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*1804902*  

  تاسعةالدورة ال
  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٥فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 

        املساعدة التقنية
تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة     

      اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا  ملكافحة
      تقرير األمانة    

    مقدِّمة  -أوًال  
ــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة امل  -١ ــة  نظَّمــةالحظ مؤمتر األطراف يف اتفــاقي عرب الوطني
، املعنون "تنفيذ األحكام املتعلقة باملســــــاعدة التقنية يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ٨/٤قراره  يف

اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية"، أنَّ املســــاعدة التقنية هي جزء أســــاســــي من العمل الذي يضــــطلع به 
اء على مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب) من أجل مســـاعدة الدول األعضـــ

والربوتوكوالت امللحقــة هبــا تنفيــذًا فعَّــاًال، ورحَّــب بــالعمــل الــذي  اتفــاقيــة اجلرميــة املنظَّمــةتنفيــذ 
  به فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية. يضطلع

علومات حمدَّثة عن أنشطة املساعدة التقنية املكتب الدول األعضاء مب ديف هذا التقرير، يزوِّو  -٢
الثامنة منذ دورة املؤمتر ذت فِّ، اليت ُنظَّمة والربوتوكوالت امللحقة هباتنفيذ اتفاقية اجلرمية املناملتعلقة ب
 .٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١إىل  ١٧يف فيينا من املعقودة 

    
 األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميةالنهج االستراتيجي الذي يتَّبعه مكتب   -ثانيًا  

    يف تقدمي املساعدة التقنية مبقتضى االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا
ساتية اوي  -٣ سيا ستراتيجي إزاء ما يقدِّمه من مساعدة تقنية ومشورة  صل املكتب اتِّباع هنج ا

املية، وضــــمن اإلطار األوســــع نطاقًا رية واإلقليمية والعإىل الدول األعضــــاء من خالل براجمه الُقْط
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مة، ُبغية مكافحة اجلرمية املنظَّمة واالتِّجار. وعلى وجه اخلصــــــوص،  تدا ألهداف التنمية املســــــ
ــــــتدامة  ،صــــــراحًة لون الســــــاميونواملمثِّرؤســــــاء الدول واحلكومات  أكَّد يف خطة التنمية املس
ون تنمية دون سالم، وال إىل إرساء السالم د"ال سبيل إىل حتقيق التنمية املستدامة   أنَّه ،٢٠٣٠ لعام

انعدام االســتقرار والعنف وإضــعاف شــاكل ي ملة التصــدِّدوا على أمهيشــدَّهم بذلك مســتدامة"، و
  أخطر عواقب اجلرمية املنظَّمة. منمؤسسات الدول، وهي 

يرمي   ، الذي٢٠١٩-٢٠١٨باإلطار االستراتيجي للفترة أيضًا ويسترشد املكتب يف ذلك   -٤
الوطين واإلقليمي واألقاليمي والعاملي.  من الصــــــعيد كلٍّىل الترويج لنهج برناجمي متكامل على إ

وضــمن اإلطار العام للربنامج املواضــيعي بشــأن اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية واالتِّجار غري املشــروع، 
تنفيذ االتفاقية  يف الدول إىلاليت تكفل تقدمي املساعدة التقنية املباشرة  ،تشمل برامج املكتب العاملية
األمم مؤمتر األطراف يف اتفاقية عمل ما يلي: الربنامج العاملي لدعم  ،والربوتوكوالت امللحقة هبا

، والربنامج العاملي لتعزيز قدرات الدول األعضـــــاء على عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمةاملتحدة ملكافحة 
الربنامج العاملي ملكافحة غســــل األموال وعائدات اجلرمية منع ومكافحة اجلرمية املنظَّمة واخلطرية، و

والربنامج العاملي املعين باجلرمية الســــــيربانية، ومتويل اإلرهاب، والربنامج العاملي ملراقبة احلاويات، 
والربنامج العاملي ملكافحة اجلرائم املتعلقة باحلياة الربية والغابات، والربنامج العاملي ملكافحة االتِّجار 

األشخاص، والربنامج العاملي ملكافحة هتريب املهاجرين، والربنامج العاملي بشأن األسلحة النارية، ب
والربنامج العاملي املعين بتعزيز التحقيقات اجلنائية والتعاون يف جمال العدالة اجلنائية على امتداد درب 

  .كافحة اجلرائم البحريةي وغرب أفريقيا، وبرنامج مالكوكايني يف أمريكا الالتينية والكاريب
شرق  ويواصل املكتب أيضًا عمله على الصعيد العاملي من خالل برامج إقليمية متكاملة يف  -٥

أوروبا، وأفغانســــتان  يا، واجلنوب األفريقي، وجنوب شــــرقأفريقيا، والدول العربية، وغرب أفريق
ي. الكاريبو الوســـطىوالدول املجاورة، وجنوب آســـيا، وشـــرق آســـيا واملحيط اهلادئ، وأمريكا 

كــان كــل برنــامج على حــدة يراعي االحتيــاجــات واألولويــات املحــدَّدة يف املنطقــة املعنيــة،  ولئن
مكافحة اجلرمية املنظَّمة  ية والدول الشــــــريكة املعنية، فإنَُّيتََّفق عليه مع الكيانات اإلقليم ملا وفقًا

   واالتِّجار غري املشروع تشكِّل عنصرًا أساسيًّا يف مجيع الربامج.
ويف العديد من احلاالت يعمل على  ،ويســــعى املكتب إىل حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة  -٦

ات حرز على صــعيد بلوغ الغايم اُملذلك باالشــتراك مع وكاالت أخرى. كما أنه يتابع مدى التقدُّ
يف إطار تلك األهداف من أجل وضع البيانات املستقاة يف مركز النقاشات بشأن إعداد السياسات 

م املكتب املســـاعدة التقنية إىل البلدان لدعم جهودها الرامية على الصـــعيدين الوطين والدويل. ويقدِّ
مها من خالل  قدَّإىل حتقيق تلك األهداف. وتشمل األمثلة األخرية على ذلك، املساعدة التقنية اليت

م إحصــائية وطنية ُظدت يف آســيا وأمريكا الالتينية من أجل وضــع ُنِقحلقات العمل اإلقليمية اليت ُع
مه إىل بلدان يف أفريقيا من أجل حتسني حرز حنو حتقيق األهداف، والدعم الذي قدَّم اُملترصد التقدُّ

  . لة اجلنائيةاإلحصاءات املتعلقة باجلرمية، مبا يف ذلك الفساد والعدا
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وتقدمي املساعدة  توسيع وإدارة قاعدة املعارف املتعلقة باجلرمية املنظَّمة،  -ثالثًا  
    التشريعية

مجيع دول العامل.  تضـــــمُّطرفًا،  ١٨٩تكاد اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، بأطرافها البالغ عددهم   -٧
املتطلبــات الواردة يف االتفــاقيــة ، عقــد املكتــب حلقيت عمــل هبــدف تعميق فهم ٢٠١٨ويف عــام 

توكوالت امللحقة هبا وتيســـــري عملية االنضـــــمام إليها أو التصـــــديق عليها من جانب الدول ووالرب
  تصبح بعد أطرافًا فيها.  مل اليت
تظلُّ أهنا إالَّ ، مة يكاد يكون عامليًّاجلرمية املنظَّاالنضــــــمام إىل اتفاقية ا الرغم من أنَّعلى و  -٨

ــــــتغلَّة بالقدر الكايف،  أمام العديد من الدول  يزال يشــــــكِّل حتديًا  نَّ تنفيذها الإذ إأداًة غري مس
م املكتب، ومن أجل تيســــــري اجلهود املبذولة على الصــــــعيد الوطين لتنفيذ االتفاقية، قدَّاألطراف. 

عاملي  من ية إىللخالل برناجمه ال خرباء من أكثر من  دعم عمل مؤمتر األطراف، املســـــــاعدة التقن
ية.   ٦٠ فاق بات االت فًا مع التركيز على متطل لة طر عدَّدو هبدف تثقيف األجيال  كما أ املكتب، 

ت تلك النمائط عدَّمنيطة تعليمية ملؤســـســـات التعليم العايل. وقد ُأ ١٤القادمة من صـــانعي القرار، 
كتب العاملي لتنفيذ إعالن املامج من برن ل جزءًاإطار مبادرة التعليم من أجل العدالة، اليت تشـــكِّ يف

مت لتتناســـــب مع خمتلف املناطق حبيث تتضـــــمن الســـــوابق القضـــــائية مِّالدوحة. كما أهنا صـــــُ 
يدة اليت ختصُّووالببلي يات وغريها من املواد املف لك  غراف يد من ت عداد املز ناطق. وجيري إ لك امل ت

شر وهتريب امل تِّجاروالفساد واالزاهة واإلرهاب األخالقيات والنستتناول النمائط اليت  هاجرين بالب
  .والعدالة اجلنائيةالسيربانية  ميةواألسلحة النارية واجلر

وقد ســـعى املكتب، كجزء من جهوده املتواصـــلة من أجل حتســـني قدرة الدول األطراف   -٩
ــــــيع وإدارة قاعدة  املعارف املتعلقة على مواءمة ُأُطرها القانونية مع اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، إىل توس

بالتدابري التشــريعية واإلدارية الرامية إىل مكافحة اجلرمية املنظَّمة. وألجل ذلك، يعكف املكتب على 
ــــــيع بوَّ ــــــم "بوَّتوس ابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية" ابة إدارة املعارف املعروفة باس

نوعًا من اجلرائم،  ١٥ابة "شـــريلوك" تغطي فها بوَّ"شـــريلوك"). وباتت املوارد اليت تســـتضـــي ابة(بوَّ
ات، وغسل خدِّربامل تِّجارمة، والفساد، والتزوير، واالوهي حتديدًا املشاركة يف مجاعة إجرامية منظَّ

األموال، وإعاقة ســري العدالة، واجلرمية الســيربانية، والقرصــنة واجلرائم البحرية، وهتريب املهاجرين، 
ــــــخاص تِّجارواال باملمتلكات الثقافية، وجرائم احلياة الربية (مبا يف ذلك جرمية  تِّجار، واالباألش

