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أو تخومها.
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مقدمـــــة

التي  اجلائحة  وبسبب  اخليال.  تفوق  بوتيرة  يتغير  عاملنا 
فقرا  أكثر  مجتمعاتنا  أصبحت  العالم،  عبر  استشرت 
أوجه عدم  قائم من  ما هو  تعميق  إلى  أدى  وهشاشة، مما 
أن مسار  كما  بينها.  وفيما  واملناطق  البلدان  داخل  املساواة 
بشق  وأُحرز  اجلهيد  باجلهد  حتقق  الذي  اإلمنائي  التقدم 

األنفس انعكس للمرة األولى منذ عدة عقود.

ويف الوقت الذي يكافح فيه الناس يف كافة أرجاء العالم يف 
املنظمة  واجلرمية  املخدرات  تشكل  اجلائحة،  هذه  خضم 
فالفقر  يوم.  بعد  يوما  تتنامى  أخطارا  واإلرهاب  والفساد 
وانعدام األمن والظلم عوامل جتعل النساء واألطفال والرجال 
الشباب  ويواجه  واإليذاء.  االستغالل  خلطر  عرضة  أكثر 
ضيقا متناميا يف آفاق املستقبل، مما يؤدي إلى خيبة األمل 
آمالهم  من حتقيق  ملنعهم  الظروف  تألُّب  واإلحباط يف ظل 

وأحالمهم.

ومن أجل اخلروج من األزمة والتطلع إلى ما بعدها، يتعني 
العيش  على احلكومات أن تعمل على حماية األرواح وسبل 
من هذه التهديدات وتعزيز سيادة القانون، يف إطار استجابات 
متكاملة ترمي إلى حتقيق التعايف بشكل أفضل، وعدم ترك 
أي شخص خلف الركب، والعودة إلى املسار الصحيح لتحقيق 

السيدة غادة والي، املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )املكتب(. الصورة: دين كاملا.

نصب  األهداف  هذه  وضع  ومع  املستدامة.  التنمية  أهداف 
العني، أقدم لكم االستراتيجية اجلديدة ملكتب األمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية للفترة 2025-202١.

لقد ُوضعت هذه االستراتيجية، التي تعد ثمرة َعمليِة تشاور 
مكثفة استمرت ملدة سنة كاملة، بالتعاون مع موظفي املكتب 
إلى  بلدا،  مكتبا يف 83  باملخدرات واجلرمية يف ١20  املعني 

جانب الدول األعضاء واجلهات املانحة. 

وسوف تعزز هذه االستراتيجية املهمة املركزية للمكتب املعني 
باملخدرات واجلرمية، وهي املساهمة يف حتقيق السالم واألمن 
بجعل  العاملي،  الصعيد  على  والتنمية  اإلنسان  وتعزيز حقوق 
العالم يف مأمن أكثر من املخدرات واجلرمية والفساد واإلرهاب 
- وتكييف دعمنا يف خضم هذه اجلائحة وما بعدها. وستكون 
هذه االستراتيجية مبثابة مرجعية أساسية لنا يف الوقت الذي 
الشراكات  وتعزيز  جديدة  شراكات  صياغة  على  فيه  نعمل 
التعلم  ثقافة  وتسخير  والشباب؛  النساء  ومتكني  القائمة؛ 
والتقييم واالبتكار، بغية املساعدة على بناء مجتمعات شاملة 
للجميع ومنصفة وعادلة، قادرة على الصمود أمام تهديدات 
اليوم ومستعدة ملواجهة ما يطرحه الغد من حتديات واستغالل 

ما يتيحه من فرص.
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يعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على اإلسهام في تحقيق 
السالم واألمن وتعزيز حقوق اإلنسان والتنمية على الصعيد العالمي بجعل العالم 
رات والجريمة والفساد واإلرهاب، وذلك من خالل العمل  في مأمن أكثر من المخدِّ
من أجل الدول األعضاء ومعها بغية تعزيز العدالة وسيادة القانون وبناء مجتمعات 

قادرة على الصمود.

تتمثل مهمة مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
)املكتب( يف اإلسهام يف حتقيق السالم واألمن وتعزيز حقوق 
اإلنسان والتنمية على الصعيد العاملي بجعل العالم يف مأمن 
رات واجلرمية والفساد واإلرهاب، وذلك من  أكثر من املخدِّ
تعزيز  بغية  ومعها  األعضاء  الدول  أجل  من  العمل  خالل 
العدالة وسيادة القانون وبناء مجتمعات قادرة على الصمود. 

جديدة،  وفرص  حتديات  وظهور  العالم  تغير  مع  وموازاة 
تهدف االستراتيجية احلالية إلى جعل املكتب يف وضع يتيح 
الفريدة للمساعدة يف حتقيق هذه  له االستفادة من مزاياه 
للمكتب  أسندت  التي  واملتكاملة  الهامة  فالواليات  املهمة. 
جتعله متميزا عن غيره من الوكاالت العاملة يف نفس امليدان: 
لهيئات  وكأمانة  الدولية  االتفاقيات  على  كقيِّم  العمل  وهي 
قوية  وحتليالت  بحوث  وتوفير  العاملية؛  السياسات  تقرير 
امليداني  واحلضور  العاملية  اخلبرة  بني  واجلمع  للسياسات؛ 
إلى  على نطاق واسع من أجل تقدمي املساعدة املتخصصة 

الدول األعضاء.

تعزيز  املكتب  نطاق  على  والتكامل  التنسيق  تكثيف  وسيكفل 
بعضها  التقنية  واملساعدة  البحث  وأعمال  املعيارية  األعمال 
البعض، وقدرتها على االستفادة من بعضها البعض - والعمل 
نحو  والتهديدات اجلديدة على  استبانة االجتاهات  أجل  من 
هذه  وتبادل  لها  للتصدي  الالزمة  التدابير  وإعداد  سريع، 

املعارف ووضعها موضع التنفيذ من أجل دعم الدول.

وتشـمل واليات املكتب املجاالت املتصلة باجلرمية املنظمة عبر 
الوطنية والعدالة اجلنائية ومكافحة الفساد ومراقبة املخدرات 
واإلرهــــاب. وهذا يتيــــح لـــه تقـــــدمي حلول شـــــاملة للتحديات 
املترابطـة التـي تواجههـا الـدول األعضـاء. فاملؤسسـات القويـة 
التي تتمتع بالنزاهة واملساءلة ستتيح استجابات فعالة وإمكانية 
الوصـول إلـى العدالـة. وعـالوة علـى ذلـك، فاملؤسسـات الفعالـة 
تـؤدي أيضـاً دورا رئيسـيا يف تعزيـز التصـدي علـى نحـو متـوازن 
ملشـكلة املخـدرات. ويسـاعد املكتـب علـى ضمان تنسـيق اجلهود 
الراميـة إلـى التصـدي للجرميـة والفسـاد واإلرهـاب واملخـدرات 
مسـؤوليتنا  حتمـل  علينـا  ييسـر  ممـا  الوطنيـة،  احلـدود  عبـر 

املشتركة عن التصدي لهذه التحديات. 

استراتيجية مكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة
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جائحــة  غيــرت  أشــهر،  بضــع  ويف غضــون   ،2020 عــام  يف 
ــم بطرائــق شــتى. فقــد تعــرض النســيج  كوفيــد-19 وجــه العال
االقتصــادي واالجتماعــي للمجتمعــات إلرهــاق لــم تشــهده منــذ 
عــدة أجيــال. وفقــد املاليــني مــن النــاس ســبل عيشــهم، ويتوقــع 
ــر مــن 5 يف  ــي العاملــي بأكث ــي اإلجمال ــاجت احملل أن يتقلــص الن
املائــة يف عــام 2020. كمــا انخفــض نصيــب الفــرد مــن الدخــل 
يف معظــم األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة، ممــا ينــذر 
باإللقــاء بنحــو 90 مليــون شــخص بــني براثــن الفقــر املدقــع 
هــذه الســنة.١ ومــن املتوقــع حــدوث تراجــع حــاد يف التنميــة 
البشــرية بعــد عقــود مــن التقــدم،2 وســوف يتطلــب األمــر عــدة 

سنوات قبل التعايف من هذه األزمة املتعددة األبعاد. 

وقــد أنشــأت هــذه اجلائحــة أرضيــة خصبــة الزدهــار اجلرمية. 
كمــا أن االنكمــاش االقتصــادي ومــا يرتبــط بــه مــن إغالقــات 
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االتجار باألشخاص: النسبة المئوية للحاالت المتسمة 
بعوامل موجودة سابقا استغلها المتاجرون

املصدر: التقرير العاملي عن االجتار باألشخاص الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، 
ملخصات القضايا املعروضة على احملاكم اخلاصة بالتقرير العاملي عن االجتار باألشخاص.

ــب بإطــالق هــذه االســتراتيجية  ويف هــذا الســياق، يقــوم املكت
خدماتــه  املكتــب  سيشــحذ  كيــف  تشــرح  التــي  اخلمســية، 
ويكثفهــا، والطرائــق التــي ســيتبعها لتحقيــق ذلــك. وهــي تؤكــد 
التزامنــا بحقــوق اإلنســان واملســاواة بــني اجلنســني ومتكــني 
املــرأة، فضــال عــن حمايــة األطفــال وتســخير القــوة التحويليــة 
اإلنســان  حــول  يتمحــور  لنهــٍج  تؤســس  أنهــا  كمــا  للشــباب. 
لتحقيــق حتســينات مســتدامة يف حيــاة الفئــات األكثــر ضعفــاً، 

مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة.

وتشــمل العوامل الرئيســية للنجاح يف تنفيذ هذه االســتراتيجية 
التوســع يف اســتخدام الشــراكات مع طائفة أوســع من أصحاب 

يزيــد مــن تفاقــم أوجــه الضعــف التــي تعانــي منهــا أكثــر الفئــات 
حرمانــا. وتعمــد اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة إلــى التدخــل 
حيثمــا يتعــذر علــى الــدول تقــدمي الدعــم ملــن هــم أكثــر عرضــة 
ــة  ــك لتوســيع رقع ــب، وتســتخدم ذل ــف عــن الرك خلطــر التخل
يف  براعــة  الســيبرانيون  املجرمــون  أظهــر  فقــد  انتشــارها. 

االســتفادة مــن قلــق ومخــاوف ضحاياهــم، مســتغلني كــون عــدد 
كبيــر مــن النــاس يعملــون عــن بعــد، وغالبــاً مــا يســتخدمون 
نظمــا أمنيــة عفــا عليهــا الزمــن. وقــد أدى هــذا الوضــع أيضــا 
املعاملــة  لســوء  أكثــر عرضــة  واألطفــال  النســاء  إلــى جعــل 
ولالســتغالل يف الفضــاء الســيبراني. كمــا خلــق الطلب املفاجئ 
علــى املنتجــات الطبيــة ذات الصلــة بـــجائحة كوفيــد-19 فجــوة 
يف العــرض ســرعان مــا مألهــا املجرمــون مبنتجــات مــزورة 
ت بالصحــة العامــة، ممــا أثــر بشــكل خــاص علــى املســنني  أضــرَّ
واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة.3 وهنــاك خطر 
يتمثــل يف أن تقــوم اجلماعــات اإلجراميــة بســرقة أو حتويــل 
م مــن خــالل  مبالــغ كبيــرة مــن األمــوال العموميــة التــي تُقــَدّ
ُحــزم احلوافــز االقتصاديــة لفئــات مســتهدفة مختلفــة مــن 
أجــل اختــراق االقتصــاد املشــروع أو أن ال تصــل هــذه األمــوال 
ببســاطة إلــى األشــخاص املناســبني يف الوقــت املناســب.4 وقــد 

املصلحــة. كمــا أن التواصــل الفعــال ســيكون أمــراً بالغ األهمية، 
ســواء علــى الصعيــد الداخلــي مــن أجــل حتســني االســتفادة 
املتبادلــة فيمــا بــني املجــاالت املواضيعيــة أو علــى الصعيــد 

اخلارجي من أجل إبراز أثر عملنا.

ولتنفيــذ هــذه االســتراتيجية وتفعيلهــا، سيســتعرض املكتــب 
ــف هياكلــه الداخليــة ونظمــه وعملياتــه حتــى نتمكــن مــن  ويكيِّ
االحتياجــات  لتلبيــة  موظفينــا  إمكانــات  كافــة  اســتخدام 
ــى  ــدول األعضــاء يف املكتــب. وســنعمل عل الســريعة التطــور لل
اســتخدام االبتــكار، واالســتفادة مــن التكنولوجيــات اجلديــدة، 

وإنشاء ثقافة منظمة عمادها الثقة واالحترام واملساءلة.
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زادت التدابيــر املتعلقــة بإلزاميــة املكــوث يف املنــزل مــن احتمــال 
غيــر  املخــدرات  أســواق  وســارعت  املنزلــي.  العنــف  وقــوع 
املخــدرات  متعاطــي  عــرَّض  ممــا  التكيــف،  إلــى  املشــروعة 
ملخاطــر جديــدة.5 وعــالوة علــى ذلــك، فبســبب انعــدام إمكانيــة 
احلصــول علــى الوقايــة مــن املخــدرات وعــالج تعاطيهــا، أصبــح 
مــن األرجــح أن ينخــرط الســكان املهمشــون بالفعــل يف أمنــاط 
أكثــر ضــررا مــن تعاطــي املخدرات وأن يعانــوا من االضطرابات 

املرتبطة به. 

الهشـــاشة  مـشاكـــل  تفـــاقم  إلــى  اجلــائحـــة  هــذه  أدت  وقــد 
واجلرمية واإلرهاب والكشف عن أوجه عدم املساواة. والشباب 
ــى نحــو  احملرومــون مــن االحتياجــات األساســية معرضــون عل
تبــدو  اجلرميــة  يجعــل  أن  ميكــن  وهــذا  للتهميــش.  خــاص 

اقتراحا جذابا، مما يخلق حلقة مفرغة من الضعف. 

النــاس  مــن  بكثيــر  أكبــر  عــددا  يقتــل  اإلجرامــي  فالنشــاط 
أســفرت  وقــد  مجتمعــني.  واإلرهــاب  بالنزاعــات  مقارنــة 
اجلرميــة املنظمــة وحدهــا عــن نفــس عــدد القتلــى تقريبــا 

مقارنة بجميع النزاعات املسلحة يف كافة أنحاء العالم.٦ 

واجلرميــة تؤثــر علــى جميــع قطاعــات املجتمــع، ولكنهــا أشــد 
وطــأة علــى الفئــات الضعيفــة مــن الســكان. وميثل الشــباب، وال 
ســيما الصبيــان، معظــم ضحايــا اجلرميــة املنظمــة. ويف حــني 
أن معظــم ضحايــا جرائــم القتــل هــم مــن الرجــال، فــإن النســاء 
التــي  القتــل  جرائــم  الضحايــا يف  غالبيــة  يشــكلن  يزلــن  ال 

يرتكبها الشريك.٧

ــا االجتــار  ــة مــن ضحاي ــال ٦0 يف املائ وتشــكل النســاء واألطف
اجتماعيــة  خلفيــات  مــن  معظمهــم  ويأتــي  باألشــخاص، 
واقتصاديــة فقيــرة. ويعمــد مهربــو املهاجريــن إلــى اســتغالل 
يــأس األشــخاص الفاريــن مــن النزاعــات، وتأثيــر تغيــر املنــاخ، 

وانعدام الفرص االقتصادية. 

