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  مقدمة -أوال  
بــات مــن املســلّم بــه عمومــا اآلن أن عملــية العوملــة قــد أفضــت إىل زيــادة مــلحوظة يف     -١

املواطــنني واملنشــآت وقــد أدى هــذا الــتطور إىل تعــريض  . الفــرص املواتــية لــلجرمية عــرب الوطنــية 
الـتجارية لـتهديدات مل تنشـأ عـن األشـكال التقلـيدية لالجرام فحسب بل تنشأ أيضا من اخلارج         

ويتجلى مدى أمهية املسائل املتعلقة باجلرمية واألمن بالنسبة لسكان        . بطـرق جديدة وغري معهودة    
 بلدا يعتربون اجلرمية ٣٥العـامل بدراسـة استقصـائية أجريـت مؤخرا وبّينت أن غالبية املواطنني يف             

 ”Pew Research Center for People and theانظر ما صدر عن مركز . (واألمـن مشـكلة خطـرية   

“Press  بعـنوان ،“What the World Thinks in 2002”، Washington, D.C., December 2002 .(
 مشاكل اجلرمية وعـلى الـرغم مـن جسـامة التحدي، فال بد من التأكيد على أنه باالمكان معاجلة           

وينطبق ذلك على جرائم    . والفسـاد معاجلـة فعالـة مـن خـالل ما تتخذه احلكومات من اجراءات              
املـدن، مثـلما اتضـح يف عدد من املدن الكربى يف السنوات األخرية، وينطبق كذلك على اجلرمية               

 .املنظمة عرب الوطنية والفساد

تحدة املعين باملخدرات واجلرمية    وقـد كشـفت الدراسـات الـيت أجراها مكتب األمم امل            -٢
عن وجود عالقة وثيقة    ) الـذي كان يعرف سابقا باسم مكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية          (

ففــي . بــني الفشــل املؤسســي يف قطــاع العدالــة ونطــاق اجلــرمية املــنظمة يف العديــد مــن الــبلدان  
املالــية ضــعيفة، ترتكــب الــدول الــيت تكــون فــيها عملــية انفــاذ القوانــني واقامــة العــدل والــنظم   

واذا . اجلماعــات االجرامــية جــرائم خطــرية ويتفشــى الفســاد بــني املوظفــني عــلى نطــاق أوســع 
أصـبح القطـاع الـتجاري واملؤسسـات احلكومـية حتـت سـيطرة اجلماعات االجرامية أو نفوذها                  

ليون ويف بيـئة كهـذه يعزف منظمو املشاريع احمل   . فـان آفـاق التنمـية االقتصـادية تـنخفض كـثريا           
وميتنع . عـن توسـيع أعمـاهلم خوفـا مـن االبـتزاز واخلديعـة وغري ذلك من التهديدات االجرامية                  

. املواطــنون عــن دفــع الضــرائب نتــيجة الســاءة موظفــي احلكومــة انفــاق أمواهلــم أو اختالســها  
وتنشأ حلقة مفرغة   . وينصـرف املسـتثمرون األجانب عن توظيف أمواهلم بسبب شدة املخاطر          

ويصـبح التصـدي لـلجرمية مـن أجـل ضـمان التنمية             . خلـروج عـلى سـلطة القـانون       مـن الفقـر وا    
 .املستدامة مسألة حامسة

ــيها االخــتالل الوظــيفي         -٣ ــتزايد ف ــنمو وي ــيات ال ــيها امكان ــنعدم ف ــيت ت ــبلدان ال ــا يف ال أم
 ســواء أكانــت عرقــية أم اجتماعــية أم –للمؤسســات، فــان الــنـزاعات قــد تــندلع فــيها بســهولة 

وتستفيد اجلماعات االجرامية من    .  مث تتصاعد لتتحول إىل عصيان أو حرب أهلية        –اقتصـادية   
ــتقاتلني وهتــيمن عــلى        ــد الســالح إىل امل ــنـزاعات داخــل األقطــار عــن طــريق توري مــثل هــذه ال
األسـواق املـرحبة لتهريـب البضـائع غـري املشروعة وكذلك السلع غري املشروعة كاملخدرات أو                 
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وتسعى األنشطة االجرامية . ق الـيت ختلـو مـن أي سـلطة حكومـية فعالة            األملـاس املنـتج يف املـناط      
 .املنظمة إىل احباط جهود احالل السالم وادامة النـزاعات واألزمات االنسانية

وملـنع حـدوث مـثل هـذه األوضـاع وتداركهـا فان وجود بنية حتتية قانونية قوية مبا يف                     -٤
وكانـت العالقـة بني التنمية      . ذات أمهـية حامسـة    ذلـك نظـم فعالـة للعدالـة اجلنائـية تعتـرب مسـألة               

. املسـتدامة واسـتتباب السـالم واألمـن غـري مفهومـة دائمـا مبـا فـيه الكفايـة حـىت اآلونة األخرية                       
وكـان يـنظر إىل تفشـي اجلـرمية والفسـاد عـلى أنه نتيجة للتخلف عن ركب التنمية وال يشكل               

ل الرئيسي النعدام األمن بني الناس يتمثل       وكان يعتقد أن احل   . حبـد ذاتـه سببا من أسباب الفقر       
فاألموال اليت ختصص للمشاريع ال تأخذ      . وكانـت النـتائج يف معظمهـا خميبة لألمل        . يف التنمـية  

وقد تعثرت التنمية يف العديد     . طـريقها يف كـثري مـن األحـيان حنو من هم يف أمس احلاجة اليها               
ن املسلّم به اآلن أنه من دون وجود وقاية       وم. مـن الـدول نتـيجة لـلجرمية وانعـدام األمـن العـام             

وقد . (فعالـة مـن اجلرمية والفساد فانه يصبح من املتعذر حتقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقر   
كانــت هــذه العالقــة، عــلى ســبيل املــثال، حمــورا حلــوار سياســايت دويل رفــيع املســتوى نظمــته     

 بالـتعاون مـع مكتـب األمـم املتحدة        (InWEnt) لبـناء القـدرات   ) األملانـية (مؤخـرا اهليـئة الدولـية       
، بشــأن  ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول ١٦املعــين بــاملخدرات واجلــرمية، يف بــون بأملانــيا يف     

وتعتــرب االدارة ). حتديــات للــتعاون الــدويل يف جمــال التنمــية: التصـدي لــلجرمية العابــرة لــلحدود 
ــة االجتماعــيةالرشــيدة وســيادة القــانون مــن الشــروط األساســية لالزدهــار    ــربنامج .  والعدال ول

املكتـب املعـين بـاملخدرات واجلـرمية عالقـة مباشـرة بـاألهداف الـواردة يف اعالن األمم املتحدة                     
نظـرا ألنـه مكلّف بأنشطة هدفها احلد من اجلرمية          ) ٥٥/٢قـرار اجلمعـية العامـة       (بشـأن األلفـية     

 .وبناء حياة أكثر أمنا لسكان العامل

ير نظرة عامة بشأن أنشطة املركز املعين مبنع االجرام الدويل التابع           ويتضـمن هـذا الـتقر      -٥
وقد حدثت تطورات هامة فيما     . ٢٠٠٢ملكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لعام         

قرار اجلمعية  (يـتعلق بالتصـديق عـلى اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                 
، مــن قــبل عــدد مــتزايد مــن الــدول  ")اتفاقــية اجلــرمية املــنظمة"رفق األول، ، املــ٥٥/٢٥العامــة 

ــد       ــانوين دويل جدي ــتفاوض بشــأن صــك ق ــتقدم احملــرز يف ال ــتعلق بال ــيما ي األعضــاء وكذلــك ف
وقـد كـان الـنطاق املتزايد للعمل املضطلع به يف جمال املساعدة التقنية جديرا               . ملكافحـة الفسـاد   

زه يف هـذا الصـدد أن الفـترة املستعرضـة شهدت استهالل برنامج              وممـا يسـتحق ابـرا     . باالعتـبار 
عـاملي اضـايف داعـم ملكافحـة االرهـاب إىل جانـب األعمـال التحضـريية لـربنامج كبري الصالح                

أمـا يف اجملـاالت األخـرى من املساعدة التقنية، كالتصدي           . نظـام العدالـة اجلنائـية يف أفغانسـتان        
 ومكافحــة اجلــرمية املــنظمة واصــالح واعــادة بــناء نظــم للفســاد واحلــد مــن االجتــار باألشــخاص
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العدالـة اجلنائـية، فـان عـدد املشاريع اجلاري تنفيذها حاليا هو دليل على التزام املركز وموظفيه          
وجيـري بصورة متزايدة تنفيذ أنشطة ضمن       . بـبذل جمهـود حقـيقي بصـدد هـذه اآلفـات العاملـية             

ــية تتضــمن الــ     ــب العمليات ــات املكت ــار أولوي ــيال املخــدرات     اط ــتكامل ح ــنهج م تزاما خاصــا ب
واجلــرمية؛ وادراج مســائل املخــدرات واجلــرمية يف ســياق التنمــية املســتدامة، واقامــة تــوازن بــني  
أنشــطة املــنع واالنفــاذ؛ واختــيار العملــيات باالســتناد إىل املعــرفة والــرؤية االســتراتيجية؛ ودعــم  

. املــوارد الســتغالل قــوة الشــراكة املؤسســات الــيت تشــجع اتــباع أفضــل املمارســات؛ وحشــد   
 .٢٠٠٣وسيتصاعد تنفيذ هذه األنشطة خالل عام 

  
العمل على بدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  -ثانيا 

الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا واكتمال التفاوض بشأن مشروع 
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 دولـة أطـرافا يف اتفاقـية اجلرمية املنظمة، فانه من املعقول             ٣٠ أن أصـبح أكـثر مـن         بعـد  -٦
ووفقـا لتوصـيات جلنة منع      . ٢٠٠٣توقـع بـدء نفـاذ ذلـك الصـك الـدويل اهلـام قـبل هنايـة عـام                     

 ١٨، املؤرخ ٥٧/١٦٨اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، بالصـيغة الـيت أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها               
، كـان تشـجيع عملـية التصـديق عـلى االتفاقية والربوتوكوالت             ٢٠٠٢ديسـمرب   /كـانون األول  

 ومرفق القرار   ٥٥/٢٥املـرفقــان الـثاين والثالـث لقـــرار اجلمعـيــة العامـة             (الـثالثــة املـلحقة هبـــا       
ــدى      )٥٥/٢٥٠ ــيها، احـ ــديق علـ ــاعية إىل التصـ ــدول السـ ــاعدة إىل الـ ــدمي املسـ ــك تقـ ، وكذلـ

وقد قّدم عدد من الدول دعما ماليا       . كز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل        األولويـات الرئيسـية لـلمر     
االجتماعات : وقد حتققت املساعدة من خالل استراتيجية ذات شقني مها        . سـخيا هلـذا الغرض    

الوزاريــة واحللقــات الدراســية االقليمــية ودون االقليمــية الرامــية إىل اســترعاء االنتــباه املناســب    
للـدول يف خمـتلف املناطق، وكذلك تقدمي اخلدمات االستشارية إىل         وضـمان االلـتزام السياسـي       

وعالوة . الـدول الطالـبة ملسـاعدة املركز يف صوغ تعديالت على التشريعات الوطنية لكل منها       
 .على ذلك فقد أسهم التدريب املستمر ملوظفي العدالة اجلنائية يف بلوغ هذا اهلدف