باألســـلحة النارية، وأضـــيفت إليها  تِّجارفة، واالالغابات ومصـــائد األمساك)، واملنتجات الطبية املزيَّ
  .مؤخرًا جرمية اإلرهاب

ــريلوك"بوَّ وتســتضــيف  -١٠ واحدة  ي كلُّســت قواعد بيانات، تغطِّ ،يف الوقت الراهن ،ابة "ش
منها موضـــــوعًا خمتلفًا من املواضـــــيع التالية: الســـــوابق القضـــــائية، والتشـــــريعات، والببليوغرافيا، 

كما تستضيف دليًال تشريعيًّا يتضمن ة. واملعاهدات، واالستراتيجيات، والسلطات الوطنية املختصَّ 
  رات إدماج أحكامها يف التشريعات الوطنية.معلومات عن متطلبات االتفاقية الرئيسية وخيا

، حسب ٢٠١٧ من عام منذ حزيران/يونيهابة "شريلوك" األكثر استخدامًا لبوَّ ١٠الـوالدول   -١١
نازيل يا، ، هيالترتيب الت ماال، بوليف يك، غواتي : الواليات املتحدة األمريكية، اهلند، بريو، املكســــــ



CTOC/COP/2018/11
 

4/18 V.18-04902 
 

ابة لبوَّ  املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية. وميكناألرجنتني، كولومبيا، الفلبني، اململكة 
ــــريلوك" أن ُت ــــتخَد"ش ــــني مثل حمقِّس ــــرطة واملم من جانب املمارس ني العامني والقضــــاة. دَّعقي الش

استخدامها أيضًا كأداة رصد لواضعي السياسات احلكومية، وكأداة لتوعية اجلمهور ووسائط  وميكن
للباحثني وواضـــعي الســـياســـات والتشـــريعات القانونية وجلميع املشـــاركني اإلعالم، وكأداة إعالمية 

ابة "شــريلوك" على حنو متزايد أداة عرب الوطنية. وقد أصــبحت بوَّ اجلرمية املنظَّمةي ملكافحة التصــدِّ  يف
  تعليمية تستخدمها املؤسسات األكادميية يف مجيع أحناء العامل.

ابة حسـب البلد و/أو املنطقة وحسـب مواد هذه البوَّ وميكن البحث يف مجيع قواعد بيانات  -١٢
االتفاقية ونوع اجلرمية. كما ميكن تضييق نطاق البحث يف املوارد باختيار كلمات رئيسية ومسائل 

ة جماالت اإلجراءات اخلاصة وأحكام االتفاقية اليت املسائل الشاملة لعدَّ ة جماالت. وتضمُّشاملة لعدَّ
عرب الوطنية،  اجلرمية املنظَّمةتيسِّر التعاون الدويل يف جمال املالحقة القضائية الفعَّالة وحماكمة مرتكيب 

ساليب  شتركة، وأ ساعدة القانونية املتبادلة، والتحقيقات امل سليم املطلوبني وامل ومن تلك األحكام ت
، مثل منع اجلرمية أو محاية الضحايا اصة. وميكن للمسائل الشاملة أن تكون أوسع نطاقًااخل تحرِّيال

ــــــاين للجرمية والشــــــهود، أو ميكن أن تكون هلا عالقة مبوضــــــوع معني، مثل الُب  املنظَّمةعد اجلنس
 على مجع الســوابق القضــائية بشــأن املســائليًّا اســتخدام األدلة اإللكترونية. ويعكف املكتب حال أو

  السيربانية، والفساد. ميةواإلرهاب، واجلر اجلرمية املنظَّمةالشاملة مثل الصالت القائمة بني 
تتضــــــمن خمتلف  ،قاعدة بيانات عن االســــــتراتيجيات أيضــــــًا"شــــــريلوك"  بوَّابةوتتضــــــمن   -١٣
ـالسياسات الوطنية املتعلقة بأنواع اجلرمية   وثائق بيانات   . وباإلضافة إىل ذلك، فقد أصبحت قاعدة١٥ال

ن حالة التصديق على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا وعلى معنية باملعاهدات متاحة أيضًا، وهي تبيِّ
تقدمي تشريعاهتا وسوابقها القضائية ووثائق   الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة. وُتشجَّع الدول على

  ). unodc-sherloc@un.orgاإللكتروين (  الربيدسياساهتا املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظَّمة إىل األمانة ب
ة يف إطار اتفاقية األمم وواصـــل املكتب عمله على تعهُّ  -١٤ د دليل الســـلطات الوطنية املختصـــَّ

اتفاقية اجلرمية و ١٩٨٨املتحدة ملكافحة االتِّجار غري املشروع يف املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة 
ـــــِّ )، ُو٢٠١٦( ٢٣٢٢بقرار جملس األمن  مًالتوكوالت امللحقة هبا وتطويره. وعواملنظَّمة والرب ع س

نطاق الدليل ليشـــــمل الســـــلطات الوطنية املختصـــــة املعينة لتيســـــري التعاون يف احلاالت املتصـــــلة 
، ســيتضــمن الدليل ٢٠١٩ باإلرهاب، مبا يف ذلك عن طريق تبادل األدلة الرقمية. واعتبارًا من عام

ل الســـلطات املختصـــة املعينة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد، وهو ما ســـيمثِّ أيضـــًا
  خطوة أخرى يف تطوير املركز اجلامع للمعلومات لتيسري التعاون الدويل.

ــــــأ املكتب مســــــتودع بيانات   -١٥ ــــــتخدام خدِّرراقبة اململوباإلضــــــافة إىل ذلك، أنش ات باس
ــــــتند يف ذلك إىل الواليات الواردة يف املادة بوَّ تكنولوجيا ــــــريلوك"، واس من االتفاقية  ١٨ابة "ش
نة مخدِّرالوحيدة لل ــــــ ملادة ١٩٦١ات لس ية املؤثِّ ١٦، وا فاق نة من ات ــــــ ية لس ، ١٩٧١رات العقل

رات العقلية ثِّات واملؤخدِّرغري املشــروع يف امل تِّجارمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال ٢٠  واملادة
هذا املســـتودع بصـــفة رئيســـية التشـــريعات اليت تصـــدرها الدول األطراف  . ويضـــم١٩٨٨ُّ لســـنة
فاذًا يات الثالث. ويتضــــــمن أيضـــــــًا  إن فاق لك االت ــــــِّ  لت قة أدوات تيس ر نشــــــر املعلومات املتعل
لصـــــلة ات، وهي أدلة الســـــلطات الوطنية املختصـــــة، املعينة مبوجب األحكام ذات اخدِّرامل مبراقبة
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ــة امل من ــة ملراقب ــاملواردخــدِّراالتفــاقيــات الــدولي  ات، وتعليقــات على االتفــاقيــات، ووصــــــالت ب
الـــدول على زيـــارة موقع قـــاعـــدة البيـــانـــات، املتـــاح على  واملنشــــــورات األخرى. وُتشــــــجَّع

، وتقــدمي أحــدث التشــــــريعــات املتعلقــة https://drugcontrolrepository.unodc.org  التــايل:  العنوان
  لديها. اتخدِّرامل مبراقبة
ى ة قنوات. أوهلا وأمهها أن يتلقَّوُتســــــتمدُّ املعلومات الواردة يف بوَّابة "شــــــريلوك" من عدَّ  -١٦

اهتا الدائمة إلدراجها املكتب التشــريعات والســوابق القضــائية من الدول األطراف مباشــرة عرب بعث
يانات. كما تصـــــــل معلومات من خمتلف الوزارات احلكومية، ومن األخصـــــــائيني  يف قواعد الب

عون، مثل طالب القانون واملمارســـــني املمارســـــني يف جمال العدالة اجلنائية. وثانيها أن جيري متطوِّ
. وثالثها، أن جيري املكتب القانونيني، حبوثًا ويرســلون التشــريعات والســوابق القضــائية إىل املكتب

عة عني أو املجمَّاة من املتطوِّيف ســـــياق أنشـــــطة املســـــاعدة التقنية. وختضـــــع املعلومات املتلقَّ حبوثًا
ق من جانب البعثات الدائمة ذات الصــــــلة قبل حتميلها خالل حبوث املكتب الحقًا لعملية حتقُّ من

تها، يتراسل املكتب بصفة منتظمة مع البعثات "شريلوك". ولضمان جودة املعلومات ودقَّ على بوَّابة
ــــــفوية يدعو فيها الدول إىل التيقُّالدائمة، وُيصــــــدر مذكِّ ن والتحقُّق من املعلومات الواردة رات ش

رات شــــفوية بوَّابة "شــــريلوك". ومنذ الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، أصــــدر املكتب أربع مذكِّ يف
  النوع. هذا من
ا واســــعًا وتتضــــمن موارد مســــتمدة من أكثر من "شــــريلوك" نطاقًا جغرافيًّابة ي بوَّوتغطِّ  -١٧
قضــية  ٢ ٧٠٠أكثر من  ابة "شــريلوك" تتضــمن، كانت بو٢٠١٨َّبلدًا. ففي حزيران/يونيه   ١٩٠

م على ستخَدُت ابة أداًةخالصة ببليوغرافية. وقد أصبحت البوَّ ٨٠٠وحوايل  حكم قانوين ٧ ١٠٠و
حاالت الذروة مستخدمًا، وبلغ يف  ٦٥٠ا إىل مستخدميها يوميًّ نطاق واسع فوصل متوسط عدد

ــــــتخدم يوميًّ ١ ٢٠٠ ابة بتعدد اللغات؛ فهي متاحة جبميع لغات األمم املتحدة ســــــم البوَّ. وتتَّامس
  الرمسية الست.

