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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الثالثة والعشرون

  ٢٠١٤مايو / أيار١٦- ١٢فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت٥البند 

  رات توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ
   واجلرمية والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال منع

        اجلرمية والعدالة اجلنائية
  مة عرب الوطنية والفساد مكافحة اجلرمية املنظَّعلى الدويل التعاون  

  
 تقرير األمني العام  

  
  ملخَّص 

ــةً عــن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات     ُيقــدِّم    هــذا التقريــر حملــةً جممل
  أشــكاهلا ومظاهرهــا ومكافحــةجبميــعواجلرميــة يف جمــال مكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة 

األمــم املتحــدة ملكافحــة اتفاقيــة  مــؤمتر األطــراف يف لتقريــرويــأيت هــذا التقريــر تكملــةً  .الفــساد
يف الــسادسة وتقريــر مــؤمتر الــدول األطــراف  اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة عــن أعمــال دورتــه   

إىل جانـب تقـارير األفرقـة       الفـساد عـن أعمـال دورتـه اخلامـسة،           األمم املتحدة ملكافحـة     اتفاقية  
 أعمـال اضـطلع هبـا كجـزء مـن         ويقدِّم التقرير أيضاً معلومات عن       .العاملة اليت أنشأها املؤمتران   

ــذ   ــة اســتعراض تنفي ــة آلي ــدويل     اتفاقي ــشطة التعــاون ال األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد وعــن أن
  .واملساعدة التقنية

                                                                     
  * E/CN.15/2014/1. 
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 مقدِّمة -أوالً 
 
  والعــشرينالثالثــةالــة اجلنائيــة يف دورهتــا ُيقــدَّم هــذا التقريــر إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعد  -١

ــالً ــرَّعم ــاعي   مبق ــصادي واالجتم ــس االقت ــو  .٢٤٧/٢٠١٣ ر اجملل ــضمَّنوه ــن  يت ــات ع  معلوم
 بـالرجوع إىل قـراري اجمللـس      ) املكتـب (أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية        

، "نظَّمـــــة عـــــرب الوطنيـــــةالتعـــــاون الـــــدويل يف مكافحـــــة اجلرميـــــة امل"، املعنـــــون ١٧/٢٠٠٥
، وكـذلك قـرار اجلمعيـة العامـة     "التعاون الدويل علـى مكافحـة الفـساد    "، املعنون   ٢٤/٢٠٠٦و

ــون  ،٦٨/١٩٣ ــة، وال    "املعن ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــامج األمــم املتحــدة ملن ــز برن ســيما  تعزي
 عــن تنفيــذ قــرار معلومــات  أيــضاً التقريــر هــذايتــضمَّنكمــا  ".قدراتــه يف جمــال التعــاون الــتقين

األمـم املتحـدة    تفاقيـة   ال ال جتديد اجلهود من أجـل ضـمان التنفيـذ الفعَّـ          "، املعنون   ٢٢/٣ اللجنة
  ".قيةتفاملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا يف الذكرى العاشرة لبدء نفاذ اال

   
 مة عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّ -ثانياً 

  
  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيةاتفاقية يف مؤمتر األطراف  -ألف 

 
األمــم املتحــدة اتفاقيــة   أنَّ،٦٨/١٩٣ يف قرارهــا ،مــن جديــد اجلمعيــة العامــة أكــدت  -٢

ل أهـم األدوات الـيت يـستعني هبـا اجملتمـع      ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا متثِّـ      
  .مة عرب الوطنيةرمية املنظَّاجل الدويل يف مكافحة

ــ  -٣ ، ٢٢/٣ قرارهـــا، واللجنـــة يف ٦٨/١٩٣، يف قرارهـــا  مـــن جديـــد اجلمعيـــةدتوأكَّـ
ــور، ب   ضــرورة ــة أم ــام، يف مجل ــشاءالقي ــةإن ــة شــفَّافة آلي ــة  وفعال ــة  وشــاملة وغــري تدخُّلي  ونزيه

ألطـراف علـى     مساعدة الـدول ا    بغرض وبروتوكوالهتا،   مةاجلرمية املنظَّ اتفاقية  الستعراض تنفيذ   
تفاقيـة   حتسني تنفيـذ اال    ومراعاة منها للحاجة املاسة إىل     وفعَّاالً،   ا تام تنفيذاً تلك الصكوك    تنفيذ

سـيما    الدولَ األعضاء إىل مواصلة احلوار بـشأن إنـشاء تلـك اآلليـة، وال              دعت،  وبروتوكوالهتا
مم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة   األاتفاقية  انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف بالنظر إىل قرب 

  .٢٠١٤نظَّمة عرب الوطنية يف عام امل
األمـم املتحـدة   اتفاقية جدول أعمال الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف        وسوف يشمل     -٤

تـشرين   ١٠ إىل   ٦ عقد يف فيينـا يف الفتـرة مـن        مـة عـرب الوطنيـة، الـذي سـيُ         ملكافحة اجلرميـة املنظَّ   
ــوبر /األول ــذ اال، اســتعراض٢٠١٤أكت ــة  تنفي ــدويل  اوبروتوكوالهتــتفاقي ، وكــذلك التعــاون ال

قيـة، مبـا يف ذلـك       تفا الـوارد يف اال    تعريفهـا واملساعدة التقنية ومكافحة اجلـرائم اخلطـرية حـسب          
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خالل الفتـرة   و. عاملة ة أفرقة وقد أنشأ املؤمتر مخس   . مةلجرمية املنظَّ لبعاد اجلديدة   األشكال و األ
  . اجتماعاتة اخلمسالعاملة األفرقة من ةالثاملشمولة بالتقرير، عقدت ث

قد االجتماع السابع لفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملـساعدة التقنيـة يف            ُعقد  و  -٥
ــرة مــن   ــا يف الفت ــشرين األول ٣٠ إىل٢٨فيين ــوبر /ت ــاقش  و. ٢٠١٣أكت يف ذلــك االجتمــاع، ن

ني التشريعات الوطنية يف جمـاالت حتديـد        الفريق العامل املساعدة واملمارسات اجليدة واملقارنة ب      
 وإنـشاء بـرامج لبنـاء القـدرات ألعـضاء النيابـة       مـة؛ علـى اجلرميـة املنظَّ  شهود  الضحايا و الومحاية  

ــز التعــاون           ــك لتعزي ــا يف ذل ــانون، مب ــاالت إنفــاذ الق ــضائية ووك ــسلطة الق ــضاء ال ــة، وأع العام
اجلرميــة اتفاقيــة شريعات الوطنيــة مــع  واملــساعدة يف مواءمــة التــمــا بــني الوكــاالت؛والتنــسيق في

  .مة وبروتوكوالهتااملنظَّ
جـار باألشـخاص يف فيينـا يف الفتـرة     قد االجتماع اخلامس للفريق العامل املعين باالتِّ     ُعو  -٦

ز الفريــق العامــل علــى يف ذلــك االجتمــاع، ركَّــو. ٢٠١٣نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٨ إىل ٦مــن 
اصـة  خبجار باألشخاص، و   بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتِّ      الواردة يف  الرئيسيةحتليل املفاهيم   

 وكيفيـة  مـة، مـع التركيـز علـى مفهـوم املوافقـة؛      ملنظَّاجلرميـة ا تفاقيـة  ل الالنساء واألطفال، املكمِّ  
احلــد مــن الطلــب، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تعزيــز الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص،     

أشكال االستغالل الـيت مل ُتـذكر صـراحةً         و جار باألشخاص؛ وامل اليت تدفع إىل االتِّ    وحتديد الع 
أو املمارســات الوطنيــة أو  ولكنــها نــشأت يف الــسياقات االتِّجــار باألشــخاص، يف بروتوكــول

  .اإلقليمية أو الدولية
 هتريب املهـاجرين يف فيينـا يف الفتـرة           مبسألة قد االجتماع الثاين للفريق العامل املعين     ُعو  -٧

ــن  ــاين  ١٣ إىل ١١م ــشرين الث ــوفمرب /ت ــاء. ٢٠١٣ن ــاعويف أثن ــشت االجتم  املمارســات ، نوق
 عـرب   غري الرمسي تعددة الوكاالت والتعاون    املراكز  املي اخلاصة، و   التحرِّ أساليباجليدة يف جمال    

  .احلدود وتبادل املعلومات
  وسوف وكانت املناقشات اليت جرت خالل االجتماعات الثالثة املذكورة أعاله مثمرةً           -٨
  .ع التوصيات املعتمدة يف تلك االجتماعات إىل املؤمتر للنظر فيها يف دورته السابعةُترفَ
  

  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة اتفاقية تشجيع التصديق على  - باء 
  عرب الوطنية وتنفيذها

 
ففـي   .هـا اجلرمية املنظَّمـة وبروتوكوالهتـا اجتـذاب الـدول لالنـضمام إلي     اتفاقية واصلت  -٩

ــام  ــدَّ،٢٠١٣عـ ــة قت ســـت دول علـــى اال صـ ــراف   (تفاقيـ ــايل لألطـ ــدد اإلمجـ ــار العـ حبيـــث صـ
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 العـدد   حبيـث صـار   (جـار باألشـخاص      دول علـى بروتوكـول االتِّ      مخـس قت   وصدَّ ؛)دولةً ١٧٩
 دول علـى بروتوكـول مكافحـة هتريـب          ثـالث قت  ؛ وصـدَّ  ) دولـة  ١٥٩اإلمجايل لألطـراف فيـه      

مـة  األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّ     تفاقية  بحر واجلو، املكمِّل ال   املهاجرين عن طريق الرب وال    
 دول علـى    تـسع قت  ؛ وصـدَّ  ) دولـةً  ١٣٨ العدد اإلمجايل لألطراف فيه      حبيث صار (عرب الوطنية   

جـار هبـا بـصورة      بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والـذخرية واالتِّ         
 حبيـث صـار  (مة عـرب الوطنيـة     األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ    تفاقية   ال غري مشروعة، املكمِّل  

  ). دول١٠٧العدد اإلمجايل لألطراف فيه 
مـــة وبروتوكوالهتـــا اجلرميـــة املنظَّاتفاقيـــة   علـــى للتـــصديقالقانونيـــةتـــوفري املـــساعدة و  -١٠

. رات واجلرميــةخــدِّكتــب املعــين باملامل مــن الوظــائف األساســية الــيت يــضطلع هبــا  هــو هاوتنفيــذ
، الطلـب  عنـد ،  املكتـب واملكاتـب امليدانيـة     قدمها مقـر  ي اليت   التشريعيةوتشمل أنشطة املساعدة    

تفاقيـــة  االومقتــضيات تــدريب للــسلطات املعنيــة واملمارســـني علــى خمتلــف جوانــب       تــوفري ال 
لــدعم ورة بــشأن التــشريعات القائمــة وتقــدمي ا املــشوإســداء، الثغــراتوبروتوكوالهتــا، وحتليــل 

  .ينيلربملانل املشورة إسداء، مبا يف ذلك هاالتشريعات أو تعديل لصوغ
أم علـى التجـرمي أم       الداخلية قوانني التعاون الدويل     قة على املناَس جهود   زتوسواء ركَّ   -١١
اسـتخدام األدوات القانونيـة    فـإنَّ  محايـة الـشهود،    مـن قبيـل   قيـة،   تفاجوانب أخرى مـن اال     على

 منهجيـة   تـوفر األدوات القانونيـة    فـ .  أمر بالغ األمهيـة    قةمن أجل املناسَ  التقنية  يف تقدمي املساعدة    
  . أم يتلقوهنا املساعدة التقنيةيقدمون جلميع أصحاب املصلحة، سواء كانوا وإرشاداًمشتركة 