صـــيل يف تقريـــر منفصـــل قـــدم إىل اللجـــنة وعـــلى الـــرغم مـــن توفـــري املـــزيد مـــن التفا  -٧
(E/CN.15/2003/5)                   فـان ممـا هـو جديـر بالذكـر أنـه، مبناسـبة الذكـرى السـنوية الثانـية للمؤمتر ،

السياســي الرفــيع املســتوى للتوقــيع عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب      
 ١٥ إىل   ١٢مو، ايطاليا، يف الفترة من      الوطنـية والـربوتوكوالت امللحقة هبا، الذي عقد يف بالري         

، مت توجـــيه رســـائل شخصـــية إىل املمـــثلني الدائمـــني للـــدول ٢٠٠٠ديســـمرب، /كـــانون األول
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األعضـاء بغـية تشـجيع حكوماهتم على اختاذ االجراءات الالزمة للتصديق على هذه الصكوك،               
 .ويل يف هذا املضماراليت ستشكل مبجرد بدء نفاذها، أكثر األطر فعالية لتحسني التعاون الد

/  كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٥٧/١٦٩وقـد أحاطـت اجلمعـية العامـة عـلما، يف قـرارها               -٨
، بالــتقدم الــذي أحــرزته اللجــنة املخصصــة للــتفاوض بشــأن اتفاقــية ملكافحــة    ٢٠٠٢ديســمرب 

ومل . ٢٠٠٣الفسـاد وحثـت اللجنة املخصصة على أن تسعى إىل اجناز عملها حبلول هناية عام                 
أحـد جهـدا مـن أجـل توفـري احلـد األقصـى مـن الدعـم للجنة ومكتبها، وكذلك من أجل                       يـأل   

ضـمان مشـاركة أكـرب عـدد ممكـن مـن الـدول يف أعماهلـا، وذلـك بفضـل الدعم املايل السخي                        
، كانت اللجنة املخصصة قد     ٢٠٠٣يناير  /وحىت كانون الثاين  . الـذي قدمـته حكومات عديدة     

ويف دورهتا .  القراءتني األوىل والثانية ملشروع االتفاقية    عقـدت أربـع دورات انتهـت خالهلا من        
اخلامسـة، سـتبدأ اللجنة املخصصة القراءة الثالثة ملشروع االتفاقية باالستناد إىل التقدم احملرز يف          
ــتعاون والرغــبة السياســية الجنــاز      املفاوضــات والفهــم العمــيق للمســائل الــيت تشــملها وروح ال

 .٥٧/١٦٩مثلما دعا إىل ذلك القرار أعماهلا يف الوقت املقرر، 

ويف هـذا الصـدد، ينـبغي االشـارة إىل أنه قد مت، وفقا لتوصية اللجنة املخصصة، تنظيم                   -٩
حلقـة عمـل بشـأن اسـترجاع املوجـودات خـالل الـدورة الثالثة، بينما قدمت دراسة عاملية عن                  

 إىل اللجــنة (A/AC.261/12)احالـة األمــوال ذات املنشــأ غــري املشــروع املتأتــية مــن أفعــال فســاد  
، املؤرخ  ٢٠٠١/١٣املخصصـة يف دورهتا الرابعة، عمال بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي           

 .٢٠٠١يوليه / متوز٢٤

وبالـتايل، وباالسـتناد إىل فهـم أفضـل للمسـائل ذات الصلة واعتمادا على التقدم احملرز                  -١٠
لــتفاؤل بامتــام ذلــك االجنــاز اهلــام يف  يف عملــية الــتفاوض حــىت اآلن، فــان هــناك أساســا جــيدا ل 

الوقـت املناسـب، ذلـك أن االرادة السياسية متوفرة كما أن روح التعاون الطيبة اليت متيزت هبا                  
 .أعمال الدورات األربع للجنة املخصصة متوفرة كذلك

  
  الربنامج العاملي ملكافحة االرهاب     -ثالثا  

ســـندت إىل املركـــز املعـــين مبـــنع ، أ٢٠٠١ســـبتمرب / أيلـــول١١يف أعقـــاب هجمـــات  -١١
انظـر قـرارات اجلمعية العامة    (االجـــرام الـدويل واليـات اضـافية ألنشـطة تـتعلق مبـنع االرهـاب                 

/  كــانون األول١٩ املــؤرخ ٥٦/١٢٣ و ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٢ املــؤرخ ٥٦/٨٨
منع وقـد أقـرت جلنة      ). ٢٠٠٢يـناير   / كـانون الـثاين    ٣١ املـؤرخ    ٥٦/٢٦١ و   ٢٠٠١ديسـمرب   

ــة اجلنائــية، يف دورهتــا احلاديــة عشــرة، اســتخدام املعــارف املؤسســية واخلــربات      اجلــرمية والعدال
العملـية والـتواجد املـيداين ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية كمسامهة يف عمل                   
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األمــم املــتحدة ملكافحــة االرهــاب ككــل وذلــك يف مشــروع قــرار اعــتمده اجمللــس االقتصــادي 
، وأفضى ٢٠٠٢يوليه / متـوز ٢٤، املـؤرخ  ٢٠٠٢/١٩جـتماعي فـيما بعـد باعتـباره القـرار        واال

 .(E/CN.15/2003/9)إىل عدد من األنشطة، مثلما ورد يف تقرير منفصل قدم إىل اللجنة 

، الـــدول األعضـــاء عـــلى ١١/١وعـــالوة عـــلى ذلـــك، شـــجعت اللجـــنة، يف قـــرارها  -١٢
، عقدت  "مسامهة األمم املتحدة  : الرهاب الدويل مكافحة ا "املشـاركة يف نـدوة حول موضوع        

 قـام خالهلـا رئـيس جلنة مكافحة االرهاب املنشأة      ٢٠٠٢يونـيه   / حزيـران  ٤ و ٣يف فييـنا يومـي      
 وغــريه مــن  ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣عمــال بقــرار جملــس األمــن   

ا ملكتب األمم املتحدة املعين     املـتحدثني الـبارزين بـتقدمي املشـورة بشـأن اجملـاالت الـيت ميكن فيه               
وقـد أكد   . بـاملخدرات واجلـرمية أن يسـاعد عـلى تطويـر قـدرة عاملـية عـلى مكافحـة االرهـاب                    

رئــيس جلــنة مكافحــة االرهــاب عــلى أمهــية تقــدمي االرشــاد إىل الــدول الــيت تعوزهــا اخلــربة يف    
تب األمم املتحدة   تشـريع وتنفـيذ تدابـري ملكافحـة االرهـاب ونـّوه بـالدور اهلـام الـذي ميكن ملك                   

ــه يف اعــداد مذكــرات توجيهــية وجمموعــات أدوات      ــاملخدرات واجلــرمية أن يضــطلع ب املعــين ب
تنفـيذية ملسـاعدة الـدول األعضـاء، عـند الطلب، على التصديق على الصكوك الدولية ملكافحة                 

 .االرهاب

عاملي ونتـيجة لذلـك، وبـناء عـلى تكلـيف الـندوة وتأيـيد اللجـنة، فقـد اسـتهل برنامج              -١٣
واهلدف العام هلذا الربنامج هو االستجابة      . ٢٠٠٢أكتوبر  /ملكافحـة االرهاب يف تشرين األول     

ــن جلــنة مكافحــة          ــواردة م ــاب ال ــبات املســاعدة يف جمــال مكافحــة االره ــية لطل بســرعة وفعال
وقد جعل التمويل الطوعي من املمكن تعيني    . االرهـاب أو الـواردة مباشـرة مـن الـدول الطالبة           

ستشـاريني بيـنما كلـف اثـنان مـن املوظفـني الفنـيني الـتابعني للمركز املعين مبنع االجرام                   خـرباء ا  
ــتابع ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين      الــدويل بــتعزيز املوظفــني احلالــيني يف فــرع مــنع االرهــاب ال

 .باملخدرات واجلرمية، ريثما تقرر اجلمعية العامة تزويد املركز بوظائف اضافية

الل الــربنامج العــاملي ملكافحــة االرهــاب إىل جعــل املركــز املعــين مبــنع   وقــد أدى اســته -١٤
ومل . االجـرام الـدويل شريكا رئيسيا ووكيال تنفيذيا للمساعدة التقنية للجنة مكافحة االرهاب             

تنشـأ شـراكات وعالقـات تعاونـية مـع جلـنة مكافحـة االرهـاب فحسـب بـل أنشـئت أيضا مع                        
انـة العامـة واملـنظمات االقليمـية األخـرى كمـنظمة األمن         مكتـب الشـؤون القانونـية الـتابع لألم        

ــوزارات       ــة الكومنولــث وال ــدول األمريكــية وكذلــك مــع أمان ــنظمة ال ــا وم ــتعاون يف أوروب وال
 .الوطنية
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مواجهة حتديات القرن احلادي : تنفيذ اعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة -رابعا 
  والعشرين

، خبطة العمل اخلاصة    ٥٦/٢٦١ع التقدير، يف قرارها     أحاطـت اجلمعـية العامـة عـلما مـ          -١٥
مواجهـة حتديـات القرن احلادي والعشرين، املرفقة    : بتنفـيذ اعـالن فييـنا بشـأن اجلـرمية والعدالـة           

والتمست األمانة،  . بالقـرار، ودعـت احلكومـات إىل اسـتخدام خطـط العمـل حسب االقتضاء              
، معلومات من الدول األعضاء     ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٦عـن طـريق مذكـرة شـفوية مؤرخـة           

، وردت  ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٨وحىت  . عـن اخلطـوات اجلـاري اختاذهـا لتنفـيذ خطـط العمل            
ردود مــن كــل مــن أوكرانــيا وتركــيا والدامنــرك وســلوفاكيا والســويد وفــنـزويال وفنلــندا وقطــر 

ــيونان   ــيا واملغــرب والنمســا وال ــيا وكولومب طــط وذكــرت عــدة دول أهنــا تسترشــد خب . وكروات
ــنما أرســلت بعضــها تشــريعات  . العمــل يف وضــع سياســاهتا وبــراجمها عــلى الصــعيد الوطــين    بي
وكــان ممــا يدعــو إىل االهــتمام بصــفة . جديــدة إىل األمانــة وقدمــت شــرحا لــرباجمها االبــتكارية
املراكز القانونية يف كولومبيا؛ وبرنامج   : خاصـة يف جمـال مـنع اجلـرمية واصـالح العدالـة اجلنائـية              

املستحدثة يف الدامنرك؛ وآليات " العقوبات اخلاصة بالشباب "ة التصـاحلية يف كرواتـيا؛ و        للعدالـ 
ــرامج العمــل اجملــتمعي يف       ــندا؛ وب ــنـزاعات املســتحدثة يف مجــيع أحنــاء فنل الوســاطة يف حســم ال
الـيونان؛ ووكالـة ملراقـبة سـلوك اجملـرمني والوساطة يف سلوفاكيا؛ ومشروع للرصد االلكتروين                

د؛ وبـــرنامج الصـــالح قـــانون العقوبـــات يف تركـــيا؛ والقـــانون اجلـــنائي اجلديـــد يف   يف الســـوي
 .أوكرانيا

ــدة الــيت       -١٦ ــدول األعضــاء املســتجيبة معلومــات بشــأن التشــريعات اجلدي كمــا قدمــت ال
اسـتحدثت ملكافحـة اجلـرمية املنظمة والفساد وغسل األموال واالجتار باألشخاص واالختطاف             

