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 جلنة املخدِّرات
  الدورة السابعة واخلمسون

 ٢٠١٤مارس / آذار٢١- ١٣فيينا، 
 *تقَّ من جدول األعمال املؤ١٢ و١٠ و٩البنود 

تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل 
 املخدِّرات صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة

 املستوى الذي أجرته جلنةمتابعة االستعراض الرفيع : العاملية
بشأن مشكلة   االستثنائيةمتهيداً لدورة اجلمعية العامةاملخدِّرات 

     ٢٠١٦يف عام  ، املزمع عقدهااملخدِّرات العاملية
   رات املعاهدات الدولية ملراقبة املخدِّتنفيذ

    املخدِّراتتوجيهات بشأن السياسة العامة إىل برنامجتقدمي 
  واجلرمية،  باملخدِّرات ملتحدة املعينالتابع ملكتب األمم ا

بصفتها هيئته  املخدِّرات وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة
  اإلدارية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالشؤون اإلدارية 

 وامليزانية واإلدارة االستراتيجية

  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠١٤مايو /ر أيا١٦- ١٢فيينا، 
  **تقَّ من جدول األعمال املؤ٧ و٣البندان 
    االستراتيجية وامليزانيةاإلدارةمسائل 

    الشؤون اإلداريةو
 واملسائل على الصعيد العاملياجتاهات اجلرمية 

 يف جمال منع وتدابري التصدِّية دَّاملستج
 اجلرمية والعدالة اجلنائية

      
      واجلرمية باملخدِّرات أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين    
      تقرير من املدير التنفيذي    

  ملخَّص 
 باملخـدِّرات   صاً لألنـشطة الـيت اضـطلع هبـا مكتـُب األمـم املتحـدة املعـين                 هذا التقرير ملخَّ   يقدِّم   

 العامــة اجلمعيــةن التقريــر أيــضاً معلومــات عــن تنفيــذ قــرار   ويتــضمَّ. ٢٠١٣واجلرميــة خــالل عــام  
خذة يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة حلمايـة املمتلكـات      عزيز التدابري املتَّت"، املعنون٦٨/١٨٦
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تكثيـف اجلهـود    "، املعنـون    ٥٦/٦  املخدِّرات ، وقرار جلنة  "جار هبا تِّالثقافية، وخاصة فيما يتعلق باال    
ــسياسي لعــام    ــة إىل حتقيــق أهــداف اإلعــالن ال  بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ٢٠١١الرامي

 املتمثِّـل ، وال سيما اهلـدف      املخدِّراتيف أوساط متعاطي    ) األيدز(تالزمة نقص املناعة املكتسب     وم
بــاحلقن بنــسبة  املخــدِّرات  مــن انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف أوســاط متعــاطي  احلــدِّيف 
سؤولية تعزيـز مبـدأ املـ     " ، املعنـون    ٥٦/٩  املخـدِّرات  ، وقـرار جلنـة    "٢٠١٥يف املائة حبلول عام      ٥٠

 املخــدِّرات العامــة واملــشتركة باعتبــاره األســاس إلرشــاد العمــل الــدويل يف جمــال مكافحــة مــشكلة  
 املخـدِّرات   ض علـى جلنـة    ن جمموعـة توصـيات ُتعـرَ      مَّكما يتـض  ". باع هنج شامل ومتوازن   العاملية باتِّ 

  . فيهالكي تنظراوجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية التماساً 
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  ٢٣....................................................................التخطيط االستراتيجي -ألف 
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  ٢٥........................................................................................التوصيات -خامساً

  



 

4 V.13-89066 

 

E/CN.7/2014/2
E/CN.15/2014/2 

    مقدِّمة  -أوالً  
 تواجـه   يات الرئيسية الـيت   دِّواجلرمية التح  باملخدِّرات   يتناول مكتب األمم املتحدة املعين      -١

وُيركِّز هذا التقرير على أهم األنشطة الـيت اضـطلع    . واجلرمية باملخدِّرات   العامل اليوم فيما يتعلق   
م دِّويقـ . االسـتراتيجية  يعطي حملة عامـة عـن أولويـات املكتـب         هو  ؛ و ٢٠١٣هبا املكتب يف عام     

تطــورات األخــرى هــاً اســتراتيجياً بــشأن إجنــازات املكتــب الرئيــسية وال جُّالبــاب الثــاين أدنــاه تو
، املعنـون   ٥٦/٩  املخـدِّرات   تنفيـذ قـرار جلنـة      عـن ن معلومـات    مَّوهو يتـض  . املتعلقة بالسياسات 

ــدويل يف جمــال      " ــاره األســاس إلرشــاد العمــل ال ــدأ املــسؤولية العامــة واملــشتركة باعتب ــز مب تعزي
الثالـث علـى    ز البـاب    كِّـ وير ".بـاع هنـج شـامل ومتـوازن       العامليـة باتِّ   املخـدِّرات    مكافحة مشكلة 

عــرب الوطنيــة  اجلرميــة املنظَّمــة  الــذي أحــرزه املكتــب يف تنفيــذ والياتــه املتــصلة مبكافحــة التقــدُّم
 جار غـري املـشروع؛ والفـساد؛ واإلرهـاب؛ ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة؛ ومنـع تعـاطي                    تِّواال

وقايـة والعـالج مـن    ، مبـا يف ذلـك ال  املخـدِّرات والوقايـة منـه وإعـادة إدمـاج متعـاطي        املخدِّرات  
ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــصلة  /اإلصــابة بف ــدز ذات ال ــة؛  باملخــدِّراتاألي ــة البديل ، والتنمي
ن معلومـات عـن     مَّوهو يتـض  . مي واالستداليل اجلنائي  واألحباث وحتليل االجتاهات والدعم العل    

ل منــع اجلرميــة تعزيــز التــدابري املتخــذة يف جمــا "، املعنــون ٦٨/١٨٦ تنفيــذ قــرار اجلمعيــة العامــة 
 ، وقــرار جلنــة"جــار هبــاتِّق باالوالعدالــة اجلنائيــة حلمايــة املمتلكــات الثقافيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــ

تكثيف اجلهود الراميـة إىل حتقيـق أهـداف اإلعـالن الـسياسي لعـام               "، املعنون   ٥٦/٦ املخدِّرات
ــدزاأل( بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب     ٢٠١١ يف ) ي

 يف احلّد مـن انتـشار فـريوس نقـص املناعـة      املتمثِّل، وال سيما اهلدف   املخدِّراتأوساط متعاطي   
  . "٢٠١٥ يف املائــة حبلــول عــام   ٥٠بــاحلقن بنــسبة   املخــدِّرات البــشرية يف أوســاط متعــاطي  

حـدة  أما الباب الرابع فيعطي حملة عامـة عـن التـدابري املتخـذة مـن أجـل تعزيـز مكتـب األمـم املت                       
واجلرمية، من حيث اجلهود املبذولة يف جمـال التخطـيط االسـتراتيجي والتقيـيم      باملخدِّرات   املعين

 ويـرد يف البـاب اخلـامس عـدٌد مـن التوصـيات املطروحـة لكـي تنظـر فيهـا جلنـة                      . ومجع األموال 
  .وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاملخدِّرات 

    
    ه االستراتيجيجُّالتو  -ثانياً  

يعمــل املكتــب مــع الــدول األعــضاء واجملتمــع املــدين، ويف إطــار األمــم املتحــدة األوســع     -٢
رات دِّ عـــرب الوطنيـــة والفـــساد واملخـــاملنظَّمـــةي للجرميـــة دِّاملتعـــدد األطـــراف، مـــن أجـــل التـــص

ــاب؛ وذلــ  ــه واإلره ــام . ك يف نطــاق واليات ــب اتِّ ، ٢٠١٣ويف ع ــوازن   واصــل املكت ــج مت ــاع هن ب
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ومكافحــة اجلرميــة، كجــزء مــن اجلهــود املبذولــة علــى نطــاق   املخــدِّرات ومتكامــل حيــال مراقبــة
  .منظومة األمم املتحدة من أجل تعزيز العدالة وحقوق اإلنسان والتنمية والصحة والسلم واألمن

ي املكتب من خالل والياته وأنـشطته دوراً هامـاً     دِّوعلى الصعيد احلكومي الدويل، يؤ      -٣
فقـد دعـم املكتـب االجتماعـات الرفيعـة          . االقتـصادي واالجتمـاعي   يف اجلمعية العامـة واجمللـس       

املستوى اليت عقـدهتا اجلمعيـة واجمللـس، وشـارك يف تلـك االجتماعـات، مبـا فيهـا االجتماعـات                     
باألشــخاص، وبــشأن اللجــان  االتِّجــار الــيت دارت بــشأن خطــة عمــل األمــم املتحــدة ملكافحــة 

ومنع اجلرميـة وإقامـة العدالـة اجلنائيـة مـن أمهيـة يف              رات   املخدِّ القائمة يف فيينا، وبشأن ما ملراقبة     
وُعقـدت مـع الوفـود لقـاءاٌت إعالميـة          . ٢٠١٥سياق خطة األمم املتحدة للتنميـة ملـا بعـد عـام             

موجَّهة ترمي إىل مساعدة الدول األعضاء يف األعمال التحـضريية املتعلقـة باالسـتعراض الرفيـع                
ــة    ــذي ســتجريه جلن ــستوى ال ــام     ات  املخــدِّرامل ــسابعة واخلمــسني يف ع ــا ال ــاء دورهت  ٢٠١٤أثن

خبصوص اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة                    
العامليــة، ويف األعمــال التحــضريية املتعلقــة مبــؤمتر األمــم   املخــدِّرات ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة
  .٢٠١٥ر عقده يف قطر يف عام رَّية املق اجلرمية والعدالة اجلنائاملتحدة الثالث عشر ملنع

 -٢٠١٢ويسترشد املكتب يف اإلجراءات الـيت يتخـذها باإلطـار االسـتراتيجي للفتـرة                 -٤
ــرة   )١(،٢٠١٣  الــيت اعتمــدها اجمللــس االقتــصادي  ٢٠١٥-٢٠١٢وكــذلك باســتراتيجيته للفت

كتــب يف عملــه  وبالنــهج الربنــاجمي املتكامــل الــذي يتبعــه امل٢٠١٢/١٢ واالجتمــاعي يف قــراره
  .على كل من الصعيد الوطين والصعيد اإلقليمي والصعيد األقاليمي والصعيد العاملي

فعلــى الــصعيد الــوطين ظــل املكتــب يــساعد الــدول األعــضاء علــى حتــسني القــدرات       -٥
 تقـدُّم وأُحـرز   . املؤسسية والتشغيلية للبلدان الشريكة، خاصة يف إطار بـرامج املكتـب اإلقليميـة            

ث مكاتب اتصالٍ وشراكٍة حيث أُنـشئ أولُ مكتـب مـن هـذا القبيـل يف املكـسيك                   يف استحدا 
ــام  ــام    ٢٠١٢يف عـ ــل يف عـ ــان يف الربازيـ ــٌب ثـ ــشئ مكتـ ــب   . ٢٠١٣ مث أنـ ــق مكتـ ــا أطلـ   كمـ

  .ثيوبياإواجلرمية برناجماً وطنياً متكامالً خيص  باملخدِّرات األمم املتحدة املعين
زيـز جهـود التعـاون واملبـادرات املـشتركة عـرب            وعلى الصعيد اإلقليمي واصل املكتـب تع        -٦

وقـد أطلـق    . احلدود فيما بني البلدان الشريكة مـن خـالل املنـصات واآلليـات التعاونيـة اإلقليميـة                
ختــص شــرق أفريقيــا، وشــرق آســيا واحملــيط  (املكتــب حــىت اآلن عــشرة بــرامج إقليميــة متكاملــة  

العربية، وغـرب أفريقيـا، وأفغانـستان       اهلادئ، وأمريكا الوسطى، وجنوب شرق أوروبا، والدول        
أمـا علـى الـصعيد األقـاليمي        ). ي  والبلدان اجملاورة هلا، وأفريقيا اجلنوبية، وجنوب آسيا، والكـاريب        
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باع هنج يربط ما بني شىت براجمه ومبادراته اإلقليمية، مبـا يف ذلـك مبـادرة               فقد شرع املكتب يف اتِّ    
الواردة من أفغانـستان؛     باملخدِّرات   غري املشروع االتِّجار   ميثاق باريس، يف املناطق اليت تعاين من      

مثل منطقة غرب ووسط آسيا ومنطقـة جنـوب شـرق أوروبـا، ومنطقـة بلـدان اخللـيج، ومنطقـة                      
ويرمي هذا النـهج إىل تعزيـز تبـادل املعلومـات االسـتخبارية، واالرتقـاء بالقـدرات                 . شرق أفريقيا 
وغـسل األمـوال،     باملخـدِّرات    قات املالية املتعلقة  فُّد التد حتسني اإلجراءات املتخذة ض   التدريبية، و 

كما وضع املكتب   . ئيةوتوسيع التعاون البحري، وتوثيق عرى التعاون اإلقليمي يف الشؤون اجلنا         
 أقاليميــة شــاملة ختــص منطقــة الــساحل علــى حنــو يــساهم يف اجلهــود الــيت تبــذهلا  إجــراءات تــصدٍّ

