مساهمة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) في االستراتيجية
المتكاملة لألمم المتحدة "لمنطقة الساحل"

أوال :مقدمة
إن الغرض من هذه الوثيقة هو عرض استجابة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب) ألزمة الساحل ،على
ضوء التحديات الراهنة اليت تواجه املنطقة .فمن خالل األنشطة املقرتحة يف هذه الوثيقة ،سوف يساهم املكتب يف إسرتاتيجية
األمم املتحدة اإلقليمية املتكاملة ملنطقة الساحل اليت ُوضعت عمالا بقرار جملس األمن رقم  2056لعام ( .1)2012تركز

هذه اإلسرتاتيجية على مخس ركائز مواضيعية هي :احلوكمة واألمن وحقوق اإلنسان واملساعدات اإلنسانية والقدرة على
التأقلم .عالوة على ذلك ،فإن تص ّدي املكتب لألزمة يف منطقة الساحل يندرج حتت اإلطار العام لبناجمني املكتب اإلقليميني
لغرب أفريقيا ( )2014-2010وللدول العربية ( ،)2015-2011واللذين ميلثالن اآلليتني الرئيسيتني للدعم واملساعدة
اليت يقدمها املكتب إىل البلدان يف غرب ومشال أفريقيا.
متتد منطقة الساحل عب ع ّدة بلدان يف غرب ووسط ومشال أفريقيا .وباعتبارها واحدة من أفقر املناطق يف العامل فإهنا تواجه يف
وتغي املنا ونق الغذاء والنمو السكاين السريع وعدم االستقرار والفساد،
ذات الوقت حتديات مرتابطة تتملثل يف الفقر ّ

والتوترات الداخلية اليت مل ُحت ّل ،وكذلك التطرف العنيف .وتعاين أيضا من وفرة تدفقات االجتار غي املشروع العابرة للحدود
الوطنية ومن اجلرمية املنظمة ،اليت قد يكون هلا ارتباط مباشر باجلماعات اإلجرامية املنظمة الناشطة يف املنطقة 2.وألغراض هذه
الوثيقة ،تشي منطقة الساحل إىل بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر .ولضمان اتباع هنج شامل ومستدام حيال
التحديات اليت تطال املنطقة ،فإن الوثيقة أيضا ستقوم أيضا بالربط الالزم مع البلدان اجملاورة يف منطقة املغرب العريب (اجلزائر

وليبيا واملغرب) ،وكذلك يف غرب أفريقيا (بنني وكوت ديفوار وغانا وغينيا ونيجييا والسنغال وتوغو) .ونظرا لديناميات االجتار
غي املشروع واجلرمية املنظمة واإلرهاب يف منطقة الساحل ،ناهيك عن ترابطهم مع االجتار باملخدرات القادم من أمريكا
الالتينية ،فباستطاعة املكتب توسيع نطاق تص ّديه لألزمة يف منطقة الساحل لتشمل بلدان ا أخرى ،مىت ما ارتأى ضرورة لذلك.

 1قرار جملس األمن الدويل رقم  S/RES/2056املؤر  5متوز/يوليو ( 2012خارطة الطريق الستعادة األمر الدستوري يف مايل) ،الفقرة  .28وقد
منحت اهليئات اإلدارية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (جلنة املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،ومؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عب الوطنية) االختصاص للمكتب يف اجملاالت اليت تقع ضمن االستجابة
األقاليمية لألزمة يف منطقة الساحل.
2مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية " ،االجتار عب الوطين وسيادة القانون يف غرب أفريقيا" :تقييم التهديدات" ،متوز/يوليو  .2009متاح
باللغة االجنليزية على : http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/West_Africa_Report_2009.pdf

ستُنفذ األنشطة الواردة يف هذه الوثيقة بشكل رئيسي يف بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر .واإلطار الزمين
املتو ّخى لتنفيذ األنشطة اليت تش ّكل تص ّدي املكتب ألزمة منطقة الساحل هو ستة سنوات (.)2019 -2014

ثانيا :تحليل الوضع

لطاملا اُستخدمت منطقة الساحل والصحراء طريقا للتجارة وللهجرة .إال أن العوامل املتملثلة يف ضعف سلطات الدول واهنيار
االقتصاد الرعوي التقليدي والفساد ووجود األسلحة خلقت بيئة ملثالية لالجتار غي املشروع.

كل من اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب األمم املتحدة املعين
يف  25شباط/فباير عام  ،2013أصدرت ّ
باملخدرات واجلرمية تقييما لتهديدات اجلرمية املنظمة عب الوطنية لغرب أفريقيا ،والذي يش ّدد على احلاجة إىل التص ّدي إلنتاج
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امليلثامفيتامني واالجتار بالكوكايني واهليوين والقنّب واألسلحة النارية واألدوية املغشوشة.
جراء وجود أدلّة متزايدة على هتريب الكوكايني من أمريكا
ومنذ عام  ،2005يتزايد انشغال اجملتمع الدويل بالوضع يف املنطقة ّ

تورط الشبكات اإلجرامية املنظمة يف املنطقة .وتشهد املنطقة إىل جانب االجتار باملخدرات ،االجتار غي املشروع
الالتينية و ّ
بالبشر (مبا يف ذلك هتريب املهاجرين) وبالوقود والسجائر واألدوية املغشوشة واألسلحة النارية والنفايات السامة .ق ّدر املكتب
يف عام  2009قيمة هذه التدفقات الكبى غي املشروعة بأهنا  3.8مليار دوالر أمريكي سنويا ،وهو رقم أعلى من الناتج
احمللي اإلمجايل للعديد من البلدان يف غرب أفريقيا 4.سيقوم املكتب بإجراء املزيد من البحوث يف هذا الصدد أثناء تنفيذ
األنشطة املقرتحة يف هذه الوثيقة لكفالة إعداد إسرتاتيجية مدعومة باألسانيد ولتقدمي املساعدة التقنية.

إن األثر املزعزع لالستقرار الذي ُحتدثه تدفقات االجتار ،فضالا عن تأثيها على التنمية واألمن يف منطقة الساحل وضواحيها،

ألمران غاية يف اخلطورة .وقد بلغت األنشطة اإلجرامية مستوى يه ّدد احلكم الرشيد يف املنطقة بأكملها .وكلثفت الشبكات
اإلجرامية عملياهتا يف منطقة الساحل ووسعت نطاق أنشطة جتارهتا غي املشروعة لتشمل املنطقة بأسرها .اىل جانب ذلك،
فإن األرباح الناجتة عن االجتار باملخدرات واالجتار غي املشروع واجلرمية املنظمة واختطاف الرهائن لطلب الفدية ميكن
تسخيها بسهولة للفساد ،ممّا يزيد الطني بلّة.
ويتفاقم هذا الوضع بسبب انتشار اجلماعات اإلرهابية ،كتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،وظهور حركات جهادية
جديدة يف  2012-2011أقامت مالذا هلا يف منطقة الساحل وزادت من نشاطاهتا ذات التداعيات املزعزعة لالستقرار كما
يتضح من اهلجمات األخية يف اجلزائر والنيجر يف كانون اللثاين/يناير وأيار/مايو .2013

 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،اجلرمية املنظمة عب الوطنية يف غرب أفريقيا :تقييم التهديدات "،شباط/فباير  .2013متاح باللغة
االجنليزية علىhttp://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_FR.pdf :
 4غينيا بساو وغامبيا والرأس األخضر وسياليون وتوغو وغينيا والنيجر (باستخدام أرقام عام  2008لغرض املقارنة).
2

إضافة اىل ذلك ،فأن تدفق املرتزقة السابقني الذين جنّدهم النظام اللييب املخلوع إثر ثورة شباط/فباير  2011وانتشار
األسلحة القادمة من ليبيا يف منطقة الساحل والصحراء قد فاقم خطر اإلرهاب يف املنطقة .ويف ضوء هذا الوضع استضافت
ليبيا يف آذار/مارس  2012مؤمترا وزاري ا إقليمي ا حول أمن احلدود :خطة عمل ألساليب عمل مشرتكة ،بغية تعزيز التعاون
كل من تشاد وتونس واجلزائر ومايل ومصر واملغرب وموريتانيا والنيجر.
اإلقليمي يف جمال أمن احلدود ،حضره مملثلو ّ

لقد ازداد الوضع األمين يف منطقة الساحل سوءا بسبب عدم االستقرار السياسي املتصاعد يف غرب أفريقيا .وهذا ما ّأدى إىل
االنقالب العسكري يف مايل يف آذار/مارس  ،2012وانتشار العنف املسلح يف البلد ،حيث أصبح اجلزء الشمايل منه مالذا
آمن ا للجماعات اإلرهابية .ويُعتقد أن لبعض هذه اجلماعات صالت حمتملة مع مجاعات مماثلة ،ملثل بوكو حرام يف نيجييا
والشباب يف الصومال 5.مثّة تقارير تفيد بأن وشائج اإلرهاب/املخدرات/اجلرمية تسود بقوة يف مايل ،إال أنه ما يزال يتعني
تقدمي أدلّة دامغة يف هذا الصدد .ويُعتقد أن بعض اإلسالميني املتشددين يفرضون "ضرائب" على املتجرين باملخدرات مقابل

املرور اآلمن ،وهبذا ُجتين اجلماعات إعانات مالية مباشرة من االجتار غي املشروع (مبا يف ذلك هتريب السجائر واالجتار
باألسلحة النارية وغيمها) .يتزايد قلق السلطات الوطنية يف ع ّدة بلدان يف غرب ومشال أفريقيا إزاء هبوط الطائرات الصغية يف
مشال مايل اليت يُعتقد أهنا تسلّم شحنات من املخدرات املتجهة إىل األسواق األوروبية وغيها من األسواق.
إضافة إىل ذلك كلّه ،فإن معدالت الفساد اآلخذة يف االرتفاع بني املوظفني املكلّفني بإنفاذ القانون وسلطات العدالة اجلنائية،
مع انعدام سيادة القانون يف بعض البلدانّ ،أدى اىل قلّة فاعلية نظم احلكم يف الدول وخلق بيئة مواتية لالجتار غي املشروع
واجلرمية املنظمة.
وبعض التقارير تشي إىل أواصر العالقة الوثيقة القائمة بني اإلرهاب واالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة يف منطقة الساحل .يف
احملصلة النهائية ،فإن تقدمي املساعدة إىل بلدان املنطقة لتعزيز القدرات الالزمة ملواجهة التحديات املتملثلة باجلرمية املنظمة
واإلرهاب يف منطقة الساحل هي خطوة حامسة يف سبيل إقرار األمن والتنمية ومها عنصران معززان لبعضهما البعض.

ثالثا :الميزة التنافسية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
بصفته الراعي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عب الوطنية والبوتوكوالت ذات العالقة هبا ،واتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد ،فضالا عن خمتلف الصكوك الدولية يف جمال مكافحة املخدرات ومكافحة اإلرهاب ،ميلك املكتب خبة
فريدة من نوعها يف مساعدة الدول األعضاء على التص ّدي للجرمية املنظمة وما يرتبط هبا من اجتار غي مشروع وإرهاب ،من

خالل اخلدمات االستشارية يف جمايل العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون ،واملساعدة التقنية ،فضالا عن الرتويج للتعاون
اإلقليمي/الدويل ،مبا يف ذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والشمال.
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إن التواجد امليداين للمكتب يف غرب ومشال أفريقيا 6اكسبه معرفة عميقة بالوضع يف كلتا املنطقتني فيما يتعلق باالجتار غي
املشروع واجلرمية املنظمة ،وم ّكنه من خلق روابط تعاون وطيدة مع السلطات الوطنية واملنظمات الشريكة .ولذلك فإن املكتب
يتميز بوضع فريد مي ّكنه من عقد الشراكات مع البلدان الواقعة يف منطقة الساحل ملواجهة التهديدات اليت يفرضها االجتار
باملخدرات واالجتار غي املشروع واجلرمية املنظمة واإلرهاب ،وذلك من خالل برناجميه اإلقليميني لغرب أفريقيا والدول العربية.
ويتواءم هذان البناجمني بشكل وثيق مع األطر السياسية/التشغيلية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وجامعة الدول
العربية 7.وسيكون التعاون عن كلثب مع هاتني املنظمتني احلكوميتني الدوليتني حامس ا من أجل خلق اإلرادة السياسية وااللتزام
فيما بني الدول األعضاء يف املنظمتني ألجل تعظيم نتائج ونواتج األنشطة اليت سيقرتحها املكتب وكذلك لتعزيز التعاون
اإلقليمي .سيتم إنشاء هيكل لرصد االسرتاتيجيات على الصعيد القطري لكفالة استدامتها.

