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  الدورة الثامنة
  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١- ١٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 

  املساعدة التقنية

 

      
تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     

      عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا نظَّمةاجلرمية امل
      تقرير األمانة  

    مقدِّمة  - أوالً  
عـرب الوطنيـة يف    نظَّمةالحظ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  -١

، املعنون "تنفيذ األحكام املتعلقة باملساعدة التقنية يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   ٧/٣قراره 
هي جزء أساسي من العمل الـذي يضـطلع بـه    اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية"، أنَّ املساعدة التقنية 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتـب) مـن أجـل مسـاعدة الـدول األعضـاء       
والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا تنفيـذاً فعَّـاالً، ورحَّـب بالعمـل         اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة   على تنفيـذ  

  ل املعين باملساعدة التقنية.الذي يضطلع به فريق اخلرباء احلكوميني العام
ويقــدِّم هــذا التقريــر معلومــات حمدَّثــة عــن حالــة أنشــطة املســاعدة التقنيــة الــيت قــدَّمها      -٢

املكتب إىل الدول األعضاء لتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظَّمة والربوتوكوالت امللحقة هبـا منـذ دورة   
 .٢٠١٤ن األول/أكتوبر تشري ١٠إىل  ٦املؤمتر السابعة اليت ُعقدت يف فيينا من 
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   CTOC/COP/2016/1. 



 

2V.16-04649 
 

CTOC/COP/2016/10  

النهج االستراتيجي الذي يتَّبعه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات   - ثانياً  
فاقية والربوتوكوالت واجلرمية يف تقدمي املساعدة التقنية مبقتضى االت

    امللحقة هبا
شــورة واصــل املكتــب اتِّبــاع هنــج اســتراتيجي إزاء مــا يقدِّمــه مــن املســاعدة التقنيــة وامل   -٣

السياساتية إىل الدول األعضاء مـن خـالل براجمـه القُطريـة واإلقليميـة والعامليـة، وضـمن اإلطـار         
األوسع نطاقاً ألهداف التنمية املستدامة، ُبغية مكافحة اجلرميـة املنظَّمـة واالتِّجـار. وعلـى وجـه      

التنميـة   صـراحة يف خطـة   واملمثلـون السـاميون  اخلصوص، فقد أكَّد رؤساء الدول واحلكومات 
أنَّــه "ال ســبيل إىل حتقيــق التنميــة املســتدامة دون ســالم، وال إىل إرســاء   ٢٠٣٠املســتدامة لعــام 

انعـدام االسـتقرار   شـاكل  ة التصـدي مل يـ دوا علـى أمهِّ شـدَّ  ون تنمية مسـتدامة"، ومـن مثَّ  السالم د
  أخطر عواقب اجلرمية املنظَّمة. منوالعنف وإضعاف مؤسسات الدول، وهي 

(انظـــر  ٢٠١٧-٢٠١٦شـــد املكتـــب يف ذلـــك باإلطـــار االســـتراتيجي للفتـــرة  ويستر  -٤
كـل مـن   )، الـذي يرمـي إىل التـرويج لنـهج برنـاجمي متكامـل علـى        A/69/6 (Prog. 13)( الوثيقة
الوطين واإلقليمي واألقاليمي والعاملي. وضمن اإلطار العـام للربنـامج املواضـيعي بشـأن      الصعيد

الـيت تكفـل    ،ة واالتِّجار غري املشروع، تشـمل بـرامج املكتـب العامليـة    اجلرمية املنظَّمة عرب الوطني
مـا يلـي:    ،تقدمي املساعدة التقنية املباشرة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا

الربنــامج العــاملي لــدعم مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة، والربنــامج العــاملي لتعزيــز     
ــدرات  ــاملي       ق ــامج الع ــة املنظَّمــة واخلطــرية، والربن ــع ومكافحــة اجلرمي ــى من ــدول األعضــاء عل ال

ملكافحة غسل األموال وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب، والربنامج العـاملي ملراقبـة احلاويـات،    
يـاة  والربنامج العاملي ملكافحة اجلرمية السيربانية، والربنامج العـاملي ملكافحـة اجلـرائم املتعلقـة باحل    

الربية والغابـات، والربنـامج العـاملي ملكافحـة االتِّجـار باألشـخاص، والربنـامج العـاملي ملكافحـة          
اخلاضـعة   العقـاقري  لتـوفري  اعامليـ  اًهتريب املهاجرين، والربنامج العـاملي لألسـلحة الناريـة، وبرناجمـ    

  للمراقبة لألغراض الطبية.
املي من خالل بـرامج إقليميـة متكاملـة يف    ويواصل املكتب أيضاً عمله على الصعيد الع  -٥

شرق أفريقيا، والدول العربية، وغـرب أفريقيـا، واجلنـوب األفريقـي، وجنـوب شـرقي أوروبـا،        
 وأفغانستان والدول اجملاورة، وجنوب آسـيا، وشـرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأمريكـا الوسـطى       

األولويــات احملــدَّدة يف ي. ولــئن كــان كــل برنــامج علــى حــدة يراعــي االحتياجــات و   الكــاريبو
مكافحـة   ية والدول الشريكة املعنية، فـإنَّ املنطقة املعنية، وفقاً ملا ُيتَّفَق عليه مع الكيانات اإلقليم

  اجلرمية املنظَّمة واالتِّجار غري املشروع تشكِّل عنصراً أساسيا يف مجيع الربامج.
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مــل علــى بلــوغ الغايــات وعــالوة علــى ذلــك، يســاعد املكتــب الــدول األعضــاء يف الع  -٦
. فعلـى سـبيل املثـال،    ٢٠٣٠املرتبطة مبجموعة متعدِّدة من أهداف خطة التنمية املستدامة لعـام  

ُيقـــدَّم الـــدعم إىل الـــدول األعضـــاء يف جمـــال منـــع هتريـــب املهـــاجرين واالتِّجـــار باألشـــخاص  
ــرام    ــة ضــحايا االتِّجــار واملهــاجرين املهــرَّبني، وضــمان احت حقــوق تلــك  ومكافحتــهما، ومحاي

("احلـدُّ مـن انعـدام     ١٠الفئات، وتعزيز التعـاون بـني الـدول األعضـاء يف إطـار غايـات اهلـدف        
  املساواة داخل البلدان وفيما بينها").  

ــدف     -٧ ــار اهلـ ــك، ويف إطـ ــافة إىل ذلـ ــة الربِّ  ١٥وباإلضـ ــنظم اإليكولوجيـ ــة الـ ــ("محايـ ة يـ
لغابـات علـى حنـو مسـتدام، ومكافحـة      وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة ا

التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكـس مسـاره، ووقـف فقـدان التنـوع البيولـوجي")، قـدَّم        
املكتب الدعم عند خطوط املواجهة إىل اجلهات املعنية بإنفاذ القانون واملالحقـة القضـائية وإىل   

ــى الصــعيدين ا      ــدويل  الســلطات القضــائية وغــري ذلــك مــن اجلهــات ذات الصــلة عل ــوطين وال ل
للتصــدِّي جلــرائم احليــاة الربيــة والغابــات مــن خــالل الربنــامج العــاملي ملكافحــة اجلــرائم املتعلقــة  

  باحلياة الربية والغابات.
ى إقامـة جمتمعـات مسـاملة    ("التشجيع علـ  ١٦وعالوة على ذلك، وفيما يتعلق باهلدف   -٨

ع إىل وإتاحــة إمكانيــة وصــول اجلميــش فيهــا أحــد مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة،  ال ُيهمَّــ
الة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة للجميـع علـى مجيـع املسـتويات")،        العدالة، وبناء مؤسسات فعَّ

يوفِّر املكتب للدول األعضاء جمموعة كاملة من األدوات لتعزيز اُألطُـر القانونيـة بغيـة مكافحـة     
يف جــرائم غســل األمــوال  غســل األمــوال وتطــوير قــدرات الوكــاالت الوطنيــة علــى التحقيــق    

      ومتويل اإلرهاب، وعرقلة التدفقات املالية غري املشروعة، ودعم استرداد املوجودات املسروقة.
  مة، توسيع وإدارة قاعدة املعارف املتعلقة باجلرمية املنظَّ  - ثالثاً  

    وتقدمي املساعدة التشريعية
مجيع دول العامل.  تضمطرفاً،  ١٨٧دهم ، بأطرافها البالغ عدنظَّمةتكاد اتفاقية اجلرمية امل  -٩

يـزال يشـكِّل    تنفيـذها ال  ومع ذلك، تظلُّ االتفاقية أداةً غري مستغلَّة بالقدر الكايف، بـالنظر إىل أنَّ 
أمام العديد من الدول األطراف. ومـن أجـل مواصـلة حتسـني قـدرة الـدول األطـراف علـى          اًحتدي

، ســعى املكتــب إىل توســيع وإدارة املنظَّمــةقيــة اجلرميــة مواءمــة أُطُرهــا القانونيــة الداخليــة مــع اتفا
  قاعدة املعارف املتعلقة بالتدابري التشريعية واإلدارية الرامية إىل مكافحة اجلرمية املنظَّمة.