كمــا .  محايــة الشــهود وتقــدمي املســاعدة إىل الضــحايا والــتعويض واســتغالل األطفــال وكذلــك
قدمــت شــروح تفصــيلية عــن الــربامج التدريبــية يف جمــايل انفــاذ القوانــني والقضــاء، والتقنــيات    

ومن املؤمل  . اجلديـدة املسـتحدثة والترتيـبات الثنائـية مع وصف للجهود الرامية إىل منع اجلرمية              
دول حنـو التنفـيذ املـبكر التفاقية اجلرمية املنظمة والتوسع           أن تسـتمر خطـط العمـل يف توجـيه الـ           

. بدرجـة أكـرب يف استخدام معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية            
وتــرد يف األبــواب ذات الصــلة مــن هــذا الــتقرير معلومــات أخــرى تــتعلق باملســائل املوضــوعية    

 وتقتضــي الضـرورة تعزيــز الــزخم املـتولد فــيما يــتعلق   .املشـمولة بكــل خطـة مــن خطــط العمـل   
 .بتنفيذ خطط العمل بينما سيواصل املركز ابقاء اللجنة على اطالع على هذه املسألة
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  مجع البيانات وحتليلها ونشرها   -خامسا 
، نشـر املركز املعين مبنع االجرام الدويل معلومات احصائية عن اجلرمية            ٢٠٠٢يف عـام     -١٧

 دولة عضوا، ومجعت    ٨٠ وردت من أكثر من      ٢٠٠٠-١٩٩٨جلنائية تشمل الفترة    والعدالـة ا  
مــن خــالل الدراســات االستقصــائية الســبع الــيت أجــرهتا األمــم املــتحدة بشــأن اجتاهــات اجلــرمية 

: ميكـــــن احلصـــــول علـــــيها عـــــلى العـــــنوان الشـــــبكي(وعملـــــيات نظـــــم العدالـــــة اجلنائـــــية 
www.unodc.org/odccp/crime_cicp_survey_seventh.html .(   ــن ــبرية مــ ــداد كــ ــل أعــ وحتصــ
ــريق الشــبكة      ــن ط ــنويا ع ــلى االحصــاءات س ــغ حجــم    . املســتعملني ع ــثال، بل ــبيل امل ــلى س فع

 ما مقداره ٢٠٠٢أكتوبر /املعلومـات الـيت اسـتفيد مـنها خـالل شـهر واحـد، هو تشرين األول           
ة  املدخل٥١٩ورغـم الـتعديالت الــ    ).  غيغابايـت ١ ٠٩٧( صـفحة مـن النصـوص      ٢٧٥ ٠٠٠

علـيها، فـان هـذه الدراسـة االستقصـائية ال تـزال تعترب أمشل قاعدة بيانات احصائية متوفرة عن                    
وسيتم عما قريب نشر عرض لبيانات خمتارة من        . اجلـرمية والعدالـة اجلنائية على الصعيد العاملي       

انظر " (منتدى حول اجلرمية واجملتمع"الدراسـات االستقصـائية مـن الـرابعة إىل السـابعة يف جملـة             
وقـد جرى، بالتعاون مع الشعبة االحصائية التابعة لألمانة العامة، تصميم ونشر كتيب              ). أدنـاه 

 .جملموعة االحصائيات املتعلقة باجلرمية

وواصـل املركـز توسـيع جهـوده الرامـية إىل نشـر املعلومات بالوسائل االلكترونية، من                  -١٨
وأضيفت سلسلة من . www.unodc.org/odccp/crime_prevention.htmlخـالل موقعه الشبكي    

ويف . املنشـورات اجلديدة اليت تبني عمل املركز وأنشطة الربامج العاملية خالل السنة املستعرضة            
، أصـدر املركـز جملـة يـراجع مقاالهتـا اخلـرباء موجهة إىل األكادمييني واملتخصصني                 ٢٠٠١عـام   

الــيت تنشــر مــرتني يف الســنة  " تمعمنــتدى حــول اجلــرمية واجملــ "يف مــيدان العدالــة اجلنائــية، هــي  
باللغـات الرمسـية السـت املعـتمدة لـدى األمـم املـتحدة وتـوزع يف العامل أمجع على نطاق واسع             

 _www.unodc.org/odccp/crime_cicpباالمكـان احلصـول علـيها أيضـا على العنوان الشبكي     (

publications_forum.html (   ــري ــا األخـ ــد خصـــص عددهـ ــد (وقـ ــدد ٢اجمللـ )) ٢٠٠٢ (١، العـ
وســتركز األعــداد الــثالثة املقــبلة مــن اجمللــة عــلى االجتاهــات العاملــية لــلجرمية . ملوضــوع الفســاد

 .واالرهاب واجلرمية املنظمة واحلروب واإلعمار على التوايل
  

 االجتاهات العاملية للجرمية
 

حث ، انصـّب العمـل على بدء املركز بدراسة لالجتاهات العاملية تب          ٢٠٠٢خـالل عـام      -١٩
وقد أجنز تقرير أويل    . يف العالقـة بـني الترتيـبات املؤسسـية واجلرمية املنظمة وفساد القطاع العام             

وباالستناد إىل تلك املعلومات،    ". منـتدى حـول اجلـرمية واجملـتمع       "سينشـر عمـا قريـب يف جملـة          
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شــأن والبــيانات الــيت توفــرها خمــتلف الدراســات االستقصــائية الــيت تضــطلع هبــا األمــم املــتحدة ب
اجتاهـات اجلـرمية، وعملـيات نظم العدالة اجلنائية، والدراسات االستقصائية الدولية عن ضحايا              
اجلـرمية، وكذلـك املعلومـات االضـافية، يهـدف املركـز إىل بـدء العمـل على اعداد تقرير عاملي                     

ويأيت ذلك بعد   . ٢٠٠٤، متهـيدا لنشـره يف الـنهاية خالل عام           ٢٠٠٣عـن اجلـرمية خـالل عـام         
 )١(.١٩٩٩يف عام " التقرير العاملي األول عن اجلرمية والعدالة"نشر 

  
   أنشطة التعاون التقين   -سادسا 

  التوجيه االستراتيجي          -ألف  
، قــّدم املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل الدعــم ملشــاريع تــبلغ قيمــتها ٢٠٠٢يف عـام   -٢٠

اجلديـر بالذكــر أن املركـز وّســع   ومـن  ). ١انظـر اجلــدول  ( ملـيون دوالر تقريــبا  ٧,٥االمجالـية  
 مشروعا قطريا   ٤٠ إىل   ١٩٩٨ مشـاريع قطـرية يف عام        ٥بـرناجمه اخلـاص بالـتعاون الـتقين مـن           

 ).كل منها مستمر أو خمطط (٢٠٠٢يف عام 
  

 ١اجلدول 

 ٢٠٠٢مشاريع التعاون التقين اليت دعمها املركز املعين مبنع االجرام الدويل يف عام 
 

القيمة االمجالية 
دوالرات ب(

 البلد أو املنطقة املشروع )الواليات املتحدة

تقدمي املساعدة إىل الدول املوقعة على اتفاقية األمم  ١ ٩٧٥ ٤٦٦
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

 والربوتوكوالت امللحقة هبا

 عامليا

  انشاء قاعدة بيانات بشأن تدفقان االجتار باألشخاص ١٤٤ ٣٠١
  تعزيز نزاهة السلطة القضائية ١٠٠ ٠٠٠
  تعزيز النظام القانوين ملكافحة االرهاب ٢٣٠ ٠٠٠
 الربازيل تدابري ملكافحة االجتار باألشخاص ٤٠٠ ٠٠٠
 كولومبيا تعزيز مؤسسات احلكومة احمللية يف مكافحة الفساد ٥٠٥ ٢٨٠
 هنغاريا تقييم مدى الفساد يف هنغاريا ١٧٥ ٢٦٣
 لبنان راتيجية الوطنية ملكافحة الفساددعم االست ٣٠٥ ٥٥١
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القيمة االمجالية 
دوالرات ب(

 البلد أو املنطقة املشروع )الواليات املتحدة

  تعزيز القدرات التشريعية واملؤسسية لقضاء األحداث ٧٥٤ ٠٤٩
 نيجرييا تعزيز نـزاهة السلطة القضائية وقدراهتا ٢٩٣ ٩٦٨
 الفلبني ائتالفات ملكافحة االجتار باألشخاص يف الفلبني ٢٦٩ ٣١٢
 ريقياجنوب اف آليات للتصدي للعنف املنـزيل ٦٦٠ ٠٠٠
  تدابري للتصدي للجرمية املنظمة ٤١٤ ٠٠٠
  التنسيق مع املاحنني يف ميدان العدالة اجلنائية ٤٠ ٠٠٠
  دعم الربنامج الوطين ملكافحة الفساد ٣٥٩ ٣٤٠
مجهورية مقدونيا  منع ومكافحة اجلرائم االقتصادية واملالية ٣٣٠ ٠٠٠

اليوغوسالفية 
 سابقا

 آسيا الوسطى املنظمة عرب الوطنيةتقييم مدى اجلرمية  ٦٤ ٦٣٦
أوروبا الشرقية  تدابري العدالة اجلنائية ملكافحة االجتار باألشخاص ٥١٩ ٣٤٨

اجلمهورية (
 )التشيكية وبولندا

 اجملموع  ٧ ٥٤٠ ٥١٤

 

ووفقـا لـلهدف العـام الـذي يـتوخاه بـرنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية                   -٢١
 الالزمـة لتحقـيقه، عـلى الـنحو املقـرر مبوجـب اخلطـة املتوسـطة األجل للفترة                   واالسـتراتيجيات 

ــنتني   )٢(٢٠٠٥-٢٠٠٢ ــترة السـ ــربنامج لفـ ــية الـ ــات  )٣(،٢٠٠٣-٢٠٠٢ وميزانـ ــان األولويـ  فـ
الرئيسـية ألنشـطته اخلاصـة بالتعاون التقين هي تعزيز التعاون الدويل ودعم القدرات الوطنية يف                

 :جماالت

 ة املنظمة عرب الوطنية؛مكافحة اجلرمي )أ( 

 مكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال؛ )ب( 

تشـجيع السياسـات والـتدابري اخلاصـة مبكافحـة الفسـاد، وال سيما فيما يتعلق                 )ج( 
 بنـزاهة النظام القضائي؛
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ضـمان القـيام بـتدخالت سياسـاتية فعالة يف جمال اصالح العدالة اجلنائية، وال                )د( 
 مــا يــتعلق مــنها بقضــاء األحــداث ودعــم الضــحايا وادارة الســجون والعــنف ضــد املــرأة   ســيما

والعدالـة التصـاحلية ومـنع اجلـرائم االجتماعـية، عمـال خبطـط العمـل اخلاصـة بتنفـيذ اعالن فيينا                  
 ؛)٥٥/٢٦١مرفق قرار اجلمعية العامة (

ة العمل تشـجيع السياسـات والـتدابري اخلاصـة مبكافحـة االرهـاب، عمـال خبطـ               )ه( 
ــة         ــية العام ــرارات ذات الصــلة للجمع ــراعاة الق ــنا وم ــتعلقة مبكافحــة االرهــاب يف اعــالن فيي امل