، خاصـة  )٢٠١٢ (٢٠٥٦نطقـة إعمـاالً لقـرار جملـس األمـن      منظومة األمم املتحدة داخل تلك امل    
 العدالـة اجلنائيـة يف بوركينـا        يف ميادين األمن واحلوكمة؛ وهتدف تلك اإلجراءات إىل تعزيز نظـم          

جــار غــري املــشروع تِّنيجــر مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب واال و وتــشاد ومــايل وموريتانيــا والســفا
  .لة والفساد مكافحةً فعااملنظَّمةواجلرمية 

وعلى الصعيد العاملي واصل املكتب تنفيذ براجمه العاملية ضمن نطاق براجمه املواضـيعية               -٧
  رات، واتفاقيـــة دِّعلـــى االتفاقيـــات الدوليـــة املتعلقـــة مبراقبـــة املخـــ  الراميـــة إىل دعـــم التـــصديق

 الوطنيـة    عـرب  املنظَّمـة األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة                  
لة هلا، وإىل دعم تنفيذ كل تلك االتفاقيات؛ وإىل تعزيـز التطبيـق العـاملي               ّموالربوتوكوالت املك 

  .ملعايري وقواعد األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ب اهتماَم املكتـب    لَّة تتط دَّجتوخالل الفترة املستعرَضة ظلت هناك قضايا جديدة ومس         -٨

ــع  ــثالً واجملتمـ ــها مـ ــدويل؛ منـ ــار الـ ــأثري    االتِّجـ ــسيربانية، وتـ ــرائم الـ ــة، واجلـ ــات الثقافيـ باملمتلكـ
م املكتـب خـدمات إىل   دَّوقـ . التكنولوجيات اجلديـدة علـى إسـاءة معاملـة األطفـال واسـتغالهلم       
  .اجتماعات أفرقة اخلرباء احلكومية الدولية اليت تناولت تلك القضايا

 والتنسيقية مع وكاالت أخرى تابعة لألمـم املتحـدة؛          وواصل املكتب جهوده التعاونية     -٩
رميـة  منها مثالً الكيانات الشريكة يف فرقة العمل على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة املعنيـة باجل                  

ــة واال  ويف . د األمــن واالســتقرار دِّباعتبارمهــا خطــراً يهــ  باملخــدِّرات جــارتِّاملنظَّمــة عــرب الوطني
 واصـــل املكتـــب أداَء دوره ٢٠١٢املعـــين بـــاهلجرة يف عـــام أعقـــاب رئاســـته للفريـــق العـــاملي  

باألشـخاص   االتِّجـار    التنسيقي داخل الفريق املشترك بني الوكاالت للتنسيق يف جمـال مكافحـة           
؛ حيث نشر األوراق السياساتية األوىل اليت حتدثت فيها منظومة األمـم املتحـدة        ٢٠١٣يف عام   

ما سعى املكتُب مـع كيانـات أخـرى تابعـة لألمـم             ك. بالبشر االتِّجار   بصوت واحد عن مسألة   
  املتحــدة إىل التــشجيع علــى إدراج قــضايا ســيادة القــانون ضــمن خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة    

ومؤشــرات ؛ وظــل ملتزمــاً مبــساعدة الــدول األعــضاء علــى حتديــد تــدابري  ٢٠١٥ملــا بعــد عــام 
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م املكتب يف املدخالت اليت أثْـَرت       ومن مث ساه  . دة بشأن اجلوانب املتعلقة بالعدالة واألمن     ّسجم
هبا منظومةُ األمم املتحدة أعمالَ الفريـق العامـل املفتـوح بـاب العـضوية املعـين بأهـداف التنميـة                     

  .املستدامة يف جمال سيادة القانون
كما واصـل املكتـب تعزيـز اتـساق مبـادرات األمـم املتحـدة بـشأن سـيادة القـانون بفـضل                         -١٠

مـه مـن خـربات      دَّيقي واملرجعـي املعـين بـسيادة القـانون ومـن خـالل مـا ق               مشاركته يف الفريق التنـس    
ودعم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإلدارة عمليات حفظ السالم يف أداء دورمها كجهيت اتـصال               

بـسيادة القـانون يف األوضـاع        عامليتني بشأن أجهزة الشرطة والعدالة واجملـاالت اإلصـالحية املتعلقـة          
راعات وغريهــا مــن األزمــات؛ وذلــك فيمــا خيــص البعثــات املــشتركة والتخطــيط   الــيت تعقــب الــص

  .وهاييت واليمن والربجمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا والصومال وليبيا وميامنار
واستمر املكتب أيضاً يف إرساء أسـباب التـآزر ويف تـضخيم األثـر النـاجم عـن أعمالـه                      -١١

املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة؛ كمنظمــة األمــن والتعــاون يف  مــن خــالل تعاونــه مــع عــدد مــن  
  .٢٠١٣أبريل /أوروبا، اليت َمدَّد املكتُب اتفاَق تعاونه معها إىل نيسان

وأرسـى  .  اجملاالت املواضـيعية وواصل املكتب عمله مع منظمات اجملتمع املدين يف شىت          -١٢
ني منظمــات اجملتمــع املــدين حــىت تكفــل إجــراء حــوار مــنظَّم بينــه وبــ ة عريــضة غــري رمسيــةّصمنــ

ــشات        ــصلة ويف املناق ــسياسات ذات ال ــى حنــو هــادف يف وضــع ال تنخــرط تلــك املنظمــات عل
باإلصــابة بفــريوس نقــص  املخــدِّرات والقــرارات املواضــيعية املتعلقــة بالــصلة الــيت تــربط تعــاطي
  .املناعة البشرية واليت تربط السجون باإلصابة هبذا الفريوس

رة املـستعرَضة ُبـذلت جهـوٌد إضـافية مـن أجـل تعزيـز ثقافـة التقيـيم داخـل             وخالل الفتـ    -١٣
املكتب؛ وذلك من خالل تدريب املوظفني يف املقر الرئيسي وعلى املـستوى امليـداين مـن أجـل                 

  .إرساء شبكة من جهات االتصال التقييمية تكفل التقيَد بقواعد التقييم ومعايريه
    

  واجلرمية  باملخدِّرات ب األمم املتحدة املعينم الذي أحرزه مكتدُّالتق  -ثالثاً  
      يف تنفيذ والياته املتعلقة باجملاالت املواضيعية

    باملخدِّراتجار غري املشروع تِّ عرب الوطنية واالاملنظَّمةمكافحة اجلرمية   - ألف  
    هبا االتِّجار ومكافحة املخدِّرات خفض عرض  - ١  

مـة  ظَّواضيعي املتعلـق بـإجراءات مكافحـة اجلرميـة املن         م املكتب، من خالل برناجمه امل     دَّق  -١٤
رات، مـساعدات تقنيـة ترمـي إىل    دِّباملخـ  االتِّجـار   جار غـري املـشروع، خاصـة      تِّعرب الوطنية واال  
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لـدى اهليئـات الوطنيـة يف غـرب أفريقيـا، وجنـوب شـرق                املخـدِّرات    بناء القدرة على مكافحـة    
ــة، ووســط آســي   ا، وأفغانــستان وباكــستان؛ ودعــم املكتــُب  آســيا، وأمريكــا الوســطى واجلنوبي

اجلهوَد الرامية إىل زيادة التنسيق وتقاسم املعلومـات فيمـا خيـص اجلماعـاِت املـستهدفةَ الـضالعة           
وعمل املكتب على تيـسري االجتماعـات     . عرب احلدود ومراقبةَ السالئف   باملخدِّرات   االتِّجار   يف

ويف عــام . يف مخــس منــاطق املخــدِّرات اذ قــواننيالــسنوية لرؤســاء اهليئــات الوطنيــة املعنيــة بإنفــ 
 دعم املكتُب أيضاً منصاِت التعاون القـضائي اإلقليميـةَ يف منطقـة الـساحل ويف أمريكـا            ٢٠١٣

  .الوسطى وغرب أفريقيا؛ واستكَمل تقييَمه لنظم مراقبة السالئف يف سبعة بلدان
ُب وشــركاؤه إنــشاَء ومــن خــالل مبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــا املــشتركة َدعــم املكتــ    -١٥

ــا وحــدات ملكافحــة اجلرميــة عــرب الوطنيــة يف   ــا-ســرياليون وغيني ــه /ويف متــوز. بيــساو وليربي يولي
  . أُنشئ هيكلٌ إداري جامع للمشاريع اإلقليمية٢٠١٣
وتوىل املكتب تيسري جهود تنسيق أنـشطة إنفـاذ القـانون اإلقليميـة مـن خـالل املبـادرة                     -١٦

كستان ومجهورية إيران اإلسـالمية ومبـادرة األمـن اإلقليمـي البحـري            الثالثية بني أفغانستان وبا   
ذت خليـة التخطـيط املـشتركة اخلاصـة باملبـادرة الثالثيـة عمليـات               فّـ وقـد ن  . اليت أُطلقت مؤخراً  

  .غري املشروعة املخدِّرات أسفرت عن ضبط عدة أطنان منباملخدِّرات  االتِّجار ضد شبكات
امج اإلقليمـــي جلنـــوب شـــرق أوروبـــا اخلـــاص بـــالفترة وواصـــل املكتـــب تنفيـــذ الربنـــ  -١٧

  .جار بالبشر والفساد واإلرهابتِّواالباملخدِّرات  االتِّجار  من أجل مكافحة٢٠١٥-٢٠١٢
ومــن خــالل مبــادرة ميثــاق بــاريس واصــل املكتــب تــصديه للتهديــد الــذي متثلــه املــواد   -١٨
ــة غــري املــشروعة األفي ــة األفغاني ــون. وني ــَق ظَّ  اإلقليمــيني خمتــصاً عمــل مــن اخلــرباء م املكتــب فري

ــد  ــة باال فُّمبكافحــة الت ــة املرتبط ــسريب      تِّقات املالي ــع ت ــة ومن ــاملواد األفيوني ــشروع ب جــار غــري امل
السالئف الكيميائية؛ وَتشاَرك املكتُب مع مكتب الشرطة األورويب يف تنظيم فريق عمـل يـضم               

، علـى   ٢٠١٣ليت بـدأت يف عـام       ، ا "ربط الشبكات "وتعمل مبادرة   . خرباء خمتصني بالسالئف  
الــواردة مــن  املخــدِّرات املكتــب اخلاصــة باملنــاطق املتــضررة مــن  ربــط شــىت بــرامج ومبــادرات 

إنفـاذ القـانون الدوليـة واإلقليميـة         أفغانستان واملهرَّبة عرب بلدان البلقان، وعلى تزويد منظمـات        
  .بإطار يكفل املضي يف حتسني التعاون فيما بينها

مج مراقبة احلاويـات، التـابع للمكتـب والـذي ينفَّـذ باالشـتراك مـع املنظمـة                  وشهد برنا   -١٩
غــري املــشروع  االتِّجــار العامليــة للجمــارك مــن أجــل مــساعدة الــدول األعــضاء علــى مكافحــة   

 بلـداً وحـدات تـشغيلية       ١٧عاً عامليـاً؛ فقـد أصـبح اآلن لـدى           سُّمة عرب الوطنية، تو   ظَّواجلرمية املن 
 جنحت الوحـدات التـشغيلية الوطنيـة يف اعتـراض أكثـر             ٢٠٠٦ ومنذ عام    .خاصة هبذا الربنامج  



 

V.13-89066 9 
 

 
E/CN.7/2014/2 
E/CN.15/2014/2 

.  طنـاً مـن الـسالئف الكيميائيـة        ١ ٢٤٠ طن مـن اهلريويـن و      ٢,٢ طناً من الكوكايني و    ٨٠من  
ــإكوادور يف    ٢٠١٣ويف عــام  ــة املــوانئ املقامــة يف غواياكويــل ب  جنحــت الوحــدة الرائــدة ملراقب
الل مـشروع التخاطـب بـني املطـارات قـام املكتـب،          ومن خـ  .  طناً من الكوكايني   ١٦اعتراض  

بالتعاون مـع املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة واملنظمـة العامليـة للجمـارك، بـدعم فرقـة العمـل                       
ــ املطــارات، خاصــة األنــشطة الــيت تن املــشتركة املعنيــة بــاالعتراض يف  ذها الفرقــة يف املطــارات فّ

  .ي يكا الالتينية، والكاريبالدولية ذات األولوية يف غرب أفريقيا، وأمر
    

     عرب الوطنيةاملنظَّمةاجلرمية   - ٢  
يف إطــار برنــامج املكتــب املواضــيعي ســاعد املكتــُب الــدولَ علــى تنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة      -٢٠

نـوفمرب  /أكتـوبر وتـشرين الثـاين     /وُعقـدت يف تـشرين األول     . لـة هلـا   ّم والربوتوكـوالت املك   املنظَّمة
ــق اخلــرب ٢٠١٣ ــة، و  اء احلكــوميني العامــل املعــين  دوراُت فري ــاملني  باملــساعدة التقني الفــريقني الع

جار باألشخاص وبتهريب املهاجرين اللذين أنشأمها مؤمتُر األطراف يف اتفاقية األمـم          تِّاملعنيني باال 
 كانـت سـت     ٢٠١٣ديـسمرب   /وحـىت كـانون األول    . عرب الوطنية  اجلرمية املنظَّمة    املتحدة ملكافحة 
 أصـبحت أطرافـاً يف االتفاقيـة األخـرية، وبـذلك ارتفـع إمجـايل عـدد أطرافهـا إىل                   دول إضافية قـد   