رابعا :الهدف العام من مساهمة المكتب في استراتيجية األمم المتحدة اإلقليمية المتكاملة لمنطقة
الساحل
بغية التصدي لالجتار باملخدرات واالجتار غي املشروع واجلرمية املنظمة واإلرهاب على حنو فعال وعملي ال ب ّد من اتباع هنج
جمزءا ،وإال ،فلن يكون باإلمكان احتواء التهديدات يف منطقة معينة وسوف تنتقل
شامل ذي منظور إقليمي ،وليس هنجا ّ
هذه التهديدات إىل مناطق أخرى أكلثر ضعف ا.
وفق ا ألحدث تقييمات احلالة اليت أجراها املكتب ،فإن جماالت العمل ذات األولوية هي ما يلي:
 )1اإلرهاب :منذ ظهور القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،شهدت منطقة الساحل مستويات متزايدة من عدم
االستقرار .فقد اختطفت بعض اجلماعات ع ّدة أجانب كما جلأت إىل االجتار غي املشروع لتوفي موارد إضافية
لتمويل اهلجمات والعمليات .وقد أظهرت األحداث األخية أن سيطرة اجلماعات املتطرفة على مساحات كبية من

 6لدى املكتب مكاتب أو تواجد دائم يف البلدان التالية :تونس والرأس األخضر والسنغال وسياليون وغانا وغينيا بيساو وليبييا وليبيا واملغرب ومصر
وموريتانيا ونيجييا .وعن قريب سيكون له تواجد يف :بنني وبوركينا فاسو وتوغو .وبالتايل فسيكون املكتب موجودا يف  15بلدا من  21بلدا يف مشال
وغرب أفريقيا.

 7خطة العمل اإلقليمية من أجل التصدي لتفاقم مشكلة االجتار غي املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة وتعاطي املخدرات يف غرب أفريقيا اليت وضعتها
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا للفرتة من ( 2015 -2009واليت مت م ّدها ملدة عامني ،حىت عام  ،2015يف  28شباط/فباير ،)2013
وإعالن باماكو املعين باإلفالت من العقاب والعدالة وحقوق اإلنسان لعام  ،2011وإسرتاتيجية وخطط تنفيذ اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
ملكافحة اإلرهاب لعام ( 2013اليت اعتمدت يف  28شباط/فباير  ،)2013والبنامج اإلقليمي املشرتك ما بني املكتب وجامعة الدول العربية واملعين
مبكافحة املخدرات ومنع اجلرمية وحتديث العدالة اجلنائية للدول العربية (.)2015 -2011
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األراضي كانت هلا عواقب وخيمة على الشعوب واجملتمعات .عالوة على ذلك فإن املزاعم بوجود صلة فيما بني
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وبوكو حرام تسهم يف توسيع منطقة النشاط اإلرهايب يف الساحل.
 )2االتجار بالمخدرات واالتجار غير المشروع والجريمة المنظمة :إن منطقة الساحل هي منطقة تربط ما بني
أفريقيا جنوب الصحراء الكبى ومشال أفريقيا ،والشرق األوسط وأوروبا .وتُستخدم يف التجارة املشروعة وكذلك يف
االجتار غي املشروع  .تُعرض عائدات هذه األنشطة وما يرتبط هبا من عنف وخماطر صحية وآثار اجتماعية للخطر
اجلهود الرامية إىل بناء جمتمعات سليمة ومنصفة ومزدهرة .ويف منطقة الساحل ،يعتب االجتار باملخدرات وهتريب

السجائر واالجتار بالبشر وهتريب املهاجرين واالختطاف لطلب الفدية أهم التحديات اليت يتعني التص ّدي هلا.

التهرب بسهولة من الشرطة أو نقض األحكام القضائية
 )3العدالة الجنائية :إن وجود نظام عدالة يستطيع فيه اجلناة ّ
باللجوء إىل الفساد ال حيظى بلثقة السكان واجملتمع الدويل واحرتامهم .وعلى حنو مماثل ،فإن النظام الذي تطول فيه

مدة احلبس االحتياطي لتصل إىل احل ّد األقصى للعقوبة ،أو متتد لفرتة تطول عن ذلك احل ّد أحيانا ،أو تُفقد فيه
ملفات وال تراعى فيه حقوق اإلنسان ،لن خيلّف يف نفوس الناس سوى االستياء .إذن ليكون هناك أساسا سليم
لالستقرار االجتماعي ،ينبغي أن يكون نظام العدالة مستقالا وعادالا ومنصفا وخاضعا للمساءلة.

 )4الفساد :إن هذه الظاهرة هي سبب ونتيجة على حد سواء للعديد من األنشطة غي املشروعة .كما أهنا وسيلة
تستخدمها اجلماعات اإلجرامية املنظمة الخرتاق اهلياكل احلكومية .عالوة على ذلك ،فإن لتحويل املوارد العامة أو
ييسر زعزعة االستقرار.
اخلاصة ّ
املوجهة من أجل الصاحل العام ملصلحة أفراد حمدودين أثرا دامغا على التنمية ،و ّ
لكل بلد أمر حاسم نظرا لكون
يف حني يلعب التعاون اإلقليمي دورا رئيسيا يف هذا اجملال ،إال أن تقدمي التدخالت املستهدفة ّ
احتياجات بلدان الساحل يف جمال تعزيز القدرات ختتلف من بلد اىل آخر .فبعض البلدان تتطلب تدخالت رامية إىل تعزيز
االستقرار الداخلي ،بينما يستلزم البعض اآلخر الدعم لتعزيز المصالحة من خالل املعاجلة القضائية املنصفة والشفافة
للقضايا اجلنائية 8.كما حتتاج بعض البلدان أيضا إىل الدعم العمليايت لتحسني قدراهتا املؤسسية لمكافحة التهديدات عب
الوطنية املتعلقة باالجتار باملخدرات واالجتار غي املشروع واجلرمية املنظمة واإلرهاب .هذا االختالف يف احتياجات البلدان يف
منطقة الساحل إىل تعزيز القدرات يستدعي تدخالت لتعزيز القدرات حبسب خصوصية كل بلد من شأهنا متهيد الطريق
للتعاون على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي ،أو أيّهما .ولن يكون هذا األمر ممكنا إال من خالل الوعي باحلاجة املاسة
إىل التعاون واختاذ إجراءات ملموسة .وهلذا ،مثة ضرورة لتعاون سلطات إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية ولتبادهلا املعلومات
بطرق من شأهنا متكني العمل فيما بينها على حنو أكلثر كفاءة.
وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا خمتلف اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية ،ما تزال منطقة الساحل تشهد االجتار
باملخدرات واالجتار غي املشروع واجلرمية املنظمة .وبالرغم من اجلهود الكبية اليت بذلتها السلطات الوطنية ملواجهة هذه
املشاكل من خالل بناء قدرات نظم العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون ،فمن الضروري أيضا تعزيز قدراهتا على التحقيق يف هذه
القضايا ومالحقة مرتكبيها قضائيا والفصل فيها بنزاهة ووفقا ملبادئ سيادة القانون .وبنفس الطريقة ،يتعني تعزيز التعاون فيما
 8على سبيل امللثال ،يف  6آذار/مارس  2013أنشات مايل جلنة وطنية للحوار واملصاحلة.
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بني موظفي إنفاذ القانون والعاملني يف جمال العدالة اجلنائية ليصبح نظام العدالة أكلثر فعالية يف محاية حقوق الضحايا
واملتهمني .ويتفق الكلثيون على أن ضعف النظام القضائي يعوق أي جهد ملكافحة االجتار باملخدرات واالجتار غي املشروع
واجلرمية املنظمة .وعلى اجلانب اآلخر ،فإن نظام عدالة جنائية يعمل بشكل جيد ال يعزز فقط الوصول إىل العدالة بل يضمن
ايض ا احرتام حقوق اإلنسان ،ومينع كذلك العنف والنزاعات املسلحة.
على ضوء ما سبق ،فإن الهدف العام لمساهمة المكتب في استراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل هو
ٍ
بشكل واضح من أجل مواجهة الجريمة المنظمة واإلرهاب من خالل نظام العدالة
أن تزيد قدرات دول الساحل
الجنائية سهل ،فعال ومسؤول .إن السلطات الوطنية واإلقليمية ستكون يف وضع أفضل ميكنها من حتديد وتفكيك شبكات
اجلرمية املنظمة واجلماعات اإلرهابية الناشطة على املستوين الوطين واإلقليمي ،وهذه خطوة رئيسية حنو ردع نشاطاهتا .وسوف

تلعب آليات تبادل املعلومات دورا حموريا يف هذه االسرتاتيجية.
على الصعيد الوطين ،تسعى اإلجراءات املقرتحة يف هذه الوثيقة إىل ضمان حيازة سلطات العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون
للقدرات على اعتقال اجملرمني املشتبه هبم ،واعرتاض البضائع غي املشروعة وتفكيك الشبكات اإلجرامية القائمة ،ناهيك عن
التواصل مع األجهزة يف البلدان األخرى لتنفيذ الطلبات الدولية بشكل مناسب .كما تسعى إىل تزويد نظام العدالة بالقدرة
على احملاكمة وفق األصول القانونية يف القضايا اجلنائية اليت مت التحقيق فيها بعمق ،مع مراعاة اجلوانب املوروثة اخلاصة هبا ،مبا
يتماشى مع سيادة القانون .ويشكل الرتويج للمساعدة القانونية املتبادلة على حنو أفضل ،وتيسي طلبات تسليم اجملرمني
مكسبا هاما يف هذا الصدد.
وعلى الصعيد اإلقليمي ،سوف يستمر املكتب مبساعدة البلدان يف منطقة الساحل بغية التصديق والتنفيذ الفعال للصكوك
الدولية ذات الصلة ،والرتويج للتعاون اإلقليمي من خالل تعزيز أصر التعاون على الصعيدين الوطين واإلقليمي .فهذه اجلهود
عم وهو احل ّد من األثر السليب لالجتار باملخدرات واالجتار غي املشروع واجلرمية
جمتمعة سوف تساهم يف حتقيق اهلدف األ ّ
ككل ،وذلك كي تصبح املنطقة أكلثر استقرارا وأمانا مبا يفضي للتنمية
املنظمة واإلرهاب والفساد على منطقة الساحل ّ
االجتماعية واالقتصادية .كما أن اجلهود املشرتكة لوكاالت األمم املتحدة اإلمنائية واملنظمات اإلقليمية األخرى ،ملثل اجلماعة

االقتصادية لدول غرب افريقيا ،وجتمع دول الساحل والصحراء واالحتاد النقدي ألفريقيا والذي قامت هيئاهتم اإلدارية بتسليط
الضوء على دورهم يف مكافحة االجتار باملخدرات يف عدة مناسبات ،الزمة لتعزيز املساعدة والدعم يف هذه االسرتاتيجية.
ويتعني على البلدان الواقعة يف مشال منطقة الساحل لعب دور هام يف هذا الصدد كي تقطع الطريق الذي يسلكه االجتار
باملخدرات فيما بني أمريكا الالتينية وغرب أفريقيا وأوروبا9.
فعالة ملكافحة االجتار باملخدرات واالجتار غي املشروع
دعم ا للبلدان املستهدفة يف منطقة الساحل يف وضع نظم عدالة جنائية ّ
واجلرمية املنظمة واإلرهاب والفساد ،ينوي املكتب تقدمي املساعدة يف تعزيز قدرات السلطات الوطنية واإلقليمية املعنية من
9

6

ن

اقرتحته احلكومة املغربية.

خالل املساعدة التشريعية واملساعدة التقنية بشأن العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون ،وكذلك من خالل الرتويج للتعاون اإلقليمي
يف اجملاالت اخلمسة املرتابطة التالية:
 -1التشريعات الوطنية وآليات التعاون اإلقليمي والدولي؛
 -2مراقبة الحدود واالعتراض؛
 -3التحقيق في القضايا الجنائية ومالحقة مرتكبيها والفصل فيها بإنصاف وكفاءة ومساءلة؛
 -4األدلة العلمية دعما للتحقيقات واإلجراءات القضائية؛ تحسين اإلجراءات وسبل الوصول والمعاملة في
أنظمة القضاء والسجون؛
 -5تأهيل اإلرهابيين المسجونين و/أو المحتجزين من خالل سياسات متناسقة.
وتُنظّم املخرجات واألنشطة الواردة حتت النواتج  4-1على حنو يتم فيه تعزيز بناء القدرات الوطنية قبل الرتويج للتعاون دون
اإلقليمي/اإلقليمي و/أو بالتوازي معه ،يف حني يركز الناتج  5فقط على حتديث العدالة اجلنائية على الصعيد الوطين.