 .وجملس األمن

 تعزيـز التضافر بني املركز املعين مبنع االجرام الدويل وبرنامج           ٢٠٠٢وتواصـل يف عـام       -٢٢
 مكتب األمم   اللذيـن يـتكون منهما    ) اليوندسـيب (األمـم املـتحدة للمراقـبة الدولـية لـلمخدرات           

 أولويــات ٢٠٠٢نوفمــرب /وصــدرت يف تشــرين الــثاين  . املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية   
عملياتــية جديــدة ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية توجــز مجلــة مــن املــبادئ     
التوجيهـية هبـدف العمـل، ضـمن مجلـة أمـور، عـلى تعزيـز هنـج مـتكامل حـيال املسـائل املتعلقة                         

وجــرى تدعــيم طاقــة املركــز عــلى تقــدمي املســاعدة التقنــية عــلى الصــعيد . درات واجلــرميةبــاملخ
ــتحويل      ــيله عــلى الصــعيدين القطــري ودون االقلــيمي، نتــيجة ل ــادة متث العملــيايت مــن خــالل زي
ــية تابعــة ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين           ــب خمــتارة تابعــة لليوندســيب إىل مكاتــب ميدان مكات

ــاملخدرات واجلـــرمية ــام  و. بـ ــتوقع أن يـــتم يف أوائـــل عـ  حتويـــل مجـــيع مكاتـــب  ٢٠٠٣مـــن املـ
 .اليوندسيب إىل مكاتب ميدانية تابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  
  املسائل االدارية      -باء  

، نقلــت إىل املديـر التنفــيذي صــالحية ادارة  ٢٠٠٣يـناير  / كـانون الــثاين ١اعتـبارا مــن   -٢٣
حدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية وكذلــك احلســاب الفــرعي ملعهــد األمــم صــندوق األمــم املــت

وتشـمل هذه الصالحية قبول املسامهات واصدار       . املـتحدة األقالـيمي ألحبـاث اجلـرمية والعدالـة         
وبــناء عــلى ذلــك، فــان الفــترة املخصصــة لتجهــيز األنشــطة  . االعــتمادات واملخصصــات املالــية
وقد .  كـبرية وسـتكون أيضـا أكـثر جناعـة مـن حيـث الـتكلفة                املذكـورة آنفـا سـتتقلص بدرجـة       

 .حظيت عملية النقل هذه بالترحيب باعتبارها فرصة لزيادة كفاءة أنشطة املركز

وواصــل املركــز االســتعانة مبكتــب األمــم املــتحدة خلدمــات املشــاريع للحصــول عــلى     -٢٤
ويعكــف .  مــن املشــاريعاملدخـالت االداريــة واملالــية وغريهــا مـن املدخــالت لدعــم تنفــيذ عـدد   

املركـز حالـيا بالـتعاون مـع املكتـب املذكـور، على وضع اجراءات مبسطة جديدة لالبالغ عن            
الـنفقات، وهـي اجـراءات ال بـد مـن أن تـؤدي، بعـد فـترة جتريبـية مدهتـا ستة أشهر، إىل توفري                          
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الشهرية أوال يف وسيتم اعتماد تلك التقارير املالية . تقاريـر شـهرية دقـيقة عـن النفقات املتكبدة     
وستنقل فيما  . نظـام املعلومـات االداريـة املـتكامل ومـن مث تقامسهـا مـع املكاتب الفنية وامليدانية                 

 ).برويف(بعد إىل نظام ادارة املعلومات الربناجمية واملالية 

) اليونديب( مشـاورات مـع بـرنامج األمم املتحدة االمنائي    ٢٠٠٢وقـد بـدأت يف عـام      -٢٥
 النهائـية لترتيـب عمـلي يهـدف إىل وضـع اطار للتعاون بني مكتب األمم                 بشـأن وضـع الصـيغة     

املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية واليونديب وإىل حتديد اخلدمات اليت سيقدمها هذا األخري                
يف جمـال ادارة شـؤون العاملني يف امليدان وادارة املكاتب امليدانية وكذلك للمشاريع والشروط               

ومن املتوقع أن يوضع هذا الترتيب      . لـيت سـيتم مبوجـبها تقـدمي تلك اخلدمات         املالـية واالداريـة ا    
 .٢٠٠٣يونيه /يف صيغته النهائية حبلول حزيران

  
  صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية                   -جيم   

بلغــت قــيمة املســامهات والــتعهدات املقدمــة إىل صــندوق األمــم املــتحدة ملــنع اجلــرمية     -٢٦
 دوالرا، وهي   ٥ ٠١١ ٩١٥ما قيمته   ) ٢انظر اجلدول    (٢٠٠٢لـة اجلنائـية خـالل عـام         والعدا

ومما هو جدير بالذكر .  يف املائـة يف املسـامهات باملقارنـة مع السنة السابقة       ٧متـثل زيـادة بنسـبة       
أن السـنوات اخلمـس املاضـية اتسـمت باجتـاه تصـاعدي ثابـت يف املسامهات املقدمة إىل املركز                    

ومــن املــتوقع أن يتســارع هــذا االجتــاه يف عــام  ). ١٩٩٨ يف املائــة مــنذ عــام ٨٢ة زيــادة بنســب(
٢٠٠٣. 

  
 ٢اجلدول 

 ٢٠٠٢املسامهات والتعهدات لصندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 
جمموع املبلغ املتعهد 

 به
صناديق األغراض 

 اخلاصة
غراض صناديق األ
 البلد العامة

 النمسا )أ(٤٥ ٦٨٣ )ب(،)أ(١ ٠٦٢ ٦٧٠ ١ ١٠٨ ٣٥٣
 كندا - )أ(٨٢ ٨٦٣ ٨٢ ٨٦٣
 شيلي )ج(٥ ٠٠٠ - ٥ ٠٠٠
 أملانيا - )ب(٢٤ ٧٧٧ ٢٤ ٧٧٧
 اهلند )ج(٣ ٠٠٠ - ٣ ٠٠٠
 ايطاليا )أ(١٤٨ ٦٢٢ )أ(٦٤٤ ٢٠٢ ٧٩٢ ٨٦٤
 اليابان - )ج(٩٤ ٠٠٠ ٩٤ ٠٠٠
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جمموع املبلغ املتعهد 
 به

صناديق األغراض 
 اخلاصة

غراض صناديق األ
 البلد العامة

 مالطة )أ(٢ ٥٠٠ - ٢ ٥٠٠
 املغرب )ج(٢ ٠٠٠ - ٢ ٠٠٠
 هولندا - )ب(٥٥١ ٨٦٧ ٥٥١ ٨٦٧
 النرويج - )أ(٢٠٨ ٩٠٨ ٢٠٨ ٩٠٨
 مجهورية كوريا )أ(٨ ٠٠٠ - ٨ ٠٠٠
 سويسرا - )ب(١٢٤ ٣٦٣ ١٢٤ ٣٦٣
 تونس )ج(٢ ٠٠٠ - ٢ ٠٠٠

 - )أ(٢٩٨ ٦٥٩ ٢٩٨ ٦٥٩
 اململكة املتحدة لربيطانيا

   العظمى وايرلندا الشمالية
 الواليات املتحدة األمريكية )ج(٢٠٠ ٠٠٠ )ج(١ ٥٢٨ ٤١٠ ١ ٧٢٨ ٤١٠

 .مدفوع )أ( 
 .مدفوع جزئيا )ب( 
 .متعهد به )ج( 

 
 بتوسيع قاعدة ماحنيه وتشجيع ماحنيه احلاليني       ٢٠٠٢وقـد متـثل هـدف املركـز يف عام            -٢٧

، ويف الوقــت الــذي ســيقوم فــيه املركــز بتوســيع قــاعدة ٢٠٠٣ويف عــام . عــلى زيــادة تــربعاهتم
احنني، فانـه سـيهدف إىل زيادة حجم املسامهات لألغراض اخلاصة، اليت تعادل حاليا ما يقل                املـ 

وهلذه الزيادة أمهية خاصة اذا أريد للمركز الوفاء        .  يف املائـة مـن األمـوال يف الصندوق         ١٠عـن   
وسيواصــل أحــد املوظفــني . بــالعدد املــتزايد مــن املهــام وتنفــيذ املشــاريع الــيت اســتهلت مؤخــرا  

 . كامل على مجع األموالمل بدواالعام

وتـبني املعلومـات املبينة يف الشكل أمناط التربعات على مدى السنوات اخلمس املاضية               -٢٨
فقـد خصص جممل  . وتوزعهـا بـني مسـامهات لألغـراض العامـة ومسـامهات لألغـراض اخلاصـة            

بتقدمي املساعدة  املسـامهات لألغـراض اخلاصـة لثالثة برامج عاملية ولدعم أنشطة املركز اخلاصة              
 .السابقة للتصديق واهلادفة إىل االسراع ببدء نفاذ اتفاقية اجلرمية املنظمة
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 الشكل

 املسامهات والتعهدات لصندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، للفترة
٢٠٠٢-١٩٩٨ 

 

 

 

 

 

 

 
  

  الربنامج العاملي ملكافحة الفساد           -دال  
 اســتهل الــربنامج العــاملي ملكافحــة الفســاد بــادئ ذي بــدء،   ، عــندما١٩٩٩مــنذ عــام  -٢٩

وجـرى يف اطـار الـربنامج العـاملي حـىت اآلن، استكمال      .  دولـة ٣٠املسـاعدة أكـثر مـن     طلبـت 
مشــروع يف رومانــيا، ومواصــلة تقــدمي الدعــم إىل جــنوب أفريقــيا ولبــنان ونــيجرييا وهــنغاريا،   

ىل ذلك، ابتدأ العمل يف سلسلة مشاريع       وباالضـافة إ  . واسـتهالل مشـروع جديـد يف كولومبـيا        
السـلطة القضائية، اليت متتاز مبكانة استراتيجية فريدة،   تركـز بصـورة رئيسـية عـلى تعزيـز نـزاهة          

 .مبا تنطوي عليه من تأثري شديد

ومـن أجـل مسـاعدة الـدول األعضـاء عـلى ارسـاء األسـاس لتنفـيذ اتفاقية األمم املتحدة                      -٣٠
استحدث الربنامج العاملي جمموعة أدوات ملكافحة الفساد؛ ودليال لألمم     ملكافحـة الفساد املقبلة،     

، وكتيبا ألعضاء   )يف صيغة مشروع  (املـتحدة بشـأن مكافحـة الفسـاد لصـاحل مقـرري السياسات              
النـيابة العامـة واحملققـني، وسلسـلة منشـورات عـن مواضـيع مكافحـة الفسـاد، ومجيعها متاحة يف                     

 ).www.unodc.org/corruption.html(رام الدويل على شبكة الويب موقع املركز املعين مبنع االج

أن يــأخذ زمــام املــبادرة بشــأن انشــاء آلــية  ) أ: (ومــنذ عهــد أقــرب، طُلــب إىل املركــز  -٣١
ون على حنو أفضل    تنسـيق فـيما بـني الوكـاالت ملكافحة الفساد من أجل ضمان التنسيق والتعا              

ــة يف جمــال العمــل عــلى مكافحــة الفســاد؛          ــتحدة وســائر الكــيانات الفاعل ــم امل ــني األم ــيما ب ف
أن يدعــم مكتــب خدمــات الــرقابة الداخلــية يف صــوغ مــبادرة بشــأن الــنـزاهة التنظيمــية  )ب(و

