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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢- ١٨فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

      املساعدة التقنية
 

املزمعة يف املستقبل فيما يتصل والربامج قترحات املوالراهنة ربامج ال    
   اجملاالت ذات األولوية اليت حّددها املؤمتر باملساعدة التقنية يف

      املعين باملساعدة التقنيةاحلكوميني العامل  فريق اخلرباءو
      ورقة عمل أعّدهتا األمانة    

    مقّدمة -أوالً 
نشئ فريق اخلرباء احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العـضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة          أُ  -١

ــاملقّرر عمــالً ــة     ٢/٦ ب ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــصادر عــن مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي  ال
  راسـخاً أن يـشكّل الفريـق العامـل عنـصراً        ٤/٣ر املؤمتر يف مقـرره      قد قرّ و . الوطنية املنظّمة عرب 

  .من عناصر املؤمتر

يف اجتماعــه العامــل فريــق وفيمــا يلــي اجملــاالت اخلمــسة ذات األولويــة الــيت حــّددها ال   -٢
مجــع ) أ: (٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٥ إىل ٣مــن  األول بــني الــدورات، املعقــود يف فيينــا 

 ربوتوكـوالت الملعلومات عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنيـة و            ا
اسـتناداً إىل   تعزيز تدابري العدالة اجلنائية املّتخذة للتصدِّي للجرميـة املنظّمـة           ) ب(و )١(؛امللحقة هبا 

─────────────────  
  *  CTOC/COP/2010/1.  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥، اجمللّدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  
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 تعزيــز الــسلطات  التعــاون الــدويل وإنــشاء أو  ) ج(و؛  امللحقــة هبــا ربوتوكــوالتالاالتفاقيــة و
ــة املعنيــة   ــة وتــسليم اجملــرمني؛     بتقــدمي املركزي مجــع البيانــات؛  ) د(واملــساعدة القانونيــة املتبادل

  .تنفيذ الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية )ه(و

املــساعدة املتعلقــة بأنــشطة األمانــة ، مبقترحــات ٤/٣وأحــاط املــؤمتر علمــاً، يف مقــرَّره   -٣
ــة  ــة إىلالتقنيـ ــة الراميـ ــّددة يف   تلبيـ ــات احملـ ــاالاالحتياجـ ــة تاجملـ ــر ( ذات األولويـ ــةانظـ  الوثيقـ

CTOC/COP/2008/16(  ،  بـني   ثاينيف اجتماعه ال  العامل  فريق  ال  وأوصى .هذا النهج املؤمتر  وأيَّد 
ُتركَّــز مــشاريع ، بــأن ٢٠٠٩أكتــوبر /تــشرين األول ٢ و١يــومي  الــدورات، املعقــود يف فيينــا

  :يةعلى األنشطة التالية ذات األولواالت اخلمسة ذات األولوية، يف إطار اجمل ،املساعدة التقنية

رفع مستوى الوعي لدى الدول األطـراف، وغـري األطـراف إذا اقتـضى األمـر                  )أ(  
 يف جمال التعاون الدويل على مكافحـة        ،ذلك، جبميع جوانب بناء القدرات، مبا يف ذلك التعليم        

  اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية؛

الـــدول األطـــراف، وغـــري األطـــراف إذا اقتـــضى األمـــر ذلـــك، يف   مـــساعدة   )ب(  
جهودها لتشجيع التعاون على مكافحة اجلرميـة املنظّمـة عـرب الوطنيـة عـن طريـق تنفيـذ أحكـام                     

 مـع إعطـاء املـساعدة القانونيـة         اتفاقية اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا،          
  ماماً خاصاً؛املتبادلة وتسليم املطلوبني اهت

مساعدة مجيع الدول األعـضاء يف جهودهـا لتـصديق االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا            )ج(  
  أو االنضمام إليها؛

بناء القدرات، مبا يف ذلك عن طريـق التعلـيم، ورفـع مـستوى وعـي املـوظفني                   )د(  
الـذايت  الذين يتحّملون املسؤولية األساسية عن تقدمي الـردود علـى االسـتبيانات وقائمـة التقيـيم                 

  املرجعية، وتقدمي املساعدة يف إعداد التقارير بشأن تنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

مساعدة الدول األطراف، وغـري األطـراف إذا اقتـضى األمـر ذلـك، عـن طريـق               )ه(  
ة تقدمي املساعدة القانونية يف صوغ وحتـسني القـوانني واملعـايري الوطنيـة ملنـع مجيـع أشـكال اجلرميـ                    

  ؛وتيسري بناء القدرات الالزمة لتنفيذ تلك القوانني واملعايريومالحقتها قضائياً املنظّمة عرب الوطنية 

بنــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعلــيم، واالضــطالع بأنــشطة لرفــع     )و(  
  :مستوى الوعي، بغية حتقيق ما يلي

  ية املتبادلة اهتماماً خاصاً؛إنشاء سلطة مركزية خمتصة، مع إعطاء املساعدة القانون  ‘١‘  
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، مــن أجــل التنــسيق بــني الــسلطات ضــع خمطــط، أو حتــسني املخطــط القــائمو  ‘٢‘  
ــك موظفــو إنفــاذ القــانون واخلــرباء املــستقدمون مــن          ــصة، مبــا يف ذل احلكوميــة املخت

، والقضاة، وغريهم مـن املـوظفني املـسؤولني،         أعضاء النيابة العامة  املختربات العلمية، و  
  مكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية؛يف جمال 

مساعدة الدول األطراف، وغـري األطـراف إذا اقتـضى األمـر ذلـك، يف وضـع                   )ز(  
  برامج وطنية وثنائية وإقليمية حلماية الشهود وضحايا اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية؛

مـــساعدة الـــدول األطـــراف، وغـــري األطـــراف إذا اقتـــضى األمـــر ذلـــك، يف     )ح(  
  . من االتفاقية٢٧ألحكام املادة  وفقاً لترويج التعاون يف ميدان إنفاذ القانونجهودها 

لتقنيـة الراهنـة    إعداد تقريـر عـن بـرامج املـساعدة ا          أيضاً   وطلب الفريق العامل إىل األمانة      -٤
وكذلك تقرير عن االقتراحـات     ة،  ل، مع تقييم نتائج الربامج املذكور     ملستقبيف ا  والربامج املتوخاة 

  . أعاله٣ يف الفقرة يذ األنشطة ذات األولوية اليت يرد ذكرهاتنفمة بشأن املقد

 عـن حالـة أنــشطة   حمّدثـة واسـتجابة لتلـك الطلبـات، تقـّدم ورقـة العمـل هـذه معلومـات           -٥
بإجيـاز األنـشطة املربجمـة    ورقة العمل أيضاً     وتبّين   .املساعدة التقنية املقترحة يف دورة املؤمتر الرابعة      

 عـن املقترحـات املقدمـة بـشأن     االت ذات األولوية اليت حـّددها الفريـق العامـل، فـضالً         ملعاجلة اجمل 
  .األنشطة املقبلة للمساعدة التقنية

    
 النهج االستراتيجي الذي يتبعه مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات -ثانياً 

    واجلرمية يف مكافحة اجلرمية املنظّمة واالّتجار غري املشروع
منــذ انعقــاد دورة ) املكتــب(مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة  يواصــل   -٦

مكافحـة اجلرميـة   يف جمـال  الـيت يقـدمها   املؤمتر الرابعة، اتباع هنج استراتيجي بشأن املساعدة التقنية    
امج نـ إعـداد بر  جيـري و. يةواالّتجار غري املشروع من خالل وضع برامج مواضيعية وإقليم املنظّمة

واإلطـار العـاملي   توجيهـات املكتـب الـسياساتية     جيّسد عي بشأن اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية     يضامو
 يف هـــذا دواتاألنـــهجيات واملتوجيهيـــة والبـــادئ الواليـــات واملأي ( ٢٠١٢-٢٠١٠للفتـــرة 
الـربامج املواضـيعية لتقـدمي حملـة عامـة عـن واليـة              ويواصل املقر الرئيسي للمكتب وضع      ). املضمار
اإلقليميــة  الــربامجوتكّمـل  . مواضـيعي جمــال مــا خيـص كـل   فية الـيت يتبعهـا   ســتراتيجياالو املكتـب 
  :يلي  لتحقيق ماذلك ضماناًو ،تصاعديمن خالل اعتماد هنج  املواضيعية الربامج

 امللكية الكاملة من جانب البلدان الشريكة، عن طريق املواءمة مع السياسات  )أ(  

  واألولويات الوطنية واإلقليمية؛
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  االنتقال من هنج قائم على املشاريع إىل هنج قائم على الربامج؛  )ب(  

اجلهـات  انـات األمـم املتحـدة و      سـائر كي  زيادة فعالية التعـاون والتخطـيط مـع            )ج(  
  .فاملتعددة األطرا الشريكة وصاحبة املصلحة 

 ءالتـشاور الكامـل مـع الـدول األعـضا     ب املكتب اإلقليميةبرامج حىت اآلن ضعت وقد وُ   -٧
ي  بالكــاريأمريكــا الوســطى والبحــر  وشــرق أفريقيــا وشــرق آســيا واحملــيط اهلــادئ لــصاحل دول

وسـط   دول   لـصاحل  ٢٠١١-٢٠١٠فتـرة    ال برامج إقليمية إضـافية يف    ُتطلق  وس. نالبلقامنطقة  و
يب املخـروط اجلنـو  دول و الوسـطى وغـرب آسـيا     آسـيا   والعربيـة    الدولا و وجنوهبا  وغرهبأفريقيا  

  .نيةألمريكا الالتي

األوىل  الركيــزةومتثــل تــدابري منــع ومكافحــة اجلرميــة املنظّمــة واالّتجــار غــري املــشروع    -٨
ــامج إقمــا خيــص للعمــل في ــة تخــضع وس .ليمــيكــل برن ــربامج اإلقليمي ــدوري ال لالســتعراض ال

أن الـرغم مـن      علـى و. والتعديل حسب االقتـضاء باالسـتناد إىل العـرب املستخلـصة أثنـاء التنفيـذ              
مكافحـة   فـإن  ، املعينـة لمنطقـة لاحملّددة لى أساس االحتياجات واألولويات   ُيوضع ع كل برنامج   

  .ةاإلقليمي ل ركيزة أساسية جلميع الربامجتشكّاملنظّمة واالّتجار غري املشروع اجلرمية 

والـدول اجملـاورة    ة  الدولـ جهود  جرامية تضافر   عمليات املنظّمات اإل   التصدي ل  يتطلبو  -٩
عــابرة للحــدود  مــن الــضروري إنــشاء آليــاتإن فــ ،ا لــذ.ددودارة احلــ يف جمــال إهلــا، وخاصــة

راتيجيات بنـاء  اسـت ن املؤلـف مـن   سـيادة القـانو  مكـّون    وتعزيزنظّمةلجرمية امللتصدي الوطنية لل
ال النـهج اإلقليمـي الفعّـ   علـى  مثـال   سـوى سـاحل غـرب أفريقيـا     بـادرة   ممـا   و. هالسالم وحفظـ  

  ).أدناه ٤٩انظر الفقرة (

يف  مبـساعدة البلـدان     امليدانيـة مكاتبـه   مـن خـالل شـبكة       املكتـب يف إطـار عملـه        ويقوم    -١٠
التـشريعية  املـساعدة  أمـور منـها    تقـدمي  مـن خـالل   خّدرات باملّتجارواال نظّمةمكافحة اجلرمية امل

إجـراء  ، ومجـع البيانـات و     يـة الوطنيـة واإلقليم  وخطـط العمـل     السـتراتيجيات   م ل دعالـ و،  والتقنية
 إنفاذ القـانون والـسلطات املعنيـة        موظفو(ظام العدالة اجلنائية    نلستجابة  الدابري ا  ت البحوث، وتعزيز 
  .إذكاء الوعيو ، والتعاون الدويل، ومحاية الضحايا،)والسلطات القضائية باملالحقة القضائية
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  اتفاقية اجلرمية املنظّمة والربوتوكوالت  الترويج للتصديق على -اًثالث 
    وتنفيذها امللحقة هبا

دخلت اتفاقية اجلرمية املنظّمة والربوتوكوالت امللحقة هبا حيز النفـاذ يف الفتـرة الواقعـة                 -١١
 )٣(.ءبني الدول األعـضا   مستوى عالياً من االمتثال هلا      حققت  و )٢(،٢٠٠٥ و ٢٠٠٣بني عامي   

ــة وتقــدمي املــساعدة     ــشريعيةوينظــر املكتــب إىل موضــوع إســداء املــشورة القانوني  ألغــراض الت
 على أنـه مـن بـني        الوطنيةأحكام االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا يف األطر القانونية          إدراج

