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 املخدراتجلنة
  واخلمسون ةلثالثا الدورة
  ٢٠١٠مارس /آذار ١٢-٨ فيينا،
  *من جدول األعمال املؤقت )أ( ١٠ البند

تقدمي توجيهات بشأن السياسة العامة لربنامج املخدرات 
التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

  وتدعيم ذلك الربنامج ودور جلنة املخدرات 
الشؤون هيئته اإلدارية، مبا يف ذلك مسائل بصفتها 

عمل مكتب  :اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والتوجيهات 

 بشأن السياسة العامة املقدمة له

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةجلنة 
  لتاسعة عشرةا الدورة
  ٢٠١٠ مايو/أيار ٢١- ١٧ فيينا،
  **من جدول األعمال املؤقت ٨و ٥ان البند

االجتاهات العاملية واملسائل املستجدة يف جمال اجلرمية 
  والعدالة اجلنائية وتدابري مواجهتها

 مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية
  

      
      أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   
      ير التنفيذيتقرير املد    
صملخ  

  ا نشطة ملخصا لألهذا التقرير م يقد مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات      اليت اضطلع
يف جمـاالت مكافحـة املخـدرات والعدالـة اجلنائيـة ومنـع اجلرميـة         ٢٠٠٩واجلرمية خالل عـام  

، االسـتعراض خـالل الفتـرة قيـد    و. والفساد واجلرمية املنظمة ومنع اإلرهاب وسيادة القـانون 
لدول األعضـاء يف جهودهـا   الدعم إىل امكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية قدم 

   ،إقامة عامل آمن من أخطار اجلرمية واملخدرات واإلرهاب الرامية إىل
───────────────── 

  *  E/CN.7/2010/1.  
  **  E/CN.15/2010/1. 
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إىل توسـيع قاعــدة األدلــة الالزمــة الختــاذ القــرارات   إجــراء حبــوث ــدفمــن خــالل وذلـك  
مسـاعدة الـدول يف التصـديق علـى     الذي يرمـي إىل  عياري العمل املية؛ والسياساتية والعمليات

بشــأن املخــدرات واجلرميـــة   الداخليــة  التشــريعات  صــوغ  واملعاهــدات الدوليــة وتنفيــذها،    
؛ للــهيئات التعاهديــة والتشــريعية  األمانــة ، وتــوفري اخلــدمات الفنيــة وخــدمات    واإلرهــاب

يقـدم هـذا التقريـر    و. هايـة ومواضـيعية وتنفيـذ   بـرامج إقليم وضـع  وامليـداين،  التعاون الـتقين  و
تعزيـز التعـاون بـني مكتـب     "املعنـون   ،٥١/١٢املخدرات معلومات عن تنفيذ قرار جلنة أيضا 

األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وكيانات األمم املتحدة األخرى مـن أجـل تعزيـز حقـوق     
  ."راتاإلنسان يف تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخد
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    مةمقد  - أوال  
الـدول   ةمكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـ      سـاعد  ، ٢٠٠٩خـالل عـام     -١

، األعضاء يف جهودها الراميـة إىل إقامـة عـامل آمـن مـن أخطـار اجلرميـة واملخـدرات واإلرهـاب         
ــة الالزمــة الختــاذ القــرارات     إجــراء حبــوث ــدف مــن خــالل   وذلــك إىل توســيع قاعــدة األدل

مســاعدة الــدول يف التصــديق علــى الــذي يرمــي إىل عيــاري العمــل املالسياســاتية والعملياتيــة؛ و
ــدا ــذها،  املعاهـ ــة وتنفيـ ــوغ وت الدوليـ ــة  صـ ــريعات الداخليـ ــأن التشـ ــة  بشـ ــدرات واجلرميـ املخـ

التعـاون  وخدمات األمانة للـهيئات التعاهديـة والتشـريعية؛    وواإلرهاب، وتوفري اخلدمات الفنية 
يـدعم املكتـب اجلهـود الـيت تبـذهلا      و .هابرامج إقليمية ومواضيعية وتنفيذوضع وامليداين، التقين 

رهــاب والفســاد واجلرميــة واإلغــري املشــروعة مكافحــة املخــدرات ن أجــل مــالــدول األعضــاء 
ــز الصــحة والنــ  ــةـوتعزي استقصــاءات وضــعت ، العــرضوفيمــا يتعلــق باحلــد مــن   . زاهة والعدال

ــارا  احملاصــيل غــري املشــروعة   ــاعالالــيت أجراهــا املكتــب معي ومــات بشــأن احملاصــيل غــري  معللل ي
مـع   لقضاء علـى احملاصـيل غـري املشـروعة    ايف جمال عم قدم املكتب املشورة والدقد ، واملشروعة

املكتـب يعمـل   وظـل  . مـن خـالل تـوفري مصـادر الـرزق البديلـة       تعزيز النمو واألمنالعمل على 
بشكل وثيق مع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية على وضـع وتنفيـذ بـرامج إقليميـة لتعزيـز      

مــع قــرار مبــا يتســق ،  وأوروبــااألمــريكتنيســيادة القــانون واألمــن البشــري يف أفريقيــا وآســيا و
وتنفيــذ الــربامج اإلقليميــة  إعــداد دعــم"، املعنــون ٢٠٠٩/٢٣الــس االقتصــادي واالجتمــاعي 

، سـاعد املكتـب الـدول يف    إضـافة إىل ذلـك  و". واجلرمية املعين باملخدرات ملكتب األمم املتحدة
سياسـات للتعامـل مـع    وضـع  ن ، فضـال عـ  حديثـة نظـم قضـائية   إقامـة  حتسني نظمهـا القانونيـة و  

القـدرة  يتمتـع ب يف حـني أن املكتـب   و، ومـع ذلـك  . درات واجلرمية واإلرهابالصالت بني املخ
التحـديات  مواجهـة  على  تهاق قدرعمقد و يد الذي تشكله املخدرات واجلرميةعلى تقييم التهد

 قـد جعـل  املـنخفض  مويـل  التاملسـندة إليـه و  واليـات  الكبري بني فإن التباين ال، املترابطةعقدة وامل
 .لصعب تنفيذ برامج متعددة السنواتمن ا

    
   مكافحة املخدرات  - ثانيا  
   املستدامةمصادر الرزق   -ألف  

   غري املشروعةاملخدرات رصد حماصيل   - ١  
ملخـدرات غـري   ا، ساعد املكتب الدول من خـالل دعـم رصـد حماصـيل     ٢٠٠٩يف عام   -٢

الفقــر وحتقيــق التنميــة وطــأة التخفيــف مــن جهــود إطــار املشــروعة وبــرامج التنميــة البديلــة يف 
الوطنيـة الـنظرية دراسـات    األجهـزة  املكتب وأجرى ، خالل الفترة قيد االستعراضو. املستدامة
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ــائية  ــتان وللرصـــد استقصـ ــا إيف أفغانسـ ــوادور وبوليفيـ ــة(كـ ــريو ) املتعـــددة القوميـــات-دولـ وبـ
 .ارومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وكولومبيا وميامن

بشـدة مـن الـذروة الـيت بلغهـا يف عـام       علـى الصـعيد العـاملي    قد اخنفـض إنتـاج األفيـون    و  -٣
وقـد  . ذلك أساسا إىل اخنفاض كبري يف زراعة خشخاش األفيـون يف أفغانسـتان  عزى ، وي٢٠٠٧
ــادات بقيــت ال ــون   الطفيفــةزي ــاج األفي ــة الشــعبية  الــيت حــدثت  يف إنت ــة الو الدميقراطي يف مجهوري

بنسـبة   ٢٠٠٩زراعة خشخاش األفيون يف عـام  واخنفضت . االخنفاض دون مقدار ذلكميامنار و
إنتـاج األفيـون يف عـام    واخنفـض  . ٢٠٠٧يف املائـة عـن عـام     ٣٠و ٢٠٠٨عـام  عن يف املائة  ١٦

مجهوريـة الو  و أفغانسـتان وهـي   -فيهـا   ساند املكتب نظم الرصداليت يف البلدان الثالثة  ٢٠٠٩
ــة الشــعبية  ــة  ١١بنســبة  - ميامنــاروالدميقراطي ــة  ١٦و ٢٠٠٨عــن عــام يف املائ عــن عــام يف املائ

 حنـو القمـح  هكتـار واحـد مـن    ن األفغـان مـن زراعـة    واملزارع ، جىن٢٠٠٩ويف عام  )١(.٢٠٠٧
أعلـى مـن    النسبة يف املاضي تلك وكانت. األفيونخشخاش واحد من الكتار اهل يدرهضعفي ما 
توزيـع بـذور القمـح احملسـنة واألمسـدة يف      أن يـؤدي  يف ظل هـذه الظـروف، ميكـن    و. ذلك بكثري

ال تـزال   ،يف أفغانسـتان وميامنـار  و. رئيسية إىل اخنفاض كبري يف زراعة خشـخاش األفيـون  مناطق 
 .نواملتمردترتبط مبناطق ينشط فيها زراعة خشخاش األفيون 

عـن عـام    يف املائة ٨بنسبة املساحة املزروعة بالكوكا اخنفض إمجايل ، ٢٠٠٨يف عام و  -٤
وبقـي مسـتوى ذلـك االخنفـاض     . يف كولومبيـا حـدث  إىل اخنفاض كبري يعزى ذلك ، و٢٠٠٧

ــن مســتوى    ــى م ــادات أعل ــة حــدثت  زي ــا طفيف ــة(يف بوليفي ــات -دول ــددة القومي ــريو )املتع . وب
الكوكـا ال تـزرع علـى     أن إكـوادور يف  ٢٠٠٨عـام  ل لكوكـا وكشفت الدراسـة االستقصـائية ل  

 .٢٠٠٦عام الدراسة االستقصائية لنتائج يؤكد  ممايف البلد،  نطاق واسع
    

   والقضاء على الفقراحملاصيل غري املشروعة زراعة   - ٢  
من خـالل التركيـز علـى تعزيـز التعـاون      التحفيزي ، مارس املكتب دوره ٢٠٠٩يف عام   -٥

وتعضــيد إنشـاء  مـن أجــل  يف بــريو الــذي أُجنـز  العمـل  االسـتفادة مــن  بغيــة و. بـني بلــدان اجلنـوب  
قـرى  إىل حلقة دراسية وزيارة ميدانيـة  نظِّمت ، اليت يقودها املزارعونصغرية التجارية نشآت الامل

 وتايلنـد كـوادور  إملشـاركني مـن    ،مشاريع تنميـة بديلـة   احاليتنظم حيث خمتلفة يف بريو، زراعية 
زراعـة  ومشلـت الزيـارة منـاطق    . ميامنـار والصـني وكولومبيـا   وومجهورية الو الدميقراطية الشـعبية  

───────────────── 
ديسمرب /كانون األول( Afghanistan Opium Survey 2009ملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مكتب األمم ا    )١(  

 Opium Poppy Cultivation in South-East Asia: Lao؛ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، )٢٠٠٩

People’s Democratic Republic, Myanmar )٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول.(  
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النخيـل وزيـت    الفريـدة النوعيـة والكاكـاو ولـب    الـنب  نواع مشروعة ألمزارع الكوكا، وكذلك 
وإقامــة الشــبكات  املســتدامة املرتفعــات ، ســوف يوفــد مشــروع تنميــة٢٠١٠يف عــام و. النخيــل

ني إنشاء تعاونيات لصغار املـزارع بشأن املزيد إىل بريو لتعلم فريقا ة امللكي التابع ملؤسسة املشاريع
إىل ألنــواع الـنب الفريــدة النوعيـة واملوجهــة    الـيت يقودهــا املزارعـون   إلنتـاج والتســويق اوسالسـل  

 .متخصصةأسواق 

دوالر مليـون   ٩٠درت مـا يزيـد علـى    تعاونيـة   ودعم منشآتاملكتب أنشأ يف بريو، و  -٦
ل تعمــو. الزراعيــة واتمعــات احملليــةاســتفادت منــها األســر ، ٢٠٠٩الصــادرات يف عــام مــن 

بشكل مسـتقل حتـت إدارة   املنشآت الناجتة عن مشروع التدريب والتنمية املستدامة هذا معظم 
  .االكوكا سابقكانوا يزرعون مزارعني 

ــة إىل مواجهــة مســألة   وضــاعف املكتــب جهــوده   -٧ يف  املتصــاعدةاألمــن الغــذائي  الرامي
تشـرين  يف و. بية وميامنـار األفيون يف مجهورية الو الدميقراطيـة الشـع  القضاء على بعد مرحلة ما 

اتفاقـا بشـأن   ، وقع املكتب مع حكومة مجهورية الو الدميقراطيـة الشـعبية   ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين
ــة  متو ،مشــروع ــه احلكوم ــةل ــز   ،األملاني ــىن بتعزي ــاج    ويع ــذائي وتشــجيع إنت ــن الغ اصــيل احملاألم

مـن  قريـة   ٥٠ى يركز علـ ، الذي املشروعيهدف و. صغار املزارعني وتطوير منشآتشروعة امل
مــزارع تربيــة الثــروة احليوانيــة وو إنتــاج األرززيــادة  أودامكســاي، إىل أفقــر القــرى يف مقاطعــة

منظمـة  اآلسـيوي و مصـرف التنميـة   تعاونية مع وذلك باالرتكاز على أنشطة ، األمساك الصغرية
ســاعدة تايلنــد املة يف امللكيــســوف تقــدم مؤسســة املشــاريع و. األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية

التربــة وإنشــاء  مشــاريع إصـالح املعتدلــة ونتــاج حماصــيل املنـاطق  إىل املشــروع يف جمـال إ التقنيـة  
 . املشاتل

ته اخلاصة بالتنميـة  استراتيجيج مكونات بيئية يف ادميف إ، بدأ املكتب ٢٠٠٩يف عام و  -٨
لتصـدي  ىل اإ يهـدف  وطنيـا ا بيئيـ ، برناجمـا  مـع حكومـة بـريو   بالتعـاون  ، املكتبووضع . البديلة
بسـبب قطـع   التربـة   تعـري إزالـة الغابـات و  عـن   اتمعـات الريفيـة الزراعيـة   املترتبـة علـى   ثار لآل

يف عــام و. مشــروعغــري  ها علــى حنــواألشــجار غــري املشــروع واالجتــار باألحيــاء الربيــة وصــيد 
، يلـة نميـة البد الته اخلاصـة ب احلفاظ على البيئة يف براجمـ إلدماج ، سيواصل املكتب عمله ٢٠١٠

 .ضرورة احلفاظ على البيئـة بالوعي من أجل إذكاء العمل مع اجلهات املاحنة  يفاملكتب أمل يو
 سـينفَّذ  احملافظة على الغابات واحلياة الربية يف مشروع رائد املكتب يشجعس، ٢٠١٠يف عام و

 .هورية الو الدميقراطية الشعبيةمجزراعية يف يف قرى 

اكة عامليـة مـن   شـر هداف اإلمنائية لأللفية، املتعلق بإقامة من األ ٨بغية معاجلة اهلدف و  -٩
اهليئــة املاحنــة العامليــة مــن أجــل يف  مــن خــالل عضــويته، يواصــل املكتــبوف ، ســأجــل التنميــة
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ــرة الــــدعوة إىل  ،التنميــــة الريفيــــة ــة  مناصــ يف إدراج اســــتراتيجيات ومفــــاهيم التنميــــة البديلــ
 .الواسعة النطاق وطنيةال لتنمية الزراعية والريفيةااستراتيجيات 

    
   خفض العرض  -باء  

املخـدرات  عـرض  خفـض  الراميـة إىل  الفعالـة  عنصـرا أساسـيا للتـدابري    االتصـاالت  تعد   -١٠
خـالل  و. يف هذا اال املواضـيعي الرئيسـي  ، وتقع يف قلب استراتيجيات املكتب غري املشروعة

