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  *من جدول األعمال املؤقت ٧البند 
  إىل صكوك التعاون الدويل ملكافحة غسل األموال استنادا
        األمم املتحدة وسائر الصكوك ذات الصلة

وسائر  باملخدراتبني االجتار  القائمة عمل بشأن الصالتالحلقة     
        **اجلرمية املنظَّمة أشكال

      خلفيةورقة معلومات     
  ملخص    

 باملخـدرات االجتـار  املتصـلة ب هـذه القضـايا األساسـية     اخللفيـة رقة املعلومـات  و تلخص  
اجلرميــة االجتــار الــيت ميكــن أن تكــون فعالــة يف مكافحــة  هــذا واملمارســات املتبعــة يف مكافحــة 

الورقــة الســبل الكفيلــة بــتمكني الــدول األعضــاء والســلطات احملليــة واتمــع     وتبــين. املنظَّمــة
الورقة التحـديات املاثلـة أمـام     تلخصكما . ة هذه املسألة بوسائل أكثر فعاليةالدويل من معاجل

 جــدتالتطــورات الــيت  وتبــين اجلرميــة املنظَّمــةو املخــدراتاجلهــود املبذولــة ملكافحــة االجتــار ب
مؤخرا واالستراتيجيات الواعدة اليت تبعث األمل يف حتقيق جنـاح أكـرب يف جمـايل الوقايـة واملنـع      

  .وتورد الورقة توصيات عملية املنحى لتوجيه اجلهود املقبلة ذات الصلة. لسواءعلى ا
  
  
  

───────────────── 
  *  A/CONF.213/1.  

ومعهد العدالة  اجلرمية والعدالة لبحوثيود األمني العام أن يعرب عن تقديره ملعهد األمم املتحدة األقاليمي     **  
 .لمن مساعدة يف تنظيم حلقة العم قدماهما اليات املتحدة، على التابع لوزارة العدل يف الو الوطين
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    مقدمة  -أوال  
ــار    - ١ ــع أن االجت ــإن       باملخــدراتم ــة، ف ــة رحبي ــر األنشــطة اإلجرامي ــن أكث ــزال واحــدا م ال ي

على حنو متزايد جزءا  تشكِّلاألشكال األخرى للجرمية، كاالجتار باألشخاص والسلع واخلدمات، 
ويضطلع ببعض أنشـطة االجتـار غـري املشـروع هـذه      . املنظَّمةشطة اجلماعات اإلجرامية من طائفة أن

اجلرميـة  أشـكال  وسـائر   باملخـدرات وينطـوي أيضـا االجتـار    . باملخـدرات جنبا إىل جنب مع االجتار 
) منظمـة إجراميـة عاملـة   فيمـا خيـص اجلـرائم املُرتكبـة يف إطـار      ( الكسب غري املشـروع على  املنظَّمة
  .اد إلخفاء األصول غري املشروعة والسعي إىل توفري احلماية من املالحقة القضائيةوالفس

ومـا يتصـل ـا مـن      املخـدرات وباإلضافة إىل ما يجىن من أربـاح مـن أنشـطة االجتـار ب      -٢
، فـإن هـذه األنشـطة تنطـوي أحيانـا علـى تبـادل السـلع غـري          املـنظَّم أشكال النشـاط اإلجرامـي   
ــة  املشــروعة يف حــال عــدم    ــوافر الســيولة النقدي ــوارد   املخــدراتومقايضــة . ت باألســلحة أو امل

. النشـاط اإلجرامـي   غالباً ما يؤدي إىل تأجيج حـدة  موثَّقأمر ) مثل األحجار الكرمية(الطبيعية 
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اســتمرار زعزعــة اســتقرار احلكومــات غالبــا مــا يصــب يف مصــلحة    

مرها ويبقـى الطلـب مرتفعـا علـى األسـلحة والبشـر       اجلماعات اإلجرامية لكي تتفادى كشف أ
وعليه، يتواصل استغالل األموال واملنتجات غـري املشـروعة املتأتيـة مـن االجتـار      . والسلع املزيفة

  .الفاسدين ولدعم أعمال اإلرهاب املوظفني احلكومينيلدعم  اجلرمية املنظَّمةو املخدراتب
 املخـدرات االجتـار ب  يشـكِّلها املخـاطر الـيت   ومثة حاجة إىل فهم أكثـر منهجيـة ملختلـف      -٣

ومــا يتصــل بــه مــن أنشــطة إجراميــة منظّمــة مــن أجــل زيــادة التــدقيق يف تقيــيم املخــاطر احمليقــة  
 لـدرء مبناطق خمتلفة ويف الكيفية اليت ينبغي ا أن تتخـذ احلكومـات واتمـع الـدويل إجـراءات      

وعملــي  عقــالينلتحقيقــات علــى فهــم وجيــب أن تقــوم اإلجــراءات الوقائيــة وا . هــذه املخــاطر
  .األنشطة اإلجرامية واجلماعات اإلجرامية مبختلف أنواعها تشكِّلهاللمخاطر اليت 

 هـا هـو اعتبار  املخـدرات االجتـار ب  مشـكلة ملعاجلة  خري سبيلاتمع الدويل بأن  ويسلِّم  -٤
حـدة ملكافحـة االجتـار غـري     وتعززت اتفاقيـة األمـم املت  . عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمةأحد أشكال 
باعتمـاد وبـدء نفـاذ صـكوك قانونيـة       )١(١٩٨٨واملـؤثرات العقليـة لعـام     املخدراتاملشروع يف 

عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت     اجلرميـة املنظَّمـة  ملزمة أخرى، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
أداة أخــرى ميكــن اســتخدامها هــي  )٣(واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد )٢(.امللحقــة ــا

───────────────── 
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥املرجع نفسه، الدات  )٢(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد  )٣(  
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والتنفيـذ الفعـال هلـذه    . وممارسـات الفسـاد   املخـدرات ملعاجلة اآلثار املترتبة على أنشطة االجتار ب
 املخــدراتاملعاهــدات الدوليــة مــن الســبل الرئيســية لتنســيق اجلهــود الدوليــة ملكافحــة االجتــار ب  

  .اجلرمية املنظَّمةو
 املخــدراتمــل بشــأن الصــالت بــني االجتــار بوفيمــا يلــي األهــداف اخلمســة حللقــة الع  -٥

اجلرميـة  و املخـدرات حتديـد الصـالت القائمـة بـني االجتـار ب     ) أ: (اجلرميـة املنظَّمـة  وسائر أشـكال  
تـدعيم أنشـطة   ) د(؛ احلسـنة تشـجيع املمارسـات   ) ج(تعزيز دور األمم املتحدة؛ ) ب(؛ املنظَّمة

. اء يف جمـايل منـع اجلرميـة ومكافحتـها    تيسري عمـل الـدول األعضـ    )ه(التدريب وبناء القدرات؛ 
ومـا   املخدراتهذه األهداف بدراسة تسعة حتديات حمددة تطرحها أنشطة االجتار ب وستتحقَّق

ـا تــدابري التصـدي احلاليــة    تبشـر يتصـل ـا مــن أنشـطة إجراميـة منظّمــة، وحبـث الكيفيـة الــيت       
جراميـة اخلطـرية يف أحنـاء العـامل     اإل املنظمـات واملقترحة باخلري فيمـا خيـص منـع ومكافحـة هـذه      

ــة ــة املعلومــات   . كاف ــةوتســتند أيضــا ورق ــداوالت االجتماعــات التحضــريية    اخللفي هــذه إىل م
  .اإلقليمية للمؤمتر الثاين عشر

    
      التحديات التسعة وتدابري التصدي هلا  -ثانيا  
   ةاجلرمية املنظَّموسائر أشكال  املخدراتمعاجلة الصالت بني االجتار ب  -ألف  

    من خالل تنفيذ الصكوك القانونية لألمم املتحدة
وضــعت األمــم املتحــدة صــكوكا تعــاجل مباشــرة الكــثري مــن طرائــق مكافحــة االجتــار       -٦
اجلرميـة  واتفاقيـة مكافحـة    ١٩٨٨اتفاقية عام  وتوفِّر. اجلرمية املنظَّمةوسائر أشكال  املخدراتب

  .م للتعاون والعمل على الصعيد الدويلواتفاقية مكافحة الفساد اإلطار الالز املنظَّمة
وتقييمها، جنبا إىل جنـب مـع    وطنيةوقد بذلت مناطق خمتلفة جهودا لوضع سياسات   -٧

ورأت مـثال  . اتباع نهج إنفاذ ومنع تطبق اإلطار الذي توفره الصكوك القانونية لألمـم املتحـدة  
 وطنيـة كاا صياغة وتنفيذ سياسـات  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن بإم

وتعاطيهـا،   املخـدرات بطريقة تقلّل إىل أدىن حد من الضرر الناجم عن عرض  املخدراتبشأن 
وأُجـرِي اسـتعراض    )٤(.املخـدرات وتبقى يف الوقت نفسه ممتثلة التفاقيات األمم املتحدة بشـأن  

فيـه علـى    اسـتخدم ا وتوزيعها علـى حنـو غـري مشـروع يف جنـوب شـرق آسـي        املخدراتإلنتاج 
───────────────── 

  )٤(  Nicholas Dorn, “UK policing of drug traffickers and drug users: policy implementation in the 

contexts of national law, European traditions, international drug conventions and security post-

2001”, Journal of Drug Issues, vol. 34, No. 3 (2004), pp. 533-550. 
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ــاج   ــاريخ إنت ــة وكــذلك الدراســات االستقصــائية ملكتــب األمــم     املخــدراتالســواء ت يف املنطق
عــن زراعــة األفيــون واملنشــطات األمفيتامينيــة،  ) املكتــب(واجلرميــة  املخــدراتاملتحــدة املعــين ب

 ســـاعدأن تاالســـتعراض دور جملـــس الدولـــة للســـالم والتنميـــة يف ميامنـــار وضـــرورة    ووضـــح
وتعاطي األفيون واهلريويـن   صنعوالدولية يف اجلهود الرامية إىل ختفيف وترية  الوطنيةالسلطات 

  )٥(.ةيواملنشطات األمفيتامين
واالجتـار ـا    املخـدرات وسعت رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا ملعاجلـة مشـكلة إنتـاج         -٨

ــة  ــوب شــرقي آســ     . واســتهالكها يف املنطق ــم جن ــاون رابطــة أم ــات تع ــرب عملي يا والصــني وتعت
. حماولـة لوضـع إطـار للتعـاون املتعـدد األطـراف      ) خطـة عمـل أكـورد   (ملكافحة العقاقري اخلطرة 

املعلومـات ميكـن تعزيـزه مبزيـد مـن االلتـزام        لتبـادل اهليكل التعـاوين القـائم حمفـال حـرا      وما زال
  )٦(.على الصعيد الدويل وتوفري املوارد وتنفيذ االستراتيجيات

إىل استنتاجات مهمة حـول   )٧(عن االجتار بالبشر يف أوروبا املكتب هأعدوخلص تقرير   -٩
املعلومــات  تبــادلأفضــل أســاليب تنفيــذ الصــكوك القانونيــة لألمــم املتحــدة، وأشــار إىل ضــرورة  