 ٥ ٥٠٠ ٠٠٠
٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٤ ٥٠٠ ٠٠٠
٤ ٠٠٠ ٠٠٠
٣ ٥٠٠ ٠٠٠
٣ ٠٠٠ ٠٠٠
٢ ٥٠٠ ٠٠٠
٢ ٠٠٠ ٠٠٠
١ ٥٠٠ ٠٠٠
١ ٠٠٠ ٠٠٠
٥٠٠ ٠٠٠ 

٠ 
٢٠٠٠ ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

مسامهات األغراض اخلاصةمسامهات األغراض العامة

ع 
مو
اجمل

)
حدة

 املت
ات
والي

ت ال
الرا

دو
ب

( 

١٩٩٨ 
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ــية عــلى نطــاق مــنظومة األمــم املــتحدة     ومت تصــميم اقــتراح . تــرمي إىل دمــج القواعــد األخالق
 . منظمة دولية١٤شاء آلية رمسية بالتشاور مع الن

وصــمم الــربنامج العــاملي ملكافحــة الفســاد، باالشــتراك مــع مؤسســة الشــفافية الدولــية    -٣٢
وادارة التنمـية الدولـية الـتابعة لـلمملكة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وايرلـندا الشمالية، مشروعا                   

م والقانون املدين بشأن حتديد وتطبيق أفضل       خاصـا لدعـم رؤساء احملاكم يف بلدان القانون العا         
ــائية   ــلطة القضـ ــدرات السـ ــزاهة وقـ ــز نـ ــات يف تعزيـ ــات  . املمارسـ ــتقدمي اخلدمـ ــز بـ ــام املركـ وقـ

، ٢٠٠٢، ويف الهاي يف عام      ٢٠٠١الجـتماعات رؤسـاء احملـاكم اليت عقدت يف فيينا يف عام             
ــام   ــبو يف عـ ــىت اآلن يف وضـــ   . ٢٠٠٣ويف كولومـ ــية حـ ــيلة العملـ ــت حصـ ــة ) أ: (عومتثلـ قائمـ

جمموعـة مؤشرات أداء قابلة للقياس ومنهجية       ) ب(بـاألهداف الرئيسـية لالصـالح القضـائي؛ و        
مشروع اعالن عاملي بشأن السلوك يف      ) ج(تقيـيم شـاملة لـنـزاهة وقدرات السلطة القضائية؛ و         

السلطة وتـأيت هـذه املـبادرة لتدعم املشاريع القطرية اليت تعمل على تعزيز نزاهة               . جمـال القضـاء   
 .القضائية

  
 املشاريع القطرية

 
 كولومبيا

 
يــرمي املشــروع يف كولومبــيا إىل تعزيــز ســيادة القــانون عــلى الصــعيدين دون الوطــين    -٣٣

. والوطـين عـن طـريق زيـادة نزاهة احلكومات احمللية وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة احملليني             
ــات حم    ــثالث حكوم ــيم املؤسســي ل ــية منوذجــية، حــدد املركــز اصــالحات    واســتنادا إىل التقي ل

ــتدابري الوقائــية وتدابــري انفــاذ القوانــني     ــتوازن بــني ال ويف . سياســاتية ملكافحــة الفســاد تــراعي ال
، اسـتهل املشـروع املـتكامل الـذي يدعـم االسـتمرار يف تنفـيذ التوصيات                 ٢٠٠٣فـرباير   /شـباط 

ي إلــيها تنفــيذ تلــك الــتدابري وســيجري تقاســم النــتائج الــيت يفضــ. السياســاتية املذكــورة أعــاله
 . ٢٠٠٤السياساتية مع مجيع السلطات احلكومية الوطنية واالقليمية واحمللية يف أوائل عام 

 هنغاريا
 

، معهـد األمـم املـتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة         أجـرى املركـز، بالـتعاون مـع          -٣٤
، اعتمد جملس   ٢٠٠١ويف عام   . سعتقيـيما شـامال للفساد ومت تعميم هذا التقييم على نطاق وا           

وأنشئت جلنة توجيهية ذات قاعدة عريضة      . الـوزراء اهلـنغاري مرسـوما وطنـيا ملكافحـة الفساد          
 .بشأن النـزاهة، وعقد اجتماع وطين بشأن النـزاهة أيضا
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 لبنان
 

ــية عــلى    -٣٥ ــنان بصــورة أول ــة الفســاد،    ) أ: (ركــز املشــروع يف لب ــيم شــامل حلال اجــراء تقي
تقدمي املساعدة إىل ) ب(ن مـع معهـد األمـم املـتحدة األقالـيمي ألحباث اجلرمية والعدالة؛ و        بالـتعاو 

وقد أنشأت احلكومة، مدعومة من . احلكومـة مـن أجـل اعـداد خطـة عمـل وطنـية بشأن النـزاهة         
، ٢٠٠١ ونظمت، يف عام ، جلنة توجيهية وطنية بشأن النـزاهة     املركـز املعـين مبـنع اإلجرام الدويل       

وبناء على طلب احلكومة اللبنانية،     .  خـرباء ذا قاعدة عريضة عرضت فيه نتائج التقييم         اجـتماع 
وضـع مدونة قواعد    ) أ: (ومت االتفـاق عـلى    . تركـز املـرحلة الثانـية مـن املشـروع عـلى الشـباب             

 الـتربوية هبـدف تعزيـز الوعي يف أوساط          -للمواطـنة فـيما يـتعلق بالشـباب واملـواد االجتماعـية             
 .استهالل محلة توعية لزيادة التزام الشباب بسلطة القانون) ب(كافحة الفساد؛ واملراهقني مب

  
 نيجرييا

 
يـرمي املشـروع يف نـيحرييا إىل تعزيـز سـلطة القـانون عـن طـريق زيادة قدرات ونزاهة                   -٣٦

ــائية  ــلطة القضـ ــرين األول. السـ ــتوبر /ويف تشـ ــيم    ٢٠٠١أكـ ــروع بتنظـ ــز املشـ ــتهل املركـ ، اسـ
وعقدت ثالثة اجتماعات حكومية    . ألول بشـأن الـنـزاهة لرؤساء القضاة      االجـتماع االحتـادي ا    

بشـأن نـزاهة السـلطة القضـائية، يف بورنـو ودلـتا والغـوس، خرجـت خبطط عمل حددت فيها                     
وبفضـل دعـم مـايل اضايف مقدم من وكالة    . الـتدابري الالزمـة لـتعزيز سـبل الوصـول إىل العدالـة            

/ ويف كانون األول. لعديد من التدابري احملددة يف خطة العمل التنمـية األملانـية، مت بـالفعل تنفيذ ا        
ديسـمرب، عقـد اجـتماع احتـادي ثـان بشـأن الـنـزاهة لرؤسـاء القضـاة مـن أجل استعراض نتائج               
تقيـيم نـزاهة السـلطة القضائية وتبادل خطط العمل اليت وضعتها االجتماعات احلكومية الثالثة               

 . بشأن النـزاهة
  

 جنوب أفريقيا
 

يســاعد هــذا املشــروع حكومــة جــنوب أفريقــيا فــيما تــبذلـه مــن جهــود ملــنع الفســاد      -٣٧
وأجــري تقيــيم شــامل حلالــة الفســاد     . وكشــفه ومكافحــته وتعزيــز ســلطة القــانون يف الــبلد     

، إىل جانب ٢٠٠٣يناير /واعـتمدت احلكومـة الـتقرير اخلتامي يف هذا الصدد، يف كانون الثاين           
املركز املعين مبنع اإلجرام وعالوة على ذلك، قام .  الربملانتعمـيمه عـلى اجلمهـور وعرضه على      

ــدويل ــتحدة، بتنظــيم حلقــات عمــل لوحــدات      ال ــات امل ــتعاون مــع وزارة العــدل يف الوالي ، بال
متخصصـة تابعـة ألجهـزة التحقـيق والنـيابة العامة من أجل وضع الصيغة النهائية لكتيب لألمم                  
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 يف جمــال الفسـاد وملسـاعدة تلـك الوحـدات عــلى     املـتحدة بشـأن اجـراءات التحقـيق واملالحقـة     
، سـيوفر املركـز موجهـا ملكتب مكافحة الفساد يف           ٢٠٠٣ويف عـام    . تعزيـز قدراهتـا العملياتـية     

 .مديرية العمليات اخلاصة وكذلك ملديرية النيابات العامة
  

 مشاريع املستقبل
 

 اندونيسيا
 

السلطة القضائية من أجل تعزيز     يسـتهدف املشروع يف اندونيسيا دعم نزاهة وقدرات          -٣٨
وحتقـيقا هلـذه الغاية، سيقوم املشروع بادئ ذي بدء مبساعدة السلطة            . سـلطة القـانون يف الـبلد      

القضـائية، عـلى الصـعيد الوطين ويف إقليمني منوذجيني على حد سواء، على وضع خطط عمل            
اتيجي هذه من خالل    وستتاح األسس الالزمة لعملية التخطيط االستر     . شـاملة ملكافحة الفساد   

 .اجراء تقييم شامل لنـزاهة وقدرات السلطة القضائية يف إقليمني منوذجيني
  

 مجهورية ايران االسالمية
 

ــران         -٣٩ ــة اي ــدرات الســلطة القضــائية يف مجهوري ــزاهة وق ــز ن ــرمي املشــروع بشــأن تعزي ي
بلد عن طريق ثالثة   االسـالمية إىل تعزيـز فعالـية وشـفافية ومسـاءلة السـلطة القضـائية يف هـذا الـ                   

تنظـيم جولة دراسية ملوظفني يف السلك القضائي االيراين تشمل فيينا      ) أ: (عناصـر رئيسـية هـي     
تنظيم حلقة  ) ب(وسـنغافورة، مـن أجـل تعزيـز اسـتعدادهم لالضـطالع باصالحات قضائية؛ و              

تنفذ االقتراح بأن ) ج(عمـل بشـأن أفضـل املمارسـات الدولـية ذات الصلة بالسياق االيراين؛ و            
تدابـري سياسـاتية يف مـرحلة ثانـية من املشروع استنادا إىل نتائج اجلولة الدراسية وحصيلة حلقة            

 .العمل
  

  الربنامج العاملي ملكافحة االجتار بالبشر              -هاء   
يف اطـار الـربنامج العـاملي ملكافحـة االجتـار بالبشر، استمر تقدمي املساعدة التقنية لدعم                  -٤٠

ونظــرا إىل الطبــيعة املعقــدة . بذلـه مــن جهــود ملكافحــة االجتــار بالبشــر الــدول األعضــاء فــيما تــ
لالجتـار باألشـخاص، يلـزم ضـمان اخلـربة الفنـية لـدى املـنظمات األخـرى وضـمان التكامل يف                  

وقـد اسـتمرت احملافظـة عـلى عالقـة عمـل وثـيقة مـع سائر كيانات األمم                   . اجـراءات املكافحـة   
ية وغـري احلكومـية، كما بوشر انشاء آلية تنسيق فيما بني          املـتحدة واملـنظمات الدولـية واالقليمـ       

 .الوكاالت
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ــاملي، يعكــف اآلن     -٤١ ــربنامج الع ــار ال ــاملخدرات    ويف اط ــين ب ــتحدة املع ــم امل ــب األم مكت
، على تنفيذ معهـد األمـم املـتحدة األقالـيمي ألحبـاث اجلـرمية والعدالـة         ، باالشـتراك مـع      واجلـرمية 