 وغريهـا   التـشريعية تقدمي خدمات املشورة القانونية واملـساعدة       كما واصل   ،   إحلاحاً أكثر مهامه 
مــــن أشــــكال املــــساعدة التقنيــــة إىل الــــدول األعــــضاء يف إطــــار التــــصديق علــــى االتفاقيــــة  

  .ت امللحقة هبا وتنفيذهاوالربوتوكوال

رئيـسي  قـر ال  يف امل ،  الطلـب ، بنـاء علـى      يت يقدمها املكتب  خلدمات القانونية ال  وتشتمل ا   -١٢
املـشورة بـشأن التـشريعات القائمـة؛        وإسـداء    الثغـرات القائمـة   التقييم وحتليل   ، على   ويف امليدان 

ــها و الــالزم وتقــدمي الــدعم  ؛ أعــضاء الربملــانإىل املــشورة إســداء لــصياغة التــشريعات أو تعديل
وتزويـدهم مبــا  مارسـني  للقـضاة وأعـضاء النيابـة العامــة وسـائر األخـصائيني امل     التـدريب  وتـوفري  

ــةطبيــق التــشريعات يلــزم مــن أدوات فيمــا خيــص ت  معاجلــة ؛ وتقــدمي املــساعدة يف جمــال  الوطني
منـذ عـام    ،ب وقـد عمـل املكتـ   . والدوليـة الوطنيـة القـضايا   مـا يتعلـق ب    مشاكل التنفيذ العمليـة في    

ــداء   ،٢٠٠٨ ــى إس ــشورة وعل ــدمي امل ــساعدة تق ــانونيتني امل ــضاة   الق ــشريعات وق إىل واضــعي ت
بيـساو وكـوت ديفـوار    -وغينياوبيالروس والسنغال ألبانيا وبنن   كل من   وأعضاء نيابة عامة يف     

بلـدان واقعـة يف   على املستوى القطري، وإىل خـرباء مـن بلـدان ناطقـة بالعربيـة و      وكينيا وهاييت   
مت دِّوباإلضـافة إىل ذلـك، قُـ       .يف إطـار حلقـات عمـل إقليميـة        وآسـيا الوسـطى     نطقة البلقـان    م

صادرة املوجــودات، مبــاملــساعدة إىل بوتــسوانا واملكــسيك وناميبيــا لتعزيــز التــشريعات املتعلقــة  
ــدِّمت و ــة يف  قُ ــانون منــوذجي  جمــال مــساعدة قانوني ــة  صــياغة ق ــشأن إقليمــي ألمريكــا الالتيني ب

القانونيــة ملكافحــة غــسل نــواحي المــن أحــد املرشــدين بــشأن ساعدة ومبــ. وجــوداتاسـترداد امل 
جــزر ســليمان كــل مــن ملكافحــة غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف اعُتِمــد قــانون األمــوال، 

─────────────────  
 ّتجاروقمع ومعاقبة اال  وبروتوكول منع،٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩ النفاذ يف ز حّينظّمة املدخلت اتفاقية اجلرمية  )2(  

 وبروتوكول مكافحة هتريب ،٢٠٠٣ يسمربد/ كانون األول٢٥طفال، يف باألشخاص، وخباصة النساء واأل
صنع األسلحة مكافحة ، وبروتوكول ٢٠٠٤يناير /الثاين  كانون٢٨املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، يف 
  .٢٠٠٥يوليه / متوز٣ يف مشروعة  هبا بصورة غريّتجارالنارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واال

 طرفاً، ويف بروتوكول منع ١٥٦، ٢٠١٠يوليه / متوز١٣بلغ عدد األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظّمة لغاية   )3(  
 طرفاً، ويف بروتوكول ١٢٣ريب املهاجرين  طرفاً، ويف بروتوكول مكافحة هت١٣٩االّتجار باألشخاص 

  . طرفا٨١ًمكافحة صنع األسلحة النارية 
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آسـيا الوسـطى   يف غـسل األمـوال   فيمـا تـولّى املرشـد املعـين مبكافحـة      وفـانواتو،  وجزر مارشال  
  . وكازاخستانأوزبكستان التشريعية إىلتقدمي املساعدة 

رائــد الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة طــوعي مــشروع  تنفيــذ ٢٠١٠مــايو /واســُتهِلّ يف أيــار  -١٣
 البلـدان   تـشريعات وسياسـات    تقيـيم    ذا املشروع ه يف إطار  وسيجري   .كافحة اجلرمية املنظّمة  م

روع إىل املـش هـدف  يو.  اخلـرباء  أو اسـتعراض  النظـراء عن طريـق اسـتعراض       طوعاًفيه  املشاركة  
تقــدمي توصــيات بــشأن املالمــح  التنفيــذ و املاثلــة أمــام تحــدياتمبعلومــات عــن الاملــؤمتر زويــد ت
ات وصــياغة تــدابري ثغــروســيجري يف هــذا الــسياق حتليــل ال. ملــةكااســتعراض متآلليــة ة تملــاحمل

  .ملساعدة التقنية لتلبية الطلب على املموسة

اعتمــاد يف  مــن األحكــام ملــساعدة الــدول  القــوانني النموذجيــة جمموعــة شــاملة وتــوفّر   -١٤
 حتياجــاتاالتلبيــة تــسم فيهــا مبــا يكفــي مــن املرونــة لتعــّدة بطريقــة  وهــي م.تــشريعات مالئمــة

ــنظم القانونيــة لطائفــة احملــددة  ــه / يف حزيــران،نــشر املكتــبوقــد . متنوعــة مــن ال  ،٢٠٠٩يوني
قـانون العـام    لقضائية العاملة بال  يف الواليات ا   )٤( باألشخاص ّتجارالقانون النموذجي ملكافحة اال   

قـانون   ٢٠١٠أكتـوبر   /وف ُينشر يف تشرين األول    وس. على حد سواء  القانون املدين   العاملة ب و
لفريـق مـن    اثنني  اجتماعني   توجيهات مقدمة من      على بناًء عِضهتريب املهاجرين وُ   منوذجي بشأن 

ثالثـة   أيـضاً  نظـم املكتـب  و. ٢٠٠٩أكتـوبر  /تـشرين األول س ومـار /فيينـا يف آذار يف  اخلرباء ُعقدا 
 ٢٠١٠ هيونيـ /حزيـران فربايـر و  / وشـباط  ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين اجتماعات لفريق اخلرباء يف     

ــانون منــوذجي ملكافحــة االّتجــار    ل أجــمــن ــة بوضــع ق ــّد كــذلك  . األســلحة الناري ــانون وأُِع ق
كمــا . رللخطـ منــهم املعرضـني   نقــلصوص اتفــاق منـوذجي خبـ  ومنـوذجي بـشأن محايــة الـشهود    

القــانون العــام بــشأن غــسل األمــوال العاملــة بلبلــدان اصاحل منوذجيــة لــ أحكامــاً أصــدر املكتــب
بالتعــاون مــع أمانــة الكومنولــث ، وذلــك والتــدابري الوقائيــة وعائــدات اجلرميــة ومتويــل اإلرهــاب

  .وصندوق النقد الدويل

يـة املتخصـصة إىل نظـم       التقنالقانونيـة و  ملـساعدة    مـن أشـكال ا     وقّدم املكتب كذلك عـدداً      -١٥
 ربوتوكـول منـع وقمـع    املمارسني فيمـا يتعلـق ب      األخصائينيإىل  العدالة اجلنائية الوطنية ومؤسساهتا و    

االّتجار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                ومعاقبة  
واجلـو،  هاجرين عن طريق الـرب والبحـر        وبروتوكول مكافحة هتريب امل   ،  اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية   

الناريـة   اجلرمية املنظّمة، وبروتوكول مكافحة صنع األسـلحة ة األمم املتحدة ملكافحة املكمِّل التفاقي
األمـم املتحـدة   ل التفاقيـة   وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالّتجار هبا بصورة غـري مـشروعة، املكمـ           

─────────────────  
  .A.09.V.11 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )4(  
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 املـساعدة علـى تزويـد الـدول باملـساعدة يف      تلـك واشـتملت  . ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة      
وتيــسري صــوغ الــسياسات الوطنيــة، وآليــات التنــسيق الــوطين والتعــاون  مرحلــة مــا قبــل التــصديق 

وُتعـرض علـى   . األخـصائيني املمارسـني  بأنـشطة الوقايـة والتوعيـة، وتـدريب      الـدويل، واالضـطالع  
ها املكتب من أجل تعزيز وتدعيم تنفيذ الربوتوكـوالت         املؤمتر تقارير مفّصلة عن األعمال اليت أجنز      

  ).CTOC/COP/2010/8و CTOC/COP/2010/7 وCTOC/COP/2010/5(الثالثة 

النوعيـة فيمـا   العالييت ساعدة تقدمي املشورة وإسداء امل  النسبية يف    تهمزييستمد املكتب   و  -١٦
تـه   وخربا تلـك الـصكوك   شأن   بـ  خربتـه  مـن    تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا         يتعلق ب 

 قـدرة  ،خاصـة أمهيـة  وممـا لـه    . هنـج مشـويل  تبـاع عدة التـشريعية با  تقـدمي املـسا   جمـال   يف  راكمة  املت
العدالة اجلنائية علـى التـصدي،   نظم تعزيز قدرة  لاملكتب على تقدمي املساعدة القانونية املتكاملة       

التفاقيــة  الــيت تتناوهلــا اطــريةلــدويل، ملختلــف أشــكال اجلــرائم اخل ن االتعــاووطنيــاً ومــن خــالل 
ــة هبــا  ــات  واالوالربوتوكــوالت امللحق ــة ملتفاقي ــة املخــّدرات واتفاقيــ الدولي ة األمــم املتحــدة  راقب

ة حدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـ         ستفادة من معايري األمم املت    ذلك باال  و )٥(كافحة الفساد، مل
  .ةلة اجلنائيوالعدا

األحكـام الـواردة يف اتفاقيـة       ف وتنفيـذ جمموعـة    يتكيإىل  وتتسم اجلهود الوطنية الرامية       -١٧
، بطـابع الـنقص يف كـثري مـن          الوطنيـة  والربوتوكوالت امللحقة هبا يف التشريعات       نظّمةاجلرمية امل 
لــدول مــن أجــل اســتعراض  إىل اتقــدمي مــساعدة شــاملة وخمصــصة   ىلإحاجــة ومثــة . احلــاالت

 بـشأن   ال التـام للنظـام القـانوين الـدويل        ن االمتثـ   وضـما  اخلاصـة هبـا   لعدالـة اجلنائيـة     م ا وتعزيز نظ 
ــّدراتملا ــ.  واجلرميـــةخـ ــة مـــن سامهات غـــري أن املـ تمويـــل األنـــشطة لالـــدول األعـــضاء املقدمـ

مما يدعو بالتـايل إىل التـشكيك       ،  آخذة يف التناقص  كتب  ا امل ستشارية القانونية اليت يضطلع هب    اال
. الطلـب عليهـا    ويكثـر    احلاجـة  متـس إليهـا      لـيت لى تقدمي املساعدة التشريعية ا    يف قدرة املكتب ع   

قـوانني  بـشأن ال  تـشريعية   تقـدمي املـساعدة ال    إدخال حتسينات كبرية على عمليـة       يقترح املكتب   و
 أعــضاء النيابــة العامــة  والقــضاة وقِّقــنيتــدريب احمل ومواصــلة نظّمــةكافحــة اجلرميــة املاملتعلقــة مب

فاقيــة تنفيــذ االتعلــى نظــام العدالــة اجلنائيــة الرئيــسيني يف  املمارســنياألخــصائيني وغريهــم مــن 
هــؤالء تخدمها كــي يــس ليــدة اجلمارســات امل تنميــةوكــذلك ، والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا  

  .األخصائيون املمارسون

موذجيـة  م الن األحكـا والقـوانني    مـن     كبرياً  دعماً  املساعدة التشريعية  وتنال عملية تقدمي    -١٨
. ة الـصل  ت ذات  يف اجملـاال   تراكمـة املت  اخلـربا ّسد  القانونية وجتـ  اليت تراعي تنوع النظم والتقاليد      

─────────────────  
  .٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )5(  
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، فــإن باألســلحة الــذي جيــري وضــعه حاليــاًوإضــافة إىل القــانون النمــوذجي ملكافحــة االّتجــار 
املكتب يقترح وضع أحكام منوذجيـة ومـا يقتـرن هبـا مـن تعليقـات منـّسقة يف منـائط مـن أجـل                         

  .تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظّمة

 )املباشـر يب  باالتـصال احلاسـو    (اإللكترونيةاملكتبة القانونية   وىل املكتب توسيع نطاق     وت  -١٩
، خـّدرات لنفاذ االتفاقيات الدوليـة ملراقبـة امل      اليت من شأهنا أن تضع موضع ا      للتشريعات الوطنية   