 مكونـات متثل األحكام التشريعية النموذجية والقوانني النموذجيـة واألدلـة التـشريعية            و  -١٢
 القـوانني واألحكـام النموذجيـة    ومل توضـع .  التشريعات الوطنيةقةملناَساملساعدة هامة يف تقدمي  
حتياجـات كـل    ال عمة لكـي تطـوَّ    ما هي مـصمَّ   وإنَّ يف القوانني الوطنية،      مباشرةً بقصد إدراجها 
ــة يف ضــوء ــه مــن دول ــة واقتــصادية وثقافيــة، وذلــك بعــد     مــا تنفــرد ب ــة واجتماعي  تقاليــد قانوني
بقـصد   األدلـة التـشريعية      مل توضـع  ،  وكـذلك . للـسياق التـشريعي فيهـا      عوجـام  استعراض دقيق 

  الـيت  من اخليارات واألمثلـة طائفة بل لتوفري، اوبروتوكوالهتتفاقية   سبل ووسائل تنفيذ اال    فرض
 ، مــع مراعــاة فيهــالنظــرا اغة التــشريعات علــى الــصعيد الــوطينيصــالقــائمون علــى رغــب قــد ي

  .ملستويات املتفاوتة يف التنمية املؤسسيةوا  املختلفةالتقاليد القانونية
ــد وضــع مكتــب املخــدِّ    -١٣ ــةوق ــة   رات واجلرمي ــد مــن األحكــام والقــوانني النموذجي  العدي

ــة باال ــة املتعلق ــا، تفاقي ــهاوبروتوكوالهت ــة     : ومن ــة ملكافحــة اجلرمي ــشريعية النموذجي ــام الت األحك
جـار  جزائها ومكوناهتا وذخريهتـا واالتِّ    مة؛ والقانون النموذجي ملكافحة األسلحة النارية وأ      املنظَّ
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هبا بصورة غري مشروعة؛ والقانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين؛ والقـانون النمـوذجي             
مـن   (جار باألشخاص؛ والتشريع النموذجي بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهـاب      ملكافحة االتِّ 

ــة بــشأن غــسل ا ؛ )نظــم القــانون املــدين أجــل  ألمــوال ومتويــل اإلرهــابيني  واألحكــام النموذجي
صدر نــسخة منقحــة ستــ) (مــن أجــل نظــم القــانون العــام  (والتــدابري الوقائيــة وعائــدات اجلرميــة

والقـانون النمـوذجي   ، "القانون النموذجي بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة      "و؛  )قريباً
 املطلــوبنيشأن تــسليم  معاهــدة منوذجيــة بــ املكتــب أيــضاًوقــد وضــع. املطلــوبنيبــشأن تــسليم 

  .ومعاهدة منوذجية بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية
، باألدويـة املزيفـة   جـار   وقد بـدأ املكتـب وضـع أحكـام تـشريعية منوذجيـة ملكافحـة االتِّ                 -١٤

نموذجيـة  التـشريعية  الحكـام  ومـن املزمـع أن تكـون األ   . مـة اجلرمية املنظَّاتفاقية  شيا مع   اوذلك مت 
ــةًمــصحوب ــارات صــياغية   ات بتعليق ــشمل خي ــنُّ    وأن ت ــع ال ــى مجي ــا عل ــة ميكــن تطبيقه م ظُ خمتلف
 وأوضــاعها كانــت تقاليــدها القانونيــة  اأيــحتياجــات كــل دولــة،  ال تطويعهــا وميكــنالقانونيــة 

تـــشريعية الحكـــام األ  هـــذهتـــستهدف وإذْ. االجتماعيـــة واالقتـــصادية والثقافيـــة واجلغرافيـــة   
 لتقـــدمي هـــا ســـوف يـــستعان هبـــافإنَّ التـــشريعات، صـــائغيســـيما  نموذجيـــة احلكومـــات، والال

ــدان يف     ــساعدة إىل البل ــشارية وامل ــشريعات  / وحتــديث وصــوغاخلــدمات االست ــة الت أو مراجع
  .باألدوية املزيفةجار الوطنية ذات الصلة ملكافحة االتِّ

 أعـدَّها ة الـيت    األدلَّـ سلـسلة مـن     بل األحكام والقوانني النموذجية املذكورة أعاله       وتكمَّ  -١٥
ــب،  ــهااملكت ــة املتبادَ  ومن ــساعدة القانوني ــل امل ــسليم  دلي ــة وت ــدويل  اجملــرمنيل ــاون ال ــل التع ، ودلي

ر ، واليت تـوفِّ    والدليل اخلاص بالنقل الدويل للمحكوم عليهم      ،ألغراض مصادرة عائدات اجلرمية   
  .لتعاون الدويلا  من أجلمعلومات إضافية عن آليات

تفاقيـة  ق باال فيمـا يتعلَّـ  القانونيـة هـذه األدوات يف تقـدمي املـساعدة    اسـتخدام  ومن شأن     -١٦
 احتياجــات التقاليــد القانونيــة، مبــا يف ذلــك املبــادئ الدســتورية ي خمتلــف يلبِّــأنْوبروتوكوالهتــا 

 االجتماعيـــة  األوضـــاع، وكـــذلك خمتلـــف القائمـــة واهلياكـــل القانونيـــة وترتيبـــات اإلنفـــاذ   
 مبـا  سقةً أن تكـون هـذه املـساعدة متَّـ    ينبغييف نفس الوقت،    و. رافيةواالقتصادية والثقافية واجلغ  

ل طلبـات   درجة كافية من املواءمة التشريعية يف كل بلد حبيث ميكن تبـادُ           بفيه الكفاية للسماح    
ــة املتبادَ  ــسليم اجملــرمني  املــساعدة القانوني ــة وت ــرامل ــشأن التحقيقــات   تفا اوإب ــات ب قــات أو ترتيب

  . أشكال أخرى من التعاون الدويليفكة املشتركة واملشاَر
 والتخطــيط هــا وتقييمالقــوانني الســتعراض دعــم العمليــات الوطنيــة الدوريــة  يفورغبــةً  -١٧
اتفاقيــة  بــشأنتقيــيم االحتياجــات ل دليــل يف وضــع املكتــب شــرع، هالمــساعدة التقنيــة وتقــدميل
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اإلجـراءات الـيت ميكـن     على إرشـادات بـشأن تقيـيم         هذا الدليل  تويحيوسوف  . مةاجلرمية املنظَّ 
  .مةاجلرمية املنظَّاتفاقية  تنفيذ ساقحرصاً على اتِّ  ما دولة طرفخذهاأن تتَّ
مة لـتمكني اخلـرباء     دة وأسئلة مـصمَّ   رات موحَّ دليل من جمموعات من مؤشِّ    الوسيتألف    -١٨

 من املنظمات الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة واحلكومـات الوطنيـة واملؤسـسات ذات الـصلة،                
د جلوانـب خمتـارة مـن    عني، مـن إجـراء تقيـيم شـامل أو حمـدَّ     وخصوصاً واضعي السياسات واملشرِّ 

ويشمل ذلك حتديد الثغرات يف التـشريعات القائمـة وتنفيـذ وتيـسري             . مةاجلرمية املنظَّ اتفاقية  تنفيذ  
 االحتياجـات يـة   الثغرات وتلب بسدِّ واٍفعىن على حنوٍ  إعداد وإقامة مشاريع املساعدة التقنية اليت تُ      

  .حرز يف التنفيذم املُرات األداء لتقييم التقدُّ وضع مؤشِّوتيسري املستبانة
ر أيضاً معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف ملواءمة تـشريعاهتا الوطنيـة               وتتوفَّ  - ١٩

ك يف  شاُرتَّـ ال"ابـة املكتـب     وبروتوكوالهتـا يف قاعـدة بيانـات التـشريعات يف بوَّ          تفاقية  مع أحكام اال  
ن إلدارة املعـارف، والـيت تتـضمَّ      )" شـريلوك (مة  لكترونية والقوانني املضادة للجرمية املنظَّ    املوارد اإل 

ويــسعى . ة إىل دليــل الــسلطات الوطنيــة املختــصَّاً قاعــدة بيانــات للــسوابق القــضائية ورابطــ أيــضاً
ة بـاجلهود الدوليـة واإلقليميـة       قـ إىل مجـع كـل املعلومـات املتعلِّ       " شـريلوك "ابة  املكتب من خالل بوَّ   

  .مة يف موقع واحد على الويب، وذلك لتيسري تعميم املعلوماتوالوطنية ملكافحة اجلرمية املنظَّ
   

  اجلرمية املنظَّمةاتفاقية تنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل يف   
 
مـة عـرب    نـع اجلرميـة املنظَّ    خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ساهم املكتب يف التعاون الدويل مل           -٢٠

الوطنية ومكافحتها بتقدمي اخلدمات االستشارية القانونية لصوغ تشريعات جديـدة أو السـتعراض             
نــام  لــة وتــسليم اجملــرمني يف إثيوبيــا وفييــت وتعــديل األطــر القائمــة بــشأن املــساعدة القانونيــة املتبادَ 

سي للتعـاون   طارهـا املؤسَّـ   إوبيا يف وضع     على مساعدة إثي   ويعكف املكتب أيضاً  . وميامنار ونيجرييا 
  .سيما من خالل وضع إجراءات العمل القياسية لسلطتها املركزية الدويل، وال

لـة   طلبات املـساعدة القانونيـة املتبادَ      ىتتلقَّ،  لةإنشاء سلطة مركزية مسؤولة وخموَّ    وليس    -٢١
يف  ا أصـبح ضـروري    بلمة   املنظَّ اجلرميةاتفاقية   د شرط رئيسي يف   جمرَّ  وتلتمسها، وتسليم اجملرمني 

تلـك الطلبـات   ل االسـتجابة  إىل   احلاجـة اهـا كـل بلـد و      تلقَّيلعدد املتزايد من الطلبـات الـيت        ا ضوء
 يـساعد علـى      أن  علـى هـذه املهـام      ةسي املؤسَّـ  الصبغةإضفاء  ومن شأن   .  وكاملةً  عاجلةً استجابةً
لـة وتـسليم   ملـساعدة القانونيـة املتبادَ  مراقبـة تنفيـذ ا   العمـل علـى      و ة واحـد  هيئـة  يف   الدرايـة تركيز  
 مـع  قيمـت الـيت أُ مـة  قيِّالت ال الـصِّ سية و سهم يف احلفاظ على الـذاكرة املؤسَّـ       ه يُ كما أنَّ . اجملرمني

  . الزمنعلى مرِّالبلدان الشريكة 
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عني  املـدَّ على إنـشاء شـبكة مـن   د عمل عن بال املكتب، فق العناصر  مل تغرب هذه وإذْ  -٢٢
لــة ي وإعــداد طلبــات املــساعدة القانونيــة املتباَدات املركزيــة املــسؤولة عــن تلقِّــني والــسلطالعــاّم

 جهــات تــسميةمــن خــالل و.  أمريكــا الوســطى وغــرب أفريقيــا  مــن كــلٍّوتــسليم اجملــرمني يف
 حتتـــوي علـــى  ويـــب وإنـــشاء مواقـــعيـــة تدريبودوراتصال وعقـــد اجتماعـــات منتظمـــة االتِّـــ

عني ركزيــة واملــدَّهــذه الــشبكات الــسلطات املاعد الوطنيــة، ســوف تــس اهليئــاتمعلومــات عــن 
م ظُ الــنُّعــنل املعلومــات  مــع نظــرائهم، وتبــاُدصــالت العمــل تطــوير علــى ني املــشاركنيالعــاّم

ع مَّــاســتحداث جمدة، وبالتــايل م املمارســات اجليِّــ وتقاُســم منــهكــلٍّدى  لــ واإلجرائيــةالقانونيــة
  .يف القضايا اجلارية التعاون تيسري ممارسة داخل كل منطقة من شأنه