ونظــم العدالــة اجلنائيــة يف جميــع أنحــاء العالــم تتحمل بالفعل 
عبئــا يفــوق طاقتهــا، ممــا يــؤدي إلــى تأخيــر يف الفصــل يف 
القضايــا، ومــن ثــمَّ اإلفــالت مــن العقــاب وإضعــاف ســيادة 
القانــون. ومــرة أخــرى، فــإن الفئــات األضعــف هــي التــي تتأثــر 
ــا  ــدم فيه ــي تنع ــة الت ــة اجلنائي ــن غيرهــا بنظــم العدال ــر م أكث
املســاواة ويتعــذر الوصــول إليهــا وتعمــل علــى نحــو ســيء. فقــد 
أصبحــت الســجون املكتظــة، التــي يســتقبل بعضهــا العديــد مــن 
الشــديد  املعاملــة  لســوء  مكانــا  احملاكمــة،  قبــل  احملتجزيــن 
واالســتغالل واالضطرابــات الصحيــة. ومــن شــأن محدوديــة 
إمكانيــات إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج االجتماعــي أن تؤدي 
إلــى ارتفــاع مســتويات معــاودة اإلجــرام. ويف حــني أن عــدد 
النســاء يف الســجون قــد تزايــد علــى نحــو متناســب خــالل 
مــة إلــى حــد  الســنوات األخيــرة، فــإن الســجون ال تــزال مصمَّ
كبيــر الســتقبال احملتجزيــن مــن الذكــور، وال تلبــي احتياجــات 

النساء يف كثير من احلاالت. 

طريــق  عــن  واالســتقرار  الرخــاء  املنظمــة  اجلرميــة  وتعيــق 
االقتصاديــة،  التنميــة  وتشــويه  القانــون،  ســيادة  تقويــض 
ــر  ــا تنطــوي اجلرميــة عب ــرا م ــاك حقــوق اإلنســان. وكثي وانته
بجميــع  املســؤولني  حتــوِّل  حيــث  الفســاد،  علــى  الوطنيــة 
ــى نحــو ال يخــدم مصلحــة  ــى عناصــر تعمــل عل مســتوياتهم إل
النــاس باإلحبــاط يف  فالفســاد يتســبب يف شــعور  املجتمــع. 
أنحــاء كثيــرة مــن العالــم، ممــا يــؤدي إلــى زعزعــة االســتقرار. 
ــة االســتفادة مــن  ــو يضعــف املؤسســات، ويحــد مــن إمكاني فه
يجعــل  ممــا  املــوارد،  مســار  ويحــول  العموميــة،  اخلدمــات 
التدخــالت احلكوميــة أقــل فعاليــة ويهــدد مصداقيــة الدولــة. 
وعــالوة علــى إضعــاف ســيادة القانــون، فهــو يثبــط االســتثمار 
األجنبــي واحمللــي اخلــاص الــذي يعــد ضروريــا لتحقيــق التعايف 
والنمــو االقتصاديــني. فاالقتصادات غير املشــروعة والتدفقات 
املاليــة غيــر املشــروعة املرتبطــة بأنــواع مختلفــة مــن األســواق 
غيــر املشــروعة تشــوه التنميــة االقتصاديــة وتخلــق منافســة 
غيــر عادلــة وتزيــد مــن حــدة عــدم املســاواة. وميثــل تســلل 
اجلرميــة املنظمــة إلــى نســيج االقتصــاد املشــروع خطــرا آخــر 
املتنامــي  اخلطــر  شــأن  شــأنه  االقتصاديــة،  التنميــة  يهــدد 

املتمثل يف اجلرمية السيبرانية.

كمــا أن اجلرميــة تدمــر التنــوع البيولوجــي للكوكــب. فقطــع 
باالنقــراض  املهــددة  باألنــواع  واالجتــار  والتعديــن  األشــجار 
ــر  ــم تدم ــا جرائ ــر مشــروعة كله ــد األســماك بصــورة غي وصي
املــوارد وتســبب أضــرارا قــد يســتلزم إصالحهــا قرونــا بأكملها. 
ويف العديــد مــن البلــدان الناميــة، تشــكل هــذه املــوارد املصــدر 
الرئيســي لســبل العيــش احملليــة. وهكــذا، تتســبب اجلرائــم 

التي تضر بالبيئة يف انقراض أنواع بأكملها. 

وتســتمر اجلرميــة املنظمــة والفســاد يف تقويــض االســتقرار 
وزعزعــة  العنــف  تنامــي  إلــى  يــؤدي  والســام واألمــن، ممــا 
االســتقرار وإضعــاف الــدول. وقــد شــكلت ســوق املخــدرات 
واألســلحة وغيرهــا مــن األســواق غيــر املشــروعة عقبــات كبيــرة 
أمــام جهــود بنــاء الســالم وإصالحــات قطــاع األمــن يف بعــض 
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الجرائم ضد األحياء البرية: الحصة من مجموع 
عمليات الضبط المدرجة في قاعدة البيانات 

العالمية للمضبوطات من األحياء البرية، حسب 
فئة التصنيف، مجمعة )2018-1999(

األمم  ملكتب  التابعة   )World WISE( البرية  األحياء  للمضبوطات من  العاملية  البيانات  قاعدة  املصدر: 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

أنحــاء العالــم. ويف جهــات أخــرى، أدى االجتــار باملخــدرات إلــى 
تفاقــم العنــف الــذي متارســه العصابــات اإلجراميــة. وعــالوة 
علــى ذلــك، ال تــزال ســوق املخــدرات غيــر املشــروعة تعمــل يف 
اخلفــاء، بوســائل منهــا الشــبكة اخلفيــة، وهــي تســتغل الفســاد 

فضال عن ضعف سيادة القانون.8 

وتواصــل اجلماعــات اإلرهابيــة نشــر معلومــات مضللــة تدعــي 
فشــل احلوكمــة، بينمــا تهــدد أمــن عامــة الســكان. ويســهم 
عــدم  أوجــه  وتزايــد  واالقتصــادي،  االجتماعــي  التهميــش 
املســاواة، فضــال عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، يف تهيئــة 
الظــروف التــي تســتغل يف الترويــج للتطــرف العنيــف الــذي 
ميكــن أن يفضــي إلــى اإلرهــاب. وغالبــا مــا تعتمــد اجلماعــات 
إجراميــة  أنشــطة  علــى  وعملياتهــا  متويلهــا  يف  اإلرهابيــة 
ــة9 واملخــدرات وغســل األمــوال.  ــل األســلحة املهرب منظمــة، مث
وتســتخدم اجلماعــات اإلرهابيــة طرائــق وتكنولوجيات جديدة، 
مــع تنويــع أســاليبها يف التمويــل واالتصــال والعمليــات، مبــا 
بــدون  والطائــرات  اإللكترونيــة  العمــالت  اســتخدام  يشــمل 

طيار ومنصات املراسلة اآلمنة.

وتشــكل املســتويات غيــر املســبوقة التــي بلغتهــا زراعة املخــدرات 
وإنتاجهــا واالجتــار بهــا علــى نحــو غيــر مشــروع تهديــدا خطيرا 
ــد نطــاق  لســالمة وصحــة ورفــاه األفــراد واملجتمعــات. ويتزاي
الناميــة، مدفوعــاً  البلــدان  املخــدرات، ال ســيما يف  تعاطــي 
بعوامــل متعــددة مثــل التحضــر، والتغيــرات الدميغرافيــة، مبــا 
يف ذلــك »تزايــد أعــداد الشــباب«، والتفاوتــات االجتماعيــة 
أكثــر  املخــدرات  عــرض  أصبــح خفــض  كمــا  واالقتصاديــة. 
صعوبــة، ألن أســواق املخــدرات غيــر املشــروعة أصبحــت أكثــر 
تعقــدا. وقــد أضيفــت إلــى قائمــة املــواد املخــدرة النباتيــة مئــات 

املخــدرات االصطناعيــة، التــي ال يخضــع كثيــر منهــا للمراقبــة 
الدوليــة، ممــا يطــرح حتديــات جديــدة أمــام نظــم الصحــة 
العامــة. كمــا ســجل ارتفــاع ســريع يف االســتخدام غيــر الطبــي 
للعقاقيــر الصيدالنيــة والعواقــب الصحيــة الســلبية التــي تنجــم 

عــن ذلــك. ومــا زال تعاطــي املخــدرات يضــر بصحــة النــاس 
ورفاههــم. ويف حــني أُحــرز بعــض التقــدم يف توفيــر تدخــالت 
قائمــة علــى األدلــة ملنــع تعاطــي املخــدرات وعــالج االضطرابات 
املرتبطــة بــه ومنــع األضــرار املتصلــة بــه، فــإن الفئــات الضعيفــة 
ال تــزال معرضــة للخطــر. وعمومــا، فــإن أفقــر البلــدان، وأفقــر 
غيــر  عــبء  إلــى حتمــل  متيــل  البلــدان،  جميــع  يف  الفئــات 
متناســب مــن حيــث األثــر الســلبي لتعاطي املخــدرات. ويتعرض 
ويواجهــون  للتمييــز  املخــدرات  يتعاطــون  الذيــن  األشــخاص 
عقبــات إضافيــة يف احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة، مبــا يف 
املناعــة  نقــص  فيــروس  مــن  الوقايــة  علــى  احلصــول  ذلــك 
البشــرية وخدمــات العــالج والرعايــة املرتبطــة بــه. فمشــكلة 
املخــدرات العامليــة ككل تــزداد حــدة ومــن املتوقــع أن تتفاقــم 

بسبب جائحة كوفيد-19. 

فهــذه اجلائحــة تظهــر بصــورة جليــة أن التحــدي الــذي نواجهــه 
يكتســي طابعــا عامليــا. ومــا ينجــم عنهــا مــن أزمــات صحيــة 
وإنســانية واقتصاديــة يهــدد علــى نحــو خطيــر توافــق اآلراء 
املتعــدد األطــراف الــذي يتجســد يف خطــة التنميــة املســتدامة 
لعــام 2030. فضعــف أحدهمــا هــو مبثابــة فرصــة لآلخــر: 
يشــجعان  اخلدمــات  وتقــدمي  احلوكمــة  علــى  فالضغــط 
االقتصــادات غيــر املشــروعة، ممــا يعــوق التعايف الــذي يحتاجه 

العالم. 

عدد متعاطي المخدرات بالماليين

املصدر: تقرير املخدرات العاملي 2020.
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في  رئيسيًا  دورًا  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المكتب  يؤدي 
المخدرات  مكافحة  مجال  في  األطراف  المتعدد  العمل  تعزيز 

والجريمة والفساد واإلرهاب. 

نهج مكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة 

ومـــن أجـــل دعـــم الـــدول األعضـــاء يف مواجهـــة التهديـــدات 
والتحديـــات التـــي تفاقمـــت بســـبب جائحـــة كوفيـــد-19، نعتمـــد 
ـــا العامليتـــني، وعلـــى وجـــود ميدانـــي واســـع  علـــى رؤيتنـــا وخبرتن
النطـــاق يوفـــر املعرفـــة اإلقليميـــة والوطنيـــة، وعلـــى بحـــوث 
وحتليـــالت عاليـــة اجلـــودة. ويســـتند هـــذا النهـــج املتكامـــل إلـــى 
اســـتخدام القـــدرات احلاليـــة املتوافـــرة لـــدى املكتـــب ويتنـــاول 

مجاالت تركيز رئيسية، ال سيما: 

• مهـــارات ومعـــارف موظفـــي املكتـــب، مبـــن فيهـــم أولئـــك 
املوجـــودون يف فيينـــا ويف أكثـــر مـــن 83 بلـــدا، مـــن أجـــل 
حتقيـــق أقصـــى قـــدر مـــن التأثيـــر وحتفيـــز االبتـــكار وتعظيـــم 

القدرات. 

• املســـاعدة علـــى بنـــاء مؤسســـات وطنيـــة قويـــة وشـــبكات 
إقليميـــة تدعـــم ســـيادة القانـــون، وحتـــارب اإلفـــالت مـــن 

العقاب، وتوفر العدالة لشعوبها. 

• دعـــــم وضـــــــع أطـــــــــر تشــــــريعيــــة وســـــياســـاتيــــة تســـتجيب 
ــياقات  ــاً لسـ ــم وفقـ ـ ــيق وتصمَّ ــم بالتنسـ ــات وتتسـ لالحتياجـ

محددة. 

تخصصـــات  مشـــاركة  علـــى  املعتمـــد  االنخـــراط  تعزيـــز   •
ــر مجتمعـــات محليـــة قـــادرة علـــى  متعـــددة مـــن أجـــل تطويـ

الصمود.

ـــة بغيـــة حتقيـــق  • الشـــراكة مـــع أصحـــاب املصلحـــة ذوي الصل
أقصى قدر من التأثير. 

ومبـــا أن املجرمـــني واإلرهابيـــني يســـتغلون احلـــدود لتفـــادي 
الكشـــف عنهـــم، ونقـــل منتجاتهـــم غيـــر املشـــروعة، وإخفـــاء 
أموالهـــم، فـــال ميكـــن ألي بلـــد أن يكافـــح اجلرميـــة أو املخـــدرات 

أو الفساد أو اإلرهاب مبفرده. 

نظم البرنامج العاملي ملكافحة اجلرمية البحرية التابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية محاكمة محاكاة لقضية قرصنة بحرية يف غانا 
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ومـــن بـــني مواطـــن القـــوة الفريـــدة التـــي يتمتـــع بهـــا املكتـــب أنـــه 
يحشــــــــد جــــهـــــود البلـــدان بهـــدف نقـــل املعـــارف واملهـــارات 
بلـــدان  بـــني  فيمـــا  التعـــاون  تشـــمل  بوســـائل  واملعلومـــات، 
اجلنـــوب. فهـــذه القـــدرة علـــى التعبئـــة وتوحيـــد اجلهـــود تســـاعد 
ـــى  ـــة عل ـــول فعال ـــات املشـــتركة وإيجـــاد حل يف التصـــدي للتحدي
املســـتويات التنفيـــذي والقانونـــي والسياســـي. وتشـــمل نقـــاط 

قوة املكتب األساسية ما يلي:

• دعـــم البلـــدان يف جهودهـــا الراميـــة إلـــى تأمـــن احلـــدود 
ـــال.  ـــى نحـــو فع واملوانـــئ واملطـــارات والفضـــاءات البحريـــة عل
وســـنحقق ذلـــك مـــن خـــالل مســـاعدة الـــدول علـــى إنشـــاء 
مكاتـــب اتصـــال علـــى احلـــدود، وضمـــان مراقبـــة احلاويـــات 
والبضائـــع يف املوانـــئ البحريـــة واملوانـــئ اجلافـــة واملطـــارات، 
وتعزيـــز كشـــف اجلرميـــة واإلرهـــاب يف املطـــارات، والتصـــدي 
ـــة  ـــم التـــي تقـــع يف املناطـــق البحري ـــى نحـــو شـــامل للجرائ عل

الوطنية ويف أعالي البحار.

• تيســـير تبـــادل املعلومـــات االســـتخبارية والتعـــاون بـــني أجهـــزة 
الشـــرطة مـــن خـــالل دعـــم شـــبكات إنفـــاذ القانـــون علـــى 
الصعيديـــن اإلقليمـــي والعاملـــي، وبنـــاء قـــدرات املمارســـني 
علـــى القيـــام بعمليـــات مشـــتركة أو متوازيـــة، وتوفيـــر األدوات 
الالزمـــة لتفكيـــك اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظمـــة عبـــر 

الوطنية بنجاح. 

تســـليم  ذلـــك  الدولـــي، مبـــا يف  التعـــاون  تعزيـــز فعاليـــة   •
واســــــــترداد  القـــــــــانونية،  املســــاعــــــــدة  وتبــــــــــادل  املجـــــــــرمن، 
ــا  ــة التـــي توفرهـ املوجـــودات، باســـتخدام اإلمكانـــات الكاملـ
االتفاقيـــات الدوليـــة عـــن طريـــق دعـــم إقامـــة الشـــبكات 
وبنـــاء القـــدرات واســـتحداث أدوات عمليـــة ومســـتودعات 

للمعارف. 

• إنشـــاء منابـــر للشـــراكات بـــن أصحـــاب املصلحـــة املتعدديـــن 
)مبـــا يف ذلـــك اجلهـــات الفاعلـــة احلكوميـــة وغيـــر احلكوميـــة، 
واملؤسســـات  اخلـــاص  والقطـــاع  املدنـــي  املجتمـــع  مثـــل 
اإلقليميـــة والوطنيـــة واحملليـــة ذات الصلـــة( بهـــدف توفيـــر 
ــاالت ذات  ــاء يف املجـ ــدول األعضـ ــود الـ ــايف جلهـ ــم إضـ دعـ

األولوية. 

