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  خدِّراتجلنة امل
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١- ١٣فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت٩البند 

   تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل
   خدِّراتصوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل

   ،ىالرفيع املستو خدِّراتجلنة املمتابعة استعراض : العاملية
  لدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة متهيداً ل

  ٢٠١٦ املزمع عقدها يف عام ، العامليةخدِّراتامل
    

  اإلجراءات اليت اختذهتا الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالن السياسي     
وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة 

   العامليةخدِّراتكلة املاجهة مشملو
  

  تقرير املدير التنفيذي    
  

  صملخَّ 
يتضمَّن هذا التقرير معلومات تستند إىل اجملموعة الثانية من الردود اليت قدَّمتها الـدول                

فيمـــا يتعلـــق ) ن األول والثـــاينءااجلـــز(ن اخلـــاص بالتقـــارير الـــسنوية األعـــضاء علـــى االســـتبيا
عــالن الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل صــوب   بــاإلجراءات املتخــذة لتنفيــذ اإل 

وُيِعـدُّ مكتـب األمـم املتحـدة     .  العامليـة خـدِّراتاستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل
─────────────────  
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، ٥٣/١٦ خـدِّرات  واجلرمية هذا التقرير مرة كـل عـامني عمـال بقـرار جلنـة امل               خدِّراتاملعين بامل 
ويتنـاول التقريـر اإلجـراءات الـيت اختـذهتا          ". ص بالتقارير الـسنوية   تبسيط االستبيان اخلا  "املعنون  

 وعرضـها ومكافحـة غـسل األمـوال         خـدِّرات الدول األعضاء يف جماالت خفض الطلب على امل       
    . وتشجيع التعاون القضائي، وهو يتضمَّن توصيات ذات صلة هبذا املوضوع
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    مقدِّمة  -أوالً  
ن هـذا التقريــر حتلـيال للـردود الــيت قدَّمتـها الـدول األعــضاء علـى اجلــزأين األول       يتـضمَّ   -١

 يف قرارهـا    خـدِّرات  الـذي اعتمدتـه جلنـة امل       )١(االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير الـسنوية،       والثاين مـن    
وكانـت اللجنـة قـد طلبـت يف         ". تبسيط االستبيان اخلاص بالتقارير الـسنوية     "، املعنون   ٥٣/١٦

ذلــك القــرار إىل املــدير التنفيــذي أن يعــدَّ ويقــدِّم إىل اللجنــة كــل عــامني، اســتناداً إىل الــردود     
 عــن اإلجــراءات املتََّخــذة لتنفيــذ  اًســتبيان، تقريــراً واحــدة مــن الــدول األعــضاء علــى اال املقدَّمــ

اإلعالن الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة                   
 العاملية، اللذين اعتمدهتما اللجنـة خـالل اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن                خدِّراتملواجهة مشكلة امل  

ــا ال ــا     دورهت ــة يف قراره ــة العام ــة واخلمــسني واعتمــدهتما اجلمعي ــضمَّ. ٦٤/١٨٢ثاني ــذا ويت ن ه
 بالتطورات اهلامة الـيت     اًزيد من التفصيل، مبا يف ذلك بيان      التقرير، وهو الثاين من نوعه، حتليال مب      

م ردودهـا علـى االسـتبيان اخلـاص         وطُلـب إىل الـدول األعـضاء أن تقـدِّ         . جرت مع مرور األيام   
  .٢٠١٣ يونيه/ حزيران٣٠ حبلول ٢٠١٢الغ بسنة اإلب

  
  خفض الطلب والتدابري ذات الصلة  -ثانياً  

  

بلغ العدد اإلمجـايل للـردود الـواردة علـى اجلـزء الثـاين مـن االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير                      -٢
ــسنوية  ــاين  حب )٢( ردا٨٥ال ــشرين الث ــول ت ــوفمرب /ل ــة ، ٢٠١٣ن ـــمقارن ــو إمجــايل   )٣( ردا٧٤ ب ه

وقــد ُحلِّلــت اإلجابــات الــيت قدمتــها . ٢٠١١نــوفمرب / ورد حبلــول تــشرين الثــاينعــددها الــذي
 بغيـة تقـدمي حملـة        يف كـل دورة مـن دوريت اإلبـالغ         ١٥  إىل ١ األسـئلة مـن      عـن الدول األعضاء   

 فيمـا بـني     التبـاين  بعـض     وجـود  وعلى الرغم من  . عامة عن خفض الطلب والتدابري ذات الصلة      
 االســتبيان عــن يف املائــة مــن البلــدان الــيت أجابــت  ٨٤أنَّ ليــل إىل ، يــشري التحالفرعيــةاملنــاطق 

ونظـرا لكثـرة التـداخل      . خـالل الـدورتني كلتيهمـا      عنـه أجابت  على األقل   خالل دورة واحدة    
فيما بني إجابات دورات اإلبالغ، ومن أجل توفري املعلومات بأكرب قدر ممكـن، فقـد أُدرجـت                 

  . كل دورةيف التحليل مجيع البلدان اجمليبة يف
وعالوة علـى    على االستبيان؛    عددا كبريا من البلدان مل يردَّ     أنَّ  ومن املهم اإلشارة إىل       -٣

  .ه األسئلة الواردة فيكلِّعها عن ت على االستبيان مل جتب مجي البلدان اليت ردَّذلك فإنَّ
─────────────────  

  ، واجلزء الثاين، النهج الشامل خلفض الطلب )E/NR/2010/1(اجلزء األول، اإلطار التشريعي واملؤسسي   )1(  
  .)E/NR/2010/2(دِّرات وعرضها على املخ

  . دعوة١٩٧من أصل   )2(  
  . دعوة١٩٦من أصل   )3(  



 

V.13-89054 5 
 

 E/CN.7/2014/7 

    املوارد اخلاصة بالعالج والوقاية وخدِّراتاالستراتيجية املتعلقة بامل  - ألف  
 يف املائــة مــن الــدول األعــضاء الــيت ٩٠ا دوريت اإلبــالغ، أشــار مــا يزيــد علــى لتــيف ك  -٤
ــشأن          ردَّ ــة ب ــة مدوَّن ــتراتيجية وطني ــدت اس ــا اعتم ــتبيان إىل أهن ــن االس ــاين م ــى اجلــزء الث ت عل
وكانـــت مجيـــع هـــذه . خـــدِّرات بـــشأن خفـــض الطلـــب علـــى املن عنـــصراً تتـــضمَّخـــدِّراتامل

ــد التنف  ــذ االســتراتيجيات قي ــشملي ــرة  وت ــني  يف املتوســط فت ــراوح ب ــالث تت . ســبع ســنوات و ث
دمات الوقايـة والعـالج وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج يف              خل معظم االستراتيجيات    وتتصدَّى

ــة لتعــاطي       ــصحية واالجتماعي ــة مــن العواقــب ال ــة إىل الوقاي اجملتمــع، وكــذلك اخلــدمات الرامي
هــدت معظــم الــدول األعــضاء الــيت ردَّت علــى وع.  والبحــوثخــدِّراتورصــد امل، خــدِّراتامل

االســتبيان هليئــة تنــسيق مركزيــة مبهمــة تنفيــذ عنــصر االســتراتيجية املتعلــق خبفــض الطلــب علــى 
 يف املائـة مـن الـردود يف كـل دورة إبـالغ إىل أنَّ وزارات        ٨٥ علـى وأشار ما يزيد    . خدِّراتامل

. العدالة ممثَّلـة يف هيئـة التنـسيق املركزيـة         الصحة والشؤون االجتماعية والتعليم وإنفاذ القانون و      
شارت نسبة من الردود تتراوح بني ثلثني وثالثـة أربـاع إىل أنَّ هيئـة التنـسيق املركزيـة تـضمُّ                     وأ

  .ت العمل والعمالة والقطاع اخلاصممثلني عن املنظمات غري احلكومية ووزارا
سـتراتيجية وطنيـة للحـد مـن     ورغم النسبة الكبرية من الدول األعضاء اليت أبلغت عن ا           -٥

علـى حنـو   وكانت احلالة حرجـة   .  دون متويل  تقريباًالطلب، فقد ظل ثلث تلك االستراتيجيات       
  .  من االستراتيجيات املبلَّغ عنها أيٌُّيموَّل يف أفريقيا، حيث مل خاص

ويف البلدان اليت أبلغت عن توافر أموال لتلك االستراتيجيات، لـوحظ حـدوث حتـسن                 -٦
ومـع ذلـك، فقـد أُبلـغ عـن اخنفـاض يف           .  التمويل بـني دوريت اإلبـالغ األوىل والثانيـة         طفيف يف 

صة للعالج أو الوقاية يف الدورة الثانية فيما يتعلق باستراتيجية واحـدة مـن أصـل                امليزانية املخصَّ 
  . ست استراتيجيات

يبة الواقعـة يف    ، ظلت ميزانية العالج والوقاية يف الدول اجمل       املناطق الفرعية مستوى  وعلى    -٧
ــا الوســطى  ــة مــستقرة يف معظمهــا يف عــام  وأوروب ــة مــن ٨٤حيــث أبلــغ  ،٢٠١٣الغربي  يف املائ

 يف املائة من البلدان قد أبلغ عن اخنفاض يف ٤٠البلدان عن استقرار امليزانية، بعد أن كان حوايل        
ة للوقايــة يف صولوحظــت زيــادة كــبرية يف حجــم األمــوال املخصَّــ. ٢٠١١تلــك امليزانيــة يف عــام 

 يف املائـة مـن تلـك البلـدان عـن حـدوث              ٧٥بلدان الشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا، حيـث أبلـغ             
 يف املائة من بلدان آسيا الوسطى وجنـوب آسـيا وغـرب آسـيا عـن اسـتقرار أو                    ٧٥وأبلغ  . زيادة

  . ٢٠١١ يف املائة يف عام ٢٥ بـمقارنة ، ٢٠١٣صة للعالج يف عام اخنفاض يف امليزانية املخصَّ
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  الوقاية والتدخل املبكر  - باء  
 
يعرض الشكالن األول والثاين الردود الواردة مـن الـدول األعـضاء فيمـا يتعلـق بتنفيـذ                    -٨

واء،  للخطر علـى حـد سـ   عرَّضةخمتلف أنشطة الوقاية اليت تستهدف السكان عموما والفئات امل   
  )٤(.خدِّراتاطي امل للمعايري الدولية للوقاية من تعاًمصنفة حبسب قوة األدلة، وفق

    
  الشكل األول

ع احمللي،  يف اجملتموقاية متنوعةعدد البلدان اليت أبلغت عن وجود أنشطة 
  ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

─────────────────  
من املوقع مت هذه املعايري على الدول األعضاء خالل الدورة السادسة واخلمسني للجنة، وهي متاحة ُعمِّ  )4(  

  .html.standards-prevention/prevention/en/unodc/org.unodc.www :التايل
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  الشكل الثاين
عرَّضة للخطر،  الفئات املوقاية متنوعة بشأنعدد البلدان اليت أبلغت عن وجود أنشطة 

  ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

اســُتهدفت الفئــاُت املعرَّضــة للخطــر بأنــشطٍة أقــل يف جمــال الوقايــة ممــا اســُتهدف بــه    و  -٩
 تـوفري املعلومـات عـن       كانوعالوة على ذلك،    . السكان عموما خالل دوريت اإلبالغ كلتيهما     

ــا، يف خــدِّراتامل ــشطة  كلت ــر األن ــدورتني، أكث ــ ال ــشارا ذة املنفَّ ــا  يف صــفوفانت ــسكان عموم  ال
وما زالت التدخالت اليت ُيبلَّغ عنها بـأكرب تـواتر، سـواء            .  على السواء  ت املعرَّضة للخطر  والفئا

مــا حيــدث منــها يف اجملتمــع احمللــي عمومــاً أو بــني الفئــات املعرَّضــة للخطــر، هــي الــيت تنفَّــذ يف   
ن اجملاالت اليت تشري البحوث العلمية إىل افتقارها إىل الفعاليـة أو إىل وجـود مـستوى حمـدود مـ                   

وأبلـغ عـدد مـن الـدول األعـضاء عـن تعلـيم املهـارات احلياتيـة يف املـدارس           . األدلة على الفعالية 
  .على املهارات األسرية والوالديةوعن التدريب 

 زيـادة طفيفـة يف عـدد التقـارير          ٢٠١٢/٢٠١٣وُيظهر حتليل االستبيان املتعلق بـالفترة         -١٠
 األنــشطة الــيت تــستهدف الفئــات بـــرنــة مقاومــا  الــسكان عميف صــفوفعــن األنــشطة املنفــذة 

الـيت  ولوحظت زيادة يف نسبة الفحص والتدخالت البـسيطة، ويف التـدخالت            .  للخطر عرَّضةامل
يف مكان العمل، بينما طـرأ اخنفـاض طفيـف يف نـسبة تعلـيم املهـارات احلياتيـة يف املـدارس                      تقع  

 عـن مجيـع التـدخالت األخـرى         وظل عدد التقارير  . والتدريب على املهارات األسرية والوالدية    
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 يف عدد التدخالت القائمة علـى تـوفري األنـشطة البديلـة             تلوحظزيادة  مستقرا نسبيا، باستثناء    
  .  للخطرعرَّضةوالتدريب املهين للفئات امل

 أبلغـت  فيمـا يتعلـق بأنـشطة التـدخل يف اجملتمـع احمللـي،       ،وعلى الـصعيد دون اإلقليمـي     -١١
اخنفـاض يف نـشر املعلومـات       عـن   لوسطى وجنوب آسيا وغـرب آسـيا         يف آسيا ا   املناطق الفرعية 