وهبدف تيسري تبادل املعلومات بشأن اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضـاء لتنفيـذ االتفاقيـة      -١٠
ل برناجمــه العــاملي لــدعم عمــل مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة اجلرميــة حمليــا، أنشــأ املكتــب، مــن خــال
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، بوابة إدارة املعارف املعروفـة باسـم بوابـة املـوارد اإللكترونيـة والقـوانني املتعلقـة باجلرميـة         املنظَّمة
ــمَّن       ــائية تتضـ ــوابق القضـ ــات للسـ ــدة بيانـ ــريلوك" قاعـ ــة "شـ ــمل بوابـ ــريلوك"). وتشـ ــة "شـ (بوابـ

وســجالت عمليــات إنفــاذ القــانون الناجحــة يف قضــايا الفســاد والتزييــف   االجتــهادات القضــائية
واألدوية املغشوشة واجلرمية السـيربانية وجـرائم املخـدِّرات وغسـل األمـوال وعرقلـة سـري العدالـة         
واملشاركة يف مجاعـة إجراميـة منظَّمـة والقرصـنة وهتريـب املهـاجرين واالتِّجـار باألسـلحة الناريـة          

لكـــات الثقافيـــة وجـــرائم احليـــاة الربيـــة والغابـــات ومصـــائد األمســـاك واالتِّجـــار  واالتِّجـــار باملمت
لوقوف على كيفية تصدِّي الدول األعضاء ال املعلومات املتاحة للمستخدمني باألشخاص. وتكف

لقضــايا اجلرميــة املنظَّمــة، علــى الصــعيدين العمليــايت والقضــائي. وُتشــجَّع الــدول علــى تقــدمي          
القضــائية ووثــائق السياســات املتعلقــة مبكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة إىل األمانــة التشــريعات والســوابق 

  ).sherloc@unodc.orgاإللكتروين ( بالربيد
ــة "شــريلوك" أيضــاً قاعــدة بيانــات للتشــريعات ذات الصــلة بأحكــام       -١١ وتستضــيف بواب

لبلد ومواد االتفاقيـة  . وميكن البحث يف قاعدة البيانات املذكورة حسب ااملنظَّمةاتفاقية اجلرمية 
ونوع اجلرمية واملسائل اجلامعة. ويف حـني تتـيح قاعـدة البيانـات االطـالع علـى القـوانني احملليـة         
بالكامل، فإنَّها توفِّر أيضاً مقتطفات من القوانني تتصل مبواد حمدَّدة يف االتفاقية وبـأنواع معيَّنـة   

   األحكام املتعلقة مبوضوع البحث.من اجلرائم، وهو ما ُيتيح للمستخدم أن يصل بسرعة إىل
ة يف إطـار اتفاقيـة   دليـل السـلطات الوطنيـة املختصَّـ     تطـوير وواصل املكتب عملـه علـى     -١٢

 ١٩٨٨األمــم املتحــدة ملكافحــة االتِّجــار غــري املشــروع يف املخــدِّرات واملــؤثِّرات العقليــة لســنة 
الً بالتوصـيات الـيت اعتمـدها الفريـق     ونقلـه إىل بوابـة "شـريلوك". وعمـ     املنظَّمـة واتفاقية اجلرميـة  

 ٢٠١٦العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل يف اجتماعــه الســادس، يعــرض الــدليل يف إصــداره لعــام 
املعلومات يف جزئني منفصلني. وترد يف اجلزء األول معلومـات عـن السـلطات املركزيـة املعيَّنـة      

املتبادلة. أمَّا اجلزء الثـاين فتـرد فيـه    مبوجب أحكام تعاهدية خمتلفة ذات صلة باملساعدة القانونية 
معلومات عن سائر السلطات املختصَّة والسلطات املنفِّذة املعيَّنة لتلقي طلبـات املسـاعدة والـرد    

، ومنـع اجلرميـة املنظَّمـة عــرب    احملكـومني عليهـا ومعاجلتـها، فيمـا يتعلـق بتسـليم املطلــوبني، ونقـل       
ألسـلحة الناريـة واالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة. وتتـيح       الوطنية وهتريـب املهـاجرين واالتِّجـار با   

الصيغة احلالية مـن الـدليل أيضـاً إدراج معلومـات عـن قنـوات التعـاون غـري الرمسـي يف املسـائل           
اجلنائيــة. ويقــدِّم الــدليل معلومــات عــن التشــريعات ذات الصــلة والنمــاذج واملبــادئ التوجيهيــة  

، ويــوفِّر املسـاعدة القانونيـة   وتبـادل لتســليم املطلـوبني   عـاون الـدويل، وعـن األسـاس القـانوين     للت
  قوائم باالتفاقات أو الترتيبات املعمول هبا، سواء الثنائية أو املتعددة األطراف.



 

V.16-046495 

 

CTOC/COP/2016/10

ــات         -١٣ ــة "شــريلوك" لتشــمل قاعــدة بيان ــع املكتــب نطــاق بوَّاب ــك، وسَّ وعــالوة علــى ذل
سية ميكن البحـث فيهـا حسـب البلـد     ببليوغرافية مشفوعة بشروح تقدِّم خالصات للمواد الرئي

  ونوع اجلرمية واملسائل اجلامعة.  
أو  نظَّمـة وبغية مساعدة الدول األعضاء اليت تسعى إىل التصديق على اتفاقيـة اجلرميـة امل    -١٤

ــذها، حــدَّث املكتــب     ــا أو تنفي ــم املتحــدة    االنضــمام إليه ــة األم ــذ اتفاقي ــة التشــريعية لتنفي األدل
ــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا   مــةنظَّملكافحــة اجلرميــة امل  ٧/٤عمــالً بقــرار املــؤمتر   عــرب الوطني

املعنــون "تنفيــذ األحكــام املتعلقــة بالتعــاون الــدويل مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة   
  لوك".املنظَّمة عرب الوطنية"، وُنشرت هذه األدلة إلكترونيَّا يف بوابة "شري

أيضاً جبميع لغات األمم املتحدة الرمسيـة ومتوافقـة    لالستخدام وبوَّابة "شريلوك" متاحة  -١٥
توســيع نطــاق بوَّابــة "شــريلوك" لتشــمل   يف املســتقبل يتــوخى املكتــبومــع األجهــزة احملمولــة. 

ــات ذات الصــلة، وكــذلك        ــتراتيجيات واالتفاق ــن السياســات واالس ــات ع ــدة بيان شــكالً قاع
  .اتعنية باملخدِّرلمكتبة القانونية املمتطوراً ل

وباإلضــافة إىل ذلــك، صــيغت سلســلة مــن ورقــات املعلومــات األساســية عــن أحكــام     -١٦
خمتــارة مــن االتفاقيــة لفائــدة فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملســاعدة التقنيــة والفريــق  

وانتهى املكتب أيضاً من إعداد منشور حيمـل العنـوان املؤقـت     )١(.العامل املعين بالتعاون الدويل
عرب الوطنية: أدوات لتقيـيم االحتياجـات"،    املنظَّمةنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية "ت

. والغرض من أدوات تقيـيم االحتياجـات   ٢٠١٦وسُيتاح هذا املنشور يف وقت الحق من عام 
هو توفري إرشادات بشأن تقييم ما ينبغي للدول األطراف القيام به من أجـل ضـمان االسـتفادة    

على أكمـل وجـه ممكـن. ومـن املقـرَّر أن ُتسـتخدم هـذه األدوات يف         املنظَّمةاتفاقية اجلرمية من 
تقدمي املساعدة التقنية، وال سـيما يف تقيـيم احتياجـات الـدول األطـراف مـن املسـاعدة التقنيـة،         

 ضـاً أي مع التركيز على التشريعات املنفِّذة لالتفاقية. وعلى الصعيد احمللـي، ميكـن هلـذه األدوات   
 السياســات واملشــرعني، مــن تقيــيم تنفيــذ االتفاقيــة، مبــا يفصــناع أن متكِّــن اخلــرباء، وال ســيما 

  ذلك من خالل التقييمات الذاتية.
املساعدة السابقة للتصديق إىل فيجـي  ضروب من وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قُدِّمت   - ١٧
ــة كــذلك و ــة مجهوري ــا الشــعبية الدميقراطي ــيت  كوري ــدِّمت   انضــمال ــة. وقُ ــك إىل االتفاقي ــد ذل ت بع

وفييـت نـام.    الشـعبية  املساعدة التشريعية إىل أفغانسـتان وبوركينـا فاسـو ومجهوريـة الو الدميقراطيـة     
───────────────── 