ر على اخلرباء الوطنيني تقدمي مســـامهاهتم املباشـــرة يف وينوي املكتب يف املســـتقبل أن ييســـِّ   -١٨
قيد يًّا ابة "شــريلوك" من خالل إنشــاء وصــلة خارجية للمســامهني، وهي حالالبيانات على بوَّقواعد 

      ابة.اإلعداد، لإلسراع يف مجع املعلومات والتحديث املتواصل للقوانني واملوارد املوجودة على البوَّ
مة تعزيز التعاون الدويل يف الشؤون القضائية من أجل مكافحة اجلرمية املنظَّ  -رابعًا  

    عرب الوطنية 
هنى املكتب عمله بشــأن إعادة إنشــاء أداة كتابة طلبات أأثناء الفترة املشــمولة هبذا التقرير،   -١٩

غ واملساعدة القانونية املتبادلة، وهي أداة إرشادية مصمَّمة ملساعدة ممارسي العدالة اجلنائية على ص
سرعة. وُقدِّم عرض إيضاحي هل سبات، منها املؤمتر ذه األداة يف عدَّطلبات املساعدة القانونية ب ة منا

 ،)٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٥-١٠الثاين والعشرون للرابطة الدولية ألعضاء النيابات العامة (بيجني، 
ماع فريق ليون ماين (-واجت تابع ملجموعة الث تشــــــرين  ٥-٣روما ملكافحة اجلرمية واإلرهاب ال

ذ القانون يف آســــــيا واملحيط اهلادئ، التابعة واجتماع شــــــبكة أجهزة إنفا ،)٢٠١٧األول/أكتوبر 
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). ٢٠١٧تشــــرين الثاين/نوفمرب  ١٧-١٥، ســــولملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي (
  وأصبحت األداة اآلن متاحة كمرجع مفتوح على املوقع الشبكي للمكتب.

ء على منع وواصـــــــل املكتب، من خالل برناجمه العاملي لتعزيز قدرات الدول األعضـــــــا  -٢٠
ــــــلطات  اجلرمية املنظَّمةومكافحة  ــــــائل اجلنائية، ودعم الس واخلطرية، تعزيز التعاون الدويل يف املس
ــيما عن طريق تقدمي الدعم إىل شــبكات التعاون القضــائي اإلقليمية الثالث: شــبكة  املركزية، ال س

ـــلطات املركزية وامل ـــبكة غرب أفريقيا)،  املنظَّمةاجلرمية ني العامني ملكافحة دَّعغرب أفريقيا للس (ش
ي الســلطات املركزية يف بلدان املنشــأ والعبور واملقصــد من أجل التصــدِّ وني العامني دَّعاملوشــبكة 
ــــــطى  املنظَّمةللجرمية  ــــــيا الوس ــــــبكة آس ــــــطى وجنوب القوقاز (ش ــــــيا الوس عرب الوطنية يف آس
ر هذه الشــــبكات ى. وتيســــِّ القوقاز)، وشــــبكة التعاون القضــــائي ملنطقة البحريات الكرب  وجنوب

االتصال املباشر والتعاون العمليايت بني السلطات املركزية و/أو السلطات املختصة بشأن املساعدة 
ني العامني والقضـاة وموظفي إنفاذ دَّعدة بني املالقانونية املتبادلة وتبادل املعلومات واملمارسـات اجليِّ

املمارســني يف جمال العدالة اجلنائية على التعاون الدويل ز قدرات األخصــائيني أهنا تعزِّ  القانون. كما
  يف املسائل اجلنائية.

ــــــأن التعاون لتدريب املدرِّ وخالل الفترة املشــــــمولة بالتقرير، أجنز املكتب برناجمًا  -٢١ بني بش
املمارســني يف جمال العدالة األخصــائيني جهات االتصــال الوطنية ولفائدة الدويل يف املســائل اجلنائية 

من أعضــاء النيابات العامة والقضــاة وموظفي  ٣٣٣اجلنائية يف منطقة شــبكة غرب أفريقيا. ودرِّب 
أجهزة إنفاذ القانون وموظفي اإلنتربول يف بنن وبوركينا فاســـــو وتوغو والســـــنغال وغامبيا وغانا 

يا يا وغين يا. مث أْط-وغين مايل والنيجر ونيجري يا و كابو فريدي وكوت ديفوار وليرب لع بيســـــــاو و
سو املتدرِّ ستحدثت بوركينا فا سبة. ونتيجة لذلك، ا بون أقراهنم يف تلك البلدان على معارفهم املكت
  ا سلطة مركزية.رمسيًّ
وواصــــلت شــــبكة غرب أفريقيا تعاوهنا مع برامج وشــــبكات أخرى من أجل تعزيز قدرة   -٢٢

ــــــكال اجلرائم  ــــــي العدالة اجلنائية على التحقيق يف خمتلف أش املنظَّمة عرب الوطنية ومالحقة ممارس
اجتماعها العام الســـادس  ٢٠١٦تشـــرين الثاين/نوفمرب  ١١إىل  ٨مرتكبيها. فعقدت يف الفترة من 

يف نيامي، بالتعاون مع حكومة النيجر ومشــــروع "كرميجســــت" وبرنامج املكتب العاملي ملكافحة 
ــــ ٤٥هتريب املهاجرين. وناقش ما جمموعه  ــــائل جهة اتصــــال وخبريًا من ش بكة غرب أفريقيا مس
إىل  ٢٤ويف الفترة من بــالكوكــايني وهتريــب املهــاجرين.  تِّجــارالتعــاون الــدويل على مكــافحــة اال

عقدت شبكة غرب أفريقيا وشبكة غرب أفريقيا املشتركة بني  ،٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر   ٢٦
سنغال استرداد املوجودات اجتماعًا عامًّالوكاالت ال رك يف االجتماع ما يزيد وشا .مشتركًا يف ال

ــــــؤوًال من مجيع بلــدان اجلمــاعــة االقتصـــــــاديــة لــدول غرب أفريقيــا (اإليكواس)،  ٤٠على  مس
ي وموريتانيا وحمكمة العدل التابعة لإليكواس ومفوضـــــية اإليكواس. تومي وبرينســـــيب  ســـــان  ومن
واس دون اإلقليمية، زت املناقشات على التحديات املتعلقة بتسليم املطلوبني داخل منطقة اإليكوركَّ
يواجه مســـــؤويل املنطقة من عقبات يف جمال حجز العائدات اإلجرامية وجتميدها ومصـــــادرهتا  وما

عقـــدت اإليكواس ومبـــادرة  ،٢٠١٧كـــانون األول/ديســــــمرب  ١٥و ١٤وإدارهتـــا. ويف يومي 
حلقة عمل بشـــأن  ، يف فيينا،باألشـــخاص وهتريب املهاجرين" تِّجارالعاملي على مكافحة اال  "العمل
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باألشخاص وهتريب املهاجرين. وحضر  تِّجارالتعاون اإلقليمي يف املسائل اجلنائية ُركِّز فيها على اال
حلقة العمل تلك خرباء وجهات اتصــال من اإليكواس من بوركينا فاســو والســنغال وغامبيا وغانا 

  .وكوت ديفوار ومايل والنيجر ونيجرييا
وجنوب القوقاز اجتماعها العام اخلامس يف أستانا يف الفترة  وعقدت شبكة آسيا الوسطى  -٢٣
ي العام يف كازاخســـتان. دَّع، بالتعاون مع مكتب امل٢٠١٦تشـــرين الثاين/نوفمرب  ٣٠إىل  ٢٨من 

ــــــلطات مركزية و قون من مثانية بلدان من بلدان هذه ون عامون وحمقِّمدَّعوحضــــــر اجتماعها س
لون عن املحكمة اد الروسي وهولندا والواليات املتحدة وممثِّنظراؤهم من االحت هاملنطقة، كما حضر

ية حلقوق اإلنســـــــان. وركَّ خدام اإلاألوروب ــــــت ماع على منع اس ية ز االجت نترنت ألغراض إرهاب
ا الوســطى وجنوب تنشــيط عمل شــبكة آســييًّا ومكافحة مســتخدميها لتلك األغراض. وجيري حال

ز أكثر على اجلانب العمليايت يف جمال املســـاعدة تركِّ ومن املزمع تطويرها لتصـــبح شـــبكًة ،القوقاز
القانونية املتبادلة يف آســــيا الوســــطى وجنوب القوقاز من أجل تعزيز التنســــيق اإلقليمي واألقاليمي 

ضايا  شأن ق ضًااجلرمية املنظَّمةوتبادل املعلومات عرب احلدود و/أو األدلة ب ستعمل أي سري  . و على تي
دة وتنفيذ طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة. أما اخلطوة التالية االتصــاالت وتبادل املمارســات اجليِّ

ل يف ربط هذه الشبكة بالشبكات األخرى املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة وبالوكاالت من فتتمثَّ
  املنطقة.هذه خارج 
نطقة البحريات الكربى اســـتنادًا إىل منوذج الشـــبكة وأنشـــئت شـــبكة التعاون القضـــائي مل  -٢٤

تشــــرين  ١قت يف اخلرطوم يف طِلالقضــــائية األوروبية وشــــبكة غرب أفريقيا وشــــبكات مماثلة، وُأ
ثاين/نوفمرب  من جانب املكتب واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى بدعم من  ٢٠١٧ال

عام يف منط قة البحريات الكربى وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. مكتب املبعوث اخلاص لألمني ال
، مجهورية أفريقيا الوســطى، بوروندي، أوغندا، وهي: أنغوال ،دولة ١٢ حاليًّاهذه الشــبكة  وتضــمُّ

، السودان، زامبيا، رواندا، جنوب السودان، مجهورية الكونغو الدميقراطية، زانيا املتحدةمجهورية تن
  الشبكة. تزال الدعوة قائمة للدول األخرى يف املنطقة لالنضمام إىل هذه كينيا. وال، الكونغو

، اجتماع غري رمسي لشــبكات التعاون ٢٠١٧تشــرين األول/أكتوبر  ٤ُعقد يف فيينا، يف و  -٢٥
لو شــــبكة آســــيا الوســــطى وجنوب القوقاز، وشــــبكة القضــــائي اإلقليمية. وحضــــر االجتماع ممثِّ

شــــبكة القضــــائية األوروبية، وشــــبكة التعاون القضــــائي ملنطقة الكومنولث ملوظفي االتصــــال، وال
ـــبكة غرب أفريقيا. -البحريات الكربى، والشـــبكة اإليبريية األمريكية للتعاون القضـــائي الدويل وش

وتبادل املشــــاركون يف االجتماع جتارهبم وأبرزوا منافع زيادة التعاون وتقاســــم املعلومات وتبادل 
خرى. واتُّفقوا على إنشاء آلية تنسيق غري رمسية لضمان التقاء أعضاء املشاركة يف أنشطة الدول األ

  .الشبكات مرة واحدة على األقل كل سنة
لفريق خرباء  ، عقــد املكتــب اجتمــاعــًا٢٠١٧تشــــــرين األول/أكتوبر  ٦و ٥ويف يومي   -٢٦
 ة املنظَّمةاجلرميالصـــــــادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة  ٨/١فيينا لدعم تنفيذ القرار  يف

"تعزيز فعالية الســــــلطات املركزية املعنية بالتعاون الدويل يف املســــــائل اجلنائية من أجل   واملعنون:
من  عرب الوطنية". وتبادل يف ذلك االجتماع واحد وعشــــــرون خبريًا املنظَّمةي للجرمية التصــــــدِّ

دة بشأن مسائل رساهتم اجليِّة من مجيع املناطق جتارهبم ومماالسلطات املركزية أو السلطات املختصَّ 
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من قبيل أدوار الســــــلطات املركزية ووظائفها، والتعاون فيما بني الوكاالت، وإدارة القضــــــايا، 
  واملوارد، واألدلة اإللكترونية.

