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  الدورة السادسة
 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١٥فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  اجلرائم اخلطرية األخرى، وفقاً للتعريف الوارد 
  مبا فيها األشكال واألبعاد اجلديدة  يف االتفاقية،
      مة عرب الوطنيةللجرمية املنظ
بيق اتفاقية األمم املتحدة  تطبشأنمة إىل الدول املساعدة التقنية املقدَّ    

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية على األشكال واألبعاد اجلديدة 
 للجرمية املنظمة عرب الوطنية

   
 تقرير األمانة    

   
    مةمقدِّ  -أوال  

  األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                  مؤمترُ الحظ  -١
م املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة كفالــة التنفيــذ الفّعــال التفاقيــة األمــ" املعنــون ٥/١ بقلــق، يف قــراره

ــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا  املنظ ــدة للجرميــة    أ، ظهــوَر"مــة عــرب الوطني شــكال وأبعــاد جدي
، الـذي أكّـد فيـه    ٤/٢ره مة عرب الوطنية يف العقد األخري، وهو ما أشار إليه بالفعل يف مقرَّ  املنظ
ية، باعتبارها صـكاً عامليـاً معمـوالً بـه علـى نطـاق واسـع، تـوفّر أوسـع جمـال للتعـاون                         االتفاق أنَّ

ر فيـه أيـضا     وقـرّ . مـة عـرب الوطنيـة     ئمـة واملـستجّدة مـن اجلرميـة املنظ        على التصدي لألشكال القا   
مواصلة تبادل املعلومات واخلربات واملمارسات حول تطبيق االتفاقيـة علـى األشـكال واألبعـاد        

  .مة عرب الوطنيةجرمية املنظدة للاجلدي
───────────────── 
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ــو  -٢ ــؤمتر     ق ــرار امل ــر عمــال بق ــذا التقري ــدَّ ه ــون ٥/٦د أُع ــام اخلاصــة   " املعن ــذ األحك تنفي
الـذي أيـدَّ فيـه    " باملساعدة التقنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة    

ــا فريــق اخلــرباء احلكــوميني ا       ــيت أشــار هب ــؤمتر التوصــيات ال ــضوية املعــين    امل ــل املفتــوح الع لعام
، والـيت طلـب     ٢٠١٠أكتـوبر   / األول  تـشرين  ٢٠ و ١٩باملساعدة التقنية يف اجتماعه املنعقد يف       

أن يقـّدم مــساعدة تقنيــة  ) املكتــب(فيهـا إىل مكتــب األمـم املتحــدة املعــين باملخـدرات واجلرميــة    
 االتفاقيـة علـى أشـكال    هتدف إىل مساعدة الدول األعضاء، عند االقتضاء، على تطبيـق أحكـام   

اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية وأبعادها اجلديـدة الـيت تنـدرج ضـمن نطـاق االتفاقيـة ومتثّـل شـاغالً                     
مشتركاً للـدول األطـراف، وأن يقـّدم إىل املـؤمتر يف دورتـه الـسادسة تقريـراً عـن التقـّدم احملـرز                        

 .هذا الشأن يف
   

ظمة على األشكال واألبعاد اجلديدة تطبيق اتفاقية مكافحة اجلرمية املن  -ثانيا  
    للجرمية املنظمة عرب الوطنية

تتبع اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة هنجـا مرنـا يراعـي خطـورة اجلـرائم املـشمولة هبـا                      -٣
وتنطبـق االتفاقيـة علـى      . بدال مـن أن حتـصر نفـسها يف قائمـة جامـدة مـن اجلـرائم حمـددة سـلفا                    

ــة منظمــة  اجلــرائم ذات الطــابع عــرب الــوطين ا  وعمــال . لــيت تــضلع يف ارتكاهبــا مجاعــات إجرامي
باالتفاقية، ميكن للدول األطراف أن تتعاون بـشأن طائفـة متنوعـة مـن األفعـال اجلنائيـة املتـصلة                  

ــة   اجلرميــة اخلطــرية علــى أهنــا  ٢مــن املــادة ) ب(وُتعــرِّف الفقــرة . باجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
ان التـام مـن احلريـة ملـدة ال تقـل عـن أربـع سـنوات أو               سلوك ميثـل جرمـا يعاقـب عليـه باحلرمـ          "

، ويتيح هـذا التعريـف ملـؤمتر األطـراف التعـرف علـى األشـكال واألبعـاد اجلديـدة                    "بعقوبة أشد 
بـاع هنـج أكثـر توحيـدا علـى الـصعيد العـاملي وتوسـيع         للجرمية املنظمة عرب الوطنية بغية تيسري اتّ     
  .غراض التعاون الدويل توسيعا كبريادائرة االستخدامات املمكنة لالتفاقية أل

وهذا التعريف للجرمية املنظمة هو أيضا جزء من تعريـف اجلماعـة اإلجراميـة املنظمـة،                  -٤
  .٥وهو من مث ركن هام يف جترمي املشاركة يف مجاعة من هذا القبيل عمال باملادة 

كال واألبعـاد   وإذا ما أرادت الدول األطـرف أن جتـرِّم أفعـاال حمـددة، مبـا يـشمل األشـ                    -٥
 مـن االتفاقيـة   ٢٣ و٨ و٦ و٥اجلديدة للجرمية املنظمة، باإلضـافة إىل األفعـال املـشمولة بـاملواد        

 علـى أن  أي الـنصّ : باع هنج مشترك بني الدول األطرافوأحكام الربوتوكول، فسوف يلزم اتّ   
والـدخول  . تكون العقوبة على هذه اجلرائم احلرمان من احلرية ملـدة ال تقـل عـن أربـع سـنوات                  

طة بني الدول يف هذا اجملال سيشجع أكثـر علـى اسـتخدام االتفاقيـة     ييف مناقشات واتفاقات نش  
  .الة لتوثيق التعاون الدويلكأداة فّع
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 األشـكال واألبعـاد اجلديـدة للجرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة تفـرض         وقـد جتـد الـدول أنَّ     -٦
ة التحقيـق واملالحقـة القـضائية وتعرقـل         حتديات أكثر مما تفرضـه األشـكال التقليديـة تغـل فعاليـ            

وهـذا سـبب إضـايف يـدعو إىل استكـشاف إمكانيـة االسـتعانة باملنـهجيات مـن           . التعاون الدويل 
قبيل التحقيقات املشتركة وأساليب التحري اخلاصة وكذلك مجيع أشكال التعاون بني أجهـزة             

ئـق العمـل اجلماعيـة عـرب        إنفاذ القوانني والسلطات القـضائية مـن أجـل التـصدي للـهياكل وطرا             
. الوطنيــة الناشــئة مــن جــراء ضــلوع اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة يف جمــاالت جديــدة للجرميــة

 مـن   ٢٦ املـادة    وتـنصُّ . وأشكال ومظاهر اجلرمية املنظمة عرب الوطنية آخذة يف التطـور املـستمر           
األشـخاص الـذين    االتفاقية علـى ضـرورة أن تتخـذ الـدول األطـراف التـدابري املالئمـة لتـشجيع                   

يشاركون أو كانوا يشاركون يف مجاعـات إجراميـة منظمـة علـى اإلدالء مبعلومـات مفيـدة إىل                   
األجهزة املختصة ألغراض التحري واإلثبات فيما خيص أمورا منها هوية اجلماعـات اإلجراميـة        

كبتـها أو قـد   املنظمة أو طبيعتها أو تركيبتـها أو بنيتـها أو مكاهنـا أو أنـشطتها واجلـرائم الـيت ارت          
 على أن تقوم كل دولة طـرف بـالنظر يف حتليـل االجتاهـات الـسائدة       ٢٨ املادة   وتنصُّ. ترتكبها

ــة، وكــذلك         ــة املنظم ــا اجلرمي ــيت ُتمــارس فيه ــا، والظــروف ال ــة داخــل إقليمه ــة املنظم يف اجلرمي
فيمــا اجلماعــات احملترفــة الــضالعة والتكنولوجيــات املــستخدمة وتبــادل تلــك اخلــربات التحليليــة 

 .بينها ومن خالل املنظمات الدولية واإلقليمية
   

 استعراض عام ألنشطة املساعدة التقنية  -ثالثا  
 

   اجلرمية السيربانية  - ألف  
يف إطار اجلزء الرفيع املستوى بشأن األشكال اجلديـدة واملـستجّدة مـن اجلرميـة، الـذي                   -٧
، اعُتـرف   اخلامـسة املـؤمتر   مـن دورة    ل  ، يف اليوم األوَّ   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨قد يف   ُع

ــشطة اجلماعــات         ــا أن ــدت إليه ــيت امت ــستجدة ال ــسيربانية كأحــد أشــكال اجلــرائم امل ــة ال باجلرمي
وميكن أن يندرج الكثري من أفعال اجلرمية السيربانية ضـمن نطـاق سـريان االتفاقيـة،                . اإلجرامية

 مــن األفــراد ال ينطبــق بينمــا قــد ُيرتكــب بعــضها علــى يــد أفــراد يعملــون وحــدهم أو مجاعــات
" اجلماعـــة ذات اهليكـــل التنظيمـــي"أو تعريـــف " اجلماعـــة اإلجراميـــة املنظمـــة"عليهـــا تعريـــف 

 ضـلوع اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة عـرب      ومـع هـذا، فـإنَّ     .  مـن االتفاقيـة    ٢الواردان يف املـادة     
 منــها تــشغيل الوطنيـة يتــضح يومــا بعــد آخــر يف طائفــة متنوعـة مــن أشــكال اجلرميــة الــسيربانية،  