الوثائق املتعلقة بفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية والفريق العامل املعين بالتعاون الدويل  )١(  
  .www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-groups.html :متاحة على الرابط
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تنفيـذه.  وعدَّلت فييت نام الحقاً قانون العقوبات لديها، وقدَّم املكتـب املزيـد مـن التـدريب بشـأن      
  كبرية يف مستوى معارف املشاركني.وبعده زيادة  جريت قبل التدريبأُوأظهرت التقييمات اليت 

املكتـب يف   الـيت أعـدها   املنظَّمةاألحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية واسُتخدمت   - ١٨
ــا        ــة وأحواهل ــدها القانوني ــاً لتقالي ــدول تبع ــتالئم احتياجــات ال تقــدمي املســاعدة التشــريعية وكُيِّفــت ل

متاحـة بلغـات األمـم     واألحكـام التشـريعية النموذجيـة   ة واجلغرافية. االجتماعية واالقتصادية والثقافي
دولة بشـأن مقتضـيات    ٧٠املتحدة الرمسية الست. وقدَّم املكتب أيضاً التدريب خلرباء من أكثر من 

اتفاقية اجلرمية املنظَّمة. وركَّز التدريب على جترمي املشاركة يف مجاعة إجراميـة منظَّمـة وعرقلـة سـري     
      مسؤولية األشخاص االعتباريني والوالية القضائية ومحاية الشهود واملالحقة القضائية.العدالة و

تعزيز التعاون الدويل يف الشؤون القضائية من أجل مكافحة اجلرمية   - رابعاً  
    املنظَّمة عرب الوطنية 

 املكتـب أداة كتابـة طلبـات    طـوَّر هبدف تيسـري التعـاون الـدويل يف الشـؤون القضـائية،        -١٩
ــترداد      ــق باسـ ــافية تتعلـ ــمل جوانـــب إضـ ــة. وباتـــت األداة اآلن تشـ ــة املتبادلـ ــاعدة القانونيـ املسـ
املوجودات واألدلة الرقمية وأشكال حمدَّدة مـن التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة. وُعرضـت       

  األداة املنقَّحة يف أوكرانيا والصني، واخُتربت جتريبيا يف إثيوبيا وأوغندا وكينيا.
وواصل املكتب تقدمي الدعم إىل شبكة املدَّعني العـامِّني والسـلطات املركزيـة مـن بلـدان        -٢٠

املصــدر والعبــور واملقصــد يف مواجهــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة يف آســيا الوســطى وجنــوب   
ــة        ــا للســلطات املركزي ــاز) وشــبكة غــرب أفريقي ــوب القوق ــاز (شــبكة آســيا الوســطى وجن القوق

(شـبكة غـرب أفريقيـا). وتعمـل كلتـا الشـبكتني علـى         نظَّمـة امِّني ملكافحـة اجلرميـة امل  واملدَِّعني الع
تيسري تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني، وتبادل االتِّصاالت واملمارسات 

  .اعدة القانونيةاملستبادل عن  اجليِّدة فيما بني كبار املدَِّعني العامِّني والسلطات املركزية املسؤولة
اجتماعات عامة تناولت املسـائل   ةوعقدت شبكة آسيا الوسطى وجنوب القوقاز أربع  -٢١

التالية: االتِّجار العابر للحدود باملواد األفيونية األفغانية عـرب الـدروب الشـمالية؛ وتبـادل األدلـة      
نظَّمــــة؛ واســــترداد اإللكترونيــــة يف التحقيقــــات واملالحقــــات القضــــائية املتعلِّقــــة باجلرميــــة امل 

ــوبني       ــة للتغلــب علــى العقبــات الــيت حتــول دون تســليم املطل ــول عمليَّ املوجــودات؛ وإجيــاد حل
املســاعدة القانونيــة. واستضــافت هــذه االجتماعــات كازاخســتان وجورجيــا وأرمينيــا    وتبــادل

ت وأذربيجـان، علــى التــوايل. ويسَّـر عقــد هــذه االجتماعــات يف بلـدان خمتلفــة تبــادل االتِّصــاال   
  بلداً. ٢٠وتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة فيما بني  يِّدةواملمارسات اجل
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املكتـب دورة تدريبيـة أقاليميـة     قـدَّم ويف إطار شبكة آسيا الوسطى وجنـوب القوقـاز،     -٢٢
بشأن كشف احلاالت اليت تنطوي علـى غسـل العائـدات املتأتيـة مـن اجلرميـة باسـتخدام النقـود         

والعمــالت االفتراضــية والتحقيــق يف تلــك احلــاالت. وحضــر الــدورة التدريبيــة         اإللكترونيــة
ن يف ون يف وحــدات االســتخبارات املاليــة ومــدرِّبون ومســؤولون مــاليُّون وحمقِّقــون عــامومــدَّع

مؤسسـات التــدريب الوطنيــة مــن مثانيــة بلــدان. وُعقــدت دورة تدريبيــة وطنيــة يف كازاخســتان  
يل وحدة االستخبارات املالية ومدرِّيب املعهد الـوطين لتـدريب املـدَّعني    للمدَّعني العامِّني ومسؤو

. نظَّمــةاســترداد عائــدات اجلرميــة امل علــىالعــامِّني بشــأن التعــاون الــدويل الرمســي وغــري الرمســي  
وعالوة على ذلك، توسَّعت شبكة آسيا الوسطى وجنوب القوقـاز يف الـدورات التدريبيـة الـيت     

ؤسسات الوطنية املعنية بتدريب القضاة عن طريق عقد حلقة عمـل تدريبيـة   تقدِّمها للقضاة وامل
أقاليميــة، باالشــتراك مــع معهــد تــدريب احملــامني التــابع لــوزارة العــدل يف أوزبكســتان، بشــأن    

ــة يف التحقيــق واملالحقــة القضــائية     ــة اإللكتروني ــدعاوى اســتخدام األدل ــة. وإىل  ونظــر ال اجلنائي
ــارف    ــراء مع ــة عــن       ياختصاصــيجانــب إث ــدورات التدريبي ــك ال ــة، أســفرت تل ــة اجلنائي العدال

ت شـبكة آسـيا   ع برامج ذات صلة وتنفيـذها. وأعـدَّ  اضطالع مؤسسات التدريب الوطنية بوض
الوسطى وجنوب القوقاز أيضاً أداة عملية بعنوان "نصائح أساسـية مفيـدة للمحقِّقـني واملـدَّعني     

  )٢(."لكترونية والرقمية من واليات قضائية أجنبيةاإل واألدلة العامِّني فيما خيصُّ طلب البيانات
ُعقـد   ،٢٠١٥شبكة غرب أفريقيا اجتماعني عامني يف عام  نظمتوبدعم من املكتب،   -٢٣

، عـن  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٣األول يف آذار/مارس يف أكرا، على املستوى الوزاري، وأسفر، يف 
مكافحة اجلرمية املنظَّمة يف غـرب أفريقيـا.    اعتماد إعالن وزاري بشأن تعزيز التعاون الدويل على

ويبيِّن اإلعالن مـا ينبغـي أن تقـوم بـه دول املنطقـة مـن أجـل تشـجيع التعـاون الـدويل يف املسـائل            
اجلنائيــة وتعزيــزه، وال ســيما عــن طريــق إنشــاء الســلطات املركزيــة وتــدعيم القــائم منــها. وُعقــد  

يف أبوجـا، وُنظِّـم باالشـتراك مـع شـبكة       ٢٠١٥ االجتماع العـام الثـاين يف تشـرين األول/أكتـوبر    
غرب أفريقيا املشتركة بني الوكاالت السـترداد املوجـودات واملنتـدى القضـائي اإلقليمـي لبلـدان       
منطقة الساحل. وعقـد أعضـاء شـبكة غـرب أفريقيـا واملنتـدى القضـائي اإلقليمـي لبلـدان منطقـة           

  ومناقشة خطط املستقبل. ةاألعمال السابقالساحل اجتماعات تنسيقية الستعراض 
 اوطنيـ  اتـدريبي  حـدثاً املكتـب   نظَّم، وبالتعاون مع شبكة غرب أفريقيا، ٢٠١٥ويف عام   -٢٤

يف كل من بِنن والسنغال وكوت ديفوار ومايل والنيجر بشأن التعاون الـدويل يف املسـائل    اًواحد
ل األمـوال، وطُبِّقـت يف هـذه    اجلنائية ومواضيع أخرى ذات صلة مثل االتِّجـار باملخـدِّرات وغسـ   

───────────────── 
 _www.unodc.org/documents/legal-tools/Tip_electronic_evidenceالنسخة اإلنكليزية متاحة على الرابط: )٢(  

final_Eng_logo.pdf والنصائح األساسية متاحة أيضاً باللغتني الروسية والفرنسية.  
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ــة تــدريب املــدربني علــى أســاس جتــرييب. ويف عــام     ــة منهجي ، ُعقــدت ٢٠١٦املناســبات التدريبي
م الكبـار وعلـى التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة.       لتدريب املدربني علـى منهجيـة تعلـ    دورتان