 االتِّجــار وأصــبحت أربــع دول إضــافية أطرافــاً يف بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة  .  طرفــا١٧٩ً
 طرفــاً؛ ١٥٨باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، وبــذلك ارتفــع إمجــايل عــدد أطرافــه إىل    

طرافـاً يف بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب             وأصبحت ثالث دول إضـافية أ     
 طرفـاً؛ يف حـني أصـبحت سـبع دول           ١٣٨والبحر واجلو، وبذلك ارتفع إمجايل عـدد أطرافـه إىل           

ــة و    ــاً يف بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناري ــذخرية  إضــافية أطراف أجزائهــا ومكوناهتــا وال
  . أطراف١٠٥ارتفع إمجايل عدد أطرافه إىل جار هبا بصورة غري مشروعة، وبذلك تِّواال

    
    جار باألشخاص وهتريب املهاجرينتِّاال  )أ(  

جـار باألشـخاص وبتـهريب      تِّ أسهم برناجما املكتب العامليان املعنيان باال      ٢٠١٣يف عام     -٢١
 نـشاطاً مـن أنـشطة املـساعدة التقنيـة؛ وامتـدت يـدا الربنـاجمني         ٣٦املهاجرين إسهاماً مباشراً يف   

ــ ــداً و٦٤شمال لت ــا٦٩٠ً بل ــي      .  ممارس ــصعيدين اإلقليم ــى ال ــاونَ عل ــضاً التع ــُب أي ــم املكت ودع
والدويل؛ بعدة وسائل منـها شـراكته املـستمرة مـع جامعـة الـدول العربيـة ومـع املبـادرة العربيـة                       

  .باألشخاص االتِّجار ملكافحة
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دليـل تقيـيم تـدابري      كتـب   ودعماً لألنشطة اليت َتْنصبُّ مباشرةً على بناء القدرات نـشر امل            -٢٢
 واسـتمر يف إعـداد سلـسلة أوراقـه املتعلقـة      )٢(؛ لتهريب املهاجرين  للتصدِّيالعدالة اجلنائية املتخذة    

باألشــخاص، ومنــها ورقــة مناقــشة بــشأن هتريــب املهــاجرين    االتِّجــار بــأهم مفــاهيم بروتوكــول
  .هتريب املهاجرين والفسادوجارٍ وضع الصيغة النهائية لنميطة تدريبية عملية بشأن . والفساد

بالبـشر،   االتِّجـار  واستمر املكتب يف دعم قاعـدة بيانـات الـسوابق القـضائية يف جـرائم         -٢٣
 قـضية   ٩٠٠اليت تقوم اآلن بتوثيق اإلجراءات اليت اختذهتا الدول من أجل التعامل مع أكثر من               

 الثـاين التقرير العاملي    وقد استعد املكتب جلمع بيانات من أجل      .  والية قضائية  ٧٥يف أكثر من    
  .٢٠١٤ينشر خالل الربع األخري من عام ُس، وهو التقرير الذي باألشخاص االتِّجار بشأن
كما سعى املكتب سعياً حثيثاً إىل زيادة االتساق والتنسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة؛         -٢٤

بــني الوكــاالت   املــشتركوذلــك يف املقــام األول مــن خــالل الفريــق العــاملي املعــين بــاهلجرة والفريــق
  .باألشخاص االتِّجار للتنسيق يف جمال مكافحة

واستحدث املكتب أيضاً نظاماً لرصد التأثريات من أجل إثبات جدوى وفعاليـة عملـه                -٢٥
ن هــذا النظــام اســتبيانات ســابقة علــى   مَّويتــض. جرينبالبــشر وهتريــب املهــا  االتِّجــار يف جمــال

 تعليقــات بــشأن مــدى جــودة التــدريب وبــشأن تطبيــق   التــدريب والحقــة لــه هتــدف إىل مجــع 
  .املهارات املكتسبة أثناء الدورات التدريبية

    
    غسل األموال  )ب(  

استحدث املكتب، من خالل برناجمه العاملي ملكافحة غسل األموال وعائـدات اجلرميـة               -٢٦
قيم النقديـة مـن   ال/ متنع إساءة استخدام خدمات حتويل األموالومتويل اإلرهاب، هنوجاً جديدةً 

وسـاعد املكتـُب الـسلطات الوطنيـةَ يف القـرن األفريقـي             . أجل غـسل عائـدات اجلـرائم اخلطـرية        
ي ألعمـال القرصـنة الـيت جتـري قبالـة           دِّعلى وضع لوائح َتحكُم تلك اخلدمات مـن أجـل التـص           

 ُبكتـ وسـاعد امل  . السواحل الصومالية ومن أجل إحكام الرقابة اليت يفرضها املـشرفون املـاليون           
أيــضاً الــدولَ األعــضاء علــى بنــاء قــدرات ســلطات احلــدود، مبــا يف ذلــك العــاملون يف أجهــزة   
اجلمارك وهيئات إنفاذ القـانون ووحـدات االسـتخبارات املاليـة، مـن أجـل منـع عمليـات نقـل                     

                                                           
-http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant انظر  )2(  

Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_Smuggli

ng_of_Migrants-EN.pdf.  

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_Smuggling_of_Migrants-EN.pdf
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العمالت النقدية عرب احلدود علـى حنـو غـري مـشروع مـن جانـب نـاقلي النقـود والكـشف عـن                      
  .حقيق مع مرتكبيهاتلك العمليات والت

ودعــم املكتــُب الــشبكةَ اإلقليميــة الســترداد املوجــودات يف أفريقيــا اجلنوبيــة، وكــذلك   -٢٧
وجـارٍ العمـل علـى إنـشاء شـبكة السـترداد            . إنشاَء شبكة مماثلة يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ         

قليميـة املعنيـة    كما تعاون املكتـب تعاونـاً وثيقـاً مـع الـشبكات اإل            . املوجودات يف غرب أفريقيا   
مبكافحة غسل األمـوال يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأوراسـيا، والـشرق األوسـط ومشـال                 
أفريقيا، وشرق وجنوب آسيا، من أجل إنشاء نظم وطنية تكفل مكافحة غـسل األمـوال وفـق                 

  .املعايري الدولية
ألمـوال وعائـدات   م الربنـامج العـاملي ملكافحـة غـسل ا    ظَّـ أكتوبر ن / تشرين األول  ٢٩ويف    -٢٨

ي علـى حنـو يـشمل      ب  يوَم منع غسل األمـوال يف أمريكـا الالتينيـة والكـاري            اجلرمية ومتويل اإلرهاب  
واجلمهوريـة الدومينيكيـة والـسلفادور وشـيلي     ) املتعددة القوميـات -ةدول(الربازيل وبنما وبوليفيا    

  .م والقطاع اخلاصوكوستاريكا وكولومبيا ونيكاراغوا؛ وذلك بدعم من كل من القطاع العا
    

    مةظَّقضايا أخرى تتعلق باجلرمية املن  )ج(  
واصل املكتب، باعتباره أحد األعضاء املؤسسني لالحتاد الـدويل ملكافحـة اجلرميـة ضـد             -٢٩

احليوانـات  احليوانات والنباتات الربية، تعاوَنه وشراكَته مع أمانة اتفاقية التجارة الدولية بـأنواع             
ويف . دة باالنقراض واإلنتربول والبنك الـدويل واملنظمـة العامليـة للجمـارك           دَّهوالنباتات الربية امل  

 استجاب املكتب لطلبات وردت إليه من بـنغالديش وبـريو وغـابون بـشأن إجـراء                 ٢٠١٣عام  
تقييمات وطنيـة تـستند إىل جمموعـة األدوات التحليليـة اخلاصـة جبـرائم احليـاة الربيـة والغابـات،            

  .ان املكتب قد استحدثها لصاحل االحتاد الدويل املذكور أعالهوهي اجملموعة اليت ك
خـذة يف جمـال منـع       تعزيـز التـدابري املتَّ    "، املعنـون    ٦٨/١٨٦ وفقاً لقرار اجلمعيـة العامـة     و  -٣٠

، واصـل  "جـار هبـا  تِّاجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافيـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق باال          
ــز أوجــه ال  ــة يف     املكتــب تعزي ــآزر مــع املنظمــات ذات الــصلة علــى حنــو مشــل املــشاركة الفعال ت

حلقات عمل وحلقات دراسية؛ منها مـثالً اجتماعـات اللجـان التحريريـة واالستـشارية التابعـة              
جــار غــري املــشروع بــالقطع الثقافيــة  تِّجمللــس املتــاحف الــدويل بــشأن املرصــد الــدويل املعــين باال 

غـري املـشروع     االتِّجـار    نتربـول بـشأن   إل، واجتمـاع عمـل ا     )مربنـوف /يوليه وتـشرين الثـاين    /متوز(
، ونـــدوة )أكتـــوبر/تـــشرين األول(باملمتلكـــات الثقافيـــة املـــسروقة يف وســـط وشـــرق أوروبـــا  

 اليونسكو الدولية بشأن محاية إرث آسيا الثقايف من خالل وضع استراتيجيات تكفل مكافحـة             
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ــة وت  االتِّجــار  ــها   غــري املــشروع باملمتلكــات الثقافي ــز اســتعادة املــسروق من  /كــانون األول(عزي
ــسمرب ــؤمتر)دي ــون   ، وامل ــدويل املعن ــشتركة     "ال ــشرية م ــلعة ب ــاره س ــايف باعتب ــة اإلرث الثق   : محاي

مـه اجمللـس االستـشاري الـدويل        ظّذي ن الـ ) ديـسمرب /كـانون األول  " ( العدالـة اجلنائيـة    يواجه حتد
مراقـب يف اجتمـاع الـدول األطـراف يف          وشارك املكتُب أيـضاً بـصفة       . للشؤون العلمية والفنية  
 بشأن الوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع اسـترياد وتـصدير ونقـل         ١٩٧٠اتفاقية اليونسكو لعام    

ــة   بطــرقملكيــة املمتلكــات الثقافيــة    غــري مــشروعة، وكــذلك يف الــدورة األوىل للجــان الفرعي
  ).٢٠١٣يوليه /متوز(املنبثقة عن هذا االجتماع 

ــة أخــرى   -٣١ ــة مــن     ومــن ناحي ــُق اخلــرباء املعــين باحلماي ــد فري  االتِّجــار  ســينعقد مــن جدي
 من أجل استعراض وتنقـيح مـشروع املبـادئ          ٢٠١٤يناير  /باملمتلكات الثقافية يف كانون الثاين    

 جـار باملمتلكـات الثقافيـة،     تِّ لتـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة املتعلقـة باال             احملـّددة التوجيهية  
  .ته األمانة لتعليقات الدول األعضاء على ذلك املشروعدَّلتجميع الذي أعمراعياً يف ذلك ا

 املكتــُب، بالتــشارك مــع املنظمــة العامليــة للــسياحة، محلــةً   وباإلضــافة إىل ذلــك سَيــِشنُّ  -٣٢
  .غري املشروع بالقطع الثقافية االتِّجار بشأن  ترمي إىل توعية السياحةًعاملي
 يف تنفيذ برامج إقليميـة لبنـاء   ٢٠١٣ية بدأ املكتب يف عام     وفيما خيص اجلرائم السيربان     -٣٣

. ى، وأفريقيــا، وجنــوب شــرق آســياي لتلــك اجلــرائم يف أمريكــا الوســطدِّالقــدرات علــى التــص
م املكتب أيضاً يف كينيا حلقـة عمليـة إقليميـة تدريبيـة يف جمـال اجلـرائم الـسيربانية وأجـرى                      ظَّون

يف وضــع أدوات ترمــي إىل حتــسني اإلبــالغ عــن تلــك تقييمــاً يف هــذا الــصدد؛ وشــرع املكتــب 
  .اجلرائم وحتسني صياغة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف قضايا اجلرائم السيربانية

 َعقد املكتُب اجتماَع فريق خـرباء غـري رمسـي مهمتـه تقـدمي              ٢٠١٣سبتمرب  /ويف أيلول   -٣٤
 بــشأن مــا لتكنولوجيــات املعلومــات  ثــري دراســةً وبرنــامَج تــدريبٍ ومــساعدٍة تقنيــة   ُتمــدخال

اجلديــدة مــن تــأثري علــى إســاءة معاملــة األطفــال واســتغالهلم؛ وذلــك عمــالً بقــرار اجمللــس            
َوُسـيعرض كـلٌّ مـن الدراسـة والربنـامج علـى جلنـة منـع                . ٢٠١١/٣٣ االقتصادي واالجتماعي 

  .اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثالثة والعشرين
    

    الفسادمكافحة   - باء  
يف إطـــار برنـــامج املكتـــب املواضـــيعي بـــشأن إجـــراءات مكافحـــة الفـــساد واجلـــرائم      -٣٥

يـة األمـم املتحـدة      م املكتب خربات ومساعدات تقنية ترمي إىل تعزيز تنفيذ اتفاق         دَّاالقتصادية، ق 
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مما أسفر عن قيام أربع دول أعضاء إضافية بالتصديق علـى تلـك االتفاقيـة؛                )٣(؛ملكافحة الفساد 
  . طرفا١٦٩ً إىل ٢٠١٣ديسمرب /بذلك ارتفع إمجايل عدد أطرافها حىت كانون األولو