، مثل هذا التـدخل    يف املائة من تقارير الدورة األوىل إىل وجود          ١٠٠أشارت  (اخلاصة بالوقاية   
 يف ٥٦ يف املائـة إىل  ٧٨مـن  (تدخالت مكان العمل   و ) يف املائة يف الدورة الثانية     ٧٨ بـمقارنة  
وشـهدت بلـدان آسـيا الوسـطى        ).  يف املائـة   ٥٧ يف املائـة إىل      ٧٨مـن   (التـدريب املهـين     و) املائة

وأشــارت بلــدان ).  يف املائــة٨٦ إىل ٧٠مــن (زيــادة يف نــسبة الفحــص والتــدخالت البــسيطة  
ــا الوســطى   ــات    وأوروب ــشر املعلوم ــام يف ن ــة إىل اخنفــاض ع ــن (الغربي ــة٨٧ إىل ٩٧م )  يف املائ

املهـارات  و)  يف املائـة   ٩٢ إىل   ٧٧مـن   (طة  تقـارير الفحـص والتـدخالت البـسي       زيادة يف نـسبة     و
 عـن   ي  كـاريب وأبلغـت بلـدان أمريكـا الالتينيـة وال        ).  يف املائة  ٨٦ إىل   ٧٥من  (األسرية والوالدية   

تــدخالت و ) يف املائــة٣٠إىل  ٧٠مــن (اخنفــاض يف نــسبة تعلــيم املهــارات احلياتيــة يف املــدارس 
ــة٤٤ إىل ٦٤مــن ( مكــان العمــل   ــه زيــ ) يف املائ ــيم املهــارات األســرية   ، يقابل ــسبة تعل ادة يف ن

ويف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، طرأ اخنفـاض         ).  يف املائة  ٧٠ إىل   ٥٥من  (والوالدية  
مـن  (، والتـدريب املهـين      ) يف املائة  ٣٠ إىل   ٦٦من  (يف نسبة تعليم املهارات احلياتية يف املدارس        

ية وجنـوب شـرقي أوروبـا عـن زيـادة يف      وأبلغـت بلـدان أوروبـا الـشرق    ).  يف املائـة ٢٨ إىل ٤٠
وأبلغـت بلـدان شـرق     ).  يف املائـة   ٧٢ إىل   ٥٥مـن   (نسبة أنشطة الفحص والتدخالت البـسيطة       

وتنـدرج  . آسيا وجنوب شرقي آسيا عن زيـادة يف التـدريب علـى املهـارات األسـرية والوالديـة                 
طات العامليـة املـشار    ضـمن املتوسـ   علـى مـا يبـدو       األخـرى  املنـاطق الفرعيـة   البيانات الواردة من    

  . إليها آنفا
ضـني للخطـر   ، فيما يتعلـق بأنـشطة الوقايـة يف صـفوف املعرَّ    اإلقليميوعلى الصعيد دون     -١٢

 يف  ٣٠ إىل   ٧٣مـن   (، لـوحظ اخنفـاض يف نـشر املعلومـات           ي  كـاريب يف منطقة أمريكا الالتينيـة وال     
)  يف املائــة٧٠إىل  ٥٥مــن (ديلــة ، بــالتوازي مــع زيــادة يف نــسبة التقــارير عــن األنــشطة الب)املائــة
ويف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، لـوحظ       ).  يف املائة  ٥٠ إىل   ٣٦من  (تدخالت مكان العمل    و

 يف ٥٧ إىل ٧٣مــن (والتــدريب املهــين )  يف املائــة٣٠ إىل ٦٦مــن (اخنفــاض يف نــشر املعلومــات 
التـدريب علـى املهـارات      وأبلغت بلدان آسيا الوسطى وغرب آسيا عن اخنفاض يف نـسبة            ). املائة

ــة   ــن (األســرية والوالدي ــة٥٦ إىل ٧٨م ــدريب املهــين  )  يف املائ ــن (والت ــة٥٧ إىل ٧٨م ، ) يف املائ
وأبلغـت بلـدان    ).  يف املائـة   ٨٩ إىل   ٧٠من  (بالتوازي مع زيادة يف الفحص والتدخالت البسيطة        

) يف املائــة ٥٣ إىل ٧٣مــن (شــرق آســيا وجنــوب شــرق آســيا عــن اخنفــاض يف التــدريب املهــين  
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وأبلغت بلـدان أوروبـا الوسـطى وأوروبـا         ).  يف املائة  ٨٦ إىل   ٧٠من  (وزيادة يف األنشطة البديلة     
مـن  (تـدخالت مكـان العمـل      ، و ) يف املائـة   ٨٦إىل   ٧٥من  (الغربية عن زيادة يف األنشطة البديلة       

أبلغت بلدان  و).  يف املائة  ٩٢ إىل   ٧٧من  (والفحص والتدخالت البسيطة    )  يف املائة  ٥٤ إىل   ٢٩
 ٥٥من (أوروبا الشرقية وجنوب شرقي أوروبا عن زيادة يف نسبة الفحص والتدخالت البسيطة     

  ).  يف املائة٧٢إىل 
. لالنشغالولئن كان مستوى تنفيذ أنشطة الوقاية مشجِّعا، فإنَّ مستويات التغطية مثرية        -١٣

 وتنظـيم احلمـالت     خـدِّرات ملتـوفري املعلومـات عـن ا      أنَّ  وكما يتضح من الـشكل الثالـث، ورغـم          
هـذا  أنَّ بـدا  اإلعالمية ال يزاالن أكثر التدخالت املبلَّغ عنها من حيث اتساع نطاق التغطية، فقد           

  التدريب علـى املهـارات األسـرية والوالديـة          صار االجتاه تباطأ خالل دورة اإلبالغ الثانية، عندما      
  التغطية  مستويات قد ظلت و.  بتغطية واسعة   اجملاالت املشمولة  هو التدخل املتسم بأكرب زيادة يف     

 بــني الــدورتني، حيــث أبلغــت غالبيــة الــدول األعــضاء عــن  مــستقرةلتــدخالت األخــرى لالعاليــة 
  .  يف املائة أو أقل من ذلك٣٠الت بلغت معدَّ

    
  الشكل الثالث

،  متنوعةنشطة وقايةألنسبة الدول األعضاء اليت أبلغت عن تغطية واسعة 
   ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١
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انظـر الـشكل   (وقد تكرر النمط نفسه فيما يتعلق بالتقييم خـالل دورة اإلبـالغ الثانيـة         -١٤
  منـها  نيوظل معظم أنواع التدخالت املبلَّغ عنها دون تقييم، حيث مل يقـيَّم سـوى اثـن               ). الرابع

 يف - ســرية والوالديــة علــى املهــارات األ تعلــيم املهــارات احلياتيــة يف املــدارس والتـدريب مهـا  -
ويف معظـم احلـاالت، واصـل التقيـيم تركيـزه           .  يف املائة من الدول األعضاء اجمليبـة       ٥٠أكثر من   

  .على العملية وليس على أثر النشاط أو على ناجته
    

  الشكل الرابع
  نسبة الدول األعضاء اليت أبلغت عن تقييم أنشطة الوقاية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  العالج  - جيم  
  

)  يف املائـة ٩٠أكثـر مـن   ( الـدول األعـضاء   غالبيـة  دوريت اإلبـالغ كلتيهمـا، أفـادت    يف  -١٥
 يف املائـة    ٢٥أنَّ  ؛ و خـدِّرات بأنَّ لديها مرافق متاحة للعالج الـداخلي واخلـارجي مـن تعـاطي امل             

 ٧٥ هـي وحـدات للعـالج الـداخلي، و         خـدِّرات صة للعالج من تعـاطي امل     من الوحدات املخصَّ  
التباين يف نـسبة هـذين النـوعني مـن املرافـق كـان كـبريا          أنَّ  غري  . عالج اخلارجي يف املائة منها لل   

 يف املائة كحـد أقـصى بالنـسبة ملرافـق           ٩٤ يف املائة كحد أدىن و     ٤تراوح بني   (فيما بني البلدان    
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 ُتخــصصوعلــى الــصعيد اإلقليمــي، يف أفريقيــا وآســيا والقــارة األمريكيــة،  ). العــالج الــداخلي
  . خــدِّرات يف املائــة مــن الوحــدات املتاحــة للعــالج مــن امل ٥٠  تتجــاوزنــسبة للعــالج الــداخلي

 يف املائة من األماكن املتاحة للعـالج مـن تعـاطي            ٢٧ متثل وحدات العالج اخلارجي سوى       وال
، ي كـاريب  يف أمريكـا الـشمالية وأمريكـا الالتينيـة وال          الواقعـة   يف الدول األعضاء اجمليبة    خدِّراتامل
ــة ف٤و ــط  يف املائـ ــها قـ ــة منـ ــاللواقعـ ــرة .  يف أفريقيـ ــت، ٢٠١٢/٢٠١٣ويف الفتـ ــدان كانـ  البلـ

مقارنـة  )  يف املائـة ٤٠(العـالج اخلـارجي   أمـاكن   مـن   أكـرب نـسبة مئويـة       هـي صـاحبة     األوروبية  
  ). يف املائة٦٠(أماكن العالج الداخلي ب

عـددا  نَّ  ألواضـحة  الـصورة العامـة غـري    مـا زالـت  وفيما يتعلق بوجـود خـدمات عالجيـة،          -١٦
ت علـى االسـتبيان      البلدان الـيت ردَّ    وعالوة على ذلك، فإنَّ    . على االستبيان  كبريا من البلدان مل يردَّ    

وقـد ُصـّنفت خـدمات العـالج إىل ثالثـة أنـواع             .  األسئلة املتعلقة ببعض هذه اخلـدمات      عنمل جتب   
 التأهيل االجتماعي   ؛ وخدمات إعادة   االجتماعية ؛ واخلدمات النفسية  الدوائيةاخلدمات  : خمتلفة هي 

 علـى  يف بيئـات الـسجون    ووقُيِّمـت هـذه اخلـدمات علـى مـستوى اجملتمـع احمللـي               . والرعاية الالحقة 
علـى   اخلـدمات املـذكورة يف االسـتبيان    مجيـع تشمل سلسلة الرعاية اليت تستهدف الشفاء      و. السواء

  . ، سواء على مستوى اجملتمع احمللي أو يف بيئات السجونحنو متكامل
ت على االستبيان، كان عدد حاالت اإلبالغ عن وجود خـدمات           ويف البلدان اليت ردَّ     -١٧

وعــالوة علــى ذلــك، ظــل العــالج .  علــى مــستوى اجملتمــع احمللــيمنــهيف بيئــات الــسجون أقــل 
، وخباصة العالج مبواد مناهضة ذات مفعول أفيـوين والعـالج الـصياين بـشبائه األفيـون،              الدوائي

 .)انظـر الـشكلني اخلـامس والـسادس       (سيما يف بيئـات الـسجون         عنها، وال  أقل اخلدمات املبلَّغ  
ولوحظ توزٌُّع أكثر إنصافاً بني األنواع الثالثة مـن اخلـدمات العالجيـة يف اخلـدمات اجملتمعيـة،                  

ــة     يف حــني ركَّــ  ــة الالحق ــى خــدمات الرعاي ــسجون عل ــات ال ــادة /ز معظــم اخلــدمات يف بيئ إع
 التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع مستقرا نسبيا يف البلـدان           وظل توافر خدمات إعادة   . التأهيل

وفيمــا يتعلــق باخلــدمات النفــسية، ). انظــر الــشكلني الــسابع والثــامن( الــدورتني كلتــااجمليبــة يف 
ــرة   ــوافر خــدمات إدارة     ٢٠١٣-٢٠١٢لوحظــت يف الفت ــادت بت ــيت أف ــدان ال ــادة عــدد البل  زي

ى صعيد اجملتمع احمللي ويف بيئـات الـسجون علـى حـد             الطوارئ وإجراء املقابالت التحفيزية عل    
  ).  التاسع والعاشرالشكلنيانظر (سواء 
  اختالفــاتمل تالَحــظت علــى اجلــزء الثــاين مــن االســتبيان،  وبالنــسبة للبلــدان الــيت ردَّ  -١٨

ه غري أنَّـ  .  من حيث اخلدمات املقدمة على مستوى اجملتمع احمللي        املناطق الفرعية كبرية فيما بني    
لخــدمات املقدمــة يف بيئــات ل بالنــسبة املنــاطق الفرعيــةان هنــاك تفــاوت ملحــوظ فيمــا بــني  كــ

 كــل بلــد أبلــغ الــيت املنــاطق الفرعيــة، كانــت املنــاطق أو ٢٠١٠/٢٠١١ويف الفتــرة . الــسجون
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 خــدمات يف بيئــات الــسجون هــي   ١٠ بوجــود خــدمات يقــل عــددها يف املتوســط عــن    فيهــا
ــا، وأ   ــشرق األوســط ومشــال أفريقي ــة وال ال ــصحراء  ي كــاريبمريكــا الالتيني ــوب ال ــا جن  ، وأفريقي

، ٢٠١٢/٢٠١٣اختالفات طفيفـة يف الفتـرة       وب.  آسيا الكربى، وآسيا الوسطى وجنوب غرب    
 خـدمات يف  ١٠ نفسها يف اإلبـالغ عـن متوسـط يقـل عـن         املناطق الفرعية استمرت املناطق أو    

سـيما   فـاض يف ذلـك املتوسـط ال        االخن مزيـد مـن    مالحظةالبلد الواحد يف بيئات السجون، مع       
  . ي كاريب آسيا، وأمريكا الالتينية واليف آسيا الوسطى وغرب

    
  الشكل اخلامس

   ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١تقارير وجود العالج الدوائي يف اجملتمع احمللي، 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
العالج الصياين بشبائه األفيون