ة  والربوتوكـوالت امللحقـ  نظّمـة اتفاقيـة اجلرميـة امل  بصلة تـ اآلن التـشريعات امل  شمل املكتبة   حبيث ت 
جيــري ، واإللكترونيــةإىل املكتبــة  ون قانونــاًمائــة ومخــسة وســت ٢٠٠٩يف عــام ضــيف أُو )٦(.هبــا

  .اإللكترونيةاملكتبة ب الوصلةحتديث  حالياً

يف لنجــاح املكلّلــة باحلــاالت باوضــع خالصــة بــشأن العمــل ويقتــرح املكتــب مواصــلة   -٢٠
أن الـيت مـن شـأهنا       ، و  قـضائياً   مرتكبيها ةمالحقأو   عرب الوطنية    نظّمةامليف اجلرمية   تحقيق  لجمايل ا 
إىل املــؤمتر يف دورتــه تقــدم أن مــن املقــرر الــيت ، والفــضلىاملمارســات  العــرب املستخلــصة وتــبني

املمارسـات اجليـدة    اسـتبانة    لمـن أجـ   اجتمـاع للخـرباء     كما يقترح املكتب أن ُيعقد      . السادسة
نظّمــة، الســتخدامها ميــة امل وحــدات متخصــصة للتعامــل مــع اجلر ســري عمــلوإنــشاء جمــال يف 

  .ت مماثلةاليت تنظر يف إنشاء وحدال الدوجانب كمرجع من 

 مبقتـضى   خطـرية  ائمجـر وميكن يف أغلب األحيان النظـر إىل اجلـرائم الناشـئة علـى أهنـا                  -٢١
سـلوك ميثـل    "على أهنـا    " اجلرمية اخلطرية " من اتفاقية اجلرمية املنظّمة، اليت تعّرف        ٢أحكام املادة   

". ملـدة ال تقـل عـن أربـع سـنوات أو بعقوبـة أشـد       ة قب عليه باحلرمان التام مـن احلريـ       عا يُ جرماً
ألشـكال  للتـصدي   مـن أجـل ا    ،  الطلـب سب  حبـ من املمكن إسداء املشورة وتقـدمي املـساعدة،         و

عتمـــاد يف اإىل مـــساعدة الـــدول  ،يف هـــذا الـــسياق ،يهـــدف املكتـــبو. اجلرميـــةالناشـــئة مـــن 
 ضــمن نطــاق االتفاقيــةنــدرج يف أنــواع معينــة مــن اجلــرائم الــيت تتــشريعات مالئمــة والتحقيــق 

يقتـرح  و. ٢الـوارد يف املـادة      الواسع النطـاق     لتعريف، وذلك حبكم ا    قضائياً  مرتكبيها مالحقةو
الـيت ال تتناوهلـا      اخلطـرية    ائمف أشـكال اجلـر    خمتلبشأن  القانونية  وحتليالته   هتكثيف حبوث  املكتب

اجلماعـات اإلجراميـة    فة حمـددة ولكـن توجـد دالئـل علـى تـورط      االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا بـص   
والقرصـــنة واالّتجـــار يب جـــرائم الفـــضاء احلاســـومـــا هـــو احلـــال يف ا، مثل ارتكاهبـــاملنظّمـــة يف

املـشروع واالّتجـار غـري        وقطـع األشـجار غـري     باملمتلكات الثقافية واالّتجار باألعـضاء البـشرية        
علـى النظـر يف      أيـضاً    املكتـب ويعكـف   . ملـوارد الطبيعيـة   ة وغريها مـن ا    نفيساملشروع باملعادن ال  

واملبــادئ التوجيهيـة التـشريعية واألحكــام   الفـضلى  ملمارسـات  ، مـن قبيــل ا أدوات حمـددة وضـع  

─────────────────  
  .www.unodc.org/enl/index.html: املكتبة القانونية اإللكترونية متاحة على العنوان التايل  )6(  
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  الوثيقـــةانظـــر(ومكافحتـــها منـــع اجلـــرائم الناشـــئة يف النموذجيـــة ملـــساعدة الـــدول األعـــضاء 
CTOC/COP/2010/3.(  

    
فيذ اتفاقية اجلرمية املنظّمة والربوتوكوالت عن تنمجع املعلومات   -رابعاً 

    اامللحقة هب
مــع معلومــات عــن تنفيــذ     أن جتاألمانــةطلــب املــؤمتر يف دورتيــه األوىل والثانيــة إىل      -٢٢

ــا   ــة هب ــة والربوتوكــوالت امللحق ــّر. االتفاقي ــر أن ر يف وتق ــادئ األم بواســطة علومــات املمــع جت ب
برجميـات،   يف شـكل جمموعـة       لتقيـيم الـذايت   مؤقتـة ل  عيـة   مرج قائمة   وأُِعّدت الحقاً . االستبيانات

ــإقرار  ــه الرابعــة وحظيــت ب ــة مــن الــصيغة عرض وســُت. املــؤمتر يف دورت ــامجالكامل ــشامل الربن  ال
 اإقرارهـ من أجل   لى املؤمتر   ع") الدراسة االستقصائية اجلامعة  جميات  بر("لتقييم الذايت   لربجميات ا 

املعين باآلليات احملتملـة السـتعراض       اجتماع اخلرباء قّرر  ،  ويف هذا الصدد   )٧(.يف دورته اخلامسة  
أن  والربوتوكوالت امللحقـة هبـا،   اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة

 الـشامل لربجميـات التقيـيم       والربنـامج القائمة املرجعية    يف   ُتستخدم املعلومات اليت تقّدمها الدول    
  .ُتوضع يف املستقبلألي آلية استعراض اساً  أسالذايت بوصفها

 املرجعيـة،  قائمـة والاالسـتبيانات  الـيت ُحـِصل عليهـا مـن       املعلومـات   وقد حلّلت األمانة      -٢٣
 ســبعة تقــارير حتليليــةاخلمــس املنــصرمة مــن خــالل سنوات علــى مــدى الــاملــؤمتر وأحالتــها إىل 

املـساعدة  احلـصول علـى     لبـات   طعـن    ودراسـة    بّين اإلجابات  صفحة من اجلداول اليت ت     ١٤٨و
 مــن اًعــددمنفــرد تابعــت األمانــة بــشكل و )٨(.االســتبياناتبواســطة الــدول املقدمــة مــن التقنيــة 

 االجتماعـات   أثنـاء وذلـك   املرجعيـة،   القائمـة   الدول اليت مل تقدم إجابات علـى االسـتبيانات أو           
خـالل حلقـات العمـل    و.  علـى حـد سـواء   بعثات املوظفني ومن خالليف فيينا   املعقودة  الدولية  
لء القائمــة املرجعيــة بــشأن االتفاقيــة    ملــاملــساعدة إىل الــدول   أيــضاً ، قــدم املكتــب اإلقليميــة

ــامج تواصــل حتــسني و. والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا  ــشامل لربجميــات االربن ــذايتال ــيم ال يف  لتقي
ي ذجـار باألشـخاص الـ     مت خالل اجتماع الفريق العامل املعـين باالتّ       ظِّ اجلانبية اليت نُ   املناسبات

وأثنـاء انعقـاد الـدورة التاسـعة عـشرة للجنـة            ،  ٢٠١٠ ينـاير / كانون الثاين  ٢٩ إىل   ٢٧من  د  ِقُع
  .٢٠١٠مايو / أيار٢١ إىل ١٧ من منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املعقودة

─────────────────  
  .التقييم الذايتلربجميات  شاملاملنهج المعلومات مفصلة عن وضع  CTOC/COP/2010/10يف الوثيقة رد ت  )7(  
ساعدة التقنية املاحلصول على طلبات املتعلقة بدراسة الن ع حمدثة  صيغةCTOC/COP/2010/9رد يف الوثيقة ت  )8(  

  .لالدوقدمة من امل
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الستعراض تنفيذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة        فصلّة  وضع آلية م  ومن الضروري     -٢٤
 ضـمان و منظمـاً  حتلـيالً مـن الـدول     ُجِمعـت   املعلومـات الـيت     الكم اهلائل مـن     أجل حتليل   هبا من   

بينمـا   و .املـساعدة التقنيـة   وتلبيـة االحتياجـات احملـددة مـن         نفيـذ   التصدي للتحديات املتـصلة بالت    
املـؤمتر،  الـيت يطلبـها     املعلومـات   تقـدمي   يبـدو    على ما    تيّسرقد  املرجعية املؤقتة    أن القائمة    يبدو
 اتد مـن الـدول الـيت تفتقـر إىل القـدر          عبئـا لعـد   ال يـزال يـشكّل      تنفيـذ   التقدمي التقارير عن    إن  ف

ة وتقتـرح األمانـة تقـدمي مـساعدة فرديـ         . هذه املهمـة   التقنية الالزمة ألداء     وأاإلدارية   وأالبشرية  
أحـد صـغار    متويـل مـشاركة     مـن خـالل      لـذايت التقيـيم ا   من أجل إعداد تقاريرها عن       لدول ا ىلإ

ــدريب يف دورات املــوظفني  ــدها عمــل الوحلقــات الت ــيت يعق ــسهيالً ال  لعقــد دورات  املكتــب ت
  .تقدمي التقاريرمتطلبات عن خمصصة 

    
    حتسني مجع البيانات وحتليلها -خامساً 

مــن حمــددة إجراميــة يف جمــاالت  املختــصةبــشأن االجتاهــات  تعزيــز املعرفــة ال غــىن عــن  -٢٥
 التـدريب    املكتـب  يـوفر و.  النتـائج  جابـات عمليـة وتقيـيم     إ  تقـدمي صياغة سياسات فعالـة و    أجل  

لبلــدان يف تطــوير ل ااجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة دعمــ عــن إحــصاءات إعــداد واملــساعدة يف جمــال 
علـى الـصعيد    هـا   بغيـة تقامس  وذلـك   ،  جلمع وحتليل البيانات اخلاصة هبا    الالزمة  القدرات الوطنية   

ــدويل ــتقين   . ال ــدعم ال ــشمل ال ــن كــالًوي ــة     م ــات اإلداري ــز نظــم املعلوم ــيت تــستخدمها  تعزي ال
إلجـراء دراسـات    الالزمـة   ، وبناء القـدرات     ة ومؤسسات العدالة اجلنائي   إنفاذ القانون مؤسسات  

قـدرة الـدول علـى تبـادل        علـى زيـادة     دعم  قـد عمـل هـذا الـ       و. اإليـذاء حـاالت   استقصائية عن   
قـام  و.  ذات الـصلة   ملـسائل ا من خـالل اسـتخدام تعـاريف مـشتركة بـشأن عـدد مـن                 املعلومات
إنـشاء أدوات رصـد خاصـة       "مـن خـالل مـشروع إقليمـي بعنـوان           تحديـد   على وجـه ال   املكتب  

ــإجراء "مبؤســسات القــضاء وإنفــاذ القــانون يف غــرب البلقــان   ــنظم تقييمــات ، ب  اإلحــصاءاتل
 الــسبعة الواقعــة يفقــاليم واأليف البلــدان داخليــة الــشؤون الالعدالــة ومؤســسات املــستخدمة يف 

لعدالـة والـشؤون    مؤسـسات ا  إىل  التـدريب    تقـدمي  علـى    حاليـاً املـشروع   ويعمـل   . لبلقانغرب ا 
تــوفري ، واجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة املتعلقــة بحــصاءات  اإلنتــاجإعمليــة هبــدف تعزيــز داخليــة ال

 مــع شــياًا، وذلــك متالعدالــة اجلنائيــةلجرميــة واملؤشــرات اإلقليميــة ل بيانــات عــن إعــدادإمكانيــة 
  .االحتاد األورويبتعكف على وضعها بلدان ايري اليت املع

جلمع وحتليـل    ٢٠٠٧يف عام   املكتب  استهلّه  شروع   من م  ٢٠١٠فُرِغ يف مطلع عام     و  -٢٦
مـساعدة  كـان اهلـدف مـن املـشروع     و. واإليذاء يف أفريقيا  واجلرميةخّدراتالبيانات املتعلقة بامل

ــة يف  ، وتعزيــز قــدرهتا علــى حتليــل البيانــات   أفــضلإعــداد بيانــات ومعلومــات  البلــدان األفريقي
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 لتبـادل املعلومـات     قليمـي رب إ ، وتوفري من  ضايا املخّدرات واجلرمية واإليذاء   بق املتصلةواالجتاهات  
 بــدعم مــن اإليــذاءن ، أُجريــت دراســات استقــصائية عــومــن بــني أنــشطة املــشروع. واخلــربات