    
    تعزيز تدابري العدالة اجلنائية املتَّخذة للتصدِّي لغسل عائدات اجلرمية  -خامسًا  

م املكتب مســــــاعدة إىل دول أعضــــــاء لتمكينها من بالتقرير، قدَّخالل الفترة املشــــــمولة   -٢٧
اخلطرية، ومشلت املســاعدة تعيني  اجلرمية املنظَّمةالكشــف عن الصــالت القائمة بني غســل األموال و

ل هدف املكتب هني خمتصـــني يف خمتلف املناطق دون اإلقليمية. ويف البلقان وغرب أفريقيا، متثَّموجِّ
ة ملكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب، مع التركيز على تطوير وحدات م شـــاملُظيف إنشـــاء ُن

زت أنشطة املكتب على ي وأمريكا الوسطى، ركَّاالستخبارات املالية وتعزيزها؛ ويف منطقة الكاريب
على منع هتريب األموال النقدية الســائبة والصــكوك القابلة للتداول حلاملها؛ املنطقة مســاعدة بلدان 

ل اهلدف يف تعزيز إجراءات مصــــــادرة املوجودات؛ ويف جنوب شــــــرق ب األفريقي، متثَّويف اجلنو
الة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ ويف وسط آسيا، عمل املكتب على إرساء إجراءات فعَّ

ل هدف املكتب يف تعزيز أمانة فريق العمل املعين مبكافحة غســـــــل األموال يف أفريقيا أفريقيا، متثَّ
ى؛ وعلى غرار منطقة جنوب شرق آسيا، عمل املكتب يف منطقة املحيط اهلادئ على إرساء الوسط

  الة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.إجراءات فعَّ
ـــادات مصـــمَّمة حســـب الطلب وتدريبات تتَّ ٨٨ت حنو وتلقَّ  -٢٨ صـــل بتنفيذ املعايري دولة إرش

اإلرهاب وتعزيز التشــــــريعات املتعلقة مبصــــــادرة الدولية هبدف مكافحة غســــــل األموال ومتويل 
ـــاعد املكتب، من خالل تقدميه للمســـاعدة التقنية والتدريب، الدول األعضـــاء على  املوجودات. وس

ل يف احلد بقدر كبري من من أهداف التنمية املســــــتدامة املتمثِّ ٤-١٦م حنو حتقيق اهلدف إحراز تقدُّ
ــالتدفُّ ــترداد األصــول املســروقة وإعادهتا ومكافحة قات غري املشــروعة لألموال واألس لحة، وتعزيز اس

. وَتعزَّزت شـــبكة اجلنوب األفريقي املشـــتركة بني ٢٠٣٠، حبلول عام اجلرمية املنظَّمةمجيع أشـــكال 
دة أو املصــادرة أو قيمة املوجودات املجمَّأنَّ  ٢٠١٧الوكاالت الســترداد املوجودات، فقد أبلغت يف 

. وواصل ٢٠١٦مليون دوالر يف عام  ٢٣بـــــ مليون دوالر مقارنًة ٧٦أكثر من عليها بلغت  اُملحاَفظ
رة على الصــــعيدين تنفيذ دورته التدريبية بشــــأن التحقيق يف عمليات العمالت املشــــفَّ أيضــــًااملكتب 

عاون بني املحقِّ تزالوطين واإلقليمي. وركَّ يدة لتعزيز الت جد هارات  لدورة على تطوير م قني على ا
  رة والتعاون الدويل يف القضايا املتعلقة هبا. مفهوم العمالت املشفَّاستيعاب 

    
    إنفاذ القانون والتنسيق بني املؤسسات علىحتسني التعاون   -سادسًا  

خالل الفترة املشــــــمولة بالتقرير، واصــــــل املكتب تعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال إنفاذ   -٢٩
ــــــاء مراكز إقليمية  ــــــائل منها إنش وتقدمي الدعم هلا، مثل املركز اإلقليمي للمعلومات القانون بوس

اإلسالمية) -والتنسيق يف آسيا الوسطى، وخلية التخطيط املشتركة بني أفغانستان وإيران (مجهورية
وباكســــــتان، ومركز املعلومات اجلنائية ملكافحة املخدِّرات يف منطقة اخلليج التابع ملجلس التعاون 

حتديدًا  إىل ذلك، عمل املكتب مع بلدان يف جنوب آســــــيا، وهيلدول اخلليج العربية. وإضــــــافة 
اســتخبارايت وتنســيقي   بنغالديش وبوتان وســري النكا وملديف ونيبال واهلند، هبدف إنشــاء مركز
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عرب الوطنية. وتوفر تلك املراكز منابر موثوقة وحيادية  اجلرمية املنظَّمةإقليمي جلنوب آســــيا بشــــأن 
  وعملياتية لتبادل املعلومات االستخبارية اجلنائية وتنسيق العمليات املتعددة األطراف.

وشجَّع املكتب أيضًا على التعاون األقاليمي فيما بني املنظمات واملراكز الدولية واإلقليمية   -٣٠
ن، مثل مركز املعلومات والتنســـــيق ملكافحة جرائم املخدِّرات يف آســـــيا القائمة املعنية بإنفاذ القانو

واملحيط اهلادئ، ومكتب الشــــــرطة األورويب، ومركز املعلومات اجلنائية ملكافحة املخدِّرات التابع 
، ومركز إنفاذ نتربول)(اإل ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، واملنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية

نوب شــرق أوروبا، واملركز اإلقليمي للمعلومات والتنســيق يف آســيا الوســطى، واملنظمة القانون جل
العاملية للجمارك. وتعرف هذه املبادرة باســــم "الربط الشــــبكي بني الشــــبكات". وهي هتدف إىل 

جسور التعاون وتوطيدها بني الكيانات املشاركة هبدف تعزيز فعالية تلك الكيانات يف مكافحة  مد
املنظَّمة من خالل تبادل املعلومات االستخبارية اجلنائية وتنسيق العمليات املتعددة األطراف  اجلرمية

قات املالية غري املشــروعة. وقد بدأ العمل على وضــع إجراءات اليت تســتهدف اجلرمية املنظَّمة والتدفُّ
  تشغيلية غري رمسية من أجل تبسيط اتصاالت العمل فيما بني تلك الكيانات.

تعزيزًا للتعاون بني مؤسسات التدريب على إنفاذ القانون، روَّج املكتب لشبكة مؤسسات و  -٣١
". وتعمل هذه الشـــــبكة مبثابة منرب لتبادل LE TrainNetالتدريب على إنفاذ القانون املعروفة باســـــم "
التدريبية بني واملمارســـات الفضـــلى فيما بني املؤســـســـات املناهج التدريبية واملواد واملنهجيات واملدرِّ

والتعليمية يف جمال إنفاذ القانون. ولتعزيز هذه الشـــبكة، تعاون املكتب مع اإلنتربول، واملنظمة العاملية 
للجمارك، ومكتب الشـــــرطة األورويب، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ووكالة االحتاد األورويب 

بالتثقيف والتدريب يف جمال إنفاذ للتدريب على إنفاذ القانون، كما تعاون مع كيانات وطنية تعىن 
ز على تطوير قواعد مؤسسة، وتركِّ ٣٠٠أكثر من  حاليًّاالشبكة  القانون من مجيع أحناء العامل. وتضمُّ

البيانات اخلاصة بتلك املؤسسات، اليت ستربط بقواعد بيانات مماثلة أنشئت يف إطار مبادرات أخرى. 
شاء موقع شبكي مشترك يهدف إىل تبسيط عملية البحث عن يف إن حاليًّاوباإلضافة إىل ذلك، ُينظر 

  الدورات التدريبية أو عن معلومات بشأن تلك املؤسسات ومواضيع أخرى.
وعالوة على ذلك، يواصــــــل املكتب واملنظمة العاملية للجمارك، من خالل برنامج مراقبة   -٣٢

طر لديها وضــمان أمن ســالســل احلاويات، بناء قدرات البلدان اليت تســعى إىل حتســني إدارة املخا
التوريد وتيســـري التجارة يف املوانئ البحرية واملطارات ملنع نقل الســـلع غري املشـــروعة عرب احلدود، 

رات والســـلع االســـتراتيجية ذات االســـتخدام املزدوج واألحياء ات واألســـلحة واملتفجِّخدِّرمثل امل
الوحدات التشــــــغيلية يف تلك البلدان  الربية واملنتجات احلرجية غري املشــــــروعة. وبعد أن ختضــــــع

ص بشــأن مواضــيع مثل التجارة ي تدريب متخصــِّ لدورات تدريبية نظرية وعملية، ميكنها أيضــًا تلقِّ
  االستراتيجية، ومراقبة الصادرات، واجلرائم املتعلقة باحلياة الربية.