 دخلت آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفـساد العـاَم الرابـع مـن               ٢٠١٣ويف عام     -٣٦
طريـة وحتليـل لالجتاهـات العامليـة واإلقليميـة          قُتعراضـات   إىل إجراء اس   وباإلضافة. دورهتا األوىل 

ري واسـع النطـاق يف تعزيـز إجـراءات مكافحـة الفـساد؛ مبـا يف ذلـك مـن خـالل                       كان لآللية تـأث   
إنشاء جمتمع عاملي من خرباء متخصصني يف مكافحة الفساد تـوىل املكتـب تـدريَبهم مـن أجـل                    

مـه املكتـب    دَّكمـا أسـفر الـدعم الـذي ق        . طريةقُاء حكوميني أثناء االستعراضات ال    العمل كخرب 
ــة اخلاصــة بالــدول األعــضاء عــن إرســاء أســس    بــشأن اســتكمال قائمــة التقيــيم   الــذايت املرجعي

ومـن خـالل بوابـة األدوات واملـوارد     . معلومات شاملة وموثقة يستعني هبا اخلرباء املـستعرِضون      
الالزمة من أجل رصيد معـريف يف جمـال مكافحـة الفـساد أتيحـت الوثـائق القانونيـة الـيت أمكـن                  

 اسـتمر املكتـب يف تقـدمي مـساعدة تقنيـة يف         ٢٠١٣ويف عـام    . مجعها طوال عملية االسـتعراض    
هذا اجملال من أجل تلبية احتياجات الـدول األعـضاء املتزايـدة علـى النحـو املـستبان مـن خـالل                

ــتعراض  ــة االس ــون      . آلي ــشارون وطني ــساعدات مست ــك امل ــدمي تل ــسياً يف تق ــد أدى دوراً رئي وق
نــــوب الــــسودان؛ صون يف مكافحــــة الفــــساد ينتمــــون إىل كــــل مــــن موزامبيــــق وجّصــــمتخ

ومستــشارون إقليميــون غطــوا جنــوب شــرق آســيا، وجنــوب آســيا، وغــرب أفريقيــا، وشــرق   
وجنوب أفريقيا، وأمريكا الوسطى، ومنطقة احمليط اهلادئ، والـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا،                

ذت شـبكةُ املكاتـب امليدانيـة مـشاريَع شـاملةً مـن             فّـ كمـا ن  . ةوكذلك دوالً جزرية نامية صـغري     
حة الفساد يف بلدان بعينها؛ منـها أفغانـستان وإندونيـسيا وبنمـا والعـراق وكولومبيـا                 أجل مكاف 

وأسفر ذلك عن تقدمي إرشادات ونصائح ميدانيـة إىل الـدول األطـراف       . وليبيا ومصر ونيجرييا  
التــصديق علــى االتفاقيــة؛ إكــساب مــا لــديها مــن   : الــيت طلبــت مــساعدَتها يف اجملــاالت التاليــة 

مبكافحـة الفـساد قـدراٍت تتعلـق مبنـع الفـساد والتحقيـق مـع مرتكبيـه                   معنـيني أجهزة وممارسـني    
والـسياساتية مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ           ومالحقتهم قضائياً؛ ودعـم أطرهـا التـشريعية واملؤسـساتية         

  .االتفاقية؛ والتعاون الدويل يف الشؤون اجلنائية املتعلقة مبكافحة الفساد
، املــشتركةُ بــني البنــك )مبــادرة ســتار(دات املــسروقة وَيــسَّرت مبــادرةُ اســترداد املوجــو   -٣٧

 اجتماعاً بني املمارسني املنتمني إىل واليات قضائية مطاِلبة         ١٣٠الدويل واملكتب، عقَد أكثر من      
وواليـات قــضائية مطالَبـة مــن أجــل تنـسيق اخلطــوات علـى حنــو يكفــل النجـاَح لقــضايا اســترداد      

أبريـل  /مليـون دوالر إىل تـونس مـن لبنـان يف نيـسان         ٢٨,٨ويعود الفضل يف إعـادة      . املوجودات

                                                           
  ].قيد اإلصدار [E/CN.15/2014/3  الوثيقةانظر  )3(  
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 إىل تضافر جهود حكـوميت البلـدين واملُناصـر اإلقليمـي اخلـاص للمكتـب بـشأن اسـترداد                 ٢٠١٣
وشهدت الفتـرةُ املبلَّـغ عنـها إعـداَد خالصـة لقـضايا اسـترداد املوجـودات،                 . املوجودات املسروقة 

وجودات، وإجـراَء دراسـة عـن تـسويات قـضايا           على هيئة قاعدة بيانات قضايا مرصد استرداد امل       
كمـا  . حة من أداة كتابـة طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة     قَّالرشوة األجنبية، وإصداَر صيغة من 

  .رت مبادرة ستار دعماً تقنياً للمنتدى العريب السترداد املوجوداتفّو
فـساد التـابع جملموعـة      الوشارك املكتب بصفة مراقـب يف الفريـق العامـل املعـين مبكافحـة                 -٣٨

م مدخالت أثَْرت اإلعالنَ الذي صدر عن مؤمتر قمة جمموعة العشرين الذي عقـد   دَّالعشرين؛ وق 
ســبتمرب والــذي أعــاد فيــه زعمــاُء حكومــات   /يف ســانت بترســبورغ باالحتــاد الروســي يف أيلــول 

  .نفيذاً كامالًاجملموعة تأكيَد التزامهم بالتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد وبتنفيذها ت
وحــافظ املكتــب علــى عــضويته النــشطة يف فرقــة العمــل املعنيــة بتحــسني الــشفافية            -٣٩

ومكافحــة الفــساد، التابعــة جملموعــة العــشرين؛ فــساهم يف حتديــد أولويــات الفرقــة ويف وضــع     
ن إجـراءات  توصيات رئيسية بشأن مـا ينبغـي للحكومـات ودوائـر األعمـال التجاريـة اختـاذه مـ           

ن ذلك إشراك القطاع اخلـاص يف آليـة االسـتعراض، وإجـراء دراسـة               مَّوقد تض . عيةفردية ومجا 
أولية بشأن التغيريات الرقابية املمكن إجراؤها من أجـل حتـسني دور القطـاع اخلـاص يف جماهبـة                   

  .الفساد ضمن سياق عاملي لدوائر األعمال التجارية
 العــام الــسابق مــن خــالل ن بعــض األمثلــة علــى األنــشطة املــضطلع هبــا خــالل مَّوتتــض  -٤٠

تـدريَب املـوظفني القـانونيني والقـضائيني يف مجهوريـة إيـران             : املكاتب الوطنية وامليدانية ما يلي    
فرباير علـى أحـدث منـهجيات التحقيـق يف قـضايا الفـساد وعلـى                /اإلسالمية خالل شهر شباط   

ة اإلمنـائي واملفوضـية     كيفية توثيق تلك القضايا ومعاجلتها؛ والتشارَك مـع برنـامج األمـم املتحـد             
األوروبيــة يف تنظــيم مــؤمتر إقليمــي بــشأن مكافحــة الفــساد يف جنــوب شــرق أوروبــا عقــد يف    

كما نشر املكتب، بالتشارك مـع االحتـاد األورويب، تقـارير إقليميـة ووطنيـة               . البوسنة واهلرسك 
ى يف أعمـال    أثر الرشوة وجرائم أخـر    : التجارة والفساد واجلرمية يف منطقة غرب البلقان       "عن  

ــه يف جمــال      ". القطــاع اخلــاص  ــى توســيع نطــاق عمل ــة يعكــف املكتــب عل ويف أمريكــا الالتيني
مكافحــة الفــساد؛ مــن خــالل عــدة أمــور منــها املُكَــوِّن احمللــي مــن مبــادرة االتفــاق العــاملي الــيت 

 فعلـى سـبيل املثـال وضـع مكتـب كولومبيـا امليـداين منوذجـاً بـشأن منـع               . أطلقتها األمم املتحدة  
  .الفساد يف مشاريع البنية التحتية
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    منع اإلرهاب  - جيم  
م املكتــب مــساعدة تقنيـة إىل الــدول األعــضاء بــشأن التــصديق  دَّ قــ٢٠١٣خـالل عــام    -٤١

 صــكاً، وبــشأن تنفيــذ تلــك ١٨املتعلقــة باإلرهــاب، وعــددها  علــى الــصكوك القانونيــة العامليــة
م العدالـة اجلنائيـة الوطنيـة علـى تنفيـذ        الصكوك؛ وذلك عرب عدة وسـائل منـها تعزيـز قـدرة نظـ             

  .تلك الصكوك تنفيذاً فعاالً على حنو يتوافق مع سيادة القانون وحقوق اإلنسان
 ةً دولـ ٢٠م مـساعدة تقنيـة قانونيـة إىل    دَّديسمرب كان املكتب قـد قـ     /ون األول وحىت كان   -٤٢

ــام   ــدة أو من   ٢٠١٣عــضواً يف ع ــشريعات جدي ــداد ت ــا يف إع ــاً إياه ــق مبكافحــة  حــقَّ؛ داعم ة تتعل
كما عمل املكتب مع الدول األعـضاء علـى تعزيـز التـصديق علـى الـصكوك القانونيـة                   . اإلرهاب
ماً ملحوظاً على طريق التصديق العاملي على تلـك         دُّويف حني أحرزت الدول األعضاء تق     . العاملية

ديـسمرب  / تصديقاً حبلول شـهر كـانون األول       ٣٧الصكوك، حيث بلغ عدد التصديقات اإلضافية       
؛ ما زال يلزم بذل جهد كبري خاصـة مـن أجـل التـشجيع علـى التـصديق علـى الـصكوك                     ٢٠١٣

اليت تتناول اإلرهاب النووي، واتفاقية قمع األفعال غري املشروعة املتعلقة بـالطريان املـدين الـدويل                
  .والربوتوكول التكميلي التفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات

م مساعدات مـن أجـل بنـاء القـدرات          دَّديسمرب كان املكتب قد ق    /ون األول نوحىت كا   -٤٣
.  حلقة عمل وطنيـة ودون إقليميـة وإقليميـة   ٩٣ من خالل ٢٠١٣ دولة عضواً يف عام      ٨٣إىل  

 موظـف مـن العـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة، يف         ٢ ٥٠٠وساهم املكتب، من خالل تدريبه      
هتم العمليـة علـى التحقيـق يف قـضايا اإلرهـاب ومالحقـة              تعزيز معـارف هـؤالء املـوظفني وقـدر        

  .مرتكبيها ومقاضاهتم، عالوة على قدرهتم على التعاون إقليمياً ودولياً
 حاليــاً تنفيــذ بــرامج ملنــع اإلرهــاب يف أفغانــستان، وآســيا الوســطى، وأمريكــا   وجيــري  -٤٤

منطقـة جنـوب شـرق آسـيا        ي، ونيجرييا، والشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا، و           الالتينية والكاريب 
ى تلــك الــربامج دعمــاً مــن شــبكة اخلــرباء   قَّــواحملــيط اهلــادئ، ومنطقــة الــساحل، والــيمن؛ وتتل 

ويف أفغانستان ُعدِّلت، مبساعدة املكتـب، عـدةُ تـشريعات وأنـشئت      .امليدانيني اخلاصة باملكتب 
ويف منطقـة   . رهـاب جلنة وطنية ملكافحة اإلرهاب تتوىل تنسيق اإلجراءات الوطنية املناهـضة لإل          

الــساحل واصــل املكتــب تقــدمي مــساعدة تقنيــة إىل جهــات االتــصال اخلاصــة باملنــصة القــضائية 
ــساحل؛ وعــ    ــدان ال ــة لبل ــسليم      زَّاإلقليمي ــات ت ــسري عملي ــات يف تي ــك اجله ــة تل ــب فعالي ز املكت

ة وعلـــى ســـبيل مواصـــل. املطلـــوبني وتقـــدمي املـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة يف الـــشؤون اجلنائيـــة
املساعدات التقنية اليت سبق تنفيذها يف نيجرييا أطلـق املكتـب، بالتـشارك مـع حكومـة نيجرييـا                   
واالحتــاد األورويب واملديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة جمللــس األمــن، برناجمــاً   
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 متعـدد   متعدد السنوات بشأن الشراكة من أجل تعزيز إجراءات العدالة اجلنائية اليت تكفل أمنـاً             
وساعد املكتب كـالً مـن تـونس واملغـرب علـى تعزيـز نظاميهمـا                . األبعاد يف مواجهة اإلرهاب   

ــة      ــة اجلنائي ــوظفي العدال ــاء بقــدرات م ــى االرتق ــانونيني املناهــضني لإلرهــاب وعل وواصــل . الق
ى دَّاملكتب تقدمي مساعداته التقنية إىل اليمن من أجل تعزيز إجراءات العدالة اجلنائية الـيت تتـص               

كما ساعد املكتُب السلطاِت الكولومبيةَ على إنشاء جلنـة مـشتركة بـني املؤسـسات         . لإلرهاب
  .معنية مبكافحة اإلرهاب

 وضع املكتب منائط تتعلق مبنـهج دراسـي للتـدريب القـانوين يف جمـال                ٢٠١٣ويف عام     -٤٥
ــة امل      ــة اجلنائي ــسان وإجــراءات العدال ــز علــى حقــوق اإلن ناهــضة مكافحــة اإلرهــاب مــع التركي

