الربامج الرئيسية
مزارعات يشاركن يف برنامج زراعي يدخل يف إطار التنمية
البديلة يف تعاونية فانماي .وتقوم املزارعات بتجهيز أول ما
جنينه من املحصول الذي بدأ يف أواخر عام ( 2019مقاطعة
هوافان ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)

• التصدي ملشكلة املخدرات العاملية
• التصدي للجريمة املنظمة عرب الوطنية
• مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف
• مكافحة الفساد
• العدالة
• البحوث وتحليل االتجاهات واألدلة الجنائية
• دعم السياسات
• املساعدة التقنية

املوارد اإلرشادية

 402ماليني دوالر

 27مليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية
و 375مليون دوالر من التربعات

واليات مختارة
• استعراض اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب،
قرار الجمعية العامة 284/72
• تعزيز قدرة منظومة األمم املتحدة عىل مساعدة الدول األعضاء يف
تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،قرار
الجمعية العامة 291/71
• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدرات
واملؤثرات العقلية

مراقبة المخدرات
ومنع الجريمة
ومكافحة اإلرهاب

• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها
• التعاون الدويل عىل التصدي ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتها،
قرار الجمعية العامة 178/74
• تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع الجريمة والعدالة الجنائية،
وال سيما قدراته يف مجال التعاون التقني ،قرار الجمعية العامة
177/74

كيانات مختارة
• مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
• مكتب مكافحة اإلرهاب
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املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

السياق
ظلت الجريمة املنظمة عرب الوطنية والفساد واإلرهاب جزءا من
التهديدات الرئيسية التي واجهها العالم يف عام  .2019وصارت
جرائم الفضاء اإللكرتوني واالتجار باألشخاص وتهريب
املهاجرين والجرائم البيئية تظهر أكثر فأكثر حيثما كانت
الدولة ضعيفة ،مما يؤدي إىل تقويض سيادة القانون ،وما زالت
املخدرات غري املرشوعة تشكل خطرا عىل ماليني الناس.
وال يزال اإلرهابيون يعيثون فسادا يف املجتمعات املحلية يف
أنحاء العالم ،مع تزايد املخاوف بشأن الخطر الناجم عن
الجماعات املتطرفة العنيفة الجديدة التي تلجأ إىل األساليب
اإلرهابية ،وال سيما ضد األقليات .واستُغل القلق الذي و ّلدته
أزمة كوفيد 19-لنرش الكراهية ونظريات املؤامرة واملشاعر
املناهضة للحكومة للتحريض عىل الهجمات.

للنهوض بالعدالة وإقامة مجتمعات سلمية،
نحتاج إىل بناء عالم أكثر شموال يسود فيه حكم
القانون.
السيدة غادة وايل ،املديرة التنفيذية ملكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات والجريمة

األهداف الرئيسية
تدعم األمم املتحدة الدول األعضاء يف معالجة قضايا املخدرات
واإلجرام واإلرهاب لإلسهام يف تحقيق السالم واألمن للجميع.
ويتطلب ذلك تعزيز القانون الدويل وتنفيذ املبادئ واملعايري
الواردة يف صكوك مثل اتفاقيتي األمم املتحدة ملكافحة الفساد
والجريمة املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بهما،
واالتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة بمكافحة اإلرهاب،
واسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،وقرارات
مجلس األمن ،ومعايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة بمنع
الجريمة والعدالة الجنائية.
هذه املرأة النيجريية هي من بني الضحايا اللواتي نجني من املوت وتحدثن عن قصصهن يف معرض “مقاومة آثار اإلرهاب :قوة الصمود” .فبعد ْ
أسها
لدى مجموعة متمردة ،شاركت يف شبكة لدعم النساء اللواتي نجني من األرس ،مما ساعدها عىل استعادة الطمأنينة ومنح العفو .وهي اآلن تقود
مجموعات ملؤازرة نساء أخريات (نيويورك 21 ،آب/أغسطس )2019
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النتائج الرئيسية

