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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  ة والعشرونلثثاالدورة ال

  ٢٠١٤ مايو/أيار ١٦-١٢فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ) ج (٥البند 

  املخدِّراتتوحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين ب
  واجلرمية والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية 

  على الصكوك الدولية التصديق : والعدالة اجلنائية
        ملنع اإلرهاب ومكافحته وتنفيذها

    املساعدة يف تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتصلة باإلرهاب    
      تقرير األمني العام    
  ملّخص

 األمـم املتحـدة     مكتُب ٢٠١٣خالل عام    الذي أحرزه    التقدُّميستعرض هذا التقرير      
 فرع منع اإلرهاب التابع له، يف جمال تقـدمي املـساعدة            وخصوصاً واجلرمية،   املخدِّراتاملعين ب 

ويسلِّط هـذا التقريـُر الـضوَء علـى اجلهـود املبذولـة مـن أجـل             . التقنية على مكافحة اإلرهاب   
االستجابة على حنو مالئم لالحتياجات املتغيِّرة للدول األعـضاء فيمـا يتعلـق جبوانـب العدالـة         

 يف هــذا الــصدد، ويؤكِّــد  املواَجهــةيات مــا يــربز التحــدِّ اجلنائيــة مــن مكافحــة اإلرهــاب، ك 
وُيختـتم التقريـر مبجموعـة مـن        . ياتي لتلك التحدِّ  احلاجة إىل تعزيز الدعم احلكومي للتصدِّ     

  . للنظر فيهاالتوصيات اليت سُتعرض على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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    مقدِّمة  -أوالً  
 األمـم املتحـدة     مكتـبُ  ٢٠١٣خالل عـام    اضطلع هبا   يشمل هذا التقرير األنشطة اليت        -١

، وخــصوصا فــرع منــع  )املكتــب واجلرميــة أو املخــدِّراتمكتــب ( واجلرميــة املخــدِّراتاملعــين ب
الـصكوك القانونيـة    ، من أجل مساعدة الـدول األعـضاء علـى تنفيـذ             )الفرع(اإلرهاب التابع له    

  . ومكافحتهاإلرهابملنع الدولية 
دة إىل املـسنَ واليـة  الد االستعراض، أكَّدت اجلمعيـة العامـة مـن جديـد          وخالل الفترة قي    -٢

يف مــا خيــص تقــدمي املــساعدة التقنيــة علــى مكافحــة اإلرهــاب، يف   واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب 
بشأن تقـدمي املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ االتفاقيـات والربوتوكـوالت                 ،  ٦٨/١٨٧قرارها  

بـشأن التـدابري الراميـة إىل       ،  ٦٨/١١٩ و ٦٧/٩٩ وقراريهـا اب،  الدولية املتعلقة مبكافحـة اإلرهـ     
، بـشأن تعزيـز برنـامج األمـم         ٦٨/١٩٣ و ٦٧/١٨٩هـا   يالقضاء علـى اإلرهـاب الـدويل، وقرار       

املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وال ســيما قدراتــه يف جمــال املــساعدة التقنيــة، وقرارهــا    
     .ريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاببشأن محاية حقوق اإلنسان واحل ،٦٨/١٧٨

    تقدمي املساعدة التقنية  -ثانياً  
املساعدة القانونيـة واملـساعدة يف جمـال بنـاء القـدرات            رات واجلرمية   املخدِّم مكتب   قدِّي  -٣

ــها هبــدف    ــدول األعــضاء الــيت تطلب ــديها    إىل ال ــة ل ــة اجلنائي ــدرة نظــم العدال ــز ق ــىتعزي ــع عل  من
 إىل دعم الــفـرع منــع اإلرهــاب قــدَّم ، ٢٠٠٣ينــاير /منــذ كـانون الثــاين  و.اإلرهـاب ومكافحتــه 

مبنــع املتــصلة الثمانيــة عــشر يف التــصديق علــى الــصكوك القانونيــة الدوليــة  دولــة عــضوا  ١٦٩
وتنفيذها ويف تعزيز قدرات نظم العدالة اجلنائية الوطنية على تنفيـذ أحكـام          مكافحة اإلرهاب و

 . مبادئ سيادة القانونالصكوك املذكورة بفعالية وفق

، واصل املكتب تقدمي املساعدة التقنيـة القانونيـة إىل الـدول األعـضاء الـيت               ٢٠١٣ويف عام     -٤
وأسـهم هـذا   . طلبتها من أجل التصديق على تلك الصكوك ودمج أحكامها يف التشريعات الوطنيـة            

نـــع اإلرهـــاب الـــصكوك القانونيـــة الدوليـــة مل عمليـــة تـــصديق جديـــدة علـــى ٢٤العمـــل يف إمتـــام 
  .جمال مكافحة اإلرهابيف  تشريعا وطنيا جديدا أو منقَّحا ١٦، وأدى إىل إعداد ومكافحته

قـدرة مـسؤويل   أنَّ الفرع، إدراكا منه للحقيقة اليت مفادها       هذا  وعالوة على ذلك، واصل       -٥
أمـر  مي يف عملـهم اليـو  ذات الـصلة  وطنيـة  التـشريعات  النظم العدالة اجلنائية الوطنية علـى تطبيـق        

فقـد ركَّـز   . جمال بنـاء القـدرات  بفعالية، تعزيز عمله يف منع اإلرهاب ومكافحته  أساسي من أجل    
على مواصلة تعزيز معارف نظم العدالة اجلنائية الوطنيـة وممارسـاهتا فيمـا يتعلـق بـالتحقيق يف قـضايا                    
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دين اإلقليمـي  اإلرهاب ومالحقة مرتكبيها وحماكمتهم، وكذلك قـدراهتا علـى التعـاون علـى الـصعي      
 دولـة عـضوا يف      ٨٣، قدَّم املكتـب املـساعدة يف جمـال بنـاء القـدرات إىل               ٢٠١٣ويف عام   . والدويل

، )علـى الـصعيد الـوطين ودون اإلقليمـي واإلقليمـي          ( حلقـة عمـل      ٩٣مجيع أحناء العامل، من خـالل       
 .من مسؤويل العدالة اجلنائيةموظف  ٢ ٥٠٠ودرَّب أكثر من 

يف عــام هلــا فـرع منــع اإلرهــاب  خــضع الــيت يكلـي  اهلتنظــيم الادة عمليــة إعــواسـتمرت    -٦
ــة ٢٠١٢ ــة أقــسام جغرافي مــع حتديــد جهــات اتــصال يف جمــاالت مواضــيعية يف كــل    ،  إىل ثالث

قسم، يف إثبات فعاليتها يف ضمان زيادة التركيز على تنفيذ والية املكتب مـن منظـور إقليمـي،                  
الرئيـسي   واستمر املقـرُّ . قليمي واملواضيعي للمكتب فصل مصطنع بني العملني اإل    أيِّ  ويف إزالة   
 يف مجيــع متَّــسقيف تقــدمي التوجيهــات القياديــة واالســتراتيجية لتنفيــذ برنــامج أنــشطة للمكتــب 

وواصـل اخلـرباء امليـدانيون يف     . أحناء العامل، واخلـربات الفنيـة واملتخصـصة، وتنـسيق الـسياسات           
 أفريقيا وغرهبا وشرقها، ويف الـيمن ووسـط آسـيا            املوجودون يف مشال   ،جمال مكافحة اإلرهاب  

 اخلــربات احملليــة والقــدرات العملياتيــة  وجنوهبــا وجنــوب شــرقها، ويف أمريكــا الالتينيــة، تقــدميَ 
جمـال مكافحـة    أنـشطة املكتـب يف      لدعم وضع بـرامج قُطريـة وإقليميـة معمَّقـة، وكـذلك تنفيـذ               

     .اإلرهاب يف امليدان
    قنية أنشطة املساعدة الت  -ألف  

يف جمال مكافحة اإلرهاب هـو تعزيـز     املخدِّرات واجلرمية   اهلدف من أنشطة مكتب      إنَّ  -٧
التـرويج للتـصديق علـى      ) أ: (ويتأتى ذلك من خـالل    . ملكافحة اإلرهاب العاملي  النظام القانوين   

الـدول   ومـساعدة    تـه مكافحواإلرهـاب   منـع   الصكوك القانونية الدوليـة الثمانيـة عـشر يف جمـال            
بنـــاء قـــدرات ) ب(يف التـــشريعات الوطنيـــة؛ و أحكـــام تلـــك الـــصكوك علـــى دمـــجعـــضاء األ

تعزيــز ) ج(املـسؤولني علــى املــستوى الــوطين لتنفيــذ التـشريعات اخلاصــة مبكافحــة اإلرهــاب؛ و  
وتـشكِّل هـذه األنـشطة األسـاس مـن      . يف األمور اجلنائيةالتعاون على املستويني اإلقليمي والدويل   

  .ّعالة للعدالة اجلنائية يف جمال مكافحة اإلرهابأجل اختاذ تدابري ف
    

    التصديق على الصكوك القانونية الدولية ودجمها يف التشريعات  - ١  
تقــدمي  واجلرميــة املخــدِّراتمكتــب األمــم املتحــدة املعــين بواصــل ، ٢٠١٣خــالل عــام   -٨
. ء علـى طلبـها  الـدول األعـضاء بنـا   ساعدة يف جمـال صـياغة التـشريعات والتـصديق عليهـا إىل            امل

ــة يف بــاراغواي          ــشريعات الوطني ــصياغة الت ــل ل ــدت حلقــات عم ــه اخلــصوص، ُعق ــى وج   وعل
، تــونس )مــايو/ أيــار٢٤-٢٠(، تركمانــستان )مــايو/ أيــار٣٠-٢٧(، بنمــا )مــايو/ أيــار٩-٧(
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ــوز٢٦-٢٤( ــه/ متــ ــشعبية  )يوليــ ــة الــ ــة الو الدميقراطيــ ــباط٢٧-٢٥(، مجهوريــ ــر/ شــ ، )فربايــ
، )أبريـــل/ نيـــسان٢٥ و٢٤(قريغيزســـتان ، )ينـــاير/ الثـــاين كـــانون٢٢ و٢١(طاجيكـــستان 
ــاير/ كــانون الثــاين٣١ و٣٠(كازاخــستان  ــيمن ، )ين ــر/ شــباط٢٨ و٢٧ و٢٥ و٢٤(ال ). فرباي

 مـــساعدة تـــشريعية فيمـــا خيـــص دمـــج أحكـــام الـــصكوك القانونيـــة الدوليـــة يف  قُـــدِّمتكمـــا 
ــة إىل كــ  ــابوا   لٍّالتــشريعات احمللي ــسيا وب ــستان وإندوني ــد وجــزر    مــن أفغان ــدة وتايلن ــا اجلدي غيني

 تـشريعية إىل  وعـالوة علـى ذلـك، قـدَّم املكتـب مـساعدةً      . سليمان والفلبني وكمبوديا وماليزيـا   
مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية ونيكــاراغوا خــالل أنــشطة الــصياغة التــشريعية فيمــا خيــص     

   إىل ١٥س ومــن مــار/ آذار٨ إىل ٤مكافحــة متويــل اإلرهــاب الــيت نظمهــا البنــك الــدويل مــن   
  .فيينتيانأكتوبر يف / تشرين األول٤سبتمرب إىل / أيلول٣٠أبريل يف ماناغوا ومن / نيسان١٩
الــة مــن حيــث  اتــصاالت ســلكية والســلكية فعَّمرافــَقمنــع اإلرهــاب واســتخدم فــرع   -٩

ــة إلســداء         ــصال إلكتروني ــها، وكــذلك وســائل ات ــة أو متابعت ــشطة امليداني ــداد األن ــة إلع التكلف
  . قانونية خمّصصة الغرضمشورة
،  تـصديقا  ٢٤ى املـساعدة     تتلقَّـ  بلدان، بلغ عدد التصديقات اجلديدة يف       ٢٠١٣عام  ويف    -١٠
  . مبساعدة املكتب يف جمال مكافحة اإلرهابا أو منقَّحاجديدوطنيا  تشريعا ١٦ عدَّأُو
    

    بناء القدرات   - ٢  
يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب،    قانونيـة  ال للطلـب املتزايـد علـى املـساعدة التقنيـة       استجابةً  -١١

تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء يف بناء وتعزيز قـدرات نظـم العدالـة اجلنائيـة                 املكتبواصل  
  . ملنع اإلرهاب ومكافحتهلديها لتطبيق أحكام الصكوك القانونية الدولية الثمانية عشر

ــذلك،    -١٢ ــا ل ــب ال وحتقيق ــاون عمــل واصــل املكت ــع  بتع ــق م ــي وثي ــستفيدة  ممثل ــدان امل البل
ــا    االباإلضــافة إىل و. وخربائهــا ــات الدائمــة يف فيين ــق البعث ــة عــن طري وجنيــف تــصاالت الرمسي