ــة املتــصلة بالنقــل    وظــل ). الطــريان املــدين والنقــل البحــري (لإلرهــاب وعلــى اجلــرائم اإلرهابي
املكتـب يــستخدم كــل أدواتـه التقنيــة يف أنــشطته التدريبيـة؛ مبــا فيهــا مـا يتعلــق منــها باســتعمال     

  .يةاإلنترنت يف أغراض إرهابية وإجراءات العدالة اجلنائية اليت تدعم ضحايا األعمال اإلرهاب
ع يف استخدام برامج تدريب املـدرِّبني، وأضـاف مـستخدمني           سُّومضى املكتب يف التو     -٤٦

ــتع  ــة إىل برناجمــه اخلــاص ب م مكافحــة اإلرهــاب باالتــصال احلاســويب املباشــر،   لُّودورات تدريبي
 موظـف مـن العـاملني يف أجهـزة          ١ ٠٠٠الذي ارتفع اآلن عـدد املـشاركني فيـه إىل أكثـر مـن               

  . بلدا١٢٠ًالعدالة اجلنائية وإنفاذ القانون يف قرابة 
 على مواصلة تعزيز تعاونه مع الكيانـات املـشاركة          ٢٠١٣وحرص املكتب طوال عام       -٤٧

املديريـة التنفيذيـة     يف فرقة عمل األمم املتحدة املعنية بتنفيذ تـدابري مكافحـة اإلرهـاب، مبـا فيهـا                
ــة مكا ــع        للجن ــة إىل من ــشتركة الرامي ــسيقية وامل ــود التن ــز اجله ــق تعزي ــاب، عــن طري فحــة اإلره

  .اإلرهاب ومكافحته
    

    منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  - دال  
ن املكتب، مـن خـالل برناجمـه املواضـيعي وعـدد مـن براجمـه اإلقليميـة، مـن توطيـد                      كَّمت  -٤٨

م عدالـة جنائيـة ختـضع للمـساءلة وتتـسم      سيادة القانون عن طريق منع اجلرمية وتعزيز إقامـة نظـ       
  )٤(.باإلنصاف واحترام اجلوانب اإلنسانية

 َيـسَّر املكتـُب اجتماعـاً عقـده فريـق اخلـرباء املعـين بالقواعـد                 ، وضع املعايري  وفيما خيصُّ   -٤٩
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، واختذ إجراءات حتضريية الجتماعـات فريقـي خـرباء أحـدمها               

. ضاء علــى العنــف ضــد األطفــال واآلخــر بعمليــات القتــل املرتبطــة بــدوافع جنــسانيةمعــين بالقــ
                                                           

  ].قيد اإلصدار [E/CN.15/2014/11انظر الوثيقة   )4(  
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وُنظِّمت أيضاً عدة مناسبات مـن أجـل تعزيـز اسـتخدام وتنفيـذ  قواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة                       
الــسجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة للمجرمــات واملبــادئ األساســية بــشأن اســتخدام القــوة   

  . القواننيبإنفاذانب املوظفني املكلفني واألسلحة النارية من ج
ودعمت املساعدةُ واملشورة التقنيتان اللتان أسدامها املكتُب عدداً متزايـداً مـن البلـدان                 -٥٠

يف الــشرق األوســط، وكــذلك يف مشــال أفريقيــا وجنوهبــا، خاصــة يف جمــال اإلصــالح اجلنــائي،  
ي للعنـف ضـد النـساء وللعنـف         دِّالح أجهزة الشرطة والقـضاء، والتـص      وقضاء األحداث، وإص  

ــسي ــساين، اجلن ــة      واجلن ــات احمللي ــن يف اجملتمع ــظ األم ــى حف ــالوة عل ــتهلت  . ع ــا اس ويف أفريقي
مشاريُع جديدةٌ من أجل دعم قطاع العدالة يف نيجرييا وتلبيـة احلاجـة إىل مـساعدات تـشريعية                  

 األنـشطةُ املـضطلع هبـا يف    زكّـ وُتر. ترمي إىل حتسني وتوسيع املعونـة القانونيـة يف إثيوبيـا وليربيـا            
ي علـى قـضاء األحـداث والرقابـة الـشرطية واإلصـالح               إطار برنامج املكتب اجلديـد يف الكـاريب       

ع املكتـب  سَّـ جورجيا والنيجر؛ كمـا و وقد أجرى املكتب تقييمات لنظم السجون يف   . اجلنائي
ان أســهم ويف باكــست. نطــاق أنــشطته املتعلقــة بإصــالح الــسجون لتــشمل بــاراغواي والعــراق   

ن جمموعة قواعد ترمي إىل تنظـيم عمليـة         مَّضع قانون منوذجي بشأن السجون يتض     املكتب يف و  
وقُـدِّم دعــٌم يف جمـال قــضاء   . إدارة الـسجون ومعاملـة املــسجونني وفقـاً ملعـايري حقــوق اإلنـسان     

ويف أمريكـــا الالتينيـــة واصـــل املكتـــب عملـــه .  بلـــداً يف شـــىت أحنـــاء العـــامل١٧األحـــداث إىل 
  .سياسايت بشأن األمن العام وإصالح السجون، عالوة على عمله يف جمال قضاء األحداثال

لقـضاء  وتشمل األدوات التقنية اليت أُعدت أثناء الفترة املبلَّغ عنـها القـانون النمـوذجي                 -٥١
 )٦( دليــل بــشأن اســتراتيجيات احلــد مــن اكتظــاظ الــسجون  " و)٥(؛األحــداث والتعليقــات عليــه

ــشاَرك يف إعــد  ــصليب األمحــر؛ و    َت ــة لل ــة الدولي ــهاج  "اده كــلٌّ مــن املكتــب واللجن ــدليل واملن ال
الـذي تـشارك يف إعـداده كـلٌّ مـن املكتـب وبرنـامج               " ري السياسات واملمارسـني   رِّي ملق   التدريب

األمم املتحدة اإلمنائي ومبادرة العدالة يف مؤسسات اجملتمع املفتوح، وذلك مـن أجـل احلـصول               
كمـا قطـع املكتـب شـوطاً     . نية بسرعة يف التحقيقات واإلجـراءات اجلنائيـة  على املساعدة القانو 

الـدليل املوجَّـه    "طويالً يف إعداد كتيبات جديدة وإجراء حتديثات لألدوات القائمة؛ ومن بينـها             
 اخلـاص باملكتـب؛ ودليـل       ،"إىل مديري السجون وواضـعي الـسياسات بـشأن املـرأة والـسجون            

مـت  وُنظِّ. ة تنفيذيـة منوذجيـة تتعلـق بـه        ضد النساء والبنات وخط   ي الفعال للعنف    دِّبشأن التص 
                                                           

-http://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonمتاح على املوقع   )5(  

reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf.  
-http://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonمتاح على املوقع   )6(  

reform/Overcrowding_in_prisons_Ebook.pdf.  

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Overcrowding_in_prisons_Ebook.pdf
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اجتماعات فريقي خرباء من أجل اسـتعراض مـشروعي دلـيلني بـشأن إنـصاف ضـحايا اجلـرائم                   
وقـد ُتـرجم عـدٌد مـن        . واستغالل النفوذ وبشأن تنظيم ومراقبـة خـدمات األمـن اخلـاص املدنيـة             

  )٧(.األدوات القائمة إىل لغات إضافية
ن حيث التعاون فيما بني الوكاالت كثَّف املكتـب تعاونـه مـع إدارة عمليـات حفـظ                  وم  -٥٢

ــصليب األمحــر ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع بــشأن           ــسالم واللجنــة الدوليــة لل ال
املنشورات والقوائم املرجعية املتعلقة بإصالح السجون؛ كما أعد املكتب، باالشتراك مع برنامج            

ويف جمـال قـضاء   . ائي، خطةَ عمل إلجراء دراسـة عامليـة بـشأن الَعـْون القـانوين      األمم املتحدة اإلمن  
األحداث كثف املكتب تعاوَنه مع االحتاد األورويب، ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة، ومفوضـية               

  .حقوق اإلنسان، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال
ملتعلــق بــاجلرائم البحريــة َعَمــد املكتــب إىل توســيع نطــاق   ويف إطــار برنــامج املكتــب ا   -٥٣

مها بـشأن مكافحـة القرصـنة وأشـكال اجلـرائم األخـرى الـيت تقـع يف البحـار                    دِّاملساعدة اليت يق  
واسـتمر  . حبيث امتدت تلك املساعدة إىل مناطق أخرى؛ منها مثالً خليج غينيا وجنـوب آسـيا              

ومـن خـالل   . الـدعم املتعلـق مبالحقـة القراصـنة     يف كل من سيشيل وكينيا وموريـشيوس تقـدُمي          
برنامج املكتب املتعلق بنقل سجناء جرائم القرصنة أسهم املكتب يف جتديـد وبنـاء الـسجون يف              
الصومال، ويف تيسري عملية إعادة القراصنة الصوماليني املـدانني لكـي يقـضوا فتـرات عقوبـاهتم                 

اعدةَ الرهــائن الــذين اخــتطفهم  نت األنــشطةُ مــسمَّكمــا تــض. يف ظــل ظــروف ســجن مالئمــة 
القراصــنة، وإكــساَب األجهــزِة املعنيــة القــدرةَ علــى إنفــاذ القــوانني البحريــة، وإســداَء مــا يتعلــق 

  .بذلك من مساعدة تشريعية
    

     والتنمية البديلة،الوقاية والعالج وإعادة اإلدماج  - هاء  
  تيجيات وسياسات الوقاية الوقاية والعالج وإعادة اإلدماج، مبا يف ذلك تعزيز استرا  - ١  

    القائمة على األدلة املخدِّرات من
ــة        -٥٤ ــة مــن أجــل حتــسني نطــاق ونوعي ــه مــع منظمــة الــصحة العاملي واصــل املكتــب تعاون

، اســتناداً إىل املخــدِّراتخــدمات العــالج والرعايــة املتعلقــة باالضــطرابات املتأتيــة عــن تعــاطي   
واسـتمر  .  بلـداً  ٣٨تـشمل    ث أصبحت تلك اخلـدمات    الشواهد العلمية واملعايري األخالقية، حبي    

م هلــم خــدمات دَّرات يف ســن مبكــرة حيــث ُتقــدِّالتعامــل مــع األطفــال الــذين يتعرضــون للمخــ
 /العالج والرعاية االجتماعيـة يف أربعـة بلـدان؛ كمـا َركَّـز علـى هـذه املـسألة يف تـشرين األول                      

                                                           
  .http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html انظر  )7(  
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 واسـتمر املكتـب يف تـشجيع اخلـدمات     .أكتوبر فريـُق خـرباء عامـلٌ تـابع ملبـادرة ميثـاق بـاريس        
  .مة إىل اجملتمع بديالً للسجون ومراكز االحتجاز القسريدَّالعالجية التطوعية املق

ري الــسياسات واالســتراتيجيات الوقائيــة ســاهم    رِّومــن خــالل املبــادرة اخلاصــة مبقــ      -٥٥
املعـايري الدوليـة للوقايـة    استناداً إىل  املخدِّرات حسَّنة للوقاية من  ُماملكتب يف ختطيط نظم وطنية      

مج التــدريب علــى اكتــساب واتــسع نطــاق برنــا.  بلــدا٢٠ًرات، وذلــك يف دِّمــن تعــاطي املخــ
 بلداً؛ منها الربازيـل الـيت يعكـف فيهـا املكتـب ووزارة              ١٥سرية حبيث صار يغطي     اُألاملهارات  

مــستوى ي وقــائي شــامل يطبــق يف املــدارس وعلــى   الــصحة الربازيليــة علــى وضــع نظــام جتــريب  
مها دِّ بلـداً، يف ظـل مـنح يقـ      ٢٥نت مبادرة الشباب من حـشد جهـود الـشباب يف            كَّومت. اُألسر

  .راتدِّمركز الوقاية من تعاطي املخ
 طرية واإلقليمية والعاملية َدَعم املكتُب أنشطة الوقايـة مـن         قُومن خالل برامج املكتب ال      -٥٦

لـداً؛ وذلـك مـن خـالل عـدة مـشاريع منـها               ب ٥٧ا فيمـا جمموعـه      هلـ وعالج املرهتنني   املخدِّرات  
غـري املـشروعة يف      املخـدِّرات    املشروع الذي اُستهل مؤخراً من أجل دعم خفض الطلـب علـى           

  .منطقة األنديز
حـة لبـاب    قَّصـيغة من   عكف املكتـب علـى وضـع         ،٥٤/٦  املخدِّرات وعمالً بقرار جلنة    -٥٧

ــة مــن أجــل األغــراض   اخل املخــدِّرات القــانون النمــوذجي املتعلــق باحلــصول علــى   اضــعة للرقاب
 للـسرطان  الطبية؛ وشرع املكتب يف التعاون مع منظمة الصحة العاملية واحتاد املكافحـة الدوليـة           

  .الت رائدة يف ثالثة بلدانخُّمن أجل تصميم جمموعة تد
    

    الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالج املصابني به ورعايتهم  - ٢  
 َحدَّد اإلعالنُ الـسياسي للجمعيـة العامـة لعـام     ،٥٦/٦  املخدِّرات جلنةقرار كما جاء يف    -٥٨

