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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٠ مايو/أيار ٢١-١٧فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت) ب(و) أ( ٤ان البند

  توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 
  واجلرمية والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية 

  على اتفاقية األمم املتحدة التصديق  :والعدالة اجلنائية
  عرب الوطنية والربوتوكوالت  اجلرمية املنظّمةملكافحة 

  امللحقة ا وتنفيذها؛ والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة 
        ملكافحة الفساد وتنفيذها

    عرب الوطنية والفساد اجلرمية املنظّمةالتعاون الدويل على مكافحة     
   تقرير املدير التنفيذي  

  صملخ  
هذا التقرير، املُعد عمال بقرارات الس االقتصادي واالجتماعي واجلمعيـة العامـة، حملـة     يقدم  

عامة مـوجزة عـن أنشـطة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف جمـال مكافحـة اجلرميـة             
اجلرمية فاقية األمم املتحدة ملكافحة تقرير مؤمتر األطراف يف ات يكملوهو  .املنظّمة عرب الوطنية والفساد

عرب الوطنية عن أعمال دورته الرابعة وتقريـر مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة         املنظّمة
هو و .ملكافحة الفساد عن أعمال دورته الثالثة، إىل جانب تقارير األفرقة العاملة املنشأة حتت رعايتهما

التعـاون  "، املعنـون  ٢٠٠٩/٢٤فيذ قرار الس االقتصـادي واالجتمـاعي   أيضا معلومات بشأن تن يوفِّر
  ."الدويل الرامي إىل منع االختطاف ومكافحته والقضاء عليه، وإىل توفري املساعدة لضحاياه

  
───────────────── 

  * E/CN.15/2010/1.  
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   مقدمـة -أوال  
التقرير إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا التاسعة عشرة، عمـال  يقدم هذا   -١

ــون  ٢٠٠٥/١٧بقــراري الــس االقتصــادي واالجتمــاعي    ــدويل يف مكافحــة  "املعن ــاون ال التع
، "التعــاون الــدويل علــى مكافحــة الفســاد"املعنــون  ٢٠٠٦/٢٤و" عــرب الوطنيــة اجلرميــة املنظّمــة

تعزيـز برنــامج األمـم املتحــدة ملنـع اجلرميــة والعدالــة    "املعنــون  ٦٤/١٧٩ة وبقـرار اجلمعيــة العامـ  
أيضا معلومات بشأن تنفيـذ قـرار    يوفِّرهو و ".اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال التعاون التقين

ــاعي   ــادي واالجتمـ ــون ٢٠٠٩/٢٤الـــس االقتصـ ــع   "، املعنـ ــي إىل منـ ــدويل الرامـ ــاون الـ التعـ
 ".، وإىل توفري املساعدة لضحاياهضاء عليهاالختطاف ومكافحته والق

    
   عرب الوطنية املنظّمةاجلرمية  -ثانيا 
مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية  -ألف 

 اوالربوتوكوالت امللحقة   
ثــار الســلبية ، عــن قلقهــا العميـق إزاء اآل ٦٤/١٧٩أعربـت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهـا     -٢

واملخـدرات واألسـلحة    ـم واالجتـار  البشـر  يف ذلـك ريـب    عـرب الوطنيـة، مبـا    املنظّمـة للجرمية 
الصـغرية واألســلحة اخلفيفـة، علــى التنميــة والسـالم واألمــن وحقـوق اإلنســان، وإزاء الضــعف     

 .اإلجراملدول أمام هذا النوع من املتزايد ل

ــة جمــدداً    -٣ ــة العام ــدت اجلمعي ــه،  ، يفوأكَّ ــرار ذات ــى  الق ــة األمــم املتحــدة   عل ــة اتفاقي أمهي
(عــرب الوطنيــة املنظّمــةملكافحــة اجلرميــة 

1

أي بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة  (وبروتوكوالــا  )١
(االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛

2

وبروتوكول مكافحة ريـب املهـاجرين عـن     )٢
(طريق الرب والبحر واجلو؛

3

نع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناـا     وبروتوكول مكافحـة صـ   )٣
(والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة

4

باعتبارهـا األدوات األساسـية للمجتمـع الـدويل      ))٤
 .الوطنية عرب املنظّمةملكافحة اجلرمية 

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الـَّد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،  )١(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الـَّد  )٢(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، الـَّد  )٣(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦املرجع نفسه، الـَّد  )٤(  
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خـالل الفتـرة املشـمولة     .يف اجتذاب االنضـمام إليهـا   االتفاقية وبروتوكوالااستمرت و  -٤
دول  ١٠، وصـدقت  )طرفـا  ١٥٤ :امـوع احلـايل  (دول على االتفاقيـة   ٥، صدقت ذا التقرير

ــا ١٣٧ :امــوع احلــايل(علــى بروتوكــول االجتــار باألشــخاص   دول علــى  ٥، وصــدقت )طرف
، وصـدقت دولتـان علـى بروتوكـول     )طرفـا  ١٢٣ :اموع احلايل(بروتوكول ريب املهاجرين 

وواصـل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات        ).طرفـا  ٧٩ :ايلاموع احل( ناريةاألسلحة ال
تقدمي خـدمات املشـورة القانونيـة واملسـاعدة التشـريعية وغـري ذلـك        ) املكتب: اختصاراً(واجلرمية 

 املنظّمـة التصـديق علـى اتفاقيـة اجلرميـة     جمـال  من أشكال املساعدة التقنيـة إىل الـدول األعضـاء يف    
، مت تقـدمي مسـاعدة وتـدريب مـن هـذا      ٢٠٠٩ويف عـام   .ـا وتنفيـذها  والربوتوكـوالت امللحقـة   

بيســاو وكــوت -القبيــل إىل واضــعي تشــريعات وقضــاة ومــدعني عــامني مــن ألبانيــا وبــنن وغينيــا 
لقـان يف  منطقـة الب مـن  ديفوار على املستوى القطري، وإىل خرباء من بلدان ناطقة باللغة العربية و

 .إطار حلقات عمل إقليمية

من االتفاقية، أنشـئ مـؤمتر لألطـراف يف االتفاقيـة مـن أجـل حتسـني         ٣٢مال باملادة وع  -٥
عـرب الوطنيـة وتعزيـز تنفيـذ هـذه االتفاقيـة        املنظّمـة قدرة الدول األطراف على مكافحـة اجلرميـة   

ــرات   .واستعراضــه ــع م ــؤمتر أرب . ٢٠٠٨و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ األعــواميف  :واجتمــع امل
. ٢٠١٠أكتــوبر /تشــرين األول ٢٥إىل  ١٨يف فيينــا، يف الفتــرة مــن  وســتعقد الــدورة القادمــة

يشــهد الــذكرى الســنوية العاشــرة للتوقيــع علــى االتفاقيــة، ســتكون دورة   ٢٠١٠ومبــا أن عــام 
وسينظر املـؤمتر، يف مجلـة أمـور، يف اسـتخدام االتفاقيـة       .خاصة رمزيةاملؤمتر القادمة ذات أمهية 

التعـاون الـدويل، مـع التركيـز خصوصـا       يفن اجلرميـة؛ و من أجل مكافحـة أشـكال مسـتجدة مـ    
يف ض املصــادرة؛ وألغــراعلــى تســليم اــرمني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الــدويل    

 .إنشاء السلطات املركزية وتعزيزها

لخــرباء يف إطــار لاجتماعــاً واحــداً عقــد وأنشــأ مــؤمتر األطــراف ثالثــة أفرقــة عاملــة و    -٦
أنشــئ الفريــق العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل وفريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل   فقــد  .ســلطته

قــرارين صــادرين عــن دورة مــؤمتر   مبقتضــىاملفتــوح العضــوية املعــين باملســاعدة التقنيــة  املؤقــت 
ــام       ــة، يف ع ــه الثالث ــا للمــرة األوىل خــالل دورت ــة واجتمع ــدورة . ٢٠٠٦األطــراف الثاني ويف ال

وجيتمـع هـذا    .املؤمتر من عناصرلفريق العامل املعين بالتعاون الدويل عنصراً ثابتاً الرابعة، جعل ا
 ٢و ١الفريق العامل مرة كل سنة منذ إنشائه، وعقد أحدث اجتماع له يف اآلونـة األخـرية يف   

 .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

يـق العامـل املعـين    وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته الرابعة، إنشاء فريـق ثالـث، هـو الفر     -٧
ينـاير  /وكـانون الثـاين   ٢٠٠٩أبريل /واجتمع هذا الفريق العامل يف نيسان .باالجتار باألشخاص
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معــين باآلليــات للخــرباء بضــرورة عقــد اجتمــاع حكــومي دويل   يضــاأاملــؤمتر  وعــزوأ. ٢٠١٠
 .احملتملة الستعراض تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة ا

يف دورته الرابعة، ستة مقررات موضوعية بشأن آلية استعراض حمتملـة   واعتمد املؤمتر،  -٨
وبشـأن املسـاعدة التقنيـة    ) ٤/٢املقرر (وبشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية ) ٤/١املقرر (
وبشأن تنفيـذ بروتوكـول ريـب املهـاجرين     ) ٤/٤املقرر (وبشأن االجتار بالبشر ) ٤/٣املقرر (
ــة   ) ٤/٥املقــرر ( ().٤/٦املقــرر (وبشــأن تنفيــذ بروتوكــول األســلحة الناري

5

ــ )٥ الفقــرات  بنيوت
املقـررات وكـذلك أنشـطة املسـاعدة      تلـك أدناه األنشطة املضـطلع ـا مـن أجـل تنفيـذ       الواردة

  .التقنية اليت مت القيام ا يف ااالت املذكورة
    

 املنظّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية اآلليات احملتملة الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم  - باء 
   عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا

عمـــال بالتوصـــيات الصـــادرة عـــن الـــدورة الثالثـــة للمـــؤمتر الداعيـــة إىل حتســـني مجـــع     -٩
لقائمـة   املعلومات عن تنفيذ االتفاقيـة وبروتوكوالـا، وضـع املكتـب برناجمـا حاسـوبيا تطبيقيـا       

وقـد أدى  . إىل الـدول األطـراف والـدول املوقِّعـة     ٢٠٠٨مـايو  /يـار مرجعية مؤقتـة وأرسـله يف أ  
فبحلـول الـدورة    :هذا الربنـامج احلاسـويب إىل حتسـني اإلبـالغ مـن قبـل الـدول حتسـيناً ملموسـاً         

 .دولـة عضـواً   ١١٦مـن   تقريـرا أو حتـديثا لتقـارير سـابقة     ٥٦٦الرابعة للمـؤمتر، كـان قـد ورد    
، بالتحسن الذي طرأ على جهود مجـع املعلومـات منـذ    ٤/١ قررهموقد نوه املؤمتر بارتياح، يف 

 .أداة حاسوبية شاملة للتقييم الذايت الستحداثدورته الثالثة وجبهود املكتب املتواصلة 

 املتعلقـة بإجيـاد  ، بضـرورة استكشـاف اخليـارات    ٤/١واعترف املؤمتر أيضا، يف مقـرره    -١٠
والربوتوكــوالت امللحقــة ــا، وطلــب إىل املكتــب أن   آليــة حمتملــة الســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة 

سـبتمرب  /حبلـول أيلـول  للخـرباء  حكوميا دوليا مفتوح العضوية واحدا على األقـل   ايعقد اجتماع
اســتعراض حــول آليــات ، يعهـد إليــه مبهمــة تقــدمي تقريــر إىل املــؤمتر يف دورتــه اخلامســة  ٢٠٠٩

، حيـث تقـرر   ٢٠٠٩سـبتمرب  /أيلـول  ٣٠، يف عقـد اجتمـاع أول يف فيينـا   قـد  و .تنفيذ االتفاقية
  .٢٠١٠يناير /عقد اجتماع الحق يف فيينا، يف كانون الثاين

 احملتملـة  باآلليـات  املفتـوح العضـوية املعـين    الـدويل  احلكـومي  اخلـرباء  وأوصـى اجتمـاع    -١١

رجعيـة  االتفاقية بأن تكون املعلومات اليت تقدمها الدول من خـالل القائمـة امل   تنفيذ الستعراض
───────────────── 