موجودة

دان
 البل

عدد
 

 إزالة السمومالج مبواد مناهضة ذات مفعول أفيوينالع

غري موجودة إجابة ناقصة مل يقدم اجلزء الثاين من االستبيان
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  الشكل السادس
   ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١تقارير وجود العالج الدوائي يف بيئات السجون، 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  الشكل السابع
تقارير وجود خدمات إعادة التأهيل االجتماعي والرعاية الالحقة للعالج يف اجملتمع 

  ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١احمللي، 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

العالج الصياين بشبائه األفيون
موجودة

دان
 البل

عدد
 

 إزالة السموم العالج مبواد مناهضة ذات مفعول أفيوين
غري موجودة إجابة ناقصة مل يقدم اجلزء الثاين من االستبيان

األنشطة التعليمية

موجودة

دان
 البل

عدد
 

 التدريب املهين املساعدة االجتماعية

غري موجودة إجابة ناقصة مل يقدم االستبيان

إعادة التأهيل والرعاية الالحقة للعالج
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  الشكل الثامن
ات تقارير وجود خدمات إعادة التأهيل االجتماعي والرعاية الالحقة للعالج يف بيئ

  ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١السجون، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
  الشكل التاسع

 ٢٠١٠/٢٠١١ يف اجملتمع احمللي،  االجتماعيتقارير وجود خدمات العالج النفسي
   ٢٠١٢/٢٠١٣و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

األنشطة التعليمية

100

دان
 البل

عدد
 

 التدريب املهين املساعدة االجتماعية

غري موجودة إجابة ناقصة مل يقدم االستبيان

إعادة التأهيل والرعاية الالحقة للعالج

موجودة

دان
 البل

عدد
 

أفرقة دعم األقران

غري موجودة إجابة ناقصة موجودةمل يقدم االستبيان

  /الفحص
التدخالت البسيطة

عالج األمراض املشورة ختطيط العالج
 املتصاحبة

إدارة حاالتاملقابالت التحفيزية
 الطوارئ

العالج املعريف
 السلوكي
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  الشكل العاشر
   ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١تقارير وجود خدمات العالج النفسي يف بيئات السجون، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

ــل مــن  أظلــت و  -١٩ ــرة  ق ــات، يف الفت ــة  ٢٠١٢/٢٠١٣التوقع ــسبة املئوي ــيت  ل، الن ــدان ال لبل
وفيمــا يتعلــق بنطــاق .  تغطيــة واســعةحقَّقــت يف تقــديرهادمات خبــتغطيــة الأبلغــت عــن نطــاق 

 هـو اخنفـاض   الوحيد الذي لوحظختالف كان االتغطية اخلدمات على مستوى اجملتمع احمللي،       
 خلــدمات الفحــص والتــدخالت  عــن تغطيــة واســعة النطــاقالنــسبة املئويــة للبلــدان الــيت أبلغــت

ــة لإلبــالغ عــن العــالج املعــريف والــسلوكي أو عــالج األمــراض     البــسيطة ــادة النــسبة املئوي  وزي
أمـا  ). انظـر الـشكل احلـادي عـشر        (مـستقراً خـرى   األل تغطيـة اخلـدمات       معدَّ وظل. املتصاحبة

 يف مل يـتغري كـثرياً    ه  الـسجون، فقـد لـوحظ أنَّـ       ل تغطية اخلدمات املتوافرة يف بيئـات        بالنسبة ملعدَّ 
وكــان االســتثناءان الوحيــدان مهــا اخنفــاض عــدد  .  اخلــدماتملختلــفدوريت اإلبــالغ كلتيهمــا 

البلدان اليت أبلغت عن تغطية واسعة خلدمات إدارة الطوارئ وزيادة عـدد البلـدان الـيت أبلغـت                  
 األمـراض املتـصاحبة وخـدمات        وعـالج   الـسلوكي  عن تغطيـة واسـعة خلـدمات العـالج املعـريف          

  ). انظر الشكل الثاين عشر(املساعدة االجتماعية 

أفرقة دعم األقران

غري موجودة إجابة ناقصة موجودة يقدم االستبيانمل

  /الفحص
التدخالت البسيطة

عالج األمراض املشورة ختطيط العالج
 املتصاحبة

إدارة حاالتاملقابالت التحضريية
 الطوارئ

العالج املعريف
 السلوكي

دان
 البل

عدد
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  الشكل احلادي عشر
النسبة املئوية للبلدان اليت أبلغت عن تغطية واسعة خلدمات العالج يف اجملتمع احمللي، 

   ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١
 
  

  

  

  

  

  
 

  

  
      

  الشكل الثاين عشر
   خدِّراتأبلغت عن تغطية واسعة خلدمات العالج من املالنسبة املئوية للبلدان اليت 

  ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١ات السجون، يف بيئ
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 . يف املائة من األسئلة٤٠ أكثر من عنمل ترد اإلجابة *
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  معايري النوعية وتدريب املوظفني   - دال  
  

تــدريب ال يف الــشكل الثالــث عــشر، لــوحظ حتــسن فيمــا يتعلــق بتــوافر  مبــّينكمــا هــو   -٢٠
ــى امل    ــدخالت خفــض الطلــب عل ــيني بت ــيني املعن ــد حــدثت أكــرب  . دِّراتخــللمهن ــادة يف وق زي

مـوظفي  أنَّ  غـري   . تدريب املمارسني العامني واألخصائيني النفسيني واألخـصائيني االجتمـاعيني        
إنفاذ القانون وموظفي السجون ال يزالـون يعـانون مـن ضـعف فـرص احلـصول علـى التـدريب                   

  . خدِّراترغم تفاعلهم املتكرر مع متعاطي امل
    

  الشكل الثالث عشر
ج تأهيلهم،  للمهنيني يف إطار مناهخدِّراتافر تدخالت خفض الطلب على املتو

  ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١
 
 

  
  
  
  
 

  
  
 

 
      

    الوقاية من األمراض، مبا يف ذلك األمراض املعدية   - هاء  
ا يف ذلـك األمـراض      كان مستوى اإلبالغ عن توافر خدمات الوقاية مـن األمـراض، مبـ              -٢١

 ٣٣ فقد تراوح عدد البلدان اليت أبلغت عن توافر فرادى اخلـدمات بـني               . للغاية اًاملعدية، ضعيف 
أمـا النـسبة املئويـة      .  بلـدا  ٢٦ بلدا، يف حني مل يبلّغ عن توافر مجيـع اخلـدمات سـوى               ٤٣بلدا و 

ــرة ٥٥ و٢٨للبلــدان الــيت مل تبلّــغ عــن فــرادى اخلــدمات فقــد تراوحــت بــني      ــة يف الفت  يف املائ
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علماء النفس إنفاذ القانون  موظفو السجون
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ولـــذلك مـــن املهـــم   . ٢٠١٢/٢٠١٣ يف املائـــة يف الفتـــرة  ٥٩ و٤٥وبـــني  ،٢٠١٠/٢٠١١
  . هذا التحليل يعتمد على الردود املقدَّمة فقطأنَّ مالحظة 

ــة للبلــدان الــيت قــدّ  ظلــت و  -٢٢ ــة تلــك اخلــدمات  أنَّ  رتالنــسبة املئوي علــى مــستوى تغطي
لوحيـد هـو زيـادة      وكان االستثناء ا  .  صغرية نسبيا  وإن تكن  مستقرة   عالٍ مستوى اجملتمع احمللي  

 والتثقيـف   باملعلومـات  يف التغطيـة      مـن ذلـك علـى الـسواء         وزيـادة أقـل    الرفاالتالتغطية بتوزيع   
ــشأناملــوجهني  ــشخيص وعــالج   ب ــاء وجــيم  ت ــد ب ــهاب الكب ــالتوازي مــع هــذا التطــور   . الت وب

انظــر (اإلجيــايب، لــوحظ اخنفــاض طفيــف يف خــدمات الوقايــة مــن الــسل وتشخيــصه وعالجــه   
    ).ع عشرالشكل الراب

وظلت النسبة املئوية للبلدان الـيت أبلغـت عـن تغطيـة واسـعة هلـذه اخلـدمات يف بيئـات                       -٢٣
السجون مستقرة ومنخفضة نسبيا بالنسبة للخدمات التـسع املعنيـة، باسـتثناء وحيـد هـو زيـادة               

  ). انظر الشكل اخلامس عشر(برامج توزيع اإلبر واحملاقن 
    

  الشكل الرابع عشر
وية للبلدان اليت أبلغت عن تغطية واسعة ملختلف خدمات الوقاية من فريوس النسبة املئ

نقص املناعة البشرية وسائر األمراض املعدية وعالج املصابني هبا ورعايتهم يف اجملتمع 
  ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١احمللي، 
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  الشكل اخلامس عشر
ة ملختلف خدمات الوقاية من فريوس النسبة املئوية للبلدان اليت أبلغت عن تغطية واسع 

نقص املناعة البشرية وسائر األمراض املعدية وعالج املصابني هبا ورعايتهم يف بيئات 
  ٢٠١٢/٢٠١٣ و٢٠١٠/٢٠١١السجون، 

 
  

  

  

  

  

  

  
   والتدابري ذات الصلة خدِّراتخفض عرض امل  -ثالثاً  

  

النـهج الـشامل خلفـض      "ارير السنوية عنـوان     اجلزء الثاين من االستبيان اخلاص بالتق     حيمل    -٢٤
؛ وقد ُخّصص نصف هذا اجلزء تقريبا لألسـئلة املتـصلة خبفـض             " وعرضها خدِّراتالطلب على امل  

 تستفـسر عـن أنـشطة خفـض العـرض      ٣٧ إىل ١٦فاألسئلة مـن  .  غري املشروعة خدِّراتعرض امل 
  .  الدويل، ومراقبة السالئفاحمللي، والتعاون عرب احلدود والتعاون الدويل، والتعاون التقين

، يقتـصر التحليـل علـى ردود الـدول األعـضاء           الـزمن ولضمان إمكانية املقارنـة علـى مـر           - ٢٥
ــت   ــيت أجاب ــنال ــثالث      ع ــسنوات ال ــع ال ــصائية يف مجي ــن الدراســة االستق ــاين م  ٢٠١٠ اجلــزء الث

 يف املائـــة مـــن الـــدول  ٦٣، كانــــت ٢٠١٣أكتـــوبر / تـــشرين األولوحـــىت. ٢٠١٢ و٢٠١١و
واسـُتبعدت مـن التحليـل الـدول األعـضاء الـيت            .  قد أرسلت ردودها على اجلزء الثاين      )٥(األعضاء

─────────────────  
االحتاد الروسي، أذربيجان، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، أندورا،  )5(  

ين دار السالم، بلجيكا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، الربازيل، برو
البوسنة واهلرسك، بولندا، بريو، بيالروس، تركمانستان، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية 

السورية، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، شيلي، الصني، 
، فنلندا، قربص، كازاخستان، كرواتيا، كوستاريكا، )البوليفارية-مجهورية(يال زو طاجيكستان، فرنسا، الفلبني، فن

كولومبيا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة 
  .حدة األمريكية، اليابانلربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، الواليات املت
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Part II of questionnaire not submitted to UNODC No response to this question No Yes

 واحدة أو اثنتني فقط من الدراسات االستقصائية خالل تلـك الفتـرة، وهـي مدرجـة                 عنأجابت  
  ". ة واجلرميخدِّراتم اجلزء الثاين من االستبيان إىل مكتب املقدَُّي مل" البيانية حتت فئة الرسوميف 
  

    أنشطة خفض العرض احمللي   - ألف  
 عدد الدول األعضاء اجمليبـة الـيت لـديها اسـتراتيجيات معتمـدة              ارتفع،  ٢٠١٠منذ عام     -٢٦

  مــا زال لــديهاالغالبيــة العظمــى مــن الــدول األعــضاء اجمليبــةأنَّ كمــا ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة، 
  ). انظر الشكل السادس عشر(ها  والطلب عليخدِّراتاستراتيجيات معتمدة خلفض عرض امل

    

  الشكل السادس عشر
  خدِّرات خلفض عرض املمتنوعةعدد البلدان اليت تستخدم تدابري 

  
  
  
 
 

 

 

 

    
لـديها  أنَّ  يف املائة من الدول األعـضاء اجمليبـة إىل        ٩٠، أشار أكثر من     ٢٠١٢يف عام   و  -٢٧

 وكان من أبرز الزيـادات    . ليها والطلب ع  خدِّراتاستراتيجية مدونة ومتكاملة خلفض عرض امل     
 الزيـادة يف النـسبة املئويـة للـدول األعـضاء اجمليبـة الـيت                ٢٠١٢ و ٢٠١٠ بـني عـامي      اليت طـرأت  

 يف املائـة يف     ٦٩لديها استراتيجيات مدونـة معتمـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة، إذ ارتفعـت مـن                  
ــة يف عــام ٨١ إىل ٢٠١٠عــام   غــيرياتت ى مــا يبــدو علــجتــّسد هــذه الزيــادة و. ٢٠١٢ يف املائ

  )٦(. يف البلدان األوروبية يف املقام األولحدثت

─────────────────  
ه مل تكن لديها استراتيجية مدونة معتمدة ملكافحة العديد من البلدان األوروبية اليت أشارت إىل أنَّصار لدى   )6(  

 الدامنركوبلجيكا و مبا يف ذلك إسبانيا ،٢٠١٢ استراتيجية قائمة حبلول عام ٢٠١٠اجلرمية املنظمة خالل 
  .هنغارياوسلوفاكيا و

عد
دان

 البل
د

  

 اعتمدت احلكومة استراتيجية مدونة ملكافحة
   خلفض اً حمدَّداً مكوِّنتشملاجلرمية املنظَّمة 

 خدِّراتعرض امل

  ومتكاملة اعتمدت احلكومة استراتيجية مدونة 
خدِّرات والطلب عليها تشمل مكوِّناً حمدَّداً عرض املخلفض 