خامسا :اإلطار االستراتيجي للمساعدة المقدمة من المكتب لألعوام 2019 - 2014
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الناتج  :1تحديث التشريعات الوطنية وزيادة استخدام آليات التعاون اإلقليمي والدولي كعوامل تمكينية لمكافحة
ٍ
بشكل فعال
االتجار بالمخدرات واالتجار غير المشروع والجريمة المنظمة واإلرهاب والفساد
المخرج  :1-1تشريعات تتماشى مع االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية

على الرغم من أن العديد من البلدان يف منطقة الساحل قد صدقت على الصكوك الدولية ذات الصلة بشأن املسائل املتصلة
باإلرهاب والفساد واملخدرات باجلرمية املنظمة ،فإن التشريعات الوطنية ال تعكس دائما تلك االلتزامات .إضافة إىل ذلك،
ينبغي التشديد على إدراج وتعزيز االتفاقيات واألطر اإلقليمية يف التشريعات الوطنية .وبالقيام بذلك ،ستكون هناك حاجة
أيضا لدعم تبسيط عمليات التطوير التشريعي وضمان االتساق فيما بني املناطق املعنية.
األنشطة:

 إنتاج حتليل للوضع وللحاجات ذات عالقة هبدف التوصل إىل فهم أفضل لعمليات التدخل وخطوط األساس اليت
ميكن على اساسها حتديد املؤشرات وسبل التحقق؛
عمق للتشريعات الوطنية واألطر املؤسسية ذات العالقة لتحديد مدى امتلثاهلا واقرتاح التعديالت عند
 إجراء تقييم مت ّ
القاء بالنظراء احلكوميني؛
 تشجيع البلدان للتصديق على/االمتلثال باآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة وتنفيذها؛

 10مجيع املبالغ املذكورة تشمل تكاليف املوارد البشرية والعمليات.
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 عقد حلقات عمل إقليمية/وطنية من أجل بناء املعرفة وزيادة الوعي بأحكام الصكوك القانونية الدولية ،وال سيما
اتفاقيات األمم املتحدة اللثالثة ملكافحة املخدرات ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عب الوطنية،
والبوتوكوالت امللحقة هبا ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

 دعم بلدان الساحل للمشاركة يف آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،فضال عن إجراءات
املتابعة؛

 تقييم قدرة اإلدارات املسؤولة عن وضع التشريعات يف وزارة العدل ،وتقدمي الدعم العاجل حسب احلاجة؛
 تقدمي املساعدة يف وضع التشريعات ،ال سيما من خالل ورش الصياغة؛
 الرتويج التفاقيات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية املنظمة عب الوطنية والفساد كمسامهة يف تعزيز حقوق
اإلنسان؛

 تنظيم فعاليات للتوعية حول القضايا اليت تتناوهلا مشاريع القوانني.

التكلفة املق ّدرة 1.937.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر)
المخرج  :2-1الترويج للتعاون في المسائل الجنائية وتعزيزه فيما بين بلدان الساحل (منبر الساحل القضائي)
يدعم املكتب منذ عام  2010املنب اإلقليمي القضائي لبلدان الساحل ،والذي يتكون من بوركينا فاسو ومايل وموريتانيا
والنيجر ،والذي يسعى إىل الرتويج للتعاون اإلقليمي فيما بني موظفي العدالة اجلنائية يف جمال مكافحة اإلرهاب .يتألف املنب
من نقاط اتصال وطنية معيّنة من وزراء العدل ،وهم مسؤولون عن  )1تسهيل تسليم اجملرمني ،واملساعدة القانونية املتبادلة يف
اإلجراءات اجلنائية مع أعضاء املنب اآلخرين؛  )2حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية لتعزيز التعاون القضائي؛ و)3
إبالغ موظفي العدالة اجلنائية الوطنيني عن دور وآليات املنب.

لقد عُقدت اجتماعات سنوية لنقاط االتصال الوطنية )باماكو يف عام  ،2010ونيامي يف عام  2011وواغادوغو يف عام

 .)2012دعم املكتب تطوير األدوات املتخصصة للممارسني الوطنيني وق ّدم برامج لبناء قدرات موظفي العدالة اجلنائية من
أجل معاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني ،مع الرتكيز بوجه خاص على مكافحة اإلرهاب .ويف عام
 ،2012اعتمد وزراء العدل ميلثاقا جديدا ،فضالا عن قواعد ولوائح داخلية .وإىل جانب أعضاء املنب املؤسسني ،إنضمت
تشاد والسنغال بصفة مراقب ،مع توقع انضمام بلدان أخرى إليه يف عام .2013

األنشطة

 إنتاج حتليل للوضع وللحاجات ذات عالقة هبدف التوصل إىل فهم أفضل لعمليات التدخل وخطوط األساس اليت
ميكن على اساسها حتديد املؤشرات وسبل التحقق؛

 تقدمي الدعم التقين إىل األمانة العامة للمنب لتنظيم االجتماعات السنوية لنقاط االتصال الوطنية ،وتطوير أدوات
مصممة خصيص ا لطلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة فيما بينهم ،وتسهيل تكوين روابط مع بلدان
ّ
اجلوار وال سيما نيجييا وبلدان املغرب العريب؛
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 تقدمي الدعم التقين يف تطوير أدوات مصممة خصيصا من أجل تسليم املطلوبني وطلبات املساعدة القانونية
املتبادلة.
 تنظيم ورش عمل للقضاة املكلفني ،وأعضاء النيابة العامة الوطنيني وضباط الشرطة القضائية من بلدان الساحل
(القادمني من املناطق احلدودية ومن اخلدمات املركزية ذات الصالحية الوطنية واملراكز القضائية) حول التحقيق يف
أعمال اإلرهاب ،مبا فيهم من تلك املرتكبة من املقاتلون االرهابيون األجانب ،والفساد وغسل األموال ومتويل
اإلرهاب واجلرائم االقتصادية واجلرائم عب الوطنية ،ومالحقة مرتكبيها والفصل فيها ،وكذلك آليات التعاون الدويل
(السنغال/موريتانيا ،وبوركينا/النيجر ،وغي ذلك)؛
مصممة خصيصا حول اإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب والتعاون
 تنظيم دورات تدريبية متخصصة على اإلنرتنت ّ
اإلقليمي والدويل يف املسائل اجلنائية لضباط الشرطة القضائية من بلدان الساحل (باالشرتاك مع اإلنرتبول)؛
 القيام بأنشطة توعوية للرتويج للمنب وخلق أوجه تآزر فيما بني اجملموعات اإلقليمية الفرعية ،حبسب الضرورة.

 حتسني أداء اهليئات املشرتكة بني الوزارات (العدل واخلارجية واألمن العام) من خالل دعم املكتب وترتيبات التعاون
اخلاصة مع بلد أو أكلثر عند الطلب.

التكلفة املق ّدرة 1.056.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر)
المخرج  :3-1مشاركة بلدان الساحل في شبكة السلطات المركزية وأعضاء النيابة العامة في غرب أفريقيا مروجة

إن اجلماعات اإلجرامية املنظمة ذكية وميكنها التكيف مع اإلجراءات املضادة اليت تتخذها الدول فرادى أو جمموعات .وهذا
ميكن أن يسبب التهجي ،حيث أن الضغط على األنشطة اإلجرامية يف إحدى البلدان ينتج عنه نقل األنشطة إىل بلد أكلثر
ضعفا .ولذلك ،فإن التنسيق والتعاون على املستوى عب اإلقليمي ضروري الحتواء وتعطيل وتفكيك هذه الشبكات بشكل
فعال .يف تشرين اللثاين/نوفمب  ،2012أنشأ املكتب شبكة السلطات املركزية وأعضاء النيابة العامة يف غرب أفريقيا ،واليت
تستفيد من املمارسات والدروس املستفادة من شبكة وحدات مالحقة اجلرمية املنظمة العاملة يف منطقة أمريكا الوسطى اليت
أنشأها املكتب واملعروفة بإمسها املختصر ِرفكو ( 11.)REFCOهتدف شبكة غرب أفريقيا إىل تعزيز املعارف والقدرات يف
جمال التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية داخل املنطقة ،فضال عن تقدمي الدعم لبناء القدرات ملالحقة مرتكيب االجتار
باملخدرات وغيها من أشكال اجلرائم العابرة للحدود.
األنشطة:

 دعم مشاركة بلدان الساحل يف االجتماعات نصف السنوية لشبكة السلطات املركزية وأعضاء النيابة العامة يف غربأفريقيا من أجل :أ) تعزيز اللثقة وتشجيع التبادالت وجها لوجه وتبادل املعلومات مع نظرائهم حول طرق االجتار

 11تضم البلدان اليت تكون وحدات املالحقة القضائية اخلاصة هبا أعضاء يف رفكو :بليز وبنما ومجهورية الدومينيكان والسلفادور وغواتيماال وكوستاريكا
وكولومبيا واملكسيك ونيكاراغوا وهندوراس.
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باملخدرات واالجتار غي املشروع واجلرمية املنظمة ،وب( تعميق معارفهم حول التشريعات وأساليب العمل
واملمارسات السليمة يف بلدان أخرى يف غرب أفريقيا؛
تقدمي الدعم لتعزيز السلطات املركزية لبلدان الساحل من خالل املساعدة التشريعية ،وصياغة املبادئ التوجيهيةلعملها ،ووضع أدلّة وطنية وغيها من األدوات املفيدة ،فضال عن تقدمي الدعم التقين واالستشاري لتحسني كفاءة
تنظيمها الداخلي والتعامل بطريقة أكلثر تنظيما مع طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الواردة والصادرة ؛
 تقدمي دورات تدريب املدربني حول املساعدة القانونية املتبادلة ،وتسليم اجملرمني ،ونقل السجناء احملكوم عليهم وغيذلك ،مبا فيه من خالل االستعانة بدراسات احلالة واألدوات املوجودة ملثل أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية
املتبادلة اخلاصة باملكتب ،ودليل السلطات الوطنية املختصة احلاسويب ،ودليل املكتب بشأن املساعدة القانونية
املتبادلة وتسليم اجملرمني ،ودليل املكتب بشأن النقل الدويل لألشخاص احملكوم عليهم؛
 تسهيل التعاون العمليايت يف القضايا اجلارية وتنظيم األنشطة العملية اليت من خالهلا سيتمكن أعضاء النيابة العامةيف بلدان الساحل من تبادل املعلومات حول منهجية التحقيقات ،والنظم القانونية املختلفة (القانون العام والقانون
املدين) ،وشحذ مهاراهتم ومعارفهم حول خمتلف أنواع األنشطة اإلجرامية املنظمة ،وأخيا التعامل مع القضايا املعقدة
املتعلقة باجلرمية املنظمة واإلجتار باملخدرات.

التكلفة املق ّدرة 936.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر)
الناتج  :2زيادة قدراة أجهزة تطبيق القانون وتبادل المعلومات بينها ،يؤدي إلى زيادة معدالت اإلكشاف واإلعتراض
المخرج  :1-2تعزيز القدرة على الكشف واالعتراض على الحدود البرية وزيادة التوعية بأجهزة إنفاذ القانون داخل
البلد مدعوم

على الرغم من أن االجتار باملخدرات واالجتار غي املشروع يف مناطق الصحراوية النائية ال ميران من خالل املعابر احلدودية
الرمسية ،توجد أجزاء يف منطقة الساحل ميرّ فيها هذا االجتار بالفعل عب املراكز احلدودية .هذا هو احلال يف احلدود اجلنوبية
لبلدان الساحل جنوب الصحراء الكبى .لذلك يُقرتح التعرف على املعابر احلدودية اليت يبدو أهنا األكلثر استخداما وكذلك
بناء القدرات على كشف هذا االجتار واعرتاضه .وإحدى الوثائق اليت سيسرتشد هبا هي اسرتاتيجية االحتاد األفريقي لتعزيز
إدارة احلدود يف أفريقيا ،فضالا عن املعلومات اليت مجعها االنرتبول.
األنشطة:

 إنتاج حتليل للوضع وللحاجات ذات عالقة هبدف التوصل إىل فهم أفضل لعمليات التدخل وخطوط األساس اليتميكن على اساسها حتديد املؤشرات وسبل التحقق؛
 تقدمي املساعدة التقنية لتعزيز نقاط العبور احلدودية اليت يعتقد أهنا األكلثر استخدام ا يف االجتار غي املشروع منخالل العمل املشرتك بني الوكاالت وتعزيز النزاهة والتعاون مع سلطات البلدان اجملاورة وإشراك اجملتمعات احمللية؛
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 تقدمي التدريب على تقنيات التنميط ومجع املعلومات االستخبارية وحتليلها وتبادهلا ،وعلى حاملي النقدية واملقاتلونتحري واإلبالغ؛
االرهابيون االجانب ،وكذلك تقنيات ال ّ
 تقدمي التدريب املتخص حول كشف هتريب املهاجرين واإلجتار باألشخاص يف تدفقات خمتلطة على احلدود وحولإحالة الضحايا واملهاجرين الضعفاء إىل املساعدة املالئمة؛
 ت عزيز الكشف واإلعرتاض من خالل محالت التوعية املتعلقة مبخاطر هتريب املهاجرين واإلجتار باالشخاصمستهدفني خصيص ا جمتمعات أو جمموعات األشخاص الضعيفة يف هدف ختفيض الطلب على هذه اجلرائم؛
املتخص حول مراقبة استياد/تصدير/عبور األسلحة النارية؛
 تقدمي التدريبّ
 تقدمي جلسات توجيهية يف املوقع لضباط احلدود يف مواقع منتقاة؛ حتسني البنية التحتية لبعض املراكز احلدودية (مبا يف ذلك االعتماد على الذات واالتصاالت) تقدمي املعدات الالزمةوالدعم اللوجسيت من أجل تعزيز الدوريات وكشف الوثائق املزورة على احلدود؛

التكلفة املق ّدرة 4.125.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر)
المخرج  :2-2تعزيز القدرة على الكشف واالعتراض في المطارات الدولية

منذ عام  ،2010واملكتب ينفذ مشروع " ُسبل االتصال بني املطارات 12ملكافحة االجتار غي املشروع باملخدرات على طول
طريق الكوكايني من أمريكا الالتينية إىل أوروبا عب غرب أفريقيا .ويضم هذا املشروع  20بلدا يف أمريكا الالتينية ومنطقة
الكارييب وغرب أفريقيا .وهو يدعم إقامة فرق عمل مشرتكة بني الوكاالت العرتاض املخدرات يف املطارات ،مرتبطة ببعضها
البعض عب منظومة مراسلة شبكة اإلنفاذ اجلمركي ) ،(GENcommمع إمكانية الوصول املباشر إىل قواعد بيانات اإلنرتبول
عن طريق النظام العاملي التصاالت الشرطة  .I-24/7وباستلثناء مايل ،ال يوجد بلد من البلدان املستهدفة يف منطقة
الساحل ضمن املشروع .وميكن استخدام مشروع " ُسبل االتصال بني املطارات" ملكافحة االجتار باملخدرات واإلرهاب (من
خالل مراقبة الركاب املفروضة قيود على سفرهم) وكذلك لكشف ومنع أي نوع من أنواع االجتار غي املشروع.