ـــذ النهـــج الشـــاملة لعـــدة قطاعـــات إزاء املســـائل  وســـنكثف تنفي
ذات األهميـــة احلاســـمة يف تلبيـــة احتياجـــات الـــدول األعضـــاء. 
فعلـــى ســـبيل املثـــال، فيمـــا يتعلـــق باجلرائـــم التـــي تضـــر بالبيئـــة، 
اجلرميـــة  مكافحـــة  يف  خبرتـــه  بالفعـــل  املكتـــب  يســـتخدم 
املنظمـــة عبـــر الوطنيـــة والفســـاد ويف تعزيـــز ســـبل العيـــش 
املســـتدامة. كمـــا ســـندعم املجتمعـــات احملليـــة يف معاجلـــة 
ـــي تظهـــر مـــوازاة مـــع ارتفـــاع مســـتويات التحضـــر،  املشـــاكل الت
ــتخدام  ــفافية يف اسـ ــدام الشـ ــى انعـ ــالمة إلـ ــاكل السـ ــن مشـ مـ
األمـــوال العموميـــة. وســـنعاود النظـــر يف برامجنـــا العامليـــة 
واإلقليميـــة والوطنيـــة بغيـــة توفيـــر ُحـــزم دعـــم شـــاملة تلبـــي 
أولويـــات الـــدول األعضـــاء. وحتقيقـــا لهـــذه الغايـــة، ســـنضع رؤى 

ـــدول األعضـــاء يف  ـــة ملســـاعدة ال اســـتراتيجية إقليميـــة مصمم
التصدي للتحديات التي تواجهها. 

ومـــن شـــأن زيـــادة التنســـيق وتعزيـــز طابعـــه املنهجـــي يف كافـــة 
املجـــاالت املواضيعيـــة إتاحـــة االســـتفادة علـــى نحـــو أفضـــل مـــن 
نقـــاط قوتنـــا واســـتبانة االجتاهـــات والتهديـــدات اجلديـــدة، 
ــي  ــة التـ ــى األدلـ ــة علـ ــرة والقائمـ ــتجابات املبتكـ ــر االسـ وتطويـ

تلزم ملواجهتها، وتبادل تلك املعارف لدعم الدول. 

ـــى وضـــع اســـتراتيجية لابتـــكار مـــن أجـــل تقـــدمي  وســـنعمل عل
ــالل  ــن خـ ــاء مـ ــدول األعضـ ــاءة للـ ــة وكفـ ــر فعاليـ ــات أكثـ خدمـ
ـــال،  ـــى ســـبيل املث ـــدة. فعل ـــات اجلدي االســـتفادة مـــن التكنولوجي
ســـنواصل تطويـــر حلـــول هجينـــة لالجتماعـــات تشـــمل املشـــاركة 
إجـــراء  سيســـهل  ممـــا  الشـــخصي،  وباحلضـــور  بعـــد  عـــن 
وإدمـــاج  الرقمنـــة  خـــالل  ومـــن  شـــموال.  أكثـــر  مـــداوالت 
التكنولوجيـــا الرقميـــة يف أســـاليب العمـــل، سنســـتحدث طرائـــق 
ــاء  ــا إلـــى الـــدول األعضـ ــنة لتقـــدمي خدماتنـ جديـــدة أو محسـ

وغيرها من أصحاب املصلحة.

وســـيعتمد املكتـــب نهجـــًا يرمـــي إلـــى حتقيـــق االتســـاق بـــني 
ـــه، يشـــمل مواءمـــة التدخـــالت مـــع  السياســـات يف تنفيـــذ واليات
األولويـــات واالحتياجـــات الوطنيـــة للـــدول األعضـــاء، بوســـائل 
منهـــا )١(تعزيـــز أوجـــه التـــآزر وتعظيـــم الفوائـــد يف جميـــع 
الـــدول  مســـاعدة   )2( الصلـــة؛  ذات  السياســـات  مجـــاالت 
األعضـــاء علـــى حتقيـــق التـــوازن بـــني أهـــداف السياســـة احملليـــة 
ـــة املســـتدامة  ـــاً، وخطـــة التنمي ـــا دولي ـــق عليه ـــات املتف وااللتزام
لعـــام 2030، مبـــا يف ذلـــك األهـــداف ذات الصلـــة؛ )3( معاجلـــة 
األثـــر العابـــر للحـــدود والطويـــل األجـــل للسياســـات، ال ســـيما 

بني فئات السكان الذين يوجدون يف حاالت الضعف.

وســـيتمحور عملنـــا حـــول خمســـة مجـــاالت مواضيعيـــة رئيســـية، 
تدمج العمل السياساتي والبرنامجي على السواء.
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بحث الروابط بني مشكلة املخدرات 
ومختلف جوانب التنمية املستدامة 
والسالم واألمن وحقوق اإلنسان.

تقدمي الدعم للدول األعضاء يف 
تنفيذ االلتزامات السياساتية الدولية 

رات. املتعلقة باملخدِّ

التركيز على فهم الروابط املوجودة 
بني مشكلة املخدرات واجلرمية 

املنظمة عبر الوطنية، مبا يف ذلك 
اجلرمية السيبرانية والفساد 

واالجتار غير املشروع والتدفقات 
املالية واإلرهاب.

تعزيز إمكانية احلصول على عالج 
االضطرابات املرتبطة بتعاطي 

املخدرات، وإعادة التأهيل، والتعايف 
وإعادة اإلدماج يف املجتمع، فضال 

عن الوقاية من فيروس نقص املناعة 
البشرية/األيدز والتهاب الكبد 
وعالجهما ورعاية املصابني بهما.

توسيع دور مختبر املكتب وقدرته 
على دعم استجابات الدول األعضاء 
البرنامجية والسياساتية يف مجال 
مكافحة االجتار باملخدرات وتوفير 

اخلدمات الصحية ذات الصلة.

معاجلة االعتبارات ذات الصلة 
املتعلقة بحقوق اإلنسان والنوع 
اجلنساني، وال سيما فيما بني 

الفئات السكانية الضعيفة.

تعزيز القدرات الوطنية على إنفاذ 
القوانني من أجل معاجلة املشاكل 
التي تسببها املخدرات بطريقة 

مستدامة. 

الوثائق المعيارية الرئيسية

في السنوات الخمس القادمة، سنقوم بما يلي

المجال المواضيعي األول

التصدي لمشكلة
رات العالمية ومواجهتها المخدِّ

االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات لسنة ١9٦١ وسنة ١9٧١ وسنة ١988. ١0
رات يف دورتها الثانية والستني، يف عام 20١9، والذي دعا إلى التعجيل بتنفيذ الوثيقة  اإلعالن الوزاري الذي اعتمدته جلنة املخدِّ
رات العاملية لعام 20١٦، والبيان الوزاري املشترك لعام 20١4،  اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة املخِدّ

واإلعالن السياسي وخطة العمل لعام 2009. ١١

وسيدعم املكتب الدول األعضاء يف التنفيذ العملي لاللتزامات السياساتية الدولية 
مراعاة  مع  املخدرات،  جلنة  تقودها  التي  املتابعة  وعملية  رات  باملخدِّ املتعلقة 
االستعراض املرحلي الذي سيجرى يف عام 2024. وسيعمل املكتب، يف إطار شراكاته 
مع كيانات األمم املتحدة واألوساط األكادميية واملؤسسات الوطنية واإلقليمية ذات 
الصلة من أجل تشجيع تبني موقف متسق، على تعزيز القدرات الوطنية على جمع 
البيانات فضال عن رصد وحتليل مشكلة املخدرات العاملية. وسيمكن هذا من تيسير 
ومراعية  اإلنسان  حلقوق  ومحترمة  األدلة  على  قائمة  وبرامج  سياسات  وضع 
االستراتيجية  تنفيذ  وتيرة  لالعتبارات اجلنسانية. وسنرفع، على وجه اخلصوص، 
املتعلقة باملؤثرات األفيونية يف املناطق التي يُتجر فيها بهذه املؤثرات ويجري تعاطيها 

فيها على نطاق واسع. 

وسيزيد املكتب من تغطية ونوعية العالج الوقائي والرعاية وإعادة التأهيل عن طريق 
تعزيز اخلدمات القائمة على األدلة مبا يتماشى مع املعايير الدولية)١2( التي وضعتها 
منظمة الصحة العاملية واملكتب وأفضل املمارسات، مع االستفادة من موظف اتصال 
يف جنيف. وسنزيد من التركيز على الفئات الضعيفة من السكان )مبن فيهم األطفال 
والشباب والنساء واألشخاص احملتكون بنظام العدالة اجلنائية واحلاالت اإلنسانية(.

تركيز  موضع  للمراقبة  اخلاضعة  األساسية  األدوية  على  احلصول  عدم  وسيكون 
الهيئة  أمانة  مع  بالشراكة  املكتب،  وسيركز  املكتب.  إجراءات  مستوى  على  متجدد 
لدى  الفنية  الدراية  بناء  على  العاملية،  الصحة  ومنظمة  املخدرات  ملراقبة  الدولية 

احلكومات ومهنيي الرعاية الصحية امتثاال ملعاهدات مراقبة املخدرات. 

لدى  اجلنائي  باالستدالل  املتعلقة  والقدرات  التقنية  القدرات  املكتب  يعزز  وسوف 
املرجعية  املعايير  وتوفير  املمارسات،  الدول األعضاء من خالل وضع ونشر أفضل 
وأدوات التعرف على املخدرات، ودعم ضمان اجلودة والتدريب. وستركز نظم اإلنذار 
املبكر على التعرف على املواد الناشئة التي يساء استعمالها ووضعها ضمن أولويات 
يف  تدابير  اتخاذ  يشمل  مبا  والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  املتخذة  اإلجراءات 

مجالي الصحة وإنفاذ القانون على السواء من أجل التصدي لها. 

املعني  املشترك  املتحدة  األمم  برنامج  رعاية  يف  يشارك  الذي  املكتب،  وسيدعم 
العالج  نطاق  توسيع  يف  األعضاء  الدول  البشرية/األيدز،  املناعة  نقص  بفيروس 
التركيز  الوقائي من فيروس نقص املناعة البشرية/األيدز ورعاية املصابني به، مع 
املغلقة.  البيئات  وسائر  السجون  ونزالء  املخدرات  يتعاطون  الذين  األشخاص  على 
وسنسهم يف القضاء على وباء األيدز بحلول عام 2030،)١3(  من خالل توفير اخلبرة 

التقنية وأفضل املمارسات ومتكني املجتمعات احمللية ومنظمات املجتمع املدني.

وسيواصل املكتب، يف سياقات عديدة منها الشراكة مع القطاع اخلاص، توفير اخلبرة 
الالزمة لتنمية سبل العيش املستدامة والبديلة للمجتمعات احمللية التي تعتمد على 
ن تلك املجتمعات  زراعة احملاصيل املوجهة لسوق املخدرات غير املشروعة، مما سيمكِّ

من تشكيل تعاونيات قوية ميكنها االنتقال نحو االقتصاد املشروع. 

عبر  املنظمة  اجلرمية  مكافحة  مجال  يف  املتكاملة  والياته  من  املكتب  وسيستفيد 
الوطنية، وكذلك منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ملساعدة البلدان على وضع وتنفيذ 

تدابير يف مجال إنفاذ القوانني للتصدي إلنتاج املخدرات واالجتار بها وبيعها. 
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تيسير نقل اخلبرة يف تنفيذ واليات 
مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية 

املنظمة وسائر الهيئات اإلدارية. 

تكثيف اجلهود لفهم وتبادل املعارف 
ذات الصلة مبنع اجلرمية املنظمة 
والتصدي لها، مثل االجتار بالبشر 
وتهريب املهاجرين وتهريب األسلحة 
النارية، واالجتار باملمتلكات الثقافية، 

واألشكال اجلديدة والناشئة من 
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية، مبا 

فيها اجلرمية التي تضر بالبيئة.

مساعدة البلدان على تقدمي العون 
لضحايا اجلرمية املنظمة وحماية 

الشهود.

بناء قدرات الدول األعضاء على 
القيام بعمليات مشتركة ومتوازية من 
أجل استبانة اجلماعات اإلجرامية 

املنظمة وتفكيكها.

دعم البلدان يف تطوير تشريعاتها 
ونظمها اخلاصة بالعدالة اجلنائية من 

أجل احلد من اإلفالت من العقاب.

التركيز على تقدمي املساعدة داخل 
البلدان من أجل التصدي للجرمية 

السيبرانية وصالتها باألشكال 
األخرى للجرمية املنظمة والفساد 
ومتويل اإلرهاب والتدفقات املالية 

غير املشروعة.

الوثائق المعيارية الرئيسية

في السنوات الخمس القادمة، سنقوم بما يلي

المجال المواضيعي الثاني

مـــنع الجـــريمة
المنظمـــة ومكــافحتها

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتها الثالثة
)بروتوكول االجتار باألشخاص، وبروتوكول تهريب املهاجرين، وبروتوكول األسلحة النارية(.

رات لسنة ١9٦١ وسنة ١9٧١ وسنة ١988.  االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ

وسنواصل دعم البلدان يف بناء إطار قانوني متني ملكافحة اجلرمية 
وموظفي  القانون  إنفاذ  موظفي  وتدريب  الوطنية  عبر  املنظمة 
العدالة على حتسني التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها 
استرداد  أجل  من  ذلك  يف  مبا  احلدود،  عبر  والتعاون  قضائيا 
عائداتها غير املشروعة. وعلى صعيد منظومة األمم املتحدة، أدى 
التصديق شبه العاملي على االتفاقيات ذات الصلة إلى تركيز دولي 
على التعاون وتبادل النهج املشتركة. وقد تيسر ذلك بفضل القرارات 
التي أصدرتها الهيئات احلكومية الدولية، ومنها ما يتعلق مبا هو 
اجلماعات  تستخدمها  التي  اجلرمية  أنواع  من  وناشئ  موجود 
اإلجرامية املنظمة، مثل اجلرمية السيبرانية والتعدين غير املشروع. 
وسيقدم املكتب الدعم لعمليات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة 
مبكافحة اجلرمية السيبرانية ومنعها، كما سيؤدي دورا رئيسيا يف 
تيسير التعاون فيما بني البلدان، بسبل منها احملافل الدولية األخرى 

التي تتصدى للجرمية املنظمة. 

واجلرمية املنظمة واالجتار باملخدرات وتهريب املهاجرين واألسلحة 
واجلرائم  األموال  وغسل  باألشخاص  االجتار  عن  فضال  النارية، 
مناطق  جميع  على  تؤثر  السيبرانية،  واجلرمية  بالبيئة  تضر  التي 
العالم. وسيدعم خبراء املكتب العاملون يف املقر ويف امليدان الدول 

األعضاء من خالل بناء قدراتها على التصدي لهذه اجلرائم. كما 
سنساعد يف التخفيف من العوامل األساسية مثل الفساد، والروابط 
استعمال  وإساءة  واإلرهاب،  املنظمة  اجلرمية  بني  املوجودة 
وستتمحور  إجرامية.  ألغراض  احلديثة  االتصال  تكنولوجيات 
للمساعدة  برامج  ووضع  الضحايا  حقوق  حماية  حول  جهودنا 
واحلماية لفائدة الضحايا والشهود. وباإلضافة إلى ذلك، سنعمل 
والقطاع  املدني  املجتمع  منظمات  ذلك  يف  مبا  جدد،  شركاء  مع 
املبتكرة  التحقيق  أساليب  استخدام  سنشجع  أننا  كما  اخلاص. 
التي تسترشد  العمليات  زيادة  أجل  اإلنسان من  واملراعية حلقوق 

باملعلومات االستخباراتية.
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تسريع وتيرة اتخاذ تدابير فعالة 
متاشيا مع تنفيذ اتفاقية مكافحة 
الفساد بطريقة عملية تقوم على 

التآزر والتعزيز املتبادل بغية حتقيق 
نتائج ملموسة.

مساعدة الدول األعضاء على 
املستويات العاملي واإلقليمي والوطني 
من خالل تقدمي املشورة يف مجال 

السياسات والتشريعات وبناء قدرات 
هيئات مكافحة الفساد.