مة للحـصول بأسـاليب االحتيـال علـى البطاقـات االئتمانيـة       العاملية املصّم" البوت نت"شبكات  
ــواد       ــع تلـــك املـ ــة وتوزيـ ــواد اإلباحيـ ــاج املـ ــال يف إنتـ ــتغالل األطفـ ــصرفية واسـ ــات املـ واملعلومـ

  .اإلنترنت عرب
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 ســـريان  النظـــر عمـــا إذا كانـــت أفعـــال اجلرميـــة الـــسيربانية تنـــدرج يف نطـــاق وبغـــضِّ  -٨
الــة ملنــع اجلرميــة وإقامــة العدالــة اجلنائيــة مــن أجــل احلــد االتفاقيــة، فــال غــىن عــن اختــاذ تــدابري فّع

والوقاية من املخاطر املتزايدة اليت متثلها اجلرمية السيربانية علـى املمتلكـات واألشـخاص ودوائـر                
ات والـنظم احلاسـوبية      بسرية البيان  اليت متسُّ يشمل اجلرائم   هذا  و. األعمال اخلاصة واحلكومات  

ــة غــري مــشروعة إىل نظــام حاســويب؛ واجلــرائم        ــاذ بطريق ــل النف ــها، مث وســالمتها وســبل إتاحت
التزويـر   احلاسوبية املرتكبة لتحقيق مكاسب شخـصية أو ماليـة، مبـا يـشمل جـرائم االحتيـال أو           

ية أو كــره دة، مــن بينــها اجلــرائم احلاســوبية املتــصلة بالعنــصراحلاســوبية وجــرائم حاســوبية حمــّد
توزيــع  األجانــب، واجلــرائم احلاســوبية املتــصلة باســتغالل األطفــال يف إنتــاج املــواد اإلباحيــة أو 

  .ملرتكبة دعما للجرائم اإلرهابيةتلك املواد أو حيازهتا واجلرائم احلاسوبية ا
وترتبط األنشطة اليت يضطلع هبـا املكتـب يف جمـال مكافحـة اجلرميـة الـسيربانية ارتباطـا                      -٩
. مة إىل الدول ملساعدهتا علـى تنفيـذ االتفاقيـة وبرتوكوالهتـا           قا جبوانب املساعدة التقنية املقدَّ    وثي

والتـدريب  ) ٢٧املـادة  (وتشري حتديداً أحكام االتفاقية اخلاصة بالتعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون              
ام التكنولوجيـا   إىل اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة املنفـذة باسـتخد            ) ٢٩املـادة   (واملساعدة التقنيـة    

 والكثري من أشكال اجلرمية السيربانية ينطوي على عنصر عرب وطـين، ويـضاف إليـه أنَّ               . احلديثة
األدلة اإللكترونية، اليت ال غـىن عنـها للتحقيـق يف اجلـرائم الـسيربانية، قـد تتالشـى بعـد أيـام أو                        

ائر املختـصة مـن     حىت ساعات، وهذا حيتم إنشاء قنوات اتصال بني السلطات واألجهـزة والـدو            
 مـن  ٢٧أجل تيسري احلصول على املعلومات عن اجلرائم وتبادهلـا حـسب املـشار إليـه يف املـادة                  

ل بــصورة متزايــدة عنــصرا حموريــا مــن  األدلــة اإللكترونيــة باتــت تــشكّوباملثــل، فــإنَّ. االتفاقيــة
اتت احلاجـة تـدعو     عناصر التحقيق يف مجيع أنواع اجلرائم، مبا يشمل أشكاهلا التقليدية، وهلذا ب           

إىل وضع برامج تدريب ملوظفي أجهزة إنفاذ القـوانني والعدالـة اجلنائيـة تعـاجل بـصورة متزايـدة                    
جوانب حمددة يف هذا الـشأن مـن قبيـل مجـع األدلـة اإللكترونيـة والتعامـل معهـا مـن أجـل منـع              

  .فها ومكافحتهااجلرائم احلاسوبية املرتكبة باستخدام االتصال احلاسويب املباشر أو بدونه وكش
مة من املكتب يف جمال مكافحة اجلرمية الـسيربانية، عمـال           وتراعي املساعدة التقنية املقدَّ     -١٠

 ضـمن قـرارات   ٢٠/٧ وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة      ٦٥/٢٣٠بقرار اجلمعية العامة    
ويف عـام   .  االتفاقية أخرى، مراعاة تامة األحكام وآليات التعاون الدويل ذات الصلة الواردة يف          

، أجنز املكتب برناجما عامليا ملكافحة اجلرمية السيربانية اعتمد فيه هنجـا كليـا يركـز علـى                  ٢٠١٢
توفري التدريب للممارسـني يف جمـال إنفـاذ القـوانني والعدالـة اجلنائيـة علـى تقنيـات                   ) أ: (ما يلي 

الوقايـة مـن   ) ب(مة للتـصدي هلـا؛ و  التحقيق يف اجلرائم السيربانية وهنج العدالة اجلنائية املستخد      
تعزيـز التعـاون الـوطين واإلقليمـي والـدويل علـى معاجلـة            ) ج(اجلرمية الـسيربانية والتوعيـة هبـا؛ و       
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مجع البيانـات عـن روابـط الـصلة بـني اجلرميـة املنظمـة واجلرميـة                 ) د(مشكلة اجلرمية السيربانية؛ و   
وســوف ينفــذ التــدريب بالتعــاون مــع  . الــسيربانية وإجــراء البحــوث والتحاليــل يف هــذا الــشأن 

طائفـــة مـــن الـــشركاء، مـــن بينـــهم االحتـــاد الـــدويل لالتـــصاالت والقطـــاع اخلـــاص واخلـــرباء    
ــادة القــدرات   ومجيــع األنــشطة املنفّــ . األكــادمييون ذة يف الربنــامج مــصممة لكــي تــؤدي إىل زي

  .الطويلالوطنية على منع اجلرمية السيربانية ومكافحتها على حنو مستدام على األمد 
، أُوفدت بعثة تقييم مبدئي إىل أحـد بلـدان أمريكـا الوسـطى              ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط   -١١

ــة علــى مكافحــة اجلرميــة        ــه مــن أجــل مواصــلة تطــوير القــدرة الوطني ــاًء علــى طلــب حكومت بن
ي،   ك يف تنظيمها مقر املكتب واملكتب اإلقليمـي ألمريكـا الوسـطى والكـاريب             شاَروَت. السيربانية

هــذه البعثــة مــع فريــق عامــل حكــومي مــشترك بــني إدارات خمتلفــة علــى اســتعراض   وتعاونــت 
 مـن  ٢٠١٢وسوف ُتوفد بعثـة متابعـة خـالل عـام        . وتنقيح اإلطار التشريعي للجرمية السيربانية    

أجل تنفيذ هنج وطين شامل للوقاية من اجلرمية السيربانية يشمل أنـشطة للوقايـة والتوعيـة وبنـاء                  
  .في أجهزة إنفاذ القوانني والعدالة اجلنائيةهة ملوظالقدرات موّج

 جلمع معلومات من أجـل إجـراء        وسعيا ملساعدة البلدان على الرد على االستبيان املعدّ         -١٢
دراسة شاملة ملشكلة اجلرمية السيربانية وتدابري تصدي الدول األعضاء هلا، واملنفذ عمـال بقـرار               

أبريـل  / نيـسان  ١٧ و ١٦مـل يف نـريويب يف       م املكتـب حلقـات ع     ، نظّـ  ٦٥/٢٣٠اجلمعية العامـة    
 ٢٧ و٢٦ بلدان من شرق أفريقيا واجلنـوب األفريقـي؛ ويف بـريوت يف           عشرة من أجل    ٢٠١٢
 / أيـار  ٨و ٧ عشر بلدا مـن غـرب أفريقيـا؛ ويف بـانكوك يف               من أجل اثين   ٢٠١٢أبريل  /نيسان
ت ووفــرت حلقــا.  مــن أجــل أحــد عــشر بلــدا مــن جنــوب شــرق آســيا وجنوهبــا ٢٠١٢مــايو 

العمل هذه أيضا الفرصة للحصول على معلومـات عـن احتياجـات هـذه البلـدان مـن املـساعدة               
دة وجـود حاجـة حمـدّ     ) أ: (وأظهـرت حلقـات العمـل مـا يلـي         . التقنية يف جمال اجلرمية السيربانية    

لتــوفري التــدريب األساســي لــصناع الــسياسات والقــرارات مــن أجــل زيــادة األولويــة املمنوحــة   
ضــرورة املــضي قــدما يف تطــوير آليــات التعــاون   ) ب(قــة باجلرميــة الــسيربانية؛ و للمــسائل املتعل

ضـرورة  ) ج(الدويل الرمسي وغري الرمسي بني مـوظفي أجهـزة إنفـاذ القـوانني والنيابـة العامـة؛ و                 
حتسني سـبل الوصـول إىل براجميـات االسـتدالل اجلنـائي وأجهزتـه الالزمـة للتحقيـق يف اجلـرائم                  

ضـرورة توطيـد الــشراكات بـني القطـاعني العــام     ) د( علـى اســتخدامها؛ و الـسيربانية والتـدريب  
وبنـاًء علـى نتـائج حلقـات العمـل          . واخلاص من أجل تعزيز تدابري الوقاية من اجلرميـة الـسيربانية          

هذه، يستكشف املكتب يف الوقت الـراهن خيـارات لتـوفري املـساعدة التقنيـة يف إطـار الربنـامج             
لسيربانية، وذلك بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، مبـا يـشمل االحتـاد             العاملي ملكافحة اجلرمية ا   
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الدويل لالتصاالت، وبالنسبة لبلدان شرق أفريقيا واجلنـوب األفريقـي، أمانـة الـسوق املـشتركة                
  .فريقيأفريقيا واجلنوب األلدول شرق 

