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  مقدمة -أوال
مثّلـت اهلجمـات اإلرهابـية الكارثـية الـيت وقعت يوم             -١
 قفـزة هائلـة يف مظاهـر اإلرهاب،         ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١١

وبرهنـت االسـتجابة العاملـية لتلك       . وصـدمت اجملـتمع الـدويل     
األحــداث بــرهانا ســاطعا عــلى أن مــثل تلــك اهلجمــات عــلى 

. املدنـيني غـري الـنامجة عـن اسـتفزاز ليسـت مقبولة بأي معيار              
وقـد أعربت األمم املتحدة عن تضامنها مع الواليات املتحدة          
األمريكـية عـلى كـل املسـتويات، مـن اجلمعـية العامـة وجملس               

 .توى املوظفنياألمن إىل مس

سبتمرب األليمة النظرة   / أيلول ١١وقد غّيرت أحداث     -٢
فـلم يعـد املواطـنون يشـعرون بـأن ما يهددهم هو             . إىل األمـن  

وميـثل اإلرهاب وجرائم أخرى     . أساسـا اهلجمـات العسـكرية     
ــاملخدرات     ــروع بـ ــار غـــري املشـ ــنظمة واالجتـ ــرمية املـ ــثل اجلـ مـ

 هواجـــس واالجتـــار باألشـــخاص وغســـل األمـــوال والفســـاد 
فاجلماعـات اإلجرامـية واإلرهابية املنظمة هتدد       . للجمـيع اآلن  

أمــن البشــر حقــيقة وعــلى نطــاق واســع يف العديــد مــن أحنــاء  
وجيــب أن يضــاف إىل اآلالف مــن ضــحايا اإلرهــاب  . العــامل

ومن خالل إفساد   . مـئات اآلالف مـن ضحايا اجلرمية املنظمة       
ــاة، ت    ــيني والقضــ ــني العمومــ ــيني واملوظفــ ــتهدف السياســ ســ

ــية أســس الدميقراطــية نفســها      ــية واإلرهاب اجلماعــات اإلجرام
وبتقويض مؤسسات الدولة، تقّوض    . وأسـس حكـم القـانون     

تلــك اجلماعــات الســلطات املؤسســة وفقــا لألصــول واجملــتمع 
املـــدين عامـــة، فتنشـــئ بيـــئات تســـاعد عـــلى تنفـــيذ وتوســـيع 

 .خططها اإلجرامية

ــوي عــلى أن هــذه    -٣ ــق آراء ق ــد نشــأ تواف  املخاطــر وق
األمنـية العاملـية جيـب أن تعـاجل بطريقة سريعة وشاملة وبالتزام          

ويفهم عموما أيضا أن التعاون الدويل ضروري لنجاح        . دائم
وجيـب التوصـل إىل سبل إلدماج أفقر الشرائح         . هـذه الـتدابري   

السـكانية إدماجـا كـامال يف االقتصـاد العـاملي وضـمان توزيع              

زيـز ترتيـبات التعاون القضائي      وجيـب تع  . أكـثر توازنـا للـثروة     
اجلـنائي عـرب احلـدود عـلى مكافحـة اجلماعات اإلجرامية عرب             

وتتجلّى . الوطنـية واهلـياكل املالـية واالجتماعـية الـيت تدعمهـا           
ــبات      ــلى العق ــب ع ــية للتغلّ ــيع اإلرادة السياس ــدى اجلم اآلن ل

 .التقليدية اليت تواجه التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية
  

  تلبية املطالبات اجلديدة  -ثانيا
برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية هو         -٤

ــة     ــتعاون يف جمــال العدال اإلطــار املؤسســي العــاملي الرئيســي لل
وتواجـه اهليـئة املختصـة بـتقرير سياسـاته، وهي جلنة            . اجلنائـية 

عين مبنع  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأمانتها، وهي املركز امل       
اإلجرام الدويل، التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية،        

 عــلى الدعــم لــه مثــيل الــتابع لألمانــة العامــة، بطلــب مل يســبق
املعـــايريي والتحليـــلي والعملـــيايت للـــتدابري املنّســـقة ملكافحـــة  

 .اجلرمية العاملية
  

  الدعم املعايريي -ألف
دابري العاملية إدراج  عـلى الصعيد املعايريي، تقتضي الت      -٥

أحكـام قانونـية جديـدة يف القوانـني الوطنـية واعتماد صكوك             
ــدة  ــية جدي ــية دول ويف التشــريع الداخــلي، جيــب إجيــاد   . قانون

تـوازن بـني احلاجـة إىل اختـاذ تدابـري وقائـية فّعالة ضد املظاهر                
الناشـئة لـلمخاطر العاملـية، من ناحية، ومحاية حقوق اإلنسان           

وميكــن االسترشــاد . ة، مــن الناحــية األخــرىواحلــريات املدنــي
بــــالقوانني النموذجــــية ومعــــايري األمــــم املــــتحدة وقواعدهــــا 

 .املوجودة حاليا ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

وعـلى الصـعيد الدويل، تلزم خطوة كربى إىل األمام           -٦
فاملؤسســـات . يف الـــتعاون الفّعـــال يف جمـــال العدالـــة اجلنائـــية 

ية للتعاون عرب احلدود يف جمال إنفاذ القوانني        واآللـيات التقليد  
وقد أبدي تعليق   . واملالحقـة القانونـية تعترب عموما غري كافية       
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مفــاده أن الــدول ختــوض معــركة مــن معــارك القــرن احلــادي   
ــرن       ــأدوات الق ــية ب ــية العامل ــر اإلجرام والعشــرين ضــد املخاط

يف وجيـب إجياد توازن جديد،      . التاسـع عشـر القانونـية البالـية       
ــة    ــنائي الـــدويل، بـــني احلاجـــة إىل مكافحـ ــانون اجلـ جمـــال القـ

وجيــب أن . املخاطــر اإلجرامــية فــوق الوطنــية وســيادة الــدول
يسـمح ألجهـزة إنفـاذ القوانـني والسـلطات القضائية يف مجيع             
أرجـاء العـامل، لكي تكون أكثر فعالية، بأن تتراسل وتتعاون،           

اهتــا يف الــبلدان يف حــدود األطــر القانونــية املعــتمدة، مــع نظري 
وقـد وضـع االحتـاد األورويب مثاال هاما حيتذى به،           . األخـرى 

باعـــتماد أمـــر االعـــتقال األورويب اخلـــاص بعـــدة أنـــواع مـــن  
 .اجلرائم

ــة      -٧ ــدول املوقّع ــادة كــبرية عــدد ال ــزيد زي ــبغي أن ي وين
واملصـــّدقة عـــلى اتفاقـــيات األمـــم املـــتحدة احلالـــية ملكافحـــة  

ية الدولـية لقمـع متويـل اإلرهاب        سـيما االتفاقـ    اإلرهـاب، وال  
، وعــدد الــدول الــيت )٥٤/١٠٩مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة (

ــنفذها ــية    . ت وجيــب العمــل بنشــاط عــلى دخــول تلــك االتفاق
واتفاقية األمم  . وسائر اتفاقيات مكافحة اإلرهاب حيز النفاذ     
اتفاقية اجلرمية  ("املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية          

، الـــيت اعـــتمدت مؤخـــرا، وبـــروتوكوالهتا الـــثالثة  )"املـــنظمة
، ٥٥/٢٥املــرفقات األول إىل الثالــث لقــرار اجلمعــية العامــة  (

، هــي )، عــلى الــتوايل٥٥/٢٥٥ومــرفق قــرار اجلمعــية العامــة 
وكثريا . أدوات ال تقـل أمهـية يف مكافحـة اجلرمية عرب الوطنية           

مـــا جتمـــع األمـــوال لألنشـــطة اإلرهابـــية عـــن طـــريق أنشـــطة 
جرامــية مــثل االجتــار غــري املشــروع بــاملخدرات واألســلحة،   إ

ــوال   ــتزاز، وغســل األم ــذه األنشــطة  . واالخــتطاف، واالب وه
اإلجرامـية الداعمـة مشمولة متاما باتفاقية اجلرمية املنظمة، اليت          
ميكـن أن تيّسر أحكامها املتعلقة بالتعاون على إنفاذ القوانني،          

ليم اجملـرمني، واختاذ تدابري     واملسـاعدة القانونـية املتـبادلة، وتسـ       
العدالـة اجلنائـية ضـد اجلماعـات اإلرهابـية الضـالعة يف اجلرمية              

ومثــة أحكــام عديــدة بشــأن اختــاذ الــتدابري، هلــا صــلة  . املــنظمة

مباشـرة يف هـذا الصدد، واردة يف بروتوكول مكافحة هتريب    
املهاجـرين عـن طريق الرب والبحر واجلو وبروتوكول مكافحة          

ة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار      صـنع األسـلح   
 .هبا بصورة غري مشروعة

وقـد شـرع املركـز يف بـرنامج شامل لتقدمي املساعدة             -٨
التمهــــــيدية للتصــــــديق عــــــلى اتفاقــــــية اجلــــــرمية املــــــنظمة  

ويشتمل الربنامج على حلقات دراسية رفيعة      . وبروتوكوالهتا
 واملؤسســـية، املســـتوى، وتقيـــيمات لالحتـــياجات التشـــريعية

ونظمت . وحلقـات عمـل تقنـية، وخدمات استشارية قانونية        
ــران اإلســالمية     ــة إي حلقــات دراســية دون إقليمــية يف مجهوري

ــنا ــيا     وبوركيــ ــنوب أفريقــ ــاغو وجــ ــيداد وتوبــ ــو وترينــ فاســ
ــيماال ــأن    . وغواتـ ــاحنني بشـ ــترحات إىل املـ ــز مقـ ــدم املركـ وقـ

ت ختصــيص مــوارد لالضــطالع بــربنامج ممــاثل بشــأن اتفاقــيا  
 .مكافحة اإلرهاب

  
  الدعم التحليلي  -باء
املعلومـات املوثوقـة واإلبانـية ضرورية لنجاح التعاون          -٩

ــدويل ــبادل      . ال ــلى مجــع وت ــنظمة ع ــية اجلــرمية امل ــنص اتفاق وت
البـيانات عـن االجتاهـات يف جمـال اجلـرمية املنظمة وعن أفضل              

وقــد وضــع املعهــد األســس جلمــع . املمارســات يف مكافحــتها
ــيا ــية عـــن اجلـــرمية املـــنظمة واإلرهـــاب   البـ نات بطـــريقة نظامـ

ــيانات عــن       ــن خــالل إنشــاء قواعــد ب ــتعددة، م وصــالهتما امل
األحــداث اإلرهابــية، واجلماعــات اإلرهابــية، وقضــايا اجلــرمية 
. املــنظمة، وتدفقــات االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهاجــرين

وســــتطّور قواعــــد البــــيانات تلــــك أكــــثر، وستســــتخدم يف  
وقـد بـدأ املركـز إعداد       .  املوّجهـة حنـو السياسـات      التحلـيالت 

تقرير عاملي ثان عن اجلرمية والعدالة اجلنائية، سيشمل بيانات         
 .عن اإلرهاب والفساد
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  الدعم العمليايت -جيم
ال ميكـن أن يقتـنع اجملـتمع الـدويل جملرد إنفاذ القانون              -١٠

يء، فما يلزم، أوال وقبل كل ش     . اجلـنائي الـدويل على الدفاتر     
. هــو زيــادة فعالــية القــانون اجلــنائي الــدويل يف العمــل الفعــلي 

ــب      ــية والتدريـ ــاعدة التقنـ ــتعلقة باملسـ ــة املـ ــام اخلاصـ ولألحكـ
وبالــتعاون الــتقين مــع الــبلدان النامــية أمهــية قصــوى يف اتفاقــية 

وقـد أصـبح الـتعاون الـتقين جـزءا من أعمال        . اجلـرمية املـنظمة   
ريع الــتعاون الــتقين الــيت وازداد عــدد مشــا. املركــز األساســية

وبــدأت املشــاريع القطــرية . يضــطلع هبــا املركــز ازديــادا كــبريا
ملكافحـة االجتـار باألشـخاص والفساد، يف بلدان مثل جنوب           
أفريقـيا ورومانيا والفلبني وكولومبيا ونيجرييا وهنغاريا، تؤيت        

 .مثارها

ــلمركز عــلى     -١١ ــتقين ل ــتعاون ال ــز أنشــطة ال ــيا تركّ وحال
ــة حمــ  ــثل اجلــرمية    جمموع ــة، م ــن اجملــاالت ذات األولوي دودة م

. املـنظمة، واالجتـار باألشـخاص، والفسـاد، وقضاء األحداث         
وينــبغي توســيع تلــك األنشــطة لتشــمل إصــالح نظــم العدالــة  

وجيــري صــوغ منــائط للمســاعدة  . اجلنائــية وبــناء املؤسســات 
ومن . التقنـية واختـبارها اختـبارا جتريبـيا يف املشـاريع القطـرية            

مـثلة عـلى ذلـك الـنمائط اخلاصة باستحداث استراتيجيات           األ
ــناء       ــزاهة القضــاء، وبب ــاد، وبتحســني ن ــية ملكافحــة الفس وطن
قـدرات الوحدات املتخصصة يف مكافحة املافيا، وبترقية نظم         

وميكــــن تــــناول العديــــد مــــن الــــنمائط  . قضــــاء األحــــداث
واألدوات، ذات الصـلة الواضـحة مبكافحة املخاطر اإلجرامية    

املـــية واإلرهـــاب، تـــناوال كفـــؤا باملـــزيد مـــن الـــتطوير،       الع
 .وتطويعها لتالئم هذا اهلدف

  
  اإلطار املؤسسي -دال
. كثّفـت جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية أنشطتها             -١٢

ــئة تشــريعية ســطرت خــالل الســنوات األخــرية ســجال    وكهي

فبـناء عـلى توصـياهتا، مت الـتفاوض عـلى أربعة      . جديـرا بالثـناء   
. وك قانونية دولية معقدة يف مدة قصرية نسبيا من الزمن         صـك 

ومـن املرجح أن يطلب يف السنة القادمة إىل اللجنة املخصصة           
لوضـع اتفاقـية ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية أن تضع                

وبعد ذلك سيبدأ   . نظامـا داخلـيا ملؤمتـر األطـراف يف االتفاقية         
ــز اال   ــية إىل تعزيـ ــه الرامـ ــر أعمالـ ــروتوكوالهتا  املؤمتـ ــية وبـ تفاقـ

 .واستعراض تنفيذها

وأوصــــت اللجــــنة يف دورهتــــا العاشــــرة املســــتأنفة،   -١٣
، اجلمعــية العامــة باإلطــار  ٢٠٠١ســبتمرب /املعقــودة يف أيلــول

 ويف نفس   )١(.املـرجعي للـتفاوض على اتفاقية ملكافحة الفساد       
ــاق بشــأن خطــط       ــدورة املســتأنفة، جــرى التوصــل إىل اتف ال

ومتابعة االلتزامات اليت مت التعهد هبا يف إعالن         لتنفيذ   )٢(عمـل 
مواجهـة حتديات القرن احلادي     : فييـنا بشـأن اجلـرمية والعدالـة       

وتوفـــر ). ٥٥/٥٩مـــرفق قـــرار اجلمعـــية العامـــة (والعشـــرين 
ــنوات     ــبلة يف السـ ــال املقـ ــارا لألعمـ ــل تلـــك إطـ خطـــط العمـ

 .القادمة

، وقـد اكتسـبت خطـة العمل املتعلقة مبكافحة الفساد     -١٤
سبتمرب، / أيلول ١١الـيت اعـتمدت قـبل أيـام قليلة من أحداث            

ويصدق ذلك أيضا على خطط العمل      . أمهـية سياسية جديدة   
األخـرى، لـيس فقـط بسـبب الصـالت بني اإلرهاب واجلرمية             
املـنظمة عـرب الوطنـية واالجتـار باألشخاص وهتريب املهاجرين           

ــا بصــفة غــري مشــروع       ــار هب ــنارية واالجت ة وصــنع األســلحة ال
وغسـل األمـوال، بـل أيضـا بسـبب تصـور وجود حاجة أكرب        
إىل اختـاذ تدابـري أكـثر فعالـية مـن جانـب نظام العدالة اجلنائية                