اهلـدَف  ) األيـدز ( بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية ومتالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب                  ٢٠١١
بـاحلقن   املخـدِّرات     يف احلّد من انتشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف أوسـاط متعـاطي                 املتمثِّل
د املكتـب، باالشـتراك مـع    دَّودعماً لبلوغ هذا اهلـدف حـ  . ٢٠١٥حبلول عام   يف املائة    ٥٠بنسبة  

 بلـداً باعتبارهـا بلـداناً ذات أولويـة          ٢٤شركائه مـن منظمـات اجملتمـع املـدين العامليـة واإلقليميـة،              
م دَّعالية يعكف فيها املكتب على تركيز جهوده وموارده من أجل زيادة وترية اخلدمات الـيت تقـ                

رار هذا التعاطي، علـى حنـو يـشمل الـدعوة إىل املناصـرة واملـساعدة التقنيـة وبنـاء                   بغية تقليص أض  
 البيانات الوبائيـة املتعلقـة بتعـاطي   ) أ( :وقد استند اختيار تلك البلدان إىل حتليل ما يلي      . القدرات

عن طريق احلقن ومعدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، مبـا يف ذلـك داخـل         املخدِّرات  
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وجـود سياسـات وبيئـة تـشريعية        ‘ ١‘: ومدى استعداد البلـد مـن حيـث مـا يلـي           ) ب(جون؛  الس
تسمح بتوفري اخلـدمات األساسـية مثـل بـرامج اسـتبدال اإلبـر واحملـاقن، والعـالج اإلبـدايل بـاملواد               

ووجـود  ‘ ٢‘األفيونية، وبرامج توزيع الواقيات الذكرية، والعـالج املـضاد للفريوسـات الرجعيـة؛             
  .ة تشمل التمويل الدويل واحمللي واملوارد البشريةموارد عام

وُدعمت اخلدمات العالجية هلـذا الفـريوس الـيت تراعـي نـوع اجلـنس عـن طريـق وضـع               -٥٩
. راتدِّخـ ورقة سياساتية ودليل عملـي بـشأن تقـدمي تلـك اخلـدمات للنـساء الالئـي يتعـاطني امل                   

داء /وس نقــص املناعــة البــشريةوالربوتوكــول األول الــذي وضــعه املكتــب بــشأن اإلصــابة بفــري 
الــسل يف الــسجون َتَبَنتــه مــصلحةُ الــسجون اإليرانيــة الــيت نــشرت جمموعــة مــواد تدريبيــة عــن    

  .يدز وعن انتشار األمراض املنقولة جنسياً بني صفوف السجيناتألا/الوقاية من هذا الفريوس
ة إنفــاذ القــانون هــة إىل العـاملني يف أجهــز جَّطريــة موقُ حلقــات عمـل  واسـتهل املكتــبُ   -٦٠

 ومنظمــات اجملتمــع املــدين مــن أجــل توعيــة املــشاركني فيهــا بــشأن خــدمات خفــض معــدالت  
  .وعالقتها باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية املخدِّرات تعاطي
ــبُ    -٦١ ــوىل املكت ــا ت ــة وال   حتــديثَكم ــة واإلقليمي ــديرات العاملي ــاطي  قُ التق ــشأن تع ــة ب  طري

بـاحلقن؛ ونـشر     املخـدِّرات    املـذكور يف صـفوف متعـاطي        الفـريوس  بـاحلقن وانتـشار   املخدِّرات  
 اسـتهل   ،٢٠١٣ويف عام   . ٢٠١٣ لعام   العاملي املخدِّرات   تقريراملكتب تلك التقديرات ضمن     

 املكتــب مــشروعاً مــشتركاً مــع البنــك الــدويل يرمــي إىل حتــسني البيانــات املتعلقــة مبتعــاطي          
بة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف خنبـة خمتـارة              عن طريق احلقن ومبعـدالت اإلصـا      املخدِّرات  

ــدان  ــن البل ــم املتحــدة        . م ــات األم ــني هيئ ــشتركة ب ــة م ــاء آلي ــداد وإرس ــب يف إع وشــرع املكت
يـدز وفريوسـه،    ألاملكتب، ومنظمـة الـصحة العامليـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك بـشأن ا                 (

ــدويل  ــد   ) والبنــك ال ــة مبع ــات املتعلق الت اإلصــابة هبــذا الفــريوس يف  مــن أجــل اســتعراض البيان
ــا يقــدَّم هلــؤالء األشــخاص مــن خــدمات       املخــدِّرات صــفوف متعــاطي  ــق احلقــن ومب عــن طري

  .لعالجهم من هذا الفريوس
    

    سبل العيش املستدامة والتنمية البديلة  - ٣  
رات، دِّ علـى توصـية جلنـة املخـ        ، بنـاءً  ٦٨/١٩٦ ة العامـة، يف قرارهـا     ميثل اعتمـاد اجلمعيـ      -٦٢
َئ األمـم املتحـدة اإلرشـادية بـشأن التنميـة البديلـة خطـوةً إجيابيـة علـى طريـق تزويـد الـدول                         مباد

  .األعضاء بإطار يكفل هلا تنفيذَ األنشطة املتعلقة بالتنمية البديلة ورصَد تلك األنشطة وتقييَمها
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وواصل املكتب تشجيع التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب وتعزيـز تبـادل اخلـربات فيمـا                    -٦٣
يف  املخــدِّرات م املكتــب جولــة دراســية لوفــد مــن وزارة مكافحــة ظَّــون. ني الــدول األعــضاءبــ

أفغانــستان إىل وادي هواالغــا العليــا يف بــريو مــن أجــل الوقــوف علــى برنــامج املكتــب املتعلــق   
زت اجلولــة الدراســية علــى بنــاء تعاونيــات زراعيــة صــغرية، وفــتح منافــذ كَّــور. بالتنميــة البديلــة

منتجات ذات القيمـة املـضافة العاليـة، واسـتخدام اسـتراتيجيات تكفـل الوصـول إىل             تسويقية لل 
  .األسواق اخلاصة باملنتجات الزراعية

 شركة تعاونية وشـركة زراعيـة أنـشأها املكتـب عائـدات بلغـت               ١٤قت  قَّويف بريو ح    -٦٤
 ٢٦ ٠٠٠ومشـل الربنـامج قرابـة       .  مليون دوالر مـن خـالل بيـع منتجـات التنميـة البديلـة              ١٣١

 هكتـاراً   ٧٨ ٦٤٤ممن كانوا فيما مضى يزرعون الكوكايني؛ وقد أسفر الربنامج عن ختصيص            
 مـشروع تنميـة   ١٠١ذ فّـ ويف كولومبيـا ن . من أجل زراعـة منتجـات زراعيـة بديلـة للكوكـايني           

  م تلـك املـشاريع دعمـاً مباشـراً         دِّبديلة يف املناطق الـيت تـزرع فيهـا حماصـيل غـري مـشروعة؛ وتقـ                
 طـن مـن املنتجـات املختلفـة يف     ١٠٠سـرة وتتـوىل طـرح مـا يربـو علـى        أُ ١٩ ٤٢٠وعه  ملا جمم 

  .األسواق الوطنية والدولية
امج تنميـة بديلـة علـى املـستوى         املكتب مساعدة تقنية لرب    دِّمويف جنوب شرق آسيا يق      -٦٥
ني األمـن  ز تلك الـربامج علـى حتـس   كّعبية وميامنار؛ وترطري يف مجهورية الو الدميقراطية الش     قُال

  .الغذائي وفرص كسب العيش
    

    األحباث وحتليل االجتاهات والدعم العلمي والدعم التحليلي اجلنائي  - واو  
    مجع البيانات واألحباث وحتليل االجتاهات  - ١  

واصل املكتب مساعدة البلدان عن طريق تـوفري فـرص تدريبيـة مـن أجـل حتـسني مجـع             -٦٦
ويف باكستان صـدرت نتـائج أول دراسـة         . ليلها واإلبالغ عنها  وحت باملخدِّرات   البيانات املتعلقة 

ر معلومــات فَّــوآثــاره الــصحية؛ وهــو مــا و املخــدِّرات استقــصائية وطنيــة شــاملة بــشأن تعــاطي
كمـا شـرع املكتـب يف تنفيـذ دراسـة           . أساسية هامة تتيح املضي يف تطوير السياسات والـربامج        

  .يف نيجرييا املخدِّرات  خيص تعاطياستقصائية معبِّرة عن األوضاع الوطنية فيما
، وهــو أهــم منــشور ســنوي يــصدره  العــاملي املخــدِّرات تقريــرط لَّ ســ٢٠١٣ويف عــام   -٦٧

يف  املخـدِّرات    ة فيمـا خيـص وضـع      دَّ علـى االجتاهـات احلديثـة والقـضايا املـستج          الضوَءاملكتب،  
  .واد النفسانية اجلديدةة املتمثلة يف املدَّمات عن القضية املستجوعرض التقرير معلو. العامل
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ــون     -٦٨ ــب وشــركاؤه الوطني ــام ،وأجــرى املكت ــن   ،٢٠١٣ يف ع ــصائية ع  دراســات استق
األفيون يف أفغانستان ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية واملكسيك وميامنـار؛ وعـن الكوكـايني             

.  واملكـسيك  ب يف أفغانـستان   نَّو وكولومبيا؛ وعن الق   وبري) املتعددة القوميات -دولة(يف بوليفيا   
مـع الـشركاء    " فعالية حتويل أوراق الكوكـا إىل كوكـايني       "كما أجرى املكتب دراسات بشأن      

وواصــل املكتــب إجــراء أحبــاث مــع عــدة جامعــات عــن حتــسني . الــوطنيني يف بــريو وكولومبيــا
إعداد إحـصاءات واالستـشعار    (منهجية تقدير املساحات اليت تزرع فيها حماصيل غري مشروعة    

  .ومردودها) عدُبعن 
ــة   -٦٩ ــة    املخــدِّرات وُعــرض علــى جلن يف دورهتــا الــسادسة واخلمــسني، عمــالً بقــرار اللجن
  .ب يف زراعة حماصيل غري مشروعةنَّ، تقريٌر عن استخدام بذور الق٥٢/٥
م املكتـب دعمـاً تقنيـاً إىل الـدول األعـضاء مـن أجـل إعـداد إحـصاءات عـن اجلرميـة              دَّوق  -٧٠

ــة، ومشــل   ــة اجلنائي ــى إجــراء دراســات       والعدال ــدريب متخــصص عل ــرص ت ــوفري ف ــدعم ت ــذا ال  ه
استقصائية بشأن اإليذاء الذي تسببه اجلرائم يف أمريكا اجلنوبية، بالتعـاون مـع مركـز االمتيـاز يف                  
إحصاءات احلوكمة واإليذاء واألمن العام والعدالة، الذي أُنشئ باالشـتراك مـع املكتـب واملعهـد                

ت البلدان املهتمة دعماً يتـيح هلـا إجـراء تقـديرات            قَّوتل.  املكسيك حصاء واجلغرافيا يف  الوطين لإل 
  .وحتليالت شاملة بشأن اإليذاء والفساد؛ وذلك يف أفغانستان والعراق وغرب البلقان والفلبني

عـرب الوطنيـة يف      اجلرميـة املنظَّمـة      ونشر املكتب أيضاً ثالثة تقديرات للتهديـدات الـيت متثلـها            -٧١
وقامـت تلـك التقـارير بتحليـل أهـم          . ق أفريقيـا، وشـرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ          غرب أفريقيـا، وشـر    

ــا هتريــب املهــ        ــا فيه ــة؛ مب ــاطق املعني ــى املن ــيت ختــيم عل ــة ال ــدات عــرب الوطني جــار تِّاجرين، واالالتهدي
غري املشروعة واألدوية والـسلع املغـشوشة واألسـلحة والنفايـات            باملخدِّرات   ارتِّجباألشخاص، واال 

  .املوارد الطبيعية املسروقة وبأجزاء من أجساد احليوانات احملمية، والقرصنة البحريةاخلطرة وب
    

    الدعم العلمي واالستداليل اجلنائي  - ٢  
 برنامج املكتب املتعلق باخلدمات العلمية وخدمات التحليـل اجلنـائي دعمـاً بـشأن               قدَّم  -٧٢

  ماً بـاهراً   دُّياريـة؛ حيـث سـجل تقـ       ضمان اجلودة إىل املختربات الوطنيـة كجـزء مـن أنـشطته املع            
ى دَّوأ.  دولــة عــضوا٥٣ً خمتــرباً يف ١٥٩إذ ارتفــع عــدد املختــربات املــشاركة يف الربنــامج إىل  

وضع ونشر املعايري واملمارسات الفضلى املتعلقة بالتحليـل اجلنـائي، مبـا فيهـا مـا يتـصل بنمـائط         
 يف تــأمني اســتمرارية واســتدامة التــدريب عــن بعــد علــى فحــص الوثــائق األمنيــة، دوراً مركزيــاً
وحتـت مظلـة برنـامج املكتـب     . الربنامج دعماً للجهود الرامية إىل منع جرائم اهلوية ومكافحتها  
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التحليـل واإلبـالغ واالجتاهـات،      : رات االصـطناعية  دِّالعاملي، أي برنـامج الرصـد العـاملي للمخـ         
ــة  ــراري جلن ــشر املكتــب يف ٥٦/٤ و٥٥/١  املخــدِّراتوعمــالً بق ــام ، ن ــدير ٢٠١٣ ع  أول تق