وثائق الدورة الرابعة للمؤمتر متاحة على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  )٥(  
(www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-session4.html).  
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املؤقتة وأداة قائمة التقييم الذايت املرجعية احلاسوبية الشاملة، هـي األسـاس ألي آليـة اسـتعراض     
، يف أسـرع وقـت ممكـن، دعـوة إىل الـدول األطـراف كـي        األمانة وأوصى بأن ترسل .مستقبالً

اس مـا  تبدي تعليقاا على قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة الشـاملة وبـأن تقـوم األمانـة، علـى أسـ        
تتلقَّاه من تعليقات ومـع مراعاـا اخلصـائص الـيت تتسـم ـا االتفاقيـة وبروتوكوالـا، بتحديـد          

 .تعديالت على القائمة املرجعيةوسائل دف اقتراح إدخال 

 للـذكرى واتفق اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل كذلك علـى أنـه مـن املالئـم، بـالنظر        -١٢
لـذا أوصـى مـؤمتر     .لعمل على تعزيز تنفيذ االتفاقيـة وبروتوكوالـا  السنوية العاشرة لالتفاقية، ا

األطــراف بإنشــاء فريــق عامــل مفتــوح العضــوية معــين بتنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوالــا ــدف    
إجيـاد آليــة مناســبة وفعالــة ملسـاعدة املــؤمتر يف اســتعراض عمليــة   املتعلقــة باستكشـاف اخليــارات  

 .بالنسبة جلميع الدول األعضاء أمهية هذه املسألة اراعاالتنفيذ بأسرع وقت مالئم، مع م
    

  تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل يف اتفاقية األمم املتحدة  - جيم 
   عرب الوطنية املنظّمةملكافحة اجلرمية 

، أنّ االتفاقيـة تسـتخدم بنجـاح مـن قبـل عـدد       ٤/٢الحظ مؤمتر األطراف، يف مقـرره    -١٣
لموافقـة علـى طلبـات تسـليم اـرمني واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة         لالدول كأساس متزايد من 

والتعــاون الــدويل ألغــراض املصــادرة، وشــجع الــدولَ األطــراف علــى مواصــلة القيــام بــذلك،    
 .باستحداث أدوات لتيسري التعاون الدويل والتوسع فيها ورحب

ــؤمتر و  -١٤ ــه،  ، رحــب امل ــرر ذات ــاميف املق ــدة     بقي ــة لفائ ــة بتنظــيم حلقــات عمــل إقليمي األمان
السلطات املركزية وقضاة االتصال وغريهم من القضاة واملدعني العامني واألخصائيني املمارسني 
املســؤولني عــن معاجلــة مســائل تســليم اــرمني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، وذلــك يف بوغوتــا   

ــا يف عــ   . ٣/٢، عمــالً مبقــرر املــؤمتر  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧امي وداكــار والقــاهرة وكــواال ملبــور وفيين
وطلب إىل األمانة أن تواصل تلـك األنشـطة يف املنـاطق الـيت مل تشـملها حلقـات العمـل السـابقة         
وأن تقوم كذلك مبتابعتـها علـى املسـتويني دون اإلقليمـي واألقـاليمي تلبيـة الحتياجـات التعـاون         

بتنظيم حلقـات عمـل إقليميـة بشـأن     ، ٢٠٠٩ عام يف ،قام املكتبو. احملددة اليت جرت استبانتها
، ويف بلغاريـا وتركيـا مـن أجـل منطقـة      الكاريبــي التعاون الدويل، يف بربـادوس مـن أجـل منطقـة     

الدوليـة للشـرطة    املنظمـة كما شارك املكتب يف حلقة عمل قامت بتنظيمهـا   .جنوب شرق آسيا
 وسـتعقد . األفريقيـة الناطقـة باللغـة اإلنكليزيـة    لتعزيز التعاون فيمـا بـني البلـدان    ) إنتربول(اجلنائية 

 .، يف جنوب آسيا واجلنوب األفريقي٢٠١٠مارس /حلقات عمل إقليمية يف آذار
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ــن          -١٥ ــرويج اســتخدام عــدد م ــب ت ــر، واصــل املكت ــذا التقري  ــرة املشــمولة وخــالل الفت
ونيــة املتبادلــة،  األدوات لتيســري التعــاون الــدويل، ال ســيما أداة كتابــة طلبــات املســاعدة القان      

عاجلـة طلبـات تسـليم    مل عينـة املتضمن السلطات الوطنية املختصة امل اإلنترنتوالدليل املتاح على 
اسـتنادا  ارمني واملساعدة القانونية املتبادلة، وفهرس يتضـمن حـاالت التعـاون الـدويل القائمـة      

 .االتفاقيةإىل 

ــة امل   -١٦ ــاعدة القانونيـ ــة طلبـــات املسـ ــة، وأداة كتابـ ــاعدة  املصـــممةتبادلـ ــائيني ملسـ األخصـ
واإلنكليزيـــة  اإلســـبانيةطلبـــات صـــحيحة وفعالـــة، متاحـــة باللغـــات   علـــى صـــوغاملمارســـني 

، وكــذلك باللغــة الربتغاليــة )www.unodc.org/mla(والفرنســية والروســية علــى املوقــع الشــبكي  
والعمــل جــار علــى وضــع الصــيغة العربيــة   .اللغــتني الصــربية والكرواتيــةولغــة اجلبــل األســود و

 .بشكلها النهائي، يف حني جيري العمل على وضع الصيغتني األلبانية واملقدونية

ــة املختصــة املتــاح علــى اإلنترنــت     -١٧  يف الوقــت احلــايل ويتضــمن دليــل الســلطات الوطني
االتفاقيـــة وبروتوكـــول ريـــب قتضـــى ، مبدولـــة ٨٣مـــن الســـلطات املكلَّفـــة مـــن قبـــل  ٤١٩

املهــاجرين، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملــؤثِّرات     
. ، بتلقِّي طلبات تسليم ارمني واملساعدة القانونية ومعاجلتها والـرد عليهـا  ١٩٨٨العقلية لعام 

، سيشـمل  ٤/٢ بـاملقرر وعمـال   .لـدول وجيري باستمرار حتديث الدليل ونشره وتعميمـه علـى ا  
يئـة  باعتبارها اهلمن بروتوكول األسلحة النارية  ١٣املادة  قتضىالدليل أيضا السلطات املعينة مب

 .املسائل املتصلة بالربوتوكولبشأن عمل مبثابة صلة وصل لوحيدة لالتصال الوطنية أو جهة اال

١٨-  خدمت فيهــا االتفاقيــة بنجــاح كأســاس وقــد مجــع املكتــب فهرســا باحلــاالت الــيت اســت
وقدمــه إىل  لتســليم اــرمني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون الــدويل ألغــراض املصــادرة  

ســيجري حتــديث الفهــرس   كمــا  ٢٠١٠وسيتواصــل مجــع حــاالت كهــذه يف عــام      .املــؤمتر
 .وتعميمه على الدول األعضاء

ــرره     -١٩ ــؤمتر، يف مق ــب امل ــى     ، إىل األما٤/٢وطل ــربط الشــبكي عل ــز ال ــدعم تعزي ــة أن ت ن
املستوى األقاليمي فيما بني السلطات املركزية وغريها من السلطات املختصة من أجـل تسـليم   

سبل االتصال وحلّ املشـاكل   تيسراملصادرة وأن  ألغراضارمني واملساعدة القانونية املتبادلة 
ــكفيمــا بــني   ــدى عــاملي     تل ــى  لالســلطات مــن خــالل إنشــاء منت ــةشــبكة لمناقشــة عل . مأمون

 غـري رمسـي  لفريـق خـرباء   وكخطوة أوىل يف سبيل تنفيـذ هـذا املقـرر، عقـدت األمانـة اجتماعـا       
وحضــر . ٢٠٠٩نــوفمرب /بشــأن إقامــة شــبكة تعــاون عامليــة، وذلــك يف فيينــا، يف تشــرين الثــاين

ء مــن ســائر خــرباإضــافة إىل االجتمــاع مجيــع شــبكات التعــاون القضــائي اإلقليميــة الرئيســية،   
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كمـا أفـاد عـدة خـرباء عـن مبـادرات إلنشـاء         .والـدول األعضـاء  ذات الصـلة  املنظمات الدولية 
يف شــرق أفريقيــا، وفيمــا بــني أعضــاء جامعــة الــدول (شــبكات تعــاون قضــائي إقليميــة جديــدة 

 وقـدموا توصـيات   ٤/٢وناقش اخلرباء سبل السري قدما بشأن تنفيذ املقـرر   ).العربية، ويف آسيا
 .تتعلق بتعزيز التعاون الدويل

، عقــد ٢٠٠٨/٢٣و ٢٠٠٤/٣٤الــس االقتصــادي واالجتمــاعي    بقــراريوعمــالً   -٢٠
، اجتماعــاً لفريــق خــرباء حكــومي دويل مفتــوح     ٢٠٠٩نــوفمرب /املكتــب، يف تشــرين الثــاين  

ة العضوية دف تقدمي توصيات ذات صلة عن احلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـة إىل جلنـ   
وتلته مشاورات غري رمسية حول سـبل تكملـة العمـل الـذي سـبق       .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

مثل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، واملعهـد الـدويل    معينةأن قامت به مؤسسات 
ة، وجملـس  لتوحيد القانون اخلاص، واملنظمة العاملية للجمارك، واملنظمة الدولية للشـرطة اجلنائيـ  

وشـارك املكتـب أيضـا يف     .املتاحف الـدويل، يف جمـال احلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة       
، حـــول االجتـــار ٢٠٠٩ديســـمرب /يف رومـــا، يف كـــانون األولعقـــدت حلقـــة دراســـية دوليـــة 

باملمتلكــات الثقافيــة، قامــت بتنظيمهــا وزارة الثقافــة يف إيطاليــا، ويف االجتمــاع الســابع لفريــق  
اء املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية املعين باملمتلكات الثقافية املسروقة، الذي عقد يف ليـون،  خرب

 .٢٠١٠فرباير /يف شباط
    

  املنظّمةأنشطة املساعدة التقنية املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  - دال 
   عرب الوطنية

املفتـوح العضـوية املعـين باملسـاعدة التقنيـة،       قام فريق اخلرباء احلكوميني العامل املؤقـت   -٢١
ــا، يف الفتــرة مــن        ــه األول بــني الــدورات، املعقــود يف فيين / تشــرين األول ٥إىل  ٣يف اجتماع

مجــع املعلومــات عــن تنفيــذ ) أ( :، بتحديــد مخســة جمــاالت ذات أولويــة، وهــي٢٠٠٧أكتــوبر 
 املنظّمـة ائية املتخـذة للتصـدي للجرميـة    تعزيز تدابري العدالة اجلن) ب(واالتفاقية وبروتوكوالا؛ 

التعـــاون الـــدويل وإنشـــاء أو تعزيـــز الســـلطات ) ج(وتوكوالـــا؛ وعلـــى أســـاس االتفاقيـــة وبر
تنفيـذ  ) ه(ومجـع البيانـات؛   ) د(واملركزية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلـة وتسـليم اـرمني؛    

املتعلقـة  ، باملقترحـات  ٤/٣ر علمـاً، يف مقـرره   وأحـاط املـؤمت   .الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقيـة 
هــذه اــاالت اخلمســة ذات  الــيت أعــدا األمانــة يفوخاصــة باملســاعدة التقنيــة  حمــددةأنشــطة ب

 .وأيد هذا النهج) CTOC/COP/2008/16الوثيقة (األولوية 

 ١ يـومي يينـا،  وأوصى الفريق العامـل، يف اجتماعـه الثـاين بـني الـدورات، املعقـود يف ف        -٢٢
، بأن تركِّز مشـاريع املسـاعدة التقنيـة، ضـمن إطـار اـاالت       ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢و
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تعزيــز التعــاون علــى املســتويني املتعلقــة بولويــة األنشــطة ذات األاخلمســة ذات األولويــة، علــى 
اإلقليمــي ودون اإلقليمــي مــن خــالل رفــع مســتوى الــوعي، وتقــدمي املســاعدة بشــأن التصــديق 
على االتفاقية وبروتوكوالا وتنفيذها، وبنـاء القـدرات، واملسـاعدة القانونيـة، وتعزيـز التعـاون       