واملركــز مطالــب بــأن يدعــم بطــرائق عديــدة الــتدابري  . بأســره
وتقـترح خطط العمل    . املقـترح أن تقـوم هبـا الـدول األعضـاء          

 العمل  إجراءات"أيضـا عـدة مهـام للمركز نفسه حتت عنوان           
 .، سيتعني أن توفر اللجنة متابعة كافية لتنفيذها"الدولية
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ــد      -١٥ ــال حاشـ ــدول أعمـ ــز جبـ ــنة واملركـ ــه اللجـ وتواجـ
ومهــا مواجهــان أيضــا بــتوقعات كــبرية مــن جانــب  . وصــعب

 .اجملتمع الدويل

وقـــد كـــّون املركـــز درايـــة يف اجلوانـــب املعايرييـــة       -١٦
ــية ملكافحــة املخاطــر اإل   ــية والعمليات ــية والتحليل ــية العامل . جرام

وظــل موظفــو املركــز، عــلى الــرغم مــن قلــة عددهــم وفــرط    
ــية، يركّــزون        ــاتقهم املهــام احلال ــيها عــلى ع ــباء الــيت تلق األع
أعمالـه عـلى أولويـات واضـحة، وقاموا بتحسني قدراته على            
تصـميم وتنفيذ املساعدة التقنية عن طريق التكامل بني املهام،         

تــب خدمــات الــرقابة   وذلــك اســتجابة أيضــا لتوصــيات مك   
وسـيكون املركـز، إذا عـّززت مـوارده، قـادرا متاما            . الداخلـية 

عــلى تقــدمي مســامهة أكــرب يف مكافحــة املخاطــر اإلجرامــية       
 .العاملية

واملركـز مستعد للتصدي للتحديات اليت تواجهه، يف         -١٧
ــبة        ــتحدة للمراق ــم امل ــرنامج األم ــع ب ــيقني م ــآزر وث ــاون وت تع

ولكــي يــنجح املركــز يف ). ندســيباليو(الدولــية لــلمخدرات 
ــن اللجــنة      ــاد السياســايت م ــتاج إىل اإلرش ــك املســعى، حي . ذل

وحيـتاج املركـز أيضا إىل الدعم الكامل من احلكومات لتعزيز           
مـوارد ميزانيـته العاديـة ومـوارده اخلارجـة عـن إطـار امليزانية،               
ــياجات الـــدول    ــتجابة الحتـ ــية واسـ ــثر فعالـ لكـــي يصـــبح أكـ

 .األعضاء
  

اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية ملكافحة         -ثالثا
  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    

العمل على بدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة  -ألف
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

  وبروتوكوالهتا
بعـد اكـتمال إعداد االتفاقية واثنني من بروتوكوالهتا          -١٨

عــية العامــة يف بــنجاح واعــتمادمها واالتفاقــية مــن جانــب اجلم

، ٢٠٠٠نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٥ املــؤرخ ٥٥/٢٥قــرارها 
ــية ملكافحــة اجلــرمية       ــت اللجــنة املخصصــة لوضــع اتفاق أكمل
ــروتوكول       ــداد ب ــنجاح يف إع ــا ب ــية أعماهل ــرب الوطن ــنظمة ع امل
مكافحـة صـنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية         

يف دورهتا احلادية   واالجتـار هبـا بصـورة غـري مشـروعة، وذلك            
ــن    ــنا مــ ــودة يف فييــ ــرة املعقــ ــباط٢٦عشــ ــرباير إىل / شــ  ٢فــ

واعــتمدت اجلمعــية العامــة الــربوتوكول . ٢٠٠١مــارس /آذار
، وفتح باب   ٢٠٠١مايو  / أيار ٣١ املؤرخ   ٥٥/٢٥٥بقرارها  

يوليه / متوز ٢التوقـيع عـلى الـربوتوكول مبقر األمم املتحدة يف           
 دولــة ٢٥كانــت ويف وقــت كــتابة هــذا الــتقرير،    . ٢٠٠١

 .واالحتاد األورويب قد وقّعت على الربوتوكول

وعقـب املؤمتـر السياسي الرفيع املستوى للتوقيع على          -١٩
ــالريمو،       ــنعقد يف ب ــا، امل ــلحقة هب ــربوتوكوالت امل ــية وال االتفاق

انظر  (٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ١٢ايطالـيا مـن     
 اإلجــرام الــدويل ، ظــل املركــز املعــين مبــنع )A/56/380الوثــيقة 

ــبلدان للتصــديق عــلى       ــبذهلا ال ــيت ت يســاعد ويدعــم اجلهــود ال
فعقــدت سلســلة مــن احللقــات الدراســية  . الصــكوك اجلديــدة

اإلقليمـية ودون اإلقليمـية لكـي ُتستعرض مع الدول األعضاء           
اخلطــــوات التشــــريعية واإلداريــــة الالزمــــة للتصــــديق عــــلى  

لكــل مــن تلــك الصــكوك يف ســياق الــنظام القــانوين الداخــلي 
ــدول ــام   . ال ــر األمــني الع ــرد يف تقري ، )E/CN.15/2002/10(وت

١٩ املـؤرخ   ٥٦/١٢٠الـذي أعـد عمال بقرار اجلمعية العامة         
، تفاصـيل عـن أنشـطة املركز       ٢٠٠١ديسـمرب   /األولكـانون    

 .يف هذا الصدد
  
أعمال فريق اخلرباء املعين بصنع اجملرمني   -باء

غري مشروعة للمتفجرات واجتارهم هبا بصورة 
  واستعماهلا لألغراض اإلجرامية

طلبــت اجلمعــية العامــة مــن األمــني العــام، يف قــرارها   -٢٠
ــؤرخ ٥٤/١٢٧ ــانون األول١٧ املـ ــمرب / كـ ، أن ١٩٩٩ديسـ
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يدعــو إىل عقــد اجــتماع لفــريق مــن اخلــرباء ال يــزيد عددهــم  
 عضـوا، ضـمن املـوارد املوجودة أو املوارد اخلارجة           ٢٠عـلى   

ــية، مــ  ــيل اجلغــرايف العــادل، إلعــداد   عــن امليزان ع مــراعاة التمث
دراسـة عـن ضـلوع اجملـرمني يف صـنع املـتفجرات واالجتار هبا               
عـلى حنـو غري مشروع واستعماهلا ألغراض إجرامية؛ وطلبت          
أيضـا مـن األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اللجـنة عن نتائج                  
ــية      ــك الدراســة؛ ووّجهــت اللجــنة املخصصــة لوضــع اتفاق تل

 اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية بـأن تـنظر، عقب إجناز               ملكافحـة 
الدراسة، يف إمكانية وضع صك دويل بشأن صنع املتفجرات         

 .واالجتار هبا على حنو غري مشروع

/  آذار ١٦ إىل   ١٢واجـتمع فـريق اخلرباء يف فيينا من          -٢١
. ٢٠٠١ديســـمبـر / كـــانون األول٢١ إىل ١٨مـــارس ومـــن 

ــتماعه ا  ــريق يف اجـ ــتعرض الفـ ــكوك  واسـ ــائق والصـ ألول الوثـ
املوجـودة حالـيا الـيت تتـناول مسألة املتفجرات، وأعد استبيانا          
استقصـائيا لـتوزيعه عـلى الدول األعضاء، وقرر إجراء حبوث           

ــية   ــاالت رئيسـ ــدة جمـ ــافية يف عـ ــتبيان يف . إضـ  ٤ووزع االسـ
ــوز ــيه /متـ ــتائج يف  ٢٠٠١يولـ ــيل النـ ــند حتلـ ــرين ١٠، وعـ  تشـ
 .دولة قد قدمت ردودها ٣٥ كانت ٢٠٠١نوفمرب /الثاين

ويف اجــتماعه الــثاين، وضــع فــريق اخلــرباء دراســته يف  -٢٢
ــائه    ــربة أعضـ ــردود وإىل خـ ــتنادا إىل الـ ــية اسـ ــيغتها النهائـ . صـ

وخلُــــص الفــــريق إىل أنــــه، يف حــــني أن احلــــوادث املتصــــلة 
باملـتفجرات متـثل مشـكلة إجرامـية هامة يف بعض الدول كال             

ع فيها مجاعات إجرامية    عـلى حـدة فإن معظم اجلرائم ال تضل        
مـنظمة داخلـة يف نطـاق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية            
املــنظمة عــرب الوطنــية، ومــن بــني احلــوادث الــيت تكــون تلــك    
اجلماعــات ضــالعة فــيها فعــال، يشــتمل القلــيل نســبيا عــلى        

ونتيجة لذلك مل يقدم الفريق توصية      . عناصر عرب وطنية أيضا   
كـــنه قـــدم بـــالفعل عـــددا مـــن بشـــأن صـــك دويل ممكـــن، ول

. التوصــــيات حــــول املشــــاكل احمللــــية املتصــــلة باملــــتفجرات

ــة عشــرة       ــنة يف دورهتــا احلادي ــيكون معروضــا عــلى اللج وس
تقريــر األمـني العـام عـن صـنع اجملرمني للمتفجرات واجتارهم             

(هبـا بصـورة غـري مشـروعة واستعماهلـا لألغـراض اإلجراميـة            
E/CN.15/2002/9(ــتا ــا  ، وســتعرض ن ــتـي أعدهـ ئج الدراســة ال

(فــــــــريق اخلــــــــرباء يف إضــــــــافة إىل ذلـــــــــك الــــــــتقريـر     
E/CN.15/2002/9/Add.1.( 

  
التفاوض على مشروع اتفاقية األمم      -رابعا

املتحدة ملكافحة الفساد واخلطوات     
  األخرى الرامية إىل مكافحة الفساد   

 املــؤرخ ٥٥/٦١ســلّمت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها  -٢٣
، بأن من املستصوب وضع     ٢٠٠٠ديسـمرب   /ل كـانون األو   ٤

صـك قـانوين دويل فّعـال ملكافحة الفساد، يكون مستقال عن          
اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية؛ 
وقـررت أن تـبدأ الـتفاوض عـلى ذلـك الصك يف فيينا يف مقر             
املركــز املعـــين مبـــنع اإلجـــرام الــدويل، الـــتابع ملكتـــب مراقـــبة   

 .درات ومنع اجلرميةاملخ

ــرارها   -٢٤ ــة، يف قــ ــية العامــ ــّررت اجلمعــ  ٥٥/١٨٨وكــ
، طلبها إىل األمني    ٢٠٠٠ديسمرب  / كـانون األول   ٢٠املـؤرخ   

، أن يعقد اجتماعا لفريق     ٥٥/٦١العام، كما جاء يف قرارها      
ــداد      ــة وإعـ ــوية لدراسـ ــتوح العضـ ــي دويل مفـ ــرباء حكومـ خـ

ــتفاوض عــلى صــك قــانوين مقــب    ل مشــروع إطــار مــرجعي لل
 .ملكافحة الفساد

، عقــد فــريق ٥٥/١٨٨ و٥٥/٦١وعمــال بالقــرارين  -٢٥
اخلــرباء احلكومــي الــدويل املفــتوح العضــوية إلعــداد مشــروع  
إطـار مـرجعي للـتفاوض بشـأن صـك قـانوين مقـبـل ملكافحـة               

 ٣يولــــيه إلـــــى / متــــوز٣٠الفســــاد اجــــتماعه يف فييــــنا مــــن 
ــباره  . ٢٠٠١أغســـطس /آب ــعا يف اعتـ ــريق، واضـ وأعـــد الفـ

) Corr.1  وE/CN.15/2001/3(تقريــر األمـــني العـــام ذا الصـــلة  
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انظــــر الوثــــيقة  (وتوصــــيات اللجــــنة يف دورهتــــا العاشــــرة    
E/2001/30 و  Corr.1(      مشروع إطار مرجعي للتفاوض على ،

الصـك القـانوين الـدويل اجلديـد، وأوصى اجلمعية العامة، عن            
قتصادي طـريق جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية واجمللس اال            

ــتماده  ــتماعي، باعـــ ــيقة (واالجـــ  - E/2001/105انظـــــر الوثـــ
A/56/402 وأقـــّرت اللجـــنة مشـــروع اإلطـــار    ). ٥، الفقـــرة

 ٧ إىل   ٦املـرجعي يف دورهتـا املسـتأنفة، املعقـودة يف فييـنا من              
، وأحالته إىل اجلمعية العامة، عن طريق       ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول

اختــاذ اإلجــراء اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي، للــنظر فــيه و
 )٢(.الالزم

ــرارها    -٢٦ ــة، بقــ ــية العامــ ــتمدت اجلمعــ  ٥٦/٢٦٠واعــ
ــناير/ كـــانون الـــثاين٣١املـــؤرخ  ، مشـــروع حـــدود ٢٠٠٢يـ

اختصــاص اللجــنة املخصصــة للــتفاوض بشــأن اتفاقــية لألمــم   
املـــتحدة ملكافحـــة الفســـاد؛ وقـــررت أن تـــتفاوض اللجـــنة      

اتفاقية "سم  املخصصة على اتفاقية واسعة وفّعالة يشار إليها با       
ــاد  ــة الفسـ ــتحدة ملكافحـ ــنواهنا  "األمـــم املـ ــتحديد عـ ــنا بـ ، رهـ

الـنهائي؛ وطلبـت إىل اللجنة املخصصة أن تعتمد هنجا متعدد           
التخصصـات، وأن تـنظر يف قائمـة استرشـادية بالعناصر مبّينة            

 مـن القـرار؛ وقررت أن جتتمع اللجنة املخصصة          ٣يف الفقـرة    
 أن تعقد ما ال يقل      ، على ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢يف فييـنا يف عـامي       

عـــن ثـــالث دورات يف كـــل مـــن الســـنتني مـــدة كـــل مـــنها   
أسـبوعان؛ وطلبت منها أن تنجز أعماهلا يف موعد ال يتجاوز           

 .٢٠٠٣هناية عام 

، قبلــت اجلمعــية العامــة، مــع    ٥٦/٢٦٠ويف القــرار  -٢٧
الشكر، عرض حكومة األرجنتني استضافة اجتماع حتضريي       

نعقاد دورهتا األوىل، عقد يف     غري رمسي للجنة املخصصة قبل ا     
ــن    ــرس م ــنس آي  ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول٧ إىل ٤بوي

 ).Corr.1 و A/AC.261/2انظر الوثيقة (

، عقدت اللجنة املخصصة    ٥٦/٢٦٠وعمـال بالقـرار      -٢٨
للـتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد دورهتا األوىل يف فيينا          

، ٢٠٠٢ر فـــرباي/ شــباط ١يــناير إىل  / كــانون الــثاين  ٢١مــن  
وبـدأت فـيها قـراءهتا األوىل ملشـروع اتفاقية مكافحة الفساد،            

انظر الوثيقة  ( مـن مشـروع النص       ٣٩-١واستعرضـت املـواد     
A/AC.261/4.( 

، جـــرى تعـــريف الـــبلدان حبالـــة ٢٠٠١وأثـــناء عـــام  -٢٩
ــاد،       ــداد صــك دويل ملكافحــة الفس ــرز صــوب إع ــتقدم احمل ال

ن احللقــات وذلــك يف عــدد مــن االجــتماعات، مــنها عــدد مــ  
الدراســـية اإلقليمـــية ودون اإلقليمـــية بشـــأن التصـــديق عـــلى  
اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية   

ومشلــت تلــك االجــتماعات اجــتماعات مــع  . وبــروتوكوالهتا
) آسيان(الـدول األعضـاء يف رابطـة أمـم جـنوب شرقي آسيا              

ــن  ( ــانوي، م ــن)٢٠٠١أغســطس / آب١٠ إىل ٨ه ظمة ، وم
 ٤ إىل   ٢مجهورية إيران اإلسالمية، من     (الـتعاون االقتصـادي     

، واجلماعـة االقتصـادية لدول      )٢٠٠١أكـتوبر   /تشـرين األول  
 ٣٠ إىل   ٢٨بوركيـنا فاسو، من     ) (اإليكـواس (غـرب أفريقـيا     
وشـــارك املركـــز مشـــاركة ). ٢٠٠١نوفمـــرب /تشـــرين الـــثاين