      غرب أفريقيا هذا التدريب.ومن املتوخَّى أن يتلقى مجيع األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول 
    ذة للتصدِّي لغسل عائدات اجلرميةتعزيز تدابري العدالة اجلنائية املتَّخ  - خامساً  

لدراسـة أوجـه   خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدَّم املكتب املساعدة إىل الدول األعضاء   - ٢٥
املكتـب مـوجِّهني إىل عـدة     املنظَّمـة اخلطـرية. وأوفـد    واجلـرائم القائمـة بـني غسـل األمـوال     الصلة 

مناطق دون إقليمية، لتحقيق أهداف ختتلف باختالف املنطقة: ففـي البلقـان، كـان اهلـدف إقامـة      
ُنظــم شــاملة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، مــع التركيــز علــى إنشــاء وحــدات            

زيـز إجـراءات   لالستخبارات املاليـة وتعزيـز القـائم منـها؛ ويف اجلنـوب األفريقـي، كـان اهلـدف تع        
الة ملكافحة غسـل  يا، كان اهلدف إرساء إجراءات فعَّمصادرة املوجودات؛ ويف جنوب شرق آس

األموال ومتويل اإلرهـاب؛ ويف غـرب أفريقيـا، كمـا يف البلقـان، كـان اهلـدف إقامـة ُنظـم شـاملة           
ليـة  ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مع التركيـز علـى إنشـاء وحـدات لالسـتخبارات املا     

وتعزيــز القــائم منــها؛ ويف وســط أفريقيــا، كــان اهلــدف تعزيــز أمانــة فريــق العمــل املعــين مبكافحــة 
يا، كـان  غسل األموال يف وسـط أفريقيـا؛ ويف منطقـة احملـيط اهلـادئ، كمـا يف جنـوب شـرق آسـ         

  الة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.اهلدف إرساء إجراءات فعَّ
العمليــة الــيت أفضــت إىل نشــر الدراســة  قيــادةارك املكتــب يف وباإلضــافة إىل ذلــك، شــ  -٢٦

عنــوان "التــدفقات املاليــة  حتــت جراءات املاليــةلعمــل املعنيــة بــاإلاملشــتركة بــني املكتــب وفرقــة ا
  املرتبطة بإنتاج املواد األفيونية األفغانية واالتِّجار هبا".

ومســامهات تقنيــة خــدمات استشــارية مصــمَّمة حســب الطلــب  دولــة ٧٠حنــو  وتلقــت  - ٢٧
أخــرى تتصــل بتنفيــذ املعــايري الدوليــة هبــدف مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وتعزيــز   
ــال، ســاعد املكتــب، بالتعــاون مــع       التشــريعات املتعلقــة مبصــادرة املوجــودات. وعلــى ســبيل املث

ال يف صــياغة قــانون مكافحــة غســل األمــو  يةكومــة الصــومالاحلبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، 
ودليل مكافحة غسل األموال لفائدة مصرف البالد املركزي. وعالوة على ذلك، وبالتعـاون مـع   
أمانة الكومنولث وصـندوق النقـد الـدويل، اضـطلع املكتـب بتحـديث القـانون النمـوذجي بشـأن          

الواليـات القضـائية الـيت تأخـذ بنظـام       مبـا يتناسـب مـع   مكافحة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب     
ــدات    ٢٠١٦عــام. ويف عــام  القــانون ال ــامج العــاملي ملكافحــة غســل األمــوال وعائ ، اضــطلع الربن

الربنــامج اآلن هنجــاً يقــوم علــى   ويطبــقاجلرميــة ومتويــل اإلرهــاب بتحــديث منهجيتــه التدريبيــة.   
م ف أو ُتصـمَّ كـل دورة تدريبيـة سـوف ُتكيَّـ     أنَّ مجيع دوراته التدريبية، وهو مـا يعـين   يفالنمائط 
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، ت أويل ُيجـرى قبـل تقـدمي التـدريب    ل البلد املستفيد استناداً إىل تقيـيم احتياجـا  خصيصاً من أج
      ر القدرات واملعارف يف الدولة املعنية.نامج من أن يقيس بدقة مستوى تطوُّسيمكِّن الربمما 

    ذ القانون والتنسيق بني املؤسساتإنفا علىحتسني التعاون   - سادساً  
قرير، واصل املكتب تعزيـز التعـاون اإلقليمـي يف جمـال إنفـاذ      خالل الفترة املشمولة بالت  -٢٨

القانون بوسائل منها إنشاء مراكز إقليمية وتقدمي الدعم هلا، مثـل املركـز اإلقليمـي للمعلومـات     
ــة       -والتنســيق يف آســيا الوســطى وخليــة التخطــيط املشــتركة بــني أفغانســتان وإيــران (مجهوري

ات اجلنائيـة ملكافحـة املخـدِّرات يف منطقـة اخللـيج التـابع       اإلسالمية) وباكستان، ومركز املعلوم
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية. وتكفل تلك املراكـز منـابر لتبـادل املعلومـات االسـتخبارية      

  )٣(.اجلنائية وتنسيق العمليات املتعددة األطراف
ات واملراكـز الدوليـة   ع املكتب التعاون فيما بني املنظموتعزيزاً للتعاون األقاليمي، شجَّ  -٢٩

واإلقليمية املعنية بإنفاذ القانون، مثل رابطـة رؤسـاء الشـرطة التابعـة لرابطـة أمـم جنـوب شـرق         
آسيا، ومركز املعلومات والتنسيق ملكافحة جرائم املخدِّرات يف آسيا واحمليط اهلادئ، ومكتـب  

ابع جمللـس التعـاون لـدول    الشرطة األورويب، ومركز املعلومات اجلنائيـة ملكافحـة املخـدِّرات التـ    
اخلليج العربية، واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)، ومركـز إنفـاذ القـانون جلنـوب          

ــة    وشــرق أوروبــا،  املركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتنســيق يف آســيا الوســطى، واملنظمــة العاملي
شــبكات"، إىل مــد للجمــارك. وهتــدف هــذه املبــادرة، املعروفــة باســم "الــربط الشــبكي بــني ال   

ــة تلــك الكيانــات يف       ــز فعالي ــدها بــني الكيانــات املشــاركة هبــدف تعزي جســور التعــاون وتوطي
مكافحة اجلرميـة املنظَّمـة مـن خـالل تبـادل املعلومـات االسـتخبارية اجلنائيـة وتنسـيق العمليـات           

  .املتعددة األطراف اليت تستهدف اجلرمية املنظَّمة والتدفقات املالية غري املشروعة
ج املكتـب للمنـرب   إنفاذ القـانون، روَّ  علىوهبدف تعزيز التعاون بني مؤسسات التدريب   -٣٠

). وهتـدف هـذه   علـى إنفـاذ القـانون    " (شبكة مؤسسـات التـدريب  LE TrainNetاملعروف باسم "
ر املبادرة إىل إقامة شبكة من املؤسسات املعنية بالتعليم والتدريب يف جمال إنفاذ القـانون، مبـا ييسِّـ   

رات واملـواد التدريبيـة ومنـهجيات التـدريب واملـدرِّبني وأفضـل املمارسـات. ويتعـاون         دل املقرَّتبا
ــة للجمــارك ومكتــب الشــرطة       ــول واملنظمــة العاملي ــادرة مــع اإلنترب ــرويج هلــذه املب املكتــب يف الت

  األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وكلية الشرطة األوروبية ومنظمات أخرى.

───────────────── 
تلقَّى املكتب طلبات من جنوب آسيا وغرب أفريقيا ومن مناطق أخرى للمساعدة يف إقامة هياكل ومنابر  )٣(  

  للتعاون اإلقليمي يف جمال إنفاذ القانون.
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وعالوة على ذلك، يواصل املكتب واملنظمة العاملية للجمارك مسـاعدة الـدول يف بنـاء      -٣١
ــدرة  ــزةق ــيت ميكــن أن تكــون         أجه ــات البضــائع ال ــيش حاوي ــد وتفت ــى حتدي ــانون عل ــاذ الق إنف

مستخدمة يف أغراض غري مشروعة، مثل االتِّجـار باملخـدِّرات واألسـلحة واملتفجِّـرات والسـلع      
وج واألحيـاء الربيـة. وتقـوم األنشـطة املضـطلع هبـا يف إطـار        دستخدام املزاالستراتيجية ذات اال

الربنامج العاملي ملراقبة احلاويات على إجراء تقييمات مفصَّلة ملـوانئ احلاويـات وتعزيـز التعـاون     
والتعـاون مـع   املـوانئ   مشـتركة بينـها ملراقبـة   إنفاذ القانون من خالل إنشاء وحدات  أجهزةبني 

وحـدات تـدريباً مكثَّفـاً علـى إدارة     تلـك ال ى املوظفون الـذين يعملـون يف   ويتلقَّالقطاع اخلاص. 
اجلزء املتعلـق بالبضـائع    بدأ تنفيذ، ٢٠١٥. ويف عام مسات الشحنات املشبوهةاملخاطر وحتديد 