 مـــع متخصـــصةمـــشاورات مستفيـــضة واتـــصاالت جريـــت أُونيويـــورك ووزارات اخلارجيـــة، 
ة  لضمان أن حتظى الربامج بالرعايـة الكاملـ        الوزارات املعنية ومع جهازْي القضاء والنيابة العامة      

  .من ِقبل البلدان املستفيدة
ــة   املكتــب عمــل و  -١٣ ــسلطات الوطني ــدول لــدى بتعــاون وثيــق مــع ال ــة األعــضاء ال الطالب

 إثيوبيا وأفغانستان وتونس واجلبل األسود وجيبـويت والـصومال وكينيـا وليبيـا            وهي،  للمساعدة
حــة ملكاف للمــساعدة علــى وضــع وتنفيــذ خطــط أنــشطة مــصمَّمة خصيــصا   ،ونيجرييــا والــيمن

  .اإلرهاب
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مـسؤويل  لـصاحل   مت حلقات عمل وطنيـة وإقليميـة ودوليـة يف جمـال بنـاء القـدرات                 وُنظِّ  -١٤
العدالة اجلنائية حول طائفة واسعة مـن مواضـيع العدالـة اجلنائيـة ذات الـصلة بـالتحقيق يف قـضايا                     

وبنمــا منــها أفغانــستان وإندونيــسيا و،  عــّدةبلــداناإلرهــاب ومالحقــة مرتكبيهــا وحماكمتــهم يف 
ــا فاســو   ــونس وبوركين ــسنغال وطاجيكــستان      وت ــويت وال ــل األســود وجــزر ســليمان وجيب واجلب

ــام    ــت ن ــبني وفيي ــا  وكازاخــستان والفل ــا وكولومبي ــا  وكمبودي ــا وليبي ــرب وكيني ــا واملغ وموريتاني
  . واليمنونيجرييا

ات وضـع دور  واصـل فـرع منـع اإلرهـاب         د،   لطبيعة اإلرهاب املتزايدة التعقُّ    استجابةًو  -١٥
ني والقـضاة حـول طائفـة أوسـع          العـام  واملدَّعنيتدريبية يف جمال بناء القدرات من أجل احملققني         

وترمي هذه املساعدة إىل تزويد الـدول األعـضاء باملهـارات           . من اجلرائم ذات الصلة باإلرهاب    
. ةالتحقيق يف قضايا اإلرهاب ومالحقة مرتكبيها وحماكمتهم بفعاليـ  من أجل   الالزمةاملتخصصة  

مـه املكتـب إىل     دِّوُتَعدُّ تلك املساعدة التقنيـة جـزءا مكمـال للتـدريب الـوطين واإلقليمـي الـذي يق                 
واملنظمـات  الدول األعضاء، والذي كثريا ما يكون يف تعاون وثيـق مـع وكـاالت األمـم املتحـدة         

  .الشريكة املعنية
    

    تخدام اإلنترنت يف أغراض إرهابيةمكافحة اس  )أ(  
اســتخدام بفيمــا يتعلــق التقنيــة اجــة الــدول األعــضاء املتزايــدة إىل املــساعدة  حلاســتجابةً  -١٦

جهـوده لتعزيـز قـدرات العـاملني يف جمـال          تكثيـف   واصل املكتب   اإلنترنت يف أغراض إرهابية،     
  .ي هلذا اخلطردِّإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية يف مجيع أحناء العامل للتص

 للمـساعدة التقنيـة   تـه أدا بـإطالق  ٢٠١٢يف عـام  هـاب  منـع اإلر أعقاب قيام فـرع     ويف    -١٧
تلـك األداة يف العديـد مـن أنـشطة     اسـتخدم   ،  رهابيـة اإلغـراض   األاسـتخدام اإلنترنـت يف      بشأن  

وقـد ثبتـت فعاليـة األداة يف تقـدمي التوجيهـات العمليـة لـصاحل        . املساعدة التقنية اليت اضطلع هبـا  
ني بـشأن تـدابري التـصدي الفّعالـة يف جمـال       العـام  دَّعنيواملوالقضاة  ري السياسات واحملقِّقني    مقرِّ

وقـد وجـد    . ستخدم فيها اإلنترنـت ألغـراض إرهابيـة       ُتالعدالة اجلنائية فيما يتعلق باحلاالت اليت       
كانـت اإلنترنـت فيهـا األداة الرئيـسية الرتكـاب           احلـاالت القـضائية الفعليـة الـيت         أنَّ  املمارسون  
فعلـى سـبيل املثـال، نظَّـم        . ه األداة، مصدر مرجعي عظيم الفائدة     ، املتضمَّنة يف هذ   عمل إرهايب 

ي اخلاصـة فيمـا     الفرع حلقة عمل وطنية لصاحل مـوظفي العدالـة اجلنائيـة بـشأن أسـاليب التحـرِّ                
بروتوكـول ربـط    الالسلكي، شـبكة املنطقـة احملليـة، سـكايب،          (قنوات االتصال الرقمية    ب يتعلق

  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ٢١يف الرباط، من ) احملادثات الصوتية عرب اإلنترنت
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، شارك الفرع يف العديد من املؤمترات وحلقـات العمـل ذات           ٢٠١٣وعلى مدى عام      -١٨
 تلـك الفـرص لتقـدمي هـذه األداة وعمـل            واغتـنم غـراض إرهابيـة،     ألاسـتخدام اإلنترنـت     الصلة ب 

. يمية وغريها مـن املنظمـات الدوليـة       املكتب ذي الصلة إىل الدول األعضاء وإىل املنظمات اإلقل        
  :ومشلت تلك الفرص ما يلي

مهـا املنتـدى اإلقليمـي      ف، نظَّ مكافحـة التطـرُّ   حـول   إقليميـة   عقد حلقـة عمـل        )أ(  
   ٤يــومي طوكيــو ُعقــدت يف لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، واستــضافتها ماليزيــا واليابــان،  

  فرباير؛/شباط ٥و
ة مكافحة اإلرهاب مع الدول األعضاء بـشأن        جلنمته  الذي نظَّ احلدث اخلاص     )ب(  

، ُعقـدت  مكافحة اإلرهاب عن طريق استخدام تكنولوجيات االتصاالت واملعلومـات اجلديـدة      
  .مايو/ أيار٢٤نيويورك يف يف 
    

   إىل ضحايا األعمال اإلرهابية والتدابري املتخذةاملقدَّمتنياملساندة وحتسني املساعدة   )ب(  
    ضحاياأولئك الئية ملساندة يف جمال العدالة اجلنا

 اســتراتيجية ٢٠٠٦اعتمادهــا يف عــام مــن خــالل ، ألول مــرة ت الــدول األعــضاءأقــرَّ  -١٩
تقـدمي املـساندة    أنَّ  ، بـ  )٦٠/٢٨٨قرار اجلمعيـة العامـة      (األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب      

ملكافحـــة الـــة عَّالســـتراتيجية فأحـــد املكونـــات املهمـــة اإلرهـــاب هـــو ضـــحايا واملـــساعدة إىل 
ــدها . اإلرهــاب ــة تأكي ــها مــثالً    وجــددت اجلمعي ــرارات الحقــة، ومن  علــى ذلــك املوقــف يف ق
 لـذلك، واصـل فـرع منـع اإلرهـاب،           واستجابةً. ٦٨/١٩٣ و ٦٦/١٧٨ و ٦٤/١٦٨القرارات  

 القانونيـة والقـضائية   البنـاء قـدراهت  ، تعزيز مساعدته للدول األعضاء الـيت تطلبـها    ٢٠١٣يف عام   
  .لبية احتياجات ضحايا اإلرهاب أثناء إجراءات العدالة اجلنائيةتمن أجل 

ــم الفــرع، يف إطــار جهــوده املــستمرة يف دعــم ضــحايا اإلرهــاب، بالتعــاون مــع        -٢٠ ونظَّ
 reflections out of sorrow 100فوتوغرافيـا، بعنـوان   -مؤسسة ضـحايا اإلرهـاب، معرضـا أدبيـا    

ودعم ضـحايا اإلرهـاب مـن مجيـع أحنـاء العـامل، يف              ، لتذكُّر   ") األحزان صور تأمُّل من    ١٠٠("
أبريـل، عقـد الفـرع    / نيسان٢٣ويف . مايو/ أيار ٣أبريل إىل   / نيسان ٢٣مركز فيينا الدويل، من     

ومشـل املتنـاظرون بِـن      . حلقة نقاش حول ضحايا اإلرهاب، بالتعاون مع البعثة الدائمة إلسـبانيا          
ة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف سـياق            بتعزيـز ومحايـ   إمرسون، املقـرِّر اخلـاص املعـين        

 عن املبادئ اإلطارية لتأمني حقـوق اإلنـسان         ٢٠١٢، الذي قدَّم تقريره لعام      مكافحة اإلرهاب 
  .اخلاصة بضحايا اإلرهاب
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اسـتجابة العدالـة اجلنائيـة ملـساندة ضـحايا األعمـال            أداته التدريبية بشأن      الفرع روسخَّ  -٢١
ساعدة الـدول األعـضاء علـى تعزيـز تنفيـذ التـشريعات          مل ٢٠١١يف عام   ، اليت أُطلقت    اإلرهابية

عــدة أنــشطة يف جمــال املــساعدة  م فــنظَّ، والــسياسات الــيت تــساند ضــحايا اإلرهــاب وحتمــيهم  
  :التقنية، منها

حلقة عمل إقليمية حول تعزيز تـدابري العدالـة اجلنائيـة مـن أجـل محايـة ودعـم                     )أ(  
اإلرهـاب، ُعقـدت يف كامتانـدو، يـومي         باجلنائيـة ذات الـصلة      الشهود والضحايا يف اإلجراءات     

  أكتوبر، باالشتراك مع املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب؛/ تشرين األول٨ و٧
حلقة عمل وطنية حول تعزيز التدابري القانونيـة واملؤسـسية ذات الـصلة بـدعم         )ب(  

نـوفمرب، هبـدف تعزيـز التـدابري        /ين تـشرين الثـا    ٤ و ٣ضحايا اإلرهاب، ُعقدت يف كابل، يومي       
  القانونية واملؤسسية القائمة فيما يتعلق بدعم ضحايا األعمال اإلرهابية؛

حلقة عمل دولية حول تشجيع وتعزيز التعاون الـدويل املـرتبط حبمايـة ودعـم                 )ج(  
ديـسمرب، وشـارك   / كانون األول١٩ إىل ١٧ضحايا األعمال اإلرهابية، ُعقدت يف أبوظيب من      

  ؛"دايةِه"نظيمها مركز يف ت
كمــا شــارك الفــرع يف حلقــة عمــل لــصاحل منطقــة جنــوب شــرق آســيا دون      )د(  

اإلقليمية بشأن دعم االستجابة األوىل للضحايا يف املرحلـة الـيت تعقـب انتـهاء اهلجـوم مباشـرة،              
   إىل ١٦نظمهـــا املنتـــدى العـــاملي ملكافحـــة اإلرهـــاب وُعقـــدت يف بـــايل، إندونيـــسيا، مـــن         

  .سبتمرب/ أيلول١٨
مبواصلة توسيع نطاق عمله الختـاذ تـدابري فّعالـة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة                 الفرع  ويلتزم    -٢٢

وقد استهل إعداد أفـضل املمارسـات، بالتنـسيق الوثيـق مـع       . يةاإلرهاباألعمال  ملساندة ضحايا   
ضـمن  فيما يتعلق مبساعدة ودعم ضحايا اإلرهاب، مبا يف ذلك دور الـضحايا  الدول األعضاء،   

  .٦٨/١٨٧، عمال بقرار اجلمعية العامة إطار العدالة اجلنائية
    

    مكافحة اإلرهاب الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي  )ج(  
تقـدمي املـساعدة إىل الـدول األعـضاء الـيت           منـع اإلرهـاب     ، واصل فـرع     ٢٠١٣يف عام     -٢٣

لكيميـــائي والبيولـــوجي تطلبـــها بـــشأن التـــصديق علـــى الـــصكوك الدوليـــة املعنيـــة باإلرهـــاب ا
  .املعنيةاجلهات واإلشعاعي والنووي وتنفيذها، وذلك بتعاون وثيق مع 

 واجلرميــة حلقــيت عمــل لــصاحل بلــدان  املخــدِّراتونظَّــم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب   -٢٤
 التفاقيـة احلمايـة املاديـة للمـواد         ٢٠٠٥تعـديل عـام     أفريقية خمتارة بشأن تشجيع التصديق على       
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 وُعقـدت إحـدى حلقـيت    .٢٠٠٥ لعام االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي و النووية
ــومي   ــار يـ ــل يف داكـ ــران٦ و٥العمـ ــومي   / حزيـ ــريويب يـ ــرى يف نـ ــدت األخـ ــه، وُعقـ    ١٥يونيـ