ــذي عقــد      ــتقى العــاملي ملكافحــة الفســاد، ال  يف نشــطة يف املل
 .٢٠٠١مايو / أيار٣٠ إىل ٢٧الهاي من 

ويف الـدورة العاشـرة للجـنة، أعلـن ممثل املكسيك أن          -٣٠
حكومـته عرضـت استضافة مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر          

 ٢٠٠٢فرباير  / شـباط  ٢٦ويف  . ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية       
أبلغـت حكومـة املكسـيك املركـز املعـين مبـنع اإلجـرام الدويل               

 ستسـحب عرضـها وسـتدعم العرض املقدم من حكومة           بأهنـا 
ويف نفــس املناســبة، . تايلــند الستضــافة املؤمتــر احلــادي عشــر 

أعربــت حكومــة املكســيك عــن رغبــتها يف استضــافة التوقــيع  
عمــال بقــرار . (عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد  

ــة   ــية العامــ ــة  ٥٦/٢٦٠اجلمعــ ــنة املخصصــ ــتكمل اللجــ ، ســ
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ــتفاوض بشــأن   ــية ملكافحــة الفســاد أعماهلــا يف موعــد   لل اتفاق
 ).٢٠٠٣يتجاوز آخر عام  ال
  

    منع اإلرهاب  -خامسا
ــلمركز املعــين مبــنع     -٣١ ــتابع ل فــرع مكافحــة اإلرهــاب ال

اإلجرام الدويل مكلّف بالبحوث وباملساعدة التقنية يف ميدان        
وبسبب االفتقار إىل املوارد، ظل الفرع يركّز       . مـنع اإلرهاب  

ــب  ــلى الـ ــيلعـ ــة   . حوث والتحالـ ــداد دراسـ ــيا إعـ ــري حالـ وجيـ
استقصــــائية عاملــــية بشــــأن الفســــاد، بيــــنما أصــــدر اجمللــــس 

 منشــورا ٢٠٠١االستشــاري الــدويل العــلمي والــتقين يف عــام 
مسائل السيادة والعاملية،   : دور القـانون يف القـرية العاملـية       عـن   

عــن  مشيــت وآخــرين. ومنشــورا آخــر مــن تألــيف ألــيكس ب
 .ب عن طريق التعاون الدويلمكافحة اإلرها

وبـذل فـرع منع اإلرهاب أيضا جهودا لزيادة الوعي           -٣٢
بشـأن نطـاق وطبـيعة اإلرهـاب الـدويل، باالضطالع بأنشطة            
متـنوعة تضـمنت إنشـاء سـجل باخلرباء وإعداد قائمة باملواقع             

 .املتعلقة باإلرهاب املوجودة على شبكة الويب العاملية

ــنع اإلرهــا   -٣٣ ــرع م ــيانات عــن  وحيــتفظ ف ــاعديت ب ب بق
ــثهما  ــوم بتحديـ ــاب ويقـ ــوادث  : اإلرهـ ــناول احلـ ــا تتـ إحدامهـ

اإلرهابــية واألخــرى تتــناول مــبادرات وتطــورات مكافحــة      
ــتعددة       ــية وم ــن طــرف واحــد والثنائ ــيت جتــري م اإلرهــاب ال

وقــــد اســــتهلت قاعدتــــا البــــيانات هاتــــان يف     . األطــــراف
، ، عـلى التوايل   ٢٠٠٠فـرباير   / وشـباط  ١٩٩٩سـبتمرب   /أيلـول 

 حادثـة يف إحدامهـا وأكــثر   ٢ ٠٠٠وحتـتويان عـلى أكـثر مــن    
وتوفــر أســبوعيا للجــنة التنفــيذية .  بــند يف الثانــية١ ٠٠٠مــن 

للسـالم واألمـن وللجـنة مكافحـة اإلرهـاب، ومقرمها كالمها            
يف نـــيويورك، ملخصـــات لـــلحوادث وملـــبادرات وتطـــورات  

ــيانات احلــوادث    . مكافحــة اإلرهــاب  ــاعدة ب واســتفيد مــن ق
ا يف إنشـاء فهـرس جتمـيعي جديـد بشـأن اإلرهاب، يتيح           أيضـ 

وعالوة على ذلك، شرع فرع     . التحليل الرأسي وعرب الوطين   
منع اإلرهاب يف العمل على إعداد قائمة بيانات بشأن أفضل          
ــتنادا إىل     ــتفادة، اســـ ــدروس املســـ ــأن الـــ ــات وبشـــ املمارســـ

 .تنميط لتدابري مكافحة اإلرهاب أعده الفرع/تصنيف

، يضــطلع فــرع مــنع اإلرهــاب مبهمــة غــرفة  وعمومــا -٣٤
. مقاصــة لــلمعلومات، جبمــع املعلومــات ومعاجلــتها وتعمــيمها

وجيـري ذلـك اسـتنادا إىل املـواد املسـتمدة من املصادر املتاحة              
ــاء    ــدول األعضــ ــن الــ ــة مــ ــات املقدمــ ــيع وإىل املعلومــ للجمــ

واســتنادا إىل تلــك املعلومــات، أجريــت  . واملــنظمات الدولــية
ة مائــة مــن املــنظمات اإلرهابــية واملــتطرفة، حبــوث عــن أنشــط

ــإعداد دراســات مــتعمقة عــن اجلماعــات     ــنما وّجــه أيضــا ب بي
ــية وجيــرى أيضــا إكمــال إعــداد دراســة خاصــة عــن    . اإلرهاب

 .الصالت بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة

ــبة       -٣٥ ــب مراق ــن مكت ــتركة م ــرعاية مش ــر ب ــد، ملؤمت وأع
التعاون يف أوروبا،   املخـدرات ومـنع اجلـرمية ومـنظمة األمن و         

برنامج عمل للمؤمتر الدويل لتعزيز األمن واالستقرار يف آسيا         
تعزيـز اجلهـود الشـاملة ملواجهـة اإلرهاب، عقد يف           : الوسـطى 

ــكيك يف  ــانون األول١٤ و١٣بيشـــ ــمرب / كـــ . ٢٠٠١ديســـ
ويــتوخى بــرنامج العمــل، كــأحد الــتدابري ملكافحــة اإلرهــاب  

 الصــكوك الدولــية ومــنعه، العمــل عــلى ســرعة التصــديق عــلى
وإىل جانـب بـرنامج العمل، اعتمدت       . ذات الصـلة وتنفـيذها    

ــور،      ــة أم ــا تضــّمن، يف مجل ــر إعالن ــدول املشــاركة يف املؤمت ال
تشـديدها عـلى أن اإلرهـاب ميـثل حتديـا معقدا بسبب صالته              
ــار غــــري املشــــروع    ــية واالجتــ ــنظمة عــــرب الوطنــ باجلــــرمية املــ

ألمـوال واالجتـار غري     بـاملخدرات واالجتـار يف البشـر وغسـل ا         
املشــروع باألســلحة واجلــرائم احلاســوبية وغريهــا مــن جــرائم  
التكنولوجـــيا الرفـــيعة وكذلـــك خماطـــر أخـــرى مـــنها انتشـــار 

 .أسلحة الدمار الشامل
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ــرارها    -٣٦ ــة، يف قـ ــية العامـ ــتمدت اجلمعـ  ٥٦/٢٦١واعـ
، خطط العمل لتنفيذ    ٢٠٠٢يناير  / كـانون الـثاين    ٣١املـؤرخ   

 تشـمل خطـة عمل ملكافحة الفساد تكلف         إعـالن فييـنا، الـيت     
ــزيادة       ــدويل باختــاذ خطــوات ل ــنع اإلجــرام ال املركــز املعــين مب
الوعــي بالصــكوك الدولــية ذات الصــلة وتشــجع الــدول عــلى 
التوقـيع والتصـديق عـلى تلـك الصـكوك وعلى أن تقدم، عند              
اإلمكـان، املسـاعدة إىل الـدول، بـناء على طلبها، لتنفيذ تلك             

ا املنطلق، جيري تصميم مشروع لتشجيع      ومن هذ . الصـكوك 
التوقــيع عــلى الصــكوك القانونــية الدولــية اإلثــين عشــر بشــأن  
ــيها،      ــمام إلـ ــيذها واالنضـ ــيها وتنفـ ــديق علـ ــاب والتصـ اإلرهـ

سـيما االتفاقـية الدولـية لقمـع متويـل اإلرهاب، واالتفاقية             وال
/٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة     (الدولية ملناهضة أخذ الرهائن     

، واالتفاقـية الدولـية لقمـع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل          )١٤٦
ويقصــد باملشــروع ). ٥٢/١٦٤مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة (

زيــادة الوعـــي عـــلى مســـتوى مقـــرري السياســـات، وإعـــداد  
قوانـني منوذجـية، وتشـجيع بـناء املؤسسـات وتقـدمي املساعدة             

ن التشـريعية، وكذلك تعزيز الترتيبات املوجودة حاليا يف ميدا        
 .تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة

ــترحات الـــيت    -٣٧ ــة يف املقـ ــية العامـ ــنظر اجلمعـ ــثما تـ وريـ
/٥٦ من قرارها    ١٠٣سـيقدمها األمني العام استجابة للفقرة       

، وعمـــال ٢٠٠١ديســـمرب / كـــانون األول٢٤ املـــؤرخ ٢٥٣
 كــــانون ١٩ املــــؤرخ ٥٦/١٢٣ مــــن قــــرارها ١٩بالفقــــرة 

، سينصــب تركــيز املركــز املعــين مبــنع   ٢٠٠١ديســمرب /األول
اإلجــرام الــدويل عــلى األولويــات الرئيســية التالــية، مــع إيــالء  
االعتـبار الكـامل لقـرارات اجلمعية العامة وجملس األمن بشأن      
ــتعلقة مبكافحــــة اإلرهــــاب،    ــة العمــــل املــ اإلرهــــاب، وخطــ

بـني الدورات للجنة منع      والتوصـيات املقدمـة يف اجـتماع مـا        
نوفمرب / تشرين الثاين  ١٥دالـة اجلنائـية املعقـود يف        اجلـرمية والع  

٢٠٠١: 

تقـــدمي املســـاعدة إىل الـــدول األعضـــاء الـــيت  )أ( 
ــلى       ــال التصــديق ع ــية يف جم ــب املشــورة واملســاعدة التقن تطل
الصـكوك القانونـية الدولـية ملكافحة اإلرهاب ويف جمال تنفيذ           

ــرار جملـــس األمـــن   ــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣قـ ــول٢٨املـ /  أيلـ
 ؛٢٠٠١سبتمرب 

تنسـيق األنشطة مع الوحدات األخرى ذات        )ب( 
الصـلة يف بـرنامج األمـم املـتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات            
ومـع الـربنامج العاملي ملكافحة غسل األموال، واالستفادة من          

 درايتها احلالية ملنع اإلرهاب ومكافحته؛

تنســـيق األنشـــطة مـــع اهليـــئات األخـــرى يف   )ج( 
دة، مـثل مكتـب الشؤون القانونية وجلنة        مـنظومة األمـم املـتح     
 مكافحة اإلرهاب؛

إقامـة الـتآزر مـع منظمات دولية أخرى مثل           )د( 
 .منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

ويف ذلـــك الصـــدد، قـــد ترغـــب جلـــنة مـــنع اجلـــرمية    -٣٨
ــة املذكــورة    ــنظر يف جمــاالت األولوي ــية يف أن ت ــة اجلنائ والعدال

اإلرشـاد بشـأن مسار العمل      أعـاله، هبـدف تقـدمي املـزيد مـن           
 .يف املستقبل، مبا يف ذلك تعزيز املوارد املتاحة

  
  مجع املعلومات وتعميمها -ألف
ــوده      -٣٩ ــدويل جه ــنع اإلجــرام ال واصــل املركــز املعــين مب

ــيانات      ــع البـ ــال مجـ ــه يف جمـ ــه وأدائـ ــز قدراتـ ــية إىل تعزيـ الرامـ
ــيمها   ــلها وتعمـــــ ــلة وحتليـــــ ــات ذات الصـــــ ويف . واملعلومـــــ

ــران ــيه ي/حزي ــيا  ٢٠٠١ون يف أشــكال (، نشــر املركــز الكترون
معــّدة لتناســب عــلى الوجــه األمــثل شاشــة عــرض احلاســوب  

ــيل     ــن التحلـ ــزيد مـ ــراء املـ ــب إجـ ــكال تناسـ ــباعة وأشـ ) والطـ
ــتحدة االستقصــائية      ــم امل ــلى دراســة األم ــردود ع ــثات لل حتدي
السادســـة بشـــأن اجتاهـــات اجلـــرمية وعملـــيات نظـــم العدالـــة 
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ميكــن الــنفاذ ( املــتغريات والــبلدان اجلنائــية، معروضــة حســب
 _http://www.odccp.org/crime_cicpإلــــــيها عــــــلى املوقــــــع 

survey_sixth.html .(      ورفعـت الردود احملدَّثة عدد احلكومات
الـيت تقـدم بـيانات رمسـية عن الشرطة واإلدعاء العام واحملاكم             

 . حكومة٨٣ إىل ٧٥والسجون وختصيص املوارد من 

ستقصائية الدورية هي األداة الرئيسية     والدراسـات اال   -٤٠
ــات       ــن اجتاه ــع اإلحصــائيات ع ــز جلم ــيت يســتخدمها املرك ال

 .اجلرمية والعدالة اجلنائية على الصعيد الوطين

وجتــري حالــيا دراســة األمــم املــتحدة االستقصــائية       -٤١
ــة     ــم العدالـ ــيات نظـ ــرمية وعملـ ــات اجلـ ــأن اجتاهـ ــابعة بشـ السـ

وحــىت كــانون . ٢٠٠٠-١٩٩٨اجلنائــية، الــيت تشــمل الفــترة 
ــمرب /األول ــت ٢٠٠١ديسـ ــت   ٦٥، كانـ ــد قدمـ ــة قـ  حكومـ
 .بيانات

وكمـا هـو مذكور أعاله فقد صممت قاعدة بيانات         -٤٢
وأعدت . لرصـد اإلرهاب وأخرى تركّز على التدابري املضادة       

قـاعدة بـيانات ثالثة لتسجيل تدفقات االجتار غري املشروع يف           
 .البشر

نع اإلجــرام الــدويل توســيع ويواصــل املركــز املعــين مبــ  -٤٣
جهــوده الرامــية إىل تعمــيم املعلومــات بالوســائل االلكترونــية، 
عــن طــريق موقعـــه علـــى شــبكـة الويـــب العاملــيـة بالعــنوان        

http://www.odccp.org/crime_prevention.html . وكمــــــــثال
لذلــك التوســـع، تــتـاح اآلن سلســلـة جديـــدة مــن املنشــورات 

ــنوان   ــلى العـــــــــــــــــــــــ  /http://www.odccp.orgعـــــــــــــــــــــــ
corruption.html#publications .  ــبكة ــلى شــ وزّود املوقــــع عــ

ــة       ــائط مطابقـ ــتعددة الوسـ ــر مـ ــا بعناصـ ــية أيضـ ــب العاملـ الويـ
ألحــــــدث التكنولوجـــــيات، مـــــثل مقـــــاطع فـــــيديـو عــــــن  

ــار ـــر االجتــــ  /http://multimedia.undcp.org/ramgen(  بالبشـــ
psa_humantrafficking-60-768x576.rm.( 

 إصدار جملة أكادميية،    ٢٠٠١تهل املركز يف عام     واس -٤٤
يـراجع مقاالهتا خرباء، عن مسائل اجلرمية والعدالة اجلنائية يف          

، تنشر مرتني   "منـتدى حـول اجلـرمية واجملتمع      "العـامل، تسـمى     
وقد استقبلت  . يف السـنة بلغـات األمـم املتحدة الرمسية الست         

 عممت على   اجمللـة اسـتقباال حسـنا، وعـلى سـبيل املثال، فقد           
ــايف     نطــاق واســع يف العــامل العــريب مبســاعدة مــن أكادميــية ن

واحـتوى العـدد األول عـلى مقاالت مستندة         . للعلـوم األمنـية   
إىل مســامهات قدمــت إىل مؤمتــر األمــم املــتحدة العاشــر ملــنع    