بلدًا  ٤٨وبرية ومطارات يف  يف موانئ حبرية حاليًّاالعاملي ملراقبة احلاويات  الربنامج فَّذوُين  -٣٣
ي، وغرب أفريقيا، والشرق األوسط، وغرب آسيا ووسطها، وجنوب يف أمريكا الالتينية والكاريب

آســيا وجنوب شــرقها. وتربهن نتائج املضــبوطات، يف مجلة أمور، على أمهية وفعالية هذا الربنامج. 
 كيلوغرامــًا ١٦٢، ومن الكوكــايني كيلوغرامــًا ٢٢٠ ٤٨ بط أكثر منضــــــُ  ،٢٠١٧ففي عــام 

رات العقليـــة، كيلوغرامـــًا من املؤثِّ ١٢٣ب، ومن القنَّ كيلوغرامـــًا ٠٣٣ ٢اهلريوين، و  من
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كيلوغرامات من الســــــالئف،  ٠٠٢ ١٧٠رات النفســــــانية اجلديدة، وكيلوغرام من املؤثِّ  ٨٠٠و
ستراتيجية و  ١٧و سلع ا ضائع سيجارة، إىل جانب كميات كبرية من  ٢١٥ ٨١٦ ٥٨٠حاوية  الب

  .عةفة واملنتجات البيئية والكحول واملركبات والسلع املتنوِّاملزيَّ
شاء وحدات ملراقبة املوانئ، ويتمثَّ  -٣٤ سية لربنامج مراقبة احلاويات يف إن صر األسا ل أحد العنا

ــاليًّ ،تضــــــمُّ ــانون من أجــل تعزيز التعــاون فيمــا بني الوكــاالت.  ةعــدَّ ،امث ــاذ الق وكــاالت إلنف
ية أخرى، مثل القطاع اخلاص،   وجيري فاعلة معن التشــــــجيع بنشـــــــاط على التعاون مع جهات 
  .طريق تيسري عقد اجتماعات توعية عن
    

    جار باألشخاص وهتريب املهاجريناملساعدة التقنية يف مكافحة االتِّ  -سابعًا  
واصـــــــل املكتب جهوده الرامية إىل دعم التصـــــــديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة   -٣٥
التِّجار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفال، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق ا

الرب والبحر واجلو، املكمِّلني التفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عرب الوطنيـــة، 
طرفًا، يف حني يضــــــمُّ  ١٧٣ حاليًّاويضــــــمُّ بروتوكول االتِّجار باألشــــــخاص  )١(تنفيذمها. ودعم

  .طرفًا ١٤٦بروتوكول هتريب املهاجرين 
صة معنية بوضع املعايري و  -٣٦ خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصدر املكتب منشورات متخصِّ

نبذة عن السوابق القضائية بشأن مسائل اإلثبات لفائدة املمارسني، ومن ضمن تلك املنشورات: "
ــــــ تِّجــاريف قضــــــــايــا اال بــالبشــــــر  تِّجــارجمموعــة أدوات عن اال)، و"٢٠١٧" (خــاصبــاألش

مفهوم املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى )، وورقة مناقشـــــــة بعنوان "٢٠١٧(  "لصــــــحفينيل
ابة قواعد البيانات العامة املعنية ). كما أطلق املكتب بو٢٠١٧َّ" (بروتوكول هتريب املهاجرين يف
ابتان البوَّ ). وتضـــــم٢٠١٧ُّابة املعارف املعنية بتهريب املهاجرين () وبو٢٠١٦َّبالبشـــــر ( تِّجارباال

ســــوابق قضــــائية وتشــــريعات وموارد ببليوغرافية، وهتدفان إىل تعزيز تبادل املعارف بشــــأن تدابري 
، نشـــــر فريق التعاون املشـــــترك بني الوكاالت ملكافحة ٢٠١٦ي العدالة اجلنائية. ويف عام تصـــــدِّ

جمموعة أدوات إرشادية يف جمال تصميم برامج لذي ينسق املكتب أعماله، "باألشخاص، ا تِّجاراال
ــــــخاص تِّجاري لالوتقييمها: تســــــخري املعارف املتراكمة يف التصــــــدِّ تِّجارمكافحة اال ". باألش

ذلك املنشور األول من نوعه داخل منظومة األمم املتحدة. ونشر ذلك الفريق أيضًا ورقات   وكان
)، ٢٠١٦( تِّجاروتقييم أنشــطة مكافحة اال تِّجارالة لضــحايا االصــاف الفعَّبشــأن توفري ســبل االنت

 تِّجارأثناء األزمات اإلنســانية، واألبعاد اجلنســانية لال تِّجاركما أصــدر موجزات تناولت أنشــطة اال
باألشــــخاص ومركز الالجئ. ويتزايد إقرار املمارســــني بفائدة هذا النوع  تِّجارباألشــــخاص، واال

اإلجراءات القضـــائية الوطنية. ومن األمثلة على ذلك قرار املحكمة الذي  املواد، مبا يف ذلك يف من
  )٢(.٢٠١٧صدر يف جنوب أفريقيا يف عام 
                                                                    

ات واجلرمية (املكتب) يف ذلك املجال خدِّراألمم املتحدة املعين بامللة عن أنشطة مكتب ترد معلومات مفصَّ  )١(  
  .CTOC/COP/2018/3و CTOC/COP/2018/2وثيقيت املؤمتر  يف

(وهي مدرجة يف بوَّابة املعارف اخلاصة  41/942/2016، القضية رقم Makhosini Mathews Fakudze الدولة ضد  )٢(  
 باالتِّجار بالبشر).
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رية وإقليمية حمدَّدة، ُنفِّذت أنشــطة ملكافحة هتريب املهاجرين واالتِّجار ْطيف إطار برامج ُقو  -٣٧
عدة التقنية املصــمَّمة خصــيصــًا للدول األعضــاء. باألشــخاص وتقدمي التوجيه وضــروب من املســا

كملت تلك اجلهود بتنفيذ متها دول أعضـــــاء من خمتلف أحناء العامل، اســـــُتواســـــتجابًة لطلبات قدَّ
أنشــطة يف إطار برناجمي املكتب العامليني ملكافحة االتِّجار باألشــخاص وملكافحة هتريب املهاجرين، 

جمال املســاعدة التشــريعية وتدابري التصــدِّي والتعاون الدويل  صــة يفكأنشــطة تقدمي اخلربات املتخصــِّ 
جمال العدالة اجلنائية؛ ومجع البيانات وإجراء البحوث، والوقاية والتوعية؛ وتوفري احلماية والدعم  يف

دت دورات ِقيف مجيع املناطق، وُع بلدًا ٧٠ذت أنشـــــطة ذات صـــــلة يف أكثر من فِّللضـــــحايا. وُن
  .من ممارسي العدالة اجلنائية واملوظفني احلكوميني ٢ ٠٠٠تدريبية ألكثر من 

نشــــاط من أنشــــطة  ١٠٠ذ املكتب أكثر من وخالل الفترة املشــــمولة بالتقرير أيضــــًا، نفَّ  -٣٨
ــــــريكًا من خالل مبادرة "العمل العاملي على مكافحة اال بلدًا ١٢املســــــاعدة التقنية يف   تِّجارش

اها املكتب تقدمي املســـاعدة التشـــريعية املجاالت اليت غطَّباألشـــخاص وهتريب املهاجرين". ومشلت 
  .وبناء القدرات

تشــــــمل األمثلة على أنشــــــطة املكتب األخرية حلقة عمل أقاليمية ملنطقة البحر األبيض و  -٣٩
دت يف مالطة هبدف تعزيز التعاون القضائي على مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق ِقاملتوسط، ُع

دت ِقبالبشــــــر يف قطاع صــــــيد األمساك ُع تِّجارعمل جتريبية بشــــــأن اال )؛ وحلقة٢٠١٧البحر (
الوطنيني يف بلدان  تِّجارقي مكافحة اال)؛ وانعقاد االجتماع العاشــــر ملنســــِّ ٢٠١٦إندونيســــيا ( يف

)، باالشــتراك مع فرنســا واملركز الدويل لوضــع ســياســات اهلجرة. ٢٠١٧جنوب شــرق أوروبا (
صــني يف مكافحة ني العامني املتخصــِّ مدَّعاألمريكية لل-أنشــطة الشــبكة اإليبريية ودعم املكتب أيضــًا

)، ٢٠١٧يبريية األمريكية (ني العامني اإلدَّعباألشخاص وهتريب املهاجرين التابعة لرابطة امل تِّجاراال
، نظَّمةاجلرمية املني العامني ملكافحة دَّعاجتماع شــــبكة غرب أفريقيا للســــلطات املركزية وامل مونظَّ

  .)٢٠١٧بالبشر وهتريبهم ( تِّجارز على التعاون الدويل يف قضايا االالذي ركَّ
ــــــخاص، يعكف  تِّجارعليه خطة األمم املتحدة العاملية ملكافحة اال وفقًا ملا تنصُّو  -٤٠ باألش

ــُي تِّجارعلى إعداد الطبعة الرابعة من التقرير العاملي عن اال حاليًّااملكتب  نشــر باألشــخاص، الذي س
الدراســة العاملية األوىل بشــأن هتريب  أيضــًا ٢٠١٨. وســينشــر املكتب يف عام ٢٠١٨هناية عام  يف

  .٢٠١٧و ٢٠١٦املهاجرين، اليت ستستند إىل البحوث اليت أجريت خالل عامي 
من برنامج املكتب العاملي  ل جزءًايف إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة، اليت تشــــــكِّو  -٤١

سية ملؤسسات التعليم العايل بشأن  ١٤لتنفيذ إعالن الدوحة، يعكف املكتب على إعداد  منيطة درا
باألشخاص. وهو بذلك يدعم الدراسة األكادميية للمواضيع اليت تندرج  تِّجارهتريب املهاجرين واال

  .حتت هذه املجاالت من والية املكتب
    

    ة وأجزائها ومكوِّناهتا والذخريةاالتِّجار باألسلحة الناري  -ثامنًا  
واصل املكتب جهوده الرامية إىل تشجيع التصديق على بروتوكول مكافحة صنع األسلحة   -٤٢