 .الدويل، والتعاون بشأن إنفاذ القانون، ومحاية الشهود والضحايا

مـن خـالل العديـد مـن احللقـات الدراسـية والـدورات التدريبيـة وغريهـا مـن            ،ونفِّذت  -٢٣
ملستويني الوطين واإلقليمي، أنشطة تدريب وبناء قـدرات لتـرويج   أنشطة املساعدة التقنية على ا

ــة     ــة اجلرمي ــى اتفاقي ــةالتصــديق عل ــاون القضــائي      املنظّم ــز التع ــذها ولتعزي ــا وتنفي وبروتوكوال
تـدريب  الكمـا وفَّـر املكتـب     .الدويل، على حنو ما مت تسليط الضـوء عليـه يف الصـفحات أعـاله    

خاصـة لـدعم السـلطات الوطنيـة يف التصـدي لطرائـق        حترٍت ملدعني عامني على استخدام تقنيا
وعقد اجتماع لفريق خـرباء عامـل قـام بنشـر      .العمل املتزايدة التطور اليت يستخدمها املتجرون

مبادئ توجيهية بشأن املمارسات الراهنة يف جمال املراقبة اإللكترونية، يف حني قام فريـق عامـل   
للـدول تسـاعدها علـى إجـراء تقييمـات للتهديـد املاثـل يف         آخر بوضـع مبـادئ توجيهيـة دوليـة    

 .اخلطرية املنظّمةاجلرمية 

وقُدم الـدعم أيضـا إىل الـدول للتصـدي للـروابط القائمـة بـني غسـل األمـوال واجلرميـة             -٢٤
وقام املكتب بتوزيع سبعة موجهني فضالً عن أربعة خرباء استشـاريني معيـنني    .اخلطرية املنظّمة

ــل  ــايل  ألجـ ــو التـ ــى النحـ ــل علـ ــادرة   ) أ( :طويـ ــراءات مصـ ــز إجـ ــي، لتعزيـ ــوب األفريقـ يف اجلنـ
يف جمـال التحقيقـات   يف شـرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي، لبنـاء القـدرات       ) ب(واملوجودات؛ 

، إلرسـاء إجـراءات   اهلـادئ يف جنوب شرق آسـيا وآسـيا الوسـطى وجـزر احملـيط      ) ج(واملالية؛ 
يف أمريكـا الوسـطى، لبنـاء القـدرات يف     ) د(وومتويـل اإلرهـاب؛    فعالة ملكافحة غسـل األمـوال  

 .أوساط املدعني العامني والسلطة القضائية

األحكــام مــع أمانــة الكومنولــث وصــندوق النقــد الــدويل،  بالتعــاون  ،أصــدر املكتــبو  -٢٥
 صـاحل لالنموذجية بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهـابيني والتـدابري الوقائيـة وعائـدات اجلرميـة،      

فريقـا  ، يف إطـار مبـادرة ميثـاق بـاريس،     قـاد املكتـب  و .النظم القانونية الـيت تتبـع القـانون العـام    
 التـدفُّقات استشاريا مـن دول أعضـاء وخـرباء مـاليني جلمـع املعـارف حـول أحجـام واجتاهـات          

ى حنـو  املرتبطـة بإنتـاج املخـدرات واالجتـار ـا علـ       التـدفُّقات وهـي  املالية إىل أفغانستان ومنها، 
 .غري مشروع

ــتان       -٢٦ ــوادور وكازاخسـ ــة، يف إكـ ــات املاليـ ــلة بالتحقيقـ ــة متصـ ــذت دورات تدريبيـ ونفِّـ
عالقــات عمــل وثيقــة بــني   إقامــة وكمبوديــا ومصــر، مركِّــزةً علــى مهــارات التحقيــق وتعزيــز  
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تــابعني لوحــدات االســتخبارات  اللمحلِّلــني لكمــا نفِّــذت دورات  .الشــرطة واملــدعني العــامني 
ــام   امل ــة يف فييــت ن ــة اإلقليمي ــغ (الي ــا فا)منطقــة ميكون ــا (و ســ، وبوركين ــا )غــرب أفريقي ، وألباني
، من أجـل تطـوير املعـارف واملهـارات يف     )أمريكا اجلنوبية(، وكولومبيا )جنوب شرق أوروبا(

حتليل املعلومات املالية مبا يكفل كشف املعـامالت املريبـة املتصـلة بغسـل األمـوال ومتويـل       جمال 
املوجـودات يف إطـار    جـز شبكات غـري رمسيـة حل   استحداثوشارك املكتب أيضا يف  .اباإلره

شبكة اجلنوب األفريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات والشـبكة املشـتركة بـني    
الوكاالت السترداد املوجـودات التابعـة لفرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة املتعلقـة بغسـل          

عائـدات  علـى اسـتبانة    واحملقِّقـني مريكا اجلنوبية من أجل مساعدة املـدعني العـامني   األموال يف أ
 .واستعادا اومصادر حجزهاو هاوجتميد هاوتعقُّباإلجرام 

ــة يف عــام      -٢٧ ــدم املكتــب املســاعدة التقني ــات غرضــها    ٢٠٠٩كمــا ق ــدعم إنشــاء عملي ل
علـى حنـو وثيـق مـع حكومــة     ، بوجــه خـاص  ،املكتـب عمـل  و .ضـمان محايـة الشـهود الضـعفاء    

 .كينيا لوضع وتنفيـذ عمليـة تنقـيح الربنـامج الـوطين الكـيين حلمايـة الشـهود واالرتقـاء مبسـتواه          
وأحلَق املكتـب خـبريا مستشـارا باملـدعي العـام يف كينيـا، واضـطلع بتقيـيم االحتياجـات التقنيـة           

محايــة الشــهود، ونفَّــذ مــن أجــل إدارة لكينيــا يف هــذا اــال، وصــاغ إجــراءات عمــل معياريــة  
ومت  .لسـلطات الكينيـة  صـاحل ا تدريبا ملوظفني معينني، ووضع ترتيبات تتعلق بزيـارات دراسـية ل  

أيضا االضطالع بتقييمات تقنية للقدرات الوطنيـة يف أذربيجـان ومجهوريـة مولـدوفا، يف حـني      
ر إقليمـي بشـأن   ، مـؤمت ٢٠٠٩نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ١٨إىل  ١٦عقد يف كينيا، يف الفتـرة مـن   

ونظِّمـت   .محاية الشهود لصاحل دول شرق أفريقيا وغريهـا مـن املشـاركني األفـريقيني املهـتمني     
، حلقة عمـل جلميـع الـدول العربيـة بشـأن محايـة       ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٣و ٢ يومييف الرباط، 
يف  ةاحلوكمــعــن األنشــطة غــري املشــروعة، باملشــاركة مــع مبــادرة برنــامج   خــربينالشــهود وامل

إىل  ٢٦وعقـد يف اليونـان، يف الفتـرة مـن     . الدول العربية التابعة لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي  
بشــأن محايــة  ، مــؤمتر إقليمــي لــدول البحــر األبــيض املتوســط  ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين ٢٨

 .الشهود الضعفاء وريب املهاجرين عن طريق البحر

املاثـل يف   للتحـدي  ليـة فعالـة مـن أجـل التصـدي     علـى وضـع تـدابري دو   املكتـب   ويعمل  -٢٨
ــة ســواحل الصــومال،    ــالغ فيهــا ضــمان جلــب    تشــأعمــال القرصــنة قبال ــأثري ب ــا ذا ت كل مكون

ويقـوم املكتـب حاليـاً بتقـدمي الـدعم وخـدمات بنـاء         .القراصنة املشتبه م للمثول أمـام العدالـة  
ى االضـطالع مبالحقـات قضـائية    بلـدان املنطقـة الـيت توافـق علـ     إىل القدرات بشكل مسـتهدف  

ألعمــال القرصــنة وذلــك لضــمان أن تكــون احملاكمــات وعمليــات االحتجــاز عادلــة وإنســانية   
: وتشـمل العناصـر الرئيسـية للربنـامج     .وأن تـتم ضـمن إطـار سـليم مـن سـيادة القـانون        ؤةوكف
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ة والسـلطة  االستعراض واملساعدة التشـريعيني، وتقـدمي الـدعم إىل الشـرطة، واملالحقـة القضـائي      
وتــدريب  ،القضــائية، وتقــدمي الــدعم إىل الشــهود واحملاكمــات، وإصــالح الســجون وجتديــدها  

 .وظفيهــاالعــام وســلطات الشــرطة والســلطات البحريــة، وإدارة الســجون وم  االدعــاءســلطات 
قراصـنة وجتـري    ١٠يـن  أُدن إىل حـد كـبري علـى كينيـا، حيـث      ويركّز الربنامج يف الوقت الراه

 ١١، وعلى سيشل، حيث ينتظر الشروع يف احملاكمـات ضـد   مشتبه م قراصنة ١٠٧حماكمة 
مع التقدير الـدعم الـذي   ) ٢٠٠٩( ١٨٩٧والحظ قرار جملس األمن  .من القراصنة املشتبه م

 .يقدمه املكتب يف هذا اال

ــتقين إىل الصــومال نفســها مــن أجــل حتســني أحــوال          -٢٩ ــدعم ال كمــا ســيقدم املكتــب ال
القراصنة املدانني إىل الصـومال والقيـام، علـى     إعادةبونتالند وصوماليالند مبا يتيح  السجون يف

املدى األطول، بزيـادة قـدرات اهلياكـل القانونيـة واملؤسسـية األساسـية للصـومال حـىت يتسـنى          
التحقيــق مــع القراصــنة املشــتبه ــم ومالحقتــهم قضــائيا واحتجــازهم مبــا ينســجم مــع املعــايري     

ويشـارك املكتـب بنشـاط يف فريـق     . ك بالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي الدولية، وذل
ــة ســواحل الصــومال ويتــولّى مهــام أمانــة الفريــق العامــل املعــين       االتصــال املعــين بالقرصــنة قبال

لصــندوق االســتئماين املنشــأ  لويتــولّى املكتــب أيضــاً مهــام مــدير صــندوق  . باملســائل القانونيــة
 .للقرصنة قبالة سواحل الصومال تتصدىات الدول اليت حديثا لدعم مبادر

ــى ضــوء    -٣٠ ــد وعل ــةلجرميــة ل املطّــردالتزاي ــة جبــرائم الفضــاء      املنظّم عــرب الوطنيــة املرتبط
 ٧و ٦ يـومي احلاسويب وتنامي اهتمام الـدول األعضـاء مبكافحـة هـذه املشـكلة، نظّـم املكتـب،        

مكافحــة  علــىاء معــين بالتعــاون الــدويل  ، اجتماعــاً لفريــق خــرب ٢٠٠٩أكتــوبر /تشــرين األول
. عرب الوطنية، مـع إيـالء االعتبـار علـى وجـه التحديـد جلـرائم الفضـاء احلاسـويب          املنظّمةاجلرمية 

سـبق أن وضـعتها منظمـات ومؤسسـات     اليت ربامج البادرات واملونظر اجتماع فريق اخلرباء يف 
مـع األنشـطة    عـاون لمكتـب أن يت وسلطات وطنية أخرى، وقـيم أفضـل السـبل الـيت ميكـن ـا ل      

مكافحـة جـرائم الفضـاء     يفج أكثر تنسـيقاً واسـتدامة    اتباعالعمل على  بغيةوالربامج القائمة 
كمــا نظَّــم املكتــب، باالشــتراك مــع الــس االستشــاري الــدويل   .احلاســويب يف البلــدان الناميــة

مـرتكيب اجلـرائم اجلنسـية يف     محايـة األطفـال مـن   "للشؤون العلمية والفنية، مؤمتراً عن موضوع 
ــا املعلومــات  ــا،  "عصــر تكنولوجي  /كــانون األول ١٣إىل  ١١ مــن، عقــد يف كورميــور، إيطالي

سيتخذ املكتـب إجـراءات    ملموسةاقتراحات  االجتماعينيوانبثقت عن كال . ٢٠٠٩ديسمرب 
 .بشأا يف جمال جرائم الفضاء احلاسويب

ئم الفضـاء اخلـارجي فقـد تضـمنت استضـافة دورة      أما األنشـطة األخـرى املتصـلة جبـرا      -٣١
ــة بشــأن   ــث احلــي   "تدريبي ــات الب ــة لبيان ــل اجلنائي ــران " التحالي ــه /عقــدت يف حزي ، ٢٠٠٩يوني
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يـة مـن اجلرميـة ومكافحتـها     لوقاوبرنـامج ا ) يوروبـول (باالشتراك مع مكتـب الشـرطة األورويب   
أفريقيـا األوىل بشـأن جـرائم الفضـاء     املمول من اجلماعة األوروبية، وكذلك تنظيم قمـة غـرب   