واحـــتوى العـــدد الـــثاين، املـــؤرخ . اجلـــرمية ومعاملـــة اجملـــرمني
ــاال ٢٠٠١ديســمرب /كــانون األول ــلى مق ت عــن اجلــرمية  ، ع

اجمللـد الثاين،   (وسـيكّرس العـدد القـادم       . املـنظمة عـرب الوطنـية     
 .ملوضوع الفساد) ٢٠٠٢مارس /، آذار١العدد 

  
  اجتاهات اجلرمية يف العامل  -باء
تركّــز الــبحوث يف هــذا اجملــال عــلى جوانــب الفســاد  -٤٥

. يف القطـاع العـام وصـالته باجلـرمية املـنظمة مبختلف أشكاهلا            
املركــز البــيانات وحيلــلها، ويرصــد باســتمرار حالــة      وجيمــع 

االجتاهـات يف جمـال اجلرمية واإلرهاب والفساد يف مجيع أحناء           
. العـامل، ويتعاون مع اهليئات البحثية والعلمية يف ذلك الصدد         

وجيــري املركــز دراســة حتليلــية الجتاهــات اجلــرمية والفســاد يف 
توي عــلى  تقريــر حيــ٢٠٠٢العــامل يــتوخى أن يصــدر يف عــام 

 .نتائجها األولية
  

   أنشطة التعاون التقين  -سادسا
  التوجه االستراتيجي -ألف
، قـــدم املركـــز املعـــين مبـــنع االجـــرام ٢٠٠١يف عـــام  -٤٦

 ٦الـدويل الدعـم ملشـاريع تـبلغ قيمـتها االمجالـية فــي امليزانيـة         
وأُحرز تقدم ملحوظ   ). ١انظر اجلدول   (ماليني دوالر تقريبا    

ــدء ومواصــ ــيمي   يف ب لة تنفــيذ املشــاريع عــلى الصــعيدين االقل
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ويرد أدناه  . والقطـري، وخصوصا ضمن اطار الربامج العاملية      
 يف اطار هذه    ٢٠٠١وصف تفصيلي لألنشطة املنفذة يف عام       

 .الربامج

ومـن اجلديـر بالذكـر أن املركـز وّسع برناجمه اخلاص             -٤٧
 ٣٢ اىل ١٩٩٨ مشــــاريع يف عــــام ٥بالـــتعاون الــــتقين مــــن  

وركّز ). مشـاريع جارية أو مقررة     (٢٠٠١عا يف عـام     مشـرو 
املركـز أنشـطته للـتعاون التقين يف اجملاالت اليت تكمل وظائفه            

القانونـية املتمثلة يف ترويج الصكوك القانونية الدولية ملكافحة     
مبــا يف ذلــك هتريــب املهاجــرين (اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية 

) روع باألسلحة الناريةواالجتـار باألشخاص واالجتار غري املش  
ــاد ــارس /ويف آذار. والفسـ ــة  ١٩٩٩مـ ــز ثالثـ ــتهل املركـ ، اسـ

بـرامج عاملـية ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية، واالجتار               
ونقحت هذه الربامج العاملية    . بالبشـر، والفسـاد، عـلى التوايل      

 لتضمينها الدروس املستقاة    ٢٠٠١يف النصـف الـثاين من عام        
 . املاضيةمن السنوات الثالث

  
 ١اجلدول 

 ٢٠٠١مشاريع التعاون التقين اليت موهلا املركز املعين مبنع االجرام الدويل يف عام 
 

 البلد أو املنطقة املشروع امليزانية االمجالية دور املركز

تقدمي املساعدة اىل الدول املوقعة على اتفاقية األمم املتحدة  ١ ٨٣٦ ٢٥٠ وكالة ممولة ومنفذة
 جلرمية املنظمة عرب الوطنية، متهيدا للتصديق عليهاملكافحة ا

 عامليا

 عامليا انشاء قاعدة بيانات بشأن االجتار بالبشر ١٤٦ ٩٠٠ وكالة ممولة ومنفذة
 الربازيل تدابري مكافحة االجتار بالبشر ٤٠٠ ٠٠٠ وكالة ممولة ومنفذة
 كولومبيا ة، ملنع الفسادبناء نظام للنـزاه: مساعدة حتضريية ٦١ ٦٩٨ وكالة ممولة ومنفذة
 هنغاريا تقييم مدى الفساد يف هنغاريا ١٧٥ ٢٦٣ وكالة ممولة ومنفذة
 لبنان دعم االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ٣٠٥ ٥٥١ وكالة ممولة ومنفذة
  تعزيز القدرات التشريعية واملؤسسية لقضاء األحداث ٧٥٤ ٠٤٩ وكالة ممولة ومنفذة
 نيجرييا تعزيز نـزاهة السلطة القضائية وقدراهتا ٢٩٣ ٩٦٨ ذةوكالة ممولة ومنف

 الفلبني ائتالفات ملكافحة االجتار بالبشر يف الفلبني ٢٦٩ ٣١٢ وكالة ممولة ومنفذة
 جنوب افريقيا آليات للتصدي للعنف املنـزيل ٦٦٠ ٠٠٠ وكالة ممولة ومنفذة
  ملنظمةتدابري للتصدي للجرمية ا ٤١٤ ٠٠٠ وكالة ممولة ومنفذة
  التنسيق مع املاحنني يف ميدان العدالة اجلنائية ٤٠ ٠٠٠ وكالة ممولة ومنفذة
  دعم الربنامج الوطين ملكافحة الفساد ٣٥٩ ٣٤٠ وكالة ممولة ومنفذة
مجهورية مقدونيا  منع ومكافحة اجلرائم االقتصادية واملالية ٣٣٠ ٠٠٠ وكالة ممولة ومنفذة

 اليوغوسالفية سابقا
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 البلد أو املنطقة املشروع امليزانية االمجالية دور املركز

بنن : غرب افريقيا صوغ مشروع ملكافحة االجتار بالبشر: مساعدة حتضريية ٣٥ ٠٠٠ ممولة ومنفذةوكالة 
 وتوغو ونيجرييا

السنغـال وغانـا  تقييم مدى اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ٦٨ ٤٧٨ وكالة ممولة ومنفذة
 ديفوار ونيجرييا وكوت

 آسيا الوسطى عرب الوطنيةتقييم مدى اجلرمية املنظمة  ٦٤ ٦٣٦ وكالة ممولة ومنفذة
أوروبا الشرقية  تدابري العدالة اجلنائية ملكافحة االجتار بالبشر ٥١٩ ٣٤٨ وكالة ممولة ومنفذة

اجلمهورية التشيكية (
 )وبولندا

   اجملموع  ٥ ٧١٥ ٥٦٧ 
    
ويتماشــى اختــيار اجملــاالت الفنــية ذات األولويــة مــع   -٤٨

وقد اعتمد هنج  .  مقارنة مهـام املركـز ومـا يتمـتع بـه من مزايا           
مـتوازن يف عملـية االختـيار، تنفـيذا ملا ورد يف مداوالت جلنة              
مـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف دورهتـا العاشـرة والتوصيات              
ــة       ــا السادس ــربنامج والتنســيق يف دورهت ــيت وضــعتها جلــنة ال ال

 وتـبعا لذلك، ووفقا للهدف العام الذي ينشده         )٣(.واألربعـني 
مــــم املــــتحدة ملــــنع اجلــــرمية والعدالــــة اجلنائــــية،  بــــرنامج األ

واالسـتراتيجيات الرامـيـة اىل حتقـيق ذلك اهلدف، على النحو           
ــتـرة     ـــل للفـ ــطة األجـ ــة املتوسـ ــته اخلطـ ــذي أرسـ  - ٢٠٠٢الـ

 ٢٠٠٢ وامليزانـية املقـترحة للـربنامج لفـترة السنتني           )٤(٢٠٠٥
، تتمــــــثل )A/56/6 مــــــن الوثــــــيقة ١٤الــــــباب  (٢٠٠٣ –

لرئيسـية ألنشـطة الـربنامج اخلاصة بالتعاون التقين         األولويـات ا  
 :يف ما يلي

تعزيـز الـتعاون الدويل وتدعيم بناء القدرات         )أ( 
ولتحقيق هذا  . الوطنـية ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية           

الغـرض، تسـعى أنشـطة املساعدة التقنية اىل تشجيع التصديق           
املــنظمة عــرب  عــلى اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية      
كمــا تدعــم . الوطنــية والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا وتنفــيذها 

األنشطة االضطالع مبهام املركز احلالية واملتوقعة، الناشئة عن        
االتفاقـية، ملساعدة الدول األطراف، مبا يف ذلك مجع وتعميم          
املعلومـــات املـــتعلقة باالجتاهـــات وباملمارســـات اجملـــربة، مـــع  

لويــة بالترتيــبات القانونــية واملؤسســية  العــناية عــلى ســبيل األو
ــية اىل التصـــدي لـــلجرمية املـــنظمة وباألحكـــام اخلاصـــة    الرامـ

 بالتعاون الدويل؛

تعزيـز الـتعاون الدويل وتدعيم بناء القدرات         )ب( 
الوطنـــية ملكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص، وخصوصـــا النســـاء  

وتعطـى األولويـة جلمـع املعلومات عن االجتاهات         . واألطفـال 
كما جيري تطوير منائط    . ملـية السـائدة واملمارسـات اجملربة      العا

لـتقدمي املسـاعدة التقنية من أجل حتسني تدابري العدالة اجلنائية           
ــز     ــاء أو تعزيـ ــمل انشـ ــي تشـ ــر، لكـ ــار بالبشـ ــدي لالجتـ للتصـ
وحـــدات الشـــرطة املتخصصـــة يف مكافحـــة االجتـــار بالبشـــر  

ــتعاون يف جمــال انفــاذ القوانــني بــني أجهــزة    انفــاذ وكذلــك ال
ــة يف اجملــتمع    القوانــني واملدعــني العمومــيني واألطــراف الفاعل
املــدين مــن أجــل حتســني تقــدمي املســاعدة للضــحايا والشــهود  

 ومحايتهم؛
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تعزيـز الـتعاون الدويل وتدعيم بناء القدرات         )ج( 
ــتدابري اخلاصــة مبكافحــة     ــتعلق بالسياســات وال ــيما ي ــية ف الوطن

ان يف جمال وضع سياسات     وتقدمي املساعدة اىل البلد   . الفسـاد 
شـاملة ملكافحـة الفسـاد تسـتند اىل البّينات، مبا يف ذلك تقييم          

وجيري أيضا  . االجتاهـات السـائدة والسياسـات العامة القائمة       
وضـع منـائط ملسـاعدة الـبلدان على تعزيز قدراهتا التحققية يف             
قضـايا جـرائم الفسـاد ومالحقـة مرتكبـيها قضـائيا ومـن أجل               

ــزاهة ا  وســيظل مجــع املمارســات  . لســلطة القضــائية توطــيد نـ
 اجملربة وتعميمها ميثل عنصرا هاما؛

تعزيـز الـتعاون الدويل وتدعيم بناء القدرات         )د( 
الوطنية يف اجملاالت األخرى املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية،        
كقضاء األحداث واملسائل املتصلة بالضحايا وادارة السجون       

الــــة التصــــاحلية ومــــنع اجلــــرمية  والعــــنف ضــــد املــــرأة والعد 
 االجتماعي، وفقا خلطط العمل املتعلقة بتنفيذ اعالن فيينا؛

تعزيز التعاون الدويل، وتدعيم بناء القدرات       )ه( 
الوطنـية عـند الطلـب، فـيما يتعلق بسياسات وتدابري مكافحة            
االرهـاب، عمـال خبطة العمل اخلاصة مبكافحة االرهاب، من           

، مـع مـراعاة قـرارات اجلمعـية العامة          أجـل تنفـيذ اعـالن فييـنا       
وستعطى األولوية لتقدمي املساعدة    . وجملس األمن ذات الصلة   

التقنـــية الالزمـــة للتصـــديق عـــلى الصـــكوك القانونـــية العاملـــية 
واهلــدف هــو . املــتعلقة باالرهــاب وتنفــيذها واالنضــمام الــيها

ــداد قوانـــني    ــات، واعـ ــادة الوعـــي لـــدى مقـــرري السياسـ زيـ
ــنا ــية، وبـ ــريعية،  منوذجـ ــاعدة التشـ ء املؤسســـات وتقـــدمي املسـ

وكذلــك تعزيــز الترتيــبات القائمــة يف مــيدان تســليم اجملــرمني   
 .وتبادل املساعدة القانونية

 توطــيد الــتآزر بــني املركــز  ٢٠٠١وتواصــل يف عــام  -٤٩
املعــين مبــنع االجــرام الــدويل وبــرنامج األمــم املــتحدة للمراقــبة  

ــتكون مــ    ــن ي ــلمخدرات، اللذي ــية ل ــبة  الدول نهما مكتــب مراق
ــثات       ــاد بع ــن خــالل ايف ــك م ــنع اجلــرمية، وذل املخــدرات وم

تقييمـية مشـتركة والـربجمة املشتركة يف بلدان خمتارة، يف مجلة            
 .أمور

وواصـــل املركـــز االســـتعانة مبكتـــب األمـــم املـــتحدة   -٥٠
خلدمـات املشـاريع للحصـول عـلى املدخالت االدارية واملالية           

فيذ عدد من املشاريع، متفاديا     وغريهـا من املدخالت لدعم تن     
ــه الدارة       ــة خاصــة ب ــية مكلف ــية حتت ــك احلاجــة إلنشــاء بن بذل

 .املشاريع

وتعــززت قــدرة املركــز عــلى تقــدمي املســاعدة التقنــية   -٥١
عـلى صـعيد العملـيات، من خالل زيادة متثيله على املستويني            
القطــري ودون االقلــيمي، وذلــك عــن طــريق حتويــل مكاتــب 

نامج األمــــم املــــتحدة للمراقــــبة الدولــــية  خمــــتارة تابعــــة لــــرب
لـلمخدرات اىل مكاتـب تابعـة ملكتب مراقبة املخدرات ومنع           

١٩٩٨اجلـرمية، عمال بقرار اجمللس االقتصـادي واالجتماعـي    
واملركـز ممثل حاليا يف     . ١٩٩٨يولـيه   / متـوز  ٢٨ املـؤرخ    ٢٤/

 يف جــنوب شــرقي آســيا، وجــنويب -مخســة مكاتــب اقليمــية 
ــيا،   افريقــيا، ومشــا  ــيا والشــرق األوســط، وغــريب افريق ل افريق

ــطى   ــيا الوسـ ــية   –وآسـ ــية وطنـ ــة مكاتـــب ميدانـ  يف – وثالثـ
 .الربازيل وكولومبيا ونيجرييا

  
  تعبئة املوارد  -باء
بلغـت التـربعات والـتعهدات املقدمـة لصندوق األمم           -٥٢

انظر  (٢٠٠١املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية خالل عام        
ــدول  ــادة   ٤ ٤٣٦ ٦٣٧ )٢اجلـ ــثل زيـ ــا ميـ ــو مـ  دوالرا، وهـ
ــة بالســنة    ٤٩مقدارهــا  ــربعات مقارن ــة مــن حجــم الت  يف املائ

وكانـت الـزيادة راجعـة أساسـا اىل ارتفـاع ملحوظ           . السـابقة 
 .يف التربعات املرصودة لألغراض اخلاصة

 يف توسيع قاعدة    ٢٠٠١ومتـثل هدف املركز يف عام        -٥٣
ونظم يف . لى زيادة تربعاهتم ماحنـيه وتشجيع ماحنيه احلاليني ع     

 اجتماع غري رمسي للماحنني، ومن      ٢٠٠١أبـريل   / نيسـان  ٢٦
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. ٢٠٠٢املقــرر عقــد اجــتماع ثــان يف الــربع األول مــن عــام   
، واتـباعا للتوصيات الصادرة عن      ٢٠٠١فـرباير   /ومـنذ شـباط   

مكتـب خدمـات الـرقابة الداخلية، كلف املركز أحد موظفيه           
، ٢٠٠٢ويف عــام . والللعمــل كموظــف مــتفرغ جلمــع األمــ 

سيســعى املركــز، يف نفــس الوقــت الــذي يواصــل فــيه توســيع  
قاعدة ماحنيه، اىل زيادة حجم املسامهات املرصودة لألغراض        