األنشطة:

 تقييم املنظومة والتكنولوجيا األمنية احلالية يف املطارات الدولية يف العواصم؛
 دعم إنشاء فرق عمل مشرتكة بني الوكاالت العرتاض املخدرات يف املطارات (اتفاق مشرتك بني املؤسسات
واتفاقات مع شركات الطيان واملقرات واملعدات)؛

 تدريب موظفي فرق العمل املشرتكة بني الوكاالت العرتاض املخدرات يف املطارات على مجع املعلومات االستخبارية
وتبادهلا ،وحتديد املالمح الشخصية )مبا فيهم من مقاتلني ارهابيني اجانب حمتملني) للركاب وتصنيف البضائع ،وغي
ذلك؛

 إجراء دورات توجيهية يف املوقع ملوظفي فرق العمل املشرتكة بني الوكاالت العرتاض املخدرات يف املطارات؛

 12البلدان احلالية الشريكة يف املشروع يف أفريقيا هي بنني وتوغو والرأس األخضر والسنغال وغانا وغامبيا وغينيا والكاميون وكوت ديفوار وكينيا ومايل
وموزمبيق والنيجر ونيجييا .أما أثيوبيا وجنوب أفريقيا واملغرب فهم أعضاء منتسبون.
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 تقدمي املساعدة ،عند الطلب ،إلتاحة سبل الوصول إىل منظومة مراسلة شبكة اإلنفاذ اجلمركي ونظام اإلنرتبول I-
 ،24/7وتدريب املوظفني على استخدامهما.

التكاليف املق ّدرة 2.007.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو ومايل وموريتانيا والنيجر

وتشاد)13

المخرج :3-2قدرات الكشف والمنع في الموانئ البحرية والموانئ الجافة معززة

إن حاويات الشحن جزء هام من سلسلة اإلمداد الشرعية ،إال أنه من املمكن استخدامها لتهريب البضائع غي املشروعة،
ملثل املخدرات والسالئف الكيميائية واألسلحة واملتفجرات واألشكال األخرى من املمنوعات .وهناك خطورة تتملثل يف
إمكانية استخدامها أيضا يف هجمات إرهابية مباشرة .ويهدف البنامج العاملي ملراقبة احلاويات 14إىل مساعدة احلكومات يف
فعالة على احلاويات والتصدي بفعالية الستخدام احلاويات يف االجتار غي املشروع
البلدان النامية على أرساء مراقبة ّ
باملخدرات وغيه من األنشطة غي املشروعة .وجيري إنشاء وحدات خمصصة ملراقبة املوانئ تضم موظفي اجلمارك وغيهم من
موظفي إنفاذ القانون يف بعض بلدان غرب أفريقيا ،وجيرى تدريب املوظفني وجتهيزهم على التعرف على حاويات الشحن
شديدة اخلطورة وفحصها بأدىن قدر من تعطيل للتجارة واألعمال املشروعة .وقد أنشأ البنامج العاملي ملراقبة احلاويات حىت
اآلن  28وحدة عمليات ملراقبة املوانئ يف  17بلدا.

األنشطة:

 إجراء تقييمات شاملة للبنية التحتية للموانئ وأنظمة التحكم؛ دعم وضع وتوقيع مذكرات تفاهم مشرتكة بني أجهزة إنفاذ القانون للتعاون يف املوانئ؛مصممة خصيصا حول أساليب التصنيف ،واالختيار /التفتيش ،واإلدارة النزيهة وغي
 -تطوير وتقدمي برامج تدريبية ّ

ذلك؛
 رفع مستوى الوعي داخل القطاع اخلاص حول وجود الوحدات املشرتكة ملراقبة املوانئ؛ -تنظيم دورات تدريبية وجوالت دراسية وتدريب عملي ألعضاء الفريق يف الوحدة املشرتكة ملراقبة املوانئ؛

 تنظيم التدريب املتخص على التصنيف وتقييم املخاطر بالنسبة حلركة األسلحة النارية يف احلاويات؛ تنظيم التدريب املتخص من أجل تعزيز نزاهة أعضاء الوحدات املشرتكة ملراقبة املوانئ؛ تعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي ،ال سيما من خالل استخدام منظومة مراسلة شبكة اإلنفاذ اجلمركي التابعةملنظمة اجلمارك العاملية؛
مكون الشبكة العاملية من برنامج مراقبة احلاويات إىل أقصى ح ّد عن طريق االضطالع بأنشطة للرتويج
 زيادة ّللتعاون فيما بني الوحدات املشرتكة ملراقبة املوانئ يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد.

 13سبق احلصول على متويل ملايل.
 14البلدان الشريكة احلالية هي :بنني والرأس األخضر وغانا والسنغال وتوغو
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التكاليف املق ّدرة 1.727.000 :دوالر أمريكي (كوت ديفوار وغينيا كوناكري)
المخرج  :4-2قدرات تبادل المعلومات واإلتصاالت بين أجهزة األمن الوطنية واإلقليمية معززة
آليات تنظيمية من أجل التعاون لألمن اإلقليمي غي موجودة يف الساحل .ولكن ،التعاون عب احلدود هو ضروري من أجل
مواجهة العنف املتطرف واجلرائم املنظمة عب الوطنية .تعزيز القدرات العملية وتبادل املعلومات بني دول الساحل الذي يسمح
تبادل اإلستخبارات هو من األمهية احلامسة .ميكن إجناز هذا ملثالا من خالل اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل ،وهي منظمة

لألمن والتطور ،اقيمت يف  ٢٠١٤من حكومات البوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانياونيجر ،اليت قد قدم هلا مكتب األمم
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية اخلبة القانونية يف الصياغة ،اليت نتجت يف إطالق املنهج لألمن التعاوين للمجموعة اخلمسية
ملنطقة الساحل.

األنشطة:
 إنتاج حتليل للوضع وللحاجات ذات عالقة هبدف التوصل إىل فهم أفضل لعمليات التدخل وخطوط األساس اليتميكن على اساسها حتديد املؤشرات وسبل التحقق؛
 تقدمي املعدات وجتديد األبنية؛ تقدمي أجهزة الكمبيوتر ومعدات املكاتب ،برامج حتليل املعلومات ذات صلة باجلرمية ،معدات التواصل وغي معداتتقنية ذات صلة؛
 تقدمي تدريبات متخصصة حول حتليل اإلستخبارات اجلنائية وتطوير طريقة تشغيل موحدة؛ تقدمي تدريبات حول تقنيات حتديد منطي ملواصفات املشبوهني ،مجع اإلستخبارات ،التحليل والتبادل ،حامل النقديةواملقاتلني اإلرهابيني األجانب ،كما وحول تقنيات التحقيق واإلبالغ؛
 إقامة نظام إرشاد؛ -تقدمي املساعدة القانونية للدول الطالبة للتأكد أن تشريعاهتم تسمح لتبادل املعلومات؛

التكاليف املق ّدرة 2.000.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو  ،تشاد مايل ،موريتانيا ونيجر)
الناتج ُّ :3
تمكن موظفي العدالة الجنائية الخاضعين للمساءلة من التحقيق في القضايا الجنائية ومالحقة مرتكبيها
والفصل فيها على نحو أكثر فعالية وإنصاف وكفاءة
المخرج  :1-3تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية ألجهزة إنفاذ القانون

إن انعدام اللثقة باملؤسسات احلكومية وإساءة استخدام القوة من جانب قوات األمن خيلقان أرضية خصبة لإلرهاب واألنشطة
ويقوضان التحقيق الفعال يف القضايا .إضافة إىل ذلك ،فإن اللثغرات اإلدارية ،مقرونة بعدم وجود سياسة
اإلجرامية األخرىّ ،
حقيقية إلدارة املوارد البشرية ،وممارسات التعيني والتناوب والرتقية غي الشفافة ،تطرح مشاكل خطية أمام النزاهة والقدرات
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املؤسسية .وتتطلب أوجه القصور هذه التزاما من الدول ،وذلك من خالل اهليئات اإلدارية لألجهزة املعنية ،بإصالح أجهزة
إنفاذ القانون اخلاصة هبا ،وحتسني ممارسات إدارة املوارد البشرية اخلاصة هبا ،وحتسني املسؤولية .أي إصالح يعين التزام البلدان
يف منطقة الساحل هبذا الوصف وبفكرة التغيي يف السياسات العامة وهي تتعهد بالشروع يف عملية حتسني اإلطار اإلداري
وإطار إنفاذ القانون.

األنشطة:

 -تعهد احباث ومجع البيانات من أجل تشخي

الروابط بني الفساد وطرق أخرى للجرمية املنظمة عب الوطنية

واإلرهاب من أجل تركيز اجلهود على احلاجات األكلثر ضرورة وذات صلة ،كما ومن أجل املناصرة من أجل
إصالح أجهزة انفاذ القانون و/أو قطاع األمن يف دول الساحل؛
 تنظيم ورشات عمل إقليمية من أجل مشاركة نتائج األحباث وتسهيل تبادل املمارسات اجليدة بني احلكومات،الصحافيون ،واجملتمع املدين؛
 تطوير ودعم اسرتاتيجيات الرقابة الوطنية واإلقليمية املوجودة؛ إجراء ورشات عمل تدريبية ملؤسسات تدريبية وطنية ،لصحافيني والجملتمع املدين حول النزاهة واألخالقيات منأجل دعم الرقابة الداخلية واخلارجية إلنفاذ القانون؛
 دعم السلطات الوطنية وتقدمي خدمات استشارية ذات صلة من أجل حتسني تنظيم هيئات انفاذ القانون ،مبا فيهمختصي املوارد ،ختطيط املوارد البشرية وبرامج تدريب مستمرة؛
 وضع دورات للنزاهة واألخالق وتنظيم دورات تدريب املدربني يف مؤسسات التدريب الوطنية من أجل دعم الرقابةالقانون؛

الداخلية واخلارجية إلنفاذ
 تقدمي ورشات عمل ،إقامة اجراءت تشغيلية موحدة وقاعدة بيانات من أجل متابعة القضايا ،دعم اليات تقدميالشكاوى ،وإجراء حتريات عن اخللفية وأليات التدقيق من أجل أن يبين أعضاء املستقبل قدرات وحدات الرقابة يف
أجهزة إنفاذ القانون ويف نظم العدالة اجلنائية املدنية و/أو العدالة اجلنائية العسكرية على التحقيق يف إساءة
استخدام القوة من جانب موظفي وحدات إنفاذ القانون املدنيني والعسكريني؛
 تنظيم ورشات عمل وطنية من أجل جعل اإلجراءت الرقابة والنزاهة والشفافية القانونية تتماشى مع األدواتالدولية ؛
 تقدمي الدعم اللوجيسيت من أجل تنفيذ/تطوير اليات رقابة متعلقة بللتحقيقات القضائية؛ دعم إدراج التدريب عب االنرتنت حول أبعاد التحقيقات اجلنائية املتعلقة حبقوق اإلنسان والرقابة للقضاة وموظفيإنفاذ القانون؛

التكاليف املق ّدرة 3.450.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا)
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المخرج  :2-3استعراض و دعم آليات ضمانة نزاهة موظفي العدالة
إن القضاء الفاسد يشكل عائقا خطيا أمام جناح أيّة إسرتاتيجية ملكافحة الفساد .فالسلطة القضائية املنقوصة أخالقيا تعين
املصممة للح ّد من اجلرمية املنظمة واالجتار غي املشروع واإلرهاب والفساد ،بغض النظر
تعطيل اآلليات القانونية واملؤسسية ّ
عن استهدافها السليم وكفاءهتا وأمانتها .ومع األسف ،تطفو األدلة على السطح باطراد وعلى حنو متزايد حول استشراء
الفساد يف نظام العدالة اجلنائية يف ع ّدة بلدان يف منطقة الساحل.

