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  االجتار واحلركة غري املشروعني عرب احلدود    
  

  تقرير األمني العام    
  

  مقدمة  -أوال   
منو هائل يف حجم التجـارة الدوليـة وحركـة الـسلع واألمـوال      حدوث أدت العوملة إىل    - ١

ــا ضــعف العــدد  ٢٠١٠ بليــون شــخص جــوا يف عــام  ٢,٦إذ نقــل . واألشــخاص ؛ وهــو تقريب
ــا    ــشرين عام ــذ ع ــسجل من ــغو. )١(امل ــضائع     بل ــن الب ــة م ــصادرات العاملي ــوع ال ــداره  جمم ــا مق  م

ــا يف عــام مــن دوالرات الواليــات املتحــدة تريليــون دوالر  ١٨ ؛ وهــو مــا يفــوق  ٢٠١١ تقريب
وإذا كـان النقـل اجلـوي هـو الـسائد يف        . )٢(١٩٩١بنحو مخـس مـرات الـرقم املـسجل يف عـام             

  . عن طريق البحرهل من السلع يتم نقاألكربركة الناس، فإن اجلزء حب يتصل ما
أن أحـدث   ، والـسفر    التمويـل  هذا االنفتاح غري املسبوق يف التجارة، و       كان من شأن  و  - ٢
ولكن يف سياقات عديدة، جتاوز هذا التغري السريع يف كثري مـن األحيـان         . ا ورفاه ا اقتصادي امنو

ا هائلـة للجرميـة     وترية منو آليات احلوكمة الوطنية واإلقليميـة والعامليـة، األمـر الـذي أتـاح فرصـ                
  .)٣(ليستغلوها لإلرهابيني فرصا مماثلة أتاح، ولتستشرياملنظمة عرب الوطنية والفساد 

اجلرميـة املنظمـة يف الـسنوات األخـرية، وتعوملـت، وبلغـت مـستويات               أشكال  وتنوعت    - ٣
تؤخذ الـسلع غـري املـشروعة مـن مـصدرها يف قـارة، وهتـرب عـرب قـارة ثانيـة،                : االقتصاد الكلي 

مبلــغ أن اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة تولــد     تــشري التقــديرات إىل  و. وق يف قــارة ثالثــة وتــس
__________ 

 .البنك الدويل، مصرف بيانات العامل  )١(  

 .ملية، قاعدة بيانات اإلحصاءاتمنظمة التجارة العا  )٢(  

تقيـيم خمـاطر اجلرميـة املنظمـة عـرب          : عوملـة اجلرميـة   .٢٠١٠مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،              )٣(  
منـشورات   ()The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment(الوطنيـة  

 .)E.10.IV.6األمم املتحدة، رقم املبيع 
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، ويـأيت الـدخل      مـن إمجـايل املبيعـات       سـنويا  من دوالرات الواليات املتحـدة    بليون دوالر    ٨٧٠
وأصبح االجتـار بالبـشر، وهـو    . )٤(األكرب من املخدرات غري املشروعة، اليت متثل نصف عائداهتا 

ــة املنظمــة،  أفظــع أشــكا  ــشاطا ل اجلرمي ــن ــ اجتاري ــساء ضــحايا جــاعال، واعاملي  غــري بأعــداد ه الن
ــة  ــة األخــرى تناســبية، مقارن ــات االجتماعي ــة احلــروب   .  بالفئ ويغــذي االجتــار باألســلحة الناري

ويـثري االجتـار بأسـلحة الـدمار الـشامل واملـواد            . األهلية والعنف اإلجرامي يف عـدد مـن املنـاطق         
  . شأن انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية واإلرهاب الكارثيبهبا قلق صلة تامل
ومتثــل هــذه التــدفقات غــري املــشروعة حتــديا فريــداً يــرتبط ارتباطــا وثيقــا مبجموعــة مــن   - ٤

 املخـدرات؛ والفـساد؛ وضـعف سـيادة     عصابات جتارالظواهر األخرى، مبا يف ذلك العنف بني     
 ؛ى الصحة والنمو؛ والتقارب بني املتمردين واجلماعـات اإلجراميـة          السلبية عل  هاآثاروالقانون؛  

 وتــدهور احلوكمــة؛ واألثــر ؛يناملعاصــر  أمــد الرتاعــات؛ وأشــكال الــرق واالســتغاللاســتطالةو
  . غسيل األموال يف االقتصادات املشروعةالذي خيلفه التشويهي 

ة املنظمـة عـرب احلـدود يف        لالجتـار غـري املـشروع واجلرميـ        املتعاظمـة  اآلثـار    لدى دراسة و  - ٥
ــن  منــذ اعتمــد أن بــ،  اهتمامــه مزيــدا مــن املــسألةهــذه جملــس األمــن  أعطــى  ،الــسالم واألم

ويف اآلونـة   . )٥(ألمنية املترتبـة علـى هـذه املـسألة        أربعة بيانات رئاسية بشأن اآلثار ا      ٢٠٠٩ عام
الجتـار واحلركـة     مـن أجـل النظـر يف مـسألة ا          ،٢٠١٢أبريل  /يف نيسان ،  األخرية، اجتمع اجمللس  

، طلـب   )S/PRST/2012/16(ويف البيان الرئاسي الصادر عن ذلـك        . غري املشروعني عرب احلدود   
تقريرا يتضمن دراسـة استقـصائية شـاملة وتقييمـا شـامال ألعمـال األمـم املتحـدة                  ”إيل أن أقدم    

ذات الـــصلة ملـــساعدة الـــدول األعـــضاء يف مكافحـــة االجتـــار واحلركـــة غـــري املـــشروعني عـــرب  
  .أُعد هذا التقرير عمال بذلك الطلبقد و. “حلدودا
ويقــدم هــذا التقريــر، الــذي يعتمــد علــى مــدخالت عــشرين كيانــا مــن كيانــات األمــم   - ٦

املتحدة وكذلك ثـالث وكـاالت دوليـة غـري تابعـة لألمـم املتحـدة تتعـاون علـى حنـو وثيـق مـع                          
مليـة، واملنظمـة الدوليـة للـشرطة        املنظمة الدوليـة للـهجرة، ومنظمـة اجلمـارك العا         [األمم املتحدة   

 منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل          الذي تضطلع به   ، عرضا عاما للعمل املتعدد اجلوانب     ]اجلنائية
مـساعدة الــدول األعــضاء علــى مواجهــة التحــدي املتمثــل يف االجتــار واحلركــة غــري املــشروعني  

 تسترشد به كيانـات املنظمـة    والقانوين الذي  التنظيميبشرح اإلطار   التقرير  ويبدأ  . عرب احلدود 
__________ 

، تقــدير التــدفقات املاليــة غــري املــشروعة الناجتــة   ٢٠١١ ،مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    )٤(  
 Estimating Illicit Financial Flows(تقريـر حبثـي   . االجتار باملخدرات وجرائم منظمة عـرب وطنيـة أخـرى    عن

Resulting from Drug Trafficking and other Transnational Organized Crimes. Research Report( .  متـاح
  .http://unodc.orgعلى املوقع 

  )٥(  S/PRST/2009/32 و S/PRST/2010/4 و S/PRST/2012/2 و S/PRST/2012/16. 
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 منظومـة  أنـشطة مث خيـصص فروعـا منفـصلة جملـاالت     . يف جمـال املـساعدة  جهود يف ما تبذله من   
 الــدويل  علــى الــصعيدين تنميــة القــدرات، وتعزيــز التعــاونال ســيمااألمــم املتحــدة الرئيــسية، و

وء علـى عمـل     ويـسلط الفرعـان الـسادس والـسابع الـض         . واإلقليمي، وتقصي احلقائق والتحقيق   
األمم املتحدة الرامي إىل تعزيز احترام حقـوق اإلنـسان، وتـوفري احلمايـة للـضحايا ومـساعدهتم                  

ويـسلط التقريـر بعـد ذلـك الـضوء          . يف إجراءات الدول األعـضاء الراميـة إىل مواجهـة التحـدي           
قبـل أن    ج أكثـر مشـوال،    على الزيادة يف اجلهود الرامية إىل حتقيـق املزيـد مـن التنـسيق وعلـى ُنهُـ                 

  . عرض مالحظاتخيتتم
  

  اإلطار املعياري والقانوين والتنظيمي  -ثانيا   
تنشئ جمموعة مـن املعاهـدات، واالتفاقيـات، واالتفاقـات، الـيت أبـرم الكـثري منـها عـن                      - ٧

طريق التفاوض حتت رعاية األمـم املتحـدة، وكـذلك نظـم حماربـة اإلرهـاب، وعـدم االنتـشار،                    
 علـى حنـو     بـأن تـنظم    من جملـس األمـن، التزامـات للـدول األطـراف             واجلزاءات املنشأة بتكليف  

ــواع احلركــة غــري           ــى أن ــة عل ــرض جــزاءات جنائي ــها ف صــارم حركــة ســلع حمــددة، بطــرق من
وغالبا ما تطلـب هـذه الـصكوك والواليـات الـصادرة عـن اجمللـس إىل الـدول وضـع                     . املشروعة
ــ لــسلع معيددةحمــ باحلــدود أو باملراقبــة أو تــدابري وقائيــة  تتــصلتــدابري  وينــشئ العديــد مــن  . ةن

ــاون    ــضا إطــارا للتع ــسليم اجملــرمني  ألغــراضاملعاهــدات أي ــق، واحملاكمــة، وت واهلــدف .  التحقي
الرئيــسي جلهــود املــساعدة الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة هــو إعانــة الــدول األعــضاء علــى تنفيــذ      

  . ملعياريااللتزامات، والتعهدات، والتوصيات املنصوص عليها يف هذا اإلطار ا
. وعادة ما يتطلب االجتار عرب احلدود درجة عالية مـن التنظـيم والتخطـيط اإلجـراميني                 - ٨

ونتيجة لذلك، فإن الغالبية العظمى من االجتار تقوم هبا شبكات إجرامية ينطبـق عليهـا تعريـف                 
 الوطنيـة   الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب          “مجاعة إجرامية منظمة  ”

ــا يف عــام   ــالريمو، إيطالي ــة يف ب ــدول األطــراف بوضــع    . ٢٠٠٠ املوقع ــالريمو ال ــة ب ــزم اتفاقي وتل
مــشاريع وطنيــة وتعزيــز أفــضل املمارســات والــسياسات الراميــة إىل منــع اجلرميــة املنظمــة عــرب     
الوطنية، وتنص على وجه التحديد على أن الدول األطراف ستمنح بعـضها الـبعض أكـرب قـدر                  

  .من املساعدة القانونية املتبادلةممكن 
كافحـة االجتـار غـري      األمـم املتحـدة مل    ويف ما يتعلق باالجتار باملخدرات، تقتضي اتفاقية          - ٩

 مــن الــدول األطــراف جتــرمي نقــل     ١٩٨٨املــشروع يف املخــدرات واملــؤثرات العقليــة لــسنة     
التــدابري الراميــة إىل مــن جمموعــة تــضع وتــصدير املخــدرات واملــؤثرات العقليــة،   اســترياد أو أو

  .تيسري كشف سلطات إنفاذ القانون عن االجتار غري املشروع عن طريق البحر أو اجلو أو الرب
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ويف جمال األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، يقتـضي بروتوكـول األسـلحة الناريـة،           - ١٠
 وعنــد يعهاتــصناملكمــل التفاقيــة بــالريمو، مــن الــدول األطــراف وســم األســلحة الناريــة أثنــاء    

يف  هتـا ذخري، وجترمي استرياد أو تصدير أو نقل األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا و         هاتصدير
األســلحة فيهــا  ال تكــون أو يف احلــاالت الــيت بنقلــهادولــة طــرف فيهــا  ال تــأذن احلــاالت الــيت

 والـذي   ،وحيتـوي الـصك الـدويل للتتبـع، غـري امللـزم قانونـا             . النارية موسومة وفقـا للربوتوكـول     
، تعهــدات بــشأن الوســم وحفــظ الــسجالت والتعــاون يف ٢٠٠٥ يف عــام أصــبح نافــذ املفعــول

ممـا سـيمكن الـدول مـن التعـرف      وهـو  تتبع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة،    
، ويـدعو برنـامج العمـل     . على مصادر األسـلحة الـيت تتـدفق بـشكل غـري مـشروع عـرب احلـدود                 

ق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع          املتعل ،٢٠٠١ لعام
 إقامـة  وال سـيما  ،آليـات دون إقليميـة أو إقليميـة   ” إىل إنـشاء   ،جوانبه ومكافحته والقضاء عليه   

تبــادل املعلومــات فيمــا بــني وكــاالت إنفــاذ القــوانني   لتعــاون مجركــي عــرب احلــدود وشــبكات  
  . ، من أجل منع االجتار غري املشروع باألسلحة عرب احلدود“ومراقبة احلدود واجلمارك

ويف جمــال االجتــار بالبــشر، يقتــضي بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، املكمــل التفاقيــة     - ١١
اسـتخدام وسـائل    ببالريمو، جترمي جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تسليمهم أو إيوائهم أو استقباهلم             

 علــى مــساعدة ضــحايا االجتــار اأساســركــز كــذلك وي. االحتيــال واخلــداع لغــرض االســتغالل
ويقتضي الربوتوكول االختياري بشأن بيـع األطفـال، واسـتغالل األطفـال يف البغـاء               . ومحايتهم

ويف املــواد اإلباحيــة، املكّمــل التفاقيــة حقــوق الطفــل مــن الــدول األطــراف كفالــة أن يــشمل     
جلنــسي، ونقــل أعــضاء األطفــال، القــانون اجلنــائي علــى حنــو كامــل بيــع األطفــال واســتغالهلم ا 

وتقتـضي اتفاقيـة القـضاء      . وإشراكهم يف العمل القسري، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة         
علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة مــن الــدول اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة ملكافحــة مجيــع  

  .البغاءألغراض أشكال االجتار باملرأة واستغالهلا واستخدامها 
ــا   - ١٢ ــصلةرميــة هتريــب املهــاجرين  يتــصل جبويف م ــا ســبق و املت ــه،  إن كانــت مب ــزة عن  متمي

، املكمـل التفاقيـة    عن طريق الرب والبحر واجلو   يستوجب بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين    
 غـري قـانوين إىل دولـة طـرف لـيس مـن رعاياهـا                وجـه بالريمو، جترمي تأمني دخول شخص على       

ــدائم  أو ــاالمــن متكــني  ني فيهــا أومــن املقــيمني ال ــانوين وجــه  فيهــا علــى  ءبق ويتــضمن . غــري ق
ــائق بــشأناالجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين أحكامــا   ب  املتعلقــانالنربوتوكــوال  أمــن وث

 بـشأن وباإلضافة إىل ذلك، فهمـا يـشمالن حكمـا          . السفر، ومراقبتها، وشرعيتها، وصالحيتها   
انون اإلنــساين الــدويل، وقــانون حقــوق اإلنــسان، االسـتثناءات يــسلط الــضوء علــى انطبــاق القــ 

  .وقانون الالجئني
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، تقتضي اتفاقيـة احلمايـة املاديـة       املتصلة هبا ويف ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل واملواد          - ١٣
 مــن الــدول، يف مجلــة ،٢٠٠٥ لعــام املتعلــق هبــا وكــذلك التعــديل ١٩٨٠للمــواد النوويــة لعــام 

نوين املتعمد للمواد النووية واستالمها، وحتديد االجتار غـري املـشروع           أمور، جترمي النقل غري القا    
 بـأن متتنـع    الـدول    ، تلتـزم  )٢٠٠٤ (١٥٤٠ قرار جملس األمـن      مبوجبو. باملواد النووية وجترميه  

عن تقدمي أي شكل من أشكال الدعم لألطراف الفاعلة غـري احلكوميـة الـيت تـسعى إىل تطـوير                  
بيولوجيـة ووسـائل إيـصاهلا، أو حيـازة هـذه األسـلحة والوسـائل               أسلحة نوويـة أو كيميائيـة أو        

 ،أن تــضع قــوانني مناســبة  بــتــصنيعها أو امتالكهــا أو نقلــها أو حتويلــها أو اســتخدامها، و     أو
  .تواصل تطبيقها املواد ذات الصلة وبشأنتستحدث كذلك ضوابط فعالة  وأن
إىل الـدول   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ويف جمال مكافحة اإلرهـاب، يطلـب قـرار جملـس األمـن                - ١٤
 اإلرهابيني أو اجلماعات اإلرهابية عـن طريـق فـرض ضـوابط فعالـة علـى احلـدود،                   تنقالتمنع  

ومـن أجـل التـصدي لتمويـل اإلرهـاب، تطلـب        . وإصدار أوراق إثبـات اهلويـة، ووثـائق الـسفر         
املالية مـن   االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب من الدول األطراف اختاذ تدابري حلماية نظمها             
وتــشمل . ســوء االســتخدام علــى يــد أشــخاص خيططــون ألنــشطة إرهابيــة أو يــشاركون فيهــا   

ــصلة     ا ــدول األعــضاء ذات ال ــة ملكافحــة اإلرهــاب تعهــدات ال ســتراتيجية األمــم املتحــدة العاملي
  .املتعلقة بالتعاون الدويل، ووثائق السفر، وتنمية القدرات

ر تكليـف بإنـشائها مـن جملـس األمـن، ويتعلـق        نظاما للجـزاءات صـد    ١٤وهناك أيضا     - ١٥
اثنـا عـشر نظامـا منـها تفـرض احلظـر الكلـي              : البعض منها بعـدم االنتـشار ومكافحـة اإلرهـاب         

 ويفــرض نظامــان حظــرا علــى الــربامج املتعلقــة بالــصواريخ النوويــة  ؛اجلزئــي علــى األســلحة أو
سـلحة دمـار شـامل أخـرى؛      والقذائف التسيارية، ويـشمل نظـام منـها تقييـدات يف مـا يتعلـق بأ               

وحيظر ثالثة عشر نظاما منها سفر أفراد مدرجة أمساؤهم يف قائمة؛ ويفرض ثالثة عـشر نظامـا                 
وحتظـر بعـض الـنظم أيـضا اسـترياد         . جتميد أصول األفراد والكيانات املدرجة أمساؤهم يف قائمة       

  .أو تصدير املوارد الطبيعية أو السلع الكمالية/و
 مـن   ، ُوضـعت جمموعـة    الـدويل علـى الـصعيد     لتعزيز أمن النقـل     ورية  السنوات األخ يف  و  - ١٦

 ١٥٤٠و  ) ٢٠٠١( ١٣٧٣ اليت تدعم تنفيـذ قـراري جملـس األمـن            الصكوك واملعايري القانونية  
ــول عــام   . )٢٠٠٤( ــشمل بروتوك ــري املــشروعة      ٢٠٠٥وي ــال غ ــة قمــع األعم  امللحــق باتفاقي

نطوي على استخدام سفينة لنقـل سـالح مـن          املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية اجلرائم اليت ت       
ويفــرض نظــام أمــين شــامل للنقــل البحــري الــدويل، . دافع إرهــايببــأســلحة الــدمار الــشامل أو 

 تـساعد   ،لدول األطـراف  على ا ، شروطا مفصلة متعلقة باألمن      ٢٠٠٤دخل حيز النفاذ يف عام      
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 تـأمني وتيـسري التجـارة       ويـدعو إطـار معـايري     .  )٦(على منع استخدام السفن لألغراض اإلرهابية     
، إىل إعمـال أنـواع جديـدة    ٢٠٠٤العاملية، الذي اعتمده جملس منظمة اجلمارك العاملية يف عام       

 الـذي اتـسع   من إدارة سالسل اإلمداد يف ما يتعلق باسـتخدام وحـدات نقـل الـشحنات املغلقـة      
طـريان  منظمـة ال  مجعيـة   ومـن جانـب آخـر، اعتمـدت         . أي وقت مضى  نطاقه عما كان عليه يف      

