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 الدورة الحادية عشرة 

 2022األول/أكتوبر   تشرين   21- 17فيينا،  

 *من جدول األعمال المؤقت   5البند  

    المساعدة التقنية
األمم المتحدة لمكافحة  تقديم المساعدة التقنية إلى الدول في تنفيذ اتفاقية    

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها 
  

 تقرير األمانة  
  

 مقدمة  - أوال  

الحظ مؤتمر األطراف في اتفـــا اـــ  األمم المتحـــدة لمرـــافحـــ  البريمـــ  المن مـــ  عبر الوطناـــ  في قرا     -1
، المعنون "تنفيذ األحرام المتعلق  بالمسـاعدة التقنا  من اتفا ا  األمم المتحدة لمرافح  البريم  المن م  عبر 8/4

يضــــــــــبلا بم مرتت األمم المتحدة المعني  الوطنا "، أن المســــــــــاعدة التقنا  سي جن  أعــــــــــاعــــــــــي من العم  الذ 
بــالمرــد ال والبريمــ  بالمرتــت المعني بــالمرــد ال والبريمــ  أو المرتــتا من أجــ  مســـــــــــــــاعــدة الــدول عل  تنفيــذ  
االتفا ا  والبروتوكوالل الملحق  بها تنفيذا فعاال، و حت بالعم  الذ  يضــبلا بم فريا الربرا  الحروميين العام  

 قنا .المعني بالمساعدة الت 

وتوفر برامج المرتت العالما  واإلقلاما  والقبري  المســـــــــاعدة التقنا  للدول األعضـــــــــا  من   ل تناول  -2
. وتوفر 2030طائف  واعــع  من أاــرال البريم  المن م  واــمن اإلطا  األوعــا لرب  التنما  المســتدام  لعام 

ــتراتابا  المرتت للفترة  ــبتم، م  2025-2021اعــ ــحا ألهشــ ا االعتراف بالبابا المتعدد األبعاد لعملم  اتباسا وااــ
الـذ  ررب  بين الركـائن الث ل لممم المتحـدة، أ  الســــــــــــــ م واألمن، والتنماـ ، وحقو  اإلهســــــــــــــان. وتتضــــــــــــــمن  
د في رطا سا االلتنامال  ال األولوي . ويشـر  منا البريم  المن م    االعـتراتابا   مسـ  مباالل موااـا ا  تَّحدف

ــير هق  الربرة في تنفيذ عبر الوطنا  ومرافح ــر  تاســـ ــ ، في حين يشـــ ــا ا  الرمســـ تها أحد سذ  المباالل الموااـــ
واليال مؤتمر األطراف في اتفا ا  البريم  المن م  واحدا من االلتنامال الرئاسا  المد ج  في رطا  سذا المبال  

فح  البريم  المن م  عبر الموااــــــــاعي. والمرتت ملتنم بدعم الدول األعضــــــــا  في بنا  أطر قاهوها  متين  لمرا
ــال، وبنا  قد ال مو في رهفا  القاهون ومو في العدال  من أج    ــ  المما عـ ــير هق  الربرال وأفضـ الوطنا ، وتاسـ
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تحســين التحقيا في سذ  البرائم وم حق  مرتيبيها قضــائاا، بســب  منها تعنين التعاون عبر الحدود. وتتســا سذ  
من أسداف التنما  المســـتدام  بشـــ ن  16، و صـــواـــا الهدف 2030م  لعام االلتنامال ما  ب  التنما  المســـتدا

التشـــــــباا عل  رقام  مبتمعال مســـــــالم  ال رَّهمفت فيها أحد، ووتاح  رمراها  واـــــــول البماا رل  العدال ، وبنا  
  مؤعـــــســـــال فعال  و ااـــــع  للمســـــا ل  واـــــامل  للبماا. ويرتف  عم  المرتت المتعلا باتفا ا  البريم  المن م 

، وبرـااــــــــــــــ  تـلر المتصـــــــــــــــل  باالتبـا  16والبروتوكوالل الملحـق  بهـا ا تـفاطا مـفااــــــــــــــرا بمرتل   ايال الهـدف  
ا، وتعنين المؤعـــســـال من 4-16، والحد من التدفقال  ير المشـــروع  لمموال واألعـــلح  با2-16باألاـــرا  ب

 أا. -16  ل التعاون الدولي لمنا العن  ومرافح  البريم  ب

رير، يقدم المرتت للدول األعضــــــا  لمح  عام  عن أهشــــــب  المســــــاعدة التقنا  التي هفذسا  وفي سذا التق -3
من   ل برامبـم العـالماـ  اامـا رتعلا بتنفيـذ اتفـا اـ  البريمـ  المن مـ  والبروتوكوالل الملحقـ  بهـا في الفترة بين  

م أهشـــــب  المســـــاعدة التقنا  المشـــــ 2022وحنيران/روهام    2020تموز/رولام   مول  بالتقرير رل  أهشـــــب  تَّنف  ذ  . وتَّقســـــف
 االتفا ا ، وأهشب  تنف  ذ البروتوكوالل الملحق  بها، وأ رى تتعلا بالبرائم الربيرة.

  
 المساعدة التقنية في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  -ثانيا 

 عبر الوطنية

 ظمة عبر الوطنيةاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المن -ألف 

بعد عشـــــر عـــــنوال من البهود الد وب ، أهشـــــ  مؤتمر األطراف في اتفا ا  البريم  المن م ، من   ل   -4
، آلاـ  اعــــــــــــــتعرا  تنفيـذ اتفـا اـ  األمم المتحـدة لمرـافحـ  البريمـ  المن مـ  عبر الوطناـ  والبروتوكوالل 9/1قرا    

ل من   ل تولافـ  من الم ، رط    10/1وا د القـائمـ  والتبرعـال. وقر  المؤتمر، في قرا   الملحقـ  بهـا، التي تَّموف
اآللا . والبرهامج العالمي لدعم آلا  اعـتعرا  تنفيذ اتفا ا  األمم المتحدة لمرافح    مرحل  االعـتعرا  األول  من

حـالاـا ويبر     2019البريمـ  المن مـ  عبر الوطناـ  والبرتوكوالل الملحقـ  بهـا، الـذ  أَّطلا في اــــــــــــــفـا /فبرارر  
، رتاح التشـــــــلي  الســـــــل  لملا  من   ل دعم راـــــــرا  األطراف  2030تصـــــــمامم ليفق  عـــــــا يا حت  ههاي  عام 

والبهال المعنا  األ رى فيها. والبرهامج العالمي مســــــــــــؤول أيضــــــــــــا عن تبوير وتعهد األدوال الرئاســــــــــــا  التي 
ــا ــتَّســــتردم أينا  عملا  االعــــتعرا ، و صــــواــ ي ت ال  اآلمن    اإلليتروها  النماب  وسي، ”RevMod“ البرمبا   عــ

ستضاف جماا مراح  االعتعرااال القبري . ت يون بمثاب  أداة االتصال وودا ة المعلومال الرئاسا  لملا ، وعت ع
وواــاف  رل   لر، ما برا البرهامج العالمي يســاعد جهال االتصــال والربرا  الحروميين في عــاا  مشــا كتهم في  

االعــــــتعرا ، ب عــــــاليت منها واــــــا المواد التوجيها  المحددة األسداف مث  األدل  المرصــــــصــــــ  وهماب  عملا  
اعـــــتفاد منها   ”RevMod“دو ة تد يبا  بشـــــ ن اآللا  واعـــــتردام البرمبا   60للتعلُّم اإلليتروهي، وتنفيذ أكثر من 

لمي الربرا  الوطنيين في رعداد بلد. وكذلر عــــــــيدعم البرهامج العا 100مما عــــــــا من أكثر من  1  500أكثر من  
قائم  الم ح ال أينا  االعــتعرااــال القبري ، وعــياســر تفادل المما عــال البيدة والتحديال والحلول. وواــاف   
ــل  من تلبيتها   ــامر  ن برامج المرتت  ال الصـ ــاعدة التقنا ، مما عـ ــتفاه  االحتااجال من المسـ ــيدعم اعـ رل   لر، عـ

قنا  وبنا  القد ال المصــمم   صــاصــا. وعــوف يعنز تشــلي  اآللا  بد ج  كبيرة المســاعدة الت  من   ل أهشــب 
 تنفيذ االتفا ا  والبروتوكوالل الملحق  بها، وعاسهم في منا البريم  المن م  ومرافحتها بفعالا . 

وقـد وااــــــــــــــلـت المرحلـ  الثـاهاـ  من البرهـامج العـالمي لتنفيـذ اتفـا اـ  البريمـ  المن مـ   من الن ريـ  رل   -5
، عملهـا في دعم اـلدول من أجـ  تعنين الـتدابير الم ـاا ـي  للتصــــــــــــــد  2021الممـا عــــــــــــــ ، التي أَّطلقـت في عـام  

وحد ،    2021متين . وفي عام  للبريم  المن م  عبر الوطنا ، ب عــــاليت منها واــــا أطر تشــــري ا  واعــــتراتابا  
في المائ  منهما، بمن فيهم مشــرعون   47من أاــحاا المصــلح  باــرلت النســا    2 908دعم البرهامج العالمي 

عــــــااعــــــال ومما عــــــون في مبال العدال  البنائا  وممثلون عن المبتما المدهي واألوعــــــا  األكاديما  ووااــــــعو 
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مرــافحــ  البريمــ  المن مــ  عبر الوطناــ  وتعنين تنفيــذ االتفــا اــ . والقبــاا الرــا ، في تعنين األطر الم اــا يــ  ل
ــائر أاــــحاا المصــــلح    ــا  للبرهامج العالمي سي  بأا بنا  قد ال الســــلبال الوطنا  وعــ ومســــا ال العم  الرئاســ
ــااعــــــــال  ــتراتاباالو باا اعــــــــتحدال أدوال لدعم مقر   الســــــ عل  تنفيذ االتفا ا  من   ل التشــــــــريعال واالعــــــ

والمما عــــين في منا البريم  المن م  عبر الوطنا  ومرافحتهاو بعا تعمام المعا ف من   ل بواب  والمشــــرعين 
ردا ة المعا ف المعروف  باعــم "بواب  الموا د اإلليتروها  والقواهين المتعلق  بالبريم " ببواب  "اــيرلو "او بدا تد ام 

 أهشب  الدعوة وتعنين التثقاف بش ن االتفا ا . 

أج  دعم اــــــــوع التشــــــــريعال ووعداد االعــــــــتراتاباال لمرافح  البريم  المن م  ببماا أاــــــــرالها ومن   -6
البرهامج العالمي لتنفيذ اتفا ا  البريم  المن م   من الن ري  رل  المما عــــــــ  عددا من األدوال.    وم اسرسا، أهتج

 لر في رطا  تنفيذ االتفا ا ، منها مث  البفع  الثاها  وتشـم  سذ  األدوال أدل  بشـ ن اـوع التشـريعال، بما في 
، وبشـــــــ ن أهشـــــــب  رجراما  محددة، منها مث  األدل   األحرام التشـــــــري ا  النمو جا  لمرافح  البريم  المن م من 

بمرافح  االتبا   Combating Waste Trafficking: A Guide to Good Legislative Practicesالمعنوه   
 The Guide on Drafting Legislation to Combatدلي  المما عـــــــــــــال التشـــــــــــــري ا  البيدةا، و  بالنفايال 

Wildlife Crime  بدليـ  اــــــــــــــاـا ـ  التشــــــــــــــريعـال لمرـافحـ  جرائم األحاـا  البريـ ا، وCombating Falsified 

Medical Product-Related Crime: A Guide to Good Legislative Practices  متعلق  بمرافح  البرائم ال
ــم  األدوال األ رى هبذة عن البريم   ــري ا  البيدةا. وتشــــــــــ ــال التشــــــــــ بتنياف المنتبال الببا   دلي  المما عــــــــــ

ــيبراها  المن م  تحت عنوان   ــايا الرااــــ  بالتعاون    Digest of Cyber Organized Crimeالســ و  اــــ  القضــ
متحدة لمرافح  البريم  المن م  عبر الوطنا   الدولي في المســـــــائ  البنائا  التي اعـــــــتَّردمت فيها اتفا ا  األمم ال