أطـر تنفيذيـة أساسـية     وضـع دول لكتب تقدما عمليا يف دعم الـ امل حقق، الفترة قيد االستعراض
ــتح  . لالتصــاالت يف إدارة حــدودها  ــد افت املركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتنســيق يف آســيا    وق

تبـادل وحتليـل   تيسـري  يف  بكامـل طاقتـه  اآلن يعمـل  و ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األوليف  الوسطى
 تضطلع ـا أجهـزة  تدابري التصدي اليت دعم لاالجتار غري املشروع باملخدرات بشأن املعلومات 

ــانون يف دول آســيا   ــاذ الق ــدم . أذربيجــانو واالحتــاد الروســي  اخلمــسالوســطى إنف املركــز وق
الـدعم مـن أجـل    ، مرحلتـه التجريبيـة  ، خـالل  اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسـيا الوسـطى  

مـا يزيـد علـى    ضـبط  الوطنيـة و  احلـدود  ريـب اهلريويـن عـرب   شـبكة مـن شـبكات     ١٢تفكيك 
 .من اهلريوينغرام كيلو ٢٠٠

فـوق التوقعـات،   إجنـازات ت لمكتـب  التـابع ل حلاويـات  ملراقبـة ا لربنامج العاملي وقد حقق ا  -١١
 طبقــوا نيذالــ ،مراقبــة املــوانئ املشــتركةوحــدات مــوظفي إىل تفــاين ىل حــد كــبري ويعــود ذلــك إ

املبـادرة نتـائج   وقـد حققـت   . املكتب التقنيةات بفعالية املهارات املهنية املقدمة من خالل مساعد
ــة ــث، رائع ــراض حاويــ فضــأ حي ــةت إىل اعت ــري مشــروعة وســالئف     ات حبري حتمــل خمــدرات غ

كمــا اجلرميــة املنظمــة، أنشــطة أخــرى مــن لتشــمل جمــاالت فعاليتــها امتــدت ، ومســربةكيميائيــة 
ــاالنقراض واملــواد     اتالكشــف عــن شــحن  اســتخدمت يف غــري مشــروعة مــن األنــواع املهــددة ب
مراقبـة احلاويـات منـذ    برنـامج  وقـد منـا   . الضرائبلتهرب من لحتيال وحماوالت اخلطرة بيئيا واال

، ٢٠٠٩يف عـام  و. ٢٠٠٦عـام  يف والسـنغال وغانـا    كوادور وباكستانإيف رائدة واقع أن بدأ مب
، سـت دول يف  ٢٠١٠يف عـام  وتسـتهدف املسـاعدة،   كوسـتاريكا،  وانضمت إىل الربنامج بنما 

بلـدان  البلقـان وآسـيا الوسـطى و   منطقة مواقع يف أفريقيا وإىل جانب  ،كاريـيبأمريكا الالتينية وال
مـن املكونـات الرئيسـية    تعـد  بناء القدرات ونقل املهـارات  أن رغم و. منظمة التعاون االقتصادي

مــن  مــا فتئــت تتوســعالــيت تــربط شــبكة  العــروةاالتصــاالت هــي ف، املقدمــةاملســاعدة التقنيــة يف 
 . االنتقاء والتفتيشاحلاويات وجماالت توسيم ني يف العامل إنفاذ القانون خصائيأ

إىل الدول، من خـالل مشـروع سـبل     قدم املكتب املساعدةي، سوف ٢٠١٠يف عام و  -١٢
مبـادرة جديـدة تركـز علـى بنـاء       يف إطـار ، إدارة احلـدود اجلويـة  علـى   االتصال بـني املطـارات،  
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ممارسـات عمـل   يسـتحدث  هنيـة و املهـارات امل باملشروع وسوف يرتقي . القدرات يف املطارات
، يف البدايــةو. احلاويــات ربنــامج مراقبــةبطريقــة مماثلــة لاألجهــزة جديــدة وبنــاء شــراكات بــني 

فرق عمـل اعتراضـية   ، غرب أفريقياوعشرة مطارات دولية يف الربازيل واملغرب تشكل سوف 
الركـاب  حركـة  آنيـا عـن   لتبـادل املعلومـات   سوف تدرب وتربط معا ، ويف املطاراتمشتركة 

 .املثرية للقلقوالشحنات املثريين لالهتمام 
    

   التأهيلإعادة خفض الطلب على املخدرات والعالج و  -جيم  
لمخـدرات  االرـان ل عالج من ا للمشتركا برناجم منظمة الصحة العامليةوكتب أطلق امل  -١٣

للجنـة  ني مـن الـدورة الثانيـة واخلمسـ    اجلـزء الرفيـع املسـتوى    نظم على هـامش  يف حدث جانيب 
مـع منظمـة الصـحة العامليـة     اجلـاري  واهلدف من الربنامج هو توسيع نطاق التعاون . املخدرات

تعـاطي املخـدرات   النامجـة عـن   لتحسني تغطية ونوعية خدمات العالج والرعايـة لالضـطرابات   
 إطـار يف العـالج   فياآلالف من موظوقد درب بالفعل . دلة واملعايري األخالقيةاألإىل باالستناد 
وعـالوة علـى   . خلـدمات العالجيـة  للشـروع يف حتسـني ا  وأُعـدوا   تقاسم نفس الفلسفةتمشاريع 

املــريض دافعيـة  األخالقـي للعــالج والعالقـة بـني     اسـتهل عمـل جــوهري بشـأن األسـاس    ، ذلـك 
 .العدالة اجلنائية يف سياق نظاموالعالج 

تسـاب املهـارات اُألسـرية    رشادي لتنفيذ بـرامج التـدريب علـى اك   اإلدليل الكما أُطلق   -١٤
واملكتـب علـى اسـتعداد لـدعم بنـاء قـدرات الـدول         )٢(،تمن أجل الوقاية مـن تعـاطي املخـدرا   

واسـتهل املكتـب   . ٢٠١٠يف عام البلقان وأمريكا الوسطى منطقة األعضاء يف آسيا الوسطى و
خــل دااملخــدرات تعــاطي اجلــاري بشــأن الوقايــة مــن   عملــه، إضــافة إىل ٢٠٠٩أيضــا يف عــام 

، بالتعاون مع منظمـة  العملأماكن يف بشأن منع تعاطي املخدرات ، برناجما املدارسيف األسر و
 .العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية

ــدان    املكتــب وقــد تركّــز عمــل    -١٥ ــة مــن األيــدز وفريوســه علــى دعــم البل يف جمــال الوقاي
ــية  ــريعات   الرئيسـ ــات والتشـ ــد السياسـ ــز رصـ ــداف وتعزيـ ــد األهـ ــة وتقييم يف حتديـ ــاالوطنيـ  هـ
الوقايـة  سـبل  وصـول اجلميـع إىل   لالنطالق صـوب حتقيـق   وبناء القدرات  هاوتكييفتها ومراجع

ــن فــريوس   ــدعم مل   األيــدزم األشــخاص والســجناء و ملخــدراتتنــاويل اوالرعايــة والعــالج وال
 .الجتار بالبشرطر اخلاملعرضني 

    

───────────────── 
  .A.09.XI.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    )٢(  
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   للجنة املخدراتالثانية واخلمسني لدورة من امتابعة نتائج اجلزء الرفيع املستوى   -دال  
رفيـع املسـتوى    ا، جـزء ٢٠٠٩مـارس  /آذار ١٢و ١١يـومي   ،عقدت جلنـة املخـدرات    -١٦

وقـد  . العشـرين متابعـة دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية     بشـأن  الثانيـة واخلمسـني    ادورخالل 
رز منـذ عـام   دولـة لتقيـيم التقـدم احملـ     ١٣٢رؤسـاء دول ووزراء وممثلـون حكوميـون مـن     جتمع 
االســتثنائية  ــادوريف ا اجلمعيــة العامــة حتقيــق الغايــات واألهــداف الــيت حــدد صــوب ١٩٩٨

ــات األوحتديــد  العشــرين؛ ــة ولوي ، فضــال عــن  مــن العمــل  اواــاالت الــيت تتطلــب مزيــد  املقبل
واعتماد إعـالن سياسـي    ؛٢٠٠٩د ملكافحة املخدرات بعد عام الغايات واألهداف اليت ستحد

 ، يف اجلـزء الرفيـع املسـتوى،   اعتمـدت الـدول األعضـاء   و. لتعزيز التعاون الـدويل أخرى بري وتدا
ملواجهـة  استراتيجية متكاملة ومتوازنـة   صوبوخطة عمل بشأن التعاون الدويل  اسياسي اإعالن

التعــاون "املعنــون  ٦٤/١٨٢يف قرارهــا  ،بــت اجلمعيــة العامــةورح .مشــكلة املخــدرات العامليــة
مبـا يف ذلـك   ، بنتـائج اجلـزء الرفيـع املسـتوى    ، "يـة كافحـة مشـكلة املخـدرات العامل   معلى الدويل 

تعزيــز التعــاون بمــن جديــد التــزام الــدول األعضــاء مؤكــدة ، اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل
 .يةالدويل يف التصدي ملشكلة املخدرات العامل

    
واجلرمية وكيانات تعزيز التعاون بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات   -هاء  

األمم املتحدة األخرى من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف تنفيذ املعاهدات 
   الدولية ملراقبة املخدرات

تعزيـز التعـاون بـني مكتـب األمـم      "املعنون  ٥١/١٢ هايف قرار ،جلنة املخدراتطلبت   -١٧
تعزيـز حقـوق    املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة وكيانـات األمـم املتحـدة األخـرى مـن أجـل        

ــة ملراقبــة املخــدرات   يواصــل، يف نطــاق  أن إىل املكتــب  ،"اإلنســان يف تنفيــذ املعاهــدات الدولي
مــع كيانــات األمــم املتحــدة املختصــة، مبــا فيهــا وكــاالت األمــم   قوثيــال واليتــه احلاليــة، تعاونــه
يهـا يف  م إللمكتـب أن يقـد  لإىل املـدير التنفيـذي   اإلنسان، وطلبت حقوق املتحدة املعنية حبماية 

سـائر  كتب واملالتعاون بني وقد ظل . ٥١/١٢ تقريرا عن تنفيذ القرار دورا الثالثة واخلمسني
قام األول يف إطار العمـل  يف املجيري كاالت األمم املتحدة فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان و

محايـة  ، علـى  ، بصـفة خاصـة  ظـل تركيـزه ينصـب   ، والقـانون تعزيز وتدعيم سيادة على الشامل 
 .حقوق اإلنسان داخل نظام العدالة اجلنائية

حقـوق اإلنسـان    ية، مفوضـ قد أسهمت، بصفة خاصة، خالل الفترة قيد االستعراضو  -١٨
معـايري األمـم املتحـدة للعدالـة اجلنائيـة السـتعمال       نشـر  مثـل   ،لمكتـب تابعـة ل يف عدة مبـادرات  
ابري العمليـة للقضـاء علـى العنـف     االستراتيجيات النموذجية والتد وحتديث شرطة حفظ السالم
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قواعـد تكميليـة خاصـة مبعاملـة النسـاء      وصـوغ  ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة  
كمــا شــاركت املفوضــية يف . املوقوفـات واملعــتقالت يف املرافــق االحتجازيــة وغـري االحتجازيــة  

احلصـول علـى املسـاعدة    سـبل  بشـأن  املرحلة األوىل من وضع مبادئ األمم املتحـدة التوجيهيـة   
 .القانونية يف نظم العدالة اجلنائية

التنســيقي األمـم املتحــدة   ضــمن إطـار فريــق املفوضـية تعاونــا وثيقـا   وكتــب ويتعـاون امل   -١٩
الشـاملني يف جمـال   ة التنسـيق واالتسـاق   يمسـؤول الـذي يتـوىل   ، واملرجعي املعين بسـيادة القـانون  

وضـع  يف  املكتـب واملفوضـية معـا    أسـهم ، يف هذا اإلطـار و .سيادة القانون داخل األمم املتحدة
للفتـرة   املعـين بسـيادة القـانون   اخلاصة بالفريق التنسيقي واملرجعي شتركة املستراتيجية االطة اخل

بشأن ج األمـم املتحـدة   اإلرشادية ألمني العام امذكرات وضع يف  اوشارك، ٢٠١١-٢٠٠٩
املسـاعدة  و تـوفري العدالـة لألطفـال   بشـأن  م املتحدة ج األمو للمساعدة يف جمال حكم القانون

  .وضع الدساترياألمم املتحدة يف عمليات املقدمة من 
فيمــا يتعلــق باألعمــال التحضــريية  فوضــية املالتعــاون والتنســيق بــني املكتــب و كمــا مت   -٢٠

ــة اإلعــدام  اخلمســية عــن ألمــني العــام  إلعــداد تقــارير ا  لــس ، دعــا ا١٩٧٣فــي عــام  ف. عقوب
كـل مخـس    أن يقدم إليهإىل ، األمني العام )٥٤-د( ١٧٤٥قراره يف ، قتصادي واالجتماعياال

وأوصـى  . حمدثـة عـن عقوبـة اإلعـدام    و، تقـارير دوريـة حتليليـة    ١٩٧٥عام سنوات، اعتبارا من 
، بأن تظل تقارير األمني العام اخلمسية مشتملة أيضا علـى تنفيـذ   ١٩٩٥/٥٧الس، يف قراره 
قــام ، يف هــذا الصـدد و. تكفـل محايــة حقـوق الــذين يواجهـون عقوبــة اإلعـدام     الضـمانات الــيت 

 .مفوضية حقوق اإلنسانلدى عقوبة اإلعدام جبهات الوصل املعنية باملكتب باالتصال 
    

   مة عرب الوطنية والفساد واإلرهابمكافحة اجلرمية املنظ  - ثالثا  
   اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  -ألف  

اتفاقيــــة اجلرميــــة املنظمــــة علــــى قــــدم املكتــــب الــــدعم للتصــــديق ، ٢٠٠٩يف عــــام   -٢١
كـان عـدد   ، ٢٠٠٩ديسـمرب  /كـانون األول  ٣١وحـىت  . هاوتنفيـذ  والربوتوكوالت امللحقة ـا 

ع بروتوكــول منــدولــة علــى  ١٣٥صــدقت ، ودولــة ١٥١الــدول الــيت صــدقت علــى االتفاقيــة 
، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة     ، وخباصـة النسـاء واألطفـال   وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص
بروتوكـول مكافحـة ريـب    دولة على  ١٢٢وصدقت  )٣(،ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة   املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو
───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،    )٣(  
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ع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا    بروتوكول مكافحـة صـن  دولة على  ٧٩وصدقت  )٤(،عرب الوطنية
ــا بصــورة غــري مشــروعة      ــذخرية، واالجتــار ــا وال ناــم املتحــدة   ومكو ــة األم ، املكمــل التفاقي

 )٥(.ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

ــوبر /تشــرين األول يفو  -٢٢ ــم املتحــدة    طلــب  ،٢٠٠٨أكت ــة األم ــؤمتر األطــراف يف اتفاقي م
، إىل املكتـب أن يعقـد   ٤/١يف مقـرره  و ،يف دورتـه الرابعـة   ،طنيـة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الو

 ،٢٠٠٩سـبتمرب  /اجتماع خرباء حكومياً دولياً مفتوح العضوية واحداً على األقـل حبلـول أيلـول   
، تقريـرا  ٢٠١٠أكتـوبر  /يقدم إىل املؤمتر يف دورتـه اخلامسـة، الـيت سـتعقد يف تشـرين األول      لكي

، وعمـال بـذلك املقـرر    .سـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكوالـا    عما يقتضيه احلال من آليات ال
ــدويل املفتــوح  لفريــق اجتمــاع أول عقــد  ــة  العضــوية اخلــرباء احلكــومي ال املعــين باآلليــات احملتمل