 يعـزز جهـود العـاملني يف جمـال الطـريان للتـصدي للتهديــد       ٢٠٠٧املـدين الـدويل قـرارا يف عـام     
  .)٧(الذي تشكله منظومات الدفاع اجلوي احملمولة

وتعترب األطر القانونية الدولية لتحديد وضبط التدفقات املاليـة غـري املـشروعة، وحماربـة                 - ١٧
 الـدول األطـراف يف      فـاملطلوب مـن   .  يف هذا الصدد   لالفساد أيضا جزءا ال يتجزأ من هنج شام       

املخــدرات واملــؤثرات العقليــة، واتفاقيــة باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع 
 هو جتـرمي العائـدات املتأتيـة مـن     مكافحة الفساد، واتفاقيتها ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     

 الـيت تـشكل     الـسلوك أنـواع   تجـرمي جمموعـة مـن       ب لفساد الدول وتلزم اتفاقية مكافحة ا   . اجلرائم
النظر يف وضـع تـدابري للكـشف عـن حركـة الـسلع و األمـوال النقديـة عـرب حـدودها             بفسادا، و 
ــدها ــراف   . ورصـ ــدول األطـ ــضا إىل الـ ــشاركوتطلـــب أيـ ــران أن تـ ــتعراض األقـ ــة السـ .  يف آليـ

راءات املالية، وهـي هيئـة حكوميـة    وباإلضافة إىل ذلك، تضع توصيات فرقة العمل املعنية باإلج       
 ومنظمـتني إقليميـتني، معـايري دوليـة ملكافحـة غـسيل األمـوال               ا دولة عضو  ٣٤ من   تتألفدولية  

  .وكذلك متويل اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
  

  املساعدة التشريعية وتنمية القدرات  -ثالثا   
واليات جملس األمن املتعلقـة     ل الدولية، و  يقتضي التنفيذ الناجح لألطر القانونية واملعايري       - ١٨

 قـدرة  ريمبكافحة االجتار غري املشروع، إدراج تلك األطر يف القوانني الداخليـة، فـضال عـن تـوف     
ولذا يركز الدعم التقين الذي تقدمـه هيئـات األمـم    .  العدالة اجلنائيةنطاقمستدامة على امتداد   

ية، إضافة إىل إمداد موظفي إنفاذ القـانون والعدالـة   املتحدة يف هذا اجملال على املساعدة التشريع  
اجلنائية باملعدات واملهارات والتقنيات واملعرفة الالزمة ملنع ومكافحة االجتار غري املـشروع عـرب      

  .احلدود بشكل فعال
  

__________ 
 .١٩٧٤التعديالت على االتفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحر لعام   )٦(  

 .A36-19 (2007) ين الدويلقرار مجعية منظمة الطريان املد  )٧(  
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  املساعدة التشريعية  -ألف   
بالــصكوك مــن هيئــات األمــم املتحــدة املــساعدة التــشريعية فيمــا يتعلــق  جمموعــة قــدم ت  - ١٩

وتـشمل األنـشطة اجلاريـة يف هـذا اجملـال إصـدار قـوانني منوذجيـة                 . القانونية الدولية ذات الصلة   
وأدوات للمساعدة التقنية القانونية، وإسـداء املـشورة والـدعم يف صـياغة أو تنقـيح التـشريعات         

  .ةي الداخلات واملمارسالقواننيالوطنية بغرض كفالة إدراج اإلطار القانوين الدويل يف 
ــشريعية   ،مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   ف  - ٢٠ ــا ت ــصدر أحكام  مــثال ي

منوذجية عن جترمي اخلروقـات املتعلقـة بالنقـل ومبراقبـة احلـدود ذات الـصلة باإلرهـاب، وقـوانني            
منوذجيــة بــشأن اجلرميــة املنظمــة؛ واالجتــار باألشــخاص؛ وهتريــب املهــاجرين؛ وصــنع األســلحة   

 واالجتـار هبـا بطـرق غـري مـشروعة؛ ومحايـة الـشهود؛          هتـا  وذخري ، ومكوناهتـا  ،وأجزائهـا  ،النارية
؛ )باالشتراك مع صـندوق النقـد الـدويل وأمانـة الكومنولـث           ( ومتويل اإلرهاب    ،وغسل األموال 

باالشـتراك مـع الوكالـة الدوليـة        (واالجتار غري املشروع باملواد النووية واملصادر املشعة األخرى         
وعلى الصعيد القطري، يعمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة        ). ريةللطاقة الذ 

بناء على طلب احلكومات الوطنية علـى اسـتعراض ودعـم عمليـة مواءمـة القـوانني الوطنيـة مـع                     
  .األطر الدولية ذات الصلة

ــة، ومنظ   يوبــدرجات متنوعــة،   - ٢١ ــة للطاقــة الذري ــة الدولي مــة قــدِّم أيــضا كــلٌ مــن الوكال
 الطريان املدين الدويل، واملنظمة الدولية للهجرة، ومكتب األمم املتحـدة لـشؤون نـزع الـسالح               

، ومفوضية حقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة          التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة    
، ، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني )اليونيــسيف(

  .خربة كل منهاوهيئة األمم املتحدة للمرأة مساعدة تشريعية يف جماالت 
  

  تنمية القدرات  -باء   
  أمن النقل    

تتعــاون املنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة الطــريان املــدين الــدويل بنــشاط مــع منظمــة      - ٢٢
 وتعـزز منظمـة     .اجلمارك العاملية يف جمال تنسيق إجراءات أمن سلسلة اإلمداد املتعـدد الوسـائط            

أعـضائها وتـوفر الـدعم    لـدى  اجلمارك العاملية أيضا إطار معـايري تـأمني وتيـسري التجـارة العامليـة             
  .لتنفيذ متطلباته عن طريق املساعدة التقنية

 يف املائـة    ٩٠ مليـون حاويـة، متثـل        ٥٠٠ عرب أحناء املعمورة كل سنة أكثـر مـن           قلتينو  - ٢٣
ويرمــي . املائــة فقــط مــن تلــك احلاويــات ختــضع للتفتــيش   يف ٢بيــد أن . مــن التجــارة الدوليــة 

برنامج مراقبة احلاويات املشترك بني مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ومنظمـة         
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اجلمارك العاملية إىل مساعدة احلكومات يف إنـشاء نظـم فعالـة ملراقبـة احلاويـات ال تـسهم فقـط                   
يف تيـسري التجـارة     بـل و  ائم احلاويات غري املـشروعة،      يف منع االجتار باملخدرات وغريها من جر      

ويـدعم الربنـامج إنـشاء    . املشروعة، ومن مث زيـادة إيـرادات الدولـة عـن طريـق حتـصيل الرسـوم                
ــة       ــسمات النموذجي ــد ال ــة بتحدي وحــدات متخصــصة ومتفرغــة مــشتركة بــني الوكــاالت معني

أدىن حـد ممكـن مـن       بـ  كـبريا،    حلاويات النقل تتوىل حتديد وتفتيش احلاويات اليت تشكل خطـرا         
  .اإلخالل بالتجارة والتحركات املشروعة

ينـاير  /ويف ظل برناجمها العاملي لألمن البحري وأمن املوانئ، الذي بدأ يف كانون الثـاين               - ٢٤
، جتري منظمة اهلجرة العاملية تدريبا يركز على حتسني تنفيذ تدابري األمـن البحـري الـيت      ٢٠٠٢

، وتطـوير وظـائف حـرس الـسواحل بغيـة حتـسني الـوعي               )٨(عيد الدويل تضعها املنظمة على الص   
  .باحلالة امليدانية وأوجه احلظر، ومكافحة القرصنة

  
  االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين    

 علـى حنـو   تركز جهود منظمة اهلجـرة العامليـة ضـد االجتـار بالبـشر وهتريـب املهـاجرين                    - ٢٥
 إضـافة إىل    ، يف قطـاع اهلجـرة، عـن طريـق التـدريب            على حتـسني قـدرات إنفـاذ القـانون         متزايد

على سبيل املثال، تتـوىل منظمـة اهلجـرة العامليـة تـشغيل             .  ودعم اهلياكل األساسية   ،الدعم التقين 
، حيـث ُتـدرِّب مـوظفي إنفـاذ القـانون       املتحـدة ترتانيـا مجهورية مركز أفريقي لبناء القدرات يف     

ج للـهجرة وإدارة احلـدود يتـضمن تـوفري اخلـربة التقنيـة        إدارة احلدود؛ وبرنـام    يف جمال يف القارة   
يف التحقيقات يف اجلرائم العابرة للحـدود الوطنيـة ذات الـصلة بـاهلجرة؛ ومركـز لـدعم فحـص              

وجتري منظمـة اهلجـرة     . الوثائق يف بانكوك من أجل دعم الدول يف الكشف عن تزوير الوثائق           
  .يت يسلكها االجتار بالبشر واجتاهاته وأسبابه وآثارهالعاملية حبوثا عن املسائل املتعلقة بالطرق ال

وجيري مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تقييمات الحتياجـات مـوظفي              - ٢٦
، قـام  ٢٠١١ويف عـام   . إنفاذ القانون والعدالـة اجلنائيـة، ويـنظم حلقـات عمـل إقليميـة ووطنيـة               

اكمـات   هتريب املهـاجرين واحمل قضايا يف تحقيق اليف جمال املكتب بإصدار ونشر دليل للتدريب      
مـداد مـوظفي إنفـاذ القـانون         إل إلسعافات األوليـة  ا جمموعة أدوات بشأن  املتعلقة هبا، إضافة إىل     

باملعارف واملهـارات األساسـية الالزمـة للتحديـد الـسليم لقـضايا االجتـار بالبـشر واجملـين علـيهم              
  .هلاوالتصدي احملتملني 

__________ 
 مــن االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة األرواح يف البحــر، واملدونــة الدوليــة ألمــن الــسفن  ٢ -الفــصل احلــادي عــشر   )٨(  

  .واملرافق املرفئية، واتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية
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سيف على تعزيز قدرة احلكومات الوطنيـة علـى مكافحـة االجتـار بالبـشر               وتعمل اليوني   - ٢٧
علـى سـبيل املثـال، قـدمت        . عن طريق متـارين متنوعـة لتنميـة القـدرات، مبـا يف ذلـك التـدريب                

اليونيسيف، باالشـتراك مـع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان ومفوضـية األمـم املتحـدة                  
بــادرة لالحتــاد األورويب إلعــداد مــواد تدريبيــة ملــوظفي   لــشؤون الالجــئني، إســهاما كــبريا يف م 

وتواصل مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان االضـطالع         . احلدود يف جمال مكافحة االجتار    
بأنشطة تطوير قدرات موظفي إنفـاذ القـانون يف عـدة منـاطق بـشأن تطبيـق النـهج القـائم علـى                    

تربول أيضا الـدعم التـشغيلي لبلدانـه األعـضاء          ويقدم اإلن . حقوق اإلنسان إزاء مكافحة االجتار    
ويــدير . يف مكافحــة االجتــار بالبــشر، بطــرق مــن بينــها تــدريب مــوظفي إنفــاذ القــانون املعنــيني 

اإلنتربول أيضا قواعد بيانـات باملعلومـات اجلنائيـة لتلـك األغـراض، مثـل قاعـدة بيانـات وثـائق             
  .السفر املسروقة واملفقودة

مم املتحدة للمرأة مع الشركاء الوطنيني يف قطاع العدالة واألمـن مـن             وتتفاعل هيئة األ    - ٢٨
الجتـار بالنـساء والفتيـات، فـضال        للتـصدي ل   فعالـة    حتديـد أسـاليب   أجل تعزيز قدراهتم يف جمـال       

  .عن دعم املنظمات النسائية يف رصد وتنفيذ القوانني ذات الصلة
  

  مكافحة اإلرهاب    
، )٢٠٠١ (١٣٧٣ضاء بشأن تنفيذ قـرار جملـس األمـن          يف إطار عملها مع الدول األع       - ٢٩

تنفيذ تدابري املراقبة املتعلقـة باحلـدود واألسـلحة         للجنة مكافحة اإلرهاب    تعزز املديرية التنفيذية    
وحتـدد  . والشحنات وحاملي النقدية واملسافرين، إضافة إىل صكوك مكافحة اإلرهاب الدوليـة          

. ر تقــدميهاعــضاء مــن املــساعدات التقنيــة وتيــس  األاملديريــة التنفيذيــة أيــضا احتياجــات الــدول 
وتعمــل املديريــة عــن كثــب مــع هيئــات اخلــرباء التقنــيني واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة   
األخرى يف مشاريع وحلقات عمل حمددة بـشأن مـسائل مثـل حـاملي النقديـة، ووثـائق الـسفر                    

 إطـار املنتـدى العـاملي ملكافحـة اإلرهـاب      ويف. تقييم املخاطر املتعلقة بالشحنات واملقروءة آليا،   
 العديد مـن فـرق العمـل التابعـة للمنتـدى املعنيـة مبـسائل مراقبـة                  مع املديرية   تعملاملنشأ حديثا،   

 مــن أجــل حتديــد الثغــرات واالحتياجــات، مثــل فــرق العمــل املعنيــة بكــلٍ مــن منطقــة   ،احلــدود
ا مــا تــشارك هيئــات اخلــرباء  وكــثري. القــرن األفريقــي وجنــوب شــرق آســيا  منطقــة الــساحل و

التقنيني التابعة لألمم املتحـدة يف بعثـات ميدانيـة للمديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب،                    
  . اليت تقدمهاملساعدة التقنيةاوتسهم باالستنتاجات ذات الصلة يف برامج 

ة املعــين وباإلضــافة إىل املــساعدة التــشريعية العامــة الــيت يقــدمها مكتــب األمــم املتحــد     - ٣٠
باملخدرات واجلرمية يف جمال مكافحة اإلرهاب، يقدِّم املكتب مساعدة متخصصة لتعزيـز قـدرة           

 الوطنيــة للعدالــة اجلنائيــة علــى تنفيــذ األحكــام ذات الــصلة للــصكوك الدوليــة   األنظمــةهيئــات 
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ويعمـل املكتـب عـن كثـب      . ملكافحة اإلرهاب على حنو ميتثل لسيادة القانون وحقوق اإلنسان        
 الــدول األعــضاء علــى تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال العدالــة اجلنائيــة مــن أجــل مكافحــة   مــع

  .املساعدة القانونية وتسليم اجملرمنيتبادل  من خالل خاصةاإلرهاب، و
وجيمــع الفريــق العامــل املعــين بــإدارة قــضايا احلــدود املتــصلة مبكافحــة اإلرهــاب التــابع    - ٣١

 هيئــة مــن هيئــات األمــم  ١٢ بــني )٩(يف جمــال مكافحــة اإلرهــابلفرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ  
، أطلـــق الفريــق العامـــل جمموعـــة مـــن  ٢٠١٢يوليـــه /ويف متــوز . املتحــدة والـــشركاء الـــدوليني 

الصكوك القانونية واإلعالنات واملمارسات املوصى هبـا وغريهـا مـن املـواد التوجيهيـة الدوليـة،                 
املــسائل القانونيــة والعمليــة املتنوعــة املتعلقــة ترمــي إىل أن تكــون نقطــة مرجعيــة موحــدة بــشأن 

  . جبوانب إدارة احلدود املتعلقة مبكافحة اإلرهاب
  

  املتصلة هبااالجتار يف أسلحة الدمار الشامل واألعتدة     
تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذريـة الـدول يف حتـسني الـنظم الوطنيـة لألمـن النـووي                     - ٣٢

. جتار غـري املـشروع بـاملواد النوويـة غـري اخلاضـعة للرقابـة التنظيميـة          الرامية إىل منع ومواجهة اال    
وتندرج أداة تنميـة القـدرات الرئيـسية للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ضـمن اخلطـط املتكاملـة                    
لدعم األمن النووي، الـيت تـوفر إطـارا شـامال ومالئمـا جلهـود الدولـة يف جمـال األمـن النـووي،              

  .حملددة ومبا يتيح للجهات املاحنة احملتملة تنسيق أنشطتهامصمما وفق احتياجاهتا ا
وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا ببعثات تقنيـة حمـددة وتـنظم دورات تدريبيـة           - ٣٣

متنوعــة لتحديــد املهــام ذات األولويــة مــن أجــل تعزيــز اهليكــل الــوطين لألمــن النــووي يف جمــال 
ربعت الوكالة كـذلك للـدول األعـضاء حبـوايل سـتني            ، ت ٢٠٠٢ومنذ عام   . الكشف واملواجهة 

 أداة كــشف مــن أنــواع ٣ ٠٠٠ لرصــد اإلشــعاعات عنــد البوابــات، وأكثــر مــن شاشــة عــرض
  .خمتلفة يف جمال األمن النووي

وتصدر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أيـضا عـددا مـن وثـائق سلـسلة األمـن النـووي                       - ٣٤
وتتكـوَّن هـذه الوثـائق، وأغلبـها متـاح      . نيـة لألمـن النـووي   ملساعدة الدول يف تنفيذ الـنظم الوط  

__________ 
 بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب كـلٌ مـن املديريـة التنفيذيـة             عـين  امل للفريـق العامـل   تتوىل القيادة املـشتركة       )٩(  

منظمـة الطـريان املـدين الـدويل،        الفريـق   ضم  يـ للجنة مكافحة اإلرهاب واإلنتربول ومنظمة اجلمارك العاملية، و       
ة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، واملنظمــة الدوليــة للــهجر  

 لبحوث اجلرميـة والعدالـة، ومكتـب        يومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومعهد األمم املتحدة األقاليم        
، وفريـق الرصـد املنـشأ       )٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار  املنـشأة عمـال بـ     لجنة  والاألمم املتحدة لشؤون نزع السالح،      

 ).بصفة مراقب(الالجئني ، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون )١٩٩٩ (١٢٦٧ بقرار جملس األمنعمال 
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للجمهــور، مــن توصــيات وأدلــة تنفيذيــة وإرشــادات تقنيــة، وهــي تــساعد الــدول األعــضاء يف   
  . األمن النوويتناول مسألة

الفريــق العامــل املعــين مبراقبــة احلــدود، الــذي أنــشأته الوكالــة الدوليــة للطاقــة قــد ظــل و  - ٣٥
املــساعدة التقنيــة واألنــشطة التدريبيــة أنــشطة  لتنــسيق ٢٠٠٦تظــام منــذ عــام تمــع بانجيالذريــة، 

. للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد األورويب ذات الــصلة 
  .وقدم الفريق إسهاما كبريا يف مواءمة النهوج وخصائص املعدات واحلزم التدريبية

، بــدعم مــن فريــق )٢٠٠٠ (١٥٤٠ املنــشأة عمــال بــالقرار وتتــوىل جلنــة جملــس األمــن  - ٣٦
، بوسـائل مـن     دمي املـساعدة فيمـا يتعلـق بـالقرار        ألمم املتحدة، تيـسري تقـ     العامة ل مانة  األاخلرباء و 

  .طلبات وعروض املساعدةالعمل بوصفها مركز لتبادل املعلومات فيما يتعلق ببينها 
الح الـدعم لألنـشطة الوطنيـة والدوليـة         ويقدم مكتب األمم املتحدة لـشؤون نـزع الـس           - ٣٧

، بوســائل مــن بينــها تيــسري أنــشطة التنفيــذ الوطنيــة، )٢٠٠٤ (١٥٤٠قــرار الالراميــة إىل تنفيــذ 
وتعزيز التعاون بني املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، وتشجيع إسهام اجملتمع املـدين             

شؤون نــزع الــسالح أيــضا اإلرشــاد  ويــوفر مكتــب األمــم املتحــدة لــ  . يف اجلهــود ذات الــصلة
ــلحة       ــزين األســ ــاج وختــ ــتحداث وإنتــ ــر اســ ــة حظــ ــراف يف اتفاقيــ ــدول األطــ ــساعدة للــ واملــ

لكـي  ) اتفاقية األسلحة البيولوجيـة   (البيولوجية والتكسينية وتدمري هذه األسلحة      /البكتريولوجية
املباشـر وغـري املباشـر       اإلذن بعمليـات النقـل       لـضمان أالّ يعطـى    تنفِّذ التزاماهتا مبوجب االتفاقيـة      