ــات قاهوهي تحت عنوان    Digest of Cases of International Cooperation in Criminal Mattersك عـــــــ

Involving the United Nations Convention against Transnational Organized Crime as a Legal 

Basisــ  المعنوه    ، وو قال  Organized Crime and Gender: Issues Relating to the Unitedالمناقشــــــــ

Nations Transnational Organized Crime Convention    ــل ــائ  متصـ بالبريم  المن م  وهوا البن   مسـ
ــافحـــ  البريمـــ  المن مـــ  عبر الوطناـــ ا، و ــدة لمرـ ــا اـــ  األمم المتحـ ــاتفـ  The United Nations Conventionبـ

against Transnational Organized Crime and International Human Rights Law   ــ  األمم ــا اـ باتفـ
ــانا، و  Policymaking and theالمتحدة لمرافح  البريم  المن م  عبر الوطنا  والقاهون الدولي لحقو  اإلهســــ

Role of Online Intermediaries in Preventing and Combating Illicit Trafficking بواــا الســااعــال  
ودو  الوعـــــــبا  عل  اإلهترهت في منا االتبا   ير المشـــــــروا ومرافحتما. وتَّســـــــتردم سذ  األدل  لدعم أهشـــــــب   
المسـاعدة التقنا  بشـ ن تنفيذ االتفا ا ، بما يشـم  األعمال المتعلق  بتنفيذ الم ح ال المنبثق  عن آلا  اعـتعرا   

م المســاعدة التقنا  من التنفيذ التي من المتوقا أن تبدأ عملها بعد ا تتام مبمو  ع  االعــتعرا  األول . كما عــتَّقدف
  ل افر  من المراكن اإلقلاما  المعنا  بتنفيذ االتفا ا  افتَّتح أولها، الذ  يلبي  را ووع  أفريقاا، في كول 

 .2021ديفوا  في عام 

ــامل  لمنا البريم  المن م  ومرافحتها، عم  بال -7 ــتراتاباال اــــــــ  10/4قرا  ومن أج  دعم اــــــــــوع اعــــــــ
البرهامج العالمي لتنفيذ اتفا ا  البريم  المن م      الصـــاد  عن مؤتمر األطراف في اتفا ا  البريم  المن م ، أعد

 Organized crime strategy toolkit for developingمن الن ري  رل  المما عــــ  مبموع  األدوال المعنوه   

high-impact strategies  بموع  أدوال اعـــتراتابا  البريم  المن م  من أج  واـــا اعـــتراتاباال  ال أير بم
مت اجتماعال رقلاما   10كبيرا، وسي متاح  حالاا بـــــــــــــــ  للال. وباعتردام مبموع  األدوال ك عات للعم ، هَّ   

والي  قضـــائا  من جماا  54من أاـــحاا المصـــلح  من  300ألاـــحاا المصـــلح  المتعددرن جمعت أكثر من 
حا  أفريقاا وأمريرا ال تينا  واليا يبي وجنوا اـــــــر  أو وبا، وكذلر من المن مال اإلقلاما  والدولا  والمبتما  أه 

المدهي واألوعـــا  األكاديما  والقباا الرا . وواـــاف  رل  تعمام مبموع  األدوال عل  الصـــعيد اإلقلامي، قدم  
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ح  البريم  المن م  في البوعـن  والهرعـر، وجامايرا، المرتت الدعم المفااـر في رعداد اعـتراتاباال وطنا  لمراف
والبب  األعود، وايلي، وموزامبيا. وكذلر دعم المرتت البماع  االقتصادي  لدول  را أفريقاا في واا رطا   

 قاهوهي اام  لمرافح  البريم  المن م  عبر الوطنا .

ــ  البرهامج العالمي لتنفيذ اتفا ومن   ل   -8 ــيوااــــــ ــ ، عــــــ ا  البريم  المن م   من الن ري  رل  المما عــــــ
المرتت تعنين ودعم تبوير تدابير التصد  القائم  عل  األدل  للبريم  المن م  عن طريا تعهد بواب  "ايرلو "  

. وتلبي بواب  "اــــيرلو "، التي تعم  (https://sherloc.unodc.org)التي يمرن للبمهو  الواــــول رليها بحري  
والمعاسدال والبااهال   كمركن جاما للتشــــــــــــريعال والســــــــــــوابا القضــــــــــــائا ، واالعــــــــــــتراتاباال الوطنا  واإلقلاما ،

األهشــــــب  اإلجراما ، وسي تحدردا المشــــــا ك  في    هوعا من  15الببليو رااا  المتعلق  بالبريم  المن م  واإل ساا، 
جماع  رجراما  من م ، والفســـاد، والتنوير، واالتبا  بالمرد ال، و ســـ  األموال، ووعاق  عـــير العدال ، والبريم  
الســيبراها ، والقراــن  والبرائم الفحري ، وتهريت المهاجرين، واالتبا  باألاــرا ، واالتبا  بالممتليال الثقااا ، 

، والمنتبال الببا  المنيفف ، واالتبا  باألعــــــلح  النا ي ، واإل ساا. والبواب  متاح  ببماا  بالبيئ رائم المتعلق  والب
  الللال الرعــــما  الســــت لممم المتحدة وكذلر بللال أ رى بفضــــ  أداة للترجم  اآللا  أَّدمبت فيها. وتســــتضــــاف

والدلي  التشـريعي لتنفيذ اتفا ا  األمم  رلامرنفلي التسـب  للواـول البواب  أيضـا دلي  للسـلبال الوطنا  المرتصـ  
، اــــــــهدل البواب  زيادة في عدد مســــــــتردميها، 2021. وفي عام المتحدة لمرافح  البريم  المن م  عبر الوطنا 

، وسو 2021زائر في أيا /مارو   39 800، بما في  لر من أاـحاا المصـلح  316 000حيث زا سا أكثر من 
أعل  عدد من النائرين تســــــبلم البواب  في اــــــهر واحد. ويبر  حالاا تحدرث بواب  "اــــــيرلو " ليي تشــــــم  أدوال  
ــتَّحديت في بادة األمر في رطا  مفاد ة التعلام من أج  العدال .   ــ ن البريم  المن م  واإل ساا اعــــــــ تد ي  بشــــــــ

 وال علسل  من النمائ  البام ا  التي تدعم التعلام العالي. وتشم  سذ  األد

ويهدف البرهامج العالمي لتعنين قد ال الدول األعضا  عل  منا ومرافح  البريم  المن م  والربيرة،   -9
را عالماا للســـلبال المركني  المعنا  بالتعاو  ن  التابا للمرتت المعني بالمرد ال والبريم ، رل  العم  بصـــفتم ماســـ  

ــائي، وسي  ــفرال للتعاون القضــ ــدد  دمال األماه  لث ل اــ ــائ  البنائا . وسو يقدم في سذا الصــ الدولي في المســ
ــفر  المدعين   بأا اـــــــفر   را أفريقاا للســـــــلبال المركني  والمدعين العامين لمرافح  البريم  المن م و باا اـــــ

معنا  بالتصـــــــــد  للبريم  المن م  عبر العامين والســـــــــلبال المركني  في بلدان المصـــــــــد  والعبو  والمقصـــــــــد ال
ر 2021الوطنا  في آعــــاا الوعــــب  وجنوا القوقازو بعا اــــفر  العدال  في جنوا اــــر  آعــــاا. وفي عام  ، يســــف

حال  تعاون قضــــائي من   ل الشــــفرال الث ل. كما رنســــا البرهامج العالمي ما اــــفرال  76البرهامج العالمي 
ر اــــــفر أ  ل أ رى، وما الســــــلبال المركني  التي ال تنتمي رل  التعاون القضــــــائي التي تدعمها من ما ، ويســــــف

ــائي في عام   43 ــفرال  2022أيا /مارو  15حال  أ رى حت   23و  2021حال  تعاون قضـــــــ . وتهدف سذ  الشـــــــ
ــاعدة القاهوها  المتفادل  المتعلق  ــريا لبلفال المسـ ــرال البريم   رل  تعنين التنفيذ السـ الربيرة والمن م   ببماا أاـ

من   ل جهال اتصــال معيفن   عــماا وم  ون لها بالعم  "كبهال وعــاب  فعال " لتاســير التعاون القضــائي في  
المســـــائ  البنائا . وباإلاـــــاف  رل  األعمال التي تضـــــبلا بها جهال االتصـــــال بشـــــ ن القضـــــايا البا ي ، يبوز 

ائ  موااـــــــا ا  محددة أو تنشـــــــ  أفرق  من سذا القبي ، ألفرق  عامل  معنا  بمســـــــ  للشـــــــفرال أن تعقد اجتماعال
ــب  التد يت وتبوير وقد ر أهشــــ ــ   األدوال واألدل  العملا  وتعمامها من   ل االجتماعال اإلقلاما  وأهشــــــب    تاســــ

االتصـال المفااـر بين جهال االتصـال، وتاسـر  إلتاح بنا  القد ال. وكذلر تعقد الشـفرال جلسـال عام  عـنوي  
بالمســاعدة القاهوها  المتفادل    ام اجتماعال ينائا  بنا  عل  طلت األعضــا  لتعبي  معالب  المســائ  المتعلق تن 

و/أو حلها. ويدعم البرهامج العالمي أيضا منتدى العدال  البنائا  آلعاا والمحا  الهادة الذ  تشتر  في تن امم 
ــ ن النهو  بمنا  وزا ة العــدل الاــابــاهاــ  والمرتــت المعني بــالمرــد ال وال بريمــ  وتمرفع عن رع ن كيوتو بشـــــــــــــ

. ويهدف المنتدى رل  2030البريم  والعدال  البنائا  وعـــاادة القاهون  هحو تحقيا  ب  التنما  المســـتدام  لعام 
للمما عــــــين في مبال العدال    تعنين التراب  اإلقلامي وااللتنام بالتعاون الدولي عن طريا عقد اجتماعال عــــــنوي 

https://sherloc.unodc.org/
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ــائــ  البنــا ــاعــدة القــاهوهاــ  المتفــادلــ  و يرســا من مســـــــــــــ ئاــ  وتفــادل المعلومــال والمعــا ف العملاــ  بشـــــــــــــــ ن المســـــــــــــ
 البنائا .  العدال 

ــا  عل  منا ومرافح  البريم   -10 ــا البرهامج العالمي لتعنين قد ال الدول األعضــ ــاف  رل   لر، رنســ وواــ
افح  االتبا  بالمنتبال الببا  المنيفف ، ويتول   المن م  والربيرة ما يقدمم المرتت من مســــاعدة تقنا  بشــــ ن مر

 اادة فرق  عم   ير  عما ، جنفا رل  جنت ما ممثلين عن من م  البما   العالما ، والمن م  الدولا  للشرط   
البنــائاــ  باإلهتربولا، ومن مــ  الصــــــــــــــحــ  العــالماــ ، وبرهــامج مرا فــ  الحــاويــال المشــــــــــــــتر  بين المرتــت المعني 

بريم  ومن م  البما   العالما . ويبر  حالاا واــــــــــــا الصــــــــــــال  النهائا  لدلي  لتد يت المد بين  بالمرد ال وال
ــتهدف المو فين المرلفين بإهفا  القاهون ويتناول التحقيا في االتبا  بالمنتبال الببا  المنيفف ، وكذلر يبر   يســ

مم المتحدة المعني بالمرد ال والبريم  أهشــــــــب  التو ا  والدعم، بالتنســــــــيا ما المرتت اإلقلامي لمرتت األ تنفيذ
للرا ووعــ  أفريقاا، من   ل فريا عام  معني بالمنتبال الببا  المنيفف  أَّهشــ  في رطا  اــفر   را أفريقاا 

 للسلبال المركني  والمدعين العامين لمرافح  البريم  المن م . 