بعـد أن   و .مـصر وغانـا وكينيـا و    روانـدا   انيـا املتحـدة و    ز  نكل من أوغندا ومجهورية تـ     املكتب يف   
سياسات شـارك مقـررو الـ     ،  ٢٠٠٨أبابا يف الربع األخري من عـام        أديس  يف  ُعِقدت حلقة عمل    

 لتبـادل   باالتـصال احلاسـويب املباشـر     يف منتـدى    مـشاركة ناشـطة     من عدد من البلـدان األفريقيـة        
 الـصالت    أجـل حتديـد    مـن الظـواهر اإلجراميـة،     املعلومات واخلـربات بـشأن طائفـة واسـعة مـن            

اشـترك املكتـب   وقـد   )٩(. حمددة األهـداف ملنعهـا  استراتيجياتالقائمة بني هذه الظواهر ووضع     
يف  )١٠(ءاإليـذا ب سـة االستقـصائية املتعلقـة     االدرالدليل بشأن   نشر  واللجنة االقتصادية ألوروبا يف     

تـوىل  ،  شمولة بـالتقرير  خـالل الفتـرة املـ     و. يـة نكليزوالفرنـسية واإل  اإلسـبانية    ب ٢٠١٠أوائل عام   
تعــدها حــصاءات عــن جــرائم القتــل املتعمــد الــيت اإلتــوافر ب املتعلــقلعمــل اتقــدمي  أيــضاً املكتــب

 مــن مؤشــرات رئيــسي  كمؤشــراســتخدامهغــرض لعدالــة اجلنائيــة لمؤســسات إنفــاذ القــانون وا
عـن  ر املكتـب قاعـدة بيانـات متعـددة املـصاد      أتاح  ،  ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول يف  و. اجلرمية

  . وإقليماً بلدا١٩٨ًهذه اجلرمية يف توفر معلومات عن مستويات جرائم القتل 

 على الرغم من إحراز تقـدُّم، يلـزم االضـطالع مبزيـد مـن العمـل بغيـة حتقيـق اهلـدف         و  -٢٧

حـىت  تقين املقـدم مـن لـدن املكتـب     ز الدعم ال  وقد ركّ . حتليالت منهجية وشاملة  إجراء   املتمثل يف 
سيواصــل املكتــب، كمــا . اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة بــصفة عامــةاملتعلقــة بءات حــصاعلــى اإلاآلن 

، تقدمي املساعدة إىل البلدان اليت تطلبـها مـن أجـل بنـاء قـدراهتا علـى مجـع                    على وجه اخلصوص  
 اتواخلـرب وسُيـستفاد مـن العـرب املستخلـصة     . وحتليل البيانات عن اجتاهات اجلرمية املنظّمة وتبادل  

مـساعدة البلـدان    غـراض   أل،  شروع املكتب املذكور أعاله يف منطقة غرب البلقـان        املكتسبة من م  
مجــع وحتليــل البيانــات  الــيت تتخلــل عمليــة الثغــراتســد حتديــد وعلــى يف منــاطق أخــرى الواقعــة 
 متطـورة شـراكة   سيتيّسر تقدمي هذا الدعم الـتقين بفـضل إقامـة           و. اجلرمية والعدالة اجلنائية  املتعلقة ب 

  .ألمن املتعدد األبعاد ملنظّمة الدول األمريكيةشؤون امع أمانة ديد على وجه التح

─────────────────  
اجملال وينص ). ٢٠١٢-٢٠٠٧( ومنع اجلرمية خّدراتمل االحتاد األفريقي املنقحة بشأن مراقبة املخطة عانظر   )9(  

األفريقي، بالتعاون ة االحتاد لى أن تقوم مفوضيمن خطة العمل، ع ‘٤‘، اإلجراء املوصى به ٦- ٢لوية ذو األو
القائمة مع معلومات عن الصالت الدول األعضاء، جب  واجلرمية ومعخّدراتمع مكتب األمم املتحدة املعين بامل

 األشخاص وغسل األموال واإلرهاب وهتريب نظّمةوالفساد واجلرمية املر هبا ّتجا واالخّدراتبني تعاطي امل
  .هبدف وضع استراتيجيات للتصدي هلذه الظواهر بطريقة مشولية واألسلحة يف القارة،

 www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_Victimiza: ُمتاح على العنوان  )10( 
tion_surveys_2009_web.pdf.  
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يف  علـى مـساعدة سـلطات إنفـاذ القـوانني        اإلضـافية ميكن أن تركـز املـساعدة التقنيـة         و  -٢٨
االسـتفادة بأقـصى قـدر مـن الفعاليـة      يف و تعزيز قدراهتا على مجـع املعلومـات ألغـراض التحليـل      

واحملــاكم يف مكافحــة اجلرميــة املنظّمــة   أعــضاء النيابــة العامــةدور يعتــرب و. مــن هــذه املعلومــات
لطات سـ علـى الـرغم مـن أن        و. كون حمور تعزيـز املـساعدة     ي، وميكن أن    الشأنيف هذا   أساسياً  
العديد مـن البيانـات     فإن  اجلرمية املنظّمة،   املتعلقة ب لمعلومات  ل هي مصدر رئيسي     واننيإنفاذ الق 

اليت مـن   اإلجرامية  تفاصيل احلوادث   البيانات املتعلقة ب  اصة  لتحليل، وخ غراض ا ليست متاحة أل  
 األمـر حتديـداً  هـذا  ويصح . باجلرمية املنظّمةاملتصلة التعرف على تلك احلوادث    أن تسّهل   شأهنا  

 الــصالت قــد ال حتــدد ســلطات التحقيــق أو تــسّجل دومــاً، الــيت تعمــد القتــل املائمبالنــسبة جلــر
ملكتـب علـى    أن تركـز املـساعدة الـيت يقـدمها ا         وميكـن   . املنظّمـة باجلرميـة   املشبوهة الـيت تربطهـا      

الـشبكات،  إقامـة   وفيمـا بـني النظـراء       التـدريب    أفضل املمارسات يف هذا اجملـال وتعزيـز       قاسم  ت
 اشـترك   يتالـ ،  حصاءات اجلرمية يف أفريقيـا     بشأن إ  عملحلقة ال ئت يف أعقاب    نِشمثل تلك اليت أُ   

ــا يف عــام  يف وُعِقــدت ادية ألفريقيــا،  املكتــب واللجنــة االقتــص ايف تنظيمهــ  .٢٠٠٨أديــس أباب
ــى        ــى وجــه اخلــصوص، مــن املــساعدة يف احلــصول عل ــة، عل ــدان النامي ــستفيد البل وميكــن أن ت

يـشمل نظـم   ، مبـا  يـات جمتلك الرباستخدام  احلاسوبية اخلاصة بتحليل اجلرمية املنظّمة و     ياتالربجم
الت اجلـرائم علـى اخلـرائط ورسـم اخلـرائط الـيت       تعـيني مواقـع حـا   املعلومات اجلغرافية الالزمـة ل    

  .تبني تلك احلاالت وتطبيقات حتليل الشبكات
    

تعزيز التعاون الدويل يف الشؤون القضائية من أجل مكافحة اجلرمية  -سادساً 
    املنظّمة عرب الوطنية

 بنجـاح   االتفاقيـة يـستعمل    مـن الـدول      اً متزايد اً، أنّ عدد  ٤/٢ يف مقرَّره    ،ؤمتراملالحظ    -٢٩
ــدويل     لالســتجابة لكأســاس  ــة والتعــاون ال ــة املتبادل ــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانوني ــات ت طلب

ورحَّـب باسـتحداث     ألغراض املصادرة، وشّجع الدولَ األطراف علـى مواصـلة القيـام بـذلك،            
  .أدوات لتيسري التعاون الدويل والتوّسع فيها

 هتـدف إىل    نـشطته الـيت   رابعة، االضـطالع بأ   وواصل املكتب، منذ انعقاد دورة املؤمتر ال        -٣٠
سلـسلة مـن حلقـات العمـل     علـى وجـه التحديـد       املكتـب    ونظّم   .القانوين  الدويل تعزيز التعاون 

 اإلقليمية للسلطات املركزية وغريها من السلطات املختصة، والقـضاة املـسؤولني عـن االتـصال              
،  دوليــاًاالت الــيت تتطلــب تعاونــاً املــسؤولني عــن احلــوأعــضاء النيابــة العامــة، والقــضاة العــامني

هبدف تسهيل عمليات التبادل بني النظـراء وتعزيـز الـوعي واملعرفـة بآليـات التعـاون الـدويل يف                    
 دليـل علـى اإلنترنـت       أدوات، منها مثالً   حتسنيوعمل املكتب على تطوير      كما   .إطار االتفاقية 



 

V.10-55287 13 
 

  CTOC/COP/2010/4

حريــر طلبــات املــساعدة القانونيــة بالــسلطات املختــصة، وأداة لت) املباشــر يبباالتــصال احلاســو(
أمثلـة علـى احلـاالت الـيت اسـُتخدمت فيهـا            وفهرسـاً يتـضمن     ،   متاحة اآلن بتـسع لغـات      املتبادلة

  )١١(.االتفاقية كأساس ملمارسة التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية

 الكفيلــةسعى إىل إجيــاد الــسبل يــأن إىل املكتــب  ٤/٢ مقــرَّره يف أيــضاً وطلــب املــؤمتر  -٣١
بــدعم األطــراف يف االتفاقيــة مــن أجــل تــذليل الــصعوبات التقنيــة والقانونيــة الــيت تواجههــا يف   

فيينـــا يف يف وســـوف ُيعقـــد اجتمـــاع للخـــرباء . اســـتعمال وســـائل االئتمـــار بواســـطة الفيـــديو
وســائل االئتمــار بواســطة  للنظــر يف هــذه املــسائل ويف الفــرص الــيت تتيحهــا ٢٠١٠يوليــه /متــوز

  )١٢(. محاية الشهود ألغراضالفيديو

. التعـاون الـدويل الـواردة يف االتفاقيـة        املتعلقـة ب  حكـام   األوأُحرِز تقدم كـبري يف تـرويج          -٣٢
  مثينة لألخصائيني املمارسـني يف وأتاحت حلقات العمل اإلقليمية، على وجه اخلصوص، فرصاً

 إىل اسـتناداً   العمـل جمال التعاون الدويل ملناقشة املشاكل املشتركة مع نظرائهم، وتعزيز عالقات
 .ةقــضايا عالقــة حمــدد التفــاهم والثقــة املتبــادلني، وإحــراز تقــدم، يف عــدد مــن احلــاالت، بــشأن

متويل هذه األنشطة حىت اآلن على أساس كـل حالـة علـى حـدة وبـصورة غـري قابلـة                     ويتواصل  
 كتـب طلبـاً   ويواجـه امل .اًليم للمزيد مـن األنـشطة يـشكل حتـدي    هبا، مما جيعل التخطيط الس للتنبؤ
احلاســم األمهيــة مــن جمــاالت   علــى املزيــد مــن التــدريب واملــساعدة التقنيــة يف هــذا اجملــال كــبرياً
: املكتب توفري التمويل املناسـب لالضـطالع بأنـشطة املتابعـة املطلوبـة، وهـي            ويقترح  . ةاقياالتف

تدريبيــة   عمـل حلقــاتو املـوارد الالزمــة لتيـسري التعــاون الـدويل،    تنميــة، والتـشريعية املـساعدة  
، وحلقات عمل للـدول      أو األقاليمي  قليمياإل دون   ىز على املستو  وطنية، وحلقات عمل تركّ   

، مثـل دول املنـشأ والعبـور واملقـصد الواقعـة      ذات الـصلة  يـربط بينـها تـدفق كـبري للطلبـات      اليت
حمــدد، مثــل متعمــق ، وحلقـات عمــل تركّــز علــى جمـال موضــوعي   رّتجــااال طــرقامتــداد علـى  

  .وضبطها ومصادرهتا املوجوداتتعقب 

ــرة    -٣٣ ــوِحظ يف الفقـ ــا لُـ ــاالت    ٢٠ومثلمـ ــة باحلـ ــضع خالصـ ــب سيـ ــإن املكتـ ــاله، فـ  أعـ
  .واملمارسات الفضلى ملساعدة الدول يف مكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية

    

─────────────────  
 واألنشطة املقترحة املكتب أجنزها معلومات تفصيلية عن األعمال اليت CTCO/COP/2010/2ترد يف الوثيقة   )11( 

  .مة اجلرمية املنظّالتعاون الدويل الواردة يف اتفاقيةاملتعلقة بحكام األتنفيذ ترويج ل
  .CTOC/COP/2010/CRP.2سُيتاح تقرير عن وقائع اجتماع اخلرباء يف ورقة غرفة االجتماعات   )12( 