تعزيز الوسائل املبتكرة للتعاون 
الدولي من أجل منع الفساد 

ومواجهته، وال سيما مع املؤسسات 
املالية الدولية واإلقليمية، مبا يشمل 

مجال مكافحة غسل األموال 
واسترداد املوجودات.

تيسير نقل اخلبرة يف تنفيذ واليات 
مؤمتر الدول األطراف وسائر 

الهيئات اإلدارية.

تقدمي الدعم للدول األعضاء لتعزيز 
معرفتها بحجم الفساد ودينامياته 

وعوامل اخلطر املرتبطة به.

تنفيـذ  طرائـق  بشـأن  مهمـة  متعمقـة  أفـكارا  املكتـب  اكتسـب  وقـد 
تيسـير  خـالل  مـن  الفسـاد  مكافحـة  التفاقيـة  األعضـاء  الـدول 
اسـتعراض تنفيذهـا. وسـاعدنا ذلـك علـى إنشـاء مسـتودع للمعرفـة 
العامليـة واكتسـاب اخلبـرة الالزمـة ملسـاعدة الـدول األعضـاء علـى 
مكافحة الفسـاد. وسـنكثف عملنا مع الدول األعضاء من أجل دعم 
وتعزيز وتنسـيق التنفيذ الكامل لوالياتنا يف مجال مكافحة الفسـاد. 
ويف السـنوات املقبلـة، سـوف يتعـني علينـا التركيـز بصـورة أكبـر على 
تدابيـر منـع الفسـاد، بطرائـق تشـمل االسـتفادة مـن التكنولوجيـات 
واسـترداد  الدولـي  التعـاون  لتحسـني  املبتكـرة  والوسـائل  اجلديـدة 
املوجودات. وسـيتحقق ذلك، يف جملة أمور، من خالل دعم الشـبكة 
العملياتيـة العامليـة لسـلطات إنفـاذ القانـون املعنية مبكافحة الفسـاد 
التـي تتخـذ مـن فيينـا مقـرا لهـا والبحـث عـن شـركاء جـدد يف مجال 

مكافحة الفساد، مثل مؤسسات الرقابة والبرملانيني.

وستشـمل جهودنا تعزيز البرامج املتخصصة الرامية إلى اسـتهداف 
الفسـاد يف قطاعـات محـددة مثـل الصحـة والرياضـة. ومـن شـأن 
بشـكل  املسـاهمة  والشـفافية  املاليـة  النزاهـة  علـى  التركيـز  زيـادة 
ملمـوس يف متويـل التعـايف مـن أزمـة كوفيـد-١9. والعمـل علـى نحـو 
املعامـالت  الرقابـة علـى  املاليـة لضمـان حتسـني  النظـم  مـع  وثيـق 

املشـبوهة كفيـٌل بـأن يعـزز فهمنـا اجلماعـي للتدفقـات املاليـة غيـر 
املشـروعة، وأن يبنـي إطـارا قويـا للتصـدي لهـا. وسيسـتفيد املكتـب 
الدوليـة  واملنظمـات  الدوليـة،  املاليـة  املؤسسـات  مـع  مـن شـراكاته 
األكادمييـة،  واألوسـاط  واملالـي،  اخلـاص  والقطاعـني  األخـرى، 
اخلـاص  العمـل  ببرنامـج  النهـوض  أجـل  مـن  املدنـي،  واملجتمـع 

مبكافحة الفساد.

ويقـوم املكتـب بدعـم جهـود منظومـة األمم املتحـدة واملجتمع الدولي 
الفسـاد  منـع  تدابيـر  تعميـم  علـى  باسـتمرار  العمـل  إلـى  الراميـة 
ومكافحتـه يف إطـار برامـج األمم املتحـدة ذات الصلـة، مبـا يف ذلـك 
علـى الصعيـد القطـري، مـن خـالل أفرقـة األمم املتحـدة القطريـة 
وغيرهـا مـن الشـراكات بـني أصحـاب املصلحـة املتعدديـن، وكذلـك 
وأوجـه  الفسـاد  مبخاطـر  املتعلقـة  االعتبـارات  إدمـاج  خـالل  مـن 
الضعـف املتعلقـة بـه منـذ البدايـة يف بعثـات األمم املتحـدة امليدانيـة. 
وسـتوفر لنـا الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة ملكافحـة الفسـاد 
التي سـتعقد يف عام 202١ مخططا للعمل يرسـم مسـارا يعزز منع 

الفساد ومكافحته على نحو أكثر فعالية. 

الوثائق المعيارية الرئيسية

في السنوات الخمس القادمة، سنقوم بما يلي

المجال المواضيعي الثالث

منع الفساد والجريمة
االقتصادية ومكافحتهما 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

اإلعالن السياسي الذي سيعتمد خالل الدورة االستثنائية للجمعية العامة ملكافحة الفساد، املزمع عقدها يف عام 202١.
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تعزيز نظم العدالة اجلنائية يف 
الدول األعضاء من أجل معاجلة 
املسائل املتعلقة مبكافحة اإلرهاب 

ومنعه على نحو ميتثل اللتزاماتها يف 
مجال حقوق اإلنسان. 

املساعدة يف ضمان امتثال األطر 
القانونية للدول األعضاء بصورة 

كاملة وجوهرية للصكوك القانونية 
الدولية الـتسعة عشر ملكافحة 

اإلرهاب.

توسيع نطاق الوجود امليداني لضمان 
تصدي الدول األعضاء للمسائل 

الناشئة من حيث صلتها باإلرهاب 
وتقدمي الدعم للضحايا.

تعزيز آليات مكافحة متويل أعمال 
اإلرهاب ومالحقة مرتكبيها قضائيا، 
بسبل شتى منها املبادرات اإلقليمية 

والعاملية.

العمل مع الشركاء املعنيني لدرء 
التطرف العنيف الذي ميكن أن 
يفضي إلى اإلرهاب من خالل 

معاجلة أسبابه اجلذرية، ال سيما يف 
صفوف الشباب.

الوثائق المعيارية الرئيسية

في السنوات الخمس القادمة، سنقوم بما يلي

المجال المواضيعي الرابع

منـــــــع
اإلرهاب ومكافحته

الصكوك القانونية الدولية التسعة عشر ملكافحة اإلرهاب.١4

الــدول األعضــاء يف تنفيــذ اســتراتيجية األمم  وســيدعم املكتــب 
العامــة  اجلمعيــة  وقــرارات  اإلرهــاب  ملكافحــة  العامليــة  املتحــدة 
والتنســيق يف  التكامــل  تكفــل  التــي  الصلــة  ذات  األمــن  ومجلــس 
اجلهــود مــع مكتــب مكافحــة اإلرهــاب وســائر الكيانــات املشــاركة يف 
اتفــاق األمم املتحــدة العاملــي لتنســيق مكافحــة اإلرهــاب. وســنقدم 
ــز القوانــني والقــدرات املؤسســية والتعــاون فيمــا بــني  الدعــم لتعزي
الــوكاالت وعبــر احلــدود وتنفيــذ اســتراتيجيات وخطــط عمــل ملنــع 

اإلرهاب ومكافحته. 

وســيركز املكتــب علــى الــدول األعضــاء األكثــر تضــررا مــن العنــف 
والفتيــان  والفتيــات  النســاء  تهميــش  يــزداد  وحيثمــا  واإلرهــاب، 
والشــبان، ال ســيما يف املناطــق التــي متزقهــا النزاعــات. وسيشــمل 
والتطــرف  التطــرف  مــن  لــكل  اجلذريــة  األســباب  حتليــل  ذلــك 
العنيــف اللذيــن ميكــن أن يؤديــا إلــى اإلرهــاب، واملســاعدة علــى 
التصــدي لهــا. وســيتمثل مفتــاح النجــاح بهــذا اخلصــوص يف تســخير 
إمكانــات النســاء والشــباب لزيــادة الوعــي باإلرهــاب ومنــع حدوثــه. 
علــى  األســر  قــدرة  تعزيــز  الهــدف  هــذا  ســبل حتقيــق  وتشــمل 
الصمــود واســتخدام املمارســات اجليــدة التــي أســفرت عــن نتائــج 
إيجابيــة يف مجالــي منــع إســاءة اســتعمال املخــدرات واجلرميــة. 
ومــن أجــل التعجيــل باحلمايــة مــن اإلرهــاب والقــدرة علــى الصمــود 
يف وجهــه، ســيعزز املكتــب شــراكاته مــع بعثــات األمم املتحــدة حلفــظ 
الســالم، ومــع ســائر كيانــات األمم املتحــدة، واملنظمــات اإلقليميــة، 
واملجتمــع املدنــي. وســيقدم مجموعــة مــن حــزم التدابيــر للتصــدي 

لإلرهــاب قبــل الوصــول إلــى نظــام العدالــة اجلنائيــة. وســيدعم 
املكتــب أيضــا املســاءلة عــن األعمــال اإلرهابيــة يف نظــم العدالــة 
التأهيــل  إعــادة  مــع احتــرام حقــوق اإلنســان، وكذلــك  الوطنيــة، 

وإعادة اإلدماج بهدف منع ارتكاب أعمال إرهابية يف املستقبل.

للتهديــدات  التصــدي  علــى  األعضــاء  الــدول  املكتــب  وسيســاعد 
اإلرهابيــة اجلديــدة والناشــئة. وسيوســع نطــاق مجــاالت خبرتــه 
ووجــوده امليدانــي مــن أجــل العمــل مــع املنظمــات الدينيــة وغيرهــا 
مــن منظمــات املجتمــع املدنــي؛ ودعــم مالحقــة املقاتلــني اإلرهابيــني 
ــا وإعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم، مــع إشــراك  األجانــب قضائي
نظــام الســجون أيضــا؛ والتصــدي للتكنولوجيــات اجلديــدة، مثــل 
اســتخدام اإلرهابيــني للعمــالت اإللكترونيــة والطائــرات بــدون طيــار 
مــع  التعــاون  تيســير  تشــمل  عديــدة  بســبل  الرقميــة،  واملنصــات 
القطــاع اخلــاص؛ ومســاعدة األطفــال الذيــن جتندهــم اجلماعــات 

اإلرهابية وتستغلهم ودعم ضحايا اإلرهاب. 
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تعزيز تطبيق معايير منع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية لبناء مجتمعات 
يسودها السالم، والوصول إلى 
العدالة، وبناء مؤسسات فعالة 

وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع.

تقدمي املساعدة التقنية إلى الدول 
األعضاء لتعزيز نظم العدالة 

اجلنائية وإرساء األساس الالزم ملنع 
االجتار باملخدرات واجلرمية 

السيبرانية واجلرمية املنظمة، مبا 
يف ذلك اجلرمية البحرية، واإلرهاب، 

والتصدي لها على نحو فعال.

تعزيز التعاون بني نظم العدالة 
اجلنائية والقطاعات احلكومية 

األخرى واملجتمع املدني من أجل منع 
العنف واجلرمية والتصدي لهما 
بفعالية واحلد من مواطن الضعف.

ويلتـــزم املكتـــب بتعزيـــز السياســـات واملمارســـات القائمـــة علـــى 
ـــارف ووضـــع  ـــة املع ـــع اجلرميـــة. وســـندعم تنمي ـــة يف مجـــال من األدل
التـــي تســـتهدف األســـباب  املفاهيـــم وتنفيـــذ مبـــادرات الوقايـــة 
اجلذريـــة للجرميـــة والعنـــف، وتعزيـــز قـــدرة املجتمـــع احمللـــي علـــى 

الصمود، مع إيالء اهتمام خاص للشباب. 

ــتويات  ــص مسـ ــى تقليـ ــل علـ ــاء يف العمـ ــدول األعضـ ــاعد الـ وسنسـ
ــة  ــم العدالـ ــل نظـ ــني عمـ ــق حتسـ ــن طريـ ــاب عـ ــن العقـ ــالت مـ اإلفـ
اجلنائيـــة. وســـيدعم املكتـــب الـــدول األعضـــاء يف تعزيـــز قـــدرة نظـــم 
العدالـــة اجلنائيـــة علـــى مســـاءلة اجلنـــاة مـــع احتـــرام حقوقهـــم 
اإلنســـانية وضمـــان حصولهـــم علـــى املســـاعدة القانونيـــة؛ وخفـــض 
ــاهمة يف حتســـني  ــة؛ واملسـ ــابق للمحاكمـ ــاز السـ ــتويات االحتجـ مسـ
إدارة الســـجون؛ واحلـــد مـــن االكتظـــاظ يف الســـجون مـــن خـــالل 
تعزيـــز فـــرض العقوبـــات املتناســـبة وبدائـــل الســـجن؛ واحلـــد مـــن 
ـــم  ـــادة إدماجه ـــاة وإع ـــل اجلن ـــادة تأهي ـــم الشـــباب وتشـــجيع إع جرائ
يف املجتمـــع؛ وتلبيـــة االحتياجـــات اخلاصـــة للضحايـــا. وســـيُنجز 
ذلـــك عـــن طريـــق توســـيع وتعميـــق التعـــاون مـــع ســـلطات العدالـــة 
اجلنائيـــة الوطنيـــة مـــن أجـــل املســـاعدة يف تنفيـــذ قواعـــد نيلســـون 
ــة  ــوك بشـــأن معاملـ ــد بانكـ ــجون وقواعـ ــأن إدارة السـ ــال بشـ مانديـ
الســـجينات. وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـنقيم شـــراكات مـــع منظمـــات 
ــة  ــة، بغيـ ــة الطبيـ ــات اخليريـ ــك الهيئـ ــا يف ذلـ ــي، مبـ ــع املدنـ املجتمـ
يف  الصحيـــة  اخلدمـــات  مـــن  اجلميـــع  اســـتفادة  فـــرص  تعزيـــز 

السجون.

وســـيولي املكتـــب اهتمامـــه لتعزيـــز نزاهـــة املؤسســـات ذات الصلـــة 
العدالـــة  ثقـــة اجلمهـــور يف نظـــم  زيـــادة  أجـــل  مـــن  ومســـاءلتها 
اجلنائيـــة. وســـنكثف جهودنـــا لتعزيـــز قـــدرة مؤسســـات العدالـــة 
ــاء  ــد النسـ ــف ضـ ــك العنـ ــا يف ذلـ ــف، مبـ ــع العنـ ــى منـ ــة علـ اجلنائيـ
واألطفـــال ضحايـــا اجلرميـــة. وســـنواصل تعزيـــز اجلهـــود الراميـــة 

ـــة، مبـــن فيهـــم األشـــخاص  ـــى العدال ـــع إل ـــى ضمـــان وصـــول اجلمي إل
الذيـــن يعانـــون مـــن اضطرابـــات مرتبطـــة بتعاطـــي املخـــدرات، 
والفئـــات املهمشـــة، واألقليـــات، واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. ولتحقيـــق 
ـــا  ـــاون مـــع القطاعـــات األخـــرى، مبـــا فيه ـــب التع ـــك، ســـيعزز املكت ذل
التعليـــم والصحـــة واخلدمـــات االجتماعيـــة، وكذلـــك مـــع اجلهـــات 
واجلرميـــة  العنـــف  منـــع  أجـــل  مـــن  احلكوميـــة،  غيـــر  الفاعلـــة 

والتصدي لهما على نحو فعال.

وســـوف يوفـــر لنـــا مؤمتـــر األمم املتحـــدة الرابـــع عشـــر ملنـــع اجلرميـــة 
والعدالـــة اجلنائيـــة لعـــام 202١ إطـــارا للعمـــل، يحـــدد التزامـــات 
الـــدول األعضـــاء يف مجـــال منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة 
للســـنوات القادمـــة. وســـوف يدعـــم املكتـــب الـــدول األعضـــاء، مـــن 
ترجمـــة  يف  اجلنائيـــة،  والعدالـــة  اجلرميـــة  منـــع  جلنـــة  خـــالل 

التوجيهات التي سيقدمها مؤمتر اجلرمية إلى مبادرات عملية.