، اعترافا منـه بأمهيـة التعـاون وأوجـه التـآزر يف ذلـك               ودعا املكتبُ . أكتوبر/ تشرين األول  ١٦و
، واالحتـاد األفريقـي، ومعهـد       )٢٠٠٤ (١٥٤٠ املشكَّلة عمال بـالقرار       جملس األمن  اجملال، جلنةَ 

  .الدراسات األمنية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إىل كال احلدثني
واشترك املكتب، يف إطار تعاونه املستمر مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، يف جلنـة                     -٢٥
، الـذي نظمتـه الوكالـة، والـذي         اجلهـود العامليـة   تعزيـز   : لمـؤمتر الـدويل لألمـن النـووي       لربامج  ال

يوليــه، وقــدَّم عرضــا إيــضاحيا يف حلقــة النقــاش حــول تنفيــذ وتعزيــز   / متــوز٥ إىل ١ُعقــد مــن 
نوفمرب، شـارك املكتـب يف حلقـة عمـل          / تشرين الثاين  ٨ و ٧ويف  . اإلطار الدويل لألمن النووي   

، لـصاحل البلـدان     املادية للمواد النووية   التفاقية احلماية    ٢٠٠٥تعديل عام   نظمتها الوكالة حول    
ــدت يف بروكــسل     ــسية، ُعق ــة بالفرن ــة الناطق ــب     . األفريقي ــن اجلوان ــب حماضــرة ع ــى املكت وألق

القانونية لإلرهـاب النـووي يف إطـار برنـامج املاجـستري يف األمـن النـووي، الـذي تـشرف عليـه                   
س، وواصــل املــسامهة يف مــار/ آذار٨ و٧الوكالــة يف جامعــة برانــدنبورغ للتكنولوجيــا، يــومي  

 كمـا شـارك يف اجتماعـات    .، التابعـة للوكالـة  الشبكة الدولية للتعلـيم يف ميـدان األمـن النـووي      
تبادل املعلومات بشأن األمن النووي اليت تنظمهـا الوكالـة، والـيت ُعقـدت يف فيينـا، ويف املـؤمتر                 

  .يضاسبتمرب، يف فيينا أ/ أيلول٢٠ إىل ١٦العام للوكالة، الذي ُعقد من 
ــة الوواصــل املكتــب تعزيــز عملــه مــع     -٢٦ وعلــى وجــه اخلــصوص، اضــطلع  . ١٥٤٠لجن

طلــب لاســتجابة قــدَّم املــساعدة التقنيــة إىل إحــدى الــدول األعــضاء  :  التاليــةةاملكتــب باألنــشط
مته إىل اللجنة؛ وشارك يف منتدى للمجتمع املـدين بـشأن قـرار جملـس األمـن                 املساعدة الذي قدَّ  

ينــاير؛ وشــارك يف حلقــة / كــانون الثــاين١٠ إىل ٨، ُعقــد يف فيينــا مــن )٢٠٠٤ (١٥٤٠رقــم 
، )٢٠٠٤ (١٥٤٠عمــل حــول املمارســات الوطنيــة الفّعالــة يف تنفيــذ قــرار جملــس األمــن رقــم  

سـبتمرب، ويف حلقـة عمــل لـصاحل البلـدان األفريقيــة     / أيلــول٢٠ و١٩ُعقـدت يف زغـرب يـومي    
  .ديسمرب/ كانون األول١١ و١٠ا، يومي حول تنفيذ ذلك القرار، ُعقدت يف أديس أباب

إندونيــسيا ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية والفلــبني  مــن لٍّكــويعمــل املكتــب مــع   -٢٧
ــا      ــة الــصادرات يف أملاني ــا، بالتعــاون مــع املكتــب االحتــادي لالقتــصاد ومراقب ــا وماليزي وكمبودي

ــى مــشر       ــات يف جمــال التحقــق، عل ــز األحبــاث والتــدريب واملعلوم وع بــشأن الــشروط  ومرك
األساسية لتعزيز األطر القانونيـة الوطنيـة الكيميائيـة والبيولوجيـة واإلشـعاعية والنوويـة يف إطـار                  

كمـا شـارك املكتـب يف اجتمـاع اخلـرباء حـول         . مبادرة مراكز االمتياز التابعة لالحتاد األورويب     
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ــد يف    ــووي، ُعقـ ــن النـ ــشأن األمـ ــة بـ ــشريعات الوطنيـ ــذ التـ ــة أدوات لتنفيـ ــا، جمموعـ  يوغياكارتـ
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢١ و٢٠إندونيسيا، يومي 

لدى املبادرة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب النـووي،          وشارك املكتب، بصفته مراقبا رمسيا        -٢٨
ــتقين لفريقهــا املعــين بالتنفيــذ       ــة، مبــا فيهــا االجتمــاع ال ــادرة العاملي ــها املب يف عــدة أحــداث نظمت

فربايـر، واالجتمـاع العـام واالجتمـاع        / شـباط  ٢٢ إىل   ١٩ مـن    والتقييم، الذي ُعقـد يف مدريـد      
  .مايو/ أيار٢٤ و٢٣السنوي للفريق، اللذين ُعقدا يف مكسيكو يومي 

للـشراكة العامليـة ملكافحـة انتـشار أسـلحة ومـواد            وشارك املكتب يف ثالثة اجتماعـات         -٢٩
ــشامل  ــدمار ال ــر، و/ شــباط٨-٦ (ال ــران١٤-١٠فرباي ــه، و/ حزي ــشر٢٤-٢٢يوني  /ين األول ت

كة علمـا   رِلـشراكة واملنظمـاِت الدوليـة املـشا       وأحاط أعـضاَء ا   ، ومجيعها ُعقد يف لندن،      )أكتوبر
  .يف جمال منع اإلرهاب الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي املكتب بعمل
وشارك املكتب يف حلقة عمل وطنية لالستعراض القانوين والـصياغة التـشريعية بـشأن                -٣٠

، ُعقـدت يف دوشـانيب يـومي        ة وإشـعاعي  ةنوويـ مـواد   ضايا الـيت تنطـوي علـى هتريـب          مالحقة الق 
تبيليـسي  مارس، ويف مؤمتر للماحنني بشأن مكافحة التهريب النـووي، ُعقـد يف             / آذار ١٣ و ١٢

  .يونيه، وكالمها نظمتهما الواليات املتحدة األمريكية/ حزيران٢١ و٢٠يومي 
س، شــارك الفــرع يف مائــدة مــستديرة وطنيــة  مــار/ آذار١فربايــر إىل / شــباط٢٨ومــن   -٣١

بشأن التوصـيات مـن أجـل تنفيـذ الـصكوك العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب ذات الـصلة باإلرهـاب                      
  . يف بيشكيكمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،تها نظمالنووي واإلرهاب البحري، 

    
    قمع متويل اإلرهاب  )د(  

واملـساعدة يف جمـال     قدمي املساعدة القانونية    من أجل ت  املخدِّرات واجلرمية   عمل مكتب     -٣٢
مبـادرات حمـدَّدة تتمحـور حـول إذكـاء          وقـد طُرحـت     . ملواجهـة متويـل اإلرهـاب     بناء القدرات   

. الوعي وبناء املؤسسات وتقدمي املساعدة التقنية والتـدريب علـى املـستويني الـوطين واإلقليمـي               
  :، مشلت تلك املبادرات ما يلي٢٠١٣ويف عام 
أفضل املمارسات من أجل التحقيق يف قـضايا متويـل          ة عمل إقليمية حول     حلق  )أ(  

  ينــاير إىل / كــانون الثــاين٢٨اإلرهــاب ومالحقــة مرتكبيــه، ُعقــدت يف ميــدان، إندونيــسيا، مــن 
 العامــل املعــين جبنــوب شــرق آســيا، التــابع ث الفريــُقوشــارك يف رعايــة احلــَد. فربايــر/ شــباط١
اب، والوكالة الوطنية ملكافحة اإلرهاب يف إندونيـسيا، واملركـز   لمنتدى العاملي ملكافحة اإلره  ل

  ؛اإلندونيسي لتقارير وحتليل املعامالت املالية، باإلضافة إىل املكتب
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حول تشجيع التعاون بني أفغانستان وباكستان يف منع ومكافحـة          حلقة عمل     )ب(  
  سبتمرب؛/ أيلول١٩ إىل ١٧متويل اإلرهاب، ُنظمت يف أبوظيب، من 

املساعدة القانونية املتبادلـة بـني الـيمن وبلـدان القـرن          حلقة عمل إقليمية حول       )ج(  
  نوفمرب؛/ تشرين الثاين٧ إىل ٥األفريقي بشأن قضايا متويل اإلرهاب، ُعقدت يف نريويب، من 

خمصـصة   العـاّمني والقـضاة   املـدَّعني لـصاحل  حلقات عمل علـى املـستوى الـوطين         )د(  
تمويــل اإلرهــاب ومــسائل ة القــضائية واحملاكمــة يف قــضايا مرتبطــة ب التحقيــق واملالحقــملوضــوع 

املتعـــددة -دولـــة(بوليفيـــا ، )مـــايو/ أيـــار٣٠ و٢٩(بنمـــا : ذات صـــلة، ُعقـــدت يف أمـــاكن منـــها
 تـشرين   ١٠-٨(اجلبل األسـود    ،  )نوفمرب/تشرين الثاين  ١-أكتوبر/تشرين األول  ٢٨) (القوميات

ــوبر/األول ــر )أكتـ ــارس/ آذار٨-٥(، اجلزائـ ــة الو، )مـ ــشعبية  مجهوريـ ــة الـ  ٢٧-٢٥( الدميقراطيـ
، )مـايو  / أيـار  ٢٧-٢١(، الفلـبني    )نـوفمرب / تشرين الثـاين   ١٢ و ١١(، طاجيكستان   )فرباير/شباط

ــام   ــت نـ ــاين ٨-٤(فييـ ــشرين الثـ ــوفمرب و/ تـ ــاين ١٥-١١نـ ــشرين الثـ ــوفمرب/ تـ ــتان )نـ   ، قريغيزسـ
ــا )نــــوفمرب/ تــــشرين الثــــاين٨ و٧(، كازاخــــستان )نــــوفمرب/ تــــشرين الثــــاين٥ و٤(   ، كمبوديــ
أغـسطس،  / آب٢٣-٢١يونيـه،  / حزيـران ١٤-١٠أبريل، / نيسان٥-١مارس،  / آذار ٢٩-٢٥(
ــا )أغــسطس/ آب٢٨-٢٦و ــاير/ كــانون الثــاين٢٩(، كولومبي ــر، / شــباط١-ين  / آذار٨-٦فرباي

ــار١٠-٨أبريــل، / نيــسان١٢-٨أبريــل، / نيــسان٥-٢مــارس،  ــار٣١-٢٧مــايو، / أي   مــايو، / أي
، الـيمن   )أكتـوبر / تـشرين األول   ٣-١(نغوليـا   ، م )ديـسمرب / كانون األول  ١٣-٩يوليه و / متوز ٢٢

  .)نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢-١٥(
املكتب يف حلقيت عمل إقليميـتني للمديريـة التنفيذيـة للجنـة     وعالوة على ذلك، شارك     -٣٣

، ُعقـدت  )٢٠٠١ (١٣٧٣مكافحة اإلرهاب بشأن شرط التجميد مبوجب قرار جملـس األمـن         
ديـــسمرب، واألخـــرى يف فريبـــورت، جـــزر / كـــانون األول٤ إىل ٢ بـــانكوك مـــن إحـــدامها يف
كما شارك املكتب يف عـدة اجتماعـات ألفرقـة          . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٤ إىل   ٢٢البهاما، من   

خرباء عاملة معنية مبنع إسـاءة اسـتخدام القطـاع غـري الرحبـي ألغـراض متويـل اإلرهـاب، مبـا يف                       
ينـاير، وآخـر ُعقـد يف نيويـورك         / كـانون الثـاين    ١٧ إىل   ١٥ن  ذلك اجتماع ُعقد يف الدوحـة مـ       

  .املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهابمارس، ُنظمت باالشتراك مع / آذار٧ إىل ٥من 
، الــذي تقــع علــى عاتقــه مــسؤولية    منــع اإلرهــاب، عمــل فــرع٢٠١٣وطــوال عــام   -٣٤

يـذها بالكامـل، بـشكل وثيـق     الترويج للتصديق على االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب وتنف     
 التـابع ملكتـب   ،مع الربنامج العاملي ملكافحة غسل األمـوال وعائـدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب              