 متـه نظَّ يف تـدريب     نيعني العـامّ  مـن املـدَّ    ١ ٣٠٠، شـارك أكثـر مـن        ٢٠١١منذ عام   و  -٢٣
 مـن   عـةً  متنوِّ جمموعـةً وتنـاول   مة  اجلرمية املنظَّ   ملكافحة أمريكا الوسطى يف   نيعني العامّ  املدَّ شبكة

ــهااملواضــيع،  ــزاز والتنــصُّ من ــة اإللك تاالبت ــة وغــسل األمــوال ومجــع األدل أفــضت وقــد . تروني
ت بالفعــل إىل مجــع وأدَّنتــائج ملموســة عــن طريــق تنــسيق التحقيقــات املــشتركة،  إىل  الــشبكة
 يتهامـات واإلدانـات يف أكثـر مـن اثـن           وضبط ومـصادرة األمـوال وعائـدات اجلرميـة واالتِّ          ةاألدلَّ
 تـسع حلقـات عمـل      عمـل وطنيـتني و     ْي  حلقـت  الـشبكة مـت   ، نظَّ ٢٠١٣يف عـام    و. قضية ةعشر

ــة ومخــسة اجتماعــات   ــتقين وتعاونــت مــع   لإقليمي ــمنظومــةلتعــاون ال  ل أمريكــا الوســطى  تكاُم
  . واملنظمة الدولية للهجرة ومركز وودرو ويلسون الدويل للباحثنيومنظمة الدول األمريكية

اجتمـاعني  ل أوَّني يف غـرب أفريقيـا   عني العـامّ عقدت شبكة السلطات املركزيـة واملـدَّ    و  -٢٤
، بالتعــاون مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا وحمكمــة ٢٠١٣يف عــام  هلــاإقليمــيني 
ــدى هــذه اجلماعــة العــدل  ــد متَّ. ل ــسري بالفعــل وق ــى هــامش هــذ   تي ــدين عل ــاون بــني بل ين  التع

 املـساعدة لتعـديل   لتمـاس ا طلبـات ب م مـن التقـدُّ  نت الشبكة بعـض البلـدان    وقد مكَّ . االجتماعني
ت خدَماســُتكمــا . التعــاون الــدويل أو إلنــشاء ســلطة مركزيــةمــن أجــل لــديها اإلطــار الــوطين 

 مـن   يتقاسم مبوجبـه واحـد    ق  تفاى إىل ا  ا أدَّ  كوسيلة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، ممَّ       الشبكة
  . ثنائيةبعثة املنطقة كجزء من بلد آخر يف مع خربته ماًكثر تقدُّاألبلدان غرب أفريقيا 

 بـشأن خمتلـف    واضـعي الـسياسات       لـدى   الـوعي  رفـع مـستوى   كما عمل املكتب على       -٢٥
ــة جوانــب  ــة املنظَّاتفاقي ــمــة اجلرمي ــدريب أعــضاء   صلة باملتَّ ــدويل وت ــاون ال ــدَّالتع ــاّمامل  نيعني الع
وبـشأن أفـضل املمارسـات يف جمـال         تفاقيـة    إنفـاذ القـانون علـى اسـتخدام اال         ومـوظفي والقضاة  

 العديـد مـن االجتماعـات اإلقليميـة         قـد ، عُ دديف هـذا الـصَّ     و .التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة     
 معـرض  يفو.  يف منطقـة الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا         والوطنية واألنشطة التدريبية، وخاصةً   

، وذلـك باسـتخدام دراسـات    ةج العمليـ ُه املكتب بشكل خاص علـى الـنُّ      ديشدِّ،  تقدمي التدريب 
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بـات عـن التعـاون الـدويل يف      ة وكتيِّ لَّـ  أد ه مـن  من قبيل ما يعدُّ   ،  مة خصيصاً احلالة وأدوات مصمَّ  
ــة و  ــسائل اجلنائي ــات  امل ــة طلب ــة املتبادَ أداة كتاب ــساعدة القانوني ــةامل ــام املاضــي و. ل  ، ســعىيف الع

 تقـدمي  معـرض  أو هو يف     مقدَّ و ه أوجه التآزر بني خمتلف جماالت عمل       إىل استغالل  املكتب أيضاً 
 يف منطقــة الــشرق األوســط ، وخاصــةًكةاملــشتراالجتماعــات  و التدريبيــةاألنــشطةالعديــد مــن 

  . ناميبيايفو) أم اإلقليميسواء على الصعيد الوطين (ومشال أفريقيا 
الــذي  ،راتكافحــة املخــدِّمل املكتــب بعــه الــذي يتَّيهج األقــاليمنَّالــ عناصــر  أحــدمــنو  -٢٦

كــز تعزيــز التعــاون الوثيــق بــني مرا  وهــ ،رات مــن أفغانــستاناملخــدِّب جــاراالتِّوقــف يــستهدف 
  مـواطن  لتحقيـق ذلـك، اقتـرح املكتـب االسـتفادة مـن           و. ات تنسيق إنفاذ القانون القائمة    ومنصَّ
إلقامــة وتعزيــز روابــط " شــبكات شــبكة"إنــشاء ب وذلــكلــشبكات الفرديــة يف ا  اجملتمعــةةالقــوَّ

  .جاراالتِّ يف جمال مكافحة اهليئات  خمتلفالتعاون بني
ــا، يف  قــد اجتمــاع مــشترك ، ُعمتهيديــةكخطــوة و  -٢٧  بــني الوكــاالت يف اســطنبول، تركي

الوكــاالت واليــات وأولويــات ، ُنظــر يف  هــذا االجتمــاعويف. ٢٠١٣ديــسمرب /كــانون األول
ــشاركة ــها، امل ــسيق يف آســيا الوســطى    ومن ــيج   املركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتن ومركــز اخلل

ركــز إنفــاذ القــانون  ومة،، وخليــة التخطــيط املــشتركراتللمعلومــات اجلنائيــة ملكافحــة املخــدِّ
وحـضر االجتمـاع   . التنفيذيـة األنـشطة  يف فرص التعاون وتنسيق  وُبحثنوب شرق أوروبا،   جل
الدوليـة   نظمـة امل، و )يوروبـول ( مكتـب الـشرطة األورويب       ومنهم ،لون عن الشركاء الدوليني   ممثِّ
 ،ك العامليــة، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا ومنظمــة اجلمــار)اإلنتربــول(لــشرطة اجلنائيــة ل

عقــد ُيومــن املتوقــع أن .  التعــاون بــني األطــرافعــن بيــان مــشترك وصــدر يف ختــام االجتمــاع
  . ذات الصلةالتنفيذية من أجل تعزيز التعاون يف األنشطة ٢٠١٤اجتماع مماثل يف عام 

شـبكة   دعملة يف دعم إقامة الشبكات األقاليمية،        بواليته املتمثِّ  ويواصل املكتب، عمالً    -٢٨
ترداد املوجودات التابعـة لفرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة ملكافحـة غـسل األمـوال يف               اس

كما يواصل دعم شبكة اجلنوب األفريقي املـشتركة بـني الوكـاالت السـترداد             . أمريكا اجلنوبية 
ــدات ا      ــوال وعائ ــاملي ملكافحــة غــسل األم ــامج الع ــل  املوجــودات مــن خــالل الربن ــة ومتوي جلرمي

 يف إطالق الـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات               لتابع له، وساعد  اإلرهاب ا 
  .آسيا واحمليط اهلادئيف منطقة 

ــامج العــاملي ملكافحــة غــسل األمــوال وعائــدات اجلرميــة    ز ركَّــ،٢٠١٣يف عــام و  -٢٩  الربن
 قـد ومـن املزمـع ع    .  على جدوى إقامـة شـبكة مماثلـة يف غـرب أفريقيـا              جهوده ومتويل اإلرهاب 

 مــصادرة هبــدف تــشجيع البحــث يف جمــال    ٢٠١٤مــارس /يف آذارمــؤمتر إقليمــي يف داكــار   
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م القائمـة يف مجيـع      ظُتحسني فعاليـة الـنُّ    لبل   واستكشاف سُ  وإدارهتا يف غرب أفريقيا    املوجودات
  .سترداد املوجودات يف املنطقةال إقامة شبكة مشتركة بني الوكاالتأحناء املنطقة من خالل 

 املـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات ملـساعدة       العـاملي،  من خالل الربنامج،م املكتب ويقدِّ  -٣٠
قات املاليــة غــري املــشروعة ووقفهــا وكــذلك حجــز عائــدات   الــدول األعــضاء علــى منــع التــدفُّ 

لتوثيــق  املكتــب مــع البنــك الــدويل واإلنتربــول  ، تعــاون٢٠١٣ويف عــام . املخــدِّرات واجلرميــة
ع التــدفقات املاليــة غــري املــشروعة مــن أنــشطة تتبُّــ: مــسارات القراصــنة وصــوغ التقريــر املعنــون

باإلضــافة إىل و. ٢٠١٣نــوفمرب / يف تــشرين الثــاينشرالــذي ُنــ، القرصــنة قبالــة القــرن األفريقــي
قات املاليـة غـري املـشروعة مـن          التـدفُّ  حـول  ية عمل أقاليم  حلقةذلك، يعمل املكتب على تنظيم      

  .٢٠١٤مايو /يف أيار يف بريتوريا من املزمع عقدها ،ةيجار باألحياء الربِّاالتِّ
 والبنــك الــدويل يف جمــال مكافحــة رات واجلرميــة املخــدِّشراكة بــني مكتــبوأفــضت الــ  -٣١

 الربنـامج   ويواصل لتا املنظمتني؛  إجيابية لك  نواتج  إىل  أخرى غسل األموال ومتويل اإلرهاب مرةً    
 مكافحـة  بـشأن  امليكونـغ  شـبه إقلـيم   يف هموجِّـ م تكـاليف توظيـف   العاملي والبنك الـدويل تقاسُـ     

  .غسل األموال ومتويل اإلرهاب
.  الربنـامج الرائـد لتقـدمي املـساعدة التقنيـة يف هـذا اجملـال           هني هو املوجِّال يزال برنامج    و  -٣٢
يات الـيت تواجههـا     الحتياجـات واألولويـات والتحـدِّ     ل أفـضل    فهـمٍ ل ر للمكتـب وسـيلةً     يـوفِّ  فهو

ــضاء ا  ــدول األع ــشاء وتطــوير نُ  ال ــستفيدة يف إن ــمل ــل    ظُ ــوال ومتوي م شــاملة ملكافحــة غــسل األم
 قـادرون علـى     همفـإنَّ ،   مـا   أو منطقـة    مـا   يف بلد  لفترة طويلة  هنيوبفضل وجود املوجِّ  . اإلرهاب

  أكثـر فعاليـةً   علـى حنـو  تـسمح هـذه العالقـات   و. املعنيـة وكاالت   ال  مع  مفيدة إقامة عالقات ثقة  
ستدامة للوكاالت الرئيسية، مبا يف ذلـك وحـدات االسـتخبارات املاليـة،              بناء القدرات امل   بتوفري

، ٢٠١٣ويف عـام  . وواضـعي الـسياسات   ،نيعني العـامّ ووكاالت إنفاذ القانون، ومكاتـب املـدَّ   
ــدىكــان ــشارو املكتــب  ل ــون مست ــيم ن يف إقليمي ــغ امل شــبه إقل ــشمل  (يكون ــا ي ــة الو م مجهوري

فاسـو    بـنن وبوركينـا  مـا يـشمل  (ويف غـرب أفريقيـا   ) ديـا كمبوفييت نام والدميقراطية الشعبية و 
ديفـوار   وكـوت فـريدي   وكابوبيساو -وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا وتوغو والسنغال وسرياليون  

