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*1801082*  

 والعدالة اجلنائيةجلنة منع اجلرمية 
 الدورة السابعة والعشرون

  ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨-١٤فيينا، 
  **من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند 

  باملخدِّرات  توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين
  يف جمال منع اجلرمية  واجلرمية والدول األعضاء وتنسيقها

        والعدالة اجلنائية
  عرب الوطنية والفساد املنظَّمةالتعاون الدويل على مكافحة اجلرمية   

   
  تقرير األمني العام  

 

  ملخَّص 
ُيقدِّم هذا التقرير ملحًة جمملًة عما يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية   

عرب الوطنية جبميع أشكاهلا ومظاهرها، مبا يف ذلك أشكاهلا اجلديدة  املنظَّمةمن أنشطة ملكافحة اجلرمية 
واملستجدة، مثل اجلرمية السيربانية واالجتار باملمتلكات الثقافية، ومكافحة الفساد. ويقدِّم التقرير 
أيضًا معلومات عن التعاون الدويل واملساعدة التقنية اليت يضطلع هبا املكتب من أجل مكافحة اجلرمية 

 عرب الوطنية والفساد. نظَّمةامل
 
 

   

__________ 

  .٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٦ُأعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف   *  
 ** E/CN.15/2018/1.  
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   مقدِّمة  -أوًال  
. وهو يقدِّم ٢٠١٧/٢٣٧ُأِعدَّ هذا التقرير عمًال بقرار املجلس االقتصادي واالجتماعي   -١

من أنشطة تتعلق مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب)  عما اضطلع بهمعلومات 
ة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة بعاألعمال املؤقَّت للدورة السا(أ) و(ب) من جدول   ٦ بالبند

). ويتضمن التقرير معلومات عن أنشطة املكتب الرامية إىل كبح اجلرمية E/CN.15/2018/1اجلنائية (
، ومكافحة الفساد. ويتضمن التقرير يدة واملستجدةاجلد اإلجرام أشكال هاعرب الوطنية، مبا في املنظَّمة
وخاصة من  اون الدويل يف املسائل اجلنائية،تعزيز التع إىلمعلومات عن أنشطة املكتب الرامية  أيضًا
، واستضافتها االجتماعات واألحداث وتيسري عقدالدول األعضاء  إىلاملساعدة التقنية  تقدمي خالل

شبكات بني السلطات املعنية بإنفاذ القانون والسلطات القضائية  إقامة لترويج الفنية واستخدام خربته
هة صوب ربز التقرير اإلجراءات املوجَّ. وُيشراكاتوإقامة  من أجل تبادل التجارب واخلربة الفنية

قة هبا عرب الوطنية والربوتوكوالت امللح املنظَّمةالترويج لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
  واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

    
      عرب الوطنية املنظَّمةاجلرمية   -ثانيًا  
    املنظَّمةاألفرقة العاملة التابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية   -ألف  

واصل املكتب، ضمن إطار برناجمه املواضيعي، مساعدة الدول على تنفيذ اتفاقية   -٢
والربوتوكوالت امللحقة هبا. وقد قرر مؤمتر األطراف يف  املنظَّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية  األمم

، أن يواصل عملية إنشاء آلية استعراض تنفيذ االتفاقية ٨/٢، يف قراره املنظَّمةاتفاقية اجلرمية 
 تشرين ١تشرين األول/أكتوبر إىل  ٣٠وُعقدت يف فيينا من والربوتوكوالت امللحقة هبا. 

، دورتان لالجتماع احلكومي الدويل ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣إىل  ٢١، ومن ٢٠١٧الثاين/نوفمرب 
  آلية االستعراض. املعين بوضع إجراءات وقواعد حمدَّدة لتشغيلاملفتوح املشاركة 

وأثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، عقد كل من الفريق العامل املعين باألسلحة النارية   -٣
امل املعين باالجتار باألشخاص والفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين اجتماعه املقرر والفريق الع

. وناقش كل فريق عامل مسألة إعداد استبيان الستعراض تنفيذ كل بروتوكول ضمن ٢٠١٧لعام 
  إطار آلية االستعراض املرتقبة، إىل جانب بنود جدول أعماله املوضوعية األخرى.

امل املعين بالتعاون الدويل اجتماعه الثامن َعِقب االجتماع العاشر لفريق وعقد الفريق الع  -٤
، ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ٩اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية يف فيينا، من 

  .مع وجود بند مشترك يف جدويل أعماهلما يتعلق بإعداد االستبيان اخلاص باستعراض تنفيذ االتفاقية
    

    والربوتوكوالت امللحقة هبا املنظَّمةتشجيع االنضمام إىل اتفاقية اجلرمية   -باء  
مبرحلة ما قبل التصديق، كما قدم لفيجي  م املكتب إىل اليابان دعمًا خاصًّا، قد٢٠١٧يف عام   -٥

، وكذلك بروتوكول املنظَّمةمبرحلة ما قبل االنضمام، وقد َقِبلت اليابان اتفاقية اجلرمية  خاصًّادعمًا 
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منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وبروتوكول مكافحة هتريب 
  املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو. وانضمت فيجي إىل االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا. 

من أجل االنضمام بالتقرير مولة شوميكن تلخيص اإلجراءات اليت اختذهتا الدول أثناء الفترة امل  -٦
انضمت فيجي إىل االتفاقية وَقِبلتها اليابان. إىل االتفاقية والربوتوكوالت املكملة هلا على النحو التايل: 

وانضمت دولة فلسطني وفيجي إىل بروتوكول االجتار باألشخاص وَقِبلته اليابان. وانضمت فيجي 
ِبلته اليابان، وأخريا، انضمت فيجي إىل بروتوكول وكوت ديفوار إىل بروتوكول هتريب املهاجرين وَق

  األسلحة النارية.
 ١٧٣دولة قد أصبحت أطرافًا يف االتفاقية؛ و ١٨٩، كانت ٢٠١٨شباط/فرباير  ٩ويف   -٧

دولة  ١٤٦دولة يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛ و
دولة يف بروتوكول  ١١٥اجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛ ويف بروتوكول مكافحة هتريب امله

  مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة.
    

والربوتوكوالت امللحقة هبا، مع التركيز  املنظَّمةالترويج لتنفيذ اتفاقية اجلرمية   -جيم  
      تعزيز التعاون الدويل  على

    املنظَّمةاتفاقية اجلرمية   -١  
واصلت األمانة تطوير بوابة إدارة املعارف، املعروفة باسم "بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني   -٨

. ويف املنظَّمة("بوابة شريلوك")، ونشر معلومات عن تنفيذ اتفاقية اجلرمية  "املتعلقة باجلرمية
قضية تتعلق جبرائم منظمة من  ٢ ٧٠٠تضم أكثر من  ، كانت بوابة شريلوك٢٠١٨ فربايرشباط/
  بلدًا.  ١٩٧نص تشريعي من  ٦ ٨٠٠بلدًا، وأكثر من  ١١٦

 ١٨٦ ٩٩٠، زار بوابة شريلوك ٢٠١٨إىل شباط/فرباير  ٢٠١٧ويف الفترة من شباط/فرباير   -٩
كرب من مستعمًال، وهذا يدل على تصاعد أعداد املستعملني. وكانت الدول العشر ذات العدد األ

مستعملي البوابة هي الواليات املتحدة األمريكية واهلند وبريو واملكسيك ودولة بوليفيا املتعددة 
القوميات وغواتيماال والفلبني واألرجنتني وكولومبيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

  الشمالية.  يرلنداأو
لبوابة شريلوك؛  مهمَّني اللغات هدفنيل تيسُّر الوصول على النطاق العاملي وتعدُّدية وميثِّ  -١٠

تتسم البوابة وُترمجت البوابة لكي يتسىن استعماهلا جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية. وهلذا الغرض، 
ا بواسطة أيضًا بأهنا قابلة للتواؤم مع مجيع األجهزة، مما ميكِّن املستعملني من الوصول إليه

  التكنولوجيات املحمولة.
وقد وسَّع املكتب بوابة شريلوك بإضافة قواعد بيانات ووظائف جديدة، منها قاعدة   -١١

بيانات خاصة باالستراتيجيات وقاعدة بيانات خاصة باملعاهدات. وتتضمن قاعدة البيانات اخلاصة 
والربوتوكوالت امللحقة  املنظَّمةباالستراتيجيات صكوكًا استراتيجية تتعلق بتنفيذ اتفاقية اجلرمية 

هبا على الصعيدين اإلقليمي واملحلي، أما قاعدة البيانات اخلاصة باملعاهدات فتتضمن معلومات 
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والربوتوكوالت امللحقة هبا وسائر الصكوك القانونية  املنظَّمةعن حالة التصديق على اتفاقية اجلرمية 
  ذات الصلة. 