ــان،    ــا كـ ــقٍ أيـ ــة أو التكـــسينية، إىل أي متلـ ــتخدام  إالّللعوامـــل البيولوجيـ ــون االسـ ــا يكـ  حينمـ
وتعمل وحدة دعم التنفيذ مباشرة مع احلكومات، وتيسر أيـضا          . املستهدف ألغراض مشروعة  

ات اجملتمـع   االتصاالت وأنشطة التعاون مع املنظمات الدولية، واهليئات العلميـة واملهنيـة، وجهـ            
وينظم معهـد األمـم املتحـدة لبحـوث نـزع الـسالح نـدوات ومـشاريع حبثيـة                    املدين ذات الصلة  

ترمــي إىل حتــسني فهــم الــدول األعــضاء للمــسائل التقنيــة املتعلقــة بالسمــسرة غــري املــشروعة يف 
 أسلحة الدمار الشامل واألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، إضـافة إىل التنفيـذ علـى الـصعيد                 

  .الوطين
وينظم اإلنتربول أيضا دورات تدريبية ملساعدة أجهزة الشرطة يف تطـوير قـدرهتا علـى                 - ٣٨

  .كونات أسلحة الدمار الشاملمبمنع ومواجهة االجتار غري املشروع 
  

  سلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةباألاالجتار     
ت الرامية إىل احلد مـن      يشارك عدد من وكاالت األمم املتحدة يف أنشطة تنمية القدرا           - ٣٩

، ٢٠١٢ويف عـام  . توفر األسلحة النارية غري القانونية ومعاجلة دوافـع وآثـار االجتـار باألسـلحة          
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وضعت األمم املتحدة املعـايري الدوليـة ملراقبـة األسـلحة الـصغرية، والـيت تـوفر إرشـادا عمليـا يف                      
األمـم املتحـدة لـشؤون نـزع        وتطبـق املراكـز اإلقليميـة ملكتـب         . جمال مراقبـة األسـلحة الـصغرية      

  .السالح هذه املعايري بالفعل يف أنشطتها املتعلقة بتنمية القدرات
ويــشمل مــشروع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة العــاملي املتعلــق        - ٤٠

باألسلحة النارية مكونات تتصل بتدريب موظفي إنفـاذ القـانون علـى وسـم األسـلحة الناريـة،                  
وقــد نــشرت منظمــة . بــسجالت هلــا، ومراقبــة عمليــات نقلــها، ومجعهــا وتــدمريهاواالحتفــاظ 

 الـدول يف مواجهـة أوجـه        لتـستخدمها  حمّدثـة    “جمموعـة أدوات  ”الطريان املدين الدويل مـؤخرا      
املطارات إزاء ما تشكله منظومـات الـدفاع اجلـوي احملمولـة مـن هتديـد، ويف تنفيـذ                   يف  ضعف  ال

ب عن بعد الذي يوفره برنامج اإلنتربول لتحديد األسـلحة الناريـة            والتدري. تدابري مضادة فعالة  
ويعــاجل . يــزود مــوظفي إنفــاذ القــانون بــالفهم األساســي للعناصــر الــضرورية للوســم والتعقــب  

برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي منـع العنـف ومراقبـة األسـلحة الناريـة عامليـا، بوسـائل مـن بينـها                      
  .خلفارة اجملتمعيةدعم اللجان األمنية احمللية وا

  
  املخدراتبمنع االجتار     

ــة صــاحلة اقتــصاديا لزراعــة شــجرية الكوكــا أو خــشخاش       - ٤١ ينــدرج تــوفري بــدائل قانوني
ــة ذات التوجــه         ــة الريفي ــر والتنمي ــق مــشاريع احلــد مــن الفق ــب، عــن طري ــة القن ــون أو نبت األفي

نباتات احملتويـة علـى مـواد خمـدرة         اإلمنائي، ضمن النهوج األساسية ملنع الزراعة غري املشروعة لل        
 مكتـب   مدقـ فـي بـريو، مـثال،       ف.  احلد من توفرها لالجتـار باملخـدرات       من مث ومؤثرات عقلية، و  

ألســر ل ،يف جمــال تــصدير املنتجــات الزراعيــةالــدعم األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة 
علـى احلـصول علـى      د األسر   ساع ،يف كولومبيا و ؛اليت كانت يف السابق تزرع الكوكا     املعيشية  

  . يف أنشطة طوعية للقضاء على زراعة الكوكاالعملسندات ملكية األراضي و
  

  الفساد وغسل األموال    
الجتــار غــري املــشروع عــرب مــصاحبة لجــرائم الفــساد وغــسل األمــوال تكــون كــثريا مــا   - ٤٢

ملخـدرات واجلرميـة    ويف هذين اجملـالني، يقـدم كـلٌ مـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين با                  . احلدود
. وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي الدعم للبلدان يف جمال التنفيذ الفعال التفاقية مكافحـة الفـساد              

ويدعم املكتب املعين باملخدرات واجلرمية أيضا الدول يف الكشف عن العائدات غـري املـشروعة        
وقـد أنـشأ    . املختـصة  ةوضبطها ومصادرهتا، وإعادة تلك األصـول إىل دائرهتـا القـضائية األصـلي            

املكتب، باالشتراك مع البنك الدويل، مبادرة استرداد األصول املسروقة، وهـي مبـادرة تـسدي               
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املــــشورة وتــــوفر الدرايــــة وتقــــدم املــــساعدة التقنيــــة بــــشأن كيفيــــة االســــترداد الفعــــال          
  .املسروقة لألصول

ــدريب      - ٤٣ ــاء القــدرات  ويقــدم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة الت  وبن
التحقيقــات املاليــة، جمــال  يف العاملــةلوحــدات االســتخبارات املاليــة، ووكــاالت إنفــاذ القــانون 

وقـّدم املكتـب مـؤخرا التـدريب        . واملدعني العامني الـذين يتولـون إعـداد قـضايا غـسل األمـوال             
 جمـال حتديـد   لوحدات االستخبارات املالية يف جمـال التحليـل املـايل، وملـوظفي إنفـاذ القـانون يف       

النقديــة والــسندات القابلــة للتــداول والــدفع حلاملــها، ويف جمــال مــصادرة األمــوال وحظــر نقــل 
ويف سياق عمله األوسـع بـشأن القرصـنة البحريـة ومـشاركته يف فريـق                . األصول غري املشروعة  

ــن          ــس األم ــرار جمل ــشئ عمــال بق ــذي أن ــصومال ال ــة ســواحل ال ــين بالقرصــنة قبال ــصال املع االت
، يعمل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أيـضا علـى حتديـد                   )٢٠٠٨( ١٨٥١

ويف ســياق عملــه يف ظــل مبــادرة . وتوصــيف التــدفقات املاليــة غــري املــشروعة املرتبطــة باجلرميــة
املواد األفيونيـة األفغانيـة     بـ ميثاق بـاريس، يـسعى املكتـب إىل مـساعدة الـدول املتـأثرة بالتجـارة                 

  . لتدفقات املالية غري املشروعة ومصادرة عوائد اجلرميةعلى مكافحة ا
  

   بعثات األمم املتحدةبناء القدرات يف سياق    
يعهــد جملــس األمــن بــشكل متزايــد إىل عمليــات حفــظ الــسالم بواليــات تتعلــق بــدعم   - ٤٤

 الدول واملناطق املـضيفة املعنيـة يف جهودهـا الراميـة إىل مكافحـة التـدفقات غـري املـشروعة عـرب                      
 الثغـرات مـن خـالل    تلـك احلدود، وذلك أساسا عن طريق حتديد الثغرات يف قـدراهتا ومعاجلـة          

وُيكمـل هـذا العمـل الـتقين       . ب واملساعدة التقنية والتشغيلية عند االقتـضاء      يتوفري املوارد والتدر  
  .اجلهود األوسع يف جمال تنمية وإصالح قطاعي العدالة واألمن بغية تعزيز سيادة القانون

ويف عدد من سياقات البعثات، تـساعد شـرطة األمـم املتحـدة يف تنميـة قـدرة الـشرطة                      - ٤٥
علـى سـبيل    . وغريها من وكاالت إنفـاذ القـانون الوطنيـة علـى مكافحـة االجتـار غـري املـشروع                  

املثــال، ففــي الــصومال، يــساعد أفــراد شــرطة األمــم املتحــدة شــرطة بعثــة االحتــاد األفريقــي يف    
رات وحدة حرس السواحل داخل قـوة شـرطة الـصومال، بغـرض محايـة          الصومال يف تطوير قد   

  .اخلط الساحلي للصومال من القرصنة
وتركز بعثة األمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا جهودهـا علـى مـساعدة ليبيـا يف جمـال إدارة                       - ٤٦

وتقدم البعثة، باالشـتراك    . االستراتيجي - األسلحة والذخرية، باألخص على الصعيد السياسي     
 -  دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، املـساعدة يف جمـاالت تـسجيل األسـلحة               مع

وتساعد البعثـة أيـضا   . وختزين الذخرية وإدارهتا - مبا يف ذلك منظومات الدفاع اجلوي احملمولة 
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يطرة السلطات الليبية يف جهودها الرامية إىل تأمني محاية حدود البلـد ومراقبتـها وإدارهتـا والـس                
  .عليها، وإقامة تعاون فعال مع جرياهنا بشأن املسائل املتعلقة بأمن احلدود ومراقبة األسلحة

  
  تعزيز التعاون وتبادل املعلومات على الصعيد الدويل   -رابعاً   

نظراً ألن شبكات االجتار تعمل بطبيعتها عرب احلدود الوطنية ومتتد على نطـاق قـارات                 - ٤٧
 علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل بــني الــدول األعــضاء واملنظمــات   التعــاونيــصبحمتعــددة، 

كيانـات األمـم    تقـدم    ،ولـذلك . لتـصدي خلطرهـا   لوالوكاالت املتعددة األطـراف أمـراً أساسـياً         
ــة   ــدعم لاملتحــدة املعني ــسر وضــع خطــط عمــل     ال ــيت تي ــات ال ــات والعملي ــى لقــدرات واآللي عل

ــصعيدين  ــادل   الـ ــاليمي، وتبـ ــي واألقـ ــيالتالتحاإلقليمـ ــاالت   لـ ــسليمة يف اجملـ ــات الـ  واملمارسـ
الصلة، فضالً عن تبادل االستخبارات اجلنائية يف الوقت املناسب، وهذا أمـر بـالغ األمهيـة               ذات
ــع ــدفقات غــــري املــــشروعة عــــرب احلــــدود للــــسلع واألشــــخاص وللتحقيــــق يف     ملنــ  تلــــكالتــ

  .واعتراضها التدفقات
يف آسيا الوسطى ويف غرب ووسـط أفريقيـا      وتستخدم مكاتب األمم املتحدة اإلقليمية        - ٤٨

 لدفع املناقشات السياساتية قدماً وتعزيز التعاون يف املـسائل العـابرة للحـدود يف             املتميزةوالياهتا  
على سبيل املثال، افتتح مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للدبلوماسـية الوقائيـة                . مناطق كل منها  

 املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب،  ملنطقــة وســط آســيا، يف شــراكة مــع فرقــة العمــل 
ــة ــة آســيا الوســطى     عقــدت  مــن االجتماعــات  جمموع ــدان منطق ــع بل ــستوى اخلــرباء م ــى م  عل

، عــن اعتمــاد خطــة ٢٠١١نــوفمرب / يف تــشرين الثــاين،االجتماعــاتتلــك اخلمــسة، وأســفرت 
ويف هـذه   .  املنطقـة  عمل مشتركة لتنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحـة اإلرهـاب يف           

اخلطة عقدت البلدان عزمها، يف مجلة أمور، علـى زيـادة تبـادل املعلومـات فيمـا بينـها، وتعزيـز                  
  . تعاوهنا يف جماالت من قبيل إدارة احلدود ومكافحة االجتار باألسلحة واملخدرات

يــة  مكتــب األمــم املتحــدة يف وســط أفريقيــا، وفرقــة العمــل املعنأقامهــاوتعمــل شــراكة   - ٤٩
ــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب   ــة     - بالتنفي ــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب، واملديري مركــز األم

التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب يف مشروع لتنفيذ خريطـة الطريـق ملكافحـة اإلرهـاب وعـدم              
انتــشار األســلحة يف وســط أفريقيــا وتطبيقهــا عمليــاً مــن خــالل اســتراتيجية متكاملــة ملكافحــة   

والكيانـات األعـضاء    ،  ويضم املشروع أيضاً منظمـات إقليميـة      . دول وسط أفريقيا  اإلرهاب يف   
  . املعين بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهابالفريق العاملذات الصلة يف 

ويعمل مكتب األمم املتحـدة يف غـرب أفريقيـا علـى دعـم خطـة العمـل اإلقليميـة الـيت                        - ٥٠
ا ملكافحـة االجتـار باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة           وضعتها اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقي     
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املزيــد مــن إبــداء يف غــرب أفريقيــا، وذلــك عــن طريــق دعــوة الــشركاء الــوطنيني والــدوليني إىل 
األعمـال الـيت تـضطلع      وبدأ املكتب أيضاً أنشطة لتنـسيق       . االلتزام السياسي والعمليايت بتنفيذها   

ملنطقـة دون اإلقليميـة، ولـدعم وضـع اسـتراتيجية           يف هـذه ا   املوجـودة    األمم املتحدة    هبا كيانات 
ــسلحة واالجتــار غــري         ــل األســلحة وحتركــات اجلماعــات امل ــصدي ملخــاطر نق ــة للت دون إقليمي

  .املشروع عرب احلدود
ويشترك املكتب أيضاً، مع مكتب األمم املتحـدة املعـين مبكافحـة املخـدرات واجلرميـة،               - ٥١

، واملنظمـة الدوليـة للـشرطة    مانـة العامـة لألمـم املتحـدة     التابعـة لأل وإدارة عمليات حفظ السالم  
، ٢٠٠٩يوليـه   /اجلنائية، يف مبادرة سـاحل غـرب أفريقيـا، وهـي مـشروع مـشترك بـدأ يف متـوز                   

دعم تنفيذ خطة العمل اإلقليمية اليت وضعتها اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا للحـد             ل
ويتحقق هـذا، بوجـه خـاص،    . من االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة يف املنطقة دون اإلقليمية      

مــن خــالل املــساعدة يف إنــشاء وحــدات ملكافحــة اجلرميــة عــرب احلــدود الوطنيــة يف ســرياليون،    
ــا ــا،    - وغيني ــساو، وكــوت ديفــوار، وليربي ــها بي ــل تكــون مهمت  يةاالســتخباراتاملعلومــات  حتلي

وغينيـــا يف طريقهـــا لالنـــضمام   . وقيـــادة التحقيقـــات يف اجلـــرائم العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة     
  .املبادرة إىل
ويدعم مكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية قـدرات االسـتخبارات             - ٥٢

 عــدد متزايــد مــن املراكــز اإلقليميــة لتنــسيق املعلومــات االســتخباراتية، مبــا يف ذلــك   اجلنائيــة يف
يف آســـيا الوســـطى ملكافحـــة االجتـــار غـــري املـــشروع للمعلومـــات والتنـــسيق ركـــز اإلقليمـــي امل

باملخدرات، ويقع يف كازاخستان، وخلية التخطـيط املـشتركة الـيت أنـشئت يف إيـران ألغـراض                
هتريـب املخـدرات   أنـشطة   خباراتية وتنفيـذ عمليـات مـشتركة تـستهدف          تبادل املعلومات االست  

يف للمعلومـات والتنـسيق      اإلقليمـي    وقد أصبح مبقـدور املركـز     . يف أفغانستان وإيران وباكستان   
 الوصـول إىل قواعـد بيانـات تابعـة للمنظمـة الدوليـة للـشرطة                ،٢٠١٢منذ عام   ،  آسيا الوسطى 

  . اجلنائية ويرد ذكرها أدناه
نــاك عــدد مــن املــشاريع الــيت هتــدف إىل حتــسني التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون يف     ه  - ٥٣
ــا ــشروعة أو نظــم نقــل حمــددة     م ــدفقات غــري م ــق بت ــني املطــارات   . يتعل ــصال ب ومــشروع االت
)AIRCOP (        ــين مبكافحــة املخــدرات ــم املتحــدة املع ــب األم ــضم مكت ــشترك ي ــشروع م ــو م ه

نظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة، ويهــدف إىل تــسهيل واجلرميــة، ومنظمــة اجلمــارك العامليــة، وامل
جمـال  هـي    غـرب أفريقيـا      منطقـة (تبادل املعلومات بني عشرة مطارات دولية يف الوقت احلاضر          

فريــق عمــل ”، وذلــك عــن طريــق إنــشاء  )التركيــز األساســي يف املرحلــة األوىل مــن املــشروع 
ويعمـل  . ومـوظفي مجـارك    مؤلـف مـن ضـباط شـرطة          “مشترك معـين بـاالعتراض يف املطـارات       
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، الذي تنفذه املنظمة الدوليـة للـشرطة   )Project White Flow( األبيضاملسحوق مشروع تدفق 
ــذين هلــم صــلة         ــورطني يف جتــارة الكوكــايني ال ــى املت ــات التعــرف عل ــة آلي ــى تقوي ــة، عل اجلنائي

ــا ــدان        بأفريقي ــني البل ــشر االســتخبارات ب ــق حتــسني ن ــك عــن طري ــة، وذل ــدميهم للمحاكم  وتق
 “اقتفــاء أثــر امليثامفيتــامني   ”وعمليــة . األعــضاء يف املنظمــة ودعــم أجهــزة الــشرطة الوطنيــة     

)Operation Ice Trail(    هي مشروع بدأته املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية مبساعدة مـن منظمـة
اجلمارك العامليـة، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين مبكافحـة املخـدرات واجلرميـة، واهليئـة الدوليـة                     

الجتــار بامليثامفيتــامني يف جنــوب  تتعلــق با حمققــني يف قــضايا جاريــة  وتــضمملراقبــة املخــدرات، 
شــرق آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ، وذلــك إلتاحــة تبــادل املعلومــات واالســتخبارات وتيــسري  

  . االنتهاء من التحقيق يف القضايا
ها املنظمة الدوليـة للـشرطة    اليت وضعت)Operation Fail Safe(املأمونة عملية الوأنشأت   - ٥٤

اجلنائيــة نظــام إنــذار لكــشف التحركــات العــابرة للحــدود لألفــراد الــذين يــشتبه ضــلوعهم يف    
، (Project Global Shield) الـدرع العامليـة  ويهـدف مـشروع   . هتريـب املـواد املـشعة أو النوويـة    

ة اجلنائيـة ومكتـب   الذي تقوده منظمـة اجلمـارك العامليـة، وتـشارك فيـه املنظمـة الدوليـة للـشرط              
األمم املتحدة املعين مبكافحة املخدرات واجلرمية، إىل تعزيز اجلهـود املتعـددة األطـراف املبذولـة                
بني إدارات اجلمارك وقوة الشرطة وغريها من أجهزة إنفاذ القانون مـن أجـل مكافحـة االجتـار         

واملنظمـات اإلجراميـة    غري املشروع يف الـسالئف الكيميائيـة وحتويلـها، وذلـك ملنـع اإلرهـابيني                
  . األخرى من استخدامها يف صناعة األجهزة املتفجرة املرجتلة

ومن أجل تعزيز التعاون بني سلطات النيابة العامة، أنـشأ مكتـب األمـم املتحـدة املعـين           - ٥٥
مبكافحــة املخــدرات واجلرميــة شــبكة لبلــدان أمريكــا الوســطى وأمريكــا الالتينيــة تــضم املــدعني  

، وهـو خمتـصر امسهـا       )REFCO( صصني يف اجلرمية املنظمة، وتعـرف باسـم ريفكـو         العامني املتخ 
وتيسر الشبكة التدريب واالتصاالت بني املدعني العامني من البلـدان املختلفـة            . باللغة االسبانية 