  واملـسائل  القانونيـة املـسائل  يفسـيما   ملـساعدة البلـدان، وال    ) وليبرييا ومايل وموريتانيـا والنيجـر     
ه ز املوجِّـ  ويركِّـ . مكافحة غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب        إنفاذ القانون، يف جمال     بذات الصلة   
ــرُّ  ــذي مقـ ــا هالـ ــسوانا و  ( يف بريتوريـ ــوال وبوتـ ــشمل أنغـ ــا يـ ــة  مـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ
علــى )  وليــسوتو ومــالوي وموزامبيــق وناميبيــاوســوازيلندفريقيــا وزامبيــا وزمبــابوي أ وجنــوب

  . البلدان يفاملوجودات مصادرة مظُ ُنعلى تعزيز وجه اخلصوص
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يف إثيوبيــا (م املكتــب وشــارك يف سلــسلة مــن حلقــات العمــل      ، نظَّــ٢٠١٣ويف عــام   -٣٣
ــا فاســو ومجهوريــة إيــران اإلســالمية ومجهوريــة     ــنوباكــستان وبوتــسوانا وبوركين ــا ت  املتحــدة زاني

ــوب ــا  وجن ــة وأفريقي ــسطنيدول ــت   فل ــشيل وفيي ــسنغال وسي ــام  وال ــابوون ــريدي  ك ــا ف وكمبودي
ــوار وك وكـــوت ــيمن  ديفـ ــر والـ ــار والنيجـ ــا وموريـــشيوس وميامنـ ــا ومـــايل وموريتانيـ حـــول ) ينيـ
املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وذلك إلتاحة قدرات مستدامة يف تلك             املواضيع
  .األعضاء الدول
مـوظفي   املالية وتـدريب     االستخبارات إنشاء وحدات    على املساعدة    موضوع وسيظلُّ  -٣٤

 يف إطــار التقنيــة املــساعدة  يف جمــالملكتــبا مــن أولويــاتوظفني القــضائيني إنفــاذ القــانون واملــ
  . وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهابجمه العاملي ملكافحة غسل األموالبرنا
   

األمم املتحدة ملكافحة اتفاقية تشجيع التصديق على الربوتوكوالت امللحقة ب - جيم 
 ربوتوكوالتاجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وتنفيذ تلك ال

 
 جار باألشخاص االتِّبروتوكول -١ 

 
جار باألشـخاص مـن خـالل       يساعد املكتب الدول األعضاء على تنفيذ بروتوكول االتِّ         -٣٥

ُتدمج املشورة حول التعاون الدويل يف املـسائل اجلنائيـة          و .املساعدة التقنية تقدمي  وضع املعايري و  
  .ذات الصلةيف مجيع أنشطة املكتب 

جــار بالبــشر،  قاعــدة بيانــات الــسوابق القــضائية يف جــرائم االتِّدتعهُّــ املكتــب ويواصــل  -٣٦
ــاة ودروب       وهــي ــضحايا واجلن ــسيات ال ــى تفاصــيل عــن جن ــوي عل ــة حتت ــات عاملي  قاعــدة بيان

عموميـة   أداة   وقاعدة البيانات هذه هـي    . التهريب واألحكام وغريها من املعلومات ذات الصلة      
 األمنــاط واسـتبانة  ز رؤيـة املالحقـات واملمارسـات الناجحـة    تعزيـ  الويـب ترمـي إىل  علـى شـبكة   

 املــسامهة يف ي مــن قاعــدة البيانــات هــوالغايــة. جــار باألشــخاصاالتِّب وتــشجيع التوعيــةالعامليــة 
، منـت قاعـدة البيانـات بـسرعة         ٢٠١١منـذ عـام     و. زيادة عـدد اإلدانـات علـى الـصعيد العـاملي          

مجيـع  و.  قـضائية  والية٧٨ً يف قضيةً ٩٣٥أكثر من  الوصول إىل معلومات عن      ر اآلن وهي توفِّ 
  .ليزية والفرنسية واإلسبانيةكاإلنب متاحةبيانات ال يف قاعدة  القضايامعلومات

جـار باألشـخاص مجعـت       مكافحـة االتِّ   بشأن عمل تدريبية إقليمية     حلقةم املكتب   نظَّو  -٣٧
 بابوا غينيـا اجلديـدة وتونغـا        وهي ، العدالة اجلنائية من دول جزر احمليط اهلادئ        يف جمال  ممارسني

 قـدت ُعو. دة وواليـات ميكرونيزيـا املوحَّـ   كرييبـاس فيجـي و ووجزر سليمان وسـاموا وفـانواتو    
 بالتعـاون مـع مـؤمتر    مـت ظِّوُن. ٢٠١٣ هيوني/حزيران ١٩  إىل١٧سوفا يف الفترة من    يف   احللقة
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 سي يف التنـسيق والتـدريب   لـدوره الرئيـ   يف منطقـة احملـيط اهلـادئ تقـديراً    اهلجـرة شؤون  مديري  
  . املعارف وتعزيز التعاون اإلقليميموتقاُس
جـار بالبـشر    م املكتـب، بالتعـاون مـع األمانـة الدائمـة للجنـة الوطنيـة ملكافحـة االتِّ                 نظَّو  -٣٨

ــسيربانية   ــدوفا، دورةً  يفومركــز مكافحــة اجلــرائم ال ــة مول ــة يف مجهوري ــةً وزارة الداخلي   تدريبي
 حتـسني  " بعنـوان ، يف إطـار مـشروع املكتـب   الـسيربانية رائم  اجلـ كافحـة    تعزيـز القـدرات مل     بشأن
جــار باألشــخاص يف جنــوب شــرق أوروبــا مــع التركيــز بــشكل  تِّلال العدالــة اجلنائيــة ياتتــصدِّ

، ٢٠١٣ هيونيـ /حزيـران  ٢٠ إىل ١٨قـدت الـدورة يف كيـشيناو مـن          وُع". خاص على مولـدوفا   
  .نيعني عاّممدَّ ٤ وقاًحمقِّ ٢٤، منهم  مشاركا٢٨ًا وحضره

ــ  -٣٩ ــب، م ونظَّ ــة   بالعمــل املكت ــشؤون اخلارجي ــدعم مــن وزارة ال ــدل وب ــع وزارة الع   يفم
ــو، دورةً ــةًالكونغ ــة يف جمــال مكافحــة االتِّ    تدريبي ــة اجلنائي  جــار يف األشــخاص  ملمارســي العدال

 أسـاليب زت الدورة التدريبيـة علـى       ركَّو. ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨ إىل   ٢٦ من   وذلك
تمـت  اخُتو. سيما بالنسبة للتحقيقات املالية، والتعـاون الـدويل واإلقليمـي          ي اخلاصة، وال  تحرِّال

  .ص حملاكمة صوريةصِّيوم ُخبالدورة التدريبية 
 االحتــاد  بعثــة مــعبالعمــلم املكتــب، تعزيــز التعــاون الــدويل يف العــراق، نظَّــ  يف ورغبــةً  -٤٠

ــة  ــاألورويب املتكامل ــانون ل ــراا يفسيادة الق ــةق، لع ــدويل ملكافحــة    حلق ــاون ال  عمــل حــول التع
نـوفمرب  /تـشرين الثـاين    ٢٠إىل ١٧ يف بغداد يف الفترة مـن         احللقة قدتُعو. جار باألشخاص االتِّ

 وغريهـم   نوعون عـامّ  ، مـن بينـهم ضـباط شـرطة وقـضاة ومـدَّ             مشاركاً ٢٣ ا، وحضره ٢٠١٣
 تـسليم اجملـرمني ونقـل    قـشت وُنمـن بـني املواضـيع الـيت     وكـان  . قـانون يف جمـال ال    املمارسني   من

 لـة واإلنابـة القـضائية     م واملـساعدة القانونيـة املتبادَ     اإلجراءات اجلنائية واألشخاص احملكـوم علـيه      
  .املوجوداتطلبات الدولية ملصادرة الو

وملواصلة تعزيز التعاون الدويل يف جنوب شرق أوروبـا ملكافحـة اسـتخدام اإلنترنـت يف                  -٤١
ي العدالـة اجلنائيـة     تعزيـز تـصدِّ   "ا بعنـوان    م املكتب مؤمتراً إقليميـ    ، نظَّ جار باألشخاص حاالت االتِّ 

ل  مكافحة إساءة استعمال اإلنترنت وتعزيـز تبـادُ        -جار باألشخاص يف جنوب شرق أوروبا       لالتِّ
ــومي  ، ُع"املعلومــات االســتخبارية عــرب احلــدود   ــشيناو ي ديــسمرب / كــانون األول٦ و٥قــد يف كي

ون اخلــربات وأفــضل املمارســات يف جمــال مكافحــة اجلرميــة الــسيربانية   ل املــشاركوتبــاَد. ٢٠١٣
ل املعلومـات   جار يف األشخاص، وكذلك يف جمال تبادُ      وإساءة استعمال اإلنترنت يف حاالت االتِّ     

  .جار باألشخاصاالستخبارية عرب احلدود وأفرقة التحقيق املشتركة اليت تتعامل مع االتِّ
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 رينبروتوكول هتريب املهاج -٢ 
 

مـن   الدول األعضاء يف تنفيذ بروتوكـول هتريـب املهـاجرين            املساعدة إىل املكتب  م  يقدِّ  -٤٢
 بـشأن التعـاون الـدويل يف املـسائل          اإلرشـاد دمـج   وقـد أُ  .  واملـساعدة التقنيـة    خالل وضع املعايري  

  .اجلنائية يف مجيع أنشطة املكتب ذات الصلة
 ة اخلاصـة للـهجرة يف كولومبيـا، تقييمـاً          مـع الوحـدة اإلداريـ      ، بالعمـل  أجرى املكتـب  و  -٤٣

إىل حكومـة   مت  دِّوقُـ . تـهريب املهـاجرين يف كولومبيـا      بللتشريعات والوضع العـام فيمـا يتعلـق         
ب مـا يترتَّـ    ظـاهرة هتريـب املهـاجرين يف الـبالد و          ُوصـفت فيـه    نتائج هذا التقييم الذي      كولومبيا

، أعلنـت وزارة الـشؤون اخلارجيـة        لـك وإثـر ذ  . سية وقـضائية  تداعيات قانونية ومؤسَّـ   عليها من   
 م املكتـب أيـضاً   قـدَّ و. طوات حنو التصديق على بروتوكول هتريب املهاجرين      اخلخاذ  التزامها باتِّ 

  . قانون ملكافحة هتريب املهاجرين يف كمبوديالصوغاملساعدة التشريعية 
 حلقـة  املكتـب    م، نظَّـ   قضايا هتريـب املهـاجرين     دعم التعاون عرب اإلقليمي يف     يف   ورغبةً  -٤٤

ــدِّ  ــة متعـ ــعمـــل تدريبيـ ــاليم دة التخصُّـ ــاون األقـ ــشأن التعـ ــصدِّ يصات بـ ــاهرة  ليللتـ هتريـــب ظـ
لني مـن    ممثِّ ومجعت. ٢٠١٣ هيولي/متوز ٢٥ إىل   ٢٢ يف فيينا من      احللقة قدتقد عُ و. املهاجرين

 الرمسـي   التعـاون عت احللقـة    وشـجَّ ،  لتهريب املهاجرين  امتداد درب معروف  ثالث قارات على    
ــاُدغــري الرمســي و صال واملعلومــات ل املعلومــات، وذلــك مــن خــالل وضــع إجــراءات االتِّــ    وتب

فهــم العناصــر الرئيــسية  ب العدالــة اجلنائيــة  يف جمــالاجلهــات الفاعلــةد ا زوَّممَّــل البيانــات، وتبــاُد
 العمــل رت حلقــةيــسَّكمــا .  هــذا التعــاونلتحقيــق األدوات الالزمــة م هلــا الــدويل وقــدَّللتعــاون