  :واالنتظام يف تبادل اخلربات كما يلي
 ئـدة فسـوف تعـم الفا  معاجلـة منهجيـة    الـيت تعـاجل مشـكلة املعرفـة    البلدان  إذا زاد عدد"  

فــالرؤى . أم ال أوروبيــةعلــى مجيــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، ســواء كانــت  
بالغـة القيمـة يف تصـميم    جتميـع اخلـربات وتبـادل املعلومـات      املتبصرة الـيت سـتتأتى مـن   

والتعــاون مــع أطــراف متعــددة مــن . ذه املشــكلة الدوليــةالتصــدي هلــتســتهدف بــرامج 
التنفيــذ  صــوبت األوليــة وحتليلــها خطــوة هامــة مجــع البيانــاأجــل ضــمان التوســع يف 

ــول  ــاء    [الكامـــل لربوتوكـ ــة النسـ ــار باألشـــخاص، وخباصـ ــة االجتـ منـــع وقمـــع ومعاقبـ
  ]."اجلرمية املنظَّمةالتفاقية مكافحة  املكملواألطفال، 

وجيب أن تستند التدابري الفعالة للتصدي للجرمية املنظّمة عرب الوطنية، مبـا فيهـا االجتـار      -١٠
ــز      ملخــدراتاب ــاء القــدرات وتعزي ــرامج لبن ــالغرض وإنشــاء ب ــة إطــار تشــريعي واف ب ، إىل إقام

تلـك املسـؤولية شـكل    تتخـذ  و. قليمي على أساس تقاسـم املسـؤولية  التعاون اإلقليمي ودون اإل
───────────────── 

  )٥(  Paul Sarno, “The war on drugs”, Southeast Asian Affairs, vol. 2009, pp. 223-241. 
  )٦(  Ralf Emmers, “International regime-building in ASEAN: cooperation against the illicit trafficking 

and abuse of drugs”, Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic 

Affairs, vol. 29, No. 3 (2007), pp. 506-525. 
وميكن االطالع عليه يف املوقع  ،٢٠٠٩نشرة مكتب األمم  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف عام   )٧(  

 www.unodc.org/documents/human-trafficking/Trafficking_in_Persons_in_Europe_09.pdf: التايل
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اتفاقــات ثنائيــة وأنشــطة تعـــاون ألغــراض املصــادرة وتبـــادل املعلومــات ونقــل التكنولوجيـــا        
الدوليـة   املنظمـات جتماعات التحضريية اإلقليمية الضوء على أن عمل اال وسلَّطت. والتدريب

اجلرميـة  ومـن شـأن التصـديق علـى اتفاقيـة مكافحـة       . يف هذا اال حباجة إىل مزيد من التنسـيق 
التصــدي البلــدان بإطــار قــانوين مــتني شــامل للتعــاون الــدويل علــى  يــزوداوتنفيــذها أن  املنظَّمــة
  .باملخدراتمية املنظّمة، مبا فيها االجتار اجلماعات اإلجرا لعمليات

    
    املنظَّمةعمل اجلماعات اإلجرامية املتبعة يف حتليل أساليب  احلسنةاملمارسات   - باء  

وتعـــاظم هـــذا طبيعـــة اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظّمـــة وعملـــها بفهـــم  ازداد االهتمـــام  -١١
اجلماعـات اإلجراميـة التقليديـة الـيت     بفعل ما طرأ من تغريات بينة علـى طبيعـة    االهتمام مؤخراً

 لتنفيـذ عمليـات إجراميـة    اأفـراد  جتمـع حتـت مظلتـها    مـتغرية أكثر مرونـة  " شبكات"إىل  حتولت
  .شبكات خمتلفة ويشكِّلونخمططات أخرى وضع إىل خمتلفة ينتقلون بعدها 

ــة       -١٢ ــة لدراسـ ــاطق خمتلفـ ــة يف منـ ــة منظّمـ ــات إجراميـ ــل جلماعـ ــات حتليـ وأُجريـــت عمليـ
وأفضـى حتليـل أُجـري لكبـار املتجـرين      . ختالفات املوجودة يف هياكلها وأساليبها وعملياـا اال
ويـوحي   )٨(.املخـدرات يف أربعة بلدان إىل وضـع تصـنيف ومنـاذج لتنظـيم شـبكات       املخدراتب

، وهـي معلومـات ميكـن    املخـدرات هذا األمر بوجود أنواع وخصائص مميزة لشبكات االجتار ب
وكشـفت دراسـة أُجريـت    . فهم هـذه الشـبكات والـتكهن بأسـاليب عملـها      االستفادة منها يف

الكولومبيني يف كل من كولومبيا وهولنـدا النقـاب    املخدراتملدة مخس سنوات عن املتجرين ب
وأضـافت بــذلك رؤيــة  مـرن وغــري متجــانس،   ذات تكــوينلالجتـار بالكوكــايني   منظمــاتعـن  

  )٩(.ة املنظّمةلتصنيف عمليات اجلماعات اإلجرامي متعمقة
كـان عـامالً    قـوى سياسـية حمليـة   دعـم  يف دراسـة حبثيـة عـن املافيـا يف إيطاليـا أن       وتبين  -١٣

اجلرميــة وبطريقــة مماثلـة، رئــي لــدى حتليــل ظهــور   )١٠(.ودوافعهــا وهيكلــها رئيسـياً يف أنشــطتها 
ارسة الفسـاد كـان   التماس احلماية من جهات خاصة وممبعد ايار االحتاد السوفييت أن  املنظَّمة

───────────────── 
  )٨(  Frederick Desroches, “Research on upper level drug trafficking: a review”, Journal of Drug 

Issues, vol. 37, No. 4 (2007), pp. 827-844.  
  )٩(  Damián Zaitch, Trafficking Cocaine: Colombian Drug Entrepreneurs in the Netherlands (New 

York, Springer, 2008).  
)١٠(  Letzia Paoli, Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style (New York, Oxford University 

Press, 2008).  
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أيضـا   وقـدم  )١١(.ممارسـته أثّر على هيكل النشـاط اإلجرامـي املـنظّم وأسـاليب      هلما دور تارخيي
يف آســيا الوســطى معلومــات مفيــدة عــن العالقــة املشــتركة بــني  اجلرميــة املنظَّمــةتقيــيم ملســتوى 

الـيت   املخـدرات اج املوقع اجلغرايف من املراكز الرئيسية إلنتـ قرب الفساد واالنقسامات العرقية و
يف دراســة عــن اجلماعــات اإلجراميــة املنظّمــة  وتبــين )١٢(.ارتفــاع مســتويات اخلطــرتســببت يف 

ــة      ــة املؤسســات احلكومي ــة وفعالي ــأثريات البيئي ــة بإســبانيا أن الت ــل هام ــو اجلماعــات   عوام يف من
اجلرميـة  تعلقـة ب فهم العمليـات امل تفيد يف  مفصلةهذه الدراسات معلومات  وتقدم )١٣(.املذكورة
وتصنيفها والتصدي هلا يف مواقع خمتلفة واملسـاعدة يف كشـف أوجـه التشـابه فيمـا بـني        املنظَّمة

  .خمتلف الواليات القضائية
فهـم هيكـل    من احلاالت اليت كشـفت أسـرارها يـزداد   حتليل املعلومات املستمدة  ومن  -١٤

مـثال بيانـات مفصـلة مـن ملفـات       مدتاستفقد . باملخدراتواالجتار  اجلرمية املنظَّمةوعمليات 
هيلـز  "املعـروف باسـم   نادي الـدراجات الناريـة    غارة علىإنفاذ القانون يف أعقاب شن أجهزة 

مراقبـة   تفريغـات لعمليـات  ومشلـت املعلومـات املسـتقاة    ). عملية فصل الربيع(يف كيبيك  "جنلزأ
ماعة وشركائهم علـى مـدى   إلكترونية ومادية وتسجيل كم هائل من االتصاالت بني أفراد اجل

مــن التحليــل أن أفــراد عصــابة الــدراجات الناريــة مل يكونــوا أهــم   تبــينو. فتــرة مخــس ســنوات
 وجرائم متعلقة باألسـلحة  املخدراتيف الشبكة اإلجرامية املتورطة يف االجتار ب العناصر احملورية

ــل   ــوال وجــرائم قت ــة كشــبكة    . وغســل األم ــدراجات الناري ــد عملــت عصــابة ال واحــدة ال وق
مـن االتصـاالت    اًنسـبي  الًقلـي  اًعـدد  كـانوا جيـرون  أفـراد العصـابة   كبـار  كمجموعة هرمية، ألن 

أن دور زعمـاء العصـابة كـان حمـدوداً يف     وتشـري هـذه النتـائج إىل    . مـن هـم دوـم   املباشرة مـع  
م توجيـه أوامـره   كـان بوسـعهم  أفـراد العصـابة   كبـار  ، أو بطريقة أخرى، إىل أن التنفيذ العملي

بينمـا هـم يف موقـع بعيـد يقلـل مـن        إىل األفراد األدىن منهم مرتبة لتنفيـذ أنشـطة غـري مشـروعة    
  )١٤(.خطر وقوعهم يف أيدي أجهزة إنفاذ القانون

───────────────── 
)١١(  Federico Varese, The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy (New York, 

Oxford University Press, 2005).  
)١٢(  Slawomir Redo, Organized Crime and Its Control in Central Asia (Huntsville, Texas, Office of 

International Criminal Justice, 2004). 
)١٣(  Jennifer Sands, “Organized crime and illicit activities in Spain: causes and facilitating factors”, 

Mediterranean Politics, vol. 12, No. 2 (2007), pp. 211-232.  
)١٤(  Carlo Morselli, “Hells Angels in springtime”, Trends in Organized Crime, vol. 12, No. 2 (2009), 

pp. 145-158.  
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وتبـذل جهــود عديـدة لتحليــل أســاليب عمـل اجلماعــات اإلجراميـة املنظّمــة يف مواقــع       -١٥
ول علــى البيانــات يف مواقــع كــثرية  احلصــ تعــذُّربســبب  تعثَّــرتخمتلفــة، غــري أن هــذه اجلهــود  

األحيـان وألن العديـد مـن املنـاطق مل خيضـع       كـثري مـن  يف املختارة للتحليـل  املواقع  قلةوبسبب 
 لبعدعلـى مـدار  ومثة نقص أيضـا يف تكـرار عمليـات التحليـل     . بالصورة الكافية لفحص مفص 

نـب مـع إجـراء تقييمـات     ومن الضروري بذل هذه اجلهود جنبا إىل ج. واحدةالزمن يف مواقع 
مقارنة من أجل إتاحة اال أمام دراسة االجتاهات السائدة يف النشاط اإلجرامي املـنظّم، ألـا   

  .منع اجلرمية ومكافحتها تتغري تغرياً سريعاً إزاء تدابري
    

    سياسية تصديف إطار وضع تدابري  اجلرمية املنظَّمةتقدير وتقييم خماطر   - جيم  
بري التصدي السياسية إىل حـد كـبري علـى إجـراء تقييمـات دقيقـة للمخـاطر        تتوقف تدا  -١٦
حتديـد هـذه املخـاطر إجـراء تقييمـات حمليـة حمـددة بـدال          ويتطلب. اجلرمية املنظَّمة تشكِّلهااليت 