ــة     ــة والربوتوكـــوالت امللحقـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــذ اتفاقيـ ــتعراض تنفيـ ــا السـ ــا، ـ ــوم يف فيينـ  ٣٠يـ
 .٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢٦و ٢٥، يومي ثان، وعقد اجتماع ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

ينشئ فريقاً عامالً مؤقتاً مفتوح العضوية يتـوىل مجلـة   ، أن ٤/٤، يف مقرره قرر املؤمتركما   - ٢٣
لفريق العامل املعـين  لجتماع األول االوعقد . تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاصتيسري  منها أمور

، عقد اجتماع ثـان أن ي وتقرر، ٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٥و ١٤يومي باالجتار باألشخاص يف فيينا، 
الكيفيـة الـيت   ، من أجل تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢٩و ٢٧ يومي
 .واردة يف الربوتوكولالددة احملحكام األتنفيذ أن حتسن للدول األطراف ا ميكن 

مـن  احلمايـة  "، املعنـون  ٢٠٠٨/٢٣ هقـرار  يف ،وطلب الس االقتصادي واالجتمـاعي   -٢٤
مـع منظمـة األمـم املتحـدة      بالتعـاون الوثيـق  ، أن يعقـد ، إىل املكتب "االجتار باملمتلكات الثقافية

لكـي يقـدم إىل    حكـومي دويل مفتـوح العضـوية   والثقافة، اجتماعا لفريـق خـرباء    والعلمللتربية 
الثقافية، مبـا يف   باملمتلكاتاحلماية من االجتار توصيات بشأن  اجلنائيةجلنة منع اجلرمية والعدالة 

ــع جــرائم       ــة ملن ــة املعاهــدة النموذجي ــادة فعالي ــهاكذلــك ســبل زي ــايف للشــعوب    انت ــراث الثق الت
حكـومي دويل  لفريـق خـرباء    جتمـاع عقـد ا ، تبعـا لـذلك  و. املوروث يف شكل ممتلكات منقولة

 ٢٦إىل  ٢٤مــن ، فيينــايف ، قافيــةاملمتلكــات الثمــن االجتــار بمايــة احلبشــأن  مفتــوح العضــوية
علـى جلنـة منـع اجلرميـة     الـيت قـدمت   توصـيات  سـوف تعـرض ال  ، و٢٠٠٩نـوفمرب  /تشرين الثاين

 .التاسعة عشرةوالعدالة اجلنائية يف دورا 
    

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١ ، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،    )٤(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ ، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،    )٥(  
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   االجتار بالبشر وريب املهاجرين  -باء  
ار باألشـخاص  االجتـ  تناولـت لمساعدة التقنيـة  ل، نفذ املكتب مشاريع ٢٠٠٩طوال عام   -٢٥

إضـافة إىل  و. بلـدا  ٨٠إىل مـا يزيـد علـى    املسـاعدة  قدمت وريب املهاجرين يف مجيع املناطق، و
ــك،  ــار  ذل ــار بالبشــر     اضــطلع يف إط ــة ملكافحــة االجت ــم املتحــدة العاملي ــادرة األم ــع   مب ــال م بأعم

علـى الصـعيد   أصـحاب املصـلحة   يشارك فيهـا  احلكومات يف ست مناطق لوضع برامج مشتركة 
 .وطين ومنظمات دوليةال

إطـار العمـل   ، حكوميـة يف شراكة مـع منظمـات دوليـة وإقليميـة وغـري       ،ونشر املكتب  -٢٦
أداة لتقـدمي املسـاعدة التقنيـة تـوفر     وهـو  ، الدويل من أجل تنفيذ بروتوكول االجتار باألشـخاص 

ــه  ــرري التوجي ــدانالسياســات واملمارســني  ملق ــدابري امللموســة ل   يف املي كــام أح وضــعبشــأن الت
جامعــة نــايف بالتعــاون مــع ، نشــر املكتــبو. تنفيــذباألشــخاص موضــع ال بروتوكــول االجتــار
ورقـة تقنيـة بشـأن مكافحـة االجتـار باألشـخاص        ،زـبكنوجامعة جونز هو العربية للعلوم األمنية

" احليــاة مــدى ونرمتضــر" ا بعنــواناملكتــب فيلمــكمــا أنــتج . وفقــا ملبــادئ الشــريعة اإلســالمية
(Affected for Life) ،  ــتخدم ــي يسـ ــام األول يف لكـ ــال  يف املقـ ــاملني يف جمـ ــدريب العـ ــة  تـ العدالـ

، بشــر مــن مجيــع أحنــاء العــامل جتــار باللالضــحايا أدىل ــا ويســتخدم الفــيلم شــهادات . اجلنائيــة
 .اإليذاءباملفاهيم األساسية وبالوعي إذكاء ويركز على 

مـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة االجتـار      مبادرة األ، يف إطار املكتبقام ، ٢٠٠٩يف عام و  -٢٧
دليـل  ؛ وقانون منوذجي شامل بشأن االجتـار باألشـخاص  : األعمال التاليةوضع ونشر ب ،بالبشر

؛ االجتــار باألشــخاص عــنالتقريــر العــاملي و؛ )بالتعــاون مــع االحتــاد الربملــاين الــدويل(للربملــانيني 
ــ ــاص مبدليل والـ ــر اخلـ ــار بالبشـ ــة االجتـ ــه وامل كافحـ ــة وجـ ــة اجلنائيـ ــي العدالـ ــل و ؛إىل ممارسـ دليـ

املوجـه إىل أوائـل املتـدخلني مـن مـوظفي إنفـاذ القـانون ملواجهـة حـاالت          " اإلسعافات األولية"
ــدم . االجتــار بالبشــر  ــاملي  ويق ــر الع ــنالتقري ــذي االجتــار باألشــخاص  ع ــدا  ١٥٥يشــمل ، ال بل

ــوإقليمــا ــة     ا، حبوث ــات عــن األطــر التشــريعية واإلداري ــدانيف وبيان ــيت   ،البل ــدابري التصــدي ال وت
وتــوفر منــائط التــدريب، . لضــحاياإىل االعدالــة اجلنائيــة واخلــدمات املقدمــة  تضــطلع ــا أجهــزة

 ٢٦والبـالغ عـددها    وجـه إىل ممارسـي العدالـة اجلنائيـة    امل دليل مكافحة االجتـار بالبشـر  اخلاصة ب
يهات بشأن تدابري العدالـة اجلنائيـة   توج ،االجتار بالبشر مجيع جوانب جرميةواليت تشمل  ،منيطة

ــة عــدة ســاعد تو .املتخصصــة ــذين قــد يكونــون علــى اتصــال     اإلســعافات األولي األشــخاص ال
 .ارمني وردعالالزمة حلماية الضحايا اهلامة لى اختاذ اخلطوات األوىل بضحايا االجتار ع

 كافحـة االجتـار  ممـن أجـل   هـود القطـاع اخلـاص    الـدعم جل  كما قدمت املبادرة العامليـة   -٢٨
ومنظمـة العمــل  ، يف شـراكة مــع امليثـاق العــاملي   أجريـت  بالبشـر مـن خــالل دراسـة استقصــائية   



 

V.10-50598 13 
 

  E/CN.7/2010/3
E/CN.15/2010/3

ــة ــأن ، الدوليـ ــل   بشـ ــر يف سالسـ ــار بالبشـ ــدي لالجتـ ــدادالتصـ ــة و اإلمـ ــدادالعامليـ ــ إعـ    اتإعالنـ
، بـدأ  ”CNN“ن أن أمـن إنتـاج شـبكة سـي     ، األعمـال التجاريـة  أوسـاط  خدمة عامة تستهدف 

وأطلقت املبـادرة العامليـة، يف شـراكة مـع حتـالف وقـف االجتـار        . ٢٠٠٩سبتمرب /لوليف أي ابثه
"Stop the Traffic"،    للشـباب  تثقيفيـة  مـواد   ، والـيت تشـمل  "احلريـة بـدء  "املسـماة  محلـة الوقايـة

 .واملدارس يف مجيع أحناء العامل

امج مشـتركة لضـمان   البلدان يف وضع وتنفيذ سـتة بـر  إىل دعم وتقدم املبادرة العاملية ال  -٢٩
سـوف تسـهم   و. فعـال علـى حنـو    املساعدة التقنيـة الـيت تقـدمها املنظمـات الدوليـة     أنشطة  إجناز

سـاعد علـى   ت، وسـوف  طنيـة أكثـر متاسـكا وفعاليـة وكفـاءة     والألهداف االربامج يف جعل دعم 
وخفــض تكــاليف املعــامالت وتعزيـز أوجــه التــآزر بــني الشــركاء الــوطنيني   االزدواجيــةتفـادي  

وضـع  وجيـري حاليـا   . مسامهات منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى      خمتلف و
والشـرق  أفريقيا  ومشالشرق أفريقيا وجنوب أوروبا وأمريكا الالتينية وجنوب آسيا يف برامج 

 .٢٠١٠يف عام  يبدأ تنفيذها كلها، وسوف وآسيا الوسطىاألوسط 

٣٠-  ريب املهاجرين هة املتنامي ملواجربنامج ز الوقد تعزأحكـام   من خالل وضع مشاريع
أدوات وعــدة يف جمــال العدالــة اجلنائيــة للممارســني مــواد تدريبيــة ومشــاريع تشــريعية منوذجيــة 

تنفيذ بروتوكـول ريـب    إطارا للعمل من أجلو يةثحبوثبت مراجع  مكافحة ريب املهاجرين
 .٢٠١٠يف عام من املقرر نشرها ، املهاجرين

    
   الفساد  -جيم  

اخلـربة   يقـدم  )٦(،على اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد    القيمبصفته  ،املكتبظل   -٣١
اتفاقيـة مكافحـة   دعائم وفقـا لـ   ،زاهة ومكافحـة الفسـاد  ـواملساعدة التقنية دف تعزيز النالفنية 

واسـترداد   ،لـدويل والتعـاون ا  ،والتجـرمي وإنفـاذ القـانون    ،التدابري الوقائية: هي، والفساد األربع
الحقـة  موبشـأنه  والتحقيـق  الفساد واهلدف هو حتسني قدرة احلكومات على منع . املوجودات

إنشـاء مـا   ، وقـوانني ولـوائح وسياسـات    وتطبيق مـا يلـزم مـن    اعتمادمرتكبيه قضائيا من خالل 
نيـة  وضـع األطـر القانو  ) أ: (ما يليوتركز املساعدة على . إعادة تفعيلهاأو يلزم من مؤسسات 

  ، الداخليــةتعزيــز قــدرة املؤسســات ) ب( ؛فــق مــع املعــايري والقواعــد الدوليــةمبــا يت اتيةوالسياســ
على حنـو   تهومكافح، ملنع الفساد ومؤسسات العدالة اجلنائيةمكافحة الفساد هيئات وال سيما 

، صشـفافية يف القطـاعني العـام واخلـا    زاهة واملسـاءلة وال ـتعزيز النـ ) ج(؛ متكامل ومنسقوفعال 

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ ، الدجمموعة املعاهداتحدة، األمم املت   )٦(  
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يف جمـال التعـاون   ذات الصلة دعم املؤسسات احلكومية ) د(؛ العموميةمبا يف ذلك إدارة املوارد 
ــترداد املوجـــودات علـــى الصـــعيد   ــداخليالـــدويل واسـ ــراكات ) ه( ؛الـــدويلو ين الـ صـــوغ شـ

تسـاق يف  األمـم املتحـدة لضـمان اال   منظومـة  عية مع أعضاء اتمع الـدويل و يضااستراتيجية ومو
دعم إنشاء شبكات ومنابر للحـوار بشـأن السياسـات والـتعلم مـن      ) و( ؛عدة التقنيةتقدمي املسا

 .الدويلالنظراء فيما بني الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي و

ــرة و  -٣٢ ــتعراضخـــالل الفتـ ــاال قـــدمت ، قيـــد االسـ ــة يف جمـ ــاعدة التقنيـ ــةاملسـ  ت احلوكمـ
أفغانســتان واإلمــارات  واألردن : ةإىل البلــدان التاليــ ومكافحــة الفســاد واإلصــالح القضــائي    

ــة املتحــدة   ــدا  وإالعربي ــران وإندونيســيا وأوغن ــة(ي ــنغالديش  ) اإلســالمية-مجهوري ــل وب والربازي
املتحـدة  ترتانيـا  ومجهورية اجلبل األسود و وتايلندوبريو ) املتعددة القوميات-مجهورية(وبوليفيا 

فريقيــا والــرأس أالشــعبية وجنــوب  ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومجهوريــة الو الدميقراطيــة 
 الكويــتوقريغيزســتان و نــام يــتيفوالعــراق وطاجيكســتان والســودان وند ســوازيلواألخضــر 

  .نيجرييامصر وولبنان وكينيا و
العـاملي  برناجمـه  وقدم املكتب أيضا املساعدة التقنية يف جمـال مكافحـة الفسـاد يف إطـار       -٣٣
يف ، ٢٠٠٧الربنـامج، الـذي اسـتهل يف عـام     هـذا   هدفوي. كافحة الفساداملعنيني مبلموجهني ل

وألمـد طويــل بانتـداب خــرباء يف   رفيعــة املسـتوى  خــربة فنيـة متخصصـة   املقـام األول إىل تـوفري   
ومشلــت . مكافحــة الفســاد لــدى املؤسســات احلكوميــة املســؤولة عــن مكافحــة الفســاد ومنعــه  

والـرأس   وتايلنـد ) املتعـددة القوميـات  -ةمجهوريـ (األردن وبوليفيا من الربنامج البلدان املستفيدة 
  .وحكومة جنوب السوداناألخضر وطاجيكستان وقريغيزستان وكينيا 

ــواردة  و  -٣٤ ــة املعونــات  يف متشــيا مــع املبــادئ ال ــز إعــالن بــاريس بشــأن فعالي ، وبغيــة تعزي
، قام املكتـب بتوسـيع   "واحدةمم متحدة أ"وتلبية متطلبات مبادرة التعاون مع وكاالت أخرى 

مبـا يف  ، العديـد مـن البلـدان   لتشـمل  فحة الفسـاد  ومكااحلوكمة التقنية يف جمال  تهمساعدطاق ن
يف و .جنـوب السـودان  العـراق و ، كمـا هـو احلـال يف    النــزاع ومـا بعـد    النـزاعذلك يف ظروف 

املكتــب برناجمــاً مشــتركاً واســتهل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ، العــراق، علــى ســبيل املثــال
كمـا تسـتفيد حكومـة جنـوب السـودان       .العراقيـة يم قدرات أجهزة مكافحة الفساد بشأن تدع

  .املعنيني مبكافحة الفساد برنامج املوجهنيمن أنشطة يف إطار 

تعزيز نزاهـة املؤسسـات   دف إىل برامج إصالح قضائي يف وضع املكتب يقدم دعمه وظل   - ٣٥
عمـال بقـراري   إضـافة إىل ذلـك، و  و. ن خمتلفـة يف بلـدا  القضائية وقدرا علـى منـع الفسـاد ومكافحتـه    

ــا  يضــع ، ٢٠٠٧/٢٢و ٢٠٠٦/٢٣الــس االقتصــادي واالجتمــاعي   ــة  املكتــب حالي الصــيغة النهائي
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وإضـافة إىل ذلـك، نشـر املكتـب أدلـة تدريبيـة        .اوقـدرا  ةالقضـائي األجهـزة  دليل بشأن تعزيز نــزاهة  ل
  .ة وأخالقيات اجلهاز القضائيبديلة للنـزاعات والعدالة التصاحلياللول احلبشأن 

    
   فحة اإلرهابعلى مكاالتعاون الدويل   - رابعا  

املعنيــة وطنيــة جهــات الوصــل اليف فيينــا اجتمعــت ، ٢٠٠٩أكتــوبر /تشــرين األوليف   -٣٦
العمــل مــن الــدول األعضــاء لتحديــد أفضــل الســبل لــربط  دولــة  ١١٤كافحــة اإلرهــاب مــن مب