أو االنضمام إليها  املنظَّمةقية اجلرمية وُبغية مساعدة الدول األعضاء اليت تسعى إىل التصديق على اتفا  -١٢
 املنظَّمةاألدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية تنفيذها، جرى حتديث املنشور املعنون " وأ

، مةاملنظَّالصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية  ٧/٤بالقرار  " عمًالعرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
يف البوابة باللغة اإلنكليزية. وُترمجت الصيغة املحدثة لألدلة التشريعية إىل مجيع لغات األمم يًّا وُنشر إلكترون

   يف بوابة شريلوك. املتحدة الرمسية، وسوف تتاح هذه الصيغ اللغوية أيضًا
إدارة وحتديث دليل السلطات الوطنية املختصة يف إطار اتفاقية األمم  أيضًاوواصل املكتب   -١٣

اتفاقية اجلرمية و ١٩٨٨رات العقلية لسنة رات واملؤثِّاملتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدِّ
وسيجري توسيع نطاق الدليل ليشمل السلطات املختصة بالتعاون  ة شريلوك.على منصَّ املنظَّمة

 قضايا اإلرهاب. وإىل جانب ذلك، سيكون اإلرهاب هو النوع اخلامس عشر من القضائي يف
أشكال اإلجرام املشمولة يف قواعد بيانات شريلوك، اليت تضم السوابق القضائية والتشريعات واملوارد 

  املتصلة باإلرهاب واالستراتيجيات الوطنية ملكافحة اإلرهاب. لوغرافية بالب
 . وأنشأ هلذا الشأن مستودعًااملخدِّراتلى مجع املوارد املتصلة مبراقبة وواصل املكتب عمله ع  -١٤

َحلَّ حمل "املكتبة القانونية" السابقة، وهو ُيدار اآلن ضمن إطار بوابة شريلوك.  ا جديدًاإلكترونيًّ 
، وكذلك َوْصالت إىل دليل السلطات املخدِّراتويتضمن هذا املستودع تشريعات وطنية خاصة مبراقبة 

، وإىل دليل السلطات الوطنية املختصة املنظَّمةواتفاقية اجلرمية  ١٩٨٨لوطنية املختصة يف إطار اتفاقية ا
العقلية وعن تنظيم أو إنفاذ  املؤثِّراتو املخدِّراتوأذون استرياد وتصدير  تاملسؤولة عن إصدار شهادا

موصول  املخدِّراتويات األساسية. واملستودع اخلاص مبراقبة قابة الوطنية على السالئف والكيميارال
  . املخدِّراتببوابة شريلوك وميثل َمنفذا فريدا للحصول على املعلومات املتعلقة مبراقبة 

املسامهني  واجهةعلى إنشاء عنصر إضايف لبوابة شريلوك، هو  أيضًاوعمل املكتب   -١٥
 املنظَّمةمع معلومات شاملة عن تنفيذ اتفاقية اجلرمية اخلارجيني، اليت هي أداة شبكية مبسَّطة جل

والربوتوكوالت امللحقة هبا. وسوف توفر الواجهة جلهات الوصل إمكانية الوصول إىل حسابات 
حممية بكلمات سر كتدبري أمين. وبتوافر هذه اإلمكانية، سيكون مبقدور الدول األطراف أن ُتدِخل 

حدِّثها أو تتحقق من صحتها بسهولة در فقهها القانوين أو ُتمعلومات وطنية عن تشريعاهتا ومصا
وسرعة، وأن تقدم حتليال للمسائل القانونية الرئيسية يف تشريعاهتا وسوابقها القضائية الوطنية. وتعتزم 

  .٢٠١٨األمانة إطالق هذه األداة يف هناية عام 
أداة كتابة ملها على إعادة إنشاء وأثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، انتهت األمانة من ع  -١٦

ممارسي العدالة اجلنائية على طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وهي أداة إرشادية مصمَّمة ملساعدة 
صياغة طلبات املساعدة القانونية بسرعة. وُقدِّم عرض إيضاحي هلذه األداة يف سياق أنشطة تروجيية 

منها املؤمتر الثاين والعشرون للرابطة الدولية ألعضاء ألحداث، َعِويَّة اضُطلع هبا يف عدد من اوَتْو
روما ملكافحة اجلرمية -فريق ليونواجتماع ) ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٥-١٠النيابات العامة (بيجني، 

) واجتماع شبكة أجهزة ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٣-٥( واإلرهاب التابع ملجموعة الثماين
إنفاذ القانون يف آسيا واملحيط اهلادئ، التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (مجهورية 
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). ويف وقت إعداد هذا التقرير، كان املكتب يعمل ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧-١٥كوريا، 
  فتوح يف املوقع الشبكي للمكتب. على إتاحة تلك األداة كمصدر م

ومسامهة فنية  دعمًاوقدم املكتب، من خالل مكتبه القطري يف مجهورية إيران اإلسالمية،   -١٧
إىل اجتماع وطين معين بالتعاون القضائي: تبادل املساعدة القانونية وتسليم املجرمني، ُعقد يف تربيز، 

. وُنظِّم االجتماع بتنسيق وثيق مع إدارة ٢٠١٧ أيار/مايو ٤و ٣، يومي مجهورية إيران اإلسالمية
الشؤون الدولية التابعة للجهاز القضائي يف مجهورية إيران اإلسالمية. واستضاف موظفني كبارًا من 
السلطات القضائية وموظفني قانونيني من طهران وتربيز ووالية أذربيجان الشرقية. ومتحورت 

نية لتسليم املجرمني وتبادل املساعدة القانونية من منظور املناقشات حول اجلوانب العملية والقانو
  وطين ومنظور دويل.

، حلقة عمل إقليمية بشأن تعزيز ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٨و ٧وُعقدت يف بيشكيك، يومي   -١٨
التعاون بني بلدان آسيا الغربية والوسطى من أجل حتسني إجراءات الترحيل الدويل لألشخاص 

للربنامج اإلقليمي ألفغانستان والبلدان  ٢املحكوم عليهم، ُنظِّمت ضمن إطار الربنامج الفرعي 
  التابع للمكتب. املجاورة، 

لفريق خرباء  ، اجتماعًا٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٦و ٥ومي يوَعَقد املكتب يف فيينا،   -١٩
من سلطات مركزية من مجيع املناطق  خبريًا ٢١حضره ، ٨/١من أجل دعم تنفيذ قرار املؤمتر 

ية ووظائفها، دة تتعلق بأدوار السلطات املركزوَتشاطروا فيه معلومات عن جتارب وممارسات جيِّ
  والتعاون بني األجهزة، وإدارة القضايا، واملوارد، واألدلة اإللكترونية. 

دولة على تنفيذ اتفاقية اجلرمية  ٤٦وأثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، َدرَّب املكتب خرباء من   -٢٠
يف معارف املتدربني نتيجة هلذا التدريب. واستحدث يف املائة  ٣٣زيادة قدرها  ، مسجًِّالاملنظَّمة

يف إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة". ويف  املنظَّمةمنائط تعليمية على مكافحة اجلرمية  أيضًااملكتب 
 املنظَّمةبشأن الصلة بني اجلرمية  هذا الصدد، نظم املكتب اجتماعني لفريقني من اخلرباء واستهل حبوثًا

  ونوع اجلنس.  املنظَّمةواجلرمية السيربانية وبني اجلرمية  املنظَّمةلصالت بني اجلرمية واإلرهاب وا
    

    بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال  -٢  
استمر املكتب يف مساعدة الدول األطراف على تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص من   -٢١

وضع املعايري وتقدمي الدعم السياسايت واملساعدة العملياتية. فعلى الصعيد العاملي، خالل أعمال تتعلق ب
جنح املكتب، ضمن إطار مشروعه املعنون "العمل العاملي على منع ومواجهة االجتار باألشخاص 

املتحدة للطفولة، يف   العاملية للهجرة ومنظمة األمم املنظمةوهتريب املهاجرين" الذي ينفَّذ بالتشارك مع 
. ٢٠١٧نشاط يف جمال التصدي لالجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين يف عام  ١٠٠تنفيذ ما يزيد على 

وقد وطد هذا املشروع التعاون اإلقليمي يف املسائل اجلنائية املتعلقة باالجتار باألشخاص وهتريب 
للمدعني  األمريكية-برييةيالشبكة اإلاملهاجرين، بوسائل مشلت، مثًال، تنظيم حلقة عمل مشتركة مع 

  .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢١ إىل ١٩العامني ملكافحة االجتار باألشخاص، ُعقدت يف كولومبيا من 
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 ٧٣٥ن املكتب من الوصول إىل ومن خالل برناجمه العاملي ملكافحة االجتار باألشخاص، متكَّ  -٢٢
بلدًا. وعلى  ٤٠وممثلي املجتمع املدين من  من االختصاصيني املمارسني واملوظفني احلكوميني شخصًا

، بالتشارك مع املركز الدويل وجه اخلصوص، نظم املكتب يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا
لتطوير سياسات اهلجرة، حلقة عمل إقليمية ملنسِّقي مكافحة االجتار الوطنيني يف جنوب شرق 

اإلحالة الوطنية. كما عقد املكتب حلقيت تداُرس  أوروبا، ركَّزت على االستغالل اجلنسي وآليات
  ني يف اجلزائر وبوتسوانا. تقضائي
متوز/يوليه  ٣٠الذي احُتفل به يف وكان موضوع اليوم العاملي ملكافحة االجتار باألشخاص،   -٢٣

، "اْعَملوا على محاية األشخاص املتَّجر هبم وساعدوهم". ومبناسبة هذا اليوم، نظم املكتب ٢٠١٧
".وقد حققت محلة وسائط االتصال االجتماعي Soldالدائمة يف فيينا عرضا خاصا لفيلم "للبعثات 

التواصل  منصَّةعرب  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣٠ًة يف املوازية، اليت مشلت رسالة ُوجِّهت إىل العامل قاطب
مليون تعليق يف خمتلف أحناء العامل.  ٧٣، إذ اجتذبت ا"ثندركالب"، نطاَق وصوٍل قياسيًّ  االجتماعي
 أحداثًا العمل العاملي على منع ومواجهة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين""مشروع كما نظم 

يف بيشكيك وبروكسل م على محايتهم" الذي ُنظِّ الوَمْع. اعوا أصواهتمَمَدَعوية مثل املعرض املعنون "اسْ 
ويوم األمم  ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٨وفيينا مبناسبة يوم االحتاد األورويب ملكافحة االجتار يف 

  ، من أجل لفت االنتباه إىل شهادات الضحايا.٢٠١٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٤املتحدة يف 
ص: جتميٌع قة مناقشة جديدة حول "التعريف القانوين الدويل لالجتار باألشخارونشر املكتب و  -٢٤

   . اسُتهل توزيعها يف الدورة السادسة والعشرين للجنة." يف املسائل املطروحةرٌ لنتائج البحوث وَتَفكُّ 
ا جللسة االستماع التفاعلية غري الرمسية املتعددة فنيًّ وإىل جانب ذلك، قدم املكتب دعمًا  -٢٥

لعملية التحضري الجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى بشأن  اجلهات املعنية، اليت ُنظِّمت دعمًا
حزيران/يونيه  ٢٣تقييم خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص، املعقود يف 

شأن تنفيذ ب سي، وكذلك لالجتماع الرفيع املستوى نفسه، مما أفضى إىل صدور إعالن سيا٢٠١٧
  عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص.خطة 
 زاعاتالنيف سياق  باألشخاصلتقرير األمني العام عن االجتار  وأعد املكتب مشروعًا  -٢٦

. وُعرض التقرير على املجلس )S/2017/939( )٢٠١٦( ٢٣٣١بقرار جملس األمن  املسلحة عمالً 
، واليت اعتمد فيها املجلس قراره ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١، املعقودة يف ٨١١١يف جلسته 
٢٠١٧( ٢٣٨٨(.  