ومــع . ، وذلـك بسـبب االختالفــات داخـل البلـدان واملنـاطق     النطـاق  مـن إصـدار أحكـام عامليــة   
  .هنااملستوى الوطين يرد ذكرها على  تبذل جهود عديدةذلك، 
ويتواصـل بـذل عـدد متزايـد مـن اجلهـود بشـأن تقيـيم املخـاطر أو التهديـدات النامجـة عــن              - ١٧

إنفــاذ  أجهــزةوغالبــا مــا تضــطلع . ، ومعظمهــا ينصــب علــى اجلماعــات اإلجراميــة اجلرميــة املنظَّمــة
 تشـكِّل األكثـر خطـورة أو الـيت    القوانني بإجراء هذه التقييمات لتحديد ماهية اجلماعات اإلجراميـة  

وتنطوي األساليب املستخدمة يف حتديد املخـاطر علـى حتديـد جمـال نشـاط اجلماعـات       . أكرب ديد
  )١٥(.حبسب مساا وخطورا احملتملة تصنيف مرتبتهااإلجرامية املعروفة يف البلد ومن مث 

، ألن مـن املـرجح   رةاخلطـو ومثة ج بديل يقترح تقييم املنتجـات واألسـواق الشـديدة      -١٨
والفـرق بـني هـذين    . إنفاذ القـانون  تسعى وراءهم أجهزةأن جتتذب هذه األسواق اجلناة الذين 

النـهج   يركِّـز علـى اـرمني الشـديدي اخلطـورة، بينمـا       يركِّـز أن النـهج التقليـدي    هـو النـهجني  
التحديـد  أن ري النـهج األخـ   ويفتـرض . اخلطورةالبديل على حتديد املنتجات واألسواق الشديدة 

وقـد يكـون هـذا    . اجلنـاة  اخلطـورة سـيؤدي إىل معرفـة   الصحيح للمنتجات واألسواق الشـديدة  

───────────────── 
  )١٥(  Canada, Royal Canadian Mounted Police, 2006 Canada/US Organized Crime Threat Assessment 

(2006), available from www.rcmp-grc.gc.ca/oc-co/octa-mlco-eng.htm; United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, Serious Organized Crime Agency, The United Kingdom Threat 

Assessment of Serious Organized Crime (2007). 
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 الـيت مل علـى املنتجـات واألسـواق     التعـرف  مـن خـالل تلـك العمليـة    متييزا مهما ألن باإلمكـان  
  )١٦(.اجلرمية املنظَّمةسياق يف  تستخدم من قبل

مـن   وتبـين . على الصعيد الـوطين  اجلرمية املنظَّمةلتقييم مستوى  ذلت عدة جهودبوقد   -١٩
مجاعـة خمتـارة مـن اجلماعـات اإلجراميـة املنظّمـة        ٤٠ مشلـت دراسة استقصـائية لألمـم املتحـدة    

عـن   أن مـن املمكـن التمييـز بـني تلـك اجلماعـات األربعـني       بلدا ومنطقة واحدة  ١٦العاملة يف 
يــر آخــر لألمــم املتحــدة تقــديرات مقارنــة  تقر وأورد. طريــق االختالفــات الــيت تعتــري هيكلــها

وسـعت   )١٧(.االجتار بالبشر يف مناطق معينة باستخدام جمموعة متنوعة من املصادر تفشيملدى 
إىل جتميع معلومات إحصائية ووصـفية مـن أجـل حتسـني فهـم الطبيعـة الدقيقـة         دراسات قطرية

هـذه اجلهـود حـىت اآلن علـى      زتركَّـ وقد . أنواع معينة من األنشطة اإلجرامية املنظّمة ملخاطر
مــن  متباينــةعلــى مسـتويات   تعــولتقــارير مــن طائفـة واســعة مــن البلـدان    وإن وردتأوروبـا،  
الـيت تواصـل مجـع معلومـات ذات     هـي  البلـدان   وقلة قليلة مـن . واملوثوقية يف املعلومات التوثيق
االجتاهـات السـائدة مبـرور    علـى أسـاس ثابـت إلتاحـة اـال أمـام دراسـة         اجلرمية املنظَّمـة صلة ب

ــة ملكافحــة اجلرميــة    ــر اجلهــود املبذول ــيم أث ــزمن أو لتقي ــك،   )١٨(.ال ــة  ومــع ذل بــذلت جهــود قليل
األسـواق   وسـري مـن خـالل إجـراء تقيـيم دقيـق للبيئـة        اجلرميـة املنظَّمـة  لقيـاس مسـتوى    ملحوظة

───────────────── 
  )١٦(  Jay S. Albanese, “Risk assessment in organized crime: developing a market and product-

based model to determine threat levels”, Journal of Contemporary Criminal Justice, vol. 24, 

No. 3 (2008), pp. 263-273.  

  )١٧(  Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries, 

published by UNODC in 2002 (www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf); and 

Trafficking in Persons: Global Patterns, published by UNODC in 2006 

(www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-globalpatterns-en.pdf%20). 

  )١٨(  Martin Cejp, “Organised crime in the Czech Republic in 2006 compared with developments 

between 1993 and 2005”, Trends in Organized Crime. vol. 12, No. 1 (2009), pp. 30-58; Gorazd 

Meslo, Bojan Dobovsek and Zelimir Kesetovic, “Measuring organized crime in Slovenia”, 

Problems of Post-Communism, vol. 56, No. 2 (2009), pp. 58-62; C. E. Dettmeijer-Vermeulen and 

others, Trafficking in Human Beings: Supplementary Figures — Sixth Report of the Dutch 

National Rapporteur (The Hague, Bureau of the Dutch National Rapporteur on Trafficking in 

Human Beings, 2008), available from http://english.bnrm.nl/reports/index/; and United States of 

America, Department of State, Trafficking in Persons Report: June 2009, publication No. 11407 

(Washington, D.C., 2009), available from www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm.  
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 وبإمكـان . إنفاذهـا  علـى  والقدرة، وحتليل ملدى كفاية القوانني احلايل املشروعة وغري املشروعة
  )١٩(.على النشاط اإلجرامي املنظّمقيد اإلعداد هذا النوع من التحليل التكهن بأثر التشريعات 

، وهـي حالـة   اجلرميـة املنظَّمـة  ونادرا ما تجرى دراسات متعددة اجلنسـيات عـن خمـاطر      -٢٠
غـري أنـه   . تراكمـة احلصـول علـى املعلومـات امل   تعـذر  توافر البيانات أو  عدميرجح أن تعزى إىل 

جهــاز الشــرطة والنيابــة العامــة واحملــاكم (يف دراســة مقارنــة أن نوعيــة مؤسســات الدولــة  تبــين
مســتويات الفســاد بغــض النظــر عــن مســتوى التنميــة    عامــل يف تفســريهــي أهــم ) وهلــم جــرا

الفسـاد  وسيادة القـانون و  اجلرمية املنظَّمةوسعى حتليل آخر إىل وضع منوذج يعلل آثار . الوطنية
يضـم بيانـات عـن املفـاهيم      اجلرميـة املنظَّمـة  ووضع مؤشـر لقيـاس مسـتوى    . على الثروة الوطنية

والفسـاد وغسـل األمـوال ونطـاق      املقيـدة ضـد  جمهـول   وجـرائم القتـل    اجلرمية املنظَّمـة املتعلقة ب
ي وتشــري هــذه الدراســات إىل أن باإلمكــان قيــاس نطــاق النشــاط اإلجرامــ   . االقتصــاد الســري

املــنظّم، ممــا سيســمح بتقيــيم الــتغريات الطارئــة عليــه مبــرور الــزمن وقيــاس أثــر اجلهــود املبذولــة   
  )٢٠(.اجلرمية املنظَّمةملكافحة 

املسـتمدة مـن التجربـة    البيانـات املنهجيـة    تفحصأخرى لتقييم املخاطر  اًجهود غري أن  -٢١
اميـة املنظّمـة ودالالت التنبـؤ    لكي يتسىن حتديـد عالقـات االرتبـاط بـني األنشـطة اإلجر     العملية 

ويجــرى الكــثري مــن هــذه التحلــيالت علــى الصــعيد احمللــي نظــرا الرتفــاع مســتوى تــوافر   . ــا
البيانات احمللية بشكل عام ووجـود اختالفـات كـبرية يف طبيعـة النشـاط اإلجرامـي املـنظّم فيمـا         

اإليـذاء ومقـابالت يف    وأُجريـت علـى سـبيل املثـال دراسـة استقصـائية عـن       . بني املنـاطق احملليـة  
احملليـة واملـدى    بـدوائر األعمـال   اجلرميـة املنظَّمـة  ثالث مـدن حبثـت أمنـاط اإليـذاء الـذي تلحقـه       

ورئي أن هناك اختالفـات كـبرية   . اجلرمية املنظَّمة دوائر األعمال للمشاركة يفالذي تدعى فيه 
───────────────── 

)١٩(  Tom Vander Beken, “Risky business: a risk-based methodology to measure organized crime”, 

Crime, Law and Social Change, vol. 41, No. 5 (2004), pp. 471-516; Ernesto U. Savona, 

“Initial methodology for the crime proofing of new or amended legislation at the EU level”, 

European Journal on Criminal Policy and Research, vol. 12, Nos. 3-4 (2006), pp. 221-228; 

and Tom Vander Beken and Annelies Balcaen, “Crime opportunities provided by legislation in 

market sectors: mobile phones, waste disposal, banking, pharmaceuticals”, European Journal 

on Criminal Policy and Research, vol. 12, Nos. 3-4 (2006), pp. 299-324. 
)٢٠(  Edgardo Buscaglia and Jan van Dijk, “Controlling organized crime and corruption in the 

public sector”, Forum on Crime and Society, vol. 3, Nos. 1 and 2 (2003) (United Nations 

publication, Sales No. E.04.IV.5), pp. 3-34; and Jan van Dijk, The World of Crime: Breaking 

the Silence on Problems of Security, Justice and Development Across the World (Thousand 

Oaks, California, Sage Publications, 2008). 
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دعــوة دوائــر األعمــال لشــائع يف طبيعــة النشــاط اإلجرامــي املــنظّم فيمــا بــني األحيــاء وأن مــن ا 
إىل إمكانيـة حتسـني قيـاس طبيعـة     املماثلـة  وتشـري الدراسـات    )٢١(.اجلرميـة املنظَّمـة  يف  للمشـاركة 

أجهـزة إنفـاذ    وتقييم جهـود األعمال املشروعة  دوائرالنشاط اإلجرامي املنظّم ونطاقه فيما بني 
  .هلذا النشاطيف التصدي القانون 

ــة نســ   وكُرســت  -٢٢ ــود قليل ــل  بيا لتفســري جه ــيت جتع اجلماعــات والشــبكات   األســباب ال
فمـا األسـباب الـيت تقـف وراء تفضـيل      . معينـة إجراميـة   أنشـطة  ختتار ممارسـة اإلجرامية املنظّمة 

املنتجـات  بالسـجائر أو االجتـار بالبشـر أو االجتـار      ريـب علـى  أو االجتار ا  املخدرات ريب
علـى   تبعة يف اإلجابـة علـى هـذا السـؤال    أحد النهج امل ركِّزوييف حاالت ومواقع معينة؟  املقلَّدة