. اجلوانـب العمليـة ملكافحـة متويـل اإلرهــاب    بـشأن   واجلرميـة،  املخـدِّرات األمـم املتحـدة املعـين ب   
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كافحـة  حقيـق فيمـا يتعلـق مب      دورة تدريبية متقدمـة حـول أسـاليب الت        فعلى سبيل املثال، ُنظِّمت     
   إىل ٢٥، يف بنــوم بنــه، مــن غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، باالشــتراك مــع الربنــامج العــاملي 

  .مارس/ آذار٢٩
    

    )الطريان املدين والنقل البحري(التصدي جلرائم اإلرهاب ذات الصلة بالنقل   )ه(  
 محولتـها أو طواقمهـا أو       أعمال العنف ضـد الطـائرات والـسفن أو ركاهبـا أو           ُينظر إىل     -٣٥

 ة فعَّالـ  ة نظـم قانونيـ    وُيَعـدُّ إرسـاءُ   . ة حقيقيـ  ةإرهابيـ باعتبارهـا هتديـدات     ضد املطـارات واملـوانئ      
ة الرئيـسية الـضرورية   ساسـي من التدابري األ  واختاذ تدابري التصدي الكافية يف جمال العدالة اجلنائية         

تزويـد املمارسـني   ، مـن الـضروري    اذلـ و. نع ومكافحة األعمـال اإلرهابيـة ضـد وسـائل النقـل           مل
ــأدوات مــصمَّمة خصيــصا ملعاجلــة جتــرمي    ــة تطبيــق القــوانني فيمــا خيــص   هــذه ب األعمــال وقابلي

  . املواضيعية املهمةتعزيز قدرات العدالة اجلنائية يف هذه اجملاالتاإلرهاب والنقل ل
ئم اإلرهابية املتعلقـة    اجلراة بشأن   جديدإرشادية   املكتب منيطة    عدَّأولبلوغ هذه الغاية،      -٣٦

ــانوين    ). الطــريان املــدين والنقــل البحــري  (بالنقــل  ــسياً لإلطــار الق ــاً رئي وتــشمل النميطــة مكوِّن
اإلرهـاب  ملنـع   صكاً من الصكوك الدوليـة الثمانيـة عـشر       ١١أنَّ  ملكافحة اإلرهاب، بالنظر إىل     

ــهمكافحو ــة يف ســياق الطــريا   ت ــداً للتــصدي للجــرائم املرتكب ــدويل أو  اعُتمــدت حتدي ن املــدين ال
ــة  ــة الدولي والنميطــة مــصمَّمة لتحليــل وشــرح تطبيــق أحكــام تلــك الــصكوك     . املالحــة البحري

ملساعدة مقّرري السياسات على التصديق علـى تلـك الـصكوك، وخـصوصا الـصكوك الدوليـة          
). ٢٠١٠املعتمـدة يف عـام      (والطـريان املـدين     ) ٢٠٠٥املعتمدة يف عام    (املتعلقة باألمن البحري    

كما هتدف إىل مساعدة الدول األعضاء علـى دمـج األحكـام القانونيـة الدوليـة ذات الـصلة يف                    
وقــد . التــشريعات الوطنيــة وإىل دعــم مــوظفي العدالــة اجلنائيــة يف تنفيــذ تلــك األحكــام بفّعاليــة

 وُعقـدت   .النميطة بالتشاور مع منظمة الطريان املدين الـدويل واملنظمـة البحريـة الدوليـة             ت  أُعدَّ
ــن        ح ــا، م ــشروع النميطــة، يف فيين ــران مل ــة عمــل للخــرباء مــن أجــل اســتعراض األق    إىل ١٨لق
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠
    

  تدابري العدالة اجلنائية للتصدي لإلرهاب يف إطار سيادة القانون   )و(  
    حقوق اإلنسان واحترام

ــاب،        -٣٧ ــة ملكافحــة اإلره ــم املتحــدة العاملي ــاً الســتراتيجية األم ــاً لوكــذلوفق ــدة ك وفق ع
يف يف مجيـع أنـشطته      املخدِّرات واجلرميـة    ى مكتب   يتوخَّقرارات للجمعية العامة وجملس األمن،      
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تعزيز املبدأ القاضي بأن تكون التدابري الفعَّالة ملكافحـة اإلرهـاب ومعـايري             جمال املساعدة التقنية    
  .احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان أهدافاً متكاملة ومتداعمة

القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف مجيع جوانـب           كلياًاملكتب  دمج  وي  -٣٨
، يف  املكتـب  وقد أعـّد     .عمله، مبا فيها تقدمي املساعدة التشريعية إىل الدول األعضاء اليت تطلبها          

تدريبيـة  أنـشطته املتعلقـة باملـساعدة التقنيـة، منيطـة        يف  لتعزيز أبعاد حقوق اإلنسان     إطار جهوده   
التــدرييب تــدابري العدالــة اجلنائيــة للتــصدي لإلرهــاب يف إطــار منهاجــه وبــشأن حقــوق اإلنــسان 

وتفحـص النميطـة مـسائل حقـوق اإلنـسان الـيت تطـرأ عـادة أثنـاء                  . القانوين ملكافحـة اإلرهـاب    
املراحــل املختلفــة لعمليــة العدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق بقــضايا اإلرهــاب، مثــل جتــرمي األعمــال     

 املـشتبه هبـم، واحملاكمـات، وعقـاب املـدَّعى           واحتجـاز اإلرهابية يف التـشريعات، والتحقيقـات،       
ة ذات صـلة مـستقاة مـن الـدول     جيِّـد وهي حتتـوي علـى ممارسـات    . عليهم الذين تثبت إدانتهم  

األعضاء وحتليل حلاالت بتَّت فيها هيئات دوليـة حلقـوق اإلنـسان بـشأن املـسائل الـيت تطـرأ يف                     
وسوف تسهم هذه األداة اجلديدة يف تعزيز قـدرات         . فحة اإلرهاب والعدالة اجلنائية   سياق مكا 

مؤسسات التدريب الوطنية يف جمال إنفاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة يف مجيـع أحنـاء العـامل علـى                     
حتقيق الفعالية يف التدريب الذي تقدمه بشأن اجلوانب املتصلة حبقوق اإلنسان مـن مـسألة منـع                 

النميطــة بالتعــاون الوثيــق مــع مفوضــية األمــم املتحــدة وقــد أُعــّدت هــذه . ومكافحتــهاإلرهــاب 
 وُعقدت حلقة عمل للخـرباء مـن أجـل اسـتعراض األقـران ملـشروع النميطـة،                  .حلقوق اإلنسان 

  .أكتوبر/ تشرين األول٢٣ إىل ٢١يف فيينا، من 
ز القــدرات ن مــشروع بــشأن تعزيــكــوِّاالضــطالع مب املكتــب باشــر، ٢٠١٣ويف عــام   -٣٩

دة يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف مكافحـة           تطبيق القواعد واملعايري واملمارسات اجليِّ    على  الوطنية  
ز املشروع علـى مـساعدة البلـدان يف منطقـة الـساحل وغـرب أفريقيـا وشـرقها            ويركّ. اإلرهاب
 جمـال   ة الدوليـة يف   يِّـد وهو يسعى إىل تشجيع تطبيق القواعـد واملعـايري واملمارسـات اجل           . واليمن

ــضايا اإلرهــاب     ــى ق ــة عل ــة اجلنائي ــسان يف العدال ــآة تقــدمي   . حقــوق اإلن ــشطة املرت ــشمل األن وت
ــة  ملــساعدة علــى صــياغة تــشريعات ملكافحــة اإلرهــاب متتثــل إىل    مــن أجــل ااملــساعدة القانوني

حقوق اإلنسان، ووضع األدوات املتخصـصة ونـشرها، وتقـدمي دورات تدريبيـة حـول حقـوق                 
املتـصلة  ة اإلرهـاب، ودعـم مؤسـسات التـدريب الوطنيـة يف دمـج اجلوانـب                 اإلنسان يف مكافح  

  .يف مناهجهااإلرهاب ومكافحة حبقوق اإلنسان 
وإقليميـة   عمـل تدريبيـة وطنيـة    اتحلقعدة  منع اإلرهاب   نظَّم فرع   ،  ٢٠١٣ويف عام     -٤٠

  :ا، مبا فيهسيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهابحقوق اإلنسان واحترام ركزت على 
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حلقــة عمــل وطنيــة حــول حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية واجلــرائم          )أ(  
  يونيه؛/ حزيران١٢ إىل ٩التمهيدية، ُعقدت يف صنعاء، من 

ــة حــول      )ب(   ــل إقليمي ــة عم ــاب  املندرجــةاجلــرائم "حلق ــار مكافحــة اإلره   يف إط
، "دة القــانوناكمــات يف إطــار احتــرام حقــوق اإلنــسان وســيااحملتحقيقــات والإجــراء : الوقائيــة

ُنظمــت باالشـــتراك مــع املنتـــدى العـــاملي ملكافحــة اإلرهـــاب ومكتـــب األمــم املتحـــدة املعـــين     
  نوفمرب؛/ تشرين الثاين١٣ و١٢ واجلرمية، يف بانكوك، يومي املخدِّراتب

لعدالــة اجلنائيــة يف جمــال اتــدابري حلقــة عمــل وطنيــة حــول حقــوق اإلنــسان و   )ج(  
  .ديسمرب/ كانون األول١٨ إىل ١٥ن يت، م، ُعقدت يف جيبومكافحة اإلرهاب

    
    استحداث أدوات متخصصة للمساعدة التقنية  )ز(  

، مـن أدوات املـساعدة التقنيـة   العديـد  ، ٢٠٠٣، منذ عام  منع اإلرهاباستحدث فرع   -٤١
بــات، واألدلــة والنمــائط التدريبيــة القانونيــة يف جمــال مكافحــة   مبــا فيهــا األدلــة العمليــة، والكتيّ 

يف جمـال   املخدِّرات واجلرميـة    ل ألنشطة مكتب     وُتستخدم هذه األدوات كجزء مكمّ     .اإلرهاب
هـذه  تـاح معظـم     وُي. كما اتضح أهنا شديدة الفائدة كأدلـة مرجعيـة للممارسـني          . بناء القدرات 

  .وطنية خمتلفةاألدوات بلغات األمم املتحدة السّت، كما ُترجم الكثري منها إىل لغات 
" مراجــع قانونيــة إلكترونيــة حــول اإلرهــاب الــدويل"انــات املعنونــة وُوضــعت قاعــدة البي  -٤٢

ــع ( ــر املوقـ ــشبكيانظـ ــايل الـ ــضمَّن   ) www.unodc.org/tldb:  التـ ــي تتـ ــور، وهـ ــاول اجلمهـ يف متنـ
وفقـا  صنَّفةً   دولـة عـضواً، مـ      ١٥٠تعلقة مبكافحة اإلرهاب يف ما يزيد علـى         املوطنية  التشريعات  ال

القــانون اجلنــائي املوضــوعي أو القــانون اإلجرائــي أو التعــاون   ملــا إذا كانــت التــشريعات تتعلــق ب 
ــة   ــسائل اجلنائي ــدويل يف امل ــضاً  . ال ــات أي ــدة البيان ــضّمن قاع ــصوَصوتت ــة  ك صــكو ن ــة دولي  قانوني

ــن  و ــات ع ــدهت      معلوم ــيت اعتم ــاب ال ــات مكافحــة اإلره ــة باتفاقي ــا، وقائم ــصديق عليه ــة الت ا حال
  .منظمات إقليمية، فضالً عن سوابق قضائية ذات صلة

غــرض التــدريب، وهــي تــزوِّد مقــرِّري  ل خالصــة قــضايا اإلرهــابويتواصــل اســتخدام   -٤٣
مـن خـالل    عمليـة   بتوجيهـات   السياسات ومسؤويل العدالة اجلنائية وضّباط شـرطة التحقيقـات          

  .حقيقيةإرهابية حتليل قضايا 
تدابري العدالة اجلنائية لـدعم ضـحايا األعمـال         خدام أدايت   وجرى على نطاق واسع است      -٤٤

ــة ــة و اإلرهابيـ ــراض اإلرهابيـ ــتخدام اإلنترنـــت يف األغـ ــامي  ،اسـ ــا يف عـ ــد إطالقهمـ  ٢٠١١ بعـ
  .، على التوايل، من أجل أنشطة بناء القدرات٢٠١٢و
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ــة بعــد جتريــب و  -٤٥ ــدتني للمــساعدة التقني حماكمــة : ومهــا - ٢٠١٢يف عــام  أداتــني جدي
ــق      صــورية ــصلة، وحتقي ــاجلرائم اخلطــرية ذات ال ــل اإلرهــاب وروابطــه ب  حــول اإلرهــاب ومتوي