الدعم الذي نقدمه يف مجاالت منع الجريمة
ومكافحة املخدرات ومكافحة الفساد

منع اإلجرام ومكافحة الجريمة املنظمة
عرب الوطنية

تيسري تحديد هوية

33

تواصل األمم املتحدة دعم الشبكات اإلقليمية ملنع التدفقات
املالية غري املرشوعة اآلتية من املخدرات والجريمة ،ولتيسري
التعاون يف مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب.
فعىل سبيل املثال ،ضبطت شبكة الجنوب األفريقي املشرتكة بني
الوكاالت السرتداد املوجودات أكثر من  1بليون دوالر يف الفرتة
ما بني  2016و  ،2019وساعدت الدول األعضاء عىل فتح
تحقيقات وإصدار أوامر املصادرة.
ويف عام  ،2020أصدرنا صيغة منقحة رئيسية لنظام مكافحة
غسل األموال املعروف اختصارا باسم  - goAMLوهو أكرب
مرشوع برامجي من نوعه يف األمم املتحدة .وقد ساهم هذا
الربنامج الحاسوبي ،الذي تستخدمه حاليا وحدات االستخبارات
املالية يف  53بلدا ويقدم خدماته ملا عدده  100 000مستخدم،
يف اإلبالغ عن أكثر من نصف بليون معاملة مشبوهة.
ويف آسيا الوسطى ،قدمنا الدعم لعملية وضع واعتماد  20وثيقة
قانونية ،بما يشمل تنفيذ خطط عمل محلية ملنع الجريمة .ففي
بيشكيك مثال ،أنشئت عرش لجان نسائية وجرى تجهيزها
للعمل يف مجال منع الجريمة والعنف الجنساني.

طفالً من األطفال املحتمل كونهم من ضحايا االتجار
بالبرش وإنقاذهم وضبط  6,5أطنان من األدوية
املغشوشة ،مما ساهم يف تعزيز التعاون عرب الحدود
تزويد

95 000

طفل ووالد يف  18بلدا ً باملعدات الالزمة ملنع
تعاطي املخدرات وعنف الشباب وإساءة معاملة
األطفال والتصدي لهذه الظواهر

عىل هامش الدورة الثامنة ملؤتمر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد ،أقام فريق املجتمع املدني التابع ملكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات والجريمة ،بالرشاكة مع املرصف األوروبي لإلنشاء والتعمري،
مناسبة ضمت فريقا ً نسائيا ً لعرض األفكار وأفضل املمارسات لتنفيذ
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف جنوب رشق أوروبا
(أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،كانون األول/ديسمرب )2019

تعزيز إمكانية وصول منتجات التنمية البديلة إىل
األسواق بتصدير

التصدي ملشكلة املخدرات العاملية
قدمنا يف عام  2019املساعدة لتحسني خدمات العالج والرعاية
وإعادة التأهيل يف  22بلدا ،استفاد منها زهاء  39 000شخص
يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات .ففي أفغانستان
والبلدان املجاورة ،مثال ،تم توفري خدمات محسنة لنحو
 12 000طفل معرضني للمخدرات .ويف جمهورية إيران
اإلسالمية ،ساهم برنامج “األرس القوية” يف تحسني صحة
األطفال الذين يعيشون يف أوساط أرسية صعبة وتمكينهم من
النمو يف ظروف مأمونة.
أما فيما يتعلق بالجهود العاملية ملواجهة أزمة املؤثرات األفيونية،
قدمت املنظمة  2 698معيارا مرجعيا للمخدرات الخاضعة
للمراقبة وسالئفها إىل  115مختربا يف  51بلدا ،ودعمت شبكة
تتألف من  289مختربا متخصصا يف فحوص وتكسكولوجيا
املخدرات لألغراض الجنائية يف  90بلداُ .
وقدم الدعم إىل أجهزة
إنفاذ القانون بتوفري أكثر من  1 400مجموعة من مجموعات
أدوات اختبار املخدرات والسالئف يف امليدان ،وإتاحة التدريب
املتخصص عىل تعرف املخدرات والسالئف وتحليلها.

71

طنا من البن املشهود بإنتاجه وفق املعايري الدولية
للتجارة املنصفة ،للحد من زراعة املحاصيل غري
املرشوعة

تزويد أكثر من

النساء والفتيات هن أكرب ضحايا جرائم القتل املرتكبة
من قبل العشري/أحد أفراد األرسة وجرائم القتل من قبل
العشري
إناث

عد ُد من يُقتلون بسبب الجريمة املنظمة يساوي عدد من
ً
مجتمعة
يُقتلون يف كافة النزاعات املسلحة

ذكور

•82

•64

•19

•18

•36

•81

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺸﺮﻴ

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺸﺮﻴ/
أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎة

ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﻘﺘﻞ
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~1
مليون
قتيل

~1
مليون
قتيل

قتىل النزاعات املسلحة
2017-2000

قتىل الجريمة املنظمة
2017-2000

12 000

أخصائي يف مجال مكافحة الفساد من أكثر من
 70بلدا ً بخدمات استشارية لصياغة الترشيعات
والسياسات
أحد املشاركني يتصفح الكتيب الخاص باملناسبة التي أقيمت احتفاال ً باليوم
الدويل ملكافحة تعاطي املخدرات واالتجار غري املرشوع بها (نيويورك31 ،
أيار/مايو )2019
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عملنا يف مجال مكافحة اإلرهاب
إرشاك أكثر من