ــا، يف أيلـــول  ــبتمرب /احلاســـويب يف نيجرييـ ــاجلرائم  ٢٠١٠سـ ــة بـ ــة املعنيـ ــتراك مـــع اللجنـ ، باالشـ
وواصل املكتب العمل بنشـاط يف املنتـديات املعنيـة    . ومؤسسة ميكروسوفتواملالية االقتصادية 

ؤسـاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة     اجتمـاع أفريقيـا اإلقليمـي لر    مبـا فيهـا  جبرائم الفضـاء احلاسـويب،   
 علـى اخلـط  بإنفاذ قوانني املخدرات، ومبادرة االحتاد الدويل لالتصاالت بشـأن محايـة األطفـال    

ــة     ، ممــا )اإلنترنــت( ــر، بوجــه خــاص، مــدخالت وإرشــادات أساســية تناولــت أوجــه الوالي وفَّ
املنتــدى االفتراضــي   وتواصــل العمــل أيضــاً بشــأن . املســندة إىل املكتــب ودوره يف هــذا اــال 

ـا باالشـتراك مـع املعهـد      يضـطلع مبـادرة رائـدة   جرائم الفضـاء احلاسـويب الـذي ميثـل     ملكافحة 
هــدفها اســتحداث منتــدى افتراضــي خــاص جبــرائم الفضــاء احلاســويب    إلجــرامالكــوري لعلــم ا

وظفني يكون موقعه على منصة حاسـوبية رقميـة خلدمـة املـوظفني املكلَّفـني بإنفـاذ القـانون واملـ        
واملوقــع قــائم يف الوقــت احلاضــر بصــورة كاملــة    .القضــائيني واألكــادمييني مــن البلــدان الناميــة 

 .٢٠١٠أبريل /حبلول نيسان جتريبـيتقريباً، ويتوقَّع أن يعمل على أساس 
    

   االجتار بالبشر وريب املهاجرين - هاء 
 ر باألشـخاص واألطفـال  الدول األعضاء علـى تنفيـذ بروتوكـول االجتـا    املكتب  يساعد  -٣٢

هـذه اجلـرائم ومالحقتـها قضـائياً ومحايـة ضـحايا االجتـار        منـع  وبروتوكول املهاجرين من أجل 
 .وحقوق املهاجرين املُهربني

ــار  ، ٢٠٠٩طـــوال عـــام ، نفَّـــذ املكتـــبو  -٣٣ مشـــاريع للمســـاعدة التقنيـــة تناولـــت االجتـ
 ٨٠لك املسـاعدة إىل مـا يزيـد علـى     باألشخاص وريب املهاجرين يف مجيع املناطق، فقـدم بـذ  

ــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر     .بلــدا ــادرة األمــم املتحــدة العاملي  وباإلضــافة إىل ذلــك، واصــلت مب
دعم العمل على وضع بـرامج مشـتركة وعملـت مـع     ) العامليةالجتار بالبشر مبادرة ا: اختصاراً(

ا أصــحاب املصــلحة تقين يشــارك فيهــالــتعــاون للصــوغ بــرامج يف احلكومــات يف ســت منــاطق 
 .ومنظمات دولية ممن يشكِّلون جزءاً من اللجنة التوجيهية للمبادرة املذكورة

ــة ملســـاعدة الـــدول األطـــراف     -٣٤ تنفيـــذ  علـــىوواصـــل املكتـــب صـــوغ قـــوانني منوذجيـ
وســتوفِّر هــذه القــوانني النموذجيــة  .الربوتوكـولني تنفيــذاً كــامالً مــن خــالل تشـريعاا الوطنيــة  

من األحكـام، تعـاجل مجيـع املسـائل ذات الصـلة، وتكـون مرنـة مبـا يكفـي لتلبيـة           جمموعة شاملة 
، ٢٠٠٩يونيــه /ونشــر، يف حزيــران .االحتياجــات اخلاصــة لطائفــة متنوعــة مــن الــنظم القانونيــة

باللغــة اإلنكليزيــة، قــانون منــوذجي شــامل بشــأن االجتــار باألشــخاص لتطبيقــه يف إطــار الواليــة  
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نون العام والقانون املـدين، وجتـري يف الوقـت الـراهن ترمجتـه إىل اللغـات       القضائية لكل من القا
ــانون    .الرمسيــة اخلمــس األخــرى املســتخدمة يف األمــم املتحــدة   وتواصــل العمــل علــى وضــع ق

رباء، عقـدا يف  مـن اخلـ  غري رمسيني لفريـق   اجتماعنيمنوذجي بشأن ريب املهاجرين من خالل 
، وسيوضــع هــذا القــانون النمــوذجي يف  ٢٠٠٩أكتــوبر /ألولمــارس وتشــرين ا/فيينــا، يف آذار

 .٢٠١٠الصيغة النهائية خالل الربع األول من عام 

لعمليـة مجـع   املكتـب   اضـطلع ومن أجـل توسـيع قاعـدة املعـارف بشـأن االجتـار بالبشـر،          -٣٥
يـر  ويتجسـد حتليـل تلـك البيانـات يف التقر     .بلدا وإقليما ١٥٥ للبيانات على نطاق واسع، مشلت

يف  والصـادر  ،العامليـة واملكتـب   االجتار بالبشرمبادرة بني العاملي عن االجتار باألشخاص املشترك 
طــر التشــريعية واإلداريــة األوقــد تركَّــزت األحبــاث يف هــذا الصــدد علــى  . ٢٠٠٩فربايــر /شــباط

لة، وعلـى  ملنع ومكافحة االجتار بالبشر، وعلى تصـدي نظـام العدالـة اجلنائيـة هلـذه املشـك      للبلدان 
مهمـاً يـدلِّل علـى التعـاون القـائم بـني        معلمـاً ويشـكِّل التقريـر    .اخلدمات اليت تقـدم إىل الضـحايا  

 .املكتب والدول األعضاء يف األمم املتحدة يف جمال تقاسم البيانات واإلبالغ عن مسائل اجلرمية

املنظمــات وفيمــا يتعلــق بصــوغ السياســات، قــام املكتــب، بالتعــاون مــع العديــد مــن       -٣٦
ــة، بنشــر إطــار       ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة واإلقليمي ــدويل العمــل الدولي ــن أجــل ال ــذ  م تنفي

الدول األعضـاء علـى حنـو    إىل املساعدة التقنية وهو أداة لتقدمي بروتوكول االجتار باألشخاص، 
دمي املكتـب تقـ   إىللطلـب حكومـة فرنسـا     تلبيةالدويل العمل وجاء إطار  .يكفل التنفيذ الفعال

ــة يف    ــه الفني ــة     جمــال دعمــه ودرايت ــة القائم ــة واإلقليمي ــب السياســات الوطني ــع جوان ــل مجي حتلي
تنفيـذ بروتوكـول االجتـار     حسـن مـن أجـل دعـم    تنسـيق  ملكافحـة االجتـار باألشـخاص وآليـات     

العامليـة، يف   االجتـار بالبشـر  وباإلضافة إىل ذلك، قام املكتب باالشتراك مع مبادرة . باألشخاص
الحتـاد  لعامـة ل معيـة ا اجللربملانيني أثناء انعقاد اإلرشادي ل، بإصدار الكتيب ٢٠٠٩بريل أ/نيسان

 .برملاين من مجيع أحناء العامل ١ ٠٠٠أكثر من  اليت حضرهاالربملاين الدويل، 

وعمل املكتب باالشتراك مع جامعات ومنظمات غري حكومية على نشر ورقـات تقنيـة     -٣٧
تعلقة باالجتار باألشخاص، مبا يف ذلـك مكافحـة االجتـار باألشـخاص     حول طائفة من املواضيع امل

وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسـالمية، والـروابط القائمـة بـني الفسـاد واالجتـار باألشـخاص، والـروابط         
 .عرب الوطنية واالجتار باألشخاص وريب املهاجرين اجلرمية املنظّمةالقائمة بني 

عدالـــة اجلنائيـــة لالجتـــار باألشـــخاص، أنـــتج املكتـــب  نظـــام ال تصـــديوبغيـــة حتســـني   -٣٨
إنفــاذ القــانون ملــوظفي العامليــة دلــيالً للتــدريب املتقــدم  االجتــار بالبشــر باالشــتراك مــع مبــادرة  

دليـــل مكافحـــة االجتـــار بالبشـــر اخلـــاص باألخصـــائيني ويغطِّـــي . والقضـــاة واملـــدعني العـــامني
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جوانــب اجلرميـة، بــدءاً مـن كشــفها وانتـهاًء بإصــدار    مجيـع   املمارسـني يف جمــال العدالـة اجلنائيــة  
باللغات الرمسية الست املسـتخدمة يف األمـم املتحـدة     ٢٠٠٩ونشرت يف عام . األحكام بشأا

. الـيت وضـعها املكتـب    جمموعة األدوات اخلاصة مبكافحة االجتـار باألشـخاص  الطبعة الثانية من 
العاملية، وباملشـاركة مـع دائـرة االسـتخبارات      لبشرالجتار باوقام املكتب باالشتراك مع مبادرة ا

اجلنائية النمساوية ومركز التدخل لصاحل ضحايا االجتار بـاملرأة التـابع ملنظمـات غـري حكوميـة،      
إنفـاذ القـانون الـذين غالبـا     مـوظفي  لغة لصـاحل   ٤٠بصوغ رسائل رئيسية يف جمال املكافحة يف 

 .الجتار بالبشر املفترضنيما يواجهون صعوبات يف االتصال مع ضحايا ا

جمموعــة أدوات لإلســعافات  وضــعتوفيمــا يتعلــق بتــوفري احلمايــة والــدعم للضــحايا،    -٣٩
ملســاعدة أوائــل املتصــدين علــى اختــاذ خطــوات عمليــة لكشــف يف جمــال إنفــاذ القــانون األوليــة 

االجتـار  يـت حـاالت   تثباستبانة االجتار بالبشـر، ومـن    حاالت االجتار والتصدي هلا، متكِّنهم من
وباإلضـافة إىل   .بالبشر والسيطرة عليهـا، ومـن إعـداد الضـحايا وتقـدمي املعلومـات إىل احملقِّقـني       

دراسات لزيادة الدعم لضحايا االجتـار، مـن   التبادل بالعاملية  االجتار بالبشرمبادرة قامت ذلك، 
كومـات سويسـرا   اخلـدمات العـاملني مـع ح    مقـدمي خالل منظمات غري حكومية وغريها مـن  

 .والنمسا ونيجرييا

، قــدم املكتــب اخلــدمات إىل االجتماعــات األوىل  ٤/٤ووفقــاً ملقــرر مــؤمتر األطــراف    -٤٠
 /وكـانون الثـاين   ٢٠٠٩أبريـل  /اليت عقدها الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص، يف نيسان

 :املواضـيع التاليــة  منـها  مجلـة أمـور   حـول  صـيغت ونـاقش املشـاركون توصـيات    . ٢٠١٠ينـاير  
؛ وتشــريعات وطنيــة وافيــة علــى النطــاق العــاملي االنضــمام إىل بروتوكــول االجتــار باألشــخاص

الــوعي بــه؛ وتــوفري احلمايــة واملســاعدة   إذكــاءللتصــدي لالجتــار باألشــخاص؛ ومنــع االجتــار و 
نيــة لتنفيــذ للضــحايا؛ ومجــع البيانــات وإجــراء األحبــاث بشــأا وحتليلــها؛ وتقــدمي املســاعدة التق 

 .أثناء انعقاد دورة املؤمتر اخلامسة ٢٠١٠وسيجتمع الفريق العامل يف عام  .الربوتوكول

ــانون       ونظَّــم  -٤١ ــة خــرباء حبضــور مــوظفي إنفــاذ ق ــة اجتماعــات ألفرق املكتــب أيضــا ثالث
بشـكل  هـذه املـواد   وضـع  وست. ومدعني عامني لصوغ مواد للتدريب بشـأن ريـب املهـاجرين   

واستكمل إىل حـد كـبري العمـل علـى منـائط      . تقدمي املساعدة التقنيةمناسب للسياقات الفردية ل
التــدريب األساســي ملكافحــة ريــب املهــاجرين، والطبعــة األوىل مــن جمموعــة أدوات مكافحــة 

