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  الدورة السادسة
 ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٩-١٥فيينا، 
 ∗من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

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

      امللحقة ا الربوتوكوالتوعرب الوطنية  اجلرمية املنظَّمةملكافحة 
      تقرير األمانة    

    مقدمة  -أوال  
١-  تنفيـذ األحكـام املتعلقـة باملسـاعدة التقنيـة      "املعنون  ٥/٦هذا التقرير عمالً بالقرار  أُعد

، الـذي اعتمـده مـؤمتر األطـراف     "عـرب الوطنيـة   اجلرمية املنظَّمـة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
ويف نفــس  .طنيــة يف دورتـه اخلامســة عـرب الو  اجلرميـة املنظَّمــة يف اتفاقيـة األمــم املتحـدة ملكافحــة   

ــراً عــن تقــدمي       ــه السادســة تقري ــة العامــة أن تقــدم إىل املــؤمتر يف دورت القــرار، طُلــب مــن األمان
والربوتوكــوالت  اجلرميــة املنظَّمــةاتفاقيــة  املســاعدة التقنيــة ــدف مســاعدة الــدول علــى تنفيــذ 

  .على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطينامللحقة ا 
املـؤمتر توصـيات اجتمـاع فريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل         يف ذلك القرار أيضا، أقـر و  -٢

/ تشـرين األول  ٢٠و ١٩املؤقت املفتوح العضوية املعـين باملسـاعدة التقنيـة، الـذي عقـد يـومي       
والــذي يسـلَّم فيــه بوجـود حاجــة مسـتمرة إىل املســاعدة التقنيـة ضــماناً لتنفيــذ      ٢٠١٠أكتـوبر  
والربوتوكوالت امللحقة ا؛ وأقر فيه النهج االستراتيجي والشامل الـذي   ة املنظَّمةاجلرمياتفاقية 

                                                           
 ∗ CTOC/COP/2012/1.  



 

2 V.12-54441 
 

CTOC/COP/2012/10

يف تقــدمي املسـاعدة التقنيــة،  ) املكتـب (واجلرميــة  املخـدرات يتبعـه مكتـب األمــم املتحـدة املعــين ب   
ة؛ واإلقليميـ  والذي يدمج عناصر االتفاقية وبروتوكوالا، كأولوية رئيسية يف الربامج املتكاملـة 

وشدد فيه على ضرورة أن يواصل املكتب والدول األطراف تنسيق تقدمي املساعدة التقنيـة مـع   
 .سائر املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، وكذلك مع هيئات املساعدة الثنائية

مها دة أنشــطة املســاعدة التقنيــة الــيت قــ هــذا التقريــر معلومــات حمدثــة عــن حالــ  ويقــدم  -٣
تشــرين  ٢٢إىل  ١٨الــدول منــذ دورة املــؤمتر اخلامســة الــيت عقــدت يف فيينــا مــن    املكتــب إىل 

 .٢٠١٠أكتوبر /األول
    

 املخدراتالنهج االستراتيجي الذي يتبعه مكتب األمم املتحدة املعين ب  -ثانيا  
واجلرمية يف تقدمي املساعدة التقنية مبقتضى االتفاقية والربوتوكوالت 

    امللحقة ا
ـــج  اتبـــاع) املكتـــب(واجلرميـــة  املخـــدراتب األمـــم املتحـــدة املعـــين بيواصـــل مكتـــ  -٤

استراتيجي إزاء املساعدة التقنية اليت يقدمها للدول من خالل براجمه املواضـيعية واإلقليميـة مـن    
ــ .غــري املشــروع االتجــارو اجلرميــة املنظَّمــةأجــل مكافحــة  د الربنــامج املواضــيعي املتعلــق  وجيس

ــة املنظَّب ــةاجلرمي ــرة    م ــة للفت ــرب الوطني ــب     ٢٠١٣-٢٠١١ع ــة للمكت ــة العام ــات السياس توجيه
ويف اإلطـار   .وإطاره الشامل، مبا يف ذلك الواليات واملبـادئ التوجيهيـة واملنـهجيات واألدوات   

العــام للربنــامج املواضــيعي، تشــمل بــرامج املكتــب العامليــة الــيت تتصــل اتصــاال مباشــرا بتقــدمي     
ذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة ـا الربنـامج العـاملي لتعزيـز قـدرات       املساعدة التقنية يف تنفي

واخلطرية، والربنامج العـاملي ملكافحـة غسـل     اجلرمية املنظَّمةالدول األعضاء على منع ومكافحة 
األمــوال وعائــدات اجلرميــة ومتويــل اإلرهــاب، والربنــامج العــاملي ملراقبــة احلاويــات، والربنــامج    

ربنـامج  باألشـخاص والربنـامج العـاملي ملكافحـة ريـب املهـاجرين، وال       االتجارة العاملي ملكافح
 .العاملي لألسلحة النارية

 :ن خالل اعتماد ج تصاعدي، يضمنوتكمل الربامج اإلقليمية الربامج املواضيعية م  -٥

امللكية الكاملة من جانب البلدان الشريكة، عن طريق املواءمة مع السياسـات    )أ(  
  ألولويات الوطنية واإلقليمية؛وا

 االنتقال من ج قائم على املشاريع إىل ج قائم على الربامج؛  )ب(  

زيادة فعاليـة التعـاون والتخطـيط مـع سـائر كيانـات األمـم املتحـدة واجلهـات            )ج(  
 .الشريكة وصاحبة املصلحة املتعددة األطراف
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اإلقليميـة لتشـمل أفغانسـتان    ، مت توسيع برامج املكتب ٢٠١٢-٢٠١٠وخالل الفترة   -٦
وســتطلق بــرامج إقليميــة إضــافية للجنــوب   .والبلــدان اــاورة والــدول العربيــة وغــرب أفريقيــا 

كــل برنــامج يوضــع علــى  وعلــى الــرغم مــن أنَّ .٢٠١٢األفريقــي وجنــوب آســيا خــالل عــام 
 االتجـار و املنظَّمـة اجلرميـة  مكافحة  أساس االحتياجات واألولويات احملددة للمنطقة املعينة، فإنَّ

  .ول أركان العمل يف مجيع احلاالتل أغري املشروع تعد عنصرا أساسيا وتشكّ
    

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

ملسـاعدة   ، إىل األمانـة أن تسـعى إىل إجيـاد سـبل    ٤/٢طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره   -٧
الدول على تذليل العقبـات التقنيـة والقانونيـة الـيت تواجههـا يف اسـتعمال التـداول باالتصـاالت         

خاللـه  اسـتعرض   ٢٠١٠أكتـوبر  /وقد عقد اجتمـاع للخـرباء يف فيينـا يف تشـرين األول     .املرئية
ــداول      ــا صــياغة دليــل موجــه إىل املمارســني بشــأن الت أفضــل املمارســات الدوليــة وجتــري حالي

 .باالتصاالت املرئية يف اإلجراءات اجلنائية

ــام   -٨ ــد٢٠١١ويف ع ــا    م إســهام كــبري يف  ، قُ ــدويل يف أمريك ــاون القضــائي ال ــز التع تعزي
ومتثـل الشــبكة   .اجلرميـة املنظَّمـة  الوسـطى مـن خـالل إحـداث شـبكة املـدعني العـامني ملكافحـة         

ــادل املعــارف والتجــارب بشــأن املســائل ذات االهتمــام     ــة ب  منتــدى لتب ــة املشــترك املتعلق اجلرمي
ــة ــارو املنظَّمـ ــدراتب االتجـ ــق، مثـــل املخـ ــراض    طرائـ ــوال واعتـ ــراء التحقيـــق وغســـل األمـ إجـ

وينص هيكلها التنظيمي على وضع صيغة موحـدة لبنـاء القـدرات     .االتصاالت ومحاية الشهود
وتعزيـز تبـادل    مع معاهد تدريب املدعني العامني، والتبـادل فيمـا بـني املكاتـب داخـل اإلقلـيم،      