ر أن يف كراتشـي، باكسـتان، ومـن املقـرَّ     املشحونة جـوا مـن الربنـامج العـاملي ملراقبـة احلاويـات      
  تنفيذ هذا اجلزء يف دول أخرى. يبدأ تباعاً

 ٣٠ذ الربنامج العاملي ملراقبة احلاويات حاليا يف موانئ حبريـة وبريـة ومطـارات يف    وُينفََّ  -٣٢
بلداً يف أمريكا الالتينية والكارييب، وغرب أفريقيا، والشرق األوسط، وغـرب آسـيا ووسـطها،    
ــية منتجــة          ــاطق رئيس ــارات يف من ــوانئ واملط ــذه امل ــع ه ــرقها. وتق ــوب ش ــيا وجن ــوب آس وجن

ــى طــو  ــيت ُتســتخدم يف إعــادة شــحن     للمخــدِّرات أو عل ــة ال ــة املعروف ل دروب التجــارة الدولي
، بلغـت الكميـات املضـبوطة يف    ٢٠١٥املخدِّرات وغريها من السـلع غـري املشـروعة. ويف عـام     

 ٣ ٦٧٩كيلوغرامـــاً مـــن الكوكـــايني، و ٢٦ ١٧٣إطـــار الربنـــامج العـــاملي ملراقبـــة احلاويـــات 
كيلوغرامــــاً مــــن  ٥٨ ٣٦٠ن اهلريويــــن، وكيلوغرامــــاً مــــ ٤٤٠ب، ولقنَّــــوغرامــــاً مــــن اكيل

 ١٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠كيلوغرامـاً مـن الترامـادول، وأكثـر مـن       ٤٨ ٠٢٧الكيمياويات السـليفة، و 
كيلوغرامـاً مـن عـاج     ١ ٠٢٣كيلوغرام مـن حراشـف حيـوان البنغـول، و     ٤ ٠٠٠سيجارة، و

ميـات  ك الفيلة، وست حاويات من األخشـاب احملميـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، اكُتشـفت أيضـاً      
ــة كــبرية مــن البضــائع املزيَّ  ــة واملشــروبات الكحولي عــن ســيارات   فضــالً املغشوشــة فــة واألدوي

مســروقة وأســلحة ونفايــات إلكترونيــة وســلع اســتراتيجية. وتــربهن هــذه النتــائج علــى فعاليــة     
الربنامج يف اجلمـع بـني خمتلـف وكـاالت إنفـاذ القـانون الـيت تعمـل عنـد خطـوط املواجهـة ويف            

نظـم االسـتخبارات الـيت    أنَّ لـدى املـوظفني. كمـا تـربهن علـى       اوتنميتـه  ةاملهني راتالقدتعزيز 
      يتيحها الربنامج جيري استخدامها يف تيسري تبادل املعلومات العملياتية.

    جار باألشخاص وهتريب املهاجريناملساعدة التقنية يف مكافحة االتِّ  -سابعاً  
التصـديق علـى بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة       واصل املكتب جهوده الرامية إىل دعم   -٣٣

االتِّجار باألشخاص، وخباصة النسـاء واألطفـال، وبروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن        
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عـرب الوطنيـة،    نظَّمةطريق الرب والبحر واجلو، املكمِّلني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
 طرفـاً، يف حـني يضـمُّ    ١٦٩حاليـا   ار باألشـخاص ويضـمُّ بروتوكـول االتِّجـ    )٤(.ودعم تنفيذمها

  طرفاً. ١٤٢بروتوكول هتريب املهاجرين 
وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، أعــدَّ املكتــب وأصــدر أربعــة منشــورات متخصِّصــة    -٣٤

املوافقـة  دور ملنشـورات العنـاوين التاليـة:    معنية بوضع املعايري لفائدة املمارسني، ومحلـت تلـك ا  
ــام   روتوكــول االتِّجــار باألشــخاص  يف ســياق ب ــف   )،٢٠١٤(ُنشــر يف ع ودور رســوم التوظي

ــخاص     ــار باألشـ ــة يف االتِّجـ ــفية واالحتياليـ ــاالت التوظيـــف التعسـ ــات وكـ )، ٢٠١٥( وممارسـ
وجمموعـة أدوات التقيـيم:   )، ٢٠١٥( ومفهوم "االستغالل" يف بروتوكول االتِّجار باألشخاص

). ومــا فتــئ التســليم بفائــدة تلــك املــواد ٢٠١٥( االتِّجــار باألشــخاص بغــرض نــزع أعضــائهم
وغريها مـن املـواد املشـاهبة يتزايـد يف أوسـاط املمارسـني. وقـد اسـتعانت احملـاكم يف األرجنـتني           

بأدوات مشاهبة مـن إنتـاج املكتـب     اًالعظمى وأيرلندا الشمالية مؤخر واململكة املتحدة لربيطانيا
  جار باألشخاص.إلصدار أحكام يف قضايا تنطوي على االتِّ

، أطلـــق املكتـــب االســـتراتيجية اإلقليميـــة ملكافحـــة االتِّجـــار ٢٠١٥ويف أيلول/ســـبتمرب   -٣٥
 ، الـيت وضـعها  ٢٠٢٠-٢٠١٥باألشخاص وهتريب املهاجرين يف غرب أفريقيا ووسـطها للفتـرة   

ين، للتحديات اليت تواجه املنطقة يف جمايل االتِّجار باألشخاص وهتريـب املهـاجر  استجابة املكتب 
  مبا يف ذلك املسائل املتعلقة حبماية الضحايا احملتملني.

ــة حمــدَّ    ويف  -٣٦ ــة وإقليمي ــرامج قطري ــاجرين    إطــار ب ــذت أنشــطة ملكافحــة هتريــب امله دة، ُنفِّ
املسـاعدة التقنيـة املصـمَّمة خصيصـاً للـدول      ضـروب مـن   واالتِّجار باألشخاص وتقدمي التوجيـه و 

مة من الدول األعضاء من خمتلف أحناء العامل، اسُتخدم برناجمـا  عضاء. واستجابةً للطلبات املقدَّاأل
 املكتــب العامليــان ملكافحــة االتِّجــار باألشــخاص وملكافحــة هتريــب املهــاجرين يف تقــدمي اخلــربات 

يف اجملاالت الرئيسية التالية: املساعدة التشريعية، وتدابري التصدِّي والتعاون الـدويل يف جمـال    الفنية
  ائية، ومجع البيانات وإجراء البحوث، والوقاية والتوعية، وتوفري احلماية والدعم.العدالة اجلن

م إسـهامات  مهـا املكتـب أو قـدَّ   وجتاوز عدد أنشـطة املسـاعدة التقنيـة الرئيسـية الـيت نظََّ       -٣٧
م املكتـب  قـدَّ واملسـاعدة التشـريعية وأنشـطة بنـاء القـدرات،       مشلتنشاطاً،  ٥٠موضوعية فيها 

مـن املمارسـني يف    ١ ٣٠٠ب أكثـر مـن   بلـداً ودرَّ  ٧٠ة إىل مـا يزيـد علـى    ملسـاعد من خالهلـا ا 
ــة واملســؤولني احلكــوميني علــى التحقيــق يف جــرائم االتِّجــار باألشــخاص      ــة اجلنائي جمــال العدال

  وهتريب املهاجرين ومالحقتها قضائيا بفعالية.
───────────────── 

الطالع على مزيد من املعلومات عن أنشطة املكتب الرامية إىل تشجيع ودعم تنفيذ بروتوكول االتِّجار ل  )٤(  
  .CTOC/COP/2016/3و CTOC/COP/2016/2 باألشخاص وبروتوكول هتريب املهاجرين، انظر الوثيقتني
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ــدة العامليـــ        - ٣٨ ــم املتحـ ــل األمـ ــة عمـ ــوارد يف خطـ ــف الـ ــاً للتكليـ ــار  وتبعـ ــة االتِّجـ ة ملكافحـ
التقريـــر العـــاملي عـــن االتِّجـــار ، ٢٠١٤باألشـــخاص، نشـــر املكتـــب، يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 

 كل من الصـعيد ، الذي يقدِّم حملة عامة عن أمناط االتِّجار باألشخاص واجتاهاته على باألشخاص
لثـة مـن ذلـك التقريـر،     العاملي واإلقليمي والوطين. ويعكف املكتب حاليـا علـى إعـداد الطبعـة الثا    

خـذ املكتـب أيضـاً اخلطـوات األوىل حنـو وضـع       . وقد ات٢٠١٦َّام ومن املزمع نشرها يف أواخر ع
ثيـة الـيت يضـطلع هبـا     . ويف سبيل دعم األنشطة البحعن هتريب املهاجرينوثيق الصلة تقرير عاملي 
ت عن االتِّجار باألشـخاص  ه يقدِّم التدريب عند الطلب لبناء القدرة على مجع البيانااملكتب، فإن
وحتليلها بطريقة مستدامة، وسـوف يشـرع يف تقـدمي التـدريب علـى ذات املنـوال فيمـا         وتعميمها

يتعلــق بتــهريب املهــاجرين يف املســتقبل القريــب. وحــىت اآلن، فقــد ُنفِّــذ ذلــك التــدريب لفائــدة    
ء يف جامعـة الـدول   الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا والـدول األعضـا      

العربية. ويركِّز التدريب على إطار مجع البيانات وإجراء البحوث، وأمهيـة تبـادل املعلومـات بـني     
اجلهات الفاعلة هبدف منع االتِّجار باألشخاص وهتريب املهـاجرين ومكافحتـهما، واالسـتبيانات    

تلـك االسـتبيانات، وطريقـة     ذات الصلة والنصائح العملية املتعلقة بتجميع البيانات املسـتمدَّة مـن  
  حتليل البيانات حىت ميكن االستناد إليها يف التقارير العاملية اليت يصدرها املكتب.