ية  فاق هبا بصــــــورة غري مشــــــروعة، املكمِّل الت جار  لذخرية واالتِّ هتا وا نا ها ومكوِّ ية وأجزائ نار ال
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بروتوكول األســـلحة  املنظَّمة عرب الوطنية، وتشـــجيع تنفيذه. ويضـــمُّ املتحدة ملكافحة اجلرمية األمم
  )٣(.طرفًا ١١٥ حاليًّاالنارية 
ويســتند املكتب فيما يقوم به من أعمال يف إطار الربنامج العاملي لألســلحة النارية إىل هنج   -٤٣

 جمتمعًة لي كل واحدة منها جمال عمل خمتلف. وهي تشــــــكِّمتكامل قائم على مخس ركائز، تغطِّ
هبا  تِّجارال ملكافحة صــــنع األســــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالاألســــاس إلطار فعَّ

  .ألهداف التنمية املستدامة ورصد تنفيذها ٤-١٦، والنهوض بالغاية ةغري مشروعبصورة 
املعيارية ففي إطار الركيزة األوىل للربنامج، يدعم املكتب وضع السياسات الوطنية واألطر   -٤٤

صــة وتعزيزها من خالل تنفيذ أنشــطة توعية وتقدمي املســاعدة التشــريعية واســتخدام أدوات متخصــِّ 
م املكتب املســاعدة لدعم التصــديق على الربوتوكول وتنفيذه. وخالل الفترة املشــمولة بالتقرير، قدَّ
شريعاهتما الوطنية شأن تنقيح وتعديل ت شاد ب سو وت شادات إىل بوركينا فا صة باألسلحة  واإلر اخلا

النارية وذلك عن طريق عقد حلقات عمل للصـــياغة القانونية وإجراء حتليالت للفجوات والثغرات 
م املكتب مشـــورة التشـــريعية وتيســـري إعداد مشـــاريع القوانني املتعلقة باألســـلحة النارية. كما قدَّ

فاء مبتطلبات وســم صــة للســلطات الوطنية يف البوســنة واهلرســك وصــربيا حول الوتشــريعية خمصــَّ 
م املكتب حلقة عمل إقليمية األســــــلحة املســــــتوردة طبقًا لربوتوكول األســــــلحة النارية. كما نظَّ

اجلزائر وليبيا وللمواءمة التشـــريعية بشـــأن إدراج بروتوكول األســـلحة النارية يف تشـــريعات تونس 
بشــــــأن اإلطار القانوين واملغرب، وحلقة عمل تدريبية لبلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

  .غري املشروع باألسلحة النارية وبروتوكول األسلحة النارية تِّجارالدويل املعين باال
بعه املكتب ولدعم تنفيذ التدابري األمنية والوقائية، وهي الركيزة الثانية من النهج الذي يتَّ  -٤٥

النارية وتســـجيلها يف منطقة يف جمال األســـلحة النارية، واصـــل املكتب دعمه لوســـم األســـلحة 
جِّل ســــِ ســــالح ناري قد ُو ٥٠ ٠٠٠، كان حوايل ٢٠١٨الســــاحل. وحبلول أيار/مايو  م وســــُ

بوركينا فاســــو وتوغو والســــنغال ومايل والنيجر. وهبدف تعزيز ممارســــات الوســــم وحفظ   يف
رســـك البوســـنة واهل أيضـــًاال لألســـلحة النارية، دعم املكتب ب الفعَّالســـجالت كأســـاس للتعقُّ

إجراءاهتما الوطنية لوضــع وتنفيذ تدابري تشــغيلية لوســم األســلحة النارية املســتوردة،   وصــربيا يف
 أيضـــًاكما واصـــل تقدمي الدعم إلنشـــاء ســـجل وطين شـــامل لألســـلحة يف بنما. ودعم املكتب 

يم بوركينا فاسو والسنغال والنيجر يف تعزيز أمن مواقع ختزين األسلحة النارية املضبوطة ويف تنظ
سليم الطوعي حلوايل محالت جلمع األسلحة املسلَّ مة طوعًا. وقد أسفرت تلك احلمالت عن الت

سالح ناري يف غضون الشهرين األولني من احلمالت. وعالوة على ذلك، شارك املكتب  ٧٠٠
شأن تدمري  شورة الفنية ب شروعة املرتبطة  ٢٥ ٠٠٠يف تقدمي امل قطعة من األسلحة النارية غري امل

  .األرجنتني  باجلرمية يف
ي لصنع األسلحة النارية ويشكل تعزيز تدابري العدالة اجلنائية يف الدول األعضاء للتصدِّ  -٤٦

الركيزة الثالثة لنهج املكتب  ةغري مشـــــروعبصـــــورة هبا  تِّجاروأجزائها ومكوناهتا والذخرية واال
دريبية حمددة اهلدف على التحقيق زت أنشطة املكتب التاملتكامل بشأن األسلحة النارية. وقد ركَّ

                                                                    
تنفيذ بروتوكول األسلحة  العمل على يِرد مزيد من املعلومات عن أنشطة املكتب الرامية إىل تشجيع ودعم  )٣(  

 .CTOC/COP/WG.6/2018/3النارية، مبا يف ذلك املساعدة التقنية، يف الوثيقة 
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باألســـلحة النارية واجلرائم ذات الصـــلة ومقاضـــاة مرتكبيها، والكشـــف عن  تِّجارجرائم االيف 
ب األســــــلحة النارية باألســــــلحة النارية يف نقاط العبور احلدودية الربية، وتعقُّ تِّجارعمليات اال

من املمارســني املختصــني بإنفاذ  ٢٥٠والذخرية وومسها. وقد اســتفاد من هذه األنشــطة حوايل 
املكتب إىل اإلنتربول ومنظمة  القانون من تســـــعة بلدان يف أفريقيا ومنطقة البلقان. كما انضـــــمَّ

قانون  فاذ ال يات إن عداد وتنفيذ خمتلف مراحل عمليتني متزامنتني من عمل ية يف إ عامل اجلمارك ال
ــلحة النارية يف بلدان يف غرب أفريقيا والشــرق  تِّجارذتا للكشــف عن االفُِّن غري املشــروع باألس

صدِّ سفرت عملية غرب أفراألوسط ومشال أفريقيا والت سالحًا  ١٣٠يقيا عن مصادرة ي له. وأ
بنــدقيــة من نوع كالشــــــينكوف والــذخرية الالزمــة هلــا، والشــــــروع  ٤٩ذلــك   يف  ، مبــاانــاريًّ
  ب.طلب تعقُّ  ٥٠  يف
بادل وعمل املكتب يف   -٤٧ لدويل وت عاون ا عة على تعزيز وتشــــــجيع الت إطار الركيزة الراب

باألسلحة النارية غري املشروع  تِّجارعد العابر للحدود الوطنية لالي للُباملعلومات من أجل التصدِّ
شاء فريق غري رمسي من املمارسني املختصني  شجيع على إن صلة؛ ومن أجل الت سائل ذات ال وامل

م املكتب اجتماعني للتبادل والتعاون، نظَّ النارية والعدالة اجلنائية ليكون منربًامبراقبة األســــــلحة 
مشـــــاركًا من اجلزائر ومايل واملغرب  ٦٠إقليميني ألوســـــاط املمارســـــني، حضـــــرمها أكثر من 

وموريتانيا والنيجر، وكذلك من ألبانيا والبوســــنة واهلرســــك واجلبل األســــود مجهورية مقدونيا 
ــــــا ــــــالفية س ا إقليميًّ  م املكتب اجتماعًابقًا وصــــــربيا وكرواتيا. وعالوة على ذلك، نظَّاليوغوس

حلاالت اليت تنطوي على مدَّعلل حتديد ا هبدف  قان  عامني من منطقة غرب البل غري  اتِّجارني ال
بأســـلحة نارية، وتقدمي الدعم يف التعامل مع العدد املتزايد من املالحقات القضـــائية يف مشـــروع 
  باألسلحة النارية. رتِّجاقضايا اال

ــــــلحة النارية، ويف إطار الركيزة اخلامســـــــة من النهج الذي يتَّ  -٤٨ بعه املكتب بشـــــــأن األس
باالقتران   زركَّ هذا العمل،  مة على األدلة. ويهدف  قائ يل ال هود جباملكتب على البحوث والتحال

باألسلحة النارية وسياقه اإلجرامي  تِّجاراملساعدة التقنية، إىل تعزيز املعلومات االستخبارية بشأن اال
بشــــــأن تعزيز تنفيذ بروتوكول  ٨/٣وتعزيز الفهم العام له. وعمال بالوالية الواردة يف قرار املؤمتر 

ــــــلحة النارية، مع مراعاة الغاية  ألهداف التنمية املســــــتدامة، حدَّث املكتب املنهجية  ٤-١٦األس
، وذلك بالتعاون والتشـــاور الوثيقني ٢٠١٥ية لعام املســـتخدمة يف دراســـته املتعلقة باألســـلحة النار

 ،الدول األعضـاء واخلرباء يف اإلحصـاء واألسـلحة النارية. وكانت عملية التنقيح واسـعة النطاق مع
ماع غري رمسي لفريق خرباء وعقد جوالت أخرى من املشـــــــاورات غري الرمسية  مشلت عقد اجت

ــــــاركني من جمموعة جغرافية متوازنة. وعقد املكتب  وتنفيذ مرحلة اختبارية جتريبية حبضــــــور مش
سلة من االجتماعات اإلقليمية مبشاركة  دولة عضوًا من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية.  ٥٤سل

ــــــلحة النارية على  وكان الغرض من تلك االجتماعات تعزيز مجع وحتليل البيانات املتعلقة باألس
وزيادة فعالية التعاون غري املشــــروع  تِّجارات االقالصــــعيدين الوطين والدويل من أجل رصــــد تدفُّ

  .الدويل وتعزيز فعالية تبادل املعلومات فيما بني املمارسني
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    االتِّجار باملمتلكات الثقافية  -تاسعًا  
باملمتلكات  تِّجارواصــــل املكتب تقدمي املســــاعدة التقنية إىل الدول األعضــــاء يف جمال اال  -٤٩

الثقافية واجلرائم ذات الصــلة، بناء على طلب الدول وبالتنســيق مع املنظمات الدولية ذات الصــلة. 
ـــــأن تدمري التراث الثقايف واال٢٠١٧( ٢٣٤٧القرار  ويف باملمتلكات الثقافية يف حاالت  تِّجار) بش
ــــــلَّالن ــــــيما من جانب اجلماعات اإلرهابية، أقرَّزاع املس األمن الدور الرئيســــــي جملس  ح، وال س

ــــــكال وجوانب اال  الذي باملمتلكات الثقافية  تِّجاريضــــــطلع به املكتب يف منع ومكافحة مجيع أش
  واجلرائم ذات الصلة، بوسائل منها تعزيز إنفاذ القوانني والتعاون القضائي على نطاق واسع.