يف أداء دور قيادي يف الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال واستمر املكتب   -٢٧
أفضى إىل   مكافحة االجتار باألشخاص وحاَفَظ على أداء وظائفه التنسيقية ضمن إطار ذلك الفريق، مما

" الصادر Issue Brief 02استحداث مشترك ملنتجات هتدف إىل مناسقة تدابري التصدي لالجتار، مثل "
  ذلك الفريق والذي يتناول االجتار باألشخاص يف سياق األزمات اإلنسانية. عن
عات لضحايا االجتار االستئماين للترباألمم املتحدة  قدوندارة صإواستمر املكتب يف   -٢٨

منظمة غري حكومية  ١٨ـل دعمًا ٢٠١٧باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، الذي َقدَّم يف عام 
دًا، وبلغ جمموع لب ١٨ضحية اجتار باألشخاص يف  ٣ ٠٠٠كة، موفِّرا مساعدة متخصصة لنحو شري

http://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ar/S/2017/939
http://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
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، مجع الصندوق االستئماين تربعات جمموعها ٢٠١٧دوالرا. ويف عام  ٤٠٣ ٤٤٧املنح املقدمة 
  . ٢٠١٨مليون دوالر، سوف ُتستخدم ألغراض برناجمه الثالث للمنح الصغرية، الذي يبدأ عام  ١,٦٦

    
    واجلو ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحرمكافحة هت بروتوكول  -٣  

استمر املكتب يف مساعدة الدول األطراف على تنفيذ بروتوكول هتريب املهاجرين من خالل   -٢٩
أعمال تتعلق بوضع املعايري وتقدمي الدعم السياسايت واملساعدة العملياتية. ومتكَّن املكتب من الوصول 

ممارس من خالل أنشطته يف جمال املساعدة التقنية اليت اضطلع هبا ضمن إطار  ٢٠٠إىل أكثر من 
الربنامج العاملي ملكافحة هتريب املهاجرين، واليت مشلت حلقة عمل إقليمية حول منع ومكافحة هتريب 

  .املهاجرين من خالل تدعيم القدرة على فحص الوثائق األمنية، ُعقدت يف جنوب أفريقيا
 ١٣ن هتريب املهاجرين، ُعقد يف كينيا من ألفريق خرباء إقليمي بش اجتماعًاتب املكونظَّم   -٣٠
، هبدف صوغ خطة عمل ُأوىل وخارطة طريق الختاذ تدابري ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٥إىل 

  منسقة ملكافحة هتريب املهاجرين يف شرق أفريقيا.
عين بالتعاون عرب احلدود والتحقيقات اجتماع فريق اخلرباء اإلقليمي امل أيضًام املكتب ونظَّ  -٣١

املالية واملالحقات القضائية يف جنوب شرق أوروبا، مع التركيز على تعطيل التدفقات املالية املتأتية 
تشرين األول/أكتوبر  ٢٠إىل  ١٨من هتريب املهاجرين يف املنطقة. وُعقد االجتماع يف كرواتيا من 

  . بلدًا ١٤من  وارسمم و، وحضره مقررو سياسات واختصاصي٢٠١٧
، حلقة عمل تدريبية إقليمية لتعزيز ٢٠١٧أيار/مايو  ١١إىل  ٩وُعقدت يف مالطة، من   -٣٢

التعاون القضائي الدويل على مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق البحر األبيض املتوسط. وكانت 
رين حبرًا، وَجَمعت هذه احللقة هي الرابعة يف سلسلة حلقات عمل عرب إقليمية بشأن هتريب املهاج

أعضاء نيابات عامة وقضاة وممثلي سلطات مركزية من بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا واالحتاد 
األورويب، وكذلك من املفوضية األوروبية وعملية "صوفيا" املتوسطية التابعة للقوات البحرية لالحتاد 

فية حتسني االستفادة من التعاون القضائي األورويب واملكتب، لتقاُسم املمارسات اجليدة ولتعلُّم كي
  يف قضايا هتريب املهاجرين والكتساب معرفة باألدوات املتاحة لذلك الغرض.

، حلقة عمل دون ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٧إىل  ٢٥وعقدت يف تونس العاصمة، من   -٣٣
نهم أعضاء نيابة عامة إقليمية لتعزيز التعاون الدويل يف قضايا هتريب املهاجرين. والتقى فيها خرباء، م

  وضباط شرطة وموظفون يف وزارات خمتصة. من تونس ومصر وليبيا والسودان.
إيفاد "بعثة لتقييم الثغرات واالحتياجات" فيما خيص هتريب  أيضًاومشل تقدمي املساعدة التقنية   -٣٤

  املهاجرين يف جزر امللديف، اقُترحت فيها تعديالت على التشريعات املتعلقة بتهريب املهاجرين.
وأثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، واصل املكتب استحداث منائط تعليمية بشأن االجتار   -٣٥

ن ضمن إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة"، مشلت عناصر تعليمية باألشخاص وهتريب املهاجري
للمدارس االبتدائية والثانوية واجلامعات. ويف هذا الشأن، نظم املكتب، بالتعاون مع املعهد اجلامعي 
األورويب، حلقة عمل عنواهنا "عندما ينحرف مسار التهريب: من جرمية حبق الدولة إىل جرمية حبق 

كان اهلدف من هذه احللقة تدعيم الشراكات بني املكتب واملؤسسات التعليمية األشخاص". و
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واكتساب فهم أفضل حلالة البحوث املتعلقة بتهريب املهاجرين ووضع توصيات بشأن هذا املوضوع. 
  كما استهل املكتب جهدا حبثيا بشأن دور املرأة يف هتريب املهاجرين. 

ين للجنة، أطلق املكتب أداة سياساتية جديدة، هي وعلى هامش الدورة السادسة والعشر  -٣٦
ورقة مناقشة حول مفهوم "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" يف بروتوكول هتريب املهاجرين. 
وتبحث ورقة املناقشة يف التشريعات والسوابق القضائية من أجل اكتساب منظور مقارن بشأن 

ية أو املنفعة املادية األخرى" ضمن سياق هتريب املهاجرين، الكيفية اليت ُطبِّق هبا عنصر "املنفعة املال
حسب تعريفه الوارد يف الربوتوكول. كما واصل املكتب تطوير قاعدة بياناته اخلاصة بالسوابق 

قضية من  ٧٥٨القضائية املتعلقة بتهريب املهاجرين، ضمن إطار بوابة شريلوك، واليت كانت تضم 
  .٢٠١٧ل/ديسمرب والية قضائية يف كانون األو ٣٩
لعملية التشاور يف اجلمعية العامة  وقدَّم املكتب، من خالل الفريق العاملي املعين باهلجرة، دعمًا  -٣٧

م املكتب، واملنتظمة. وقدَّ املنظمةبشأن إعداد ميثاق عاملي بشأن الالجئني وميثاق عاملي للهجرة اآلمنة و
ت دورات مواضيعية غري رمسية للجمعية العامة للدورة اخلامسة من بني س على وجه اخلصوص، دعمًا

ن واالجتار واملنتظمة، كانت خمصصة ملوضوع هتريب املهاجري املنظمةبشأن تسهيل اهلجرة اآلمنة و
املعاصرة، مبا يف ذلك الكيفية املناسبة للتعرُّف على املهاجرين وضحايا  باألشخاص وأشكال الرقِّ

. وإىل ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٥و ٤تلك الدورة يف فيينا، يومي االجتار ومحايتهم ومساعدهتم؛ وُعقدت 
عددة اجلهات املعنية حول تجانب ذلك، دعم املكتب جلسة االستماع التفاعلية غري الرمسية الثانية امل

ين واالجتار رواملنتظمة، وأدار حلقة نقاش حول هتريب املهاج املنظمةإعداد ميثاق عاملي للهجرة اآلمنة و
. كما ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١١ت يف جنيف يف دشكال الرق املعاصرة، عقباألشخاص وأ

، مثَّل هناية ٢٠١٧شارك ممثلو املكتب يف اجتماع تقييمي عقد يف املكسيك يف كانون األول/ديسمرب 
  واملنتظمة. املنظمةاملرحلة التحضريية للميثاق العاملي للهجرة اآلمنة و

    
مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة  بروتوكول  -٤  

   مشروعة غري
استمر املكتب يف الترويج للتصديق على بروتوكول األسلحة النارية وتنفيذه. كما واصل   -٣٨

املكتب، من خالل برناجمه العاملي بشأن األسلحة النارية، جهوده الرامية إىل تدعيم ما تتخذه أجهزة 
ا ومكوناهتا العدالة اجلنائية يف الدول األعضاء من تدابري ملواجهة االجتار باألسلحة النارية وأجزائه

  وتبادل املعلومات فيما يتعلق بذلك االجتار. الدويل والذخرية ولتعزيز التعاون 
العاملية للجمارك  املنظمةالدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) و املنظمةواشترك املكتب مع   -٣٩

"، يف بنن TRIGGER IIIمسها "ايف تنفيذ عملية ُشَرطية متزامنة عابرة للحدود استغرقت مخسة أيام، 
 سالحًا ١٣٠وبوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومايل وموريتانيا والنيجر ونيجرييا، أفضت إىل ضبط 

يكوف وعدة عبوات من الذخرية، كما أفضت إىل نبندقية هجومية من طراز كالش ٤٩، منها ناريا
شرطة األورويب طلب اقتفاء دوليا. كما شارك املكتب يف "أيام العمل املشترك ملكتب ال ٥٠توجيه 

من االحتاد األورويب  بلدًا ٦٨" وأسهم فيها. وأفضت تلك العمليات، اليت شارك فيها ٢٠١٧لعام 
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عبوة من الذخرية وجمموعة واسعة من السلع  ٧ ٠٩٥ويًّا نار سالحًا ١٣٦وخارجه، إىل ضبط 
  األخرى غري املشروعة والسلع املهرَّبة. 

بادل املعلومات، واصل املكتب تشجيع التبادالت املنتظمة ومن أجل تعزيز التعاون الدويل وت  -٤٠
بني املمارسني يف جمايل مراقبة األسلحة النارية والعدالة اجلنائية من خالل تكوين مجاعة من املمارسني. 