من منظمـات اجملتمـع املـدين مـن مجيـع أحنـاء العـامل         ١٣٠وتعاون املكتب مع أكثر من   -٣٩
الوقـت   مكافحة االتِّجار باألشخاص وهتريب املهـاجرين، وكـان ذلـك التعـاون يف معظـم      على

      يف شكل مساعدة تقنية.
    ة وأجزائها ومكوِّناهتا والذخريةاالتِّجار باألسلحة الناري  -ثامناً  

واصـل املكتـب جهـوده الراميـة إىل تشـجيع التصـديق علـى بروتوكـول مكافحـة صـنع             -٤٠
 األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوِّناهتــا والــذخرية واالتِّجــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة، املكمِّــل

  الوطنيـــة، وتشـــجيع تنفيـــذه. ويضـــمُّالتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عـــرب 
  )٥(.طرفاً ١١٤بروتوكول األسلحة النارية حاليا 

مـن األخصـائيني املمارسـني     ٣٨٠وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، شارك ما يزيد علـى    -٤١
مــن أنشــطة بنــاء   ٤٠بلــداً يف أكثــر مــن  ٣٦مــن واملســؤولني احلكــوميني وممثلــي اجملتمــع املــدين  

  القدرات واملساعدة التقنية املتصلة باألسلحة النارية اليت نظَّمها أو أسهم فيها املكتب.

───────────────── 
نفيذ بروتوكول األسلحة ت العمل على يرِد مزيد من املعلومات عن أنشطة املكتب الرامية إىل تشجيع ودعم )٥(  

  .CTOC/COP/2016/4النارية، مبا يف ذلك املساعدة التقنية، يف الوثيقة 
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اجلانبيـة يف التوعيـة بـالربوتوكول وتنـاُول      واألحداثوسامهت االجتماعات املواضيعية   -٤٢
سلحة النارية يف منطقة الـدانوب، واالتِّجـار   عدد من املواضيع اخلاصة، مبا يف ذلك االتِّجار باأل

باألســلحة الناريــة وأمــن املــواطنني يف أمريكــا اجلنوبيــة، واالتِّجــار باألســلحة الناريــة يف منطقــة   
ــادة   ٢الســاحل، والشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف إطــار الفقــرة      مــن  ١٣مــن امل

ألســلحة غــري املشــروعة يف أفريقيــا، الربوتوكــول، والصــيد غــري املشــروع وأثــر عمليــات نقــل ا 
بقـدر   ("احلـدُّ  العمـل علـى حتقيقهـا    أهداف التنميـة املسـتدامة ورصـد    من ٤-١٦الغاية  وحتقيق

كــبري مــن التــدفقات غــري املشــروعة لألمــوال واألســلحة، وتعزيــز اســترداد األصــول املســروقة     
  )."٢٠٣٠، حبلول عام نظَّمةوإعادهتا ومكافحة مجيع أشكال اجلرمية امل

من مرفق األمم املتحدة االستئماين لدعم التعـاون يف جمـال تنظـيم األسـلحة،      ومبساعدة  -٤٣
اختــذا نظَّــم املكتــب اجتمــاعني إقليمــيني، أحــدمها يف كــوت ديفــوار واآلخــر يف كوســتاريكا،    

بشــأن أوجــه التــآزر بــني الصــكوك الدوليــة املعنيــة مبراقبــة األســلحة    شــكل حلقــتني دراســيتني  
املمارســني يف ومــن ســلطات مراقبــة األســلحة الناريــة  ٨٠يزيــد علــى  كون ممــاحضــرمها مشــار

ــن     ــة م ــة اجلنائي ــال العدال ــة.       ٢٦جم ــا الالتيني ــة الســاحل وأمريك ــا ومنطق ــرب أفريقي ــداً يف غ بل
  )٦(.وباإلضافة إىل ذلك، ُنشرت ورقتا مناقشة بشأن الصكوك الدولية املعنية مبراقبة األسلحة

التشــريعية إىل أفغانســتان وبــنن وبوركينــا فاســو وتوغــو والســنغال   دِّمت املســاعدة وقُــ  -٤٤
وغامبيا وغانا وموريتانيا والنيجر. وعمل املكتـب مـع جلـان الصـياغة التشـريعية والربملانـات يف       

  من تلك البلدان. واعتمدت موريتانيا الحقاً قانوناً جديداً بشأن األسلحة النارية. بضعة
اشـترى آالت وسـم   ومـن أجـل تنفيـذ الربوتوكـول.     الالزم ين م املكتب الدعم التقوقدَّ  -٤٥

إضافية لفائدة بوركينـا فاسـو ومـايل، وسـاهم يف تعزيـز ممارسـات الوسـم الوطنيـة يف سـتة مـن           
ــة      ــتقين. ويــدعم املكتــب اجلهــود املادي بلــدان منطقــة الســاحل عــن طريــق التــدريب والــدعم ال

ــة املضــبو    ــات األســلحة الناري ــأمني خمزون ــة لت ــا فاســو والســنغال والنيجــر.   املبذول طة يف بوركين
وقُدِّمت مخس دورات بشأن الوسم وحفـظ السـجالت والتعقُّـب لفائـدة بـنن وبوركينـا فاسـو        
وتوغو والسنغال ومايل والنيجـر، وأعقـب ذلـك تنظـيم دورة دون إقليميـة لتجديـد املعلومـات        

تصادية لـدول غـرب أفريقيـا.    يف بنن واجتماع تقييم إقليمي يف مايل باالشتراك مع اجلماعة االق
وقُــدِّمت دورة إقليميــة يف أوروغــواي ويف توغــو بشــأن دور اجملتمــع املــدين يف مراقبــة األســلحة 

───────────────── 
  )٦( The Firearms Protocol and the Arms Trade Treaty: Divergence or Complementarity? (UNODC, 2016)   

and Comparative Analysis of Global Instruments on Firearms and other Conventional Arms: Synergies 

for Implementation (UNODC, 2016) .ومها متاحتان باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية  
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ت بوليفيـا  النارية. وأُوفدت بعثـة تقنيـة إىل بنمـا هبـدف تعزيـز السـجل الـوطين لألسـلحة. وتلقََّـ         
شـطة الراميـة إىل مجـع األسـلحة     املتعددة القوميات) وإكوادور املشورة التقنية لدعم األن-(دولة

  وتدمريها، وأطلقت السنغال محلة وطنية جلمع األسلحة بدعم من املكتب.
وُعقدت يف فيينـا دورة لتـدريب املـدرِّبني علـى التحقيـق يف جـرائم االتِّجـار باألسـلحة           -٤٦

الناريــة ومالحقتــها قضــائيا، حبضــور خــرباء مــن بوركينــا فاســو وغانــا وكنــدا وكــوت ديفــوار   
تعقُّـب األسـلحة    علـى التـدريب املتقـدِّم    تقـدمي ضـروب مـن    والنيجر. وشارك املكتب أيضـاً يف 

ــدة      ــة غــري املشــروعة لفائ ــوظفيالصــغرية واألســلحة اخلفيف ــن أوزبكســتان    م ــانون م ــاذ الق إنف
ــدوتركمانســتان وطاجيكســتان وكازاخســتان، و  ــدريب الــذي   اشــتركت يف تنظــيم  ق هــذا الت

  والتعاون يف أوروبا واإلنتربول. منظمة األمن جرى يف فيينا
وباإلضافة إىل ذلك، جـرى تعزيـز التعـاون اإلقليمـي والـدويل مـن خـالل عـدة أنشـطة            -٤٧

في من سـلطات مراقبـة األسـلحة الناريـة ومـوظََّ      ٤٠ُعقد يف فيينا بني  عرب إقليمي منها اجتماع
  والصحراء. الساحلمنطقيت بلداً يف أمريكا اجلنوبية و ١٩العدالة اجلنائية من 

عمـالً بقـراري    ٢٠١٥عن األسلحة النارية لعـام   تهدراس ٢٠١٥يف عام  أجنز املكتبو  -٤٨
دولة بشـأن األسـلحة الناريـة     ٤٠. وتستند الدراسة إىل البيانات الواردة من ٦/٢و ٥/٤املؤمتر 