ر بـشأن املـؤثرات العقليـة رداً علـى          كّـ جلديدة؛ وأطلـق نظـام اإلنـذار املب       عاملي للمواد النفسانية ا   
ويهـدف النظـام املـذكور إىل رصـد االجتاهـات املتعلقـة           . ظهور تلك املواد على الصعيد العـاملي      

وإىل تـوفري منـصة معلومـات    باملواد النفسانية اجلديدة وحتليل تلـك االجتاهـات واإلبـالغ عنـها؛        
وأجـرى اخلـرباء   . وبيانات تتيح للدول األعضاء اختاذ قرارات سياساتية فعالة قائمة علـى األدلـة   

نـها  الدوليون مشاورات بشأن املواد النفسانية اجلديدة شاركت فيها املنظمـات ذات الـصلة وم             
نتربـــول، واملنظمـــة العامليـــة رات، ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة، واإلدِّاهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة املخـــ

جلنــة البلـــدان  /للجمــارك، ومنظمـــة األمــن والتعـــاون يف أوروبــا، ومنظمـــة الــدول األمريكيـــة    
رات وإدماهنـا وكـذلك خـرباء       دِّرات، واملرصد األورويب للمخـ    دِّاألمريكية ملكافحة تعاطي املخ   

ل جماهبــة صون يف املوضــوع مــن أجــل تبــادل اخلــربات بــشأن اتبــاع ُنهــج مبتكــرة تكفــ   ّصــمتخ
  .يات املتعلقة بتلك املواددِّالتح

    
      واجلرمية باملخدِّرات تعزيز مكتب األمم املتحدة املعين  -رابعاً  

    التخطيط االستراتيجي  - ألف  
ــرار       -٧٣ ــة بتخطــيط وإعــداد وإق ــه املتعلق ــُب إجراءات ــح املكت ــة  نقَّ ــة واإلقليمي ــربامج العاملي ال
 وتكفـل تلـك اإلجـراءات اتـساقَ       . صـيات عمليـة التقيـيم     طرية اسـتناداً إىل اسـتنتاجات وتو      قُوال

الـسليم داخليـاً ومـع       دة، وإجـراَء مـشاورات يف التوقيـت       حَّالربامج، واستخداَم مصطلحات مو   
ووضع املكتـب أيـضاً الـصيغة النهائيـة ملؤشـرات نـواتج الـربامج املعياريـة فيمـا                   . شركاء املكتب 

الــربامج زمــع اســتخدام تلــك املؤشــرات يف ومــن امل. خيــص كــل جمــال مــن اجملــاالت املواضــيعية 
طرية؛ وهـي ستـساعد علـى ضـمان وجـود ربـط واضـح بـني اسـتراتيجية                قُالعاملية واإلقليمية وال  
هتا الدول األعضاء، ومشاريع وبرامج التعاون الـتقين، كمـا سُتَيـسِّر عمليـة              رَّاملكتب، حسبما أق  

ــها    ــارير عن ــربامج ورصــدها وتقــدمي تق ــذ   وباإلضــافة. ختطــيط ال  إىل ذلــك واصــل املكتــب تنفي
توصيات اهليئات اإلشرافية بشأن اإلدارة القائمة على النتائج، خاصة عن طريـق وضـع الـصيغة                
النهائية الستمارة جديدة لتقدمي تقارير الربامج القائمـة علـى النتـائج، وعـن طريـق االسـتعراض                  

  . ونواجتهاملنهجي لنتائج الربامج واملشاريع سعياً وراء حتديد آثار العمل
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    التقييم  - باء  
 التــشاور مــع وحــدة التقيــيم املــستقل أمــر إجبــاري حــىت يــضمن مــديرو املــشاريع     نَّإ  -٧٤

ويف عــام . احلفــاظَ علــى األمــوال وختطــيطَ عمليــات التقيــيم وإجراَءهــا وتعزيــز جــودة التقــارير  
برنـامج عـاملي؛     قادت الوحدة املذكورة عمليةَ استكمال أربعة تقييمات معمَّقة وتقييم           ٢٠١٣

 للمشاريع ومثانية تقييمات ذاتية، متـشياً مـع خطـط تقيـيم      تقييما١٦ًاستكمال ووجهت عمليةَ  
  .مديري املشاريع

وأجرت الوحدة أيضاً تنقيحات ألدوات ومبادئ إرشادية ومنـاذج معياريـة مـن املزمـع              -٧٥
األدوات علـى موقـع   استخدامها على حنو إلزامي يف عمليـة التقيـيم؛ وميكـن الوصـول إىل تلـك          

ــاً إىل جنــب مــع مجيــع تقــارير التقيــيم    ــة  . املكتــب الــشبكي، جنب وقــد أُعــدت أدواٌت إلكتروني
جديدة وفقـاً لوظـائف التقيـيم املتطـورة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل تيـسري عمليـة                         

يقـات ختـص    ن تلك األدوات تطب   مَّوتتض. التقييم على حنو يكفل التقيَد بقواعد التقييم ومعايريه       
  .ر أن ُتنشر قريباً أداةٌ للتقييم املتعمقرَّومن املق. تقييمات املشاريع والتقييمات الذاتية

ع الوحدة إجراء تبادل اآلراء والتحاور على حنـو منفـتح مـع أصـحاب املـصلحة          ّجوتش  -٧٦
واســتجابةً لطلــب أبــداه مكتــب . والــدول األعــضاء وكبــار املــديرين بــشأن اســتنتاجات التقيــيم

دمات الرقابة الداخلية جيري حالياً إعداد أداة إلكترونية تتـيح َتَتبُّـع مراحـل تنفيـذ التوصـيات                  خ
واسـتمرت عمليـة حتـديث سياسـات التقيـيم، متـشياً مـع التوصـيات                . ومعدالت إقرار كل منها   

  .ر عن احتياجات املنظمةّبيئات رقابية خمتلفة، على حنو ُيعالصادرة عن ه
    

    ية والشركاءالشؤون املال  - جيم  
ص للمكتـب تقـل عـن واحـد     صَّفاألموال اليت خت . ةّشما زالت أوضاع املكتب املالية ه       -٧٧

ــة لألمــم امل   ــة العادي ــة مــن امليزاني ــة املكتــب املو . تحــدةيف املائ ــوتبلــغ ميزاني ــسنتني  حَّ ــرة ال دة لفت
 منــها يف املائــة ١٣,٨ مليــون دوالر، تــأيت نــسبة ٦١٨,٨حــة، قَّ، بــصيغتها املن٢٠١٣-٢٠١٢

اخنفـاض  وميثـل   .  يف املائة منها من موارد خارجة عن امليزانية        ٨٦,٢من أموال امليزانية العادية و    
يات رئيـسية أمـام التنفيـذ       دِّ حتـ  ميـّسرة ص بـشروط    ّصص أو املخـ   ّصمستويات التمويل غـري املخـ     

  .عياريةالفعال لواليات املكتب وبراجمه ويفرض ضغطاً على مهام اإلدارة والتنسيق واملهام امل
 مليــون دوالر، وهــو ٢٩٥ مبــا يقــرب مــن ٢٠١٣وُتقــدَّر التربعــات املعقــودة يف عــام    -٧٨

ويف ).  مليـون دوالر   ٣٠٣,٧( ٢٠١٢يكاد يعادل نفـس املـستوى الـذي كانـت عليـه يف عـام                
 مشلت قائمة أكرب املتربعني كالً مـن االحتـاد األورويب، أسـتراليا،             ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني   



 

V.13-89066 25 
 

 
E/CN.7/2014/2 
E/CN.15/2014/2 

ــا، الرب ــى        أملاني ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني ــا، اململك ــدا، كولومبي ــسويد، كن ــدامنرك، ال ــل، ال ازي
وأتيحـت أيـضا هبـات مـن        . يرلندا الشمالية، النـرويج، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، اليابـان           أو

خالل الصندوق االستئماين لدعم مبـادرات الـدول ملكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال                  
  .ومن خالل مؤسسة قطر

 ٩,٤ عات إىل أنه لن يتجاوز    قُّواستمر التمويل العام الغرض يف االخنفاض؛ وأشارت التو         -٧٩
ـــ مقارنــةً ٢٠١٣مليــون دوالر يف هنايــة عــام   وكــاد تقــدمي . ٢٠١٢ مليــون دوالر يف عــام ٩,٩ب

أملانيـا، أيرلنـدا، تركيـا،      : األموال العامـة الغـرض يقتـصر علـى جمموعـة صـغرية مـن كبـار املـاحنني                  
. امنرك، الــسويد، فرنــسا، فنلنــدا، لكــسمربغ، النمــسا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، اليابــان الــد

  .وسامهت الربازيل وبنما واملكسيك مسامهة كبرية يف تقاسم التكاليف يف ميزانية الدعم احمللي
وقــد نوقــشت مــع الــدول األعــضاء، وكــذلك أثنــاء الــدورات العاديــة للفريــق العامــل     -٨٠

ويل الـــدائم املفتـــوح العـــضوية املعـــين بتحـــسني حوكمـــة املكتـــب ووضـــعه        احلكـــومي الـــد 
ن مقترحـات ترمـي     مَّلـيت تتـض    ا ٢٠١٥-٢٠١٢املايل،استراتيجيةُ املكتب جلمع األموال للفتـرة       

 تابعــاً لألمانــة اًيات الناشـئة عــن النمـوذج التجــاري للمكتـب بوصــفه كيانـ    دِّي للتحــدِّإىل التـص 
  .قت نفسه ُمقَدِّماً خلدمات التعاون التقينالعامة لألمم املتحدة ويف الو

 ومتشياً مع سياسات استرداد التكاليف اليت وضعها مراقب األمانة، يسعى املكتـب إىل              -٨١
صة لتغطيــة تكــاليف دعــم الــربامج ســوى يف تغطيــة مهــام ّصــضــمان أال ُتــستخدم األمــوالُ املخ

ب مـن امليزانيـات     اشـر لـربامج املكتـ     الدعم غري املباشـر، يف حـني ُتغطّـى تكلفـة مهـام الـدعم املب               
ويتمثل اهلدف من وراء ذلك يف االنتقال إىل آليـة متويليـة أكثـر              . صة لكل منها  ّصالربناجمية املخ 

. قابلية للتنبـؤ هبـا وأكثـر اسـتقراراً، مبـا يـشمل إمكانيـة إصـدار نـداءات سـنوية وتقـارير سـنوية                        
سـتمرار املـشاورات الـيت جتـرى مـع           فترة انتقالية؛ مـع ا     ٢٠١٥-٢٠١٤وستكون فترة السنتني    

  .الدول األعضاء بغرض توخي أقصى قدر من الشفافية والوضوح
    

    التوصيات  -خامساً  
 اللجنتني تودان تقدمي املزيد من اإلرشادات، يف سياق واليـة كـل منـهما، والنظـر                  لعلَّ  -٨٢

  :يف أن تطلبا من الدول األعضاء تنفيذ التوصيات التالية
    

    تكاملةالربجمة امل    
  :ان النظر يف أن تطلبا من الدول األعضاء ما يلي اللجنتني توّدلَّلع  -٨٣
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أن تواصــل دعــم هنــج الربجمــة املتكاملــة الــذي يتبعــه املكتــب، مــع إيــالء عنايــة    )أ(  
  خاصة لألبعاد اإلقليمية واألقاليمية؛

 التقنيـة   طريـة ومـن أنـشطة املـساعدة       قُأن تستفيد من برامج املكتب اإلقليمية وال        )ب(  
احملددة فيها من أجل صوغ تـشريعات وإجـراءات وسياسـات واسـتراتيجيات وطنيـة تـدعم نظـَم          
العدالــة اجلنائيــة واملؤســسات املتــصلة هبــا؛ وأن تــستخدم الــربامج اإلقليميــة وســيلةً تكفــل زيــادة    

  .غري املشروعار تِّجمة عرب الوطنية واالظَّ للجرمية املنالتصدِّيون اإلقليمي واألقاليمي على التعا
    

    راتدِّجار غري املشروع باملختِّمة عرب الوطنية واالظَّللجرمية املني التصدِّ    
  :ان النظر يف أن تطلبا من الدول األعضاء ما يلي اللجنتني توّدلَّلع  -٨٤

أن متــضي يف حتــسني تعاوهنــا وتنــسيقها مــع اهليئــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة   )أ(  
  جار غري املشروع؛تِّعرب الوطنية واال اجلرمية املنظَّمة خيص جماهبةبإنفاذ القانون فيما 

أن تواصل دعم جهـود املكتـب الراميـة إىل تنفيـذ الواليـات الـيت أسـندها إليـه                      )ب(  
  عرب الوطنية؛ اجلرمية املنظَّمة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة

، بـــل وتوطيـــد، التعـــاون الـــدويل بـــشأن ز اجلهـــود الراميـــة إىل تنـــاولزِّأن تعـــ  )ج(  
 عرب الوطنية، مثل اجلرمية الـسيربانية، وإسـاءة معاملـة    املنظَّمةاألشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية     

  جار غري املشروع باملمتلكات الثقافية؛تِّتغالهلم باستخدام اإلنترنت، واالاألطفال واس
باألشـخاص وهتريـب    تِّجـار    اال أن تواصل جهودها من أجل تنفيذ بروتوكويل        )د(  

املهاجرين، بعدة وسائل منها زيـادة االسـتعانة مبـساعدة املكتـب التقنيـة وبـأدوات ومنـشورات                   
  املكتب القائمة؛