، وهـو عبـارة عـن منظـور ينصـب تركيـزه       "اجلرميـة   األحوال الـيت متنـع  "أو " األنشطة الروتينية"
األنشطة اإلجرامية املنظّمة، وعلـى األمـاكن، ال علـى     البيئات املواتية ملمارسةأو  احمليطاتعلى 

قــدر كــبري مــن النشــاط اإلجرامــي   ويتوقَّــف. رتكــاب اجلــرائمدوافــع األفــراد أو اجلماعــات ال 
املنظّم على مـا جيـري مـن معـامالت يف األمـاكن العامـة، لـذا فـإن حتسـني وسـائل مراقبـة هـذه             
األماكن والسيطرة عليها رمبـا يقلـل مـن فرصـة ارتكـاب اجلـرائم املنظّمـة الصـغرية فيهـا، األمـر           

ولكـن مل يطبـق    )٢٢(.الكـبرية  ات اإلجراميـة املنظّمـة  الذي من شأنه أن يؤثر بـدوره علـى العمليـ   
، ولـذلك فـإن مـن غـري     اجلرميـة املنظَّمـة  بعد ج األنشـطة الروتينيـة تطبيقـا واسـع النطـاق علـى       

الواضــح مــا إذا كــان التركيــز علــى جمــاالت النشــاط اإلجرامــي واســتبعاد الــدوافع الفرديــة           
  .رامية املنظّمة على نطاق واسعمن االضطالع باألنشطة اإلج سيحدانالرتكابه 

    
وسائر  املخدراتاالجتاهات اإلقليمية السائدة فيما يتعلق بالصالت بني االجتار ب  - دال  

    أنشطة االجتار غري املشروع
وسـائر   املخـدرات يوجد العديد من التقييمات املتعلقة بالصالت القائمـة بـني االجتـار ب     -٢٣

األســلحة الناريــة وغســل بن قبيــل االجتــار بالبشــر أو أشــكال أنشــطة االجتــار غــري املشــروع، مــ
قدرتـه هائلـة علـى إدرار    أن معظـم البلـدان و  ميـارس يف   املخـدرات االجتار ب ألنونظرا . األموال

اإلجرامية إىل مـا هـو أبعـد     التوسع يف أنشطة املنظماتأرباح كبرية، فإنه يعترب مصدرا لتمويل 
) املكتـب (واجلرميـة   املخـدرات ألمـم املتحـدة املعـين ب   وأجـرى مكتـب ا  . املخـدرات من االجتار ب

───────────────── 
)٢١(  Nick Tilley and Matt Hopkins, “Organized crime and local businesses”, Criminology and 

Criminal Justice, vol. 8, No. 4 (2008), pp. 443-459.  
)٢٢(  Marcus Felson, The Ecosystem for Organized Crime, HEUINI Papers, No. 26 (Helsinki, European 

Institute for Crime Prevention and Control,  affiliated with the United Nations, 2006). 
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وتناولــت هــذه . املخــدراتو اجلرميــة املنظَّمــةدراســات إقليميــة تبحــث الصــالت القائمــة بــني   
ــان      ــطى ودول البلقـ ــا الوسـ ــا وأمريكـ ــة يف أفريقيـ ــة والتنميـ ــات اجلرميـ ـــيالدراسـ  )٢٣(.والكاريبـ

قليمــي يف التصــدي للتهديــدات الــيت  وأشــارت هــذه التقييمــات إىل الــدور احلاســم للتعــاون اإل  
أو األســلحة الناريــة، وكــذلك /و املخــدراتأو /تواجههــا املنطقــة، مثــل االجتــار باألشــخاص و

  .، فضال عن الفساد وغسل األموالاجلرمية املنظَّمةسائر أشكال 
ــر    -٢٤ ــدهوخلـــص تقريـ ــار ب  أعـ ــن االجتـ ــب عـ ــدراتاملكتـ ــا إىل أن   املخـ ــرب أفريقيـ يف غـ

فيهــا موصــولة  املخــدراتعــرب مجيــع بلــدان املنطقــة وأن شــبكات االجتــار ب   فَّقيتــدالكوكــايني 
يف هـذا   أنـه مـن غـري املتـاح احلصـول علـى بيانـات أساسـية        ومن املؤسف . بشبكات يف أوروبا
ــل    ــا جيع ــل االجتاهــات  االســتهدافالصــدد، مم ــرا صــعبا ، وحتلي ــث إن أبســط   ،أم ــات حي البيان
ويتفـاقم  . غـري متـوفِّرة   ار ـا وتعاطيهـا يف غـرب أفريقيـا    واالجتـ  املخـدرات األساسية عن إنتـاج  

سـيادة   ومـن مث فـإن مبـدأ   يف املنطقـة بفعـل ضـعف املؤسسـات فيهـا،       املخـدرات خطر االجتـار ب 
  )٢٤(.ديدا ألمن املنطقة مما يشكِّلأو بانتظام ال يطبق بصورة يقينية القانون 

ــر لألمــم املتحــدة عــن االجتــار ب     -٢٥ ــة  راتاملخــدوذكــر تقري ـــييف منطق ــرغم   الكاريب ــه ب أن
مبجملــها قــد علقــت بــني مطرقــة   الكاريبـــياملنطقــة، فــإن منطقــة  دولاالختالفــات الكــبرية بــني 

وفــرة  ظـاهرة كـثريا مــن   فهــي تعـاين : لعــدة سـنوات  املخـدرات االجتــار الـدويل ب أنشـطة  وسـندان  
ب هـذا  بويتسـ . مالطلـب عليهـا يف بلـدان الشـ    وجـود  يف بلدان اجلنوب و املخدرات العرض من
 احمللـي على الصـعيد   املخدرات مشاكل تعاطيتفاقم  مشاكل تابعةيف نشوب  املخدراتاالجتار ب

ويتجرون باألسـلحة الناريـة    خمدراتما يتقاضون أجورهم يف شكل  كثرياً مهريب املخدراتألن 
د يف صـفوف  الفسـا  يزيـد مـن  أحيانـا ـا، ممـا    املخـدرات  وتقايض  املخدرات ضمن صفقات بيع

وتتعــاظم كـــذلك مشـــاكل االجتـــار  . املخـــدراتالشــرطة وغســـل األمـــوال املتأتيــة مـــن أربـــاح   
ــة الســياحية واخلــدمات  أنشــطةبفعــل  املخــدراتب ــيت  الكــربى املالي ــة ال ــرة  باملنطق ــؤدي إىل كث ت

───────────────── 
)٢٣(  Crime and Development in Central America: Caught in the Crossfire (United Nations publication, 

Sales No. B.07.IV.5); Crime, Violence and Development: Trends, Costs and Policy Options in the 

Caribbean published by UNODC and the World Bank in March 2007 

(www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Caribbean-study-en.pdf%20%20); Drug 

Trafficking as a Security Threat in West Africa, published by UNODC in 2008 

(www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Drug-Trafficking-WestAfrica-English.pdf); 

and Crime and Its Impact on the Balkans and Affected Countries, published by UNODC in 2008 

(www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Balkan_study.pdf).  
  .... Drug Trafficking as a Security Threatاملرجع نفسه،   )٢٤(
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 املقيمني يف بلـدان أمريكـا   الكاريبـي رعايا دول وأنشطةرحالت الطريان اليومية إىل هذه البلدان 
  )٢٥(.الذين يعملون يف توزيع املخدرات وغسل األموالالشمالية وأوروبا 

ورئـي يف تقريـر   . حتليـل جلوانـب اجلرميـة يف أمريكـا الوسـطى إىل نتـائج مماثلـة        وتوصل  -٢٦
املكتب أن تأثري مشكلة اجلرميـة علـى االسـتقرار والتنميـة يف أمريكـا الوسـطى ال يضـاهيه         أعده

ا، يف ضوء ارتفـاع معـدالت اجلرميـة وحبسـب اسـتطالعات الـرأي العـام        تأثري أي مشكلة سواه
  )٢٦(.وعالقة الترابط القائمة بني الفساد واالقتصاد يف هذه البلدان النامية

 اجلرميـة املنظَّمـة   كان موضوعه ،املكتب عن جنوب شرق أوروبا أعدهيف تقرير  وتبين  -٢٧
زالـت متثّـل منطقـة العبـور األوىل للـهريوين املوجـه        أن املنطقة ما ،املخدراتوالفساد واالجتار ب
أن املشــاكل ذات الصــلة مثــل االجتــار بالبشــر  تبــينوباإلضــافة إىل ذلــك، . حنــو أوروبــا الغربيــة

بـرغم إحـراز بعـض التقـدم      كـبرية والفساد وسيادة القـانون وإصـالح النظـام القضـائي ال تـزال      
  )٢٧(.ي بعد فترة انتقاليةاالستقرار االقتصادي والسياس بفضل ازدياد

املــواد وتبــين أن قرصــنة . املخــدراتوتــرتبط أيضــا أشــكال أخــرى للجرميــة باالجتــار ب   -٢٨
الكشـف   احتمـاالت الرقمية تدر أرباحا طائلة على اجلماعات اإلجرامية املنظّمة وأن  اإلعالمية

يف أربعـة   املقلَّـدة السـلع   ممـن يشـترون  ووجِد يف دراسة أُجريت علـى متطـوعني    )٢٨(.قليلةعنها 
الشـاري للحصـول علـى أفضـل قيمـة بـأرخص سـعر أسـهمت          يتصـورها بلدان أن العالقة الـيت  

وحـدد حتليـل    )٢٩(.بدال مـن اختـاذ موقـف جتاههـا     املقلَّدةأكرب إسهام يف قراره شراء هذه السلع 
ملرتبطـة بـرواج   يف العـامل والعوامـل ا   إىل أبعـد مـدى  آخر املواقع اليت يستشري فيها تقليد السلع 

جميـــات امـــن األقـــراص املدجمـــة وأقـــراص الفيـــديو الرقميـــة والرب      املنتجـــات املقلَّـــدة أســـواق 
معهـد األمـم املتحـدة     أعـده وحبـث تقريـر    )٣٠(.واملستحضرات الصيدالنية واملالبس واوهرات

───────────────── 
)٢٥(  Crime, Violence and Development: ...املرجع نفسه ،.  
)٢٦(  Crime and Development in Central America ...املرجع نفسه ،.  
)٢٧(  Crime and Its Impact on the Balkans ...املرجع نفسه ،. 
)٢٨(  Jeffrey Scott McIllwain, “Intellectual property theft and organized crime: the case of film piracy”, 

Trends in Organized Crime, vol. 8, No. 4 (2005), pp. 15-39.  
)٢٩(  Elfriede Penz, Bodo B. Schlegelmilch and Barbara Stöttinger, “Voluntary purchase of counterfeit 

products: empirical evidence from four countries”, Journal of International Consumer Marketing, 

vol. 21, No. 1 (2009), pp. 67-84; and Jason Rutter and Jo Bryce, “The consumption of counterfeit 

goods: ‘Here be pirates?’”, Sociology, vol. 42, No. 6 (2008), pp. 1146-1164. 
)٣٠(  Peggy Chaudry and Alan Zimmerman, The Economics of Counterfeit Trade: Governments, 