  
 غسل العائدات اإلجرامية -باء 

مرافح   ســـــ  األموال وعائدال البريم  وتموي  اإل ساا تقديم المســـــاعدة التقنا   روااـــــ  البرهامج العالمي ل  - 11
ــا ، عم  بقرا ال البم ـا  الـعام   ــدد مؤتمر  177/ 74و  196/ 75و  187/ 76والـتد يت رل  الدول األعضـــــــــــ . وقد اـــــــــــ

األطراف في اتفا ا  البريم  المن م  في قرا اتم عل  اـــــــــرو ة التصـــــــــد  للســـــــــ  عائدال البريم  ووجرا  التحقاقال  
مواــــوعا أعــــاعــــاا ااما رتعلا ببماا أاــــرال البريم  المن م . ويســــاعد البرهامج العالمي   المالا  الموازي  باعتفا   لر 

الدول األعضـــا  عل  تعنين الن م القائم  لمرافح   ســـ  األموال وتموي  اإل ساا، وأيضـــا عل  كشـــ  العائدال  ير 
لمعارير الدولا ، و صــــواــــا  المشــــروع  واــــفبها ومصــــاد تها، وفقا لما تقضــــي بم معارير األمم المتحدة و يرسا من ا 

اتفا ا  البريم  المن م . ويتحقا  لر من   ل واــا الســااعــال وتوفير التد يت المتعما ل دا ال الوطنا  والبهال  
الفاعل  في القباا الرا  التي تتعام  ما المســـــــــائ  المتصـــــــــل  بمرافح   ســـــــــ  األموال وتموي  اإل ساا. ويشـــــــــم  

ج العالمي وااــــــعي التشــــــريعال والبرلماهيين ومو في وحدال االعــــــترفا ال المالا   المســــــتفيدون المســــــتهدفون بالبرهام 
ومو في رهفا  القاهون والمدعين العامين وقضـــــاة التحقيا والقضـــــاة ومو في البما   والهبرة ومو في وحدة مصـــــاد ة 

 الرا .  الموجودال والبهال الفاعل   ال الصل  في القباا 

من م  ب ن تبميد الموجودال ومصــاد تها عنصــران سامان من عنااــر منا  وتعترف اتفا ا  البريم  ال -12
البريم  والعدال  البنائا . واعـتنادا رل   لر االعتراف، روااـ  البرهامج العالمي لمرافح   سـ  األموال وعائدال 

فريقي وآعـاا البريم  وتموي  اإل ساا دعم الشـفرال المشـترك  بين الوكاالل العـترداد الموجودال في البنوا األ
والمحا  الهادة و را أفريقاا و را آعــــــاا ووعــــــبها. وتدعم سذ  الشــــــفرال  ير الرعــــــما  من المما عــــــين في  
مبالي رهفا  القاهون والقضـــا  عملا  اعـــترداد الموجودال براملها، بد ا من هقب  بد  التحقيا التي تشـــم  تعقُّت 

د تها، بما في  لر أ  تقاعــــم اــــرو   للموجودال بين  الموجودال وحت  تبميدسا وحبنسا وودا تها وأ يرا مصــــا
ــفر  البنوا األفريقي  ــفرال مراح  متفارن  من التبو ، وتعد اـــــــــــ ــائا . وقد بللت مرتل  الشـــــــــــ الواليال القضـــــــــــ

 المشترك  بين الوكاالل العترداد الموجودال سي األكثر تبو ا.

ا البرهامج العالمي لمرافح    -13 ســــــــــ  األموال وعائدال البريم  وتموي   وفي العامين المااــــــــــيين، وعــــــــــف
اإل ساا هبا  عملم واهتشــــــا   البلرافي. وباإلاــــــاف  رل  عدد قلي  من المو فين األعــــــاعــــــيين في مقر المرتت 

ــم البرهامج العالمي حالاا  ــ  األموال   13المعني بالمرد ال والبريم  في فيينا، يضــ ــا ا معناا بمرافح   ســ ــتشــ مســ
تشــــــــا ون ركوادو  ووهدوهاســــــــاا وأهلوال وبيرو وموزامبيا واــــــــر  أفريقاا والبنوا وتموي  اإل ساا. ويلبي المســــــــ 
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http://undocs.org/ar/A/RES/76/187
http://undocs.org/ar/A/RES/75/196
http://undocs.org/ar/A/RES/75/196
http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
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األفريقي و را أفريقاا و را أفريقاا ووعــ  أفريقاا وجنوا اــر  آعــاا وآعــاا الوعــب  وأمريرا الوعــب  ومنبق   
 اليا يبي وموزامبيا ومنبق  ماروهغ دون اإلقلاما .

  
 إنفاذ القانون  -جيم 

العـالمي بشـــــــــــــــ ن تعنين التعـاون في مبـال العـدالـ  البنـائاـ  عل  طول د وا التهريـت   رـدعم البرهـامج -14
ــرة تنفيذ اتفا ا  البريم  المن م ، ما التركين بوجم  ا  عل  المواد  ــو ة مفااــــ  13ببرهامج "كريمبســــــت"ا بصــــ

يا من االتفـــا اـــ ، عن طريا مـــا رلي  بأا تاســــــــــــــير منتـــديـــال التحق  30رل     27ومن    20رل     18ومن    16و
األقالاما و باا تعنين رجرا ال ما بعد الضف و بعا توفير بنا  القد ال في مبال أعاليت التحر  الراا ، بما 
في  لر عملاال التســـــــلام المراق تو بدا تفادل المعا ف بشـــــــ ن عملاال رهتاع اليوكارين واالتبا  بمو ب ا تعنين  

من   ل اــفرال مترصــصــ  للم حق  القضــائا  في   التعاون الرعــمي و ير الرعــمي في مبال العدال  البنائا 
 مبال المرد ال. 

ويـقدم برهامج "كريمبســــــــــــــت" المســــــــــــــاعدة التقنـا  رل  الدول األعضــــــــــــــا  ويعنز التعـاون األقالامي بين   -15
ــت تركين  تحدردا عل  تعنين التعاون في   ــال العدال  البنائا  من أج  مرافح  االتبا  بالمرد ال. وينصـ ــسـ مؤعـ

الـ  البنـائاـ  اامـا بين بلـدان أمريرـا ال تيناـ  ومنبقـ  اليـا يبي و را أفريقاـا واالتحـاد األو وبي ب اـ  مبـال العـد
اـــمان رجرا  التحقاقال في جرائم االتبا  بالمرد ال عبر الحدود الوطنا  بما رتباوز أهشـــب  االعترا . وسذا 

من أج  تاسـير التعاون ااما بين الواليال القضـائا   يسـتلنم توفير األدوال وتنما  القد ال وتقديم المسـاعدة التقنا  
 في متابع  التحقاقال والم حقال القضائا  والمسائ  المتصل  بعائدال البريم . 

وقد كاهت لمنتديال برهامج كريمبســت األقالاما  للتحقيا في القضــايا أسما  حاعــم  في تعنين التعاون   -16
ــاـئ  البـنائـا  وتقـديم اـلدعم بعـد عملـاال الضــــــــــــــف  رل  أجهنة رهفـا  القـاهون وأجهنة النـااـب     عبر الحـدود في المســــــــــــ

ــ  اتباسال  ــؤولين من أج  مناقشــــ ــت" حت  اآلن المســــ ــرسا برهامج "كريمبســــ ــب  التي يســــ العام . وجمعت األهشــــ
االتبا  باليوكارين، ود اعــ  حاالل محددة لعملاال اــف  اليوكارين، وواــا رجرا ال لما بعد الضــف  واالتفا  

ــما  إلتاح   عليه ــال  ير  عـــــ ــايا قناة اتصـــــ ــائا . وتوفر منتديال التحقيا في القضـــــ ا ب ا  دعم الم حقال القضـــــ
التعاون في مبال التحقاقال والعملاال وتاســير تفادل المعلومال االعــترفا ي  وتشــباا النقااــال المفتوح . وسي 

ا  عن طريا تشـــباا المســـؤولين عل  مناقشــ   تعم  عل  تيمل  البلفال الحالا  والمقبل  لتفادل المســـاعدة القاهوه 
التحـدـيال التي رواجهوههـا والترويج ألفضــــــــــــــ  ممـا عــــــــــــــال التحقيا في االتبـا  ـبالمرـد ال عبر الحـدود الوطنـا  
ر تن ام المنتديال في رطا  اــــــــراك  ما الشــــــــفرال اإلقلاما  المعنا  بم حق    وم حق  مرتيبام قضــــــــائاا. ويَّاســــــــف

 بالمرد ال قضائاا.  مرتيبي البرائم المتعلق 

وباإلاـــــــــاف  رل   لر، يقدم برهامج "كريمبســـــــــت" المســـــــــاعدة التقنا  رل  الدول األعضـــــــــا  من أج  تعنين   - 17
من   20اعــــــــتردامها لتقناال التحقيا الرااــــــــ ، بما في  لر عملاال التســــــــلام المراق ت، عل  النحو المحدد في المادة 

دال  البنائا  رل  أقص  حد ممرن، و لر بضمان  االتفا ا ، وواا أدل  للتعاون الدولي. وتعنز سذ  األهشب  هتائج الع 
أن رتباوز هبا  تركين المحققين عملاال الضــــــف  ويشــــــم  التحقاقال والم حق  القضــــــائا  وم حق  الموجودال التي  

 تتحص  عليها بصو ة  ير مشروع  جماعال البريم  المن م  المسؤول  عن االتبا  بالسلا المصاد  ة. 

موـل  ـبالتقرير، عـم  المرـتت المعني ـبالمـرد ال والبريـم  ما بـلدان في أمريـرا ال تينـا ،  و  ل الفترة المشـــــــــــــ  - 18
المتعددة القوماالا وبيرو وكولومباا، من أج  رهشـــــــــــا  ودعم - وسي تحدردا األ جنتين وبا ا وا  والبرازي  وبولافاا بدول  

م الدعم من   ل اــاا   ويائا مؤعــســا  المركن اإلقلامي للمعلومال االعــترفا اتا  المتعلق  بمرافح  المرد ا  ل. ويَّقدف
ــيا العملاال المتعددة األطراف. وع وة عل   لر،  ــترفا اتا  البنائا  وتنسـ ــائ  تتعلا بتفادل المعلومال االعـ تلبي مسـ
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ــائــ  العملاــ  المتعلقــ  بتفــادل المعلومــال   عقــد المرتــت اجتمــاعــال ما  برا  من تلــر البلــدان من أجــ  معــالبــ  المســــــــــــ
 ترفا ي  البنائا  وتنسيا العملاال التي تستهدف االتبا  بالمرد ال وما رتص  بم من جرائم. االع 

وب ا  تعنين التعاون بين مؤعــســال التد يت عل  رهفا  القاهون، روااــ  المرتت تشــباا اــفر  التد يت   -19
ال والمد   بين والمما عـال الفضـل   عل  رهفا  القاهون، التي تعم  كمنبر لتفادل المناسج التد يبا  والمواد والمنهبا 

ااما بين المؤعـــــســـــال التد يبا  والتعلاما  في مبال رهفا  القاهون. وبالتنســـــيا ما اـــــرط  األمم المتحدة، اعـــــتمر 
ــل .   ــاا  ال الصــ ــترفا ي  البنائا  والموااــ ــ ن تحلي  المعلومال االعــ العم  عل  تبوير أدوال ومواد تد يبا  بشــ

ــا  قاعدة بااهال و سنا بتوافر األموال، ت  ــتقبلا  رهشـــ ــم  الرب  المســـ ــفري موقاو شـــ ــتر   اـــ ــا     مشـــ ــهي  وتفســـ لتســـ
 الواول رل  الدو ال التد يبا  والمعلومال المتعلق  بالمؤعسال و يرسا من المواااا.