 ١١من  ممارسًا ٦٠ويف هذا الصدد، نظم املكتب عدة اجتماعات إقليمية، التقى فيها ما يزيد على 
(اجلزائر ومايل واملغرب وموريتانيا والنيجر) وغرب البلقان (ألبانيا والبوسنة واهلرسك يف أفريقيا  بلدًا

واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وصربيا وكرواتيا) لتقاسم ومناقشة التجارب 
ألسلحة وس املستفادة فيما يتعلق بالتحقيق يف جرائم االجتار باراملكتسبة واملمارسات اجليدة والد

النارية ومالحقة مرتكبيها. كما استهل املكتب جهدا يهدف إىل جتميع قضايا االجتار باألسلحة 
النارية اليت مت التحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها، بغية نشرها يف نبذة عن قضايا االجتار باألسلحة 

  النارية ُتركز بصفة خاصة على التعاون الدويل.
املنهاج التدرييب الشامل بشأن التحقيق يف جرائم االجتار باألسلحة واستمر املكتب يف تنفيذ   -٤١

موظفا من بوركينا فاسو وتشاد واجلزائر ومايل يف  ٦٠النارية وسائر اجلرائم املتصلة هبا، ودرَّب حنو 
  غضون الفترة املشمولة هبذا التقرير.

    
      ةعرب الوطني املنظَّمةالربط الشبكي من أجل مكافحة اجلرمية   -دال  

    الربط الشبكي بني أجهزة إنفاذ القانون  -١  
عرب الوطنية  املنظَّمةيف إطار الربنامج العاملي بشأن بناء شبكات فعالة ملكافحة اجلرمية   -٤٢

("بيناتوك") التابع للمكتب. واصل املكتب، ضمن إطار مبادرة "الربط بني الشبكات". بناء صالت 
واملنظمات الدولية واإلقليمية القائمة املعنية بإنفاذ القانون، وكذلك تعاون عمليايت أوثق بني املراكز 

يهدف  دعمًام املكتب لبلدان يف عدد من املناطق دَّمع شبكات وحدات االستخبارات املالية. كما ق
إىل تدعيم مراكز التعاون اإلقليمي و/أو إنشاء مراكز جديدة، بغية تعزيز تقاُسم املعلومات 

تعلقة باجلرائم وتنسيق العمليات املعقَّدة املتعددة األطراف اليت تستهدف مجيع أشكال االستخبارية امل
  والتدفقات املالية غري املشروعة. املنظَّمةاجلرمية 
يف مبادرهتا الرامية  وواصل املكتب اخنراطه مع بلدان منطقة جنوب آسيا من أجل املضي قدمًا  -٤٣

ويف إطار عرب الوطنية.  املنظَّمةليمي جلنوب آسيا بشأن اجلرمية إىل إنشاء مركز استخبارايت وتنسيقي إق
")، التابعة للربنامج العاملي TrainNetمبادرة شبكة مؤسسات التدريب على إنفاذ القانون ("

("بيناتوك")، واصل املكتب تيسري الربط الشبكي بني مؤسسات التعليم والتدريب املعنية بإنفاذ القانون 
  ناهج ومواد التدريب وأدواته وطرائقه واملمارسات الُفضلى، وكذلك تبادل املدربني. من أجل تبادل امل

، استضافت حكومة املكسيك، بالتنسيق مع اجلماعة الشَُّرطية ٢٠١٧آب/أغسطس ويف   -٤٤
نفاذ إاخلاصة ب" TrainNet"للبلدان األمريكية ("األمريبول")، االجتماع الثالث ضمن إطار مبادرة 

قيق يف جرائم غسل األموال بواسطة حالذي ركز على املبادرات التدريبية املتعلقة بالتالقانون، 
  العمالت املشفَّرة، وعلى مواجهة تدفقات األسلحة غري املشروعة وعلى مواضيع أخرى. 
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: تعزيز التحقيقات اجلنائية CRIMJUSTوعقب البداية الرمسية للربنامج اجلديد املسمى "  -٤٥
الالتينية والكارييب وغرب  أجهزة العدالة اجلنائية على امتداد درب الكوكايني يف أمريكاوالتعاون بني 

نشاطا  ٦٢ ه)"، نفذ املكتب، بدعم مايل من االحتاد األورويب، ما جمموع٢٠١٦-٢٠٢٠أفريقيا (
 هبدف حتسني القدرات التقنية للجهات الفاعلة يف ميدان العدالة اجلنائية من أجل مكافحة اجلرمية

  موظف.  ١ ٦٠٠على امتداد درب الكوكايني، استفاد منها ما يزيد على  املنظَّمة
، الذي ينفذه املكتب بالتشارك مع اإلنتربول ومؤسسة الشفافية CRIMJUSTوقدم برنامج   -٤٦

املتعددة -(األرجنتني وإكوادور والربازيل وبنما وبوليفيا (مجهورية بلدًا ١٢الدولية، مساعدة تقنية إىل 
كولومبيا ونيجرييا). كابو فريدي وبيساو و-القوميات) وبريو واجلمهورية الدومينيكية وغانا وغينيا

الت املساعدة الرئيسية: بناء القدرات؛ وتدعيم قدرة مؤسسات العدالة اجلنائية (أجهزة اومشلت جم
املتصلة هبا  املنظَّمةواجلرائم  املخدِّراتن والسلطات القضائية) على كشف جرائم االجتار بإنفاذ القانو

والتحقيق يف تلك اجلرائم ومالحقة مرتكبيها ومقاضاهتم؛ وتعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي بني 
  مؤسسات العدالة اجلنائية؛ وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة اجلنائية ومساءلتها.

توىل قيادهتا موظفو  ،٢٠١٧يف عام إطالق عملية أقاليمية  أيضًا CRIMJUSTتاح برنامج وأ  -٤٧
وتفكيك  املخدِّراتمن  طنًّا ٥٥إىل ضبط ما يزيد على ، وأفضت بلدًا ١٣استخبارات وشارك فيها 

  .شخصًا ٣٥٠وتوقيف أكثر من يًّا سر خمتربًا ٢٠
    

    الربط الشبكي بني األجهزة القضائية  -٢  
 املنظَّمةالربنامج العاملي لتعزيز قدرات الدول األعضاء على منع ومكافحة اجلرائم استمر   -٤٨

واخلطرية، التابع للمكتب، يف تعزيز التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية على الصعيدين الدويل 
، واصل ٢٠١٧من خالل دعم شبكات التعاون القضائي اإلقليمية. ويف عام  خصوصًاواإلقليمي، و

 املنظَّمةالربنامج دعم شبكة السلطات املركزية والنيابات العامة يف غرب أفريقيا ملكافحة اجلرمية 
)WACAPسلطات املركزية والنيابات العامة يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد من أجل ل)، وشبكة ا

عرب الوطنية يف آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، وشبكة التعاون القضائي  املنظَّمةرمية التصدي للج
  ملنطقة البحريات الكربى. 

اخلاص بتدريب املدربني  WACAP، واصل املكتب دعم برنامج شبكة ٢٠١٧ويف عام   -٤٩
النظراء. يف جمال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، الذي استهدف تسهيل نقل املعارف بني 

من أعضاء النيابات العامة والقضاة وموظفي أجهزة  ٣٣٣ونظمت دورات تدريب املدربني لصاحل 
 وغينيا وغانا وغامبيا والسنغال وتوغو فاسو وبوركينابنن نتربول يف إلإنفاذ القانون وموظفي ا

   .اونيجريي والنيجر ومايل وليربيا ديفوار وكوت فريدي وكابوبيساو -وغينيا
برامج وشبكات أخرى من أجل تعزيز التعاون الدويل يف مع  WACAPوتعاونت شبكة   -٥٠

 املنظَّمةاملسائل اجلنائية وتعزيز قدرة ممارسي العدالة اجلنائية على التحقيق يف خمتلف أشكال اجلرائم 
يف تنظيم دورة  معًا WACAPوشبكة  CRIMJUSTعرب الوطنية ومالحقة مرتكبيها. واشترك مشروع 

يف غانا ونيجرييا على تقاسم املمارسات اجليدة يف  املخدِّراتيب موظفي جهازي مكافحة لتدر
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 ٢٨إىل  ٢٦وعلى تعزيز التعاون عرب احلدود، ُعقدت من  املخدِّراتجمال مالحقة قضايا االجتار ب
  .٢٠١٧أيلول/سبتمرب 

باسترداد غرب أفريقيا املشتركة بني األجهزة املعنية وشبكة  WACAPوعقدت شبكة   -٥١
. وضم ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٦إىل  ٢٤يف السنغال من  مشتركًا املوجودات اجتماعًا

موظفا من مجيع بلدان اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  ٤٠املشاركون ما يزيد على 
تومي وبرينسييب وموريتانيا وحمكمة العدل التابعة لإليكواس ن (اإليكواس)، وكذلك من سا

ية اإليكواس. وناقش املشاركون التحديات املتعلقة بتسليم املجرمني داخل منطقة اإليكواس، ومفوض
  حجز العائدات اإلجرامية وجتميدها ومصادرهتا وإدارهتا. يف وما يواجه من عقبات 

، حلقة عمل إقليمية بشأن ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٥و ١٤وُعقدت يف فيينا، يومي   -٥٢
وهتريب املهاجرين، اشترك يف تنظيمها مشروع "العمل العاملي على منع ومواجهة االجتار باألشخاص 

، وحضرها خرباء ومنسِّقون تابعون لشبكة WACAPاالجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين" وشبكة 
WACAP فاسو والسنغال وغامبيا وغانا وكوت ديفوار ومايل والنيجر ونيجرييا. من بوركينا  

، حلقة عمل أقاليمية بشأن استخدام األدلة اإللكترونية ٢٠١٧يف عام  وُعقدت يف طشقند  -٥٣
من مراكز التدريب القضائي يف أذربيجان  حماضرًاو قاضيًا ٤٣يف اإلجراءات اجلنائية، حضرها 

  وأرمينيا وأوزبكستان وتركمنستان وجورجيا وكازاخستان وقريغيزستان. 
، أعلن مكتب ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢و ١وأثناء اجتماع عقد يف اخلرطوم يومي   -٥٤

املبعوث اخلاص لألمني العام يف منطقة البحريات الكربى عن إنشاء شبكة التعاون القضائي ملنطقة 
شبكات مشاهبة أخرى. وذلك باالشتراك مع و WACAPالبحريات الكربى، اليت تتبع منوذج شبكة 