 بـإجراء   ، واصل املكتب القيـام بـدور األمانـة لفريـق اخلـرباء املعـين              ٢٠١٢وخالل عام     -١٣
دراسة شاملة ملشكلة اجلرمية السيربانية، الذي جيري دراسة شاملة هلذه املشكلة وسـبل تـصدي               
الدول األعضاء هلا بغية حبث خيارات لتعزيز التدابري القانونية أو التدابري األخـرى القائمـة علـى     

.  هـذا الـشأن    الصعيدين الوطين والدويل للتصّدي للجرميـة الـسيربانية واقتـراح تـدابري أخـرى يف              
ــاله إىل الـــدول األعـــضاء     ــتبيانا إلرسـ ــرباء، وضـــع املكتـــب اسـ ــادات فريـــق اخلـ ــداًء بإرشـ واهتـ

ــة      ــة الدولي ــة واملنظمــات احلكومي ــل . ومؤســسات القطــاع اخلــاص واملؤســسات األكادميي وحلَّ
املكتب املعلومات اجملموعة من خالل االستبيان وبـات يـستخدمها كأسـاس للدراسـة الـيت بـدأ                  

، االجتمـاع   ٢٠١٢ورهنا بتوافر املوارد املالية، من املقرر أن ُيعقـد قبـل هنايـة عـام                . هاالعمل في 
ومــن املقــرر عــرض النتــائج . التــايل لفريــق اخلــرباء الــذي ســوف يــستعرض فيــه النتــائج األوليــة 

ــة والعــشرين يف        ــان دورهتــا الثاني ــة إب ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة من ــة للدراســة علــى جلن النهائي
  .٢٠١٣ عام
أن  ٢٠١١/٣٣وطلــب اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي أيــضا إىل املكتــب يف قــراره     -١٤

ــى          ــدة عل ــات اجلدي ــات املعلوم ــار تكنولوجي ــيم آث ــد ووصــف وتقي ــسهل حتدي جيــري دراســةً ُت
االعتداء على األطفال واستغالهلم مع مراعاة البيانات ذات الصلة اليت مجعـت مـن أجـل إعـداد          

وطلــب اجمللــس أيــضا يف ذلــك القــرار إىل املكتــب أن . جلرميــة الــسيربانيةالدراســة الــشاملة عــن ا
يصمم وجيري تقييما الحتياجات الـدول مـن التـدريب علـى التحقيـق يف اجلـرائم الـيت ترتكـب                

م، اسـتنادا إىل  ضد األطفال باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة وأن يـصمّ      
ريب ومساعدة تقنية من أجل مساعدة الـدول األعـضاء علـى      نتائج هذا االستقصاء، برنامج تد    

 والنـصف األول    ٢٠١١وشـرع املكتـب يف عـام        . مكافحة تلك اجلرائم بقدر أكرب من الفعالية      
 يف إجــراء اســتعراض لألدبيــات املنــشورة مــن أجــل إعــداد دراســة عــن آثــار    ٢٠١٢مــن عــام 

 واســتغالهلم، واختــذ خطــوات تكنولوجيــات املعلومــات اجلديــدة علــى االعتــداء علــى األطفــال 
 .حتضريية لتقييم االحتياجات من التدريب

   
    القرصنة البحرية  - باء  

مــدار أخــذت أنــشطة القرصــنة قبالــة القــرن األفريقــي ويف احملــيط اهلنــدي تتزايــد علــى     -١٥
وأجــج انعــدام ســيادة القــانون يف الــصومال، الــذي ال يــنعم  . رادطّالــسنوات القليلــة املاضــية بــا 

وقـد الحـظ    . ، عمليـات اختطـاف الـسفن والقرصـنة يف املنطقـة           ١٩٩١ فعلية منذ عام     حبكومة
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: ، مــا يلــي)٢٠٠٨ (١٨٤٦ عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة عــدَّاألمــني العــام يف تقريــره، الــذي أُ
ــة ســواحل         " ــسلح يف البحــر قبال ــسطو امل ــسألة القرصــنة وال ــن ُتحــل م ــد، ل ــدى البعي ــى امل وعل

زاع واالفتقـار إىل احلكـم الرشـيد وغيـاب             هنـج متكامـل يعـاجل الـن        تباعاالصومال إال من خالل     
  ).S/2009/146 من الوثيقة ٥٩الفقرة " (سبل العيش املستدامة يف الرب يف الصومال

وعلى مدار الوقت، أصـبحت عمليـات القرصـنة قبالـة سـاحل الـصومال أكثـر تنظيمـا                     -١٦
، بـات بوسـع القراصـنة       )سـفن أم  (وبفضل استخدام سفن كـبرية حاملـة للـزوارق          . وأشد عنفا 

وكــثريا مــا تــرتبط  . أن يبتعــدوا مئــات الكيلــومترات عــن الــساحل الختطــاف مراكــب كــبرية   
مجاعات القراصنة بأشكال أخرى من اجلرمية املنظمة؛ ولدى القراصـنة شـبكات متقدمـة نـسبيا             

.  يف الـصومال   جلمع املعلومات االستخبارية وورد ما يفيد بتورطهم يف فـساد املـوظفني احمللـيني             
واألموال احملصلة كفدية توزع علـى نطـاق واسـع داخـل اجملتمعـات احملليـة، وأخـذت القرصـنة                    

ى ونشأ اقتصاد غري مـشروع مـواز، ممـا أدّ         . تتحول إىل مصدر رئيسي للدخل يف بعض املناطق       
 مـا   ويوجـد . إىل تزايد اعتماد اجملتمعـات احملليـة الـساحلية علـى األمـوال املكتـسبة مـن القرصـنة                  

 تصاعد أنشطة القرصنة البحرية يساهم يف تعميق عـدم االسـتقرار يف البلـد حيـث                 يدل على أنَّ  
  .يزود باملوارد اجلماعات الضالعة يف الصراع الدائر هناك

 شـهد وقـوع     ٢٠١١ عام   وتشري البيانات املستمدة من املنظمة الدولية للمالحة إىل أنَّ          -١٧
وتواجــد .  اعتــداء منــها٣١ة ســواحل الــصومال جنــح   اعتــداء علــى الــسفن املبحــرة قبالــ ٢٨٦

القوى البحرية املرابطة قرابـة سـواحل الـصومال الحتـواء أنـشطة مجاعـات القراصـنة وتعطيلـها                    
 نطـاق االنتـشار اجلغـرايف لعمليـات         ى إىل مدّ  إجراء أثبت فعاليته بالنسبة خلليج عدن، ولكنه أدّ       
ىل مـسافات بعيـدة عـن سـواحل الـصومال يف            القرصنة إىل البحر األمحر واحلـوض الـصومايل وإ        

ويعمل القراصنة اآلن يف أعايل البحار علـى مـسافات تبعـد عـن سـواحل                . عرض احمليط اهلندي  
 ميال حبريا، ويغطـي نـشاطهم دائـرة جغرافيـة مـساحتها تقـارب               ١ ٧٥٠الصومال مبا يصل إىل     

  )١(. مليون ميل مربع٢,٨
ــراره     -١٨ ــن يف قـ ــاجل جملـــس األمـ ــواحل   ) ٢٠٠٨ (١٨١٦وعـ ــة سـ ــنة قبالـ ــسألة القرصـ مـ

الــصومال وقــرر الــسماح للــدول الــيت تتعــاون مــع احلكومــة الــصومالية االحتاديــة االنتقاليــة يف     
مكافحة القرصنة والسطو املسلح قبالة سواحل الصومال بأن تتخذ، ملدة ستة أشهر من تـاريخ               

ملـسلح املرتكبـة يف البحـر       صدور القرار، مجيع الوسائل الالزمة لقمع أعمال القرصنة والـسطو ا          
───────────────── 

تقرير األمني العام عن احملاكم املتخصصة ملكافحة القرصنة يف الصومال ودول أخرى يف املنطقة  )1(  
)S/2012/50.( 
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وشـجع اجمللـس يف   . يف املياه اإلقليمية للصومال وفق ما جييـزه القـانون الـدويل يف أعـايل البحـار               
الدول علـى تنفيـذ اتفاقيـة قمـع األعمـال غـري املـشروعة املوجهـة ضـد                   ) ٢٠٠٨ (١٨٥١قراره  

  .مة عرب الوطنيةسالمة املالحة البحرية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ
) ٢٠٠٩ (١٨٩٧و) ٢٠٠٨ (١٨٥١وقـــد أقـــّر كـــل مـــن جملـــس األمـــن يف قراراتـــه    -١٩
ــة العامــة، يف قراراهتــا  )٢٠١١ (٢٠١٥و) ٢٠١١ (١٩٧٦و  ٦٥/٢٣٢ و٦٤/١٧٩، واجلمعي
، بــدور املكتــب يف تــوفري  )٦٦/٢٣١ ألــف و٦٥/٣٧وإىل حــد أقــل يف قراريهــا   (٦٦/١٨١و

ــدول مــن أجــل    ــة لل ــساعدة التقني مكافحــة القرصــنة، وخــصوصاً يف جمــاالت تطــوير األطــر    امل
القانونيـــة الـــضرورية والقـــدرات القـــضائية وقـــدرات إنفـــاذ القـــانون علـــى املالحقـــة القـــضائية 
للقراصنة املشتبه فيهم واملدانني وسجنهم والسماح بنقل القراصنة املدانني لقـضاء فتـرة العقوبـة             

  .دريب ملوظفي السجون يف الصوماليف الصومال وحتسني قدرات السجون وتوفري الت
ــا        -٢٠ ــب، يف قراره ــة إىل املكت ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــون ٢١/٢وطلبــت جلن  املعن