االسـتراتيجيات واجلهـود الوطنيـة    اإلرهـاب ب ملكافحـة  ة الـذي تضـطلع بـه األمـم املتحـد      العاملي
ــا وســلوفاكيا وسويســرا    وقــد نظّمــت. ملكافحــة اإلرهــاب  احلــدث حكومــات كــل مــن تركي

ــرويج و وكوســتاريكا ــانوالنمســا والن ــذ  مــع  ، باالشــتراكالياب ــة بتنفي ــة العمــل املعني ــدابري  فرق ت
شـدد املشـاركون   و. كتـب املو اباملديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـ     و رهابمكافحة اإل

إلطــار القــانوين الــدويل علــى ااملســاعدة التقنيــة يف مســاعدة الــدول علــى التصــديق   أمهيــةعلــى 
 .املكتب يف هذا الصدديؤديه بالدور اهلام الذي  واواعترف وتنفيذهاإلرهاب ملكافحة 

رة إىل املباشـ سـاعدة  قـدم فـرع منـع اإلرهـاب التـابع للمكتـب امل      ، ٢٠٠٩خالل عام و  -٣٧
، إقليميـة ودون عمـل إقليميـة    ةحلقـ  ١٨خـالل  مـن  بلـدا آخـر    ٧٥ومت الوصول إىل ، بلدا ٦٥
منـذ اسـتهالل املشـروع العـاملي     و. مـن مـوظفي العدالـة اجلنائيـة     ١ ٥٠٠ درب ما يزيـد علـى  و

ــانوين ملكافحــة اإلرهــاب     ــز النظــام الق ــق بتعزي ــاين يف  ،املتعل ــاير /كــانون الث ــدمت ، ٢٠٠٣ين قُ
، وأُعـدت  مـن مـوظفي العدالـة اجلنائيـة     ٩ ٢٠٠، ودرب ما يزيد علـى  بلدا ١٦٨دة إىل املساع
. ٢٠٠٩يف صـيغتها النهائيـة يف عـام    وضعت مخس منها أدوات املساعدة التقنية، أداة من  ١٨
 ٤٦، مبــا يف ذلــك املســاعدة تتلقــبلــدان يف  جديــدا قــد متــت  تصــديقا ٥١٥يقــدر أن حنــو و

سـاعدة  بلدا من البلدان اليت تلقت امل ٦٩ أعد حنو، ٢٠٠٣منذ عام و .٢٠٠٩يف عام تصديقا 
 .كافحة اإلرهابملتشريعات جديدة أو منقحة 

سـاعدة  املاملكتـب  يقـدم  ، بناء قدرات مستدامةعلى املساعدة تقدمي  اتاستجابة لطلبو  -٣٨
لة شـام  احزمـ املكتـب  قـدم  يو. خطط عمـل وطنيـة   وتنفيذ الدول األعضاء على وضعإىل أيضا 
. مــن اجلــرائم الــيت حيتمــل أن تكــون هلــا صــلة باإلرهــاب طائفــة شــمل ت، املســاعدة التقنيــةمــن 

، نائية املتعلقـة مبكافحـة اإلرهـاب   تعزيز التعاون الدويل يف املسائل اجلمبتكرة لأنشطة وتستخدم 
اليت عقدت يف منطقة الساحل، واليت مجعـت كـل واحـدة منـها     تخصصة املعمل حلقات المثل 
مـن  يف جمـال القضـاء   للممارسـني  " العدالـة منرب "قامة إو ،دولأربع إىل دولتني رسني من بني مما

 .الدول األعضاء يف جلنة احمليط اهلندي
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، مثـل اإلرهـاب النـووي    يف جمـاالت متخصصـة  التدريب على املكتب املساعدة ويقدم   -٣٩
مخـس دورات  وقـد نظمـت   . ومتويـل اإلرهـاب   ،واإلرهـاب البحـري   ،والكيميائي والبيولـوجي 

. بلــدا ٧٢مشــاركا مــن  ١٢٦الوصــول إىل أسـهمت يف  ، باالتصــال احلاســويب املباشــرتدريبيـة  
خالصـة   ،اليت دف إىل حتقيـق تـأثري مباشـر وعملـي ومسـتدام      ،ألدواتلأمثلة أخرى وتشمل 

شــامل القــانوين ال التــدريب ومنــهج اإلرهــابمكافحــة  قضــايا اإلرهــاب املوجهــة ملمارســي   
 . ال العدالة اجلنائيةللعاملني يف جم

، وال سيما جلنـة مكافحـة   ق مع هيئات جملس األمن ذات الصلةواصل املكتب التنسيو  -٤٠
قطريـة  زيـارات  مخـس  ، شـارك املكتـب يف   ٢٠٠٩عـام  وخـالل  . اإلرهاب ومديريتها التنفيذية

مها كانـت إحـدا   -ويف تنظـيم حلقـيت عمـل دون إقليميـتني     لجنة ومديريتـها التنفيذيـة   أوفدا ال
، ٢٠٠٩يونيـه  /يف حزيـران مـارات العربيـة املتحـدة    اإلعقدت يف دولة ، لبلدان الشرق األوسط

 - ٢٠٠٩يوليــه  /يف متــوز  ســانت كيــتس ونيفــيس   ، عقــدت يف  كاريـــيب لبلــدان ال  واألخــرى
جلـان   اإلبالغيـة إىل الوفـاء بالتزاماـا   يف هاتني املنطقتني دون اإلقليميـتني علـى   ملساعدة البلدان 

 )٧(.ذات الصلة ثالثال ألمنجملس ا

أسـهم املكتـب يف العمـل الـذي تضــطلع بـه فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمــال          كمـا    -٤١
املسـاعدة املتكاملـة   وهـو أحـد منسـقي مبـادرة      .مكافحة اإلرهاب املشتركة بني عدة وكاالت

يــق العامــل الفرويشــارك يف رئاســة  ،فرقــة العمــلالــيت تضــطلع ــا  يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب
أفرقــة  عــدةعضــو نشــط يف  واملكتــبالتــابع لفرقــة العمــل،  املعــين بالتصــدي لتمويــل اإلرهــاب

ــة  ، مبــا يف ذلــك تابعــة لفرقــة العمــل أخــرى عاملــة  حبمايــة حقــوق اإلنســان  أفرقــة العمــل املعني
 .تسويتهاو النـزاعاتومنع  اإلنترنتومكافحة استخدام 

    
   املسائل املستجدة  - خامسا  

   خدراتامل  -ألف  
   يةفغاناألملواد األفيونية ا اتديدتزايد   - ١  

مـا  و يـة فغاناألاألفيونيـة  العاملية للمـواد  األسواق يركز على  احبثي ااملكتب برناجماستهل   -٤٢
تشـرين  صـدر يف  أساسـي أُ  يف تقريـر  يـة األولاالسـتنتاجات  وعرضـت  . اتديدينجم عنها من 

 حلـدود عـرب ا  يـة فغاناألاألفيونيـة  املـواد  لتـدفقات  أول عرض شامل وهو ، ٢٠٠٩أكتوبر /األول
───────────────── 

 ١٥٤٠قرار العمال باملنشأة وجلنة جملس األمن  جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذيةاللجان املعنية هي    )٧(  
  .بشأن أفغانستان )١٩٩٩( ١٢٦٧عمال بالقرار املنشأة جلنة جملس األمن و )٢٠٠٤(
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الــيت ترمــي إىل ســهم هــذا التقريــر يف جهــود مكافحــة املخــدرات يومــن املتوقــع أن  )٨(.الوطنيــة
 .املواد األفيونية األفغانيةالنامجة عن التهديدات  مواجهة

    
   يف املنطقةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عمل   - ٢  

ــق توافــق يف  املكتــب  ، يســعىلــى الصــعيد اإلقليمــي ع  -٤٣ املصــاحل بــني الشــركاء  إىل حتقي
نتـاج املـواد األفيونيـة    إاإلقليميني مـن خـالل التـرويج السـتراتيجيات إقليميـة متكاملـة ملكافحـة        

ــة   العملياتيــة عــرب احلــدود؛  تنفيــذ املبــادرات  لدعم تقــدمي الــ و هــا؛وتعاطي واالجتــار ــا األفغاني
 .قانونية املتبادلة وتسليم ارمنيواملساعدة ال

توافـق  المـن  عاليـة  ىل درجـة  إاتمـع الـدويل   توصل  ،من خالل مبادرة ميثاق باريسو  -٤٤
املواد األفيونيـة  بـ ىل وقـف االجتـار   إاآلراء بشأن ااالت ذات األولوية والربامج الـيت ـدف   يف 

تضـم مـا يزيـد علـى     شـراكة دوليـة    يوهـ  ،نتيجة ملبادرة ميثاق بـاريس و. األفغانية واستهالكها
املكتــب مــن وضــع اســتراتيجية للتعــاون   ، متكــنمــن الــدول الشــريكة واملنظمــات الدوليــة  ٥٥

باســم  املعــروف، هــذا النــهج اإلقليمــي وجيمــع . أفغانســتان والبلــدان اــاورة صــاحل اإلقليمــي ل
ميثـاق  قـدت يف إطـار   الـيت ع ستديرة املخلرباء ا، نتائج وتوصيات موائد "استراتيجية قوس قزح"

  )٩(.أفغانستان والبلدان ااورة يف سبعة جماالت ذات أولويةفيما يتصل بباريس 
مكافحــة قــوانني خــرباء يف جمــال إنفــاذ   اجتمــع ، ٢٠٠٩أكتــوبر /تشــرين األوليف و  -٤٥

 احلاليـة واملقبلـة احملتملـة   الجتاهـات  وأجـروا حتلـيال ل  يف باريس  يهاخفض الطلب علواملخدرات 
ــار اليف ا ــجتـ ــاين بـ ــه يف اهلريوين األفغـ ــة وتعاطيـ ــا الغربيـ ــددأوروبـ ــة   وا، وحـ ــديات الراهنـ التحـ

 ،يف أوروبــا الغربيــة يهــاالطلــب علوواملمارســات اجليــدة يف جمــاالت خفــض عــرض املخــدرات 
بيانـات التحاليـل   مراقبة السالئف وتدفقات األمـوال و منها ملة أمور جبتوصيات تتعلق قدموا و

ائدة املستديرة مليثـاق  جتماع امل، وعلى سبيل املتابعة الوعالوة على ذلك. يةاالستراتيجاجلنائية 
قـام اخلـرباء الـذي شـاركوا     ، ٢٠٠٨ت املاليـة الـيت عقـدت يف عـام     التدفقابشأن باريس اخلرباء 

استكشــاف ب ٢٠٠٩نــوفمرب /تشــرين الثــاينفريــق عمــل تقــين عقــد يف طشــقند يف  يف اجتمــاع 
داخـل  إىل التـدفقات النقديـة   ، وخصوصـا فيمـا يتصـل ب   أفغانسـتان يف  ةاحلوالـ نظام  سبل مراقبة

  .هوخارجالبلد 
───────────────── 

  )٨(  Addiction, Crime and Insurgency: The Transnational Threat of Afghan Opium )داإلدمان، اجلرمية والتمر :
  .E.09.IV.15، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )لحدود الوطنيةالعابر لخطر األفيون األفغاين 

-http://www.unodc.org/unodc/en/regional/central يف املوقع "استراتيجية قوس قزح"بشأن معلومات تتاح   )٩(  

asia.html.  
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 -مجهوريــة(وــدف املبــادرة الثالثيــة إىل حتســني التعــاون فيمــا بــني أفغانســتان وإيــران   -٤٦
وقــد عقــد االجتمــاع الــوزاري الثالــث   . وباكســتان يف جمــال مكافحــة املخــدرات ) اإلســالمية

واتفقت الـدول األطـراف الـثالث    . ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢٧لدول املبادرة الثالثية يف 
ــة يف       ــادرة الثالثي علــى تعــيني ضــباط اتصــال دائمــني يف خليــة التخطــيط املشــتركة التابعــة للمب
طهران من أجل تعزيز القدرات التحليلية والعملياتية، وإنشاء مكاتب اتصال على حـدود كـل   

وناقشت الدول األطـراف الطرائـق العمليـة    . شتركةمنها، وزيادة عدد الدوريات والعمليات امل
لتنفيــذ تلــك العمليــات، وناقشــت علــى اخلصــوص احلاجــة إىل إنشــاء نظــام مشــترك لالتصــال    

يتمثـل يف املركـز    وجرى ربط املبادرة الثالثية مؤخراً بإطـار تعـاون مشـابه،   . وتبادل املعلومات
  .اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى

    
   الكوكايني اجلديدةاالجتار بطرق   - ٣  

 فيبـدو  .٢٠٠٩ معـا  يف بالكوكـايني  االجتـار  يف ملحوظة اجتاهات عدة كتباستبان امل  -٤٧
 نتيجـة  والربازيـل  وأوروغـواي  األرجنـتني  يف ـا  املتجـر  الكوكـايني  كميـات  يف اتزايد هناك أن

ــة( بوليفيــا يف إنتاجــه لتزايــد  ابتكــاراً، أكثــر املهربــون وبــات .وبــريو )القوميــات املتعــددة-دول
 كميـات  نقـل  يف غواصـة  شـبه  مركبـات  يسـتخدمون  باتوا الكولومبيون بالكوكايني فاملتجرون
 أجـل  مـن  وخيفونـه  الكوكـايني  يـذيبون  أـم  كمـا  .الشـمالية  أمريكا إىل الكوكايني من ضخمة
 .جـداً  صـعباً  أمـراً  كشـفه  جيعل مما الكثافة، منخفضة بالستيكية موادإخفائه يف  خالل من نقله
 عـرب  الكوكـايني  لسوق معمق حتليل إجراءيف  كتبامل شرع ،٢٠٠٩ عام من األخري الربع ويف

 .٢٠١٠ عام يف حتليله بنتائج تقريراً قدميوس الوطنية
    

   أفريقيا غرب يف األمفيتامينية املنشطات إنتاج  - ٤  
ة غرب أفريقيـا  سبق للمكتب أن سلط الضوء على حالة الضعف اليت تعاين منها منطق  -٤٨

ــة      ــة إىل األســواق األوروبي ــن أمريكــا اجلنوبي ــادم م ــور للكوكــايني الق ــة عب ــام  . كمنطق ففــي ع
، ضبطت يف غينيا كميات كبرية من السالئف الكيميائية املسـتخدمة يف إنتـاج ميثـيلني    ٢٠٠٩

ووجــد بــالقرب مــن هــذه الســالئف أوعيــة تفــاعالت  "). كستاســيإ("ديوكســي ميثامفيتــامني 
ويعد ذلك أقوى دليل حىت اآلن علـى أن  . لعايل ضرورية لإلنتاج على نطاق صناعيبالضغط ا

اجلماعات اإلجرامية الناشـطة يف غـرب أفريقيـا تنـتج أو تسـتعد إلنتـاج منشـطات أمفيتامينيـة،         
 .وهو تطور مثري للقلق يف هذه املنطقة دون اإلقليمية املضطربة
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    أفريقيا غرب إىل املقدم الدويل الدعم  - ٥  
لتهديـد  اإىل ، يف لفت انتبـاه اتمـع الـدويل    ٢٠٠٩و ٢٠٠٨عامي  طوال، كتباملجنح   -٤٩

ــاجماألمــين  ــة     عــن  الن ــة عــرب الوطني ــة املنظم ــا يف االجتــار باملخــدرات واجلرمي ويف . غــرب أفريقي
االجتـار عـرب الـوطين وسـيادة     كتب املعنـون  امل، أحاط جملس األمن علماً بتقرير ٢٠٠٩يوليه /متوز
قدمـه املـدير التنفيـذي للمكتـب، وأثـىن الـس       والذي ، تقييم لألخطار: نون يف غرب أفريقياالقا