األنشطة:

 إجراء تقييمات للنزاهة؛ تقدمي الدعم لعمليات التفتيش الداخلي (إنشاء/تعزيز فرق التفتيش واملعدات واإلجراءات واألدلّة الالزمة للتحقيق يفقضايا الفساد ،وتدريب املوظفني ومساعدهتم يف تنفيذ خطط عمل خاصة بنزاهة القضاء يف مناطق منتقاة)؛
 تقدمي الدعم لوضع/مراجعة مدونة األخالقيات للمسؤولني يف السلطة القضائية؛ تصميم دورات وتوفي التدريب للمسؤولني يف السلطة القضائية وغيهم من موظفي القضاء على األخالق والنزاهة؛ -إجراء محالت توعية لتعريف العامة بالنظام القضائي وإجراءاته.

التكاليف املق ّدرة 2.098.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر)
المخرج  :3-3دعم مؤسسات التدريب بغية تحسين بنيتها التحتية ومناهجها
على الرغم من أن معظم بلدان الساحل متلك مناهج تدريبية أولية لتدريب القضاة اجلدد أو املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون،
فإن البىن التدريبية تعاين من نق حاد يف املوارد .ومثّة حاجة أيضا الستعراض برامج/مناهج التدريب القائمة لتستجيب على
حنو أفضل ألحدث التطورات يف جمال التشريعات واملمارسات .ففي بعض البلدان ال يوجد دفق منتظم من املوظفني اجلدد،
يعسر على األجهزة املتلقية استيعاب هذه األعداد الكبية.
وتتملثل سياسة التوظيف بالتعيينات اجلماعية بصورة أكب ،مما ّ
وفيما يتعلق بالتدريب املتواصل ،فال توجد نظم منظمة لتقدميه بشكل منهجي .وال يتم اختيار املتدربني بأسلوب شفاف قائم
على املبادئ ،كما أن سياسات تناوب املوظفني ال تسمح بتحسني استدامة إجراءات بناء القدرات.

األنشطة:

 دعم تنقيح وحتديث املناهج والبامج اخلاصة مبؤسسات التدريب الوطنية (املعاهد التدريبية/مدارس القضاة وموظفيإنفاذ القانون) يف جماالت اإلرهاب واجلرمية املنظمة واالجتار غي املشروع ومكافحة الفساد واإلجتار باألشخاص
وهتريب املهاجرين وجرائم احلياة البية والغابات كما واإلجتار باملمتلكات اللثقافية؛
 تقدمي الدعم لتحرير وطباعة املناهج التدريبية اجلديدة؛ تقدمي اخلدمات االستشارية للمدارس التدريبية الوطنية يف دول الساحل إلدماج الوحدات التدريبية وأساليب التدريباألخرى اخلاصة باملكتب يف مناهجها التدريبية .وستُدرج اجلوانب املتعلقة حبقوق اإلنسان بشكل كامل يف البامج؛
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 دعم حتسينات البنية التحتية ملؤسسات التدريب الوطنية (الشرطة واجلمارك والدرك والقضاة) .وهذا يشمل معداتتكنولوجيا املعلومات ،واالعتماد على الطاقة الذاتية ،واملركبات املستعملة للممارسات اخلاصة باألحباث ،وغي ذلك؛
 تنظيم ورش عمل متقدمة لتدريب املدربني للمدربني يف مؤسسات التدريب الوطنية؛ دعم املدربني من أجل أن يقدموا دورات تدريبية يف مدارس تدريب أو أي مكان عام آخر؛ -توفي أدوات املساعدة التقنية واملنشورات التقنية لتسهيل نقل املعرفة املتخصصة.

التكاليف املق ّدرة 3.057.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر وتشاد)
المخرج  :4-3التدريبات على تقنيات التحقيق في شتى أنواع الجرائم الخطيرة بما فيها مكافحة اإلرهاب واإلتجار
الغير المشروع واالتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين وتبيض األموال والفساد واإلتجار بالممتلكات الثقافية وجرائم
الحياة البرية والغابات معززة

يقتصر املنع يف معظم بلدان الساحل جنوب الصحراء الكبى على إلقاء القبض على اجلناة يف حالة تلبس وإدخاهلم عب
نظام العدالة اجلنائية يف أسرع وقت ممكن .ونتيجة لذلك ،فإنه نادراا ما ُجترى حتقيقات طويلة األجل أو حتقيقات تعقبية
تراجعية ،ويرجع ذلك جزئيا إىل خطر الفساد والتنافس فيما بني اخلدمات ،وعدم وجود اللثقة بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف
نظام العدالة اجلنائية .بالنظر إىل الطريقة اليت تعمل هبا عصابات اجلرمية واجلماعات اإلرهابية ،فإن ملثل هذا النهج إلنفاذ
القانون لن يسفر إال عن نتائج قصية األمد وسيفشل يف املسامهة يف تفكيك اجلماعات اإلجرامية على املدى الطويل .ويف
بلدان الساحل الناطقة بالفرنسية نادراا ما يتوىل مجع األدلة يف القضايا املعقدة اخلاصة باإلرهاب وغيه من اجلرائم اخلطية أحد
قضاة التحقيق أو أحد أعضاء النيابة العامة ،باالستعانة مبوارد الشرطة القضائية .إضافة إىل ذلك ،يوضح تقرير التقييم املستقل
األخي ألحد مشاريع املكتب الذي أجري يف غرب أفريقيا (املشروع رقم  )XAW/U53أن البلدان ما زالت ال تركز مبا فيه
الكفاية على مكوّن اجلرائم املالية يف اجلرائم األصلية ،أي أهنا ال تدرج جرمية غسل األموال يف حتقيقاهتا ومالحقاهتا القضائية.
وال يسع استجابات العدالة اجلنائية سوى االستفادة من هذا النهج األكلثر ابتكارا املوجّه حنو املوجودات ،األمر الذي
يستدعي زيادة تدريب أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية على مكافحة غسل األموال وإجراء التحقيقات املوروثة.
مكافحة اإلرهاب

األنشطة:

 إنتاج حتليل للوضع وللحاجات ذات عالقة هبدف التوصل إىل فهم أفضل لعمليات التدخل وخطوط األساس اليت
ميكن على اساسها حتديد املؤشرات وسبل التحقق؛

مصممة خصيصا حول تقنيات التحقيق واإلجراءات اجلنائية ذات الصلة جبرائم اإلرهاب ،مبا
 تنظيم دورات تدريبية ّ
فيا تلك املرتكبة من املقاتلني اإلرهابيني األجانب( ،من شأن ورش العمل التدريبية التعريف بالوحدة التدريبية
اجلديدة للمكتب حول تعاون الشرطة يف منطقة الساحل :مكافحة اإلرهاب يف منطقة الساحل :اإلطار القانوين،
وتقنيات التحقيق وتعاون الشرطة)؛

16

 تنظيم زيارات دراسية لكبار املدعني العامني والقضاة واحملققني إىل املؤسسات يف البلدان اليت لديها ممارسات
وترتيبات متطورة يف جماالت مكافحة اإلرهاب واإلجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين ،وكذلك يف البلدان ذات
السلطات املركزية الوطنية الفعالة للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛

 دعم وضع إجراءات التشغيل املوحدة للتحقيق يف قضايا اإلرهاب ،مبا فيها تلك اليت تشمل املقاتلني اإلرهابيني
األجانب؛

 دعم تدريبات الوحدات اخلاصة يف الشرطة والدرك واحلرس الوطين مبا فيها تلك املتعلقة بكشف املقاتلني
اإلرهابيني األجانب.
االتجار بالمخدرات واالتجار غير المشروع والجريمة المنظمة

األنشطة:

 -ترمجة برامج املكتب التدريبية املستندة إىل احلاسوب وبدء العمل هبا يف مجيع بلدان الساحل؛

 تنظيم حلقات دراسية 15تدريبية (وطنية ودون إقليمية) يف العواصم وغيها من املدن الكبى ملوظفي إنفاذ القانونوموظفي العدالة ،مع تكييف احملتوى وفقا للدور الذي تلعبه جمموعات املتدربني يف خمتلف مراحل نظام العدالة اجلنائية؛
 تنظيم الفعاليات لتعزيز التعاون عب احلدود فيما بني موظفي إنفاذ القانون وسلطات القضاء واالدعاء العامواملنظمات احلكومية اليت تركز على مراقبة احلدود ،واملبادرات املشرتكة يف جمال إنفاذ القانون ،والتحقيقات الفعالة
املشرتكة ،وتبادل املعلومات االستخبارية ،ومجع البيانات ،واإلبالغ؛
 دعم وضع إجراءات تشغيل موحدة للتحقيقات يف قضايا االجتار غي املشروع واجلرمية املنظمة؛ تقدمي تدريبات حول كشف وحتقيق ومرافعات اإلدعاء لتهريب املهاجرين وترويج اإلحرتام الكامل حلقوق الضحاياواملهاجرين يف نفس احلني؛
 تقدمي تدريبات حول كشف وحتقيق ومرافعات اإلدعاء لإلجتار باملمتلكات اللثقافية وجرائم احلياة البية والغابات .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

األنشطة:

 مساعدة الدول األعضاء يف بناء القدرات املؤسسية من خالل تقدمي النصائح حول احلكم واإلدارة ،و/أو إكتساب
املعدات/املقومات التكنولوجيا واملعلومات الالزمة من اجل حتقيقات ومالحقة اجلرائم اجلسيمة؛

 تدريب موظفي وحدة التحريات املالية على حتليل املعلومات املالية ذات العالقة ،على سبيل امللثال ،بغسل األموال
عن طريق التجارة ،وحباملي النقدية ونظم حتويل األموال ،فضال عن استخدام برجميات وأدوات التحليل؛

 وضع وتنفيذ دورات تدريبية متقدمة حول التحليل املايل وإدارة وحدة التحريات املالية ملوظفي ومديري الوحدة؛

 15على سبيل امللثال تقنيات التحري اخلاصة واملراقبة واإلجراءات اجلنائية وإدارة املخبين ومجع املعلومات االستخبارية وحتليلها ،وطرق استخالص املعلومات
وصياغة التقارير وحقوق اإلنسان وغي ذلك.
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 تقدمي التدريب على التحقيقات املالية للمحققني املاليني املعنيني بإنفاذ القانون ،فضال عن املدعني العامني والقضاة،
على األخذ يف احلسبان البعد اخلاص باجلرائم املالية عند التحقيق يف/املالحقة القضائية ملرتكيب /حلكم يف اجلرائم
األصلية؛

 تدريب احملققني على عمليات متويل غسل األموال/متويل اإلرهاب احملتملة باستخدام حاملي النقدية ،وعلى إستخدام
اإلنرتنت من أجل حتريض استقدام املقاتلني اإلرهابيني األجانب؛

 الرتويج للتعاون اإلقليمي بشأن املسائل املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملساعدة يف هذا التعاون ،مبا
فيها املسائل املتعلقة باملقاتلني اإلرهابيني األجانب؛
 دعم وحدات التحريات املالية لتعزيز التعاون ودعم جهود اسرتداد األموال؛
 تشجيع وحدات التحريات املالية إلبرام االتفاقيات اللثنائية ملكافحة متويل اإلرهاب وغسل األموال.

التكاليف املق ّدرة 4.090.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر)
المخرج  :5-3التعاون فيما بين الشرطة ومؤسسات العدالة وتوفير التوجيه للتحقيقات الجنائية معزز

لقد ثبُت أن تنفيذ اخلدمات التوجيهية/االستشارية حل جذاب على حنو خاص عند تعزيز القدرات ،ألنه يتيح التفاعل مع
الوكاالت املستفيدة بشكل يومي ،من أجل إسداء املشورة واإلرشادات يف القضايا احلقيقية .وهذا يقطع شوطا طويال يف
تكريس املعارف املكتسبة حديلثا أو آليات التعاون يف عادات العمل .وهو ميلثل أيضا وسيلة لدعم القضاة واحملققني ،الذين قد
يتعرضون للكلثي من الضغوط اخلارجية عند التحقيق يف و/أو مالحقة قضايا اجلرمية املنظمة .وقد ترتاوح هذه الضغوط من
عروض الرشوة إىل التهديدات اجلسدية.

األنشطة:

 توعية القضاة حول معاجلة وإدارة القضايا ،وخاصة قضايا اجلرمية املنظمة ،بصورة كفوءة؛
 إسداء املشورة ملسؤويل إنفاذ القانون والقضاة حول املبادئ العامة ،مبا يف ذلك حقوق اإلنسان ،املرتبطة بإجراء
حتقيقات متعمقة؛

 تعزيز إجياد السبل والوسائل املناسبة لتحسني التعاون بني احملققني والقضاة ،من خالل االجتماعات املنتظمة على
سبيل امللثال؛

 مرافقة احملققني والقضاة يف عملهم اليومي؛
 توفي املعدات للوكاالت املستفيدة وفق احلاجة (ملثل معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساسية،
والتجديدات احملدودة ،وغيها).