 .املعلومات والتدريب داخل املنطقة

تعـزز اهلياكـلَ التنظيميــة   فهــي فعلـى املسـتوى األول،    .وتعمـل الشـبكة علـى مســتويني     -٩
للمكاتب الوطنية للمـدعني العـامني، حيـث تقـدم هلـا املشـورة التقنيـة بشـأن تنفيـذ التشـريعات           

وتبــادل املعلومــات مــع الوحــدات  نظَّمــةاجلرميــة املالوطنيــة وتنظــيم وحــدات االدعــاء اخلاصــة ب
التعــاون ممكــن فقــط يف وجــود   املختصــة األخــرى واالضــطالع بالتــدريب التخصصــي، إذ إنَّ  

وعلــى املســتوى الثــاين، فهــي تشــجع األنشــطة املشــتركة واملنســقة كــي     .هيئــات وطنيــة قويــة
ايـة املطـاف،    ويستطيعوا بناء الثقة مما يـؤدي،  على بعضف املدعون العامون بعضهم يتعر يف

 .تعلقة بالقضاياإىل تبادل املعلومات امل
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ــدة        -١٠ ــة التخصصــية لفائ ــدورات التدريبي وقــد وضــعت ونظمــت جمموعــة واســعة مــن ال
ــة العمليــة    ــة التقني ومت تنســيق وتقــدمي التــدريب   .املــدعني العــامني وأصــدرت سلســلة مــن األدل

 .ريكا ونيكـــاراغوا وهنـــدوراسبنمـــا والســـلفادور وغواتيمـــاال وكوســـتا ملـــدعني عـــامني مـــن 
ــة واملكســيك إىل شــبكة      ــة الدومينيكي ومــؤخرا، انضــمت مكاتــب املــدعني العــامني للجمهوري

، كمـا شــاركت بليــز وكولومبيــا بصــورة منتظمــة يف  اجلرميــة املنظَّمــةاملـدعني العــامني ملكافحــة  
 .صريا عضوين فيهاأنشطة الشبكة قبل أن ت

١١-  ا مع جملس املدعني العامني ألمريكا الوسـطى  قت الشبكة مولكسب الدعم، نسبادرا
)Consejo Centroamericano de Ministerios Públicos (   مجيـع رؤسـاء النيابـة العامـة     الـذي يعـد

وقــد كــان لنتــائج هــذا التنســيق أثــر واضــح علــى قراراتــه، فقــد دعيــت  .يف املنطقــة أعضــاء فيــه
اجلرميــة عامــة لشــبكة املــدعني العــامني ملكافحــة اجلمهوريــة الدومينيكيــة مــثال حلضــور اجللســة ال

ويف  .، مث انضمت إىل الشبكة فـورا بعـد ذلـك   ٢٠١١نوفمرب /املعقودة يف تشرين الثاين املنظَّمة
ــة  ٢٠١٢مــايو /الــدورة األخــرية للمجلــس، املعقــودة يف أيــار   ، اتفــق علــى أن تنضــم اجلمهوري

ــس وأن يغيــ   ــة إىل ال  Consejo de Ministerios Públicos deر الــس امســه إىل الدومينيكي

Centroamerica y República Dominicana. 
    

    تعزيز تدابري العدالة اجلنائية املتخذة للتصدي للجرمية املنظمة  -رابعا  
الســلفادور وهنــدوراس إىل األمــم املتحــدة بطلــب  ، تقــدمت حكومتــا ٢٠١٠يف عــام   -١٢

املتزايـدة للجرميـة املنظمـة وظـاهرة اإلفـالت      للحصول علـى املسـاعدة يف التصـدي للمسـتويات     
واعتمدت كلتا احلكومتني اللجنة الدولية ملناهضة اإلفالت مـن العقـاب    .خةمن العقاب املترس

يف غواتيماال كنموذج ميكن استقاء الدروس منه لوضع ج ذي مواصفات خاصة ميكنـه تلبيـة   
مـن الربنـامج العـاملي لتعزيـز قـدرات       ، قـام خـرباء  ٢٠١١مـارس  /ويف آذار .احتياجاما احملددة

واخلطـرية، بالتعـاون مـع املكتـب اإلقليمـي       اجلرميـة املنظَّمـة  الدول األعضاء على منع ومكافحـة  
واجلرميـة   املخدراتي التابع ملكتب األمم املتحدة املعين ب للمكسيك وأمريكا الوسطى والكاريـب

مج األمــم املتحـدة اإلمنــائي، بتنفيـذ مهمــة يف   وإدارة الشـؤون السياســية يف األمانـة العامــة وبرنـا   
ـدف حتديـد كيفيـة تقـدمي املسـاعدة مـن        اجلرميـة املنظَّمـة  السلفادور بغية تقييم الوضع املتعلق ب

 .أجل تعزيز قدرات هذا البلد على إنفاذ القانون واملالحقة القضائية على اخلصوص

نيـة يف هنـدوراس، بالتعـاون مـع     ، قـاد املكتـب بعثـة تق   ٢٠١٢مايو /أيار ٥إىل  ١ومن   -١٣
ــامج األمــم املتحــدة       إدارة الشــؤون السياســية ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان وبرن

واالنتـهاكات اجلسـيمة    اجلرميـة املنظَّمـة  اإلمنائي، بغية حتليل القدرات الوطنية علـى التحقيـق يف   
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 .تقــدم املســاعدة فيهــا  حلقــوق اإلنســان واستكشــاف اــاالت الــيت ميكــن لألمــم املتحــدة أن    
ديسـمرب  /كـانون األول  ١٤إىل  ١١وكانت تلك البعثـة متابعـة لبعثـة استكشـافية أجريـت مـن       

 املخـدرات وقادا إدارة الشؤون السياسية وشارك فيهـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب      ٢٠١١
سـؤولة عـن   هناك حاجة واضحة إىل تعزيز املؤسسات امل وخلصت تلك البعثة إىل أنَّ .واجلرمية

واالنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنسـان ومالحقـة مرتكبيهـا قضـائياً       اجلرمية املنظَّمةالتحقيق يف 
واجلرائم اخلطرية يتضـمن أسـاليب التحقيـق اخلاصـة،      اجلرمية املنظَّمةووضع منوذج للتحقيق يف 

 .استناداً إىل التشريعات الوطنية القائمة

ية دورا حموريا يف تعزيز تـدابري العدالـة اجلنائيـة املتخـذة     ولعب تطور االستخبارات اجلنائ  -١٤
خلـبري ومـدرب متفـرغ يف جمـال      ٢٠١١وأدى تعـيني املكتـب يف عـام     .للتصدي للجرمية املنظمـة 

االستخبارات اجلنائية إىل تنظيم برامج لتدريب حمللي املعلومـات االسـتخبارية يف األردن وتايلنـد    
  بــأول تــدريب  ٢٠١٢أبريــل /ذلــك، قــام املكتــب يف نيســان  وباإلضــافة إىل .ل والفلــبنييوسيشــ

ــيم التحــديات الــيت       ــة مــن بنمــا وكوســتاريكا بشــأن تقي   علــى التحليــل االســتراتيجي لفائــدة طلب
ــد       ــة يف جمــال حتدي تشــكلها اجلرميــة اخلطــرية واملنظمــة بوصــفه وســيلة لتحســني القــدرات الوطني

  وقــد ارتكــز التــدريب علــى املنشــور الــذي       .اجلرميــة املنظَّمــة بشــأن السياســات االســتراتيجية  
  دليــل إرشــادي بشــأن  "املعنــون ) نتربــولاإل(ومنظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة  أصــدره املكتــب 

ــديات     ــات حتــ ــتخدام تقييمــ ــداد واســ ــة إعــ ــة املنظَّمــ ــوان التــــايل   " (اجلرميــ ــى العنــ ــاح علــ : متــ
www.unodc.org/documents/afghanistan/Organized_Crime/SOCTA_Manual_2010.pdf(. 