على النهج الشامل القائم على أساس تعدد أصحاب املصلحة املتـوخى يف مسـاعدة املنطقـة دون    
وإدارة ، كتـب املاإلقليمية من خـالل مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا املتمثلـة يف جهـد يشـترك فيـه          

ومكتـب األمـم املتحـدة     ،لألمانة العامـة تني فظ السالم وإدارة الشؤون السياسية التابععمليات ح
اإلقليميـة  عمـل  الالـيت اتفقـت فيمـا بينـها علـى االشـتراك يف دعـم خطـة          اإلنتربوللغرب أفريقيا و

التصـدي  بشـأن   ٢٠١١-٢٠٠٨فتـرة  لل) اإليكـواس (جماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا     لل
 /نـوفمرب وكــانون األول /ويف تشـرين الثــاين . شــروع باملخـدرات واجلرميــة املنظمـة  جتـار غـري امل  الل

، دعي املدير التنفيذي للمكتب إىل اإلدالء ببيان أمام جملـس األمـن بشـأن احلالـة     ٢٠٠٩ديسمرب 
، ومن مث طلب إليه أعضاء جملـس األمـن   القارة األفريقية بأسرهابيساو وغرب أفريقيا و-يف غينيا

عن احلالة وعن التقدم احملرز فيمـا يتعلـق بالتحـديات     حمدثة الس بانتظام معلومات أن يقدم إىل
  .اليت تواجه غرب أفريقيا فيما يتصل باالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة

، جنح املكتب، بدعم مـن شـركاء دولـيني وشـركاء إمنـائيني، يف حشـد       ٢٠٠٩ويف عام   -٥٠
دون اإلقليمية على مكافحـة االجتـار باملخـدرات واجلـرائم املتصـلة      موارد إضافية ملساعدة املنطقة 

 إليكـواس وأبدت دول غرب أفريقيا التزامها باإلعالنات اليت صدرت عـن املـؤمتر الـوزاري ل   . بـه
بشــأن االجتــار باملخــدرات بوصــفه خطــراً  ٢٠٠٨أكتــوبر /الـذي عقــد يف برايــا يف تشــرين األول 

  .لإليكواساختذت إجراءات حنو تنفيذ خطة العمل اإلقليمية يهدد أمن غرب أفريقيا، و
 سياسـي اإليكـواس ال إعـالن  خطوات لتنفيـذ  ما يلزم من أيضاً  اإليكواسواختذت مفوضية   - ٥١

بشأن منع تعاطي املخدرات واالجتار غـري املشـروع باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة يف غـرب أفريقيـا        
مشكلة االجتـار غـري املشـروع باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة       اإلقليمية للتصدي لتفاقم  عملهاوخطة 

تقويـة اهليكـل احلـايل ملكافحـة     ب، فابتـدأت  )٢٠١١- ٢٠٠٨(وتعاطي املخـدرات يف غـرب أفريقيـا    
، اإليكواس، عقدت مفوضية ٢٠٠٩ديسمرب /ويف كانون األول. املخدرات غري املشروعة واجلرمية

املتحـدة لغـرب أفريقيـا، اجتمـاع مائـدة مسـتديرة        مكتب األمـم مع شراكة يف و، كتباملبدعم من 
دعـم  إىل رضت فيه املبادرات الرئيسية الرامية وع ،يف فيينا استضافته حكومة النمسا جهات املاحنةلل

 .مبا يف ذلك خطتها التشغيلية وآليتها للرصد والتقييم اإليكواسخطة عمل 
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   اجلرمية  -باء  
   بالبشر االجتار ملكافحة العاملية تدابري التصدي  - ١  

مجـع  إجـراء  يف إطار مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتـار بالبشـر، يف    ،كتباملشرع   - ٥٢
. ٢٠٠٩يف عـام   التقرير العاملي عن االجتار باألشـخاص لبيانات الوطنية الرمسية حتضرياً إلعداد شامل ل

 .لرصد االجتار باألشخاص واستناداً إىل هذا اجلهد، يعكف املكتب على وضع آلية دولية
    

   الوطنية عرب املنظمة اجلرميةالنامجة عن  التهديداتتزايد   - ٢  
ـــّم دراســةإلجــراء  تحضــرياتال ٢٠٠٩ معــا يف املكتــب أجــرى  -٥٣  اجلرميــةديــدات  تقي

 تقييمـاً  التقريـر  وسـيقدم  .٢٠١٠ يف تــُنجز  أن علـى  ،يالعـامل  الصـعيد  علـى  الوطنية عرب املنظمة
 احبثــ املكتــب أجــرى ،ا العمــلهــذ إطــار ويف .الوطنيــة عــرب املنظمــة اجلرميــة أنشــطة مــن لطائفــة

 احلاسـوبية  اجلرائم مثل "ةمستجد" مسائلالنامجة عن  التهديداتبعض  عن اخللفية معلوماتلل
 .الطبيعية باملوارد جتارالوا
    

   أفريقيا شرق يف القرصنة مكافحة  - ٣  
أعمــال جديــدة لــدعم مقاضــاة املشــتبه يف     تنفيــذ يف  ٢٠٠٩شــرع املكتــب يف عــام     -٥٤

ومـع  . الذين تعتقلهم القوات البحرية الوطنيـة يف مشـال احملـيط اهلنـدي    وارتكام أعمال قرصنة 
أن القوات البحرية قـد أثبتـت فعاليتـها يف اعتقـال القراصـنة، إال أن جنـاح مهمـة تلـك القـوات          

ة وقــدرا علــى القيــام بــذلك مــع  منــوط بقبــول دول املنطقــة دون اإلقليميــة مقاضــاة القراصــن  
وقــد عمــل املكتــب مــع عــدد مــن . وفائهــا يف الوقــت ذاتــه بالتزامــات حقــوق اإلنســان الدوليــة

لشــرطة واحملــاكم إىل ا، مــن أجــل تقــدمي دعــم  وكينيــا البلــدان، وبصــورة رئيســية مــع سيشــيل 
كفاءــا واملــدعني العــامني والســجون لكفالــة فعاليــة حماكمــات املشــتبه فــيهم الصــوماليني و        

وبفضل ذلك طرأت حتسـينات علـى مؤسسـات العدالـة اجلنائيـة احملليـة لصـاحل مجيـع         . ونزاهتها
من القراصنة الذين مثلوا أمـام   ١٥٠بالغ عددهم مستخدميها وليس فقط لصاحل املشتبه فيهم ال

، كمـا  ةالصـومالي قـوات االحتجـاز   ، طور املكتـب قـدرات   ٢٠٠٩ويف اية عام . تلك احملاكم
وسـيتيح ذلـك احتجـاز مـواطين     . سـجون يف صـوماليالند وبونتالنـد    ١٠العمل علـى بنـاء   أجنز 

ودول املنطقـة األخـرى   وكينيـا  الصومال املشتبه يف قيامهم بأعمال قرصـنة يف سـجون سيشـيل    
، وصـار  توسـعه ويواصـل الربنـامج   . مـدة عقوبتـهم  إىل الصومال إلكمال ما تبقى من  إعادمو

 .قضائيا أعمال القرصنةإجراءات مالحقة لة رائدة يف دعم للمكتب قاعدة راسخة كوكا
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   احلاسوبية اجلرائم  - ٤  
ــبامل عقــد  -٥٥ ــوم ،كت ــوب/األول تشــرين ٧و ٦ي ي ــاً ،٢٠٠٩ر أكت ــق اجتماع  خــرباء لفري
 البلـدان  يف احلاسـوبية  اجلـرائم  مكافحـة  يف املكتـب  دور مناقشـة  دف احلاسوبية اجلرائم بشأن
 وضـــعتها أن ســـبق وبـــرامج مبـــادرات يف االجتمـــاع يف املشـــاركون ونظـــر .وتقييمـــه الناميـــة

 للمكتـب  اـ  ميكـن  الـيت  السبل أفضل يف وحبثوا أخرى، وطنية وسلطات ومؤسسات منظمات
 للشــؤون الــدويل االستشــاري الــس مــع بالتعـاون  املكتــب، ونظــم .املبــادرات تلــك يـؤازر  أن

 تكنولوجيـا  عصـر  يف اجلنسـية  اجلـرائم  مـرتكيب  مـن  األطفـال  محايـة  عـن  مـؤمتراً  والفنية، العلمية
 االجتمــاعني، وتوصــيات نتــائج وســتقدم .٢٠٠٩ ديســمرب/األول كــانون يف عقــد املعلومــات،
 الثــاين املتحــدة األمــم مــؤمتر يف احلاســوبية، اجلــرائم مكافحــة إىل الراميــة األنشــطة مــن وغريمهــا
 دورـا  يف اجلنائيـة  والعدالة اجلرمية منع ةجلن إىل ستقدم كما اجلنائية، والعدالة اجلرمية ملنع عشر

 .متابعتها أجل من عشرة التاسعة
    

   وحتليلها املعلومات مجع - جيم  
 سـتراتيجية ا مـن  ،"واملخـاطر  التهديـدات  حتليـل " املعنـون  ،١-٢ النتائج جمال مع متاشياً  -٥٦

ــرة املكتــــب ــعى ،(E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5) ٢٠١١-٢٠٠٨ للفتــ  ىلإ املكتــــب ســ
 .ورصــدها  وحتليلــها الوطنيــة عــرب واجلرميــة باملخــدرات  املتعلقــة العامليــة التهديــداتاســتبانة 

 السـنوية  بالتقـارير  اخلاص االستبيان مثل ومنتجات، وأدوات جهود من سبقرتكازا على ما وا
ــة ــدة األمـــم ودراسـ ــائية املتحـ ــة الجتاهـــات االستقصـ ــة نظـــم وعمليـــات اجلرميـ ــة العدالـ  اجلنائيـ
 اإلقليميـــة والدراســـات والتقريـــر العـــاملي عـــن املخـــدرات امليدانيـــة االستقصـــائية توالدراســـا

 الـيت  املعلومـات  إلصـدار  الالزمـة  واألساليب القدرات تطوير على يعكف املكتب واملواضيعية،
 بغيـة  عمـل ال مـن  زيـد االضـطالع مب  يلـزم  م،تقدإحراز  من الرغم وعلى .األعضاء الدول تطلبها
وتــدابري  السياســاتلتســتهدي ــا  وشــاملة منهجيــة حتلــيالت تقــدمي يف مثــلاملت اهلــدف حتقيــق

 .باستمرار األطراف املتعددةالتصدي 
    

   اجلرمية واجتاهات اجلنائية العدالة -سادسا  
   اجلنائية العدالة -ألف  

 يف جمال منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية يف اتمعات النامية واالنتقاليـة واخلارجـة    -٥٧
 ٣٥ مــن خــاللم املســاعدة التقنيــة ية وقــداتمــن نزاعــات، نشــر املكتــب أدوات ووثــائق سياســ 

وكانت جماالت النمو الرئيسية هي إصالح نظم العقوبات واألخذ ببـدائل  . بلداً ٢٨برناجماً يف 
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الح ع املكتـب أنشـطته يف جمـال إصـ    وقد وس. زاعات ومنعهاـالسجن ومتكني الضحايا وحل الن
مليون دوالر، ومتويـل مشـاريع بشـكل رئيسـي يف أفريقيـا       ٣٠ يزانية قدرها حوايلالسجون، مب

ووسـط آسـيا، إضـافة إىل مشـاريع أخـرى جيـري تطويرهـا يف أمريكـا          والشرق األوسط وغريب
وقدم املكتب، باالشتراك مع إدارة عمليات حفظ السالم وبرنـامج األمـم   . يـالالتينية والكاريب

بيســاو -ات إىل أفغانســتان والســودان وســرياليون والصــومال وغينيــا املتحــدة اإلمنــائي، مســاعد
يف  )١٠(وســاهم املكتــب، بوصــفه وكالـة شــريكة لربنــامج منــع العنــف املســلح، . وليربيـا وهــاييت 

ونــتج عــن تلــك البعثــة صــياغة جمموعــة مــن . تنفيــذ أول بعثــة تقيــيم مشــتركة ترســل إىل كينيــا
ي وجيري حالياً تقدمي الدعم من أجل تنفيذ دراسـة  التوصيات لصاحل فريق األمم املتحدة القطر

ووضــع املكتــب برناجمــاً مواضــيعياً عــن منــع اجلرميــة وإصــالح  . استقصــائية وطنيــة عــن اإليــذاء
كمــا أدرج عنصــري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف  ٢٠١١-٢٠٠٩العدالــة اجلنائيــة للفتــرة 

  .وضعهامجيع الربامج اإلقليمية اليت 
وات لتيســري تنفيــذ معــايري وقواعــد األمــم املتحــدة ذات الصــلة مبنــع اجلرميــة   وطــورت أد  -٥٨

وضـع املكتـب    )١١(العدالة اجلنائية،نظم وكجزء من عدة املكتب اخلاصة بتقييم . والعدالة اجلنائية
إضـافة إىل  و. الشؤون اجلنسانية ومنع اجلرمية والعلوم اجلنائية ومراقبة احلـدود تناول أربع أدوات ت

ــق بالســجناء ذوي االحتياجــات اخلاصــة  ر املكتــب نشــذلــك،  ــدليل املتعل ــل مــديري   )١٢(،ال ودلي
والـدليل اخلـاص بوضـع اخلطـط واختـاذ       )١٣(،السجون ومقرري السياسات بشأن النساء والسجن

ونشـر أيضـاً، بالتعـاون مـع إدارة      )١٤(.التدابري ملنع اجلرميـة يف مـنطقيت أفريقيـا اجلنوبيـة والكاريــيب     
سالم، معـايري األمـم املتحـدة للعدالـة اجلنائيـة السـتعمال شـرطة األمـم املتحـدة،          عمليات حفظ ال

، نشر املكتب القانون النموذجي بشـأن  )اليونيسيف( وبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة
وعـالوة علـى ذلـك،    . العدالة يف املسائل املنطويـة علـى أطفـال كضـحايا للجرميـة وشـهود عليهـا       

شراكة مع برنامج املدن األكثر أماناً التابع لربنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات     عمل املكتب بال

───────────────── 
مكتب شؤون نزع السالح التابع لألمانة : الوكاالت األخرى املشاركة يف برنامج منع العنف املسلح هي  )١٠(

العامة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
  .البشرية ومنظمة الصحة العاملية

-http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice: على املوقع ةمتاح  )١١(

Toolkit.html.  
  .E.09.IV.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٢(
  .E.08.IV.4 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١٣(
  .E.09.IV.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٤(
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يف تطـوير أداة تقيـيم يف جمـال منـع اجلرميـة لتسـتخدمها كيانـات األمـم املتحــدة         ) املوئـل (البشـرية  
  .واملنظمات املاحنة واملوظفون احلكوميون وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني

، بالتعـاون مـع   ٢٠٠٩مـارس  /يف آذار ،املعايري اجلديدة، نظـم املكتـب  ويف جمال إرساء   -٥٩
  إىل  ٢٣حكومــة تايلنــد، اجتماعــاً لفريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل، عقــد يف بــانكوك مــن          

، ـــدف اســـتعراض االســـتراتيجيات النموذجيـــة )E/CN.15/2010/2( ٢٠٠٩مـــارس /آذار ٢٥
. يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وحتـديثها    والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة

 ٢٠٠٩نـوفمرب  /، عقـد يف تشـرين الثـاين   ١٨/١وعمالً بقرار جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة   
اجتمــاع لفريــق خــرباء حكــومي دويل مفتــوح العضــوية، أيضــاً بالتعــاون مــع حكومــة تايلنــد،    