 

14 V.10-55287 

 

CTOC/COP/2010/4    

    تعزيز تدابري العدالة اجلنائية املتخذة للتصدي للجرمية املنظّمة -سابعاً 
العدالـة اجلنائيــة   ن أجـل تعزيــز تـدابري  مـ كتــب املساعدة التقنيــة الـيت يقـدمها   مل املـ تتـش   -٣٤

إنـشاء مؤسـسات منـصفة وإنـسانية      املـساعدة الراميـة إىل  على  نظّمةاملتخذة للتصدي للجرمية امل
، ة اجلنائيـة  احلاليـة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـ           للمعايري والقواعد  وفقاً   وكفؤة للعدالة اجلنائية،  

وهــذه العوامــل هــي مــن الــشروط األساســية الالزمــة لتنفيــذ االتفاقيــة  . ن ســيادة القــانووتعزيــز
  .االً فّعوالربوتوكوالت امللحقة هبا ومجيع االتفاقيات املتعلقة مبراقبة املخّدرات واجلرمية تنفيذاً

 يف جمـــال منـــع اجلرميـــة وإصـــالح العدالـــة اجلنائيـــة يف اجملتمعـــات الناميـــة واالنتقاليـــة و  -٣٥
خـالل   اعات، نشر املكتب أدوات ووثائق سياساتية وقدَّم املساعدة التقنية مـن ز نخلارجة من وا
، إصـالح نظـم العقوبـات     ب تتعلـق كانت جماالت النمو الرئيسية     ، حيث    بلداً ٣٩ برناجماً يف    ٤٤
أدوات لتيـسري تنفيـذ معـايري       اسـُتحِدثت   و .ااعـات ومنعهـ   ز  ن الـ  سموحـ ،  األخذ ببدائل الـسجن   و

وكجـزء مــن عــدة املكتــب  . ةوالعدالــة اجلنائيــ ألمــم املتحــدة ذات الـصلة مبنــع اجلرميــة وقواعـد ا 
ــة اخلاصــة ــة اجلنائي ــيم نظــم العدال ــاول الــشؤون   املكتــب أربــع أدواتثداســتحو )١٣(، بتقي تتن

األمـم  فريـق   عـضو يف     أيضاً   واملكتب. د اجلنائية ومراقبة احلدو   والتحاليل اجلنسانية ومنع اجلرمية  
هــو الكيــان األساســي املعــين يف واملكتــب . سيقي واملرجعــي املعــين بــسيادة القــانونالتنــاملتحــدة 

شبكي الــوقــع امليف إنــشاء شــارك وقــد الفريــق مبــسائل اجلرميــة املنظّمــة عــرب الوطنيــة واالّتجــار، 
تطــوير يف ، و(www.unrol.org) ونظــام إيــداع الوثــائق اص بــسيادة القــانوناخلــلألمــم املتحــدة 

  .نالقانو األمم املتحدة يف جمال سيادةالذي تضطلع به التدريب املوحد 

 كتب مساعدة كينيا يف إدارة عملية التأهيل املهين لدوائر النيابة العامة فيهـا            ويواصل امل   -٣٦
احملـاكم االبتدائيـة يف كينيـا        يف املائة نسبة القـضايا املعروضـة علـى           ٩٠ حالياًوتبلغ  . إدارة فعالة 

عـدد املـوظفني يف     بسبب نقـص    لشرطة،  تابعني ل انب مدَّعني عامني    من ج تالحق قضائياً   واليت  
لعــل ممارســة هيئــات التحقيــق كــذلك لــسلطات  و. التــدريب وعــدم تــوفرلنيابــة العامــة دوائــر ا

تحقيــق ميــزة لاملسمة هــي الــالــيت أمــر منــاف ملفهــوم الفــصل بــني الــسلطات املالحقــة القــضائية 
عـدد   إدخـال إىل التـدّرج يف  دعـا املكتـب   بنـاًء علـى ذلـك      و .ةيف نظم العدالة اجلنائيـ    اإلنصاف  
 مـن   تـدرجيياً والـتخلص    باملالحقـة القـضائية    املعنيني   ن القانونيني احلكوميني  ستشارياملكاف من   

هتـدف إىل   نطاقـا   إصـالح أوسـع     عمليـة   كجـزء مـن     وذلـك   ،  لـشرطة التـابعني ل  املدَّعني العـامني    
  .الشرطة أجهزةحتسني 

─────────────────  
-http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice: متاحة على العنوان  )13( 

Toolkit.html.  



 

V.10-55287 15 
 

  CTOC/COP/2010/4

لتصدي للتحـدِّي املاثـل   لبري دولية اوضع تد يف بنشاطاملشاركة اً  يض أ املكتبواصل  وي  -٣٧
 ضـمان والـيت يتمثـل أحـد مكوناهتـا اجلوهريـة يف      القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال،      يف أعمـال 

، قام املكتـب بوضـع   القرصنة البحريةأعمال ة كافحملو .ةالعدال فيهم إىل املشتبه القراصنةتقدمي 
إنفـاذ  (لقرصـنة   ل التـدبري العالجـي املؤقـت     دعم  يـ علـى املـدى القـصري       قق نتائج فورية    حيبرنامج  

والعمـل يف الوقـت نفـسه       ،  )حبريـة أجنبيـة   قـوات   النظام يف عرض البحر من قبل       إقامة  القانون و 
يعمـل  و. استعادة سيادة القانون يف الـصومال     : ، أال وهو  ألجل ا الطويل احلليف  على االستثمار   

القراصـنة املـشتبه    تقـدمي   يف جهودهـا الراميـة إىل       لـدان إقليميـة     باملكتب على تقـدمي دعـم كـبري ل        
 خـصوصاً و دون اإلقليميـة،      يف املنطقـة   عمل املكتب مع عدد من البلدان     وقد  . هم إىل العدالة  في

والـسجون   وأعـضاء النيابـة العامـة   إىل الـشرطة واحملـاكم    دعمالـ سيشيل وكينيا، من أجل تقدمي 
ــة حماكمــات املــشتبه   ــة فعالي ــيهملكفال واســتعرض املكتــب . ااهتــهز نالــصوماليني وكفاءهتــا و ف

دعـم  و،  تعديل خطط العمل، عند االقتضاء    على  الدول  عدد من    وعمل مع    التشريعات الوطنية 
مــن خــالل  إىل أعــضاء النيابــة العامــةقــّدم الــدعم  و؛ قــضائياًالقرصــنةأعمــال مالحقــة عمليــات 

سـتحداث قاعـة حمكمـة       ا مبـا يف ذلـك     (اكممرافـق احملـ   وطـّور    العمل املكـتيب؛  التدريب وحتسني   
 ويـّسر مثـول  ؛ )، كينيـا  يف مومباساىاحملاكمات الكربغريها من رائم القرصنة ومعنية جب جديدة  

مــستوى  ضفْــوخظــروف الــسجن   حتــسينات كــبرية علــى   أمــام احملــاكم وإدخــال  الــشهود 
ذلك، لـ  نتيجـة و. ممارسـات الـشرطة والتعامـل مـع األدلـة         عمـل علـى حتـسني       وفيها؛  االكتظاظ  
اجلنائيـــة مبـــا يعـــود بـــالنفع علـــى لعدالـــة حملليـــة لؤســـسات اعلـــى املحتـــسينات كـــبرية أُدِخلـــت 

وأعـضاء القيـادة العامـة      الشرطة   رجال اكتسبها   وميكن تطبيق املهارات اليت   . مستخدميها كافة 
مـا  ي، ف علـى مجيـع احلـاالت     ،  القرصـنة عمـال   فيما يتعلـق باملالحقـة القـضائية أل        احملاكم   ووموظف
  واسـتكماالً .عـتقلني فيهـا  بالفائـدة علـى مجيـع امل     السجون احملليـة    املُدخلة على   التحسينات  تعود  

علــى يركّــز برناجمــا يف الــصومال  أيــضاً املكتــباســتهل لعمــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، 
  )١٤(.القوانني وتعزيز قدرات النيابة العامةاملؤسسات اإلصالحية وإصالح إصالح 

  مليـون ٣٠ وّسع املكتب أنشطته يف جمال إصالح السجون، مبيزانية قـدرها حـوايل   وقد  -٣٨

والـشرق األوسـط    ) بيـساو -أوغندا والسودان ونيجرييا وغينيـا    (دوالر، ومتويل مشاريع يف أفريقيا      
ىل ة إ، إضـاف )باكـستان وقريغيزسـتان  (الوسطى وجنوب آسيا  وآسيا) األراضي الفلسطينية احملتلة  (

برنـامج العدالـة    وتواصـل تنفيـذ     . ي  الكـاريب  يف أمريكـا الالتينيـة و      استحداثهاجيري  مشاريع أخرى   
هـدف  يو. املقاطعـات ه ليـشمل  ع التركيز على توسيع نطاقن، ميف أفغانستاالنطاق  واسع  الاجلنائية  

─────────────────  
  .برنامج املكتب بشأن مكافحة أعمال القرصنةلة عن معلومات مفّص CTOC/COP/2010/3ترد يف الوثيقة   )14( 
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 لعدالــة اجلنائيــةعلــى وضــع نظــام لتعزيــز قــدرات املؤســسات القــضائية الدائمــة إىل الربنــامج هــذا 
  .ول إليه وخيضع للمساءلةميكن الوص

اعات، هتدف املـساعدة الـيت يقـدمها املكتـب إىل بنـاء اخلـربات       زـنويف أحوال ما بعد ال   -٣٩
 غــري املــشروع وإىل معاجلــة  ّتجــار واالنظّمــةاملتخصــصة الالزمــة للتــصدي ألخطــار اجلرميــة امل  

لــدول اخلارجــة مــن  هلــشاشة ا ونظــراً.ساســية يف قطــاع العدالــةاألعامــة الدمــة اخلاالفتقــار إىل 
 غــري املــشروع ّتجــارالطــر امعرضــة بــشكل خــاص خلوحمدودبــة قــدرهتا، فإهنــا تكــون  النـــزاع 

علـى   سـاعد حىت أو النـزاع نشوب الل بدأ خرمبا الذي ، هذا االّتجار  ويبقى .نظّمةواجلرمية امل 
مـن  و. ء الـسالم   وبنـا  النــزاع  مـا بعـد      فتـرة لزعزعـة االسـتقرار يف       كـبرياً  عـامالً  ، النــزاع استدامة  

بنــاء عمليــة ض قــّوإىل تبعــات طويلــة األجــل ويذا التحــدي  التــصدي هلــعــدماملُــرّجح أن يــؤدي 
 تلـك  املنـاطق الـيت تقـع فيهـا           للضعف يف  مصدراً صبحيميكن أن   كما  . السالم وتعزيز الدميقراطية  

ــدول، نظــراً  ــار إىل ا ال ــشطة     آلث ــا أن ــابرة للحــدود الــيت ختلّفه ــة و الع ــري االّتجــاراجلرميــة املنظّم  غ
  .املشروع

 إىل  خـّدرات  بامل ّتجـار مكافحة ومنع اال  "الربنامج املعنون   عمل  ، ي بيساو مثالً -يف غينيا و  -٤٠
تعزيـز  بـني   علـى اجلمـع     " تعزيز سيادة القانون وإقامة العدل على حنو فّعال       : بيساو ومنها -غينيا
ائية مـن أجـل مكافحـة     احلدودية وبناء اخلـربات املتخصـصة داخـل جهـاز الـشرطة القـض       الرقابة
 غري املشروع وبناء القدرات على مالحقة املتجـرين وإصـدار األحكـام يف حقهـم، مـع           ّتجاراال

 واختـاذ تـدابري لتحـسني إمكانيـة الوصـول إىل            من أجـل إصـالح قـوانني العقوبـات        دعم  التقدمي  
أحـوال  ل   أجـ  ت بـرامج متكاملـة أو جيـري إعـدادها مـن           ّدعِـ واستنادا إىل هـذا املثـال، أُ       .العدالة

وضــع برنــامج مــشترك خــاص بــاألمم يف  املكتــبيــشارك و. اتالنـــزاعســائدة مــا بعــد أخــرى 
، الـذي   الربنـامج املـشترك   وهـذا   . يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   املتحدة بشأن سيادة القانون     

مـم  األالتـابع لربنـامج      واإلنعاش منع األزمات كل من مكتب     إىل جنب مع     يف البداية جنباً  ُنفِّذ  
ــدة ــائي املتحـ ــة  اإلمنـ ــةوبعثـ ــتقرار منظّمـ ــدة لتحقيـــق االسـ ــم املتحـ ــو  األمـ ــة الكونغـ  يف مجهوريـ