ويقوم البرهـامج العـالمي لمرا فـ  الحـاويـال ببنـا  القـد ال في البلـدان التي تســــــــــــــع  رل  تحســــــــــــــين ردا ة   -20
راطر وأمن عـ عـ  اإلمداد وتاسـير التبا ة في المواه  الفحري  والمبا ال والمعابر الحدودي  البري ، من أج   الم

منا حرك  الفضـــــــائا  ير المشـــــــروع  عبر الحدود، مث  المرد ال واألعـــــــلح  ومنتبال األحاا  البري  واللابال 
ل. ومن العنااـــر األعـــاعـــا  للبرهامج رهشـــا   ير المشـــروع  والســـ ئ  الياماائا  الرااـــ  بالمرد ال والمتفبرا

وحدال لمرا ف  المواه  ووحدال لمرا ف  الشـحن البو  تضـم، في األحوال المثالا ، اـفاطا في الربو  األماما  
من مرتل  وكـــاالل رهفـــا  القـــاهون، من أجـــ  تعنين التعـــاون بين الوكـــاالل. وبعـــد تلقي تـــد يـــت ه ر  وعملي 

ــام ، يمرن للوحدال أن   ــا   تتلق اـ ــتراتابا  ومرا ف     امتقدم امترصـــصـــ   اتد يف أيضـ ــاا مث  التبا ة االعـ في موااـ
ــاد ال، والمرد ال وعـــــــــــ ئفها، والبرائم المتعلق  باألحاا  البري . ويدعم البرهامج األهشـــــــــــب  في أكثر من  الصـــــــــ

وحدة من وحدال مرا ف  المواه  ومرا ف  الشــــــــــــحن البو  في مناطا الفحر   129دول  عضــــــــــــوا، ب كثر من   70
ووعـ  وجنوا آعـاا وجنوا اـر  آعـاا، واـر  أفريقاا و ربها والبنوا األفريقي، ودول األعـود وجنوا القوقاز، 

 الرلاج، وأمريرا ال تينا  واليا يبي، والشر  األوع  وامال أفريقاا، وأو ااهوعاا وجنوا ار  أو وبا.

، أبللت وحد   2021وتبرز هتائج عملاال الضــــــــــــــف  فعالا  برهامج مرا ف  الحاويال وأسميتم. ففي عام   -21
ــحن البو  في جماا أهحا  العالم عما مبموعم   ــف . واهبول تلر  1 416وحدال مرا ف  المواه  والشـ عملا  اـ

ــف      200كيلو راما من القنت، و 1  146طن من الهيروين، و  2,2طنا من اليوكارين، و 171العملاال عل  اــ
قبعـ  من أاــــــــــــــنـاف    14 014  100كيلو رامـا من المرـد ال االاــــــــــــــبنـا اـ ، و 341كيلو رام من األفيون، و

ــ ئ  الياماائا ، و  162المؤيرال العقلا ، و ــتراتابا  ببما في  لر  570  000طنا من السـ ــلا االعـ قبع  من السـ
ــيرة، و ــلح  النا ي  والذ يرة والبائرال المسـ ــلا  ير  100األعـ ــحنال السـ طن من هترال األموهيوما، والعدرد من اـ

طنا من   29طن ع ام من أهواا محما  من الحيواهال، و 3,2ببما في  لر المشــــــــروع  المتعلق  باألحاا  البري   
طنا من األاــناف المســتمدة من البرائم المرتيف  في قباا مصــائد األعــما ا وهفايال  24األ شــاا المحما ، و

 ير مشــــــــــــروع . وتَّفقي عملاال الضــــــــــــف  سذ  األ باا والســــــــــــلا الربرة بعيدا عن متناول البماعال اإلجراما   
 ن م  والبهال الفاعل  من  ير الدول، بينما تعنز أيضا أمن الدول األعضا  وتنميتها.  الم

ــ  التياف ما التحديال البدردة  - 22 ــيوااـ ــتقب ، عـ وفي الوقت الذ  رتبلا اام برهامج مرا ف  الحاويال رل  المسـ
ا الدو  المتيام  الذ  تؤديم  19- والناائ  العابرة للحدود والتصد  لها. وقد أكدل جائح  مر  فيروت كو وها بكوفيد 

عــلســل  اإلمداد التبا   باعــتردام الحاويال بالنســف  ل قتصــادال الوطنا ، وعــلبت الضــو  عل  أسما  مرا ف  الحدود 
عل  هحو فعال ال يعو  التبا ة المشــــــــروع . والبرهامج ملتنم بموااــــــــل  دعم الدول األعضــــــــا  في تحقيا التوازن بين  

 ا  الشحنال المشبوس  والحاج  رل  التبا ة القاهوها  الفعال .  الحاج  رل  كش  واعتر 

ــاعدة عل  رهفا  القاهون للحد من رزال  اللابال المدا ي ، وينفذ     2018وأَّطلا في حنيران/روهام   - 23 برهامج المســــــ
ذ سـذا البرـهامج في رطـا  فرا ردا ة الحـدود من  ــم المرتـت واإلهتربول. ودا ـ  المرتـت، رَّنفـف جـاـهت البرهـامج    اتحـاد يضـــــــــــ

العالمي المعني بالبرائم التي تضــــــر بالبيئ  وبرهامج مرا ف  الحاويال، وكذلر البرهامج العالمي لمرافح   ســــــ  األموال 
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ــا   وعـاـئدال البريمـ  وتموـي  اإل سـاا. وسو روفر، رل  جـاـهت فر  العمـ  الوطنـا  اآل ـذة في التبو ، واحـدا من أوعـــــــــــ
 مرافح  اإلزال   ير المشروع  لللابال والبريم  المن م  عبر الوطنا .   البهود الدولا  المبذول  في مبال 

وقد أ عـ  برهامج المسـاعدة عل  رهفا  القاهون للحد من رزال  اللابال المدا ي  أعـاعـا متينا لتقديم الدعم  -24
ــائا  من أج  اليشــــــــ  عن البرائم عبر الوطنا  الم رتيف  في قباا  الفعال ألجهنة رهفا  القاهون والم حق  القضــــــ

اللابال والتحقيا فيها ومنعها عن طريا دعم فر  العم  وأفرق  التحقيا وتنفيذ أهشــــب  واعــــع  النبا . وتشــــم  
سذ  األهشـــب  رهشـــا  وحدال وأفرق  تحقيا وتقديم اإل اـــاد لها من أج  تعبي  األهشـــب  المالا  المرتفب  باإلزال   

   عل  اعتفاه  الشحنال  ير القاهوها  من األ شاا وافبها، لللابال، وتد يت مو في البما  ير المشروع 
وتوفير الدعم التشـــــليلي للســـــلبال المرتصـــــ ، وتد يت القضـــــاة عل  تعنين تدابير التصـــــد  القضـــــائا ، وتد ام 
اـفرال المبتما المدهي والقباا الرا  وتعنين قد اتها عل  الحد من عـ عـ  تو يد األ شـاا  ير المشـروع ، 

 ماي  مبتمعال الشعوا األالا  وأ اايها.ومن يمف ح

وقدم برهامج المســــاعدة عل  رهفا  القاهون للحد من رزال  اللابال المدا ي  التد يت عل  تحدرد أاــــناف   -25
األ شــاا، ومؤاــرال المراطر، وتنوير الويائا، والتعبي  المالي، وأدوال التحقيا في جرائم الشــركال وأعــاليت 

عم  وحدال برهامج مرا ف  الحاويال في المواه  في مبال تحدرد الشــــحنال  ير القاهوها  الم حق  القضــــائا ، ود
ــاا. وفي عام  ــاببا من الوكاالل المعنا ، بما في  لر سيئال  160وحد ، دَّ   ا أكثر من   2021من األ شـــ اـــ

 شــــاا وا تاا  البما   وقوال الشــــرط  والوكاالل المعنا  باللابال وعــــلبال المواه ، عل  تحدرد أاــــناف األ
الشـحنال العالا  الربو ة من األ شـاا وتفتات الحاويال. وأجرى البرهامج أيضـا د اعـ  اـامل  للعملاال والنتائج 
القضـــــــــــــــائاــ  في البرازيــ  ب اــ  تحقيا الهــدف النهــائي المتمثــ  في رعــداد دو ال تــد يباــ  وأدلــ  للمــدعين العــامين  

 لقباا القضائي.والقضاة والمو فين العموميين العاملين في ا

واـــــــــــا   مو فو البما   الذرن د بهم برهامج مرا ف  الحاويال وبرهامج المســـــــــــاعدة عل  رهفا  القاهون   -26
للحد من رزال  اللابال المدا ي  في اف  كماال كبيرة من األ شاا وعدد كبير من التحقاقال الراما  رل  اقتفا  

، اـــــــاد  مو فو البما   في سوهغ كوهغ، الصـــــــين، 2021أير المضـــــــبوطال حت  مصـــــــد سا. وفي أيا /مارو 
ــو ا  حوالي  211 ــبا  مهددة باالهقرا  تبلغ  امتها السـ ــاا من أهواا أاـ مليون دوال . وسذ   1,1طنا من األ شـ

العملا  واحدة من أكبر عملاال اف  األ شاا التي هفذسا مو فو البما   في سوهغ كوهغ، الصين، عل  مدى  
. وكذلر تتبل  هتائج التد يت في عملاال الضـــــف  التي هفذتها الســـــلبال في جنوا  الســـــنوال الرم  المااـــــا 
متر مربا   1 000مترا مربعاا من  شــت الصــندل األحمر، وأكثر من  12أطنان ب 10اــر  آعــاا، والتي تشــم  

تبا  المد ع في التذري  الثاهي التفا ا  اال اPterocarpus erinaceusمن أ شـــــاا الصـــــندل من  را أفريقاا ب
ــندل اللربي،   23  000الدولي ب هواا الحيواهال والنفاتال البري  المهددة باالهقرا ا، و ــت الصــــ كيلو رام من  شــــ

ا وأيال من  شـت السـاع أَّعـي  اإلع ن عنم. وفي Artocarpus heterophyllusمترا مربعا من الياكايا ب  38و
حاوي    15ف  كان آ رسا اـــــــــف  اـــــــــحن  من  أمريرا ال تينا ، هفذل الســـــــــلبال في كولومباا عدة عملاال اـــــــــ 

 مترا مربعاا من األ شاا  ير المشروع  المصد . 330ب

ذ بـالشــــــــــــــراكـ    -27 ومشــــــــــــــروا الترـاطـت بين المبـا ال سو مفـاد ة للمرتـت المعني بـالمرـد ال والبريمـ  تَّنفـف
  المسـافرين الذرن اإلهتربول ومن م  البما   العالما  وتهدف رل  تعنين قد ة المبا ال عل  كشـ  واعترا ما

ــ  والعبو  والمقصـــد. ويَّنففذ سذا المشـــروا من   ل   ــائا  ير المشـــروع  في بلدان المنشـ يمثلون  برا كبيرا والفضـ
فر  عمـ  مشــــــــــــــتركـ  معنـا  ـباالعترا  في المبـا ال ـتابعـ  لوكـاالل متعـددة ولبهـال وطنـا  وتوجـد مقراتهـا في  

ن فر  العم  تلر من   ل منصــــ  االتصــــاالل الرااــــ  بشــــفر  المبا ال الدولا ، والتوااــــ  اآلمن واآلهي بي 
اإلهفا  البمركي التابع  لمن م  البما   العالما و واالتصــــال بمن وم  اإلهتربول العالما  ل تصــــاالل الشــــرطا   

 "، وقواعد البااهال الوطنا ، وأهشب  التد يت والتوجام المنت م .I-24/7الم موه  عل  مدا  الساع  "
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هم مشــــــــــــــروا الترـاطـت بين المبـا ال في تعبـي  ـتدفقـال جماا أهواا المرـد ال والســــــــــــــلا  ير  ويســــــــــــــ  -28
المشـــــــــروع ، وفي اعترا  المقاتلين اإل سابيين األجاهت واليشـــــــــ  عن اـــــــــحايا االتبا  باألاـــــــــرا  وتهريت  

هون. ومن المهـاجرين، و لـر من   ل االتصـــــــــــــــاالل وتفـادل المعلومـال وبنـا  الثقـ  اامـا بين وكـاالل رهفـا  القـا
  ل الدعم الذ  يقدمم مشـروا التراطت بين المبا ال ل دا ة الفعال  للمبا ال الدولا ، وبفضـ  الصـل  القائم  
 بين الس م واألمن والتنما ، يشا   سذا المشروا بنشا  أيضا في التنما  االقتصادي  للمناطا التي رَّنففذ فيها. 