التكلفة املق ّدرة 3.520.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر)
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المخرج  :6-3تنظيم وإدارة حجم القضايا أمام المحكمة معزز
كمية القضايا املتأخرة املرتاكمة هي ما مييز نظم العدالة اجلنائية يف منطقة الساحل .وعواقب ذلك متعددة اجلوانب :فتطول
جدا فرتات تداول القضايا ،ويكب عدد احملبوسني احتياطيا ،وتتعدد فرص الفساد أما اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية،
وتنعدم القدرة على إيالء األولوية لقضايا اجلرمية املنظمة وقضايا اإلرهاب من غيها من القضايا يف عمل نظام العدالة اجلنائية.

األنشطة:

 استعراض إدارة القضايا يف مكاتب أعضاء النيابة العامة واحملاكم وتقدمي املشورة بشأن جماالت التحسني؛
 تقدمي املشورة وبناء القدرات والتدريب واملساعدة التقنية لتعزيز ما يلي:




التحسينات يف تسجيل/تتبع/حفظ القضايا عب الوسائل املناسبة (نظم ملفات القضايا الورقية أو األنظمة
اإللكرتونية)؛
حتويل القضايا األقل خطورة ،مبا يف ذلك القضايا اليت تشمل األطفال والشباب ،على سبيل امللثال ،لبدائل
املالحقة القضائية أو بدائل السجن؛
أعضاء النيابات العامة وقضاة التحقيق ،وكذلك

ختص
تسريع القضايا األكلثر خطورة ،وال سيما من خالل ّ
احملاكم يف اجلرمية املنظمة وقضايا اإلرهاب ،مبا فيها تلك املتعلقة باملقاتلني اإلرهابيني األجانب.

التكاليف املق ّدرة 2.480.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر)
المخرج  :7-3تحديد الممتلكات واإلستيالء والمصادرة والتدبير معززين من أجل ضمن الجوانب المادية والمالية
من القرارات القضائية في التعامل القضائي العادي في القضايا المالية

عند قياس الفعالية القصوى لأنظمة مكافحة غسل األموال/مكافحة متويل اإلرهاب ،ينبغي للمرء أال يأخذ يف االعتبار القدرات
املؤسسية والتقنية (إنشاء وتشغيل وحدات التحريات املالية ،وأقسام اجلرائم املالية داخل أجهزة إنفاذ القانون والسلطات
القضائية ،وعدد تقارير املعامالت املشبوهة ،وعدد اإلدانات بارتكاب غسل األموال وغيها) فحسب ،بل وأيضا فعالية ضبط
املوجودات ومصادرهتا وإدارهتا .فقد أجرى املكتب يف أوائل عام  2013حبلثا متعمقا يف ع ّدة بلدان يف غرب أفريقيا،
كون املوروث لغسل األموال ويقرتح إنشاء شبكة مشرتكة بني الوكاالت السرتداد
سيساعد البلدان على حتسني إدارة امل ّ
املوجودات يف غرب أفريقيا.
األنشطة:

 مواصلة تطوير وتعزيز الشبكات اإلقليمية وغي الرمسية ملصادرة/حجز املوجودات للممارسني (على غرار شبكة
كامدين املشرتكة بني الوكاالت السرتداد املوجودات (كارين)  -يف أوروبا ،وشبكة اجلنوب األفريقي املشرتكة بني
الوكاالت السرتداد املوجودات (أرينسا)  -يف جنوب أفريقيا ،وشبكة اسرتداد املوجودات التابعة لفرقة العمل املعنية
باإلجراءات املالية يف أمريكا اجلنوبية ملكافحة غسل األموال -يف أمريكا الالتينية؛
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 دعم مشاركة بلدان الساحل يف الشبكة املقرتحة لغرب أفريقيا اليت هي على غرار الشبكة املشرتكة بني الوكاالت
السرتداد املوجودات (آرين)؛

 تقدمي املساعدة التقنية لبلدان الساحل ملساعدهتا يف وضع وتنفيذ التشريعات واللوائح واملبادئ التوجيهية
والسياسات اخلاصة بإدارة املوجودات ،وبناء القدرات إلدارة العائدات املتحصلة من اجلرمية بشكل فعال.

التكاليف املق ّدرة 2.230.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر)
الناتج  :4األدلة العلمية في دعم التحقيقات واإلجراءات القضائية منتجة
المخرج  :1-4تحسين القدرات على تحليل المخدرات والمواد الكيميائية
يف حني متتلك مايل والنيجر بعض القدرات األساسية على حتليل املخدرات الذي تقوم به خمتبات منفصلة عن الشرطة ،ال
تستطيع موريتانيا وبوركينا فاسو وليبيا وتشاد احلصول على خدمات حتليل املخدرات العاملة بشكل حسن.

األنشطة:
 تقييم البنية التحتية الوطنية واملعدات والقدرات البشرية يف جمال حتليل املخدرات؛
 على الصعيد الوطين ،حتديد مقرات مناسبة للمختبات (إن مل تكن هذه املقار موجودة) وتوفي املطلوب من
التجديدات واملعدات واملواد واللوازم االستهالكية؛

 املساعدة يف تعيني الطاقم العلمي على النحو املطلوب ،وتقدمي التدريب الوطين/دون اإلقليمي واجللسات التوجيهية؛

 الرتويج لتنفيذ تدابي ضمان اجلودة والتحاق املختبات بشكل مستمر يف التدريبات التعاونية الدولية اليت ينفذها
املكتب؛

 رفع الوعي داخل أجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي وتقدمي التدريب حول أمهية األدلة العلمية يف التحقيقات
واإلجراءات القضائية ،وتعزيز خدمات املختبات املتوفرة يف البلدان املعنية من أجل ضمان استخدامها على أكمل
وجه؛

 الرتويج للتعاون اإلقليمي فيما بني املختبات يف منطقة الساحل ،وكذلك يف غرب أفريقيا واملغرب العريب فضالا عن
اهلياكل واآلليات الدولية املختصة.

التكاليف املق ّدرة 2.100.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وليبيا

 16سبق احلصول على متويل لبوركينا فاسو.
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والنيجر)16

المخرج  :2-4تعزيز التحقيقات في مسرح الجريمة وتحليل بصمات األصابع والقذائف والمستندات

متلك بلدان الساحل وحدة طب شرعي مسؤولة عن التحقيقات يف مسرح اجلرمية والتعامل مع بصمات األصابع .ومع ذلك،
ال يتم االستفادة من هذه اخلدمات مبا فيه الكفاية .ويرجع ذلك أساساا إىل ضعف إدماج هذه اخلدمات يف العمل اليومي
ألجهزة إنفاذ القانون يف منطقة الساحل ،والنعدام الوعي بوحدات الطب الشرعي تلك وضعف قدراهتا .وبتعبي أد ّق ،فإن
هذه الوحدات تفتقر إىل الكوادر املؤهلة واملدربة ،واملقرات واملعدات املالئمة ،فضال عن خمصصات امليزانية لدعم عملياهتا.
متلك كلّ من النيجر وبوركينا فاسو خمتبا للطب الشرعي منفصال عن خدمة اهلوية القضائية إلجراء حتليالت الطب الشرعي
اإلضافية .بالرغم من كون النيجر أفضل جتهيزا ،فإن كال املختبين يف النيجر وبوركينا فاسو ال يعمالن .ومتلك كل من مايل
والنيجر خمتبات طب شرعي تعمل كمنابر مشرتكة للشرطة والدرك.
األنشطة:
 تقييم بىن الطب العديل التحتية الوطنية ومعداته وقدراته البشرية؛
 جتديد املباين وتوفي املعدات واملواد واللوازم االستهالكية على الصعيد الوطين؛
 تقدمي الدورات التدريبية والتوجيهية الوطنية/اإلقليمية وإسداء املشورة بشأن اإلطار القانوين املطلوب لتقدمي خدمات
الطب الشرعي؛

 تعزيز تنفيذ تدابي ضمان اجلودة وإحلاق املختبات يف خمططات اختبار الكفاءة؛

 رفع الوعي داخل أجهزة إنفاذ القانون ونظام العدالة حول أمهية األدلة العلمية يف التحقيقات واإلجراءات
القضائية ،وكذلك الرتويج للخدمات املختبية املتوفرة يف البلد املعين من أجل ضمان استخدامها على أكمل
وجه؛

 الرتويج للتعاون اإلقليمي فيما بني املختبات يف منطقة الساحل ،وكذلك يف غرب أفريقيا واملغرب العريب بشكل
عام.

 توعية احملققني يف مسرح اجلرمية وتدريبهم على محاية األدلّة؛
 تدريب أول املستجيبني [عناصر التدخل األوىل] يف مسرح اجلرمية على معاجلة مسارح اجلرمية معاجل اة كفوءة مبا يف
ذلك فرض طوق أمين على مسرح اجلرمية.

التكاليف املق ّدرة 3.625.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وليبيا

والنيجر)17

المخرج  :3-4القدرات األساسية على اعتراض االتصاالت والتحليل الجنائي لبيانات الحاسوب معززة

خالفاا لبلدان الساحل يف مشال أفريقيا (باستلثناء ليبيا) ،فإن البلدان الواقعة يف غرب أفريقيا ال متلك قدرة التحاليل اجلنائية
احلاسوبية من أجل إجراء الفحوصات باألجهزة اإللكرتونية والرقمية (بطاقات حتديد هوية املشرتك  ،SIMوالكاميات
واهلواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر وغيها) واليت يشيع استخدامها يف خمتلف أشكال اجلرائم املنظمة وجرائم الفضاء
 17نفس املرجع السابق
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اإللكرتوين ،وكذلك اليت يتم ضبطها خالل تدخالت إنفاذ القانون .باإلضافة إىل ذلك ،ال ميلك سوى عدد قليل من البلدان
يف املنطقة أنظمة اعرتاض اإلتصاالت لغرض التحقيقات اجلنائية.
األنشطة:

 تقييم البىن التحتية للطب الشرعي الوطين ومعداته وقدراته البشرية اليت ميكن بناء قدرات التحليل اجلنائي لبيانات
احلاسوب عليها؛

 حتديد االحتياجات من املعدات ،مبا يف ذلك صيانتها؛

كل دولة؛
 شراء معدات اعرتاض املكاملات اهلاتفية حبسب االحتياجات احمل ّددة ل ّ

لمقرات املناسبة ،فضالا عن دعم جتديدها وحتديلثها ،وذلك من
 على الصعيد الوطين ،إجراء تقييمات للبىن التحتية ل ّ
خالل توفي املعدات واملواد واللوازم االستهالكية؛
 تنظيم الدورات التدريبية والتوجيهية الوطنية/دون اإلقليمية ،وإسداء املشورة بشأن اإلطار القانوين الالزم لتقدمي تلك
اخلدمات؛
 رفع الوعي داخل أجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي حول أمهية األدلة العلمية يف التحقيقات واإلجراءات
القضائية ،وتعزيز اخلدمات املختبية املتوفرة يف البلد املعين من أجل ضمان استخدامها على أكمل وجه؛
 الرتويج للتعاون اإلقليمي فيما بني املختبات يف منطقة الساحل ،ويف غرب أفريقيا واملغرب العريب بشكل عام.

التكاليف املق ّدرة 2.510.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل

والنيجر)18

المخرج  :4-4تعزيز القدرات على تطبيق تدابير مراقبة األسلحة النارية للحد من انتشار األسلحة النووية ومنع
مكافحة االتجار غير المشروع بها.
أي بلد من بلدان منطقة الساحل حاليا آالت لوسم األسلحة اململوكة للجيش وقوات األمن بصورة قانونية .وتعتب
ال ميلك ّ
آالت الوسم هذه حامسة األمهية الستحداث آلية تتبع لألسلحة .ومن ناحية حفظ السجالت ،فلثمة حاجة إىل وضع قواعد
بيانات إلكرتونية تنطبق على األسلحة اليت حتتفظ هبا كل من القوات العسكرية واألمنية.

األنشطة:

 دعم برامج التسجيل/اجلمع والتدمي الطوعي لألسلحة النارية والذخائر ،بالتعاون الوثيق مع السلطات احلكومية
ومنظمات اجملتمع املدين؛
 تقدمي املشورة القانونية والدعم التقين لتعزيز التدمي املبكر لألسلحة النارية والذخائر املضبوطة؛

 تقدمي املشورة الفنية واملعدات ،ملثل البجميات واألجهزة ،من أجل تعزيز النظم الوطنية حلفظ السجالت ،وال سيما
لألسلحة النارية املضبوطة واملصادرة وتسهيل تتبعها؛
 18نفس املرجع السابق
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 تقدمي الدعم التقين وبعض املعدات ملثل كاميات الدوائر التلفزيونية املغلقة ،وأنظمة اإلنذار ،واألبواب اآلمنة،
وبرجميات وأجهزة حفظ السجالت لتعزيز أمن التخزين والقدرة على إدارة املخزونات ،وال سيما يف مستودعات
األسلحة املضبوطة واملصادرة؛

 تقدمي املشورة الفنية واملعدات ،ملثل آالت وسم األسلحة النارية ومركبات النقل اخلاصة هبا ،وبناء القدرات األساسية
على تنفيذ التدابي الوقائية ملراقبة األسلحة النارية (ملثل الوسم والتتبع وحفظ السجالت؛ وضوابط االستياد/التصدير
والعبور).