  .ي بني املشاركنيدة وأساليب التحرِّل أفضل املمارسات واإلجراءات احملدَّتباُد
ل املعلومـات املتعلقـة بتـهريب املهـاجرين واهلجـرة غـري             م املكتب دعماً مباشراً لتبادُ    ويقدِّ  - ٤٥

ــضاء   ــني األع ــة ب ــراقبني النظامي ــب األشــخاص واالتِّ   وامل ــشأن هتري ــايل ب ــات ب ــم   يف مباحث جــار هب
  .ك من جرائم عرب وطنية، وذلك من خالل آلية لإلبالغ الطوعيصل بذليتَّ وما
عملية إعـداد ورقـة مواضـيعية       ب  املكت  قاد ،الفريق العاملي املعين باهلجرة   وخالل رئاسة     -٤٦

: استغالل املهاجرين الـدوليني، وخاصـة مـن يكونـون يف وضـع غـري قـانوين، وإيـذائهم                 " بعنوان
 ه استـضافت  الـذي  سامهت يف احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة والتنميـة      "هنج حقوق اإلنسان  

  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٤مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جنيف يوم 
 الفـساد وهتريـب املهـاجرين علـى هـامش اجتمـاع             حـول مناقشة   املكتب ورقة    أصدرو  -٤٧

 /تــشرين الثــاين ١٣ إىل ١١يف فيينــا مــن قــد تــهريب املهــاجرين الــذي ُعبالفريــق العامــل املعــين 
منـع الفـساد    علـى   هتدف الورقة إىل مساعدة واضعي السياسات واملمارسـني         و. ٢٠١٣نوفمرب  
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 اخلـرباء،   تـشاور ضـعت مـن خـالل        وُ الورقة، اليت توي  حتو. ومعاجلته بتهريب املهاجرين    صلاملتَّ
ــسية واملمارســات   والتحــدِّجمــاالت التقــاطع بــني الفــساد وهتريــب املهــاجرين   دراســة  يات الرئي

  .افحتها ومكاملسائل املتشابكةدة بشأن منع تلك اجليِّ
    

 بروتوكول األسلحة النارية - ٣ 
 

تـرويج االنـضمامِ إىل بروتوكـول       " املعنـون    ٦/٢ هقـرار يف  جمـدَّداً،   د مؤمتر األطراف    أكَّ  -٤٨
ــا ومكوِّ    ــة وأجزائه ــذخرية واالتِّ مكافحــة صــنع األســلحة الناري ــا وال ــصورة غــري   ناهت ــا ب جــار هب

ه  قـرارَ ،"املنظَّمة عرب الوطنيـة، وتنفيـذه  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  تفاقية  مشروعة، املكمِّل ال  
 آلياهتا واستراتيجيات ملراقبـة احلـدود       زأن تعزِّ الدول، يف مجلة أمور،     من   فيه   ، الذي طلب  ٥/٤

  مــن ممكــنقــدرٍ أوســع نــها لآلخــرم كــل موأن يقــدِّجــار باألســلحة الناريــة، مــن أجــل منــع االتِّ
ــالتعــاون الثنــائي واإلقليمــي والــدويل وذلــك لتــسهيل     األســلحة الناريــة والتحقيــق  ع حركــةتتبُّ
  . لقوانينها الوطنيةواملقاضاة يف اجلرائم املتعلقة باألسلحة النارية، وفقاً

 ذلـك ز   دعـم وتعزيـ    ،ألسـلحة الناريـة   ل العـاملي ربنـامج   ال من خالل    ،وقد واصل املكتب    -٤٩
التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك       ف. التعاون علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل       

 عنــصر أساســي مــن   هــوجــار باألســلحة الناريــة، التحقيــق واملقاضــاة يف القــضايا املتعلقــة باالتِّ 
الناريـة   األسـلحة  بـشأن شامل الـ ي   تـدريب النهج  املحيتوي  كما  . لربنامجا  يف  بناء القدرات  عناصر

  .صة للتعاون الدويلدة خمصَّ وحدة منطية حمدَّ على الربنامجالذي وضعه
مت دورتـان تـدريبيتان وطنيتـان يف إطـار الربنـامج            ، ُنظِّ ٢٠١٣أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٥٠

تنـاول التعـاون   عنـصراً ي ومشلـت الـدورتان   . ني مـن الـسنغال وغانـا   عني العـامّ قني واملدَّمن أجل احملقِّ 
لو الربنامج وسامهوا يف عقد اجتماع شـبكة الـسلطات     وعلى املستوى اإلقليمي، شارك ممثِّ    . الدويل

 / تـشرين الثـاين   ١٤ إىل   ١٢مة يف غرب أفريقيا مـن       ني ملكافحة اجلرمية املنظَّ   عني العامّ املركزية واملدَّ 
ــوفمرب  ــدَّ ٢٠١٣ن ــا، وق ــدويل يف ســياق قــض    يف براي ــشأن التعــاون ال ايا موا إســهامات موضــوعية ب

لني عـن الـسلطات املركزيـة       ني وممثِّ عني العامّ وحضر االجتماع كبار املدَّ   . جار باألسلحة النارية  االتِّ
ــا ١٥مــن  ــداً يف غــرب أفريقي ــة     .  بل ــامج العــاملي لألســلحة الناري ــضاً بــني الربن وتواصــل التعــاون أي

حة الناريــة ، مــن خــالل فريقهــا العامــل املعــين باألســل  )مريكوســور(والــسوق املــشتركة للجنــوب  
 للـدول األعـضاء يف      ا عرضـاً إيـضاحي    لـو الربنـامج   م ممثِّ ، قـدَّ  ٢٠١٣ هيوني/ويف حزيران . راتواملتفجِّ

السوق املـشتركة بـشأن التحليـل اإلقليمـي التقـاطعي للتـشريعات املتعلقـة باألسـلحة الناريـة وحالـة                 
  .تنفيذ الربنامج، ودارت مناقشة حول هذا املوضوع
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     الفساد -ثالثاً 
    األمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاقية الدول األطراف يف  مؤمتر -ألف 

 األمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاقية آلية استعراض تنفيذ  - ١ 
 
 األمم املتحدة ملكافحة الفـساد، يف دورتـه الثالثـة     اتفاقية  اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف        -٥١

ــيت ُع ــرة مــن   ال ــاين ١٣ىل  إ٩قــدت يف الدوحــة يف الفت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــرار٢٠٠٩ن  ٣/١ ، الق
اتفاقيـة  آلليـة اسـتعراض تنفيـذ      اإلطـار املرجعـي   مـد فيـه     الـذي اعتُ  و،  "آليـة االسـتعراض   "املعنون  

وعقــد فريــق اســتعراض تنفيــذ  . القــرارذلــكاألمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد الــواردة يف مرفــق 
 إىل  ٢٧ الفترة مـن     يف يف فيينا    الرابعةدورته  ، املسؤول عن اإلشراف على عمل اآللية،        قيةتفااال
 / تـشرين الثـاين  ٢٧ و٢٦يـومي   بنمـا سـييت   املستأنفة يف   الرابعة، ودورته   ٢٠١٣مايو  /أيار ٣١

األمـم املتحـدة ملكافحـة    اتفاقيـة  لدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف ، أثناء ا  ٢٠١٣نوفمرب  
تفاقيـة  ، يف استعراض تنفيـذ اال      الرابعة املستأنفة  هيف دورت  التنفيذ،ونظر فريق استعراض    . الفساد

  . ومسائل أخرىل املالية واملتعلقة بامليزانية واملسائواملساعدة التقنية
املنظمــات غــري احلكوميــة وآليــة  " املعنــون ٤/٦قــرار مــؤمتر الــدول األطــراف  وعمــالً ب  -٥٢

ــذ   ــتعراض تنفي ــة اس ــساد   اتفاقي ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــدت جلــ ، "األم ــة ُعق ــةسة اإلحاط  الثاني
 الرابعــةدورة الــ، علــى هــامش ٢٠١٣ مــايو/أيــار ٣٠ يــوم  يف فيينــاللمنظمــات غــري احلكوميــة

تـيح  أُ و حاطة وترأسها نائـب رئـيس املـؤمتر،       ونظَّمت األمانة جلسة اإل   . لفريق استعراض التنفيذ  
  . لفريق استعراض التنفيذاإلحاطةص ملخَّ
اتفاقيـة  آليـة السـتعراض تنفيـذ       " املعنـون    ٥/١ر   املقـرَّ  واعتمد املؤمتر يف دورتـه اخلامـسة        -٥٣

يــشرع فريــق اســتعراض  فيــه، يف مجلــة أمــور، أن روالــذي قــرَّ" األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد
، بدعم من األمانة، يف مجع ومناقشة املعلومات ذات الصلة من أجل تيـسري تقيـيم األداء                 التنفيذ
  .قب اختتام دورة االستعراض األوىل، عاإلطار املرجعي من ٤٨ للفقرة وفقاً
 وفريق اسـتعراض التنفيـذ،       التنفيذ  إىل آلية استعراض    وفنيةً م املكتب خدمات تقنيةً   وقدَّ  -٥٤

ومشلــت هــذه  . مــن الــدورة احلاليــةالرابعــة استعراضــات الــسنة ٢٠١٣اللــذين اســتهال يف عــام 
، الســتعراض والقائمــة بــهل اخلاضــعة ل الــدوللخــرباء احلكــوميني مــناخلــدمات تــوفري التــدريب 

جاهات التنفيذ واالحتياجـات مـن   ودعم االستعراضات القُطرية وإعداد تقارير مواضيعية عن اتِّ      
انيـة والثالثـة   يف الـسنوات األوىل والث  و.  عمليـة االسـتعراض    أثنـاء بينت  املساعدة التقنيـة الـيت اسـتُ      

 ويف الـسنة الرابعـة مـن    .يل، على التـوا  بلدا٣٥ً و ٤١ و ٢٧، جرى استعراض    من الدورة احلالية  
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يقـل عـن استعراضـني آخـرين لـدولتني طـرف         استعراضاً، وهنالك ما ال٦٤الدورة بدأ بالفعل  
 خالصــة ٥٥  إعـداد هــذا التقريـر، كانـت   وقـت ويف . ٢٠١٤جديـدتني سـوف يبـدآن يف عــام    

ــة للتقــارير القُ  ــة الــ     وافي ــع اللغــات الرمسي ــذ جبمي ــق اســتعراض التنفي ــة قــد أُتيحــت لفري  ستطري
ــم ــارير أخــرى   املتحــدة،  لألم ــات  يفوأُتيحــت تق ــا   اجتمــاع  شــكل ورق ــيت جيــري هب ــة ال باللغ

املـستبانة مـن خـالل       ملعاجلـة الثغـرات      الالحقـة وقد بدأت أنشطة املساعدة التقنيـة        .االستعراض
 تربعــات  شــكل يف دوالرا٨ً ٨٧٤ ٤٢٣ مـا جمموعــه   املكتــبىتلقَّــو. طريــةاالستعراضـات القُ 

الـسويد  والربازيـل   وإيطاليـا    و أملانيـا و  وأسـتراليا   االحتاد الروسـي   عراض التنفيذ من  لية است لدعم آ 
ــسرا و ــسا وسوي ــدا وقطــر وفرن ــرب وكن ــا العظمــى   واملكــسيك واملغ اململكــة املتحــدة لربيطاني

ــشمالية   ــدا الـ ــرويج ووأيرلنـ ــساالنـ ــامج    و والنمـ ــة وبرنـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــدا والواليـ هولنـ
  مــــنسامهات عينيــــة أيــــضاًمــــمت دِّوقُــــ. ٢٠١٣-٢٠١٠للفتــــرة املتحــــدة اإلمنــــائي  األمــــم
  .بنن والصنيووالربتغال  وإيطاليا الروسي واإلمارات العربية املتحدة االحتاد