 يف املائـــة مـــن أمـــوال ١٠العامـــة، الـــيت تـــبلغ نســـبتها حالـــيا 
وهلــذه الــزيادة أمهــية خاصــة لــتمكني املركــز مــن   . الصــندوق

ا وتنفـــيذ املشـــاريع الـــيت الـــنهوض باملهـــام الـــيت ازداد عددهـــ 
 .استهلت مؤخرا

ــر األرقــام الــواردة يف الشــكل منــط التــربعات       -٥٤ وتظه
املقدمــة مــن خــالل الســنوات اخلمــس املاضــية وتوزعهــا بــني   

وقد . تـربعات لألغـراض العامـة وتـربعات لألغـراض اخلاصـة           
خصــص معظــم مســامهات األغــراض اخلاصــة للــربامج العاملــية 

ســاعدة الــيت يقدمهــا املركــز متهــيدا  الــثالثة ولدعــم أنشــطة امل 
للتصـديق عـلى اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             

 .عرب الوطنية
  

  الربنامج العاملي ملكافحة الفساد -جيم
ــق يف اآلراء عــلى أن الفســاد هــو احــدى     -٥٥ هــناك تواف

ــية      ــيت تواجــه الســالم واالســتقرار والتنم ــبات الرئيســية ال العق
. والدميقراطية وحقوق االنسان يف مجيع أحناء العامل      املسـتدامة   

فهــــو يهــــدد أمــــن اجملــــتمعات وســــالمة املواطــــنني والقــــيم   
الدميقراطــية واألخالقــية ويعــرض لــلخطر التنمــية االجتماعــية   

ويستلزم احلد من الفساد بذل طائفة      . واالقتصادية والسياسية 
ة، واسـعة مـن اجلهـود واالصالحات الطويلة األجل واملستدام         

ــام، يف      ــان اخلــاص والع ــات والقطاع ــزم أن تعمــد احلكوم ويل
اطــار شــراكة بيــنها، اىل ارســاء وتعزيــز معــايري لــألداء تشــجع 

اللـياقة والشـفافية واملسـاءلة واملمارسة األخالقية، مبا يتفق مع           
 .املعايري الدولية

وقـد تركزت أنشطة الربنامج العاملي ملكافحة الفساد         -٥٦
 :على ما يلي

وفـــــري توجـــــيهات سياســـــاتية وعملياتـــــية  ت )أ( 
ملسـاعدة احلكومات على تطوير قدرات وأداء نظمها اخلاصة         
بالعدالـــة اجلنائـــية وقـــدرات وأداء العـــاملني فـــيها يف جمـــال      

 التصدي للفساد؛

ــزاهة وكفــاءة وفعالــية نظــم العدالــة    )ب(  تعزيــز نـ
 اجلنائية، مع التركيز على السلطة القضائية؛

رصد استراتيجيات ملكافحة   وضـع وتنفـيذ و     )ج( 
 الفساد وتقدمي املشورة بشأهنا؛

 تنفيذ خطط عمل وطنية خاصة بالنـزاهة؛ )د( 

اجـــراء تقيـــيمات شـــاملة للفســـاد وللـــتدابري  )ه( 
مـن حيث النوع واملستوى والتكاليف واملخاطر       (لـه    املضـادة 

 ).والتأثري واملعاجلات

 وجيـري حتديث متواصل لصفحة مرجعية على شبكة        -٥٧
الويــب العاملــية، كجــزء مــن موقــع مكتــب مراقــبة املخــدرات  

 .(www.ODCCP.org/corruption.html)ومنع اجلرمية 

ويـرمي دلـيل األمـم املتحدة بشأن سياسات مكافحة           -٥٨
الفســاد اىل عــرض فهــم أساســي لظاهــرة الفســاد ودينامــياهتا   
وتأثريهــا، ويــبني الــنهج املــتكامل الــذي تتــبعه األمــم املــتحدة   

 .فحتهاملكا

ــاملي       -٥٩ ــربنامج العـ ــتقين للـ ــتعاون الـ ــطة الـ ــتخذ أنشـ وتـ
ملكافحـة الفسـاد هنجـا منائطـيا يستفيد من جمموعة واسعة من             

وقــد مت جتمــيع تشــكيلة . مكافحــة الفســاد" أدوات"تدابــري أو 
سيتم حتديثها  " جمموعة أدوات "واسعة من األدوات يف شكل      
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ة ودورية تشتمل   وحتسينها بانتظام باالستناد اىل عملية منهجي     
ــتعلّم وتســتند اىل األحبــاث اخلاصــة مبكافحــة     عــلى العمــل وال

وتتوفر جمموعة األدوات هذه يف شكل نسخ ورقية،        . الفسـاد 

ــع      ــلى املوقـ ــتظام عـ ــيعها بانـ ــني األدوات وتوسـ ــري حتسـ وجيـ
 ).٥٧انظر الفقرة (الشبكي 

  
 ٢اجلدول 

 ٢٠٠١ة والعدالة اجلنائية يف عام املسامهات والتعهدات لصندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمي
 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 

 البلد أو املنظمة جمموع املبلغ املتعهد به صناديق األغراض العامة صناديق األغراض اخلاصة
 ايطاليا ٤٥٧ ١٨٧ )أ(١٨٧ ٤٤١ )ج(٢٦٩ ٧٤٦
 الربازيل ٣٠٠ ٠٠٠ - )ب(٣٠٠ ٠٠٠

 تركيا ٥٠ ٠٠٠ )ب(٥٠ ٠٠٠ -
 مجهورية كوريا ١٥ ٠٠٠ )ج(١٥ ٠٠٠ -
 شيلي ١٠ ٠٠٠ )أ(١٠ ٠٠٠ -

 فرنسا ٤٠٠ ٤٧٩ - )ج(٤٠٠ ٤٧٩
 فنـزويال ٤ ٠٨٤ )ب(٤ ٠٨٤ -

 كندا ١١٦ ٨٨٤ - )ج(١١٦ ٨٨٤
 املغرب ٢ ٠٠٠ )ب(٢ ٠٠٠ -

 النرويج ٣١٠ ٠٨٤ - )ج(٣١٠ ٠٨٤
 النمسا ٦٢ ١٩٥ )أ(٣٢ ١٢٨ )أ(٣٠ ٠٦٧

 اهلند ٣ ٠٠٠ )ب(٣ ٠٠٠ -
 هولندا ٣٩٩ ٦٩٩ - )أ(٣٩٩ ٦٩٩
 الواليات املتحدة األمريكية ١ ٨٠٠ ٠٠٠ - )ب(١ ٨٠٠ ٠٠٠
 وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية ٢٧٦ ٠٢٥ - )ب(٢٧٦ ٠٢٥
 اليابان ٢٠٠ ٠٠٠ )ب(٥٠ ٠٠٠ )ب(١٥٠ ٠٠٠

 اليونان ٣٠ ٠٠٠ )أ(٣٠ ٠٠٠ -
 اجملموع ٤ ٤٣٦ ٦٣٧ ٣٨٣ ٦٥٣ ٤ ٠٥٢ ٩٨٤

 .غري مدفوع )أ ( 
 .دفوعم )ب( 
 .مدفوع جزئيا )ج( 
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 الشكل
  ٢٠٠١-١٩٩٧املسامهات والتعهدات لصندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، للفترة 

 

وتـندرج ضمن الربنامج العاملي ملكافحة الفساد اقامة         -٦٠
الشــراكات وتعزيــزها واالضــطالع بالــتعاون الــالزم لتخطــيط 

ــيذه ولتحســني تن   ــربنامج وتنف ــه داخــل     ال ــا يضــطلع ب ســيق م
 .منظومة األمم املتحدة من أنشطة تستهدف الفساد

  
 املشاريع القطرية -١  

يويل الربنامج العاملي ملكافحة الفساد أمهية خاصة يف         -٦١
العديــد مــن مشــاريعه القطــرية لــتعزيز نـــزاهة القضــاء وهتــدف 
هـــذه اجلهـــود اىل صـــوغ مفهـــوم نــــزاهة القضـــاء واســـتنباط  

بــيق ذلــك املفهــوم دون تفــريط يف مــبدأ اســتقالل منهجـية لتط 
القضــاء؛ وتيســري اقامــة بيــئة تثقيفــية ســليمة ومنــتجة للســلطة   
القضـائية؛ وزيـادة الوعـي بأمهـية نـزاهة القضاء داخل السلطة            

 .القضائية ويف اجملموعات اليت تتعامل معها

واسـتجابة للطلـبات املقدمـة من احلكومات، يضطلع          -٦٢
ي بــأنواع خمــتلفة مــن األنشــطة امليدانــية لــيعظم الــربنامج العــامل

ويعمل الربنامج على توفري املعارف من      . بذلك أثره ومردوده  
ــية أخــرى،      خــالل حلقــات دراســية مشــتركة وأنشــطة ميدان
ويــتلقى معلومــات ارجتاعــية حيّســن بواســطتها مــا يقدمــه مــن   
خدمــات استشــارية تقنــية، ويــتزايد باطــراد عــدد الطلــبات       

ويـتم حاليا   . حلكومـات التماسـا هلـذه اخلدمـات       املقدمـة مـن ا    
تنفــيذ مشــاريع يف كــل مــن بــنن وجــنوب افريقــيا وكولومبــيا  
ولبـنان ونـيجرييا وهـنغاريا، وهـناك مشـاريع مقـترحة يف كل              
مـن اندونيسـيا وأوغـندا ومجهوريـة ايـران االسـالمية ورومانيا             

 ١٢ومـن املـتوقع أن تشـمل أنشـطة املشاريع           . وسـري النكـا   
وقــد ورد متويــل هلــذه   . ٢٠٠٣موعــد أقصــاه عــام   بلــدا يف 

٥٠٠ ٠٠٠ 

١ ٠٠٠ ٠٠٠
١ ٥٠٠ ٠٠٠
٢ ٠٠٠ ٠٠٠
٢ ٥٠٠ ٠٠٠
٣ ٠٠٠ ٠٠٠ 

٣ ٥٠٠ ٠٠٠ 

٤ ٠٠٠ ٠٠٠
٤ ٥٠٠ ٠٠٠ 

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١

مسامهات لألغراض اخلاصة     سامهات لألغراض العامةم
السنة

حدة     
 املت
ات
والي

ت ال
الرا

دو
ب
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األنشــطة مــن كــل مــن فرنســا والــنرويج وهولــندا والواليــات  
 .املتحدة

  
 كولومبيا

 
 مشـــروع ٢٠٠١نوفمـــرب /اســـتهل يف تشـــرين الـــثاين -٦٣

مسـاعدة متهـيدي مدتـه سـتة أشـهر وضع بالتعاون الوثيق مع              
فدها األطـراف املعنـية الرئيسـية يف كولومبـيا خـالل بعثات أو            
أبريل /املركـز املعـين مبـنع االجرام الدويل اىل بوغوتا يف نيسان           

ويهـدف املشـروع اىل تعزيز سيادة       . ٢٠٠١يونـيه   /وحزيـران 
القـانون عـلى الصـعيد دون الوطـين، مع ما ينطوي عليه ذلك            

ــلى الصــعيد الوطــين     ــوي ع ــأثري ق ــوالت وت ــن مدل ــرمي . م وي
ة قدرات  املشـروع اىل مسـاعدة حكومـة كولومبـيا عـلى زياد           

ونـــزاهة مؤسســات احلكومــات احمللــية، وال ســيما مــن خــالل 
آلـيات الـرقابة االجتماعـية املطـبقة على احلكومات احمللية، يف            
تعزيـــز قـــدرات املالحقـــة القضـــائية ويف تنفـــيذ نظـــام االدارة  

وقـد أجـرى املركـز، يف املرحلة األوىل،         . املسـتندة اىل النـتائج    
 واليــات قضــائية تابعــة   تقيــيما مؤسســيا استرشــاديا لــثالث   

ــتعلق      ــيذ اصــالحات سياســاتية ت ــية تنف ــية بغ ــلحكومات احملل ل
ومشل املشروع النموذجي اجملالني التنفيذي     . مبكافحـة الفسـاد   

ــية      ــات احملل ــة القضــائية يف احلكوم والتشــريعي وجمــال املالحق
وعقـدت حلقـة دراسية خاصة ألعضاء النيابة العامة         . الـثالث 

مـت بالتشـارك مـع مكتـب املدعــي     عـلى الصـعيد الوطـين، نظ   
العـام وسـفارة فرنسـا يف كولومبـيا، هبدف وضع جمموعة من             

وأخريا فقد  . الـتدابري وتنفـيذ اصالحات مؤسسية يف املستقبل       
عقـدت حلقـة دراسـية لكافة املوظفني العموميني الكولومبيني          
العـاملني يف الـربنامج الرئاسـي ملكافحـة الفسـاد، هبدف تعزيز         

ــيق جمموعــة أدوات مكافحــة الفســاد الــيت   قدراهتــم عــلى ت  طب
ــدويل عــلى مؤسســاهتم     أعدهــا املركــز املعــين مبــنع االجــرام ال
احمللـية وإعداد جمموعة اقليمية من األدوات مبشاركة فعالة من          

ــيغة  . املوظفـــني العمومـــيني الكولومبـــيني  وجيـــري وضـــع الصـ
 .النهائية لوثيقة مشروع كاملة ملشروع مدته سنتان

  
 هنغاريا

 
ــنموذجي، أجــرى معهــد األمــم    -٦٤ يف اطــار املشــروع ال

عملية ) يونيكري(املـتحدة األقالـيمي ألحباث اجلرمية والعدالة        
مــارس /وأصــدرت حكومــة هــنغاريا مرســوما يف آذار . تقيــيم
ــّين اخلطــوط العامــة الســتراتيجية خاصــة مبكافحــة    ٢٠٠١  يب

الفسـاد ويـنص عـلى انشـاء جلـنة توجيهـية وطنـية للنـزاهة من                
ومن . ل تقـدمي املشـورة بشأن خطة عمل ملكافحة الفساد         أجـ 

ــية اجــتماعها األول خــالل      ــد اللجــنة التوجيه ــتوقع أن تعق امل
 للتخطيط الجتماع وطين خاص     ٢٠٠٢الـربع الثاين من عام      

 مشـــاركا ميـــثلون ١٥٠بالـــنـزاهة يســـتغرق يومـــني وحيضـــره 
ــية  ومـــن املنـــتظر أن يعـــتمد  . كافـــة األطـــراف املعنـــية الرئيسـ

. تماع اسـتراتيجية للـنـزاهة وخطة عمل ملكافحة الفساد        االجـ 
 اجــتماع ملناقشـــة أفضـــل  ٢٠٠٢كمــا ســـينظم خــالل عـــام   

ــنع      . املمارســات ــين مب ــز املع ــن املرك ــة م ــت احلكوم ــد طلب وق
ــتابعة، وتـــتجه النـــية اىل    االجـــرام الـــدويل وضـــع مشـــروع مـ
ــتماع الوطــين        ــا االج ــيت يوصــي هب ــل ال ــة العم ــتخدام خط اس

 .للمرحلة املقبلة من املشروعللنـزاهة كأساس 
  

 لبنـان
 
، قامت احلكومة   ١٩٩٩مـنذ بدايـة املشـروع يف عام          -٦٥

انشـاء اللجنة التوجيهية الوطنية للنـزاهة      ) أ: (اللبنانـية مبـا يـلي     
تنفيذ محلة لتوعية   ) ب(كمؤسسـة لتنسـيق مكافحـة الفسـاد؛         

االعــالن ) د(اجــراء تقيــيم للفســاد يف الــبلد؛  ) ج(اجلمهــور؛ 
ــنـزاهة كخطــوة مقــبلة  عــن ــية لل ويف .  وضــع اســتراتيجية وطن

، نظمـت اللجنة املذكورة، بدعم      ٢٠٠١يـناير   /كـانون الـثاين   
مــن املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل، اجــتماعا موســعا        
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ــيم القطــري   ــتائج التقي وقــد حظيــت هــذه  . للخــرباء لعــرض ن
النـتائج باهـتمام كـبري يف وسـائط االعالم وجيري حاليا اعداد             