Consumers, Pirates and Intellectual Property Rights (Berlin, Springer, 2009).  
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ال وقطـع  األدوية والعقاقري ولعب األطفـ  تقليداجلرمية والعدالة طبيعة ونطاق  لبحوثاألقاليمي 
الغيار وغريها من السلع، وأشار إىل ضـرورة حتسـني مجـع البيانـات وإدخـال تعـديالت قانونيـة        

  )٣١(.اجلرمية املنظَّمةوأساليب إنفاذ القانون واالهتمام بدور 
ومن األمهية مبكان توثيق أوجـه التشـابه واالخـتالف علـى الصـعيد اإلقليمـي ألغـراض          -٢٩

مـثال مجاعـات مـن خـارج منطقـة احملـيط        فقد أصبحت. خلاستراتيجيات التد ورسمالتدريب 
ــة يف هــذه املنطقــة   ــيمن اهلــادئ  ــدان اآلســيوية مهتمــة  . علــى أنشــطة اجلرميــة عــرب الوطني فالبل

، بينمــا تتطلــع حكومــات الــدول اجلزريــة يف احملــيط  هنــاكبــاملوارد الطبيعيــة الرخيصــة املتــوفرة  
وخلـص حتليـل إىل أن   . حة واالسـتثمارات كوجهة للصـادرات ومصـدر للسـيا   إىل آسيا اهلادئ 

، وهـي ترتكـب   األخشـاب قطـع  وعلـى هـوامش أنشـطة الصـيد القـانوين       متارس اجلرمية املنظَّمة
كمـا ميثّـل   . املخـدرات لالجتـار باألسـلحة أو    عمـال قطـع األخشـاب   أحيانا باستخدام خميمـات  

. يعيـة بطرائـق تسـتغل بلـدام    عندما يبيع مسؤولون يف احلكومة املوارد الطب الفساد ديدا أكرب
يف اإلدارة وإنفــاذ القــانون لتقليــل فــرص  ويلــزم االرتقــاء بالكفــاءة والتحلــي مبزيــد مــن النـــزاهة

  )٣٢(.إجرامي منظّمنشاط مزاولة األنشطة واملخططات الفاسدة اليت تنطوي على 

ــل ألنشــطة االجتــار     -٣٠ ت يف آســيا أن الســوق غــري املشــروعة منــ    باملخــدراتوذكــر حتلي
وقد تعثّرت احللـول الفعالـة يف هـذا املضـمار بفعـل       )٣٣(.منو االقتصادات املشروعة بالتوازي مع

على حنـو أكثـر دقـة وكمـاال وعـدم       املخدراتتعاطي انتشار  وعدم اإلملام مبدىنقص التمويل 
يف املنطقــة  املخــدراتمــا يتصــل ــا مــن مشــكلة  تــوافر البيانــات ذات الصــلة الالزمــة لدراســة  

  )٣٤(.علميةدراسة 
وتناول عدد من الدراسات مشكلة ريب املهـاجرين ذات الصـلة باملوضـوع، بـالرغم       -٣١

ــن أن دور  ــة م ــة املنظَّم ــذه  اجلرمي ــاتيف ه ــا   املنظم ــا متام ــيس مفهوم ــدعوى   . ل ــد أُقيمــت ال وق
العديـد مـن اـرمني     وكـان مهـريب البشـر يف عـدد كـبري مـن البلـدان،       علـى كـثري مـن     القضائية

───────────────── 
)٣١(  United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, Counterfeiting: A Global Spread, 

a Global Threat (Turin, Italy, 2007). Available from 

www.unicri.it/wwd/emerging_crimes/counterfeiting.php. 
)٣٢(  Sue Windybank, “The illegal pacific, part I: organised crime”, Policy, vol. 24, No. 1 (2008), pp. 32-38.   
)٣٣(  Ryan Clarke, “Narcotics trafficking in China: size, scale, dynamic and future consequences”, 

Pacific Affairs, vol. 81, No. 1 (2008), pp. 73-93.  
)٣٤(  Chen Zhonglin and Kaicheng Huang, “Drug problems in China: recent trends, countermeasures and 

challenges”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol. 51, No. 

1 (2007), pp. 98-109,    
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أو نقلـهم ولـيس يف منظّمـات     باجتذاب األفرادصغرية تابعة لشبكات معنية  منظمات يعمل يف
دراسة مبنية علـى أعمـال ميدانيـة ومقـابالت أُجريـت مـع مسـؤولني         ووصفت. إجرامية كبرية

الذين يقومون بنقـل املهـاجرين غـري    " األفاعيرؤوس "مهرب  ١٠٠يف احلكومة ومع أكثر من 
جتاريـة الطـابع هـي الفاعـل األول     مجاعات صغرية  وخلصت إىل أنة، الشرعيني إىل بلدان غربي

القائمـة بـني عـامل     ومـع هـذا فالصـالت   يف نشاط التهريب وليس زعماء الشـبكات اإلجراميـة،   
  .اجلرمية السفلي واألعمال التجارية املشروعة تستدعي مزيدا من االهتمام

ــة أخـــرى معلومـــات مـــن مومســـات وزبائنـــهن بو    -٣٢ ــتبيانات ومجعـــت دراسـ اســـطة اسـ
وتشـري  . علـى جانـب الطلـب مـن هـذه املشـكلة       وركَّـزت والعمل يف امليـدان   مجهلةإلكترونية 

بطريقـة   ، حيثمـا مسـح القـانون مبزاولتـها،    نتائج الدراسة إىل أن مثة وسائل إلدارة أنشـطة البغـاء  
دى تقيــيم لــوهــذا جمــال موضــوعي للنقــاش  )٣٥(.حتمــي الضــحايا وتعــاجل مســألة االجتــار بالبشــر

، والـتحكم يف الطلـب علـى    بشأن عرض ضحايا عمليات التـهريب واالجتـار  املتنافسة  الشواغل
  .الضحايا اخلدمات اليت ميكن أن يقدمها هؤالء

ويف ضوء ما أُجنز مـن أعمـال مهمـة لتحليـل االجتاهـات اإلقليميـة السـائدة فيمـا خيـص            -٣٣
ــني االجتــار     ــة ب ــائر أن باملخــدراتالصــالت القائم ــإن مــن      وس ــري املشــروع، ف شــطة االجتــار غ

مـن جتـارب    تسـتفيد األعمـال لكـي يتسـىن للمنـاطق أن      خالصة موجزة لتلكالضروري إعداد 
فيمـا بـني هـذه املنـاطق مـن       موحـدة اآلخرين من خالل إجراء تقييمات دورية منتظمة بطريقـة  

  .أجل تقييم اجتاهات مبادرات العدالة اجلنائية وآثرها
    

بالنسبة إلجراءات مكافحة  باملخدراتية ممارسات مكافحة االجتار مدى كفا  - هاء  
    األخرى األنشطة اإلجرامية املنظّمة

ــار       - ٣٤ ــتخدمت ممارســات كــثرية ملكافحــة االجت ــائر األنشــطة اإلجراميــة    باملخــدراتاس وس
لفـة أي  تكولذلك فإنـه ال يـزال صـعبا تقيـيم     . ولكن قلما أُجريت عمليات تقييم لفاعليتهااملنظّمة، 

  .يف املنطقة اجلرمية املنظَّمةهذه املمارسات ومنافعها وأثرها على الضحايا أو على  من
 مــع ظهــور مشــاعريف وضــع اســتراتيجيات ملكافحــة غســل األمــوال  ولقــد بــدأ العمــل  -٣٥

ويتواصل هـذا  ، باملخدراتالقلق من احلركة الدولية للعائدات غري املشروعة املتأتية من االجتار 
───────────────── 

)٣٥(  Sheldon X. Zhang, Chinese Human Smuggling Organizations: Families, Social Networks, and 

Cultural Imperatives (Palo Alto, California, Stanford University Press, 2008); and Andrea Di Nicola 

and others, eds., Prostitution and Human Trafficking: Focus on Clients (New York, Springer, 2009).  
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اعتمـد عـدد كـبري مـن القـوانني وأُنشـئت       قـد  و. بشأن عائدات النشاط اإلجرامي املنظّم العمل
وكاالت كثرية للرصد يف مجيع أحناء العـامل للكشـف عـن األمـوال غـري املشـروعة داخـل إطـار         

أنــه كُرســت جهــود غــري كافيــة   مفصــلحتليــل  وبــين. النظــام املــايل وخارجــه علــى حــد ســواء 
وعليـه، ال يـزال صـعبا تقيـيم مـدى فعاليـة        )٣٦(.نهجية عن أثـر هـذه اجلهـود   إلعداد معلومات م

  .ملكافحة غسل األموال أو فعالية إنفاذ هذه التشريعات املوجهةجهود سن التشريعات 
ولُوحظ أن التدابري التنظيمية والقانونية، من قبيـل تعزيـز قـوانني ضـبط األصـول للحـد         -٣٦

 بـــربامجالفســـاد ومكافحتـــه، هـــي حباجـــة إىل أن تقتـــرن مـــن غســـل األمـــوال أو تـــدابري منـــع 
معدالت البطالـة، مـن أجـل احلصـول علـى نتـائج أفضـل يف         العمل على خفضاجتماعية، مثل 

ــة املنظَّمــة و باملخــدراتجمــال مكافحــة االجتــار    ــاع اســتراتيجيات     )٣٧(.اجلرمي وال غــىن عــن اتب
األمـم املتحـدة    عـدد وتساعد . ةوخطط حمددة لتحقيق هذه األهداف بطريقة تدرجيية ومستدام
  )٣٨(.املبدأ واملمارسة بنيوكتيباا وغريها من أشكال املساعدة التقنية يف سد الفجوة 

 ضـلَّل يف كثري من األنشطة اإلجرامية املنظّمة، وخصوصا إذا  حموريواالحتيال عنصر   -٣٧
صل بذلك مـن عمليـات   اجلاين الضحية، مثل التزوير واالجتار بالبشر وانتحال الشخصية وما يت

البيئــة وجــود عالقــات ارتبــاط بــني  بنجــاح االحتيــال  ممارســةالقــدرة علــى  وتتطلَّــب. احتيــال
وترتكــب شــبكات إجراميــة منظّمــة عــابرة . أوســاط إنفــاذ القــانونوالفرصــة وقــدرات أجهــزة 

. االحتيال، فيما ترتكب بعضها اآلخر مجاعـات إجراميـة صـغرية    أعمالللحدود الوطنية بعض 
ــ ــال كــبرية مــن دون االخنــراط يف صــفوف     وم ــات احتي ــون عملي ــراد يرتكب ن املعــروف أن األف

وقـد تكـون   . لشـركات الكـبرية  ا لدىوأصبح تقييم خماطر االحتيال أمرا شائعا . اجلرمية املنظَّمة

───────────────── 
)٣٦(  Peter Reuter and Edwin M. Truman, Chasing Dirty Money: Progress on Anti-Money Laundering 

(Washington, D.C., Institute for International Economics, 2004).  
)٣٧(  Taking on the unholy family”, Economist, vol. 392, 25 July 2009; and Nathan Jones, “Using 

counterinsurgency strategy to reassert the Westphalian State against criminal networks: the case of 

the Gulf Cartel in Mexico”, paper presented at the annual meeting of the International Studies 

Association, New York, February 2009.  
)٣٨(  Toolkit to Combat Trafficking in Persons (United Nations publication, Sales No. E.08.V.14); and 

Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption, published by UNODC and 

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute in 2009 

(www.unicri.it/wwk/publications/books/docs/Technical_Guide_UNCAC.pdf).  
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األساليب املتبعة يف إجراء هذه التقييمات مهمـة إلجـراء تقييمـات أوسـع نطاقـا للمخـاطر الـيت        
  )٣٩(.نشطة غري املشروعةاأل تشكِّلها

ميكن أن تستفيد من إجراء تقييم دقيق  اجلرمية املنظَّمةومثة مشكلة أخرى من مشكالت   -٣٨
وحبـث تقريـر صـادر عـن     . للممارسات احلالية هي مراقبة االجتار باألسلحة على الصـعيد الـدويل  

إىل وجـود عالقـات بـني     وتوصـل األمم املتحدة مشكلة انتشار األسلحة الصغرية يف العامل النامي 
وحددت دراسة أخرى يف منطقـة البلقـان   . وعدم االستقرار السياسي وتدريب الشرطة احلوكمة

ثالثة أنواع خمتلفة من االجتار باألسلحة وأشـار التحليـل إىل عوامـل ثقافيـة واجتماعيـة وسياسـية       
وتـوفر هـذه    )٤٠(.اأسهمت يف رواج السوق غري املشروعة لتتجاوز مسألة جين األرباح حبـد ذاـ  
  .النتائج التوجيهات الالزمة جلهود مكافحة االجتار باألسلحة يف مناطق أخرى

جهـت يف منطقـة غـرب    ووتناول تقييم أجرته مؤخرا األمم املتحدة عن عدة مشـاكل    -٣٩
يف إطـار اسـتهداف سـائر     باملخـدرات أفريقيا مدى كفاية املمارسات املعتمدة ملكافحة االجتـار  

وتعاين غرب أفريقيا مـن عـدة تـدفقات لالجتـار غـري املشـروع عـرب        . جرامية املنظّمةاألنشطة اإل
واألسلحة الصغرية واألشـخاص   املقلَّدةاحلدود الوطنية بالكوكايني والنفط والسجائر واألدوية 

أن هنــاك أســبابا  وتبــين. نــاس للعمــلأُألغــراض اســتغالهلم جنســيا والنفايــات الســامة وريــب 
فالطلــب علــى شــحنات الــنفط . جيــة علــى حــد ســواء تقــف وراء هــذه املشــاكلداخليــة وخار

املسروق وتوريد األدوية الرديئة النوعية وجتهيز السلع غـري املشـروعة يف منـاطق التجـارة احلـرة      
والسوق العاملية لألجهزة اإللكترونية املستعملة وقصـور مسـتوى الشـفافية يف املعـامالت املاليـة      

ومن املشاكل املتعلقة باملصادر الداخلية الـيت تـؤثر يف   . إىل حد بعيد ارجاخلكلها أمور تفد من 
احلالة العامة أوجه القصور الـيت تعتـري قـوانني التـراخيص والضـرائب الـيت تـؤثر علـى مسـتوى          

ــب الســجائر داخــل    ــةري ــدين أداء الشــرطة بســبب االفتقــ   املنطق ــيم  وت ــدريب والتعل ار إىل الت

───────────────── 
)٣٩(  Michael Levi, “Organized fraud and organizing frauds: unpacking research on networks and 

organization”, Criminology and Criminal Justice, vol. 8, No. 4 (2008), pp. 389-419; and Nahariah 

Jaffar and others, “The effects of fraud risk assessment on the external auditor’s ability to detect 

the likelihood of fraud: a conceptual discussion”, European Journal of Scientific Research, vol. 

17, No. 3 (2007), pp. 425-432.  
)٤٠(  Anatole Ayissi and Ibrahima Sall, eds., Combating the Proliferation of Small Arms and Light 

Weapons in West Africa: Handbook for the Training of Armed and Security Forces (United 

Nations publication, Sales No. GV.E.03.0.17); and Jana Arsovska and Panos A. Kostakos, “Illicit 

arms trafficking and the limits of rational choice theory: the case of the Balkans”, Trends in 

Organized Crime, vol. 11, No. 4 (2008), pp. 352-378.  
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هـذا   ويبـين  )٤١(.الفسـاد الـذي يشـيعه   الفوضـى   ومنـاخ والصعوبات املواجهة يف تـأمني احلـدود   
وتبادهلـا يف ضـوء تشــخيص املشـاكل املطروحــة     حســنةالتحليـل أن باإلمكـان وضــع ممارسـات    

  .جلنائيةتغيريات ال تقتصر على نظام العدالة ا تتطلباحللول  وعلى أساس أنتشخيصا دقيقا 
    

 املتجرينيف جمال التحقيق مع  اًوإقليمي وطنياًاملعتمدة  احلسنةاملمارسات   -واو  
    باملخدرات ومالحقتهم قضائياًالدوليني 

 املتجــرينيوجــد عــدد مــن املمارســات املعتمــدة وطنيــا وإقليميــا يف جمــال التحقيــق مــع    -٤٠
حينمـا تفضـي إىل   " حسـنة "املمارسـات   وتعترب أحيانا. باملخدرات ومالحقتهم قضائياًالدوليني 

إدانــة املتــهمني، ولكــن مــن الضــروري التســليم بــأن اإلدانــة هــي ليســت ســوى معيــار واحــد      
ومــن العوامــل اهلامــة األخــرى التكلفــة املاليــة  . احلســنةيســتخدم يف حتديــد إحــدى املمارســات 

بالقضـية   املعنـيني األشـخاص اآلخـرين غـري    وتأثريها علـى اجلماعـات اإلجراميـة املنظّمـة وعلـى      
  ).املواطنني العاديني(

إنفاذ القانون والنيابـة   أجهزةاملمارسات فيما بني  تبادلإىل حد بعيد  ومن املستصوب  -٤١
 الفكــرومــن املفيــد مناقشــة القضــايا الســابقة مــع نظــراء مــن بلــدان أخــرى، ألــا تــثري   . العامــة

ومثـة حاجـة إليـالء     )٤٢(.والتحقيـق  التحـري والنقاش وقد تسفر عن إدخال تنقيحات على ـج  
التحـري  مزيد من األولوية وتوفري مزيد من التمويل إلنشاء منتـديات لتبـادل اخلـربات يف جمـال     

  .وتعزيز التعاون فيما بني السلطات املختصةوالتحقيق 
كثـرة املطالـب امللقـاة علـى     ويصبح أحيانا دور جهاز الشرطة غايـة يف الصـعوبة بسـبب      -٤٢
عنـدما تعـرف    كـن للتحريـات أن حتقِّـق أفضـل النتـائج مـن اخليـوط الـيت تتوصـل إليهـا          ومي .عاتقه

ويستدعي ذلك إقنـاع اجلمهـور بـأن اإلبـالغ عـن      . عناصر الشرطة جمتمعاا احمللية وتتمتع بثقتها
 أعـده تقرير  وسلَّم. بشكل خاص النـزاعاتاجلرمية أمر يستحق العناء وأنه أفضل من حماولة حل 

ن اجلرمية يف أمريكا الوسطى بأن من املتعذر علـى أفـراد الشـرطة أن يـؤدوا هـذه املهـام       املكتب ع
مـن جبهـة إىل    وجدوا أنفسـهم وسـط جهـات متصـارعة وأخـذوا يتنقلـون بسـرعة       احليوية إذا ما 

ولكـن البـد يف ايـة املطـاف مـن االعتـراف بـأن جهـاز الشـرطة ال ميثـل سـوى العنصـر             . أخرى

───────────────── 
)٤١(  Transnational Trafficking and the Rule of Law in West Africa: A Threat Assessment, published by UNODC 

in 2009 (www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/West_Africa_Report_2009.pdf).  
)٤٢(  Leslie E. King and Judson M. Ray, “Developing transnational law enforcement cooperation: the FBI 

training initiatives”, Journal of Contemporary Criminal Justice, vol. 16, No. 4 (2000), pp. 386-401.  
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هود اليت تبذهلا الدولة ملعاجلـة قضـايا اجلرميـة، وأنـه ال يسـتطيع النـهوض ـذه        يف اجلللعيان األبرز 
  )٤٣(.املهمة لوحده

الشـهود، وهـي تسـتخدم لتـأمني حيـاة       قـوانني حلمايـة  واعتمـد عـدد متزايـد مـن البلـدان        -٤٣
العـامل   فيمـا بـني بلـدان   اختالفـا كـبريا    القـوانني وختتلـف هـذه   . املعرضني منهم لتهديدات خطـرية 

وعنـدما شـرِع يف تـوفري احلمايـة للشـهود       )٤٤(.حسبما بينه تقرير للمكتب عن املمارسات احلالية
 ٥٠و ٢٥أنه سيجري تغيري أماكن إقامة عـدد يتـراوح بـني    يف الواليات املتحدة األمريكية، قُدر 

ج يف بيد أن عدد الشـهود واألسـر املشـمولني بالربنـام     .شاهداً يف كل عام بأقل من مليون دوالر
ويخلـص مـن هـذه التجربـة     . أسـرة  ٨ ٠٠٠وشـاهد   ٤ ٤٠٠ زاد علىسنة من تطبيقه  ١٣أول 
 موضوعيومن الضروري إدراج تقييم . بدقة االهتمام بتخطيط برامج محاية الشهود ضرورةإىل 

فمـن احملتمـل   ، وعليـه  جمرمـون أنفسـهم  يف الربامج ألن العديد مـن الشـهود احملمـيني مبوجبـها هـم      
وينبغـي أن يجـرى   . يرتكب هؤالء املشاركون يف الربامج جرائم جديدة بعـد نقلـهم   بوضوح أن

حبسب تقديرها علـى سـبيل املثـال    (يف إطار تقييم أداء أحد برامج محاية الشهود مقارنة لتكاليفه 
) واجلـرائم الـيت يرتكبـها الشـهود أثنـاء مشـوهلم بالربنـامج        اإلقامـة  أماكنتغيري من خالل عمليات 

  )٤٥().النجاح يف حماكمة قيادات املنظمات اإلجرامية(لربنامج ا بفوائد
  
  

    يف جمال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية احلسنةاملمارسات   - زاي  
اتفاقيات دولية ملزمـة يف السـنوات األخـرية وعلـى العديـد مـن       إبرام التفاوض على إن   -٤٤

وبشـأن سـائر أشـكال     املطلـوبني تسـليم  االتفاقات الناجحـة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف بشـأن      
وتشـمل حـاالت   . تقـدما واضـحا يف مواجهـة اجلرميـة عـرب الوطنيـة       يشـكِّل  إمنـا التعاون الـدويل  

أخـرى غـري رمسيـة     مقابـل اتفاقـات  إبـرام اتفاقـات تعـاون رمسيـة      صـوب النجاح االجتـاه العـاملي   
ممـا يقلّـل بالتـايل    (الثنائيـة   اقـات مقابـل االتف وإبرام مزيد من اتفاقات التعاون املتعددة األطـراف  

املباشـرة  وتكتسـي االجتماعـات   ). اليت خيتبئ فيها ارمون وخيفون فيها أصـوهلم  األماكنعدد 

───────────────── 
)٤٣(  Crime and Development in Central America: ..., op. cit., see also David H. Bayley, Changing the 