 خلفض عرض املخدِّرات

ال هذا السؤالعنمل ترد إجابات من االستبيان إىل مكتب املخدِّرات واجلرميةمل يقدم اجلزء الثاين نعم
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 إىل أهنـا شـاركت   )٧( الـسؤال ذي الـصلة  عنوأشارت مجيع الدول األعضاء اليت أجابت         -٢٨
). انظر الشكل الـسابع عـشر   (٢٠١٢بنشاط يف مراقبة السالئف الكيميائية ورصدها خالل عام   

 اليت لوحظـت يف عـام       أصالً املرتفعة    املراقبة والرصد  تحتسن مستمر يف مستويا    على    ذلك يدلو
وشــاركت مجيــع الــدول األعــضاء اجمليبــة  ).  يف املائــة٩٦ (٢٠١١وعــام )  يف املائــة٩٨ (٢٠١٠
ــا  ــة٩٨(تقريب ــشطة مكافحــة غــسل األمــوال خــالل عــام    )  يف املائ  حيــث، ٢٠١٢بنــشاط يف أن

 النــسبة املئويــة للــدول األعــضاء توظلــ. ٢٠١١ يف املائــة يف عــام ٩٢ارتفعــت تلــك النــسبة مــن 
ــامي مـــستقرةاملـــشاركة بنـــشاط يف مراقبـــة املنـــشطات األمفيتامينيـــة ورصـــدها     ٢٠١٠ بـــني عـ

وشارك أكثر من ثالثة أرباع الدول األعـضاء        .  يف املائة  ٩٣ و ٩٢، حيث تراوحت بني     ٢٠١٢و
سبة مئويـة   ، يف حـني شـاركت نـ       ٢٠١٢بنشاط يف البحوث والتقيـيم خـالل عـام          )  يف املائة  ٧٨(

، ٢٠١٢ و٢٠١٠وبــني عــامي . بنــشاط يف أنــشطة االســتخبارات اجلنائيــة)  يف املائــة٧٧(مماثلــة 
تراوحــت النــسبة املئويــة للــدول األعــضاء اجمليبــة الــيت شــاركت بنــشاط يف بــرامج إبــادة حماصــيل   

ة يف  وكـان جيـري تنفيـذ بـرامج للتنميـة البديلـ           .  يف املائـة   ٦٠ و ٥٤ غـري املـشروعة بـني        خدِّراتامل
  ).٢٠١٢ يف املائة يف عام ٣٥(حوايل ثلث الدول األعضاء 

  
  الشكل السابع عشر

 خدِّراتعدد البلدان اليت أبلغت عن مشاركتها النشطة يف خمتلف أنشطة خفض عرض امل
  خالل السنة املشمولة بالتقرير

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

─────────────────  
  .ب ست دول عن هذا السؤالمل جت  )7(  
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مل يقدم اجلزء الثاين من االستبيان إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية مل ترد إجابات النعم
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Part II of questionnaire not submitted to UNODC No response No Yes

 

ــالل   -٢٩ ــوام األوخـ ــشرطة الو ٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠عـ ــندت إىل الـ ــة أو، أُسـ  إىل طنيـ
أُسـندت إىل أجهـزة     و.  يف مجيع البلـدان اجمليبـة      خدِّراتة خفض عرض امل   هّمالشرطة االحتادية م  

ويف .  يف الغالبيـة العظمـى مـن الـدول األعـضاء           خـدِّرات  عـرض امل   خفـض ة   مهمّـ   أيضاً اجلمارك
 مبهمــة غــري مكلّفــةســلطات اجلمــارك أنَّ  إىل  فقــطأعــضاءدول ، أشــارت أربــع ٢٠١٢عــام 

  ). انظر الشكل الثامن عشر (خدِّراتخفض عرض امل
 يف مـا يقـرب مـن        خـدِّرات ة خفـض عـرض امل      العـسكرية مهمّـ    الكيانـات وأُسندت إىل     -٣٠

كانـت النـسبة املئويـة للـدول األعـضاء اجمليبـة             ،٢٠١٢ويف عـام    . نصف الدول األعضاء اجمليبـة    
ي يف القـارة     أعلـى مـن املتوسـط العـامل        خـدِّرات اليت اضـطلع جيـشها بـدور يف خفـض عـرض امل            

 يف  ٣٣(، وأقل مـن املتوسـط العـاملي يف أوروبـا            ) يف املائة  ٧٥(وآسيا  )  يف املائة  ٧٥(األمريكية  
 العـسكرية  الكيانـات ومل يرد من البلدان األفريقية مـا يكفـي مـن معلومـات لتقيـيم دور          ). املائة

  .  يف تلك املنطقةخدِّراتيف خفض عرض امل
  

  الشكل الثامن عشر
إنفاذ القانون خبفض عرض ب  متنوعة معنية أجهزةهااليت أبلغت عن تكليفعدد البلدان 

  خدِّراتامل
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مل يقدم اجلزء الثاين من االستبيان إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية مل ترد إجابات النعم

الكيانات العسكرية اجلمارك االحتادية/الشرطة الوطنية   الوطنية الوكالة
  املتخصصة املكّرسة 
 إلنفاذ قانون املخدِّرات
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، أنشأت نسبة متزايدة من الدول األعضاء اجمليبـة أجهـزة           ٢٠١٢ و ٢٠١٠بني عامي   و  -٣١
ــة متخصِّــ  ــاذ قــانون امل  صة مكرَّوطني ــا مهّمــ  خــدِّراتســة إلنف ة خفــض عــرض   وأســندت إليه

 القبيـل  هـذا  يف املائـة مـن تلـك الـدول لديـه جهـاز مـن        ٥٦، كان   ٢٠١٢ عام   ويف. خدِّراتامل
 يف املائـة كـان لديـه        ٧١أنَّ  ، يف حـني     )٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٥٣ارتفعت تلك النسبة مـن      (

، وهـو املـستوى   خـدِّرات جهاز مسؤول عـن تنـسيق أنـشطة األجهـزة املكلفـة خبفـض عـرض امل        
). ٢٠١١ و ٢٠١٠ يف املائـة يف عـامي        ٧٢(ات الـسابقة    عمومـا يف الـسنو     ذاته الذي كان عليه   

واالجتـار   خـدِّرات  املعنية بالتنسيق ومشلت أمانات للوقاية مـن إدمـان امل          األجهزةوتباينت أنواع   
 الـسالئف الكيميائيـة، ووزارات      رصـد ، ودوائر الشرطة، والسلطات الوطنيـة املـسؤولة عـن           هبا

عني العــامني، وجمــالس  املنظمــة، ومكاتــب املــدَّالداخليــة أو العــدل، ومكاتــب مكافحــة اجلرميــة
، وأجهـزة إنفـاذ     خـدِّرات ، ومكاتب االستخبارات الوطنيـة املعنيـة بامل       ا وإدماهن خدِّراتمراقبة امل 
  . ، واللجان احلكوميةخدِّراتقوانني امل

 كان لدى غالبية الدول األعضاء اجمليبـة جمموعـة شـاملة            ،٢٠١٢ و ٢٠١٠وبني عامي     -٣٢
 الفـساد داخـل أجهـزة إنفـاذ القـانون احملليـة             يـثريه لتهديـد الـذي     ل من أجل التصدِّي    من التدابري 

ومشلـت التـدابري األكثـر شـيوعا        ). انظر الشكل التاسـع عـشر      (خدِّراتاملكلفة خبفض عرض امل   
 املوظفني باإلبالغ عـن حـوادث       إلزام)  يف املائة من الدول األعضاء اجمليبة      ٩٠يف ما يزيد على     (

  .  وإنشاء هيئة للرقابة الداخليةشتبه هبااملالفساد 
ــد و  -٣٣ ــة    ق ــات املهني ــدريب يف جمــال األخالقي ــر شــيوعاً أصــبح الت ــاذ   أكث ــزة إنف ــني أجه  ب

 يف املائــة مــن الــدول األعــضاء اجمليبــة تــدريبا يف جمــال ٩١مــت ، نظ٢٠١٢َّففــي عــام . القــانون
ظفي أجهـزة إنفـاذ القـانون    ي خلطـر الفـساد يف صـفوف مـو      لتصدِّمن أجل ا  األخالقيات املهنية   

ــة يف عــام ٨١ارتفعــت تلــك النــسبة مــن  ( ــة). ٢٠١١ يف املائ  ســلوك  قواعــدواعُتمــدت مدون
 يف ٨٠ يف أكثـر مـن     موجـودة   هنـاك هيئـة للرقابـة اخلارجيـة        تكانـ كمـا    ملوظفي إنفاذ القانون  

مـوظفي  ) املائـة  يف   ٦٧( نسبة مئوية أقل من هذه الـدول         وُتلزِم. املائة من الدول األعضاء اجمليبة    
 مـن أصـول     ميتلكـون  عمـا    بـأن يفـصحوا    خـدِّرات أجهزة إنفاذ قانون املكلفني خبفض عـرض امل       

  .  خطر الفسادكتدبري ملكافحة
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  الشكل التاسع عشر
ي خلطر الفساد داخل أجهزة إنفاذ لتصدِّمن أجل ااملؤسسات املنشأة /التدابري املعتمدة

   خدِّراتالقانون احمللية املكلفة خبفض عرض امل
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 

ي  غالبية الدول األعضاء اجمليبة ألجهزة إنفاذ القانون باسـتخدام أسـاليب التحـرِّ             وتسمح  - ٣٤
أجهـزة  أنَّ  بـ  يف املائـة مـن هـذه البلـدان           ٩٠وأفاد ما يزيد علـى      ). انظر الشكل العشرين  (اخلاصة  

ب واملراقبــة اإللكترونيــة إنفــاذ القــانون اســتخدمت املخــربين واألســاليب الــسرية والتــسليم املراقــ 
وأشــارت بعــض الــدول األعــضاء إىل أهنــا تــستخدم  . ٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠عــوام األخــالل 

 اهلويـة، أو محايـة الـشهود، أو رصـد املعـامالت             يأيضا أساليب أخرى، مـن قبيـل الـشهود املغفلـ          
رية، أو إنـشاء    املالية املشبوهة، أو التنصت على االتصاالت السلكية والالسـلكية، أو املراقبـة الـس             

  .  لالخنراط يف عملياهتاخدِّراتشركات ُتستخدم يف استدراج مجاعات مهرِّيب امل
    

دان
 البل

عدد
 

مل يقدم اجلزء الثاين من االستبيان إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية مل ترد إجابات النعم

إلزام املوظفني 
بالكشف عن أية 

 أصول

هيئة رقابة خارجية
 

دمدونة قواع
 السلوك

التدريب على
 األخالقيات املهنية

 هيئة رقابة داخلية

 

إلزام املوظفني 
باإلبالغ عن 
 شبهات الفساد
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  الشكل العشرون 
   أجهزة إنفاذ القانون جلمع األدلةاملستخدمة مني أساليب التحرِّ

 
 

 

 

 

 

 

 
  

  التعاون عرب احلدود والتعاون الدويل   - باء  
  

جمموعـة واسـعة مـن األنـشطة عـرب احلـدود ويف        واصلت الدول األعضاء مشاركتها يف        -٣٥
فـبني  ). انظر الشكل احلادي والعشرين   ( غري املشروعة    خدِّراتالتعاون الدويل خلفض عرض امل    

أجهـزة إنفـاذ القـانون لـديها        أنَّ  ، أفادت مجيع الدول األعـضاء اجمليبـة بـ         ٢٠١٢ و ٢٠١٠عامي  
 األمهيـة الـيت تعلقهـا تلــك    ُيـربز  ممـا  كانـت تتبـادل املعلومـات مـع نظرياهتـا يف البلـدان األخـرى،       

وكانت العمليات املشتركة شـائعة أيـضا حيـث اسـتخدمها مـا             . األجهزة على تدفق املعلومات   
 يف املائـة مـن هـذه الـدول، وذكـر مـا يقـرب مـن ثالثـة أربـاع هـذه الـدول أهنـا                      ٩٠يزيد علـى    

أيــضا عــن ضاء وأبلــغ بعــض الــدول األعــ. ٢٠١٢ و٢٠١٠تبادلــت ضــباط اتــصال بــني عــامي 
ــة مــشتركة    ــارات دراســية واجتماعــات عملياتي ــسليم مراقــب تنظــيم زي ــات ت  مــشتركة  وعملي

  . ية مشتركةتدريبوأنشطة  مراقبة احلدود  مشتركة يف جمالوعمليات
ومشلت نتائج هذا التعاون ضبط كميات كبرية من اهلريويـن والكوكـايني واملنـشطات                -٣٦

عني العـامني   دود بني دوائر الشرطة ودوائر اجلمـارك واملـدَّ        األمفيتامينية، وتوثيق التعاون عرب احل    
 اجلنائيــة، التحاليــل، وعقــد حلقــات عمــل الختــصاصيي خــدِّراتيف جمــال مكافحــة االجتــار بامل

والتــدريب املــشترك بــني الوكــاالت، وحتــسني تنفيــذ عمليــات التــسليم املراقــب، وتفكيــك          
 العمليــات املــشتركة علــى األمثلــة غالبيــة وكمــا هــو متوقــع، فــإنَّ. خــدِّراتبامل  اجتــارعــصابات

 ممـا ُيـربز حقيقـة كـون       ،  ي التعاون األقـاليم   على أمثلة   هناك أيضا أنَّ  بيد  .  متجاورة اً بلدان مشلت
  . خدِّرات على نطاق عاملي ملكافحة االجتار غري املشروع بامل تعملأجهزة إنفاذ القانون

  

دان
 البل

عدد
  

 استخدام املخربين

مل يقدم اجلزء الثاين من االستبيان إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية مل ترد إجابات ال نعم