   
  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد - ٢ 

 
مبنــع الفــساد، يف تنــاول الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين      - ٥٥

، موضـوعات  ٢٠١٣أغـسطس  / آب٢٨ إىل  ٢٦قد يف فيينا يف الفترة مـن        اجتماعه الذي عُ  
سـيما    وتوعيـة اجلمهـور، وال     نزاهة اجلهـاز القـضائي وإدارة القـضاء وأجهـزة النيابـة العامـة             

ل إىل جمموعــة مــن إشــراك األطفــال والــشباب، ودور وســائط اإلعــالم واإلنترنــت، وتوصَّــ  
ــتنتاجا ــة      )١(.ت والتوصــياتاالس ــضاً املواضــيع املقترحــة يف خط ــل أي ــق العام ــد الفري  واعتم

  .٢٠١٥ و٢٠١٤العمل لعامي 
متابعـة إعـالن    " بعنـوان    ٥/٤اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف دورتـه اخلامـسة القـرار            و  -٥٦

 فيـه، يف مجلـة أمـور، أن يواصـل الفريـق العامـل عملـه                 رالـذي قـرَّ   " منـع الفـساد     بـشأن  مراكش
  . اجتماعني على األقل قبل انعقاد الدورة السادسة للمؤمتريعقد وأن
    

  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات -٣ 
 
عقد الفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات، أثنـاء             -٥٧

 إىل خطـة    ، مناقشتني مواضـيعيتني اسـتناداً     ٢٠١٣أغسطس  / آب ٣٠ و ٢٩اجتماعه يف فيينا يومي     
 وغريمهـا مـن املـواد ذات        ٥٨ و ٥٦املادتـان   (التعاون اخلاص ووحدات االستخبارات املالية      : عمله

                                                                     
  ).CAC/COSP/WG.4/2013/5( االستنتاجات والتوصيات، انظر تقرير االجتماع الع على نصِّلالطِّ )1(  
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 وغريمهـا مـن املـواد ذات الـصلة يف           ٥٥ و ٥٤املادتـان   (؛ والتجميـد واملـصادرة      )قيـة تفاالصلة يف اال  
نتاجاته وتوصــياته، مــن بــني أمـــور أخــرى، الكــشف عـــن      ع الفريــق، يف اســـت وشــجَّ ). قيــة تفااال

املعلومات دون طلب مسبق، وآليات املصادرة والتجميد العاجلة واملسارعة إىل إبـالغ املعلومـات              
ل املــساعدة القانونيــة وعقــد اجتماعــات  هلــا قبــل اســتهالل اإلجــراءات الرمسيــة املتعلقــة بتبــادُ وتباُد

  )٢(.ل اخلرباءية الطلب وتباُدلة مقدِّمة الطلب والدولة متلقِّتنسيق بشأن القضية املعنية بني الدو
تيـسري التعـاون    " بعنوان   ،٥/٣اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف دورته اخلامسة القرار         و  -٥٨

 فيـه، يف مجلـة أمـور، أن يواصـل الفريـق العامـل               ر، والذي قـرَّ   "على استرداد املوجودات  الدويل  
  .قل قبل الدورة السادسة ملؤمتر الدول األطرافعقد اجتماعني على األأن يعمله و

    
   األمم املتحدةاتفاقية اجتماع اخلرباء املعنيني بتعزيز التعاون الدويل مبوجب  - ٤ 

  لفساد املكافحة
 

ــرباء  ُع  -٥٩ ــاين للخـ ــاع الثـ ــد االجتمـ ــيني بقـ ــدويل  املعنـ ــاون الـ ــز التعـ ــة  مبوجـــبتعزيـ اتفاقيـ
،  سـييت  يف بنمـا ٢٠١٣نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ٢٦ و ٢٥املتحـدة ملكافحـة الفـساد يـومي          األمم
عقــد " للمــؤمتر، بعنــوان  ٤/٢لقــرار ل الــدورة اخلامــسة ملــؤمتر الــدول األطــراف، وفقــا      أثنــاء

قـدت حلقـة نقـاش    وُع". اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة املشاَركَة لتعزيـز التعـاون الـدويل         
فــق واتَّ. تعــاون الــدويل ملكافحــة الفــساد يف جمــال الاملاثلــةيات حــول اجلوانــب العمليــة والتحــدِّ

 الفـصل الرابـع   يف القيمة املضافة  بشأناخلرباء على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى املمارسني         
  .كأساس للتعاون الدويلتفاقية قية، مبا يف ذلك تشجيع استخدام االتفامن اال
عاليـة التعـاون يف جمـال       تعزيـز ف  "، املعنـون    ٥/١واعتمد املؤمتر يف دورته اخلامسة القرار         -٦٠

، "األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساداتفاقيــة  كــشف جــرائم الفــساد يف إطــار علــىإنفــاذ القــانون 
 االجتمـاع القـادم للخـرباء احلكـوميني املفتـوح           عقـد ضـرورة أن يُ   ، يف مجلة أمور،     ر فيه  قرَّ الذي

 ب مـع بالتعاقُـ افحـة الفـساد،   األمـم املتحـدة ملك  اتفاقيـة  املشاركة املعين بالتعاون الدويل يف إطار    
األمـم املتحـدة ملكافحـة    اتفاقيـة   املعـين بالتعـاون الـدويل يف إطـار           املنـاظر  لفريق العامـل  ااجتماع  

  .مة عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّ
   

                                                                     
  ).CAC/COSP/WG.2/2013/4( االستنتاجات والتوصيات، انظر تقرير االجتماع الع على نصِّلالطِّ )2(  
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  األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنفيذهااتفاقية تشجيع التصديق على  -باء 
 

 األدوات وبناء املعارف - ١ 
 

ــدوات املعرفاأل وضــعاملكتــب واصــل   -٦١ ــة احتياجــات ممارســي مكافحــة الفــساد  ي  ة لتلبي
  .وتعميم هذه األدوات

األدوات واملــوارد الالزمــة مــن أجــل رصــيد معــريف يف زار املنــصَّة الــشبكية اخلاصــة بــو  -٦٢
 اً شخـص ١٨ ٧٢٥، ٢٠١٢ املكتـب يف عـام    اسـتحدثها الـيت   ،  )"تـراك "(جمال مكافحة الفـساد     

). ١٠ ٠٠٠هــو  ٢٠١٢كــان العــدد اإلمجــايل لعــام  (٢٠١٣األقــل يف عــام  واحــدة علــى مــرةً
 والــسوابق القــضائية، علــى القــوانني ةاملنــصَّ جــزء مــن الــيت هــياآلن،  تــوي املكتبــة القانونيــةوحت
  . دولة١٧٨ًعلومات عن سلطات مكافحة الفساد من أكثر من املو

مة جملموعـة   املكتـب أدوات مـصمَّ     يف الدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطـراف، اسـتهلَّ        و  -٦٣
 ١١ بـشأن املـادة  ) ٢٠١٤ يف عام يزمع نشره(  دليل تنفيذومنهاواسعة من أصحاب املصلحة،   

ودليـل   ؛) النيابـة العامـة    التـدابري املتعلقـة باجلهـاز القـضائي وأجهـزة         (مكافحة الفساد   اتفاقية  من  
دة يف  املمارسـات اجليِّـ   : ة العامـة  مكافحة الفساد يف خدمات االشتراء العامة وإدارة شؤون املالي        

: األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد؛ واإلبـالغ عـن الفـساد          اتفاقيـة    مـن    ٩ضمان االمتثال للمـادة     
 ةأداة مرجعية للحكومات والـصحفيني؛ واسـتراتيجية للحمايـة مـن الفـساد يف األحـداث العامـ                 

ات؛ وأخالقيـات مكافحـة     ودليل مرجعي للتدابري احلكومية بشأن تعزيز نزاهة الـشرك         الكربى؛
قــضايا لمــشروع خالصــة ة مثَّــباإلضــافة إىل ذلــك، و .الفــساد ودليــل االمتثــال لقطــاع األعمــال

، واليت ستؤخذ يف االعتبـار عنـد        للدول األطراف إلبداء تعليقاهتا عليه     تيحأُاسترداد املوجودات   
  .وضع الصيغة النهائية للوثيقة

 ويف إطـار . زاهـة  لـن ل" ز سـيمن "تمويـل مـن مبـادرة       واصل املكتب تنفيـذ ثالثـة مـشاريع ب          -٦٤
ــن   ــنني م ــذهاث ــة والدراســات األساســية يف     ه ــصات القانوني ــب التشخي ــشاريع، أكمــل املكت  امل

  العامـة، فـضالً    خـدمات االشـتراء   ملكافحـة الفـساد يف      تفاقيـة    لتقييم االمتثـال ال    اهلندك و املكسي
صـالحات  بـإجراء إ  يوصـى  لـذلك،  جـةً ونتي. نزاهـة الـشركات  يف جمـال    عن احلوافز والعقوبات    

 يف احلكومـة والقطـاع اخلـاص        للممارسـني املعنـيني    برامج تدريبية شاملة     وضعتشريعية وجيري   
ــام    ــذ يف ع ــدء التنفي ــث،   . ٢٠١٤لب ــب واعتمــد  يف إطــار مــشروع ثال  اســتراتيجية وضــع املكت

ــ  القطــاع  مكافحــة الفــساد يفبــشأن ويــب صــغرياًصال والتوعيــة للقطــاع اخلــاص وموقــع  لالتِّ
  .٢٠١٤ يف أوائل عام ستهلُّسوف ُياخلاص 
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 ٢٠١٣ينـاير   /ت يف كانون الثاين   حدثَوكجزء من املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد، استُ        -٦٥
حتتـــوي علــى مـــا يقـــرب مـــن   موضـــوعاً و٢٠  تـــضمُّقائمــة خيـــارات علـــى شـــبكة اإلنترنــت  

ــ مــادة تعليميــة ٧٠٠  بتــدريس ودراســة املــسائل املتعلقــة  نيساندة األســاتذة والطــالّب املهــتمِّ مل
ــايل    ــيم الع ــساد يف مؤســسات التعل ــد وضــع .مبكافحــة الف ــب  وق ــهاجاً املكت ــاول من ــة  يتن اتفاقي

 يف مخــس ه تدريــس، جيــري حاليــاًزاهــة للــن" ز ســيمن" يف إطــار مبــادرة كــذلكمكافحــة الفــساد، 
  . اهتمامها باملشاركة يف املشروعأخرى جامعة ٣٠أبدت و. جامعات

رات اإلحـصائية لتـوفري    للبلدان يف مجع البيانات ووضع املؤشِّـ م املكتب الدعم املستمرَّ دَّوق  -٦٦
. ةمعايري مقارنة لتقييم الفساد ودعم القـرارات املعياريـة والـسياساتية والتنفيذيـة القائمـة علـى األدلَّـ                  

فساد واجلرميـة يف  جتارة األعمال وال التقرير اإلقليمي بعنوان  ٢٠١٣دد، صدر يف عام     ويف هذا الصَّ  
 وسـبعة تقـارير وطنيـة ذات    أثـر الرشـوة واجلـرائم األخـرى علـى املنـشآت اخلاصـة،          : غرب البلقـان  

الفـساد يف   والتقرير بعنـوان  زاهة يف القطاع العام يف العراق،      يات الفساد والن  حتدِّصلة، والتقرير عن    
  .مزاهة يف القطاع العا يات الناألمناط احلديثة وحتدِّ: أفغانستان

 أدوات ومنتجــات باالشــتراك مــع البنــك الــدويل كجــزء مــن اســتحداث  أيــضاًكمــا متَّ  -٦٧
  ). أدناه٧٩-٧٧انظر الفقرات ( املسروقة استرداد املوجوداتمبادرة 