بلدا في أفريقاا والشـــــــر    41، كان مشـــــــروا التراطت بين المبا ال هشـــــــبا في  2022  وحت  حنيران/روهام  - 29
في  فرق  عم  مشـــترك  معنا  باالعترا     34األوعـــ  وأمريرا ال تينا  واليا يبي وجنوا اـــر  أو وبا، ويدعم تشـــلي  

الدولا  في كمبوديا وفيتنام    المبا ال ببعضــها قيد اإلهشــا ا. ويدعم المشــروا أيضــا وكاالل رهفا  القاهون في المبا ال 
أطنان  10,38. وقد عـبلت فر  العم  المشـترك  المعنا  باالعترا  في المبا ال مضـبوطال بللت  2021منذ عام 

كيلو رامـا   142كيلو راـما من الهيروين، و  630طن من الميـثامفيـتامين، و  2,1أطـنان من القـنت، و   8من اليوـكارين، و 
طن من حرااـ  حيواهال    1,8طنا من المنتبال الببا  المنيف ، و   19,9لسـ ئ ، و طن من ا   1,5من األمفيتامين، و 

مليون دوال  من العمـل   ير   30,1كيلو رامـا من اـلذسـت، ومـا مبموعـم   274كيلو رامـا من العـاع، و  663البنلول، و 
اهت محتملين،  المصـــــــــــرفا عنها، ومئال القبا من األعـــــــــــلح  النا ي . وكذلر اعتراـــــــــــت عـــــــــــبي  مقاتلين ر سابيين أج 

مبلوبين من ق ب  اإلهتربول أو مرتت التحقاقال االتحاد  في الواليال المتحدة األمريرا ، واحايا محتملين    وأارا  
 ل تبا  باألارا ، كما عبلت افراٍل لتهريت المهاجرين. 

شـــترك  وفي الســـنوال المقبل ، عـــيوااـــ  مشـــروا التراطت بين المبا ال تبوير قد ال فر  العم  الم -30
المعنا  باالعترا  التابع  لم عل  جما واعـــتردام وتحلي  المعلومال المســـفق  عن المســـافرين وعـــب ل أعـــما  
الركاا من أج  تحســين القد ة عل  تحدرد الركاا المعروفين و ير المعروفين الذرن يمثلون  برا كبيرا وكشــفهم 

 مسافرون جوا. واعترااهم، بما في  لر المقاتلون اإل سابيون األجاهت ال

وعـــــيوااـــــ  مشـــــروا التراطت بين المبا ال رط ا فرقم المشـــــترك  المعنا  باالعترا  في المبا ال   -31
باعـتمرا  عل  التهدردال النااـئ  والسـلا البدردة المتبر بها والبرائم المتصـل  بها، مث  البرائم المتعلق  باألحاا  

ــا الذست والمع ادن الثمين ، واالتبا  باألاــــــــــــرا  وتهريت المهاجرين،  البري ، واالتبا  بالمعادن و صــــــــــــواــــــــــ
واالتبا  بالممتليال الثقااا ، واالتبا  بالمرد ال االاـبنا ا  والمؤيرال األفيوها . وبالمث ، عـتيون التحقاقال  
 ال حق  للضــــف  والبواهت المتعلق  بالنناس  محاو  أعــــاعــــا  رنفلي تبويرسا. وأ يرا، وعل  الر م من ازدياد عدد
ــا  في عام  ــترك  المعنا  باعترا  المبا ال ببلغ عددسن يماهي هســ ــا  ال تي رتولين  اادة فر  العم  المشــ النســ

ا، عـــــــــــا   هوا البن  محو ا من محاو  التركين الرئاســـــــــــا  لتنفيذ المشـــــــــــروا، حيث يبر  رعداد همائ  2022
 مشروا التراطت بين المبا ال. وأهشب  تد يبا  جدردة ووهشا  منتديال رقلاما  للنسا  امن رطا  افر 

  
 تعميم مراعاة المنظور الجنساني -هاء 

واا المرتت المعني بالمرد ال والبريم  والبرهامج العالمي بش ن المساواة بين البنسين وتمرين المرأة  -32
ـيذـي  رطـا ا  في مرـتت األمم المتحـدة في فييـنا وفريا الشــــــــــــــؤون البنســــــــــــــاهـا  في مرـتت المـدررة العـامـ /المـدررة التنف

للمرتت المعني بالمرد ال والبريم  رهدف رل  تعمام مراعاة البواهت البنســـــــاها  في جماا العملاال واألهشـــــــب   
ــا ل    ــاها  عل  أ با  كائن للعم   بأا آلاال المسـ والبرامج بصـــو ة منهبا . ويركن الفريا المعني بالشـــؤون البنسـ

عراا و بدا التعاون المشـــــــتر  بين الوكاالل. وفي رطا  سذ  المؤعـــــــســـــــا و باا بنا  القد الو بعا المنتبال الم
ــل  بوالي  المرتت،  ــاها   ال الصـــــ ــايا البنســـــ ــ ن القضـــــ الركائن األ با، ردعم البرهامج العالمي تنما  المها ال بشـــــ

التصـد  للتحديال التي رواجهها المرتت، الذ   الفا ما يعم  في مباالل رهامن  ويضـبلا ب هشـب  تو ا  ب ا 
ا الذكو  وكثيرا ما ال تؤ ذ فيها البواهت البنســــــاها  في االعتفا . وقد تمرنت األهشــــــب  المضــــــبلا بها في  عليه
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ــ ، مـث   رطـا  البرـهامج العـالمي من دعم فتح مبـاالل عمـ  جـدـردة كثيرا مـا كـاـهت تح   بقـد  أقـ  من الـد اعــــــــــــ
ألمم المتحدة في فيينا والمرتت المعني تحلي  البواهت البنسـاها  في اتفا ا  البريم  المن م . وعـيوااـ  مرتت ا

ــين وتمرين المرأة ب ــاواة بين البنســــ ــتراتابيتهما الثاها  للمســــ ا،  2026-2022بالمرد ال والبريم ، ما رط   اعــــ
تصـــــــــدُّ  عملا  رجرا  الفحول بشـــــــــ ن هوا البن  من حيث اـــــــــلتم بالبريم  المن م  والتواـــــــــ  رل  فهم لهذ  

ــ ـل ، ما التركين في الوـقت  هفســــــــــــــم عل  مبـاالل جـدـردة  ال أولوـي  مـث  اتـفاا ههج متعـدد البواـهت رزا   المســــــــــــ
المســــاواة بين البنســــين وتمرين المرأة، وزيادة مشــــا ك  الذكو  في األهشــــب ، وتنفيذ جهود تعمام مراعاة المن و  

 لي  مبال.  البنساهي المصمم   صاصا

  للتحديال القائم  في الســــبون، أاــــد   ، وفي رطا  البرهامج العالمي بشــــ ن التصــــد2020وفي عام  -33
ــاهي تحت عنوان   ــ ن التدابير  ير االحتبازي  المرا ا  للمن و  البنســــ  Toolkit onالمرتت مبموع  أدوال بشــــ

Gender-Responsive Non-Custodial Measures   ــا  المعتق ل بســــــــــبت جرائم تركن عل  أمو  منها النســــــــ
ــف  التي تمين بين أهواا المرد ال    تتعلا بالمرد ال. وتشـــــــــبا مبموع  األدوال ــدا  األحرام المتناعـــــــ أَّطر راـــــــ

وحبم األهشـــــــب   ير المشـــــــروع  ودو  النســـــــا  المرالفال للقاهون ودوافعهن بالمشـــــــتل ل باالتبا  الربير أو 
ــال ــا  اــــــــــــــلير بالمتبرال أو المهر  بـ ــا  عل  هبـ ــاالتبـ الصــــــــــــــليرالا، والنســـــــــــــــــا   المن فم، والمشــــــــــــــتل ل بـ

ــا  ال تي رتعاطين المرد ال من حين آل ر بأو "لم را  الترفيها "اا. وفي عام للمرد المرتهنال  ال، والنســـــــــ
ــال العدال  البنائا  في  2021 ــســــــــ ، أجرى المرتت تقياما ل حتااجال التقنا  وه فم حلقال عم  ب ا  دعم مؤعــــــــ

ستوى بش ن قاهون المرد ال  تارلند وفييت هام في بد  تببيا مبموع  األدوال، وأعقت  لر عقد اجتماا  ااا الم
 البدرد في تارلند.  

  
 المساعدة التقنية في تنفيذ البروتوكوالت  - ثالثا  

 االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين -ألف 

ـردعم البرـهامج العـالمي لمرـافحـ  االتبـا  ـباألاــــــــــــــرـا  والبرـهامج العـالمي لمرـافحـ  تهرـيت المهـاجرين   -34
البـلدان من أج  االهضــــــــــــــمـام رل  اتـفا ـا  األمم المتحـدة لمرـافحـ  البريمـ  المن مـ  عبر الوطنـا ، وبروتوكول منا  

ــا  واألطفال، المرم  التف ــ  النسـ ا ا  األمم المتحدة لمرافح  البريم  وقما ومعا ف  االتبا  باألاـــرا ، وبرااـ
المن مــ  عبر الوطناــ ، وبروتوكول مرــافحــ  تهريــت المهــاجرين عن طريا البر والفحر والبو، المرمــ  التفــا اــ   
األمم المتحــدة لمرــافحــ  البريمــ  المن مــ  عبر الوطناــ ، وتنفيــذ ســذ  االتفــا اــ  والبروتوكولين. ومن   ل ســذرن 

المعني بالمرد ال والبريم  المما عـين ويوج  ههم، ويسـاعد البلدان عل  واـا القواهين   البرهامبين، رد ا المرتت
والســـــــااعـــــــال و ب  العم  وتعنينسا، ويبو  أدوال مبتيرة لتوعـــــــاا قاعدة المعا ف، ويقدم الدعم الفني لهيئال 

تبا  باألاــرا  وتهريت األمم المتحدة وأجهنتها واآللاال المشــترك  بين الوكاالل العامل  في مبال مرافح  اال
المهاجرين، ويبني اــــــــــــفرال لتعنين التعاون الوطني والدولي عل  التصــــــــــــد  بفعالا  لهذ  البرائم وحماي  حقو   

بين.    احايا االتبا  والمهاجرين المهرف

من المما عـــــــين في مبال العدال   3 600وحد ، د ا البرهامبان العالماان أكثر من   2021وفي عام  -35
بلدا من   ل أهشــــــــب    30والمســــــــؤولين الحروميين وممثلي المبتما المدهي، واعــــــــتفاد منهما أكثر من   البنائا 

ــل    مت في كولومباا عـــلسـ تعاون تقني محددة األسداف عل  الصـــعيد الوطني. ومن بين هتائج سذ  المســـاعدة، هَّ   
ووحالتها، وبرااـــــ  ااما رتعلا من الدو ال التد يبا  بشـــــ ن اعـــــتردام آلاال تحدرد حاالل االتبا  باألاـــــرا  

بالمواطنين الفننويليين، أعـــــــــفرل عن ي ل عملاال هففذسا مو فون مرلفون بإهفا  القاهون وتفتات عم ، وسو ما 
من  40من اــــــحايا االتبا  باألاــــــرا و وتعرف    63مشــــــتبها بهم ووهقا   17أفضــــــ  رل  رلقا  القفع عل  

أطفال، ل عــتل ل البنســي. وهشــر  7اــرصــا، من بينهم   23رف   الضــحايا ل عــتل ل في العم ، في حين تع
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 The Effects of the COVID-19 Pandemic onالبرهامبان العالماان أيضـــــــــا د اعـــــــــال  ئاســـــــــا  سي  بأا 

Trafficking in Persons and Responses to the Challenges  ــد ــ  كوفيـ ــائحـ ــا  جـ ــا    19-بآيـ عل  االتبـ
 The Concept of “Harbouring” in the Trafficking inلتحديالاو باا باألاــــــرا  وتدابير التصــــــد  ل

Persons Protocol  بمفهوم "اإلروا " في بروتوكول االتبا  باألاـــرا او بعاAbused and Neglected: A 

Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling Offences and Response  برعـــا ة المعامل 
ــد  لهااو واإلسمال   ــب  التصــــ ــددة العقوب  وعــــ ــ ن جرائم تهريت المهاجرين في  روف مشــــ ــاهي بشــــ من و  جنســــ

 Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis بدا
او بالنســــــــا  اــــــــحايا االتبا  أل را  االعــــــــتل ل البنســــــــي بواــــــــفهن متهمال  تحلي  الســــــــوابا القضــــــــائا 

 Compendium of Promising Practices on Public-Private Partnerships to Prevent and ب ا

Counter Trafficking in Persons  ب  اـــــ  وااا  للمما عـــــال الواعدة بشـــــ ن الشـــــراكال بين القباعين العام
 COVID-19 and the smuggling of migrants: a callوالرا  لمنا االتبا  باألاـرا  ومرافحتماو بوا 

for safeguarding the rights of smuggled migrants facing increased risks and vulnerabilities 
بين الذرن رواجهون منيدا   19-بجائح  كوفيد وتهريت المهاجرين  هدا  من أج  اــــــــــــــون حقو  المهاجرين المهرف

م ال دعم للعملاال الحروما  الدولا  الحاعـم  األسما ، مث  من المراطر ومواطن الضـع ". وواـاف  رل   لر، قَّد  
التقيام الثالث لرب  عم  األمم المتحدة العالما  لمرافح  االتبا  باألاـــــــــــــرا  الذ  أجرتم البم ا  العام  في  

 دو تها السادع  والسفعين. 