وســيقدم الدعــم ألنشــطة أخــرى بالتشــاور مــع  . تقريــر هنــائي
 .احلكومة

  
 نيجرييـا

 
يهـــدف املشـــروع املـــتعلق بـــتعزيز نــــزاهة القضـــاء       -٦٦

 كل من   ٢٠٠١سبتمرب  /وقدراتـه، الـذي وقّـع علـيه يف أيلـول          
ــرمية     ــنع اجلـ ــدرات ومـ ــبة املخـ ــيذي ملكتـــب مراقـ ــر التنفـ املديـ

دة القـــانون عـــلى والنائـــب العـــام لنـــيجرييا، اىل توطـــيد ســـيا 
ــرمي املشــروع اىل  . الصــعيدين الوطــين ودون الوطــين معــا   وي

مسـاعدة حكومــة نـيجرييا عــلى زيـادة قــدرات ونــزاهة نظــام     
وبذلـــك سيســـهم  . العدالـــة، وال ســـيما الســـلطة القضـــائية   

املشــــروع أيضــــا يف وضــــع الشــــروط الالزمــــة للــــنجاح يف  
رية اسـترجاع األمـوال اليت حولت إبان حكم األنظمة العسك         

السابقة واملنع الفعال لعمليات حتويل األموال ذات املنشأ غري         
وقـــد نظـــم املركـــز أول اجـــتماع احتـــادي بشـــأن  . املشـــروع

ــن حمــاكم       ــالث م ــد ث ــه حتدي ــنـزاهة لكــبار القضــاة مت خالل ال
ــي     ــدة ه ــات كمحــاكم رائ ــتا  (الوالي ــيو ودل ــوس وبورن ) الغ

واعـــتمدت منهجـــية بشـــأن كيفـــية تقيـــيم أنـــواع الفســـاد       
توياته وأســبابه وتكلفــته وطــرق عالجــه لكــي جتــرب يف ومســ

ــرائدة  ــات ال ــتركة مــن      . الوالي ــثة مش ــاد بع ــد ايف ــيما بع ومت ف
الـربنامج العـاملي ملكافحـة الفسـاد ومؤسسـة الشـفافية الدولية             
اىل نـــيجرييا الســـتهالل املشـــاريع الـــرائدة الـــثالثة اخلاصـــة      

يم نـزاهة  بالواليـات، واختارت البعثة معهدا حبثيا مستقال لتقي       
ــا يف الواليـــات    ــتها وكفاءهتـ ــائية ومـــدى فعاليـ ــلطة القضـ السـ

 .الرائدة الثالث
  

 جنوب افريقيا
 
فــرغ املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل مــن وضــع     -٦٧

دعم الربنامج الوطين   "الصـيغة النهائـية لوثيقة مشروع عنواهنا        
ملكافحـة الفسـاد، وقامـت باستعراضـها مجيع األطراف املعنية           

 جــنوب افريقــيا، ويهــدف املشــروع، الــذي وقّــع علــيه يف   يف
، اىل مســـاعدة حكومـــة جـــنوب ٢٠٠١مـــارس /أوائـــل آذار

افريقيا يف جهودها الرامية اىل منع الفساد وكشفه ومكافحته         
. واىل تشــجيع الــنـزاهة والشــفافية واملســاءلة وســيادة القــانون 

، مت اسـتعراض كافة     ٢٠٠١وخـالل النصـف األول مـن عـام          
ــ ــذت     التقيـ ــاد، واختـ ــة الفسـ ــية ملكافحـ ــتقارير احلالـ يمات والـ

التحضـريات الجـراء تقيـيم شـامل للفساد، وتعكف احلكومة           
عـلى االنـتهاء مـن انشـاء ملـتقى وطين للنـزاهة يكون مستقال              

وأوفد املركز املعين مبنع االجرام الدويل بعثة       . وواسـع القاعدة  
ــتوريا الســتهالل األنشــطة املشــاريعية األخــر    ــيت اىل بري ى، ال

اعــداد اســتراتيجية وخطــة عمــل وطنــية  ) أ: (تشــمل مــا يــلي 
ــاد؛   ــة الفسـ ــة    ) ب(ملكافحـ ــانون ملكافحـ ــروع قـ ــع مشـ وضـ

تعزيــــز القــــدرات يف جمــــاالت مــــنع الفســــاد ) ج(الفســــاد؛ 
ــن      ــته قضــائيا يف مؤسســات خمــتارة م ــيه ومالحق ــيق ف والتحق

مســاعدة الوحــدات التحقيقــية والقضــائية ) د(القطــاع العــام؛ 
تقدمي املساعدة  ) ه(صـة داخـل نظـام العدالـة اجلنائـية؛           املتخص

يف اسـتحداث وتنفـيذ مـبادرات ملكافحـة الفساد يف اثنني من             
 .حمافظات جنوب افريقيا

  
  الربنامج العاملي ملكافحة االجتار بالبشر -دال
وّســع املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل أنشــطته        -٦٨

الــربنامج العــاملي ملكافحــة اخلاصــة باملســاعدة التقنــية يف اطــار 
. االجتــار بالبشــر، الــذي يــنفذ بالــتعاون مــع معهــد اليونــيكري

ــلي    ــا يـ ــي مـ ــربنامج هـ ــية للـ ــداف الرئيسـ ــي ) أ: (واألهـ تقصـ
مشــــاركة اجلماعــــات االجرامــــية املــــنظمة يف هــــذا االجتــــار 
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) ب(والـدروب والطـرائق الـيت يسـتخدمها املتجرون بالبشر؛           
حتســني الــتعاون فــيما بــني ) ج(تعزيــز ردود العدالــة اجلنائــية؛ 

أجهــزة انفــاذ القوانــني وغريهــا مــن املؤسســات ذات الصــلة؛   
ويف سياق  . حتسـني نظـم محايـة ودعـم الضحايا والشهود         ) د(

األمــم املــتحدة، يركــز الــربنامج، مــن مــنظور عــاملي، عــلى       
ــية مــن مســألة االجتــار بالبشــر     ــة اجلنائ اجلانــب املــتعلق بالعدال

لى استكمال األعمال اليت تضطلع هبا  وعـلى مـنع اجلـرمية، وع      
الكـيانات األخـرى الـتابعة ملـنظومة األمـم املـتحدة والـيت تعين               

ويشــجع الــربنامج عــلى . باجلوانــب األخــرى لالجتــار بالبشــر 
اعـتماد هنـج شـامل ومـتعدد التخصصـات ملـنع االجتار بالبشر              

ونظرا للطابع املعقد هلذا االجتار، فمن الضروري       . ومكافحـته 
االسـتعانة خبـربات املـنظمات األخـرى وضـمان تكامل           تـأمني   

 .االجراءات املتخذة

نوفمرب /وكـان اعـتماد اجلمعية العامة يف تشرين الثاين         -٦٩
 اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب   ٢٠٠٠

الوطنـية والـربوتوكولني املتعلقني مبكافحة االجتار باألشخاص        
ــزا لعمـــ  ــرين حمفـ وقـــد حظيـــت . ل الـــربنامجوهتريـــب املهاجـ

الـــتعاريف الـــواردة يف ذيـــنك الصـــكني بقـــبول واســـع لـــدى  
ويف . املـنظمات الدولية املعنية باملسائل املتعلقة باالجتار بالبشر       

العديــــد مــــن الــــبلدان، اختــــذت بــــالفعل أحكــــام االتفاقــــية  
ــيل مــرجعي الصــالح القوانــني ووفــرت     ــربوتوكولني كدل وال

وطنــية ملكافحــة االجتــار اطــارا لصــوغ خطــط عمــل اقليمــية و
 .بالبشر

وجيـــري حالـــيا تنفـــيذ أو صـــوغ مشـــاريع خاصـــة       -٧٠
باملسـاعدة التقنـية يف آسـيا وافريقـيا وأوروبا وأمريكا الالتينية            

 .تتناول خمتلف جوانب االجتار بالبشر
 

 األحباث والتقييم -١  

ــية      -٧١ ــطة حبثـ ــيا بأنشـ ــيكري حالـ ــد اليونـ ــطلع معهـ يضـ
ت اجلماعــات االجرامــية املــنظمة وتقييمــية تســتهدف ممارســا
ووضع املعهد عددا من األدوات     . ودورهـا يف االجتـار بالبشـر      

ــأن       ــال بشـ ــذا اجملـ ــيانات يف هـ ــداد بـ ــية اىل اعـ ــية الرامـ البحثـ
ممارســات التجنــيد، والتكالــيف والديــون، ودروب الســفر،     

ومت . واالسـتغالل، واملـنظمات االجرامـية، والـتواطؤ والفساد        
ســـتخدامها يف اجـــراء املقـــابالت مـــع أيضـــا وضـــع أدوات ال

الضـــحايا وموظفـــي احلكومـــة والعـــاملني يف املـــنظمات غـــري  
احلكومــية، وهــناك أداة أخــرى تســاعد الباحــثني عــلى حتلــيل   

 .امللفات احلكومية اخلاصة بالدعاوى القضائية

وجيـري السـعي اىل اقامـة شراكات مع شبكة املعاهد        -٧٢
عــين مبــنع االجــرام الــدويل  واملــنظمات املــتعاونة مــع املركــز امل 

ومعهــد اليونــيكري، وخباصــة املعهــد األســترايل لعــلم اجلــرمية   
وجامعــة األمــم املــتحدة، وكذلــك مــع الوكــاالت احلكومــية   

وقد قدم املكتب   . واملؤسسـات البحثية احمللية والعلماء األفراد     
املـــيداين الـــتابع ملكتـــب مراقـــبة املخـــدرات ومـــنع اجلـــرمية يف  

يذ مشروع املنظمة الدولية للهجرة املتعلق      طشـقند الدعـم لتنف    
 .باالجتار بالنساء واألطفال يف طاجيكستان

ــني       -٧٣ ــيل لقوان ــداد حتل ــلى اع ــيا ع ويعكــف املركــز حال
وطنـية خمـتارة حلظـر االجتـار باألطفال على ضوء الربوتوكول            

 .املتعلق باالجتار باألشخاص
 
 األحداث السياسية -٢  

ــي   -٧٤  صــياغة ٢٠٠١ة يف عــام تشــمل املــنجزات الرئيس
إعـالن سياسـي وخطـة عمـل ملكافحـة االجتار بالبشر تنفذمها             
الـدول األعضـاء يف اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيا              

، بعـد أن وافـق عليهما اجتماع خرباء من بلدان           )اإليكـواس (
غـريب أفريقـيا نظّمـته اإليكـواس يف أكـرا بالـتعاون مـع املركز                
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وقدمــت خطــة العمــل تلــك مــن . دويلاملعــين مبــنع اإلجــرام الــ
خـالل االجـتماع الـوزاري لإليكواس، مث اعتمدها مؤمتر قمة           

. ٢٠٠١ديســمرب /رؤســاء دول اإليكــواس يف كــانون األول  
وتلـــزم خطـــة العمـــل الـــدول األعضـــاء يف اإليكـــواس باختـــاذ 

 ملكافحــة االجتــار ٢٠٠٣-٢٠٠٢إجــراءات فوريــة يف الفــترة 
وتطالب خطة  . قابلة للتحقيق بالبشـر، وحتدد أهدافا وغايات      

العمـل بأن تصّدق الدول على الصكوك الدولية الصادرة عن          
كما . اجلماعـة وعـن األمـم املـتحدة وأن تنفذها تنفيذا كامال           

تلــزم الــدول باعــتماد قوانــني جتــّرم االجتــار بالبشــر، بإقامــة        
اهلـياكل اإلدارية الالزمة، كما تطالب بإنشاء وحدات شرطة         

ــدة ملك  افحــة االجتــار بالبشــر، وبتدريــب ضــباط   خاصــة جدي
. الشـرطة واجلمـارك واهلجـرة ووكـالء النـيابة العامة والقضاة           

ــع    ــتعاون مــ ــواس بالــ ــاء يف اإليكــ ــدول األعضــ ــطلع الــ وتضــ
املــنظمات غــري احلكومــية وممثــلي اجملــتمع املــدين اآلخــرين،       

وتعتزم الدول  . باملسـؤولية عـن محايـة ضـحايا االجتـار بالبشـر           
، مــن خــالل فــرقة عمــل أو هيــئة ملكافحــة  أن تنّســق وترصــد

االجتـار باألشـخاص يف كـل مـنها، مـا جيـري مـن تنفيذ خطة                 
العمــل عــلى الصــعيد الوطــين، وتقــدمي تقريــر كــل ســنتني إىل   

 .أمانة اإليكواس

 استهلت حكومة   ٢٠٠١أكـتوبر   /ويف تشـرين األول    -٧٥
الفلـبني خطـة عمـل اسـتراتيجية إلقامـة حتالف وطين ملكافحة             

وكانـت صياغة استراتيجية وطنية للمكافحة      . ر بالبشـر  االجتـا 
إجنــــازا هامــــا يف أعمــــال اللجــــنة التنفــــيذية املشــــتركة بــــني 
الوكـاالت، الـيت أنشئت يف إطار مشروع جتريبـي استرشادي      
يف جمـال إقامـة حتالفـات ملكافحـة االجتار بالبشر يف الفلبني يف              

وتشـــمل . إطـــار الـــربنامج العـــاملي ملكافحـــة االجتـــار بالبشـــر 
املالمـح األساسـية خلطة العمل الوطنية التبكري بالتصديق على          
اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية   
والــربوتوكول املــتعلق باالجتــار باألشــخاص ومشــروع قــانون  
خـــاص ملكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص؛ وتعزيـــز التحقـــيق يف 

الل قواعد البيانات   حـاالت االجتـار ومالحقـتها قانونيا من خ        
ــني،      ــاذ القوان التخصصــية، وإنشــاء وحــدات متخصصــة إلنف
ــة؛ وتدريـــب    ــيابة العامـ ــتعاون بـــني الشـــرطة والنـ وحتســـني الـ
ــيابة العامــة والعــاملني يف     موظفــي إنفــاذ القوانــني وأعضــاء الن
احلقـــل االجـــتماعي وضـــباط اخلطـــوط األمامـــية فضـــال عـــن  

ــليات؛ وحتســـني الدعـــ  ــفارات والقنصـ م املقـــدم موظفـــي السـ
للضـحايا ومحاية الشهود يف قضايا االجتار باألشخاص؛ وشن         
محـــالت شـــاملة إلذكـــاء الوعـــي خبصـــوص هـــذا املوضـــوع؛ 
واسـتمرار التنسيق بني الوكاالت؛ وتعزيز التعاون الدويل، مبا         

 .يف ذلك إبرام االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف
 
 املشاريع القطرية -٣  

 الربازيل
شــــروع لتقيــــيم الــــدروب والوســــائل الــــيت  أعــــد م -٧٦

ــتجابة     ــني اسـ ــنظمة، وحتسـ ــرمية املـ ــات اجلـ ــتخدمها مجاعـ تسـ
مسـؤويل إنفـاذ القوانـني والدعـم املقـدم للضحايا، وذلك بناء             
عـلى طلـب حكومـة الـربازيل وبالـتعاون مـع املكتب القطري              

ــنع اجلــرمية     ــب مكافحــة املخــدرات وم ــتابع ملكت ووقّعــت . ال
، ٢٠٠١ديســمرب /يف كــانون األولاحلكومــة عــلى املشــروع  

 .٢٠٠٢وستبدأ األنشطة يف أوائل عام 
 

 اجلمهورية التشيكية وبولندا
بــدأ يف اجلمهوريــة التشــيكية وبولــندا تنفــيذ مشــروع  -٧٧

يــتعلق باالجتــار بالبشــر مــن وإىل أوروبــا الشــرقية للبحــث يف   
احلاجـة إىل إصـالح القوانـني وتعزيـز التحقيقات واملالحقات           

ة يف قضـايا االجتـار بالبشـر، ومسـاعدة الضـحايا على             القانونـي 
ويف اجلمهوريـة التشيكية وضع بالفعل هيكل       . الصـعيد احملـلي   

. قـــاعدة بـــيانات لـــتعزيز التحقـــيق يف قضـــايا االجتـــار بالبشـــر
وجيـري اآلن تنفيذ األنشطة بالتعاون الوثيق مع املنظمات غري          

 .احلكومية املعنية



 