    
  مكافحة الفساداتفاقية تقدمي املساعدة التقنية من أجل تنفيذ  - ٢ 

 
 حبــسب مةصمَّاملــة التقنيــة واصــل املكتــب تقــدمي جمموعــة واســعة مــن أنــشطة املــساعد   -٦٨

  . الدول األعضاء جانبلتلبية الطلبات املتزايدة منتفاقية  نطاق االكامل تغطي الغرض
 وطنـيني  إرسـال مستـشارين      يف إطار برنامج املوجِّهني يف جمال مكافحة الفـساد، يـتمُّ          و  -٦٩
  آسـيا  شـرق بلدان جنـوب     عن   مسؤولون إقليميونن   يف مابوتو وجوبا، وهناك مستشارو     حالياً

 ، ومنطقـة احملـيط اهلـادئ      ، وأمريكـا الوسـطى    ا، وجنوهبـ  ها وشرق ا، ومشال أفريقيا وغرهب   وجنوهبا
 املهنيـة   الدرايـة ن  م هـؤالء املستـشارو    ويقـدِّ .  والدول النامية اجلزرية الـصغرية     ،والشرق األوسط 

إىل الـدول   عـني املكـان  طري واإلقليمـي لتيـسري تقـدمي التوجيـه واملـشورة يف            على الصعيدين القُ  
 متزايد يف تقدمي املساعدة التقنيـة       على حنوٍ   حامساً وكان دورهم . ف اليت تطلب املساعدة   األطرا

  .لدعم آلية استعراض التنفيذ
 على طلب مـن اللجنـة اإلندونيـسية للقـضاء علـى الفـساد، شـرع املكتـب يف إجـراء              وبناًء  -٧٠

حقيـق واملالحقـة القـضائية يف قـضايا الفـساد         دراسات وطنية بشأن جترمي عرقلة سري العدالة أثناء الت        
  .طري إىل التوصيات املنبثقة عن االستعراض القُوبشأن جترمي الفساد يف الشركات، استناداً
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، شـرع املكتـب يف تنفيـذ مـشروع مـساعدة شـامل              ٢٠١٢أكتـوبر   /ويف تشرين األول    -٧١
 ة التنظيميـ  للتنميـة  ضـعت اسـتراتيجية   وقـد وُ  . لدعم جلنـة مكافحـة الفـساد يف جنـوب الـسودان           

 تقــدمي الــدعم  كمــا متَّ املــذكورة،ا اإلدارة العليــا يف اللجنــةمــهت أقرَّة التقنيــللتنميــةواســتراتيجية 
 وقـد متَّ  .  ذات الـصلة    التجـارب  م مـن  ملوظفي اللجنة للمشاركة يف االجتماعات اإلقليمية للـتعلُّ       

ــدخلعــالن عــن  إلت لحموســب مؤقَّــ تركيــب نظــام   ــاً وجيــر واملوجــوداتال ــاري حالي . ه اختب
 خطـة اسـتراتيجية      سـبيل لوضـع     أفـضل  حـول  اللجنـة بدأت مناقشات مع اإلدارة العليـا يف         وقد

  .ل االستراتيجية الوطنية القائمة ملكافحة الفسادشاملة للجنة تكمِّ
 أربعة أعـوام ونـصف العـام بتمويـل مـن             يدوم كافحة الفساد مل برنامج   ةمثَّيف نيجرييا،   و  -٧٢

وهــو يرمــي إىل تــوفري . ٢٠١٢ديــسمرب /ولأل يف كــانون از التنفيــذدخــل حيِّــرويب االحتــاد األو
لك باسـتخدام   التشريعات، وذ  سنِّ السياسات و  وصوغلتنسيق مكافحة الفساد،    ال  الدعم الفعَّ 

 مكافحــة وكــاالت وهيئــات يف والتنفيذيــة وتعزيــز القــدرات املؤســسية هنــج قــائم علــى األدلــة؛
 وتعزيـز املـساءلة والـشفافية ومـشاركة اجملتمـع املـدين       يز على التعاون؛ مع الترك الفساد الرئيسية   

  .يف مكافحة الفساد
ــام و  -٧٣ ــشروع اســتهلَّ، ٢٠١٣يف ع ــب م ــيت    اً املكت ــصور ال ــراق ملعاجلــة أوجــه الق  يف الع

 مـن خـالل تقـدمي الـدعم     ه، والتحقيـق فيـ  هالفـساد وكـشف   نـع مبتواجهها الـسلطات فيمـا يتعلـق        
تــدابري خــاذ الاتِّمــشاركة اجملتمــع املــدين وو قــنيلــدى احملقِّبنــاء القــدرات لإلصــالح التــشريعي و

ــة اســتعراض التنفيــذ  االســتفادة مــنويــسعى املــشروع إىل . ملكافحــة غــسل األمــوال  ــائج آلي  نت
  .راً مؤخَّالعراق والتقييمات اليت أجراها املكتب يف واالستقصاءات

  مـثالً  يف منغوليـا  ، متَّ نائيـة املتعلقـة بالفـساد     فيما يتعلق بالتعـاون الـدويل يف املـسائل اجل         و  -٧٤
مت املـشورة   دِّلـة للممارسـني وقُـ      طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادَ       صـوغ  التـدريب علـى      تقدمي

 عمــل حــول املعــايري  حلقــة املكتــب عقــديف العــراق، و. دددة يف هــذا الــصَّتابعــة مــسائل حمــدَّمل
لـة وتـسليم اجملـرمني يف قـضايا         باملساعدة القانونية املتبادَ   فيما يتعلق    التنفيذيةيات  الدولية والتحدِّ 

يف  لــة أيــضاً   حلقــات عمــل تدريبيــة بــشأن املــساعدة القانونيــة املتبادَ      قــدت كمــا عُ . الفــساد
  )٣(.نام يتندونيسيا وباكستان وفيإ

    

                                                                     
رات واجلرمية ملزيد من املعلومات، انظر تقرير املدير التنفيذي عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ )3(  
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 التعاون مع الكيانات األخرى - ٣ 
 

ــة   ســعياً ل  -٧٥ ــود القائم ــز اجله ــسي يف ســبيلتعزي ــاون وتن ــة يف    التع ــساعدة التقني ــدمي امل ق تق
رات  املخــدِّمكتــبو برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ئل املتعلقــة مبكافحــة الفــساد، وضــعاملــسا

تدريبيـة مـشتركة بـني الوكـاالت        جمموعـة مـواد      وكلية موظفي منظومة األمم املتحـدة        واجلرمية
. مــساعدة اإلمنائيــة إطــار األمــم املتحــدة للضــمن أعمــال برجمــة مكافحــة الفــسادبــشأن إدمــاج 

 املكتـب وبرنـامج     شـرع ،  ٢٠١٣أبريـل   /نيـسان قـدت يف    بني الـيت عُ    تدريب املـدرِّ    دورة عقبو
ــم ــائي   األمـ ــدة اإلمنـ ــات    يف املتحـ ــن احلكومـ ــوظفني مـ ــدريب املـ ــشورة وتـ ــدمي املـ ــاتتقـ  وهيئـ
  . املذكوراملتحدة بشأن كيفية إدماج جهود مكافحة الفساد يف اإلطار األمم
 ، وضـع " رصـيد معـريف يف جمـال مكافحـة الفـساد        شراكة من أجـل   ال "درةويف إطار مبا    -٧٦

 يف بـرامج التـدريب اإلقليميـة     السـتخدامه ا تـدريبي املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي دلـيالً  
 صليـة وأثـر التعـاون اإلمنـائي املتَّـ         مكافحـة الفـساد لتعزيـز فعال      اتفاقيـة    اسـتخدام    بشأنوالوطنية  

  . الفسادباحلوكمة ومكافحة
 التــآزر مــع الــشركاء عنــد وضــع  أوجــهب االزدواجيــة يف اجلهــود وبنــاءجتنُّــ يف ورغبــةً  -٧٧
كافحـة الفـساد، واصـل املكتـب شـراكته مـع البنـك              مل املـساعدة التقنيـة       وبرامج  مشاريع نفيذوت

 العــاملي قتفــامــع مبــادرة اال  والســترداد املوجــودات املــسروقة  شتركة املــبــادرة املالــدويل يف 
م بــني رة التفــاُهيف إطــار مــذكِّو.  األنــشطة ذات الــصلة بالقطــاع اخلــاصبــشأناملتحــدة  مــملأل

يف كافحـة الفـساد   مل اً مـشتركاً  مـشروع  الطرفان استهلَّاملكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      
 تـشمل موازيـة  عمـل   مـع خطـط    املتكاملـة  من املشاريع العاملية     ومشروعنيمنطقة احمليط اهلادئ    

 والــدول  وجنوهبــا، وجنــوب شــرق آســيا، والــشرق األوســطا، وجنوهبــااهلــفريقيــا ومشأشــرق 
 وضــع املكتــب وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي اللمــسات  وكــذلك. الناميــة اجلزريــة الــصغرية

التابعـة  العربيـة ملكافحـة الفـساد       تفاقيـة   االمكافحـة الفـساد و    تفاقية   حتليل مقارن ال    على األخرية
  .ربيةامعة الدول العجل
 إصــدار منتجــات معرفيــة يف إطــار مبــادرة اســترداد املوجــودات املــسروقة يف عــام واســتمرَّ  -٧٨

التـسويات يف قـضايا رشـوة املـسؤولني     : خـارج نطـاق املـساومة     "ضع املنـشور بعنـوان      وُو ،٢٠١٣
ؤمتر طلق يف الدورة اخلامـسة ملـ   يف صيغته النهائية وأُ  "األجانب وآثارها على جهود استرداد األموال     

 يف شـكل بـرامج    دولـةً ٢٣ تقـدمي املـساعدة إىل    ، اسـتمرَّ  ويف إطـار املبـادرة أيـضاً      . الدول األطراف 
 تقــدمي الــدعم الــتقين إىل مة خصيــصاً للغــرض ومــساعدة يف القــضايا التحــضريية ومتَّتدريبيــة مــصمَّ
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، يف تـشرين    قـد يف مـراكش، املغـرب      االجتماع الثاين للمنتدى العـريب السـترداد األمـوال، الـذي عُ           
  . مبرحلة انتقاليةمع البلدان العربية اليت مترُّ" دوفيل" يف سياق شراكة ٢٠١٣أكتوبر /األول
 كـشراكة بـني     ٢٠٠٩ينـاير   /صال العامليـة يف كـانون الثـاين       ت شبكة جهات االتِّـ    واستهلَّ  - ٧٩

اخلـرباء يف  مبادرة استرداد املوجـودات املـسروقة واإلنتربـول إلنـشاء شـبكة عامليـة مـن املمارسـني          
ــة     . اســترداد املوجــودات ــدعم التنفيــذي العــاملي لتيــسري عملي ــوفري ال ــشبكة هــو ت واهلــدف مــن ال

م استرداد املوجودات املسروقة على املستوى الدويل من خـالل بنـاء الثقـة بـني املمارسـني وتقاسُـ               
صال يف هـات االتِّـ  ة االفتراضية العاملية جلوقد أنشئت املنصَّ . املعارف التقنية وتطوير أدوات عملية    

ل املعلومـات واملعـارف     صال مـن تبـادُ    ن جهـات االتِّـ    ا ميكِّـ  موقع الويب اآلمن لدى اإلنتربـول، ممَّـ       
  . بلدان١٠٣، بلغ عدد البلدان املشاركة يف املبادرة ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١التقنية؛ ويف 