التكاليف املق ّدرة 4.674.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومايل والنيجر مع أنشطة منتقاة يف اجلزائر
وموريتانيا)
الناتج  :5تحسين في وصول ومعاملة الناس الذين هم في تماس مع النظام القضائي وتعزيز إدارة السجون بما يتماشى
مع معايير وقواعد حقوق اإلنسان
المخرج  :1-5الدعم المستهدف من أجل تحسين سبل الوصول إلى العدالة مقدم
حيق لألفراد
تسلّم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان بأنه عندما يكون احل ّقان األساسيان يف احلياة واحلرية يف موضع خطرّ ،
احلصول على املساعدة القانونية ،وذلك بغية كفالة إيفاء الدولة بالتزاماهتا اليت يفرضها القانون بشكل سليم .ونتيجة لذلك،
فإن مؤمتر األمم املتحدة اللثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني اعتمد يف عام  1990مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور
ويرسخها ولكي
احملامني واليت تن ّ على ما يلي" :حيق جلميع األشخاص أن يستعينوا مبحام خيتارونه لكي حيمي حقوقهم ّ
يدافع عنهم يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية" .وسيتم إيالء اهتمام خاص لألطفال والشباب والنساء بصفتهم ضحايا
وشهود وأصحاب حقوق إزاء نظام العدالة اجلنائية.
األنشطة:

 إنتاج حتليل للوضع وللحاجات ذات عالقة هبدف التوصل إىل فهم أفضل لعمليات التدخل وخطوط األساس اليت
ميكن على اساسها حتديد املؤشرات وسبل التحقق؛

 حتديد املساعدين القانونيني (باعتبارهم مصدر قصي األجل للخدمات القانونية احملدودة حيلثما يوجد نق

يف

احملامني) الذين سيجري توزيعهم إىل احملاكم احملددة (بناء على االحتياجات اليت مت تقييمها) ،رمبا من خالل اختبار
تنافسي؛
 تقدمي التدريب للعاملني يف شراكة مع السلطات الوطنية ؛

 تنظيم حلقات عمل بشأن دور املساعدين القانونيني بغية إعالم وتوعية الالعبني الرئيسيني داخل اجملتمعات احمللية،
مبن فيهم العاملني يف املهن القانونية واملنظمات غي احلكومية ،وأصحاب املصلحة من املؤسسات األخرى ذات
الصلة؛
23

 إنتاج مواد التوعية وتنظيم أنشطة التوعية يف مناطق احملاكم املنتقاة حول حقوق املواطنني وإجراءات العدالة،
بالشراكة مع املوظفني شبه القانونيني املعينني والسلطات الوطنية وبالتماشي مع التشريعات الوطنية؛

 توفي املعدات للمحاكم املنتقاة؛
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 تقييم إمكانية تفعيل و/أو توسيع خطط املساعدة القانونية القائمة.

التكاليف املق ّدرة 2.500.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر)
المخرج  :2-5حماية حقوق األشخاص المشتبه بهم/المتهمين معززة
يضع املكتب تعزيز حقوق اإلنسان يف صميم مكافحته لإلرهاب واجلرمية املنظمة .ومن خالل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،
تساهم البلدان يف منع اإلرهاب واجلرمية عب مواجهة الظروف اليت أدت إىل ظهورها .وقد أعادت الدول األعضاء تأكيدها
على أهنا ستضمن امتلثال كافة التدابي اليت تتخذها ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة والفساد اللتزاماهتا الدولية ،وال سيما
تلك املعنية حبقوق اإلنسان وحقوق الالجئني والقانون اإلنساين الدويل .كما أن تقدمي املساعدة القانونية للمشتبه هبم يف
اجلرائم املنظمة واإلرهاب هو أيضا أمر يف غاية األمهية يف هذا الصدد ،ومن اجلائز أن يسهم يف منع إساءة املعاملة أثناء
طور املكتب اخلبات يف هذا اجملال ،وخاصة يف إطار برنامج مكافحة القرصنة يف الصومال.
التحقيق واالحتجاز .وقد ّ

األنشطة:

 تقييم االحتياجات من التدريب ودعم تقدمي الدورات التدريبية يف جمال حقوق اإلنسان للمحامني والقضاة؛
 بناء على تقييم االحتياجات ،تقدمي دورات تدريبية مصممة خصيصا حول حقوق اإلنسان 20مبا يتماشى مع إطار
تصدي العدالة اجلنائية للجرائم اخلطية؛



ضمان توفي املساعدة القانونية املناسبة لإلرهابيني/املشتبه بارتكاهبم جرمية/املتهمني ،مبا فيهم املقاتلني اإلرهابيني
األجانب ،يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية؛

 توفي التدريب حملامي الدفاع وامل ّدعني العامني والقضاة.

التكاليف املق ّدرة 1.937.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو ومايل وموريتانيا والنيجر)
المخرج  :3-5حماية الضحايا والشهود معززة
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19وفقا لالحتياجات احملددة ،هذا ميكن أن يشمل أنظمة إدارة ملفات القضية ،وأجهزة احلاسوب والبجميات ،وجتديدات مكاتب احملاكم وقاعات احملاكم
وغي ذلك.
 20بالوسع االتصال بوكاالت األمم املتحدة األخرى ،ملثل مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،واملنظمات الدولية غي احلكومية
للتعاون معها.
21
املقرر توزيعهم يف إطار املخرج  5-3النتائج اليت حصل عليها فريق املكتب املسؤول عن املخرج  3-5وسيسامهون يف تنفيذها
سوف يتابع املستشارون ّ
على أرض الواقع.
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وهذا يشمل التوعية حبقوق اإلنسان يف مجيع إجراءات التحقيق .وقد أُرتئيت محاية الشهود يف هذا املخرج حبيث ال تشمل
برامج إعادة توطني الشهود .وبغية الرتويج المتلثال التحقيقات اجلنائية ملبادئ حقوق اإلنسان واملعايي الدولية ،سينصب
الرتكيز بوجه خاص على تقييم اإلجراءات واملمارسات احلالية ،مبا يف ذلك االعتقاالت وإجراءات املقابالت ،وخصوصا عند
التعامل مع النساء أو الشباب أو غيهم من الفئات الضعيفة (ملثل األشخاص ذوي اإلعاقات اجلسدية أو العقلية ،أو ضحايا
االجتار يف البشر ،أو املهاجرين املهربني ،أو األشخاص ذوي الشواغل املتعلقة باحلماية الدولية ،واحتجاز املشتبه فيهم،
وإجراءات مصادرة وختزين األدلّة ،واإلجراءات املتعلقة حبماية الضحايا والشهود .وسوف يستند هذا العمل إىل املعايي الواردة
يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عب الوطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملعايي والقواعد ذات
الصلة ،وال سيما إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة ،ومبادئ األمم
املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها.

األنشطة:

 إنتاج حتليل للوضع وللحاجات ذات عالقة هبدف التوصل إىل فهم أفضل لعمليات التدخل وخطوط األساس اليت
ميكن على اساسها حتديد املؤشرات وسبل التحقق؛

 تنظيم اجتماعات وطنية وإقليمية الستعراض التشريعات بشأن الضحايا والشهود ،واقرتاح التوصيات إما باملواقفة
على أو اعتماد تعديالت مبا يتماشى مع األطر الدولية ذات الصلة ،فضالا عن الرتويج للتعاون اإلقليمي؛

 استعراض اإلجراءات الوطنية فيما يتعلق باستجواب/االستماع إىل الشهود والضحايا ،وتوفي املعلومات للضحايا
والشهود واقرتاح التكيف مع ملثل هذه املعلومات ،مع الرتكيز بوجه خاص على الضحايا والشهود الضعفاء؛

 تقدمي التدريب إىل موظفي العدالة اجلنائية وموظفي اإلجتماعيات وموظفي الصحة على تواصل مع الضحايا
والشهود؛

 استعراض أيّة آليات لإلحالة فيما بني اجلهات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية (مبا يف ذلك إنفاذ القانون) ومقدمي


اخلدمات احلكومية /غي احلكومية (مبا يف ذلك املنظمات غي احلكومية الوطنية أو الدولية)؛
تعزيز محاية ضحايا اإلجتار واملهاجرين الضعفاء من خالل تقدمي منح صغية ملنظمات غي حكومية من أجل أن
تؤمن مساعدة مباشرة للضحايا و/أو املهاجرين.

التكلفة املق ّدرة 24.00.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومايل وموريتانيا والنيجر)
المخرج  :4-5الشروع بإصالح السجون وكذلك بالسياسات المنسقة عن فصل وإعادة تأهيل اإلرهابيين
المسجونين والموقوفين معززين

متيل السجون يف غرب ومشال أفريقيا إىل االكتظاظ مبعدالت عالية من األشخاص احملبوسني احتياطيا ،مبن فيهم األطفال
والشباب ،وغالبا ما ُحيتجزون مع البالغني .ونظرا لتفشي الفساد ،تصبح السجون أيضا أماكن للتجنيد يف ركاب اجلرمية
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املنظمة واإلرهاب .وعلى هذا النحو ،ميكن للتنفيذ السليم إلدارة السجون وبدائل السجن اليت تتماشى مع احرتام املعايي
الدولية حلقوق اإلنسان أن تسهم بشكل فعال يف منع اجلرمية وااللتحاق باألنشطة العابرة للحدود الوطنية.
األنشطة:

 تقيم نظام السجون يف الدول املختارة من خالل إنتاج حتليل للوضع وللحاجات ذات عالقة هبدف التوصل إىل
فهم أفضل لعمليات التدخل وخطوط األساس اليت ميكن على اساسها حتديد املؤشرات وسبل التحقق؛

 تقييم نظام السجون ،مبا يف ذلك املنشآت اليت حيتجز فيها النساء واألطفال أو األحداث ،يف بلدان خمتارة ووضع
خطة إلصالح السجون يف كل بلد يتلقى املساعدة من خالل عملية شاملة ذات برامج قصية ومتوسطة األجل مبا
يف ذلك:22
 حتسني إدارة ملفات السجناء يف سجون خمتارة؛



إجراء تعداد لنزالء السجون ،مبن فيهم احملبوسون احتياطيا؛
دعم اعتماد اآلليات الستعراض احملبوسني احتياطيا داخل السلطة القضائية (حماكم املعسكرات واللجان
اخلاصة اليت ُش ّكلت الستعراض حاالت احلبس االحتياطي ،وغي ذلك)؛

 دعم تنفيذ االجراءات البديلة للسجن؛

 تدريب مديري وموظفي السجون على املعايي والقواعد الدولية السارية واملمارسات اجليدة؛
 تقييم وتقدمي االستجابات املناسبة لقضايا الصحة يف السجون ،وخاصة فيما يتعلق باألمراض املنقولة ،وكذلك


احتياجات األطفال والشباب؛
تطوير ودعم برامج جتريبية تركز على الوقاية من التطرف وإعادة اإلدماج االجتماعي للسجناء؛

 شراء بعض معدات املراقبة واحلماية؛

 مساعدة الدول يف مشاطرة التجارب واملعلومات املتعلقة بالفصل واحلبس وإعادة تأهيل اإلرهابيني املسجونني
واحملتجزين عن طريق عقد منب سنوي.

