
رهاب بة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة ا مرا

تقرير األم العام عن أعمال املنظمة

سبتمرب وأعلن الجمعية  يحتف باليوم الدو للسالم يف جميع أنحا العالم يف  أيلول
ا يما بين عو و ي مث السالم لد جميع األمم وال صص لتع العامة أنه يوم م

درات  ة امل  مراقب



رهاب بة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة ا مرا

تقرير األم العام عن أعمال املنظمة

ية ا املوار اإلر

والر  مليون 

ر من األنصبة املقررة   2 مليون دو
عات ر من الت و1 مليون دو

يسية الربام الر

مكافحة مشكلة املخدرات العاملية    

مكافحة الجريمة املنظمة ع الوطنية  

رف العنيف رهاب ومنع الت مكافحة ا  

مكافحة الفساد  

العدالة  

تجاهات واألدلُة الجنائية األبحا وتحليل ا  

دعم السياسات  

املساعدة التقنية  

تارة واليات م

استعرا اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة   

2 / رار الجمعية العامة 2 رهاب،  ا

ية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اتفا  

رار الجمعية العامة  مشكلة املخدرات العاملية،   

1 1/ 0

تعزيز برنام األمم املتحدة ملنع الجريمة والعدالة   

1 / رار الجمعية العامة  الجنائية، 

رار الجمعية العامة  تجار بالنساء والفتيات،  ا  

1 /

ري  تعزيز التعاون الدو ملكافحة التدفقات املالية   

222/ رار الجمعية العامة  املرشوعة، 

درة منظومة األمم املتحدة ع مساعدة الدول  تعزيز   

اء يف تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية  األع

291/ رار الجمعية العامة 1 رهاب،  ملكافحة ا

تارة يانات م

 مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة

رهاب  مكتب مكافحة ا
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رهاب بة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة ا مرا

تقرير األم العام عن أعمال املنظمة
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ظات  و يد بمال يا، و ا من نيج حايا اإلر د  عمرانا الحاجي بوبا، أ
من  النجاة  عار  تح  نظم  ال  الوسا  املتعد  املعر  تتا  ا نا  أ
حايا  ر  ذ يا  إل الدو  اليوم  بمناسبة   ، حايا ال وات  أ  : ا اإلر