، الـدول  لـدى مجع البيانـات علـى الصـعيد الـدويل وتوحيـد طرائـق اإلبـالغ        لتيسري املضبوطة. و
جموعة مـن االسـتبيانات   مبباالتِّجار باألسلحة النارية و خاصةمبجموعة أدوات  استعان املكتب

جلمـع البيانـات عـن األسـلحة الناريـة بصـورة        وفر أساساًعلى اإلنترنت، مبا لالستعمال املتاحة 
وهـي الغايـة    ،مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة     ٤-١٦الغايـة   العمـل علـى حتقيـق    منتظمة ولرصد

      .بتدفقات األسلحة غري املشروعة لقةاملتع
    االتِّجار باملمتلكات الثقافية  -تاسعاً  

، اعتمدت اجلمعيـة العامـة املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة      ٢٠١٤يف كانون األول/ديسمرب   -٤٩
بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتصـل بـه   

ــن جــ  ــة العامــة     م ــر قــرار اجلمعي ــن املبــادئ    ٦٩/١٩٦رائم أخــرى (انظ ــق). واهلــدف م ، املرف
ــة هــو مســاعدة املشــرِّعني    ــانون     وصــانعيالتوجيهي ــاذ الق السياســات واملمارســني يف جمــال إنف

واملهنيني من القطاع اخلاص على التصدِّي بفعاليـة لالتِّجـار غـري املشـروع باملمتلكـات الثقافيـة       
املمتلكـات املصـادرة إىل مالكيهـا الشـرعيني. وأُدرجـت املبـادئ التوجيهيـة         إعـادة  والعمل على

يف الصــيغة احملدَّثــة مــن اخلالصــة الوافيــة ملعــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة   
أداة عمليــة ، وضــع املكتــب أيضــاً  ٦٩/١٩٦والعدالــة اجلنائيــة. وعمــالً بقــرار اجلمعيــة العامــة   
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ألعضاء على تنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة   ملساعدة الدول ا
لسـلطات  ل. وميكـن  فيما يتعلق باالتِّجار باملمتلكات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم أخـرى       

ــة  ــةالوطني ــانون   املعني ــاذ الق ــاملالسياســات  وصــانعي نياملمارســووســلطات إنف يف جمــال  نيالع
  هبذه األداة كمرجع. االستعانة فيةاملمتلكات الثقا

ــدول       -٥٠ ــيت اســتحدثها املكتــب ملســاعدة ال ــى الوتشــمل األدوات األخــرى ال تصــدِّي عل
العدالــة اجلنائيــة لالتِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة وتعزيــز تلــك التــدابري دلــيالً متاحــاً علــى   بتــدابري 

نتـها الـدول لتيسـري    لـيت عيَّ ل ااإلنترنت للسلطات الوطنية املختصة يتضمن قائمة جبهات االتصـا 
التعــاون الــدويل هبــدف منــع االتِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة، وقاعــدة بيانــات معنيــة بالتشــريعات 

  الوطنية والسوابق القضائية املتعلقة باملمتلكات الثقافية، وهي متاحة يف بوابة "شريلوك".
عمـل عـن كثـب مـع شـركاء      وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـل املكتـب أيضـاً ال      -٥١

مثــل منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة واملعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص     
بغية تقدمي املساعدة التقنية إىل الـدول األعضـاء لتمكينـها    لجمارك لنظمة العاملية املواإلنتربول و

انون والسلطات القضـائية علـى   إنفاذ الق أجهزةمن تعزيز أطرها القانونية الوطنية وبناء قدرات 
      التصدِّي للجرائم املتصلة باالتِّجار باملمتلكات الثقافية.

    اجلرمية السيربانية   - عاشراً  
املكتــب، يف إطــار برناجمــه العــاملي املعــين باجلرميــة الســيربانية،   يقــدِّم، ٢٠١٣منــذ عــام   -٥٢

بناء القـدرات واملنـع والتوعيـة والتعـاون     املساعدة والدعم التقنيني إىل البلدان النامية يف جماالت 
ــا الوســطى          ــا وأمريك ــى شــرق أفريقي ــاً عل ــامج أساس ــز الربن ــراهن يركِّ ــت ال ــدويل. ويف الوق ال
وجنوب شرق آسـيا. ويهـدف الربنـامج إىل زيـادة الكفـاءة والفعاليـة فيمـا يتعلـق بـالتحقيق يف          

، وال سيما اسـتغالل األطفـال   اواهاومالحقة مرتكبيها قضائيا والفصل يف دع اجلرائم السيربانية
اإلنترنت، ضمن إطـار حمكـم مـن حقـوق اإلنسـان. وهتـدف        من خاللوالتعدِّي عليهم جنسيا 

أنشطة املكتـب يف هـذا اجملـال أيضـاً إىل دعـم الـدول األعضـاء يف وضـع تـدابري تتسـم بالفعاليـة            
العمـل احلكـومي بكـل    يد والكفاءة للتصدِّي للجرائم السيربانية على األمـد الطويـل وعلـى صـع    

إنفـاذ   وأجهـزة ، وإىل تعزيز االتصال علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل بـني احلكومـات       أجهزته
  القانون والقطاع اخلاص.

عني العـامني  مـن القضـاة واملـدَّ    ٣٠٠ى أكثـر مـن   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تلقََّـ   -٥٣
األساســية واملتقدِّمــة يف التحقيــق يف   وضــباط الشــرطة يف مثــاين دول التــدريب علــى األســاليب  

ق إليهـا التـدريب فهـم    دولية. ومشلت املواضـيع الـيت تطـرَّ   اجلرائم السيربانية طبقاً للممارسات ال



 

16V.16-04649 
 

CTOC/COP/2016/10  

ــة،      ــة اإللكترونيــة، وبعــض املســائل املعاصــرة املطروحــة يف جمــال حفــظ األدل كيفيــة مجــع األدل
األطفـال علـى اإلنترنـت، والتحـديات      ءاشـتها والعمليات السرية الراميـة إىل التسـلُّل لشـبكات    

اليت تطرحها خدمات الشبكات اخلفية وشبكات األقران. ويف حني تركِّز هذه املهـارات علـى   
ــتخدم يف    ــهل أن ُتسـ ــن السـ ــيربانية، فمـ ــا السـ ــة امل أيِّ التكنولوجيـ ــق باجلرميـ ــايا تتعلـ ــةقضـ  نظَّمـ

  واإلرهاب وتنطوي على استخدام اإلنترنت.
، أقـــام املكتـــب شـــراكات جديـــدة مـــع عـــدد مـــن ٢٠١٦ين/ينـــاير ومنـــذ كـــانون الثا  -٥٤

، واجملمَّـــع العـــاملي ةاملركـــز األورويب لشـــؤون اجلرميـــة الســـيرباني منـــهاالوحـــدات املتخصِّصـــة، 
لالبتكار التابع لإلنتربول يف سـنغافورة، ووحـدة مكافحـة االتِّجـار بالبشـر واسـتغالل األطفـال        

عالوة على ذلك، يعمل املركز الدويل لألطفـال املفقـودين   التابعة لإلنتربول يف ليون، فرنسا. و
واملستغلني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة رسالة العدالة الدوليـة، والـدول األعضـاء    
يف األمم املتحدة، والقطاع اخلاص، واألوساط األكادميية عن كثبٍ مع املكتب هبـدف ضـمان   

يـق أثـر اسـتراتيجي ملمـوس. كمـا يسـاعد التعـاون مـع         وحتق النهج املتبع يف هـذا الشـأن  تكامل 
املنتدى العاملي للخربات السيربانية واملركز العاملي لقدرات األمن السـيرباين جبامعـة أوكسـفورد    

إىل أقصـى حـد    مـن خمـاطر ازدواجيـة العمـل بـني الشـركاء واملـاحنني واملسـتفيدين         التقليـل على 
لتـابع للمكتـب، والـذي يكمِّـل بوابـة "شـريلوك"،       . ويكفـل مسـتودع اجلرميـة السـيربانية ا    ممكن

للدول األعضاء الوصـول إىل طائفـة متنوعـة مـن املـوارد القانونيـة والعمليـة مـن أجـل مكافحـة           
  اجلرمية السيربانية.