، مواصـلة تـوفري     "مكافحة القرصنة البحرية، خاصـة قبالـة سـواحل الـصومال ويف خلـيج غينيـا               "
درهتا علـى التـصدي   املساعدة التقنية للدول األعضاء املضارة، عنـد الطلـب، مـن أجـل تعزيـز قـ              

  .ل السطو املسلح يف البحرللقرصنة البحرية وأعما
وأُنشئ فريق االتصال املعين مبكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال عقـب صـدور                    -٢١

هبدف تيسري مناقشة إجـراءات العمـل علـى قمـع القرصـنة             ) ٢٠٠٨ (١٨٥١قرار جملس األمن    
وما برح عدد أعضاء فريـق االتـصال   . ملنظمات قبالة سواحل الصومال وتنسيقها بني الدول وا 

 بلــدا ومنظمــة دوليــة يف اجللــسات العامــة واألفرقــة ٦٠ويــشارك ممثلــون مــن أكثــر مــن . يتزايـد 
زال ينـهض بـدور األمانـة لفريقـه العامـل الثـاين              ط فيـه ومـا    يويشارك املكتب بدور نش   . العاملة

فريقـه العامـل اخلـامس املعـين باجلوانـب املاليـة            املعين باملسائل القانونية ويتعاون تعاونا وثيقا مع        
كما يتوىل إدارة صندوقه االستئماين اخلاص بدعم مبادرات الـدول الـيت         . للقرصنة يف الصومال  

وخيـضع دور املكتـب يف إدارة الـصندوق للمراجعـة           . تتصّدى للقرصنة قبالة سـواحل الـصومال      
قيـق نتـائج ملموسـة يف إطـار برنـامج           اآلن من أجل تركيز اجلهود علـى دفـع عجلـة التنميـة وحت             

مكافحة القرصنة، الذي يبلغ حجم متويله، مـع املـسامهات املقدمـة مـن الـصندوق االسـتئماين،                  
  . مليون دوالر تقريبا يف الوقت الراهن٤٠ هما جمموع

، واملكتـب يواصـل تقـدمي       ٢٠٠٩مـايو   /ومنذ إنشاء برنـامج مكافحـة القرصـنة يف أيـار            -٢٢
عم لبلـدان شـرق أفريقيـا ملـساعدهتا علـى تقـدمي القراصـنة املـشتبه فـيهم                   ضروب كـبرية مـن الـد      

ويتعاون املكتـب مـع عـدد مـن     . الذين يلقى القبض عليهم قبالة السواحل الصومالية إىل العدالة  
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ــة فيهــا بكامــل        ــة اجلنائي ــشيل، علــى دعــم نظــم العدال ــا وسي ــدان املنطقــة، علــى رأســها كيني بل
اكم والنيابــة العامــة والــسجون، مــن أجــل ضــمان الفعاليــة   أجهزهتــا، مبــا يــشمل الــشرطة واحملــ 

ر دعما ممـاثال ملوريـشيوس الـيت        وهو ُيوفِّ . القراصنة املشتبه فيهم  والكفاءة والعدالة يف حماكمات     
وبـدأ املكتـب    . من املتوقع أن تقبل أول عملية نقل للقراصنة املشتبه فـيهم يف املـستقبل القريـب               

  .زانيا املتحدة رية تنأيضا برناجما للدعم يف مجهو
 رجال من أبناء الصومال قد حوكموا أو جتـري حماكمتـهم            ١ ١٦٧ ويقدر املكتب أنَّ    -٢٣
 ٢٣ منــهم قــد أدينــوا، وأن ٥٨٢ ويقــدر أنَّ.  بلــدا مــن خمتلــف أرجــاء العــامل حــىت اآلن٢٢يف 
ري  شخــصا حوكمــوا أو جتــ١٦٤ويف كينيــا، مثــة . زالــوا ينتظــرون احملاكمــة  مــا٥٦٢ئــوا، وبرِّ

زالـوا    مـا  ٨٠ئـوا و   برِّ ١٧، و ) أهنـوا عقوبتـهم    ١٠منـهم   ( أدينوا   ٦٧حماكمتهم بتهمة القرصنة؛    
 شخـــصا حوكمـــوا أو جتـــري حماكمتـــهم بتهمـــة  ١١٨ويف سيـــشيل مثـــة . ينتظـــرون احملاكمـــة

  . منهم، أما األشخاص األربعة واخلمسون املتبقون فهم قيد احملاكمة٦٤القرصنة؛ وأدين 
ــام   -٢٤ ــة       ،٢٠١١ويف ع ــسائل القانوني ــين بامل ــام املع ــني الع ــشار اخلــاص لألم  أوصــى املست

املتعلقـة بالقرصـنة قبالــة سـواحل الــصومال باملـضي قــدما يف تنـسيق اجلهــود الدوليـة الراميــة إىل       
وهــو هنــج متــسق مــع هنــج برنــامج املكتــب ملكافحــة القرصــنة، الــذي يبــدي    . وقــف القرصــنة

. ، وفقـا لتوجيهـات الـدول األعـضاء        التقريـر توصـيات   استعدادا دائما لدعم العمـل علـى تنفيـذ          
ر املكتــب خباصــة املــساعدة إىل دول املنطقــة يف اســتعراض وحتــديث تــشريعاهتا املناهــضة    ويــوفّ

ــة؛         ــدريب وإدخــال التحــسينات املكتبي ــة مــن خــالل الت ــة العام للقرصــنة؛ ودعــم أعــضاء النياب
ــشهود احملاكمــات؛     وإدخــال حتــسينات كــبرية يف  وتطــوير مرافــق احملــاكم؛ وتيــسري حــضور ال

  .أوضاع السجون واحلد من االكتظاظ؛ وحتسني ممارسات الشرطة والتعامل مع األدلة
 واملكتـب يعمـل يف الـصومال علـى حتـسني أوضـاع الـسجون                ٢٠١٠ومنذ مطلع عام      -٢٥

ومستوياهتا وإدارهتا، وتدريب أعضاء النيابة العامة، ودعـم عمـل جلنـة إصـالح القـوانني، وهـي                  
كمـا بـدأ املكتـب يف تنفيـذ برنـامج نقـل             . درة مشتركة بني الـسلطات الـثالث يف الـصومال         مبا

، وذلـك بتـوفري الـدعم إلعـادة         )٢٠١١ (٢٠١٥القراصنة الـسجناء عمـال بقـرار جملـس األمـن            
القراصــنة املــدانني إىل الــصومال ليمــضوا فتــرة عقوبتــهم يف وطنــهم، حيــث يعيــشون يف ثقافــة    

سـيما    املكتب يتعاون مـع الـسلطات، وال       كما أنَّ .  قريبني من ذويهم   مألوفة وميكن أن يكونوا   
. يف صوماليالند وبونتالنـد، علـى ضـمان تـوفري مرافـق مناسـبة لتنفيـذ أحكـام الـسجن الطويلـة                     

ويقترح برنامج النقل مبادرات لضمان حتسني أوضاع الـسجون بتـدابري تـشمل إنـشاء سـجون                 
  .جديدة ورصدها ومراقبة موظفي السجون
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كما بدأ املكتب يف تنفيذ برنامج للدعوة من خالل برناجمه اخلاص مبكافحـة القرصـنة،      -٢٦
واهلدف منه اتباع هنج وقائي يف مكافحة القرصنة مـن خـالل التواصـل مـع الـشباب الـصومايل                  

 عن التورط يف أعمال القرصنة ومن خالل إنشاء قنوات اتـصال مـع أصـحاب املـصلحة      وثنيهم
وقـد صـمم الربنـامج      . عمـاء اجملتمعـات احملليـة والـساسة والقيـادات الدينيـة           الرئيسيني، ومنـهم ز   

لتوصيل رسـائل مناهـضة للقرصـنة مـن خـالل وسـائط اإلعـالم الـشائعة ويف التجمعـات احملليـة                      
ديلـة مـستدامة للنـاس يف       وإلنشاء قنوات اتصال مع اهليئات األخرى هبدف توفري سـبل عـيش ب            

  .بونتالند
األسـاطيل البحريـة الـيت      ب إطـار أدائـه ملهـام عملـه، بـصالت وثيقـة              وحيتفظ املكتب، يف    -٢٧

تقوم بعمليات إلنفاذ القوانني ودوائر املاحنني وسلطات العدالـة اجلنائيـة يف الـدول املـشتركة يف                 
ويواصــل املكتــب العمــل، بالتنــسيق مــع املنظمــة البحريــة الدوليــة واملنظمــة  . مكافحــة القرصــنة

ومكتب األمم املتحدة السياسي لـشؤون الـصومال وسـائر          ) اإلنتربول(الدولية للشرطة اجلنائية    
  .اجلهات صاحبة املصلحة، لضمان التصدي للقرصنة بإجراءات ناجعة ومنسقة

 بعثة تقييم تابعة لألمم املتحـدة       بإيفاد) ٢٠١١ (٢٠١٨ورحب جملس األمن يف قراره        -٢٨
وتـوىل  . لح يف البحر يف خلـيج غينيـا  لدراسة التهديد الذي تشكله أعمال القرصنة والسطو املس   

. ٢٠١١نـوفمرب   /قيادة البعثة املكتب وإدارة الشؤون السياسية التابعـة لألمانـة يف تـشرين الثـاين              
ويف إطار عملية املتابعة، سوف يعاجل املكتب مسألة القرصنة واألمن البحري يف سياق برنـامج               

  .متكامل وطين خاص ببنن
ــب إىل     -٢٩ ــشري بيانــات املكت ــد تــسلّ  أنَّوت ــام  القراصــنة ق  ١٧٠ حــوايل ٢٠١١موا يف ع