 الوكاالت مع املنظمات ز املكتب التعاون املشترك بنيوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عزَّ  -٥٠
باملمتلكات الثقافية.  تِّجاري لالالدولية املعنية اليت تشـــــــارك يف مســـــــاعدة الدول على التصـــــــدِّ

ــــــبيل املثال، قد٢٠١٧َّ عام ففي م املكتب الدعم إىل األمني العام، بالتنســــــيق مع منظمة ، على س
ية  األمم فة (اليونســــــكو)، واإلاملتحدة للترب قا قانون نتربولوالعلم والث لدويل لتوحيد ال ، واملعهد ا

عداد تقرير  لدعم التحليلي ورصـــــــد اجلزاءات، يف إ ية للجمارك، وفريق ا عامل خلاص، واملنظمة ال ا
دعم أنشـــطة بناء القدرات  ). وواصـــل املكتب أيضـــًا٢٠١٧( ٢٣٤٧تنفيذ قرار جملس األمن  عن

الدول األعضاء يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب خمتلف الصكوك الدولية، مبا فيها اجلهود اليت تبذهلا لدعم 
لة من قرار جملس ٦٩/١٩٦، وقرار اجلمعية العامة اجلرمية املنظَّمةاتفاقية  ، واألحكام ذات الصــــــ
) بشـــأن صـــون املمتلكات الثقافية يف اجلمهورية العربية الســـورية والعراق، ٢٠١٥( ٢١٩٩ األمن

  .ليونسكو وغريها من الشركاء الدوليني املعنينيا بالتنسيق مع
جر هبا ذها بشـــــــأن محاية املمتلكات الثقافية املتَّوواصـــــــل املكتب محلة التوعية اليت ينفِّ  -٥١

شاركة يف فريق  قائالطرلت إحدى ومتثَّ )٤(وترميمها. ستخدمها املكتب من أجل التوعية يف امل اليت ا
. ٢٠١٨أصـــدقاء محاية التراث الثقايف، الذي أنشـــأته إيطاليا وقربص يف نيويورك يف نيســـان/أبريل 

كما واصــل املكتب نشــر أدوات ملســاعدة احلكومات يف تعزيز تدابريها التشــريعية واإلدارية للحد 
لكات الثقافية. وهتدف بعض تلك األدوات إىل تيســــــري التعاون الدويل من اجلرائم املتعلقة باملمت

  )٥(.التحقيق واملقاضاة يف القضايا اليت تنطوي على جرائم من هذا القبيل يف
  

    اجلرمية السيربانية  -عاشرًا  
ساعدة٢٠١٣منذ عام   -٥٢ سيربانية، امل  ، يقدِّم املكتب، يف إطار برناجمه العاملي املعين باجلرمية ال

ســم للجرمية الســيربانية طويلة األجل تتَّ والدعم التقنيني إىل الدول األعضــاء يف وضــع تدابري تصــدٍّ
                                                                    

 "Trafficking in cultural property: stealing from the past is destroying the future": ةاملكتب املعنون صفحةانظر   )٤(  
، على العنوان التايل: )سرقة املاضي تدمري للمستقبل باملمتلكات الثقافية: تِّجارالا(

www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/campaigns/culturalproperty.html ُّ٢٠١٨متوز/يوليه  ١٦يف  اعليه َعلِ (اط.( 
على تنفيذ املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري للمساعدة أداة املساعدة العملية  األدواتتشمل األمثلة على هذه   )٥(  

عت ِض، اليت ُوصل به من جرائم أخرىالتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتَّفيما يتعلق بامنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
لتيسري التعاون الدويل يف نطاق تطبيق اتفاقية  ، ودليل جهات االتصال املعيَّنة٦٩/١٩٦بقرار اجلمعية العامة  عمًال

 اجلرمية املنظَّمة، هبدف منع ومكافحة االتِّجار باملمتلكات الثقافية، وفقًا للتكليف الصادر من اجلمعية العامة يف
 .٦٨/١٨٦قرارها  من ٦الفقرة 
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ز التواصــل على املســتوى الوطين والدويل، مجيع األجهزة احلكومية، وتعزِّ بالفعالية والكفاءة وتضــمُّ
مليات التحقيق مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص. وتشــــــمل أهداف الربنامج تعزيز كفاءة وفعالية ع

سي  سيما عندما تتعلق تلك اجلرائم باالستغالل اجلن سيربانية، ال  واملالحقة واملحاكمة يف اجلرائم ال
على شبكة اإلنترنت واالعتداء على األطفال، مع احلفاظ على حقوق اإلنسان واإلسهام يف إحراز 

 از الربنامج جغرافيًّبالتقرير، ركَّ م حنو حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة. وخالل الفترة املشـــمولةتقدُّ
  .على أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا

من القضاة واملدَّعني العامني وضباط  ٨٠٠ى أكثر من الفترة املشمولة بالتقرير، تلقَّ وخالل  -٥٣
الشرطة يف مثاين دول تدريبًا على أساليب التحقيق يف اجلرائم السيربانية طبقًا للممارسات الدولية. 
ية  ــــــر يات الس لة، والعمل ية، وحفظ األد لة اإللكترون ية مجع األد ية كيف تدريب لدورات ال ومشلت ا

ــــــبكات الولع اجلنســــــي باألطفال على اإل نترنت، والتحديات اليت تطرحها خدمات الختراق ش
  .رةشبكات األقران، والتحقيقات بشأن العمالت املشفَّوالشبكة اخلفية، 

يف تعزيز وحتســني التعاون  كبريًا لتقرير، أســهم املكتب إســهامًاوطوال الفترة املشــمولة با  -٥٤
الدويل فيما بني أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة النيابة العامة يف القضـــايا املتعلقة باجلرائم الســـيربانية. 

د مؤمتر إقليمي وحلقة عمل تدريبية بشــــــأن االعتداء اجلنســــــي على األطفال على اإلنترنت قوُع
تعزيز الشــــراكات التنفيذية واالســــتراتيجية يف جنوب شــــرق آســــيا. كما مكَّن بانكوك هبدف  يف

ــــــلفادور من تدريب حمقِّاملكتب حمقِّ ــــــيربانية من الس قني من بلدان أخرى قني يف جمال اجلرمية الس
  .ز التعاون واالتساق على املستوى اإلقليميا عزَّي، ممَّأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريب يف
نتربول لتعزيز إمكانية الوصــــــول إىل قاعدة بياناته الدولية لصــــــور تعاون املكتب مع اإلو  -٥٥

وفيديوهات االستغالل اجلنسي لألطفال. وتربط قاعدة البيانات تلك بني املسؤولني الذين يعملون 
ذ املكتب أنشــطة مشــتركة لبناء القدرات على نفس القضــايا يف خمتلف الواليات القضــائية. كما نفَّ

ن أجل منع ومكافحة االســتغالل اجلنســي لألطفال على اإلنترنت يف جنوب شــرق آســيا وآســيا م
الوســــطى بالتعاون مع املركز الدويل لألطفال املفقودين واملســــتغلني. وتواصــــل املكتب مع الفريق 

  .األورويب للتدريب والتثقيف بشأن اجلرمية السيربانية من أجل تبادل املواد التدريبية
الفترة املشــمولة بالتقرير، دخل عنصــر التعليم من أجل مكافحة اجلرمية الســيربانية من ويف   -٥٦

لة، اليت متثِّ من برنامج املكتب العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة،  ل جزءًامبادرة التعليم من أجل العدا
ــــــرع يف التعاون مع رابطة مقدِّ ــــــا. مرحلة التشــــــغيل الكامل وش مي خدمات اإلنترنت يف النمس

 "حـــديقـــة احليوان على شــــــبكـــة اإلنترنـــت"  املكتـــب إىل ترمجـــة وتوزيع كتـــاب  مـــدوع
)"The Online Zoo"(َّته الرابطة لتعليم األطفال كيفية تصــــــفح مواقع ر أعدَّ، وهو كتاب مصــــــو

  .اإلنترنت بأمان
املكتب مواد تعليمية لألطفال والقائمني على رعايتهم بشــأن خماطر  ، أعد٢٠١٦َّويف عام   -٥٧

نترنت مثل االبتزاز اجلنســـي واملضـــايقة الســـيربانية واإلغواء. املمارســـات اإلجرامية على شـــبكة اإل
  .طفل ٠٠٠ ٢٢ أكثر من ٢٠١٧لع عليها حبلول هناية عام عت تلك املواد يف السلفادور واطَّزِّوُو
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اع القرار واملمارســـني يف مجيع أحناء نة، أثار املكتب وعي اجلمهور وصـــنَّوعلى مدار الســـ  -٥٨
ستباق ستطاع حتقيق ذلك من خالل االستخدام اال سيربانية. وقد ا شأن اجلرمية ال سائط  يالعامل ب لو

ــــاهد مقابلة ُأ جريت على اإلنترنت التواصــــل االجتماعي واجتذاب عدد كبري من املتابعني. فقد ش
بليون مشـــاهد. كما أجرى موظفو املكتب مقابالت  ١,٨حول الدبلوماســـية الســـيربانية أكثر من 

شار براجميات  شر ومقابالت مسجلة على الراديو والتلفزيون يف مجيع أحناء العامل أثناء انت بالبث املبا
يل  ثة من قب قدWannacryَّو NotPetyaخبي فة إىل ذلك،  حاطات عن اجلرمية م املكت. وإضـــــــا ب إ