وســـيعرض املكتـــب آخـــر الـــدروس وأفضـــل املمارســـات املســـتفادة 
مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، مبـــا يف ذلـــك مـــا يتعلـــق منهـــا باســـتخدام 
التكنولوجيـــات الرقميـــة اجلديـــدة يف ســـياق منـــع اجلرميـــة والعدالـــة 
اجلنائيـــة، بغيـــة زيـــادة اســـتجابة املؤسســـات ومســـاءلتها وشـــفافيتها. 
ـــه يف إطـــار شـــراكة وثيقـــة مـــع الهيئـــات احلكوميـــة  وســـيضطلع بعمل
ـــدول  ـــة املتضـــررة يف ال ـــات احمللي ـــي واملجتمع ـــع املدن ـــة واملجتم املعني

األعضاء التي تطلب املساعدة.

الوثائق المعيارية الرئيسية

في السنوات الخمس القادمة، سنقوم بما يلي

المجال المواضيعي الخامس

منع الجريمة
والعـــــدالــة الجـــــنــائيــــة 

معايير األمم املتحدة وقواعدها يف مجال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

إعالن كيوتو لعام 202١ الذي سيعتمد يف مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
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العوامل التمكينية للكفاءة: تبسيط 
اإلجراءات وفحص الهياكل

إلى  تتطلع  املتحدة  األمم  ملنظومة  احلالية  اإلصالحات  إن 
إعادة  على  املساعدة  إلى  إضافة  والكفاءة،  الفعالية  تعزيز 
تنشيط احللول املتعددة األطراف للمشاكل العاملية. وستعتمد 
استراتيجية املكتب على األسس الهيكلية جلدول أعمال األمني 

يف إطـــار اجلهـــود اجلاريـــة الراميـــة إلـــى تبســـيط إجـــراءات 
ـــج، سيســـتعرض  ـــق النتائ ـــز الكفـــاءة يف حتقي العمـــل وتعزي
وجـــوده  بنيـــة  يشـــمل  مبـــا  التنظيمـــي،  هيكلـــه  املكتـــب 
امليدانـــي وتعزيـــز مكتبـــي االتصـــال يف نيويـــورك وبروكســـل، 

بغيـــة جعلـــه مناســـبا ومســـتداما. وسيشـــمل ذلـــك أيضـــا 
اســـتعراض عمليـــة التوظيـــف يف فيينـــا ويف امليـــدان بهـــدف 

االقتـــراب أكثـــر مـــن األشـــخاص الذيـــن نخدمهـــم. كمـــا نهـــدف إلـــى 
تعزيـــز تعاوننـــا مـــع كيانـــات األمم املتحـــدة يف جنيـــف ونيروبـــي. 
ـــد لتفويـــض الســـلطة أمـــرا  وســـيظل تبســـيط ورصـــد اإلطـــار اجلدي

العام لإلصالح، مبا يف ذلك جدول األعمال املتعلق باالبتكار 
والبيانات وإدماج التكنولوجيا الرقمية يف أساليب العمل، من 
مرونة  أكثر  املكتب  وجعل  املوعودة،  القيمة  تعزيز  أجل 

واستجابة.

أساســـيا يف منحنـــا املزيـــد مـــن املرونـــة والفعاليـــة مـــع 
ضمـــان املســـاءلة مـــن خـــالل حتديـــد املســـؤوليات علـــى 
نحـــو واضـــح وشـــفاف. وسيســـعى املكتـــب جاهـــدا إلـــى 
ــالل  ــن خـ ــه مـ ــذ والياتـ ــي يف تنفيـ ــوق العملـ ــق التفـ حتقيـ
االســـتفادة مـــن مختلـــف مســـارات إصـــالح األمم املتحـــدة١5 
واتخـــاذ اخلطـــوات املواليـــة يف تنفيـــذ جـــدول أعمـــال األمـــني 
العـــام لإلصـــالح عـــن طريـــق تشـــجيع التغييـــر املؤسســـي األطـــول 
التكنولوجيـــا  وإدمـــاج  والبيانـــات  االبتـــكار  أســـاس  علـــى  أجـــال 

الرقمية يف أساليب العمل. 

تنفيذ المهمة

موظفة معنية بإنفاذ القانون البحري يف الدورة التدريبية للبرنامج العاملي ملكافحة اجلرمية البحرية التابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية والتي 
.GMCP :ُعقدت يف هولهوماليه، جزر املالديف. الصورة
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ـــة  وســـترافق اإلدارةُ املســـتمرة للتغييـــر جميـــَع جهـــود التحـــول املبذول
علـــى نطـــاق املنظمـــة. وستشـــمل العناصـــر التمكينيـــة الرئيســـية 
ــول  ــدمي احللـ ــة لتقـ ــة الالزمـ ــم بالدرايـ ــني وتزويَدهـ ــَب املوظفـ تدريـ
املتطـــورة عنـــد تنفيـــذ البرامـــج ومعاجلـــة الطبيعـــة املتطـــورة للمســـائل 
ـــن  ـــد م ـــب، ممـــا ســـيتطلب املزي ـــة املكت ـــن نطـــاق والي ـــع ضم ـــي تق الت

االستثمار يف قدرات املوظفني. 

ـــج يف إطـــار  ـــى النتائ ـــة عل ـــج اإلدارة القائم ـــز نه ـــى تعزي وســـنعمل عل
للتكيُّـــف  القابلـــة  اإلدارة  مـــن حتســـني  نتمكـــن  حتـــى  البرمجـــة 
وحتســـني األداء، مـــع ضمـــان أن حتـــدد جميـــع املشـــاريع والبرامـــج 
بوضـــوح مقاييـــس األداء وأن تقـــدم تقاريـــر عـــن كيفيـــة إســـهام 

مشروعا  امليداني  الصعيد  على  املكتب  عمل  كان  لطاملا 
الفاعلة احمللية  متنوعة من اجلهات  مشتركا مع طائفة 
من  أهمية  واألكثر  األعضاء.  الدول  بأولويات  يسترشد 
ذلك، يف سياق إصالح األمم املتحدة، هو أن يعمل املكتب 

على حتقيق تكامل أكثر اتساقا وكفاءة مع كيانات منظومة 
األمم املتحدة العاملة يف امليدان. 

سـيكون التوسـع يف اسـتخدام الشـراكات عامال أساسـيا يف 
املرنـة والواسـعة  تنفيـذ هـذه االسـتراتيجية. فالشـراكات 
باسـتخدام  عملنـا  قيمـة  مـن  كبيـر  بشـكل  ترفـع  النطـاق 
تنشـأ  وحيثمـا  وقتمـا  املسـاعدة  لتقـدمي  مبتكـرة  طرائـق 

احلاجـة إليهـا وبنـاء املسـؤولية الوطنيـة واالسـتدامة وتعظيـم 
التأثير. 

وسـنعزز التعـاون املنهجـي فيمـا بـن بلـدان اجلنـوب، ممـا يتيـح تدفق 
متشـابهة.  حتديـات  تواجـه  التـي  البلـدان  بـني  واخلبـرة  الدرايـة 
وسـنواصل استكشـاف جميـع الطرائـق لتوجيـه هـذه اخلبـرات، مبـا 
يف ذلـك اإلعـارة مـن احلكومـات الوطنيـة وإنشـاء شـبكات للتعـاون. 
وهـذا يعنـي أيضـا أننا سـنعمل بنشـاط على توسـيع نطـاق تعاوننا مع 
الوزارات واإلدارات الوطنية التي ال تعد من بني نظرائنا التقليديني.

دورنـا  توسـيع  أجـل  مـن  إطـار شـراكاته  تطويـر  املكتـب  وسـيواصل 
كجهـة جامعـة وميسـرة للشـراكات بـني القطاعـني العـام واخلـاص يف 
طريـق  وعـن  واإلرهـاب.  والفسـاد  واجلرميـة  املخـدرات  مجـاالت 
االسـتفادة مـن جناحنـا يف إقامـة شـراكات مـع القطـاع اخلـاص يف 
مجـال التنميـة البديلـة، سنوسـع أيضـا هـذه الشـراكات مـع القطـاع 
بالبشـر،  واالجتـار  املنظمـة،  اجلرميـة  كبـح  مجـاالت  يف  اخلـاص 
واجلرائـم  والفسـاد،  البحريـة،  واجلرميـة  السـيبرانية،  واجلرميـة 

االقتصادية. 

وقـد أقـام املكتـب عالقـة عمـل جيـدة مـع جهـات أخـرى يف منظومـة 

نتائجهـــا يف حتقيـــق أولويـــات املكتـــب االســـتراتيجية. وهـــذا مـــا 
ـــم املشـــاريع بحيـــث تلبـــي احتياجـــات محـــددة وتكـــون  ســـيكفل تصمي
قـــادرة علـــى اإلبـــالغ بصـــورة فعالـــة عـــن إجنازاتهـــا، األمـــر الـــذي 
سيحســـن بـــدوره مـــن قدرتهـــا علـــى التكيـــف مـــع التحديـــات الناشـــئة 

وزيادة االستدامة.

وســـيعمل املكتـــب علـــى استكشـــاف اســـتخدام األفـــكار املتعمقـــة 
ــم املزيـــد  املتعلقـــة بالســـلوك/العلوم الســـلوكية يف إطـــار عملـــه وتعلُـّ
دة  بشـــأنها، مـــن أجـــل تشـــخيص أفضـــل للعوائـــق الســـلوكية احملـــدَّ
ــع  ــى مـ ــا يتماشـ ــا، مبـ ــلوكا معينـ ــاس سـ ــاع النـ ــول دون اتبـ ــي حتـ التـ

رؤية األمني العام.

مكاتبه  نها  تكوِّ التي  الشبكة  بفضل  املكتب،  يعزز  وسوف 
امليدانية، مشاركته مع املكاتب اإلقليمية للتنسيق اإلمنائي 
ومنظومة  املقيمني،  واملنسقني  تنشيطها،  أُعيد  التي 
أفرقة األمم املتحدة القطرية. وسيشمل هذا ضمان أن 
املتحدة  األمم  وأطر  املشتركة  القطرية  التقييمات  تتناول 
للتنمية املستدامة التحديات واالستجابات املرتبطة مبجاالت والية 

املكتب، التي تتداخل مع تنفيذ خطة عام 2030. 

األمم املتحـدة، ومـع منظمـات دوليـة أخـرى، بنـاء على مبدأ 
التكامل وتفادي تداخل األنشـطة. ونذكر من بني الشـركاء 
التقليديـني إدارة الشـؤون السياسـية وبنـاء السـالم، وإدارة 
ومفوضيـة  اإلرهـاب،  مكافحـة  ومكتـب  السـالم،  عمليـات 
العامليـة،  الصحـة  ومنظمـة  اإلنسـان،  املتحـدة حلقـوق  األمم 
وبرنامـج األمم املتحـدة اإلمنائـي، وهيئـة األمم املتحدة للمسـاواة بني 
اجلنسـني ومتكـني املـرأة )هيئـة األمم املتحـدة للمـرأة(، واليونسـكو، 
واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائية )اإلنتربـول(، ومنظمة اجلمارك 
السـنوات  ويف  الفسـاد.  ملكافحـة  الدوليـة  واألكادمييـة  العامليـة، 
القادمـة، سـنعمل علـى تعميـق الشـراكات القائمـة، مثـال مـع البنـك 
الدولـي واللجنـة األوملبيـة الدوليـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
يف  تعمـل  مختلفـة  إقليميـة  ومنظمـات  للهجـرة  الدوليـة  واملنظمـة 

املجاالت التي تشملها واليتنا. 

ولقد كانت الشـراكات مع منظمات املجتمع املدني حاسـمة األهمية 
الدوليـة  احلكوميـة  العمليـات  إطـار  يف  إسـماع صوتهـا  يف ضمـان 
والعمليـات املعياريـة. وسـنواصل تيسـير إشـراك أصحـاب املصلحـة 
املتعدديـن يف تنفيـذ االتفاقيـات، مبـا يشـمل إقامـة حـوارات بنـاءة مع 
والقطـاع  الفكـر  ومجمعـات  األكادمييـة  واألوسـاط  املدنـي  املجتمـع 
اخلـاص. وسـنعمل علـى زيـادة عـدد املنابـر اإلقليميـة والوطنية، التي 
وضـع  أجـل  مـن  املدنـي  واملجتمـع  احلكومـات  ممثلـي  بـني  جتمـع 
وأخيـرا،  املنظمـة.  واجلرميـة  الفسـاد  ملكافحـة  مشـتركة  مبـادرات 
ستشـهد السـنوات اخلمـس القادمـة تعميمـا منهجيـا للشـراكات مـع 

املجتمع املدني يف جميع مسارات عمل املكتب.

األداء الجماعي

الشراكات
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تعزيز البحوث والسياسات القائمة على األدلة 
وتحليل البيانات

التواصل

حافـل  سـجل  واجلرميـة  باملخـدرات  املعنـي  املتحـدة  األمم  وملكتـب 
مشـهود لـه بـه يف مجـال العمـل مـع األوسـاط األكادمييـة مـن خـالل 
برنامجـه البحثـي وشـبكة البرامـج التابعـة للمعاهـد التـي تعمـل علـى 
مـع  يشـارك  أنـه  كمـا  اجلنائيـة.  والعدالـة  اجلرميـة  منـع  مسـائل 
القانـون.  سـيادة  وتعزيـز  ومنعـه  الفسـاد  مكافحـة  يف  اجلامعـات 
وإضافـة إلـى ذلـك، تتيـح بحـوث املكتـب بلـورة شـراكات جديـدة مـع 
املؤسسـات الوطنيـة واإلقليميـة ومـع كيانـات القطـاع اخلـاص التـي 

تستند برامج املكتب ونصائحه التقنية إلى أدلة دامغة. ومن 
خالل تعزيز القدرة على إجراء البحوث يف امليدان والرقابة 
التحليل  وأهمية  نوعية  املكتب  ن  املقر، سيحسِّ التقنية يف 
البرامج  الذي يقوم به، مسهما بذلك يف حتسني تصميم 

بيانات  توفير  سيساعد  املثال،  سبيل  فعلى  األثر.  وتعزيز 
منتظمة مصنفة حسب اجلنس وحتليل مدى توافر عالج االرتهان 

للمخدرات على تخصيص موارد للخدمات يف املواقع التي تكون يف 
حاجة إلى احلصول على تلك اخلدمات. 

بني  من  باعتبارها  البيانات  قيمة  تعظيم  على  املكتب  وسيعمل 
املوجودات االستراتيجية من خالل االستناد إلى التحليالت القوية 
موظفي  من  بدعم  البيانات،  إدارة  من  املثلى  واالستفادة  للبيانات 
البيانات،  بإدارة  املتعلقة  القوية  والترتيبات  وثقافتها،  املنظمة 

والشراكات يف مجال البيانات، وبيئة تكنولوجية متينة.

ستكون قوة التواصل، على الصعيدين العاملي واإلقليمي، 
وسيزيد  الصدد.  هذا  يف  رئيسيا  استراتيجيا  محركا 
عمله  إطار  يف  واملبتكر  اخلالق  التواصل  من  املكتب 
اليومي وسيستخدمه كأداة إلبراز صورته وتعزيز املساءلة 

وضمان جناح البرامج واالتساق الداخلي. ولهذا الغرض، 
نعتزم تكثيف االستثمار يف قدرات التواصل يف املقر وامليدان.

الداخلي  املستويني  على  االستراتيجية  التواصل  نُُهج  وستطبق 
على  للمعلومات  تدفقات  وستحدث  السواء،  على  واخلارجي 
الصعيدين الرأسي واألفقي معا. ففيما يتعلق بالتواصل الرأسي، 
واملكاتب  املقر  داخل  بسالسة  املعلومات  تدفق  نضمن  سوف 
ويف  مشاريعنا.  من  واملستفيدين  الشركاء  نحو  وكذلك  امليدانية، 
البرامج على استكشاف أشكال جديدة  ع جميع  املستقبل، ستُشَجّ
وخالقة للتواصل مع أصحاب املصلحة من أجل إبراز هذه املبادرات 

بصورة أفضل وأكبر. 

نحو  على  املعلومات  تدفق  على  األفقي  التواصل  يشدد  وسوف 
الدول  مع  التواصل  وتعزيز  املكتب،  داخل  الُشعب  عبر  أفضل 
املتحدة  األمم  منظومة  كيانات  مع  أمنت  قنوات  وبناء  األعضاء، 
اتساق  يعزز  أن  شأنه  من  وهذا  املصلحة.  أصحاب  من  وغيرها 

تدعم استخدام األساليب والتكنولوجيات املبتكرة. 