أمهيـة حامسـة يف مكافحـة اجلرميـة السـيربانية ومنعهـا.       هود التثقيف العـام واملناصـرة   وجل  -٥٥
األطفـال والقـائمني علـى     علـى تنبيـه  وارد التعليميـة للمسـاعدة   وقد وضع املكتـب عـدداً مـن املـ    

 "االبتــزاز اجلنســي"خــاطر اجلــرائم الــيت ُترتكــب عــرب اإلنترنــت مثــل   ملرعايتــهم يف الســلفادور 
واملضايقة السيربانية واإلغواء. وبإشراك األطفال مباشرة، على سبيل املثال عـن طريـق املـدارس    

بعبـــارات ســـهلة الفهـــم ومراعيـــة   متســـقةرســـالة وقائيـــة  توجيـــهواملنظمـــات الدينيـــة، ميكـــن 
طفـل   ١ ٠٠٠لالعتبارات الثقافية. ويف الفترة املشمولة بـالتقرير، جـرت توعيـة مـا يزيـد علـى       

ــة،          ــى الوقاي ــائم عل ــهج الق ــة للن ــالء األولوي ــب إي ــة الســيربانية، وسيواصــل املكت مبخــاطر اجلرمي
  بالتعاون مع الشركاء يف خمتلف أحناء العامل.

ز السـيربانية. ويف هـذا الصـدد، عـزَّ     اجلرميـة  مقوِّم أساسي ملكافحـة التعاون الدويل أيضاً و  - ٥٦
ــربط الشــبكي بــني الســلطات املســؤولة عــن مكافحــة اجلرميــة الســيربانية مــن خــالل         املكتــب ال
املبادرات اإلقليميـة. وأفضـى اجتمـاع الـربط الشـبكي يف شـرق أفريقيـا بشـأن اجلرميـة السـيربانية           

، إىل ٢٠١٥آب/أغسـطس   ٢٠و ١٩لة اإلثباتية اإللكترونية، الـذي ُعقـد يف نـريويب يـومي     واألد
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إنشاء شبكة شرق أفريقيا للعدالة اجلنائية املتعلقة باجلرمية السيربانية واألدلة اإلثباتيـة اإللكترونيـة.   
نائيــة مــه املكتــب وأمانــة الكومنولــث، عــدداً مــن مــوظفي العدالــة اجلوضــمَّ االجتمــاع، الــذي نظََّ

  وأصحاب املصلحة الرئيسيني من الدول األعضاء يف مجاعة شرق أفريقيا ودول أفريقية أخرى.
ويســعى الربنــامج العــاملي املعــين باجلرميــة الســيربانية التــابع للمكتــب إىل توســيع نطــاق      -٥٧

      أنشطته إىل مناطق أخرى يف املستقبل القريب، رهناً بتوافر متويل إضايف.
    رائم املستجدة األخرى اجل - حادي عشر

جلـرائم احليـاة الربيـة     تـدابري التصـدي  دولـة عضـواً يف تعزيـز     ٢٠دعم املكتب أكثر من   -٥٨
، وذلك باستعراض التشـريعات الوطنيـة وتزويـد املـوظفني العـاملني يف خطـوط       لديها والغابات

لـــي املعلومـــات املواجهـــة بالتـــدريب املتخصِّـــص واملعـــدات، وتـــوفري التوجيـــه امليـــداين إىل حملِّ  
 نوعيـة الـدعاوى احملالـة إىل   عني العامني من أجل حتسـني  ية واحملقِّقني، والعمل مع املدَّاالستخبار

 تتبـع أمهية هنـج " باملكتب  ونوَّهاحملاكم، وتوعية موظفي السلطة القضائية خبطورة هذه اجلرائم. 
م الـدعم إىل السـلطات املعنيـة    ية مـن جـرائم احليـاة الربيـة، وقـدَّ     األموال" وتعقُّب العائدات املتأت

التقريــر العــاملي عــن باألحيــاء الربيــة مــن أجــل تعزيــز تــدابري مكافحــة الفســاد. ونشــر املكتــب،  
، وهـو األول مـن نوعـه، ويقـدِّم التقريـر حملـة عامـة        جرائم احلياة الربية: االتِّجار باألنواع احملمية

باتـات الربيـة جبـرائم احليـاة الربيـة والغابـات       عن كيفيـة تـأثُّر األنـواع احملميـة مـن احليوانـات والن      
  واالتِّجار. وبدأ املكتب أيضاً التصدِّي للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف قطاع مصائد األمساك.

وواصل املكتب دعم الدول يف مكافحة القرصنة واجلرمية البحرية مـن خـالل مسـاعدة      -٥٩
نفــاذ القــانون البحــري. وأنشــأ املكتــب منتــدى نظــم العدالــة اجلنائيــة وبنــاء القــدرات يف جمــال إ

احملــيط اهلنــدي املعــين باجلرميــة البحريــة، وأقــام شــبكة إقليميــة لتعزيــز التعــاون وتــدابري التصــدِّي  
للجرمية البحرية على املستويني االستراتيجي والعمليـايت. واسـتمرَّ تقـدُمي الـدعم ملالحقـة أفعـال       

ة منـرب  قامـ املتحـدة وسيشـيل وكينيـا وموريشـيوس، ومشـل إ      زانيـا  القرصنة قضائيا يف مجهورية تـن 
علـى  املكتـب   عمـل لتدريب املهنيني العاملني يف جمـايل إنفـاذ القـانون والعدالـة. ويف الصـومال،      

حتسني أحوال السجون ومرافقها، وأتاح إمكانية إعادة القراصنة الصـوماليني املـدانني، وسـاعد    
نفـاذ القـانون البحـري، وقـدَّم     الالزمـة إل قـدرات  الى نَـ رهائن القرصنة بعد إطالق سراحهم، وَب

املســـاعدة التشـــريعية. ويف خلـــيج غينيـــا، واصـــل املكتـــب دعـــم اإلصـــالحات القانونيـــة الـــيت   
      تستهدف القرصنة والسطو املسلَّح.
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    االستنتاجات  -ثاين عشر
املنـال. وتكمـن    هـدٌف قريـب   نظَّمـة انضمام مجيع دول العـامل إىل اتفاقيـة اجلرميـة امل    إنَّ  -٦٠

  التحديات يف تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا.
لتنفيـذ اتفاقيـة    الالزمـة  تقدمي املساعدة التقنية يف ويواصل املكتب اتِّباع هنج استراتيجي  -٦١

اجلرميــة املنظَّمــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا مــن خــالل براجمــه املواضــيعية واإلقليميــة، هبــدف   
  الوطين واإلقليمي واألقاليمي والعاملي. كل من الصعيد هج برناجمي متكامل علىالترويج لن

وخالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، كـان توسـيع نطـاق قاعـدة املعـارف وإدارهتـا ونشـر            -٦٢
الراميـة إىل  دعـم جهـود الـدول    ساسـية يف عمـل املكتـب اهلـادف إىل     األعناصر من الاملعلومات 

والربوتوكوالت امللحقة هبا. ومن خـالل قاعـدة املعـارف املوسَّـعة،      نظَّمةاملتنفيذ اتفاقية اجلرمية 
اتفاقيــة اجلرميــة  أحكــام قُــدِّمت املســاعدة التشــريعية مــن أجــل مواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع 

  والربوتوكوالت امللحقة هبا. نظَّمةامل
عاليــة تنفيــذه، أو تشــريعي تتوقــف علــى مــدى فنــص تعاهــدي أيِّ  قيمــةأنَّ وتســليماً بــ  -٦٣

واصل املكتب تقدمي جمموعة واسعة من املساعدات التقنيـة بشـأن طائفـة عريضـة مـن املواضـيع       
ــة ــة املنظَّ كافحــةمب املتعلق ــب       اجلرمي ــز املكت ــا. وركَّ ــكاهلا ومظاهره ــع أش ــة جبمي ــرب الوطني ــة ع م

ليميــة مســاعداته يف جمــايل إنفــاذ القــانون واملالحقــة القضــائية علــى إنشــاء مراكــز وشــبكات إق  
لتبـــادل املعلومـــات االســـتخبارية اجلنائيـــة والتنســـيق، فضـــالً عـــن الـــربط الشـــبكي بـــني هـــذه   

ز املكتــب الــروابط التعاونيــة بــني بكي بــني الشــبكات، عــزَّالشــبكات. ومــن خــالل الــربط الشــ
اجملــرمني يســتغلون  نَّإذا األمــر أمهيــة بالغــة، إذ هلــاملراكــز والشــبكات ويسَّــر التعــاون الــدويل. و

العائـدات املتأتيـة مـن اجلرميـة     ، حيث ميكنـهم مراكمـة   وخارجهااإلنترنت عرب الذات اآلمنة، امل
وقـف تـدفقات   من أولويات املكتـب  ويتوفر هلم احلافز ملواصلة اإلجرام دون منغِّص. وال يزال 

  .اةمعمَّعمالت يشمل التدفقات اليت تتخذ شكل عائدات اجلرمية، مبا 
يقدِّمها املكتب إىل الدول لتنفيذ اتفاقية مكافحة اجلرميـة املنظَّمـة    واملساعدة التقنية اليت  -٦٤

ضـمن العديـد    ٢٠٣٠والربوتوكوالت امللحقة هبا ُمدجمة يف غايات خطة التنمية املستدامة لعام 
  مة.حال مكافحة اجلرمية املنظَّوكذلك التنمية عملية طويلة األمد، لكن من أهدافها. و

  
  