 22 
 

 E/CN.15/2002/2 

 الفلبني
رشــادي يف الفلــبني إذكــاء الوعــي، مشــل املشــروع اإل -٧٨

وعقـد الـدورات التدريبـية ملسـؤويل إنفـاذ القوانني من خمتلف             
مـناطق الـبلد، وعقـد حلقـات عمـل عـن حتسـني الـتعاون بني                 

وقدم املشروع الدعم يف إنشاء قاعدة      . الشرطة والنيابة العامة  
بــيانات عــن االجتــار بالبشــر، وأســفر ذلــك عــن إجــراء حصــر 

لصــــــلة، وصــــــوغ مــــــبادئ توجيهــــــية للتشــــــريعات ذات ا
للتحقــــيقات، وجتــــربة مــــنهج جديــــد لتدريــــب موظفــــي      

يـزال عنصـر التقييم جاريا، أعد معهد      وبيـنما ال  . القنصـليات 
بالــتعاون مــع اخلــرباء احمللــيني، دراســة تبحــث يف كري، نــياليو

ــية، وأعــد املعهــد      ــنظمات غــري احلكوم خــربات الضــحايا وامل
جتــار باألشــخاص وهتريــب  األســترايل لــلجرمية تقريــرا عــن اال 

وأعد معهد اليونيكري حبثا    . املهاجـرين بـني الفلـبني وأستراليا      
عـن ضـلوع الشـبكات اإلجرامـية املنظمة يف هتريب الفلبينيني            

والبحوث جارية بشأن   . إىل ايطالـيا، وقـدم تقريـرا عـن ذلـك          
وأجريــت تقيــيمات  . هتريــب الفلبينــيني إىل الــيابان ومالــيزيا   

كـز اإلقلـيمي لـربنامج األمم املتحدة للمراقبة         بالـتعاون مـع املر    
الدولـــية لـــلمخدرات يف بـــانكوك ومـــع املعهـــد األســـترايل       

وتشمل أنشطة املتابعة قيد البحث اآلن وضع تدابري        . للجرمية
 .حمددة لدعم الضحايا والشهود

 
 مشاريع املستقبل -٤  

أعــد مشــروع عــن تقيــيم تدفقــات االجتــار بالبشــر        -٧٩
ها، مبــا يف ذلــك عناصــر لتدريــب املهنــيني     وتدابــري مكافحــت 

احمللـيني والـتعاون بـني البلدان يف بنن وتوغو ونيجرييا، وذلك            
على أساس التقييمات اليت متت بالتعاون مع املكتب اإلقليمي         
ــار    ــرمية يف داكـ ــنع اجلـ ــبة املخـــدرات ومـ ــتابع ملكتـــب مراقـ الـ
ومكتـب بـرنامج األمـم املـتحدة للمراقـبة الدولـية للمخدرات             

. ومـن املنـتظر أن يتم التوقيع على املشروع قريبا         .  الغـوس  يف
ــيا    ــتعاون مـــع حكومـــيت ايطالـ وأعـــد معهـــد اليونـــيكري، بالـ

ــاألحداث      ــار بـ ــدى لالجتـ ــروع يتصـ ــتراح مشـ ــيجرييا، اقـ ونـ
ــيا    ــيجرييا إىل ايطال ــن ن ــيذ   . والشــابات م ــبدأ تنف ــتظر أن ي وين

 املشـروع قريـبا، وهـو يشمل مجع املعلومات وتقدمي املساعدة          
العملـية مـن خـالل مشـاركة فّعالـة مـن جانـب املنظمات غري            

 .احلكومية

وأعـد عـدد مـن مقـترحات املشـاريع اإلضافية مشلت             -٨٠
وقدمت إىل البلدان   نام،   مشـاريع مـن أجـل سلوفاكيا وفييت       

 .واملؤسسات املاحنة

وفضـال عـن هـذا، اسـتهل الـربنامج العـاملي العمل يف               -٨١
ــيانات تشــمل ال   ــاعدة ب ــة مــن مصــادر   إعــداد ق ــيانات املقدم ب

مـتعددة عـن االجتاهات العاملية والدروب عرب الوطنية وحجم          
االجتـار باألشـخاص وهتريب املهاجرين، والضحايا واجلناة يف         
ــة    ــم العدالـ ــتجابات نظـ ــار باألشـــخاص، واسـ ــيات االجتـ عملـ

 .اجلنائية هلذا النشاط اإلجرامي
 
 التطورات األخرى -٥  

ي عـلى عالقـة عمـل وثـيقة مع          حـافظ الـربنامج العـامل      -٨٢
ــية      ــنظمات احلكوم ــتحدة األخــرى ومــع امل كــيانات األمــم امل
الدولـية وغـري احلكومـية، مـثل مفوضـية األمم املتحدة حلقوق             
اإلنسـان، ومؤسسـة األمـم املـتحدة للطفولـة، ومنظمة اهلجرة            
ــتطوير       ــدويل ل ــز ال ــية، واملرك ــل الدول ــنظمة العم ــية، وم الدول

ــن  ــرة، واملــ ــات اهلجــ ــية  سياســ ــرطة اجلنائــ ــية للشــ ظمة الدولــ
، واالحتـاد األورويب، واجمللـس األورويب، ومنظمة        )االنـتربول (

 .األمن والتعاون يف أوروبا، واإليكواس

ــرض ألول مـــرة شـــريط الفـــيديو عـــن االجتـــار       -٨٣ وعـ
بالنساء، أنتجه مكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية باعتباره        

ة دراسية عن االجتار    إعالنـا للصـاحل العـام، وذلـك خالل حلق         
بالبشـر، عقـدت يف كاتانـيا، يف إطـار املؤمتـر السياسـي الرفيع               
املسـتوى للتوقـيع عـلى اتفاقـية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا،           
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ــيا، ومت توزيعــه باجملــان عــلى نطــاق    املعقــود يف بــالريمو، ايطال
وقـد أثـار الشريط اهتماما كبريا لدى حمطات اإلذاعة          . واسـع 

ى العــاملي، مشــل الــبلدان الــيت ينشــأ فــيها االجتــار  عــلى املســتو
 كانت حمطات وشبكات    ٢٠٠١وحبلـول هنايـة عـام       . بالبشـر 

ال يقل   اإلذاعـة والتلـيفزيون الرئيسـية الوطنية واإلقليمية يف ما         
 بلـدا قد عرضت شريط الفيديو، مع الدبلجة بلغات          ٣٥عـن   

كذلـك عـرض الشـريط يف أمـاكن عامة منها،           . حملـية عديـدة   
ى ســبيل املــثال، شاشــات املعلومــات يف حمطــات قطــارات عــل

ــه هــذا الشــريط مــن اســتجابة    وإزاء مــا. األنفــاق وغريهــا نال
، ركّــز عــلى للصــاحل العــامآخــر قويــة، أنــتج وعــرض إعــالن  

 .االجتار بعمل السخرة، ومن بينهم األطفال

وأقـيم يف مكتـب األمم املتحدة يف فيينا يف الفترة من             -٨٤
ــثاين  ــرين الـ ــانون األول ن/تشـ ــرب إىل كـ ــمرب /وفمـ  ٢٠٠١ديسـ

معرض عن الرق احلديث، نظمه الربنامج العاملي بالتعاون مع         
. منظمة فرنسية غري حكومية هي جلنة مكافحة الرق احلديث        

 لوحـة مـن أعمـال فـنانني مـن كل أحناء             ٤٥وقـد عـرض حنـو       
ــية      ــرق كاألعمــال املنـزل ــا، أظهــرت خمــتلف أشــكال ال أوروب

ــل األط  ــبغاء وعم ــاء    وال ــزواج القســري، هبــدف إذك ــال وال ف
 .الوعي مبوضوع الرق واالجتار بالبشر يف العصر احلديث

ــتقدمي املســاعدة ألنشــطة     -٨٥ ــتعهد ب ــتمويل أو ال وورد ال
ــن      ــر مـ ــار بالبشـ ــة االجتـ ــاملي ملكافحـ ــربنامج العـ ــاريع الـ ومشـ
ــنرويج      ــندا والـ ــا وكـ ــيكا وفرنسـ ــربتغال وبلجـ ــات الـ حكومـ

ــندا والواليـــات ا  ــا وهولـ ــتحدةوالنمسـ ــة . ملـ وقدمـــت حكومـ
 .أستراليا تربعات عينية

  
  الربنامج العاملي ملكافحة اجلرمية املنظمة  -هاء
توفــر اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة  -٨٦

. عــرب الوطنــية اإلطــار املعــايريي والتوجــيه للــربنامج العــاملي      
ــاط     ــن أمنـ ــات عـ ــبادل املعلومـ ــري تـ ــية إىل تيسـ ــرمي االتفاقـ وتـ

اجتاهـــات اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب الوطنـــية وعـــن املمارســـات و
ــريق    ــية عـــن طـ ــاعدة التقنـ ــتها وتقـــدمي املسـ ــناجحة ملكافحـ الـ

ــية  ــاريع امليدانـ ــارية واملشـ ــتمويل . اخلدمـــات االستشـ وورد الـ
ــتحدة     ــة املـ ــا واململكـ ــيا وفرنسـ ــن ايطالـ ــربنامج مـ ــطة الـ ألنشـ

 .والواليات املتحدة
 
 التقييم -١  

لعـــاملي ملكافحـــة اجلـــرمية املـــنظمة  أجـــرى الـــربنامج ا -٨٧
 ١٢دراســة استرشــادية عــن اجلماعــات اإلجرامــية املــنظمة يف 

فجمعـت املعلومـات عن أنشط      . بلـدا ومـنطقة فرعـية واحـدة       
ــبلدان   ٣٠ ــية يف تلـــك الـ ــنظمة عـــرب وطنـ ــية مـ  مجاعـــة إجرامـ

وأضـيفت إليها أيضا املعلومات املقدمة من     . واملـنطقة الفرعـية   
ألبانيا وأوكرانيا وبلغاريا   (لدان أخرى   اليونيكري عن مخسة ب   

وعدلت أدوات مجع البيانات بالتشاور     ). وبـيالروس وليتوانيا  
مـــع اليونـــيكري، ومشـــروع فـــالكون الـــذي يـــنفذه االحتـــاد   

وســوف ). يوروبــول(األورويب، ومكتــب الشــرطة األوروبــية 
ــدة جلمـــع املعلومـــات عـــن اجلماعـــات    ختتـــرب األدوات اجلديـ

يف مشــروعني إقليمــيني يف آســيا الوســطى  اإلجرامــية املــنظمة 
وجيــري الــربنامج العــاملي بالــتوازي مــع هــذا، . وغــريب أفريقــيا

تقيــيما للتشــريعات الوطنــية املــتعلقة باجلــرمية املــنظمة ولتنظــيم 
ــة يف      ــائية العاملـ ــئات القضـ ــة واهليـ ــيابات العامـ ــرطة والنـ الشـ

ــنظمة  ــيل مشــل   . مكافحــة اجلــرمية امل ــالفعل حتل  ١٤وأجــري ب
وسـيتيح هـذا التحليل املقارن فرصة لدراسة السياسات         . بلـدا 

 .والتدابري الوطنية الرامية إىل مكافحة اجلرمية املنظمة
 
 جمموعة أدوات أفضل املمارسات -٢  

سـتعد، مبسـاعدة مـن جمموعة خرباء، جمموعة أدوات       -٨٨
ــية     ــية وفعالـ ــن نوعـ ــأهنا أن حتّسـ ــن شـ ــات مـ ــل املمارسـ ألفضـ

 .يقدمها املركزاملساعدة التقنية اليت 
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 مشاريع التعاون التقين -٣  

تقيــيم اجلماعــات اإلجرامــية املــنظمة عــرب الوطنــية يف آســيا       
 الوسطى

يهــدف هــذا املشــروع إىل إقامــة شــبكة مــن مقدمــي   -٨٩
البــيانات يف املــيدان، وإىل مجــع املعلومــات ذات الصــلة بأبــرز  

داد اجلماعـات اإلجرامـية املـنظمة العاملـة داخـل املـنطقة، وإع            
الــتدابري املضــادة الــيت تعــتمدها احلكومــات مــن أجــل حتســني   

وســوف تصــنف املعلومــات اجملمعــة . التصــدي هلــذه الظاهــرة
وحتُلـل وتـدرج يف تقريـر عـن اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف           

 .آسيا الوسطى
 

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
ا  مشروع يف مجهورية مقدوني    ١٩٩٩اسـتهل يف عام      -٩٠

اليوغوســالفية الســابقة للتصــدي لــلجرائم االقتصــادية واملالــية  
ــية وإنشــاء وحــدة شــرطة     عــن طــريق تعزيــز األحكــام القانون

ويـنفذ املشـروع بالـتعاون الوثـيق مع هيئة الرقابة           . متخصصـة 
ــية   ــية االيطال ــرغم مــن  ). Guardia di Finanza(املال وعــلى ال

 مــن أهدافــه احلالــة الصــعبة يف الــبلد، حقــق املشــروع هدفــني  
ــترح املركــز     ــتعديالت الــيت اق ــتحديد أكــثر فــإن ال األربعــة وب
املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل إدخاهلــا عــلى الدســتور والقــانون  
ــلى     ــة اآلن عـ ــية معروضـ ــراءات اجلنائـ ــانون اإلجـ ــنائي وقـ اجلـ

 .الربملان للموافقة النهائية عليها
 

ــريب      ــية يف غ ــرب الوطن ــنظمة ع ــية امل ــات اإلجرام ــيم اجلماع  تقي
 أفريقيا
يتصـدى هـذا املشـروع لظاهـرة اجلماعات اإلجرامية           -٩١

املـــنظمة عـــرب الوطنـــية العاملـــة يف بلـــدان منـــتقاة يف غـــريب       
 –ديفــوار ونــيجرييا   وهــي السـنغال وغانــا وكـوت  - أفريقـيا 
وسيتيح املشروع اجلمع   .  الوطين لتلك اجلماعات    عرب وللـُبعد 

مية واملعلومات عن   والتحلـيل املنهجيني للبيانات النوعية والك     
ــيل     ــنطقة، والتحل ــة يف امل ــنظمة العامل ــية امل اجلماعــات اإلجرام
االســتراتيجي العمــلي الــذي يفضــي إىل حتديــد أنســب تدابــري  

 .املراقبة ملكافحة اجلرمية املنظمة ومنعها
 
 تدريب املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية -٤  

هم يعــد تدريــب موظفــي إنفــاذ القوانــني، ومــن ضــمن -٩٢
ــارك،       ــو اجلم ــيق وموظف ــة وقضــاة التحق ــيابة العام وكــالء الن

وقـد أعد   . واحـدا مـن تدابـري تعزيـز اسـتجابة العدالـة اجلنائـية             
الـربنامج العـاملي حلقـة دراسـية متعددة الوسائط عن مكافحة            
اجلـرمية املـنظمة عمال بأحكام اتفاقية بالريمو، وجربت احللقة          

ـــ    ــي ب ــدان هـ ــة بلـ ــنجاح يف أربعـ ــية بـ ــلوفاكيا الدراسـ ريو وسـ
وتتـــناول احللقــــة الدراســـية أفضــــل   . وكرواتـــيا وكولومبــــيا 

ــيما يتصــل       ــاد ف ــنظمة والفس املمارســات ملكافحــة اجلــرمية امل
بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة، والتعاون الدويل، والتعاون       
مـع الشـهود ومحايتهم، ومنع اجلرمية املنظمة، وتشريعات منع          

ملشـــاركني يف هنايـــة احللقـــة ويطلـــب مـــن ا. اجلـــرمية املـــنظمة
الدراسـية إجـراء تقيـيم لالحتـياجات الالزمة لتعزيز سياسات           

ــيا  ــيم املشــاركني  . بلداهنــم وتدابريهــا ملكافحــة املاف وكــان تقي
للحلقات الدراسية االسترشادية إجيابيا وسوف يتكرر عقدها       
ــطى      ــريكا الوسـ ــدا يف أمـ ــمل بلـ ــرى تشـ ــدان أخـ ــدة بلـ يف عـ

 ).غواتيماال(
 
  اجلرمية املنظمةمنع -٥  

 مــن اتفاقــية األمــم املــتحدة  ٣١كمــا ذكــر يف املــادة   -٩٣
ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية فإن أنشطة املنع هي من             
ــيذها    ــاء تنفـ ــبغي للـــدول األعضـ ــية الـــيت ينـ األنشـــطة األساسـ