الوصـول إىل العدالـة وحتـسني املمارسـات         املتعلقة بسبل    املسائلهو برنامج يتناول    ،  الدميقراطية
ــق القــضائية و ــالحتقي ــشفافية يف اهة ـزن ــة  وال ــس نظــم العدال ــدعم  وإصــالح ال إىل جون وتقــدمي ال

  .ةرطة القضائيلشا

 وإدارة الـشؤون الـسياسية      ىل جانـب إدارة عمليـات حفـظ الـسالم          املكتب، إ  كفيعو  -٤١
خطة العمـل   إىل  دعم  ، على تقدمي ال   )اإلنتربول(التابعة لألمانة واملنظّمة الدولية للشرطة اجلنائية       

 كلةلمـش للتـصدي    مـن أجـل ا     )اإليكـواس (اإلقليمية للجماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا           
 هــو مبــادرة ،برنــامج مــشتركمثــة و. نظّمــةواجلرميــة املخــّدرات  باملّتجــارالاآلخــذة يف التفــاقم ل
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ــا  ــا بعــد   ســاحل غــرب أفريقي ــاول حــاالت م ـــزاع، يتن ــا  يف الن ــاء إىل هــدف ي وغــرب أفريقي بن
 وإدارة احلــدود ومكافحــة غــسل األمــوال والتحاليــل اجلنائيــةالقــدرات يف جمــال إنفــاذ القــانون 

ــز  ــة وتعزي ــة اجلنائي ــذ  . مؤســسات العدال ــدأ تنفي ــامج وقــد ب  كــل مــن ســرياليون  بالفعــل يفالربن
 إنـــشاء وحـــدات الرئيـــسيةالربنـــامج عناصـــر  ومـــن .اليربيـــكـــوت ديفـــوار وبيـــساو و-وغينيــا 

  اثنني من ضـباط الـشرطة      تعيني يف هذا السياق  جرى  و. اجلرمية عرب الوطنية  ملكافحة  متخصصة  
ملكتـب اإلقليمـي لغـرب ووسـط        يف ا دارة عمليـات حفـظ الـسالم        إلاملؤهلني الـدائمني التـابعني      

ملـساعدة يف تنفيـذ     ك لتقـدمي ا   لـ وذ،   والتابع ملكتب املخـّدرات واجلرميـة      داكار الكائن يف    أفريقيا
  . إيكواسطة العمل اإلقليمية جلماعةدعما خلأنشطة إنفاذ القوانني 

 برئاسـة إدارة    ،اخلرباءمن  يق   لفر املكتب اجتماعاً ، استضاف   ٢٠١٠فرباير  /شباطويف    -٤٢
سـتخبارات  إلنـشاء وحـدة لـشؤون اال      ، الستكـشاف واسـتنباط منـوذج        عمليات حفظ الـسالم   

التابعـة لألمـم املتحـدة      اجلديـدة   بعثات حفظ الـسالم      على مجيع     توزع  يف األمم املتحدة   نائيةاجل
 التـدابري   واقتـراح ارد الالزمـة جلمـع وحتليـل        املوأن ُتوضع   وحدة  الهذه  وستكفل  . إنشائهالدى  

كمـا  . ملعايري مـشتركة   وفقاً   تعملأن  وموضع التنفيذ،    نظّمةللجرمية امل للتصدي  املناسبة  العملية  
 منقحـة مـن   صـيغة  بنشر ٢٠٠٩ يف عام تراك مع إدارة عمليات حفظ السالم    املكتب باالش قام  

  مرفــقلــدليل وهــذا ا.محفــظ الــسالمعــايري األمــم املتحــدة للعدالــة اجلنائيــة الســتعمال شــرطة   
لـضباط الـشرطة    وضـع منيطـة تدريبيـة       ل أساساً مفيداً    جموعة من التعليقات اليت ميكن أن توفر      مب
للخطــر الــذي تــشكله اجلرميــة مــن املكتــب  إدراكــاًو. يف بعثــات حفــظ الــسالمقــرر نــشرهم امل
ة مـن  الـسالم وإعـادة إقامـة املؤسـسات الدميقراطيـة يف البلـدان اخلارجـ              ء  نظّمة على عملية بنـا    امل

البلـدان   لتلبيـة احتياجـات       املـصممة خصيـصاً    املـساعدة التقنيـة   قـدمي   تفإنه سيواصـل    ات،  النـزاع
وســائل منــها إســداء املــشورة يف الــشؤون الــسياسية ، ب النـــزاعاخلارجــة مــن اهلــّشة والعــاجزة و

ات يف جـدول أعمـال بنـاء الـسالم وتعزيـز اخلـرب            ومنعهـا    نظّمـة قمـع اجلرميـة امل    موضـوع   دمج  و
  .نلية يف جمال سيادة القانواحمل
    

    حتسني التعاون يف جمال إنفاذ القانون والتنسيق فيما بني املؤسسات -ثامناً  
واألخذ بـإجراءات جديـدة متثـل        عارف ونقل املهارات وقبول أفكار جديدة     املاكتساب    -٤٣

ــ أساســيةكلــها عناصــر  املكتــب يــزال برنــامج وال  .دعم بنــاء القــدرات يف جمــال إنفــاذ القــانون ل
، "٢١جائزة األمـم املتحـدة يف القـرن         "القائم على استخدام احلاسوب، واحلاصل على       ي    بالتدريـ

 اًجديـد   جمـاالً  ١١وجيـري تطـوير      .عدة التقنية اليت يقدمها املكتب    يشكل عنصراً أساسياً يف املسا    
التقنيــات هتريــب املهــاجرين، ومــصادرة املوجــودات، و: وهــيي  يف منــهاج هــذا الربنــامج التــدريب
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اهة واألخالقيات، والعنف ضد املرأة، وجـرائم اهلويـة،   ز ن بالبشر، والّتجاراملتقدمة يف مكافحة اال   
 باحليوانــات والنباتــات ّتجــاروأوائــل املتــدخلني يف مــسرح اجلرميــة، واجلــرائم ضــد األطفــال، واال
  .من اجملتمعيوحفظ األالربية، وتدريب موظفي إنفاذ القانون على مسائل األيدز وفريوسه، 

 خاصـة   حتقيـق طرائـق   علـى اسـتخدام      ألعـضاء النيابـة العامـة     املكتـب التـدريب     وقد وفّر     -٤٤
عمـل خـرباء    ُدِعيت أفرقـة    و. متزايدعامل مع أساليب عمل املّتجرين اآلخذة يف التطور بشكل          للت

املراقبــــة جمــــال يف  تبعــــة حاليــــاًرت كتيبــــات عــــن املمارســــات املِشوُنــــإىل عقــــد اجتماعــــات 
جراء فيما يتعلـق بـإ    وضع مبادئ توجيهية دولية للدول      بينما توىل فريق عامل آخر       )١٥(،لكترونيةإلا

مـا خيـص    فيتوجيهـات إرشـادية     "نـشر الكتيـب املعنـون       و،   اجلرمية املنظّمـة اخلطـرية     أخطارتقييمات  
  .لنتربوبالتعاون مع اإلوذلك ، "اخلطرية واملنظّمةر اجلرمية اخطأتقييمات إعداد واستخدام 

 وتفتـيش احلاويـات     اسـتبانة  على   إنفاذ القانون  أجهزةبناء قدرات   يف   أيضاً   ملكتبوساعد ا   -٤٥
ــيت ميكــن   ال ــة اخلطــورة ال ــستخدم ملــ أن عالي ــل  روعةآرب غــري مــش ت ــن قبي االّتجــار باملخــّدرات  ، م

 وعمـل   .وواصل املكتب إجراء تقييمـات مفـصلة ملـوانئ احلاويـات          . واألسلحة واملتفجرات والبشر  
حلقـات عمـل تدريبيـة وإنـشاء     عقـد  القـانون مـن خـالل       إنفـاذ   أجهـزة   ني   تعزيز التعاون فيما ب    على

ملـوظفي  قضي بأن توفر إدارات اجلمارك التدريب ت،  وحدات مشتركة بني الوكاالت ملراقبة املوانئ     
لـدان  أبلغـت الب  ،  ٢٠٠٨منذ عام   و.  مباشرة  العملية تبادل املعلومات  وتتيح اجملال أمام     القانونإنفاذ  

وغانــــا والــــسنغال الــــرأس األخــــضر إكــــوادور وباكــــستان وبنمــــا وتركمانــــستان و(املــــشاركة 
   القنــب  مــن  طنــاً ١٦مــن الكوكــايني و اثــنني مــا يقــرب مــن طــنني     عــن ضــبط  )كوســتاريكاو
 الكيماويـات الـسليفة    مـن     طنـاً  ٩٢ و  من األفيون  غراماً  كيلو ٦٠من اهلريوين و   يلو غراماً  ك ١٥٠و
 يف ٢٨نـسبته   فهـو ميثـل مـا   ، الفئـات أكرب  بـ الكوكايني  ويستأثر  . دةالسلع املقلّ ب حاوية مملوءة    ٨٨و

 تعزيز قدرة الـسلطات   الذي وفره املكتب يف     سهم التدريب   ومل ي . ملضبوطاتجمموع عدد ا  املائة من   
واســعة مــن الــسلع غــري عــن طائفــة  أيــضاً بــل، فحــسبعلــى الكــشف عــن املخــّدرات والــسالئف 

ومـن املُزمـع    . النـشر و  التـأليف  نقراض واملـواد احملميـة حبقـوق      إلدة با نواع املهدّ األها  املشروعة، مبا في  
  . إضافياً بلدا٢١ً لتشمل احلاوياتاملقدمة من املكتب يف جمال مراقبة املساعدة توسيع نطاق 

ــب  -٤٦ ــصدي   ويتطل ــال للت ــدبري فع ــة امل أي ت ــةللجرمي ــل إجــراء  نظّم ــالحتلي ــات  لفّع لمعلوم
إىل مـساعدة الـدول يف    برناجميـة من خالل ما يقدمـه مـن مـساعدة     املكتب   ويسعى. االستخبارية

 الفتـرة املـشمولة   ، خـالل    املكتـب  سـاعد و. تـشجيع التعـاون والتنـسيق     ة ل الـضروري إقامة الصالت   
 مــن خــاللتحليــل املعلومــات االســتخبارية بــني الــدول ب االتــصاالت املتعلقــةتعزيــز يف ، بــالتقرير

─────────────────  
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مركـز اخللـيج   مبـادرة   وسـيا الوسـطى اإلقليمـي لتنـسيق املعلومـات     آمركـز   مبـادرة   مبادرات مثل   
أمثلـة علـى الـدعم     إال هـذه املبـادرات  ومـا   . غـرب أفريقيـا   مبادرة ساحل   لالستخبارات اجلنائية و  

مـن خـالل     وإعـداد املعلومـات االسـتخبارية        تبـادل املعلومـات   يسّهل بـشكل مباشـر      ي  ذالتقين ال 
إنفــاذ القــانون  تــدابري التــصدي العمليــة املتخــذة يف إطــار  ويــدعم مباشــرةيــل تلــك املعلومــاتحتل

  .ملكافحة االّتجار غري املشروع

أعـضاء النيابـة    علـى إنـشاء شـبكة مـن          ميثاق سانتو دومينغو،   يف إطار    ،ويعكف املكتب   -٤٧
وذلـك بالتعـاون مـع    ، املخـّدرات  و نظّمـة اجلرميـة امل  عنـيني بقـضايا     من امل يف أمريكا الوسطى    العامة  
أن تكـون   : أهـداف الـشبكة    وفيمـا يلـي      .املنظّمات اإلقليمية غريها من    الدول األمريكية و   ةمنظّم

ات اإلقليميـة والدوليـة واجلهـات    نظّمـ مبثابة آلية مـستدامة لتحديـد االحتياجـات والتنـسيق بـني امل            
 وتوفري التـدريب    ؛منتظماالحتياجات بشكل    تلبية تلك    املاحنة ومقدمي املساعدة التقنية من أجل     

نظّمــة تتنــاول مجيــع أشــكال اجلرميــة امل الــيت أعــضاء النيابــة العامــةكــل اجملــاالت املتــصلة بعمــل يف 
 وتبـادل اخلـربات واملمارسـات اجليـدة واملعلومـات حـول القـضايا اجلاريـة         ؛واالّتجار باملخـّدرات  

  .واالجتاهات السائدة يف املنطقة

 القائمة بـني غـسل األمـوال        للصالت إىل الدول للتصدِّي     املساعدةوقّدم املكتب كذلك      -٤٨
 أربعـة خـرباء استـشاريني معيَّـنني ألجـل         ووقـام بتوزيـع سـبعة مـوجِّهني          .ةاملنظّمة اخلطري  واجلرمية
يف اجلنـوب األفريقـي، لتعزيـز إجـراءات     : علـى النحـو التـايل    خمتلفـة   يف مناطق دون إقليمية     طويل  