دويل املعين مبنطقة البحريات الكربى وبدعم من املكتب. وسوف يشترك يف قيادهتا كل من املؤمتر ال
دولة (هي  ١٢املؤمتر الدويل واملكتب، بدعم سياسي من مكتب املبعوث اخلاص. وسوف تضم 

زانيا املتحدة ومجهورية الكونغو أنغوال وأوغندا وبوروندي ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية تن
  ).راطية وجنوب السودان ورواندا وزامبيا والسودان والكونغو وكينياالدميق
، اجتماع غري رمسي لشبكات التعاون ٢٠١٧ين األول/أكتوبر رتش ٤وُعقد يف فيينا، يف   -٥٥

القضائي اإلقليمية. ومثِّلت يف االجتماع شبكة الكومنولث ملوظفي االتصال والشبكة القضائية 
التعاون  وشبكة WACAPاألمريكية للتعاون القضائي الدويل وشبكة -ةاألوروبية والشبكة اإليبريي

القضائي ملنطقة البحريات الكربى وشبكة السلطات املركزية والنيابات العامة يف بلدان املنشأ والعبور 
برز أعرب الوطنية يف آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. و املنظَّمةواملقصد من أجل التصدي للجرمية 

افع زيادة التعاون وتقاسم املعلومات وتبادل املشاركة يف أنشطة الدول األخرى. واتُّفق املشاركون من
  غري رمسية لضمان التقاء أعضاء الشبكة مرة واحدة على األقل كل سنة. على إنشاء آلية تنسيق
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واجلرمية يف جمال مكافحة  املخدِّراتأنشطة مكتب األمم املتحدة املعين ب  -هاء  
    باملمتلكات الثقافية  االجتار

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم واصل املكتب، بالتعاون مع خمتلف الشركاء، مبا يف ذلك   -٥٦
والثقافة (اليونسكو) واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص (اليونيدروا) واإلنتربول ومنظمة األمن 

ل األعضاء من أجل تدعيم ما تتخذه أجهزهتا والتعاون يف أوروبا، تقدمي املساعدة التقنية إىل الدو
املعنية بالعدالة اجلنائية من تدابري ملواجهة االجتار باملمتلكات الثقافية، وذلك بوسائل منها تعميم 
املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملواجهة االجتار باملمتلكات الثقافية 

  رائم أخرى، وتعميم أداة املساعدة العملية اليت استحدثها املكتب.وما يتصل به من ج
ملوظفني من األردن  دعمًا، شارك املكتب يف أنشطة لبناء القدرات ٢٠١٧ومنذ أيار/مايو   -٥٧

لبانيا وباكستان وبلغاريا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلبل األسود واجلزائر أوأرمينيا وإسرائيل و
  اليوغوسالفية سابقا وصربيا وقربص والتفيا ولبنان واليونان.ومجهورية مقدونيا 

، واصل املكتب تلقي معلومات من الدول األعضاء ٦٨/١٨٦بقرار اجلمعية العامة  عمًالو  -٥٨
بغرض منع  املنظَّمةة بشأن تعيني جهات اتصال لتيسري التعاون الدويل ضمن نطاق اتفاقية اجلرمي

  االجتار باملمتلكات الثقافية ومكافحته، كما واصل تعميم تلك املعلومات عليها.
يف عمله الوثيق مع شركائه، مبا يف ذلك اليونسكو واإلنتربول، بشأن تنفيذ واستمر املكتب   -٥٩

، وقرار جملس العراقي والسورياملتعلق بصون التراث الثقايف  )٢٠١٥( ٢١٩٩قرار جملس األمن 
هبا من جانب اجلماعات اإلرهابية  املتعلق بتدمري املمتلكات الثقافية واالجتار )٢٠١٧( ٢٣٤٧األمن 

  زاع املسلح.ويف حاالت الن
    

واجلرمية يف جمال مكافحة  املخدِّراتاألمم املتحدة املعين بأنشطة مكتب   -واو  
    السيربانية اجلرمية

تقدمي املساعدة لتطوير قدرة واصل الربنامج العاملي املعين باجلرمية السيربانية، التابع للمكتب،   -٦٠
ومقاضاهتم  الدول األعضاء على منع مجيع أنواع اجلرمية السيربانية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها

فريقيا وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز وجنوب شرق آسيا. وقدم أيف أمريكا الوسطى وشرق 
رفيعة املستوى وتوفري التدريب ملا يزيد إحاطات الربنامج دعمه للدول األعضاء من خالل تقدمي 

ملنطوية على القضايا ا خصوصًامن أعضاء الربملانات بشأن التحقيق يف اجلرائم السيربانية، و ٩٠على 
استغالل جنسي لألطفال والتعدي عليهم عرب اإلنترنت، وبشأن عمليات االستدالل اجلنائي الرقمية 

  والتحريات املتعلقة بالعمالت املشفرة، وكذلك بتوفري املعدات الالزمة ملوظفي اخلطوط األمامية. 
، اجتماع فريق خرباء اشترك يف تنظيمه ٢٠١٨شباط/فرباير  ١٣و ١٢وُعقد يف فيينا، يومي   -٦١

املكتب واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب، بالتعاون مع الرابطة الدولية ألعضاء النيابات 
العامة. وكان اهلدف من االجتماع إرساء أساس إلعداد دليل عملي ملوظفي السلطات املركزية 

من الواليات واملحققني من أجل تسهيل احلصول على أدلة إلكترونية وأعضاء النيابات العامة 
العابرة للحدود.  املنظَّمةالقضائية األجنبية يف سياق التحقيقات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب واجلرمية 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/186
http://undocs.org/ar/A/RES/68/186
http://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2347(2017)
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ووفر االجتماع للمشاركني فرصة لتقاسم معلومات عن القوانني الداخلية وكتيبات إرشادية، 
فيها على أدلة إلكترونية من مقدمي خدمات االتصاالت  ُحِصلت واقعية وكذلك أمثلة حلاال

   املوجودين يف واليات قضائية أجنبية.
، االجتماع الثالث لفريق اخلرباء املعين ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٣إىل  ١٠وُعقد يف فيينا، من   -٦٢

إىل  ٣لذلك الفريق من  بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية؛ وسوف ُيعقد االجتماع الرابع
، وكذلك خلطة عمل فريق اخلرباء للفترة ٢٦/٤لقرار اللجنة  وفقًا. و٢٠١٨نيسان/أبريل  ٥

ملناقشة املوضوعني  منصَّةبصيغتها اليت أقرها املكتب املوسَّع، وفَّر االجتماع  ٢٠٢١-٢٠١٨
  خلطة العمل؛ ومها التشريعات واألطر، والتجرمي.الرئيسني األوَّلني 

    
    الفساد  -ثالثًا  
    مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ألف  

الدورة السابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف  تعقد  -٦٣
 ١٦٠مشارك مثلوا  ٢ ٠٠٠. وحضر املؤمتر حنو ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠إىل  ٦فيينا من 

حدثا خاصا تناولت  ٣٢دولة عضوا وكثريا من املنظمات الدولية وغري احلكومية. وُعقد أثناء املؤمتر 
ؤمتر اعتماد القرارات التالية: تلف املسائل املتعلقة مبكافحة الفساد. ومشلت اإلجراءات اليت اختذها املخم

، املتعلق بتعزيز املساعدة القانونية املتبادلة ألغراض التعاون الدويل واسترداد ٧/١(أ) القرار 
له على حنو أكثر فعالية، ، املتعلق مبنع ومكافحة الفساد جبميع أشكا٧/٢املوجودات؛ و(ب) القرار 

مبا يف ذلك عندما يتعلق األمر مبقادير هائلة من املوجودات، باالستناد إىل هنج شامل متعدد 
، املتعلق بتعزيز ٧/٣التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ و(ج) القرار  وفقًاالتخصصات، 

، املتعلق ٧/٤؛ و(د) القرار ملكافحة الفساد املساعدة التقنية لدعم التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة
بتعزيز أوجه التآذر بني املنظمات املعنية املتعددة األطراف اليت هي مسؤولة عن آليات االستعراض 

ز التدابري الوقائية ملكافحة الفساد؛ ي، املتعلق بتعز٧/٥) القرار القائمة يف جمال مكافحة الفساد؛ و(ه
، املتعلق بتعزيز ٧/٧مبتابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد؛ و(ز) القرار ، املتعلق ٧/٦القرار  و(و)

، ٧/٨تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزريَّة الصغرية النامية؛ و(ح) القرار 
اهليئات  ، املعنون "عمل٧/١ر املتعلق بالفساد يف جمال الرياضة. ويف الدورة نفسها، اعتمد املؤمتر املقرَّ

  ).CAC/COSP/2017/14الفرعية اليت أنشأها املؤمتر" (انظر الوثيقة 
    

    تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد آلية استعراض  -١  
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، يف دورته الثالثة اليت  الدول اعتمد مؤمتر  -٦٤

، املعنون "آلية االستعراض"، الذي أنشأ آلية استعراض ٣/١، القرار ٢٠٠٩ عقدت يف الدوحة يف عام
. وعقد فريق استعراض التنفيذ، الذي يشرف على عمل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادتنفيذ 
 ٨و ٧ ، ودورته الثامنة املستأنفة يومي٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣إىل  ١٩، دورته الثامنة من اآللية

يف فيينا. ونظر الفريق، ضمن مجلة أمور، يف مسائل تنفيذ االتفاقية،  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب 
  وأداء آلية استعراض التنفيذ، واملساعدة التقنية، ومسائل امليزانية.

http://undocs.org/ar/A/RES/26/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/14
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، املعنون "املنظمات غري احلكومية وآلية استعراض ٤/٦لقرار املؤمتر  وفقًاوىل جانب ذلك، إو  -٦٥
"، نظمت األمانة جلسة إحاطة للمنظمات غري احلكومية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  على هامش الدورة الثامنة لفريق استعراض التنفيذ. وترأس اجللسة نائب رئيس املؤمتر.
، الذي ٢٠١٧إىل آلية استعراض التنفيذ وإىل فريق استعراض التنفيذ يف عام  وقدم املكتب  -٦٦

خدمات تقنية وفنية مشلت توفري التدريب  ،ميثل السنة الثانية من الدورة الثانية آللية االستعراض
واملساعدة خلرباء حكوميني من الدول املستعَرضة والدول املستعِرضة، ودعم االستعراضات القطرية 