) سط أ م )  ا وتكريم اإلر



رهاب بة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة ا مرا

تقرير األم العام عن أعمال املنظمة

السياق 

تشكل  رهاب  وا والفساد  الوطنية  ع  املنظمة  الجريمة  تزال   

جميع  يف  الرشيد  والحكم  والتنمية  األمن  تهدد  رئيسية  اراً  أ

ملالي  بالنسبة  مخاطر  ع  املخدرات  وي  وتن العالم.  أنحاء 

ري للتماسك  سائر يف األروا وإ استنفاد  ، وتؤدي إ  النا

لعام  العاملي  املخدرات  لتقرير  ووفقاً   . جتماعي ا املال  ورأ 

مليون   1 من  ر  أك يعاني  املتحدة،  األمم  أصدرته  الذي   1
 201

املخدرات.   رابات سببها تعاطي  ا شخ من 

تجار  وا انية  السي الجرائم  فيها  بما  املنظمة،  الجريمة  وتؤدي 

تقوي  إ  ية،  البي والجريمة  املهاجرين  وتهريب  باألشخا 

توّلد  انية  السي الجريمة  أن  إ  التقديرات  وتشري  القانون.  سيادة 

مجمو  ويبلغ  سنوياً.  ر  دو تريليون   1 نحو  تبلغ  إيرادات 

ع  العاملة  املهاجرين  تهريب  شبكات  تحققها  التي  األربا 

ذلك،  إ  افة  وبا ل.  األ ع  ر  دو بالي  العاملي    الصعيد 

بالجريمة  ة  املرتب العنف  أعمال  من  ريها  و القتل  جرائم  تزال   

ويؤدي  العالم.  مناطق  من  العديد  يف  اً  أي مرتفعة  املنظمة 

يؤدي  كما  والحوكمة،  واألمن  القانون  سيادة  تقوي  إ  الفساد 

الكافية. ري من الحصول ع الخدمات والفر  إ حرمان الك

يسية داف الر األ

إ سلسلة من الصكوك  املتحدة  السياق، يستند عمل األمم  يف هذا 

ال  ال يات  تفا ا هي:  الدولية 

بة الدولية للمخدرات،  املتعلقة باملرا

ملكافحة  املتحدة  األمم  ية  واتفا

املتحدة  األمم  ية  واتفا الفساد، 

ع  املنظمة  الجريمة  ملكافحة 

بها،  امللحقة  ت  وتوكو وال الوطنية 

الدولية  ت  وتوكو وال يات  تفا وا

رهاب،  ا ملكافحة  عرش  التسعة 

يف  واعدها  و املتحدة  األمم  ومعايري 

والعدالة  الجريمة  منع  مجال 

ع  املتحدة  األمم  وتعمل  الجنائية. 

جهودها  يف  اء  األع الدول  دعم 

العالم يف مأمن من  الرامية إ جعل 

رهاب،  وا والجريمة  املخدرات 

وتعزيز األمن والعدالة للجميع يف آن 

واملساعدة  املشورة  تقدم  كما  معاً، 

إ  الوطنية  ع  املنظمة  الجريمة  من  عدة،  ت  مجا يف  التقنية 

إدمانها  من  والعال  املخدرات  منع  ومن   ، املرشو ري  تجار  ا

العدالة  إصال  ومن  الفساد،  مكافحة  إ  عنها  بدائل  وإيجاد 

رهاب، ومن األبحا إ دعم السياسات.  الجنائية إ منع ا

يسية النتا الر

درات مراقبة امل

بة  اء ع تنفيذ املعاهدات الدولية ملرا سعياً ملساعدة الدول األع

نائية  ست ا الدورة  عن  قة  املنب العملية  والتوصيات  املخدرات 

العاملية،  املخدرات  مشكلة  بشأن   201 لعام  العامة  للجمعية 

201. فع سبيل  لعت األمم املتحدة بعدة مبادرات يف عام  ا

تعاطي  من  اية  للو برام  ع  و يف  املنظمة  ساعدت  ال،  امل

وّفر  مما  جتماعية،  ا والهياكل  األ  تعزيز  ع  تركز  املخدرات 

2 بلداً يف رشق  باء واألطفال يف  ر من 000  من ا الدعم ألك

لكرتوني  إذا كان الرتاب ا
العاملي والتكنولوجيات 

ليعية يحمالن إمكانات  ال
نه  ، ف لتحس حياة النا
اً أن  يبق من واجبنا أي

نحمي مجتمعاتنا من إساءة 
استعمالهما.

 يوري فيدوتوف، 
املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعني 

باملخدرات والجريمة
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املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة
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دة  درات مرة وا صا امل د من    تعاط وا
ع األق يف عام 

* باملالي عدد األشخا 

املصدر: مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
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رهاب بة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة ا مرا