التكاليف املق ّدرة 6.950.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومايل وموريتانيا والنيجر)
المخرج  : 5-5معاملة األطفال الملحقون بالجماعات المتطرفة العنيفة ،إن كانوا مجرمين أو الضحايا أو الشهود،
معززة وفقا لألحكام الدولية لحقوق اإلنسان

مجاعة أهل ألسنة للدعوة واجلهاد أو بوكو حرام ،هي مجاعة ارهابية اختذت مشال نيجييا مقراا هلا وقد تعهدت الوالء للدولة
اإلسالمية يف بداية  .2015هذه اجلماعة بدأت تستخدم األطفال سريعاا من أجل نشر الرعب يف املنطقة الدون إقليمية
22وسوف يشمل ذلك الرتويج لقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابي غي االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،وقواعد األمم املتحدة
النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بكني) ،وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم (قواعد هافانا).
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ل بحية تشاد .مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يهدف إىل محاية حقوق هؤالء األطفال بشكل فعال أكلثر ،إن
كانوا مرتكبني أو الضحايا أو الشواهد للعنف يف هذه اجلماعات املتطرفة.
األنشطة:
 دعم تطور املبادئ التوجيهية اإلقليمية واألدوات حول مواضيع ملثل "اسرتاتيجيات العدالة اجلنائية من أجل منعالتحاق األطفال باجلماعات املتطرفة العنيفة ،مبا فيها اجلماعات اإلرهابية" و"معاملة نظام العدالة لالطفال املرتبطني
جبماعات متطرفة عنيفة ،مبا فيها اجلماعات اإلرهابية" و"إعادة تأهيل واإلدماج يف اجملمع لألطفال املخالفني للقانون
واللذين كانوا مرتبطني جبماعات متطرفة عنيفة ،مبا فيها اجلماعات االرهابية" هبدف مواجهة نتائج وأخطار
التطرف؛
 تنظيم اجتماعات إقليمية لفرق اخلباء من أجل إمتام وتلثبيت تطور املبادئ التوجيهية واألدوات؛ تنظيم ورشات عمل إقليمية لواضعي السياسات وموظفي انفاذ القانون وموظفي العدالة اجلنائية وممارسني محايةاألطفال ،حول اإلسرتاتيجيات والتدابي اليت هتدف ملنع والرد على العنف ضد األطفال املتعلقني باجلماعات املتطرفة
العنيفة ،مبا فيها اجلماعات اإلرهابية؛
 تقدمي خدمات النصائح القانونية ،مبا فيها حول مشاريع تشريع جديدة مكرسة جملاهبة اإلرهاب وقضاء األحداث؛ تقدمي تدريب ومساعدة تقنية ملؤسسات وطنية للتدريب من أجل دعم قدرات اخلباء ومشاركة املعرفة واخلبة؛ تعزيز خدمات املساعدة القانونية لألطفال ،من خالل التدريب وبرامج جتريبية؛ تعزيز تطور البامج التجريبية من أجل إعادة التأهيل واإلدماج اإلجتماعي لألطفال املتعلقني جبماعات متطرفة عنيفة،مبا فيها اجلمعت االرهابية ،من أجل حماربة نتائج التطرف ومنع العودة إىل اإلجرام بشكل فعال؛
 تقدمي الدعم التقين من أجل تطوير آليات التنسيق وطرق التشغيل املوحدة بني قطاعات انفاذ القانون والعدالةواإلجتماع والصحة والتعليم وبني اجلهات الفعالة والغي حكومية من أجل تعزيز التعاون بني القطاعات إقليميا
ووطنيا؛

التكاليف املق ّدرة 1.100.000 :دوالر أمريكي (بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر)

سادسا :التنفيذ
إن تنفيذ ما سيسهم به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف االسرتاتيجية اإلقليمية املتكاملة ملنطقة الساحل
سيتم يف إطار برناجمي املكتب اإلقليميني اجلاريني لغرب أفريقيا ( )2014 - 2010وللدول العربية (.)2015 -2011
إن املنب اإلقليمي القضائي لبلدان الساحل ،ومشروع ُسبل االتصال بني املطارات والبنامج العاملي ملراقبة احلاويات ملن األمهية
مبكان ملنطقة الساحل لذا مت تضمني هذه األنشطة اجلارية يف هذه الوثيقة.
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ومقره يف
تقع املسؤولية العامة عن تنفيذ اإلجراءات املقرتحة يف هذه الوثيقة على عاتق اململثل اإلقليمي لغرب ووسط أفريقياّ ،
داكار ،السنغال مستفيدا من قدرات مكاتب البامج يف املنطقة .سوف يعمل املكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا بالتنسيق
ومقره يف القاهرة ،مصر ،ومع مكتبه دون اإلقليمي لدول املغرب
الوثيق مع املكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقياّ ،

العريب يف طرابلس ،ليبيا .وعند الضرورة ،سيتم نشر خباء املكتب من أجل إجراء التقييمات التقنية ،وتقدمي التدريب واملشورة،
فضال عن توفي املعدات وغيه من سبل الدعم التقين واللوجسيت.
سين ّفذ املكتب األنشطة املقرتحة بالتعاون مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وجامعة الدول العربية ،فضالا عن وكاالت

األمم املتحدة والشركاء اآلخرين ملثل مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا والساحل ومنظمة اجلمارك العاملية واإلنرتبول .وحيلثما
ال يقع التنفيذ يف إطار املشاريع اجلارية ،سوف يتصل املكتب بالسلطات الوطنية ذات الصلة يف البلد املعين ،ويتفق معها
بشأن أفضل طرق التنفيذ واخلدمات التفصيلية الالزمة.
متاشيا مع مبادئ إعالن باريس بشأن فعالية املعونة لعام  2005وجدول أعمال أكرا لعام  ،2008ستُبذل اجملهودات لكفالة
كون تص ّدي املكتب ألزمة الساحل يضع يف احلسبان املبادرات اجلارية اليت تضطلع هبا اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية
معني ،سوف يقوم املكتب جبرد مجيع
األخرى النشطة يف غرب ومشال أفريقيا .ونتيجة لذلك ،وقبل تنفيذ األنشطة يف بلد ّ
األنشطة واخلطط القائمة وذات الصلة ،وذلك لضمان التنسيق الدويل الفعال وجتنب ازدواجية اجلهود .وحتقيق ا هلذه الغاية،
سوف جيري التنسيق على املستوى اإلقليمي من خالل املشاورات اليت جتريها املكاتب اإلقليمية ،وكذلك على املستوى
الوطين ،حيلثما يتم نشر خباء املكتب .ويف هذا الصدد ،ستتم االستعانة بآليات التنسيق القائمة ملثل فرق األمم املتحدة

القطرية ،وجمموعات الشركاء التقنيني واملاليني ،فضالا عن فريق روما/ليون املنبلثق عن جمموعة اللثمانية.

سابعا :الميزانية
ميلثل اجلدول أدناه امليزانية العامة لتنفيذ األنشطة املقرتحة يف هذه الوثيقة خالل فرتة ستة سنوات (منتصف –2014
 23)2019مع الرتكيز على بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد ،وإقامة الروابط الالزمة مع البلدان اجملاورة يف

منطقة املغرب العريب (اجلزائر وليبيا واملغرب) ،وكذلك يف غرب أفريقيا (بنني وتوغو والسنغال وغانا وغينيا وكوت ديفوار
ونيجييا).

وتبلغ امليزانية اإلمجالية لفرتة األربع سنوات حوايل  62.5مليون دوالر أمريكي ،أي حوايل  10مليون دوالر أمريكي سنوي ا
يف املتوسط .وهذه امليزانية جتسد قائمة شاملة ومتكاملة من التدخالت اليت يعتبها املكتب هامة للتصدي للتحديات يف
منطقة الساحل على أكمل وجه .واعتمادا على مدى توافر التمويل من اجلهات املاحنة ،ستعطى أولوية اسرتاتيجية للقائمة

 23التنفيذ ضمن إطار زمين رهن بالنجاح يف تعيني موظفي املكتب (عند احلاجة) ونشرهم .ولذلك ينبغي وضع فرتة افتتاحية ترتاوح مدهتا من  6-4أشهر
يف قبل بداية العام األول يف احلسبان.
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املقرتحة من حيث مستوى التنفيذ مبا يتناسب مع التمويل ،مع احلفاظ على التوازن االسرتاتيجي والتسلسل عب جماالت
النتائج املرتابطة يف كلثي من األحيان واملقرتحة يف هذه الوثيقة.
ومتلثل امليزانية هنجا متكامال وجمديا من حيث التكلفة حيال تقدمي املكتب للمساعدة التقنية يف منطقة الساحل ،ممّا يسفر عن
مدخرات ووفورات اإلنتاج الكبي من حيث اهليكل اإلداري للمشاريع وأنشطته .بينما يتصور املكتب اتباع هنج متكامل
وشامل لتنفيذ األنشطة املقرتحة ،فإن هذا يتوقف إىل حد كبي على توافر صندوق مشرتك للتبعات مبسامهات كافية ومرنة،
فضال عن التنسيق الفعال فيما بني الشركاء اإلقليميني والدوليني.
خمص لغرض حم ّدد ،يتعني اعتماد هنج مواضيعي لتنفيذ األنشطة املقرتحة.
ومع ذلك ،ويف حالة ما إذا كان التمويل املتل ّقى ّ
وموجها ،إال أن من شأنه أن يؤدي إىل عدم متكن املكتب من حتقيق وفورات
فبينما قد يكون اتباع هنج موضوعي متخصصا ّ

كبية من إدارة وهيكل وأنشطة املشروع ،وسيزيد من إمجايل تكلفة التنفيذ إىل حوايل  67.5مليون دوالر أمريكي .ويتمخض
عن خسارة قيمتها  5.5مليون دوالر أمريكي إذا ما مت اعتماد النهج املوضوعي.
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السنة 3

السنة4

السنة 5

السنة 6

578.509

656.397

450.462

251.631

كل السنوات
(بالدوالر األمريكي)

املخرج  :1-1تشريعات تتماشى مع االتفاقيات

1.937.000

والبوتوكوالت الدولية مدعومة
املخرج  :2-1الرتويج للتعاون يف املسائل اجلنائية وتعزيزه 264.000

428.000

364.000

264.000

1.056.000

فيما بني بلدان الساحل (منب الساحل القضائي)
368.000

234.000

املخرج  :3-1مشاركة بلدان الساحل يف شبكة السلطات
املركزية وأعضاء النيابة العامة يف غرب أفريقيا معززة

234.000

334.000

املخرج  :1-2تعزيز القدرة على الكشف واالعرتاض على
احلدود البية وزيادة التوعية بأجهزة إنفاذ القانون داخل البلد

874.044

946.876 1.151.524 1.152.556

4.125.000

املخرج  :2-2تعزيز القدرة على الكشف واالعرتاض يف
املطارات الدولية

500.000

600.000

600.000

307.000

2.007.000

املخرج  :3-2قدرات الكشف واملنع يف املوانئ البحرية
واملوانئ اجلافة معززة

250.000

550.000

550.000

377.000

1.727.000

املخرج  :4-2قدرات تبادل املعلومات واإلتصاالت بني

500.000

500.000

500.000

500.000

2.000.000

936.000

أجهزة األمن الوطنية واإلقليمية معززة

املخرج  :1-3تعزيز الرقابة الداخلية واخلارجية ألجهزة إنفاذ 750.000

900.000

700.000 1.100.000

3.450.000

القانون

املخرج  :2-3استعراض ودعم آليات ضمانة نزاهة موظفي
العدالة

321.772

579.744

635.750

2.098.000

560.734

املخرج  :3-3دعم مؤسسات التدريب بغية حتسني بنيتها
التحتية ومناهجها

698.394 1.096.306 1.010.290

252.010

3.057.000

املخرج  :4-3التدريبات على تقنيات التحقيق يف شىت أنواع 670.000 1.200.000 1.200.000 1.100.000

4.090.000

اجلرائم اخلطية مبا فيها مكافحة اإلرهاب واإلجتار الغي
املشروع واالجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين وتبيض
األموال والفساد واإلجتار باملمتلكات اللثقافية وجرائم احلياة
البية والغابات معززة
املخرج  :5-3زيادة التعاون فيما بني الشرطة ومؤسسات
العدالة وتوفي التوجيه للتحقيقات اجلنائية معزز

700.000

720.000 1.000.000 1.100.000

3.520.000

املخرج  :6-3تنظيم وإدارة حجم القضايا أمام احملكمة

500.000

380.000

2.480.000

معزز
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800.000

800.000

املخرج  :7-3حتديد املمتلكات واإلستيالء واملصادرة

580.000

700.000

600.000

350.000

2.230.000

والتدبي معززين من أجل ضمن اجلوانب املادية واملالية من
القرارات القضائية يف التعامل القضائي العادي يف القضايا
املالية
املخرج  :1-4حتسني القدرات على حتليل املخدرات واملواد 300.000

800.000

700.000

300.000

2.100.000

الكيميائية

املخرج  :2-4تعزيز التحقيقات يف مسرح اجلرمية وحتليل
بصمات األصابع والقذائف واملستندات

750.000

570.000 1.105.000 1.200.000

3.692.000

املخرج :3-4القدرات األساسية على اعرتاض االتصاالت
والتحليل اجلنائي لبيانات احلاسوب معززة

400.000

240.000

2.510.000

املخرج  :4-4يتم تعزيز القدرات لتطبيق تدابي الرقابة
األسلحة النارية للحد من انتشار األسلحة النووية .ومنع
االجتار غي املشروع هبا

904.304 1.127.412 1.269.993. 1.372.291

4.674.000

املخرج  :1-5الدعم املستهدف من أجل حتسني سبل

350.000

2.500.000

490.000

900.000

900.000

970.000

760.000

الوصول إىل العدالة مقدم
املخرج  :2-5محاية حقوق األشخاص املشتبه هبم/املتهمني 344.372

587.854

499.514

505.260

1.937.000

معززة

املخرج  : :3-5محاية الضحايا والشهود معززة

380.000

803.000

740.000

477.000

املخرج  :4-5الشروع بإصالح السجون وكذلك 1.250.000 2.300.000 2.200.000 1.200.000

2.240.000
6.950.000

بالسياسات املنسقة عن فصل وإعادة تأهيل اإلرهابيني
املسجونني واملوقوفني معززين
املخرج  :5-5معاملة األطفال امللحقون باجلماعات املتطرفة 200.000

300.000

300.000

300.000

1.100.000

العنيفة ،إن كانوا جمرمني أو الضحايا أو الشهود ،معزز وفقا
لألحكام الدولية حلقوق اإلنسان
اإلجمالي الكلي (بالدوالر األمريكي)
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62.509.000 11.484.83. 18.230.050 19.194.840 13.599.278

32