تقارير مواضيعية عن اجتاهات التنفيذ وما يتصل هبا من احتياجات املساعدة التقنية املستبانة  وإصدار
حالة تنفيذ أثناء عملية االستعراض. ويف هذا الصدد، نشرت األمانة الطبعة الثانية من الدراسة املعنونة "

 تتضمن حتليال "، اليتالدويلاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون 
اليت كانت قد أجنزت وقت إعداد الدراسة. املتأتية من االستعراضات القطرية  واضيعيةمعمقا للنتائج امل

كما أعدت األمانة مذكرة عنواهنا "جمموعة من التوصيات واالستنتاجات غري امللزمة القائمة على 
رابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد" الدروس املستفادة بشأن تنفيذ الفصلني الثالث وال

)CAC/COSP/2017/5 .وتتضمن املذكرة ملحة عامة عن التوصيات املنبثقة عن االستعراضات القطرية .(  
وافية للتقارير القطرية خالصة  ١٦٢شرت ويف وقت إعداد هذا التقرير، كانت قد ُأجنزت وُن  -٦٧

خالصات ضمن إطار الدورة الثانية. كما قدم املكتب،  ٤املندرجة ضمن إطار الدورة األوىل لآللية و
استجابة "للمالحظات املنبثقة من االستعراضات، مساعدات تقنية متثلت، ضمن مجلة أمور، يف 

  رات وأنشطة ظرفية أخرى.صوغ خطط عمل واستراتيجيات وتشريعات ملكافحة الفساد" وبناء القد
دوالر  ١٤ ٠٨٦ ٦٠٠ آللية االستعراض تربعات جمموعها دعمًا، وردت ٢٠١٠ومنذ عام   -٦٨

 سويسراو السويدو تركياو بنماو الربازيلو إيطالياو أملانياو أسترالياو االحتاد الروسي مقدمة من
 ملكة العربية السعوديةاملو املكسيكو املغربو ليختنشتاينو كنداو قطرو فرنساو عمانو الصنيو
برنامج األمم املتحدة و اليابانو الواليات املتحدةو هولنداو النمساو النرويجو اململكة املتحدةو

 إكوادوروإسرائيل و أرمينياو األرجنتنيو االحتاد الروسي كما قدم مسامهات عينية كل من .اإلمنائي
 الربازيلو البحرينو بابوا غينيا اجلديدةو إيطالياو أوزبكستانو أنغوالو اإلمارات العربية املتحدةو
اجلمهورية و جزر سليمانو جزر البهاماو تركياو بوركينا فاسوو بوتسواناو بننو الربتغالو

 غريناداو غابونو عمانو طاجيكستانو الصنيو سوازيلندو السنغالو سنغافورةو الدومينيكية
 ليختنشتاينو كينياو كرييباسو كولومبياو ونالكامريو كازاخستانو كابو فريديو فيجيو فانواتوو
 نيبالو النمساو موزامبيقو موريتانياو اململكة العربية السعوديةو املغربو مصرو مدغشقرو ماليزياو
  )١(.اليونانو اهلندو
    

  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبكافحة الفساد  -٢  
تناول الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبكافحة الفساد يف اجتماعه   -٦٩

، ٦/٦، مسألة تنفيذ قرار املؤمتر ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١الذي عقد يف فيينا من الثامن، 

__________ 

 .٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ١٨إىل املعلومات املتاحة يف  استنادًا  )١(  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/5
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ة مسائل مواضيعي أيضًااملعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد". كما ناقش الفريق العامل 
إلدراجها يف جدول األعمال املؤقت لدورته التالية، تتعلق باملمارسات اجليدة واملبادرات املتخذة يف 

 ٢٤إىل  ٢٢جمال منع الفساد اليت اتفق عليها يف اجتماعه السابع، الذي عقد يف فيينا من 
واليت مشلت توعية طالب )، CAC/COSP/WG.4/2016/5(انظر الوثيقة  ٢٠١٦آب/أغسطس 

من اتفاقية مكافحة  ١٣(ج) من املادة  ١املدارس واجلامعات بشأن جهود مكافحة الفساد (الفقرة 
  من اتفاقية مكافحة الفساد). ١١و ٨و ٧زاهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية (املواد والن ،الفساد)

، املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع ٧/٦ه السابعة القرار واعتمد املؤمتر يف دورت  -٧٠
الفساد". الذي قرر فيه، ضمن مجلة أمور، أن يواصل الفريق العامل عمله وأن يعقد اجتماعني على 

، املعنون "تعزيز التدابري الوقائية ٧/٥القرار  أيضًااألقل قبل دورة املؤمتر الثامنة. واعتمد املؤمتر 
ساد"، الذي قرر فيه أن تشمل أعمال االجتماع القادم للفريق العامل احلكومي الدويل ملكافحة الف

املفتوح العضوية املعين مبكافحة الفساد املوضوعني التاليني: (أ) استخدام نظم إقرارات الذمَّة املالية 
  احل.صومدى فعاليتها؛ و(ب) تضارب امل

    
    العضوية املعين باسترداد املوجوداتالفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح   -٣  

ناقش الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات يف   -٧١
، ضمن مجلة أمور، ٢٠١٧ب/أغسطس آ ٢٥و ٢٤اجتماعه احلادي عشر، الذي عقد يف فيينا يومي 

من االتفاقية. كما ناقش  ٥٦للمادة  وفقًاويف الوقت املناسب، يًّا لة تقاسم املعلومات استباقمسأ
. ووفر ٦/٢لقرار املؤمتر  وفقًاويضهم عاملمارسات اجليدة يف جمال استبانة ضحايا الفساد ومعايري ت

تقنية يف جمال قة ببناء القدرات وتقدمي املساعدة اللللمناقشات املتع حمفًال أيضًااجتماع الفريق العامل 
، رحَّب الفريق بإحاطة قدمها ممثلو املكتب عن املساعدة التقنية استرداد املوجودات. ويف هذا الصدد

وبناء القدرات، مبا فيها املساعدة املقدمة من املبادرة املشتركة بني البنك الدويل واملكتب بشأن 
  استرداد املوجودات املسروقة (مبادرة "ستار"). 

نشورا عنوانه "اإلدارة الفعالة ويف الدورة السابعة ملؤمتر الدول األطراف، أصدر املكتب م  -٧٢
رف يف املوجودات املحجوزة واملصادرة"، مثل استمرارا لعمل املكتب بشأن إدارة املوجودات صوالت

رف فيها وبشأن استبانة املمارسات اجليدة يف جمال إدارة املوجودات صاملحجوزة واملصادرة والت
مية املستدامة. ويف الدورة نفسها، اعتمد املؤمتر رف فيها لدعم التنصاملسروقة املستردَّة واملعادة والت

، املعنون "تعزيز املساعدة القانونية املتبادلة ألغراض التعاون الدويل واسترداد ٧/١القرار 
املوجودات"، الذي قرر فيه أن يواصل الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات عمله بسبل منها: 

ضلى املتعلقة باستبانة الضحايا وتعويضهم؛ و(ب) إجراء (أ) مجع معلومات عن املمارسات الف
للتحديات املرتبطة بأطراف ثالثة؛ و(ج) مجع بيانات عن املمارسات الفضلى يف جمال تقاسم حتليالت 

املعلومات يف الوقت املناسب بني الدول؛ و(د) إجراء حتليل لكيفية حتسني التواصل والتنسيق بني 
  ال استرداد املوجودات.خمتلف شبكات املمارسني يف جم
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    األمم املتحدة ملكافحة الفساداء املعنيون بتعزيز التعاون الدويل ضمن إطار اتفاقية اخلرب  -٤  
لتعزيز التعاون الدويل ضمن ُعقد اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل السادس املفتوح املشاركة   -٧٣

. وأجرى اخلرباء ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٧و ٦إطار اتفاقية مكافحة الفساد يف فيينا يومي 
املشاركون يف االجتماع تقييما لالستعراضات القطرية املتعلقة بتنفيذ أحكام الفصل الرابع من اتفاقية 

حديات القائمة والتجارب الناجحة واملمارسات مكافحة الفساد، مبا فيها االستنتاجات املتعلقة بالت
اجليدة، وكذلك الدروس املستفادة واالحتياجات من املساعدة التقنية. ودعا اخلرباء الدول األطراف 
إىل مواصلة تبادل املساعدة يف جمال التحقيق يف قضايا الفساد ومالحقتها باستخدام االتفاقية على حنو 

دويل. كما ناقش اخلرباء التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية فعال كأساس قانوين للتعاون ال
والنظم اإللكترونية، وحتديثا أجراه  واستخدام األدوات ،لكشف اجلرائم املندرجة ضمن نطاق االتفاقية

  املكتب لألدوات واخلدمات اخلاصة بتعزيز التعاون الدويل.
    

    وتنفيذها األمم املتحدة ملكافحة الفسادالترويج للتصديق على اتفاقية   -باء  
    األدوات وبناء املعارف  -١  

. وأثناء الدورة السابعة واصل املكتب إعداد وتعميم أدلة إرشادية وكتيبات وأدوات أخرى  -٧٤
وطبعة حمدَّثة  ،ُكتيِّب عن تدابري مكافحة الفساد يف السجونللمؤمتر، أصدر املكتب منشورين مها: 

نفاذ القانون، والتعاون إحالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: التجرمي واملعنونة "للدراسة 
". كما أصدر املكتب، من خالل مبادرة ستار، املبادئ التوجيهية لضمان فعالية استرداد الدويل

  ا. بالتعاون مع اإلدارة االحتادية للشؤون اخلارجية يف سويسر )٢(املوجودات املسروقة"،
 UNODC IOCوأصدر املكتب، بالتشارك مع اللجنة األوملبية الدولية، منشورا عنوانه "  -٧٥

Study on Criminal Law Provisions for the Prosecution of Competition Manipulation"  ملساعدة
  .الدول على تدعيم أطرها التشريعية يف جمال نزاهة األلعاب الرياضية

املوجهة إىل القطاع اخلاص، املعنونة "مكافحة م اإللكتروين التفاعلية لتعلُّوأصبحت أداة ا  -٧٦
  .مستعمل ٢٤٧ ٥٠٠لغة، وشارك يف الدورة حىت اآلن  ٢٣الفساد" متاحة اآلن بـ

جمموعه  األدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة الفساد ("تراك") ما بوابةوتلقت صفحة   -٧٧
 ٥٦ ٠٦٨وقت إعداد هذا التقرير تتضمن بة ا، وكانت البو٢٠١٧يف عام  زيارة ٥٤ ٤٨٨
  .يًّاقانون ًاحكم
يف جهوده الرامية إىل توفري موارد خاصة مبناطق وبلدان معينة. ويف  أيضًاواستمر املكتب   -٧٨

، نشر املشروع اإلقليمي ملنطقة املحيط اهلادئ بشأن مكافحة الفساد، املشترك بني ٢٠١٧عام 
 Pacific Regional Anti-Corruption Project published املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، "

the Pacific Youth Anti-Corruption Advocate’s Toolkit .بالتعاون مع جملس شباب املحيط اهلادئ "
كما عمل املكتب على إعداد كتيب عن الرشوة األجنبية والتعاون الدويل يف جنوب شرق آسيا. 