 املراقبة اإللكترونية ملراقبالتسليم ا األساليب السرية
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  الشكل احلادي والعشرون
  ةخمتلف عرب احلدود بني أجهزة إنفاذ القانون يف بلدانأنشطة دعم التعاون     

 
 

 

 

 

 

 

 
      

 اخنفض عدد الدول األعـضاء الـيت أبلغـت عـن مـوظفني      ،٢٠١٢ و٢٠١٠بني عامي  و  -٣٧
ــوا أو فُقــدواأجهــزة القــضاء أو إنفــاذ القــانون  يف  ــام بواجبــهم يف جمــال مكافحــة   قُتل ــاء القي  أثن
، مث إىل ٢٠١١ يف عـام    اً دولـة عـضو    ١٢، إىل   ٢٠١٠ يف عـام     اً دولة عضو  ١٣، من   خدِّراتامل
  . ٢٠١٢ دول أعضاء يف عام ٦
 جرى التعاون عرب احلدود بني أجهزة إنفـاذ القـانون يف مجيـع الـدول األعـضاء                 ويف حني   -٣٨

أخـرى  بلـدان   اجمليبة، فال يزال الكثري من هذه األجهزة يواجه حتديات يف التعاون مع نظرياهتـا يف                
يف (وقد واجهت نسبة مئوية متزايدة مـن أجهـزة إنفـاذ القـانون      ). اين والعشرين انظر الشكل الث  (

كمـا  مـشاكل بـسبب بـطء اإلجـراءات الرمسيـة،      ) ٢٠١٢ يف املائة من البلدان اجمليبـة يف عـام        ٦٤
 يف ٢١ارتفعـت تلـك النـسبة مـن        ( يف املائة من الدول األعضاء عن االفتقار إىل التعاون           ٥١أبلغ  

 يف املائـة    ٢٥ و ١٥، أفـاد مـا يتـراوح بـني          ٢٠١٢-٢٠١٠وخالل الفترة   ). ٢٠١٠املائة يف عام    
 بأهنا واجهت مشاكل فيما يتعلق بالتعـاون بـني أجهـزة القـضاء وإنفـاذ                اجمليبةمن الدول األعضاء    

ة علـى   عـدم القـدر    وأ خرى نتيجة لعدم وجود لغة مشتركة     القانون لديها ونظرياهتا يف البلدان األ     
  . أو عدم وجود اتفاقات تتيح التعاون العمليايتاملناسبنياستبانة النظراء 

دان
 البل

عدد
  

مل يقدم اجلزء الثاين من االستبيان إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية مل ترد إجابات ال نعم

 العمليات املشتركة تبادل ضباط االتصال
 مع البلدان األخرى

 تبادل املعلومات
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  الشكل الثاين والعشرون
  املشاكل اليت واجهت أجهزة القضاء أو أجهزة إنفاذ القانون يف التعاون مع نظرياهتا 

  يف البلدان األخرى
 
 

 

 

 
 

 

 
  
 

ل ال تــزال جمموعــة مــن منــصات االتــصال قيــد االســتخدام علــى نطــاق واســع لتبــاد   و  -٣٩
وقـد اسـتخدمت غالبيـة    ). انظر الشكل الثالـث والعـشرين  (املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانون      

الدول األعضاء اجمليبة منصات متعددة لالتـصاالت، تـشمل قنـوات رمسيـة وقنـوات غـري رمسيـة                   
 االجتماعــات اإلقليميــة والدوليــة،    شــيوعاً  هــذه املنــصات أكثــرويــشمل  . علــى حــد ســواء  

ــصاالت املباشــ  ــة        واالت ــشرطة اجلنائي ــة لل ــة الدولي ــانون، واملنظم ــاذ الق ــزة إنف ــني أجه ــا ب رة فيم
، وضـباط االتـصال، واملنظمـات اإلقليميـة، واملنظمـة العامليـة للجمـارك، والقنـوات                 )اإلنتربول(

 ٢٠١٠وظـــل مـــستوى اســـتخدام تلـــك القنـــوات مـــستقرا نـــسبيا بـــني عـــامي   . الدبلوماســـية
) يوروبـول ال(ستبيان مكتـب الـشرطة األوروبيـة        ومشلت قنوات أخرى ذُكرت يف اال     . ٢٠١٢و

  . ووحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب

دان
 البل

عدد
  

مل ترد إجابات إىل مكتب املخدِّرات واجلرميةمل يقدم اجلزء الثاين من االستبيان ال نعم

بطء اإلجراءات الرمسية  عدم وجود انعدام التعاون
 لغة مشتركة

 عدم القدرة
 على استبانة النظراء

 عدم وجود اتفاقات 
  تتيح التعاون 
 العمليايت
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  الشكل الثالث والعشرون
الكيانات أو القنوات اليت استخدمتها أجهزة إنفاذ القانون لتبادل املعلومات مع نظرياهتا 

  يف البلدان األخرى
 
 

 

 

 

 

 

 

 
      

ــصدِّ و  - ٤٠ ــة الت ــدة   ي للتحــدِّبغي ــات اجلدي ــل احلواســب  (يات الناشــئة عــن التكنولوجي مث
رات العقليـة،   يف جمـال مكافحـة االجتـار بـاملواد املخـدِّرة واملـؤثِّ            ) واهلواتف احملمولة واإلنترنت  

 ٢٠١٢ يف عــام اُتخــذت بــأكرب تــواتراخلطــوات الــيت أنَّ أشــارت الــدول األعــضاء اجمليبــة إىل 
، ) يف املائـة مـن الـدول األعـضاء         ٨١( األدلـة    مجـع أن  مشلت تنظيم دورات تدريبية حمدَّدة بـش      

)  يف املائـة   ٨٦(د لرفع مـستوى الـوعي لـدى مـوظفي إنفـاذ القـانون               واستحداث تدريب حمدَّ  
ت تـشريعات حمـددة يف أكثـر مـن نـصف الـدول              وقـد ُسـنَّ   ). انظر الشكل الرابـع والعـشرين     (

  ).  يف املائة٥٧(األعضاء اجمليبة 
  
  

دان
 البل

عدد
  

مل يقدم اجلزء الثاين من االستبيان 
خدِّرات واجلرميةإىل مكتب امل

مل ترد إجابات ال نعم

االتصاالت  االجتماعات
 املباشرة

ضباط االتصال اإلنتربول  املنظمات
 اإلقليمية

املنظَّمة العاملية
 للجمارك

القنوات 
 الدبلوماسية



 

V.13-89054 29 
 

 E/CN.7/2014/7 

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Specific training to raise
awareness among law
enforcement personnel

Specific training on the
recovery of evidence

Introduction of legislation

N
um

be
r 

of
 c

ou
nt

rie
s

Part II of questionnaire not submitted to UNODC No response No Yes

 

  ونالشكل الرابع والعشر
يات الناشئة عن التكنولوجيات اجلديدة يف جمال مكافحة اخلطوات املتخذة ملواجهة التحدِّ

  رات العقلية واملؤثِّخدِّراتاالجتار بامل
  
  
  
  

 
  
  

      
  التعاون التقين الدويل  - جيم  

  

بتلقـي مـساعدة تقنيـة يف جمـال         )  يف املائـة   ٦٣(أفاد ما يقرب مـن ثلثـي الـدول األعـضاء              - ٤١
وهــو مــا ميثــل  ، ٢٠١٢ مــن بلــد آخــر أو مــن منظمــة دوليــة يف عــام   خــدِّراتملخفــض عــرض ا

  أنـواع هـذه املـساعدة      أكثـر وكـان التـدريب     . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٧٠نسبة  ب مقارنة اخنفاضاً
 تبادل البيانات الذي ازدادت النسبة املئوية للدول اليت أبلغت عنه زيـادة سـريعة بـني             يليه،  شيوعاً
  .  توفري الرباجميات واملعونة املاليةقل شيوعاً األ أشكال املساعدةومشلت. ٢٠١٢ و٢٠١٠عامي 
وفيمــا يتعلــق مبــصادر املــساعدة، أشــارت الــردود إىل أنَّ املــساعدة املتلقــاة مــن األمــم      -٤٢

املتحــدة واملــساعدة املتلقــاة يف إطــار ثنــائي متــساويتان يف األمهيــة، وأنَّ املــساعدة الــيت قدمتــها    
وعلى وجـه اخلـصوص،   . ذات شأن أيضا كانتد األورويب ومبادراته ذات الصلة     أجهزة االحتا 

 املنبثـق  مخـدِّرات  واجلرميـة، والربنـامج االستـشاري لل     خـدِّرات قدَّم املساعدة كل من مكتـب امل      
عن خطة كولومبو للتنمية االقتصادية واالجتماعية التعاونية يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومنظمـة                

ــة،  ــدول األمريكي ــارك، وكــذلك     ال وال ــة للجم ــة العاملي ــول، واملنظم ــول، واإلنترب االحتــاد يوروب
ــا وســنغافورة       ــة كوري ــد ومجهوري ــدا وتايلن ــا وبولن ــا وإيطالي الروســي وإســبانيا وأســتراليا وأملاني

يرلنـدا الـشمالية   أوالصني وفرنسا وفنلندا وكندا وليتوانيا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و        
  .ا واهلند والواليات املتحدة األمريكيةوالنرويج والنمس

، أفاد ما يزيد على نـصف الـدول األعـضاء الـيت تتلقـى       ٢٠١٢ و ٢٠١٠وبني عامي     - ٤٣
 بـشأن  استفسارا على ورد. هذه املساعدة كانت كافية لتلبية احتياجاهتاأنَّ املساعدة التقنية ب 

دان
 البل

عدد
  

مل يقدم اجلزء الثاين من االستبيان إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية ترد إجاباتمل ال نعم

  التدريب احملدد لرفع 
 مستوى الوعي لدى موظفي 

 إنفاذ القانون

 استحداث تشريعات جديدة  األدلةمجعالتدريب احملدد على
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 برامج تدريب مـوظفي     خيص اًأكثر الطلبات شيوع   تأنواع املساعدة اإلضافية املطلوبة، كان    
ــاء قــدراهت  ــدعم يف    . مإنفــاذ القــانون وبن ــدعم املــايل، وال ــوفري ال ومشلــت الطلبــات األخــرى ت

وأشار العديد مـن البلـدان إىل احلاجـة         .  االصطناعية، وتوفري املعدات   خدِّراتامل عنالكشف  
ملعـدات املختربيـة    إىل معدات األشـعة الـسينية، ومعـدات املراقبـة، وأدوات التحليـل املـايل، وا               

، واملعـدات الواقيـة     خـدِّرات كالب الكـشف عـن امل     و غري املشروعة،    خدِّراتللكشف عن امل  
  .ملوظفي إنفاذ القانون

 
  مراقبة السالئف الكيميائية   - دال  

  

 يف املائــة مــن الــدول األعــضاء اجمليبــة بأهنــا وضــعت   ٨٥ ت نــسبةأفــاد، ٢٠١٢يف عــام   - ٤٤
 واعتمـدت . ة املرخَّص هلـا بـصنع الـسالئف وتوزيعهـا واالجتـار هبـا             قائمة بأمساء الشركات الوطني   

مــن الــدول األعــضاء تــدابري جديــدة بالتعــاون مــع القطاعــات الــصناعية ذات   يف املائــة ٢٨ نــسبة
.  واالجتـار هبـا    ة غري اخلاضعة بعد ملراقبة دولية     عرض السالئف وسائر املواد الكيميائي     بشأنالصلة  

إىل الــشركات إعالميــة توجيــه رســائل :  مــا يلــي٢٠١٢دت يف عــام ومشلــت التــدابري الــيت اعتمــ
الكيميائية؛ وتنقيح مذكرات التفاهم بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون واهليئـات احلكوميـة ذات الـصلة                    

واختـذ مـا يقـرب      .  الطوعي للرصدوقطاع الصناعات الكيميائية والصيدالنية؛ واستحداث برامج       
 اد غـري اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة        ي السـتخدام املـو    من نـصف الـدول األعـضاء خطـوات للتـصدِّ          

ــايني أو         ــن أو الكوك ــستخدمة يف صــنع اهلريوي ــسالئف امل ــة يف صــنع ال ــة البديل ــواد الكيميائي وامل
ت حتليالت للمخاطر النامجة عن بيع الـسالئف غـري          ومشلت تلك اخلطوا  . املنشطات األمفيتامينية 

ــواد          ــة امل ــها يف مراقب ــيم فعاليت ــة لتقي ــشريعات الوطني ــتعراض الت ــة، واس ــوائح التنظيمي اخلاضــعة لل
، وتنفيـذ تـدابري     ياًئية اخلاضعة من أجل مراقبتها حمل     الكيميائية، ووضع قوائم وطنية للمواد الكيميا     

  . عةصناعة الكيميائية والشركات املصنَّلإلرشاد والتوعية تستهدف ممثلي ال
وأشار معظم الدول األعضاء إىل أنَّ إطار عملها يف جمـال مراقبـة الـسالئف الكيميائيـة                   -٤٥

وقـد اسـتخدم عـدد متزايـد مـن الـدول نظـام         . يشتمل على نظام لإلشعارات الـسابقة للتـصدير       
الذي وضعته اهليئـة    )  بن أونالين  نظام(اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشر       

 يف املائـة مـن الـدول األعـضاء اجمليبـة            ٩١، اسـتخدم    ٢٠١٢ويف عام   . خدِّراتالدولية ملراقبة امل  
 يف املائـة    ٨٦، ورأى   )٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٨٥ارتفعت هذه النسبة مـن      (نظام بن أونالين    