وغريهـا أخـذت تتحـول مـن اإلجـراءات       ىوبنما بلد من عدة بلدان يف أمريكا الوسط  -١٥
، أســدى ٢٠١١ومنــذ عــام  .اجلنائيــة التقليديــة للقــانون املــدين إىل أنظمــة احملاكمــة التخاصــمية

 اجلرميـة املكتب، من خالل برناجمه العاملي لتعزيز قدرات الـدول األعضـاء علـى منـع ومكافحـة      
واخلطرية، املشورة ملكتب املدعي العام يف بنما بشأن هذه العمليـة، الـيت سـيتم تطبيقهـا      املنظَّمة

ومشلـت تلـك املشـورة، علـى سـبيل       .تدرجييا يف هذا البلد على مدى السنوات الـثالث القادمـة  
 .املثال، وضع استراتيجية واهليكل التنظيمي والتدريب

بنشــاط يف التــدابري الدوليــة ملكافحــة القرصــنة قبالــة  ويواصــل املكتــب أيضــاً املشــاركة   -١٦
ويعمل املكتب ضمن إطار برناجمه ملكافحة القرصنة على تقـدمي دعـم كـبري     .سواحل الصومال

وقــد عمــل  .لبلــدان املنطقــة يف جهودهــا الراميــة إىل تقــدمي القراصــنة املشــتبه فــيهم إىل العدالــة   
ية اليت أعربت عن اسـتعدادها ملالحقـة القراصـنة    املكتب مع عدد من بلدان املنطقة دون اإلقليم

كمـا جيـري تقـدمي     .املشتبهني، خاصة مجهورية تنـزانيا املتحـدة وسيشـيل وكينيـا وموريشـيوس    
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الدعم للشرطة واحملاكم وأعضاء النيابة العامة والسجون لكفالة فعاليـة حماكمـات املشـتبه فـيهم     
 .زاهتهانالصوماليني وكفاءا و

تب استعراض التشريعات الوطنية وعمل مع عدد من الـدول علـى تعـديل    وواصل املك  -١٧
خطط العمل، عند االقتضاء، حبيث تدعم عمليـات مالحقـة مـرتكيب أعمـال القرصـنة قضـائياً؛       
وقدم الدعم إىل أعضاء النيابة العامة من خالل التدريب وحتسني العمل املكـتيب؛ وطـور مرافـق    

مــال البنــاء والتجديــد وتــوفري املعــدات التقنيــة مثــل أجهــزة احملــاكم، مبــا يف ذلــك مــن خــالل أع
ل      التداول باالتصاالت املرئية؛ ويسر مثول الشهود أمام احملـاكم؛ ووفّـر الترمجـة الشـفوية؛ ومـو

ع طاقتـها االسـتيعابية مـن    حمامي الدفاع؛ وأدخل حتسينات كبرية على ظروف السـجون؛ ووسـ  
ــدة؛ وقلَّــ     ــات جدي ــاء قاع ــتعراض احلــبس     ص االخــالل بن ــن خــالل اس ــام يف الســجون م زدح

م لقــوات الشــرطة املعــدات املكتبيــة والتقنيــة وكــذلك التــدريب علــى حتســني  االحتيــاطي، وقــد
مؤسسـات العدالـة    ونتيجـة لـذلك، أُدخلـت حتسـينات كـبرية علـى       .املمارسات وتنـاول األدلـة  

لشــرطة وأعضــاء النيابــة العامــة وميكــن تطبيــق املهــارات الــيت اكتســبها رجــال ا  .اجلنائيــة احملليــة
وموظفو احملاكم فيما يتعلـق باملالحقـة القضـائية ملـرتكيب أعمـال القرصـنة علـى مجيـع القضـايا،          

 .وستعود التحسينات يف السجون بالنفع على احملتجزين

وزيادة يف دعـم اجلهـود الدوليـة املبذولـة للتحقيـق يف جـرائم القرصـنة، يعمـل املكتـب            -١٨
ات االستخبارات املالية يف بلدان املنطقة علـى تتبـع التـدفقات املاليـة املتأتيـة      على مساعدة وحد

املتأتيـة مـن    ويف إطار األعمال الرامية إىل التصدي للتدفقات املالية غـري املشـروعة   .من القرصنة
القرصــنة قبالــة ســواحل الصــومال، شــرع الربنــامج العــاملي ملكافحــة غســل األمــوال وعائــدات   

ل اإلرهــاب، بالتعــاون مــع املكتــب اإلقليمــي لشــرق أفريقيــا التــابع ملكتــب األمــم  اجلرميــة ومتويــ
واجلرمية، يف تنفيذ أعمال يف جمال بناء القدرات بغيـة مكافحـة غسـل     املخدراتاملتحدة املعين ب

ونظم الربنـامج   .األموال وإذكاء الوعي بشأن غسل األموال واملسائل املتصلة بتمويل اإلرهاب
وقـد اسـتخدم    .٢٠١١مـايو  /قـد يف نـريويب يف أيـار   را دوليا بشأن هـذا املوضـوع ع  العاملي مؤمت

العديد من التوصيات الصادرة عن ذلك املؤمتر كأساس للفريق العامـل املعـين بالتـدفقات املاليـة     
 .التــابع لفريــق االتصــال املعــين مبكافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل الصــومال ) ٥الفريــق العامــل (

ديســمرب /كــانون األول ١٥و ١٤نظمــه الربنــامج العــاملي يف جيبــويت يــومي   وعقــد مــؤمتر ثــان
ز علــى حتســني التعـاون بــني أجهــزة إنفــاذ القـانون واملؤسســات البديلــة لتحويــل   وركّـ  .٢٠١١

ويواصـل الربنـامج العـاملي     .األموال مثـل مقـدمي خـدمات احلـواالت واخلـدمات املاليـة املتنقلـة       
التــابع لفريــق    ٥ومــات وتيســري االتصــاالت للفريــق العامــل      أداء دور حمــوري يف تبــادل املعل  

 .االتصال املعين مبكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال
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ــامني     - ١٩ ــدى الع ــى م ــن   ٢٠١١و ٢٠١٠وعل ــر م ــى أكث ــاالو    ٣٠، تلق ــك ب ــا يف ذل ــدا، مب بل
 وبوتسوانا وتونغا وجزر كوك وطاجيكستان وفـانواتو وكازاخسـتان وناميبيـا، خـدمات استشـارية     

مة حسب الطلب ومدخالت تقنية أخرى تتصل بتنفيذ املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال مصم
ويف آسـيا الوسـطى، عقـدت يف     .ومتويل اإلرهاب وتعزيز التشريعات املتعلقـة مبصـادرة املوجـودات   

ة سلسلة من احللقات الدراسية بشأن تطبيق التشريعات الكازاخستانية املتعلقـة مبكافحـ   ٢٠١٠عام 
ومبسـاعدة مـن أحـد املرشـدين بشـأن       .غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، وكـذلك التعـاون الـدويل      

النواحي القانونية ملكافحة غسل األموال، اعتمدت تشريعات تعىن بالتصدي لغسل األموال ومتويـل  
 .اإلرهاب يف كل من جزر سليمان وجزر مارشال وفانواتو

ــارس /وعقــدت، يف الســنغال يف آذار   -٢٠ ــة لصــاحل أعضــاء    ٢٠١٠م ــة عمــل تدريبي ، حلق
ــواردة يف        ــد ال ــاق أحكــام التجمي ــة ومســؤولني آخــرين بشــأن انطب وحــدات اســتخبارات مالي

 .القانون املوحد لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بشأن متويل اإلرهاب

موثوقيـة  ويتوقف جناح اإلجراءات اجلنائية واحملاكمـات وعدالتـها، إىل حـد بعيـد، علـى        -٢١
ومتثل خدمات األدلة اجلنائية جزءاً ال يتجزأ من عمليـة تـوفري معلومـات     .ومقبولية األدلة اجلنائية

 .موضوعية ميكن التحقق منها ويف الوقت املناسب يف مراحل خمتلفة من إجراءات العدالة اجلنائية
، مبــا يف ذلــك يف وقــد نفــذ املكتــب جمموعــة خمتلفــة مــن بــرامج املســاعدة التقنيــة ملســاعدة الــدول