هبدف بناء الثقة وتشجيع فهـم املتطلبـات القانونيـة واإلجرائيـة الوطنيـة بالنـسبة لقـضايا اجلرميـة                    
عابرة للحدود الوطنية واليت تنطـوي علـى االجتـار غـري املـشروع عـرب احلـدود، وذلـك                    املنظمة ال 

ويدعم املكتب أيضاً إنشاء منتـديات قـضائية إقليميـة          . لتيسري املالحقة القضائية يف هذه اجلرائم     
ــدفقات غــري        ــة ملكافحــة اإلرهــاب، مبــا يف ذلــك الت ــشؤون اجلنائي ــدويل يف ال ــز التعــاون ال لتعزي

  .تصلة باإلرهاباملشروعة امل
النيابة العامة وإنفاذ القـانون الـذين     جمايل  ومن أجل تعزيز التعاون فيما بني املوظفني يف           - ٥٦

يتعاملون مع مسائل مصادرة األصول واستردادها، يدعم املكتب إنشاء وتـشغيل شـبكات مـن               
رق آسـيا،  العاملني يف جمال مصادرة األصول يف اجلنوب األفريقي، وغرب أفريقيا، وجنوب شـ       
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هذه الشبكات اليت تتباين درجات تطورها، تيسر االتصال بني النيابة العامـة            . وأمريكا اجلنوبية 
 املعلومـات   تبـادل واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف منطقة كل منها، وذلك من أجل تعزيـز              

  .والعمليات املشتركة
بـني البلـدان، وهـو اسـتخدام     وهناك هنج آخر يدعمه املكتب مـن أجـل تعزيـز التعـاون         - ٥٧

مكاتب االتـصال احلدوديـة لتيـسري تبـادل املعلومـات واتبـاع هنـج مـشترك بـني الوكـاالت ملنـع                       
وقــد أنــشئت مكاتــب االتــصال احلدوديــة يف بلــدان منطقــة  . االجتــار غــري املــشروع ومكافحتــه

إيـران  ريـة   مجهوامليكونغ الكربى دون اإلقليميـة، وكـذلك علـى احلـدود فيمـا بـني أفغانـستان و                 
  . وباكستاناإلسالمية 

تعهد كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة قاعـدة              يو  - ٥٨
 باالجتـار غـري املـشروع، وقاعـدة بيانـات مـشروع جـاجير علـى                 املتعلقـة قاعدة البيانات   (بيانات  
روع واألحـداث املتـصلة باحلـصول      وحتتويان على بيانات عن حوادث االجتار غري املـش        ) التوايل

علــى املــواد النوويــة أو املــواد املــشعة األخــرى أو توفريهــا أو حيازهتــا أو اســتخدامها أو نقلــها    
  .التخلص منها بدون إذن أو بدون ضبط رقايب أو
ويتضمن برنـامج األسـلحة الناريـة التـابع للمنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة عـدداً مـن                  - ٥٩

طلب معلومات من بلـد املنـشأ أو االسـترياد          أن ت رد اليت تسمح للبلدان األعضاء      األدوات واملوا 
 يف جرميــة، وعــن األدلــة املتعلقــة بالطلقــات اســُتخدمالقــانوين عــن تــاريخ ملكيــة ســالح نــاري 

 عن األسـلحة الناريـة املـسروقة أو املفقـودة أو املهربـة              -  قريباً ستتوفر بفضل ميزة    - النارية، و 
  .اأو املتاجر هب

مبـادرة مركـز التنـسيق      تنفيـذ    املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة       بدأت،  ٢٠٠٩ويف عام     - ٦٠
 بلـدان، وهتـدف املبـادرة إىل تعزيـز        ١٠٦العاملي املعين باسترداد األصول، ويـشارك فيهـا حاليـاً           

العـامل،  التعاون العاملي بني الكيانات العاملة على إنفاذ القانون ومكافحة الفساد يف مجيع أحنـاء               
  .يف ما يتعلق بكشف األصول املسروقة واملالحقة القضائية بشأهنا واستردادها

وباإلضافة إىل ذلك، هناك جمموعـة مـن املنتـديات إلجـراء املناقـشات غـري الرمسيـة مـن                   - ٦١
ــادل اخلــربات واملمارســات الــسليمة    ــة . أجــل تــشجيع املزيــد مــن التعــاون وتب وأنــشأت املديري

كافحة اإلرهاب منتديات للدول األعـضاء ملناقـشة التعـاون يف مراقبـة احلـدود               التنفيذية للجنة م  
ويعقـد مكتـب األمـم املتحـدة لـشؤون نـزع الـسالح علـى حنـو منـتظم                    . يف ما يتعلق باإلرهاب   

ــلحة          ــصغرية واألس ــلحة ال ــار باألس ــاول االجت ــة تتن ــاذ املعني ــسلطات اإلنف ــة ل ــات إقليمي اجتماع
يـة للـهجرة التعـاون بـني البلـدان األصـلية وبلـدان العبـور وبلـدان                  وتيـسر املنظمـة الدول    . اخلفيفة

  . املقصد يف جمال مكافحة االجتار بالبشر ومحاية ضحاياه
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  لتحقيق، وتقصي احلقائق، والتحليلا  -خامساً  

 ضـمن جمموعـة األدوات الـيت تـستخدمها األمـم املتحـدة              ابتكارا أكثر العناصر    من بني   - ٦٢
 إنشاء أفرقة من اخلرباء املستقلني تعمل بتكليف مـن          ،ار غري املشروع  يف مكافحة شبكات االجت   

جملس األمن علـى مجـع وفحـص وحتليـل املعلومـات املتعلقـة بتنفيـذ تـدابري اجلـزاءات وحـوادث                      
. عدم االمتثال، وذلك عن طريق القيام ببعثات إىل الدول املعنية أو تقدمي استفـسارات مكتوبـة               

 تدابري خمتلفـة حلظـر       حظراً خمتلفة بشأن   ١١قب أفرقة اخلرباء تنفيذ     ومن مجلة تدابري أخرى، ترا    
 يف مـا يتعلـق بالـصومال، واحلظـر املفـروض علـى        النبـايت توريد األسلحة، واحلظـر علـى الفحـم     

   .املاس يف ما يتصل بكوت ديفوار، وجتميد األصول وحظر السفر يف ما يتعلق بتنظيم القاعدة
ء حتقيقه يف انتهاكات أحد تدابري حظر توريد األسـلحة، جبمـع            ويقوم فريق اخلرباء أثنا     - ٦٣

معلومات مفصلة عن مجيع جوانب النقل غري املشروع لألسلحة، مبـا يف ذلـك أنـواع األسـلحة      
ــات النقــل،        ــل عملي ــها، وطــرق ووســائل النقــل املــستخدمة، ومتوي ــيت جيــري هتريب ــذخائر ال وال

علـى  . حقيـق علـى جمـرد انتـهاكات اجلـزاءات         وقـد ال يقتـصر الت     . واألطراف املتورطـة يف ذلـك     
سبيل املثال، حيقق أحد أفرقة اخلرباء يف االجتار غري املشروع باملوارد الطبيعيـة، املـرتبط بتمويـل                 

 النتائج يف التقارير العلنية الصادرة عن أفرقـة اخلـرباء، الـيت تعـد     وترد. بعض اجلماعات املسلحة  
اكات اجلزاءات واملعامالت غري املشروعة، وتقـدم توصـيات         انتهاملتعلقة ب مصدراً غنياً للبيانات    

وعــالوة علــى ذلــك، فمــن أجــل . تــشكل ســابقة مميــزة يف جمــال حتــسني تنفيــذ تــدابري اجلــزاءات
ساعدة املـ  بعض أفرقـة اخلـرباء   قدمتتعزيز فهم تدابري اجلزاءات وتقدمي التوجيه بشأن تنفيذها،   

 وكــذلك باملــشاركة يف  “دة علــى التنفيــذ مــذكرات املــساع ”للجــان ذات الــصلة يف إعــداد   
وتقوم أفرقة اخلرباء أيـضاً بالتوعيـة عـن طريـق           . جلسات إحاطة مفتوحة جلميع الدول األعضاء     

  . تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية تتناول املسائل ذات الصلة واملشاركة فيها
ات يف اجلرميــة لتحقيقــللقيــام باوهنــاك مثــال آخــر للــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة    - ٦٤

هـو اللجنـة الدوليـة ملناهـضة اإلفـالت مـن العقـاب يف               واملنظمة وأنشطة االجتار غـري املـشروع،        
.  مبوجـب اتفــاق بـني األمــم املتحـدة وحكومــة غواتيمــاال   ٢٠٠٧غواتيمـاال، الــيت أنـشئت عــام   

مــن وتقــوم اللجنــة بتحقيقــات مــستقلة يف أنــشطة اجلماعــات األمنيــة غــري القانونيــة وأجهــزة األ 
 كشف النقاب عن الـشبكات الـسرية املتأصـلة          هباالسرية وتباشر الدعوى يف قضايا رمزية يراد        

وعلـى الـرغم مـن أن واليـة اللجنـة حمليـة حـصراً، فالقـضايا الـيت          . يف هياكل الدولـة وتفكيكهـا    
تقــــوم بــــالتحقيق فيهــــا ومقاضــــاهتا تــــشمل يف الغالــــب أفــــراداً متــــورطني يف االجتــــار عــــرب    

  .يةالوطن احلدود
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حجـم األسـواق   فضال عـن    املشروع العابر للحدود ونطاقه،      إن فهم طبيعة االجتار غري      - ٦٥
غري املشروعة، وتدفقات السلع اخلاضعة للمراقبة، ودور اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة يف هـذا                

ويـساهم مكتـب   . اسـتجابات فعالـة  لتحقيـق  اجملال وأنشطتها، يعد حجر األساس يف التخطـيط     
تحدة املعين مبكافحة املخـدرات واجلرميـة يف الوصـول إىل فهـم عـاملي وإقليمـي ووطـين                   األمم امل 

 تقـارير تـشمل التقييمـات العامليـة واإلقليميـة ملخـاطر             جمموعـة لالجتار غري املـشروع مـن خـالل         
اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، والتقرير العاملي عن االجتـار باألشـخاص، والتقريـر العـاملي عـن                 

  . ات، وتقارير رصد احملاصيل غري املشروعةاملخدر
ويقوم املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص واملقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان            - ٦٦

للمهاجرين ببعثات لتقصي احلقائق إىل البلدان املعنية، بناء على دعـوة مـن احلكومـات، وذلـك               
تقدمي النتائج واالسـتنتاجات والتوصـيات      للتحقيق يف حالة األشخاص املتجر هبم واملهاجرين ول       

ويقدم املقرران اخلاصان أيضاً تقـارير مواضـيعية        .  إليها إىل جملس حقوق اإلنسان     نتوصالياليت  
إىل اجلمعيـــة العامـــة وجملـــس حقـــوق اإلنـــسان، تـــسلط الـــضوء علـــى شـــواغل حمـــددة تتعلـــق   

  .واليتهما مبجاالت
  

 غـري   التنقـل فحـة أنـشطة االجتـار و      ضمان احترام حقـوق اإلنـسان يف مكا         -سادساً  
  رب احلدوداملشروعة ع

ما يرتبط االجتار غري املـشروع باألسـلحة واملخـدرات ارتباطـاً وثيقـاً بانتـهاكات               كثريا    - ٦٧
ويعـد االجتـار بالبـشر يف حـد ذاتـه انتـهاكاً حلقـوق        . حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل   

لقــانون والعدالــة اجلنائيــة يف مواجهــة االجتــار غــري  ولكــن اســتجابات هيئــات إنفــاذ ا . اإلنــسان
وبعـــض القـــوانني اجلنائيـــة أو . املـــشروع، قـــد تـــؤدي أيـــضاً إىل انتـــهاكات حلقـــوق اإلنـــسان 

وُتنتـَهك حقـوق اإلنـسان      . املمارسات املتعلقة هبا قد حترم الفرد من حقوق اإلنسان الواجبة له          
 باالسـتخدام املفـرط للقـوة، أو باالعتقـال          يف بعض إجراءات العدالة اجلنائية، وقد يكـون ذلـك         

. واالحتجاز التعـسفيني، أو سـوء املعاملـة أثنـاء االعتقـال، أو اإلخـالل مبعـايري احملاكمـة العادلـة                    
 اجلرميـة، وقـد صـدرت إدانـات         تـسوغه وُينتَهك مبدأ التناسب عندما تبلغ شدة العقوبة حداً ال          

ــدام جلــرائم املخــدر     ــة اإلع ــة   .)١٠(اتمتكــررة الســتخدام عقوب ــوانني مراقب ــاذ ق ــستخدم إنف  وي
ممــا يــؤدي إىل  وهــو املخــدرات يف بعــض أجــزاء العــامل ذريعــة حملاربــة اجملتمعــات املهمــشة،        

ــسان   ــهاكات خطــرية حلقــوق اإلن ــإن  ،ويف بعــض احلــاالت . )١١(انت ــانون  ف إجــراءات إنفــاذ الق
__________ 

عقوبة اإلعدام وتنفيذ الضمانات اليت تكفل محايـة حقـوق الـذين يواجهـون              ” املعنونتقرير األمني العام    انظر    )١٠(  
 .)٦٨-٦٥الفقرات ، E/2010/10(، “عقوبة اإلعدام
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احلقـوق واحلمايـة،    الالجـئني واملهـاجرين وضـحايا االجتـار بالبـشر مـن             حترم  ومعامالت اهلجرة   
عنـدما   ضحايا املتََّجر هبم قضائياً النتهاكهم قوانني اهلجـرة، أو        العندما يالحق   من ذلك مثال،    و

من فرصة الوصـول    يتعرض مهاجرون للطرد اجلماعي بشكل تعسفي، أو عندما مينع الالجئون           
  .إىل نظم اللجوء

ــوق اإلنــ       - ٦٨ ــه حق ــة الــيت تواج ــراً إىل أن التحــديات القائم ــثري مــن   نظ ــشكل يف ك سان ت
األحيــان جــزءاً مــن األســباب الكامنــة وراء اجلرميــة املنظمــة واالجتــار غــري املــشروع، ال بــد أن   

ويشارك عـدد مـن كيانـات األمـم         . توضع حقوق اإلنسان يف صميم ردود فعل العدالة اجلنائية        
والبحــوث، املتحــدة يف جمموعــة مــن األنــشطة تــشمل الرصــد واملناصــرة واملــساعدة التــشريعية، 

وتنميــة القــدرات مــن أجــل التوعيــة حبقــوق اإلنــسان وضــمان احترامهــا يف ســياق اجلهــود الــيت 
ــشطة االجتــار     ــدول ملكافحــة أن ــذهلا ال ــلتب ــشروع والتنق ــة  .  عــرب احلــدود  غــري امل وتركــز األمثل

  .التوضيحية التالية بشكل خاص على أنشطة األمم املتحدة يف جمال االجتار بالبشر واهلجرة
تركــز مفوضــية حقــوق اإلنــسان علــى هنــج قــائم علــى احلقــوق يف معاجلــة االجتــار             - ٦٩

باألشــخاص واهلجــرة، وذلــك متــشياً مــع املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املوصــى هبــا يف مــا يتعلــق  
ــشر   ــسان واالجتــار بالب ــصلة املتعلقــة    . حبقــوق اإلن ــع املــسائل ذات ال ــادئ مجي وتــشمل هــذه املب

نـع االجتـار، وباحلمايـة واملـساعدة، والتجـرمي والعقـاب والتعـويض              بأولوية حقوق اإلنـسان، وم    
التعليـق علـى املبـادئ واملبـادئ        ”، أصدرت املفوضـية     ٢٠١٠ويف عام   . بالنسبة لضحايا االجتار  
، الــذي يقــدم توجيهــات عمليــة بــشأن تطبيــق هنــج قــائم علــى حقــوق “التوجيهيــة املوصــى هبــا

ــى ضــحايا االجتــار باألشــخ    ــسان ويركــز عل ــضاً يف تنظــيم   . )١٢(اصاإلن ــشطت املفوضــية أي ون
اجتماعـــات املائـــدة املـــستديرة وإجـــراء الدراســـات عـــن آثـــار تـــدابري مكافحـــة االجتـــار علـــى  

  .املهاجرين حقوق
ــام   - ٧٠ ــؤون     ٢٠١٢ويف عـ ــية شـ ــة، ومفوضـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدرت منظمـ ، أصـ

ــين        ــم املتحــدة املع ــب األم ــسان، ومكت ــوق اإلن مبكافحــة املخــدرات  الالجــئني، ومفوضــية حق
واجلرمية، ومنظمة العمـل الدوليـة، وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، تعليقهـا املـشترك علـى توجيـه            

 املتعلق باالجتار، الذي يقدم التوجيـه العملـي للـدول األعـضاء يف              ٢٠١١االحتاد األورويب لعام    
  . املتعلق باالجتارتطبيق النهج القائم على حقوق اإلنسان عند تنفيذ صك االحتاد األورويب 

__________ 
متـاح علـى   . التعليق على املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا يف ما يتعلق حبقوق اإلنـسان واالجتـار بالبـشر      )١٢(  

ــع  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf: املوقــــــــــــــــــ
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ــة الالجــئني واهلجــرة           - ٧١ ــاول محاي ــاط تتن ــشر نق ــن ع ــة م ــة عمــل مؤلف ــتناداً إىل خط واس
املختلطة، وُوضعت ملساعدة الدول على وضع اسـتراتيجيات شـاملة للـهجرة تراعـي اعتبـارات                
احلماية، بـدأت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني عمليـات إقليميـة إلدارة التحركـات                   

ختلطة أو قدمت الـدعم هلـذه العمليـات يف غـرب أفريقيـا، وجنـوب شـرق أوروبـا، ومنطقـة                      امل
  . آسيا واحمليط اهلادئ

ويعمــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين مبكافحــة املخــدرات واجلرميــة هبــدف ضــمان أن     - ٧٢
 اإلجــراءات الــيت يقــوم هبــا ملنــع ومكافحــة االجتــار غــري املــشروع عــرب احلــدود يف تعزيــزتــساهم 

وقـد سـاعدت واليتـه احملـددة يف        . قدرات الدول على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان        
جمال حراسة ومحاية معايري وقواعـد األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة علـى تـشجيع                      

اة حقـوق  ووفقاً لنظام بذل العنايـة الواجبـة يف مراعـ    . هياكل أكثر فعالية ونزاهة للعدالة اجلنائية     
اإلنسان املتبع على نطاق منظومة األمم املتحـدة، ولورقـة املوقـف الـيت أصـدرهتا بـشأن حقـوق                    
اإلنسان، يهدف املكتب إىل تنفيـذ والياتـه املتمثلـة يف منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ومكافحـة                     
املخــدرات عــن طريــق تلبيتــه شــرط عــدم تقــدمي أي دعــم كــان ملؤســسات الدولــة املتورطــة يف  

  . انتهاكات خطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وعدم إضفاء أي شرعية عليها
يف حـوار مـستمر مـع الـدول         أيـضا   وتشارك املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب         - ٧٣

بشأن تقيدها حبقوق اإلنسان الدولية، والقانون الـدويل لالجـئني والقـانون اإلنـساين الـدويل يف                 
ويتــضمن هــذا احلــوار إصــدار  ). ٢٠٠٥ (١٦٢٤و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ين ســياق تنفيــذ القــرار 

ــة احلــدود وغريهــا مــن اآلليــات الــسابقة      مبــادئ توجيهيــة وممارســات يف مجيــع عمليــات مراقب
للدخول اليت متتثل امتثاالً تاماً لاللتزامات الدولية اليت تتعهد هبـا الـدول جتـاه األشـخاص الـذين                   

  .يسعون للحصول على احلماية الدولية
  

  دعم ضحايا االجتار غري املشروع  - سابعا  
توصف اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، مبا يف ذلك االجتـار غـري املـشروع عـرب               - ٧٤