تقرير األم العام عن أعمال املنظمة

درات،  عمنا ملنع الجريمة، ومراقبة امل
حة الفسا ومكا

ري املرشوعة ع  ف تدفقات السلع  ساعدنا ع و
 الحدود عن طريق تدريب

 2  
بة الحاويات ابطا ع مرا

 دمنا الدعم إ 

  0 
ة لجرائم  غانية يف املناطق املعر رعة أ م

رتهان باملخدرات املخدرات وا

ية األمم املتحدة  مام إ اتفا ن نا حالة ا استعر
ام بعد ذلك     ملكافحة الفساد، و

  
ا بتعديل   من الدول التي جر استعرا

الترشيعات ذات الصلة

ولني من   قمنا بتدريب مس

 9 
بية بة الدولية للمواد ال بلداً يف مجال املرا

الالتينية  وأمريكا  ية،  الرش وأوروبا   ، الوس وآسيا  أفريقيا، 

البلدان  إ  من  الدعم  اً  أي دمت  الكاريبي. و البحر  قة  ومن

ع  ائمة  شاملة  سياسات  وتنفيذ  ع  لو العالية  األولوية  ذات 

بشأن  والسن،  الجن  بنو  املتعلقة  لالعتبارات  ومراعية  األدلة 

اية من فريو نق املناعة البرشية وتوفري العال والرعاية  الو

ملتعاطي املخدرات بالحقن.  

تنفيذها  يف  اء  األع الدول  إ  الدعم  املتحدة  األمم  دمت  و

ري املرشوعة وتشجيع  بة املحاصيل  سرتاتيجيات مستدامة ملرا

القانون.  إنفاذ  ع  القدرة  تعزيز  البديلة وكذلك يف  العي  سبل 

ب كميات من  وأسفرت املساعدة املقدمة من األمم املتحدة عن 

ري املرشوعة، بما يف ذلك يف  ريها من املواد  الهريوين واألفيون و

مناطق تجابه تحديات إذ تعاني من عدم كفاية القدرات ويغذي 

ليمي. ويف أفغانستان  ستقرار ا تجار بهذ السلع عدم ا فيها ا

األمم  من  بدعم  املتنقلة،  الكشف  ة  أفر نفذت  التحديد،  ع وجه 

ب كميات كبرية  ر من 00  عملية أسفرت عن  املتحدة، أك

الً عن  ري املرشوعة، ف ريها من املواد  من الهريوين واألفيون و

ايا. إلقاء القب ع حوا 000 1 من املشتبه بهم يف هذ الق
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رهاب بة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة ا مرا

تقرير األم العام عن أعمال املنظمة

منع الجريمة

ة سياسات من أجل منع  اء ع صيا يف إطار مساعدة الدول األع

بيل التصنيف  ستخدام أدوات من  الجريمة، رّوجت األمم املتحدة 

املتكامل  الرصد  ونظم  حصائية  ا را  ل للجريمة  الدو 

املتخصصة التي تساعد البلدان ع جمع املعلومات وإنتا بيانات 

املرشوعة  ري  املحاصيل  ل  م يع  موا بشأن  الجودة  عالية 

يذاء. ة وا وديناميات الجريمة الناش

ألجهزة  القدرات  بناء  مجال  يف  املساعدة  املتحدة  األمم  دمت  و

واملحي  وآسيا  الالتينية،  وأمريكا  أفريقيا  يف  القانون  إنفاذ 

ر من 0 بلداً من أجل التصدي بشكل  درات أك ت  ، وعز الهاد

ية والغابات ومصائد األسماك. ويف  د األحياء ال فّعال للجريمة 

اء دعماً يف تكوين فهم  الدول األع تجار بالبرش، تلقت  ا مجال 

 . باألشخا تجار  با يتعلق  فيما  السوداء  ام  ر ل ل  أف

من حساب  املتعددة  النظم  لتقدير  املتحدة  األمم  منهجية  وتُمكن 

عن  أو  فكرة  ي  يع مما  واملصنفة،  العامة  يذاء  ا ت  معد

د ينبغي فيها تعزيز الجهود الوطنية للكشف عن  املناطق التي 

تجار  ا عن  العاملي  التقرير  وّفر  ذلك،  إ  افة  وبا حايا.  ال

النزاعات  إسهام  مد  ع  أدلة   1 ”201 لعام  باألشخا 

من  تزيد  إذ   ، باألشخا تجار  ا يف  مبارش  بشكل   املسلحة 

أك  فرصاً  وتوفر  بهم  لالتجار  املرشدين  تعّر   إمكانية 

جرامي. للنشا ا

 201 عام  يف  الجريمة  منع  مجال  يف  التاريخية  ات  نجا ا ومن 

الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  ية  اتفا يف  األطراف  مؤتمر  اعتماُد 