 .ريب املهاجرين، وثَبت مرجعي مشروح عن ريب املهاجرين
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منهجيـة ذات  مؤشـرات خاصـة بتـهريب املهـاجرين و    عـداد  إاملكتب الـدعم بشـأن    قدمو  -٤٢
ريب املهاجرين  عندراسة  ٢٠٠٩ونشرت يف أوائل عام  .صلة جلمع البيانات يف جنوب آسيا

 .يرلندا الشماليةإال سيما إىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وومن اهلند إىل أوروبا، 

فـيلم   بإنتـاج  الدامنركيـة  (Doc Production) ائقيـة الوث املـواد  إنتاج ومؤسسة املكتب وقام  -٤٣
، ــدف اســتخدامه، يف املقــام األول، يف  (Affected for Life) احليــاة مــدىمتضــررون بعنــوان 

عـدد  الـوعي لـدى    إلذكـاء كـأداة  وكـذلك  تـدريب اجلهـات الفاعلـة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة،       
ضحايا االجتار بالبشر من مجيع أحناء العـامل  ويستخدم الفيلم شهادات أدىل ا  .أكرب من الناس

 .ويركِّز على مفاهيم ومسائل أساسية تتعلق باالجتار بالبشر

ــز الشــراكات بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،      إذكــاءومــن أجــل    -٤٤ ــوعي وتعزي ال
االجتــار بالبشــر عنــد مفتــرق "العامليــة والبحــرين مــؤمتراً بعنــوان  الجتــار بالبشــرعقــدت مبــادرة ا

واختــتم املــؤمتر أعمالــه بــإعالن  .، شــاركت فيــه طائفــة واســعة مــن أصــحاب املصــلحة"الطــرق
وباإلضافة إىل ذلـك، ومـن أجـل     .إزاء االجتار بالبشرإطالقا املنامة الذي دعا إىل عدم التسامح 

االجتــار دعـم القطــاع اخلــاص فيمـا يبذلــه مــن جهـود ملكافحــة االجتــار بالبشـر، أجــرت مبــادرة     
العامليـة،   سالسـل التوريـد  مليـة دراسـة استقصـائية بشـأن التصـدي لالجتـار بالبشـر يف        العا بالبشر

وقامـت مبـادرة    .مـع االتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة ومنظمـة العمـل الدوليـة        وذلك باالشتراك 
 ة، بإعــداد إعــالن خدمــ!"الجتــار بالبشــر اآلنأوقفــوا ا"العامليــة، مبشــاركة محلــة االجتــار بالبشــر 

يف  بثّـه التجاريـة، بـدأ   األوساط يستهدف ) CNN(ن أن أ يه حمطة البث الفضائية ستأنتج ةعام
وتعمل املبادرة حالياً أيضاً مع طائفة من الشركات الفندقيـة وشـركات   . ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

 .احملتملنياملسافرين والضحايا توعية النقل على 

املكتـب بوضـع الصـيغة النهائيـة      العامليـة باالشـتراك مـع   الجتـار بالبشـر   وقامت مبـادرة ا   -٤٥
اسـتغالل األطفـال، يشـمل مسـارات اجتـار      جمـال  ملعرض فوتوغرايف حول األشكال الشـائعة يف  

الــوعي وبغيــة إذكــاء  .معروفــة جيــداً تتجــه مــن أوروبــا الشــرقية إىل أوروبــا الوســطي والغربيــة 
املـوظفني الدبلوماسـيني    يف أوسـاط يف اخلدمـة املنــزلية   باالجتار بالبشر لغرض تفـادي االسـتعباد   

وموظفي األمم املتحدة، تشـاركت املبـادرة مـع املنظمـة غـري احلكوميـة الفرنسـية املسـماة جلنـة          
صـور يف مـبىن األمـم املتحـدة     للمكافحة االستعباد احلديث يف استضافة حلقة مناقشة ومعـرض  

الجتـار بالبشـر العامليـة    اباالشـتراك مـع مبـادرة    " أوقفـوا االجتـار  "كما اسـتهلّت منظمـة    .يف فيينا
الذي تضمن وضع مواد تثقيفيـة للمـدارس واملنظمـات الشـبابية يف مجيـع      " احلرية بدء"مشروع 
  .ونشرها أحناء العامل
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   األسلحة النارية -واو 
 والتهديـدات  ، عـن قلقهـا إزاء التحـديات   ٦٤/١٧٩أعربت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٤٦

بالنسـبة   ةذخريالغري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناا واخلطرية اليت ميثلها االجتار 
لألمن واالستقرار، وإزاء صالته باألشكال األخرى للجرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، مبـا يف ذلـك      

كمــا أعــرب مــؤمتر   .االجتــار باملخــدرات وغــريه مــن األنشــطة اإلجراميــة، مبــا فيهــا اإلرهــاب   
ــة   ــاألطــراف يف اتفاقي ــةاجلرمي ــذين     عــن ة املنظّم ــد مســتويات األذى والعنــف الل ــه إزاء تزاي قلق

تسببهما التنظيمات اإلجرامية عرب الوطنية يف بعض مناطق العامل نتيجة لصـنع األسـلحة الناريـة    
ناا والـذخرية واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة والحـظ أن احلـد مـن صـنع           ووأجزائها ومك

 ا بصورة غري مشروعة ميثّل أحد العناصر الرئيسية يف اجلهود الراميـة  األسلحة النارية واالجتار
  .إىل احلد من العنف الذي يصاحب أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظمة عرب الوطنية

لتصديق على بروتوكول األسلحة الناريـة وتنفيـذه، والتأكّـد    لترويج الوواصل املكتب   -٤٧
ناريـة امتثـاالً للنظـام القـانوين الـدويل بشـأن األسـلحة        من إقامـة نظـم مراقبـة شـاملة لألسـلحة ال     

قــدرات املراقبــة تعزيــز ويهــدف عمــل املكتــب إىل تعزيــز النظــام القــانوين واملؤسســي و. الناريــة
منـع ومكافحـة   بغيـة  لبلدان واملناطق دون اإلقليمية علـى امتـداد دروب االجتـار الرئيسـية     دى ال

   ي للبعـد عـرب اإلقليمـي يف هـذا الصـدد مـن خـالل تعزيـز         االجتار باألسـلحة الناريـة وإىل التصـد
 .واملقصدالتعاون وتبادل املعلومات بني بلدان املنشأ والعبور 

شـارك  ولتـدريب  اولتوعيـة  عـدة حلقـات عمـل ل   ، ٢٠٠٩خـالل عـام   ، نظَّـم املكتـب  و  -٤٨
حة حتسـني نظـم مراقبـة األسـلحة الناريـة وتـرويج التصـديق علـى بروتوكـول األســل         هـا، بغيـة   في

يونيـه  /، عقدت يف بربادوس، يف حزيرانالكاريبـيكما نظَّم املكتب حلقة عمل ملنطقة  .النارية
وشــارك يف حلقــة عمــل إقليميــة نظَّمتــها الواليــات املتحــدة األمريكيــة لــدول أمريكــا   . ٢٠٠٩

نظَّمتـها مؤسسـة   إقليميـة  ، ويف حلقـة دراسـية   ٢٠٠٩يوليـه  /الوسطى، عقدت يف بليز، يف متوز
 .٢٠٠٩نوفمرب /ا، يف تشرين الثاينكَّا لبلدان جنوب آسيايف د (Saferworld)" امل اآلمنالع"

، واصل املكتب وضع أدوات قانونيـة وتقنيـة   ٤/٦وانسجاماً مع مقرر مؤمتر األطراف   -٤٩
ذات صلة ملساعدة الدول األعضاء يف مهماا؛ ومثة مبادئ توجيهيـة تقنيـة لتنفيـذ الربوتوكـول     

مــن اجتماعــات أفرقــة  جــولتنيونظَّــم املكتــب . إعــادة النظــراملرحلــة النهائيــة مــن أصــبحت يف 
ركَّـزت اجلولـة األوىل،   قـد  و .اخلرباء من أجل صوغ قانون منـوذجي ملكافحـة األسـلحة الناريـة    

، علـى التـدابري الوقائيـة، يف حـني تناولـت اجلولـة       ٢٠٠٩نـوفمرب  /اليت عقـدت يف تشـرين الثـاين   
 .، األحكام اجلنائية والتعاون الدويل٢٠١٠فرباير /دت يف شباطالثانية، اليت عق
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تنســيق األعمــال املتعلقــة ، مــن خــالل آليــة األمــم املتحــدة ل ويشــارك املكتــب حاليــا أيضــاً   - ٥٠
ويشـارك املكتـب   . صوغ واستعراض املعايري الدولية ملراقبة األسلحة الصـغرية  يفباألسلحة الصغرية 

آليـة تنسـيق األعمـال املتعلقـة باألسـلحة      تعقدها بواسطة الفيديو  لتداومشاركة نشطة يف مؤمترات 
وحضر عـدة اجتماعـات حـول املسـائل املتصـلة باألسـلحة الناريـة، قامـت         بصورة منتظمة الصغرية 

بتنظيمها منظمات إقليمية أخرى، مثل اللجنة االستشارية التفاقية البلدان األمريكية ملكافحـة صـنع   
ــذخ  ــة وال ــا بصــورة غــري      األســلحة الناري  ــواد األخــرى ذات الصــلة واالجتــار ــرات وامل ائر واملتفج

مشــروعة، وفريــق اخلــرباء التــابع ملنظمــة الــدول األمريكيــة املكلَّــف بصــوغ لــوائح منوذجيــة بشــأن    
االجتمـاع الـذي قامـت بتنظيمـه منظمـة األمـن والتعـاون يف        كما حضـر  مصادرة األسلحة النارية، 

من أجل استعراض الوثـائق املتعلقـة باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة       ٢٠٠٩سبتمرب /أوروبا يف أيلول
ــة ــنطن العاصــمة، يف نيســان      . اخلفيف ــاون املشــترك يف واش ــاورات حــول التع أبريــل /وعقــدت مش
لبعثـات الدائمـة واملنظمـات غـري احلكوميـة      إىل ا، وقُدمت عروض عن الربوتوكول وتنفيذه ٢٠٠٩

 .٢٠٠٩يوليه /نعقاد منتدى جنيف، يف متوزومنظمات اتمع املدين أثناء ا

، سـاهم  املنظّمـة واجلرميـة   املسـلَّح بط املعقَّدة القائمة بني العنف االروإذ يدرك املكتب و  -٥١
، من خالل آلية تنسـيق األعمـال املتعلقـة باألسـلحة الصـغرية، يف إعـداد تقـارير        بنشاطاملكتب 
واملسـائل ذات الصـلة ودعـم     املسـلَّح العنـف   صادرة عن األمني العام تناولت مسألة منـع خمتلفة 

ويشـارك املكتـب حاليـاً    . األنشطة املتصلة مبتابعة إعالن جنيـف بشـأن العنـف املسـلَّح والتنميـة     
أيضاً يف الربنامج املشترك بني الوكاالت ملنع العنف املسـلَّح، وذلـك يف عـدد قليـل مـن البلـدان       

مثل جامايكا، كمـا يسـاهم حاليـاً يف عمليـة اسـتعراض       جتريبية،بصورةٍ امج نربالنفَّذ فيها ياليت 
ــة يف  ــة لأللفي ــة أمــور     األهــداف اإلمنائي ــها جمــال منــع العنــف املســلَّح مــن خــالل مجل صــوغ  من

 .للقتل العمد حمددةمؤشرات 
    

   الفساد -ثالثا 
   مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -ألف 

   ة املؤمتر الثالثةنتائج دور - ١  
ديسـمرب  /كـانون األول  ١٤حيـز النفـاذ يف   دخلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   -٥٢

 .١٤٣، كان عدد الدول األطراف يف االتفاقية ٢٠١٠فرباير /شباط ١٢ويف . ٢٠٠٥

  وعقــد مــؤمتر الــدول األطــراف يف االتفاقيــة دورتــه الثالثــة يف الدوحــة، يف الفتــرة مــن       -٥٣
ويف تلـك الـدورة، اعتمـد املـؤمتر قـراراً شـكَّل معلمـاً        . ٢٠٠٩نـوفمرب  /تشرين الثاين ١٣إىل  ٩
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ــاً ــدابري الوقائيــة          مهم ــرارات بشــأن الت ــاده ق ــتعراض باإلضــافة إىل اعتم ــة اس غرضــه إنشــاء آلي
 .واملساعدة التقنية واسترداد املوجودات