 الكيميائيـة يفـي مبتطلباهتـا    الـسالئف  من الدول األعضاء أنَّ التعاون الدويل القائم بـشأن مراقبـة   
ه ينبغــي ، وأنَّــ جــرى علــى نطــاق واســعنظــام بــن أوناليــناألخــذ بولــوحظ أنَّ . يف هــذا اجملــال

  . تشجيع مزيد من البلدان على استخدامه
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لـديها  أنَّ   إىل   املائة مـن الـدول األعـضاء اجمليبـة         يف   ٨٦ ت نسبة ، أشار ٢٠١٢ويف عام     -٤٦
وأشـارت الـردود إىل أنَّ      .  حتلـيالت للـسالئف الكيميائيـة بعـد ضـبطها          نظما قائمة تتـيح إجـراء     

تعقب منشأ السالئف الكيميائية املضبوطة والقيام بعمليات تسليم مراقـب          ب مسحتتلك النظم   
  . للسالئف الكيميائية

    
  اجلدول

 ٢٠١١ و٢٠١٠عوام األت على االستبيان يف النسبة املئوية للدول األعضاء اليت ردَّ
   األسئلة املتعلقة مبراقبة السالئف الكيميائية عن" نعم"ت بـوأجاب ٢٠١٢و
 

٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢    
    )النسبة املئوية(

هل وضع بلدكم قائمة بأمساء الشركات الوطنية املرخَّص هلا بصنع   ٩٠  ٨٨  ٨٥
  السالئف وتوزيعها واالجتار هبا؟

 تدابري جديدة عية املعنية، أيَّهل اختذ بلدكم، بالتعاون مع القطاعات الصنا  ٣٠  ٣٥  ٢٨
بشأن عرض السالئف واملواد الكيميائية األخرى اليت ال ختضع بعد ملراقبة 

  ؟هبااالجتار ودولية 
هل اختذ بلدكم أيَّ خطوات ملعاجلة مسألة استعمال املواد غري اخلاضعة   ٥٠  ٤٧  ٥١

  خدمة للمراقبة الدولية والكيماويات البديلة ألغراض صنع السالئف املست
  يف صنع اهلريوين أو الكوكايني أو املنشطات األمفيتامينية؟

هل يتضمن إطار مراقبة السالئف الكيميائية املطبق يف بلدكم نظاماً   ٨٦  ٩٢  ٨٩
  لإلشعار السابق للتصدير؟

هل يستخدم بلدكم نظام اإلشعارات السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب   ٨٥  ٨٩  ٩١
  ؟خدِّراتاقبة امللذي صممته اهليئة الدولية ملرا) بن أونالين(املباشر 

هل يليب التعاون الدويل القائم يف جمال مراقبة السالئف الكيميائية بشكل   ٩١  ٨٦  ٨٦
  مناسب االحتياجات يف هذا اجملال؟

ي عن السالئف الكيميائية بعد هل لدى بلدكم نظم تسمح بالتحرِّ  ٩٢  ٨٤  ٨٥
  عمليات الضبط؟ 

  
  البديلةالتنمية   - هاء  

  

 غـري املـشروعة بـأنَّ       خـدِّرات املتأثرة بزراعة حماصـيل امل     )٨(أفاد عدد من الدول األعضاء      -٤٧
لديها استراتيجيات وطنية للتنمية البديلة، البعض منـها كخطـط قائمـة بـذاهتا، والـبعض اآلخـر                  

─────────────────  
 اجلزء عنيقتصر حتليل الردود يف هذا القسم على الردود الواردة من الدول األعضاء ذات الصلة اليت أجابت   )8(  

االحتاد الروسي وأرمينيا وإكوادور وأملانيا وإندونيسيا وإيطاليا : ٢٠١٢الثاين من الدراسة االستقصائية يف عام 
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ــة    ــة وطني ــصادية يف إطــار خط ــة االقت ــإ  . للتنمي ــك، ف ــع ذل ــم    نَّوم ــضاء، رغ ــدول األع  بعــض ال
ــة حماصـــيل امل  ا ــأثر بـــشدة بزراعـ ــا تتـ  غـــري املـــشروعة، مل يكـــن لـــديها  خـــدِّراتالعتـــراف بأهنـ

  . استراتيجيات قائمة للتنمية البديلة
أنَّ ذكرت غالبية الدول األعضاء اليت أبلغت عن تنفيـذ اسـتراتيجيات للتنميـة البديلـة        و  -٤٨

ا يف ذلــك قطاعــات الزراعــة   يف هيئــة التنــسيق املركزيــة ذات الــصلة، مبــ ممثَّلــةأكثــر مــن وزارة 
وأفــادت دول أعــضاء باختــاذ تــدابري إلشــراك . والتعلــيم والعمــل واالقتــصاد يف معظــم احلــاالت

  . أصحاب املصلحة املعنيني على النحو املالئم يف مجيع مراحل برامج التنمية البديلة
ائمة للتنميـة   أو برامج ق  / األعضاء اليت كان لديها استراتيجيات و       الدول غالبيةوأفادت    -٤٩

مـشاركة املـرأة   أنَّ  من الدول األعضاء بـ العديدوأفاد  . اًجنساني  جانباً  تشمل براجمهاأنَّ  البديلة ب 
بعـض مكونـات الـربامج      أنَّ  يف األنشطة واملشاريع والربامج أمـر رئيـسي لتنفيـذ هـذه الـربامج و              

  . يستهدف على وجه التحديد دعم النساء واألسر
هــذه الــربامج تــشمل مكونــات تــستهدف  أنَّ بــالــدول األعــضاء وأفــادت غالبيــة هــذه   -٥٠

 إىل إعـادة التحـريج، وعـن        الراميـة تـدخالت   ال  عـن  وأبلغ عـدد مـن البلـدان      . احملافظة على البيئة  
 واملمارسـات الزراعيـة اجليـدة، باعتبارهـا     ،إحياء النظم اإليكولوجية املتدهورة، والتعلـيم البيئـي       

  .  اإلطارجزءا من اجلهود املبذولة يف ذلك
دول أعضاء عن اآلثار اإلجيابية لربامج التنمية البديلـة، مبـا يف ذلـك احلـد                عدة   توأبلغ  -٥١

تدخالت التنميـة البديلـة سـاعدت    أنَّ مشريةً إىل  ،  خدِّراتمن الزراعة غري املشروعة حملاصيل امل     
يـذ الـربامج     تنف منـاطق يف عدد من احلاالت على وقف زيادة زراعة احملاصـيل غـري املـشروعة يف                

وأبلـغ بعـض الـدول األعـضاء عـن تنفيـذ بـرامج            . أو انتشار هذه الزراعـة إىل منـاطق جديـدة         /و
  . وقائية للتنمية البديلة

وأفادت غالبية البلـدان الـيت لـديها بـرامج للتنميـة البديلـة بأهنـا قامـت أيـضا بتقيـيم أثـر                     -٥٢
 ، يتعلــق بالقــضاء علــى الفقــر املــدقعمـا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ال ســيما فيب مقارنــةًالـربامج  

  . واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، واالستدامة البيئية
وأفادت الدول األعضاء الـيت لـديها اسـتراتيجية ملـساعدة الـدول األعـضاء األخـرى يف              -٥٣

 خـالل   أو مـن  / واجلرميـة و   خـدِّرات جمال التنمية البديلة بأهنا تدعم الربامج اليت ينفذها مكتب امل         
  .  غري املشروعةخدِّراتاملساعدة الثنائية املباشرة يف البلدان املتأثرة بشدة من زراعة حماصيل امل

───────────────── 
وبريو والدامنرك والصني والفلبني وفنلندا وكازاخستان وكندا وكوت ديفوار )  القومياتاملتعددة-دولة(وبوليفيا 

  .وكولومبيا وليتوانيا واملغرب واملكسيك واململكة العربية السعودية ونيجرييا ونيوزيلندا واليابان
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املنتجــات النامجــة عــن التنميــة البديلــة، أبلــغ بعــض أمــام  األســواق بانفتــاحوفيمــا يتعلــق   - ٥٤
سـواق الدوليـة     إىل األ  هـا الدول األعضاء عن حالة سوق مواتية لتلك املنتجات، مبا يف ذلـك نفاذ            

 احلفاظ يف البلـدان األخـرى   بشأن صعوبات عن دول أعضاء أخرى  وأبلغت. واألسواق اجلديدة 
وأشـار معظـم    .  لألسـواق احملليـة    أصـالً  خمصَّـصة على أسواق مستقرة لتلك املنتجات الـيت كانـت          

  . البلدان إىل الدور احملوري الذي يضطلع به القطاع اخلاص يف سلسلة التوريد
    

مكافحة غسل األموال والترويج للتعاون القضائي من أجل تعزيز   -رابعاً  
  التعاون الدويل 

    

  مكافحة غسل األموال   - ألف  
  

  اإلطار التشريعي والتجرمي   - ١  
  

غـسل األمـوال يـدّر تريليونـات        أنَّ   واجلرميـة إىل     خدِّراتتشري حبوث أجراها مكتب امل      -٥٥
 املائة مـن التـدفقات املاليـة العامليـة غـري املـشروعة يـتم         يف١أقل من  أنَّ  من الدوالرات سنوياً، و   

، ال يزال غسل األموال هو األسـلوب املـستخدم لتحويـل العائـدات              وهكذا. ضبطها وجتميدها 
 لـسالمة  اً عامليـ اً هتديـد كونـه يـشكل  اإلجرامية غري املشروعة إىل مكاسب مشروعة، فضال عـن      

 اجملتمــع ســلَّمذا الوضــع، هلــ التــصدِّيوبغيــة . ارهاالــنظم املاليــة والتجاريــة وموثوقيتــها واســتقر 
 الـدول األعـضاء، كخطـوة أوىل،        قامتجتريد اجلرمية من أرباحها، ومن مث       باحلاجة إىل   الدويل  

  . بوضع أطر تشريعية لتجرمي غسل األموال
 مة يف اجلزء األول مـن االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير الـسنوية             وُيظهر حتليل البيانات املقدَّ     -٥٦
لــدى غالبيــة الــدول األعــضاء األطــر التــشريعية الالزمــة أنَّ  ٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠ألعــوام ل

أقـل مـن    أنَّ   جتدر اإلشارة إىل     بيد أنه ). انظر الشكل اخلامس والعشرين   (لتجرمي غسل األموال    
وأفيـد  . ت على اجلزء األول من االستبيان يف مجيع الـسنوات الـثالث  نصف الدول األعضاء ردَّ 

 يف االعتبــار املتطلبــات الدوليــة، مــن قبيــل االتفاقيــات  يأخــذزءا كــبريا مــن التــشريعات جــأنَّ بــ
 وضـعتها فرقـة العمـل املعنيـة         مـن قبيـل تلـك الـيت       عـايري   املالدولية املنطبقة على غسل األمـوال، و      

  . باإلجراءات املالية
رميــة اجلو خــدِّراتامل ردودهــا إىل مكتــب اً دولــة عــضو٨٩مت ، قــد٢٠١٠َّويف عــام   -٥٧

 دولـة يف عـام      ٩٠ و ٢٠١١ دولـة يف عـام       ٩٣ بــ قارنـة   ماألسئلة املتعلقـة بغـسل األمـوال،        على  
ــام و. ٢٠١٢ ــضاء اجمليبــة إىل    ٧٥، أشــارت ٢٠١٠يف ع ــن الــدول األع ــسل األمــوال  أنَّ  م غ

ــة    ــداهنا، مقارن ــشكل جرميــة يف بل ـــي ــة يف عــام  ٨٥ ب ــة يف عــام  ٨٤ و٢٠١١ دول . ٢٠١٢ دول
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سل األمــوال يف عــام مــت غــ عــدد الــدول األعــضاء اجمليبــة الــيت جرَّوحــدثت زيــادة هامــشية يف
  ).  دولة٢٠ (٢٠١١عام بمقارنة )  دولة٢٢ (٢٠١٢

  الشكل اخلامس والعشرون
  م غسل األموالعدد الدول اليت جترِّ

 
 

   

 

 

 

 

 

 
    

 من الدول األعضاء اجمليبـة إىل أهنـا اختـذت تـدابري وقائيـة               ٥٦، أشارت   ٢٠١٠يف عام     -٥٨
ـــ، مقارنــة خــدِّراتفاذيــة ملكافحــة غــسل األمــوال املــرتبط باالجتــار بامل  وإن ــة يف٦٠ ب  عــام  دول

  .٢٠١٢ دولة يف عام ٥٦ و٢٠١١
   

  النظم املالية واللوائح التنظيمية للمصارف واملؤسسات املالية األخرى   - ٢  
  

سات املـصارف واملؤسـ   أنَّ   من الدول األعضاء اجمليبة إىل       ٥٥، أشارت   ٢٠١٠يف عام     -٥٩
املالية األخرى يف والياهتا القضائية اختذت تـدابري لتحديـد زبائنـها ومالكيهـا املنـتفعني بـصفتهم                  
شخصيات اعتبارية، واشتراط االحتفاظ بالسجالت املالية، واإلبـالغ اإللزامـي عـن املعـامالت              

 لنقـود والـصكوك القابلـة   لاملشبوهة، وتنفيذ آليات لكشف ورصد عمليات النقـل عـرب احلـدود          
 احليطــة الواجبــة عنــد التعامــل مــع لتــوخيزة  تــدابري معــزَّكمــا أهنــا تــستخدمللتــداول حلاملــها، 

يف عـامي   و). لعـشرين انظـر الـشكل الـسادس وا      (الشخصيات السياسة احمللية واألجنبية البـارزة       
 مــن الــدول األعــضاء أهنــا تتخــذ تــدابري مــن هــذا  ٥٩، ذكــرت علــى الــسواء ٢٠١٢ و٢٠١١
  . ٢٠١٢-٢٠١١ وفترة العامني ٢٠١٠بني عام   زيادة هامشيةين حدوثوهو ما يعالقبيل، 