__________ 

 . https://guidelines.assetrecovery.org/guidelinesانظر   )٢(  
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ويف كولومبيا، أنشأ املكتب قاعدة بيانات إلكترونية حتتوي على دراسات حالة عن كيفية تصدي 
  رية لتحديات الفساد.املنشآت التجا

    
    تقدمي املساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢  

ذ املكتب جمموعة واسعة من أنشطة املساعدة التقنية املصممة ألغراض خاصة على الصعيد نفَّ  -٧٩
انيون املعنيون مبكافحة العاملي واإلقليمي والوطين. فعلى سبيل املثال، أدى مستشارو املكتب امليد

  الفساد دورا مهما يف توفري خربات فنية سريعة املنال بتقدمي إرشادات موقعية.
أمريكا الوسطى  إىل كل منرين ذوي مسؤوليات إقليمية ااملكتب مستش ويوفد  -٨٠

ب أفريقيا ووسطها. ومثة روالكارييب، واملحيط اهلادئ، وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، وغ
عاملي كبري مقره يف فيينا، ومستشارون ذوو تركيز وطين موجودون يف السلفادور وغيانا مستشار 

 ١٢وقطر. وإىل جانب ذلك، نفذت املكاتب امليدانية التابعة للمكتب مشاريع على األرض يف 
  )٣(.دولة، وكذلك يف كوسوفو

عاهتا اخلاصة مبنع للمساعدة يف حتسني تشري ويواصل املكتب تلقي طلبات من الدول التماسًا  -٨١
الفساد ومكافحته، تستند يف كثري من األحيان إىل توصيات منبثقة من االستعراضات القطرية. ويف 
أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، ساعد املكتب تسع دول على صياغة تشريعاهتا املتعلقة مبكافحة 

  الفساد أو تعديلها.
  

  هاالتحري عن جرائم الفساد ومالحقة مرتكبي
عمل املكتب مع الدول على بناء قدرات يف قطاع العدالة اجلنائية، بوسائل منها توفري   -٨٢

برامج تدريبية، مشلت مواضيع مثل إساءة استغالل السلطة والتحريات املالية واملساعدة القانونية 
زة إنفاذ املتبادلة وأساليب التحري اخلاصة، لصاحل املحققني وأعضاء النيابة العامة وموظفي أجه

  دولة. ٢٣القانون يف 
وإىل جانب ذلك، قدم املكتب إىل أربع دول مساعدة تشريعية يف صياغة قوانني حلماية   -٨٣

تدريبية على محاية املبلِّغني والشهود يف مخس دول. وعالوة على ذلك،  عمل املبلِّغني، ونظم حلقات
  لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم يف جمال صوغ سياسته اجلديدة بشأن املبلِّغني. دعمًاقدم املكتب 

لقات عمل حودعم املكتب جهود مكافحة الفساد وغسل األموال بوسائل مشلت عقد   -٨٤
. ويف منطقة دولة بشأن التحريات واملالحقات واملساعدة يف صياغة التشريعات ١٢تدريبية يف 

بشأن غسل يًّا إقليميًّا تدريب اإلقليمي ملكافحة الفساد يف املنطقة برناجمًا املحيط اهلادئ، نظم املشروع
  األموال حضره مشاركون من مخس دول. 

زاهة، بوسائل وعمل املكتب مع موظفي أجهزة إنفاذ القانون يف ست دول على تعزيز الن  -٨٥
اطر الفساد مشلت املساعدة على صياغة إجراءات عمل موحدة وعلى وضع منهجية مواضع خم

__________ 

 ). ١٩٩٩( ١٢٤٤ نينبغي فهم مجيع اإلشارات إىل كوسوفو يف هذه الوثيقة مبا يتوافق مع قرار جملس األم  )٣(  
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واستراتيجيات لتعزيز نزاهة املؤسسات. وعالوة على ذلك، عقد املكتب حلقة عمل أولية يف كانون 
  ركَّزت على نزاهة املؤسسات ومساءلتها. ٢٠١٧الثاين/يناير 

  
  نزاهة القضاء

زاهة لنضمن إطار الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، عمل املكتب على إقامة شبكة عاملية   -٨٦
يف مقر األمم املتحدة يف فيينا. ومنذ إنشاء الربنامج  ٢٠١٨القضاء، يعتزم إطالقها يف نيسان/أبريل 

قاٍض وجهة معنية أخرى بقطاع القضاء  ٤ ٠٠٠العاملي، أمكن الوصول من خالله إىل أكثر من 
  لبناء القدرات. من أحداث متعددة  بلدًا ١١٧من  قاضيًا ٣٤٠، مع استفادة بلدًا ١٥٥جمموعه   مما
زاهة القضاء، وعقد املكتب سبعة اجتماعات إقليمية حتضريية إلنشاء الشبكة العاملية لن  -٨٧

وترجم عددا من املوارد املرجعية املوجودة عن نزاهة القضاء إىل لغات إضافية، وشرع يف إعداد 
  روين ودليال للمدربني.للتعلُّم اإللكت حزمة مواد تدريبية يف جمال أخالقيات القضاء، مشلت دورة

وإضافة إىل ذلك، قدم املكتب مساعدة تقنية بشأن نزاهة القضاء إىل أعضاء أجهزة قضائية   -٨٨
يف تسع دول. مشلت مراجعة مدونات القواعد األخالقية وتعديلها وتقييم آليات ضمان نزاهة القضاء 

  وتقدمي التدريب واألدوات التقنية.
  

  منع الفساد
بالغ األمهية يف عمل املكتب. وساعد املكتب تسع دول  الفساد ميثل عنصرًا ال يزال منع  -٨٩

  على صوغ وتنفيذ استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد.
عدة جهود لتعزيز الشفافية واملساءلة يف القطاع العام. فعلى سبيل  أيضًاودعم املكتب   -٩٠

يسري الوصول إىل املعلومات، وعمل مع املثال، ساعد املكتب أربع دول على صياغة قوانني تتعلق بت
، قدم املكتب ري الوصول إىل املعلومات. ويف كمبودياسق بتيلفانواتو على تعزيز الوعي بقانوهنا املتع

التدريب لسلطات وطنية خمتلفة بشأن معاجلة مسأليت تضارب املصاحل وإقرارات الذمة املالية فيما 
  خيص املوظفني العموميني.

ويف جنوب شرق آسيا، نظم املكتب سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية والوطنية بشأن   -٩١
بتدريب موظفني  أيضًاتقييم خماطر الفساد وختفيفها يف جمال االشتراء العمومي. وقام املكتب 

   عموميني يف بنما بشأن موضوع االشتراء العمومي.
جممل أعماله. وعقد املكتب ضمن  لة منع الفساد يف صلبأوعمل املكتب على إدراج مس  -٩٢

، وقدم املخدِّراتسياق حدثني إقليميني، دورتني تدريبيتني بشأن الصالت بني الفساد واالجتار ب
ممثلو املكتب، ضمن سياق أحداث إقليمية وعاملية عقدت يف مخس دول، وكذلك لدى منظمة 

وإىل جانب  هاب.الرل ا، عروضا إيضاحية بشأن الصالت بني الفساد ومتوييحلف مشال األطلس
  .املنظَّمةذلك، ُنفِّذت يف ثالث دول برامج تدريبية تناولت الصالت بني الفساد واجلرمية 

زاهة يف الرياضة، دعم املكتب مشروعا إيطاليا يتعلق مبكافحة التالعب بنتائج ويف جمال الن  -٩٣
أوروبا واململكة املتحدة يف دعم املباريات. كما اشترك املكتب مع اللجنة األوملبية الدولية وجملس 
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حلقات  أيضًاإنشاء مبادرة امسها الشراكة الدولية ملكافحة الفساد يف جمال الرياضة. ونظم املكتب 
  عمل تدريبية بشأن منع الفساد يف جمال الرياضة يف فييت نام.

افحة واستمر املكتب يف إدماج جهود مكافحة الفساد يف صلب عمل الربنامج العاملي ملك  -٩٤
جرائم احلياة الربية والغابات. كما واصل عمله اجلاري مع السلطات املعنية بإدارة احلياة الربية يف ثالث 

  دول من أجل إجراء تقييمات ملخاطر الفساد وصوغ وتنفيذ استراتيجيات لتخفيف خماطر الفساد.
فعلى سبيل املثال،  .يف جمال مكافحة الفساد يف القطاع اخلاص كبرية وقطع املكتب أشواطًا  -٩٥

كات بني ايف كولومبيا ركز على الشر زاهة، مشروعًاز" للننفذ املكتب، بدعم من مبادرة "سيمن
وعلى القطاعني العام واخلاص وتدعيم اإلطار التشريعي املتعلق مبكافحة الفساد يف القطاع اخلاص. 

ة املحيط اهلادئ مدونة لقواعد الصعيد اإلقليمي، أعد املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطق
السلوك وجمموعة أدوات لصاحل منظمة جزر املحيط اهلادئ املعنية بالقطاع اخلاص، وعقد املكتب 
حلقة العمل األوىل من سلسلة حلقات عمل يف جنوب شرق أوروبا بشأن مكافحة الفساد يف 

  القطاع اخلاص من خالل العمل اجلماعي مع منظمات املجتمع املدين.
  