وقـــد أعـــد اقـــتراح . ملكافحـــة اجلـــرمية املـــنظمة عـــرب الوطنـــية
 استراتيجية النهضة اليت    مشـروع هدفـه أن تطبق يف املكسيك       

وسيسـدي املشـروع املشورة بشأن كيفية       . طبقـت يف صـقلية    
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تعبـئة اجملـتمع املـدين ضـد اجلماعـات اإلجرامـية املنظمة احمللية               
اسـتكماال العـتماد القوانـني احمللـية وتعزيـز التعاون الدويل يف             

 .مكافحة اجلرمية املنظمة
  
دالة مشاريع منع اجلرمية وإصالح نظم الع  -واو

  اجلنائية
واصـل املركـز تنفـيذ مشروع تعزيز القدرة املؤسسية           -٩٤

ويدعـم املشروع إصالح    . يف لبـنان يف جمـال قضـاء األحـداث         
التشـريعات اخلاصـة بـاألحداث، وإنشـاء نظـم لرصد ومتابعة            

. األحــداث وإعــادة إدمــاجهم يف اجملــتمع بعــد اإلفــراج عــنهم 
ــتمدته احلك     ــب مشــروع مــتابعة اع ــة ســيبدأ  وصــمم املكت وم

ــتوافر تـــربعات املـــاحنني، يف نيســـان   ــنا بـ ــيذه، رهـ أبـــريـل /تنفـ
ويهــدف املشــروع إىل حتســني اخلدمــات وظــروف    . ٢٠٠٢

 .االحتجاز بالنسبة للفتيات القّصر يف لبنان

كذلـــك وضـــعت التصـــميمات القـــتراح مشـــروع      -٩٥
ــاحنني،      ــتمام امل ــنا باه لقطــاع قضــاء األحــداث يف مصــر وره

 .٢٠٠٢م سينفذ املشروع يف عا

ويف جمــال مــنع اجلــرمية، واصــل املركــز تقــدمي الدعــم   -٩٦
الـتقين لتنفـيذ مشروع يرمي إىل احلد من العنف ضد املرأة يف             

 .جنوب أفريقيا
  

تنسيق األنشطة مع شبكة برنامج األمم     -سابعا
  املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية   

ــنع اجلــرمية وا     -٩٧ ــرة للجــنة م ــدورة العاش ــان ال ــة إب لعدال
اجلنائـــية تولّـــت شـــبكة بـــرنامج األمـــم املـــتحدة ملـــنع اجلـــرمية 
ــنـزالء      ــتعلقة ب ــيادة تنظــيم حلقــة العمــل امل ــية ق ــة اجلنائ والعدال

احلقـائق واالجتاهات واحللول، املعقودة يف فيينا يف        : السـجون 
ــار١٠ ــايو / أي ــن    ٢٠٠١م ــدم م ــك يف إطــار الدعــم املق ، وذل

وأوصت حلقة العمل بأن    . املركـز املعـين مبـنع اإلجرام الدويل       

ــناء     ــية ومواضــيعية تعقــد يف أث تــنظم حلقــات عمــل مماثلــة تقن
 .دورات اللجنة كجزء من برنامج عملها العادي

ــاهد      -٩٨ ــني املركــز واملع ــتعاون ب ــثلة احملــددة لل ومــن األم
الداخلـة يف شبكة الربنامج، خالل الفترة قيد االستعراض، ما          

 كاملــة بوصـفه شــريكا  شـارك اليونــيكري مشـاركة  ) أ: (يـلي 
تعـاون املعهد األسترايل    ) ب(هامـا يف تنفـيذ الـربامج العاملـية؛          

لـلجرمية يف تنفـيذ مشـروع مشـترك بـني املركز واملعهد بشأن              
االجتــار بالبشــر يف الفلــبني، عــن طــريق تقــدمي خدمــات أحــد   

أعــاد املعهــد األورويب ملــنع اجلــرمية ومكافحــتها ) ج(اخلــرباء؛ 
ركز للمســاعدة يف إعــداد وحتلــيل املــواد موظفــا إحصــائيا لــلم

 .وقواعد البيانات اخلاصة باالستبيانات

ويف الـــدورة العاشـــرة للجـــنة مـــنع اجلـــرمية والعدالـــة   -٩٩
اجلنائـية عقـد املركـز املعـين مبـنع اإلجـرام الـدويل اجتماعا مع                
مديـري معـاهد شـبكة الربنامج بغية استعراض طرائق التعاون           

يع املشــتركة املقــبلة مبــا فــيها املشــاريع احلالــية ومناقشــة املشــار
ــة       ــنا بشــأن اجلــرمية والعدال ــيذ إعــالن فيي ــتعزيز وتنف ــتعلقة ب امل
وخطـط العمـل املـتعلقة بـه، بعـد أن توافق اللجنة على خطط           

 .العمل وتعتمدها اجلمعية العامة
  

التوجيه االستراتيجي من جانب اللجنة     -ثامنا
 والعدالة لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية    

  اجلنائية 
مت التشــديد يف الــدورة التاســعة للجــنة، اســتنادا إىل      -١٠٠

اسـتعراض للجهود املبذولة، على ضرورة احلفاظ على مبادرة         
اللجـنة يف توفـري التوجـيه االسـتراتيجي لـربنامج األمم املتحدة             

ــية    ــة اجلنائ ــرمية والعدال ــنع اجل ــيد مواصــلة    . مل ــع تقل ــيا م ومتاش
ى بني الدورات مبشاركة كاملة من أعضاء       األنشـطة الـيت جتر    

 ١٣املكتـب واألفـرقة اإلقليمـية، اجـتمع أعضـاء املكتـب فـي             
 ملناقشة مسألة التحضريات الجتماع فريق      ٢٠٠١يوليه  /متـوز 



 

 26 
 

 E/CN.15/2002/2 

ــدويل املفــتوح العضــوية املعــين بالفســاد    . اخلــرباء احلكومــي ال
ونـاقش املكتـب أيضا خطط العمل املتعلقة بتنفيذ إعالن فيينا           

 .يما ينظر فيها اجتماع ما بني الدوراتك

 اجـــــتمع املكتـــــب ٢٠٠١أغســـــطس / آب٢٨ويف  -١٠١
املوّسـع ملناقشـة نتائج املشاورات غري الرمسية بشأن اإلرهاب،          
الـيت قادهـا تـاج الديـن بـادو، رئـيس اللجنة بالنيابة، وكذلك               
التحضــريات للــدورة األوىل للجــنة املخصصــة للــتفاوض عــلى 

ــية ملكافحــة ا  كذلــك نوقــش يف االجــتماع دور  . لفســاداتفاق
املكتـب املوّسـع، واعترب أن دوره هام لكفالة مشاركة األفرقة     
اإلقليمـــية يف املناقشـــات املـــتعلقة بأنشـــطة اللجـــنة فـــيما بـــني  

 .الدورات

، اجتمع املكتب   ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ و ٦ويف   -١٠٢
 املوّسـع ملـتابعة املشاورات اجلارية لالنتهاء من مشروع خطط     

كما ناقش املكتب   . العمـل، مـع مشروع القرار املتعلق بذلك       
املوّســع الــتطورات األخــرية يف نــيويورك بالنســبة لإلرهــاب      
ووافــق عــلى أن ُيعقــد اجــتماع فــيما بــني الــدورات إلطــالع   
احلكومات على اإلجراءات األخرية بشأن اإلرهاب وإلرساء       

 .األساس لعمل اللجنة يف املستقبل يف ذلك امليدان

وحتضـريا للـدورة احلاديـة عشـرة للجـنة عقـد املكتب              -١٠٣
 ركّز  ٢٠٠١ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٩املوّسـع اجـتماعا يف      

 مــن جــدول ٣عــلى تنظــيم مناقشــات مواضــيعية بشــأن البــند 
ــنوانه    ــنة وعـ ــال املؤقـــت للجـ ــة  "األعمـ ــام العدالـ ــالح نظـ إصـ

ــية ــية واإلنصــاف : اجلنائ ــيق الفعال ــيذ خطــة  "حتق ، وبشــأن تنف
ونوقشـــت يف ذلـــك االجـــتماع . كافحـــة اإلرهـــابالعمـــل مل

طــريقة عمــل اللجــنة فــيما يتصــل باالجــتماعات فــيما بــني        
الـدورات، ووافـق املكتـب املوّسـع على أنه ينبغي لألمانة، يف             
ســبيل كفالــة الشــفافية، أن تعّمــم نــتائج اجــتماعات املكتــب   
املوّسـع، اليت ستتاح باللغة اإلنكليزية فقط، نظرا لطابعها غري          

لرمسي، هبدف رئيسي هو كفالة التدفق احلر للمعلومات عن         ا
 .املسائل املتصلة بأعمال اللجنة

وعقــد االجــتماع الــرابع ملــا بــني الــدورات للجــنة يف   -١٠٤
ــترة مــن   ــول٥ إىل ٣الف ــدورة  ٢٠٠١ســبتمرب / أيل  حتضــريا لل

/  أيلــول٧ و٦العاشــرة املســتأنفة للجــنة، الــيت عقــدت يومــي  
ــية خلطــط   ووضــع اال. ٢٠٠١ســبتمرب  جــتماع الصــيغة النهائ

 .العمل املتعلقة بتنفيذ إعالن فيينا

 ١٥وعقــد االجــتماع اخلــامس ملــا بــني الــدورات يف   -١٠٥
وكــان هــدف االجــتماع هــو . ٢٠٠١نوفمــرب /تشــرين الــثاين

الـــنظر يف تنفـــيذ خطـــة العمـــل املـــتعلقة مبكافحـــة اإلرهـــاب؛ 
رام الدويل  ومناقشـة دور اللجـنة ودور املركـز املعين مبنع اإلج          

ــرارات      ــار الق ــنظر يف آث ــيما يتصــل مبكافحــة اإلرهــاب؛ وال ف
 .األخرية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجملس األمن

وعقـد االجـتماع السـادس ملا بني الدورات للجنة يف            -١٠٦
 ملناقشـــة جـــدول األعمـــال ٢٠٠٢يـــناير / كـــانون الـــثاين١٤

 عشرة للجنة،   املـنقّح واجلـدول الـزمين املقترح للدورة احلادية        
ــية       ــية والتنظيمــ ــبات الفنــ ــية للترتيــ ــيغة النهائــ ــع الصــ ولوضــ
للتحضــريات للمناقشــة املواضــيعية، عمــال باملمارســة الســابقة  

 .اليت اتبعت يف الدورات املاضية للجنة
  

    املسائل الربناجمية -تاسعا
 ألــف، ٥٦/٢٥٤وافقــت اجلمعــية العامــة يف قــرارها   -١٠٧

، عـــلى امليزانـــية ٢٠٠١ســـمرب دي/ كـــانون األول٢٤املـــؤرخ 
، اليت تشمل برنامج    ٢٠٠٣-٢٠٠٢الـربناجمية لفـترة السنتني      

مــــنع اجلــــرمية والعدالــــة  (١٢األعمــــال اخلــــاص بالــــربنامج 
ــية ــرنامج األعمــال لفــترة الســنتني   ). اجلنائ -٢٠٠٢ويــنص ب
 عــلى زيــادة متواضــعة يف املــوارد املخصصــة للــربنامج  ٢٠٠٣
ــتمكني مــن تن  ١٢ ــدة  ، وذلــك أساســا لل ــات اجلدي فــيذ الوالي

املــتعلقة باتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب  
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وتشـمل الـزيادة إنشاء     . الوطنـية والـربوتوكوالت املـلحقة هبـا       
مخس وظائف جديدة، ثالث منها من الفئة الفنية واثنتان من          
فـئة اخلدمات العامة، مع ختفيض املوارد املخصصة للمساعدة         

 .تةالعامة املؤق

وســـوف تقـــدم اقـــتراحات تنقـــيح اخلطـــة املتوســـطة   -١٠٨
 إىل اجلمعـية العامـة يف دورهتا        ٢٠٠٥-٢٠٠٢األجـل للفـترة     

ــني  ــابعة واخلمسـ ــلى أمهـــية     . السـ ــية عـ ــد شـــددت اجلمعـ وقـ
املشـاورات مـع اهليئات القطاعية املعنية واملسامهات اليت تقدم          
مـنها لـدى اسـتعراض وحتسـني نوعـية اخلطـة املتوسطة األجل              

 (١٢وســتعرض التنقــيحات املقــترحـة للــربنامـج . وتنقــيحاهتا
E/CN.15/2002/14 (     والغـرض من   . عـلى اللجـنة الستعراضـها

التنقــيحات املقــترحة هــو إدراج اآلثــار الــربناجمية املترتــبة عــلى 
القـرارات واملقـررات الـيت اعـتمدهتا اهليئات احلكومية الدولية           

. املتوســـطة األجـــلواملؤمتـــرات الدولـــية مـــنذ اعـــتماد اخلطـــة 
وســوف حتــال آراء اللجــنة يف التغــيريات املقــترحة إىل جلــنة      
الــربنامج والتنســيق لــدى استعراضــها للتنقــيحات الــيت يقــترح 

 .األمني العام إدخاهلا على اخلطة

وأجــرى مكتــب املراقــبة الداخلــية استعراضــا لــثالث    -١٠٩
سيق سـنوات لتنفـيذ التوصيات اليت قدمتها جلنة الربنامج والتن         

يف دورهتـا الثامـنة والـثالثني بشأن تقييم برنامج األمم املتحدة            
ونظـــرت اللجـــنة يف دورهتـــا . ملـــنع اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـــية

احلاديــــة واألربعــــني يف الــــتقرير عــــن االســــتعراض اخلــــاص  
فــــرباير /ويف شــــباط). E/AC.5/2001/5(بالســــنوات الــــثالث 

ــربامج و  ٢٠٠١ املمارســات  أجــرى املكتــب تفتيشــا إلدارة ال
ــنع اجلــرمية     ــبة املخــدرات وم ــب مراق ــة يف مكت ــرد . اإلداري وي

 .A/56/83التقرير عن التفتيش يف الوثيقة 
 

    الطريق إىل األمام -عاشرا 
لقــد توّســع املركــز املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل يف        -١١٠

وحّول املكتب  . العديـد مـن اجلوانب خالل السنوات املاضية       
ــه،   ــه، يف الوقـــت ذاتـ ــة متخصـــص يف  نفسـ ــز للدرايـ إىل مركـ

ــاملي      ــعيد العـ ــلى الصـ ــية عـ ــة اجلنائـ ــرمية والعدالـ ــائل اجلـ . مسـ
واتسـعت مهامـه املعايريية من دعم استحداث وترويج املعايري          
ــية      والقواعــد إىل مســاندة املفاوضــات حــول الصــكوك الدول

ــا ومــتابعة تلــك الصــكوك   ــزمة قانون وستنشــئ الصــكوك  . املل
يــات ومهــام جديــدة لــلمركز يف  القانونــية اجلديــدة أيضــا وال 

ــية   ــيل السياســات واملســاعدة التقن ــا ســبق  . جمــال حتل ووفــق م
شــرحه فــإن الــتطورات السياســية أفضــت إىل زيــادة وإحلــاح   

ولكـي يتحقق   . الطلـب عـلى بعـض أنشـطة املركـز األساسـية           
االسـتغالل األمـثل إلمكانـات املركز أصبح من الضروري أن           

د العاديـة واملـوارد اخلارجة      تطـرأ حتسـينات كـبرية عـلى املـوار         
وسيسعى املركز من جانبه إىل حتسني أدائه عن        . عـن امليزانـية   

طــريق مواصــلة حتقــيق الــتكامل يف مهامــه وزيــادة الــتآزر مــع  
عمــــل الوحــــدات ذات الصــــلة يف بــــرنامج األمــــم املــــتحدة 

كمــا ســيزيد املركــز ســعيه إىل . للمراقــبة الدولــية لــلمخدرات
ــتعاون مــع الكــيانات األ  خــرى يف مــنظومة األمــم املــتحدة،  ال

وكذلـك مـع معـاهد شـبكة بـرامج األمـم املتحدة ملنع اجلرمية               
 .والعدالة اجلنائية
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