غــري أن، للمــوردين والنَّقَلــة  . ‘‘بــال ضــحايا’’، بأهنــا جرميــة  يف بعــض األحيــاناحلــدود، خطــأ
يف واقـع األمـر،     ال والعمـالء، مجـيعهم،      وامليسرين والوسطاء وأربـاب األنـشطة وغاسـلي األمـو         

آثار سلبية على جمتمعاهتم احملليـة؛ سـواء مـن خـالل           حدوث   حملية ويتسببون، حتماً، يف      اجذور
ــرتبط باألســواق ذات    ــهجي امل ــف املن ــد    األســعارالعن ــف والتهدي ــة، أو اســتخدام التخوي  العالي

،  أو غـري مأمونـة     واق مبنتجات خطرية  واالبتزاز، أو إفساد هياكل اإلدارة احمللية، أو إغراق األس        
واملهـاجرون  .  اإلدمان على املخدرات، أو االسـتغالل املباشـر لـضحايا االجتـار بالبـشر              زيادة أو
 أشـكاله إلساءة املعاملة علـى يـد املتـاجرين واملهـربني، ويـشمل ذلـك، يف                معرضون   الالجئونو
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ني األولويـات األساسـية     ومـن بـ   . القصوى، االختطـاف وسـرقة األعـضاء البـشرية واالغتـصاب          
ضـحايا اجلرميـة املنظمـة واالجتـار         محايـة  للجهود اليت تبذهلا األمم املتحـدة للتـصدي هلـذا اخلطـر           

  .  مبا يعانونه من حمنإذكاء الوعي غري املشروع وكفالة حقوقهم، عالوة على
 وتــدير مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين      - ٧٥

للتربعات من أجل مكافحة أشكال الرق املعاصـرة الـذي خيـصص منحـا للمـشاريع الراميـة إىل                   
تقدمي املساعدة اإلنسانية والقانونية واملالية لألفراد الذين تعرضت حقوق اإلنـسان اخلاصـة هبـم               

وخـالل العـامني املاضـيني، ُخـصص أكثـر          . النتهاكات جسيمة نتيجة ألشـكال الـرق املعاصـرة        
املائــة مــن املــنح للمنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تقــدم املــساعدة املباشــرة لــضحايا     يف ٢٥مــن 

  . االجتار بالبشر، مع التركيز على النساء واألطفال على وجه التحديد
 وتركز مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على حتديـد هويـة الـضحايا الـذين هـم          - ٧٦

فوضــية بتعزيــز ونــشر املوتقــوم . ايــة واملــساعدة هلــميف حاجــة إىل احلمايــة الدوليــة وتــوفري احلم
تــضع أدوات للتــدريب لــضمان احتــرام وقــانون الالجــئني علــى الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي، 

وتواصـل املفوضـية دعـوة الـدول املتعاقـدة          . املعايري الدولية للحماية يف أنـشطة مكافحـة االجتـار         
. وثائق سفر مبوجب االتفاقيـة مقـروءة آليـا       عدميي اجلنسية   اللالجئني واألشخاص    أن تصدر إىل  

وتنفـذ املفوضــية أيــضا مـشاريع مــشتركة مــع املنظمـة الدوليــة للــهجرة لتحـسني التعــاون بــشأن     
  . حتديد هوية ضحايا االجتار يف عدد من الدول األعضاء وتوفري احلماية هلم

ــهجرة املــساعدة املباشــرة لــضحايا االجتــار       - ٧٧ ــة لل ــشر، وذلــك  وتقــدم املنظمــة الدولي بالب
 يف أماكن آمنـة، وتقـدمي الـدعم الطـيب والنفـسي،      ءهمإيواويشمل ذلك . بالتعاون مع شركائها  

وتنمية املهارات والتدريب املهين، واملساعدة املتعلقة بإعادة اإلدمـاج، وإتاحـة خيـارات العـودة       
 ثالثـة يف احلـاالت      الطوعية واملأمونـة والكرميـة إىل البلـدان األصـلية أو إعـادة التـوطني يف بلـدان                 

، تلتــزم املنظمــة الدوليــة مــن القــصر حــوايل ثلــث األشــخاص املتــاجر هبــم ملــا كــانو. القــصوى
وُتِعــدُّ املنظمــة الدوليــة   .للــهجرة بــسياسة تــوفري احلمايــة املتخصــصة هلــذه الفئــة األكثــر ضــعفا   

تتعهـد  و مقـدمي خـدمات املـساعدة للـضحايا،     بنيللهجرة أيضا العديد من الكتيبات وتنشرها       
  . قاعدة بيانات مركزية عاملية لتيسري إدارة قضايا فرادى األشخاص املتاجر هبم

ــيهم           - ٧٨ ــن ف ــنويا، مب ــال س ــة آالف األطف ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــرامج منظم ــساعد ب وت
األطفال ضحايا االجتار عرب احلدود الوطنية، الذين حيتـاجون إىل إعـادة تأهيلـهم، وإعـادهتم إىل                 

ــاهنم، وملّ ــة    أوط ــاهتم احمللي ــاجهم يف جمتمع ــادة إدم ــهم بأســرهم، وإع ــال،   .  مشل ــبيل املث ــى س فعل
 ملّ مشــل أكثــر مــن ٢٠٠٥وبالتعــاون مــع حكومــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، حتقــق منــذ عــام  

ووضــعت .  للعمــل كأطفــال َهجَّانــة، بأســرهم البلــدمــن األطفــال املهــربني إىل  طفــل  ١ ٠٠٠
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 إصالح تشريعي حلماية حقـوق األطفـال ضـحايا          ٢٠٠٨ عام   منظمة األمم املتحدة للطفولة يف    
االجتار، سعيا ملساعدة احلكومات علـى التـصدي لتـهريب األطفـال عـن طريـق سـن تـشريعات           

  . مراعية للطفل
يف وأنتج مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة عـددا مـن إعالنـات مـوجزة                   - ٧٩

عية باآلثار االقتصادية واألضـرار االجتماعيـة املترتبـة علـى           لرفع مستوى التو  اخلدمة العامة   جمال  
ويف جمـال االجتـار باألشـخاص، يعـزز املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة          . أشكال اجلرمية هذه  

ضحايا االجتار بالبشر من خالل عمليات تقييم قطرية خلـدمات دعـم            املقدمني ل دعم  الماية و احل
وكـان املرفـق الـصغري لتقـدمي املـنح          . إذكـاء الـوعي   ة، و الضحايا، وتنظـيم حلقـات عمـل تدريبيـ        

ــام    ــدأ يف ع ــذي ب ــات      ٢٠١١ال ــتئماين للتربع ــم املتحــدة االس ــصندوق األم ــادرة ل ــو أول مب  ه
 منظمــة غــري حكوميــة تقــدم  ة إىل صــرف أمــوال إلحــدى عــشر وقــد أفــضىلــضحايا االجتــار، 

  .املساعدة املباشرة لضحايا االجتار بالبشر على الصعيد العاملي
وتعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة مع اجلهات الفاعلة الوطنية يف عـدد مـن البلـدان مـن                    - ٨٠

 علـى  ،ففـي اهلنـد  . أجل تلبية احتياجات النـساء والفتيـات الـاليت يقعـن ضـحايا لالجتـار بالبـشر         
املعــايري الــدنيا ’’ســبيل املثــال، قــدمت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــدعم لــصياغة وثيقــة بــشأن 

، لُتـستخدم أداة  ‘‘ ومحايتـهم رعاية الضحايا والناجني من االجتار واالستغالل اجلنسي التجاري     ل
  .لتعزيز احلماية املقدمة لضحايا االجتار

ويقــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بطلــب مــن الــدول األعــضاء، دعمــا لــضحايا     - ٨١
تكاملـة هلـم، مبـا يف ذلـك     االجتار يـشمل تـشجيع مراكـز دعـم الـضحايا علـى تقـدمي خـدمات م              

  .املأوى واملشورة القانونية والصحية والنفسية
  

  ج أكثر مشوال وتنسيقاُهـحنو ُن  - ثامنا  
 غـري املـشروعة إىل جمموعـة متنوعـة          والتنقـل يعود تفاقم اجلرمية املنظمة وأنشطة االجتار         - ٨٢

واألسـر واجملتمعـات احملليـة     الـيت تـؤثر علـى حيـاة األفـراد           املعقـدة   من العوامـل املـسببة والكامنـة        
فــالفقر؛ وانعــدام املــساواة؛ واالســتبعاد االجتمــاعي والتمييــز؛ واالفتقــار إىل رأس   . واجملتمعــات

املــال الفــردي واالجتمــاعي؛ واالفتقــار إىل العمــل الالئــق؛ وقلــة فــرص احلــصول علــى الــسكن  
رمي املهــاجرين غــري املالئــم والتعلــيم واخلــدمات الــصحية؛ وغيــاب فــرص اهلجــرة القانونيــة وجتــ  

الشرعيني؛ واستمداد السلطة وجين األرباح مـن الـسوق الرماديـة والـسوق الـسوداء والفـساد،                 
ووجود مناطق حضرية مكتظة وناقصة املوارد، كل تلك عوامل من شـأهنا أن تفـرض ضـغوطا                 
 كـــبرية علـــى األفـــراد لالنـــضمام إىل اجملموعـــات اإلجراميـــة املنظمـــة الـــضالعة يف االجتـــار غـــري



S/2012/777
 

24 12-54739 
 

، أسـواق البـشر    املخـدرات أو     كانـت أسـواق   ألسواق غري املشروعة نفسها، سواء      او. املشروع
مــستهلكي الــسوق الــذين  مــن تتــساوى يف بعــدها البــشري الواضــح املتمثــل يف العــدد الكــبري    

  .  من معادلة العرض والطلبايشكلون جزء
 للتـصدي خلطـر   العاملياملبذولة على الصعيد    جلهود  اأن تقتصر   ، ال ميكن    نتيجة لذلك و  - ٨٣

أنشطة االجتار واحلركـة غـري املـشروعة عـرب احلـدود علـى تـشديد املراقبـة علـى احلـدود وتعزيـز              
 ذلك، يتطلب التصدي الفعـال هلـذه األخطـار أوجـه اسـتجابة              بدال من و. قدرات إنفاذ القانون  

يـــة متعـــددة االختـــصاصات تـــدمج ســـيادة القـــانون والتنميـــة وحقـــوق اإلنـــسان والنـــهج األمن 
واالجتماعية، وتشرك مجيـع قطاعـات احلكومـة واجملتمـع، علـى الـصعيد الـوطين والـدويل علـى                    

  . حد سواء
، أنــشأُت فرقــة عمــل منظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة باجلرميــة املنظمــة ٢٠١١ويف عــام   - ٨٤

ــوازن يتمحــور حــول       ــز إطــار شــامل ومت ــة واالجتــار باملخــدرات لتعزي العــابرة للحــدود الوطني
يـــة، وســـيادة القـــانون، والتعـــاون اإلقليمـــي واألقـــاليمي، واملـــسؤولية املـــشتركة، وتنميـــة   الوقا

  .املؤسسات والقدرات الوطنية واحمللية، وخدمات الصحة العامة، ومحاية حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين بإدارة مسائل احلـدود والتـابع لفرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ            يتوىلو  - ٨٥

التنـسيق بـني الوكـاالت، وتقاسـم املعلومـات، ونـشر أفـضل              تيـسري   افحة اإلرهـاب    يف جمال مك  
املمارسات، وبناء القدرات من أجل مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ تدابري مراقبـة احلـدود               

والفعاليـة يف تقــدمي املــساعدة   املزيـد مــن االنــسجام حتقيــق ولــضمان .  وموحَّـد  شــاملعلـى حنــو 
املــساعدة املتكاملــة ملكافحــة اإلرهــاب، الــيت اختــذهتا فرقــة العمــل املعنيــة   مبــادرة مدتقــالتقنيــة، 

جمــال التنفيــذ يف الــدول األعــضاء املهتمــة  املــساعدة إىل بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب،  
ملبـادرة املـساعدة    أن يكون   وميكن  . املوحَّد الستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملناهضة اإلرهاب      

دور مهـم  ) و ونيجرييـا سـ مها بوركينـا فا (كافحة اإلرهاب، اليت تنفذ حاليا يف بلدين     املتكاملة مل 
يف حتسني التنسيق والتعاون بني الوكاالت يف طائفة واسعة من املسائل املتـصلة بـاألمن، ومنـها                 

  . أنشطة احلركة غري املشروعة عرب احلدود
يانات التابعة لألمـم املتحـدة يف       الك ويف سياق األفرقة العاملة وخارجه، تزداد مشاركة        - ٨٦

واألنـشطة املـشتركة سـعيا منـها ملـساعدة البلـدان علـى مكافحـة أنـشطة االجتـار                    أنشطة الربجمـة  
وقد وردت يف خمتلف فروع هـذا التقريـر عـدة أمثلـة ذات         . واحلركة غري املشروعة عرب احلدود    

الت املطــارات، صــلة، ويــشمل ذلــك مبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــا؛ أو مــشروع مراقبــة اتــصا  
التعـاون املـشترك    ؛ أو(Global Shield)ي ، ومشروع الـدرع العـامل  (Icetrail) يستريلآومشروع 

بــني الوكــاالت بــشأن إطــار معــايري تــأمني وتيــسري التجــارة العامليــة؛ أو تطــوير املعــايري الدوليــة   
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 الوكــاالت برنــامج مراقبــة احلاويــات؛ أو املــشاركة يف أنــشطة  لتحديــد األســلحة الــصغرية؛ أو
املقدمــة للمــساعدة التقنيــة يف إطــار الزيــارات القطريــة الــيت تقــوم هبــا املديريــة التنفيذيــة للجنــة    

 ة االحتـاد األورويب املتعلقـ  اتمكافحة اإلرهاب؛ أو تعليق األمم املتحدة املـشترك بـشأن توجيهـ           
  . ٢٠١١باالجتار لعام 

د مــن آليــات األمــم املتحــدة  عــديعمــل يف مقــر األمــم املتحــدة،  وعــالوة علــى ذلــك،   - ٨٧
القطاعية للتنسيق بـني الوكـاالت مثـل فريـق التنـسيق املـشترك بـني الوكـاالت ملكافحـة االجتـار                 

 أو آلية العمل التنـسيقي املتعلـق باألسـلحة الـصغرية الـيت يرأسـها مكتـب األمـم           )١٣(باألشخاص
مــات يف جمــاالت  املعلوتبــادلمواءمــة الــسياسات وعلــى كفالــة املتحــدة لــشؤون نــزع الــسالح 

وجيري أيضا، على حنو مطرد، التنسيق بني الكيانـات التابعـة لألمـم املتحـدة واملنظمـات             . معينة
مـن خـارج منظومـة األمـم املتحـدة، ومـن األمثلـة علـى ذلـك الفريـق العامـل املعـين برصـد                   اليت  

ار املنتدى العـاملي    احلدود الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزام األمم املتحدة يف إط           
  . ملكافحة اإلرهاب

وتسعى أفرقة اخلرباء، عند رصد تنفيذ تدابري اجلزاءات، إىل التفاعل مـع طائفـة واسـعة                  - ٨٨
 حقـق فعلـى سـبيل املثـال،       . من الكيانات األخرى التابعة لألمم املتحدة وتبادل املعلومات معها        

إعـداد ورقـة العمـل املوحـدة       ى قيامـه ب   على حنو مـا نـصت عليـه واليتـه، لـد           أحد أفرقة اخلرباء،    
 يف منطقـة    املتـصلة هبـا    انتشار مجيع األسلحة واملـواد       يشكلهااألخطار والتحديات اليت    ب املتعلقة

ــدةانــشغاله،  ــة مكافحــة اإلرهــاب، ومنظمــة     فائ ــة للجن ــة التنفيذي  كــبرية مــن إســهامات املديري
يف الوقـت نفـسه   استـشار أيـضا     واملعنيـة،   الطريان املـدين الـدويل، وبعثـة األمـم املتحـدة امليدانيـة              

الذريـة، ومنظمـة حظـر     مكتب األمم املتحدة لـشؤون نـزع الـسالح، والوكالـة الدوليـة للطاقـة               
  .األسلحة الكيميائية

  
  مالحظات  - تاسعا  

أشارت الدول األعضاء إىل أهنا تتوقع أن تعزز األمم املتحدة دورها يف مـساعدة تلـك                  - ٨٩
خطــار املتعــددة اجلوانــب للجرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة،  الــدول علــى التــصدي لأل

وقد حددُت يف هذا التقرير الطائفـة الواسـعة مـن األنـشطة             . )١٤( االجتار غري املشروع   سيما الو
__________ 

 منظمة حكومية دولية من بينها األفرقة العاملة ملنظمة العمـل الدوليـة، ومنظمـة اهلجـرة     ١٦ لف الفريق من يتأ  )١٣(  
األمــم املتحــدة  الدوليـة، ومفوضــية حقــوق اإلنــسان، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، ومفوضــية 

وتتداول . ين باملخدرات واجلرمية  حلقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومكتب األمم املتحدة املع         
 .هذه اهليئات رئاسة الفريق فيما بينها

  .S/PRST/2012/2 و S/PRST/2010/4 و S/PRST/2009/32على سبيل املثال   )١٤(  
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واملشاريع والربامج الـيت تـشارك فيهـا األمـم املتحـدة دعمـا جلهـود الـدول األعـضاء الراميـة إىل                   
  . مواجهة هذا التحدي

وإذ نتطلع إىل املستقبل، ينبغـي أن نواصـل تعزيـز التـصديق العـاملي للـصكوك القانونيـة                    - ٩٠
الدوليــة ذات الــصلة وتنفيــذها، وال ســيما اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب  

ــا    ــني هب ــولني امللحق ــة والربوتوك ــصكوك     ،الوطني ــساد وال ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم  واتفاقي
ــسان      القانو ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــات الدوليـ ــافة إىل االتفاقيـ ــاب، باإلضـ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــة العامليـ نيـ
  . الصلة ذات
وينبغي أيضا أن نواصل تعزيز قدرة الدول األعضاء وتيسري التعاون اإلقليمـي والـدويل                - ٩١

يف جمــاالت التحقيــق يف قــضايا االجتــار غــري املــشروع عــرب احلــدود واملقاضــاة بــشأهنا وإصــدار    
. حكام فيها، بوسائل منها إنشاء شبكات من املسؤولني القضائيني ومـسؤويل إنفـاذ القـانون              األ

حتقيق املزيـد مـن االتـساق يف تقـدمي          من أجل   وستواصل الكيانات التابعة لألمم املتحدة السعي       
اخلدمات، وذلك استنادا إىل آليات التنسيق القائمة وإنشاء أشـكال جديـدة مـن التعـاون، عنـد                

  .ءاالقتضا
وسأواصل العمل على حتقيق تنسيق وثيق بني كيانات األمـم املتحـدة يف جمـاالت عـدة              - ٩٢

منها التشاور مـع األجهـزة الفرعيـة جمللـس األمـن، لتيـسري العمـل علـى حنـو متـسق علـى نطـاق                          
ــة، بطــرق منــها       منظومــة األمــم املتحــدة لتحقيــق ردود متــضافرة علــى التهديــدات عــرب الوطني

  .مارسات وتبادل اخلربات اإلجيابيةاستخدام أفضل امل
ج شـاملة ملكافحـة أنـشطة االجتـار واحلركـة غـري             ُهـنُـ الترويج العتمـاد    وسأواصل أيضا     - ٩٣

التصدي يف اجملـاالت االجتماعيـة واإلمنائيـة وجمـال سـيادة           أعمال  املشروعة عرب احلدود وإدماج     
  . ساعدة للضحاياالقانون، مع كفالة احترام حقوق اإلنسان وتوفري احلماية وامل

وتظل األمم املتحدة على استعداد للعمل مع الـدول األعـضاء علـى وضـع هنـج شـاملة                     - ٩٤
، عالوة على تعزيزها أجهزة إنفاذ القـانون، األسـباب اجلذريـة           تربزملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية     