ات االجتـار، مبـا فيها دور اجلماعات االجرامية املنظمة يف           أنشـطة حبـوث وتقيـيم لدراسـة عملـي         
ــبارها    . جمــال االجتــار  ــبحوث واخت ــة، مت وضــع عــدد مــن أدوات ال ــيقا هلــذه الغاي وأنشــأ . وحتق

الـربنامج العـاملي قاعدة بيانات عن مسارات االجتار تتضمن بيانات مستقاة من مصادر متعددة               
ــية يف االجتــار باألشــ     ــن االجتاهــات العامل ــرب الوطنــية     ع ــرين ودروهبمــا ع خاص وهتريــب املهاج

وجيـري إىل جانـب ذلـك مجع البيانات عن ضحايا االجتار ومقترفيه وكذلك عن            . وحجمـيهما 
 .ردود نظم العدالة اجلنائية على هذا النشاط االجرامي

ومـن أجـل مجــع وتقيـيم املمارســات الواعـدة يف جمــال مـنع االجتــار ومكافحـته، جيــري        -٤٢
وتشـمل جمموعة   .  أو جمموعـة أدوات هبـدف توفـري أمـثلة عـلى املمارسـات اجلـيدة                اعـداد دلـيل   

األدوات القطاعـات األربعـة املتمثلة يف االصالح التشريعي، وتعزيز استجابات العدالة اجلنائية،      
 .ومحاية ودعم الضحايا، والتعاون الدويل

قامـة شـراكات مـع شبكة       وبالنسـبة للعمـل التحليـلي للـربنامج العـاملي، مت السـعي إىل ا               -٤٣
معهــد األمــم املــتحدة األقالــيمي ألحبــاث املعــاهد واملــنظمات املــتعاونة مــع الــربنامج، وال ســيما 

، واملعهــد األســترايل لعــلم اجلــرمية، وجامعــة األمــم املــتحدة، ومركــز الــبحوث  اجلــرمية والعدالــة
، وكذلـك الوكاالت  )اليونيسـيف (الـدويل لـنماء الطفـل الـتابع ملـنظمة األمـم املـتحدة للطفولـة              

 . احلكومية ومؤسسات البحوث احمللية وفرادى العلماء

ــة األوىل العالنــات اخلدمــة العامــة الــيت تناولــت      -٤٤ وعقــب الــنجاح الــذي حققــته احلمل
فرباير /، نشر يف شباط   ٢٠٠١االجتـار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي، اليت أطلقت يف عام           

ار بالــرجال والنســاء واألطفــال ألغــراض القــنانة أو     ، شــريط فــيديو ثــان يــربز االجتــ    ٢٠٠٢
ويهدف شريط الفيديو إىل    . السـخرة، كـالعمل يف املصـانع أو يف املـزارع أو يف اخلدمة املنـزلية              

زيـادة الوعـي يف أوسـاط عامـة اجلمهـور حـيال الـنمو الوبـائي هلذا الشكل املعاصر من أشكال                      
 .ل الضحاياوجيري اعداد شريط فيديو ثالث عن تأهي. الرق

  
 مشاريع املساعدة التقنية

 
 بنن وتوغو ونيجرييا

 
، يف مشــروع يــتعلق بتقيــيم   ٢٠٠٣ابــتدأ العمــل يف بــنن وتوغــو ونــيجرييا، يف عــام       -٤٥

مسـارات االجتـار والـتدابري املـتعلقة مبكافحـة االجتـار باألشـخاص، مبا يف ذلك عناصر التدريب                   
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هد األمم  وباالضافة إىل ذلك، استهل مع    . ا بني البلدان  الالزمـة للفنـيني احمللـيني، وبالـتعاون فـيم         
، بالـــتعاون مـــع احلكومـــة االيطالـــية واحلكومـــة املـــتحدة األقالـــيمي ألحبـــاث اجلـــرمية والعدالـــة

 .النيجريية، مشروعا للتصدي لتهريب القاصرين والشابات من نيجرييا إىل ايطاليا
  

 بولندا واجلمهورية التشيكية
 

ــتدأ العمــل يف   -٤٦ ــة التشــيكية لغــرض التصــدي لالجتــار     اب ــندا واجلمهوري مشــروع يف بول
ويتناول املشروع احلاجة   . باألشـخاص عـلى طـول الـدروب املؤديـة إىل أوروبـا الشـرقية ومنها               

إىل اصـالح القوانـني، وتعزيـز التحقـيق يف مـثل حاالت االجتار هذه ومالحقتها وكذلك تقدمي                  
ويف اجلمهوريــة التشــيكية، أنشــئ هــيكل لقــاعدة . ياملســاعدة إىل الضــحايا عــلى الصــعيد احملــل

كما مت تنظيم مؤمتر دويل بشأن املسائل    . بـيانات هبـدف تعزيز التحقيق يف حاالت االجتار تلك         
 .التشريعية وأفضل املمارسات يف جمال التحقيق يف حاالت االجتار املذكورة ومالحقتها

  
 الفلبني

 
ومشل هذا املشروع دورات توعية وتدريب . اسـتكمل املشـروع الـنموذجي يف الفلبني        -٤٧

ملوظفـي انفـاذ القوانـني يف خمـتلف مـناطق الفلـبني وحلقـات عمـل لتحسـني التعاون بني أجهزة                      
وأفضـى املشـروع إىل وضـع قائمـة بالتشـريعات ذات الصـلة، وحتديد               . الشـرطة والنـيابة العامـة     

كما .  باملوظفني القنصليني  مـبادئ توجيهـية للتحقـيقات، واختبار منهاج تدريبـي جديد خاص          
 .أفضى املشروع إىل وضع خطة عمل وطنية

  
 مشاريع املستقبل

 
 الربازيل

 
بـناء عـلى طلـب حكومـة الـربازيل، وبالتعاون مع املكتب القطري التابع ملكتب األمم                  -٤٨

 املـتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مت اعداد مشروع لتقييم الدروب والطرائق اليت تستخدمها            
ــاذ القوانــني وكذلــك تقــدمي       ــنظمة ولتحســني االســتجابة يف جمــال انف ــية امل اجلماعــات االجرام

 .٢٠٠٣وابتدأ تنفيذ هذا املشروع يف أوائل عام . املساعدة إىل الضحايا
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 سلوفاكيا
 

أحـد األهـداف الرئيسـية للمشـروع يف سـلوفاكيا هـو مسـاعدة الوحدة املعنية باالجتار                -٤٩
ويف هذا الصدد، زار ضباط     . ابعة للشرطة اجلنائية على العمل بكامل طاقتها      املنشـأة حديثا والت   

وسيوضع منوذج  . مـن الوحـدة اجلديـدة وحـدات مماثلة يف أملانيا واجلمهورية التشيكية وهولندا             
 .حلماية ضحايا االجتار ومساعدهتا

  
 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 
، ٢٠٠١عمـل ملكافحـة االجتـار بالبشر، يف عام    عقـب اعـتماد اعـالن سياسـي وخطـة            -٥٠

مـن قـبل مؤمتـر القمة السنوي لرؤساء دول اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، عقد فريق                
ــي، يف       ــة اجــتماعا يف لوم ــتحدة واجلماع ــم امل ــابع لألم /  كــانون األول٣ و٢خــرباء مشــترك ت

وأوصــى . قة يف هــذا الصــدد ، قــّيم فــيه االجــراءات الــيت اختذهتــا دول املــنط     ٢٠٠٢ديســمرب 
ــتعددة األطــراف، مــع        ــية وامل ــيها تقــدمي املســاعدة الثنائ ــا ف ــة، مب االجــتماع بأنشــطة ذات أولوي
التركـيز عـلى انشاء بىن تنسيقية وجهات اتصال وطنية، وتعزيز األطر القانونية، وصوغ خطط            

 . عمل وطنية، وبناء املؤسسات
  

  فييت نام وجنوب شرقي آسيا
 

وع يف فييـت نـام لـتعزيز اآلليات القائمة املعنية مبكافحة االجتار باألشخاص              أعـد مشـر    -٥١
عـن طـريق زيـادة القـدرة عـلى التحقـيق واملالحقـة، واقامـة شـبكات اتصال بني سلطات انفاذ                      

ويهدف مشروع للتدريب قائم    . القوانـني والسلطة القضائية، وتدريب موظفي األجهزة املعنية       
ب شـرقي آسـيا إىل االعـتماد عـلى اخلـربة الفنـية احلالية ملكتب                عـلى احلاسـوب يف مـنطقة جـنو        

 .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف جمال التدريب القائم على احلاسوب
  

  الربنامج العاملي ملكافحة اجلرمية           -واو  
ات ينشـط الـربنامج العاملي ملكافحة اجلرمية يف عدد من اجملاالت، مبا فيها رصد السياس           -٥٢

والــتدابري الوطنــية ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة وتقيــيم فعاليــتها وكفاءهتــا؛ وتعزيــز الوعــي بوجــود   
اخلطـر املـاثل يف اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية وأسـبابه وفداحـته وبضـرورة تعزيـز استراتيجيات                      
ــية مــن خــالل توفــري خدمــات استشــارية ومشــاريع       ناجحــة ملكافحــته؛ وتوفــري املســاعدة التقن

 .انيةميد
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 تقاسم املعلومات وعمليات تقييمها
 

، اسـتكمل املشـروع الـنموذجي بشـأن مجع وحتليل املعلومات عن             ٢٠٠٢خـالل عـام      -٥٣
ونشر تقرير يتضمن حتليال للمعلومات عن      . اجلماعـات االجرامـية يف عـدد كـبري من اجملتمعات          

 )٤(.ة املنظمةاالجتاهات السائدة يف اجلرمي بلدا، يف جملة ١٧ مجاعة اجرامية يف ٤٣

وسـيجري مجع معلومات قطرية عن اجلماعات االجرامية املنظمة والبىن الوطنية املعنية             -٥٤
مبكافحـة املافـيا ضمن اطار وحيد ميكن الوصول اليه على أساس كل بلد على حدة من خالل                  

 وستضاف إىل ذلك معلومات عن املتطلبات املتعلقة بالتعاون الدويل        . موقـع على شبكة الويب    
ــد  ــاذ      . يف كــل بل ــو انف ــاملوقع عــلى شــبكة الويــب أن يكــون أداة يســتخدمها موظف ويقصــد ب

القوانـني، وال سـيما أعضاء النيابة العامة، الذين يلتمسون معلومات من واليات قانونية أخرى               
، سيســتكمل دلــيل عــن أفضــل  ٢٠٠٣ويف عــام . بشــأن قضــايا تــنطوي عــلى اجلــرمية املــنظمة  

 .  اجلرمية املنظمة ومكافحتهااملمارسات يف جمال منع
  

 تدريب األخصائيني يف جمال العدالة اجلنائية
 

يف اطــار الــربنامج العــاملي ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة، اســتهلت حلقــة دراســية مــتعددة     -٥٥
الوسـائط هبـدف تدريـب موظفـي انفـاذ القوانـني، ومـن ضـمنهم حمققو الشرطة وأعضاء النيابة                    

وتقوم . ملعلومـات االسـتخبارية ومسـؤولو اجلمـارك، كمـا مت تنقيحها           العامـة والقضـاة وحمللـو ا      
ــيما يــتعلق           ــاد ف ــال مكافحــة اجلــرمية املــنظمة والفس ــة أفضــل املمارســات يف جم ــة بدراس احللق
بالتحقـيقات، والـتعاون الـدويل، والتعاون مع الشهود ومحايتهم، ومنع اجلرمية املنظمة، وصوغ              