باألشـخاص،   االتِّجـار  أن تساهم يف صندوق األمم املتحدة االستئماين لـضحايا       )ه(  
باألشخاص من خالل قنوات  تِّجار   اال م دعماً مباشراً لضحايا   دِّوخباصة النساء واألطفال، وأن تق    

  رة؛رَّاملساعدة املق
أن تطلــب مــن املكتــب أن يــستمر يف مــساعدة الــدول األعــضاء، مــن خــالل     )و(  

برناجمه العاملي ملكافحة غـسل األمـوال وعائـدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب، علـى جعـل الـنظم                     
حـدث املعـايري الدوليـة، مبـا فيهـا      الوطنية املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب متتثل أل  

  بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهـاب وانتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل         عايري الدولية امل
  عد؛ُبتزويد الدول بربامج َتَعلُّم عن ، عن طريق عدة أمور منها ٢٠١٢لعام 
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اويـات،  أن تدعم مشاركة سلطاهتا املعنية بإنفاذ القانون يف برنـامج مراقبـة احل              )ز(  
الــذي يــديره املكتــب، وأن تــسعى مــع وحــدات مراقبــة املــوانئ إىل تبــادل املعلومــات والتعــاون 

  .غري املشروع االتِّجار التشغيلي من أجل جماهبة
    

    جماهبة الفساد    
  :ان النظر يف أن تطلبا من الدول األعضاء ما يلي اللجنتني توّدلَّلع  -٨٥

ــذ الوال   )أ(   ــدعم املكتــب يف تنفي ــه مــؤمتر األطــراف يف    أن ت يــات الــيت أســندها إلي
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته اخلامسة؛

أن تواصل دعم آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، وهي اآللية الـيت               )ب(  
  ؛٢٠١٥ستدخل دورهتا الثانية يف عام 

 املقـر الرئيـسي أو      أن تواصل دعم جهود املكتـب املناهـضة للفـساد، سـواء يف              )ج(  
  .يف امليدان

    
    منع اإلرهاب    

ق على الـصكوك  دِّان النظر يف أن تطلبا من الدول األعضاء أن تص     اللجنتني تودّ  لَّلع  - ٨٦
  ذها، مبـــساعدة مـــن املكتـــب فّـــالقانونيـــة العامليـــة الثمانيـــة عـــشر ملكافحـــة اإلرهـــاب وأن تن 

  .حسب االقتضاء
    

    ةمنع اجلرمية والعدالة اجلنائي    
  :ان النظر يف أن تطلبا من الدول األعضاء ما يلي اللجنتني توّدلَّلع  -٨٧

ص موارد مالئمة لتنفيذ معايري األمـم املتحـدة       ّص وأن خت  ةًأن تعطي أولويةً عالي     )أ(  
 منـَع اجلرميـة وتـشجيَع إقامـة         نَّعدالـة اجلنائيـة، إقـراراً منـها بـأ         وقواعدها يف جمال منع اجلرميـة وال      

ي للجرميـة،   دِّنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وقابلة للمساءلة أمران حامسان يف التص         نظم عدالة ج  
  عرب الوطنية، على حنو مستدام؛ اجلرمية املنظَّمة مبا فيها

أن تعتمــد هنجــاً شــامالً ومتكــامالً حيــال إصــالح العدالــة اجلنائيــة ُيركِّــز علــى    )ب(  
  يمات أساسية ومجع البيانات؛مجيع قطاعات نظام العدالة ويستند إىل إجراء تقي
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ــة          )ج(   ــى األدل ــوم عل ــة تق ــع اجلرمي ــرامج ملن ــتراتيجيات وب ــضع سياســات واس أن ت
وتــستند إىل فهــم األســباب اجلذريــة للجرميــة وتــستجيب لــشواغل املــواطنني وتــستنهض عزميــة  

  .اجملتمعات احمللية
    

    الوقاية والعالج وإعادة اإلدماج    
  :نظر يف أن تطلبا من الدول األعضاء ما يليان ال اللجنتني توّدلَّلع  -٨٨

أن تدرج ضمن استراتيجياهتا الوطنيـة املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  )أ(  
الت التسعةَ املبينة يف الُعدَّة الشاملة اليت َتـشاَرك يف وضـعها كـلٌّ مـن منظمـة                  خُّت التد رادِّواملخ

يــدز وفريوســه مــن أجــل  ألاملــشترك بــشأن االــصحة العامليــة واملكتــب وبرنــامج األمــم املتحــدة  
  عن طريق احلقن؛ املخدِّرات متعاطي

أن تعطي األولوية، يف البلدان الـيت يعـود فيهـا انتـشار وبـاء هـذا الفـريوس إىل                      )ب(  
وللعــالج  بــرامج الســتبدال اإلبــر واحملــاقن عــن طريــق احلقــن، ملــسألة تنفيــذ املخــدِّرات تعــاطي

  اد شبه األفيونية؛الوقائي الطويل املفعول باملو
 املخـدِّرات   ز التعـاون، علـى الـصعيد الـوطين، فيمـا بـني هيئـات مراقبـة                ّزأن تع   )ج(  

  وهيئات إنفاذ القانون ووزارات العدالة والصحة والداخلية ومنظمات اجملتمع املدين؛
الت خُّاحملليـة، املخصـصة لالرتقـاء بالتـد       ثمارات  تأن تزيد املوارد، خاصة االس      )د(  
  عن طريق احلقن من اإلصابة هبذا الفريوس؛ املخدِّرات  الرامية إىل وقاية متعاطياألساسية
 الـذي َتـشاَرك     - الت املبينـة يف املـوجز اإلرشـادي       خُّأن تسعى إىل تنفيـذ التـد        )ه(  

وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك بـشأن           يف وضعه كلٌّ مـن املكتـب، ومنظمـة الـصحة العامليـة،            
الوقايـة مـن    "بشأن   -  العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      يدز وفريوسه، ومنظمة  ألا

فريوس نقـص املناعـة البـشرية وتـوفري العـالج والرعايـة للمـصابني بـه يف الـسجون وغريهـا مـن                        
  ؛"التخُُّعدَّةٌ شاملة من التد:  املغلقةاألماكن
ــة ا  خُّأن تــدرج التــد  )و(    ملتعلقــةالت يف الــسجون ضــمن اخلطــط والــربامج الوطني

  .يدز والسل، وأن ختصص املوارد الالزمة لتنفيذهاألواباملخدِّرات 
    

    التنمية البديلة    
  :ان النظر يف أن تطلبا من الدول األعضاء ما يلي اللجنتني توّدلَّلع  -٨٩
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أن تضع برامج إمنائية بديلـة تتماشـى مـع خطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل                      )أ(  
العاملية ومع املبـادئ اإلرشـادية    املخدِّرات   متوازنة ملواجهة مشكلة  صوب استراتيجية متكاملة و   

 التسلـسل الـسليم عنـد       الدولية بـشأن التنميـة البديلـة مبـا يـضمن األخـذَ بنـهج متـوازن ومراعـاةَ                  
  الت امليدانية؛خُّتصميم التد

أن ُتيسِّر وصول املنتجات النابعة مـن التنميـة البديلـة إىل األسـواق مبـا يـساهم                    )ب(  
  يف متكني جمتمعات صغار املزارعني من حتقيق دخل مشروع طويل األجل؛

 حامسـاً يف جنـاح      أن تقر باالرتباط الوثيق بـني التنميـة واألمـن باعتبـاره عنـصراً               )ج(  
  .ذة يف مناطق تعاين من ضعف نظمها اإلداريةفَّالربامج املن

    
    ئياألحباث وحتليل االجتاهات والدعم العلمي والتحليلي اجلنا    

  :ان النظر يف أن تطلبا من الدول األعضاء ما يلي اللجنتني توّدلَّلع  -٩٠
  املعلومـــات املتاحـــة بـــشأن اجتاهـــات اجلرميـــة وتعـــاطي نَّأن حتـــيط علمـــاً بـــأ  )أ(  

علــى حنــو غــري مــشروع يف العديــد مــن املنــاطق والبلــدان هــي معلومــات ال تكفــي   املخــدِّرات 
  ة وضع السياسات؛إلرساء أسس حتليلية سليمة تدعم عملي

أن تدعم املكتب يف أداء املهـام املـسندة إليـه مـن أجـل إجـراء حتلـيالت عامليـة                       )ب(  
تكفــل وضــَع إجــراءات تــصٍد دوليــة  باملخــدِّرات جــارتِّعــرب الوطنيــة واال اجلرميــة املنظَّمــة بــشأن

  تكون أكثر فعالية؛
يف بلـدان كـثرية     ات   املخـدِّر  د قـدرة سـلطات العدالـة اجلنائيـة ومراقبـة          أن توطِّ   )ج(  

 املخـدِّرات   على مجع بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقـة وقابلـة للمقارنـة بـشأن اجلرميـة وإنتـاج                
جار هبا وتعاطيها على حنو غري مشروع على الصعيد الوطين من أجل حتسني القدرة علـى                تِّواال

الستقــصائية تــوفري املعلومــات مــن خــالل أدوات معتمــدة تتــيح مجــع البيانــات؛ مثــل الدراســة ا  
جــار باألشــخاص واالســتبيان اخلــاص بالتقــارير  تِّالجتاهــات اجلرميــة والدراســة االستقــصائية لال 

  املنفردة؛ املخدِّرات السنوية وتقرير مضبوطات
ز عمليات مجع ونشر بيانـات ومعلومـات دقيقـة          زِّأن تطلب من املكتب أن يع       )د(  

رات غـري   دِّملتعلقـة باجتاهـات اجلرميـة واملخـ       وموثوقة وقابلة للمقارنة من أجـل تعميـق املعـارف ا          
  املشروعة، وذلك بعدة وسائل منها دعم بناء القدرات لدى الدول األعضاء؛
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 يات الـيت متثلـها    دِّي للتحـ  دِّأن تواصل دعم جهـود املكتـب الراميـة إىل التـص             )ه(  
ا علــى االصــطناعية عــن طريــق تقــدمي املــساعدة إىل احلكومــات بغيــة تعزيــز قــدرهتاملخــدِّرات 

توليــد املعلومــات ذات الــصلة وحتليلــها واإلبــالغ عنــها واســتخدامها، وعــن طريــق مواصــلة   
ر بـشأن املـؤثرات العقليـة اجلديـدة الـذي         كّـ تعاونه معهـا مـستفيداً يف ذلـك بنظـام اإلنـذار املب            

رة يّـ دة واملتغ قَّـ ي لألسـواق املع   دِّيدعم فهَم الدول األعضاء لتلك الظاهرة وقدرَتها على التـص         
  ج فيها تلك املواد؛ّواليت تر

د على أمهية الدور الذي تؤديه املختربات التحليليـة اجلنائيـة باعتبارهـا             دِّأن تش   )و(  
ونظم العدالة اجلنائيـة الوطنيـة، وعلـى     املخدِّرات جزءاً ال يتجزأ من النظم الوطنية املعنية مبراقبة       

ة؛ دَّي للقـضايا املـستج    دِّ سـرعة التـص    قيمة نتائج وبيانات تلك املختربات يف توفري القـدرة علـى          
ــة إىل تزويــد تلــك املختــربات مبــا يلــزم لــدعم ضــمان جــودة       وأن تــدعم جهــود املكتــب الرامي

  .أنشطتها وإىل املسامهة يف إرساء أفضل املمارسات التحليلية اجلنائية
    

    التخطيط االستراتيجي والتقييم    
  :من الدول األعضاء ما يليان النظر يف أن تطلبا  اللجنتني توّدلَّلع  -٩١

ــد       )أ(   ــدروس املستخلــصة عن أن تطلــب مــن املكتــب أن يكفــل االســتفادةَ مــن ال
وضع الربامج والعمليات اجلديدة وإقامةَ دوائر َتعلُّم متينة قادرة علـى إرسـاء ثقافـِة إدارٍة قائمـة                  

  على النتائج؛
كلـها علـى حنـو      أن تطلب من املكتب أن يدمج عملية التقيـيم داخـل املنظمـة                )ب(  

  يـــضمن االســـتخداَم الكامـــل ملبـــادئ التقيـــيم والتقيُّـــَد التـــام هبـــا، عـــالوة علـــى متابعـــة تنفيـــذ   
  .توصيات التقييم

    
    والشراكات، الدعم املايل    

ى بـصفة عاجلـة،   دَّان النظر يف أن تتطلبا من الدول األعضاء أن تتـص   اللجنتني تودّ  لَّلع  -٩٢
ؤ هبا ومـستقرة، مبـا يف ذلـك مـوارد إضـافية           د كافية وميكن التنبّ   للحاجة إىل تزويد املكتب مبوار    

من امليزانية العادية، من أجل متكينه من تنفيـذ العمـل املنـوط بـه بطريقـة مـستدامة؛ وإىل تزويـد             
رة، مـن   شروط ميـسَّ  بـ صة  صَّـ صة أو خم  صَّـ ل أن تكـون غـري خم      ضَّفـ ت الالزمة، ويُ  املكتب بالتربعا 

فعالية للطلب املتزايـد علـى املـساعدة التقنيـة ومـن توسـيع وترسـيخ        أجل متكينه من االستجابة ب  
  .تعاونه التقين مع اهليئات اإلقليمية والبلدان الشريكة يف العامل أمجع