ــوب األفريقــ   ومــصادرة املوجــودات؛  ــا واجلن ــاء اليف شــرق أفريقي إجــراء قــدرات يف جمــال  ي، لبن
ة يف جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى واحمليط اهلـادئ، إلرسـاء إجـراءات فعَّالـ          ة؛ و الياملتحقيقات  ال

 ويف غـرب أفريقيـا، إلقامـة نظـم شـاملة ملكافحـة غـسل                ملكافحة غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب؛       
وتعزيـز وحـدات لالسـتخبارات    األموال ومتويـل اإلرهـاب، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى إنـشاء               

  .ة والسلطة القضائيأعضاء النيابة العامةيما بني يف أمريكا الوسطى، لبناء القدرات فاملالية؛ و

كل من إكوادور ومجهورية متصلة بالتحقيقات املالية يف   وطنية  ُنفِّذت دورات تدريبية    و  -٤٩
رات التحقيــق وتعزيــز إقامــة علــى مهــاركّـزت  مــصر، انيــا املتحــدة وقريغيزســتان وكمبوديــا وز نتـ 

 للمحللـني  إقليميةوُنفِّذت دورات . ة وأعضاء النيابة العامة الشرط رجالعالقات عمل وثيقة بني     
  ) جلنـــوب شـــرق أوروبـــا   (كـــل مـــن ألبانيـــا    يف اليـــة  املســـتخبارات  العـــاملني يف وحـــدات اال 

ــا فاســو  ــا(وبوركين ــفيو) لغــرب أفريقي ــام تي ــا كولومب و)غامليكونــحــوض نطقــة مل (ن ألمريكــا (ي
من أجل تطـوير    ، وذلك   )افريقيأجلنوب آسيا وشرق    (واهلند  ) لشمال أفريقيا ( واملغرب   )اجلنوبية

 املـشبوهة املعـامالت   الكـشف عـن   ل املعلومـات املاليـة مبـا يكفـل    املعارف واملهارات يف جمال حتلي 
لتدريب علـى   ا استخدام أداة    ٢٠٠٨يتواصل منذ عام    و. بيل اإلرها املتصلة بغسل األموال ومتو   
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طـر  تـستخدم األ أداة عملية   وهي عبارة عن    ،  يف معظم بلدان أمريكا الالتينية    الصورية  احملاكمات  
 هيونيــ/حزيــرانازاخــستان يف كقــد تكــّرر اســتخدام األداة يف و، حمــددةبلــدان القانونيــة اخلاصــة ب

  .٢٠١٠أبريل /كمبوديا يف نيسانيف  و٢٠١٠سبتمرب /وأيلول

شــبكة  مثــل،  املوجــوداتضبطاســتحداث شــبكات غــري رمسيــة لــ  أيــضاًاملكتــب ودعــم  -٥٠
سـترداد املوجــودات  ااألفريقـي املـشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات وشـبكة        ب اجلنـو 

، األمـوال يف أمريكـا اجلنوبيـة   ل غـس كافحة باإلجراءات املالية املتعلقة مبالتابعة لفرقة العمل املعنية    
وتعقُّبـها  رميـة   اسـتبانة عائـدات اجل    ى   واحملقِّقـني علـ    يابـة العامـة   أعـضاء الن  من أجل مـساعدة     وذلك  
، أصـدر املكتـب     ٢٠٠٩ويف عـام    . ووسـائل ارتكاهبـا    اها ومصادرهتا واسـتعادهت   ضبطيدها و وجتم
 يف مـن احملتمـل أن ُيـساَء اسـتخدامها           املالية الـيت  دوات  األن  نكليزية ع سبانية واإل باللغتني اإل  دليالً

لقـضاة  وضـع منـائط لتـدريب ا      مبثابـة أسـاس ل    هـي   الوثيقـة   وهـذه   . اإلرهابغسل األموال ومتويل    
مـع  كمـا قـام املكتـب باالشـتراك     . القطـاع اخلـاص  العـاملني يف    عـن    ، فضالً أعضاء النيابة العامة  و

ــدويل  ــادرة امل ويف إطــار البنــك ال ــسروقةوجــوداتاملاخلاصــة باســترداد  ب ــن  بإصــدار ،  امل عــدد م
البـارزين سياسـياً     بـشأن تعزيـز تـدابري وقائيـة لألشـخاص            عامـة ة  ورقـة سياسـ    مشلـت    ،املنشورات

  .تاسترداد املوجوداقبات اليت تعترض سبيل  ودراسة عن الععن استرداد املوجودات وكتيباً

أحكـام  ب  عمـالً إنـشاء وحـدات لالسـتخبارات املاليـة      املقدمـة مـن أجـل       املساعدة  وال تزال     -٥١
الربنـامج العـاملي    ضطلع هبا يف إطار     التقنية املُ ة  نشطة املساعد من أولويات أ   من االتفاقية هي     ٧املادة  

جهوده الرامية إىل تعزيز قدرة املؤسسات الوطنيـة         أيضاً   سيواصل املكتب و. ملكافحة غسل األموال  
 مكافحـة غـسل     يـدان يف م  أعـضاء النيابـة العامـة     إنفاذ القانون و  ملوظفي  توفري التدريب املستمر    على  

منـائط  املنـاهج و   مـن أجـل وضـع         اجلهـود تقـدمي املـساعدة      تلـك وتـشمل   . هـاب األموال ومتويل اإلر  
غريهـا   واملدَّعني العـامني كلّيات الشرطة و أكادمييات   اجملال يف    ذلك على   لتدريبالالزمة ل تدريب  ال

اخلــرباء مــن اختيــار وتــدريب املــدربني  عــن فــضالً، ذات الــصلةوطنيــة  التــدريب المؤســساتمــن 
بغيــة ، يف الــشؤون العمليــةاملتخصــصني اخلــرباء الــشرطة وين يف أكادمييــات  احملاضــرمثــلالــوطنيني، 

 التحقيق يف اجلرائم املالية املعقـدة،       ما خيص اخلربة الفنية املتخصصة ملوظفي العدالة اجلنائية في      سني  حت
املكتب يف جمال مكافحة غسل األمـوال ومتويـل     سيتواصل دعم أعمال    و. متويل اإلرهاب  وال سيما 
تعمقـة وطويلـة   متقـدمي مـساعدة   معّيـنني يف امليـدان مـن أجـل          مستـشارين فنـيني      من لدن    ،اإلرهاب

 يف الواليـات القـضائية      نظم ملكافحة غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب         جمال وضع وتنفيذ    األجل يف   
ــة ــرح . املعني ــز اســتخدام   إعــداد املكتــب ويقت ــة مــشتركة لتعزي ــزم مــن  دورات تدريبي ــا يل أدوات م

االّتجــار بالبــشر قــضايا التحقيــق يف مــن أجــل حــة غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وتقنيــات ملكاف
  .لقرصنة واالّتجار باملمتلكات الثقافيةيف قضايا اوهتريب املهاجرين، وكذلك 
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قـدرات  أن يـبين   ،املنظّمـة العامليـة للجمـارك    يف إطار شـراكة أقامهـا مـع        ،ويزمع املكتب   -٥٢
هتريـب   خمتـارة لتحديـد ومنـع حـاالت     يف دولراقبة احلدود    م أجهزة اجلمارك وغريها من     أجهزة

غـري  عمليـات   ال يترتب عليه إنـشاء أو تعزيـز نظـم وهياكـل ملنـع             األمر الذي    ،عرب احلدود األموال  
جراميــة الـشبكات اإل  واســتبانةة تلــك األمـوال  ومـصادر  اهــ لنقـل األمــوال والتحقيـق في  ملـشروعة ا
اكة القائمـة بـني املكتـب واملنظّمـة العامليـة للجمـارك إىل             الـشر  أيـضاً    وهتدف. ضالعة يف تنفيذها  ال

 وإجــراء يةاالســتخباراملعلومــات تطــوير التعــاون اإلقليمــي والــدويل ألغــراض تبــادل املعلومــات و
  .حمددة األهدافمشتركة وحتقيقات عمليات 

    

حلماية الشهود وضحايا اجلرمية املنظّمة مساعدة الدول يف وضع برامج   -تاسعاً 
    لوطنيةعرب ا
لتحقيـق يف القـضايا     إىل ا  بالنـسبة    اً حامس اًأدلة حتريرية أمر  تعاون الشهود يف تقدمي     يعترب    -٥٣

املكتـب علـى    كـف   يعو. املنظّمةاجلرائم اخلطرية و  قضايا   خصوصاً، و ومالحقتها قضائياً  اجلنائية
 مايـة  حل ماناًحلماية الشهود ض  خاصة  برامج  وضع وتنفيذ قوانني وتدابري و    يف جمال   تقدمي الدعم   

مايـة الـشهود    حلمنـائط   إعداد  ، يسَّر املكتب    ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب . للخطرمنهم  املعرضني  
ها نظّمتـ الـيت  ضـحايا االّتجـار باألشـخاص    بـشهود و املتعلقـة  الـدورات التدريبيـة    يف سلسلة من

ك كـسي باألشخاص يف امل ّتجاربرنامج دعم ضحايا االوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية و
(Proteja)   يف مكتـب   املكـسيكيني    سؤولنياملـ يف خمتلف مدن املكـسيك، لـصاحل كبـار           وُعِقدت

بنمـا مـن أجـل     إىل  كما قُدِّمت املساعدة    .الوطنية املكسيكية  اإلنسانوجلنة حقوق   النائب العام   
بـشأن  يف األرجنـتني    ، ُعقد مـؤمتر دويل      ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول . إعداد منيطة حلماية الشهود   

منـه توعيـة املـسؤولني واجملتمـع املـدين بأمهيـة اعتمـاد إطـار شـامل           محايـة الـشهود كـان اهلـدف    
  .اإلنسان انتهاكات حقوق هامبا فيعلى اجلرائم اخلطرية،  حلماية الشهود

ميــع الــدول جل، حلقــة عمــل ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٣ و٢ُنظِّمــت يف الربــاط، يــومي و  -٥٤
احلوكمة يف الدول العربيـة   ، باملشاركة مع مبادرة برنامجينبشأن محاية الشهود واملخرب العربية

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٨ إىل   ١٦مـن   يب  نـريو ُعقد يف   و. التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
ــؤمترأول ، ٢٠٠٩ ــشهود   م ــة ال ــشأن محاي ــصاحل ب ــول شــرق أفريقدل اجلهــات ا وغريهــا مــن  ي

احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة  ه فيــاألفريقيــة املــشاركة واملهتمــة، تبادلــت  
يف د  قِـ يف مـؤمتر إقليمـي عُ     و .مـا لـديها مـن خـربات       لرواندا واحملكمة اخلاصة لسرياليون     اخلاصة  

نظر مشاركون من دول حـوض املتوسـط يف         ،  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ٢٨ إىل   ٢٦من   أثينا
 املتعلـق    نطاقـاً  وسـع  يف إطـار املوضـوع األ      الـشهود الضحايا و املعرضني للخطر من    محاية  مسألة  
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. هتريـب املهـاجرين عـن طريـق البحـر     كافحـة  إنفاذ القـانون مل تدابري التصدي املتخذة يف سياق      ب
  منوذجيـاً  واتفاقـاً   بـشأن محايـة الـشهود      اً منوذجيـ  اً، فقد وضع املكتب قانونـ     ر أعاله ِكذُووفقاً ملا   

  .قامة الشهود املعرضني للخطرإري حمل تغيعلى التعاون الدويل بشأن 

ــا، و  -٥٥ ــاً يف كيني ــيت غالب ــشل    ال ــا بالف ــوء فيه ــا تب ــضائية ل  م ــة الق ــرية  املالحق ــرائم اخلط لج
 عمــلبــسبب عــدم وجــود شــهود، يف أعقــاب االنتخابــات، العنــف هــا قــضايا واملنظّمــة، مبــا في

 املكتــب عــمدو. ع احلكومــة لتفعيــل الربنـامج الــوطين حلمايــة الــشهود  مــبــصورة وثيقــةاملكتـب  
 عـن   ، فـضالً  ٢٠١٠أبريـل عـام     /د يف نيـسان   مِـ ، الـذي اعتُ    يف كينيـا   تنقيح قانون محاية الـشهود    

دعم برنــامج لــ املكتــب عّينــهاالستــشاري الــذي بري اضــطلع اخلــو. اللــوائح ذات الــصلةصــياغة 
إجراءات عمـل معياريـة مـن أجـل     قام بصياغة تقييم الحتياجات كينيا التقنية، و بإجراء   مايةاحل

ن وظفـو مبـن فـيهم امل  ، آخـرين  برنامج احلماية و ملوظفيية الشهود، ونفَّذ تدريباً محاعملية  إدارة  
. زيـارة دراسـية للـسلطات الكينيـة     اختـذ الترتيبـات الالزمـة إلجـراء         ، و اإلنـسان قـوق   املعنيون حب 