آعـــــاا والشـــــر   ومفاد ة العم  العالمي لمنا االتبا  باألاـــــرا  وتهريت المهاجرين والتصـــــد  لم في -36
ــراك  ما المن م  الدولا  للهبرة في   ــترك  بين االتحاد األو وبي والمرتت تَّنففذ بالشـــــــــــ ــ  سي مفاد ة مشـــــــــــ األوعـــــــــــ

اإلعــــ ما ا وباكســــتان والعرا . وبرهامج العم  العالمي عل  منا ومرافح  االتبا  -أفلاهســــتان وورران بجمهو ي 
اد ة مشـــــــــــترك  موازي  بين االتحاد األو وبي والمرتت تَّنففذ  باألاـــــــــــرا  وتهريت المهاجرين في بنل ديت سو مف 

بالشــراك  ما المن م  الدولا  للهبرة وتقودسا حروم  بنل ديت. ويقدم البرهامبان مســاعدة تقنا  محددة األسداف  
ومبتيرة حســــــــت البلت من أج  دعم االهضــــــــمام رل  اتفا ا  البريم  المن م  وبروتوكول االتبا  باألاــــــــرا   

توكول تهريت المهاجرين وتعنين تنفيذسم. والهدف األعــاعــي من سذرن البرهامبين سو دعم الدول األعضــا   وبرو 
والمما عــــين في مبال منا االتبا  باألاــــرا  وتهريت المهاجرين وم حق  مرتيبي ساتين البريمتين قضــــائاا، 

عنين التعـاون اامـا بين اـلدول  وحمـاـي  حقو  األاــــــــــــــرـا  اـلذرن يقعون فريســــــــــــــ  للمبرمين اـلذرن ررتيبوههمـا، وت 
 األعضا  في سذا الصدد.

رل مفاد ة العم  العالمي لمنا االتبا  باألاــــــرا  وتهريت المهاجرين والتصــــــد  لم في آعــــــاا  -37 ويســــــف
عم  رقلاما  بشـ ن تبوير   حلق   23عم  وطنا  و  حلق  79، عقد 2019والشـر  األوعـ ، منذ رط قها في عام 

العـتراتاباال الوطنا ، والمسـاعدة التشـري ا ، وبنا  القد ال، والتعاون اإلقلامي والدولي، فضـ  عن السـااعـال وا
ــهم ووحالتهم. وفي عام  ــف  وفحصــــ ــاا سشــــ ــون في أواــــ بين الذرن ي اشــــ ــحايا االتبا  والمهاجرين المهرف تحدرد اــــ

ــين في مبال العدال  البنائا  1  488وحد ، د بت المفاد ة   2021 ــؤولين الحروميين وممثلي   من المما عــــ والمســــ
من الذكو ، راـــــاف  رل  اـــــرصـــــين فضـــــف  عدم اإلفصـــــاا عن   154منهم من اإلهال و 553المبتما المدهي ب

جنســهماا. ويضــمن التركين عل  النهو  بتمثي  النســا  وتعنين العدال  البنائا  التي تراعي المن و  البنســاهي 
البريم  وحماي  الحقو . وقد أدل التو ا  المسـتمرة بضـرو ة راـرا   أن تَّواـا النسـا  في اـدا ة أهشـب  مرافح   

النســــــــا  في تدابير العدال  البنائا  الراما  رل  التصــــــــد  ل تبا  باألاــــــــرا  وتهريت المهاجرين رل  تشــــــــري  
ــاواة بين البنســـــين لمرافح  االتبا  بالفشـــــر وتهريت   ــائي  أهصـــــا  وهصـــــيرال المســـ ــفر  العالما  للعم  النســـ الشـــ

، مبتمعا 2020مهاجرين، اـمن رطا  مفاد ة العم  العالمي. وقد أاـفحت سذ  الشـفر ، منذ رط قها في عام ال
 مفعما بالحيوي  من المما عين، وأداة قوي  للتليير.
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ــ  للعن  2021وفي عام  -38 ، دعم البرهامج العالمي لتد ام تدابير منا البريم  والعدال  البنائا  المناسضـ
حاالل العن  القائم عل  هوا البن  في   دلي  مرجعي عـريا للمسـتبيبين األوائ  بشـ ن اعـتفاه   اـد المرأة رعداد

 أوعا  احايا االتبا  باألارا  الذرن تم رهقا سم في هاميباا وجنوا أفريقاا.

  
 االتجار باألسلحة النارية -باء 

رنفذ البرهامج العالمي بشـ ن األعـلح  النا ي ،  روااـ  المرتت، من   ل فرعم المعني باألعـلح  النا ي  الذ   - 39
الترويج للتصــدرا عل  بروتوكول مرافح  اــنا األعــلح  النا ي  وأجنائها ومروهاتها والذ يرة واالتبا  بها بصــو ة  ير 

 مشروع ، المرم  التفا ا  األمم المتحدة لمرافح  البريم  المن م  عبر الوطنا ، وتشباا تنفيذ . 

ألعمال ههبا متيام  يســتند رل   م   كائن تشــر  رطا ا اــام  لمرافح  اــنا األعــلح   وتتفا سذ  ا -40
 النا ي  وأجنائها ومروهاتها والذ يرة واالتبا  بها بصو ة  ير مشروع .

ــااعـــــــــال واألطر   - 41 وفي رطا  الركينة األول ، ردعم المرتت جهود الموا م  التشـــــــــري ا  وواـــــــــا وتعنين الســـــــ
ــاا   وتوفير  الم اا ي  الوطنا  م  ــ ن الصــ ــري ا  عن طريا عقد حلقال عم  بشــ ــاعدة التشــ ن   ل ر كا  الوعي والمســ

تحلي  الثلرال واألدوال المترصــصــ  المصــمم  لدعم التصــدرا عل  بروتوكول األعــلح  النا ي  وتنفيذ . و  ل الفترة  
 لن م الوطنا  الراا  باألعلح  النا ي . بلدا من أج  تعنين ا   16المشمول  بالتقرير، قدم المرتت الدعم التشريعي رل   

ومن أج  دعم تنفيذ التدابير الوقائا  واألمنا ، وسي الركينة الثاها ، ردعم المرتت وعـــم األعـــلح  النا ي    -42
وتسبيلها عن طريا توفير آالل الوعم وأدوال لحفظ السب ل تتاح المسا ل  عل  هحو أفض  وتنيد من قد ال  

تعقت األعــــــلح  النا ي . ومن البدرر بالذكر أن المرتت رترذ الربوال النهائا  لتبوير  الســــــلبال الوطنا  عل 
، وسو ه ام متيام  لتســـبي  األعـــلح  النا ي  يمرن توفير  للدول المهتم  كتببيا حاعـــوبي (”goIFAR“) الن ام

 لحفظ السب ل. 

العدال  البنائا  الركينة الثالث ،   ويشــــر  تعنين تدابير التصــــد  التي تترذسا الدول األعضــــا  في مبال -43
حيث تركن أهشب  التد يت المحددة األسداف عل  كش  القضايا المعقدة ل تبا  باألعلح  النا ي  عل  الصعيد 
ــايا بالبريم  المن م    ــائاا، واـــــــــــ ل تلر القضـــــــــ الوطني والعابر للحدود والتحقيا فيها وم حق  مرتيبيها قضـــــــــ

ت منها رهشــا  أفرق  التحقيا المشــترك . وقد جمعت العملاال اإلقلاما  العابرة للحدود  واألهشــب  اإل سابا ، ب عــالي 
المنففذة في  را أفريقاا وأمريرا ال تينا ، بالتعاون ما اإلهتربول، مئال من اـــــــفا  الشـــــــرط  وأدل رل  اـــــــف   

التحقيا  جيها  بشـــ نقبع  من األعـــلح  النا ي . وتهدف األعمال الحالا  لواـــا مفادة تو  200  000أكثر من  
في االتبا  باألعـــلح  النا ي  وم حق  مرتيبام، التي يبر  االاـــب ا بها كعملا  تشـــا كا  ما  برا  من أكثر 

 بلدا، رل  زيادة تعنين قد ال التحقيا والم حق  القضائا . 30من 

ــبا المرتت التعاون الدولي وتفادل المعلومال م -44 ــد  للفعد  وفي رطا  الركينة الرابع ، يشــــــ ن أج  التصــــــ
العابر للحدود الوطنا  ل تبا   ير المشروا باألعلح  النا ي  عل  الصعيد القضائي وعل  اعيد رهفا  القاهون، 
كما يعم  بنشـــــــــــــا ، من   ل جماع  المما عـــــــــــــين التابع  لم، عل  تعنين هق  المعا ف والمما عـــــــــــــال البيدة 

 والد وت المستفادة. 

لركينة الرامســــــــــــــ ، رركن المرتت عل  الفحول والتحلي  من أج  تعنين المعلومال وأ يرا، وفي رطا  ا -45
االعـترفا ي  المتعلق  باالتبا  باألعـلح  النا ي  وعـااقم اإلجرامي وتعنين الفهم العام لم، من أج  واـا عـااعـال 

قال األعــــلح   ير قائم  عل  األدل  بشــــ ن التدفقال  ير المشــــروع  لمعــــلح . وتدعم مفاد ة المرتت لراــــد تدف
 من أسداف التنما  المستدام . 4-16المشروع  الراد العالمي لللاي  
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 المساعدة التقنية المتعلقة بالجرائم الخطيرة  - رابعا  

 الجريمة السيبرانية -ألف 

ــاعدة التقنا  في مبال منا ومرافح  البرائم   -46 ــيبراها  المســـــــــ يقدم البرهامج العالمي المعني بالبريم  الســـــــــ
رسا الفضـا  السـيبراهي. ويسـتند الدعم المقدم رل  الدول األعضـا  ا لمرتيف  في الفضـا  السـيبراهي والبرائم التي راسـ  

وتوجــــد األفرقــــ    ــاهوهي.  ــا  القــ التعــــاونو بدا اإلطــ القــــد الو بعا  ــا   بنــ المناو باا  بأا  ــائن سي   رل  أ با  كــ
  والســــــــنلال و واتاماال، وكذلر في مقر المرتت المعني بالبريم  الســــــــيبراها  في بيرو وتارلند والســــــــلفادو  المعنا 

 بالمرد ال والبريم  في فيينا، وتقدم الدعم عل  الصعيدرن العالمي واإلقلامي.

وفي رطا   كينة المنا، يقدم المرتت مفاد ال للتو ا  تركن عل  الفئال الضــــــــ اف  باألطفال والنســــــــا   -47
واعـــــــــــع  من المواد الوقائا ، بما في  لر أل را  عراـــــــــــها في المدا ت والمســـــــــــنونا. وقد أعد المرتت طائف  

والمتاح  وتقديمها في عرو  الدم  واعــــــــــــتردامها في اليتابال البدا ي  في المبتمعال المحلا  الضــــــــــــ اف .  
االط ا عليها. وفي أمريرا ال تينا ،   رتاح  سذ  المواد في اــاغ يســتباا األاــرا   وو اإلعاق  ويبر  حالاا

من أطفال المدا ت، والشــــــابال والشــــــفان،   124 553عــــــتحدل المرتت أدوال وتد يفال مترصــــــصــــــ  لتثقاف ا
واآلبا ، والمعلمين، والمسـؤولين الحروميين، والبهال الفاعل  الرااـ  بشـ ن االعتدا  واالعـتل ل البنسـيين عبر 

ــيبراهي، واالبتناز البنســــي. وأَّطلقت بوابال رليتر  ــلفادو  و واتاماال يمرن  اإلهترهت، والتنمر الســ وها  في بلين والســ
 من   لها اإلب ع عن مواد االعتدا  البنسي عل  األطفال.