ملوقوفات واملعتقالت يف املرافق االحتجازيـة  دف وضع قواعد تكميلية خاصة مبعاملة النساء ا
بـادئ  املسـس و األكما بدأ تنفيذ أعمال أوليـة مـن أجـل وضـع جمموعـة مـن       . وغري االحتجازية

انونيـة يف نظـم   احلصـول علـى املسـاعدة الق   سـبل  ألمـم املتحـدة لتحسـني    تصدر عـن ا توجيهية ال
  .العدالة اجلنائية

٦٠-  مــم املتحــدة األخــرى واملنظمــات اإلقليميــة  ز املكتــب شــراكاته مــع وكــاالت األ وعــز
ستراتيجية متعددة القطاعـات ملنـع اجلرميـة    اوقدم أيضاً الدعم لوضع . واملنظمات غري احلكومية

ي دون اإلقليمية مـن خـالل تقـدمي املسـاعدة     ـدف تيسري التعاون بني الدول يف منطقة الكاريب
بعثـات برجمـة مشـتركة مـع      ،٢٠٠٩أبريـل  /يف نيسـان  ،املكتـب أوفـد  و. ةبيـالكاريـ اجلماعة إىل 

رة التفــاهم املربمــة مــع برنــامج األمــم املتحــدة  إىل هنــدوراس، وبــدأ تنفيــذ مــذكّ املوئــلبرنــامج 
عــن اليونيســيف اإلمنــائي يف جمــال العدالــة اجلنائيــة، ونظــم دورة تــدريب إقليميــة مشــتركة مــع  

دة املعـين بالتنسـيق واملـوارد يف    ويشارك املكتب يف فريق األمم املتح. مؤشرات قضاء األحداث
جمال سيادة القانون، وقد تعاون يف هـذا اإلطـار يف إنشـاء موقـع شـبكي لألمـم املتحـدة خـاص         

، وتوحيـد تـدريبات األمـم املتحـدة يف     )www.unrol.org(بسيادة القانون ونظام إليداع الوثـائق  
لفريـق املشـترك بـني الوكـاالت     أيضاً يف اللجنة التوجيهية لعضو واملكتب . جمال سيادة القانون

، مشـاورات خـرباء لوضـع    املوئـل املعين بقضاء األحداث، وقد أجـرى، باالشـتراك مـع برنـامج     
 .دندليل للممارسات اجليدة يف جمال تنفيذ أعمال الشرطة يف امل

    
   القانون إنفاذ -باء 

م اخلطــرية كتيبــاً عــن تقيــيم التهديــد الــذي تشــكله اجلــرائ  ٢٠٠٩نشــر املكتــب يف عــام   -٦١
واملنظمة دف مساعدة مقرري السياسيات واملديرين على التعامل مع اجلرائم اخلطرية واملنظمـة  

وبـالتوازي مـع   . من خالل حتليل التهديدات املباشرة واالجتاهات السـائدة والتحـديات املسـتقبلية   
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ت ذات عمليــة إعــداد هــذه األدوات، سيشــجع املكتــب الــدول علــى تــوفري البيانــات واإلحصــاءا
التـابع لألمـم املتحـدة، وعلـى إشـراك مسـامهني مـن جمـامع         الـتقين  الصلة باملوضوع للفريق العامل 

طبيعـة ديـدات اجلـرائم املنظمـة املسـتقبلية فتـدعم       اسـتبانة  الفكر ومنظمـات أخـرى تعمـل علـى     
  .بذلك وضع استراتيجيات سليمة تعتمد يف الوقت احلاضر استباقاً لتلك التهديدات

إجراءات األخـذ بـ  تساب معارف جديدة ونقـل املهـارات وقبـول أفكـار جديـدة و     واك  -٦٢
وال يــزال . جديــدة متثــل كلــها عناصــر حامســة يف دعــم بنــاء القــدرات يف جمــال إنفــاذ القــانون   

جائزة األمـم املتحـدة   "يب القائم على استخدام احلاسوب، واحلاصل على ـبرنامج املكتب التدري
وجيـري تطـوير   . أساسياً يف املساعدة التقنية اليت يقدمها املكتـب ، يشكل عنصراً "٢١يف القرن 

ريــب املهــاجرين، والتقنيــات : ي وهــيـجمــاالت جديــدة يف منــهاج هــذا الربنــامج التدريبــ ١٠
زاهة واألخالقيــات، والعنــف ضــد املــرأة، وجــرائم   ـاملتقدمــة يف مكافحــة االجتــار بالبشــر، والنــ  

اجلرمية، واجلـرائم ضـد األطفـال، واالجتـار باألحيـاء الربيـة،       يف مسرح أوائل املتدخلني اهلوية، و
  .وفريوسه، والشرطة اتمعية األيدزوتدريب موظفي إنفاذ القانون على مسائل 

وسيقدم املكتب، باملشـاركة مـع هيئـات األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى،           -٦٣
اإلجراميــة املســؤولة عــن إنتــاج   املســاعدة إىل الــدول األعضــاء يف تعطيــل وتفكيــك الشــبكات 

سيساعد املكتب الـدول علـى اعتمـاد تشـريعات أكثـر      كما . األدوية املزيفة واالجتار ا وبيعها
مة، وتعزيز قدرات خرباء األدلة اجلنائية لديها على الكشف عـن عمليـات التزويـر، ودعـم     ءمال

كيب اجلــرائم الــذين يصــنعون اجلهــات التابعــة للســلطات الوطنيــة املعنيــة بــالتحقيق ملقاضــاة مــرت 
  .الشراكات الالزمة ملكافحة صناعة األدوية املزيفة صوغالعقاقري املزيفة، و

، أحرز برنامج املكتب املعين بتقـدمي الـدعم ملكافحـة االجتـار باألعضـاء      ٢٠٠٩ويف عام   -٦٤
الدراسـة   وسـيقوم املكتـب يف املسـتقبل باختـاذ إجـراءات وفقـاً لنتـائج       . البشرية خطوة حنو األمـام 

املشتركة بني جملـس أوروبـا واألمـم املتحـدة عـن االجتـار باألعضـاء واألنسـجة واخلاليـا البشـرية           
الدراسـات الراميـة إىل تطـوير    وسـيدعم املكتـب    )١٥(.واالجتار بالبشـر ألغـراض انتـزاع أعضـائهم    

أنـه   ف الالزمة إلجـراء تقيـيم دقيـق لـديناميات هـذه السـوق غـري املشـروعة وفهمهـا، كمـا          اراملع
حتويـل تلـك   كـذلك  و ،سيقدم تدريبات أساسية على التحقيق وسيدعم مجع املعلومـات وحتليلـها  

وسـيعمل املكتـب مـع شـركاء دولـيني      . ل املعلومـات وتبـاد  ،املعلومات إىل معلومات استخباراتية
واملنظمة العاملية للجمارك من أجل دعم  اإلنتربولمثل جملس أوروبا ومكتب الشرطة األورويب و

 .التجارةتنري للجهود اليت تبذهلا السلطات الوطنية للتصدي للمسؤولني عن هذا النوع من مس
  

───────────────── 
  .www.coe.int: على املوقع ةمتاح  )١٥(
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   واجلرمية املخدرات اجتاهات ورصد البحوث وإجراء البيانات مجع - جيم 
ع يف اإلنتـاج  إىل اخنفـاض مشـج   )١٦(٢٠٠٩التقريـر العـاملي عـن املخـدرات لعـام      أشار   -٦٥

 استهالك الكوكايني والقنب يف بعـض املنـاطق، إال أنـه سـلط     العاملي للكوكايني واهلريوين ويف
التقريـر  تضـمن  كمـا  . الضوء على تفاقم مشكلة املنشطات األمفيتامينيـة علـى املسـتوى العـاملي    

نظرة عامة إىل العواقب غري املقصودة لتطبيق النظام الـدويل   ٢٠٠٩لعام العاملي عن املخدرات 
ــة املخــدرات  ــد . ملراقب ــائ فق ــرت نت ــون يف أفغانســتان، الــيت     أظه ــة االستقصــائية لألفي ج الدراس
، تراجعـــاً يف زراعـــة خشـــخاش األفيـــون وزيـــادة يف عـــدد ٢٠٠٩أغســـطس /صـــدرت يف آب

، نشرت تقارير الدراسـات  ٢٠٠٩ديسمرب /ويف كانون األول. الواليات اخلالية من اخلشخاش
هوريـة الو الدميقراطيـة   تايلنـد ومج (االستقصائية لألفيون غري املشروع عن جنـوب شـرق آسـيا    

، وأشارت النتائج إىل زيادة طفيفة يف زراعة خشخاش األفيـون وتنـاقص عـام    )الشعبية وميامنار
بيانــات جديــدة عــن  ٢٠٠٩يونيــه /ونشــرت يف حزيــران. يف إنتــاج األفيــون يف املثلــث الــذهيب

 اإلنتــاج فــأظهرت تناقصــاً عامــاً يف ٢٠٠٨زراعــة شــجرية الكوكــا يف البلــدان اآلنديــة يف عــام  
  .العاملي للكوكايني

 /املتعلـق جبمـع البيانـات، نظـم املكتـب يف متـوز       ٥٢/١٢وعمالً بقرار جلنة املخـدرات    -٦٦
اجتمــاع خــرباء غــري رمســي بشــأن إحصــاءات املخــدرات لــدعم صــياغة أدوات     ٢٠٠٩يوليــه 

ة املعــين جديــدة جلمــع البيانــات لتقــدميها إىل فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوي    
وعمـالً بـالقرار ذاتـه، نظـم املكتـب أيضـاً، مـن        . ها وحتليلهاعن بالغاإلبيانات والبتحسني مجع 

، اجتماعـاً لفريـق عامـل مـن خـرباء حكـوميني دولـيني        ٢٠١٠ينـاير  /كانون الثـاين  ١٥إىل  ١٢
ــة باملخــدرات وتصــنيفها         ــات املتعلق ــدم توصــيات حمــددة بشــأن حتســني أدوات مجــع البيان ليق

وعمـالً  . وبشـأن إمكانيـة اعتمـاد أداة موحـدة وشـاملة جلمـع البيانـات        هاعنـ  بالغاإلولها وحتلي
، خيطــط املكتــب أيضــاً لتنظــيم اجتمــاع    ٢٠٠٩/٢٥بقــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي   

لفريق عامل من خرباء حكوميني دوليني مفتوح العضوية لتقدمي توصيات حمددة بشـأن حتسـني   
أن  رومـن املقـر  الصـلة باجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وحتليلـها ونشـرها،        أدوات مجع البيانات ذات

  .٢٠١٠فرباير /تستضيف االجتماع حكومة األرجنتني يف شباط
، واصل املكتب عملياته االعتيادية يف مجع البيانات عن جرائم حمـددة  ٢٠٠٩ويف عام   -٦٧

ن اجتاهـات اجلرميـة وعمليـات    عن طريق الدراسة االستقصائية احلادية عشـرة لألمـم املتحـدة عـ    
وكانت بيانات الدراسات االستقصائية السابقة اليت جرى حتليلها يف عـام  . نظم العدالة اجلنائية

───────────────── 
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قد أظهرت اخنفاضاً طفيفاً يف ثالثة من أنـواع اجلرميـة اخلمسـة الـيت خضـعت للدراسـة        ٢٠٠٩
طــرأت زيــادة علــى  ، يف حــني)جــرائم القتــل العمــد والســطو علــى املنــازل وســرقة الســيارات (

، كانـت  ٢٠٠٦-٢٠٠٤وخالل الفتـرة  ). جرائم السلب واجلرائم املرتبطة باملخدرات(نوعني 
وواصــل املكتــب تنفيــذ  )١٧(.الوحيــدة الــيت واصــلت االزديــاد ياجلــرائم املرتبطــة باملخــدرات هــ

ذاء عمله املتعلق بالترويج للدراسات االستقصائية عن اإليذاء من خالل دليل استقصـاءات اإليـ  
املشترك بني املكتب وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ومـن خـالل دراسـات استقصـائية     

ــة تنــ      ــا ومجهوري ــرأس األخضــر وغان ــة، مبــا فيهــا ال ــدان أفريقي زانيا املتحــدة ـأجريــت يف عــدة بل
أيضاً يف اجلهود املشتركة بـني الوكـاالت املبذولـة مـن أجـل      مشاركته وواصل املكتب . وكينيا
ــات عــن قضــاء األحــداث      وضــع ــرأة ومعلوم ــت دراســات  . مؤشــرات للعنــف ضــد امل وأجري

استقصائية يف املناطق الريفية واحلضرية من أفغانستان دف تقييم مـدى الـوعي بـأمور الفسـاد     
وبـدأ املكتـب، باالشـتراك مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يف تنفيـذ عمـل           . واخلربة بشأا

ــاء ا  زاهة لصــاحل ـلقــدرات يف جمــال إجــراء دراســات استقصــائية عــن النــ  منــهجي يهــدف إىل بن
  .املوظفني احلكوميني يف العراق

التحليل واإلبـالغ  : ، قام برنامج الرصد العاملي للمخدرات االصطناعية٢٠٠٩ويف عام   -٦٨
  دول أعضـاء   ١٠ لصـاحل بعقـد حلقـة عمـل إقليميـة اسـتهاللية يف بـانكوك       ) مسارت(واالجتاهات 
آســيا واحملــيط اهلــادئ ــدف حتديــد الثغــرات يف جمــال اســتخالص معلومــات عــن          يف منطقــة

ــها و   ــالغاإلاملخــدرات االصــطناعية وإدارــا وحتليل ــ ب ــاء   عن ــة لبن ــها حلقــات عمــل وطني ها، تبعت
ــار   ــا وميامن ــبني وكمبودي ــامج  . القــدرات يف الفل ــر  "مســارت"ويف إطــار برن ، نشــر املكتــب التقري

ــام   ــاذجعــن  ٢٠٠٩الســنوي لع ــن املخــدرات      من ــا م ــة وغريه   واجتاهــات املنشــطات األمفيتاميني
ــوب شــرق آســيا    ــاطق اــاورة (يف شــرق وجن ــة    )واملن ــاً حلال ــيالً معمق ــر حتل ، ويقــدم هــذا التقري

الصــيغتان احملــدثتان  ٢٠٠٩يف عــام  تونشــر. املخــدرات االصــطناعية غــري املشــروعة يف املنطقــة
ا الضوء علـى املعلومـات املسـتجدة الـيت     تطفسلَّ لعاملي،ا "مسارت"لتقرير برنامج نصف السنويتني 

 .تناوهلاحتوالت يف تصنيع خمتلف املخدرات االصطناعية واالجتار ا وما طرأ من توضح 
    

───────────────── 
امللحوظة يف فئات منتقاة من اجلرائم املسجلة لدى الشرطة يف بلدان أجنزت تستند البيانات إىل االجتاهات   )١٧(

  وعمليات نظم العدالة اجلنائية خالل عن اجتاهات اجلرمية بشكل متسق دراسة األمم املتحدة االستقصائية 
  .٢٠٠٦-١٩٩٥لفترة ا
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   اجلنائي والتحليلي العلمي الدعم - دال 
بشأن تقييم نوعية األداء يف خمتربات حتليل املخـدرات، أنشـأ    ،٥٢/٧عمالً بقرار اللجنة   -٦٩

املكتب بوابة شبكية خمصصة لعملياته التعاونيـة الدوليـة، يف إطـار خمطـط اختبـار كفـاءة خمتـربات        
م هذه البوابة الشبكية تقييماً فورياً وشخصياً وسرياً للنتائج الـيت تعرضـها   وتقد ،حتليل املخدرات

ونـتج عـن   . ادولـة عضـو   ٣٤خمتـرباً يف   ٦٠ حلـوايل م حالياً الدعم تقدهي املختربات املشاركة، و
تعـدد  املالسـالئف   معجـم م إىل املختربات وقطاعات إنفاذ القانون تطوير أدوات مثـل  الدعم املقد