    

دان
 البل

عدد
  

نعمال هذا السؤال عنمل ترد إجاباتمل يقدم اجلزء األول من االستبيان إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية
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Yes No No response to this question Part I of questionnaire not submitted to UNODC

  الشكل السادس والعشرون
  النظم املالية واللوائح التنظيمية للمصارف واملؤسسات املالية األخرى

 
 

 

 

 

 

 

 

 
    

   والدويل الداخليالتعاون على الصعيدين   - ٣  
 

بأمهيـة   يف تنفيذ العمليات     وتشاركهالمعلومات  ل ا تعاون السلطات احمللية وتبادهل    يتسم  -٦٠
ه ينبغـي للـدول األعـضاء أن        ال ملكافحـة غـسل األمـوال؛ غـري أنَّـ          وضع نظام فعَّـ   حامسة بالنسبة ل  

هلــدف النــهائي املتمثــل يف مــصادرة عائــدات  ا بغيــة حتقيــق علــى الــصعيد الــدويل ن أيــضاًتتعــاو
  . اجلرمية وتبادل األصول

ول األعضاء اجمليبة تدابري لتعقّب عائـدات اجلرميـة      من الد  ٤٢، نفذت   ٢٠١٠ويف عام     -٦١
 ٢٠١٢ دولة يف عـام      ٤٦ و ٢٠١١ دولة يف عام     ٤٨ بـوضبطها وجتميدها ومصادرهتا، مقارنة     

  ).انظر الشكل السابع والعشرين(

ان 
بلد
د ال
عد

 

نعمال هذا السؤالعنمل ترد إجاباتمل يقدم اجلزء األول من االستبيان إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية
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Yes No No response to this question Part I of questionnaire not submitted to UNODC

  الشكل السابع والعشرون
  التدابري املتخذة لتعقّب العائدات وضبطها وجتميدها ومصادرهتا

  
 

 

 

 

 

 

 
    

غـسل األمـوال جرميـة    أنَّ  من الدول األعضاء اجمليبة إىل     ٦١، أشارت   ٢٠١٠ عام   يفو  -٦٢
 ٧٥ و٢٠١١ دولــة يف عــام ٧٤ بـــتــستوجب تــسليم مرتكبيهــا يف والياهتــا القــضائية، مقارنــة  

  . ٢٠١٢ولوحظت زيادة بسيطة بني عام بدء اإلبالغ وعام . ٢٠١٢دولة يف عام 
ه ميكـــن تـــسليم األعـــضاء اجمليبـــة إىل أنَّـــ مـــن الـــدول ٣٥، أشـــارت ٢٠١٠يف عـــام و  -٦٣

 دولـة يف عـام      ٤٤ بــ املواطنني وغري املواطنني على حد سواء يف جرائم غسل األمـوال، مقارنـة              
، ٢٠١٠ويف عـــام ). انظـــر الـــشكل الثـــامن والعـــشرين  (٢٠١٢ دولـــة يف عـــام ٤٣ و٢٠١١

يمهم فقـط يف   ميكـن تـسل    غري املواطنني هم الذين   أنَّ   من الدول األعضاء اجمليبة إىل       ٢١أشارت  
  . ٢٠١٢ دولة يف عام ٢٩ و٢٠١١ عام دولة يف ٢٤ بـمقارنة جرائم غسل األموال، 

دان
 البل

عدد
  

نعمال هذا السؤال عنمل ترد إجاباتميةمل يقدم اجلزء األول من االستبيان إىل مكتب املخدِّرات واجلر
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No response to this question Part I of questionnaire not submitted to UNODC

  الشكل الثامن والعشرون
  األشخاص الذين ميكن تسليمهم يف جرائم غسل األموال

 
 

 

 

 

 

 

 

 
          

  
    التعاون القضائي  - باء  

م يف الـسنوات    مـل، أُحـرز تقـدُّ     على النحو املعتـرف بـه يف اإلعـالن الـسياسي وخطـة الع               - ٦٤
األخرية فيما يتعلـق باعتمـاد اتفاقـات ثنائيـة وإقليميـة ودوليـة بـشأن تـسليم املطلـوبني واملـساعدة                      

 ،معظـم االتفاقـات أبرمتـها دول أوروبيـة      أنَّ  ويبـدو   . القانونية املتبادلة والتهريب عن طريق البحر     
 ، االتفاقات الثنائيـة   باإلضافة إىل  ،ُتخدمتي، حيث اس     أمريكا الالتينية والكاريب    يف وكذلك دول 

ووفقــا .  علــى نطــاق واســعالترتيبــات املتعــددة األطــراف ذات النطــاق اإلقليمــي ودون اإلقليمــي
 الــيت  تلــكال ســيما(للمعلومــات الــيت قدمتــها الــدول، أثبتــت االتفاقــات أو الترتيبــات اإلقليميــة   

 يف تــسهيل إجــراءات تــسليم فعاليتــها) يميــةمــدت يف إطــار املنظمــات احلكوميــة الدوليــة اإلقلاعُت
  . ، وكذلك يف توفري املساعدة القانونيةها وتسريعاملطلوبني

 بأهنـا أبرمـت     أبلغـت  الزيادة يف عدد الدول األعـضاء الـيت          مة، فإنَّ وفقا للبيانات املقدَّ  و  -٦٥
 القانونيــة تــسليم املطلــوبني واملــساعدة بــشأناتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف  

ــة والتــهريب عــن طريــق البحــر   ــادة املتبادل ــاظرة مل تــؤد إىل زي  يف عــدد الــدول الــيت اختــذت  من
 وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، بـرز اجتـاه يتمثـل يف اخنفـاض عـدد              . إجراءات يف هذا الصدد   

  .الدول اليت تتخذ تلك اإلجراءات
   

دان
 البل

عدد
  

 املواطنون وغري املواطنني على حد سواء
 هذا السؤالعنمل ترد إجابات 

 غري املواطنني فقط
مل يقدم اجلزء األول من االستبيان إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية
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    تسليم املطلوبني  - ١  
 عــدد الــدول األعــضاء الــيت علــى طــرأت زيــادة صــغرية ،٢٠١٢- ٢٠١٠خــالل الفتــرة   - ٦٦

أبرمت اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو مذكرات تفاهم بشأن تـسليم املطلـوبني مـع بلـدان                  
وازدادت النـسبة املئويـة للـدول الـيت أجابـت عـن هـذا           ). انظر الشكل التاسـع والعـشرين     (أخرى  

ــن   ــسؤال م ــام  ٤٠ال ــة يف ع ــام   يف٤٨ إىل ٢٠١٠ يف املائ ــة يف ع ــام . ٢٠١٢ املائ  ٢٠١٠ويف ع
  .٢٠١٢ دولة يف عام ٤١ عددها كان دولة بإبرامها اتفاقات من ذلك القبيل، بينما ٣٤أفادت 

    

  الشكل التاسع والعشرون
  الدول األعضاء اليت أبرمت اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو مذكرات تفاهم 

   تسليم املطلوبنيبشأنمع بلدان أخرى 
           
 

 

 

 

 

 
      
 عـدد   على الرغم من الزيادة الطفيفة يف عدد الدول اليت أبرمـت تلـك االتفاقـات، فـإنَّ                و  -٦٧

  .  السنوات السابقةظَلَّ على ما كان عليه يف) مشفوعة بأرقام( اليت تقدم معلومات إضافية الدول
ــل، ظَــ   -٦٨ ــا إجــراءات عمــال بأحكــا      لَّوباملث ــيت أبلغــت عــن اختاذه ــدان ال ــدد البل ــك  ع م تل

ووفقـا  . ٢٠١٢ يف عـام  ١١ إىل  ٢٠١١ يف عام    ١٣، من   طفيفاالتفاقات مستقرا، مع اخنفاض     
مة من هذه اجملموعة من الدول، تراوح عـدد البلـدان الـنظرية الـيت شـاركت يف تلـك            للردود املقدَّ 

 بلـدا يف عـام      ٢٢، ومـن بلـد واحـد إىل         ٢٠١١ بلـدا يف عـام       ٢٣اإلجراءات مـن بلـد واحـد إىل         
أوروبـا هـي املنطقـة الـيت     أنَّ هذه الفترة املشمولة بالتقرير     عن  مة  وأظهرت البيانات املقدَّ  . ٢٠١٢

تعاون فيها أكرب عدد من البلدان يف إطـار االتفاقـات الثنائيـة أو املتعـددة األطـراف، تليهـا القـارة                      
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Yes No No response to this question Part I of questionnaire not submitted to UNODC
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ة مـن دول   على هذا الـسؤال، جـاءت سـت    ا إجيابياً  رد ١١ومن بني   . وأوقيانوسيااألمريكية وآسيا   
  .أوقيانوسيااثنان من دول يف أمريكا الوسطى واثنان من آسيا وواحد من جاء يف أوروبا، و

) الغربيـة والـشرقية علـى الـسواء    (وأفاد عدد متزايد مـن الـدول، ال سـيما يف أوروبـا           - ٦٩
، بأهنـا طـرف يف اتفاقـات        )أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية علـى الـسواء       (وأمريكا الالتينية   

. أو دون إقليمـي   / نطـاق إقليمـي و     ذات بتـسليم املطلـوبني      متعلقـة ليات متعـددة األطـراف      وآ
وأشــار أيــضا عــدد حمــدود مــن هــذه الــدول إىل مــشاركتها يف اتفاقيــات متعــددة األطــراف     
تتــضمن أحكامــا بــشأن تــسليم املطلــوبني، مــن قبيــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  

اقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة             املنظمة عرب الوطنية واتف   
البيانـات  أنَّ   ويف حـني  . ١٩٨٨رات العقليـة لعـام       واملـؤثِّ  خـدِّرات االجتار غـري املـشروع يف امل      

املتعلقـة مبـدى اسـتخدام هــذه االتفاقيـات املتعـددة األطـراف كأســس قانونيـة لتقـدمي طلبــات         
  على ما يبـدو     املعلومات املتاحة تشري   فإنَّ شحيحة،    ما زالت  ة عليها تسليم املطلوبني واملوافق  

  . ماإىل استخدامها بشكل حمدود نوعاً
   

    املساعدة القانونية املتبادلة   - ٢  
قـد  )  يف املائـة   ٤٨(ما يقرب من نصف الـدول األعـضاء اجمليبـة           أنَّ  أشارت الردود إىل      -٧٠

و مـذكرات تفـاهم بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة             أبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أ      
الـشرقية،  والغربيـة   وجاء نـصف تلـك الـردود تقريبـا مـن دول أوروبـا               ). انظر الشكل الثالثني  (

ورد عـدد قليـل جـداً مـن الـردود مـن        و. ي  الكـاريب وحوايل ربعها من أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة          
  . بلدان يف مناطق أخرى
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  الشكل الثالثون
  دول األعضاء اليت أبرمت اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو مذكرات تفاهم ال

  مع بلدان أخرى فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة
 
 

 

 

 

 

 

 

 
      

طوال السنوات اليت يشملها هذا التقرير، ظل عدد الـدول األعـضاء الـيت أبلغـت عـن            و  -٧١
، كـان معظـم تلـك الـدول يف آسـيا      ٢٠١٠ ويف عـام  .إبرامها اتفاقات من هذا القبيل منخفضا     

 ويف أمريكـا    الـشرقية والغربية   كانت غالبيتها يف أوروبا      ٢٠١٢وأمريكا اجلنوبية، بينما يف عام      
  . الوسطى وأمريكا اجلنوبية

عدد البلدان اليت اختذت إجراءات مبوجـب تلـك         أنَّ  ، أظهرت الردود    ٢٠١٠ويف عام     -٧٢
 بلـدا،   ٦٨ بـني بلـدين و     ٢٠١١ يف عـام     تـراوح  بلـدا، بينمـا      ٧٦ين و االتفاقات تراوح بـني بلـد     

  .  بلدا ٨٨ بني ثالثة بلدان و٢٠١٢يف عام و
املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، اقتــرح بعــض  ب اخلاصــةجــراءات اإلومــن أجــل تبــسيط   - ٧٣

 )ب(االتـصال املباشـر فيمـا بـني الـسلطات الوطنيـة املختـصة؛ و              ) أ: (ما يلـي  الدول األعضاء   
ــروين؛ و     إ ــد اإللكت ــل املراســلة بالربي ــة، مث ــصاالت غــري رمسي ــداول  ) ج(جــراء ات اســتخدام الت

  . باالتصاالت املرئية
وأثبتت شبكات التعاون اإلقليميـة ودون اإلقليميـة جـدواها يف تيـسري تقـدمي املـساعدة                   -٧٤

 وشـــدَّد بعـــض الـــدول علـــى دور تلـــك الـــشبكات يف تعزيـــز االتـــصاالت . القانونيـــة املتبادلـــة
 / فهم أفضل للمتطلبـات القانونيـة واإلجرائيـة       إجيادبالتايل  والشخصية وبناء الثقة بني املسؤولني      

  .العملياتية لكل منهم
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    محاية الشهود  - ٣  
ــصل        -٧٥ ــسؤال املت ــى ال ــيت وردت عل ــة ال ــردود اإلجيابي ــة لل ــة اإلمجالي ــسبة املئوي ازدادت الن

 يف املائـة يف  ٢٢ الـضحايا والـشهود مـن    بوضع تشريعات وقواعد أو إجـراءات جديـدة حلمايـة    
ويف املقابـل،   ). انظـر الـشكل احلـادي والـثالثني        (٢٠١٢ يف املائـة يف عـام        ٢٨ إىل   ٢٠١٠عام  