ويطلب من املشاركني عند انتهاء احللقة الدراسية اجراء        . ةالتشـريعات ملكافحـة اجلـرمية املـنظم       
ويتوقع أن تسهم   . تقيـيم لالحتياجات الالزمة لتعزيز سياسات بلداهنم وتدابريها ملكافحة املافيا         

سلسـلة احللقـات الدراسـية أيضـا يف انشاء شبكة عاملية لألخصائيني املعنيني مبكافحة املافيا، مما                 
 .رمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هباسييسر تنفيذ اتفاقية اجل

ــيا، كمــا     -٥٦ وعقــدت حلقــات دراســية منوذجــية يف بــريو وســلوفاكيا وكرواتــيا وكولومب
ــام        ــيجرييا خــالل ع ــيا واملكســيك ون ــيــا وكولومب عقــدت حلقــات دراســية اضــافيــة يف رومان

ــيماال ح    . ٢٠٠٢ ــنة غواتـ ــطى يف مديـ ــريكا الوسـ ــبلدان أمـ ــية لـ ــة دراسـ ــرها وعقـــدت حلقـ ضـ
 من احملققني ٤٨٠، مت تدريـب مـا جمموعه   ٢٠٠٢وخـالل عـام   . مشـاركون مـن مخسـة بلـدان      

، ســتعقد حلقــات ٢٠٠٣ويف عــام . وأعضــاء النــيابة العامــة والقضــاة وغريهــم مــن املســؤولني  
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دراسـية يف اكـوادور واندونيسـيا وأوكرانـيا وشـيلي ومنغولـيا، وسـتعقد كذلـك حلقـة دراسية                    
 .نوب األفريقي األربعة عشردون اقليمية لبلدان اجل

  
 مشاريع التعاون التقين

 
 تدابري مكافحة اجلرمية املنظمة يف جنوب أفريقيا

 
 املشـروع املـتعلق بـتدابري مكافحـة اجلـرمية املنظمة يف جنوب          ٢٠٠٢اسـتكمل يف عـام       -٥٧

ــيا ــتحداث        . أفريقـ ــلى اسـ ــيا عـ ــنوب أفريقـ ــلطات جـ ــاعدة سـ ــروع مسـ ــذا املشـ ــود هبـ واملقصـ
ت وخــربات فنــية فعالــة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة، مــن خــالل وســائل مــنها توفــري     اســتراتيجيا

وادراكـا بأنـه ال ميكـن عـزل اجلرمية املنظمة يف جنوب أفريقيا عن تطور                . التدريـب واملوجهـني   
ظاهـرة اجلـرمية املـنظمة يف املـنطقة ككـل، ومـن أجـل توسيع نطاق تأثري املشروع، استخدمت                    

 لعقـد حلقـة عمـل اقليمـية من أجل وضع حتليل يتناول خطر               ٢٠٠٢م  األمـوال املتبقـية مـن عـا       
 . اجلرمية على اجلنوب األفريقي

  
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

 
ــيا اليوغوســالفية ســابقا ملعاجلــة   ١٩٩٩يف عــام  -٥٨ ، اســتهل مشــروع يف مجهوريــة مقدون

. نية وانشاء وحدة شرطة متخصصة    اجلـرمية االقتصـادية واملالـية عن طريق تعزيز األحكام القانو          
وعـلى الـرغم مـن ذلـك، يؤمل بتحقيق          . وقـد أدى حـدوث مشـاكل داخلـية إىل ابطـاء التنفـيذ             

 .٢٠٠٣األهداف النهائية للمشروع يف عام 
  

 تقييم اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف آسيا الوسطى
 

ملــنظمة يف بلــدان آســيا  يــرمي املشــروع إىل مجــع وحتلــيل املعلومــات املــتعلقة باجلــرمية ا   -٥٩
الوســطى، وهــي أوزبكســتان وطاجيكســتان وقريغيزســتان وكازاخســتان، هبــدف اســتحداث    

وقــد  اســتكمل التقيــيم ومت اعــداد مشــروع تقريــر يف هــذا . مــزيد مــن أنشــطة املســاعدة التقنــية
 .الصدد
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 تقييم مجاعات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف غرب أفريقيا
 

لظاهـرة اجلماعـات االجرامـية املنظمة عرب الوطنية النشطة يف بلدان            يتصـدى املشـروع      -٦٠
.  ولبعدها عرب الوطين   - أي السنغال وغانا وكوت ديفوار ونيجرييا        -خمـتارة يف غـرب أفريقيا       

وهـو يـرمي إىل توفري عملية منهجية جلمع وحتليل البيانات واملعلومات الكمية والنوعية املتعلقة               
ملنظمة العاملة يف املنطقة ومن مث القيام بصوغ توصيات عملية ملكافحة           باجلماعـات االجرامـية ا    
 .اجلرمية املنظمة ومنعها

  
 مشاريع املستقبل

 
طلـب إىل املركـز املعـين باالجـرام الدويل تقدمي تقرير أويل عن االختطاف، استنادا إىل              -٦١

انظر (يف دورهتا الثانية عشرة     ردود مـن الدول األعضاء، إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،            
ويعـد اسـتحداث مسـاعدة تقنـية فعالـة يف هـذا اجملـال هدفا حامسا                 ). E/CN.15/2003/7الوثـيقة   

كمـا سُيضـطلع بعمـل أكثر تفصيال فيما يتعلق بالصالت بني تطور             . ٢٠٠٣مـن أهـداف عـام       
ــنـزاع، مــن أجــل وضــع      ــناء الســالم مــا بعــد ال  توصــيات اجلــرمية املــنظمة يف ســياق احلــرب وب

وأخـريا، ستوضـع مشـاريع مسـاعدة تقنـية يف جماالت حمددة             . سياسـاتية عملـية يف هـذا الصـدد        
هبــدف دعــم الوحــدات املتخصصــة املعنــية باجلــرمية املــنظمة يف عــدد مــن الــبلدان حيــثما تكــون 
ــنظمة شــديدة اخلطــورة عــلى وجــه اخلصــوص أو حيــتمل أن تصــبح أشــد         مشــاكل اجلــرمية امل

 . خطورة
  

  الصالح يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                 ا -زاي   
ــام  -٦٢ ــلى       ٢٠٠٢يف ع ــة بشــأن احلصــول ع ــبات املقدم ــدد الطل ــبري ع ، ازداد إىل حــد ك

وابتدأت مرحلة ثانية من الدعم لنظام    . مشـاريع االصـالح يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية         
، يف حني استهل مشروع لتعزيز      قضـاء األحـداث يف لبـنان حيـث جيـري التركـيز عـلى الفتيات               

وجيـري النظر يف مشروع     . القـدرات التشـريعية واملؤسسـية املـتعلقة بقضـاء األحـداث يف مصـر              
وكجــزء مــن بــرنامج أكــرب العــادة التأهــيل، ســتقدم املســاعدة إىل نظــام قضــاء  . ممــاثل لــألردن

رمية بالتنسيق على ويقـوم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجل    . األحـداث يف أفغانسـتان    
كتب مفوض األمم حنـو وثـيق بشـأن مجيع املشاريع اخلاصة بقضاء األحداث مع اليونيسيف وم     

 . املتحدة السامي حلقوق االنسان



 

25  
 

E/CN.15/2003/2

ــية، اســتهل يف أفغانســتان والصــومال مشــروعان        -٦٣ ــة االيطال ــناء عــلى طلــب احلكوم وب
نطلق العمل يف مشروع ملنع اجلرمية      وا. كـبريان بشـأن اصالح نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية         

يف السـنغال، يف حـني مت صـوغ بـرامج شـاملة ملـنع اجلـرمية للـربازيل ونـيجرييا مـن قبل املكتبني                         
ووضع املكتب امليداين  يف . امليدانـيني الـتابعني ملكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية          

 باملخدرات واجلرمية مقترحات بشأن أربعني      جـنوب أفريقـيا الـتابع ملكتـب األمم املتحدة املعين          
مشـروعا ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية يف اطار الربنامج االستراتيجي ألنشطة مراقبة املخدرات           

وحـدد املكتـب املـيداين الكاريبـي عددا أقل من املشاريع يف            . ومـنع اجلـرمية للجـنوب األفـريقي       
تنمية يرمي إىل تبادل اخلربات يف جمال منع ومت اقـرار مشروع ألغراض حساب ال      . هـذا الصـدد   

 .اجلرمية بني املناطق دون االقليمية يف الكاريبـي واجلنوب األفريقي

، اســتهل بــرنامج القامــة بــىن للدعــم غــري احلكومــي لضــحايا جــرائم   ٢٠٠٢ويف عــام  -٦٤
روع ومت توســيع املشــ. العــنف، مبــا يف ذلــك االجتــار باألشــخاص، بــتمويل مــن ايطالــيا وهولــندا

املـتعلق بانشـاء مـآوي لضـحايا العـنف العائـلي يف جـنوب أفريقـيا، بتمويل من النمسا، ليشمل                     
ــيما آخــر  ومت صــوغ مشــروعني لتحســني األوضــاع القائمــة يف مركــز اعــتقال النســاء يف      . اقل

كـابول والعـادة تأهـيل السـجن املركـزي يف أفغانسـتان، وسـينفذ هذان املشروعان على سبيل                   
ــة ــ. األولوي ــيمور    ٢٠٠٢ام ويف ع  -، قدمــت مســاعدة ارشــادية لتحســني ادارة الســجون يف ت

ووردت طلـبات مساعدة متعددة بشأن اصالح قوانني العقوبات وحتديث نظم العدالة            . ليشـيت 
 . اجلنائية من بلدان منها، مثال، اثيوبيا واجلزائر وسرياليون

  
جلرمية والعدالة تنسيق األنشطة مع شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع ا -سابعا 

  اجلنائية
ــة عشــرة   -٦٥ ــية  خــالل الــدورة احلادي ــة اجلنائ ، ٢٠٠٢ يف عــام للجــنة مــنع اجلــرمية والعدال

قامـت املعـاهد الـتابعة لشـبكة بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية بتنظيم حلقة                     
تمع احملــلي والعدالــة الــدروس املستخلصــة، ومشــاركة اجملــ : عمــل عــن اصــالح العدالــة اجلنائــية 

 .معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالةالتصاحلية، بتنسيق من 

معهـد األمـم املتحدة   ، نظـم  اجمللـس االستشـاري الـدويل العـلمي والفـين     وبالـتعاون مـع      -٦٦
شــبكة بــرنامج األمــم   االجــتماع التنســيقي الســابع عشــر ل األقالــيمي ألحبــاث اجلــرمية والعدالــة 
 ٥ و٤ة، الــذي عقــد يف توريــن وكورمــايور، ايطالــيا، يف املــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــي

 .٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول
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وشــاركت معــاهد الشــبكة مــع املركــز املعــين باالجــرام الــدويل يف عقــد سلســلة مــن       -٦٧
. املـلحقة هبــا احللقـات الدراسـية بشــأن التصـديق عـلى اتفاقــية اجلـرمية املـنظمة والــربوتوكوالت       