يتمثـل يف اسـتخدام شـركاء منفذيـن  للشـراكات  وثمـة جانـب آخـر 
مـن  مجموعـة  اسـتغالل  ميكنهـم  حيثمـا  وبرامجـه  املكتـب  ملشـاريع 
ـط إطارنا  املهارات أو املسـارات التي ال ميلكها املكتب حاليا. وسنبسِّ
أسـلوب  تبسـيط  أجـل  مـن  األطـراف اخلارجيـة  اخلـاص مبشـاركة 

العمل مع مجموعة أكثر تنوعا من الشركاء املنفذين.

املتعلقة  والتحليالت  البيانات  أهمية  من  وسنزيد 
باملخدرات واجلرمية وإمكانية احلصول عليها وإمكانية 
استخدامها. وسنستخدم البيانات املستمدة من املصادر 
والذكية  الضخمة  البيانات  مع  وندمجها  التقليدية 
املعلومات  نظم  ذلك  ويشمل  مبتكرة.  حلول  باستخدام 
التكنولوجيا واملنهجيات  التي تستند إلى  اجلغرافية املكانية 

اجلديدة، مثل األساليب القائمة على الذكاء االصطناعي.

ومن خالل حتسني كشف تهديدات اجلرمية واملخدرات ومعاجلتها 
وتصورها، ونظام متكامل للبيانات، سيحدد املكتب على نحو أفضل 
»ماهية املسائل ذات األهمية فيما يتعلق باملخدرات واجلرمية ومتى 
تكون ذات أهمية« من أجل إعداد تدابير سريعة ومناسبة من حيث 
واإلقليمي  الوطني  املستويات:  جميع  على  لها  للتصدي  التوقيت 

والعاملي.

رسائلنا ويسهم يف تقوية الشراكات مبا يتماشى مع رؤية 
األمني العام. 

من  باملكتب  اخلاصة  الدعوة  تنقيح خطة  على  وسنعمل 
إلى  الوصول  بهدف  الناس،  حياة  على  أثرها  أجل عرض 
أكبر شريحة من اجلمهور وتعظيم التأثير من خالل التواصل مع 
فئات مختلفة من اجلماهير املستهدفة، باستخدام األدوات األكثر 
مالءمة لكل منها. ومن بني هذه األدوات تعزيز احلضور يف وسائط 
»الرقمي  العام  األمني  نهج  مع  يتماشى  مبا  االجتماعي  التواصل 
بالطريقة  الوعي  وإذكاء  الشبكي،  املوقع  تنشيط  وإعادة  أوالً«، 
البصرية، فضاًل  املناسبة يف وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية 
الضوء  الفعاليات واحلمالت. وستسلط هذه األنشطة  تنظيم  عن 
االعتراف  مع  العاملية،  وبرامجنا  امليدانية  عملياتنا  منجزات  على 
أيضا بالدور الهام الذي تقوم به البلدان الشريكة مبا فيها املانحون.

منتجات  وفاء  لضمان  باملنشورات  املتعلقة  سياستنا  وسنستعرض 
اجلماهير  باحتياجات  وصلتها  املعايير  بأعلى  املعرفية  املكتب 
هذه  جناح  لضمان  األساسية  العوامل  وتكمن  املستهدفة. 
االستراتيجية يف االستمرار يف توفير معلومات دقيقة ومناسبة من 

حيث التوقيت عن عمل املكتب.
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حشد الموارد

االلتزامات الشاملة لعدة قطاعات 

تحويل ثقافة المنظمة

إن تنفيذ هذه الرؤية اجلديدة لعملنا، مبا يف ذلك تعزيز 
الناشئة،  لالحتياجات  االستجابة  على  والقدرة  الكفاءة 
سيتطلب توفير موارد كافية ومرنة. وبناء على ذلك، فإننا 
نعيد النظر يف خطتنا اخلاصة بجمع التبرعات، ونتحاور 

مع املانحني والشركاء التقليديني، ونفتح آفاقا جديدة لتنويع 
قاعدة مانحينا وتوسيعها. وسوف نوسع نطاق حشد مواردنا ليشمل 
وكذلك  واملؤسسات  اخلاص  والقطاع  الدولية  املالية  املؤسسات 
التي تسهم يف برامج املكتب يف بلدانها.  اجلهات املانحة الوطنية 
ر خطط جمع األموال التوفيق بني أولويات الدول األعضاء  وستيسِّ

وواليات املكتب وخبراته. 

القائمة  االستئمانية  الصناديق  إطار  يف  االلتزامات  إلى  واستنادا 
املكتب  املتحدة، سيعزز  لألمم  التابعة  املانحني  املتعددة  واجلديدة 
عمله مع تلك الصناديق االستئمانية لضمان أن تستفيد املجاالت 

التمويل  آليات  من  األولوية  ذات  واملواضيعية  اجلغرافية 
املشتركة هذه. ومبا أن استخدام الصناديق االستئمانية 
األمم  برامج  لتنفيذ  مهما  سيصبح  املانحني  املتعددة 
املتحدة على الصعيد القطري، فإن املكتب سيبذل جهودا 
كبيرة يف التعاون مع هذه اآلليات، سواء على مستوى مقر 
األمم املتحدة أو من خالل املنسقني املقيمني على الصعيد امليداني.

ويف إطار حشد موارد املكتب، سنعمل على رسم خرائط مستمرة 
لفرص التمويل، وتنظيم جلسات إحاطة لفائدة املانحني احلاليني 
واحملتملني، وإقامة حوارات استراتيجية رفيعة املستوى مع الشركاء 
الشراكة  مجالي  يف  املكتب  جهود  تكثيف  مع  وموازاة  املمولني. 
والتمويل املشترك، سنعمل على توفير قدر أكبر من الشفافية املالية 
واملوضوعية بشأن النتائج التي ستتحقق من خالل منصة إلكترونية 

مخصصة.

سـيدمج املكتـب، لـدى تنفيـذه لهـذه االسـتراتيجية، ثالثـة 
مواضيـع شـاملة لعـدة قطاعـات يف جميع برامجه، تشـمل 
وتقـدمي  والبحـوث،  والسياسـاتية،  املعياريـة  األعمـال 

املساعدة التقنية. وهذه املواضيع الثالثة هي: 

املسـاواة  ومبـادئ  حقـوق اإلنسـان  والبرامـج  املشـاريع  )أ( تضمـني 
وعـدم التمييـز واملشـاركة واإلدمـاج. ومـن األمثلـة علـى تنفيـذ هـذا 
يجريهـا  التـي  اإلنسـان  بحقـوق  املتعلقـة  املخاطـر  تقييمـات  النهـج 

املكتب يف حاالت ما بعد األزمات.

)ب( التنفيـذ الكامـل السـتراتيجية املكتـب للمسـاواة بـن اجلنسـن 
معنـي  متخصـص  فريـق  بقيـادة   )202١-20١8( املـرأة  ومتكـني 
بالشـؤون اجلنسـانية علـى مسـتوى مكتـب املديـرة التنفيذيـة. واملبدأ 
التوجيهـي لالسـتراتيجية اجلنسـانية هـو أن جميـع مبـادرات املكتب 
لهـا أثـر إيجابـي علـى املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، وتدعم 
املجـاالت  جميـع  املسـاواة يف  قـدم  علـى  ومشـاركتها  املـرأة  متثيـل 

املكتـب جهـوده  املتحـدة، سـيعزز  األمم  اسـتجابة إلصالحـات 
الراميـة إلـى تعزيـز التمثيـل اجلغرايف العادل واملسـاواة بني 
اجلنسـني يف تكويـن مـالك موظفيـه، باإلضافـة إلى تنفيذ 
اإلعاقـة.  منظـور  إلدمـاج  املتحـدة  األمم  اسـتراتيجية 
الـدول  مـع  باملشـاركة  املتعلقـة  قنواتـه  املكتـب  وسـيكثف 

األعضـاء ويبقيهـا مفتوحـة مـن أجـل احلفـاظ علـى مسـتوى 
رفيـع مـن الثقـة واالحتـرام واملسـاءلة يف جميـع املواقع وعلى جميع 

القـوى  أوسـاط  ذلـك يف  مبـا يف  األوقـات،  جميـع  ويف  املسـتويات 
العاملة التابعة له ومع شركائه. 

املواضيعيـة. وبغيـة دعم التنفيذ املتسـق عبر جميع أقسـام 
ر آليات لتعميم مراعاة املنظور اجلنساني،  املكتب، ستطوَّ

وسيوفر بناء القدرات حسب الطلب. 

)ج( جعـل املشـاركة الفعالـة لألطفـال والشـباب ومتكينهـم، 
فضـال عـن حمايتهـم، جـزءا هامـا مـن عمـل املكتـب. وسنشـارك يف 
جهـود منظومـة األمم املتحـدة الراميـة إلـى ضمـان سـماع أصـوات 
الشـباب يف إطار املناقشـات الدولية بشـأن السياسـات. وباإلضافة 
إلـى ذلـك، سـوف نوسـع جهـود التعـاون التقنـي املصممـة خصيصـا 
حلمايـة وإشـراك ورعايـة إمكانات الشـباب بوصفهـم عوامل للتغيير 
بذلـك علـى نحـو  القيـام  يكفـل  إطـاراً  املكتـب  واالبتـكار. وسـيضع 

متسق يف جميع مسارات عمله. 

وسـيتطلب تعميم هذه االلتزامات الثالثة القيادة واملسـاءلة واملوارد 
املالية املرنة التي تتيح االستدامة. 

نطـاق  علـى  اجلـودة  ضمـان  عمليـات  املكتـب  وسيسـتعرض 
املنظمـة ويحسـنها، وسـيعزز اإلدارة الفعالـة للمخاطـر من 
أجـل اسـتبانة وتخفيـف أثـر األحـداث التي قد تؤثر سـلبا 
علـى قـدرة املكتـب علـى الوفـاء بواليتـه وحتقيـق أهدافـه 
املوظفـني  متكـني  علـى  املكتـب  وسـيعمل  االسـتراتيجية. 
وجـود  عنـد  املخاطـرة احملسـوبة  علـى  اإلقـدام  مـن  أيضـا 
احتمـال بـأن تـؤدي هـذه املخاطـرة إلـى حتقيـق فوائـد كبيـرة ملـن 

نسعى إلى خدمتهم.
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املكتـب  سـيمنع  العـام،  األمـني  إصالحـات  أهـداف  ولتحقيـق 
االسـتغال واالنتهـاك اجلنسـين مـن جانـب موظفـي األمم املتحـدة 
الوظائـف،  لشـغل  املرشـحني  فـرز  ذلـك  ويشـمل  لهمـا،  ويتصـدى 
للمخاطـر،  تقييمـات  وإجـراء  الوعـي،  وإذكاء  التدريـب،  وتوفيـر 
واالسـتجابة بفعاليـة وحمايـة الضحايـا احملتملـني عنـد اإلبـالغ عـن 
إنشـاء  علـى  املكتـب سيشـجع  فـإن  وهكـذا،  سـوء سـلوك محتمـل. 
مـكان عمـل يتسـم باالحتـرام بعيـدا عـن السـلوك احملظـور، مـع عـدم 
التسـامح إطالقـا مـع أي نـوع مـن أنـواع التمييـز أو التحـرش، وال 
وسـيعمل  مكافحتهـا.  يف  التقاعـس  أو  اجلنسـي،  التحـرش  سـيما 
املكتـب علـى اتخـاذ إجـراءات سـريعة ضـد أي مخالفـات، وسـينفذ 

هذا بالكامل يف فيينا وعبر الشبكة امليدانية. 

العمـل  مـكان  يف  واإلرشـاد  التوجيـه  ثقافـة  املكتـب  وسيسـتحدث 
إلتاحـة االنتقـال السـلس الـذي حتركـه واليـات املكتـب املتغيـرة. ومن 
شـأن نهـج التوجيـه املنسـق أن يكفـل حـدوث التغييـر علـى مسـتويات 
النهـج  هـذا  وسـيُكرس  واألدوار.  الوظائـف  عبـر مختلـف  متعـددة، 
التعاونـي القائـم علـى احللـول والتعلـم املنهجـي عمليـة محفـزة علـى 
التفكيـر واإلبـداع، ممـا يكسـب املوظفني مهـارات جديدة متكنهم من 

حتقيق املزيد من اإلجنازات. 

ومـن أجـل تهيئـة بيئـة عمـل متكينيـة وموجهـة نحـو حتقيـق النتائـج، 
والبرامـج،  املشـاريع  الرصـد واإلبـاغ علـى مسـتوى  املكتـب  سـيعزز 
كمـا سـيعزز عمليـة التخطيـط لضمـان أن تتيـح أطـر النتائـج املرنـة 

والقابلة للتكيف تكوين حلقات للتعلم املستمر. 

الشراكات  أساس  على  يقوم  التزام  هي  االستراتيجية  هذه  إن 
السياسية واملالية واملشاركة املستمرة. وهي لن تستفيد فقط من 
موقعنا الفريد الذي يجعلنا نتناول مواضيع تشمل السالم واألمن 
وحقوق اإلنسان والتنمية، بل ستتيح لنا أيضا دعم الدول يف إنشاء 
ومن  الصمود.  على  وقادرة  وآمنة  متماسكة  مجتمعات  وتعزيز 
العوامل األساسية التي تساعد على التنمية تعزيز سيادة القانون 
على الصعيدين الوطني والدولي، ومكافحة الفساد واالجتار غير 
املشروع، وحتسني سبل الوصول إلى العدالة، والتدابير املوجهة نحو 

الصحة واملتخذة للتصدي لتعاطي املخدرات.

ونحن ندرك ونقدر الثقة التي ُوضعت يف قدرتنا على الوفاء بوالياتنا 
التأسيسية وخبرتنا املتخصصة. ومع ذلك، فنحن نعتقد أيضا أننا 
بحاجة إلى مواكبة العصر واملساعدة يف مواجهة املشاكل اجلديدة 
حال ظهورها. ولذلك، فإن هذه االستراتيجية هي يف الوقت نفسه 
كما  املقبلة.  اخلمس  السنوات  إلى  لالنتقال  لنا  ومنطلق  أساس 
املخدرات  مكافحة  مجال  يف  رئيسية  فاعلة  كجهة  دورنا  سنعزز 
اعتماد  على  أيضا  سنُقدم  ولكننا  واإلرهاب،  والفساد  واجلرمية 
طرائق جديدة للعمل ومعاجلة املسائل اجلديدة التي تتقاطع فيها 
يف  لإلسهام  املتحدة  األمم  منظومة  شركاء  مع  وسنعمل  والياتنا. 
جهود الدول األعضاء الرامية إلى حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

وسـيعزز املكتـب وظيفتـه اخلاصـة بالتقييـم املسـتقل حتـى يتمكـن 
مـن االضطـالع بـدوره مـن حيـث الرقابـة واملسـاءلة مع تعزيـز فعالية 
البرامـج املقبلـة وأهميتهـا. وسـيُجري املكتـب تقييمـات تغطـي جميع 
مجـاالت العمـل التـي أسـندت إليـه واليـات بشـأنها، كمـا سيسـتخدم 
نتائـج التقييـم والرقابـة لتوفيـر املعلومـات علـى املسـتوى اإلجمالـي، 
مـن خـالل عمليـات التوليـف التجميعـي علـى سـبيل املثال. وسـيكفل 
التقييمـات  اسـتجابَة  مبتكـرة  شـبكية  ونظـم  أدوات  اسـتخدام 
للتحديـات التـي تتطـور باسـتمرار، مثـل جائحـة كوفيـد-19، وإصدار 

توصيات قابلة للتنفيذ. 

األدلـة،  إلـى  اسـتنادا  الفعـال،  التخطيـط  يف  املكتـب  سيسـتثمر  كمـا 
املسـتقلة.  التقييمـات  ونتائـج  الرصـد،  وبيانـات  اآلنـي«،١٦  و«التنبـؤ 
وسـيواصل تعزيـز الهيـاكل الشـبكية والنظـم الديناميـة املبتكـرة من أجل 
بنـاء ثقافـة شـفافة قائمـة علـى البيانـات وعلـى األدلـة، ممـا يسـهم يف 

حتقيق التعاون الكامل بني املكاتب امليدانية واملقر وفيما بينها. 