 يف املائـة    ٥٠ل زيـادة بنـسبة      وهـذا ميثّـ   . مليون دوالر كفدية للسفن واألطقم املالحية املختطفـة       
 ماليـني   ١١٠، حيث بلغت أموال الفدية املدفوعة للقراصنة مـا يزيـد علـى              ٢٠١٠مقارنة بعام   

 ماليـني دوالر، وإن ُدفـع       ٥ حـوايل    ٢٠١١ عام   وكان متوسط قيمة املبالغ املدفوعة يف     . دوالر
وُتـدفع أمـوال الفديـة بـدوالرات     .  ماليني دوالر لقاء اإلفراج عـن ناقلـة نفـط واحـدة          ١٠مبلغ  

ويف هـذا   .  شـيء منـها حـىت اآلن       الواليات املتحدة، ومل يسترد حمققو أجهزة إنفاذ القـوانني أيَّ         
ة التـدفقات املاليـة غـري املـشروعة املتـصلة        الشأن، يشارك املكتـب يف مبـادرات ترمـي إىل معاجلـ           

بالقرصنة، بغيـة إرسـاء آليـات وإجـراءات ناجعـة لتحديـد هـذه التـدفقات وجتميـدها والـتحفظ               
م ونظّـ . ليهـا املـسؤولني عـن تلـك األعمـال         عليها ولضمان مالحقة رعاة عمليات القرصنة ومموّ      

. ٢٠١١ املتـصلة بالقرصـنة يف عـام         املكتب مؤمترين دوليني عن التدفقات املاليـة غـري املـشروعة          
ر أن  وهو يتعاون مع البنك الدويل واإلنتربول على إعـداد تقريـر عـن هـذه التـدفقات مـن املقـرّ                    

 .٢٠١٢ُينشر بنهاية عام 
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    اجلرائم البيئية  –جيم   
رت األنـشطة اإلجراميـة الـضارة بالبيئـة، الـيت كانـت ذات يـوم مـن األخطـار                    لقد تطوّ   -٣٠

 شــكال خطــريا مــن أشــكال اجلــرائم املنظمــة عــرب الوطنيــة يتــصل جبــرائم  املــستجدة، فأصــبحت
  .أخرى تقترن مبعدالت عالية من العنف والفساد

وتوحي نتائج الدراسة البحثية اليت أجراهـا املكتـب عـن خمتلـف أشـكال اجلـرائم البيئيـة                     -٣١
 الربيـة   احليوانات والنباتات بيف جنوب شرق آسيا بأن الشبكات اإلجرامية املسؤولة عن االجتار           

واألخشاب، وكذلك هتريب النفايات اإللكترونية واملواد املستنفدة لألوزون، تستخدم تقنيـات           
. متقدمة وتعمل فيمـا بـني القـارات مـن أجـل أن تـوفر لألسـواق الغنيـة مـصادر توريـد رخيـصة                       

 متزايـد إىل األسـواق الغنيـة         الربية األفريقية هتـرَّب علـى حنـو        احليوانات والنباتات  ومثال ذلك أنَّ  
وتــشري نتــائج الدراســة البحثيــة أيــضا إىل وجــود اختالفــات كــبرية بــني . يف جنــوب شــرق آســيا

ــة للجــرائم البيئ   ــاألشــكال املختلف ــدروب      ي ــا وال ــضالعة فيه ــث العناصــر ال ــن حي ــيما م ة، وال س
 لكــبح مجــاح ل املطلــوب أســلوب التــدّخح األدلــة القائمــة أنَّوتوّضــ. واألنــواع وطرائــق العمــل

اجلرمية ينبغي أن خيتلف وفق االختالفات القائمـة بـني قطـع األخـشاب غـري املـشروع والتجـارة                    
 الربية واالجتـار باألخـشاب وصـيد األمسـاك املفـرط وهتريـب              باحليوانات والنباتات غري املشروعة   

  .اإللكترونية النفايات
يـادة جهودهـا الراميـة      وواصل املكتب يف جنوب شرق آسيا تشجيع احلكومـات علـى ز             -٣٢

كمـا شـارك يف عـدة أحـداث شـاركت      . إىل محاية املوارد الطبيعية وإدانة مـرتكيب اجلـرائم البيئيـة     
ــد للعمــل        ــة مــن أجــل كــسب التأيي ــة ومنظمــات غــري حكومي فيهــا حكومــات ومنظمــات دولي

ــرار عقوبــات مناســبة وتوثيــق التعــاون الــدويل علــى التــصدي       علــى ــة وإق حتــسني األطــر القانوني
  .للجرائم البيئية

ويف منطقــة امليكونــغ الكــربى، اســتخدم املكتــب آليــة االتــصاالت احلدوديــة مــن أجــل   -٣٣
ويف تايلنـد  . حتسني التعاون بني أجهزة إنفاذ القوانني على امتداد نقاط التفتيش الدولية وعربهـا     

علـى حنـو   وفييت نام وكمبوديا، أخذت املناقشات املتعلقة بتحسني سـبل تـأمني احلـدود تركـز             
ومـن خـالل إجـراء      . ة، باإلضـافة إىل االجتـار باملخـدرات واألشـخاص         يمتزايد على اجلرائم البيئ   

دراسات استقصائية وتوفري آليات تنسيق وطنية وحتسني عمليـات اإلبـالغ، واشـتراء املعـدات،               
وتنظــيم أنــشطة تــدريب خمتلفــة، يعمــل املكتــب علــى مــساعدة حــرس احلــدود علــى التــصدي    

ــبيئللجــرائم ال ــأنواع احليوانــات والنباتــات الربيــة     ي ة بــدعم مــن أمانــة اتفاقيــة التجــارة الدوليــة ب
  .املهددة باالنقراض وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
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خفــض االنبعاثــات برنــامج األمــم املتحــدة التعــاوين بــشأن "ووثــق املكتــب تعاونــه مــع   -٣٤
بغيــة دعــم حكومــات تايلنــد " ناميــةالنامجــة عــن إزالــة األحــراج وتــدهور الغابــات يف البلــدان ال

الـة ملنـع    ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وفييت نـام وكمبوديـا وميامنـار يف األخـذ بتـدابري فعّ                
وباالسـتناد إىل األدوات املوجـودة   . جتارة األخشاب غري املشروعة ومالحقة من يزاوهلا قـضائيا       
 املنظمـة عـرب الوطنيـة، قـاد املكتـب           لتقييم قدرات الدول على التصدي ملختلف أشكال اجلرميـة        

عملية تقييم للتعـرف علـى جوانـب القـوة والـضعف يف تـدابري العدالـة اجلنائيـة املتعلقـة بتجـارة                       
  .شروعة يف منطقة امليكونغ الكربىاألخشاب غري امل

 بـشأن منـع     ٢٠١١/٣٦، اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي القرار       ٢٠١١ويف عام     -٣٥
. ة اجلنائية املتعلقة باالجتـار بـأنواع احليوانـات والنباتـات الربيـة املهـددة بـاالنقراض                اجلرمية والعدال 

 أن يواصــل، ضــمن واليتــه وبالتعــاون مــع الــدول   وطلــب فيــه إىل املكتــب، ضــمن مجلــة أمــور،  
األعضاء واملنظمات الدولية املعنية والقطاع اخلاص، تـوفري املـساعدة التقنيـة للـدول الـيت تطلبـها،          

ا املساعدات املتعلقة مبنع االجتار غري املشروع بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهـددة             سيم وال
وعمـال بـذلك القــرار، جيـري يف الوقـت الــراهن     . بـاالنقراض والتحقيـق فيهـا ومالحقتــها قـضائيا    

وانـات  إعداد سلسلة من التقييمات ملخاطر اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، تتناول نطاق االجتار باحلي    
والنباتــات الربيــة ومــدى انتــشاره، وذلــك بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء والــشركاء واملنظمــات  

أنواع احليوانــات والنباتــات الربيــة املهــددة  وقــد ُبحــث نطــاق االجتــار غــري املــشروع بــ  . الدوليــة
 Organized Crime بعنوان ٢٠١١أكتوبر /باالنقراض وخماطره يف منشور صدر يف تشرين األول

and Instability in Central Africa: A Threat Assessment )املنظَّمــة وعــدم االســتقرار يف    اجلرميــة
 /http://www.unodc.org: ميكـن االطـالع عليـه يف املوقـع التـايل          ) (تقييم لألخطـار  : وسط أفريقيا 

documents/data-and-analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf.(  
 إطار من الشراكة مع أمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية ويف  -٣٦
دة باالنقراض واإلنتربول واملنظمة الدولية للجمارك والبنك الدويل، وهم أعضاء يف االحتـاد             املهّد

ــوان      ــشورا بعنـ ــدَّ املكتـــب منـ ــة، أعـ ــد احليوانـــات والنباتـــات الربيـ ــة ضـ ــة اجلرميـ ــدويل ملكافحـ الـ
Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit)        باحليوانـات والنباتـات   ُعدَّة حتليل اجلـرائم املتعلقـة 

: الع عليـــــــــه يف املوقـــــــــع التـــــــــايلوميكـــــــــن االطّـــــــــ) (واجلـــــــــرائم احلرجيـــــــــة الربيــــــــة 
www.unodc.org/documents/Wildlife/ Toolkit.pdf( وهــو متــاح اآلن الســتخدامه يف إجــراء ،

وتعني الُعدَّة احلكومات على اسـتبانة التحـديات وتعزيـز تـدابريها املتخـذة يف               . دراسات جتريبية 
  . الربية واجلرائم احلرجيةباحليوانات والنباتاتجمال العدالة اجلنائية للتصدي للجرائم املتعلقة 
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، واملكتب يعمل، يف إطار من الشراكة مـع االحتـاد الـدويل ملكافحـة               ٢٠١٠ومنذ عام     -٣٧
يوانـات والنباتـات الربيـة، علـى إعـداد وتقـدمي حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل               اجلرمية ضد احل  