Guard: Developing Democratic Police Abroad, Studies in Crime and Public Policy (New York, 

Oxford University Press, 2006).  
)٤٤(  Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized 

Crime, published by UNODC in 2008 (www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-

protection-manual-Feb08.pdf).  
)٤٥(  Jay S. Albanese, Organized Crime in Our Times, 5th ed. (Newark, New Jersey, LexisNexis, 2007).  
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ــهاء      املعقــودة بشــأن التــدريب واملســاعدة التقنيــة أمهيــة بالنســبة لتعزيــز الثقــة والتعــاون بعــد انت
إلبـرام اتفاقـات    كسـاحات ة واإلمنائيـة  االقتصـادي  بالرابطـات وثبتت فعالية االستعانة . التدريب

يف معاجلــة املســائل املشــتركة املتصــلة باجلرميــة يف كــل مــن آســيا وأوروبــا     ذات صــلة باجلرميــة
  .وأمريكا اجلنوبية

وتطـوير العمـل   املعلومات وقواعد البيانات املتاحـة  حتسني االستفادة من ومن الضروري   -٤٥
ومن الضروري أيضا تقدمي مزيـد مـن   . املطلوبنييم عملية تسل كفاءةوضع إجراءات لزيادة  على

وال . الدعم للبلدان النامية ملسـاعدا علـى حتسـني قـدرا علـى التعـاون يف ميـدان إنفـاذ القـانون         
 )٤٦(.غىن عن تتبع حاالت التعاون الدويل واإلبالغ عنها من أجـل قيـاس مسـتوى التقـدم املُحـرز     

اون الدويل يف جمال إنفـاذ القـانون واحملاكمـة، فـإن مـن      ومع أن هناك العديد من األمثلة على التع
وينبغــي التشــجيع علــى االشــتراك يف إجــراء . الضــروري واــدي إدخــال مزيــد مــن التحســينات

. التحقيقات واالضطالع بعمليات إنفاذ القانون وتوثيق عرى التعاون بنـاء علـى جتـارب ناجحـة    
علـى   تشـجع يـة ومكاتـب االتصـال الثنائيـة أن     الدول املنظمـات وباإلضافة إىل ذلك، فإن بإمكـان  

  .مكافحة اجلرمية عرب الوطنيةجمال يف  أكثر كفاءةاتباع ج عابرة للحدود 
    

    اخلاصة التحريوالدروس املستفادة من استخدام أساليب  املكتسبةالتجارب   - حاء  
كافحـة االجتـار   اخلاصـة مل  التحـري اكتِسب قدر كبري من اخلربة من اسـتخدام أسـاليب     -٤٦

، مبا فيها املراقبة اإللكترونية والعمليات املستترة وعمليـات التسـليم   اجلرمية املنظَّمةو باملخدرات
أو للتعـرف  هج مـن حيـث التكلفـة    نمن اجلهود لتحديد فعالية هذه ال أقلوكُرس قدر . املراقب
علــى مــوظفي إنفــاذ  لهتشــكِّنــوع القضــايا الــيت تناســبها أكثــر مــا يكــون أو اخلطــر الــذي  علــى

  .القانون وعلى حقوق املواطنني العاديني
وهــي تســتخدم بــدون أي والتحقيــق  التحــريواعتمــد العديــد مــن سياســات وأســاليب   -٤٧

وإمكانية االستعانة ـا أو فعاليتـها    اجلرمية املنظَّمةملدى مالءمتها ألغراض مكافحة  منهجيتقييم 
وميكـن وضـع أسـاليب    . ن مردودية تكاليفها وأضـرارها احملتملـة  فضال عوتأثريها يف هذا الشأن، 

، ولكــن مــن الضــروري الوصــول إىل البيانــات   اجلرميــة املنظَّمــةحبثيــة لتقيــيم سياســات مكافحــة  
ومـن املمكـن مقارنـة اسـتخدام     . األدواتاحلكومية واكتساب اخلربات الالزمة للتعامل مع هـذه  

ة من احلاالت إلجياد إجابـات عمليـة عقالنيـة علـى بعـض      اخلاصة يف أنواع خمتلف التحري أدوات
───────────────── 

)٤٦(  Kauko Aromaa and Terhi Viljanen, eds., Enhancing International Law Enforcement    
Co-operation, including Extradition Measures, HEUNI Publication Series, No. 46 (Helsinski, 

European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 2005).  



 

V.10-51052 21 
 

A/CONF.213/15 

والتحقيـق   التحـري فيهـا بعـض أسـاليب ووسـائل      حتقِّـق األسئلة املهمة مثـل أنـواع احلـاالت الـيت     
احملاكمــة أكــرب قــدر مــن الفعاليــة أو احلــاالت الــيت تكــون فيهــا غــري فعالــة، ومردوديــة تكلفتــها   و

وميكــن اإلجابــة علــى أســئلة  )٤٧(.ينبغــي التحســب هلــالــيت وماهيــة العواقــب أو األضــرار احملتملــة ا
، ولكـن جيـب   اجلرميـة املنظَّمـة  مماثلة بطريقة عملية وموضوعية فيما خيص مجيع أساليب مكافحـة  

  .احلصول على املعلومات املتصلة ذا الشأن وتيسريإيالء األولوية الالزمة للجهود 
املكتسـبة   جوانب اخلربة الفنيـة بضرورة حتليل  تسلِّمهذه النقطة عدة تقييمات  وتؤكِّد  -٤٨
وخلص استعراض لقـانون رئيسـي بشـأن الكسـب غـري      . خمتلف أساليب التحقيقاستخدام من 

الكسـب غـري    عامـاً مـن نظـر دعـاوى     ٢٠مـن   أن ميضي أكثراملشروع إىل أنه من غري املعقول 
، حيـث مل توثَّـق   القمـن دون إجـراء أي تقيـيم علـى اإلطـ     تعج بالفساد  املشروع ضد احتادات

 قــائم علــىبإجيــاز اســتعراض  وبــين )٤٨(.ل، بــل حــىت مل تحــددحــاالت النجــاح والفشــ أو حتلَّــل
أنــه بــرغم كــل اجلهــود التشــريعية الــيت بــذلت بقصــد    اجلرميــة املنظَّمــةاألدلــة لــربامج مكافحــة  

جر أية دراسات حبثيـة  التسعينات، فإنه مل ت عقدوغسل األموال خالل  اجلرمية املنظَّمةمكافحة 
وخلــص  )٤٩(.رئيسـية يف أي جمـال مــن اـاالت األساســية الـيت تتفـق مــع املبـدأ العــادي للتقيـيم       

إىل أن األدلـة   اجلرميـة املنظَّمـة  منفصال ملكافحـة   مسعى ١٨بشأن  غري منشورتقييم الستعراض 
مـن النـدرة لدرجـة تكـاد     هـي   اجلرميـة املنظَّمـة  اليت تثبت فعالية االستراتيجيات القائمة ملكافحة 

  )٥٠(.تنعدم فيها
مصدرا للمعلومـات الالزمـة للتخطـيط يف     املقبوض عليهمويحتمل أن يكون ارمون   -٤٩

 باملخـدرات تتعلـق  بتـهم  جمرما حمتجـزا   ٣٤وكشفت مقابالت أُجريت مع . جمال إنفاذ القانون
، األمـر الـذي   العدالـة  يـد وحيلـهم يف اإلفـالت مـن     املخدرات مهريبالنقاب عن أساليب عمل 

 )٥١(.القــانون والتحقيــق لــدى أجهــزة إنفــاذ التحــريات يســتراتيجال مفيــدةمتعمقــة  رؤىقــدم 
───────────────── 

)٤٧(  Jay S. Albanese, “Controlling organized crime: looking for evidence-based approaches”, Victims 

and Offenders, vol. 4, No. 4 (2009), pp. 412-419.  
)٤٨(  James B. Jacobs, Mobsters, Unions, and Feds: The Mafia and the American Labor Movement 

(New York, New York University Press, 2006), p. 238.  
)٤٩(  Michael Levi and Mike Maguire, “Reducing and preventing organised crime: an evidence-based 

approach”, Crime, Law and Social Change, vol. 41, No. 5 (2004), pp. 397-469.  
)٥٠(  Allan Castle, “Measuring the impact of law enforcement on organized crime”, Trends in 

Organized Crime, vol. 11, No. 2 (2008), pp. 135-156.  
)٥١(  Scott H. Decker and Margaret Townsend Chapman, Drug Smugglers on Drug Smuggling: Lessons 

from the Inside (Philadelphia, Temple University Press, 2008).  
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ــع     ــت م ــابالت أُجري ــت كــذلك مق ــدا أن    باملخــدراتمتجــرا  ٧٠وبين ــن املســجونني يف كن م
ن مـو يعيشون عموما حياة يلتز" رجال األعمال"اإلجرام و حيترفون" جمرمون" :نوعاناملتجرين 

ويـوفر كـل مـن هيكـل      )٥٢(.باملخـدرات  االجتـار لتـهم ألنشـطة   وفيها بالقانون خارج نطـاق مزا 
يتالفـون ـا احتمـاالت أن تكتشـف     والكيفيـة الـيت   ارمـون  العمليات اليت يضـطلع ـا هـؤالء    

  .يف هذا املضمار التحريأساليب  أمرهم مفاتيح لالستفادة منإنفاذ القانون  أجهزة
التحقيـق يف  التحـري و مـن أجـل    العديـد مـن البلـدان   يف  اإللكترونيـة ملراقبة وتستخدم ا  -٥٠

معـد لغـرض    )٥٣(بتلخيص املمارسـات احلاليـة يف تقريـر جديـد     املكتباملنظّمة، وقد قام  اجلرائم
عنـد النظـر يف    والنيابـة العامـة  إنفـاذ القـانون    ومسـاعدة أجهـزة  املساعدة يف صياغة التشـريعات  

بـاحترام خصوصـية   ومثة اختالفات كبرية بني البلـدان فيمـا يتعلـق    . لكترونياعملية مجع األدلة إ
الشخصــية أو اهلاتفيــة، وتعكــس هــذه االختالفــات الظــروف أو التقاليــد االجتماعيــة  احملادثــات

املراقبـة اإللكترونيـة يف    جلـدوى ومن الضروري إجراء تقييمـات موضـوعية   . والسياسية الثقافية
ن هلـذه التقييمـات أن جتيـب علـى أسـئلة هامـة بشـأن مردوديـة تكـاليف          فـيمك . املنظّمةاجلرائم 

، وأثرهــا علــى احتمــال إدانــة  التحــرياملراقبــة اإللكترونيــة باملقارنــة مــع ســائر أنــواع أســاليب   
الشخصــيات املتورطــة يف اجلــرائم املنظّمـــة اخلطــرية وتــأثري هـــذه اإلدانــات علــى اجلماعـــات        

  .التقليدية التحريع أساليب اإلجرامية املنظّمة، باملقارنة م
إىل إدانــة العديــد مــن  أفضــتمــن العمليــات الســرية اهلامــة للغايــة الــيت  وقــد نفِّــذ عــدد  -٥١

عنــدما يكتشــف ولكــن اخلطــر احمليــق بــالعمالء الســريني كـبري، ألــم آخــر مــن يعلــم  . اـرمني 
ومل حتظ أيضـا مشـاكل   . عن هويتهم، مما يعرضهم خلطر اإلصابات اجلسيمة أو القتل ارمون