تنفيذ  ستعرا  آليًة  التاسعة،  دورته  يف  الوطنية،  ع  املنظمة 

ات  اء ع تبادل الخ ية، تم يف إطارها تشجيع الدول األع تفا ا

هذ  التبادل  جهود  املتحدة  األمم  وستدعم  املستفادة.  والدرو 

الجريمة.  بمنع  املتعلقة  املسائل  يف  املتخص  الدعم  وستوفر 

أهداف  من   1 الغاية  يف  املنظمة  ساهمت  ذلك،  إ  افة  وبا

التدفقات  اء ع مكافحة  األع الدول  املستدامة بمساعدة  التنمية 

األدلة  ع  ائمة  نُه  باستخدام  واألسلحة  موال  ل املرشوعة  ري 

يات الناجمة  ن الو  ، ة ع املد الطوي يا م ال ر
ة ونة األخ ف يف ا ا ان عن اإلر

رهاب حايا حواد ا عدد القت من 

20
00

رهاب وتدابري  تحاد الوطني لدراسة ا رهاب العاملية التي يتعهدها ا اعدة بيانات ا املصدر: 

رهاب  مواجهة ا

20
1

 

 

ية، تراجع املعدل العاملي للقت  ع مد العقو املا
العمد

حايا القتل العمد يف كل 000 100 نسمة

املصدر: مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
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رهاب بة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة ا مرا

تقرير األم العام عن أعمال املنظمة

ا حة اإلر عملنا يف مجال مكا

ر من   دعمنا أك

 0 
رهاب ام ملكافحة ا وا ب ولة ع

ر من  ية أك  منا بتغ

 2 00 
ة بنا القدرات فرد يف إطار أنش

يمتها وعا بلغت   أطلقنا 0 م

ر   9 مليون دو
رار مجل األمن  اء بشأن تنفيذ  لدعم الدول األع

 201  2 9 

ّم  201، ان اير  /ف  منذ شبا

 2 
 رشيكاً إ اتفاق األمم املتحدة العاملي لتنسيق

ا حة اإلر مكا
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تجار بالبرش ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة  نادية مراد، الحائزة ع جائزة نوبل وسفرية النوايا الحسنة لكرامة الناج من ا
. رية الفتاة األ وتريي وتهديه نسخة من كتابها بعنوان  ونيو  تلتقي األم العام أن

ي  النم والتحديد  الجنائية،  ستخبارية  ا املعلومات  بيل  من 

الحدود بشأن  ع  والتعاون  الخاصة،  التحري  أساليب  واستخدام 

تجار  ا ورصد  وتحديد  املالية،  ستخبارات  وا ائية  الق املسائل 

ري املرشو باألسلحة النارية.

ا حة اإلر مكا

جّراء  من  م  تفا د  و كبرياً،  رهاب  ا له  يم الذي  التهديد  يزال   

األجانب  رهابيون  ا املقاتلون  لها  يم التي  ة  الناش التحديات 

ب  الصالت  تزايد  وكذلك  املنتقلون،  أو  العائدون  بهم  املشتبه 

رهاب والجريمة املنظمة ع الوطنية. ا

األول من  املستو  الرفيع  املؤتمر  املتحدة يف عقد  األمم  وساعدت 

اء من أجل  رهاب يف الدول األع ت مكافحة ا ساء وكا نوعه لر

وتعزيزها.  رهاب  ا ملكافحة  دولية جديدة  امة رشاكة  الرتوي 

ونداءها  رهاب  ا مكافحة  لتنسيق  العاملي  تفاق  ا اً  أي وأطلقت 

األول املوحد املتعدد السنوات املوجه إ املانح من أجل تحس 

املساعدة.  وتقديم  املوارد  ة  وتعب املنظومة  اق  ن ع  التنسيق 

ات  ت هذ الجهود التعاون العم ب األمانة العامة والهي وعز

املجل  رار  مع  تمشياً  األمن  مجل  من  تكليف  بها   الصادر 

.)201  2 9

https://undocs.org/ar/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2395%20(2017)