منــع ومكافحــة املمارســات " ، املعنــون٦٤/٢٣٧ورحبــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا   -٥٤
الفاســدة وحتويــل األمــوال املتأتيــة مــن مصــدر غــري مشــروع وإعــادة تلــك األمــوال، إىل بلــداا  

، بالنتــائج "األصــلية علــى وجــه اخلصــوص، متاشــيا مــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد  
آلراء إىل إنشــاء آليــة  تــها دورة املــؤمتر الثالثــة، وخباصــة التوصــل بتوافــق ا     قحقّالناجحــة الــيت  

ودعــت إىل التنفيــذ الســريع والفعــال آلليــة االســتعراض هــذه مــن  . الســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة
ــب ــراف   جان ــدول األط ــع ال ــد مجي ــب  االقتضــاء، وعن ــن جان . أصــحاب املصــلحة املعنــيني  ، م

وار املفتـوح  األفرقة العاملة املختلفة اليت أنشأها املؤمتر وبـاحل  بأعمالأحاطت علماً مع التقدير و
الــدول األطــراف يف وأهابــت ب. املؤسســيةزاهة ـمــع املنظمــات الدوليــة، مبــا يف ذلــك مبــادرة النــ

ــة  ــدعم أعمــال   نأاالتفاقي ــا في    ت ــذ املنشــأ حــديثاً، مب ــق اســتعراض التنفي ــه فري ــا أعمال ــ ه  ةاملتعلق
ــوح العضــوية      ــدويل املفت ــق العامــل احلكــومي ال ــة، والفري املعــين ثا املنشــأ حــدي باملســاعدة التقني

الفريـق العامـل املعـين باسـترداد     الـيت يضـطلع ـا     ةاملتواصـل فضال عن األعمـال  مبكافحة الفساد 
وطلبت إىل األمـني العـام أن يواصـل تزويـد املكتـب بـاملوارد الالزمـة لتمكينـه مـن           .املوجودات

طلبـت أيضـاً إىل   و ؛أمانـة للمـؤمتر  بوصـفه  االتفاقية ولتأدية مهامـه  ، لتنفيذ فعالةالترويج بصورة 
، متاشـيا  آلليـة اجلديـدة السـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة     كفل توفري التمويل الكايف لاألمني العام أن ي

لقطـاع اخلـاص، علـى الصـعيدين الـدويل      لوكـررت دعوـا   . مع املتطلبات الـيت حـددها املـؤمتر   
الوطنيـة،   والوطين على حد سواء، مبا يف ذلك الشـركات الصـغرى والكـربى والشـركات عـرب     

يف مكافحــة الفســاد، والحظـت، يف هــذا السـياق، الــدور الــذي    الكاملـة مشــاركته أن يواصـل  
كمـا أحاطـت علمـا     .ميكن لالتفاق العاملي أن يضطلع به يف مكافحـة الفسـاد وتعزيـز الشـفافية    

ــدويل املتعلقــة باســترداد     باألعمــال الــيت  مــع التقــدير   ــادرة املكتــب والبنــك ال ــه مب اضــطلعت ب
دات املســروقة، وبتعــاون هــذه املبــادرة مــع الشــركاء املعنــيني، مبــن فــيهم املركــز الــدويل  املوجــو
 .املوجودات ردادالست

امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة    "، املعنـون  ٦٤/٢٤٤واعتمدت اجلمعية العامـة، يف قرارهـا     -٥٥
يـل الـالزم   ، تقرير اللجنة اخلامسة ذا الصلة ووافقت على التمو"٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 

 .ستعراض مبتطلباا من املوظفنيللميزانية العادية من أجل تزويد آلية اال
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   تنفيذ قرارات املؤمتر - ٢  
إىل الـدول األطـراف والـدول     ةساعدامل، واصل املكتب تقدمي ٢/١امتثاال لقرار املؤمتر   -٥٦

حــىت و. الـة تنفيــذ االتفاقيـة  املتعلقـة حب  يف جهودهـا الراميــة إىل جتميـع وتـوفري املعلومــات    املوقِّعـة 
دولة طرفا قد قدمت تقاريرها اخلاصة بالتقييم الذايت عـن   ٨٦وقت إعداد هذا التقرير، كانت 

وعمـال بـذلك القـرار أيضـا،      .يف املائـة  ٦١تنفيذ االتفاقية، فوصلت بذلك نسبة االستجابة إىل 
ــ مصــممةوضــع املكتــب أداة حاســوبية شــاملة   يف االتفاقيــة والــدول تمكني الــدول األطــراف ل

جهودهــا الراميــة إىل تنفيــذ االتفاقيــة ومــن اســتبانة الثغــرات يف هــذا    متابعــةاملوقِّعــة عليهــا مــن 
مـع   أُجريـت وعقـب مشـاورات مستفيضـة     .التنفيذ واالحتياجات الالحقة من املساعدة التقنية

تـه الثالثـة قائمـة التقيـيم     املـؤمتر يف دور  أقـر الدول األطراف والدول املوقِّعة ومع خرباء دولـيني،  
إىل مجيـع اللغــات الرمسيـة وبــدء   املرجعيــة وتقـرر ترمجــة هـذه القائمـة    . الـذايت املرجعيـة الشــاملة  

 .العمل ا يف االجتماع األول لفريق استعراض التنفيذ

فريـق العامـل   الوأدى صوغ مصفوفة االحتياجات مـن املسـاعدة التقنيـة، عمـال بتوصـية        -٥٧
، إىل متكني األمانة مـن حتديـد ومقارنـة االجتاهـات اإلقليميـة      التابع للمؤمتر عدة التقنيةاملعين باملسا

ومن النظر يف أنواع حلقات العمـل الـيت مـن شـأا أن تعـزز تنفيـذ االتفاقيـة وتلـيب االحتياجـات          
حنني ، وبــدعم مــن املــا ٣/٤و ١/٥ بــالقرارينوعمــال . احملــددة املســتبانة مــن قبــل الــدول املتلقِّيــة  

ومـن املقـرر   . أو قيـد التطـوير  قيـد التنفيـذ   واملؤسسات الشريكة، كانت عدة مبـادرات للمكتـب   
ــة، يف منتصــف عــام       ــذ االتفاقي أن يعــرض املكتــب علــى االجتمــاع األول لفريــق اســتعراض تنفي

ــار    ٢٠١٠ ــة املعلومــات األساســية عــن االختب ـــي، ورق ــة   التجريب ــيم اتفاقي الســتخدام أدوات تقي
الفســاد يف حتديــد وتنســيق املســاعدة التقنيــة، باالســتناد إىل النتــائج الــيت توصــلت إليهــا  مكافحــة 

ز تقدم يف بدء تنفيذ عملية حتليـل االمتثـال لالتفاقيـة والثغـرات     ويحر. الدراسات القطرية الثالث
ــراوح عــددها بــني      ــدان متطوعــة يت ــذها، مبشــاركة بل ــدان و ١٠يف تنفي ــداً ١٥بل جيــري يف و. بل

 .ات قطاعات الصحة واألمن والعدالةمبادرات أخرى، مثل تقييملوقت الراهن صوغ ا

قـد  كان هـذا الربنـامج   و. التجرييب الطوعياالستعراض واختتم املكتب أنشطة برنامج   -٥٨
تزويــد املــؤمتر التنفيــذ وســتعراض الاختبــار أســاليب مــن أجــل اســتهِل بعــد دورة املــؤمتر األوىل 

وتطوعـت   .سـتعراض إطـار مرجعـي آلليـة اال   بالتايل متكينـه مـن النظـر يف    بالدروس املستفادة، و
تسع وعشرون دولة طرفاً للمشـاركة يف الربنـامج، الـذي اسـتخدمت فيـه منهجيـة مجعـت بـني         

يف ي ـوقُــدمت املســاعدة التقنيــة كنتيجــة للربنــامج التجريبــ .التقيــيم الــذايت واســتعراض النظــراء
  .٢٠١٠-٢٠٠٩ عامي
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   لتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذهايع اتشج - باء 
   األدوات وبناء املعارف - ١  

حتليــل  عملـييت يعكـف املكتـب علــى اسـتحداث مكتبــة قانونيـة جلمــع وتنظـيم وتيســري        -٥٩
 الداخليــة ل الــنظم القانونيــةجعــواملعتمــدة املتعلقــة بــاجلهود الراميــة إىل دثــة ونشــر املعــارف احمل

وجيـري العمـل أيضـاً علـى إنشـاء احتـاد       . التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد      متتثلطنية الو
إلكترونيــة علـى شــبكة الويـب لتيســري نشـر املعــارف غـري القانونيــة      بوابـة إدارة املعـارف، وهــو  

ووفَّــرت ميكروســوفت جمانــاً التكنولوجيــا الالزمــة  . حــول تنفيــذ االتفاقيــة علــى نطــاق أوســع 
. ملفهـوم اخلـاص بكـل مـن املكتبـة القانونيـة واحتـاد إدارة املعـارف        ارب تثبت صـحة ا جتإلعداد 

 .التقديربه الثالثة واستقبلت هذه على املؤمتر يف دورتجتارب إثبات املفهوم وعرضت 

ووضع املكتب جمموعة أدوات إحصائية وحتليلية لدعم البلـدان فيمـا تبذلـه مـن جهـود        -٦٠
، وجـرى  األدلـة إىل مسـتند  فسـاد  للفقد تزايـد الطلـب علـى تقيـيم      .هومدا لتقييم طبيعة الفساد

املختلفـة  اتمع وضع ثالثة أنواع من الدراسات االستقصائية الرامية إىل تقييم معاناة قطاعات 
 :من الفساد وتصوراا بشأنه، وهي

الدراسات االستقصائية اليت تشمل األسر املعيشية لتقـدير مـدى معانـاة النـاس      )أ( 
وطبيعة الفساد الذي يواجهـه   مدىتقوم هذه الدراسات بتحليل إذ ضحايا للفساد؛ باعتبارهم 

 ؛بالدوائر العموميةستعانتهم املواطنون عند ا

التجاريــة لتقـدير مــدى معانــاة   وسـاط الدراسـات االستقصــائية الـيت تشــمل األ   )ب( 
 ؛الدوائر العموميةعاملها مع التجارية من الفساد وتصوراا بشأنه عند ت ؤسساتامل

الدراسات االستقصـائية الـيت تشـمل املـوظفني املـدنيني لتحليـل ظـروف عمـل          )ج( 
ــطة األ    ــلوكهم، ـــدف حتديـــد اـــاالت واألنشـ ــه سـ ــوميني وأوجـ ــوظفني العمـ ــر املـ ــأثراًكثـ  تـ

 .باملمارسات الفاسدة

ينـاير  /اينومت نشـرها يف كـانون الثـ   يف أفغانسـتان،  ونفِّذت دراسـة استقصـائية سـكانية      -٦١
وكانــت هــذه هــي . للرقابــة ومكافحــة الفسـاد األفغــاين مــع املكتــب األعلـى   بالتعـاون ، ٢٠١٠

البلـد؛ وقــد   ذلـك النطـاق الـيت تجـرى حـول الفسـاد يف      واسـعة  أوىل الدراسـات االستقصـائية ال  
ويف العـراق،  . وفَّرت معـايري مرجعيـة لصـوغ ورصـد سياسـات مكافحـة الفسـاد يف أفغانسـتان        

. ومـداه  ب برناجماً لدراسات استقصائية ترمي إىل توفري تقييم شـامل لطبيعـة الفسـاد   وضع املكت
، دراسـة استقصـائية أوىل   ٢٠١٠ينـاير  /، يف كانون الثاينالعراقيالوطين  ءمكتب اإلحصا ونفَّذ



 

V.10-51627 21 
 

E/CN.15/2010/8 

، مشــروع ٢٠١٠ينــاير /ويف غــرب البلقــان، اســتهِل، يف كــانون الثــاين .املــوظفني املــدنيني عـن 
 .الفساد يف سبعة من بلدان وأقاليم هذه املنطقة حولاستقصائية  إلجراء دراسات

، يعد املكتب ٢٠٠٧/٢٢و ٢٠٠٦/٢٣الس االقتصادي واالجتماعي  بقراريوعمال   -٦٢
ويقـدم املكتـب دعمـه إلعـداد      .حاليا دلـيال بشـأن تعزيـز النــزاهة والقـدرات يف اجلهـاز القضـائي       