 يغة النهائيـة لدراسـة    صِّمبيـة الدوليـة، الـ     لي بالتعـاون مـع اللجنـة األو       ،وضع املكتـب  وقد    -٨٠
ــوان  ــة   هنــج التجــرمي ملكافحــة التالُعــ  "بعن ــات غــري القانوني ــات والرهان ــائج املباري غــري /ب يف نت
 علـى  عـالوةً و. الـدورة اخلامـسة ملـؤمتر الـدول األطـراف       أثنـاء    تمدِّ، قُـ  "منظور عاملي : النظامية

لـس أوروبـا    جمل جديدةقية  اتفا  املفاوضات بشأن  أثناءذلك، واصل املكتب تقدمي مشورة اخلرباء       
  .ب يف نتائج املباريات الرياضية التالُعملكافحة

وشارك املكتب بصفة مراقب يف الفريق العامل املعين مبكافحة الفساد والتـابع جملموعـة                -٨١
وأســهم يف إعــالن القــادة الــذي اعُتمــد يف مــؤمتر قمــة جمموعــة العــشرين املنعقــد يف    العــشرين،

  فيـه قـادة جمموعـة العـشرين        قـال والـذي    ،٢٠١٣سـبتمرب   /أيلـول   ، روسـيا، يف   بترسـبورغ  سان
مكافحــة اتفاقيــة تــصديق البلــدان األعــضاء يف اجملموعــة علــى   تــشجيع مجيــع هــم سيواصــلونإنَّ

 خطــة العمــل املعنيــة مبكافحــة تنفيــذ املــشورة بــشأن املكتــب أيــضاًوأســدى . هاالفــساد وتنفيــذ
 شـفافية   ز سـوف تعـزِّ     بلدان جمموعة العشرين   نَّ أ  فيها جاء، اليت   ٢٠١٤-٢٠١٣الفساد للفترة   

مكافحـة الفـساد باألخـذ طوعـاً باخليـارات          اتفاقيـة   ومشولية ما جتريه مـن استعراضـات مبوجـب          
  .قيةتفااملتاحة يف اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اال

 العمـل  يف فرقـة نشطاً   املكتب عضواً  ظلَّ جملموعة العشرين،    روسياوخالل فترة رئاسة      -٨٢
 .املعنية بتحسني الشفافية ومكافحة الفساد التابعة جملموعـة العـشرين املعنيـة باألعمـال التجاريـة               

وأسهم املكتب يف حتديد اجملاالت ذات األولوية بالنـسبة للمجموعـة ووضـع توصـيات رئيـسية                 
للعمل الفردي واجلماعي من جانب احلكومات وقطـاع األعمـال مـن هـذه اجملموعـة وغريهـا،                  

ــة          تت ــاع اخلــاص يف آلي ــشاركة القط ــشمل م ــة، وت ــن اجملــاالت ذات األولوي ــال م ــق بكــل جم عل
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لتعزيـز دور القطـاع     رات التنظيميـة املمكنـة      ودراسة أولية بشأن التطوُّ   تفاقية  استعراض تنفيذ اال  
  .العامليعلى الصعيد  سياق األعمال التجارية اخلاص يف مكافحة الفساد يف

ــره مــع ز املكتــب شــراكتكمــا عــزَّ  -٨٣  تعزيــز وضــاعف جهــوده مــن أجــل  األعمــال دوائ
 جيـري وضـع اللمـسات األخـرية علـى           حيـث  بني القطـاعني العـام واخلـاص،          القائمة الشراكات

  علـى ذلـك،    وعالوةً.  املالية وتربعاتهالحتاد الروسي   ل  بفضل الدور القيادي   العديد من املشاريع  
 م اإللكتــرويندة التعــاون بــشأن أداة الــتعلُّق العــاملي التــابع لألمــم املتحــتفــاواصــل املكتــب واال

 ة شـهاد  يفـضي إىل منـذ إطـالق برنـامج    و ". الفـساد  مكافحـة " بعنـوان     للقطاع اخلـاص   التفاعلي
 ٧٢ ٠٠٠ نترنـــت أكثـــر مـــن علـــى اإلمـــستعملي األداة بلـــغ عـــدد، ٢٠١٣فربايـــر /يف شـــباط
اع اخلــاص وكيانــات  بالتعــاون مــع القطــ لغــات أخــرى، وغالبــاًاألداة يف تطــوير متَّو مــستعمل
  . األمم املتحدة يفأخرى
، واصـل املكتـب، بـشراكة مـع حتـالف           "استشراف آفـاق املـستقبل    "ويف إطار مشروع      -٨٤

األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، تقــدمي جمموعــة مــن الــدورات تفاقيــة اجملتمــع املــدين املناصــر ال
ــة    ــز قــدرات املنظمــات غــري احلكومي ــة الــيت هتــدف إىل تعزي ــة  علــى فهــم االالتدريبي ــة تفاقي وآلي

ملـشاركة مـع القطـاع اخلـاص يف أنـشطة مكافحـة             ا ها علـى  عاستعراض التنفيذ اخلاصة هبا وشجَّ    
  . املنح الصغريةخطة لتقدميالفساد من خالل 

    
 االجتماعات واألحداث اخلاصة  - ٤ 

 
قليميـة   يف عدد من حلقات العمل واملؤمترات الوطنية واإل         كبريةً ساهم املكتب مسامهةً    -٨٥

 إرشادات سياسـاتية    ماًومقدِّتفاقية   بذلك على إبراز أمهية اال     والدولية ملكافحة الفساد، مساعداً   
وواصــل املكتــب أيــضاً املــشاركة يف جمموعــة الــدول املناهــضة   . بــشأن تنفيــذها تقنيــةًومــشورةً

كافحـة الفـساد،   البلـدان األمريكيـة مل  اتفاقيـة  للفساد التابعـة جمللـس أوروبـا، وآليـة متابعـة تنفيـذ             
 ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف         التـابع  والفريق العامل املعين بالرشوة يف املعامالت التجارية الدولية       

 سـاهم وقـد   . املذكورةملنظمة  ا يف للجنة املساعدة اإلمنائية      احلوكمة امليدان االقتصادي، وشبكة  
 التنميــة ملــا بعــد  خطــة بــشأن يف املناقــشات داخــل األمــم املتحــدة كــبريةً مــسامهةًاملكتــب أيــضاً

  أهـداف يف أيِّمكافحـة الفـساد      احلوكمـة و   رات مـن خـالل الـدعوة إلدراج مؤشِّـ         ٢٠١٥ عام
  .لتنمية املستدامةل مقبلة
 حيتفل املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة وبرنـامج األمـم املتحـدة          ،٢٠٠٩ومنذ عام     -٨٦

. ديـسمرب يف سـياق محلـة مـشتركة     /ون األول  كـان  ٩اإلمنائي باليوم الـدويل ملكافحـة الفـساد يف          
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لتـشجيع هنـج    "  مائة يف املائة تنميـة     -صفر فساد   " أُطلقت احلملة حتت شعار      ،٢٠١٣ويف عام   
د القطاعات يشمل مجيع أصحاب املصلحة، مبن فيهم من هم خارج القطـاع العـام، مثـل                 متعدِّ

مـت يف   وُنظِّ .ائط اإلعـالم  القطاع اخلاص واملنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات األهليـة ووسـ             
بلدان حول العامل مناقشات وأحداث تعليمية وثقافية ومـسريات ولقـاءات يف وسـائط اإلعـالم                

جتماعيــة، بعــضها بــدعم مــن املكتــب والربنــامج  الوأنــشطة توعيــة واســعة النطــاق بالوســائط ا 
 اللغــات الرمسيــة زيــل اجملــاين جبميــع وأُتيحــت مــواد إعالميــة للتــن  .اإلمنــائي وشــركائهما احمللــيني

  .www.anticorruptionday.org: املتحدة من املوقع التايل لألمم
ــرة لال     -٨٧ ــذكرى الــسنوية العاش ــاالً بال ــم املتحــدة،     تفاواحتف ــد األم ــة، أصــدرت إدارة بري قي

لــــدورة اخلامــــسة ملــــؤمتر   مت يف ابالتعــــاون مــــع املكتــــب، صــــفحة طوابــــع تذكاريــــة، قُــــدِّ      
  )٤(.األطراف الدول
 على ذلك، ُعقد مؤمتر إقليمـي ملكافحـة الفـساد لبلـدان جنـوب شـرق أوروبـا يف                    وعالوةً  -٨٨

حتفــاالً بــاليوم الــدويل ملكافحــة الفــساد  ا ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول١٠ و٩ســاراييفو يــومي 
 تنظـيم   وقد متَّ . فتح باب التوقيع عليها   مكافحة الفساد و  اتفاقية  والذكرى السنوية العاشرة العتماد     

بل املكتب ووزارة األمن يف البوسنة واهلرسك، يف شراكة مع املركز اإلقليمـي لربنـامج            املؤمتر من قِ  
  .ة واملفوضية األوروبيةاألمم املتحدة اإلمنائي ألوروبا وكومنولث الدول املستقلَّ

   
 التوصيات -رابعاً 

 
اجلرميــة اتفاقيــة  الــدول األعــضاء باحلاجــة إىل حتــسني تنفيــذ رذكِّأن تــ تــودُّ اللجنــة لعــلَّ  -٨٩
  :وذلك من خاللمة وبروتوكوالهتا املنظَّ

مــة عــرب دعــم اجلهــود الراميــة إىل توســيع قاعــدة املعــارف بــشأن اجلرميــة املنظَّ    )أ(  
ــة  ــالءالوطني ــة إلدارة وإي ــشأن املعــارف األولوي ــصلة   ب ــسوابق القــضائية ذات ال ــشريعات وال  الت

  مة عرب الوطنية؛اجلرمية املنظَّب
 بــشأن تقــدمي املــساعدة التــشريعية  ومنهجــةدعــم اجلهــود الراميــة إىل تكثيــف    )ب(  

  وبروتوكوالهتا؛تفاقية اال
 واحلفـاظ علـى القائمـة       ةشبكات إقليمية جديـد    دعم اجلهود الرامية إىل إنشاء      )ج(  

  .وتعزيز التعاون بني الشبكاتمنها 
                                                                     

  .http://unstamps.un.org/unpa/en/products/Miscellaneous_Products/Panama/index.html: انظر املوقع )4(  
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اجلرميــة اتفاقيــة  علــى ق بعــُد الــدول األعــضاء الــيت مل تــصدِّ أن حتــثَّتــودُّ اللجنــة ولعــلَّ  -٩٠
، علـى أن تفعـل    إليهـا بعـدُ  مكافحـة الفـساد، أو مل تنـضمَّ    اتفاقيـة   املنظَّمة وبروتوكوالهتا وعلـى     

، علـى وجـه     تـودُّ   اللجنة ولعلَّ . اخلطوات الالزمة لضمان تنفيذها تنفيذاً فعَّاالً      خذ كلَّ ذلك وتتَّ 
 الـدول علـى تقـدمي تربعـات ماليـة وماديـة لعقـد األفرقـة العاملـة وحلقـات                     حتثَّأن  اخلصوص،  

  .قيتنيتفاالعمل اخلاصة بتنفيذ اال
ــة  أن تواصــل دعــم عمــل مــؤمتر األطــراف يف   ولعــلَّ اللجنــة تــودُّ   -٩١ األمــم املتحــدة اتفاقي

األمـم املتحـدة   اقيـة   اتفملكافحة اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة، وعمـل مـؤمتر الـدول األطـراف يف                 
م تربعـات    مناشدة الدول أن تقـدِّ     ُتعاود  أن ، على وجه اخلصوص،   تودُّها  ولعلَّ .ملكافحة الفساد 

اتفاقيـة  صلة هبمـا وآلليـة اسـتعراض تنفيـذ      للمـؤمتَرين وألنـشطة املـساعدة التقنيـة املتَّـ         مالية دعمـاً  
  .مكافحة الفساد

 