 .زــاع، علــى تطــوير أو تعزيــز خــدمات األدلــة اجلنائيــة املتكاملــة واملســتدامة   أوضــاع مــا بعــد الــن 
وتشمل تلك الربامج تطوير القدرات يف جمال األدلة اجلنائية والبنية التحتية املتعلقـة بعمليـة تنـاول    

وحدة، وتقدمي الدعم التشـريعي  األدلة بني مسرح اجلرمية وقاعة احملكمة، وتنظيم برامج تدريبية م
 .للسلطات احلاكمة وتوعية أصحاب املصلحة، وتوفري املعدات واألدوات واملواد

٢٢-  مـه املكتـب يف جمـال علـم األدلـة اجلنائيـة أيضـاً تنميـة قـدرات          ويشمل الدعم الذي يقد
لعمــل خمتــربات التحليــل اجلنــائي الوطنيــة وحتســني أدائهــا، وكــذلك وضــع املعــايري وإجــراءات ا 

لضمان استخدام النتائج العلمية استخداماً فعـاالً دعمـاً للعدالـة اجلنائيـة وإنفـاذ القـوانني ونظـم        
 .الرعاية الصحية واألطر التنظيمية

    
    حتسني التعاون يف ميدان إنفاذ القانون والتنسيق بني املؤسسات  - خامسا  

صاصـات إزاء تقــدمي  ل مبـادرة ســاحل غـرب أفريقيــا جـا شـامال ومتعــدد االخت    تشـكّ   -٢٣
فهـي تسـاهم يف مبـادرات بنـاء السـالم وإصـالح القطـاع األمــين،         .املسـاعدة التقنيـة يف املنطقـة   

خاصة من خالل بناء القدرات يف ميدان إنفاذ القانون والتعاون عـرب احلـدود وإصـالح العدالـة     
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يانـات األمـم   وهي مبـادرة مشـتركة بـني عـدد مـن ك      .اجلنائية على املستويني الوطين واإلقليمي
وقـد أثبتـت جناحهـا يف تكملـة الواليـات      ) نتربـول اإل(املتحدة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

  .املختلفة للشركاء املنفذين ويف تقدمي املساعدة التقنية

ويتمثل أحد عناصر الربنامج الرئيسية يف إطار مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا يف إنشـاء        -٢٤
خمتصــة يف اجلرميــة عــرب الوطنيــة هــدفها تعزيــز التعــاون فيمــا بــني     وحــدات متعــددة الوكــاالت 

الوكاالت على املستويني الوطين واإلقليمي، ال سيما بني البلـدان ذات القـدرات احملـدودة الـيت     
 .زاع وبناء السالم تعيش ظروف ما بعد الن

يـة األربعـة   وقد تباين تطور مبادرة ساحل غرب أفريقيا يف كل بلد من البلـدان التجريب   -٢٥
وباإلضـافة إىل عنصـر    .، بتباين السياق الوطين)بيساو وكوت ديفوار وليربيا-سرياليون وغينيا(

م الدعم الـتقين أيضـا يف عـدة جمـاالت، مبـا يف ذلـك املسـاعدة يف        وحدة اجلرمية عرب الوطنية، قُد
افحــة غســل ومك املخــدراتجمــال األدلــة اجلنائيــة واملســاعدة القانونيــة وخفــض الطلــب علــى   

وتــرد أدنــاه أبــرز اإلجنــازات املتعلقــة بعنصــر وحــدة اجلرميــة عــرب   .املخــدراتاألمــوال وتعــاطي 
 :الوطنية يف كل بلد من البلدان التجريبية األربعة

التجريبيـة   فيما خيص وحدات اجلرمية عرب الوطنية، تعـد سـرياليون أكثـر البلـدان      )أ(  
زة بشكل جيد وأجـرت حتقيقـات   هشكل كامل وهي جموحدا تعمل ب نَّاألربعة تقدما، حيث إ

 االتجـار قضـية جنائيـة، مبـا يف ذلـك قضـايا       ١١٣الوحدة يف  ت، حقق٢٠١١ففي عام  .بنجاح
 .إدانة ٢٥واألشخاص واألسلحة النارية واجلرائم املالية، مما أدى إىل اآلن إىل إصدار  املخدراتب

كما بدأت الوحدة اختـاذ   .من القنب كيلوغرام ١ ٨٠٠وخالل نفس الفترة، ضبط ما يزيد عن 
إجراءات بشأن االستفسـارات املتعلقـة حبـاالت الغـش داخـل البلـد لفائـدة شـرطة اخليالـة امللكيـة           
الكندية ووكالة مكافحة اجلرائم املنظمة اخلطـرية يف اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وإيرلنـدا       

" I-24/7"االتصاالت العاملي املـؤمن اخلـاص بـاإلنتربول    كما أجري تقييم لتوسيع نظام  .الشمالية
 ليشمل وحدة اجلرمية عرب الوطنية واملطارات واملوانئ البحرية؛

ويف ليربيا، تأسس مكتب وحدة اجلرميـة عـرب الوطنيـة وزود باملركبـات لـدعم        )ب(  
غيل موحـدة  كما عين جملس إلدارة وحدة اجلرمية عرب الوطنية ووضعت إجراءات تشـ  .عملياته

وخضــع أفــراد وحــدة اجلرميــة عــرب  .وقواعــد ســلوك ودليــل للواجبــات وهــي يف انتظــار املوافقــة
وإضـافة إىل   .الوطنية للتدريب على تكنولوجيـا املعلومـات األساسـية ومهـارات كتابـة التقـارير      

ة وينتظـر أن تناقشـها اجلمعيـ    اجلرمية املنظَّمـة و املخدراتذلك، وضعت تشريعات شاملة بشأن 
 الوطنية ومن مث تسنها؛
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بيساو، درب موظفو وحدة اجلرمية عـرب الوطنيـة وسـيكتمل جتهيـز     -ويف غينيا  )ج(  
ــا   ــب الوحــدة قريب ــوطين     .مكت ــب املركــزي ال ــدث املكت ــيع نظــام    لوح ــيتم توس ــول وس إلنترب

 وإضـافة  .ليشمل وحدة اجلرمية عـرب الوطنيـة واملطـارات واملـوانئ البحريـة     " I-24/7"االتصاالت 
بقاعـدة بيانـات حتليـل املعلومـات االسـتخبارية يف الوقـت       "إىل ذلك، زودت الشرطة القضـائية  

وقـد أدت األحـداث    .وقدم التدريب واملعدات والتوجيه لوحدة االستخبارات املاليـة " احلقيقي
  ؛بيساو-السياسية األخرية إىل التعليق املؤقت ألنشطة مبادرة ساحل غرب أفريقيا يف غينيا

يـ يتلقـى املسـاعدة التقنيـة يف إطـار       تكون كوت ديفـوار آخـر بلـد جتريـب    وس  )د( 
 .٢٠١٢مايو /وكان من املقرر إجراء بعثة تقييم مشتركة يف أيار .مبادرة ساحل غرب أفريقيا

لـد إىل  ، حتضريا النضمام هـذا الب ٢٠١٢أبريل /وأوفدت بعثة تقييم إىل غينيا يف نيسان  -٢٦
 .مبادرة ساحل غرب أفريقيا

ن مشــروع االتصــاالت اخلــاص باملطــارات أيضــا فوائــد التعــاون بــني الوكــاالت يف  يويبــ  -٢٧
بلـدا   ١٩وحـىت اآلن، أصـبح    .تعزيز مراقبـة احلـدود والتصـدي لألنشـطة اإلجراميـة عـرب الوطنيـة       

إثيوبيا واألرجنـتني والربازيـل وبـنن والربازيـل وتوغـو والـرأس األخضـر وجامايكـا واجلمهوريـة          (
ــة  وجنــوب أفريقيــا والســنغال وغامبيــا وغانــا وغينيــا والكــامريون وكــوت ديفــوار        الدومينيكي