وهتـدف هاتـان    . اسـتخدام هـاتني األداتـني يف أنـشطته التدريبيـة          الفـرع   ، واصـل    جنائي صـوري  
األداتــان التــدريبيتان املبتكرتــان إىل تعزيــز قــدرات املمارســني يف جمــال العدالــة اجلنائيــة وإنفــاذ    

قيـق يف اجلـرائم ذات الـصلة باإلرهـاب ومالحقـة مرتكبيهـا وحماكمتـهم مـن                  القانون علـى التح   
خالل إتاحة الفرصة إلجراء حماكمات صورية قائمة علـى سـيناريوهات واقعيـة ومعدَّلـة حبيـث                 

  .تتسق مع اهليكل اخلاص بكل بلد أو إقليم ونظامه القانوين وظروفه
ا تـدريبيا قانونيـا     املكتـب منـهاج   وضـع   ،   يف هذه املمارسات   ومن أجل ضمان االستدامة     -٤٦

.  يتيح وصول الدول األعـضاء إىل معارفـه املتخصـصة علـى حنـو أكثـر منهجيـة             ملكافحة اإلرهاب 
بني لنقـل املعـارف واخلـربات الفنيـة الالزمـة إىل       علـى تـدريب املـدرِّ   ا قائمـ ااملنهاج هنج يستخدم  و

نفيـذ اإلطـار القـانوين العـاملي ملكافحـة          مسؤويل نظم العدالة اجلنائية الوطنية لتعزيز قدراهتم على ت        
ــانوين ملكافحــة        ـــي الق ــامج التدريب ــدمج الربن ــدول األعــضاء ب ــام ال ــسري قي اإلرهــاب، وكــذلك تي

حـىت  أربـع منـائط     وقـد ُوضـعت     . املناهج التدريبية الوطنية  ، ضمن    الذي وضعه املكتب   ،اإلرهاب
التعـاون الـدويل بـشأن    ؛ وافحـة اإلرهـاب  اإلطار القـانوين العـاملي ملك  : حول املواضيع التالية اآلن،  

الطـريان املـدين    (جرائم اإلرهاب ذات الصلة بالنقل      ؛ و املسائل اجلنائية يف جمال مكافحة اإلرهاب     
  .تدابري التصّدي لإلرهاب يف جمال العدالة اجلنائيةوحقوق اإلنسان ؛ و)والنقل البحري

االتــصال احلاســويب املباشــر يف املنــّصة التعليميــة بواســتمر علــى نطــاق واســع اســتخدام   -٤٧
، مـن أجـل التـدريب يف جمـال          ٢٠١١يف عـام    املكتـب   جمال مكافحة اإلرهاب، اليت استحدثها      

ــاء القــدرات ــة    نــّصهــذه املو. بن ــة مــصمَّمة خصيــصاً لتــدريب مــسؤويل العدال ة هــي أداة تفاعلي
لعـاملني يف   لقـاء ا ويف الوقـت نفـسه إتاحـة   اجلنائية وإنفـاذ القـانون املعنـيني مبكافحـة اإلرهـاب،         

جمتمــع عــاملي واحــد حبيــث ميكنــهم تبــادل مــا اكتــسبوه مــن لتــشكيل جمــال مكافحــة اإلرهــاب 
، مـدة كـل     عـرب اإلنترنـت   ثـالث دورات    منـع اإلرهـاب     ، عقـد فـرع      ٢٠١٣ ويف عام    .خربات

بوركينـا فاسـو، تـشاد، تـونس، الـسنغال، مـايل،         : ممارسـاً مـن    ٧٨منها سـتة أسـابيع، لتـدريب        
 عبــارة عــن -ا يــ ح حــدثا١٧ًالفــرع نظَّــم وعــالوة علــى ذلــك، . ، نيجرييــا، النيجــرموريتانيــا

 آنيــة مــع خــرباء يف مكافحــة اإلرهـاب بــشأن خمتلــف املواضــيع القانونيــة ذات الــصلة  اتمناقـش 
  .اإلنكليزية والفرنسيةتني باللغ - مبكافحة اإلرهاب

    



 

16 V.14-00748 

 

E/CN.15/2014/4

    ات التدريب الوطنية وأجهزة أخرىتقدمي املساعدة التقنية بالتعاون الوثيق مع مؤسس  )ح(  
إقامة شراكات مـع مؤسـسات التـدريب الوطنيـة يف           املخدِّرات واجلرمية   مكتب  واصل    -٤٨

شامل ه الــبرناجمــ، اســتنادا إىل  منــع اإلرهــابوواصــل فــرع. الــدول األعــضاءعــدد متزايــد مــن 
تنفيـذ عـدة حلقـات      ملـسؤويل العدالـة اجلنائيـة يف منطقـة الـساحل،            املخـصَّص   لتدريب املدرِّبني   

  :عمل لتدريب املدرِّبني يف املنطقة، مبا فيها ما يلي
ــذه ملكافحــة اإلرهــاب العــامليحلقــة عمــل حــول اإلطــار القــانوين     )أ(   يف ،  وتنفي

   إىل ١٨شــــراكة مـــــع املعهـــــد القـــــضائي الـــــوطين يف نيجرييـــــا، ُعقـــــدت يف أبوجـــــا، مـــــن  
  مارس؛/ آذار٢٠

، والتعـاون الـدويل    ملكافحة اإلرهـاب لعاملياحلقة عمل حول اإلطار القانوين     )ب(  
   إىل ٢٥يف التحقيقــات اجلنائيــة لــصاحل املــسؤولني يف بوركينــا فاســو، ُعقــدت يف داكــار، مــن    

  يونيه؛/ حزيران٢٨
  ملكافحـة اإلرهـاب  العـاملي حول اإلطار القـانوين  حلقة عمل لتدريب املدرِّبني     )ج(  

ــة ا   ــذه لــصاحل املــسؤولني يف نظــام العدال ــيمين، ُعقــدت يف صــنعاء، مــن   وتنفي ــة ال    إىل ٢٥جلنائي
  أغسطس؛/ آب٢٩

 العـاملي اإلطار القـانوين    حلقة عمل لتدريب املدرِّبني يف تشاد والسنغال بشأن           )د(  
   إىل ١٠، وحقــوق اإلنــسان، والتعــاون الــدويل، ُعقــدت يف داكــار، مــن       ملكافحــة اإلرهــاب 

  .نوفمرب/ تشرين الثاين١٦
مـع مركـز التـدريب القـانوين الـوطين          العمل  منع اإلرهاب   فرع  ل  ويف أفغانستان، واص    -٤٩

املستقل يف أفغانستان لتـدريب املـدرِّبني علـى مـسائل قانونيـة فنيـة ذات صـلة باإلطـار القـانوين                      
، رات واجلرميــة املخــدِّونظَّــم مكتــب. العــاملي ملكافحــة اإلرهــاب ومنــهجيات التــدريب الفعَّالــة 

ل تدريبيــة لــصاحل مــسؤويل العدالــة اجلنائيــة مــن مجيــع أحنــاء  باالشــتراك مــع املركــز، حلقــة عمــ 
، والتحقيقــات اجلنائيــة، والتعــاون اإلطــار القــانوين العــاملي ملكافحــة اإلرهــابأفغانــستان بــشأن 

  .فرباير/ شباط٢٧ إىل ٢٥الدويل يف املسائل اجلنائية، ُعقدت يف كابل، من 
، يف شـراكة مـع      يف الفلـبني  ويف جنوب شـرق آسـيا، وضـع جملـس مكافحـة اإلرهـاب                 -٥٠

 برناجمـاً تـدريبياً طويـل األمـد مـن أجـل التعـاون علـى التحقيـق واملالحقـة القـضائية يف                   املكتب،
وأعـّد اجمللـس، بـدعم مـن املكتـب، سـّت منـائط تدريبيـة وأدلـة                  . القضايا ذات الصلة باإلرهاب   

وأطلقـت احلكومـة    . اإلرهـاب قـضايا   يف  واملالحقـة   ملدرِّبني فيما يتعلق بـالتحقيق      مقابِلة لصاحل ا  
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التحقيــق واملالحقــة مجــع االســتخبارات والتعــاون علــى األدلــة واعتمــدهتا خــالل حــدث حــول 
  .أبريل/ نيسان٢٤ إىل ٢٢ُعقد يف مانيال، من ، القضائية يف القضايا ذات الصلة باإلرهاب

    
    تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتصلة مبكافحة اإلرهاب  - ٣  

 األعضاء لتعزيز تعاوهنا يف املسائل اجلنائيـة مـن          بفّعالية الدولَ منع اإلرهاب   يدعم فرع     -٥١
طلبـات احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة املتبادلـة            خالل وضع آليـات للمـساعدة علـى تيـسري           

 القــضائية يف قــضايا اإلرهــاب الــيت  ةوتــسليم املطلــوبني ممــا يكــون لــه دور أساســي يف املالحقــ  
  .دود الوطنيةتتعدى احل

تقـدمي الــدعم املـستمر واملــساعدة التقنيـة مــن أجــل    املخـدِّرات واجلرميــة  وواصـل مكتــب    -٥٢
 مبـشاركة كـل   ٢٠١٠الذي أُسـس يف عـام   اإلقليمي القضائي لبلدان منطقة الساحل،    املنرب  تعزيز  

 جهـات االتـصال   وقـد واصـلت هـذه الـشبكة مـن           . من بوركينا فاسو ومايل وموريتانيـا والنيجـر       
اليتـها يف التعـاون علـى تيـسري تـسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف                    ات فع الوطنية إثبـ  

يف نواكـشوط، مـن      القضائي اإلقليمـي     تدىللمنالرابع  االجتماع السنوي   وُعقد  . املسائل اجلنائية 
 إىل هـذه  واسـتنادا . أكتوبر، مبشاركة جامعة الـدول العربيـة كمراِقـب    / تشرين األول  ٣٠ إىل   ٢٨

التجربة الناجحـة، اسـتحدث املكتـب أيـضا شـبكة إقليميـة للنـّواب العـاّمني والـسلطات املركزيـة                
  .وموريتانيا) إكواس(لصاحل أعضاء اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

اإلقليمــي  القــضائي تــدىللمنكمــا قــدَّم املكتــب الــدعم الــتقين إىل االجتمــاع الــسنوي    -٥٣
، وهــو شــبكة مــن جهــات االتــصال مــن أجــل التعــاون الــدويل يف   يط اهلنــديلبلــدان جلنــة احملــ

   إىل ٢٣، مــن أنتانانــاريفواملــسائل اجلنائيــة بــني الــدول األعــضاء يف اللجنــة، الــذي ُعقــد يف        
  .يناير/ كانون الثاين٢٥
وأطلق املكتب، باالشـتراك مـع املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب، مـشروعا                    -٥٤

. إقامة سلطات مركزية فّعالة من أجل التعاون القضائي الدويل يف قضايا اإلرهـاب            أن  عامليا بش 
ويهدف هذا املشروع إىل مساعدة الدول األعضاء على إرسـاء نظـم فّعالـة للتعـاون الـدويل يف                   

 تعزيـز قـدرات مــسؤويل العدالـة اجلنائيـة علـى املالحقـة واحملاكمــة يف       املـسائل اجلنائيـة، ومـن مثَّ   
ويتـوخى املـشروع عقـد اجتماعـات إقليميـة هبـدف تـشجيع حتديـد سـلطات                  . رهـاب قضايا اإل 

معيَّنة للعمـل كجهـات اتـصال مـن أجـل التعـاون الـدويل يف قـضايا اإلرهـاب، وكـذلك تقـدمي                      
 إىل  ١٩وقد أُطلق املـشروع يف قرطاجنـة، كولومبيـا، مـن            . التدريب الالزم إىل تلك السلطات    

  .فرباير/ شباط٢١
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ــدويل يف     ٢٠١٣ويف عــام   -٥٥ ــز التعــاون ال ــدَّم الفــرع مــساعدة حمــددة األهــداف لتعزي ، ق
  :املسائل اجلنائية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، بوسائل منها ما يلي

لــصاحل قــضاة مــن الــسنغال وموريتانيــا بــشأن  إقليميــة دون عقــد حلقــة عمــل   )أ(  
  فرباير؛/ شباط٢٨ إىل ٢٦التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، يف داكار، من 

اجلوانب القانونية املتعلقة مبنع اإلرهـاب لـصاحل        عقد حلقة عمل إقليمية بشأن        )ب(  
 / أيـار  ٢٣ إىل   ٢١بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية والبلدان اجملاورة، يف أبـوظيب، مـن              