  .بلدًا ٨٠عضو من أعضاء الربملان يف أكثر من  ٢٠٠السيربانية إىل أكثر من 
    
    ة األخرىاجلرائم املستجدَّ -حادي عشر

من أجل منع ومكافحة اجلرمية ضـــــد احلياة الربية والغابات، واصـــــل املكتب تقدمي دعمه   -٥٩
ة ة واســعة من أنشــطة املســاعدة التقنية يف عدَّدولة عضــوًا من خالل تنفيذ جمموع ٢٠أكثر من  إىل

جماالت مواضيعية. ومشلت األنشطة تقدمي الدعم الشامل إىل وكاالت إنفاذ القانون ومكاتب النيابة 
ـــلطات القضـــائية لتعزيز تدابري تصـــدِّ ي العدالة اجلنائية؛ ووضـــع وتنفيذ تدابري ملكافحة العامة والس

وازية؛ وبناء القدرات يف جمال األدلة اجلنائية. ولالضــطالع بتلك الفســاد ودعم التحقيقات املالية امل
ستند املكتب إىل عدد من األدوات، ال شطة، ا صادرة عن االحتاد الدويل ملكافحة  األن سيما تلك ال

جمموع األدوات التحليلية اخلاصــة جبرائم احلياة الربية اجلرمية ضــد احليوانات والنباتات الربية، مثل "
ــــــرات االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضــــــد احليوانات والنباتات الربية و" "،والغابات إطار مؤش

أجل مكافحة اجلرمية ضــد احلياة الربية والغابات: إطار التقييم الذايت لالســتخدام على الصــعيد  من
"؛ دليل املمارســـــــات الفضــــــلى يف جمال التحليل اجلنائي للتعرف على األخشـــــــاب"؛ و"الوطين

". دليل صـــــوغ التشـــــريعات ملكافحة اجلرمية ضـــــد األحياء الربية"؛ و"رجعية الســـــريعةامل األدلةو"
عداد جمموعة متنوِّ وعالوة قاضـــــــاة على ذلك، يعكف املكتب على إ عة من أدوات التحقيق وامل
ــــــُي ومنع ية وس ته التجريب هذا العمل يف مرحل ئد األمساك. وال يزال  طة مبصـــــــا ل كمِّ اجلرائم املرتب
ـــا ـــه  تقوم م ـــانوين وغري املبلَّب ـــد األمســـاك غري الق ـــه الوكـــاالت األخرى يف جمـــال صــــــي غ عن
  .للتنظيم اخلاضع  وغري
م ُظوواصل املكتب دعم الدول يف مكافحة القرصنة واجلرمية البحرية من خالل مساعدة ُن  -٦٠

 العــدالــة اجلنــائيــة وبنــاء القــدرات يف جمــال إنفــاذ القــانون البحري. ففي منطقــة املحيط اهلنــدي،
رات عرب شــراكة الدرب اجلنويب حتت رعاية باملخدِّ تِّجاري لالاملكتب التدابري اإلقليمية للتصــدِّ  زعزَّ

لشـــــبكة أعضـــــاء النيابة العامة يف املحيط  تقدمي الدعمبرنامج مكافحة اجلرائم البحرية، وواصـــــل 
زانيا البحري يف مجهورية تنم املكتب أيضـــًا الدعم لبناء قدرات وكاالت إنفاذ القانون اهلندي. وقدَّ

املتحدة وســيشــيل والصــومال وكينيا بتوفري التدريب واملعدات مثل جهاز التوعية باملجال البحري، 
ــــرطة. وواصــــل املكتب دعم مرافق  ــــلكي، وزوارق دوريات الش ــــال الالس وحمطات إعادة اإلرس

احتجاز إنســــانية ومأمونة  االحتجاز يف الصــــومال ملراعاة املعايري الدنيا لالحتجاز، وكفالة ظروف
للسجناء املدانني بالقرصنة. وتواصل يف الصومال تقدمي املساعدة يف جمال األمن وعمليات السجون 

مت املعونة لبناء جممع آمن دِّوإدارة الســـــجون يف ســـــجين هرجيســـــة وغاروي. ويف مقديشـــــو، ُق
دعم املكتب أيضــًا عملية من أعمال تشــييد املجمع. ويف املائة  ٩٥للمحاكم والســجون، وقد أجنز 
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سابقًا مدانًا بالقرصنة من كينيا إىل الصومال، كما دعم نقل  ٥٤إعادة  قرصانًا مدانًا  ١٣سجينًا 
  .من سيشيل إىل الصومال لقضاء مدة عقوبتهم يف بلدهم األصلي

وواصـــل املكتب دعم اإلصـــالح القانوين يف غرب أفريقيا وخليج غينيا عن طريق تقدمي   -٦١
ني عامني وقضــــاة. دَّعة على صــــوغ التشــــريعات املتعلقة بالقرصــــنة وتوفري تدريب ملاملســــاعد

املســاعدة يف إجراء حماكمة صــورية ملرتكيب جرائم قرصــنة حبرية اســتنادًا إىل  املكتب أيضــًا  موقدَّ
جري برعــايــة الواليــات املتحــدة. الــذي ُأ ٢٠١٨لعــام  "Obangame Express"التمرين البحري 

املكتب يف جمال إنفاذ القانون البحري مع ســتة بلدان يف غرب أفريقيا على حتســني خرباء   وعمل
تدريبات حبرية  م املكتب أيضـــــًاي يف البحر للقرصـــــنة واجلرائم البحرية. وصـــــمَّتدابري التصـــــدِّ

متها الوكالة األوروبية للســالمة البحرية والربنامج األورويب لرصــد باســتخدام صــور ســاتلية قدَّ
جل دعم وكاالت إنفاذ القانون البحري يف غرب أفريقيا من خالل نشــــــر ســــــفن األرض من أ

يا واملحيط   مللتفتيش يف البحر. ونظَّ به اإلقليمي جلنوب شــــــرق آســــــ املكتب، من خالل مكت
اهلادئ، ســلســلة من احلوارات بشــأن إنفاذ القانون البحري يف جنوب شــرق آســيا هبدف تعزيز 

ي للجرائم البحرية اليت تنتشــر يف املنطقة. كما شــرع املكتب يف التعاون على اختاذ تدابري التصــدِّ
ي للقرصـــنة واجلرائم البحرية يف تنفيذ أنشـــطة أخرى لدعم تدابري إنفاذ القانون البحري للتصـــدِّ

  .سيليبيس-حبر سولومنطقة منطقة احلدود الثالثية يف 
    

    االستنتاجات  -ثاين عشر
هـــدٌف قريـــب املنـــال.  نظَّمـــةانضــــــمـــام مجيع دول العـــامل إىل اتفـــاقيـــة اجلرميـــة امل إنَّ  -٦٢

  التحديات يف تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا. وتكمن
ــــاعدة التقنية الالزمة لتنفيذ اتفاقية   -٦٣ ــــتراتيجي يف تقدمي املس ويواصــــل املكتب اتِّباع هنج اس

لحقة هبا من خالل براجمه املواضــــــيعية واإلقليمية، هبدف الترويج اجلرمية املنظَّمة والربوتوكوالت امل
  .لنهج برناجمي متكامل على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي واألقاليمي والعاملي

ــــــيع نطاق قاعدة املعارف وإدارهتا ونشــــــر   -٦٤ وخالل الفترة املشــــــمولة بالتقرير، كان توس
ــــية  ــــاس اهلادف إىل دعم جهود الدول الرامية إىل تنفيذ  عمل املكتبلاملعلومات من العناصــــر األس

اتفاقية اجلرمية املنظَّمة والربوتوكوالت امللحقة هبا، إىل جانب التواصل مع الدول اليت مل تصبح بعد 
  .أطرافًا يف االتفاقية

ف على مدى فعالية تنفيذه، واصــل نص تعاهدي أو تشــريعي تتوقَّأيِّ قيمة  تســليمًا بأنَّو  -٦٥
اجلرمية قدمي جمموعة واســعة من املســاعدة التقنية مشلت حافظة مواضــيعية واســعة ملكافحة املكتب ت
شاملة من قبيل الروابط  املنظَّمة شكاهلا ومظاهرها، مع إيالء االهتمام للمسائل ال عرب الوطنية بكل أ

  .عن اجلرمية السيربانية واإلرهاب، فضًال اجلرمية املنظَّمةالقائمة بني 
ــــــية على وجه من خالل و  -٦٦ مبادرة التعليم من أجل العدالة، ومن خالل تطوير منائط دراس

. اجلرمية املنظَّمةز املكتب على تثقيف األجيال املقبلة من صــــــانعي القرارات بشــــــأن التحديد، ركَّ
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واملكتب على اســتعداد لدعم اجلامعات وغريها من مؤســســات التعليم العايل يف عملية مواءمة تلك 
  .سب مع كل إقليم واالستفادة منها وإدماجها يف املناهج الدراسية الوطنيةالنمائط لتتنا

وركَّز املكتب مســــاعداته يف جمايل إنفاذ القانون واملالحقة القضــــائية على إنشــــاء مراكز   -٦٧
وشــبكات إقليمية لتبادل املعلومات االســتخبارية اجلنائية والتنســيق، فضــًال عن الربط الشــبكي بني 

  .وغالبًا ما كان يفعل ذلك بالتعاون والشراكة مع منظمات أخرىتلك الشبكات. 
قات اليت قات عائدات اجلرمية، مبا يشــــــمل التدفُّوال يزال من أولويات املكتب وقف تدفُّ  -٦٨
باإلمكان  فإنَّ ،لعائدات اجلرمية فرصة االنتشار دون قيود تأتيحرة. وإذا خذ شكل عمالت مشفَّتتَّ

اســتخدامها لتمويل املزيد من العمليات اإلجرامية ومكافأة مرتكيب اجلرائم املاضــية، وحتفيزهم على 
  .ارتكاب جرائم يف املستقبل

واملســــــاعدة التقنية اليت يقدِّمها املكتب إىل الدول لتنفيذ اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّمة   -٦٩
ضــمن العديد من  ٢٠٣٠غايات خطة التنمية املســتدامة لعام والربوتوكوالت امللحقة هبا ُمدجمة يف 

  .أهدافها. ولكن التنمية عملية طويلة األمد، وكذلك حال مكافحة اجلرمية املنظَّمة
 


