الجنســـــانية وحقوق اإنســـــات أت تعالج مواطن ال ـــــع  إزاء الجريمة 
ح مســـــتوى المجتم  المحل . ومن أجش تحقيل التوازت ال ـــــحيح يين حقوق األ ـــــخاف وأت ميادرة من المنظمة عل 

ميادرا  األمن القوم  أو العدالة الجنا ية، من األهمية الحاســمة بمكات أت ُتجرى ســلســلة من التحقيقا ، تشــمش ما  
ع أو فاة أو أ ثر من القطاعا  أو  يل   هش يحتمش أت ينجم عن االسـتراتيجية المقترحة أثر ضير مق ـود علح قطا 

ــة؟ و ذا كات األمر   ــاة أو المهمشــــ ــتهداف الفاا  المق ــــ ــتخَد  تدايير وقدرا  جديدة الســــ الفاا ؟ وهش يحتمش أت ُتســــ
 ــنلــت، فمــا ه  ا ليــا  الت  يمكن من ختلهــا اتخــاذ إجراءا  ت ـــــــــــــحيحيــة؟ وهــش يجرت توثيل انتهــا ــا  حقوق  

فة حســأ الجنس والعمر وهش ُتســتخَد ؟ وما هو التكوين الجنســان  للقوى العاملة اإنســات؟ وهش تتوافر ييانا  م ــن 
 ( 3) جنسان ؟ ف  مجال العدالة الجنا ية، بما ف  ذلت جمي  عنابرها؟ وهش يمكن استيانة أت تحيز 

  
 مواضيع مطروحة للنظر فيها  - رابعا  
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ــتراتيجيا  االيتكارية لمن  الجريمة المنظمة ومكافحتها  )أ(  األنشــــطة المؤثرة يوجة خاف أو االســ
 الت  يمكن إدماجها ف  أف ش الممارسا  وف  المساعدة التقنية المقدمة باستمرار؛

اإنســــــات ف   الســــــبش والوســــــا ش المؤثرة لتعميم مراعاة االعتيارا  الجنســــــانية واعتيارا  حقوق  )ي( 
 استراتيجيا  من  الجريمة المنظمة ومكافحتها؛

تيــادل المعلومــا  الت  ُيح ـــــــــــــــش عليهــا من التقييمــا  المحليــة ألخطــار الجريمــة المنظمــة   ) ( 
الخطيرة، أو أت بحوث تجريبيـة متينـة أخرى، أو تقـارير أو وثـا ل قـا مـة علح المعـارف تتعلل بـالجريمـة المنظمـة 

 ة أدلة لتلت االستراتيجيا ؛يمكن استخدامها كقاعد

تيادل ا راء بشــــات نوع التحليش المواضــــيع  أو الج راف  المت ــــش باخطار الجريمة المنظمة   )د( 
 علح ال عيد العالم  النت سيفيد الدول األع اء ف  من  الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛

ال وضـــــــــــ  اســـــــــــتراتيجيا  لمن  الجريمة اســـــــــــتيانة االحتياجا  التزمة لبناء القدرا  ف  مج )هـ( 
المنظمة ومكافحتها، بما ف  ذلت ما يتعلل منها يتعميم مراعاة االعتيارا  الجنســــــــانية واعتيارا  حقوق اإنســــــــات 

 ف  تلت االستراتيجيا .
  

 __________ 

قية  ف  وقت كتابة هنا التقرير، كات المكتأ المعن  بالمخدرا  والجريمة ب دد إعداد ورقت  ق ايا ذاتا بلة يهنال المناقشة، إحداهما عن اتفا  ( 3)  
 مكافحة الجريمة المنظمة والقانوت الدول  لحقوق اإنسات واألخرى عن المسا ش الجنسانية المت لة باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة. 
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ــتخدا   )أ(  ــتراتيجيا  لمن  الجريمة المنظمة ومكافحتها، باســ ــ  اســ يني   أت تنظر الدول ف  وضــ
 نهج يشمش المجتم  باسرال؛

يني   أت تعمم الدول مراعاة االعتيارا  الجنسانية واعتيارا  حقوق اإنسات ف  استراتيجياتها   )ي( 
 لمن  الجريمة المنظمة ومكافحتها؛

ــا ش من يينها التقييما  اإقليمية  يني   أت تنظر الدول ف  ) (  ــتراتيجية، يوسـ ــ  تحليت  اسـ وضـ
 والوطنية لألخطار، لتكوت أساسا الستراتيجيا  كبيرة األثر لمن  الجريمة المنظمة ومكافحتها؛

لعش الدول تود أت تنظر ف  طلأ المسـاعدة التقنية المت ـلة يوضـ  اسـتراتيجيا  كبيرة األثر  )د( 
 ومكافحتها؛ لمن  الجريمة المنظمة

يني   أت يوابـــــــــش المكتأ المعن  بالمخدرا  والجريمة تقديم المســـــــــاعدة التقنية ف  وضـــــــــ   )هـ( 
اســتراتيجيا  لمن  الجريمة المنظمة ومكافحتها وف  تعميم مراعاة االعتيارا  الجنســانية واعتيارا  حقوق اإنســات 

 ف  تلت االستراتيجيا ؛

ــش المكـتأ المعن    )و(  ـبالمخـدرا  والجريمـة وضــــــــــــــ  تقييمـا  عـالمـية و قليمـية يني   أت يوابــــــــــــ
 ألخطار الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتستر اد يها ف  وض  تلت االستراتيجيا .

 