 حـدة انيـا املت  ز  نومجهوريـة تـ    أذربيجان يف كل من     للقدرات الوطنية تقييمات تقنية   يت  جرِكما أُ 
 مـن خـالل     محاية الشهود الكيين   عم برنامج د،  ٢٠١٠يف عام   وسيتواصل  . ومجهورية مولدوفا 

 الحتياجـات التقنيـة يف    ل تقيـيم    ىجـر ُيوف  وسـ .  فيـه  ننيالتدريب العملـي للمـوظفني املعيّـ      توفري  
مــن األردن وظفني التــدريب يف جمــال محايــة الــشهود ملــســُيوفّر ، ووجورجيــا وروانــداأوكرانيــا 
  . ومصرتان ولبنانوكازاخس

يزانيـة إمجاليـة    مب تـهم جمال مساعدة الـضحايا ومحاي     استأثر   يف الفترة املشمولة بالتقرير،   و  -٥٦
ويعود السبب األكرب يف ذلك إىل برنامج متكني الضحايا يف جنـوب             مليون دوالر،    ٣٠قدرها  

ملتحـــدة األمـــم افريقـــي التـــابع ملكتـــب األلجنـــوب لاملكتـــب اإلقليمـــي ه ذأفريقيـــا الـــذي ينفـــ
علــى  مليــون دوالر ٢٦مبيزانيــة إمجاليــة قــدرها   يباألورود لمخــّدرات واجلرميــة وميّولــه االحتــا ل

سية ضـمن وزارة    ويهدف برنامج متكـني الـضحايا إىل بنـاء القـدرة املؤسـ            . تثالث سنوا مدى  
حتــسني التنــسيق والتعــاون بــني اإلدارات احلكوميــة     ويف جنــوب أفريقيــا  ة التنميــة االجتماعيــ 

الـوعي   وإذكـاء ضـحايا اجلرميـة   إىل  اخلـدمات املقدمـة   مواءمةاملدين من أجل  ات اجملتمعممنظّو
ات منظّمـ  أوسـاط    ما بني متكني الضحايا وبناء القدرات في    فيما خيص   أفريقيا   بسياسات جنوب 
  .اتمكني الضحاياملتعلقة بذ التدخالت تنفي اجملتمع املدين بغية

 لألخــصائيني املهنيــة واملهــارات التنفيذيــة  انونيــة والقبنــاء الكفــاءة  ويقتــرح املكتــب    -٥٧
تقـدمي  ، من أجل حتسني قـدرهتم علـى         انونإنفاذ الق القضائية وسلطات   ت  املمارسني يف السلطا  

وفيمـا يلـي أنـشطة     . املعرضني للخطر ضحايا اجلرائم اجلنائية    وتدابري احلماية إىل شهود و    الدعم  
ــا يف   ــضطلع هبـ ــددة املُـ ــة احملـ ــساعدة التقنيـ ــصدد املـ ــذا الـ ــساعدة  ) أ: ( هـ ــدمي املـ ــشريعيةتقـ ؛ التـ
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ــة      )ب( ــة مكيف ــواد مرجعي ــة وم ــاهج تدريبي ــصميم من ــة   اســتحداث وت ــتالئم ســياق كــل دول ل
التعـاون بـني أجهـزة إنفـاذ        تيـسري توثيـق     ) د(وضـع بـرامج وطنيـة وإقليميـة؛         ) ج(ا؛  واحتياجاهت

 وخــصوصاً، يا اجلرميـة ضــحاشـهود و واجملتمـع املــدين يف وضـع بـرامج ملــساعدة ودعـم     القـانون  
ايـة الـشهود،    الطـابع الرمسـي علـى الـشبكات اإلقليميـة ملكاتـب مح            ء  إضفا) ه (؛شراالّتجار بالب 

تيـسري  ) و(سـنوية لتعزيـز التعـاون وتبـادل املعلومـات عـرب احلـدود؛               ت  من خالل عقد اجتماعا   
تـشجيع  ) ز (؛الـة  الـدول الـيت لـديها بـرامج فعّ    ضباط محاية الشهود إىلل تنظيم جوالت دراسية

جمال تبادل الشهود املسجونني عندما ال يتسىن توفري محاية كافيـة هلـم    تطوير التعاون الدويل يف
  .اُيحتجزون فيه يف الدولة اليت

خاصــة قــضائية وتــدابري اختــاذ الــشرطة و بــأجهزةالســتعانة الــوعي واولعــل رفــع مــستوى   -٥٨
كملـة لغريهـا    ، هـي مـن األمـور امل        للخطر  املعرضني لدعم ومحاية الضحايا والشهود   وفريها  ميكن ت 
 عمـل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة        ويبـّين  .نظم العدالـة اجلنائيـة    لـ صالحات املؤسسية األساسية    من اإل 

ال تكـون   ينبغـي أ  واحتياجـاهتم   املعرضـني للخطـر     واحملاكم الدوليـة أن حقـوق الـضحايا والـشهود           
ويـشكّل الـدعم   . واملالحقـة القـضائية  لتحقيـق   ال يتجزأ من اسـتراتيجيات ا     فكرة طارئة، بل جزءاً   

ة، مبـا يف ذلـك   ؤالـة وكفـ  فّع وضـع إجـراءات عدالـة جنائيـة         علـى لـدول   إىل ا املكتـب   الذي يقدمه   
  .احلكم الرشيدإقامة ضمان  من عملية  مهماًجزءاً، تهممحاي ولضحايا والشهودامساعدة آليات 

    

    االستنتاجات  -اًعاشر  
. للـسالم واألمـن   كـربى   التهديـدات ال  مـن    خّدرات بامل ّتجار واال نظّمةاجلرمية امل أمست    -٥٩
ــة والتنميــة   عميقــاًاًأثــرشــبكات االّتجــار العامليــة  ختلّــف و ــة  واألعمــالعلــى الدميقراطي  التجاري

ة الـيت تـشكلها اجلرميـة املنظّمـة،         يف ضوء التهديـدات اخلطـري     و. يالبشر والشؤون املالية واألمن  
 فحـسب،  تنميـة البلـدان   لموظفـاً  استثماراًتصبح ال بشكل فعال   تها  حاجلهود املبذولة ملكاف  فإن  

  .بأسره بالسالم واألمنجملتمع الدويل  من أجل أن ينعم ااستثمار أيضاً وإمنا هي

أصـبحت ضـالعة يف ارتكـاب       ، و على تنويـع أنـشطتها    ات اإلجرامية   نظّماملوقد عملت     -٦٠
 ة واالّتجـار  يـ البيئرائم  اجلـ ويـب املهـاجرين     ر باألشخاص وهت  ّتجاراال، ك ة أوسع من اجلرائم   طائف

 واالحتيـال وجـرائم    ية والسيارات املسروقة  واملوارد الطبيعية واألسلحة النار   ة  باملمتلكات الثقافي 
بينمـا  ،  جتّددف والقرصنة، بفترة    اخلطك،  قدم ومتر اجلرائم األ   .وغسل األموال   يب احلاسو الفضاء

، اختــاذ ّتجــار باألعــضاء البــشريةألدويــة املزيفــة واالا مثــل جتــارة، االجتاهــات اجلديــدةتــستدعي 
  .ة لوقف انتشارهاتدابري عاجل
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يف العديـد مـن     بوضـوح    عـرب الوطنيـة      نظّمةميكن أن تتجلى اجلرمية امل     بناًء على ذلك،  و  -٦١
مـن  ، فـإن    للقمـع  معينـة    اًجرميـة واحـدة أو سـوق      ففـي حـال تعرضـت       . الطرق املختلفة واملتغرية  

 إىل وســعياً، ذلكلــونتيجــة . فرصــة خمتلفــةإىل اســتغالل جراميــة اإلماعــة جلاملــرجح أن تــسعى ا
مجيـع  تـضع  الـدول األعـضاء أن   جيب على  ،  ملنظّمة عرب الوطنية على حنو فعال     مكافحة اجلرمية ا  

إنفاذ القانون املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة         القانونية وأدوات   ات  األدو
الـسلوك  ميـع أشـكال    تـصدي جل  قـادرة علـى ال     تكـون    تـستخدمها لكـي   أن  موضـع التنفيـذ و    هبا  
  . كليهماويلالصعيدين اإلقليمي والد التعاون بفعالية أكرب علىعلى وجرامي اإل

ــة   -٦٢ ــامالً   إىل اجــة ملحــة  حومث ــج أكثــر تك ــاون املتعــدد   اإزاءواســتراتيجية  اتبــاع هن لتع
 اً منـرب ةبـرامج املكتـب اإلقليميـ   وتـوفر  . نيـة  عـرب الوط   نظّمةمكافحة اجلرمية امل  من أجل   األطراف  
ــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة     اًمــشترك ــة وال  للعمــل مــن جانــب الكيانــات اإلقليمي

 خـّدرات املب غـري املـشروع      ّتجـار جراميـة واال  اإلشبكات  الـ دف احلد من تـأثري      هب اجملتمع املدين و
ــ وســوف يــساعد. واألشــخاص واألســلحة واملــوارد الطبيعيــة  منــع علــى أيــضاً  هج اإلقليمــيالن

  . من االنتشار إىل دول أخرىةالضعيفيف الدول العاملة  نظّمةجرامية املاجلماعات اإل

 جيـب أن    ، اجلرمية املنظّمة عرب الوطنيـة     طربفعالية خل تصدي  من ال كافة  الدول  ولتمكني    -٦٣
ويــسعى . ج إليهــاحتتــاالــيت  لــدول األعــضاءميــع اجل كــذلك القانونيــةالتقنيــة واملــساعدة ُتتــاح 
 اسـتراتيجي باتبـاع هنـج    هذه املـساعدة التقنيـة   قدميت، يف حدود الوسائل املتاحة له، إىل   املكتب

براجمهــا وموضــوع علــى أســاس  ، وأولوياهتــااحتياجــات الــدول املــستفيدة  مــبين علــى منــسق و
 جتـّسد تقنيـة   املـساعدة ال  ومثلما هو مبّين، فإن أنشطة املكتب فيما خيـص          . ة واإلقليمية واضيعيامل

ضوية املعـين  حـّددها فريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل املؤقـت املفتـوح العـ        األولويات الـيت   أيضاً  
  .ةباملساعدة التقني

  :ر التمويل بتوفّوفيما يلي األنشطة اليت يقترح املكتب تنفيذها، يف مجلة أمور، رهناً  -٦٤

  زمة ملكافحة اجلرمية املنظّمة؛ الالالتشريعاتتعزيز تقدمي املساعدة يف جمال وضع   )أ(  

ــة العامــة  والقــضاة قِّقــنيتــدريب احمل  )ب(    وغريهــم مــن األخــصائيني  وأعــضاء النياب
علـى تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا            املمارسني الرئيسيني يف نظام العدالة اجلنائيـة        

  سون؛وعلى استنباط ممارسات جيدة من أجل أن يستخدمها األخصائيون املمار

  مـن تعليقـات خبـصوص تنفيـذ االتفاقيـة،         هـا فقاوضع أحكام منوذجية مع ما ُير       )ج(  
   ميكن تنظيمها يف شكل منائط؛حبيث
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الـيت  أشـكال اجلرميـة اخلطـرية       ملختلـف   القانونيـة    والتحليالت   بحوثالتكثيف    )د(  
   امللحقة هبا؛ربوتوكوالتالاالتفاقية و حتديداًال تتناوهلا 

التقييم تقاريرها اخلاصـة بـ    إعداد  من أجل   لدول  على ا  الفردية   رض املساعدة ع  )ه(  
  الذايت عن متطلبات تقدمي التقارير فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛

احلـــصول علـــى جمـــال يف لبلـــدان الناميـــة، إىل ا، وبـــاألخص املـــساعدةتقـــدمي   )و(  
  ؛الربجميات وتطبيق تلك نظّمةامل احلاسوبية اخلاصة بتحليل اجلرمية جمياتالرب

 إنفــاذ القــانون ملــوظفيتعزيــز قــدرة املؤســسات الوطنيــة علــى تــوفري التــدريب   )ز(  
  ؛مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابعلى وأعضاء النيابة العامة 

املهنيـة واملهـارات التنفيذيـة لألخـصائيني املمارسـني يف           القانونية و بناء الكفاءة     )ح(  
ضـحايا اجلـرائم   إىل شـهود و تقدمي الـدعم  ن، من أجل حتسني قدرهتم على واذ القان  وإنف ءالقضا

  .وعلى اختاذ تدابري حلمايتهم عرضني للخطرملااجلنائية 

  