شاركة يف اجلرميـة    اليت تدفع إىل امل   الضعف  للجرمية املنظمة، وحتدد وتعاجل عوامل اخلطر وأوجه        
احلد من زراعـة احملاصـيل      الرامية إىل   هود  اجللتنمية البديلة يف    ل اعلى الصعيد احمللي، وتدمج هنج    

غــري املــشروعة، وتزيــد الــوعي باآلثــار االجتماعيــة والــصحية واالقتــصادية الــسلبية الناجتــة عــن   
  .اجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع

ــاج وضــع اســتراتيجي   - ٩٥ ــشروعة عــرب     ملات وحيت ــشطة االجتــار واحلركــة غــري امل كافحــة أن
، إىل العمليـة القائمـة جلمـع        ا لالحتياجات وفعاليتـه   ها مبالءمت تتسم ها لكن ة شامل تكوناحلدود،  

وحتليل املعلومـات والبيانـات عـن األسـواق غـري املـشروعة واجتاهـات التـدفقات غـري املـشروعة                  
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اإلجراميــة الــضالعة يف االجتــار غــري املــشروع عــرب وتطوراهتــا، وعــن تنظــيم وأنــشطة اجلماعــات 
  . احلدود
ويف اخلتام، أود أن أشدد على أمهية محايـة الـضحايا وضـمان احتـرام حقـوق اإلنـسان                     - ٩٦

يف  حقــوق اإلنــسان احتــراموجيــب علــى الــدول كفالــة . عنــد بــذل جهــود التــصدي لألخطــار
ستبعد األشخاص الذين هـم يف أمـس احلاجـة      وأال يُ لديها  لعدالة اجلنائية   القانون ونظم   اإنفاذها  

وجيـب علـى الـدول أن حتقـق التـوازن الـذي             . إىل العالج وإعادة التأهيل أو ُيهمَّشوا يف اجملتمـع        
  . للجميعيضمن السالمة والرفاهو ،يكفل حرية الفرد ومحايته على حد سواء
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	10 - وفي مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، يقتضي بروتوكول الأسلحة النارية، المكمل لاتفاقية باليرمو، من الدول الأطراف وسم الأسلحة النارية أثناء تصنيعها وعند تصديرها، وتجريم استيراد أو تصدير أو نقل الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها في الحالات التي لا تأذن فيها دولة طرف بنقلها أو في الحالات التي لا تكون فيها الأسلحة النارية موسومة وفقا للبروتوكول. ويحتوي الصك الدولي للتتبع، غير الملزم قانونا، والذي أصبح نافذ المفعول في عام 2005، تعهدات بشأن الوسم وحفظ السجلات والتعاون في تتبع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، وهو مما سيمكن الدول من التعرف على مصادر الأسلحة التي تتدفق بشكل غير مشروع عبر الحدود. ويدعو برنامج العمل، لعام 2001، المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، إلى إنشاء ”آليات دون إقليمية أو إقليمية، ولا سيما إقامة تعاون جمركي عبر الحدود وشبكات لتبادل المعلومات فيما بين وكالات إنفاذ القوانين ومراقبة الحدود والجمارك“، من أجل منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة عبر الحدود. 
	11 - وفي مجال الاتجار بالبشر، يقتضي بروتوكول الاتجار بالأشخاص، المكمل لاتفاقية باليرمو، تجريم تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تسليمهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستخدام وسائل الاحتيال والخداع لغرض الاستغلال. ويركز كذلك أساسا على مساعدة ضحايا الاتجار وحمايتهم. ويقتضي البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المكمّل لاتفاقية حقوق الطفل من الدول الأطراف كفالة أن يشمل القانون الجنائي على نحو كامل بيع الأطفال واستغلالهم الجنسي، ونقل أعضاء الأطفال، وإشراكهم في العمل القسري، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتقتضي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها واستخدامها لأغراض البغاء.
	12 - وفي ما يتصل بجريمة تهريب المهاجرين المتصلة بما سبق وإن كانت متميزة عنه، يستوجب بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية باليرمو، تجريم تأمين دخول شخص على وجه غير قانوني إلى دولة طرف ليس من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها أو تمكين من البقاء فيها على وجه غير قانوني. ويتضمن البروتوكولان المتعلقان بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أحكاما بشأن أمن وثائق السفر، ومراقبتها، وشرعيتها، وصلاحيتها. وبالإضافة إلى ذلك، فهما يشملان حكما بشأن الاستثناءات يسلط الضوء على انطباق القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين.
	13 - وفي ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل والمواد المتصلة بها، تقتضي اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وكذلك التعديل المتعلق بها لعام 2005، من الدول، في جملة أمور، تجريم النقل غير القانوني المتعمد للمواد النووية واستلامها، وتحديد الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وتجريمه. وبموجب قرار مجلس الأمن 1540 (2004)، تلتزم الدول بأن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للأطراف الفاعلة غير الحكومية التي تسعى إلى تطوير أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والوسائل أو تصنيعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استخدامها، وبأن تضع قوانين مناسبة، وأن تستحدث كذلك ضوابط فعالة بشأن المواد ذات الصلة وتواصل تطبيقها.
	14 - وفي مجال مكافحة الإرهاب، يطلب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) إلى الدول منع تنقلات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود، وإصدار أوراق إثبات الهوية، ووثائق السفر. ومن أجل التصدي لتمويل الإرهاب، تطلب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب من الدول الأطراف اتخاذ تدابير لحماية نظمها المالية من سوء الاستخدام على يد أشخاص يخططون لأنشطة إرهابية أو يشاركون فيها. وتشمل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تعهدات الدول الأعضاء ذات الصلة المتعلقة بالتعاون الدولي، ووثائق السفر، وتنمية القدرات.
	15 - وهناك أيضا 14 نظاما للجزاءات صدر تكليف بإنشائها من مجلس الأمن، ويتعلق البعض منها بعدم الانتشار ومكافحة الإرهاب: اثنا عشر نظاما منها تفرض الحظر الكلي أو الجزئي على الأسلحة؛ ويفرض نظامان حظرا على البرامج المتعلقة بالصواريخ النووية والقذائف التسيارية، ويشمل نظام منها تقييدات في ما يتعلق بأسلحة دمار شامل أخرى؛ ويحظر ثلاثة عشر نظاما منها سفر أفراد مدرجة أسماؤهم في قائمة؛ ويفرض ثلاثة عشر نظاما تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة. وتحظر بعض النظم أيضا استيراد و/أو تصدير الموارد الطبيعية أو السلع الكمالية.
	16 - وفي السنوات الأخيرة ولتعزيز أمن النقل على الصعيد الدولي، وُضعت مجموعة من الصكوك والمعايير القانونية التي تدعم تنفيذ قراري مجلس الأمن 1373 (2001) و 1540 (2004). ويشمل بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الجرائم التي تنطوي على استخدام سفينة لنقل سلاح من أسلحة الدمار الشامل أو بدافع إرهابي. ويفرض نظام أمني شامل للنقل البحري الدولي، دخل حيز النفاذ في عام 2004، شروطا مفصلة متعلقة بالأمن على الدول الأطراف، تساعد على منع استخدام السفن للأغراض الإرهابية() . ويدعو إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية، الذي اعتمده مجلس منظمة الجمارك العالمية في عام 2004، إلى إعمال أنواع جديدة من إدارة سلاسل الإمداد في ما يتعلق باستخدام وحدات نقل الشحنات المغلقة الذي اتسع نطاقه عما كان عليه في أي وقت مضى. ومن جانب آخر، اعتمدت جمعية منظمة الطيران المدني الدولي قرارا في عام 2007 يعزز جهود العاملين في مجال الطيران للتصدي للتهديد الذي تشكله منظومات الدفاع الجوي المحمولة().
	17 - وتعتبر الأطر القانونية الدولية لتحديد وضبط التدفقات المالية غير المشروعة، ومحاربة الفساد أيضا جزءا لا يتجزأ من نهج شامل في هذا الصدد. فالمطلوب من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقيتها لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو تجريم العائدات المتأتية من الجرائم. وتلزم اتفاقية مكافحة الفساد الدول بتجريم مجموعة من أنواع السلوك التي تشكل فسادا، وبالنظر في وضع تدابير للكشف عن حركة السلع و الأموال النقدية عبر حدودها ورصدها. وتطلب أيضا إلى الدول الأطراف أن تشارك في آلية لاستعراض الأقران. وبالإضافة إلى ذلك، تضع توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة حكومية دولية تتألف من 34 دولة عضوا ومنظمتين إقليميتين، معايير دولية لمكافحة غسيل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
	ثالثا - المساعدة التشريعية وتنمية القدرات
	18 - يقتضي التنفيذ الناجح للأطر القانونية والمعايير الدولية، ولولايات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع، إدراج تلك الأطر في القوانين الداخلية، فضلا عن توفير قدرة مستدامة على امتداد نطاق العدالة الجنائية. ولذا يركز الدعم التقني الذي تقدمه هيئات الأمم المتحدة في هذا المجال على المساعدة التشريعية، إضافة إلى إمداد موظفي إنفاذ القانون والعدالة الجنائية بالمعدات والمهارات والتقنيات والمعرفة اللازمة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع عبر الحدود بشكل فعال.
	ألف - المساعدة التشريعية
	19 - تقدم مجموعة من هيئات الأمم المتحدة المساعدة التشريعية فيما يتعلق بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. وتشمل الأنشطة الجارية في هذا المجال إصدار قوانين نموذجية وأدوات للمساعدة التقنية القانونية، وإسداء المشورة والدعم في صياغة أو تنقيح التشريعات الوطنية بغرض كفالة إدراج الإطار القانوني الدولي في القوانين والممارسات الداخلية.
	20 - فمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مثلا يصدر أحكاما تشريعية نموذجية عن تجريم الخروقات المتعلقة بالنقل وبمراقبة الحدود ذات الصلة بالإرهاب، وقوانين نموذجية بشأن الجريمة المنظمة؛ والاتجار بالأشخاص؛ وتهريب المهاجرين؛ وصنع الأسلحة النارية، وأجزائها، ومكوناتها، وذخيرتها والاتجار بها بطرق غير مشروعة؛ وحماية الشهود؛ وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب (بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي وأمانة الكومنولث)؛ والاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة الأخرى (بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية). وعلى الصعيد القطري، يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بناء على طلب الحكومات الوطنية على استعراض ودعم عملية مواءمة القوانين الوطنية مع الأطر الدولية ذات الصلة.
	21 - وبدرجات متنوعة، يقدِّم أيضا كلٌ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مساعدة تشريعية في مجالات خبرة كل منها.
	باء - تنمية القدرات
	أمن النقل

	22 - تتعاون المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي بنشاط مع منظمة الجمارك العالمية في مجال تنسيق إجراءات أمن سلسلة الإمداد المتعدد الوسائط. وتعزز منظمة الجمارك العالمية أيضا إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية لدى أعضائها وتوفر الدعم لتنفيذ متطلباته عن طريق المساعدة التقنية.
	23 - وينتقل عبر أنحاء المعمورة كل سنة أكثر من 500 مليون حاوية، تمثل 90 في المائة من التجارة الدولية. بيد أن 2 في المائة فقط من تلك الحاويات تخضع للتفتيش. ويرمي برنامج مراقبة الحاويات المشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية إلى مساعدة الحكومات في إنشاء نظم فعالة لمراقبة الحاويات لا تسهم فقط في منع الاتجار بالمخدرات وغيرها من جرائم الحاويات غير المشروعة، بل وفي تيسير التجارة المشروعة، ومن ثم زيادة إيرادات الدولة عن طريق تحصيل الرسوم. ويدعم البرنامج إنشاء وحدات متخصصة ومتفرغة مشتركة بين الوكالات معنية بتحديد السمات النموذجية لحاويات النقل تتولى تحديد وتفتيش الحاويات التي تشكل خطرا كبيرا، بأدنى حد ممكن من الإخلال بالتجارة والتحركات المشروعة.
	24 - وفي ظل برنامجها العالمي للأمن البحري وأمن الموانئ، الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 2002، تجري منظمة الهجرة العالمية تدريبا يركز على تحسين تنفيذ تدابير الأمن البحري التي تضعها المنظمة على الصعيد الدولي()، وتطوير وظائف حرس السواحل بغية تحسين الوعي بالحالة الميدانية وأوجه الحظر، ومكافحة القرصنة.
	الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

	25 - تركز جهود منظمة الهجرة العالمية ضد الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على نحو متزايد على تحسين قدرات إنفاذ القانون في قطاع الهجرة، عن طريق التدريب، إضافة إلى الدعم التقني، ودعم الهياكل الأساسية. على سبيل المثال، تتولى منظمة الهجرة العالمية تشغيل مركز أفريقي لبناء القدرات في جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث تُدرِّب موظفي إنفاذ القانون في القارة في مجال إدارة الحدود؛ وبرنامج للهجرة وإدارة الحدود يتضمن توفير الخبرة التقنية في التحقيقات في الجرائم العابرة للحدود الوطنية ذات الصلة بالهجرة؛ ومركز لدعم فحص الوثائق في بانكوك من أجل دعم الدول في الكشف عن تزوير الوثائق. وتجري منظمة الهجرة العالمية بحوثا عن المسائل المتعلقة بالطرق التي يسلكها الاتجار بالبشر واتجاهاته وأسبابه وآثاره.
	26 - ويجري مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقييمات لاحتياجات موظفي إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وينظم حلقات عمل إقليمية ووطنية. وفي عام 2011، قام المكتب بإصدار ونشر دليل للتدريب في مجال التحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والمحاكمات المتعلقة بها، إضافة إلى مجموعة أدوات بشأن الإسعافات الأولية لإمداد موظفي إنفاذ القانون بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة للتحديد السليم لقضايا الاتجار بالبشر والمجني عليهم المحتملين والتصدي لها.
	27 - وتعمل اليونيسيف على تعزيز قدرة الحكومات الوطنية على مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق تمارين متنوعة لتنمية القدرات، بما في ذلك التدريب. على سبيل المثال، قدمت اليونيسيف، بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إسهاما كبيرا في مبادرة للاتحاد الأوروبي لإعداد مواد تدريبية لموظفي الحدود في مجال مكافحة الاتجار. وتواصل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاضطلاع بأنشطة تطوير قدرات موظفي إنفاذ القانون في عدة مناطق بشأن تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء مكافحة الاتجار. ويقدم الإنتربول أيضا الدعم التشغيلي لبلدانه الأعضاء في مكافحة الاتجار بالبشر، بطرق من بينها تدريب موظفي إنفاذ القانون المعنيين. ويدير الإنتربول أيضا قواعد بيانات بالمعلومات الجنائية لتلك الأغراض، مثل قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة.
	28 - وتتفاعل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشركاء الوطنيين في قطاع العدالة والأمن من أجل تعزيز قدراتهم في مجال تحديد أساليب فعالة للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات، فضلا عن دعم المنظمات النسائية في رصد وتنفيذ القوانين ذات الصلة.
	مكافحة الإرهاب

	29 - في إطار عملها مع الدول الأعضاء بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، تعزز المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تنفيذ تدابير المراقبة المتعلقة بالحدود والأسلحة والشحنات وحاملي النقدية والمسافرين، إضافة إلى صكوك مكافحة الإرهاب الدولية. وتحدد المديرية التنفيذية أيضا احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات التقنية وتيسر تقديمها. وتعمل المديرية عن كثب مع هيئات الخبراء التقنيين والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى في مشاريع وحلقات عمل محددة بشأن مسائل مثل حاملي النقدية، ووثائق السفر المقروءة آليا، وتقييم المخاطر المتعلقة بالشحنات. وفي إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المنشأ حديثا، تعمل المديرية مع العديد من فرق العمل التابعة للمنتدى المعنية بمسائل مراقبة الحدود، من أجل تحديد الثغرات والاحتياجات، مثل فرق العمل المعنية بكلٍ من منطقة الساحل ومنطقة القرن الأفريقي وجنوب شرق آسيا. وكثيرا ما تشارك هيئات الخبراء التقنيين التابعة للأمم المتحدة في بعثات ميدانية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وتسهم بالاستنتاجات ذات الصلة في برامج المساعدة التقنية التي تقدمها.
	30 - وبالإضافة إلى المساعدة التشريعية العامة التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال مكافحة الإرهاب، يقدِّم المكتب مساعدة متخصصة لتعزيز قدرة هيئات الأنظمة الوطنية للعدالة الجنائية على تنفيذ الأحكام ذات الصلة للصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب على نحو يمتثل لسيادة القانون وحقوق الإنسان. ويعمل المكتب عن كثب مع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية من أجل مكافحة الإرهاب، وخاصة من خلال تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين.
	31 - ويجمع الفريق العامل المعني بإدارة قضايا الحدود المتصلة بمكافحة الإرهاب التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب() بين 12 هيئة من هيئات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. وفي تموز/يوليه 2012، أطلق الفريق العامل مجموعة من الصكوك القانونية والإعلانات والممارسات الموصى بها وغيرها من المواد التوجيهية الدولية، ترمي إلى أن تكون نقطة مرجعية موحدة بشأن المسائل القانونية والعملية المتنوعة المتعلقة بجوانب إدارة الحدود المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
	الاتجار في أسلحة الدمار الشامل والأعتدة المتصلة بها

	32 - تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول في تحسين النظم الوطنية للأمن النووي الرامية إلى منع ومواجهة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية غير الخاضعة للرقابة التنظيمية. وتندرج أداة تنمية القدرات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن الخطط المتكاملة لدعم الأمن النووي، التي توفر إطارا شاملا وملائما لجهود الدولة في مجال الأمن النووي، مصمما وفق احتياجاتها المحددة وبما يتيح للجهات المانحة المحتملة تنسيق أنشطتها.
	33 - وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا ببعثات تقنية محددة وتنظم دورات تدريبية متنوعة لتحديد المهام ذات الأولوية من أجل تعزيز الهيكل الوطني للأمن النووي في مجال الكشف والمواجهة. ومنذ عام 2002، تبرعت الوكالة كذلك للدول الأعضاء بحوالي ستين شاشة عرض لرصد الإشعاعات عند البوابات، وأكثر من 000 3 أداة كشف من أنواع مختلفة في مجال الأمن النووي.
	34 - وتصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا عددا من وثائق سلسلة الأمن النووي لمساعدة الدول في تنفيذ النظم الوطنية للأمن النووي. وتتكوَّن هذه الوثائق، وأغلبها متاح للجمهور، من توصيات وأدلة تنفيذية وإرشادات تقنية، وهي تساعد الدول الأعضاء في تناول مسألة الأمن النووي.
	35 - وقد ظل الفريق العامل المعني بمراقبة الحدود، الذي أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجتمع بانتظام منذ عام 2006 لتنسيق أنشطة المساعدة التقنية والأنشطة التدريبية ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وقدم الفريق إسهاما كبيرا في مواءمة النهوج وخصائص المعدات والحزم التدريبية.
	36 - وتتولى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2000)، بدعم من فريق الخبراء والأمانة العامة للأمم المتحدة، تيسير تقديم المساعدة فيما يتعلق بالقرار، بوسائل من بينها العمل بوصفها مركز لتبادل المعلومات فيما يتعلق بطلبات وعروض المساعدة.
	37 - ويقدم مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الدعم للأنشطة الوطنية والدولية الرامية إلى تنفيذ القرار 1540 (2004)، بوسائل من بينها تيسير أنشطة التنفيذ الوطنية، وتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، وتشجيع إسهام المجتمع المدني في الجهود ذات الصلة. ويوفر مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أيضا الإرشاد والمساعدة للدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية/البيولوجية والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة (اتفاقية الأسلحة البيولوجية) لكي تنفِّذ التزاماتها بموجب الاتفاقية لضمان ألاّ يعطى الإذن بعمليات النقل المباشر وغير المباشر للعوامل البيولوجية أو التكسينية، إلى أي متلقٍ أيا كان، إلاّ حينما يكون الاستخدام المستهدف لأغراض مشروعة. وتعمل وحدة دعم التنفيذ مباشرة مع الحكومات، وتيسر أيضا الاتصالات وأنشطة التعاون مع المنظمات الدولية، والهيئات العلمية والمهنية، وجهات المجتمع المدني ذات الصلة وينظم معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح ندوات ومشاريع بحثية ترمي إلى تحسين فهم الدول الأعضاء للمسائل التقنية المتعلقة بالسمسرة غير المشروعة في أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إضافة إلى التنفيذ على الصعيد الوطني.
	38 - وينظم الإنتربول أيضا دورات تدريبية لمساعدة أجهزة الشرطة في تطوير قدرتها على منع ومواجهة الاتجار غير المشروع بمكونات أسلحة الدمار الشامل.
	الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة

	39 - يشارك عدد من وكالات الأمم المتحدة في أنشطة تنمية القدرات الرامية إلى الحد من توفر الأسلحة النارية غير القانونية ومعالجة دوافع وآثار الاتجار بالأسلحة. وفي عام 2012، وضعت الأمم المتحدة المعايير الدولية لمراقبة الأسلحة الصغيرة، والتي توفر إرشادا عمليا في مجال مراقبة الأسلحة الصغيرة. وتطبق المراكز الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح هذه المعايير بالفعل في أنشطتها المتعلقة بتنمية القدرات.
	40 - ويشمل مشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العالمي المتعلق بالأسلحة النارية مكونات تتصل بتدريب موظفي إنفاذ القانون على وسم الأسلحة النارية، والاحتفاظ بسجلات لها، ومراقبة عمليات نقلها، وجمعها وتدميرها. وقد نشرت منظمة الطيران المدني الدولي مؤخرا ”مجموعة أدوات“ محدّثة لتستخدمها الدول في مواجهة أوجه الضعف في المطارات إزاء ما تشكله منظومات الدفاع الجوي المحمولة من تهديد، وفي تنفيذ تدابير مضادة فعالة. والتدريب عن بعد الذي يوفره برنامج الإنتربول لتحديد الأسلحة النارية يزود موظفي إنفاذ القانون بالفهم الأساسي للعناصر الضرورية للوسم والتعقب. ويعالج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منع العنف ومراقبة الأسلحة النارية عالميا، بوسائل من بينها دعم اللجان الأمنية المحلية والخفارة المجتمعية.
	منع الاتجار بالمخدرات

	41 - يندرج توفير بدائل قانونية صالحة اقتصاديا لزراعة شجيرة الكوكا أو خشخاش الأفيون أو نبتة القنب، عن طريق مشاريع الحد من الفقر والتنمية الريفية ذات التوجه الإنمائي، ضمن النهوج الأساسية لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، ومن ثم الحد من توفرها للاتجار بالمخدرات. ففي بيرو، مثلا، قدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدعم في مجال تصدير المنتجات الزراعية، للأسر المعيشية التي كانت في السابق تزرع الكوكا؛ وفي كولومبيا، ساعد الأسر على الحصول على سندات ملكية الأراضي والعمل في أنشطة طوعية للقضاء على زراعة الكوكا.
	الفساد وغسل الأموال

	42 - كثيرا ما تكون جرائم الفساد وغسل الأموال مصاحبة للاتجار غير المشروع عبر الحدود. وفي هذين المجالين، يقدم كلٌ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم للبلدان في مجال التنفيذ الفعال لاتفاقية مكافحة الفساد. ويدعم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أيضا الدول في الكشف عن العائدات غير المشروعة وضبطها ومصادرتها، وإعادة تلك الأصول إلى دائرتها القضائية الأصلية المختصة. وقد أنشأ المكتب، بالاشتراك مع البنك الدولي، مبادرة استرداد الأصول المسروقة، وهي مبادرة تسدي المشورة وتوفر الدراية وتقدم المساعدة التقنية بشأن كيفية الاسترداد الفعال للأصول المسروقة.
	43 - ويقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التدريب وبناء القدرات لوحدات الاستخبارات المالية، ووكالات إنفاذ القانون العاملة في مجال التحقيقات المالية، والمدعين العامين الذين يتولون إعداد قضايا غسل الأموال. وقدّم المكتب مؤخرا التدريب لوحدات الاستخبارات المالية في مجال التحليل المالي، ولموظفي إنفاذ القانون في مجال تحديد وحظر نقل الأموال النقدية والسندات القابلة للتداول والدفع لحاملها، وفي مجال مصادرة الأصول غير المشروعة. وفي سياق عمله الأوسع بشأن القرصنة البحرية ومشاركته في فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال الذي أنشئ عملا بقرار مجلس الأمن 1851 (2008)، يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضا على تحديد وتوصيف التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالجريمة. وفي سياق عمله في ظل مبادرة ميثاق باريس، يسعى المكتب إلى مساعدة الدول المتأثرة بالتجارة بالمواد الأفيونية الأفغانية على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ومصادرة عوائد الجريمة. 
	بناء القدرات في سياق بعثات الأمم المتحدة