 .جـزءا مـن شـبكة مشــروع االتصـاالت اخلـاص باملطــارات     ) وكولومبيـا وكينيـا ومـايل ونيجرييــا   
ويركز هذا املشروع على إحداث أفرقة عمل مشتركة معنيـة بأنشـطة املنـع يف املطـارات، تكـون      

ويعـزز االتصـال اآلمـن فيمـا بـني       .حتديـد السـمات والكشـف    مدربة تدريبا خاصا على منهجيـة 
الشركاء يف مشروع االتصاالت اخلـاص باملطـارات باسـتخدام شـبكة اإلنفـاذ اجلمركـي اخلاصـة        

قــدرم علــى تبــادل املعلومــات " I-24/7"باملنظمــة العامليــة للجمــارك ونظــام اتصــاالت اإلنتربــول 
وقد أفضى املشـروع بالفعـل إىل ضـبط كميـات      .وتنسيق األنشطة العملياتية على الصعيد العاملي

 .كبرية من الكوكايني والقنب واهلريوين واملنشطات األمفيتامينية واملبالغ النقدية

املتحــدة املعــين ومــن خــالل الربنــامج العــاملي ملراقبــة احلاويــات، يواصــل مكتــب األمــم    -٢٨
واملنظمة العاملية للجمارك املساعدة يف بناء قدرات أجهـزة إنفـاذ   ) املكتب(واجلرمية  املخدراتب

القانون على استبانة وتفتيش حاويات الشحن اليت قد تستخدم ملآرب غري مشروعة، من قبيـل  
مـن خـالل تقييمـات    وقـد مت ذلـك    .واألسلحة واملتفجرات والسـلع البيئيـة   املخدراتب االتجار

مفصلة للموانئ اخلاصـة باحلاويـات وتشـجيع التعـاون بـني وكـاالت إنفـاذ القـانون عـن طريـق           
إنشاء وحدات مشتركة بني الوكاالت ملراقبـة املـوانئ، قـدم هلـا تـدريب مكثـف يف جمـال إدارة        

 .املخاطر وحتديد السمات



 

10 V.12-54441 
 

CTOC/COP/2012/10

وهـو يطبـق اآلن يف    .العملياتيـة وييسر برنامج مراقبـة احلاويـات أيضـاً تبـادل املعلومـات        -٢٩
وتوجــد  .بلــدا يف غـرب أفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة وغـرب ووســط آســيا   ١٣املـوانئ البحريــة يف  

أو علــى طــول طــرق التجــارة البحريــة  /املواقــع املختــارة يف منــاطق كــربى منتجــة للمخــدرات و 
ويف  .لسـالئف الكيميائيـة  رات وادالدولية املعروفة املستخدمة إلعادة الشحن غري املشروع للمخ

كيلوغرامـا مـن الكوكـايني    ٩ ٢١٩، مشلت الكميات اليت ضبطتها البلدان املشـاركة  ٢٠١١عام 
كيلوغرامـا مـن    ١٣ ٣٥٣ومـن اهلريويـن    اكيلوغرامـ  ٦٦٦،٩كيلوغراما مـن األفيـون و   ٣٠،٩و

نـامج يف  ن هـذه األرقـام فعاليـة الرب   وتبـي  .مـن السـالئف الكيميائيـة   كيلوغراما  ٣٦ ٢٤٥والقنب 
 .اجلمع بني العديد من وكاالت إنفاذ القانون يف اخلطوط األمامية وتعزيز وزيادة مهنية املـوظفني 

 .االستخدام اجلاري لنظم االستخبارات املتاحة من خالل الربنامج تبينكما 

ره املكتـب يف تعزيـز قـدرة السـلطات علـى الكشـف عـن        فَّومل يسهم التدريب الذي و  -٣٠
السالئف فحسب، بل أيضاً عن طائفة واسعة مـن السـلع غـري املشـروعة، مبـا فيهـا       و املخدرات

ــاالنقراض واملــواد احملميــة حبقــوق التــأليف والنشــر    وهنــاك خطــط لتوســيع   .األنــواع املهــددة ب
 .بلدا آخر ١٥مساعدة املكتب يف مراقبة احلاويات لتشمل 

ت القائمة بـني غسـل األمـوال    وقدم املكتب كذلك املساعدة إىل دول للتصدي للصال  -٣١
وأوفــد ســتة مــوجهني إىل منــاطق دون إقليميــة خمتلفــة علــى النحــو    .اخلطــرية اجلرميــة املنظَّمــةو

يف اجلنوب األفريقـي، لتعزيـز إجـراءات مصـادرة املوجـودات؛ ويف شـرق أفريقيـا، لبنـاء         : التايل
وآسـيا الوسـطى، إلرسـاء    القدرات يف جمال إجراء التحقيقات املاليـة؛ ويف جنـوب شـرق آسـيا     

إجراءات فعالة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ ويف غرب أفريقيا، إلقامة نظم شـاملة  
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مع التركيز بوجه خاص على إنشاء وتعزيـز وحـدات   

ــاء القــدرات فيمــا بــني أعضــاء ا     ــة؛ ويف أمريكــا الوســطى، لبن ــة العامــة  لالســتخبارات املالي لنياب
 .والسلطة القضائية

زانيـا   التحقيقات املالية يف كل مـن مجهوريـة تـن   يف جمال ونفِّذت دورات تدريبية وطنية   -٣٢
ــة الشــعبية   ــة الو الدميقراطي ــام واملتحــدة ومجهوري ــا روانــدا وفييــت ن زت علــى ، وركّــوكمبودي

ويف عـام   .دعني العـامني مهارات التحقيق وتعزيز إقامـة عالقـات عمـل وثيقـة بـني الشـرطة واملـ       
، نظم املكتب أيضاً سلسلة من حلقات العمل املخصصة لتدريب املدربني الـوطنيني يف  ٢٠١١

ــنغالديش واملغــرب وتيســري وضــع منــهج مســتدام بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل           ب
ــة للتــدريب علــى إنفــاذ القــانون    وقــدمت دورات  .اإلرهــاب، لتدريســه يف مؤسســاما الوطني

إثيوبيـا وروانـدا، كمـا نظمـت دورتـان إقليميتـان         حمللـي وحـدة االسـتخبارات املاليـة يف    لصاحل
وأوغندا وبـنغالديش وبوتـان    إريتريالفائدة مشاركني من  ٢٠١٠مايو /مماثلتان يف اهلند يف أيار
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ــال واهلنــد مــن أجــل تطــوير        ــا ونيب ـــزانيا املتحــدة وســري النكــا وسيشــيل وكيني ــة تن ومجهوري
هارات يف جمال حتليل املعلومات املالية مبا يكفل الكشـف عـن املعـامالت املشـبوهة     املعارف وامل

تـوفري التـدريب باسـتخدام     ٢٠٠٨ويتواصل منذ عام  .املتعلقة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب
احملاكمــات الصــورية، وهــي عبــارة عــن أداة عمليــة تســتخدم األطــر القانونيــة اخلاصــة بالبلــدان  

 .٢٠١١نوفمرب /بلدان أمريكا الالتينية كما وفّره يف غانا يف تشرين الثايناملعنية، يف معظم 

املكتب، يف إطار شراكة مع املنظمة العاملية للجمارك، دورة تدريبيـة يف منتصـف    وقاد  -٣٣
لتدريب أجهزة اجلمارك وسائر أجهزة مراقبة احلدود على منع ريب النقـود عـرب    ٢٠١١عام 

اإلجــراءات اجلديــدة وتوســعت يف تنــاول املمارســة احلاليــة لتعلــيم    وتناولــت الــدورة  .احلــدود
املمارسني كيفية التعرف على ناقلي النقود، ومنع التحركات النقدية غـري املشـروعة والتحقيـق    

ووفر الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال وعائدات اجلرميـة ومتويـل    .فيها ومصادرة األموال
 .يا والفلبنياإلرهاب التدريب يف إندونيس