 .املؤسسات القضائية وقدرا على منع الفساد ومكافحته برامج إصالح قضائي بغية تعزيز نزاهة

العربيـة التـابع لربنـامج األمـم      نطقةيف امل احلوكمةوأعد املكتب، باالشتراك مع برنامج   -٦٣
ــز       ــل تعزيـ ــن أجـ ــائية مـ ــات القضـ ــى األخالقيـ ــدريب علـ ــوبية للتـ ــائي، أداة حاسـ ــدة اإلمنـ املتحـ

للغــة العربيــة دعمــا لتطبيــق مبــادئ بانغــالور بشــأن  األخالقيــات القضــائية يف البلــدان الناطقــة با
 .سلوك اجلهاز القضائي واملبادئ املهنية ألعضاء النيابات العامة

النهائيـة ونشـر    صـيغته يف  الدليل التقين التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد   ووضع   -٦٤
 .٢٠٠٩يف عام 

ع شـركة برايسووترهاوسـكوبرز   بالتعاون مـ ، ٢٠٠٩سبتمرب /يف أيلولأصدر املكتب، و  -٦٥
(PricewaterhouseCoopers) بـل      ، تقريراً بعنوانسياسات وتدابري مكافحـة الفسـاد املعتمـدة مـن ق

وميثِّـل التقريـر   . (Fortune Global 500) ورد ذكرهـا يف جملـة فورتشـني    شـركة عامليـة   ٥٠٠أكرب 
شـركات يف سـبيل التقيـد باملبـدأ     لتقيـيم اجلهـود الـيت تبـذهلا ال     -هي األوىل مـن نوعهـا    -حماولة 

العاشــر مــن مبــادئ مبــادرة االتفــاق العــاملي لألمــم املتحــدة، بشــأن الفســاد، ولتوحيــد جمموعــة     
الغايـة، يلقـي التقريـر نظـرة عامـة علـى التـدابري         لبلوغ تلـك و. املعارف القائمة حول هذه املسألة

شـركة   ٥٠٠ ألكرب ٢٠٠٨قائمة عام املباشرة وغري املباشرة اليت اعتمدا الشركات املدرجة يف 
االقتصــادية، مبــا فيهــا االبتــزاز   ائمعامليــة ورد ذكرهــا يف جملــة فورتشــن، ملكافحــة الفســاد واجلــر  

علـى  وقد أنتجت التقرير شـركة برايسـووترهاوس كـوبرز،     .والرشوة وأشكال االحتيال املختلفة
 .أساس املصلحة العامة

    
   تنفيذ االتفاقيةمن أجل ساعدة التقنية تقدمي امل - ٢  

متاشيا مع اتفاقية مكافحة الفسـاد، وفّـر املكتـب للـدول األعضـاء، يف الفتـرة املشـمولة          -٦٦
ذا التقرير، دراية فنية ومساعدة تقنية ركَّزت على اعتماد تشريعات تنفيذية؛ وبنـاء القـدرات   

ــات    ــدى اهليئ ــة والتشــغيلية ل ــز  يف مكافحــة  املتخصصــةاالســتراتيجية والتكتيكي الفســاد؛ وتعزي
ـــزاهة واملســاءلة والشــفافية يف القطــاعني اخلــاص والعــام، مبــا يف ذلــك إدارة املــوارد العامــة؛      الن

ــة    ــةودعــم املؤسســات احلكومي ــى املســتويني ا    املعني ــداخلييف جمــال اســترداد املوجــودات عل  ل
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ــة يف جمــال مكافحــة الفســاد   و .والــدويل ــدمت املســاعدة التقني إىل  وعلــى وجــه اخلصــوص، ، قُ
ــل      ــد، واجلب ــل، وتايلن ــة املتحــدة، وإندونيســيا، والربازي األردن، وأفغانســتان، واإلمــارات العربي
ــرأس األخضــر، وســوازيلند، والســودان، وسيشــيل،      ــة الليبيــة، وال األســود، واجلماهرييــة العربي

كما قـدمت املسـاعدة التقنيـة علـى      .والعراق، وفييت نام، وكينيا، ومصر، وملديف، ونيجرييا
 .املستوى اإلقليمي إىل املنطقة العربية، وشرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى، وغرب البلقان

املكتــب، باالشــتراك مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف العــراق، برناجمــاً    واســتهلَّ  -٦٧
ويستهدف هـذا الربنـامج    .شامالً لتقدمي املساعدة إىل حكومة العراق يغطِّي فترة مخس سنوات

أجهزة العراق الرئيسية ملكافحة الفساد والعمل على زيادة التعـاون فيمـا بينـها، ال سـيما     تعزيز 
 .من خالل الس املشترك ملكافحة الفساد

وواصل املكتب تقدمي املسـاعدة إىل حكومـة أفغانسـتان، ال سـيما إىل املكتـب األعلـى         -٦٨
 .تشغيل املكتب األعلى املذكورإىل  للرقابة ومكافحة الفساد التابع هلا، ودعم اجلهود الرامية

املكتب تنفيذ املرحلة الثانيـة مـن املشـروع الـذي اسـتهلَّ يف عـام        باشرويف إندونيسيا،   -٦٩
ــز       ٢٠٠٨ ــى تعزي ــا واملؤسســات األخــرى ذات الصــلة عل ملســاعدة احملكمــة اإلندونيســية العلي

  .ة القانون يف هذا البلدالنـزاهة والقدرة والسلوك املهين يف اجلهاز القضائي دعما لسياد

املساعدة بشأن تنفيذ املشروع الرامي إىل تقـدمي الـدعم إىل    تواصل تقدميويف نيجرييا،   -٧٠
اللجنــة املعنيــة بــاجلرائم االقتصــادية واملاليــة وإىل اجلهــاز القضــائي النــيجريي، فضــالً عــن تقــدمي  

وتعزيـز الشـفافية يف املعـامالت    نشـر القـيم األخالقيـة    الـذي عنوانـه   املساعدة يف تنفيذ املشروع 
وباإلضافة إىل ذلك، وضع مشروع جديد لتقدمي املسـاعدة حتديـداً إىل واليـة بايِِلْسـا      .التجارية

والشــفافية واملســاءلة يف نظمهــا اإلداريــة املاليــة   النـــزاهةبشــأن تعزيــز ) يف منطقــة دلتــا النيجــر(
 .العامة، وكذلك يف جهازها القضائي

، باالشتراك مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وضـع برنـامج مسـاعدة         وباشر املكتب  -٧١
ويهـدف الربنـامج إىل    .متعدد السنوات لتعزيـز سـيادة القـانون يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      

 .اجلهاز القضائي، وإصالح السجون مساعدة احلكومة يف جماالت الوصول إىل القضاء، ونزاهة

ــب أيضــاً    -٧٢ ــة يف جمــال مكافحــة    ، ٢٠٠٩يف عــام ، وواصــل املكت ــدمي املســاعدة التقني تق
ومتثَّـل هــدف الربنـامج يف تــوفري    .يف جمـال مكافحــة الفسـاد   املـوجهني الفسـاد يف إطـار برنــامج   

الدراية الفنية املتخصصـة مـن خـالل إلْحـاق خـرباء يف مكافحـة الفسـاد باملؤسسـات احلكوميـة          
ألردن وتايلنــد ا ،٢٠٠٩خــالل عــام  ،واســتفاد مــن ذلــك .مراقبــة الفســاد ومنعــه مبهمــة للقيــام

 .وحكومة جنوب السودان والرأس األخضر وكينيا



 

V.10-51627 23 
 

E/CN.15/2010/8 

   التعاون مع الكيانات األخرى  - ٣  
التـابع  املعـين باملبـدأ العاشـر و   الفريـق العامـل    أعمـال شارك املكتب مشـاركة نشـطة يف     -٧٣

املسـؤولة عـن تنفيـذ التـزام     والفريـق   ثالثة مـن فـرق العمـل التابعـة هلـذا     وأعمال لالتفاق العاملي 
املبـادئ  "فـرق العمـل هـذه، مبـا فيهـا       أعمـال وعرضـت نتـائج    .القطاع اخلاص مبكافحة الفسـاد 

، على االجتماع اخلـامس للفريـق العامـل،    "التوجيهية لإلبالغ عن املبدأ العاشر ملكافحة الفساد
ــاين    ــد يف الدوحــة، يف تشــرين الث ــذي عق ــوفمرب /ال عقد االجتمــاع الســادس يف  وســي. ٢٠٠٩ن

 .االتفاق العامليقادة ، ممهداً السبيل ملؤمتر قمة ٢٠١٠يونيه /حزيران ٢٣نيويورك، يف 

على عـدد مـن رسـائل    ، ٢٠٠٩يف عام ، املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووقَّع  -٧٤
وواصــل  .قاالتفـاق بشــأن وضــع وتنفيــذ بــرامج مشــتركة يف بلـدان خمتلفــة، مــن ضــمنها العــرا  

 .املتحدة اإلمنائي التابعة لربنامج األمم" مجاعة املمارسني"املكتب املشاركة واملسامهة يف 

املكتــب والبنــك الــدويل املشــتركة بــني املوجــودات املســروقة  اســتردادمبــادرة  ســتمروت  -٧٥
ــة إىل و ــة وحســن       اهلادف ــد مــن املنهجي ــى حنــو يتســم مبزي ــادة املوجــودات عل تشــجيع وتيســري إع
وتتضــمن  .وضــع أدوات عمليــة ودراســات سياســاتية بشــأن اســترداد املوجــودات   يفلتوقيــت، ا

، نشــر اإلدانــةاألدوات العمليــة دلــيالً عــن املمارســات اجليــدة بشــأن املصــادرة غــري املســتندة إىل   
، ودلـيالً عـن املمارسـات اجليـدة بشـأن التصـريح       ٢٠٠٩باللغتني األسبانية واإلنكليزيـة، يف عـام   

املبـادرة املــذكورة استكشـاف متطلبــات توسـيع وحتــديث أداة     واصــلتو .وجودات والـدخل بـامل 
كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة التابعة للمكتـب وتطـوير أدوات قائمـة علـى تكنولوجيـا      

، بقاعـدة البيانـات اخلاصـة جبهـات     ٢٠٠٩ينـاير  /كـانون الثـاين   ١٩وبـدأ العمـل، يف    .املعلومات
بالشراكة مع املنظمـة الدوليـة   املذكورة نشأا املبادرة أعنية باسترداد املوجودات، اليت االتصال امل

املـوظفني الـذين ميكنـهم الـرد علـى      مـن بـني ٍ  للشرطة اجلنائيـة، باعتبارهـا قائمـة جبهـات االتصـال      
ونشـرت   .يوميا على مدار األسـبوع  ساعة ٢٤طلبات املساعدة يف حاالت الطوارئ على مدى 

سات سياساتية عن جوانب حمددة من استرداد املوجودات، تناولت التعرف إىل الشخصـيات  درا
 .السياسية البارزة، واملخطّط العاملي السترداد املوجودات، وإدارة املوجودات املُرجتعة

ــادرة    -٧٦ ــاء القــدرات والتــدريب   اســترداد واخنرطــت مب علــى املوجــودات املســروقة يف بن
مــن خــالل حلقــات عمــل متهيديــة ودورات تدريبيــة خمتلفــة عقــدت يف    اســترداد املوجــودات،

  ومنـذ اسـتهالل املبـادرة، شـارك     . سـيا وشـرقها  آشرق أفريقيا واجلنـوب األفريقـي ويف جنـوب    
شخصـا   ١٩٠تمهيديـة وشـارك   العمـل  البلـدا يف حلقـات    ١٣شخصا من  ١٥٠ما يزيد على 

 .تدريبيةالدورات البلدان يف  ٩من 
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إلجـراءات  املساعدة التقنية، يف إطار املبادرة املـذكورة، يف املراحـل التحضـريية    وقُدمت   -٧٧
استرداد املوجـودات مـن أجـل مسـاعدة الـدول علـى مجـع وحتليـل املعلومـات الـيت مـن شـأا أن             

السـلطات الوطنيـة يف   وتسـتنري ـا   تيسر إحراز تقـدم يف اجلهـود الراميـة إىل اسـترداد املوجـودات      
ــادرة قــد تلقَّــت طلبــات     أُعــدويف الوقــت الــذي  .اتاختــاذ القــرار ــر، كانــت املب ــه هــذا التقري في
 .بلداً وكانت منخرطة بنشاط يف العمل مع سبعة بلدان يف هذا الصدد ٢١مساعدة من 