رهاب بة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة ا مرا

تقرير األم العام عن أعمال املنظمة

تنفيذ  يف  اء  األع الدول  إ  اً  أي الدعم  املتحدة  األمم  دمت  و

أفريقيا  ورشق  آسيا  وس  يف  رهاب  ا مكافحة  اسرتاتيجيات 

بلداً   90 ع يزيد  ما  وتلق  أفريقيا.  رب  و األفريقي  والجنوب 

ما  رف العنيف حي الدعم لجهودها الرامية إ منع ومكافحة الت

رهاب.  يمكن أن يؤدي إ ا

النساء  إ معالجة حالة  الرامية  امت املنظمة بتعزيز جهودها  و

وائم  رهابية املدرجة يف  واألطفال ذوي الصالت مع الجماعات ا

يتعلق  فيما  اء  األع الدول  إ  التوجيه  وتقديم  املتحدة،  األمم 

رهابي األجانب وإعادة تأهيلهم  ائية للمقاتل ا باملالحقة الق

ت األمم املتحدة دعمها  افة إ ذلك، عز وإعادة إدماجهم. وبا

رهاب ومساعدتها  ة مكافحة تمويل ا اء بشأن أنش للدول األع

األو  للمرة  حتفال  ا طريق  عن  ذلك  يف  بما  رهاب،  ا حايا  ل

رهاب وإجاللهم. حايا ا حياء ذكر  باليوم الدو 

اق املستقب

األبعاد  متعددة  مساعدة  تقديم  مستقبالً  املتحدة  األمم  ستواصل 

إ  األمن  العامة ومجل  الجمعية  لدعوات  اللها  تستجيب من 

وستسع  رهاب.  ا مكافحة  مجال  يف  الدو  التعاون  يق  تو

إ تعزيز مشاريعها وبرامجها املتعلقة باملخدرات  اً  املنظمة أي

النا  إ تغيري حياة  الرامية  والجريمة، وذلك يف إطار جهودها 

املزارع  إ  املقدم  الدعم  تعزيز  ذلك  وسيشمل  ل.  األف نحو 

ومساعدة  املرشوعة،  ري  تصادات  ا من  الخرو  إ  الساع 

املرشو  ري  األسماك  وصيد  القرصنة  مكافحة  يف  البلدان 

األحياء  د  الجريمة  ملكافحة  املبذولة  الجهود  ودعم  والتهريب، 

النباتات  وحماية  ية  ال

ودعم  مينة،  ال والحيوانات 

يف  والحوكمة  السالمة  تحس 

هذا  ويف  ية.  الح املناطق 

الرابعة  الدورة  ن  ف السياق، 

املتحدة  األمم  ملؤتمر  عرشة 

والعدالة  الجريمة  ملنع 

عام  يف  ستُعقد  التي  الجنائية 

ة  نائي ست ا والدورة   ،2020

أن  بش ة  العام ة  للجمعي

ي  ا ف رر عقده اد املق الفس

دان  ستساع  ،2021 ام  ع

املتحدة  األمم  عمل  تعزيز  ع 

اء.   والدول األع

 يمكننا تحقيق نتائ 
د  ملموسة يف كفاحنا 
رهاب  رهاب وتمويل ا  ا
وي  الل تعاون  إ من 

وجهود موجهة.

فالديمري فورونكوف، وكيل األم العام، 
رهاب مكتب مكافحة ا

دة 
ح

ملت
م ا

ألم
ر ا

صو
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م
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