170

دولة عضوا ً يف أنشطة االتصال وبناء القدرات يف
مجال مكافحة اإلرهاب

لن نتمكن من بناء مجتمعات قادرة
عىل التصدي لتهديدات اإلرهاب املتطورة إال
باالستثمار يف تعددية األطراف.
فالديمري فورونكوف وكيل األمني العام ،مكتب مكافحة اإلرهاب

إرشاك أكثر من

7 300

فرد يف أنشطة االتصال وبناء القدرات
تنفيذ

71

عضوات املجتمع املحيل يف منطقة الفالح بطهران يشاركن يف جلسة من جلسات مبادرة “األرس القوية” التي تنفذها املنظمة غري الحكومية ،جمعية دعم التعايف.
وتساعد املبادرة عىل تحسني صحة ونمو األطفال الذين يعيشون يف ظروف عائلية صعبة (طهران ،إيران)2019 ،

منع اإلرهاب
ال يزال تعزيز التعاون الدويل عىل مكافحة اإلرهاب وتعزيز
الرشاكات بني مكونات املجتمع بأرسه من أولويات األمم
املتحدة .ففي عام  ،2019دعمنا سبعة مؤتمرات إقليمية رفيعة
املستوى تناولت قضايا مكافحة اإلرهاب ون ّ
ظمنا “أسبوعً ا
افرتاضيًا ملكافحة اإلرهاب” خالل أزمة كوفيد .19-وتيرس
منصة األمم املتحدة لتنسيق شؤون مكافحة اإلرهاب التي
استحدثت مؤخرا تبادل املعلومات بني الـ  193دولة عضوا
والتعاون فيما بينها.
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وعززنا أيضا مساعدتنا التقنية للدول األعضاء من خالل اتفاق
األمم املتحدة العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب ،الذي انضم إليه
 43كيانا تبذل جهودا مشرتكة يف مجاالت التخطيط وتعبئة
املوارد والتنفيذ .وشمل ذلك عدة مبادرات رئيسية ملكافحة
التطرف وسفر اإلرهابيني وتمويلهم وحصولهم عىل األسلحة؛
ومساعدة ضحايا اإلرهاب؛ ومعالجة الحالة الخطرية للنساء
واألطفال املرتبطني بالجماعات اإلرهابية املدرجة يف قوائم
اإلرهابيني التي وضعتها األمم املتحدة ،بوسائل من بينها
اإلعادة إىل الوطن ،واملالحقة القضائية ،وإعادة التأهيل،
وإعادة اإلدماج.

برنامجا ً ومرشوعا ً لبناء القدرات بميزانية إجمالية
قدرها  60,4مليونا ً من دوالرات الواليات املتحدة
يف جميع املجاالت التي تغطيها اسرتاتيجية األمم
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
انضمام

43

رشيكا ً إىل اتفاق األمم املتحدة العاملي لتنسيق
مكافحة اإلرهاب
تنظيم

7

مؤتمرات إقليمية رفيعة املستوى بشأن مكافحة
اإلرهاب حرضها أكثر من  3 200مشارك يف املجموع
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عادلة راز ،املمثلة الدائمة ألفغانستان لدى األمم املتحدة ،تديل بمالحظات أثناء انطالق اجتماع مجموعة أصدقاء ضحايا اإلرهاب
(نيويورك 25 ،حزيران/يونيه )2019

مكافحة اإلرهاب
يساعد برنامج األمم املتحدة ملكافحة سفر اإلرهابيني ،الذي أُعلن عنه يف عام  ،2019الدول األعضاء عىل تطوير قدراتها عىل
استخدام معلومات املسافرين يف الكشف عن سفر اإلرهابيني والتصدي له ،انسجاما مع أحكام قرار مجلس األمن .)2017( 2396
وقد بلغ عدد الدول األعضاء املشاركة يف الربنامج  36دولة عضوا يف تموز/يوليه .2020
برنامج األمم املتحدة ملكافحة سفر اإلرهابيني
معلومات السفر
جمع (نافذة واحدة)

السفر
الجوي

السفر
البحري

البيانات
البيومرتية

جمع املعلومات املسبقة عن املسافرين/
بيانات سجل أسماء الركاب

*

تنبيهات آنية
نرش

وحدة معلومات الركاب
تحليل

قوائم
املراقبة

الضبط
املستند إىل
القواعد

بحث
السوابق

ضبط اإلرهابيني  /املجرمني الخطريين
مع الحرص عىل حماية حقوق اإلنسان

فالديمري فورونكوف ،وكيل األمني العام ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،يلتقي بخمسة قادة شباب ينشطون يف الجهود الرامية إىل منع التطرف العنيف
املفيض إىل اإلرهاب ومكافحته داخل مجتمعاتهم املحلية (نيويورك 18 ،تموز/يوليه )2019

السلطات
الوطنية
املختصة

السلطات
الدولية
املختصة

قواعد
البيانات
الدولية

تنبيه السلطات
املعنية

* برنامج مشرتك بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للرشطة الجنائية
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