ــا  في مبال العدال  البنائا   - 48 من أج  مرافـح   ويمث  تعنين تدابير التصـــــــــــــد  التي تترذسا الدول األعضـــــــــــ
، قدم البرهامج الدعم التقني رل  2021الســيبراها . ففي عام البريم  الســيبراها  جوسر البرهامج العالمي المعني بالبريم   

دول  عضـــــــوا. وتلق  المســـــــتبيبون األوائ  والمحققون والمدعون العامون و برا  التحلي  البنائي الرقمي والقضـــــــاة    47
رير القاهوها ،  المشــــــو ة والتوجام والتد يت ااما رتعلا بالتحقاقال في الشــــــفر  الرفا ، وتقناال التحقيا الرااــــــ ، والمعا 

والتحلي  البنائي الرقمي، واألدل  الرقما ، والعم ل المشــــــفرة، والبرمباال الضــــــا ة، وبرمباال اهتناا الفدي ، واالعتدا   
ــاا عبر اإلهترهت، من بين أمو  أ رى. وفي عام   ــتل لهم جنسـ ــا  مرتبرال 2021عل  األطفال واعـ ، دعم المرتت رهشـ

 مالينيا.   ين وبيرو، ومرتبر لتحلي  العم ل المشفرة في للتحلي  البنائي الرقمي في بل 

وأعـــد المرتـــت، بـــالتعـــاون ما المركن الـــدولي لمطفـــال المفقودرن والمســــــــــــــتللين، دو ة تـــد يباـــ  مـــدتهـــا   -49
أعــــبوعا بشــــ ن التحقيا في االعتدا  عل  األطفال واعــــتل لهم جنســــاا عبر اإلهترهت، اعــــتفاد منها أكثر من  12

 بلدا في جماا مناطا العالم الرم .  63ا عين في مبال العدال  البنائا  من من المم 1 000

مت اجتماعال رقلاما  لتفادل أفض    -50 ويعنز المرتت أيضا التعاون الدولي والمشتر  بين الوكاالل. وهَّ   
المما عـــــــال، وزيا ال د اعـــــــا  رل  وحدال مترصـــــــصـــــــ  قام بها محققون وقضـــــــاة ومدعون عامون. وفي  را 

ــا   أ ــا  العام ل في مبال الفضــ ــفر  من النســ ــابق  للتحلي  البنائي الرقمي. وكذلر أَّهشــــئت اــ فريقاا، أَّطلقت مســ
ــيبراهي، مما رتاح عقد االجتماعال بين المهنيين من  ــ  بين   10الســـــــــ بلدان أفريقا . ويعم  المرتت كحلق  واـــــــــ

ا  التي تســـــــع  رل  تحســـــــين تدابير  القباا الرا ، بما في  لر مقدمو  دمال اإلهترهت، والمؤعـــــــســـــــال الوطن 
التصـــــد  للبريم  الســـــيبراها . وبفضـــــ  جهود التعاون، هفذل الســـــلفادو  ألول مرة عملا  دولا  لمرافح  البريم  

االعتدا  البنســــي عل  األطفال عبر اإلهترهت في ركوادو  ووهدوهاســــاا وباكســــتان   اــــد اــــفر  رجراما  توزا مواد
 لمرسار.  و اها و واتاماال وفييت هام وا

واـــــــــمن  كينة اإلطا  القاهوهي، ردعم المرتت واـــــــــا قواعد تن م رجرا  التحلي ل وقواعد رجرائا . و  ل   - 51
ــيبراها  في جنوا  ــفر  الرفا  بدا كنتا ا تفاطا بالبرائم السـ ــر تقرير عن تقيام مراطر الشـ ــمول  بالتقرير، هَّشـ الفترة المشـ

، وكذلر اـد  منشـو  بشـ ن االتبا   Darknet  Cybercrime Threats to Southeast Asiaاـر  آعـاا تحت عنوان  
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 The onlineبالمرد ال االاــــــــبنا ا  والمؤيرال األفيوها  االاــــــــبنا ا  في أمريرا ال تينا  واليا يبي تحت عنوان  

trafficking of synthetic drugs and synthetic  opioids in Latin America and the Caribbean يضــا  . وأَّعدف أ
 الرقما .   للسلفادو  دلي  مصمم  صاصا لتفسير قواعد مقبولا  األدل  

  
 الجرائم التي تضر بالبيئة -باء 

يســــــــــــــاعـد المرـتت المعني ـبالمرـد ال والبريمـ  اـلدول األعضــــــــــــــا ، من   ل برـهامبـم العـالمي المعني   -52
لبريـ  واللـابـال، والبرائم المرتيفـ  في  بـالبيئـ  والمنـاع، عل  منا ومواجهـ  جرائم األحاـا  ا بـالبرائم التي تضــــــــــــــر

قباا مصـائد األعـما ، والتعدرن  ير المشـروا، واالتبا  بالمعادن الثمين  والنفايال. والبرائم التي تضـر بالبيئ   
من البرائم المن م  الربيرة  ال اآليا  الفعيدة المدى عل  االقتصـاد واألمن والبيئ  واـح  اإلهسـان، مما يسـهم 

 تنوا البيولوجي وتلير المناع.في فقدان ال

ويببا المرتـت ههبـا يلبي المراحـ  الممتـدة من مســـــــــــــرا البريمـ  رل  المحرمـ ، حيـث يقـدم الـدعم للـدول   - 53
ــتفاهتها والتحقيا فيها وم حق  مرتيبيها   ــر بالبيئ  واعـــ ــا  من أج  تحقيا فعالا  أكبر في منا البرائم التي تضـــ األعضـــ

لمرتت بتنســـــــيا وييا ما الســـــــلبال الوطنا ، بد ا من وكاالل رهفا  القاهون والعدال   قضـــــــائاا والفصـــــــ  فيها. ويعم  ا 
ــائر الهيئال المعنا . وفي عام   ــما  وعـــ ــائد األعـــ وحد ،   2021البنائا  رل  سيئال ردا ة األحاا  البري  واللابال ومصـــ

 بلدا.  30ر من  من مو في العدال  البنائا  في أكث   2  900اعتفاد من الدو ال التد يبا  أكثر من 

ووااــ  المرتت تعاوهم الناجح اــمن رطا  االتحاد الدولي لمرافح  البرائم اــد األحاا  البري ، وأهشــ   -54
اــــــراكال جدردة بين الوكاالل. وكذلر أَّطلا المشــــــروا المعنون "الســــــ م  في جماا أهحا  آعــــــاا من أج  البيئ  

والن اع  لممم المتحدة وبرهامج األمم المتحدة للبيئ  و يرسما من أاــــحاا  العالما " بالتعاون ما من م  األ ذي  
المصـــــــــــلح  ب ا  تحســـــــــــين فهم الرواب  القائم  بين جرائم األحاا  البري  و هو  األمرا  الحيواها  المصـــــــــــد . 

ــد  ل  كمـا ــ ن التصــــــــــــ تبـا  أطلا المرـتت، ـبالتعـاون ما برـهامج األمم المتحـدة للبيـئ ، مـفاد ة جـدـردة أ رى بشــــــــــــ
ــاد القـائم عل  الـتدوير بعنوان    Unwaste: tackling waste trafficking toـبالنفـاـيال من أجـ  دعم االقتصــــــــــــ

support a circular economy  البما بين الربرا  ومقر   السـااعـال من أج  مرافح  االتبا  بالنفايال  ب ا
 بين االتحاد األو وبي وجنوا ار  آعاا. 

مرج ـا  جدردة لدعم قد ال الدول األعضــــــــــــــا ، بمـا في  لر أدل  مرج ـا  عــــــــــــــريعـ   وأعد المرـتت مواد -55
ببرائم األحاـــا  البريـــ  واللـــابـــال والبرائم المرتيفـــ  في قبـــاا مصــــــــــــــــائـــد  للمحققين والمـــدعين العـــامين المعنيين

ــل  النمائ   ــلسـ البام ا   األعـــما . ووااـــ  المرتت العم  ما األوعـــا  األكاديما  من أج  رهتاع مواد تد ي  لسـ
بشـ ن جرائم األحاا  البري  التي تهدف رل  مسـاعدة األكاديميين في تد ي  تلر الموااـاا في الفصـول الد اعـا ،  
بالحضــــو  الشــــرصــــي وعبر اإلهترهت عل  الســــوا . وكذلر بَّذلت جهود للتوااــــ  والتو ا  بشــــ ن جرائم األحاا  

 8تاا يســـــــتهدف األطفال الذرن تتراوا أعما سم بين  البري  وتلير المناع والتلول الب عـــــــتاري من   ل هشـــــــر ك
 عاما وأولاا  أمو سم ومعلميهم. 11و

ب  ا التعاون اإلقلامي والدولي بســــــــــــب  منها دعم الشــــــــــــفرال المعنا  بإهفا  القواهين المتعلق   -56 وكذلر اــــــــــــَّ
ــفر  األفريقا  للتحالي  البنائا  المعنا  باألحاا  البري ، وا ــاف  اجتماعال أقالاما  معنا  باألحاا  البري  والشـ ــتضـ عـ

 بإهفا  القواهين المتعلق  باألحاا  البري . 

وو ا أ اد المبتما العـالمي حمـاـي  اليوكـت، ال ـبد من التعبـي  ـباترـا  اإلجرا ال ال زمـ  وكفـاـل  االلتنام  -57
ي جداول أعمال التنوا الســـــااعـــــي. وقد وااـــــ  المرتت جهود  الراما  رل  تعمام منا البريم  والعدال  البنائا  ف

البيولوجي والبباعـ  من   ل رـقامـ  ع ـقال التعـاون ما اآللـاال المشــــــــــــــتركـ  بين الوكـاالل والعملـاال الحرومـا  
ــر بالبيئ ،   ــا  وتعنين قد تها عل  مرافح  البرائم التي تضـ ــ  المرتت زيادة وعي الدول األعضـ ــيوااـ الدولا . وعـ
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ــاسم  في البهود الراما  رل  التصـــــــــ  د  لمزم  الث يا  التي رواجهها اليوكت، والمتمثل  في تلير المناع، والمســـــــ
 وفقدان التنوا األحاائي، والتلول والنفايال.

  
 الجرائم البحرية -جيم 

ــن  والبرائم  -58 ــا  في مرافح  القراــ روااــــ  البرهامج العالمي لمرافح  البرائم الفحري  دعم الدول األعضــ
الفحرـي  من   ل تنمـا  قـد ال البهـال الفـاعـل  في مبـال العـداـل  البـنائـا  عل  التصــــــــــــــد  للبرائم المرتيـف  في  

الفحري  الدولا  المعقدة ببباعتها.    التصــد  للتهدردال الفحر، وكذلر عن طريا رهشــا  ع قال التعاون من أج 
ويهـدف النهج الـذ  رتفعـم البرهـامج حاـال تنماـ  القـد ال رل  اــــــــــــــمـان اترـا  تـدابير العـدالـ  البنـائاـ  الراماـ  رل  
ــ  رل  االعترا  والم حق    ــد  للبرائم المرتيف  في الفحر من بدارتها رل  ههارتها، أ  من الردا واليشــــــ التصــــــ

ــتناد ــائا . وباالعــ رل  النباا البوي  األمد الذ  حققتم المراكن اإلقلاما  للتد يت عل  رهفا  القاهون الفحر   القضــ
في عــــاشــــي  وعــــر  الهيا، أهشــــ  البرهامج مراكن تد يت جدردة في رهدوهاســــاا وبنل ديت وترينيداد وتوبا و و اها  

ذة وقبر  وملــديف وهابيريــا. وال تعنز مراكن التــد يــت ســذ  تنماــ  المهــا ال في ج ماا جواهــت العملاــال المنفــف
ــا توحيد رجرا ال اإلهفا  وقابليتها ــت، ووهما تعنز أيضــ ــليرة فحســ ــتردام القوا ا الصــ ــتر  عل   باعــ للتببيا المشــ

ــفن والتربا  للعملاال  ــااه  السـ ــ ن اـ ــاد البوي  األج  بشـ ــ  تقديم اإل اـ ــعيدرن الوطني واإلقلامي. ويتوااـ الصـ
ــعيد الوطني في ا ــتر  بين الوكاالل ب ا  وتنفيذسا عل  الصـــــ م تد يت رقلامي مرث  ومشـــــ ــومال والامن. وقَّد   لصـــــ

زيادة الوعي بالمبال الفحر  عل  هبا  واعـــــا في جنوا اـــــر  آعـــــاا وجنوا آعـــــاا و را أفريقاا أفضـــــ  رل  
تعنين تفادل المعلومال عل  الصــــــــعيد اإلقلامي واتفاا ههج مشــــــــتر  للتصــــــــد  للبرائم الفحري . ويدعم البرهامج  

في قضــايا البرائم الفحري . وااــبَّلا ب عمال  يضــا الدول األعضــا  في تحســين قد تها عل  الم حق  القضــائا أ
بشــــــ ن راــــــ حال قاهوها ، و ااــــــ  في  را أفريقاا، حيث اعتَّمدل تشــــــريعال لمرافح  القراــــــن . وتتوااــــــ  

اكمال تلبي طائف  واعــــــــع  من أهشــــــــب  التعلُّم المســــــــتند رل  القضــــــــايا الواق ا  من   ل عملاال محاكاة للمح
البرائم الفحري  التقليدي  والمســـــــتبدة، وكذلر في رطا  المســـــــاعدة القاهوها  المتفادل  من   ل اـــــــفرال المدعين  
 العامين تحت  عاي  منتدى المحا  الهند  المعني بالبريم  الفحري  والمنتدى اليا يبي المعني بالبريم  الفحري .