    
    اجلرمية املنظَّمةمساعدة الدول على وضع برامج حلماية الشهود وضحايا   -سادسا  

  للــدول يف وضــع إجــراءات عدالــة جنائيــة فعالــة وكفــؤة،   يشــكّل الــدعم الــذي يقــدم    -٣٤
جـزءاً مهمـاً مـن عمليـة ضـمان إقامـة        مبا يف ذلك آليات مساعدة الضحايا والشهود ومحايتهم،

ويعترب تعاون الشهود يف تقـدمي أدلـة مـن خـالل شـهادام أمـراً حامسـاً بالنسـبة          .رشيداحلكم ال
للتحقيــق يف القضــايا اجلنائيــة ومالحقــة مرتكبيهــا قضــائياً، وخصوصــاً قضــايا اجلــرائم اخلطــرية   

ويعكـف املكتـب علـى تقـدمي الـدعم يف جمـال وضـع وتنفيـذ قـوانني وتـدابري وبـرامج             .واملنظّمة
 .لشهود ضماناً حلماية املعرضني منهم للخطرخاصة حلماية ا

وخالل فترة االستعراض، واصل املكتب دعم إنشـاء وكالـة حلمايـة الشـهود يف كينيـا        -٣٥
م التوجيــه ه، قُــدومــن خــالل ذلــك املوجــ .ه تــابع ملكتــب املــدعي العــاممــن خــالل تعــيني موجــ

اخلاصــة بالوكالــة نفســها وكــذلك   واملشــورة التقنــيني بشــأن املســائل االســتراتيجية والتنفيذيــة  
كمـا وفّـر التـدريب ألعضـاء اللجنـة الكينيـة        .بالنسبة ألعضاء النيابة العامـة ومسـؤويل الشـرطة   

وفضـال عـن ذلـك، قـدم التوجيـه       .ملكافحة الفساد واللجنة الكينية للحقيقة والعدالة واملصـاحلة 
ــدان أخــرى يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك أوغنــدا ومجهوريــ    ــنالــتقين لبل ــدا،   ة ت ــا املتحــدة وروان زاني

ووضـعت   .املتحدة وموريشيوس وناميبيـا  زانيا تنوأجريت تقييمات يف كل من إثيوبيا مجهورية 
 .زانيا املتحدة وناميبيا مقترحات مشاريع مفصلة للمساعدة التقنية لفائدة مجهورية تن
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مـن   اإلنسـان وق م املكتب املسـاعدة ملفوضـية األمـم املتحـدة حلقـ     ، قد٢٠١١ويف عام   -٣٦
  .أجل وضع دليل بشأن القضايا اجلنسانية املتعلقة حبماية الشهود

    
    باألشخاص االتجاراملساعدة التقنية يف مكافحة   -سابعا  

 االتجـار ينطوي العمل املعياري للمكتب يف جمال تعزيز بروتوكول منع وقمع ومعاقبة   -٣٧
 اجلرميـة املنظَّمـة  تفاقية األمم املتحدة ملكافحـة  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل ال

عرب الوطنية ويف جمال بنـاء القـدرات علـى تقـدمي املسـاعدة التشـريعية والتخطـيط االسـتراتيجي         
وتطوير السياسات لفائدة الدول األعضاء وكذلك تعزيز تدابري العدالة اجلنائية ومحايـة ضـحايا   

 .باألشخاص ودعمهم االتجار

، اضطلع املكتـب بأنشـطة تقـدمي املسـاعدة التقنيـة مـن       ٢٠١١و ٢٠١٠مي وطوال عا  -٣٨
بلـدا ووضـع    ٨٠أجل التصدي لالجتـار باألشـخاص يف مجيـع املنـاطق، فقـدم املسـاعدة حلـوايل        

  .تدابري بناء إقليمية وأقاليمية للتصدي لالجتار باألشخاص

ر املنشـورات التقنيـة   وواصل املكتب، بغية دعم أنشطته يف جمال بنـاء القـدرات، إصـدا     -٣٩
ات ومشلـت اإلصـدار   .اليت دف إىل تعزيز تدابري العدالة اجلنائية خالل الفترة قيـد االسـتعراض  

" بالبشـر  االتجـار ه إىل أجهـزة إنفـاذ القـوانني ملواجهـة حـاالت      جـ دليل اإلسعافات األوليـة املو "
عــرف بصـورة سـليمة علــى   الـيت ميكـن أن تسـتخدمها اجلهــات الفاعلـة يف اخلطـوط األماميـة للت      

 .باألشخاص واختاذ تدابري بشأا فورا قبل شروع األخصائيني بعملهم االتجارحاالت 

، افتـتح املكتـب أول قاعـدة بيانـات عامليـة عـن       ٢٠١١أكتوبر عـام  /ويف تشرين األول  -٤٠
طالع العموم وبصـورة فوريـة علـى حـوادث     إوهي توفر إمكانية  .باألشخاص االتجارحاالت 

جتار موثقة رمسيا بغية تسليط مزيد مـن الضـوء علـى املالحقـات القضـائية الناجحـة ويف نفـس        ا
ومتكّـن قاعـدة البيانـات املسـتخدمني مـن       .الوقت تعزيز الوعي حبقـائق هـذا النـوع مـن اجلـرائم     

ــاول مســائل تتصــل ب       ــد تن ــدان أخــرى عن  االتجــارمراعــاة اخلــربات واألحكــام القضــائية يف بل
شاور بشأن املمارسات املتبعة يف خمتلف الواليـات القضـائية وتوسـيع معرفتـهم     باألشخاص والت

باألشـخاص،   االتجـار ومن خالل املبادرة العاملية للتدريب من أجل مكافحـة   .بالبشر االتجارب
بالبشــر، يعــزز املكتــب القــدرات   االتجــارالــيت مت وضــعها يف إطــار الربنــامج العــاملي ملكافحــة   

ــة الختــا  ــة    الوطني ــة للتصــدي جلرمي ــر فعالي ــدابري أكث ــاهج   .باألشــخاص االتجــارذ ت ــاول املن وتتن
التدريبيــة العناصــر األساســية لتــدابري العدالــة اجلنائيــة للتصــدي هلــذه اجلرميــة، وتســتخدم املــواد    

 .التدريبية املتخصصة للمكتب، ويقدمها فريـق دويل متعـدد التخصصـات مـن املـدربني اخلـرباء      
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بالبشـر   االتجـار دليل املكتب بشأن مكافحة لتدريبية على منائط واستراتيجية وتعتمد األنشطة ا
، وهي موجهـة للممارسـني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة      املوجه للممارسني يف جمال العدالة اجلنائية

وترمـي حلقـات العمـل     .عامة وموظفي إنفاذ القانون خاصة، وكذلك ملقدمي الدعم للضـحايا 
ــز املمار ــدة      إىل جتهي ــة للتصــدي بشــكل مناســب للتحــديات املعق ــة اجلنائي ســني يف جمــال العدال

وقد نظمـت حلقـات عمـل يف أوكرانيـا وفيجـي ومـايل ولصـاحل ممارسـني          .لالجتار باألشخاص
 .من الربتغال شاركوا يف حلقة عمل لتدريب املدربني يف فيينا

وتوكـول منـع وقمـع    وقد أعد تقرير مفصل عن أنشطة املكتب لترويج ودعم تنفيـذ بر   -٤١
ــة  ــم املتحــدة       باألشــخاص، االتجــارومعاقب ــة األم ــال، املكمــل التفاقي وخباصــة النســاء واألطف
عرب الوطنية، مبا يف ذلك املساعدة التقنيـة، لينظـر فيهـا مـؤمتر األطـراف       اجلرمية املنظَّمةملكافحة 

  .)CTOC/COP/2012/2(يف دورته السادسة 
    

    ية تعزيز تدابري التصدي لتهريب املهاجريناملساعدة التقنية بغ  -ثامنا  
التقنية للدول علـى الصـعيد العـاملي واإلقليمـي      املساعدةكتب ، قدم امل٢٠١٠منذ عام   -٤٢