مشتركة بني عدة وكاالت تتناول مسائل حمددة يف جمال بناء القدرات والتوعية باألنـشطة الـيت    
  . الربيةباحليوانات والنباتاتتستهدف اجلرائم املتعلقة 

وُعقــد . ر االحتــاد الــدويلوقــد نفــذ املكتــب حــىت اليــوم عــدة أنــشطة مــشتركة يف إطــا   -٣٨
مـايو  /اجتماع لفرقة العمل املعنية بإنفـاذ القـوانني املتعلقـة بالعـاج واخلراتيـت يف نـريويب يف أيـار            

، حيث تبادل موظفو إنفاذ القـوانني املعلومـات ووضـعوا اسـتراتيجيات ملكافحـة جتـارة                 ٢٠١١
لـون الـسلطات املعنيـة       مـسؤوال رفيـع املـستوى ميث       ٢٠وحـضر االجتمـاع     . العاج غري املشروعة  

زهات الوطنية والـشرطة وأجهـزة إنفـاذ القـوانني يف              الربية واجلمارك واملتن   باحليوانات والنباتات 
متــها كــل مــن أســتراليا  ونظــر املــشاركون أيــضا يف املعلومــات االســتخبارية الــيت قدّ .  بلــدا١٢

  .وكندا والواليات املتحدة األمريكية
ء شـبكة مـن وحـدات التـسليم املراقـب يف شـنغهاي،              وُعقدت حلقة عمـل بـشأن إنـشا         -٣٩

ــن   ــصني، مـ ــانون األول٩ إىل ٧الـ ــسمرب / كـ ــّم. ٢٠١١ديـ ــة وضـ ــن  ٥٠ت احللقـ ــشاركا مـ  مـ
بلدا، كان من ضمنهم موظفون يف أجهزة الشرطة واجلمـارك والقـضاء مـن أفريقيـا وآسـيا                   ١٨

ــة      ــدويل ملكافحــة اجلرمي ــات  وكــذلك خــرباء مــن املنظمــات األعــضاء يف االحتــاد ال  ضــد احليوان
قت احللقة إىل معاجلة إنفاذ القوانني يف الصني واجلهود املبذولـة للتـصدي             وتطّر. والنباتات الربية 

 الربيـــة وحتديـــد الـــدروب العامليـــة باحليوانـــات والنباتـــاتللجـــرائم احلرجيـــة واجلـــرائم املتعلقـــة 
ستخدمة لكـشف هتريـب    الربية واألخشاب والطرائق املاحليوانات والنباتات املستخدمة لتهريب   
) مبـا يـشمل جوانبـها املاليـة       ( الربيـة واألخـشاب وتقنيـات التـسليم املراقـب            احليوانات والنباتـات  
ــضائية  ــة الق ــن املمارســني      . واملالحق ــاء شــبكة م ــة هتــدف إىل بن ــشطة مجاعي ــة أن ــت احللق . ومشل

جهـود  وسوف تشمل عملية املتابعة أعمال رصد وإبالغ بشأن ما سينهض بـه املـشاركون مـن                 
  .مراقب تعاونية وعمليات تسليم

وعقدت حلقة دراسية لكبار املسؤولني يف أجهـزة الـشرطة واجلمـارك يف البلـدان الـيت                   -٤٠
ــ مـــا  ١٤ و١٣ لـــديها منـــور بريـــة طليقـــة حتـــت رعايـــة االحتـــاد الـــدويل يف بـــانكوك يف   تزالـ

سيا وحـــضر احللقـــة ممثلـــون عـــن كـــل مـــن االحتـــاد الروســـي وإندونيـــ. ٢٠١٢فربايـــر /شـــباط
الـشعبية والـصني وفييـت نـام وكمبوديـا           وبنغالديش وبوتان وتايلند ومجهوريـة الو الدميقراطيـة       

وجـاء تنظـيم    . وماليزيا وميامنار ونيبال واهلند وممثلون عن مجيع شركاء االحتاد الـدويل اخلمـسة            
أجهـزة  حلقة العمل يف إطـار اجلهـود التعاونيـة املبدئيـة الـيت ينـهض هبـا االحتـاد لتزويـد مـوظفي                    

  . الربيةاحليوانات والنباتاتإنفاذ القوانني جبوانب املساعدة التقنية املتصلة باالجتار ب
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دة مــت أمانــة اتفاقيــة التجــارة الدوليــة بــأنواع احليوانــات والنباتــات الربيــة املهــدّ        ونظّ  -٤١
. حلقة عمل عن نظم التراخيص اإللكترونية، بـدعم مـن الـصني واملفوضـية األوروبيـة        باالنقراض

رت للمـشاركني   ، ووفّـ  ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١١ علـى    ٩وعقدت احللقة يف غوانغجو، الصني، من       
 .فرصة لبيان احتياجاهتم وتبادل املعارف وإنشاء الشراكات ووضع استراتيجيات للتمويل

   
     املمتلكات الفكرية  - دال  

 لوطنيةتعزيز استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب ا  - ١  
    والربوتوكوالت امللحقة هبا يف مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية

ــؤمتر إىل    -٤٢ ــب امل ــين       طل ــضوية املع ــوح الع ــت املفت ــل املؤق ــق اخلــرباء احلكــوميني العام فري
مكافحـة  "، املعنـون    ٥/٧يف قـراره    باملساعدة التقنية وإىل الفريق العامل املعين بالتعاون الـدويل،          

، أن يدرسـا التوصـيات والنتـائج ذات       "مة عرب الوطنية املتعلقـة باملمتلكـات الثقافيـة        اجلرائم املنظّ 
الصلة املنبثقة عن فريق اخلرباء املعـين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة الـذي أنـشئ يف                      
إطــار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وأن ُيقــّدما توصــيات لينظــر فيهــا املــؤمتر، مــن أجــل   
الترويج لتطبيق االتفاقية تطبيقاً عملياً، وذلك بالنظر يف نطاق املعـايري القائمـة ومـدى مالءمتـها               
وكذلك يف وضع معايري أخرى، مـع إيـالء االهتمـام الواجـب يف هـذا الـشأن جلوانـب التجـرمي                  

وســوف تعقــد . والتعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وتــسليم املطلــوبني  
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨املناقشة املشتركة بني الفريقني العاملني يف 

أن تعّد تقريراً حتليلياً موّجهاً إىل فريقي وطلب املؤمتر أيضا إىل األمانة يف القرار نفسه   - ٤٣
اخلرباء املذكورين أعاله عن تطبيق الدول األطراف لالتفاقية فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة ضد 

د األمانة باملعلومات الالزمة لذلك تلكات الثقافية وحثَّ الدول األطراف على أن تزّواملم
  .CTOC/COP/WG.2/3 وCTOC/COP/WG.3/4 واملعلومات واردة يف الوثيقتني. التقرير
ــراره  االقتـــصادي واالجتمـــاعي املكتـــبَ ع اجمللـــُسوشـــجٍَّ  -٤٤ ، املعنـــون ٢٠١٠/١٩ يف قـ

ع اجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخباصـة فيمـا        التدابري الالزمة يف سياق من    "
، علــى أن يواصــل املــسامهة يف الــشبكة التعاونيــة املنــشأة بــني منظمــة األمــم "يتعلــق باالجتــار هبــا

وجملس املتاحف الدويل واإلنتربـول واملعهـد الـدويل        ) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
واملنظمة العاملية للجمـارك يف جمـاالت االجتـار باملمتلكـات           ) اليونيدروا(ون اخلاص   لتوحيد القان 

وأثنــاء اجتماعــات تلــك الــشبكة، قــاد ممثلــو املكتــب مناقــشات  . الثقافيــة واســتردادها وإعادهتــا
بشأن اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة وروجوا الستخدامها كأداة دولية فّعالـة ملكافحـة االجتـار               
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كمـا قــّدموا معلومـات عـن أنـشطة املكتــب يف جمـال احلمايـة مـن االجتــار        . كـات الثقافيـة  باملمتل
 .باملمتلكات الثقافية

   
وضع مبادئ توجيهية حمدَّدة لتدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املتعلقة باالجتار   - ٢  

 باملمتلكات الثقافية 
 

، عقـــد املكتـــب ٢٠١٠/١٩ عمـــالً بأحكـــام قـــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي   -٤٥
 بغـرض   ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٣ إىل   ٢١اجتماعاً غري رمسي لفريق اخلرباء يف فيينا من         

وضع مبادئ توجيهية حمدَّدة لتـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة املتعلقـة باالجتـار باملمتلكـات                     
م الشخصية، وكـذلك ممثلـون    بلداً بصفته ١٦وشارك يف االجتماع عشرون خبرياً من       . الثقافية

واملكتـب  ) كـارابينيريي (عن اليونسكو واليونيدروا واإلنتربول وجهاز الشرطة الوطنية اإليطايل          
  .اإلسالمية طري ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف مجهورية إيرانالقُ
يـة احملـدَّدة لتـدابري منـع        ونظر فريق اخلرباء غري الرمسـي يف صـيغة أوىل للمبـادئ التوجيه              -٤٦

وتبـادل  . اجلرمية والعدالة اجلنائية املتعلقة باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة كـان املكتـب قـد أعـدَّها                 
املشاركون طرح أمثلة عملية ذات صلة وممارسات فضلى وتعليقـات أسـهمت كـثرياً يف وضـع          

ان للمبـادئ التوجيهيـة     ، أعـّد مـشروع ثـ      ٢٠١١ديـسمرب   /ويف كانون األول  . املبادئ التوجيهية 
  .تضمن املعلومات ذات الصلة اليت قّدمت خالل ذلك االجتماع