  ؛"دايةِه"مايو، بالتعاون مع مركز 
ّمني الــوطنيني يف بوركينــا  العــااملــّدعنيلــصاحل إقليميــة دون عقــد حلقــة عمــل   )ج(  

، يف نيـامي،  التعـاون الـدويل  فاسو والنيجر بشأن التحقيق واملالحقة يف قـضا اإلرهـاب وآليـات      
  أكتوبر؛/ تشرين األول١١ إىل ٧من 

املــساعدة القانونيــة املتبادلــة مــن أجــل الــيمن عقــد حلقــة عمــل إقليميــة بــشأن   )د(  
   إىل ٥ي علـى متويـل اإلرهـاب، يف نـريويب، مـن             وبلدان القـرن األفريقـي يف القـضايا الـيت تنطـو           

  نوفمرب؛/ تشرين الثاين٧
عقد حلقة عمل إقليمية حول تبـادل املمارسـات يف التعـاون الـدويل ألغـراض         )ه(  

ــن     ــانيب، مـ ــاب، يف دوشـ ــة باإلرهـ ــضايا املرتبطـ ــة يف القـ ــة واحملاكمـ    إىل ١٠التحقيـــق واملالحقـ
  .منظمة األمن والتعاون يف أوروباديسمرب، بتنظيم مشترك مع / كانون األول١٢
ة التعليميـة باالتـصال احلاسـويب املباشـر يف جمـال مكافحـة              وعقد الفرع، بواسطة املنـصَّ      -٥٦

أبريـل  / نيـسان  ١٢، مـن    )اإلنتربـول (باالشتراك مع املنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة          اإلرهاب،  
عـن التعــاون الــدويل يف املــسائل   باالتـصال احلاســويب املباشــر  تدريبيــة ةدورمــايو، / أيـار ٢٤إىل 

 مـن املـسؤولني عـن    ٢٤، لفائـدة  الساحلمنطقة مكافحة اإلرهاب يف كأداة رئيسية يف اجلنائية  
العدالة اجلنائية وأعضاء املكاتب املركزية الوطنية للمنظمة من بوركينا فاسـو وتـشاد والـسنغال               

  .ومايل وموريتانيا والنيجر
    

    الشراكات  - باء  
واملنظمــات دون اإلقليميــة لــشراكات مــع وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة اأســهمت   -٥٧

واإلقليمية والدولية يف تعزيز التنسيق يف تقدمي املساعدة إىل الدول األعـضاء والتعـاون يف تقـدمي          
  .املساعدة التقنية، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ عدة مشاريع مشتركة
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    رهابتدابري مكافحة اإل ذفرقة العمل املعنية بتنفيشاركة يف امل  - ١  
أعمـال فرقـة العمـل املعنيـة بتنفيـذ تـدابري       بفعاليـة يف  املخدِّرات واجلرمية مكتب  شارك  ي  -٥٨

 كيانــا تابعــا لألمــم املتحــدة إضــافة إىل اإلنتربــول، لــضمان  ٣٠مكافحــة اإلرهــاب، الــيت تــضم 
بذولـة علـى نطـاق     اجلهود امليشمل سياق أوسع يفاالضطالع بعمله املتصل مبكافحة اإلرهاب  

  .منظومة األمم املتحدة ككل
مبــادرة املــساعدة املتكاملــة يف ، واصــل املكتــب املــسامهة يف ٢٠١٣وعلــى مــدى عــام   -٥٩

املشاركة فيهـا    واليت متكِّن الدول األعضاء      جمال مكافحة اإلرهاب اليت تضطلع هبا فرقة العمل،       
بالركـائز األربـع    املـساعدة املتـصلة     للحـصول علـى     كيانـات فرقـة العمـل       من توجيه طلباهتـا إىل      

ــاب  ال ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــدة العامليـ ــم املتحـ ــتراتيجية األمـ ــران٢٧ و٢٦ويف . سـ ــه يف / حزيـ يونيـ
واغادوغو، شارك الفرع يف االجتماع التنـسيقي ألصـحاب املـصلحة مـن أجـل بوركينـا فاسـو                   

  .وإطالق مشروع للمساعدة املتكاملة يف جمال مكافحة اإلرهاب
فربايـر يف بوغوتـا، شـارك الفـرع يف املـؤمتر         / شـباط  ١ينـاير إىل    /كانون الثـاين   ٣١ومن    -٦٠

الدويل بشأن االسـتراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة ملكافحـة اإلرهـاب الـذي نظمـه مركـز األمـم                    
  .املتحدة ملكافحة اإلرهاب

ة وواصــل املكتــب عملــه بفعاليــة يف عــدد مــن األفرقــة العاملــة املواضــيعية التابعــة لفرقــ     -٦١
ومـن  . العمل، مبا يف ذلك من خالل املشاركة يف عدة اجتماعات بالتداول عـن طريـق الفيـديو                

أبريل يف عّمـان، شـارك الفـرع يف حلقـة عمـل لفرقـة العمـل بـشأن حتديـد                     / نيسان ١٦ إىل   ١٥
االحتياجات الرئيسية ووضع أفـضل املمارسـات التدريبيـة، نظمهـا الفريـق العامـل التـابع لفرقـة                  

  .محاية حقوق اإلنسان يف إطار مكافحة اإلرهابالعمل بشأن 
يف الفريـق العامـل املعـين مبكافحـة اسـتخدام           رئيسي  عضو  املخدِّرات واجلرمية   ومكتب    -٦٢

يواصـل تقـدمي املـساعدة التقنيـة، اسـتنادا إىل أداة املـساعدة التقنيـة          اإلنترنت ألغـراض إرهابيـة و     
كمـا سـاهم يف   . عدت يف إطـار الفريـق العامـل   بشأن استخدام اإلنترنت ألغراض إرهابية اليت أُ      

عمل الفريق العامل التابع لفرقة العمل املعين مبنع اهلجمات اإلرهابية باسـتخدام أسـلحة الـدمار               
  .الشامل والتصدي هلا

، وهـو  الفريق العامل املعين بدعم ضحايا اإلرهـاب وإبـراز قـضاياهم   يف املكتب  ويشارك    -٦٣
درات للفريق العامل، مبا يف ذلك يف استحداث بوابة شبكية ميكن           يقدِّم مسامهات بشأن عدة مبا    

ــضحايا واخلــرباء واملــسؤولني احلكــوميني ومقــدِّمي اخلــدمات       اســتخدامها كملتقــى مــن أجــل ال
  .واجملتمع املدين لتبادل املعلومات واملوارد وأفضل املمارسات بشأن دعم ضحايا اإلرهاب
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البنَك الـدويل يف رئاسـة الفريـق العامـل املعـين            ويل  ويشارك املكتُب صندوَق النقد الدو      -٦٤
نــوفمرب، يف / تــشرين الثــاين١٧ إىل ١٥وقــد شــارك الفــرع، مــن . ي لتمويــل اإلرهــابدِّبالتــص

اجتماع إقليمي للفريق العامل بشأن منع إساءة استخدام القطاع غري الرحبي يف أغـراض متويـل                
  .الدوحةد يف اإلرهاب، ُنظِّم برعاية هذا الفريق العامل وُعق

ديــسمرب، حــضر املكتــب االجتمــاع التنــسيقي املــشترك بــني  /كــانون األول ٣ و٢يف و  -٦٥
فرقـة العمـل   بـني كيانـات     التعاون  الوكاالت لفرقة العمل، الذي انصبَّ فيه التركيز على تعزيز          

كـانون   ٤لدول األعـضاء بتـاريخ      لاإلحاطة الفصلية   وخالل  . يف جمال منع اإلرهاب ومكافحته    
ــشأن حقــوق      ديــسمرب/ولاأل ــدة ب ــة اجلدي ــه التدريبي ــة عــن منيطت ــدَّم املكتــب معلومــات حمدَّث ، ق

  .لعدالة اجلنائية يف جمال مكافحة اإلرهاباإلنسان وتدابري ا
    

    كافحة اإلرهابالتعاون مع أجهزة جملس األمن املعنية مب  - ٢  
ع منــع اإلرهــاب وينــسق بفعاليــة، عــن طريــق فــر املخــدِّرات واجلرميــة مكتــب يتعــاون   -٦٦

ويـضطلع  . التابع له، مع جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتـها التنفيذيـة ملنـع اإلرهـاب ومكافحتـه               
فاللجنة ومديريتها التنفيذيـة    .  متكاملة  التنفيذية بواليات خمتلفة ولكن    الفرع واللجنة ومديريتها  

مـا الفـرع هـو      ينوتيسري املساعدة التقنيـة، ب    ) ٢٠٠١ (١٣٧٣مسؤولتان عن رصد تنفيذ القرار      
سـرة األمـم املتحـدة الـذي يقـدِّم املـساعدة التقنيـة القانونيـة إىل الـدول                 الكيان الرئيـسي ضـمن أُ     

  .األعضاء
ــة وســاعد ال قامــت هبــا، شــارك املكتــب يف زيــارات قُطريــة  ٢٠١٣وخــالل عــام   -٦٧ لجن

وتقـدِّم  . هـاب الدول األعضاء يف مجع تقاريرهـا الوطنيـة متهيـدا لتقـدميها إىل جلنـة مكافحـة اإلر                 
 انوتـشارك اللجنة ومديريتها التنفيذية بدورمها التوجيهات بشأن البلدان احملتاجة إىل املـساعدة            

 إحاطـات عـن دور اللجنـة واألولويـات املبينـة يف قـرار جملـس             انيف أنشطة املكتب حيث تقـدِّم     
  ).٢٠٠١ (١٣٧٣األمن 
  أوكرانيـــا إىل لجنـــة ال، شـــارك املكتـــب يف زيـــارات قامـــت هبـــا ٢٠١٣وخـــالل عـــام   -٦٨

  ، وبـــيالروس )ديـــسمرب/ كـــانون األول٧-١(يرلنـــدا أ، و)أكتـــوبر/ تـــشرين األول٢٣-٢١(
  ، وصـــربيا )أكتـــوبر/ تـــشرين األول١٢-٩(، وســـورينام )أكتـــوبر/ تـــشرين األول١٨-١٦(
 كـــانون ٢٣-١٩(، وقطــر  )أكتــوبر / تــشرين األول ٨-٤(، وغيانــا  )مــارس  / آذار٢١-١٧(

ــاين ــاير/الث ــر)ين ــا )مــارس/ آذار١٥-١١(ب ، واملغ ــاين ٨-٣(، وموريتاني ــشرين الث ــوفمرب/ ت ، )ن
  ).مايو/ أيار٢٤-١٩(واليابان 
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وشارك املكتب يف عدة أنشطة للجنة ومديريتها التنفيذية، مبا فيها املؤمتر الـذي نظمتـه            -٦٩
يـة  املديرية التنفيذية مع جملس أوروبا ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا وجامعـة الـدول العرب                  

بشأن اسـتخدام أسـاليب التحـّري اخلاصـة يف مكافحـة اإلرهـاب، الـذي ُعقـد يف ستراسـبورغ                     
ث اخلاص للجنة والدول األعـضاء بـشأن مكافحـة اإلرهـاب            مايو؛ واحلدَ / أيار ١٥ و ١٤يومي  

عن طريق استخدام التكنولوجيات اجلديـدة لالتـصاالت واملعلومـات، الـذي ُعقـد يف نيويـورك            
حلقة عمـل جنـوب شـرق أوروبـا بـشأن الـصالت بـني اإلرهـاب واجلرميـة                   مايو؛ و / أيار ٢٤يف  

نـوفمرب، ونظمتـها املديريـة    / تـشرين الثـاين  ٥ و٤املنظَّمة، اليت ُعقدت يف أنطاليا، تركيـا، يـومي       
واملركــز  وجملــس التعــاون اإلقليمــي  مركــز إنفــاذ القــانون جلنــوب شــرق أوروبــا  التنفيذيــة مــع 

  . والشرطة الوطنية التركيةمن حتديد األسلحة وتنفيذهاإلقليمي للمساعدة على التحقق 
 ضـمن نطـاق اختـصاصه، علـى تنفيـذ العديـد             ن املكتب واملديرية التنفيذية، كلٌّ    ويتعاو  -٧٠

تعزيـز قـدرات بلـدان يف جنـوب آسـيا      : من املشاريع املشتركة يف جمال املـساعدة التقنيـة، وهـي        
 وإقامـة سـلطات مركزيـة فّعالـة         ؛ ومحايتـهم  على مساندة الضحايا والشهود يف قضايا اإلرهـاب       

 وإجـراء حتقيقـات وحماكمـات فعَّالـة يف     ؛من أجل التعاون القضائي الـدويل يف قـضايا اإلرهـاب      
 يف منطقــة املغــرب جمــال مكافحــة اإلرهــاب يف إطــار احتــرام حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون

تــب واملديريــة التنفيذيــة بــشأن وجنــوب آســيا؛ والــشراكة بــني نيجرييــا واالحتــاد األورويب واملك
  ).اإلرهاب(تعزيز تدابري العدالة اجلنائية من أجل األمن املتعدد األبعاد 

) ١٩٩٩ (١٢٦٧وتواصــل التعــاون مــع جلنــة جملــس األمــن، املنــشأة عمــال بــالقرارين    -٧١
بــشأن تنظــيم القاعــدة ومــا يــرتبط بــه مــن أفــراد وكيانــات وفريــق الــدعم     ) ٢٠١١ (١٩٨٩و

 ١٥٤٠، ومـع جلنـة جملـس األمـن، املنـشأة عمـال بـالقرار                رصـد اجلـزاءات التـابع هلـا       التحليلي و 
  .وفرق اخلرباء التابع هلا) ٢٠٠٤(
    

    الشراكات مع سائر املنظمات   - ٣  
، بغية تعزيز فعالية أنشطته يف جمـال املـساعدة التقنيـة، العمـل               منع اإلرهاب  واصل فرع   -٧٢

ث، وفرقة العمل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة، والوكالـة           الكومنول: مع العديد من الشركاء، وهم    
ــة،         ــانون التنمي ــة لق ــة الدولي ــدويل، واملنظم ــدين ال ــة الطــريان امل ــة، ومنظم ــة الذري ــة للطاق الدولي

واملنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة، ومكتـب     وصندوق النقد الدويل، واملنظمة الدولية للهجرة،       
، ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي،   لألمــم املتحــدةلعامــةشــؤون نــزع الــسالح التــابع لألمانــة ا 

ومنظمـة حظـر األسـلحة      ،  نسانمفوضية األمم املتحدة حلقوق اإل    وومنظمة التعاون اإلسالمي،    
ومعهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي ألحبـاث          ومركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب،      الكيميائية،  
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ــدويل   ــك ال ــة، والبن ــة والعدال ــا واصــل ا . اجلرمي ــى      كم ــشركاء عل ــن ال ــدد كــبري م ــع ع لعمــل م
االحتاد األفريقي، ورابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا،            : مثلالصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي،     

واجلماعــة االقتــصادية والنقديــة لوســط أفريقيــا، وأمانــة اجلماعــة الكاريبيــة وســوقها املــشتركة،  
ستقلة، وجملس التعـاون لـدول      ورابطة الدول امل  ،  مركز التعاون العاملي على مكافحة اإلرهاب     و

ــة     ــا، واجلماعـ ــة االقتـــصادية لـــدول وســـط أفريقيـ ــا، واجلماعـ اخللـــيج العربيـــة، وجملـــس أوروبـ
االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واالحتــاد األورويب ووحــدة التعــاون القــضائي التابعــة لالحتــاد 

ــة بال    ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــة احملــيط اهلنــدي، واهليئ ــة، األورويب، وجلن واملنتــدى العــاملي تنمي
واألكادمييــة الدوليــة إلنفــاذ القــانون، ومركــز جاكارتــا للتعــاون يف إنفــاذ   ملكافحــة اإلرهــاب، 

منظمـة دول شـرق     والقانون، وجامعـة الـدول العربيـة، وجامعـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة،                  
افحـة اإلرهـاب التابعـة      ومنظمة الدول األمريكيـة وجلنـة البلـدان األمريكيـة ملك          ،  البحر الكارييب 

واللجنــة التحــضريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل  ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، هلــا،
قليمـي للمـساعدة   املركـز اإل ، ومركـز إنفـاذ القـانون جلنـوب شـرق أوروبـا           و للتجارب النووية، 

ــذه    ــد األســلحة وتنفي ــق مــن حتدي ــى التحق ــاون اإلقليمــي ، وعل ــة ا، جملــس التع ــة واجلماع إلمنائي
ــي،  ــوب األفريق ــاون اإلقليمــي،    للجن ــوب آســيا للتع ــوب شــرق آســيا    ورابطــة جن ومركــز جن

  .اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب، واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
تعزيـز تبـادل املعلومـات مـع        املخـدِّرات واجلرميـة     واصـل مكتـب     ،  ٢٠١٣وطوال عـام      -٧٣

وشــارك املكتــب يف . ار منــتظم حــول الــسياسات العامــةاالحتــاد األورويب واخنــرط معــه يف حــو
 ٢٥اجتمــاع الفريــق العامــل املعــين باإلرهــاب، التــابع جمللــس االحتــاد األورويب، الــذي ُعقــد يف  

حلـوار الـسياسات املـشترك بـني األمــم     وشـارك الفـرع يف اجتمــاع   . فربايـر يف بروكـسل  /شـباط 
هـاب، الـذي ُعقـد يف بروكـسل بتـاريخ      املتحدة واالحتـاد األورويب حـول مـسائل مكافحـة اإلر       

وباإلضــافة إىل ذلــك، تــشاَرك االحتــاد األورويب واملكتــب يف العديــد مــن   . يونيــه/ حزيــران١٠
مشاريع بنـاء القـدرات، منـها مـشروع حـول تعزيـز قـدرات الـنظم الوطنيـة للعدالـة اجلنائيـة يف              

الـة اجلنائيـة مـن أجـل       بلدان جنوب شرق آسيا، ومـشروع يف نيجرييـا بـشأن تعزيـز تـدابري العد               
، ومـشروع يف منطقـة املغـرب حـول التحقيقـات واملالحقـات              )اإلرهاب(األمن املتعدد األبعاد    

  .سيادة القانونحقوق اإلنسان واحترام الفّعالة يف جمال مكافحة اإلرهاب يف إطار 
وتواصــل تعزيــز التنــسيق والتعــاون مــع منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا فيمــا يتعلــق    -٧٤

وشـارك املكتـب يف العديـد    . ٢٠١٣باألنشطة يف بلدان أوروبا وآسيا الوسطى على مدى عام       
االتفاقيـة  من أنشطة املنظمة، مبـا يف ذلـك العديـد مـن موائـدها املـستديرة الوطنيـة بـشأن تنفيـذ                        

سـبتمرب، اشـترك    / أيلـول  ١٨ و ١٧وباإلضافة إىل ذلـك، يف      . التفجريات اإلرهابية الدولية لقمع   
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الـصكوك القانونيـة العامليـة      املنظمة يف تنظيم حلقة عمل إقليميـة للخـرباء بـشأن تنفيـذ              املكتب و 
كطريقة لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب يف حوض البحـر األبـيض             ملكافحة اإلرهاب   

وانـصب التركيـز يف ذلـك احلـدث علـى تعزيـز التعـاون يف جمـال                  . املتوسط، يف ماالغا، إسـبانيا    
، وتيـسري   ملنـع اإلرهـاب ومكافحتـه      الصكوك القانونية الدولية    ، وزيادة تنفيذ    مكافحة اإلرهاب 

  .احلوار بني كبار مسؤويل العدالة اجلنائية من بلدان حوض البحر األبيض املتوسط
حيــث حــضر  أيــضا تعاونــا وثيقــا مــع جملــس أوروبــا      منــع اإلرهــاب  وتعــاون فــرع    -٧٥

مـن  مـايو و / أيـار ١٧ و١٦تابعـة للمجلـس، يـومي     اجتماعات للجنة اخلرباء املعنيـة باإلرهـاب ال       
وباإلضــافة إىل . أكتــوبر يف ستراســبورغ واســطنبول، علــى التــوايل / تــشرين األول٢٥ إىل ٢٣

ــرع    ــارك الف ــك، ش ــين   ذل ــدويل املع ــؤمتر ال ــال مكافحــة     يف امل ــدويل يف جم ــوطين وال ــسيق ال بالتن
بول وشـارك يف تنظيمـه      أكتـوبر يف اسـطن    / تـشرين األول   ٢٥ و ٢٤يـومي   اإلرهاب، الذي ُعقد    

  .جملس أوروبا ومستشارية النظام واألمن العاّمني يف تركيا
 نظمتــها الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الــيت وشــارك الفــرع يف العديــد مــن األنــشطة    -٧٦

  ).أعاله) ج (٢انظر القسم (
ة يف مـع املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـ       املخدِّرات واجلرميـة    وتواصلت شراكة مكتب      -٧٧

، إعداد وتنفيذ أنشطة عرب اإلنترنت عن طريق منصة املكتب للتعلّم يف جمال مكافحة اإلرهـاب               
وشـارك املكتـب يف العديـد مـن         . وكذلك تقدمي اخلربات املتخصصة أثناء أنشطة بناء القـدرات        

سليم أنشطة املنظمة، مبا فيها االجتمـاع الثـاين للفريـق العامـل ملبـادرة اإلنتربـول اإللكترونيـة لتـ                   
اجملرمني، بشأن إرساء عملية إلكترونية ومأمونة من أجل إرسال طلبات تـسليم اجملـرمني، ُعقـد                

  .ديسمرب يف باريس/ كانون األول٦ و٥يومي 
جلنــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة وتوجــد شــراكة قويــة يف القــارة األمريكيــة بــني الفــرع و   -٧٨

 سيقية ألمريكــا الالتينيــة بــشأن متويــل اإلرهــاب اللجنــة التنــفقــد اشــتركا، بالتعــاون مــع  . اإلرهــاب
جلنــة البلــدان وجمموعــة التنــسيق بــني أمانــات الفــرع واملديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب و

 وفرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة يف أمريكــا اجلنوبيــة املخــدِّراتاألمريكيــة ملكافحــة تعــاطي 
ة أنـشطة يف جمـال بنـاء القـدرات فيمـا خيـص مكافحـة متويـل                  ملكافحة غسل األموال، يف تنظـيم عـد       

اإلرهاب، مبا يف ذلك حلقات عمل وطنية متخصصة بشأن مكافحة اإلرهاب ومتويله، ُعقدت من              
 تــشرين ٢٨مــايو يف مدينــة بنمــا، ومــن / أيــار٣٠ إىل ٢٨مــايو يف أسنــسيون، ومــن / أيــار٩ إىل ٧

  .سانتا كروز، دولة بوليفيا املتعددة القومياتنوفمرب يف / تشرين الثاين١أكتوبر إىل /األول
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واستمر التعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسـيا يف سـياق الربنـامج الفرعـي جلنـوب                    -٧٩
شرق آسيا الذي يديره املكتب حول الشراكة بشأن تدابري التصدي لإلرهاب يف جمـال العدالـة                

ع مركــز جنــوب شــرق آســيا  أنــشطة للتعــاون الوثيــق وأنــشطة مــشتركة مــ  اجلنائيــة، وأُعــّدت 
ويف جنـوب آسـيا،     . اإلقليمي ملكافحـة اإلرهـاب، ومركـز جاكارتـا للتعـاون يف إنفـاذ القـانون               

  .قليميرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلاستمر التعاون مع 
ومـع مركـزه األفريقـي لدراسـات        ويعمل الفرع يف تعـاون وثيـق مـع االحتـاد األفريقـي                -٨٠

يدعم كل طرف الطرف اآلخر ويكّملـه يف تقـدمي املـساعدة            ، حيث   وحبوث مكافحة اإلرهاب  
كمـا يعمـل الفـرع يف شـراكة وثيقـة مـع            . يف جمال مكافحـة اإلرهـاب مـن أجـل بلـدان أفريقيـا             

ــابع ل    ــين الت ــامج القطــاع األم ــة   برن ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــساعدة  لهيئ ــوير امل  يف تط
  . شرق أفريقياوتقدميها إىل البلدان األعضاء يف اهليئة يف

يف دورات وأعمــال أفرقــة عاملــة يف إطــار املنتــدى العــاملي ملكافحــة    املكتــب وشــارك   -٨١
 طق الــساحل وجنــوب شــرق آســياااإلرهــاب، وخــصوصا املتعلقــة منــها ببنــاء القــدرات يف منــ 

 االجتمـاع الرابـع   شـارك املكتـب يف  كمـا   . ، وبسيادة القانون والعدالة اجلنائيـة     والقرن األفريقي 
ســبتمرب / أيلــول٢٨ إىل ٢٦وجللــسته الوزاريــة الــيت ُعقــدت مــن     لمنتــدى نــة التنــسيقية ل للج

وعالوة علـى ذلـك، نظَّـم الفـرع عـدة حلقـات عمـل إقليميـة يف جمـال بنـاء القـدرات                 . ٢٠١٣
، مبا يف ذلـك مـؤمتر حـول التعـاون اإلقليمـي يف      املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهابباالشتراك مع  

 ١٨ إىل   ١٦ منطقيت املغرب والساحل، ُعقد يف الدار البيـضاء، املغـرب، مـن              األمور اجلنائية يف  
أبريــل، وركَّــز علــى التحــديات يف املنطقــة وســبل تعزيــز ذلــك التعــاون، وحلقــة عمــل   /نيــسان