منظمــة مــن منظمــات   ٤٠منــدوب ميثِّلــون  ١٠٠ويســر املكتــب مشــاركة أكثــر مــن    -٧٨
ومـن خـالل العمـل يف إطـار الشـراكة الوثيقـة مـع رابطـة          .اتمع املـدين يف دورة املـؤمتر الثالثـة   

املنظمــات املدنيــة الصــديقة التفاقيــة مكافحــة الفســاد، أولــي اهتمــام خــاص لضــمان مشــاركة   
وقُـدم إىل  . البلـدان الناميـة  منظمـات مماثلـة مـن    منظمات متنوعة مـن منظمـات اتمـع املـدين و    

وقامت منظمات اتمـع املـدين بتنظـيم     .بلداً ٩٥إىل منظمة تنتمي  ٣٥٦املؤمتر بيان موقَّع من 
منتــدى علــى مــدى يــوم كامــل لعــرض ومناقشــة دور اتمــع املــدين يف مكافحــة الفســاد ويف     

 .استعراض تنفيذ االتفاقية
    

   االجتماعات واألحداث اخلاصة - ٤  
ــة           -٧٩ ــؤمترات الوطني ــل وامل ــات العم ــن حلق ــدد م ــة يف ع ــب مســامهة جوهري ســاهم املكت
اإلقليمية والدولية ملكافحة الفساد، مسـاعدا بـذلك علـى زيـادة إبـراز أمهيـة االتفاقيـة ومقـدما         و

وواصــل املكتــب أيضــاً املشــاركة بنشــاط  .إرشــادات سياســاتية ومشــورة تقنيــة بشــأن تنفيــذها
ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف     وكذلك املسامهة يف جملس جمموعة دول أوروبا املناهضة للفسـاد 

 .املساعدة اإلمنائيةشبكة احلكم الرشيد التابعة للجنة /االقتصادي امليدان

، تشـارك  ٢٠٠٩ديسـمرب  /كـانون األول  ٩ومبناسبة اليوم الدويل ملكافحـة الفسـاد، يف     -٨٠
املكتــب مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف اإلعــداد حلملــة عامليــة مشــتركة ركَّــزت علــى     

ود الرامية إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ويـؤثِّر ـا يف       الكيفية اليت يعوق ا الفساد اجله
وقامــت كلتــا املنظمــتني، مــن خــالل شــبكتهما الــيت تضــم مكاتــب ميدانيــة وقطريــة      .التنميــة

وشركاءمها احملليني، بتنظيم أحداث وأنشطة متحورت حول اليوم الدويل، فعملتا بنشـاط علـى   
ومت وضـع مـواد تروجييـة وإعالميـة      .اتمعات احمللية أيضـاً  إشراك وسائط اإلعالم احمللية وتنوير

ــائع        ــب، وصــحيفة وق ــا يف ذلــك جمموعــة شــعارات، وكتي ــة، مب ــع اللغــات الرمسي ــة جبمي للحمل
تضــمنت دعــوة إىل العمــل، وســتة ملصــقات عــن مكافحــة الفســاد ســلَّطت الضــوء علــى أثــر     

عيـد إطـالق العمـل    أُو. الزدهـار والتنميـة  الفساد على التعليم والصحة والعدالـة والدميقراطيـة وا  
، الـذي اجتـذب إليـه أعـداداً مـن      )www.yournocounts.org(باملوقع الشبكي املخصص للحملـة  
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الزائرين مبا يقارب ثالثة أمثال ما اجتذبه يف العام السابق، وجرى الترويج للحملة علـى نطـاق   
املباشـر وموقـع الــربط الشـبكي االجتمـاعي القــائمني     احلاسـويب  بواسـطة موقـع التســويق   واسـع  

) صـفحة التواصـل الشـبكية   ( (Facebook)وتضاعف حجم فريق الفيسـبوك   .على شبكة الويب
شـخص   ١٠ ٠٠٠، ويقدر أنه مت التواصل مـع  ٢٠٠٩ديسمرب /التابع للحملة يف كانون األول

 ).خدمة االتصال الشبكية اانية( (Twitter)عن طريق التويتر 
    

   التعاون الدويل على مكافحة اإلرهاب -رابعا 
ــراره طلــب الــس االقتصــادي واالجتمــاعي إىل املكتــب،     -٨١ ، املعنــون ٢٠٠٩/٢٤يف ق

التعــاون الــدويل الرامــي إىل منــع االختطــاف ومكافحتــه والقضــاء عليــه، وإىل تــوفري املســاعدة  "
بالتنســيق مــع املنظمــات األخــرى ذات الصــلة، إىل الــدول األعضــاء مــا   ، أن يقــدم، "لضــحاياه

كمـا طلـب    .تطلبه من مسـاعدة تقنيـة لتمكينـها مـن تعزيـز قـدراا علـى مكافحـة االختطـاف         
 .القرار ذلكالس إىل املكتب أن يقدم إىل اللجنة يف دورا التاسعة عشرة تقريراً عن تنفيذ 

بفضل مسامهة خـرباء يف جمـال إنفـاذ القـانون وخـرباء يف      ، ٢٠٠٦يف عام قام املكتب، و  -٨٢
بلــداً، بوضــع دليــل مكافحــة االختطــاف، فــوفَّر بــذلك مبــادئ    ١٦اــال القضــائي ينتمــون إىل 

توجيهية ملقرري السياسـات وسـلطات إنفـاذ القـانون تتـيح القيـام بأعمـال التصـدي لالختطـاف          
السياسـاتية والتشـريعية،   االعتبـارات  االختطـاف و ج ويتناول الـدليل منـاذ  . بصورة سليمة وعملية

كمـا يتضـمن مـذكَّرة عمليـة     . والتنسيق على املستويني الوطين والدويل، وإطاراً للتصدي العملـي 
 .توفِّر إرشادات عملية وتنفيذية إىل احملقِّقني ودليالً للمتدربني بشأن بناء القدرات مستقبالً

تطاف حمور استجابة املكتب اهلادفة إىل دعم جهود الـدول  االخ وشكَّل دليل مكافحة  -٨٣
ــى املســتويني      .األعضــاء يف مكافحــة االختطــاف   ــدعم دورات اختصاصــية عل ــب ب ــام املكت وق

 /قيمت دورة تدريبيـة، يف آذار أو .اإلقليمي والوطين خاصة باحملقِّقني واملدعني العامني والقضاة
ية وهــي ترينيــداد وتوبــاغو، وجامايكــا، وغيانــا، ـ، ملــوظفني مــن البلــدان الكاريبــ٢٠٠٦مــارس 

وهاييت، وكولومبيا؛ واستضافت حكومة بـاراغواي حـدثاً تـدريبياً إقليميـاً حملقِّقـني مـن أمريكـا        
فاستضــافت حكومــة  :كمــا اســتهدف تــدريب املــدربني . ٢٠٠٦يونيــه /يف حزيــران ،الالتينيــة

وأمريكـا   الكاريبــي  منطقيتاً باملدربني مشل ، حدثاً إقليمياً خاص٢٠٠٧مايو /كولومبيا، يف أيار
، جـرى دعـم املكتـب بالدرايـة     دوراتويف إطار توفري امليسرين والدعم التقين هلـذه الـ  . الالتينية
 .كولومبيا واململكة املتحدةاملقدمة من حكوميت الفنية 
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األعضـاء   وباإلضافة إىل األحـداث التدريبيـة الـيت تـتم برعايـة املكتـب، تواظـب الـدول          -٨٤
علـى  على إجراء اتصاالت منتظمة مع األمانة للحصول على نسخ من الدليل املـذكور أعـاله و  

واسـتخدمت وحــدة مكافحــة االختطـاف واالبتــزاز يف اململكـة املتحــدة دليــل    . املـواد التدريبيــة 
ــمكافحــة االختطــاف و  ــة واد امل ــدا،    التدريبي ــة عقــدت حملقِّقــني يف بولن ــة ثنائي يف دورات تدريبي
هذا املـورد علـى األمانـة الوطنيـة الربازيليـة لألمـن       وقام املكتب بعرض  .وعمان، وغانا، ونيبال

ألعضـــاء النيابــات العامــة العـــراقيني،    أُقيمــت لقــاء حماضــرات يف أحـــداث تدريبيــة    إالعــام، وب 
 واضطلع، باالشتراك مع بعثة اجلماعة األوروبية ملساعدة الشرطة األلبانيـة، بترمجـة مـواد األمـم    

. مـن اململكـة املتحـدة دورة تدريبيـة باللغـة األلبانيـة       مـدربون  مدوقَـ  .املتحدة إىل اللغـة األلبانيـة  
كما يشـكِّل الـدليل وجلسـة مناقشـة حـول تطبيقـه جـزءاً أساسـياً مـن بـرامج الزمـاالت لكبـار             

 .غ اليت يستضيفها املكتب أحياناًرجال الشرطة، مثل دورة شيفينين

جمال صـوغ تـدابري   أيضاً تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء يف األمانة  دعمتو  -٨٥
وساهم خـرباء املكتـب يف العمـل الـذي      .التصدي لالختطاف على املستويني الوطين واإلقليمي

اضطلعت به حكومة املكسيك ومكتب املدعي العام املكسيكي والشرطة االحتاديـة املكسـيكية   
ينـاير  /ت يف املكسيك، يف كانون الثاينظّمنو .لتصدي لالختطافيف وضع استراتيجية وطنية ل

ويف جمــال بنــاء . وأعضــاء النيابــات العامــة االحتاديــة للشــرطة ختصصــية ، دورة تدريبيــة ٢٠٠٩
اجلرميـة  القدرات على مكافحة االختطاف، يعمل املكتـب علـى حنـو وثيـق مـع شـعبة مكافحـة        

. ة اجلنائيـة ومـع الشـبكة األوروبيـة لألفرقـة االستشـارية      التابعة للمنظمة الدولية للشـرط  املنظّمة
الـيت تسـتخدمها   التـدريب  التوعيـة و وتشكِّل مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة جـزءاً مـن مـواد        

ويف  .بغــرض التصــدي لالختطــاف يف الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب الشــبكة املــذكورة 
مع منظومة التكامـل ألمريكـا الوسـطى علـى      ، سيعمل املكتب)٢٠١١-٢٠١٠(الفترة املقبلة 

 .بلدان أمريكا الوسطىلصاحل ف عداد برنامج لبناء القدرات على مكافحة االختطاإ
    

   التوصيات - خامسا 
لعلَّ اللجنة تود أن تواصـل دعمهـا ألعمـال مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة           -٨٦

ال مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة       عرب الوطنيـة وأعمـ   اجلرمية املنظّمةملكافحة 
، علـى وجـه اخلصـوص، أن تؤكِّـد مـن جديـد دعوـا الـدولَ إىل         ولعلَّهـا تـود   .ملكافحة الفساد

ــة ذات الصــلة واآلليــة    املــؤمترينتقــدمي مســامهات ماليــة لــدعم هــذين    وأنشــطة املســاعدة التقني
 .الفساداستعراض اتفاقية مكافحة  املنشأة حديثاً لغرض
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ــلَّ  -٨٧ اللجنــة تــود أن تستكشــف املزيــد مــن الســبل لضــمان احملافظــة علــى الــزخم          ولع
لكي تـؤدي الوظـائف   وتعزيز هذا الزخم وأفرقتهما العاملة  املؤمترينالسياسي الضروري هلذين 

 .املوكلة إليها

اجلرميــة ة بعــد علــى اتفاقيــ تصــدقاللجنــة تــود أن حتــثّ الــدول األعضــاء الــيت مل  ولعــلَّ  -٨٨
وبروتوكوالا واتفاقية مكافحة الفساد أو تنضم إليها، على القيام بذلك، وعلـى اختـاذ    املنظّمة

وميكــن، علــى وجــه اخلصــوص، حــثّ   .كــل اخلطــوات الالزمــة لضــمان تنفيــذها تنفيــذاً فعــاالً 
ل عمـ الالدول على تقـدمي مسـامهات ماليـة وماديـة لعقـد اجتماعـات لألفرقـة العاملـة وحلقـات          

  .دف تنفيذ كلتا االتفاقيتني
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