ونوقش مشروع املبادئ التوجيهية يف اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلمايـة مـن االجتـار                 -٤٧
ــا، مــن    ــة، الــذي عقــد يف فيين ــران٢٩ إىل ٢٧باملمتلكــات الثقافي ــه / حزي ــر . ٢٠١٢يوني وتقري

  .UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4الوثيقة االجتماع وارد يف 
ونوه فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيـة بأمهيـة صـياغة مبـادئ                  -٤٨

وجــرى . توجيهيــة لتــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة املتعلقــة باالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة  
 الوجه املناسب ومواءمتها مواءمـة تامـة        التأكيد على ضرورة تبسيط مشروع تلك املبادئ على       

  .مع الصكوك القانونية الدولية القائمة وجهود سائر املنظمات احلكومية الدولية املعنية
ويشمل مشروع املبادئ التوجيهية إشارات إىل قواعـد بيانـات وأدلـة وبـرامج تدريبيـة                  -٤٩

ب املبادئ التوجيهية كـأداة     وسيستعمل املكت . وأنشطة اضطلعت هبا املنظمات الدولية املختصة     
ــة،         ــة والدولي ــة واإلقليمي ــستويات الوطني ــى امل ــدريب للممارســني عل ــوفري الت ــة لت ــساعدة تقني م

ــة اجلنائيــة    وال واملــراد أن . ســيما يف جمــال التــصدِّي لالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة بتــدابري العدال
ــستخد    ــة ت ــة أداة للمــساعدة التقني ــة املقبل ــادئ التوجيهي ــدول كأســاس لتطــوير  تكــون املب مها ال

  . السياسات والتشريعات وكمادة مرجعية لتدريب املوظفني املختصني
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املنــع، وتــدابري العدالــة اجلنائيــة، -وقــّسم مــشروع املبــادئ التوجيهيــة إىل ثالثــة أقــسام    -٥٠
ــدويل  ــة العامــة     -والتعــاون ال  وهــي هتــدف إىل مــساعدة مــوظفي إنفــاذ القــانون وأعــضاء النياب

املؤسسات العامة واخلاصة، مثل املتـاحف ودور املـزادات وسـائر اجلهـات املختـصة،          والقضاة و 
وضـمنت املـشاركة    . هبدف تـوفري املزيـد مـن احلمايـة الفعالـة ضـد االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة                  

الفعالــة ملمثلــي اليونــسكو واليونيــدروا واإلنتربــول يف اجتمــاع فريــق اخلــرباء أن تكمــل املبــادئ 
دوات التقنية احلاليـة ملعاجلـة مـشكلة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة وكفلـت تفـادي                التوجيهية األ 

 .التكرار والتداخل
   

   االجتار باألعضاء البشرية  - هاء  
مــا بــرح عــدد عمليــات زرع األعــضاء الناجحــة يتزايــد، وبالتــايل يــزداد الطلــب علــى     -٥١

ني حجـم املعـروض مـن األعـضاء     وأدى هذا إىل اختالل خطـري يف التـوازن بـ       . األعضاء البشرية 
سيما الكلى، وفرض حتديات ضـخمة علـى نظـم الرعايـة             البشرية والطلب عليها يف العامل، وال     

 االجتــار باألعــضاء بــات مــن األنــشطة غــري  ويــضاف إىل ذلــك أنَّ. الــصحية الوطنيــة واملرضــى
البلـدان الناميـة   وعادةً ما تنتزع األعضاء املتجر هبـا مـن أشـخاص مـن سـكان             . املشروعة املرحبة 

  .ويتلقاها أشخاص من سكان بلدان متقدمة النمو
 مـن األسـباب الكامنـة وراء تزايـد حجـم      وعالوةً على التزايـد املطـرد يف الطلـب، فـإنَّ       -٥٢

جتارة األعـضاء البـشرية غـري املـشروعة الفقـر وقـصور التـشريعات واللـوائح التنظيميـة احلاكمـة                
ُيقتنص ضحايا االجتـار باألعـضاء مـن الفئـات املستـضعفة            وكثريا ما   . لقطاع اخلدمات الصحية  

وكثريا ما يكون املتجرون جزءا مـن مجاعـات         ) مثال األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع      (
إجرامية منظمة جتتذب الناس إىل اخلـارج بوعـود كاذبـة، مث تقـنعهم ببيـع أعـضائهم أو جتـربهم                  

لغ مالية تفـوق بكـثري مـا حيـصل عليـه املتربعـون،              وعادة ما يدفع متلقو األعضاء مبا     . على ذلك 
ويذهب الفارق جليوب السماسرة واجلراحني ومديري املستشفيات الـذين يتورطـون، حـسبما             

  .ورد، يف العمل يف هذه الشبكات اإلجرامية املنظمة
 منظمـة الـصحة      النطاق احلقيقي ملشكلة االجتار باألعضاء غري معروف، فـإنَّ         ورغم أنَّ   -٥٣
 يف املائة من عمليـات زرع       ١٠ و ٥ االجتار باألعضاء يستأثر بنسبة تتراوح بني        ية تقدر أنَّ  العامل

  .الكلى اليت جترى سنويا يف شىت أرجاء العامل
ــوم تعريــف متَّ   -٥٤ ــا لظــاهرة وال يوجــد حــىت الي ــه دولي وهــي " االجتــار باألعــضاء" فــق علي

لكنـها متـصلة، مثـل االجتـار        وهـي تـشمل أنـشطة خمتلفـة،         . ظاهرة يشوب فهمهـا قـصور كـبري       



 

V.12-54826 17 
 

CTOC/COP/2012/7

ــزاع أعــضائهم والتجــارة غــري املــشروعة يف األعــضاء البــشرية وســياحة زرع      باألشــخاص النت
يشري إىل حـاالت تنطـوي علـى        " االجتار باألشخاص بغرض انتزاع أعضائهم    "وتعبري  . األعضاء

معاقبــة  مــن بروتوكــول منــع وقمــع و ٣بــاملعىن املعــرَّف يف املــادة "باألشــخاص اجتــار"عمليــات 
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة             

عـن  " االجتـار باألشـخاص بغـرض انتـزاع أعـضائهم         "وميكـن متييـز جرميـة       . املنظمة عـرب الوطنيـة    
اء فقـد يتـورط األطبـ   : سائر أشكال االجتار باألشخاص من حيث نوعية املهنيني الـضالعني فيهـا         

وغريهم من ممارسي الرعاية الصحية وسائقو سيارات اإلسعاف وموظفو املشارح يف عمليـات             
ــضائهم    ــزاع أع ــرض انت ــبري  . االجتــار باألشــخاص بغ ــا تع ــضاء    "أم ــشروع باألع االجتــار غــري امل

، فيــشري إىل احلــاالت الـيت ُيتَّجــر فيهــا باألعـضاء واألنــسجة واخلاليــا مـن أجــل حتقيــق    "البـشرية 
، فتـتم عنـدما يـسافر شـخص إىل بلـد            "سياحة زرع األعضاء  "أو اقتصادي، وأما    مكسب مايل   

  .آخر لكي يشتري عضوا لزراعته
ولـدى   وينبغي تعزيز تدابري التصدي لالجتار باألعـضاء البـشرية يف جمـال العدالـة اجلنائيـة                 -٥٥

اد إىل أدوات  الدوائر الصحية وتدعيم اإلطار التشريعي املتعلـق هبـذا الـضرب مـن االجتـار باالسـتن                
حبثية وإرشادية من أجل توفري املـشورة ملمارسـي العدالـة اجلنائيـة بـشأن كيفيـة التحقيـق يف هـذه                      

ويعمـل املكتـب، بالتـشاور مـع اخلـرباء املختـصني، علـى اسـتحداث                . اجلرائم ومالحقتـها قـضائيا    
 الـوطين   أداة لتقييم مدى انتشار االجتار باألشـخاص مـن أجـل انتـزاع أعـضائهم علـى الـصعيدين                  

 .واإلقليمي
   

    األدوية املغشوشة  - واو  
باتت األدوية املغـشوشة تـشكل بـصورة متزايـدة مـصدرا للقلـق لـدى البلـدان يف شـىت                -٥٦

وقـد تكـون    . فهي تشكل خطرا على الصحة العامـة      . أرجاء العامل، وال سيما يف البلدان النامية      
انعـدام املكونـات الفعالـة يف الـدواء     هلا عواقب صحية خطرية، مثل زيادة معاناة املريض بسبب  

وقـد تـؤدي إىل    . وحدوث مـضاعفات خطـرية أو حـىت الوفـاة بـسبب وجـود مـواد سـامة فيهـا                   
  .ضياع الثقة يف نظام الرعاية الصحية الوطين

 البلـدان الناميـة   نَّعـامل، فـإ   األدوية املغشوشة ميكن أن توجد يف شىت أرجـاء ال    ورغم أنَّ   -٥٧
. دخل يف أفريقيا وأجزاء من آسـيا تـأيت، فيمـا يبـدو، علـى رأس ضـحاياها                 والبلدان املتوسطة ال  

يف كنـدا والواليـات     ) وإن كـان مـع ذلـك كـبريا        (وتباع األدويـة املغـشوشة علـى نطـاق أضـيق            
 نطــاق هــذه الظــاهرة الكامــل مــا زال غــري  غــري أنَّ. املتحــدة وبلــدان أوروبــا وأمريكــا الالتينيــة 
. لــة وشــاملة يف هــذا الــشأن، إال يف حــاالت متفرقــة  واضــح، حيــث ال توجــد إحــصاءات كام 
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تقيـيم ملخـاطر اجلرميـة املنظمـة        : عوملـة اجلرميـة   "ووفقا للدراسة اليت نشرها املكتب حتـت عنـوان          
-www.unodc.org/documents/data-and: ميكـن االطـالع عليهـا يف املوقـع التـايل         " (عرب الوطنية 

analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf( َّقيمة جتارة األدويـة املغـشوشة بـني         ، فإن 
  . بليون دوالر١,٦جنوب شرق آسيا وأفريقيا تقدر مببلغ 