وسـيحول املكتـب ثقافتـه ويصبـح مكتبـا تسـتند فيـه القـرارات إلـى أدلـة 
الترابـط  تعزيـز عالقـة  علـى  وسـيعمل  متنوعـة.  مـن مصـادر  تسـتمد 
القائمـة بـني الرصـد والبحـث والتقييـم عـن طريـق العمـل تدريجيـا على 
التفكيـر  تشـجع  منظمـة  ثقافـة  دعـم  أجـل  مـن  شـبكة معرفيـة  إنشـاء 

الذاتي النقدي واالبتكار. 

الداخليـة،  والبحـوث  األداء،  علـى  التعليـق  حلقـات  تسـتخدم  وسـوف 
تخشـى  ال  منظمـة متعلمـة  إلنشـاء  والتقييـم  الرقابـة  هيئـات  ونتائـج 
املخاطـرة بنـاء علـى التقديـر السـليم، ولكنهـا تكفـل يف الوقـت نفسـه أن 

تتعلم من إخفاقاتها.

وستنفذ هذه االستراتيجية مبا يتماشى متاما مع إصالحات األمني 
وجه  على  املكتب،  وسيغتنم  املتحدة.  لألمم  العامة  لألمانة  العام 
اخلصوص، الفرص املتاحة لتعزيز الكفاءة والشراكات التي يتيحها 
إصالح نظام اإلدارة. ولتحقيق هذا الهدف، سيتعني علينا استخدام 
األدوات املناسبة، والتركيز على ما ينبغي التركيز عليه، واحلفاظ 

على املستوى املناسب من املرونة.

لقد منا املكتب بسبب قدرته على أداء مهامه بجودة عالية. وهذه 
األساسية  الكفاءات  تعزيز  نحو  الطريق  لنا  ترسم  االستراتيجية 
لدينا واإلقدام على دخول مجاالت جديدة تستجيب لالحتياجات 
نُحاسب  وسوف  املتميز.  األداء  حتقيق  وتضمن  بوضوح  احملددة 
جميع  بإطالع  ونتعهد  والتطلعات  األهداف  حتقيق  على  أنفسنا 
نتائج  من  حققناه  ما  على  شفافة  بطريقة  املصلحة  أصحاب 

وجناحات وما عرفناه من انتكاسات. 

البناء بشكل  العالم يف إعادة  التي سيواجهها  العقبات  وبالنظر إلى 
أفضل، فإننا نعلم أن طريقنا سيكون مليئا بالتحديات وأنه سيتعني 
علينا اتخاذ قرارات صعبة للمفاضلة بني اخليارات املتاحة من أجل 
ضمان أننا نستطيع االلتزام بتوقعاتنا اجلماعية. إن هذه االستراتيجية 
طموحة ويأتي وضعها يف سياق مليء بالتحديات، ونحن نؤمن بأننا 

قادرون على تنفيذها بفضل خبرتنا املشهود بها وموظفينا األكفاء.

خـــاتـمــة
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تدريب مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية على الوقاية من تعاطي املخدرات والعالج وإعادة التأهيل يف إندونيسيا.
.Nick Danziger for UNODC / PTRS :الصورة

المرفق

النتائج والنواتج الرئيسية
رات العالمية ومواجهتها ١ - التصدي لمشكلة المخدِّ

النتيجة 1- حتسن رصد وحتليل مشكلة املخدرات العاملية
١-١ زيادة إمكانية احلصول على البيانات والتحليالت ذات الصلة 
واإلقليمي  العاملي  الصعيد  على  واستخدامها  واملوثوقة 
والوطني، بسبل منها إصدار »تقرير املخدرات العاملي« وغيره 

من التحليالت احملددة السياق يف الوقت املناسب.
اخلاصة  اجلديدة  املبتكرة  واألدوات  االستبيانات  استخدام   2-١

بالتقارير السنوية لتوفير بيانات أكثر حداثة.

رات  املخدِّ تعاطي  من  الوقاية  نوعية خدمات  2- حتسن  النتيجة 
على  التركيز  مع  تأهيلهم،  وإعادة  ورعايتهم  املتعاطن  وعاج 

الشباب والنساء واألشخاص الذين يعيشون يف ظروف هشة
2-١ زيادة فرص االستفادة من برامج الوقاية القائمة على األدلة، 

وال سيما بالنسبة لألسر واملدارس والشباب.
2-2 زيادة فرص حصول األشخاص الذين يعانون من اضطرابات 
على  وقائمة  جيدة  خدمات  على  املخدرات  بتعاطي  مرتبطة 

األدلة للعالج والرعاية وإعادة التأهيل.

النتيجـــة 3- حتســـن فـــرص احلصـــول علـــى العقاقيـــر اخلاضعـــة 
تســـريبها  ومنـــع  الطبيـــة،  لألغـــراض  واســـتخدامها  للمراقبـــة 

ألغراض غير طبية
اخلاضعة  بالعقاقير  اخلاصة  اإلمداد  سالسل  تأمني  زيادة   ١-3
وزيادة  أهدافها،  تركيز  وزيادة  الطبية  لألغراض  للمراقبة 
التنظيمي  اإلطار  تنفيذ  ضمان  على  الصحي  القطاع  قدرة 
املتعلق باحلصول على العقاقير اخلاضعة للمراقبة لألغراض 

الطبية. 
 3-2 توضيح الرؤية وإقامة شراكات بشأن احلصول على العقاقير 

اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية. 

النتيجة 4- تعزيز قدرات االستدالل اجلنائي ونظم اإلنذار املبكر 
رات النفسانية اجلديدة  القائمة، وال سيما ما يتعلق منها باملؤِثّ

نطاق  وتوسيع  الوطنية  اجلنائي  االستدالل  خدمات  زيادة   ١-4
دعمها من أجل توجيه السياسات والبرامج املتعلقة باملسائل 

املتصلة باملخدرات.
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وال سيما  املبكر،  لإلنذار  نظم  املساعدة إلنشاء  تقدمي حزم   2-4
بشأن املؤِثّرات النفسانية اجلديدة.

والقائمة  الشاملة للجميع  النتيجة 5- حتسن تغطية اخلدمات 
رات ونزالء السجون واحملتجزين  على األدلة لوقاية متعاطي املخدِّ
يف سائر البيئات املغلقة من اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية 

وعاج املصابن به منهم ورعايتهم
 5-١ زيادة فرص حصول األشخاص الذين يتعاطون املخدرات على 
املناعة  نقص  فيروس  من  والعالج  للوقاية  شاملة  خدمات 

البشرية وتقدمي الرعاية للمصابني به منهم. 
5-2 زيادة فرص حصول األشخاص احملتجزين يف السجون وغيرها 
والعالج من  للوقاية  املغلقة على خدمات شاملة  البيئات  من 
فيروس نقص املناعة البشرية وتقدمي الرعاية للمصابني به 

منهم. 

النتيجة 6- تنفيذ برامج تنمية بديلة محسنة وأفضل استهدافا
٦-١ زيادة الشراكات مع املجتمع املدني والقطاع اخلاص من أجل 
إلى  البديلة  التنمية  أنشطة  منتجات  وصول  فرص  زيادة 

األسواق.
للتنمية  وإقليمية  وطنية  خطط  لوضع  املقدم  الدعم  زيادة   2-٦
البديلة واخلطط املستدامة بشأن سبل العيش، مبا يف ذلك 

التركيز بشكل خاص على املجتمعات املهمشة والضعيفة. 

النتيجة 7- تدابير أكثر فعالية يف مجال العدالة اجلنائية ملكافحة 
االجتار باملخدرات وغسل العائدات ذات الصلة 

أكثــر  النتيجــة 1- وضــع وتنفيــذ أطــر وسياســات وبرامــج قانونيــة 
فعاليــة للتصــدي للجرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، مبــا يتماشــى مــع 
الوطنيــة  عبــر  املنظمــة  ملكافحــة اجلرميــة  املتحــدة  اتفاقيــة األمم 

والبروتوكوالت امللحقة بها
١-١ تعزيز الدعم املقدم إلى مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية 

املنظمة وهيئاته الفرعية. 
١-2 تيسير األداء الفعال آللية استعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية 

املنظمة والبروتوكوالت امللحقة بها.
والتشريعية  املؤسسية  تنفيذ اإلصالحات  القدرة على  تعزيز   3-١
اجلرمية  التفاقية  وفقا  واإلقليمي  الوطني  الصعيدين  على 

املنظمة والبروتوكوالت امللحقة بها.
١-4 تعزيز الدعم املقدم إلى العمليات احلكومية الدولية املتعلقة 

باجلرمية السيبرانية.

النتيجــة 2- حتســن الكشــف عــن اجلرائــم املنظمــة والتحقيــق فيهــا 
وماحقة مرتكبيها قضائيا وتقدمي املساعدة لضحاياها

2-١ دعم تعزيز التعاون يف مجال العدالة اجلنائية عبر احلدود من 
أجل تعطيل اجلماعات اإلجرامية املنظمة وتفكيكها وتقدمي 

اجلناة إلى العدالة.
2-2 زيادة القدرة على تقدمي املساعدة إلى ضحايا اجلرمية املنظمة 

وإعادة إدماجهم يف املجتمع.
املالحقة  على  والقضاة  العام  االدعاء  أعضاء  قدرة  زيادة   3-2

املتصلة  املالية  واجلرائم  املنظمة  ملرتكبي اجلرائم  القضائية 
بها والفصل فيها.

ملكافحة غسل  فعالة  نظم  وتنفيذ  القدرة على تصميم  زيادة   4-2
األموال ومتويل اإلرهاب والتدفقات املالية غير املشروعة.

بالبيئة  تضر  التي  اجلرائم  يف  للتحقيق  املقدم  الدعم  زيادة   5-2
واملالحقة القضائية ملرتكبيها والفصل فيها. 

النتيجــة 3- إنشــاء آليــات جلمــع البيانــات وحتليلهــا بصــورة منهجية 
من أجل رصد اجتاهات وأمناط أنشطة اجلرمية املنظمة

التي  اجلديدة  العمل  أساليب  لتعقب  املقدم  الدعم  زيادة   ١-3
تعتمدها شبكات اجلرمية املنظمة.

3-2 توفير حزم دعم شاملة جلمع البيانات بشأن التدفقات املالية 
التدابير  توجيه  أجل  من  املشروعة  غير  األسلحة  وتدفقات 

التي يتخذها نظام العدالة اجلنائية للتصدي لها.

النتيجة 4- التصدي للجرمية السيبرانية بفعالية أكبر
4-١ توفير الدعم الفني آلليات التعاون الدولي من أجل التصدي 

للجرمية السيبرانية.
4-2 تقدمي املساعدة لتوفير قدرات معززة ومتخصصة يف مجال 
التصدي للجرمية السيبرانية من خالل منع اجلرمية وكشفها 

واملالحقة القضائية ملرتكبيها والفصل فيها. 

املخدرات  مبكافحة  املتعلقة  الوطنية  القانونية  األطر  تعزيز   ٧-١
واالجتار بها.

شبكات  وتفكيك  الستبانة  العملياتية  التصدي  تدابير  تعزيز   2-٧
مراقبة  تعزيز  منها  بسبل  والسالئف،  باملخدرات  االجتار 

احلدود البحرية واجلوية والبرية.
٧-3 تكثيف التعاون الدولي وتبادل املعلومات بشأن املسائل املتعلقة 
باملساعدة العملياتية والقانونية املتصلة مبنع عرض املخدرات 

غير املشروعة. 
استهداف  لدعم  مالية  حتقيقات  إجراء  على  القدرة  زيادة   4-٧

االجتار باملخدرات وعائدات اجلرمية وغسل األموال.
٧-5 تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون واالدعاء العام والقضاء على 
القضائية  واملالحقة  باملخدرات  االجتار  قضايا  يف  التحقيق 

ملرتكبيها والفصل فيها.

التعاوَن  الفرعية  وهيئاتها  املخدرات  جلنة  تعزيز   -8 النتيجة 
الدولي من أجل االضطاع مبهامها املعيارية مبوجب االتفاقيات 

الدولية الثاث ملراقبة املخدرات 
8-١ تيسير إشراك أصحاب املصلحة املهتمني، مبا يف ذلك املجتمع 
املدني، يف عمل اللجنة، بسبل منها طرائق املشاركة عن بعد.

8-2 القيام، داخل اللجنة، بتيسير تبادل املعلومات واملعارف فيما 
بني الدول والهيئات املنشأة مبوجب معاهدات )منظمة الصحة 
االلتزامات  بشأن  املخدرات(  ملراقبة  الدولية  والهيئة  العاملية 
السياساتية الدولية وجدولة املواد يف إطار االتفاقيات الدولية 

الثالث ملراقبة املخدرات.

٢ - مــــنع الجـريمــــة المنظمـــة ومكافحتها
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٣ - منع الفساد والجريمة االقتصادية ومكافحتهما

ن األطر القانونية والسياساتية واملؤسسية للدول  النتيجة 1- متكُّ
االقتصادية متاشيا  واجلرائم  الفساد  ومكافحة مخاطر  منع  من 
مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والتوصيات الصادرة عن 
املالية  إدارة  يف  الشفافية  تعزيز  منها  بسبل  استعراضها،  آلية 

واملشتريات العمومية
١-١ تقدمي خدمات الدعم القانوني والسياساتي والبرنامجي إلى 
البلدان ملنع الفساد ومكافحته، بسبل منها تعزيز الشفافية يف 

إدارة املالية واملشتريات العمومية.
١-2 مساعدة البلدان يف إنشاء مؤسسات قوية للتصدي للفساد، 

إضافة إلى آليات أو هيئات لإلشراف على أدائها.
١-3 تكثيف الدعم املقدم لتعزيز نزاهة السلطة القضائية وغيرها 

من اجلهات الفاعلة يف مجال العدالة اجلنائية.
١-4 توافر القدرة لدى البلدان على تطبيق نهج قائم على املخاطر 
عند تصميم تدابير التصدي للفساد يف جميع القطاعات، مثل 

الصحة والبيئة.

إجراءات  املصلحة  أصحاب  وسائر  املمارسن  اتخاذ   -2 النتيجة 
فعالة ملنع الفساد واجلرمية االقتصادية ومكافحتهما

2-١ قيام مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بتطوير 
املعارف واملهارات املكيفة خصيصاً لدى املمارسني وأصحاب 
االقتصادية  واجلرمية  الفساد  كشف  مجال  يف  املصلحة 

ومنعهما والتحقيق والفصل فيهما ومكافحتهما. 
اإلعالم  ووسائط  املدني  املجتمع  ملنظمات  الدعم  تقدمي   2-2
واألوساط األكادميية من أجل املشاركة بنشاط يف منع الفساد 

ومكافحته. 
2-3 زيادة الدعم املقدم للنظم املالية الوطنية من أجل منع الفساد 

وغسل األموال ومكافحتهما.
االستراتيجيات  يف  بانتظام  الفساد  مكافحة  تدابير  تعميم   4-2
اإلمنائية الوطنية وبرامج املساعدة التقنية، بسبل تشمل عمل 

األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة. 

النتيجة 3- تنفيذ صناع السياسات واملمارسن وأصحاب املصلحة 
اآلخرين حلوال مبتكرة قائمة على املعرفة ملنع الفساد ومكافحته

بالفساد  املتعلقة  البيانات  وحتليل  إنتاج  على  القدرة  زيادة   ١-3
ومكافحته واستخدام آليات البحث والرصد لالسترشاد بها 
املتحدة ملكافحة  اتفاقية األمم  القرارات يف سياق  اتخاذ  يف 

الفساد والهدف ١٦ من أهداف التنمية املستدامة. 

وأمناط  بانتشار  املتعلقة  الوطنية  والتقارير  الدراسات  دعم   2-3
الرشوة وسائر أشكال الفساد.

الفساد واالجتار غير  القائمة بني  الصالت  أدلة على  توفير   3-3
املشروع واجلرمية املنظمة لدعم عملية وضع السياسات على 

كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.