ومل تقـيم  . بعد إمتامهم ملهامهم مبا يكفي مـن االهتمـام   الذين كلفوا مبهام سريةتكيف الضباط 
أساس تكاليفها فيمـا يتعلـق بالوقـت املُسـتثمر      علىبعد فوائد األعمال السرية تقييما موضوعيا 

ــا  ــوى  واملخــاطرفيه ــا البشــريةوالق ــا   ، وتأثريه  ــوم ــن يق ــى كــل م ــو عل ــاز الشــرطة  ى عل جه
  .واألشخاص اآلخرين الذين قد يتأثرون ا

    

───────────────── 
)٥٢(  Frederick J. Desroches, The Crime That Pays: Drug Trafficking and Organized Crime in Canada 

(Toronto, Canadian Scholars’ Press, 2005).  
)٥٣(  Current Practices in Electronic Surveillance in the Investigation of Serious and Organized Crime  
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السياسات واخلربات يف جمال تنسيق وتبادل املعلومات فيما بني وكاالت إنفاذ   - طاء  
    القانون وأجهزة االستخبارات

إنفــاذ القــانون  أجهــزةتبــادل املعلومــات والتعــاون فيمــا بــني  أنلفكــرة مثــة قبــول عــام   -٥٢
ات أمــر أساســي لتحســني فعاليــة اجلهــود املبذولــة ملكافحــة االجتــار جبميــع   وأجهــزة االســتخبار

وينبغــي أن تتســم أنشــطة التــدريب وبنــاء القــدرات اخلاصــة باملشــرعني وواضــعي         . أشــكاله
واالسـتمرار، ألن مـن الضـروري     بالشـمول إنفـاذ القـانون    وجهاز القضـاء وأجهـزة  السياسات 

 يفوالـتغريات   التحـري التفاقـات الدوليـة وأسـاليب    القـوانني وا ما جيد مـن  إطالعهم دوما على 
  .النشاط اإلجرامي املنظّم

ويضــطلع بــبعض أنشــطة التنســيق وتبــادل املعلومــات هــذه بشــكل غــري رمســي، عنــدما   -٥٣
ويسـهل هـذا   . الضباط أو العمـالء أو املوظفـون عالقـات شخصـية مبنيـة علـى الثقـة        تتوافر بني

األفراد العـاملون   يتمكَّنعندما  حياةاالتفاقات الدولية  تكسبو. املباشراألمر برامج التدريب 
يف خمتلف البلدان من تبادل خربام يف منتدى حمايد، وهو أمر حيققه التـدريب الـدويل وينبغـي    

  .أن حيظى باألولوية يف كل مكان
ويضطلع يف بعض احلاالت بأنشطة تعاون متعددة اجلنسيات تفضـي إىل إنشـاء قواعـد      -٥٤
ومكتــب الشــرطة ) اإلنتربــول(مثــل املنظّمــة الدوليـة للشــرطة اجلنائيــة  (ات وقــدرات حتليــل بيانـ 

ــا لالتصــاالت بــني     )). اليوروبــول(األورويب  ــؤمن اإلنتربــول نظامــا عاملي ــال، ت فعلــى ســبيل املث
وميكـن  . الشرطة وعدة قواعد بيانات شاملة وتقدم دعمـا تشـغيليا جلميـع املنـتمني إليهـا      أجهزة

من املعلومات املتاحة لديها بطريقة أكثـر اكتمـاال السـتغالل املـوارد القائمـة بأقصـى        االستفادة
علـى مـدار السـاعة يف كـل     للعمـل   وجهات وصلوتعيني ضباط اتصال حكوميني . قدر ممكن

مـن السـبل الكفيلـة بتعظـيم اسـتخدام املـوارد القائمـة مـن خـالل زيـادة عـدد عمليـات              هوبلد 
  .ت املناسبتبادل املعلومات يف الوق

ــة      -٥٥ ــنظم القانوني ــانون   وأجهــزةوميكــن أن تكــون االختالفــات الــيت تشــوب ال إنفــاذ الق
واملمارسات القضائية حائال دون التعاون يف جمال إنفاذ القانون، غـري أنـه حتققـت نتـائج جيـدة      

إلبــرام اتفاقــات ذات صــلة مبكافحــة  كســاحاتبفضــل االســتعانة برابطــات اقتصــادية وإمنائيــة  
من قبيل االحتاد األورويب ورابطة أمم جنوب شـرق آسـيا واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب      (مية اجلر

ــوب   ) ســادك(األفريقــي  وميكــن االســتفادة يف هــذه   )). مريكوســور(والســوق املشــتركة للجن
  .احملافل من العالقات القائمة ملعاجلة قضايا اجلرمية اليت تؤثر على التنمية االقتصادية
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    تاجات والتوصياتاالستن  -ثالثا  
جيب أن تستند التدابري الفعالـة للتصـدي للجرميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة، مبـا فيهـا االجتـار            -٥٦

، إىل إقامة إطار تشريعي واف بالغرض وإنشاء برامج لبناء القـدرات وتعزيـز التعـاون    باملخدرات
يف هذا  نظمات الدوليةاملويستدعي عمل . اإلقليمي ودون اإلقليمي على أساس تقاسم املسؤولية

اال مزيدا من التنسيق ومضاعفة اجلهود املشتركة لتعزيـز تنفيـذ املعاهـدات املتعـددة األطـراف،      
عـرب الوطنيـة والربوتوكــوالت امللحقـة ـا، ولوضــع      اجلرميـة املنظَّمــة ومـن أمههـا اتفاقيــة مكافحـة    

  .مية بناء على طلبهاوتنفيذ برامج تعاون تقين شاملة ومستدامة ومتسقة للبلدان النا
وبرغم بذل العديد من اجلهـود لتحليـل أسـاليب عمـل اجلماعـات اإلجراميـة املنظّمـة،          -٥٧
احلصـول علـى البيانـات يف العديـد مـن الواليـات القضـائية مـا بـرح قائمـا وال تـزال             تعـذر فإن 

مـن   ومن الضروري بذل جهود كـبرية للـتمكّن  . أنشطة التحليل معدومة تقريبا يف مناطق عدة
يف النشاط اإلجرامي املـنظّم، ألن هـذا النـوع مـن النشـاط اإلجرامـي        القائمةدراسة االجتاهات 

  .إنفاذ القانون لتدابرييتغري تبعا 
على إجراء تقييمات دقيقـة للمخـاطر الـيت تشـكلها      السياساتيةتدابري التصدي  وتعتمد  -٥٨

يمـات حمـددة نظـرا لعظـم االختالفـات      حتديد هذه املخـاطر إجـراء تقي   ويتطلب. اجلرمية املنظَّمة
واختاذهــا اجلهـود القائمــة احملــدودة   توطيــدومــن الضــروري . املوجـودة داخــل البلــدان واملنـاطق  

لبذل جهود تتسم مبزيـد مـن املنهجيـة واالنتظـام يف جمـال تقيـيم املخـاطر جبميـع          قاعدة انطالق
  .أحناء العامل

وســائر أشــكال  باملخــدرات االجتــار وأُجريــت تقييمــات عديــدة للصــالت القائمــة بــني    -٥٩
اجلرميــة الصــالت القائمــة بــني  تبحــثإقليميــة  دراســاتكتــب امل وأصــدر. االجتــار غــري املشــروع

هذه الدراسات اجلرمية والتنمية يف أفريقيـا وأمريكـا الوسـطى ودول     ومشلت. واملخدرات املنظَّمة
. سم للتعاون اإلقليمي يف هذا الصددوأشارت هذه التقييمات إىل الدور احلا. والكاريبـيالبلقان 

ومن . ومثة حاجة ألن تترجم نتائج هذه الدراسات إىل برامج حمددة لتقدمي املساعدة هلذه املناطق
  .املاحنني لدىالضروري أن يصبح تقدمي هذه املساعدة من األولويات، وخصوصا 

ما خيص الصـالت القائمـة   في القائمةوأُجنزت أعمال كبرية لتحليل االجتاهات اإلقليمية   -٦٠
خالصـة  ومـن الضـروري إعـداد    . وسـائر أنشـطة االجتـار غـري املشـروع      باملخـدرات بني االجتار 
ومـن الضـروري   . مـن جتـارب اآلخـرين    تسـتفيد األعمال لكي يتسىن للمنـاطق أن   موجزة هلذه

يف  القائمـة مـن أجـل تقيـيم االجتاهـات      موحـدة كذلك إجراء تقييمات دوريـة منتظمـة بطريقـة    
  .االضطالع باألنشطة غري املشروعة وتقييم أثر مبادرات العدالة اجلنائية
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إلجراء تقييم موضوعي ملدى فعالية األساليب املستخدمة يف مكافحـة   وقلما بذلت جهود  - ٦١
وعليه، ال يزال صعبا تقييم مردودية تكـاليف  . وسائر األنشطة اإلجرامية املنظّمة باملخدراتاالجتار 

يف هـذا   املسـتفادة  الـدروس وبنـاء علـى ذلـك، فـإن مـن املـرجح أال تجمـع        . ب وأثرهـا هذه األسـالي 
ــة لتحســني أســاليب مكافحــة اجلرميــة أو لضــمان وضــع هــذه       الصــدد أو تســتخدم بطريقــة منهجي

 ومـن املمكـن للمجتمـع   . املـتغرية الطـابع باسـتمرار    اجلرمية املنظَّمـة األساليب موضع التنفيذ ملواجهة 
أن يعمــال معــا مــن أجــل وضــع بــرامج معنيــة بتعــديل ، بــل مــن الواجــب عليهمــا، بالــدويل واملكتــ

  .منها للدروس املستفادةأساليب مكافحة اجلرمية وإجراء حتليل منهجي 
بشــأن التــدريب واملســاعدة التقنيــة هــي وســيلة قيمــة   املباشــرةوثبــت أن االجتماعــات   -٦٢

وثبـت أيضـا أن االسـتعانة    . بعد انتهاء التدريب للغاية لتعزيز الثقة فيما بني املمارسني وتعاوم
إلبـرام اتفاقـات ذات صـلة مبكافحـة اجلرميـة هـي وسـيلة         كسـاحات برابطات اقتصادية وإمنائية 

. فعالة ملعاجلـة املسـائل املشـتركة املتصـلة باجلرميـة يف كـل مـن آسـيا وأوروبـا وأمريكـا اجلنوبيـة           
فـاذ القـانون وأجهـزة االسـتخبارات ضــروري     إن أجهــزةوتبـادل املعلومـات والتعـاون فيمـا بـني      

ــة ــاء   . مكافحــة االجتــار جبميــع أشــكاله  للنــهوض بفعالي وينبغــي أن تتســم أنشــطة التــدريب وبن
إنفـاذ القـانون بطـابع     وجهاز القضاء وأجهـزة القدرات اخلاصة باملشرعني وواضعي السياسات 

القـوانني واالتفاقـات   ن ما جيـد مـ  واالستمرار، ألن من الضروري إطالعهم دوما على  لالشمو
  .املنظَّمالنشاط اإلجرامي  يفوالتغريات والتحقيق  التحريالدولية وأساليب 

  