  لشباب والتوعية واملجتمع املدينا

واصل املكتب تنفيذ مبادرتني تعليميتني رئيسيتني، مها: مبادرة األكادميية الدولية ملكافحة   -٩٦
الفساد، ومبادرة التعليم من أجل العدالة. وقد أعدت األكادميية الدولية دورة دراسية جامعية منوذجية 

باإلسبانية واإلنكليزية والصينية والعربية والفرنسية؛ يًّا نن اتفاقية مكافحة الفساد، أتيحت إلكتروأبش
وجيري إعداد صيغة هلا بالغة الروسية. وإىل جانب ذلك، واصلت األكادميية الدولية تشجيع إنشاء 

عقد اجتماع بتدريس مكافحة الفساد، وذلك بوسائل منها ات األكادميية املعنية سسلمؤلشبكة دولية 
  ية من منطقة آسيا واملحيط اهلادئ.إقليمي ملؤسسات أكادمي

وعمل املكتب، بالتشارك مع مبادرة التعليم من أجل العدالة. على ثقافة احترام القانون   -٩٧
لدى األطفال والشباب من خالل توفري مواد تعليمية مالئمة للسِّن بشأن املواضيع املتعلقة بالعدالة 

اد. وعلى سبيل املثال، أعدت مبادرة التعليم من أجل اجلنائية ومنع اجلرمية، مبا يف ذلك مكافحة الفس
ملنظمي أحداث األمم النموذجية يتعلق مبواضيع مثل الفساد، وألعابًا تعليمية يًّا إرشاد العدالة دليًال

رس الثانوية. ومنائط تعليمية اغري إلكترونية، مشلت موضوع مكافحة الفساد، لصاحل أطفال املد
هود املؤسسات األكادميية يف جمال تدريس املواضيع املتعلقة مبكافحة جل دعمًااجلامعي  ىللمستو

الفساد وإجراء حبوث بشأهنا. كما عقدت مبادرة التعليم من أجل العدالة مؤمترات وحلقات عمل 
  وحلقات دراسية بشأن مواضيع متعلقة بالتوعية يف سبع دول.

الشباب باملسائل املتعلقة بالفساد  ويف منطقة املحيط اهلادئ، عمل املكتب على تعزيز وعي  -٩٨
وتشجيعهم على أداء أدوار قيادية فاعلة يف جمال مكافحة الفساد. وعقد املكتب يف تونغا ومنطقة 

اهلادئ حلقيت عمل من أجل تعزيز وبناء قدرة النساء الشابات على املشاركة يف جهود  املحيط
  مكافحة الفساد.

على تعزيز دور املجتمع املدين يف مكافحة الفساد، بوسائل منها تنظيم  أيضًاوعمل املكتب   -٩٩
حلقة عمل لصحفيني استقصائيني من غرب أفريقيا، هدفت إىل بناء قدرة الصحفيني على استقصاء 
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جرائم الفساد. وعلى الصعيد العاملي، واصل املكتب توسيع جهوده التوعوية لكي تصل إىل شركائه 
  بوسائل منها عقد حلقات عمل تدريبية بشأن آلية استعراض التنفيذ.يف املجتمع املدين، 

  
  التعاون الدويل واسترداد املوجودات

واصل املكتب حفظ قائمة بالسلطات املركزية املعينة املسؤولة عن طلبات املساعدة القانونية   -١٠٠
من االتفاقية. ويف وقت إعداد هذا التقرير، كانت القائمة  ٤٦من املادة  ١٣للفقرة  وفقًااملتبادلة 

  دولة.  ١٢٩سلطات عينتها تتضمن معلومات عن 
عقدت حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات يف جمال التعاون الدويل يف أمريكا الوسطى و  -١٠١

عمل املكتب على إعادة إنشاء والكارييب وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا. وإىل جانب ذلك، 
أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة جلعلها أيسر استعماال وتوسيع نطاق وظائفها وإدماج 

  مسات إضافية. 
وقدم املكتب، من خالل مبادرة ستار، مساعدة للمؤسسات الوطنية من أجل تدعيم   -١٠٢

قضايا الفساد وحجز تلك املوجودات وجتميدها اقتفاء املوجودات اليت تنطوي عليها  ىقدرهتا عل
، وكذلك بلدًا ٢٠ومصادرهتا وإعادهتا. وقد تلقى مساعدات من خالل مبادرة ستار أكثر من 

عدة حمافل وشبكات إقليمية معنية باسترداد املوجودات. وإضافة إىل ذلك، عملت مبادرة ستار 
يات القضائية يف جماالت مثل بناء من خالل منظمات إقليمية و/أو دولية، مع عدد من الوال

  القدرات وتقدمي املساعدة التقنية.
ركو حِّ ُمإىل جانب ذلك، تعمل مبادرة ستار على إعداد طبعة جديدة للمنشور املعنون "و  -١٠٣
مى: كيف يستخدم الفاسدون اهلياكل املشروعة إلخفاء املوجودات املسروقة، وما العمل إزاء الدُّ
  مواكبا للقضايا والتطورات اجلديدة يف جمال امللكية االنتفاعية.بغية جعله "، ذلك

    
    التعاون مع الكيانات األخرى  -٣  

يعمل املكتب على حنو وثيق مع سائر اجلهات املقدمة للمساعدة ومع املنظمات والكيانات   -١٠٤
لتنمية يف امليدان الدولية. وأثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، عمل املكتب مع منظمة التعاون وا

االقتصادي وجمموعة العشرين وجمموعة السبعة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا والبنك الدويل 
  واالحتاد األورويب وجملس أوروبا والعديد من املنظمات والكيانات األخرى.

 وواصل املكتب تنسيق جهوده داخل منظومة األمم املتحدة، بوسائل مشلت العمل على حنو  -١٠٥
وثيق بشأن مشاريع مشتركة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومبادرة االتفاق العاملي التابعة 

املتحدة وإدارة عمليات حفظ السالم. ومثة مشاريع مشتركة، مثل مبادرة ستار واملشروع  لألمم
تقنية ، وفرت مساعدات CRIMJUSTاإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ ومشروع 

  راف واجلهات ذات املصلحة.طكبرية وأدوات وموارد جديدة للدول األ
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    االجتماعات واألحداث اخلاصة  -٤  
نظم املكتب عدة اجتماعات كربى وأحداث خاصة من أجل إذكاء الوعي وتنسيق اجلهود املبذولة   -١٠٦

يف مكافحة الفساد، جرى تسليط الضوء على بعضها يف هذا التقرير. ويف إطار متابعة مؤمتر القمة املعين مبكافحة 
 إقليميتني كربيني لتسريع عمل ، نظم املكتب حلقيت٢٠١٦الفساد، الذي عقد يف اململكة املتحدة يف أيار/مايو 

احللقتني ممثلون  تا يف جنوب شرق آسيا ويف شرق آسيا. والتقى يف هاتنيدتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، عق
لة. بعن احلكومات واملجتمع املدين من أجل حتديد جماالت األولوية ومناقشة توصيات بشأن اخلطوات املق

ويعتزم املكتب توسيع هذه اجلهود اإلقليمية لتشمل مناطق أخرى، ومتابعة تلك اجلهود بأنشطة حمددة على 
  والوطين.الصعيدين اإلقليمي 

وشارك املكتب يف استضافة املؤمتر املعين بتوطيد التعاون الدويل على مكافحة التدفقات   -١٠٧
ت من أجل تعزيز التنمية املستدامة، الذي عقد يف املالية غري املشروعة وحتسني استرداد املوجودا

. والتقى يف املؤمتر ممثلون عن احلكومات واملجتمع املدين ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٧إىل  ٥أبوجا من 
والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية، وأبرز املؤمتر أمهية فهم تأثري التدفقات غري املشروعة يف املعامالت 

  ودات والتعاون الدويل.التجارية واسترداد املوج
وتولت مبادرة ستار، باالشتراك مع اإلنتربول، خدمة املؤمتر السابع جلهات التنسيق املعنية   -١٠٨

ومخس شبكات إقليمية. ويف إطار متابعة  بلدًا ٤٥باسترداد املوجودات، الذي حضره مندوبون من 
املنتدى  أيضًاحدة دعمت مبادرة ستار مؤمتر القمة املعين مبكافحة الفساد، املعقود يف اململكة املت

دولة، ضموا  ٢٦مشاركا من  ٢٥٠ضره أكثر من حالعاملي األول بشأن استرداد املوجودات، الذي 
  ممثلني ملنظمات دولية ومنظمات جمتمع مدين ووسائط إعالم. 

وإىل جانب ذلك، شارك املكتب يف عدة مؤمترات وأحداث نظمتها دول وشركاء   -١٠٩
م منتدى األعمال التجارية التابع ملجموعة العشرين واالحتاد األورويب واإلنتربول آخرون، منه

ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومؤسسة الشفافية الدولية واملنتدى االقتصادي 
  العاملي وجهات عديدة أخرى.

  
    التوصيات  -ثالثًا  

والربوتوكوالت  اتفاقية اجلرمية املنظمة اختذت الدول األعضاء، من خالل التصديق على  -١١٠
، وكذلك اتفاقية مكافحة الفساد، خطوات حيوية لضمان وتعزيز قدرهتا على منع امللحقة هبا

الوطنية، وكذلك على التصدي للفساد واسترداد احلدود ومكافحة اجلرمية املنظمة، مبا فيها اجلرمية عرب 
يف تعزيز سيادة القانون وحتسني هياكل  طوات أيضًاوُتسهم تلك اخل. لدولةلالثمينة املوجودات 

من إنَّ احلوكمة، مما يساعد بصورة فعالة على بناء الثقة بني الشعوب وحكوماهتا. ومن مث، ف
الضروري جدًّا أن تواصل الدول األعضاء دعمها للعملية اجلارية الرامية إىل إنشاء آلية استعراض 

فعالة يف آلية استعراض  وأن تشارك مشاركةوتوكوالت امللحقة هبا، اجلرمية املنظمة والربتنفيذ اتفاقية 
متويل موثوق توفُّر ضمان ويف هذا الصدد، من الضروري جدًّا أيضًا مكافحة الفساد. تنفيذ اتفاقية 

قابل للتنبؤ به لتشغيل هاتني اآلليتني، وكذلك لعقد أفرقة عاملة وحلقات عمل دعمًا لتنفيذ هاتني و
  من جانب الدول األعضاء. االتفاقيتني

  