النتيجة 4- زيادة التعاون داخل املؤسسات احلكومية وفيما بينها 
الفساد  منع  أجل  من  والدولي  واإلقليمي  احمللي  املستويات  على 

ومكافحته، مبا يشمل قضايا استرداد املوجودات
مبادرات  وتنسيق  متوازية  عمليات  تنفيذ  يف  البلدان  دعم   ١-4
املالية غير املشروعة  التدفقات  سياساتية من أجل مكافحة 

املتصلة بعائدات الفساد.
4-2 تقدمي الدعم إلى الدول األعضاء يف مجال تعقب املوجودات 
وضبطها  الفساد،  أعمال  طريق  عن  املسؤولون  التي سرقها 

وجتميدها ومصادرتها وإعادتها.
4-3 دعم تعزيز املساعدة التقنية املنسقة يف مجال مكافحة الفساد 
على  للمساعدة  املقدمة  واجلهات  املتلقية  البلدان  بني  فيما 

الصعيد الثنائي واملتعدد األطراف.

النتيجة 5- مشاركة الدول األعضاء بنشاط يف العمليات احلكومية 
الدولية لتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

والهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة
5-١ تقدمي الدعم ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد وهيئاته الفرعية، وكذلك الدورة االستثنائية 
بجدول  النهوض  أجل  من  الفساد،  ملكافحة  العامة  للجمعية 

أعمال مكافحة الفساد.
5-2 تقدمي الدعم إلى البلدان من أجل تنفيذ االلتزامات املقدمة يف 
إطار االتفاقية ويف سياق الدورة االستثنائية للجمعية العامة 
ملكافحة الفساد وتيسير متابعة التوصيات التي قدمتها آلية 

استعراض تنفيذ االتفاقية.
آلية استعراض  الثانية من  املرحلة  لبدء  الفني  الدعم  5-3 تقدمي 

التنفيذ.
5-4 الدعوة إلى تعزيز اجلهود احمللية واملتعددة األطراف ملكافحة 

الفساد، بسبل منها تنفيذ االتفاقية.
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٤ - مــــنــع اإلرهـــــــــاب ومكـافحته 

مجـال  يف  للمسـاءلة  وخضوعـا  فعاليـة  أكثـر  تدابيـر   -1 النتيجـة 
العدالة اجلنائية للتصدي جلميع أشكال اإلرهاب، 

مبا يف ذلك متويل اإلرهاب
جرائم  عن  الكشف  على  اجلنائية  العدالة  نظم  قدرة  زيادة   ١-١
اإلرهاب والتحقيق فيها واملالحقة القضائية ملرتكبيها والفصل 

فيها.
١-2 زيـادة قـدرة الـدول األعضـاء علـى إعـادة تأهيـل وإعـادة إدمـاج 

املدانني بجرائم اإلرهاب.

النتيجـة 2- زيـادة التعـاون الدولـي مـن أجـل منـع وكشـف القضايـا 
املتصلة باإلرهاب والفصل فيها

مسؤولي  من  وغيرهم  اجلنائية  العدالة  موظفي  قدرة  زيادة   ١-2
املسائل  يف  الفعال  اجلنائي  التعاون  على  اإلرهاب  مكافحة 
املساعدة  تبادل  منها  بسبل  احلدود،  عبر  باإلرهاب  املتعلقة 

القانونية.
2-2 زيادة قدرة املوظفني الوطنيني العاملني يف مجاالت املعلومات 
التعاون  وأمن احلدود على  والعدالة اجلنائية  االستخباراتية 

عبر احلدود لكشف األعمال اإلرهابية والتصدي لها.

النتيجة 3- تطبيق التدابير املراعية حلقوق اإلنسـان والرامية إلى 
درء التطرف املفضي إلى العنف تطبيقا أوسع نطاقا وأكثر فعالية، 
وضحايـا  والنسـاء  والشـباب  األطفـال  حمايـة  علـى  التركيـز  مـع 

اإلرهاب والفئات الضعيفة، يف سياق التصدي لإلرهاب

املسؤولني  من  وغيرهم  اجلنائية  العدالة  موظفي  تدريب   ١-3
الوطنيني على درء التطرف املفضي إلى العنف.

بأدوات  الضعيفة  والفئات  واألسر  والشباب  األطفال  تزويد   2-3
لتمكينهم من مقاومة التطرف املفضي إلى العنف.

3-3 تقدمي الدعم لوضع وتنفيذ سياسات واستجابات قائمة على 
لضحايا  التأهيل  وإعادة  العدالة  توفير  أجل  من  األدلة 

اإلرهاب.

ملكافحـة  الدولـي  القانونـي  اإلطـار  واعتمـاد  تنفيـذ   -4 النتيجـة 
اإلرهاب وغيره من املعايير ذات الصلة

4-١ تقدمي مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية الدعَم 
ملكافحة  الدولية  القانونية  الصكوك  على  التصديق  لعميات 

اإلرهاب.
4-2 تقدمي املساعدة التشريعية لتيسير االمتثال لإلطار القانوني 

الدولي ملكافحة اإلرهاب وغيره من املعايير ذات الصلة. 

ونهـج  واسـتراتيجيات  وتنفيـذ سياسـات  اعتمـاد  زيـادة   -5 النتيجـة 
فعالة وقائمة على حقوق اإلنسان ومسؤولة ملنع ومكافحة اإلرهاب 

والتطرف العنيف الذي ميكن أن يفضي إلى اإلرهاب
مراعية  ونهج  واستراتيجيات  سياسات  وضع  وترويج  دعم   ١-5
حلقوق اإلنسان وقائمة على األدلة ملنع اإلرهاب ومكافحته. 

مراعية  ونهج  واستراتيجيات  سياسات  تنفيذ  تعزيز  تيسير   2-5
حلقوق اإلنسان وقائمة على األدلة ملنع اإلرهاب ومكافحته.

٥ - منع الجريمة والعدالة الجنائية

النتيجـة 1- تعزيـز إمكانيـة وصـول اجلميـع إلـى العدالـة مـن خـال 
نظـم للعدالـة اجلنائيـة أكثـر فعاليـة وإنصافـا وخضوعـا للمسـاءلة، 

تشمل أجهزة الشرطة واالدعاء العام والقضاء
خدمات  توفير  من  لتمكينها  القانون  إنفاذ  مؤسسات  دعم   ١-١
للمنظور  ومراعية  اإلنسان  حقوق  على  قائمة  شرطية 

اجلنساني وتعزيز خضوعها للمساءلة أمام املجتمع احمللي. 
ومساءلتها  القضائية  السلطة  نزاهة  لتعزيز  الدعم  تقدمي   2-١

واستقالليتها. 
مهامها  أداء  يف  الدعم  واحملاكم  العام  االدعاء  أجهزة  تلقي   3-١
األشخاص  جلميع  اإلنسان  حقوق  احترام  ظل  يف  بفعالية 

احملتكني بنظام العدالة اجلنائية.

علـى  وارتـكازا  فعاليـة  أكثـر  نحـو  علـى  اجلرميـة  منـع   -2 النتيجـة 
املجتمع احمللي واملعارف

١-2 زيادة القدرة على وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية ومحلية 
شاملة للجميع وقائمة على األدلة ملنع اجلرمية.

2-2 زيادة الوصول إلى برامج وتدخالت شاملة للجميع وقائمة على 
األدلة ملنع اجلرمية تستهدف عوامل اخلطر املرتبطة باجلرمية 

والعنف.
2-3 دعم توسيع نطاق مبادرات الوقاية التي تركز على الشباب، مبا 

يف ذلك املبادرات الرياضية واألسرية، ومتكني فئة الشباب من 
أن تكون شريكا يف احلد من اجلرمية والعنف.

النتيجة 3- منع العنف ضد النسـاء وزيادة فرص النسـاء والفتيات 
العدالـة  إلـى  الوصـول  الهشـة يف  ذوات األوضـاع  أو  العنـف  ضحايـا 

املراعية للمنظور اجلنساني 
3-١ زيادة قدرة املهنيني العاملني يف مجال العدالة اجلنائية على 
عمليات  ذلك  له، مبا يف  والتصدي  النساء  العنف ضد  منع 

القتل بدافع جنساني.
3-2 قيام مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بتيسير 
تصميم وتنفيذ تدخالت شاملة للجميع ملنع العنف ضد النساء 
الصلة  ذات  القطاعات  جميع  مع  بالشراكة  له،  والتصدي 

واملجتمع املدني. 
األطر  مواءمة  أجل  من  قانونية  استشارية  خدمات  تقدمي   3-3
التشريعية والسياساتية واملؤسسية بشأن العنف ضد النساء 

مع املعايير الدولية.
3-4 تقدمي املساعدة للبلدان يف حتسني التوازن بني اجلنسني يف 
القرار  اجلنائية، ال سيما على صعيدي صنع  العدالة  قطاع 
قطاع  يف  اجلنساني  املنظور  مراعاة  تعزيز  ويف  واإلدارة، 

العدالة.
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النتيجـة 4- تعزيـز منـع العنـف ضـد األطفـال والتصـدي لـه، مبـا يف 
ذلـك العنـف الـذي ميارسـه كل مـن اإلرهابيـن واجلماعـات املتطرفـة 

العنيفة، وتعزيز إمكانية وصول األطفال إلى العدالة
4-١ تقدمي اخلدمات االستشارية القانونية من أجل مواءمة األطر 
القانونية والتنظيمية والسياساتية الوطنية مع القانون الدولي 

ومعايير األمم املتحدة وقواعدها ذات الصلة.
نظم  يف  الرئيسية  الفاعلة  واجلهات  املؤسسات  قدرة  زيادة   2-4
العدالة واألمن والرعاية االجتماعية والتعليم والصحة وحماية 
األطفال على وضع االستراتيجيات والتدابير الرامية إلى منع 

العنف ضد األطفال والتصدي له.
إنفاذ  نظم  بني  للقطاعات  الشامل  والتعاون  التنسيق  تعزيز   3-4
والصحة  االجتماعية  والرعاية  واألمن  والعدالة  القانون 
غير  الفاعلة  اجلهات  مع  وكذلك  الطفل،  وحماية  والتعليم 

احلكومية.
أجلهم على  والعاملني مع األطفال ومن  زيادة قدرة األطفال   4-4

مقاومة العنف و/أو إعادة إدماجهم بنجاح يف املجتمع.

لاعتبـارات  ومراعيـة  شـاملة  إصاحـات  تنفيـذ   -5 النتيجـة 
اجلنسـانية يف مجـال إصـاح نظـام العقوبـات والسـجون بغيـة احلـد 
من اإلفراط يف استخدام االحتجاز واكتظاظ السجون والتحديات 
األخرى املتعلقة بالسجون، مبا يف ذلك التطرف والتطرف العنيف 

داخل السجون
العدالة اجلنائية على  العاملني يف مجال  5-١ تعزيز قدرة املهنيني 
استخدام التدابير غير االحتجازية يف احلاالت املناسبة وضمان 
تناسب العقوبات، بغية جتنب اإلفراط يف استخدام االحتجاز. 

احتجاز  لضمان  أفضل  بشكل  السجون  خدمات  جتهيز   2-5
تتسم  ظروف  يف  العنيفون،  املتطرفون  فيهم  مبن  السجناء، 
باألمان واألمن واملعاملة اإلنسانية، متاشيا مع املعايير الدولية. 
توافر  بفضل  املجتمع  يف  اجلناة  إدماج  إعادة  آفاق  حتسني   3-5

بيئات سجون تأهيلية وخدمات دعم مجتمعية. 

النتيجـة 6- تعزيـز تنفيـذ االلتزامـات السياسـاتية العامليـة املتعلقـة 
مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

٦-١ تقدمي الدعم ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية يف حتديد اإلجراءات التي يتعني اتخاذها 
الفترة 202١- يف مجال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف 

2025، لكي تتابعها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
٦-2 تقدمي الدعم الفني للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من 
أجل تعزيز التعاون الدولي يف املسائل املتعلقة مبنع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ترجمة اإلرشادات املقدمة من 
العملياتية  واملبادرات  السياسات  بشأن  عشر  الرابع  املؤمتر 

املبدعة واخلالقة.
٦-3 تيسير مشاركة جميع أصحاب املصلحة املهتمني، مبا يف ذلك 
االقتصادي  للمجلس  التابعة  األخرى  الفنية  اللجان 
واالجتماعي، وال سيما جلنة وضع املرأة، فضال عن املجتمع 
املدني، يف عمل اللجنة، بسبل منها طرائق املشاركة عن بعد.
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) ١ ( صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي )واشنطن العاصمة، تشرين 
األول/أكتوبر 2020(.

 Committee for the Coordination of Statistical Activities, How  )  2  (
 COVID-19 is Changing the World: A Statistical Perspective, vol. II

.))2020

 UNODC and UNODC Research, “COVID-19-related trafficking of ) ٣ (
 medical products as a threat to public health”, Research Brief )Vienna,

.)2020

UNODC and UNODC Research, “The impact of COVID-19 on or- ) ٤ ( 
.)ganized crime”, Research Brief )Vienna, 2020

 UNODC and UNODC Research, “COVID-19 and the drug supply ) ٥ (
 chain: from production and trafficking to use”, Research Brief )Vienna,

.)2020

باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  أجراها  التي  العاملية  للدراسة   
ً
وفقا  )  ٦  (

 UNODC« والجريمة حول جرائم القتل لعام 20١9، والتي نشرت تحت عنوان
20١9«، تجاوز عدد ضحايا جرائم القتل البالغ   Global Study on Homicide
 89 البالغ 000  املسلحة  النزاعات  بعيد عدد ضحايا  إلى حد  ٤٦٤ شخص   000

قتيل وعدد ضحايا العنف اإلرهابي في عام 20١7 البالغ 000 2٦ قتيل.

) 7 ( في عام 20١7، كان 8١ في املائة من مجموع ضحايا جرائم القتل من الرجال 
 UNODC, Global Study on( النساء  من  الشريك  ضحايا  من  املائة  في  و82 

.)20١9 Homicide

املتحدة، 20١7( وتقرير  العالمي 20١7 )منشورات األمم  تقرير املخدرات   )  8 (
رات العالمي 2020 )منشورات األمم املتحدة، 2020(. املخّدِ

 UNODC, Global Study on Firearms Trafficking 2020 )United  )  9  (
.)Nations publication, 2020

) ١0 ( االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١9٦١، واالتفاقية املتعلقة باملؤثرات 
في  املشروع  غير  االتجار  ملكافحة  املتحدة  األمم  واتفاقية   ،١97١ لسنة  العقلية 

املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة ١988.

الرفيع  املخدرات  لجنة  استعراض  عن  املنبثق  املشترك  الوزاري  البيان   )  ١١  (
املستوى، في عام 20١٤، لتنفيذ الدول األعضاء اإلعالن السيا�سي وخطة العمل 
مشكلة  ملواجهة  ومتوازنة  متكاملة  استراتيجية  صوب  الدولي  التعاون  بشأن 

املخدرات العاملية.

) ١2 ( اإلعالن السيا�سي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية 
متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية.

 UNODC and WHO, International Standards on Drug Use  )  ١٣  (
 UNODC and WHO, و   ،)Prevention )2nd updated edition( )2018
 International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders:

.)Revised Edition Incorporating Results of Field-Testing )2020

) ١٤ ( انظر قرار الجمعية العامة 70/2٦٦.

) ١٥ ( مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، »بوابة املوارد اإللكترونية 
اإلرهاب.  باملعاهدات،  الخاصة  البيانات  قاعدة  بالجريمة«،  املتعلقة  والقوانين 

 .https://dataunodc.un.org/ar متاحة عبر الرابط الشبكي

) ١٦ ( تحديدا، إصالح النظام اإلنمائي واإلدارة وركيزة السالم واألمن، فضال عن 
والبيانات  الرقمي  التحول  فيه  يساعد  الذي  أجال  األطول  التنظيمي  التحول 

واالبتكار.

) ١7 ( تقييم الحالة الراهنة ملتغير مستهدف استنادا إلى املعلومات املستمدة من 
املؤشرات ذات الصلة )مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية(.
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