إجــراء حتقيقـات وحماكمــات فعَّالــة يف جمــال مكافحـة اإلرهــاب يف إطــار احتــرام   إقليميـة بــشأن  
  .نوفمرب، يف بانكوك/ تشرين الثاين١٣ و١٢، ُعقدت يومي حقوق اإلنسان وسيادة القانون

    
   التعاون مع املاحنني واملستفيدين  - ٤  

، مـن أجـل ضـمان أن تكـون بـرامج منـع اإلرهـاب القُطريـة                  منع اإلرهـاب   فل فرع يك  -٨٢
واإلقليميــة مــصمَّمة خصيــصا لتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة ومراعيــة للظــروف اإلقليميــة، تبّنــي    

. لكامل لتلك الربامج والتشارك والتنسيق على نطـاق واسـع مـن أجـل تنفيـذ أنـشطتها                 البلدان ا 
ولــضمان حتقُّــق هــذا النــهج املخــصَّص التــصميم، يواظــب الفــرع، بوســائل منــها شــبكته مــن      

نيويــورك وجنيــف والبعثــات الدائمــة يف فيينــا  املكاتــب الفرعيــة، إجــراء االتــصاالت املنتظمــة ب 
  .ستفيضةاملشاورات  والداخلية، وإجراء امل والعدلوزارات اخلارجيةبو



 

V.14-00748 25 
 

E/CN.15/2014/4 

عن بالغ امتنانه للجهـات املاحنـة ملـا تقدِّمـه مـن دعـم               املخدِّرات واجلرمية   مكتب  ويعرب    -٨٣
 الــدول مــنتعهــدات وتربعــات ، قُــدِّمت ٢٠١٣ديــسمرب /كــانون األولحــىت ف. فــين ومــايل قــيِّم
، إيطاليـا، بلجيكـا، تركيـا، الـدامنرك، رومانيـا،           إسرائيل، أملانيـا  أستراليا،  إسبانيا،  : األعضاء التالية 

اململكـة  السويد، سويسرا، فرنسا، قربص، كندا، كولومبيـا، ليختنـشتاين، املكـسيك،       سلوفاكيا،  
ــسعودية،   ــة ال ــا العظمــى و  العربي ــرويج،   أاململكــة املتحــدة لربيطاني ــاكو، الن ــشمالية، مون ــدا ال يرلن

املنظمـات  يات املتحدة، اليابان، اليونـان، وكـذلك مـن          النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الوال    
االحتـاد األورويب، واملنظمـة البحريـة       و ،املديرية التنفيذية التابعـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب         : التالية

ــدي، ومنظمــة األمــن       ــة احملــيط اهلن ــة، وجلن ــة للفرانكوفوني ــول، واملنظمــة الدولي ــة، واإلنترب الدولي
ومركز األحبـاث والتـدريب     ،   مكافحة اإلرهاب التابع لألمم املتحدة     مركز و والتعاون يف أوروبا،  

  .) مليون دوالر٧٤بلغ جمموع التربعات أكثر من (واملعلومات يف جمال التحقق 
مـن خـالل متكـني خربائهـا        منـع اإلرهـاب     كما قامت بعض البلدان املاحنة بـدعم فـرع            -٨٤

  . الوطنيني من املشاركة يف أنشطة املساعدة التقنية
    

    تأثريهارصد أنشطة املساعدة التقنية وتقييم   - جيم  
ــيؤ  -٨٥ ــم املتحــدة املعــين باملخــ  د مكتــب كِّ ــة دِّاألم ــيم   رات واجلرمي ــاس وتقي ــة قي ــى أمهي عل
 باعتبارها وسيلة لضمان كفاءة املـساعدة التقنيـة املقدَّمـة واسـتدامتها،             وتأثريهاأنشطته  ى  جدو

  .واألولويات املتغرية للدول األعضاء اليت تطلبهاواألهم من ذلك، استجابتها لالحتياجات 
ــسبب،    -٨٦ ــاوهلــذا ال ــئ م ــرع فت ــع اإلرهــاب   ف ــو    من ــه متلقّ ــا يبدي ــذل جهــودا ملراعــاة م يب

مها دِّوُيَعـدُّ مجـع وحتليـل التعليقـات الـيت يقـ           . ته التقنية من تعليقـات يف قراراتـه اإلداريـة         امساعد
ا يف هـذا الـصدد، ألهنـا تـساعد مـديري الـربامج              املستفيدون عن طريق االستبيانات أمرا أساسـي      

على تقييم مدى جدوى املساعدة املقدَّمة بالنسبة إىل عمل املـتلقّني هلـا واحتياجـاهتم، واسـتبانة                 
حتــسني عمليــة الربجمــة يف  مــا مــن شــأنه  اجملــاالت الــيت يلــزم تقــدمي املزيــد مــن املــساعدة فيهــا،    

  .قدَّمة إىل حّده األقصىاملستقبل وزيادة أثر املساعدة التقنية امل
، بفـضل اسـتعانته بـأدوات فعالـة لـإلدارة القائمـة             نتائَج قابلـة للقيـاس     ق الفرع وقد حقَّ   -٨٧

رات ملموســة مثــل ة مؤشِّــوقــد اســتخدم الفــرع حــىت اآلن عــدَّ . علــى النتــائج وتقــدمي التقــارير
 وك القانونيــةتــصبح أطرافــا يف الــصكيــساعدها املكتــب علــى أن الزيــادة يف عــدد الــدول الــيت  

وعـدد املـوظفني الـوطنيني    ى املـساعدة يف صـوغ التـشريعات،    قَّـ الدولية، وعـدد البلـدان الـيت تتل      
  .وا التدريبقّالذين تل
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    ٢٠١٤أولويات فرع منع اإلرهاب لعام   -ثالثاً  
ــرع    -٨٨ ــع اإلرهــاب ســوف يواصــل ف ــام يف،  من ــا يقدِّ ، ٢٠١٤ ع ــز م ــدول  تعزي ــه إىل ال م

ومــساعدة يف جمــال بنــاء القــدرات هبــدف منــع اإلرهــاب  قنيــة قانونيــة مــساعدة تاألعــضاء مــن 
  :، على وجه اخلصوص، على ما يلي املخدِّرات واجلرميةمكتبيركز وسوف . ومكافحته
 الصكوك الدوليـة الثمانيـة عـشر ملنـع اإلرهـاب            لتحقيق عاملية الترويج  مواصلة    )أ(  

ويج للتـصديق علـى الـصكوك       وعلى وجه اخلـصوص، سـوف يواصـل املكتـب التـر           . تهمكافحو
التعديل املدخل على اتفاقية احلماية املادية للمـواد        : الثالثة اليت مل تدخل بعد حيز التنفيذ، وهي       

والربوتوكــول ، واتفاقيــة قمــع األفعــال غــري املــشروعة املتعلقــة بــالطريان املــدين الــدويل ، النوويــة
  ؛ئراتالتكميلي التفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطا

هبـدف  من أجـل بنـاء القـدرات الوطنيـة و    إقليمية  ومواصلة وضع برامج وطنية       )ب(  
  لصكوك الدولية الثمانية عشر اليت تتناول مكافحة اإلرهاب؛حتقيق التنفيذ الكامل جلميع ا

خلربات وبنـاء القـدرات هبـدف تعزيـز         املعنيـة بـا   دعم تطوير املبـادرات الوطنيـة         )ج(  
 يف جمـال العدالـة اجلنائيـة القائمـة علـى سـيادة القـانون علـى املـستوى                   تدابري التصدي لإلرهـاب   

  الوطين هبدف جلب اإلرهابيني للمثول أمام العدالة وكذلك منع ارتكاب األعمال اإلرهابية؛
مواصلة تنقيح استراتيجية املكتب يف جمال مكافحة اإلرهاب لتعزيـز فّعاليتـها،              )د(  

لـدى   بالتحليل املـستمر لالحتياجـات املوجـودة         تهوأنشط هضمان االسترشاد يف مجيع مشاريع    و
  املتلقّني، وضمان تبّني الدول املتلقية الكامل لربامج املكتب يف جمال مكافحة اإلرهاب؛

مواصلة التركيز على تطـوير وتنفيـذ بـرامج قُطريـة خمصَّـصة التـصميم وطويلـة                   )ه(  
لراميـة إىل تطـوير املعـارف املواضـيعية        األجل للمساعدة يف جمال بناء القدرات وتعزيـز اجلهـود ا          

وأدوات تقدميها، بوسائل منها املنـشورات التقنيـة ومنائطهـا يف إطـار منـهاج التـدريب القـانوين                   
  ؛باالتصال احلاسويب املباشرالشبكية  التدريبيةاملنّصة يف جمال مكافحة اإلرهاب و

ملـشاريع وتنفيـذ    حقوق اإلنسان عند ختطيط وإعداد مقترحات ا      إدماج  مواصلة    )و(  
املشاريع، بوسـائل منـها التأكيـد جمـددا علـى أمهيـة احتـرام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية             

  الة ملنع اإلرهاب وقمعه؛وسيادة القانون بوصفها جزءا ال يتجزأ من مجيع الربامج الفعَّ
ته يف  مواصلة تقييم وتنقيح نظام الرصد التـابع للمكتـب لـضمان فعاليـة أنـشط                )ز(  

 علـى املـستفيدين مـن حيـث املعـارف         نـشطة تلـك األ  قياس أثـر    من خالل   املساعدة التقنية   ال  جم
  واملهارات املكتسبة وجدوى تلك األنشطة بالنسبة إىل عملهم؛
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فعاليــة التكلفــة والــشفافية مــع احلكومــات املاحنــة واألجهــزة   مواصــلة ضــمان   )ح(  
ــصلة؛ و   ــة ذات ال ــة الدولي ــصاال مواصــلة احلكومي ــز االت ــاة    تعزي ــضاء ومراع ــدول األع ــع ال ت م

  توجيهاهتا وآرائها يف تنقيح املشاريع القُطرية واإلقليمية اجلارية؛
ــز التعــاون    )ط(   ــات     ضــمنمواصــلة تعزي املكتــب، وبــني املكتــب وغــريه مــن كيان

، تفاديـا    واإلقليميـة  مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحـدة، وبـني املكتـب واملنظمـات الدوليـة             
  . التقنيةلعمل وضمانا لبذل جهود مشتركة من أجل تقدمي املساعدةالزدواجية ا

    
    التوصيات  -رابعاً  

كتـب  مل أن تعـرب عـن امتناهنـا للبلـدان املاحنـة ملـا أتاحتـه مـن تربعـات                     تـودُّ لعلَّ اللجنة     -٨٩
 وأن تدعو الدول األعضاء إىل زيـادة مـستوى املـوارد           ،األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية    

املقّدمة من خارج امليزانية ومن امليزانية العادية لتمكني املكتب من مواصـلة أداء عملـه يف جمـال              
  . اإلرهابمنع
الدوليــة ع الــدول األعــضاء علــى التــصديق علــى الــصكوك  أن تــشجِّتــودُّلعــلَّ اللجنــة و  -٩٠

مـن املكتـب   مبـساعدة  وتنفيـذها تنفيـذا كـامال       تـه مكافحواإلرهـاب   منـع   الثمانية عشر يف جمال     
  .حسب االقتضاء

 أن تــدعو الــدول األعــضاء إىل االســتفادة مــن املــساعدة التقنيــة الــيت تــودُّلعــلَّ اللجنــة و  -٩١
من أجل بناء قدرات املسؤولني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة            بناء القدرات   مها املكتب يف جمال     دِّيق

  .رتكبيه وحماكمتهمالفعالية يف التحقيق يف قضايا اإلرهاب ومالحقة مي توخِّعلى 
 أن تشّجع الدول األعضاء على تكثيف التعاون الدويل واإلقليمـي يف            تودُّلعلَّ اللجنة   و  -٩٢

املــسائل اجلنائيــة ذات الــصلة باإلرهــاب مــن خــالل اســتحداث آليــات رمسيــة وغــري رمسيــة           
  .للمساعدة فيما يتعلق بطلبات تلقّي املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني

 املزيد من اإلرشـادات فيمـا يتعلـق بأنـشطة املـساعدة التقنيـة               تقدِّم أن   تودُّلعلَّ اللجنة   و  -٩٣
الــيت يــضطلع هبــا املكتــب خبــصوص اجلوانــب املتــصلة بالعدالــة اجلنائيــة يف مكافحــة اإلرهــاب،   
سواء من حيث مضمون املساعدة أو من حيث آليات تقدميها، بغية تـصميمها تـصميما أفـضل        

 .االحتياجات املتغّيرة للدول األعضاءيلبِّي 

 