ــة  ــوطين يف اــاالت التالي ــات والبحــث، واملســاعدة     : وال ــوعي، ومجــع البيان ــة وإذكــاء ال الوقاي
بري التصـدي يف إطـار نظـم العدالـة     التشريعية، والتخطيط االستراتيجي ووضع السياسات، وتدا

  .اجلنائية، واحلماية والدعم والتعاون اإلقليمي والدويل
وقد أعد تقرير مفصل عن أنشـطة املكتـب مـن أجـل تـرويج ودعـم تنفيـذ بروتوكـول           -٤٣

ــة األمــم املتحــدة        ــرب والبحــر واجلــو، املكمــل التفاقي مكافحــة ريــب املهــاجرين عــن طريــق ال
عرب الوطنية، مبا يف ذلك املساعدة التقنية، لينظر فيه مـؤمتر األطـراف يف    نظَّمةاجلرمية اململكافحة 

 .(CTOC/COP/2012/5)دورته السادسة 

هـا للممارسـني يف جمـال    جملكتب فيلما للتوعية والتدريب مو، أصدر ا٢٠١١ويف عام   -٤٤
ء الــوعي ا إلذكــا، وكــذلك شــريطا ســينمائيا قصــري"الســبل والوســائل"العدالــة اجلنائيــة بعنــوان 
 .جبرمية ريب املهاجرين

ويف جنوب شرق آسيا، يعكف املكتب علـى وضـع آليـة لإلبـالغ الطـوعي بغيـة دعـم          -٤٥
باألشخاص وما يتصـل بـذلك مـن جـرائم عـرب وطنيـة        االتجارعملية بايل بشأن ريب البشر و

 .ات عن ريب املهاجرين وحتليلهاوتعزيز مجع البيان

املتـاح علـى املوقـع اإللكتـروين     ( ون النمـوذجي ملكافحـة ريـب املهـاجرين    القـان ويوفر   -٤٦
www.unodc.org(جمموعة شـاملة مـن األحكـام    ٢٠١٠أكتوبر /، الذي صدر يف تشرين األول ،
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وهـي مصـممة لتكـون مرنـة      .ملساعدة الدول على اعتماد تشريعات مالئمة لتنفيذ الربوتوكول
وقد أعد القـانون   .ت احملددة لطائفة متنوعة من النظم القانونيةمبا فيه الكفاية ولتلبية االحتياجا

 .بالتشاور مع جمموعة واسعة من اخلرباء من بلدان األصل والعبور واملقصد

على تقدمي املشورة واملساعدة القـانونيتني إىل واضـعي    ٢٠١٠وعمل املكتب منذ عام   -٤٧
حتليـل الثغـرات املوجـودة يف التشـريعات     التشريعات والقضاة وأعضاء النيابة العامـة مـن خـالل    

كمـا نظـم    .وشـرق أفريقيـا  وأمريكـا الوسـطى   يف غرب أفريقيا ومشال أفريقيـا وآسـيا الوسـطى    
 .صياغة التشريعات يف شرق أفريقيااملكتب حلقة عمل إقليمية ل

إطـــار العمـــل الـــدويل لتنفيـــذ بروتوكـــول ريـــب ، أصـــدر املكتـــب ٢٠١٢ويف عـــام   -٤٨
أداة تقنية أعدت من خـالل مشـاورات اخلـرباء لـدعم التخطـيط االسـتراتيجي        ، وهواملهاجرين

 .ير السياسات الذي تقوم به الدولوتطو

عــام  دليــل التـدريب املتعمــق الستقصــاء ومالحقـة عمليــات ريـب املهــاجرين   وصـدر    -٤٩
للمســاعدة علــى بنــاء قـــدرات الــدول علــى وضــع تـــدابري فعالــة للتصــدي لتـــهريب          ٢٠١١

دليــل التــدريب األساســي علــى التحقيــق يف ريــب املهــاجرين واملالحقــة    وكُيــف .املهــاجرين
 .مع خصوصيات واحتياجات املكسيك وبلدان أمريكا الوسطى القانونية ملرتكبيه

، عمــل املكتــب أيضــا علــى دعــم الــدول يف تعزيــز قــدراا يف جمــال ٢٠١٠ومنــذ عــام   -٥٠
مشـال أفريقيـا وغـرب أفريقيـا وآسـيا الوسـطى        العدالة اجلنائية من خالل عقد حلقات عمـل يف 

  .وجنوب شرق آسيا
    

  ا بصورة  االتجارصنع األسلحة النارية ومكوناا وذخائرها و  -تاسعا  
    غري مشروعة

ــا ومكوناــا وذخريــا          -٥١ ينشــئ بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائه
عـرب   اجلرميـة املنظَّمـة  تفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا بصورة غري مشروعة، املكمل ال االتجارو

للدول إطارا عامليـا   الوطنية، باعتباره الصك العاملي الوحيد املُلزم قانونا املعين باألسلحة النارية،
ملراقبة وتنظـيم األسـلحة املشـروعة وتـدفقاا ومنـع تسـريبها إىل السـوق غـري القانونيـة وتيسـري           

وينشئ الربوتوكول، بتصـديه علـى    .قضائيا الصلة ومالحقة مرتكبيها التحقيق يف اجلرائم ذات
ــدفق         ــنظم الت ــا شــامال ي ــة، نظام ــانوين لألســلحة الناري ــانوين وغــري الق حــد ســواء للجــانبني الق

 .ا، دون عرقلة عمليات النقل املشروع االتجاراملشروع لألسلحة من أجل منع ومكافحة 
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 اجلرميـة املنظَّمـة  طراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة    ملؤمتر األ ٥/٤وعمال بالقرار   -٥٢
عرب الوطنيـة، واصـل املكتـب تعزيـز الـوعي وتـرويج وصـوغ أدوات املسـاعدة التقنيـة تشـجيعا           

وبـدأ املكتـب يف عـام     .للتصديق على بروتوكـول األسـلحة الناريـة وتنفيـذه علـى نطـاق أوسـع       
ــا باألســلحة الناريــ   ٢٠١١ ــا معني ــى بروتوكــول    ، مشــروعا عاملي ــة تشــجيع التصــديق عل ة، بغي

ويف إطــار املشــروع  .األســلحة الناريــة وتنفيــذه وتيســريمها، ومســاعدة الــدول يف هــذا املسعـــى 
جارله االحتاد األورويب، حول مكافحة العاملي، بدأ املكتب تنفيذ مشروع، ميوعـرب الـوطين    االت

ز هـذا املشـروع   ويركّـ  .لحة الناريـة وغري املشروع باألسلحة من خالل تنفيـذ بروتوكـول األسـ   
 :على األنشطة التالية

  التوعية وتشجيع التصديق على بروتوكول األسلحة النارية؛  )أ(  
 صة؛وضع األدوات املتخص  )ب(  

تشريعات لتعزيـز اإلطـار القـانوين والتنظيمـي لألسـلحة الناريـة وتشـجيع         سن  )ج(  
 مي؛مواءمة القوانني واملمارسات على الصعيد اإلقلي

بناء القدرات والتدريب بغية تقليص إمكانيـة احلصـول علـى األسـلحة الناريـة        )د(  
سـيما يف جمـال الوسـم بعالمـات      غري القانونيـة وتعزيـز اإلطـار التنظيمـي لألسـلحة الناريـة، وال      

  وحفظ السجالت وتطبيق ضوابط النقل ومجع األسلحة النارية وتدمريها؛
تعزيـز تـدابري العدالـة اجلنائيـة وتشـجيع التعـاون        التدريب وبناء القـدرات بغيـة    )ه( 

  باألسلحة النارية وما يتصل به من جرائم؛ االتجارالدويل الفعال وتبادل املعلومات ملكافحة 
عــرب الــوطين باألســلحة الناريــة وتعزيــز إشــراك   االتجــارتعزيــز املعرفــة بأمنــاط   )و(  