املركـز الـدويل الصـالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالة         وبدعـم مـن احلكومـة الكـندية، ابـتدأ           
 واملركـز املعين مبنع االجرام الدويل بوضع دليل لالصالحات التشريعية الالزمة ملكافحة        اجلنائـية 

 .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية على حنو فعال

دا عن األنشطة التعاونية القائمة بني املركز واملعاهد التابعة        وتـرد معلومـات أكـثر حتديـ        -٦٨
لشـبكة الـربنامج، يف تقريـر األمـني العـام عـن أنشـطة املعـاهدة الـيت تـتألف مـنها شـبكة برنامج                          

 ).E/CN.15/2003/4الوثيقة (األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
  

مم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية االدارة االستراتيجية لربنامج األ -ثامنا 
  من قبل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

تسـتمر األنشـطة واملشـاورات فـيما بـني الـدورات يف توفـري مساعدة كبرية للجنة منع                    -٦٩
ويف هـذا اخلصــوص، اجتمـع املكتـب املوسع مخس مرات        . اجلـرمية والعدالـــة اجلنائـية ولألمانـة       

ــان ن٢٩( ــريل و/يسـ ــار٢٣ و١٤ و٨أبـ ــايو و/ أيـ ــوز٤مـ ــيه / متـ ــال  ) ٢٠٠٢يولـ ــة األعمـ ملناقشـ
وعمال ." مسامهة األمم املتحدة  : مكافحة االرهاب الدويل  "التحضـريية وأعمـال املـتابعة لـندوة         

، قــدم املديــر التنفــيذي تقريــرا عــن وقــائع الــندوة وآراء اللجــنة بشــأهنا إىل ١١/١بقــرار اللجــنة 
يضـعها يف اعتباره عند اعداد الصيغة النهائية لتقريره عن تنفيذ قرار اجلمعية             األمـني العـام لكـي       

ــة  ــؤرخ ٥٦/١٢٣العام ــيه / متــوز١٢ويف . ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٩ امل ، ٢٠٠٢يول
عقـد االجـتماع األول ملـا بـني الـدورات للجنة ملناقشة تقرير املدير التنفيذي عن أعمال الندوة                   

 ).SYMP/TERR/3/Rev.1الوثيقة (

، اجـتمع املكتـب املوسـع لكـي يطلـع على عدد      ٢٠٠٢ديسـمرب  / كـانون األول   ٣ويف   -٧٠
ومشلـت تلـك املسـائل حصـيلة املناقشات اليت دارت يف            . مـن املسـائل ولـيقدم ارشـاداته بشـأهنا         

دورة اجلمعـية العامـة السـابعة واخلمسـني حـول املسـائل املتصـلة مبـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية؛                    
ل التحضـريية للمناقشـة املواضـيعية بشـأن االجتـار باألشـخاص يف الـدورة الثانية عشرة                  واألعمـا 

للجـنة؛ واسـتعراض بنود جدول األعمال املوضوعي ومواضيع حلقة العمل املتعلقة مبؤمتر األمم     
املـتحدة احلـادي عشـر ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية؛ ومـتابعة الـندوة عـن موضـوع االرهاب؛                       

ونوقشت املسائل نفسها يف االجتماع     . ال املؤقـت للـدورة الثانـية عشرة للجنة        وجـدول األعمـ   
ومــن املقــرر عقــد . ٢٠٠٣فــرباير / شــباط١٢الــثاين ملــا بــني الــدورات الــذي عقدتــه اللجــنة يف 
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، ٢٠٠٣مايو  /أبريل وأيار /االجـتماع الثالـث إىل االجـتماع اخلامس ملا بني الدورات يف نيسان            
 .نية عشرة للجنةقبل انعقاد الدورة الثا

  
  املسائل الربناجمية    -تاسعا 

ــرارها    -٧١ ــة، يف ق ــية العام ــؤرخ ٥٧/٢٨٢اعــتمدت اجلمع ديســمرب / كــانون األول٢٠ امل
، املقدمــة مــن ٢٠٠٥-٢٠٠٢، التنقــيحات املقــترحة لــلخطة املتوســطة األجــل للفــترة   ٢٠٠٢

والعدالة اجلنائية، واليت نظرت    ، املـتعلق مبـنع اجلـرمية        ١٢مبـا يف ذلـك الـربنامج        ) ٥(األمـني العـام،   
 . فيها اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة

ونظـرت اجلمعـية العامـة، يف دورهتـا السـابعة واخلمسـني، يف تقريـر قدمـه األمـني العام                      -٧٢
 Corr.1 و A/57/152الوثيقة (عـن تعزيـز فـرع مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية التابع لألمانة العامة        

، بــناء عــلى طلــب اجلمعــية العامــة الــوارد يف      )Add.2 و Corr.2 و Add.1/Corr.1 و Add.1و 
ويف قــرارها . ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٥٦/٢٥٣ مــن قــرارها ١٠٣الفقــرة 

، أكـدت اجلمعية العامة من جديد على        ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٥٧/١٧٣
الدويل، وأكدت من جديد على الدور الذي       أمهـية عمـل املركـز يف املسـامهة يف مـنع االرهاب              

ــية يف جمــال مــنع       ــبها، باملســاعدة التقن ــناء عــلى طل ــزويد الــدول األعضــاء، ب ــه املركــز يف ت يؤدي
، وافقت  ٢٠٠٢ديسمرب  / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٧/٢٩٢ويف قـرارها    . االرهـاب الـدويل   

يف ) اخلدمة العامة ثـالث وظـائف فنية ووظيفتان يف فئة         (اجلمعـية عـلى مخـس وظـائف جديـدة           
، املعــنون مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية، مــن امليزانــية الــربناجمية لفــترة الســنتني ١٤اطــار الــباب 

٢٠٠٣-٢٠٠٢. 

وسـتوافق اجلمعـية العامـة، يف دورهتـا الثامـنة واخلمسـني، عـلى امليزانـية الـربناجمية لفترة                -٧٣
ــنتني  ــباب   ٢٠٠٥-٢٠٠٤الس ــا يف ذلــك ال ــة اجلنائــية   ، املعــنون ١٦، مب ــنع اجلــرمية والعدال . م

وسـتعرض عـلى اللجـنة، يف دورهتـا الثانية عشرة، مذكرة من األمانة عن برنامج العمل املقترح       
ــنتني      ــترة الســـ ــية لفـــ ــة اجلنائـــ ــرمية والعدالـــ ــنع اجلـــ ــال مـــ ــيقة  (٢٠٠٥ -٢٠٠٤يف جمـــ الوثـــ

E/CN.15/2003/12.( 
  

  الطريق إىل األمام   -عاشرا 
اذ خطـوات مهمـة فيما يتعلق بعدد من اجملاالت ذات األولوية             اختـ  ٢٠٠٢شـهد العـام      -٧٤

وعلى الوجه األخص، صادق عدد كبري من الدول . يف عمـل املركـز املعين مبنع االجرام الدويل   
حـىت اآلن عـلى اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة، يف حـني متضـي املفاوضـات املتعلقة بوضع صك دويل                      
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 يتسم باألمهية البالغة أيضا هو أن املركز قد واصل          ومما. جديـد ملكافحـة الفسـاد خبطـى سريعة        
عملـية الـتحول الـذايت إىل مؤسسـة قادرة على تقدمي املساعدة التقنية الرفيعة النوعية يف جماالت        

وينصـب التركـيز يف هـذا الصـدد عـلى أنشـطة املساعدة العملية والعملياتية يف جماالت                  . حمـددة 
اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية، واالجتار باألشخاص،          : تعكـس األولويـات الراهـنة للجـنة، وهـي         

ويضـاف إىل تلـك األولويـات يف الوقـت احلاضـر التصـديق عـلى االتفاقـيات الدولية                   . والفسـاد 
ملكافحـة االرهـاب وتنفـيذها، وكذلك مسألة اصالح العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك مسألة تعزيز                

 .األمن احلضري

يد يؤهلـه ملـزيد مـن الـنمو، حسـبما يتضح من خططه              وبـات املركـز اآلن يف وضـع جـ          -٧٥
، ٢٠٠٣وســتطرأ تطــورات مهمــة يف عــام  . للعــام املقــبل الــيت بينــت بوضــوح يف هــذا الــتقرير  

أبـرزها التصـديق عـلى اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة مـن قـبل العدد الالزم من الدول، وبالتايل انشاء                      
شادات من هذه اهليئة اجلديدة، ومن اللجنة       ويلزم توفر ار  . مؤمتـر الـدول األطـراف يف االتفاقية       

وقد . نفسـها أيضـا، بطبـيعة احلـال، بشـأن الوجهـة الـيت ينـبغي أن يسـلكها املركـز يف املسـتقبل            
أدى الـنمو املـتزايد يف األنشـطة العملياتـية، واستمرار تدفق الطلبات بشأن املساعدة، ومواصلة                

ة املـنظمة، والـتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة        الدعـم املقـدم لعملـية التصـديق عـلى اتفاقـية اجلـرمي             
ويعد توفري تربعات . الفسـاد املقـبلة، إىل اتسـاع رقعة توزيع املوارد احملدودة املخصصة للمركز            

اضـافية ووضـع ترتيـبات لتقاسـم التكاليف باالشتراك مع الدول املتلقية للمساعدة من املطالب                
فية لــزيادة الــتآزر بــني بــرامج مراقــبة وفضــال عــن ذلــك، جيــري اختــاذ خطــوات اضــا. األساســية

 . املخدرات ومنع اجلرمية

وحسـبما جـاء ذكـره يف بدايـة هذا التقرير، تعد املسائل املتصلة باجلرمية وانعدام األمن            -٧٦
وال بـد من معاجلة هذه املشاكل ومن     . مـن الشـواغل اهلامـة الـيت تقلـق بـال املواطـنني يف العـامل                

ات القانونــية الالزمــة للــتعاون الــدويل يف مكافحــة اجلــرمية املــنظمة أمــا األدو. املمكــن معاجلــتها
ويتعني على جلنة منع    . والفسـاد فقـد مت صـوغها أو أنـه جيـري صـوغها مـن قـبل اجملتمع الدويل                   

اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية ومكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية بوصــفه املضــطلع 
دي القــائم يف هــذا الصــدد، وذلــك عــن طــريق زيــادة املســاعدة  بأمانــة اللجــنة، التصــدي للــتح

املقدمــة إىل احملققــني وأعضــاء النــيابة العامــة والقضــاة وغريهــم مــن األخصــائيني يف جمــال انفــاذ   
. القوانـني يف الـدول األعضـاء مبـا ميكـنهم مـن وضـع تلـك األدوات موضـع االستخدام الرشيد                      

دالة اجلنائية متسم بالفعالية والعدل يف شىت أرجاء        ويتمـثل الـتحدي املذكـور يف توفـري نظام للع          
 .العامل، ويف زيادة األمان واألمن، ويف تعزيز التنمية والسالم، يف هناية املطاف
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 احلواشي
 

 .Oxford University Pressنيويورك،  )١( 
 ).A/55/6/Rev.1( ٦الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم  )٢( 
 .٦، امللحق رقم الدورة السادسة واخلمسوناملرجع نفسه،  )٣( 
 .٢، العدد ٦اجمللد  )٤( 
 ).٢٦-٢٤ و١٩-٧ و٥ و٣ و٢ والربامج Corr.1 و ١الربنامج  ( A/57/6الوثيقة  )٥( 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