 يف  ٥٥ إذ بلغـت     اً هذا السؤال مستقرة نسبي    عنلنفي  ظلت النسبة املئوية للبلدان اليت أجابت با      
 القــوانني ذات مــنتقــدمي نــسخ ال مــا زو. ٢٠١٢ يف املائــة يف عــام ٥٨ و٢٠١٠املائـة يف عــام  

 واجلرميــة إىل جانــب الــردود علــى االســتبيان حمــدودا، ويبــدو أنــه خــدِّراتالــصلة إىل مكتــب امل
  . ٢٠١٢ ونسخة واحدة فقط يف عام ٢٠١١آخذ يف التناقص، إذ قُدِّمت أربع نسخ يف عام 

    

  الشكل احلادي والثالثون
   أو إجراءات جديدة حلماية الضحايا والشهودالدول األعضاء اليت لديها تشريعات أو قواعد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    التدابري التكميلّية   - ٤  
    التهريب عن طريق البحر    

ظلت النسبة املئوية للـدول اجمليبـة الـيت أبرمـت اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف أو                    -٧٦
 كبري خـالل    رات تفاهم مع بلدان أخرى بشأن التهريب عن طريق البحر مستقرة إىل حد            مذكِّ

، ٢٠١١  عـام  يف املائـة يف ٢٥، و٢٠١٠ يف املائة يف عام    ٢٥الفترة املشمولة بالتقرير إذ بلغت      
 وأتى أكرب عـدد مـن الـردود مـن        ).انظر الشكل الثاين والثالثني    (٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٢٢و

0

50

100

150

200

2010 2011 2012

N
u
m

b
e
r 

o
f 
co

u
n
tr

ie
s

Yes No No response to this question Part I of questionnaire not submitted to UNODC

دان
 البل

عدد
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Yes No No response to this question Part I of questionnaire not submitted to UNODC

ــة والكــاريب   ــا وأمريكــا الالتيني ــة ي؛ ومل جتــب ســوى ثــالث دول يف آســيا ود   دول يف أوروب ول
  .على السؤال ذي الصلة واحدة يف أفريقيا

    
  الشكل الثاين والثالثون

  الدول األعضاء اليت أبرمت اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن التهريب 
  عن طريق البحر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتفاقـات أو مـذكرات تفـاهم         كانت نـسبة الـدول األعـضاء الـيت مل تـربم أيَّ             ويف حني   -٧٧
، فقـد ارتفعـت     ٢٠١١ يف املائـة يف عـام        ٥٠عن طريق البحـر تزيـد قلـيالً علـى           بشأن التهريب   

وأمــا الــردود املتعلقــة بــاإلجراءات املتخــذة . ٢٠١٢ يف املائــة حبلــول عــام ٦٠تلــك النــسبة إىل 
، ٢٠١١ففـي عـام   : مبوجب تلك االتفاقـات خـالل الـسنة املـشمولة بـالتقرير فقـد ظلـت قليلـة               

عـضاء باختاذهـا تلـك اإلجـراءات، مـع بلـدان يتـراوح عـددها                أفادت ثالث فقط من الـدول األ      
  باختاذهـا تلـك اإلجـراءات، مـع بلـدان        ٢٠١٢ أفادت دولتان يف عـام       يف حني مثانية،  و ستة   بني

  .ستةو اثنني بنييتراوح عددها 
  

    التوصيات   -خامساً  
والتأهيـل  االرهتـان هلـا    وعـالج  خـدِّرات ينبغي توسـيع نطـاق تـوافر نظـم الوقايـة مـن امل          -٧٨

 بــذلك، وكــذلك التــدخالت والــسياسات املبنيــة علــى األدلــة العلميــة، وتوســيع نطــاق  املتــصل
 ويف ورقـة  خـدِّرات تغطيتها وجودهتا، على النحو املبني يف املعايري الدولية للوقاية مـن تعـاطي امل             

دان
 البل

عدد
  

نعمال هذا السؤالعنمل ترد إجابات املخدِّرات واجلرمية من االستبيان إىل مكتباألولمل يقدم اجلزء 
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ــصادرة عــن املناقــشة  ــة، يف آذار وم واجلرميــة خــدِّرات مكتــب املال ــا/نظمــة الــصحة العاملي رس م
، مع إيالء اهتمام خاص لعنـصر الرصـد         مخدِّرات، بشأن مبادئ العالج من االرهتان لل      ٢٠٠٨

  .  علميأساسوالتقييم املستند إىل 
 والعـالج  خـدِّرات جيب أن يستند التخطيط الرامي إىل وضع خدمات للوقايـة مـن امل             - ٧٩

تماعيـة، إىل تقيـيم     والتأهيل املتصل بـذلك، مبـا يف ذلـك الوقايـة مـن العواقـب الـصحية واالج                 
 الـضعف واحلالـة     جوانـب  واالرهتـان هلـا، مبـا يف ذلـك تقيـيم             خدِّراتشامل ودقيق لتعاطي امل   

) ال ســيما اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية والتــهاب الكبــد الوبــائي جــيم   (الــصحية 
  .واحلالة االجتماعية

نية اليت تتنـاول األيـدز      سوف يتعني استعراض السياسات واالستراتيجيات والربامج الوط        - ٨٠
 مــن أجــل الــسماح بتنفيــذ كامــل احلزمــة الــشاملة مــن تــدابري التــدخل التــسعة الــيت    خــدِّراتوامل

 واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املـشترك بـشأن      خدِّراتوضعها مكتب امل  
امج، كمـا ينبغـي اسـتخدام       وينبغي زيـادة حجـم الـرب      .  باحلقن خدِّراتاأليدز وفريوسه ملتعاطي امل   
، )مبـا يف ذلـك مراكـز التوعيـة والتمـاس املـشورة، والـتعلم مـن األقـران                  (مناذج متعددة يف التنفيـذ      

وينبغـي تكثيـف املـشاركة اجلـادة        . واستبانة احلواجز الـيت تعـوق الوصـول إىل اخلـدمات وإزالتـها            
. وبنـاء قـدرات هـذه املنظمـات        وتـشملهم،    خـدِّرات ملنظمات اجملتمع املدين الـيت متثـل متعـاطي امل         

ي لوبـاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية النـاجم عـن               ومن األولويات الرئيسية يف هذا اجملال التصدِّ      
  . باحلقن يف املناطق الفرعية يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىخدِّراتتعاطي امل

ــاطي امل   -٨١ ــدِّراتينبغـــي أن تتـــاح ملتعـ ــة الوصـــول إىل ا خـ ــدمات  يف الـــسجون إمكانيـ خلـ
 وتــدابري خفــض الــضرر، علــى النحــو مخــدِّراتالــصحية، مبــا يف ذلــك العــالج مــن االرهتــان لل

 واجلرميـة ومنظمـة الـصحة الدوليـة         خـدِّرات الوارد يف املوجز اإلرشادي الذي وضعه مكتـب امل        
وبرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسـه ومنظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج األمـم          

ــة     "حــدة اإلمنــائي بــشأن  املت ــوفري العــالج والرعاي ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وت الوقاي
  ". ُعدَّةٌ شاملة من التدخالت: للمصابني به يف السجون وغريها من األماكن املغلقة

ــزينبغــي   -٨٢ ــة إىل ضــمان الوصــول إىل  تعزي ــة العقــاقري اإلجــراءات الرامي  اخلاضــعة للمراقب
  . نع تسريبها وتعاطيهاطبية مع مالألغراض ل

 وبالتـايل ينبغي ألجهزة مراقبة احلدود أن تضع استراتيجيات تدعم العمليات املـشتركة           -٨٣
 السلطات التـشريعية، والوصـول إىل املعلومـات، وزيـادة املـوارد             تضافرز مزاياها من خالل     عزِّت

  . الدعم التقينتوسيع نطاق البشرية و
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 إجــراءات وإصــداروضــع ب القــانون أجهــزة إنفــاذ تــضمن قيــامينبغــي للحكومــات أن   -٨٤
  .خدِّراتاهتم يف إنفاذ قوانني املهتديدات يتلقاها املوظفون الذين ميارسون واجبيِّ  ألىتصدَّت

 وجـود تنـسيق فيمـا بـني سـلطاهتا الوطنيـة املـسؤولة عـن                 أن تـضمن  ينبغي للحكومات     -٨٥
ــواد        ــسريب امل ــع ت ــن أجــل من ــة م ــسالئف الكيميائي ــة ال ــة لالســتخدام يف صــنع   مراقب الكيميائي

  .  على حنو غري مشروعخدِّراتامل
 وتطبقيهـا بـصورة     واضـحة  تـشجيع وضـع ضـوابط         أن تواصـل    احلكومـات  يتعني علـى    -٨٦

ورصــد منهجيــة علــى الــشركات الــيت تتــاجر بــاملواد الكيميائيــة، مبــا يف ذلــك التــسجيل املــسبق 
املـوردين وتفاصـيل   عـن  تقدمي تفاصـيل مـوجزة   لكميات املباعة من املواد الكيميائية وأنواعها و      ا

 املراقبـة احملليـة علـى املـواد الكيميائيـة      ملواصـلة الـة   طريقـة فعَّ   على حنو يـوفّر   عمالئهم،  عن  دقيقة  
  . اليت ميكن أن تستخدم كسالئف

ينبغي للحكومات أن تتخـذ خطـوات ملواصـلة تعزيـز اآلليـات الالزمـة لتحديـد ومجـع                     -٨٧
شتقات املــصّممة الوقــت املناســب عــن املــواد غــري اجملدولــة، مبــا فيهــا املــ  وتبــادل املعلومــات يف 

يصاً للتحايل على الضوابط القائمة، وال سـيما باسـتخدام الـصيغة احملدثـة مـن قائمـة املـواد           خص
  .دولة اخلاضعة ملراقبة دولية خاصةغري اجمل
 يتعلــق بــأثر ينبغــي أن تنظــر الــدول األعــضاء يف حتــسني مجــع البيانــات ورصــدها فيمــا   -٨٨

  . برامج التنمية البديلة
  .ينبغي أن تنظر الدول األعضاء، عند تصميم برامج التنمية البديلة، يف تعاقبها بشكل سليم  -٨٩
اإلرشــادية األمــم املتحــدة مبــادئ ل األعــضاء أن تأخــذ يف االعتبــار  يــتعني علــى الــدو   -٩٠

  . لبديلةالدولية بشأن التنمية البديلة عند تصميم برامج التنمية ا
ينبغي معاجلة أوجه القصور يف مكافحـة غـسل األمـوال بإنـشاء أطـر قانونيـة وتنظيميـة           -٩١

  شاملة وفقا التفاقيات األمم املتحـدة واملعـايري املقبولـة دوليـا وتنفيـذها تنفيـذا كـامال مـن أجـل                      
 تقويـة الـنظم     )ب(جترمي غسل األموال املتأتية من اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، و          ) أ(

تعزيـز فعاليـة عمليـة      ) د(تعزيـز املتطلبـات التنظيميـة ومتطلبـات تقـدمي التقـارير، و            ) ج(املالية، و 
  . جتميد األصول غري املشروعة ومصادرهتا واستردادها

ال علــى مكافحــة غــسل األمــوال، ينبغــي أن تــشارك الــدول األعــضاء يف التعــاون الفعَّــ  -٩٢
 وتبـادل قة بقضايا غسل األموال مـن خـالل تـدعيم آليـات التنـسيق           ويف املالحقة القضائية املتعل   

  . املعلومات بني األجهزة على الصعيد الداخلي
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ــزِّ    -٩٣ ــدول األعــضاء أن تع ــادل     ينبغــي لل ــن أجــل تب ــة م ــة القائم ــة والدولي ــشبكات اإلقليمي ز ال
  . املاليةتخبارات  فيما بني وحدات االساملعلومات العملياتية فيما بني السلطات املختصة، وخصوصاً

ز التشريعات وآليات التعـاون العمليـايت لـدعم العمليـات           ينبغي للدول األعضاء أن تعزِّ      -٩٤
املشتركة وأنشطة إنفاذ القانون عـرب احلـدود مـن أجـل اسـتبانة التـدفقات املاليـة غـري املـشروعة                      

  . وتعقّبها ومنعها
ــضاء، اتفا      -٩٥ ــربم، حــسب االقت ــضاء أن ت ــدول األع ــي لل ــة أو   ينبغ ــات ثنائي ــات أو ترتيب ق

 تــسليم املطلــوبني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة والتــهريب عــن طريــق  بــشأنمتعــددة األطــراف 
رات التفـاهم أن  للـدول األعـضاء الـيت أبرمـت بالفعـل تلـك االتفاقـات أو مـذكِّ          وينبغـي   . البحر

  . تتخذ التدابري الالزمة لتنفيذها
البحر، ينبغي للدول األعضاء أن تستفيد بالكامـل مـن          فيما يتعلق بالتهريب عن طريق        -٩٦

األحكــام ذات الــصلة بالتعــاون الــدويل الــواردة يف املعاهــدات املتعــددة األطــراف القائمــة، مــن  
رات العقليـة لعـام    واملـؤثِّ خـدِّرات قبيل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غـري املـشروع يف امل      

 األمـم املتحـدة     كافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، واتفاقيـة           ، واتفاقية األمم املتحدة مل    ١٩٨٨
  .ملكافحة الفساد

دة األطـراف كأسـاس قـانوين       ينبغي للدول األعضاء أن تستخدم تلك الـصكوك املتعـدِّ           -٩٧
 فيمـا يتعلـق      شـرط ازدواجيـة التجـرمي      وكـذلك إلرسـاء   املوافقة عليهـا،    ولتقدمي طلبات التسليم    

  .خدِّراتجبرائم امل
 شبكات ومنـصات إقليميـة ودون        وتعزيز  إنشاء تشّجع وتيّسر ينبغي للدول األعضاء أن       -٩٨

  .لسلطات املركزية وسائر السلطات املختصةتضم اإقليمية 
  