التمرين من التصـــــد  للتحديال اإلقلاما  والدولا  جاهفا  ئاســـــاا من جواهت   ا ويشـــــر  دعم التعاون ب  -59
عمــ  البرهــامج العــالمي لمرــافحــ  البرائم الفحريــ . ويعمــ  منتــدى المحا  الهنــد  المعني بــالبريمــ  الفحريــ  في  

ــن  وتهريت المرد ال عن طريا الفحر والبرائم المرتيف  في قباا   ــم  القراــــ ــا ا  تشــــ ــائد مباالل موااــــ مصــــ
ــا   في أعمال المرتت المعني بالمرد ال والبريم  عم  بقرا  مبل  األمن   ــما ، ويشــــ ، ا2021ب  2607األعــــ

للتدفقال الفحري   ير المشــروع  وتموي  حرك  الشــفاا، بما في  لر من  بما يشــم  مث  تنســيا تدابير التصــد 
تبــا ة الفحم الصــــــــــــــومــالي. ويبما المنتــدى اليــا يبي المعني بــالبريمــ  الفحريــ  بين مو في رهفــا  القــاهون    ل  

الفحر  والمســـــــتشـــــــا ين القاهوهيين والمدعين العامين من أج  اـــــــوع تدابير فعال  للتصـــــــد  للبريم  الفحري  في  
مرــافحــ  البريمــ  الفحريــ  في بحر   حو  اليــا يبي. وفي المحا  الهــادة، يقود البرهــامج البهود الراماــ  رل   

عـــــولو وعـــــيليبا  من   ل رهشـــــا  فريا اتصـــــال ي يي األطراف، وتعنين الدبلوماعـــــا  الفحري  من   ل رقام   
عـــــلســـــل  من الحوا ال بشـــــ ن رهفا  القاهون الفحر  وتنســـــيا تدابير التصـــــد  لتهريت المرد ال عبر الفحر تحت  

  عاي  أفرق  عامل  محددة.

البرهامج العالمي لمرافح  البرائم الفحري ، الذ  يســــتفيد من الوجود الميداهي القو  والثق  اليبيرة  وفريا -60
التي تضـعها اام الدول األعضـا  والمن مال الدولا  والفحا ة، حااـر في قاعال المحاكم ومراتت النااب  العام  

لمحابال األطلســي والهند  والهادة وفي والمواه  وعل   هر عــفن  فر الســواح  التابع  للدول األعضــا  في ا
اليا يبي والفحر المتوعـ  والفحر األحمر. وفي اآلوه  األ يرة، وعـا البرهامج هباقم ب ا  العم  ما دول أعضـا  
ا البرهامج هبا    جدردة في منبق  المحا  الهادة والفحر األباع المتوعـ . وفي أمريرا ال تينا  واليا يبي، وعـف

http://undocs.org/ar/S/RES/2607(2021)
http://undocs.org/ar/S/RES/2607(2021)
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برهــامج رقلامي إلكوادو  وبنمــا وكوعــــــــــــــتــا يرــا وكولومباــا رركن عل  تعنين القــد ال العملاــاتاــ    أعمــالــم من   ل
لمرافح  البريم  في األهها  وتدابير التصــــــــــد  القاهوها  للبرائم الفحري  باعــــــــــتردام األدوال التي تتاحها اتفا ا  

 .البريم  المن م  من أج  تعنين المساعدة القاهوها  المتفادل  والتعاون 

ويوااــــــــــــ  البرهامج العالمي لمرافح  البرائم الفحري ، من   ل ما رتفعم من ههج عملي ومتبو  رزا    -61
المســاعدة التقنا  والتعاون التقني، اإلعــهام في عم  األمم المتحدة في مبال الحد من أير البريم  المن م  عبر 

 المستدام  والس م.الوطنا  من أج  تهيئ  بيئ  مؤاتا  للتنما   

  
 تحليل البيانات  - خامسا  

ــد  المرـتت المعني بالمـرد ال والبريـم  عدة ويائا تحليلـا  عالمـا  ووقلامـا   - 62 ــيين، أاـــــــــــ في الـعامين الـمااـــــــــــ
تهدف رل  تحســــين تدابير التصــــد  الســــااعــــاتا  والتنفيذي  لمرتل  أاــــرال البريم  المن م  عبر الوطنا . وفي أوا ر 

 Measuringر المرتــت تقريرا بشـــــــــــــــ ن  اــات البريمــ  المن مــ  في  را البلقــان تحــت عنوان  ، هشـــــــــــــ 2020عــام  

Organized Crime in the Western Balkans    ــتوى تو   البريم ــائاا ومفاواماا لتقيام مســــــ ــمن رطا ا رحصــــــ رتضــــــ
بلدا،    148اهال من  با  2020 المن م  في األعـــوا  المرتلف . ويتضـــمن التقرير العالمي عن االتبا  باألاـــرا  لعام 

ويقدم لمح  عام  عن أهما  وتدفقال االتبا  باألاـرا  عل  الصـعيد العالمي واإلقلامي والوطني، مسـتندا في المقام  
شــــ  عنها في الفترة بين عامي  . وسو رتضــــمن أيضــــا أ بع  فصــــول  2019و   2016 األول رل  حاالل االتبا  التي كَّ

ــا ا  تتناول الصـــــــ ل بين ال روف اال  ــب  التهريت  موااـــــ ــيئ  والتعر  للتبنيد في أهشـــــ ــادي  الســـــ جتما ا  واالقتصـــــ
واالتبا  باألطفال واالتبا  أل را  الســررة، ودو  التينولوجاا في التبنيد واالعــتل ل. وأطلا المرتت أيضــا مراــد 

اقال عريع  تهريت المهاجرين، وسو مشروا تبريبي ررمي رل  تقيام  صائص تهريت المهاجرين ودوافعم وآيا   في عا 
التليُّر من   ل بحول ميداها  منت م  تَّبرى في البلدان األاـــــلا  وبلدان العبو  والمقصـــــد بالتعاون ما األاـــــرا   

 المتنقلين وعلبال رهفا  القاهون والمبتما المدهي وجهال فاعل   ئاسا  أ رى. 

ــاســـــع  المرتت رل  زيادة مروه  بحويم في مبال  - 63 ــتقب ، عـــ البريم  المن م  وقد تها عل     وبالن ر رل  المســـ
ــح  لر بالفع  في   التياف ليي رتمرن من اترا  ما رلنم حاال  ــريع  التلير عل  أ   الواقا. وقد اتضــــــ التبو ال الســــــ
 النناا والتـدابير التي اترـذسـا المرتـت رزا  تبو  الواليـال في  روف    19- الباـاهـال والتحلي ل المتعلقـ  ببـائحـ  كوفيـد 

والحرا. وفي سذا الصدد، أَّعدل علسل  من الموجنال الفحثا  تعر  البهود الراما  رل  جما البااهال واعتيشاف ما  
ــ  لت يير جائح  كوفيد  ــمن الموجنال الفحثا  د اعــــــ   19- للبائح  من آيا  أطول أج  عل  المرد ال والبريم . وتتضــــــ

تبا  باألاـــــرا ، وتهريت المهاجرين، واالتبا  بالمنتبال  عل  البريم  المن م ، وعـــــلســـــل  اإلمداد بالمرد ال، واال 
، والعن . وفي عــاا  الحرا في أوكراهاا، أاــد  المرتت أيضــا موجنا تحليلاا عن 19- الببا  المنيف  المتصــل  بروفيد 

هريت  المراطر المحتمل  المرتفب  باالتبا  باألاــــرا  دا   البلدان المت يرة بالنناعال، وعن االتبا  باألاــــرا  وت 
 النناا.  المهاجرين من حيث ت ييرسما عل  األارا  الفا ين من 

  
 االستنتاج والتوصيات الممكنة  - سادسا  

ــاعدة التقنا  التي يقدمها المرتت المعني بالمرد ال والبريم  رل  الدول من أج  تنفيذ اتفا ا   -64 رن المســـــ
ــتدام  لعام البريم  المن م  والبروتوكوالل الملحق  بها مَّدمب  في  ، عبر العدرد 2030 ايال  ب  التنما  المسـ

من أسداف التنما  المسـتدام . وما  لر، تتسـم التنما  بروهها عملا  مسـتمرة وطويل  األمد، وسو ما رنببا أيضـا 
 عل  مرافح  البريم  المن م .

من التحديال في تنفيذ  واهضمام جماا دول العالم رل  اتفا ا  البريم  المن م  سدف يمرن تحقاقم. وتي -65
االتفا ا  والبروتوكوالل الملحق  بها، وفي التصــد  لتبو  أعــاليت البريم  المن م  وأاــرالها. وتســلاما ب ن  ام  
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أ  معـاسـدة تتوق  عل  مـدى فعـالاـ  تنفيـذسـا، روااــــــــــــــ  المرتـت من   ل برامبـم العـالماـ  واإلقلاماـ  والوطناـ  
اعدال التقنا  بشـــــــ ن طائف  عريضـــــــ  من الموااـــــــاا المتعلق  بمرافح   القائم  تقديم مبموع  واعـــــــع  من المســـــــ 

 البريم  المن م  عبر الوطنا  ببماا أارالها وم اسرسا. 

ومن أجــ  التنفيــذ اليــامــ  التفــا اــ  البريمــ  المن مــ  والبروتوكوالل الملحقــ  بهــا، من المهم اتفــاا ههج   -66
 م  عبر الوطنا . ومن اــ ن سذا النهج أن يمر  ن المشــرعين جنســاهي متعدد البواهت حاال مرافح  البريم  المن 

ومقر   الســــــــااعــــــــال والمما عــــــــين العاملين في الميدان من فهم األعــــــــفاا المرتلف  اليامن  و ا  اهررا  الرجال  
ي البريم  المن م  وكاف تشـــــــــــر  أدوا سم البنســـــــــــاها  ما يضـــــــــــبلعون بم من أدوا  في البماعال  والنســـــــــــا  فٍ 
ــيتاح تيوين فهم أعما اإلجراما  الم ــا  ما ه ام ل لماوا  اال ت ف المحتم ن م ، مما عــــــ تبا ا الرجال والنســــــ

 العدال  البنائا  واآليا  المرتلف  للسااعال والبرامج عل  الرجال والنسا ، واوع التدابير المناعف  وفقا لذلر. 

ود أن رن ر في دعوة الــدول األطراف رل  زيــادة ولعــ  مؤتمر األطراف في اتفــا اــ  البريمــ  المن مــ  ر  -67
ــير تنفيذ الم ح ال المنبثق  عن آلا  اعـــــــــتعرا   مســـــــــتوى التبرعال المالا  المقدم  رل  المرتت من أج  تاســـــــ

  التنفيذ، ب ا  تعنين تنفيذ االتفا ا  والبروتوكوالل الملحق  بها.

 