	44 - يعهد مجلس الأمن بشكل متزايد إلى عمليات حفظ السلام بولايات تتعلق بدعم الدول والمناطق المضيفة المعنية في جهودها الرامية إلى مكافحة التدفقات غير المشروعة عبر الحدود، وذلك أساسا عن طريق تحديد الثغرات في قدراتها ومعالجة تلك الثغرات من خلال توفير الموارد والتدريب والمساعدة التقنية والتشغيلية عند الاقتضاء. ويُكمل هذا العمل التقني الجهود الأوسع في مجال تنمية وإصلاح قطاعي العدالة والأمن بغية تعزيز سيادة القانون.
	45 - وفي عدد من سياقات البعثات، تساعد شرطة الأمم المتحدة في تنمية قدرة الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون الوطنية على مكافحة الاتجار غير المشروع. على سبيل المثال، ففي الصومال، يساعد أفراد شرطة الأمم المتحدة شرطة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في تطوير قدرات وحدة حرس السواحل داخل قوة شرطة الصومال، بغرض حماية الخط الساحلي للصومال من القرصنة.
	46 - وتركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها على مساعدة ليبيا في مجال إدارة الأسلحة والذخيرة، بالأخص على الصعيد السياسي - الاستراتيجي. وتقدم البعثة، بالاشتراك مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، المساعدة في مجالات تسجيل الأسلحة - بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة - وتخزين الذخيرة وإدارتها. وتساعد البعثة أيضا السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى تأمين حماية حدود البلد ومراقبتها وإدارتها والسيطرة عليها، وإقامة تعاون فعال مع جيرانها بشأن المسائل المتعلقة بأمن الحدود ومراقبة الأسلحة.
	رابعاً - تعزيز التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الدولي 
	47 - نظراً لأن شبكات الاتجار تعمل بطبيعتها عبر الحدود الوطنية وتمتد على نطاق قارات متعددة، يصبح التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي بين الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات المتعددة الأطراف أمراً أساسياً للتصدي لخطرها. ولذلك، تقدم كيانات الأمم المتحدة المعنية الدعم للقدرات والآليات والعمليات التي تيسر وضع خطط عمل على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي، وتبادل التحليلات والممارسات السليمة في المجالات ذات الصلة، فضلاً عن تبادل الاستخبارات الجنائية في الوقت المناسب، وهذا أمر بالغ الأهمية لمنع التدفقات غير المشروعة عبر الحدود للسلع والأشخاص وللتحقيق في تلك التدفقات واعتراضها.
	48 - وتستخدم مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في آسيا الوسطى وفي غرب ووسط أفريقيا ولاياتها المتميزة لدفع المناقشات السياساتية قدماً وتعزيز التعاون في المسائل العابرة للحدود في مناطق كل منها. على سبيل المثال، افتتح مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة وسط آسيا، في شراكة مع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، مجموعة من الاجتماعات عقدت على مستوى الخبراء مع بلدان منطقة آسيا الوسطى الخمسة، وأسفرت تلك الاجتماعات، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عن اعتماد خطة عمل مشتركة لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة. وفي هذه الخطة عقدت البلدان عزمها، في جملة أمور، على زيادة تبادل المعلومات فيما بينها، وتعزيز تعاونها في مجالات من قبيل إدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالأسلحة والمخدرات. 
	49 - وتعمل شراكة أقامها مكتب الأمم المتحدة في وسط أفريقيا، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب - مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في مشروع لتنفيذ خريطة الطريق لمكافحة الإرهاب وعدم انتشار الأسلحة في وسط أفريقيا وتطبيقها عملياً من خلال استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب في دول وسط أفريقيا. ويضم المشروع أيضاً منظمات إقليمية، والكيانات الأعضاء ذات الصلة في الفريق العامل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب.
	50 - ويعمل مكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا على دعم خطة العمل الإقليمية التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في غرب أفريقيا، وذلك عن طريق دعوة الشركاء الوطنيين والدوليين إلى إبداء المزيد من الالتزام السياسي والعملياتي بتنفيذها. وبدأ المكتب أيضاً أنشطة لتنسيق الأعمال التي تضطلع بها كيانات الأمم المتحدة الموجودة في هذه المنطقة دون الإقليمية، ولدعم وضع استراتيجية دون إقليمية للتصدي لمخاطر نقل الأسلحة وتحركات الجماعات المسلحة والاتجار غير المشروع عبر الحدود.
	51 - ويشترك المكتب أيضاً، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، في مبادرة ساحل غرب أفريقيا، وهي مشروع مشترك بدأ في تموز/يوليه 2009، لدعم تنفيذ خطة العمل الإقليمية التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للحد من الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في المنطقة دون الإقليمية. ويتحقق هذا، بوجه خاص، من خلال المساعدة في إنشاء وحدات لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية في سيراليون، وغينيا - بيساو، وكوت ديفوار، وليبريا، تكون مهمتها تحليل المعلومات الاستخباراتية وقيادة التحقيقات في الجرائم العابرة للحدود الوطنية. وغينيا في طريقها للانضمام إلى المبادرة.
	52 - ويدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة قدرات الاستخبارات الجنائية في عدد متزايد من المراكز الإقليمية لتنسيق المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك المركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ويقع في كازاخستان، وخلية التخطيط المشتركة التي أنشئت في إيران لأغراض تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف أنشطة تهريب المخدرات في أفغانستان وإيران وباكستان. وقد أصبح بمقدور المركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى، منذ عام 2012، الوصول إلى قواعد بيانات تابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ويرد ذكرها أدناه. 
	53 - هناك عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين التعاون في مجال إنفاذ القانون في ما يتعلق بتدفقات غير مشروعة أو نظم نقل محددة. ومشروع الاتصال بين المطارات (AIRCOP) هو مشروع مشترك يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك العالمية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ويهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بين عشرة مطارات دولية في الوقت الحاضر (منطقة غرب أفريقيا هي مجال التركيز الأساسي في المرحلة الأولى من المشروع)، وذلك عن طريق إنشاء ”فريق عمل مشترك معني بالاعتراض في المطارات“ مؤلف من ضباط شرطة وموظفي جمارك. ويعمل مشروع تدفق المسحوق الأبيض (Project White Flow)، الذي تنفذه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، على تقوية آليات التعرف على المتورطين في تجارة الكوكايين الذين لهم صلة بأفريقيا وتقديمهم للمحاكمة، وذلك عن طريق تحسين نشر الاستخبارات بين البلدان الأعضاء في المنظمة ودعم أجهزة الشرطة الوطنية. وعملية ”اقتفاء أثر الميثامفيتامين“ (Operation Ice Trail) هي مشروع بدأته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بمساعدة من منظمة الجمارك العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وتضم محققين في قضايا جارية تتعلق بالاتجار بالميثامفيتامين في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وذلك لإتاحة تبادل المعلومات والاستخبارات وتيسير الانتهاء من التحقيق في القضايا. 
	54 - وأنشأت العملية المأمونة (Operation Fail Safe) التي وضعتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية نظام إنذار لكشف التحركات العابرة للحدود للأفراد الذين يشتبه ضلوعهم في تهريب المواد المشعة أو النووية. ويهدف مشروع الدرع العالمية (Project Global Shield)، الذي تقوده منظمة الجمارك العالمية، وتشارك فيه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، إلى تعزيز الجهود المتعددة الأطراف المبذولة بين إدارات الجمارك وقوة الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في السلائف الكيميائية وتحويلها، وذلك لمنع الإرهابيين والمنظمات الإجرامية الأخرى من استخدامها في صناعة الأجهزة المتفجرة المرتجلة. 
	55 - ومن أجل تعزيز التعاون بين سلطات النيابة العامة، أنشأ مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة شبكة لبلدان أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية تضم المدعين العامين المتخصصين في الجريمة المنظمة، وتعرف باسم ريفكو (REFCO)، وهو مختصر اسمها باللغة الاسبانية. وتيسر الشبكة التدريب والاتصالات بين المدعين العامين من البلدان المختلفة بهدف بناء الثقة وتشجيع فهم المتطلبات القانونية والإجرائية الوطنية بالنسبة لقضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتي تنطوي على الاتجار غير المشروع عبر الحدود، وذلك لتيسير الملاحقة القضائية في هذه الجرائم. ويدعم المكتب أيضاً إنشاء منتديات قضائية إقليمية لتعزيز التعاون الدولي في الشؤون الجنائية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التدفقات غير المشروعة المتصلة بالإرهاب.
	56 - ومن أجل تعزيز التعاون فيما بين الموظفين في مجالي النيابة العامة وإنفاذ القانون الذين يتعاملون مع مسائل مصادرة الأصول واستردادها، يدعم المكتب إنشاء وتشغيل شبكات من العاملين في مجال مصادرة الأصول في الجنوب الأفريقي، وغرب أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية. هذه الشبكات التي تتباين درجات تطورها، تيسر الاتصال بين النيابة العامة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في منطقة كل منها، وذلك من أجل تعزيز تبادل المعلومات والعمليات المشتركة.
	57 - وهناك نهج آخر يدعمه المكتب من أجل تعزيز التعاون بين البلدان، وهو استخدام مكاتب الاتصال الحدودية لتيسير تبادل المعلومات واتباع نهج مشترك بين الوكالات لمنع الاتجار غير المشروع ومكافحته. وقد أنشئت مكاتب الاتصال الحدودية في بلدان منطقة الميكونغ الكبرى دون الإقليمية، وكذلك على الحدود فيما بين أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان. 
	58 - ويتعهد كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية قاعدة بيانات (قاعدة البيانات المتعلقة بالاتجار غير المشروع، وقاعدة بيانات مشروع جايجر على التوالي) وتحتويان على بيانات عن حوادث الاتجار غير المشروع والأحداث المتصلة بالحصول على المواد النووية أو المواد المشعة الأخرى أو توفيرها أو حيازتها أو استخدامها أو نقلها أو التخلص منها بدون إذن أو بدون ضبط رقابي.
	59 - ويتضمن برنامج الأسلحة النارية التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية عدداً من الأدوات والموارد التي تسمح للبلدان الأعضاء أن تطلب معلومات من بلد المنشأ أو الاستيراد القانوني عن تاريخ ملكية سلاح ناري استُخدم في جريمة، وعن الأدلة المتعلقة بالطلقات النارية، و - بفضل ميزة ستتوفر قريباً - عن الأسلحة النارية المسروقة أو المفقودة أو المهربة أو المتاجر بها.
	60 - وفي عام 2009، بدأت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تنفيذ مبادرة مركز التنسيق العالمي المعني باسترداد الأصول، ويشارك فيها حالياً 106 بلدان، وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العالمي بين الكيانات العاملة على إنفاذ القانون ومكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم، في ما يتعلق بكشف الأصول المسروقة والملاحقة القضائية بشأنها واستردادها.
	61 - وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من المنتديات لإجراء المناقشات غير الرسمية من أجل تشجيع المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والممارسات السليمة. وأنشأت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب منتديات للدول الأعضاء لمناقشة التعاون في مراقبة الحدود في ما يتعلق بالإرهاب. ويعقد مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح على نحو منتظم اجتماعات إقليمية لسلطات الإنفاذ المعنية تتناول الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وتيسر المنظمة الدولية للهجرة التعاون بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه. 
	خامساً - التحقيق، وتقصي الحقائق، والتحليل
	62 - من بين أكثر العناصر ابتكارا ضمن مجموعة الأدوات التي تستخدمها الأمم المتحدة في مكافحة شبكات الاتجار غير المشروع، إنشاء أفرقة من الخبراء المستقلين تعمل بتكليف من مجلس الأمن على جمع وفحص وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ تدابير الجزاءات وحوادث عدم الامتثال، وذلك عن طريق القيام ببعثات إلى الدول المعنية أو تقديم استفسارات مكتوبة. ومن جملة تدابير أخرى، تراقب أفرقة الخبراء تنفيذ 11 حظراً مختلفة بشأن تدابير مختلفة لحظر توريد الأسلحة، والحظر على الفحم النباتي في ما يتعلق بالصومال، والحظر المفروض على الماس في ما يتصل بكوت ديفوار، وتجميد الأصول وحظر السفر في ما يتعلق بتنظيم القاعدة. 
	63 - ويقوم فريق الخبراء أثناء تحقيقه في انتهاكات أحد تدابير حظر توريد الأسلحة، بجمع معلومات مفصلة عن جميع جوانب النقل غير المشروع للأسلحة، بما في ذلك أنواع الأسلحة والذخائر التي يجري تهريبها، وطرق ووسائل النقل المستخدمة، وتمويل عمليات النقل، والأطراف المتورطة في ذلك. وقد لا يقتصر التحقيق على مجرد انتهاكات الجزاءات. على سبيل المثال، يحقق أحد أفرقة الخبراء في الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، المرتبط بتمويل بعض الجماعات المسلحة. وترد النتائج في التقارير العلنية الصادرة عن أفرقة الخبراء، التي تعد مصدراً غنياً للبيانات المتعلقة بانتهاكات الجزاءات والمعاملات غير المشروعة، وتقدم توصيات تشكل سابقة مميزة في مجال تحسين تنفيذ تدابير الجزاءات. وعلاوة على ذلك، فمن أجل تعزيز فهم تدابير الجزاءات وتقديم التوجيه بشأن تنفيذها، قدمت بعض أفرقة الخبراء المساعدة للجان ذات الصلة في إعداد ”مذكرات المساعدة على التنفيذ“ وكذلك بالمشاركة في جلسات إحاطة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء. وتقوم أفرقة الخبراء أيضاً بالتوعية عن طريق تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية تتناول المسائل ذات الصلة والمشاركة فيها. 
	64 - وهناك مثال آخر للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للقيام بالتحقيقات في الجريمة المنظمة وأنشطة الاتجار غير المشروع، وهو اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، التي أنشئت عام 2007 بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة غواتيمالا. وتقوم اللجنة بتحقيقات مستقلة في أنشطة الجماعات الأمنية غير القانونية وأجهزة الأمن السرية وتباشر الدعوى في قضايا رمزية يراد بها كشف النقاب عن الشبكات السرية المتأصلة في هياكل الدولة وتفكيكها. وعلى الرغم من أن ولاية اللجنة محلية حصراً، فالقضايا التي تقوم بالتحقيق فيها ومقاضاتها تشمل في الغالب أفراداً متورطين في الاتجار عبر الحدود الوطنية.
	65 - إن فهم طبيعة الاتجار غير المشروع العابر للحدود ونطاقه، فضلا عن حجم الأسواق غير المشروعة، وتدفقات السلع الخاضعة للمراقبة، ودور الجماعات الإجرامية المنظمة في هذا المجال وأنشطتها، يعد حجر الأساس في التخطيط لتحقيق استجابات فعالة. ويساهم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في الوصول إلى فهم عالمي وإقليمي ووطني للاتجار غير المشروع من خلال مجموعة تقارير تشمل التقييمات العالمية والإقليمية لمخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص، والتقرير العالمي عن المخدرات، وتقارير رصد المحاصيل غير المشروعة. 
	66 - ويقوم المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ببعثات لتقصي الحقائق إلى البلدان المعنية، بناء على دعوة من الحكومات، وذلك للتحقيق في حالة الأشخاص المتجر بهم والمهاجرين ولتقديم النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي يتوصلان إليها إلى مجلس حقوق الإنسان. ويقدم المقرران الخاصان أيضاً تقارير مواضيعية إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، تسلط الضوء على شواغل محددة تتعلق بمجالات ولايتهما.
	سادساً - ضمان احترام حقوق الإنسان في مكافحة أنشطة الاتجار والتنقل غير المشروعة عبر الحدود
	67 - كثيرا ما يرتبط الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات ارتباطاً وثيقاً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويعد الاتجار بالبشر في حد ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان. ولكن استجابات هيئات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في مواجهة الاتجار غير المشروع، قد تؤدي أيضاً إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. وبعض القوانين الجنائية أو الممارسات المتعلقة بها قد تحرم الفرد من حقوق الإنسان الواجبة له. وتُنتهَك حقوق الإنسان في بعض إجراءات العدالة الجنائية، وقد يكون ذلك بالاستخدام المفرط للقوة، أو بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، أو سوء المعاملة أثناء الاعتقال، أو الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة. ويُنتهَك مبدأ التناسب عندما تبلغ شدة العقوبة حداً لا تسوغه الجريمة، وقد صدرت إدانات متكررة لاستخدام عقوبة الإعدام لجرائم المخدرات(). ويستخدم إنفاذ قوانين مراقبة المخدرات في بعض أجزاء العالم ذريعة لمحاربة المجتمعات المهمشة، وهو مما يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان(). وفي بعض الحالات، فإن إجراءات إنفاذ القانون ومعاملات الهجرة تحرم اللاجئين والمهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر من الحقوق والحماية، ومن ذلك مثلا، عندما يلاحق الضحايا المتَّجَر بهم قضائياً لانتهاكهم قوانين الهجرة، أو عندما يتعرض مهاجرون للطرد الجماعي بشكل تعسفي، أو عندما يمنع اللاجئون من فرصة الوصول إلى نظم اللجوء.
	68 - نظراً إلى أن التحديات القائمة التي تواجه حقوق الإنسان تشكل في كثير من الأحيان جزءاً من الأسباب الكامنة وراء الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، لا بد أن توضع حقوق الإنسان في صميم ردود فعل العدالة الجنائية. ويشارك عدد من كيانات الأمم المتحدة في مجموعة من الأنشطة تشمل الرصد والمناصرة والمساعدة التشريعية، والبحوث، وتنمية القدرات من أجل التوعية بحقوق الإنسان وضمان احترامها في سياق الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة أنشطة الاتجار والتنقل غير المشروع عبر الحدود. وتركز الأمثلة التوضيحية التالية بشكل خاص على أنشطة الأمم المتحدة في مجال الاتجار بالبشر والهجرة.
	69 - تركز مفوضية حقوق الإنسان على نهج قائم على الحقوق في معالجة الاتجار بالأشخاص والهجرة، وذلك تمشياً مع المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها في ما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر. وتشمل هذه المبادئ جميع المسائل ذات الصلة المتعلقة بأولوية حقوق الإنسان، ومنع الاتجار، وبالحماية والمساعدة، والتجريم والعقاب والتعويض بالنسبة لضحايا الاتجار. وفي عام 2010، أصدرت المفوضية ”التعليق على المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها“، الذي يقدم توجيهات عملية بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان ويركز على ضحايا الاتجار بالأشخاص(). ونشطت المفوضية أيضاً في تنظيم اجتماعات المائدة المستديرة وإجراء الدراسات عن آثار تدابير مكافحة الاتجار على حقوق المهاجرين.
	70 - وفي عام 2012، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومفوضية حقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعليقها المشترك على توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2011 المتعلق بالاتجار، الذي يقدم التوجيه العملي للدول الأعضاء في تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان عند تنفيذ صك الاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتجار. 
	71 - واستناداً إلى خطة عمل مؤلفة من عشر نقاط تتناول حماية اللاجئين والهجرة المختلطة، ووُضعت لمساعدة الدول على وضع استراتيجيات شاملة للهجرة تراعي اعتبارات الحماية، بدأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عمليات إقليمية لإدارة التحركات المختلطة أو قدمت الدعم لهذه العمليات في غرب أفريقيا، وجنوب شرق أوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
	72 - ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بهدف ضمان أن تساهم الإجراءات التي يقوم بها لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع عبر الحدود في تعزيز قدرات الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وقد ساعدت ولايته المحددة في مجال حراسة وحماية معايير وقواعد الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على تشجيع هياكل أكثر فعالية ونزاهة للعدالة الجنائية. ووفقاً لنظام بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان المتبع على نطاق منظومة الأمم المتحدة، ولورقة الموقف التي أصدرتها بشأن حقوق الإنسان، يهدف المكتب إلى تنفيذ ولاياته المتمثلة في منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكافحة المخدرات عن طريق تلبيته شرط عدم تقديم أي دعم كان لمؤسسات الدولة المتورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وعدم إضفاء أي شرعية عليها. 
	73 - وتشارك المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب أيضا في حوار مستمر مع الدول بشأن تقيدها بحقوق الإنسان الدولية، والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي في سياق تنفيذ القرارين 1373 (2001) و 1624 (2005). ويتضمن هذا الحوار إصدار مبادئ توجيهية وممارسات في جميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من الآليات السابقة للدخول التي تمتثل امتثالاً تاماً للالتزامات الدولية التي تتعهد بها الدول تجاه الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية.
	سابعا - دعم ضحايا الاتجار غير المشروع
	74 - توصف الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع عبر الحدود، خطأ في بعض الأحيان، بأنها جريمة ’’بلا ضحايا‘‘. غير أن، للموردين والنَّقَلة والميسرين والوسطاء وأرباب الأنشطة وغاسلي الأموال والعملاء، جميعهم، في واقع الأمر، جذورا محلية ويتسببون، حتماً، في حدوث آثار سلبية على مجتمعاتهم المحلية؛ سواء من خلال العنف المنهجي المرتبط بالأسواق ذات الأسعار العالية، أو استخدام التخويف والتهديد والابتزاز، أو إفساد هياكل الإدارة المحلية، أو إغراق الأسواق بمنتجات خطيرة أو غير مأمونة، أو زيادة الإدمان على المخدرات، أو الاستغلال المباشر لضحايا الاتجار بالبشر. والمهاجرون واللاجئون معرضون لإساءة المعاملة على يد المتاجرين والمهربين، ويشمل ذلك، في أشكاله القصوى، الاختطاف وسرقة الأعضاء البشرية والاغتصاب. ومن بين الأولويات الأساسية للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتصدي لهذا الخطر حماية ضحايا الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع وكفالة حقوقهم، علاوة على إذكاء الوعي بما يعانونه من محن. 
	75 - وتدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة الذي يخصص منحا للمشاريع الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية والقانونية والمالية للأفراد الذين تعرضت حقوق الإنسان الخاصة بهم لانتهاكات جسيمة نتيجة لأشكال الرق المعاصرة. وخلال العامين الماضيين، خُصص أكثر من 25 في المائة من المنح للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار بالبشر، مع التركيز على النساء والأطفال على وجه التحديد. 
	76 - وتركز مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تحديد هوية الضحايا الذين هم في حاجة إلى الحماية الدولية وتوفير الحماية والمساعدة لهم. وتقوم المفوضية بتعزيز ونشر قانون اللاجئين على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتضع أدوات للتدريب لضمان احترام المعايير الدولية للحماية في أنشطة مكافحة الاتجار. وتواصل المفوضية دعوة الدول المتعاقدة إلى أن تصدر للاجئين والأشخاص العديمي الجنسية وثائق سفر بموجب الاتفاقية مقروءة آليا. وتنفذ المفوضية أيضا مشاريع مشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة لتحسين التعاون بشأن تحديد هوية ضحايا الاتجار في عدد من الدول الأعضاء وتوفير الحماية لهم. 
	77 - وتقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع شركائها. ويشمل ذلك إيواءهم في أماكن آمنة، وتقديم الدعم الطبي والنفسي، وتنمية المهارات والتدريب المهني، والمساعدة المتعلقة بإعادة الإدماج، وإتاحة خيارات العودة الطوعية والمأمونة والكريمة إلى البلدان الأصلية أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة في الحالات القصوى. ولما كان حوالي ثلث الأشخاص المتاجر بهم من القصر، تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بسياسة توفير الحماية المتخصصة لهذه الفئة الأكثر ضعفا. وتُعِدُّ المنظمة الدولية للهجرة أيضا العديد من الكتيبات وتنشرها بين مقدمي خدمات المساعدة للضحايا، وتتعهد قاعدة بيانات مركزية عالمية لتيسير إدارة قضايا فرادى الأشخاص المتاجر بهم. 
	78 - وتساعد برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة آلاف الأطفال سنويا، بمن فيهم الأطفال ضحايا الاتجار عبر الحدود الوطنية، الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيلهم، وإعادتهم إلى أوطانهم، ولمّ شملهم بأسرهم، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية. فعلى سبيل المثال، وبالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، تحقق منذ عام 2005 لمّ شمل أكثر من 000 1 طفل من الأطفال المهربين إلى البلد للعمل كأطفال هَجَّانة، بأسرهم. ووضعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 2008 إصلاح تشريعي لحماية حقوق الأطفال ضحايا الاتجار، سعيا لمساعدة الحكومات على التصدي لتهريب الأطفال عن طريق سن تشريعات مراعية للطفل. 
	79 - وأنتج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عددا من إعلانات موجزة في مجال الخدمة العامة لرفع مستوى التوعية بالآثار الاقتصادية والأضرار الاجتماعية المترتبة على أشكال الجريمة هذه. وفي مجال الاتجار بالأشخاص، يعزز المكتب المعني بالمخدرات والجريمة الحماية والدعم المقدمين لضحايا الاتجار بالبشر من خلال عمليات تقييم قطرية لخدمات دعم الضحايا، وتنظيم حلقات عمل تدريبية، وإذكاء الوعي. وكان المرفق الصغير لتقديم المنح الذي بدأ في عام 2011 هو أول مبادرة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار، وقد أفضى إلى صرف أموال لإحدى عشرة منظمة غير حكومية تقدم المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار بالبشر على الصعيد العالمي.
	80 - وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الجهات الفاعلة الوطنية في عدد من البلدان من أجل تلبية احتياجات النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للاتجار بالبشر. ففي الهند، على سبيل المثال، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم لصياغة وثيقة بشأن ’’المعايير الدنيا لرعاية الضحايا والناجين من الاتجار والاستغلال الجنسي التجاري وحمايتهم‘‘، لتُستخدم أداة لتعزيز الحماية المقدمة لضحايا الاتجار.
	81 - ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بطلب من الدول الأعضاء، دعما لضحايا الاتجار يشمل تشجيع مراكز دعم الضحايا على تقديم خدمات متكاملة لهم، بما في ذلك المأوى والمشورة القانونية والصحية والنفسية.
	ثامنا - نحو نُـهُج أكثر شمولا وتنسيقا
	82 - يعود تفاقم الجريمة المنظمة وأنشطة الاتجار والتنقل غير المشروعة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المسببة والكامنة المعقدة التي تؤثر على حياة الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمعات. فالفقر؛ وانعدام المساواة؛ والاستبعاد الاجتماعي والتمييز؛ والافتقار إلى رأس المال الفردي والاجتماعي؛ والافتقار إلى العمل اللائق؛ وقلة فرص الحصول على السكن الملائم والتعليم والخدمات الصحية؛ وغياب فرص الهجرة القانونية وتجريم المهاجرين غير الشرعيين؛ واستمداد السلطة وجني الأرباح من السوق الرمادية والسوق السوداء والفساد، ووجود مناطق حضرية مكتظة وناقصة الموارد، كل تلك عوامل من شأنها أن تفرض ضغوطا كبيرة على الأفراد للانضمام إلى المجموعات الإجرامية المنظمة الضالعة في الاتجار غير المشروع. والأسواق غير المشروعة نفسها، سواء كانت أسواق المخدرات أو أسواق البشر، تتساوى في بعدها البشري الواضح المتمثل في العدد الكبير من مستهلكي السوق الذين يشكلون جزءا من معادلة العرض والطلب. 
	83 - ونتيجة لذلك، لا يمكن أن تقتصر الجهود المبذولة على الصعيد العالمي للتصدي لخطر أنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود على تشديد المراقبة على الحدود وتعزيز قدرات إنفاذ القانون. وبدلا من ذلك، يتطلب التصدي الفعال لهذه الأخطار أوجه استجابة متعددة الاختصاصات تدمج سيادة القانون والتنمية وحقوق الإنسان والنهج الأمنية والاجتماعية، وتشرك جميع قطاعات الحكومة والمجتمع، على الصعيد الوطني والدولي على حد سواء. 
	84 - وفي عام 2011، أنشأتُ فرقة عمل منظومة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات لتعزيز إطار شامل ومتوازن يتمحور حول الوقاية، وسيادة القانون، والتعاون الإقليمي والأقاليمي، والمسؤولية المشتركة، وتنمية المؤسسات والقدرات الوطنية والمحلية، وخدمات الصحة العامة، وحماية حقوق الإنسان.
	85 - ويتولى الفريق العامل المعني بإدارة مسائل الحدود والتابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب تيسير التنسيق بين الوكالات، وتقاسم المعلومات، ونشر أفضل الممارسات، وبناء القدرات من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير مراقبة الحدود على نحو شامل وموحَّد. ولضمان تحقيق المزيد من الانسجام والفعالية في تقديم المساعدة التقنية، تقدم مبادرة المساعدة المتكاملة لمكافحة الإرهاب، التي اتخذتها فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، المساعدة إلى الدول الأعضاء المهتمة في مجال التنفيذ الموحَّد لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمناهضة الإرهاب. ويمكن أن يكون لمبادرة المساعدة المتكاملة لمكافحة الإرهاب، التي تنفذ حاليا في بلدين (هما بوركينا فاسو ونيجيريا) دور مهم في تحسين التنسيق والتعاون بين الوكالات في طائفة واسعة من المسائل المتصلة بالأمن، ومنها أنشطة الحركة غير المشروعة عبر الحدود. 
	86 - وفي سياق الأفرقة العاملة وخارجه، تزداد مشاركة الكيانات التابعة للأمم المتحدة في أنشطة البرمجة والأنشطة المشتركة سعيا منها لمساعدة البلدان على مكافحة أنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود. وقد وردت في مختلف فروع هذا التقرير عدة أمثلة ذات صلة، ويشمل ذلك مبادرة ساحل غرب أفريقيا؛ أو مشروع مراقبة اتصالات المطارات، ومشروع آيستيرل (Icetrail)، ومشروع الدرع العالمي (Global Shield)؛ أو التعاون المشترك بين الوكالات بشأن إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية؛ أو تطوير المعايير الدولية لتحديد الأسلحة الصغيرة؛ أو برنامج مراقبة الحاويات؛ أو المشاركة في أنشطة الوكالات المقدمة للمساعدة التقنية في إطار الزيارات القطرية التي تقوم بها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب؛ أو تعليق الأمم المتحدة المشترك بشأن توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاتجار لعام 2011. 
	87 - علاوة على ذلك، وفي مقر الأمم المتحدة، يعمل عدد من آليات الأمم المتحدة القطاعية للتنسيق بين الوكالات مثل فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص() أو آلية العمل التنسيقي المتعلق بالأسلحة الصغيرة التي يرأسها مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح على كفالة مواءمة السياسات وتبادل المعلومات في مجالات معينة. ويجري أيضا، على نحو مطرد، التنسيق بين الكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات التي من خارج منظومة الأمم المتحدة، ومن الأمثلة على ذلك الفريق العامل المعني برصد الحدود الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزام الأمم المتحدة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. 
	88 - وتسعى أفرقة الخبراء، عند رصد تنفيذ تدابير الجزاءات، إلى التفاعل مع طائفة واسعة من الكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة وتبادل المعلومات معها. فعلى سبيل المثال، حقق أحد أفرقة الخبراء، على نحو ما نصت عليه ولايته، لدى قيامه بإعداد ورقة العمل الموحدة المتعلقة بالأخطار والتحديات التي يشكلها انتشار جميع الأسلحة والمواد المتصلة بها في منطقة انشغاله، فائدة كبيرة من إسهامات المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وبعثة الأمم المتحدة الميدانية المعنية، واستشار أيضا في الوقت نفسه مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
	تاسعا - ملاحظات
	89 - أشارت الدول الأعضاء إلى أنها تتوقع أن تعزز الأمم المتحدة دورها في مساعدة تلك الدول على التصدي للأخطار المتعددة الجوانب للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ولا سيما الاتجار غير المشروع(). وقد حددتُ في هذا التقرير الطائفة الواسعة من الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تشارك فيها الأمم المتحدة دعما لجهود الدول الأعضاء الرامية إلى مواجهة هذا التحدي. 
	90 - وإذ نتطلع إلى المستقبل، ينبغي أن نواصل تعزيز التصديق العالمي للصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وتنفيذها، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك القانونية العالمية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. 
	91 - وينبغي أيضا أن نواصل تعزيز قدرة الدول الأعضاء وتيسير التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التحقيق في قضايا الاتجار غير المشروع عبر الحدود والمقاضاة بشأنها وإصدار الأحكام فيها، بوسائل منها إنشاء شبكات من المسؤولين القضائيين ومسؤولي إنفاذ القانون. وستواصل الكيانات التابعة للأمم المتحدة السعي من أجل تحقيق المزيد من الاتساق في تقديم الخدمات، وذلك استنادا إلى آليات التنسيق القائمة وإنشاء أشكال جديدة من التعاون، عند الاقتضاء.
	92 - وسأواصل العمل على تحقيق تنسيق وثيق بين كيانات الأمم المتحدة في مجالات عدة منها التشاور مع الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن، لتيسير العمل على نحو متسق على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتحقيق ردود متضافرة على التهديدات عبر الوطنية، بطرق منها استخدام أفضل الممارسات وتبادل الخبرات الإيجابية.
	93 - وسأواصل أيضا الترويج لاعتماد نُـهُج شاملة لمكافحة أنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود وإدماج أعمال التصدي في المجالات الاجتماعية والإنمائية ومجال سيادة القانون، مع كفالة احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا. 
	94 - وتظل الأمم المتحدة على استعداد للعمل مع الدول الأعضاء على وضع نهج شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تبرز، علاوة على تعزيزها أجهزة إنفاذ القانون، الأسباب الجذرية للجريمة المنظمة، وتحدد وتعالج عوامل الخطر وأوجه الضعف التي تدفع إلى المشاركة في الجريمة على الصعيد المحلي، وتدمج نهجا للتنمية البديلة في الجهود الرامية إلى الحد من زراعة المحاصيل غير المشروعة، وتزيد الوعي بالآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية السلبية الناتجة عن الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع.
	95 - ويحتاج وضع استراتيجيات لمكافحة أنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود، تكون شاملة لكنها تتسم بملاءمتها للاحتياجات وفعاليتها، إلى العملية القائمة لجمع وتحليل المعلومات والبيانات عن الأسواق غير المشروعة واتجاهات التدفقات غير المشروعة وتطوراتها، وعن تنظيم وأنشطة الجماعات الإجرامية الضالعة في الاتجار غير المشروع عبر الحدود. 
	96 - وفي الختام، أود أن أشدد على أهمية حماية الضحايا وضمان احترام حقوق الإنسان عند بذل جهود التصدي للأخطار. ويجب على الدول كفالة احترام حقوق الإنسان في إنفاذها القانون ونظم العدالة الجنائية لديها وألا يُستبعد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى العلاج وإعادة التأهيل أو يُهمَّشوا في المجتمع. ويجب على الدول أن تحقق التوازن الذي يكفل حرية الفرد وحمايته على حد سواء، ويضمن السلامة والرفاه للجميع.