فحص املخـدرات،  اخلاصة باملكتب  عددوالربنامج احلاسويب للتدريب على استخدام  )١٨(اللغات
بــرامج ونظمــت . النوعيــةإدارة ضــل املمارســات املتعلقــة جبوانــب إضــافة إىل سلســلة مــن أدلــة أف

فهـم  مسـرح اجلرميـة و  ربـول، بشـأن   يف شراكة مع اإلنتتدريبية على التحاليل اجلنائية يف نيجرييا، 
ونظمت يف تركمانستان برامج، باالشتراك مع منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا،    ؛األدلة املادية

يف قطـاع  وأدى ترويج املكتب النشط للتعاون الـدويل  . يف جمال التعرف على سالئف املخدرات
يف  ،ت عضـويتها التحاليل اجلنائيـة إىل إنشـاء الشـبكة اآلسـيوية لعلـوم التحاليـل اجلنائيـة الـيت بلغـ         

  .بلدان ١٠اً يف معهد ١٤ ،٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
ر الدعم امليداين يف جمال التحاليل اجلنائية الذي قدم يف حينه إىل غينيا أقوى األدلـة  ووفَّ  -٧٠

إضـافة إىل ذلـك،   و. ملخدرات االصطناعية غري املشروعة يف غـرب أفريقيـا  ا منععلى  اآلنحىت 
أسديت مشورة اخلرباء العلمية بشأن مسائل منها كيفية التخلص من املواد الكيميائية، واحلالـة  
العاملية املتعلقة باملنشطات األمفيتامينية والتعاون الدويل يف جمال التحاليـل اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك     

قاد منتديات كاجتماعات رؤساء األجهزة الوطنيـة املعنيـة بإنفـاذ قـوانني املخـدرات يف      أثناء انع
آســيا واحملــيط اهلــادئ ويف أفريقيــا، واللجنــة الفرعيــة املعنيــة باالجتــار غــري املشــروع باملخــدرات  

 .واملسائل ذات الصلة يف الشرقني األدىن واألوسط
    

  واجلرمية ملخدراتبا املعين املتحدة األمم مكتب تعزيز - سابعا 
   واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب ستراتيجيةا -ألف 

   ٢٠١١- ٢٠٠٨ للفترة
ن عناصـر رئيسـية   على اتباع ج استراتيجي شامل تضم ٢٠٠٩دأب املكتب يف عام   -٧١

ــدة      ــة واألركــان املواضــيعية اجلدي ــربامج اإلقليمي ــربامج املواضــيعية وال ــها ال جلرميــة ا(مترابطــة من
───────────────── 

 للمخدراتاويات اليت يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع يلسالئف والكيماملتعدد اللغات ل املعجم  )١٨(
  ).M.09.XI.14منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( واملؤثّرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية
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والـربامج املواضـيعية   ). املنظمة عرب الوطنية والفساد والعدالـة اجلنائيـة والصـحة ومنـع اإلرهـاب     
ــفها أدوات    ــة بوصـ ــة مترابطـ ــتراتيجيةواإلقليميـ ــوفر   . اسـ ــيعية تـ ــالربامج املواضـ ــات فـ التوجيهـ

عية توليفـاً  وتوفِّر الـربامج املواضـي  . تترجم عن طريق الربامج اإلقليمية إىل أنشطةالسياساتية اليت 
) أي الواليـات واملبـادئ التوجيهيـة والـنهج واملنـهجيات واألدوات     (مفاهيمياً ألعمـال املكتـب   

يشــمل كــل جمــال مــن جمــاالت التركيــز املواضــيعية للمكتــب، مثــل اجلرميــة املنظمــة، والفســاد،  
ليميـة،  أمـا الـربامج اإلق  . جلنائيـة ومنـع اجلرميـة، والصـحة ومنـع اإلرهـاب      اوإصالح نظم العدالة 
مما يكفل التشاور الكامل علـى الصـعيد امليـداين مـع      "القاعدة إىل القمة"فتعتمد ج العمل من 

تعلــق بتقــدمي يالــدول األعضــاء بشــأن أولوياــا، وــذه الطريقــة حتــدد أهــداف واضــحة فيمــا     
ة علـى  ووثائق الربامج املواضيعية والـربامج اإلقليميـ  . املكتب للمساعدة التقنية وبناء الشراكات

  .أفرقة عمل مرنةتضطلع ا  ،السواء هي مثرة لعملية تعاون فيما بني الشعب
حتقيـق امللكيـة الكاملـة مـن     : اجمي اإلقليمـي إىل حتقيـق عـدة أهـداف    نـ ويرمي النهج الرب  -٧٢

جانب البلدان الشـريكة، عـن طريـق املواءمـة مـع السياسـات واألولويـات الوطنيـة واإلقليميـة؛          
متكامل جيمع بني جوانب عمل املكتـب املعياريـة والتشـغيلية مـن أجـل       وضع إطار عمل) ب(

االنتقال مـن ـج قـائم    ) ج(تقدمي معارف وخربات املكتب على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛ 
زيـادة فعاليـة التعـاون والتخطـيط مـع كيانــات      ) د(ربامج؛ الــشـاريع إىل ـج قـائم علـى     املعلـى  

ومتاشــياً مــع هــذا النــهج اجلديــد، . املاحنــة املتعــددة األطـراف األمـم املتحــدة األخــرى واجلهــات  
قليمية تشـمل شـرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ وشـرق       اإلربامج الوضع املكتب جمموعة جديدة من 

بـرامج إقليميـة   تطلق وسـ . ي ومنطقـة البلقـان  ـأفريقيا وأمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر الكاريبـ     
والشرق األوسـط وأفريقيـا اجلنوبيـة     ل أفريقيااتشمل غرب أفريقيا ومش ،٢٠١٠أخرى يف عام 

  .ووسط أفريقيا وآسيا الوسطى وغرب آسيا ومنطقة املخروط اجلنويب يف أمريكا الالتينية
وقد مكـّن هذا النهج املكتب من كفالة حصول بلدان املناطق املعنية على حس أقـوى    -٧٣

جـت بعقـد اجتماعـات    ور واسعة تتأييد السياسي من خالل تنفيذ عملية تشاوعلى البامللكية و
وتطبيـق  . غـو ومانـاغوا  يف نـريويب وبلغـراد وسـانتو دومين    إقليمية على مستوى اخلـرباء والـوزراء  

النــهج اجلديــد للــربامج امليدانيــة يعــين يف مجلــة أمــور أن املكتــب ســيتحول بشــكل تــدرجيي إىل   
ــر توحــ   ممــا ســيقلل مــن العــبء   داً يف ختصــيص األمــوال والرصــد واإلبــالغ،   تطبيــق نظــام أكث

ــة بــات    . املشــاريعفــرادى إدارة  فرضــهاإلداري الــذي ت وعمومــاً، فــإن مفهــوم الربجمــة املتكامل
يف عمـل املكتـب   بشكل متزايد يوجه أعمـال املكتـب اليوميـة، وقـد أثبـت هـذا املفهـوم أمهيتـه         

  ."كيانا واحدا"بصفته 
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ت املكتـب  وجيهاد خمتلف تحنترنت يواإلعلى دليل للربامج والعمليات متاح ووجود   -٧٤
ويعمل املكتب أيضـاً علـى كفالـة التركيـز اخلـاص علـى       . املعياريةوقواعده التشغيلية وإجراءاته 

املســائل اجلنســانية كجــزء مــن حافظــة أنشــطة املســاعدة التقنيــة، ويعتــزم إدراج شــروط أكثــر    
د أكـد اسـتعراض الربـع    وقـ . صرامة يف تقييم أثر املشاريع كجزء من أنشطة التقييم اليت جيريهـا 

صــاعدة الــيت لوحظــت يف الســنوات     تالثالــث إلجنــاز بــرامج املكاتــب امليدانيــة االجتاهــات امل     
، بلــغ إمجــايل قيمــة الــربامج الــيت نفــذا املكاتــب  ٢٠٠٩أكتــوبر /ففــي تشــرين األول. األخــرية

مـا يعـادل    مليـون دوالر، وهـو   ١٣٢.٦٨لمكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة     لامليدانية التابعة 
يف املائة يف الفتـرة بـني    ٦١وميثل ذلك زيادة يف النفقات بنسبة . اإلجناز معدليف املائة من  ٦٤

، ممــا ســيؤدي إىل بلــوغ اإلجنــاز ٢٠٠٩أكتــوبر /وتشــرين األول ٢٠٠٨أكتــوبر /تشــرين األول
 ١٩٠مليـون و  ١٧٨تـراوح بـني   بقيمـة ت قـدر  ياملكتـب يف تارخيـه و   حيققـه أعلى معـدل سـنوي   

عامـة الغـرض، فقـد اسـتطاع     الوعلى الرغم من اسـتمرار تنـاقص مـوارد املكتـب     . ليون دوالرم
املكتب خـالل السـنتني املاضـيتني مضـاعفة نسـبة إجنـازه للمشـاريع امليدانيـة، وإن كانـت تلـك           

 .الزيادة تعزى بشكل رئيسي إىل زيادة حجم الربامج يف بضعة بلدان
   

   والشراكات التمويل -باء 
   املايل ووضعه واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب ةحوكم - ١  

تـه العامـة الغـرض    اإيراد شـهدت وضـعاً ماليـاً صـعباً، إذ     ٢٠٠٩واجه املكتـب يف عـام     -٧٥
فتراجعـت تلـك اإليـرادات    . قصاً حاداً وزادت األزمة املالية العامليـة مـن حدتـه بشـكل جزئـي     ن

مليـون دوالر، أي باخنفـاض قـدره     ١٣.١ حـوايل  إىل ٢٠٠٨مليون دوالر يف عـام   ١٧.٨من 
وظيفـة   ٢٩يف املائة، مما استدعى اختاذ سلسلة من تدابري خفض التكـاليف، مبـا فيهـا إلغـاء      ٢٦

ممولة من اإليرادات العامة الغـرض وتقلـيص كـبري يف نفقـات السـفر واالستشـارات والتـدريب        
لـك اإلجـراءات أيضـا تنفيـذ عمليـة      وقـد ترتـب علـى ت   . ونفقات التشغيل واخلـدمات التعاقديـة  

إعــادة تنظــيم كــبرية لشــبكة املكاتــب امليدانيــة، وزيــادة اقتســام التكــاليف العامــة مــع املشــاريع   
وقـدمت  . أعمـال بعـض الوحـدات التنظيميـة     رشيدلة من اإليرادات املخصصة الغرض، وتاملمو

اجهـه املكتـب والتـدابري    األمانة إىل الدول األعضاء إحاطات معمقة عـن الوضـع املـايل الـذي يو    
ومـع أن األمـوال العامـة    ). E/CN.15/2009/22انظـر الوثيقـة   (التفصيلية املتخذة خلفض النفقات 

يف املائـة مـن إمجـايل املبـالغ املتاحـة للمكتـب، فـإن اآلثـار املترتبـة علـى            ٦متثل أقل مـن  الغرض 
سب مع حجمهـا ومثلـت   متطلبات حتقيق الوفورات على سري األعمال اليومية للمكتب ال تتنا

فـاملوارد العامـة الغـرض متـول، جزئيـاً، وحـدة التقيـيم املسـتقل،         . حتدياً خطرياً ألعمـال املكتـب  
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، والتخطـيط االسـتراتيجي،   إىل املناصـرة  ، وأنشـطة الـدعوة  البحـوث السياسات العامة ووحتليل 
دانيـة، ونظـام إدارة   واألمن البشري وسيادة القانون، والتنمية الصـحية والبشـرية، واملكاتـب املي   

ويف الوقت ذاتـه، اخنفضـت اإليـرادات املخصصـة الغـرض      ). برويف(املعلومات الربناجمية واملالية 
، ٢٠٠٩مليـون دوالر يف عـام    ١٩٧.٩ حـوايل إىل  ٢٠٠٨مليون دوالر يف عـام   ٢٧٠.٦من 

ــدره   ــة ٢٦.٩أي باخنفــاض ق ــة    . يف املائ ــوال املخصصــة الغــرض مقارن ــزال مســتوى األم وال ي
األموال العامــة الغــرض يلقــي بعــبء ثقيــل علــى بــرامج املكتــب وخــدمات الــدعم الربنــاجمي    بــ

وهي األموال العامة الغـرض وامليزانيـة   (املمولة من املوارد األساسية املتعددة األطراف املتناقصة 
، فمعظم التربعات ختصص حصرياً ملشاريع حمددة وتتيح هامشـاً ضـئيالً مـن املرونـة يف     )العادية

  .شغيل للوفاء بتحديات الربجمة واإلدارة املعقدةالت
-٢٠١٠ونظراً هلذه الصعوبات املالية، اتسمت ميزانية املكتب املدجمـة لفتـرة السـنتني      -٧٦

جلنــة املخــدرات وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف كــانون    وافقــت عليهــا ، الــيت٢٠١١
. ٢٠٠٩مقارنـة مبسـتوى إيـرادات عـام      ، بالتقشـف مـن الناحيـة املاليـة،    ٢٠٠٩ديسمرب /لاألو

وسـيمتد تطبيقهـا خـالل     ٢٠٠٩وسيتواصل تطبيق تدابري التوفري يف التكاليف املتخـذة يف عـام   
إال إذا عادت اإليرادات العامة الغرض إىل املسـتوى الـذي بلغتـه     ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني 

  .غراض احملددةنت مسامهات خمصصة الغرض لتغطية هذه األأو إذا تأم ٢٠٠٨يف عام 
وقـرار جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        ٥٢/١٣جلنـة املخـدرات   واستنادا إىل قـرار    -٧٧
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة        حوكمـة حتسـني  "ني كليهمـا  ن، املعنو١٨/٣

ة تـواتر ومـد  "، املعنـون  ٢٠٠٩/٢٥١، ومقـرر الـس االقتصـادي واالجتمـاعي     "ووضعه املايل
، أنشـئ فريـق   "انعقاد الدورات املستأنفة للجنة املخـدرات وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      

عامل حكومي دويل دائم مفتـوح العضـوية لكـي ينـاقش ويعـد توصـيات بشـأن كيفيـة حتسـني          
م الفريـق  وسـيقد . هيكل إدارة مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ووضـعه املـايل      

توصيات إىل جلنة املخـدرات يف دورـا الثالثـة واخلمسـني يف     وما خيلص إليه من تقريره العامل 
 /، وإىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف دورـا التاسـعة عشـرة يف أيـار     ٢٠١٠مارس /آذار

 .٢٠١٠مايو 
    

   املسامهات وزيادةاجلهات املاحنة  قاعدة توسيع - ٢  
ــة مكتــب األمــم    -٧٨ املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة املدجمــة املخصصــة     بلغــت ميزاني
مليـون دوالر،   ٥٠٤.٧ما مقـدراه   ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني املخدرات واجلرمية لفترة  ياجمنلرب
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 )١٩(.من ميزانيـة األمـم املتحـدة العاديـة    ) يف املائة ٧.٨أي (مليون دوالر  ٣٩.٢ حوايلمبا فيها 
مليـون   ٣١٢.٤مليـون دوالر، خصـص منـه     ٤٦٥.٥ بلغ قدرهمبيف امليزانية تربعات  توأدرج
لربنـامج  ) يف املائـة  ٣٢.٩(مليون دوالر  ١٥٣.١لربنامج املخدرات و) يف املائة ٦٧.١(دوالر 
ملخـدرات واجلرميـة   ربنـاجمي ا التربعات، بلغت املـوارد العامـة الغـرض ل   شرحية ويف إطار . اجلرمية
الرئيســيني  جهاتــه املاحنــةب تعاونــه مــع وقــد كثــف املكتــ. مليــون دوالر لفتــرة الســنتني ٣٠.١
بشـأن عـدد   جهـات ماحنـة رئيسـية    فعقد أربعة عشر اجتماعاً غري رمسي مع  ؛ةوالوطني ةوالناشئ