لـصحية العامـة يف معظـم      وبسبب قـصور املـوارد والبنيـة التحتيـة، تعجـز نظـم الرعايـة ا                 -٥٨
البلدان النامية والبلدان املتوسطة الدخل عن توفري األدوية، مبا يف ذلـك أهـم األدويـة األساسـية                  

وخيلــق ذلــك ســوقا بديلــة لألدويــة تــستغلها صــناعات ســرية لألدويــة    . الــيت حيتاجهــا الــسكان 
صيدالنية بـدخول   وكثريا ما يسمح قصور آليـات الرقابـة الوطنيـة علـى املنتجـات الـ               . املغشوشة

  .األدوية املغشوشة للبلد
ــة       -٥٩ ــة املغــشوشة مــصدرا هامــا للــدخل لــدى اجلماعــات اإلجرامي وقــد أصــبحت األدوي

ر هلا إيرادات طائلـة مـع احتمـاالت حمـدودة النكـشاف أمرهـا والتعـرض للمالحقـة                 املنظمة يوفّ 
ودة وقـــصور وتتـــضافر عوامـــل ضـــعف الـــنظم الرقابيـــة وســـوء آليـــات مراقبـــة اجلـــ . القـــضائية

التشريعات الوطنية لكي جتعل من البلدان األقل منـوا هـدفا رئيـسيا لألنـشطة اإلجراميـة املتعلقـة                  
وأصبح االجتار باألدويـة املغـشوشة خطـرا رئيـسيا يهـدد الـدول الـيت تفتقـر                  . باألدوية املغشوشة 

  . إىل ما يلزم لدرئه والتصدي له من قدرات ومعارف وموارد
 ٢٠/٦، اعتمدت جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة القـرار               ٢٠١١ أبريل/ويف نيسان   -٦٠

بــشأن مكافحــة األدويــة املغــشوشة، وخــصوصا االجتــار هبــا، الــذي شــجعت فيــه املكتــب علــى  
ــة     ــار باألدويـ تـــوفري املـــساعدة التقنيـــة إىل الـــدول األعـــضاء يف املنـــاطق األكثـــر تـــضررا باالجتـ

ملكتـب مـع املنظمـات الدوليـة واجملتمـع املـدين علـى              وعمـال بـذلك القـرار، يتعـاون ا        . املغشوشة
وضع هنج متكامل ملـساعدة الـدول األعـضاء يف جمـاالت البحـث والتقيـيم واملـساعدة القانونيـة                    
والقـــضائية وعمليـــات إنفـــاذ القـــوانني احملليـــة واإلقليميـــة ومراقبـــة احلـــدود إىل جانـــب تـــوفري   

  .قنية وبرامج التوعيةاملساعدات املتعلقة بالطب الشرعي واملساعدات الت
القطــب اإلقليمــي ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة يف  "م املكتــب، بالتعــاون مــع مبــادرة  ونظّــ  -٦١

الــيت اســتهلتها وزارة اخلارجيــة الفرنــسية، حلقــة دراســية عــن مكافحــة " جنــوب شــرق أوروبــا
 اهلـدف   وكـان . ٢٠١١نـوفمرب   /قدت يف بلغراد يف تشرين الثاين     األدوية املغشوشة يف البلقان عُ    

من احللقة مناقشة حالة االجتار باألدويـة املغـشوشة يف البلقـان واقتـراح مبـادرات مـشتركة ملنـع          
ــشافها  ــا والبوســنة واهلرســك      . اجلرميــة واكت وكــان مــن بــني املــشاركني مــسؤولون مــن بلغاري

واجلبل األسود وصربيا وكرواتيا، وكذلك مسؤولون من منظمات دولية وإقليميـة ذات صـلة،              
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ها االحتاد األورويب واملنظمـة العامليـة للجمـارك ومنظمـة الـصحة العامليـة وجملـس أوروبـا                   من بين 
واإلنتربــول ومكتــب الــشرطة األورويب ووحــدة التعــاون القــضائي التابعــة لالحتــاد األورويب        

 .ومركز إنفاذ القوانني
   

   البحوث وحتليل االجتاهات  -رابعا  
يمــي املتكامــل، وضــع تقييمــات خلطــر اجلرميــة   واصــل املكتــب، يف إطــار برناجمــه اإلقل   -٦٢

وتفحـص التقييمـات القطريـة طائفـة مـن األنـشطة            . املنظمة عرب الوطنية على الـصعيد اإلقليمـي       
املتعلقــة باجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، مــن بينــها القرصــنة واالجتــار باملخــدرات واألشــخاص     

وتـوفر التقييمـات معلومـات مفـصلة        . يـة  الرب احليوانـات والنباتـات   واألسلحة واملوارد الطبيعية و   
عــن آليــات بعــض تــدفقات االجتــار احملــددة وحجمهــا وقيمتــها، وبــذا تيــسر وضــع الــسياسات   

يــضا اآلثــار االجتماعيــة أوهــي تكــشف . وتــوفر أساســا لترتيــب األنــشطة علــى ســلم األولويــة 
 إىل جتـاوز النـهج     واالقتصادية والـسياسية الكـبرية للجرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة ومـدى احلاجـة                

اإلقليمي إىل ما هو أبعد وتوسيع دائرة املناقشة إلشـراك اجلهـات صـاحبة املـصلحة مـن خـارج                    
  .ميدان العدالة اجلنائية

وقــد أصــبح تقيــيم األخطــار مــن أولويــات فرقــة عمــل األمــم املتحــدة اجلديــدة املعنيــة      -٦٣
 ٢٠١١مـارس   /ات، الـيت أنـشئت يف آذار      مبكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية واالجتار باملخـدِّر       

هبدف تعميم تدابري التصدي للجرمية املنظمة عرب الوطنيـة يف أنـشطة األمـم املتحـدة يف جمـاالت                   
وسـوف تنظـر فرقـة العمـل يف تقييمـات األخطـار             . حفظ السالم وبناء السالم واألمن والتنميـة      

 يف أنـشطة حتليـل الـسياسات ووضـع        اإلقليمية اليت أعدها املكتب ومن املتوقع أن ُتدمج النتـائج         
  .  مستويات منظومة األمم املتحدة، مبا يشمل املستويني اإلقليمي والوطينكلِّالربامج على 

ــر   -٦٤ ــرز تقري ــا  "وأب ــيم لألخطــار: اجلرميــة املنظَّمــة وعــدم االســتقرار يف وســط أفريقي " تقي
ن قبيل االجتار باملعادن وغريها مـن       الكيفية اليت تساهم هبا اجلرمية املنظَّمة، مبا يشمل األنشطة م         

وانعدام االستقرار جيعـل مـن الـصعب تـوفري تـدابري            . أشكال املهربات، يف إدامة عدم االستقرار     
 .العدالة اجلنائية الالزمة للتصدي للجرائم من قبيل القتل واالغتصاب واالجتار باألطفال

   



 

20V.12-54826 
 

CTOC/COP/2012/7  

 التوصيات  -خامسا  
 

  : مبا يليالقياملعلّ مؤمتر األطراف يوّد   -٦٥
استعراض ومناقشة التجارب املكتسبة من تطبيق اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة علـى               )أ(  

منع ومكافحة األشكال املستجدة من اجلرمية، مبا يف ذلك التعاون الدويل، باسـتخدام االتفاقيـة               
  بوصفها أساساً قانونياً، بغية حتديد ممارسات جيدة يف هذا الشأن؛

 على مواصلة تعزيز أطرها القانونية بغية منـع ومكافحـة           حثّ الدول األطراف   )ب( 
األشكال املستجدة من اجلرميـة بطريقـة تتـسق مـع الـصكوك الدوليـة كاتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة،                    

  والنظر يف جترمي األفعال املشمولة بتلك الصكوك؛
تشجيع الدول األطـراف علـى دعـم املكتـب، إضـافة إىل املنظمـات واجلهـات                   )ج(  
 ذات الــصلة، يف تزويـد البلــدان، بنــاء علـى طلبــها، باملــساعدة التقنيـة وبنــاء القــدرات    الـشريكة 

  املستدامة الالزمة ملنع اجلرمية السيربانية ومكافحتها؛
حثّ الدول األطراف على املـشاركة يف اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة                 )د(  

  ملالحقة جرائم القرصنة قضائياً ودعم تلك اجلهود؛
مطالبة الدول واألمانة بـالنظر يف اختـاذ تـدابري متابعـة مناسـبة لتنفيـذ توصـيات                    )هـ(  

سـيما التوصـيات ذات الـصلة        فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، وال           
  املباشرة باستخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة وتطبيقها؛

ات ملكافحة اجلـرائم البيئيـة واالجتـار        تشجيع الدول األطراف على اختاذ إجراء       )و(  
بأنواع احليوانات والنباتـات املهـددة بـاالنقراض، وبـدعم املكتـب يف تنفيـذ هنجـه املـشترك بـني                  
عدة وكاالت الرامي إىل توفري املساعدة التقنية وبناء القدرات، وباعتمـاد التـشريعات الالزمـة،       

االجتـار بـأنواع احليوانـات أو النباتـات         "تبـار   وبتعزيز التعـاون الـدويل واإلقليمـي والثنـائي، وباع         
 .جرمية خطرية" دة باالنقراضالربية املهدَّ

 