  .اتمع املدين
عرب الـوطين وغـري املشـروع باألسـلحة الناريـة حاليـا        جاراالتويغطي مشروع مكافحة   -٥٣
األرجنــتني وأوروغــواي (يــ  بلــدا مــن غــرب أفريقيــا وأمريكــا اجلنوبيــة ومنطقــة الكاريــب   ١٥

وتوغــو  ) تاملتعــددة القوميــا -دولــة (و وبوليفيــا ســ وبــاراغواي والربازيــل وبــنن وبوركينــا فا   
وطلبــت عــدة بلــدان أخــرى  .)يتانيــاوجامايكــا والســنغال وشــيلي وغامبيــا وغانــا ومــايل ومور 
ويسـعى املكتـب حاليـا إىل احلصـول      .املساعدة يف إطار املشروع العاملي املعين باألسلحة النارية

  .على أموال إضافية لتوسيعه ليشمل تلك البلدان

القــانون النمــوذجي ملكافحــة صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا   ٢٠١١ونشــر يف عــام   -٥٤
ا وذخريجارا وومكوناا بصـورة غـري مشـروعة    االت      الـذي أصـدره مكتـب األمـم املتحـدة ،
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وقــد أعــدwww.unodc.org(.  ميكــن االطــالع عليــه علــى املوقــع  (واجلرميــة،  املخــدراتاملعــين ب
خـالل حلقـات عمـل حضـرها خـرباء وممارسـون مـن         ٢٠١٠و ٢٠٠٩القانون مـا بـني عـامي    

ل األطـراف بشـكل أفضـل علـى ترمجـة صـيغة اتفاقيـة        بلدان ومناطق خمتلفة، بغية مساعدة الدو
وبروتوكول األسلحة النارية إىل أحكام قانونيـة داخليـة ومسـاعدا علـى تعزيـز       اجلرمية املنظَّمة

وتغطـي الطائفـة    .نظمها التشريعية املتعلقة باألسـلحة الناريـة علـى حنـو يتسـق مـع الربوتوكـول       
ائية ملراقبة األسلحة النارية تتعلق، على سبيل املثـال،  العريضة من األحكام الواردة فيه تدابري وق

ــة      ــل األســلحة الناري ــظ ســجالا وتعطي ــة وحف ــا وأنشــطة    بصــنع األســلحة الناري ــها دولي ونقل
السمسـرة ذات الصـلة، إضـافة إىل أحكـام جزائيـة وإجرائيـة مسـتقاة مـن بروتوكـول األســلحة          

القــانون النمــوذجي، املتــوفر حاليــا باللغــة      وجتــري ترمجــة   .اجلرميــة املنظَّمــة  الناريــة واتفاقيــة  
  .فقط، إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية األخرى اإلنكليزية

    
    اجلرائم املستجدة  -عاشرا  

أعضــائهم  باألشــخاص بغــرض نــزع االتجــارســعياً إىل حتقيــق أهــداف منــع ومكافحــة   -٥٥
جمموعـة أدوات   ، يعـد املكتـب  ومحاية ضحايا هذه اجلرمية ومسـاعدم وتعزيـز التعـاون الـدويل    

 .باألشخاص بغرض نزع أعضائهم، على الصعيدين الـوطين واإلقليمـي   االتجارلتقييم حوادث 
وســتوفر جمموعــة األدوات التوجيــه وستســهل تبــادل املعــارف واملعلومــات فيمــا بــني مقــرري    

الرعايـة الصـحية    السياسات والقائمني على إنفاذ القـانون والقضـاة واملـدعني العـامني ومقـدمي     
واخلدمات للضحايا وأعضاء اتمع املدين الذين يعملون على مستويات خمتلفة يف سبيل بلـوغ  

 .هذه األهداف ذاا

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصـل املكتـب تقـدمي املسـاعدة التقنيـة يف جمـال منـع          -٥٦
وترد تفاصـيل عـن    .عين باجلرائم السيربانيةومكافحة اجلرمية السيربانية يف إطار برناجمه العاملي امل

املساعدة التقنية املقدمة يف هذا اال يف تقريـر األمانـة العامـة عـن املسـاعدة التقنيـة املقدمـة إىل        
علـى األشـكال واألبعـاد اجلديـدة للجرميـة املنظمـة عـرب         اجلرميـة املنظَّمـة  الدول يف تطبيق اتفاقية 

  .(CTOC/COP/2012/7)ر األطراف يف دورته السادسة الوطنية، الذي أعد لينظر فيه مؤمت
وتعد األدوية املزيفة مدعاة للقلق املتزايد عـرب العـامل، ولكـن يف البلـدان الناميـة بشـكل         -٥٧

ــة يف       .خــاص ــار صــحية غاي ــل خطــرا حمــدقا بالصــحة العامــة، تعــرض مســتعمليها آلث فهــي متث
را مهما لإليـرادات بالنسـبة للجماعـات    وقد أصبحت األدوية املزيفة مصد .اخلطورة بل وقاتلة

اإلجرامية املنظمة، وهي تـوفر عائـدات عاليـة للغايـة وتنطـوي علـى خطـر طفيـف لالنكشـاف          
وجيعل مزيج من الـنظم القانونيـة الضـعيفة واآلليـات الضـعيفة ملراقبـة اجلـودة         .واملساءلة اجلنائية
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بلدان األقـل منـوا هـدفا أساسـيا للسـلوك      والتشريعات الوطنية غري الكافية أو املنعدمة متاما من ال
باألدويــة املزيفــة خطــرا رئيســيا علــى  االتجــاروقــد أصــبح  .اإلجرامــي املتصــل باألدويــة املزيفــة

هلـــذه اجلرميـــة الــدول، الـــيت ال تتـــوفر يف أغلبـــها القـــدرة واملعرفــة واملـــوارد الالزمـــة للتصـــدي   
 .ومكافحتها بفعالية

منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة إىل املكتــب أن يســاعد ، طلبــت جلنــة ٢٠/٦ويف القــرار   -٥٨
الدول األعضاء على بناء القدرات على تعطيل وتفكيك الشبكات اإلجراميـة املنظَّمـة الضـالعة    
ــا          ــري املشــروعة، وخصوصــا توزيعه ــة غ ــة املغشوش ــدادات األدوي ــع مراحــل سلســلة إم يف مجي

مراحل، بالتعاون مع النظراء ذوي الصـلة   ويقترح املكتب وضع استراتيجية على .ا االتجارو
من اتمع الـدويل والقطـاع اخلـاص ومنظمـات اتمـع املـدين، تصـمم لضـمان ـج متماسـك           

  .ومتسق يشمل طائفة كبرية من األنشطة من أجل تعزيز تدابري العدالة اجلنائية
    

    خامتة  - حادي عشر 
رصــة لالســتفادة مــن أنشــطتها غــري   ال تتــردد اجلماعــات اإلجراميــة يف اســتغالل أي ف   -٥٩

املشروعة، حيث تتعرف بسرعة على ما يسـتجد مـن تطـورات تكنولوجيـة وتكيفهـا وتلـتمس       
ــتغلها    ــنظم وتسـ ــودة يف الـ ــاط الضـــعف املوجـ ــى نقـ ــالنظر إىل الغـــىن النســـيب   .الوقـــوف علـ وبـ

ي هلـا  للجماعات اإلجرامية القوية، جيـد العديـد مـن الـدول أـا تفتقـر إىل القـدرة علـى التصـد         
 .فعاليةبأكثر الطرق 

تقـدمي جمموعـة واسـعة مـن املسـاعدة      وخالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، واصـل املكتـب        -٦٠
ــة خبصــوص حافظــة مواضــيعية واســعة تتطــور باســتمرار    ويســعى املكتــب، مــن خــالل    .التقني

سـاعدة  جه جتاه تقـدمي امل  يوفِّرعمليات تقييم شاملة ومنهجية ومستقلة لرباجمه، إىل ضمان أن 
اال من حيث التكلفة إىل الدول األعضاءالتقنية دعما عايل اجلودة وفع.  
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