  .عملياتيةولويات الاألمن املسائل اهلامة املتعلقة بالسياسة العامة والتمويل و
ربنـــاجمي ة ل، كـــان مـــن املتوقـــع أن تصـــل التربعـــات املعلنـــة املخصصـــ٢٠٠٩ويف عـــام   -٧٩
يف  ١٨.٨بتنـاقص قـدره    )٢٠(مليون دوالر، ٢١١.١مقداره إىل مبلغ  كليهماملخدرات واجلرمية ا

مليــون  ٢٠٠.١يــة بنحــو اجمنلرباوتقــدر األمــوال املخصصــة الغــرض و. اضــيةاملائــة عــن الســنة امل
دث وقـد حـ  ). يف املائة ٥.٢(مليون دوالر  ١١.٠دوالر، يف حني ستبلغ األموال العامة الغرض 

 ٦٣ حـوايل  اجلهات املاحنة الرئيسيةفقد قدمت جمموعة . حتول ملحوظ يف تشكيلة متويل املكتب
، يف حـني بلغـت نسـبة    ٢٠٠٨يف املائة يف عام  ٥٢يف املائة من جمموع التربعات، مقارنة بـنسبة 

لــيت وبلــغ جممــوع التربعــات ا. يف املائــة ٢٦اجلهــات املاحنــة الناشــئة والوطنيــة مــا قدمتــه جمموعــة 
قدمتها جهات مسامهة أخرى، كوكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدوليـة واملؤسسـات   

وجـاءت الزيـادة   . ٢٠٠٨يف املائة عـن مبلـغ عـام     ٨يف املائة، بزيادة نسبتها  ١١اخلاصة، حوايل 
ة ســتراليا وأملانيــا وتايلنــد ومجهوريــأكــل مــن  ٢٠٠٩يف عــام  الــيت قطعتــها الكــبرية يف التعهــدات

كوريا والسـويد وفنلنـدا وكنـدا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـي وايرلنـدا الشـمالية والنمسـا           
مقـدماً يف املقـام    ٢٠٠٩وكان الدعم املؤسسي الرئيسي للتمويل العـام الغـرض يف عـام    . واليابان
ة مثـل  رئيسـي الاحنـة  املهـات  اجلمـن جمموعـة صـغرية مـن     ) يف املائة مـن امـوع   ٩٣بنسبة (األول 

وتركيـا والـدامنرك والسـويد وفرنسـا وفنلنـدا وكنـدا       وبلجيكـا  اسبانيا وأسـتراليا وأملانيـا وإيرلنـدا    
ــان    ــات املتحــدة والياب ــرويج والنمســا والوالي ــا   . ولكســمربغ والن ــل وكولومبي وشــاركت الربازي

 .على أساس تقاسم التكاليف واملكسيك حبصة مهمة يف ميزانية الدعم احمللي
    

───────────────── 
  .من امليزانية العادية لألمم املتحدة ملكتب األمم املتحدة يف فيينا ةاملخصصاحلصة  باستثناء  )١٩(
كتب املعين املميثل هذا املبلغ اتفاقيات متويل مربمة وال يساوي بالضرورة اإليرادات الفعلية اليت تلقاها   )٢٠(

  .باملخدرات واجلرمية
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   الوكاالت بني فيما عاونالت - جيم 
    أخرى ومؤسسات الدولية املالية واملؤسسات األوروبية املفوضية مع الشراكات - ١  

مـع املفوضـية األوروبيـة بشـأن السياسـات      مشاورات سـنوية   ٢٠٠٩عقد املكتب يف عام   - ٨٠
سـات  ومشلـت املواضـيع الرئيسـية املستعرضـة يف جمـال السيا     . العامة علـى مسـتوى كبـار املسـؤولني    

العامــة مســائل متعلقــة باملخــدرات يف أفغانســتان وغــرب أفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر   
ــ ــة اـالكاريب ــتعراض العشــر الي، ومتابع ــق       يس ــات حنــو حتقي ــه احلكوم ــذي أحرزت ــدم ال بشــأن التق

جلديـد  األهداف والغايات اليت حـددا اجلمعيـة العامـة يف دورـا االسـتثنائية العشـرين؛ والربنـامج ا       
املشترك بني املكتب ومنظمة الصحة العاملية املتعلق بعالج املرنني للمخدرات وتقدمي الرعايـة هلـم؛   

كمـا جـرى   . وتنفيذ اتفاقيـات األمـم املتحـدة املتعلقـة باجلرميـة؛ والربنـامج املشـترك املعـين بالقرصـنة         
بـني املفوضـية األوروبيـة     وعلـى املسـتوى التشـغيلي، تعـزز التعـاون     . حالة التمويـل العامـة   استعراض

وبـدأ تنفيـذ أول برنـامج مشـترك بـني املفوضـية       . واملكتب ووصـل إىل مسـتوى رفيـع غـري مسـبوق     
ــة املشــتبه      ــدم حملاكم ــدعم املق ــق بال ــب يتعل ــرن األفريقــي     يف واملكت ــال قرصــنة يف الق ــامهم بأعم قي

شروعاً مبيزانيـة إمجاليـة   م ٢١، كان عدد املشاريع قيد التنفيذ ٢٠٠٩وحبلول اية عام . ومعاجلتهم
  .يورومليون  ٧٤، قدمت املفوضية األوروبية منها حوايل يورومليون  ٨٠ما مقداره قاربت 

وعمل املكتب مع مفوضية االحتاد األفريقي على دعم خطة عمل االحتاد األفريقي املتعلقـة    - ٨١
ــع اجلرميــة    ــة املخــدرات ومن ــذ مشــروع مشــترك   ). ٢٠١٢- ٢٠٠٧(مبراقب ــدأ تنفي بــني املكتــب  وب

  .ومفوضية االحتاد األفريقي دف تعزيز قدرات املفوضية واجلماعات االقتصادية اإلقليمية
وسـعى املكتـب إىل تعزيـز التعـاون     . ز املكتب شراكاته مع املنظمات اإلقليميةعزكما   -٨٢

تكامـل  يب بـني اجلماعـة الكاريبيـة ومنظومـة ال    ـالثالثي يف أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريـ 
لرصـد  م املكتب الدعم من أجل تنفيذ آلية سانتو دومينغـو للشـراكة وا  ويقد. ألمريكا الوسطى

ــر /غــو يف شــباط الــيت اعتمــدت يف ســانتو دومين  ــى   ٢٠٠٩فرباي ــاون اإلقليمــي عل ــة التع ، وتقوي
  .مكافحة املخدرات غري املشروعة واجلرمية

وعمـل  . ألمريكيـة والبنـك الـدويل   وازداد التعاون مع كل من مصرف التنمية للبلدان ا  -٨٣
. املكتب بشكل وثيق مع البنك الدويل يف إطار املبادرة اخلاصة باسترداد املوجـودات املسـروقة  

، وزع دليل مشترك ملساعدة الدول على استرداد املوجودات عن طريـق  ٢٠٠٩مايو /ويف أيار
  .مصادرة املوجودات دون وجود حكم باإلدانة

، وكـذلك  املكتب مع قطاع الشـركات اخلاصـة   يضطلع بهاون الذي وتتزايد أمهية التع  -٨٤
والــدعم إىل املناصــرة ويشــمل هــذا التعــاون جهــود الــدعوة . مـع عــدد مــن املؤسســات اخلاصــة 
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التسويقي وإدارة املشاريع والتدريب، كما يشـمل الرعايـة املباشـرة لـبعض بـرامج املكتـب، مبـا        
ة مـن تعـاطي املخـدرات ومنـع اجلرميـة ومكافحـة       فيها البحوث واملنشورات، يف جمـاالت الوقايـ  

 .غسل األموال والفساد
  

   املتحدة األمم منظومة كيانات مع الشراكات - ٢ 
توحيـد  "عزز املكتب شراكاته مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى يف إطـار مبـادرة          -٨٥
ب موظفـون مـن   دانتـ و. نـام وموزامبيـق   تيـ فيويف الـرأس األخضـر    تنفَّـذ بـرامج  لصاحل " األداء

بيســـاو -املكتـــبني املتكــاملني لبنـــاء الســالم يف غينيـــا  املعـــين باملخــدرات واجلرميـــة إىل  املكتــب  
اتصاالت مبكتب الصـندوق االسـتئماين   املعين باملخدرات واجلرمية وأجرى املكتب . وسرياليون

ألمثلـة  ومـن ا . املتعدد املاحنني وجنح يف حشد موارد من أجل مشاريع مشـتركة بـني الوكـاالت   
البارزة على التعاون بني الوكـاالت وضـع مفهـوم لربنـامج يـدعم تنفيـذ خطـة العمـل اإلقليميـة          
للجماعـة االقتصــادية لـدول غــرب أفريقيـا املتعلقــة مبكافحـة االجتــار غـري املشــروع باملخــدرات      

وأقـام املكتــب شـراكة مــع إدارة عمليـات حفــظ الســالم    ). ٢٠١١-٢٠٠٨(واجلرميـة املنظمــة  
لتنفيــذ ذلــك   واإلنتربــوللشــؤون السياســية ومكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا       وإدارة ا
  .الربنامج

، وقِّعت اتفاقية تعاون بني املكتب وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،   ٢٠٠٩فرباير /ويف شباط  - ٨٦
ووضـع  ). www.yournocounts.org" (لـه وزن  "ال"قولـك  "وأطلقت احلملة املشتركة ملكافحة الفساد 

تقنيـة يف جمـال مكافحـة    السـاعدة  املاملكتب مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي برناجمـاً مشـتركاً لتقـدمي      
. املوئـل وبذلت جهود كبرية من أجل تنفيذ مذكرة التفـاهم بـني املكتـب وبرنـامج     . الفساد يف العراق

تقـدمي املسـاعدة   واستحدثت أداة تقييم مشتركة خاصـة مبنـع اجلرميـة، كمـا اسـتحدثت أداة مشـتركة ل      
   طلـــعالتقنيـــة املتعلقـــة بتنفيـــذ أعمـــال الشـــرطة يف املنـــاطق احلضـــرية وســـتكون جـــاهزة للتطبيـــق يف م

  .٢٠١٠عام 
، ٢٠٠٩ويف عـام  . يف جمـال قضـاء األحـداث    اليونيسـيف ل مـع  عمـ ويواصل املكتب ال  -٨٧

مــن تدريبيــة مشــتركة موجهــة إىل املختصــني مــن العــاملني مــع األطفــال    حزمــةجــرى تطــوير 
ويشـارك املكتـب أيضـاً يف مبـادرة تنسـيق اإلجـراءات اخلاصـة        . ضحايا اجلرائم والشهود عليها
، كيانــا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا   ١٩باألســلحة الصــغرية الــيت تضــم  

 .ويرأسها مكتب شؤون نزع السالح التابع لألمانة العامة
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   املدين اتمع مع الشراكات - ٣ 
، الذي أوصـل أصـوات املنظمـات غـري     "٢٠٠٨ما بعد "ي تقييم مستقل ملشروع جرِأُ  -٨٨

احلكومية إىل اجلزء الرفيع املستوى من الدورة الثانية واخلمسني للجنة املخـدرات، فخلـص إىل   
ــمت   ــاورات اتسـ ــة املشـ ــاءة "أن عمليـ ــة والكفـ ــاركية واألمهيـ ــدمت "بالتشـ ــة، وقـ ــن  جمموعـ مـ
نظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة باملخــدرات يف فيينــا وجلنــة        التوصــيات إىل املكتــب وجلنــة امل   

ــه، وضــع املكتــب مشــروعاً      . املخــدرات ــيم والتوصــيات الصــادرة عن ــائج التقي واســتناداً إىل نت
حنـو شـراكة أقـوى مـع منظمـات اتمـع املـدين ملنـع         : استشراف ما وراء األفـق "جديداً عنوانه 

اللجنــة ويــدعم التواصــل مــع منظمــات اتمــع ، ممــا ســيعزز الشــراكة مــع "واجلرميــة املخــدرات
وبـدأ  . املدين العاملة يف جمـال مكافحـة الفسـاد ومنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واالجتـار بالبشـر         

تنفيذ أنشطة املشروع بتشجيع منظمات اتمع املدين علـى التـرويج التفاقيـة مكافحـة الفسـاد      
دول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      وتيسري مشاركتها يف الدورة الثالثـة ملـؤمتر الـ   

 .٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣إىل  ٩الفساد اليت عقدت يف الدوحة من 
    

    التوصيات -ثامناً 
كـل يف سـياق    ،يـة يوصى بأن تنظر جلنـة املخـدرات وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائ        -٨٩

 :ةواليتها، والدولُ األعضاء يف اإلجراءات التالي
   مجع البيانات  

مواصــلة تــدعيم أنشــطة مجــع البيانــات املتعلقــة باملخــدرات واجلرميــة وإبــالغ      )أ(  
االستبيانات الدوريـة والتقـارير املنفـردة عـن الضـبطيات، وكـذلك        من خاللاألمم املتحدة ا 

مـن   دعم تعميم اإلحصاءات املتعلقة باملخدرات واجلرمية على الدول األعضاء واتمـع الـدويل  
  ؛التقرير العاملي عن املخدراتنترنت والتقارير، مبا يف ذلك نشر إلشبكة ا خالل

تشجيع الـدول األعضـاء علـى ختصـيص مـوارد ملسـاعدة البلـدان الناميـة علـى            )ب(  
ما يتطلبه صـوغ السياسـات والـربامج مـن معلومـات عـن        فريتصميم وحتسني النظم الالزمة لتو
 وإبالغها واستخدامها؛تلك املعلومات  املخدرات غري املشروعة وحتليل

    
   القدرة يف جمال العلوم والتحاليل اجلنائية  

ــار الكفــاءة         )ج(   ــة يف خمططــات اختب ــربات التحاليــل اجلنائي تشــجيع مشــاركة خمت
 علـى بوصفها التزاماً باجلودة وبالتحسـني املسـتمر، وتقـدمي الـدعم الـالزم بشـأن مسـائل منـها،         
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ــال ال احلصــر،   ــة املســتخدمة يف خمططــات    ســبيل املث ــراخيص اســترياد املــواد اخلاضــعة للمراقب ت
 االختبار تلك، دف تيسري العملية؛

    
   اإلرهاب  

توفري مزيد من التوجيه والدعم الدائم من أجـل تعزيـز عمـل املكتـب يف جمـال        )د(  
 جمـال  يف املخصصـة لالحتياجـات  سيما مواصلة تقدمي املسـاعدة التقنيـة    مكافحة اإلرهاب، وال

املعنـيني بـالتحقيق يف قضـايا اإلرهـاب ومقاضـاة       الوطنينيبناء القدرات ملوظفي العدالة اجلنائية 
  مرتكبيه وإصدار األحكام حبقهم؛

ــة      )هـ(   ــة والدولي ــة واإلقليمي ــدول األعضــاء واملنظمــات دون اإلقليمي ذات دعــوة ال
شـجيع الـدول األعضـاء    للعمل بشكل وثيـق مـع املكتـب يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب وت       الصلة

على زيادة مستوى املوارد اليت تقدمها لتمكني املكتـب مـن االسـتجابة بشـكل مالئـم لطلبـات       
 أنشطة املساعدة التقنية يف جمال منع اإلرهاب؛

  
   املايل الدعم  

التشديد على أمهية توفري موارد أساسية منتظمة وكافيـة لـتمكني املكتـب مـن       )و(  
علـى   للحصـول تاماً وتوفري دعم يتناسب مع تزايد طلبات الدول األعضـاء  تنفيذ والياته تنفيذا 

ويلزم تقدمي الدعم املايل بشكل خاص من أجل إجناح تنفيذ الربامج اإلقليميـة   .املساعدة التقنية
  .يف مناطق متعددة من العامل إطالقهااليت جيري 

  


