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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
   والعشرونالثالثةالدورة 

  ٢٠١٤مايو /أيار ١٦-١٢فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ) ه( ٥البند 

توحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
والدول األعضاء وتنسيقها يف جمال منع اجلرمية والعدالة 

 ى لدعم أعمال مكتب األمم املتحدةأنشطة أخر: اجلنائية
  املعين باملخدِّرات واجلرمية، وخصوصاً أنشطة شبكة

   ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةبرنامج األمم املتحدة
       غري احلكومية وغريها من اهليئات واملنظمات

     أعمال معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة    
     ني العامرة من األممذكِّ    

حيتوي تقرير جملس أمناء معهد األمم املتحـدة األقـاليمي ألحبـاث اجلرميـة والعدالـة، الـوارد طـّي                    
دَّ عمـالً بـالقرار   هذه املـذكرة، علـى معلومـات عـن األنـشطة الـيت اضـطلع هبـا املعهـد، وقـد أُعِـ               

، بـأن ُيبلـغ    ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢الذي اختذه جملس األمناء، يف اجتماعه املعقود يف         
اجمللس االقتصادي واالجتماعي، عن طريق جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، عن عمـل املعهـد               

  ).١٩٨٩/٥٦مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (وفقاً لنظامه األساسي 

                                                         
  * E/CN.15/2014/1. 
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      األنشطة الرئيسية ملعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة    
      لس األمناءتقرير جم    

    مةمقدِّ  -أوالً  
ــة       -١ ــاليمي ألحبــاث اجلرميــة والعدال ــِشئ معهــد األمــم املتحــدة األق يف عــام ") املعهــد("أُن

 من جانب اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي، ويتـولَّى إدارتـه جملـُس أمنائـه الـذي يقـدِّم                    ١٩٦٨
ــاعي    ــصادي واالجتم ــس االقت ــة إىل اجملل ــارير دوري ــع  ،تق ــة من ــق جلن ــة   عــن طري ــة والعدال  اجلرمي

 بـه الـيت تقـضي بـأن يـساعد املنظمـات             ةويسترشد برنامج عمل املعهد بالواليـة املنوطـ       . اجلنائية
احلكومية الدوليـة واملنظمـات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف صـوغ سياسـات حمـسَّنة                    

وض بــاألمن وخدمــة وتتمثَّــل مهمَّتــه يف النــه. وتنفيــذها يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة
ووفقـاً للنظـام الـداخلي للمعهـد،        . العدالة وبناء السالم دعماً لسيادة القانون والتنمية املستدامة       

وقـد سـاهم التنفيـذ املمتـاز        . ل مجيع األنشطة اليت يـضطلع هبـا املعهـد عـن طريـق التربعـات               موَُّت
  .ضع الربامج ومتويلهالربامج املعهد وكفاءة وجناعة إدارة أعماله يف التوسع الكبري يف و

ر معلومـات وخـدمات     ويقوم املعهد بأنشطة حبث وتـدريب ذات توجُّـه عملـي، ويـوفِّ              -٢
. ذ أنــشطته علــى الــصعيدين األقــاليمي والــوطين بنــاًء علــى طلــب احلكومــات  استــشارية، وينفِّــ

ألمنيـة  صة وميادين خمتارة تتعلـق باجلرميـة والعدالـة واحلوكمـة ا           صِّعمل املعهد يف جماالت متخ    يو
. ومكافحة اإلرهاب، موفِّراً قيمة مضافة ملنع اجلرمية والنهوض بالعدالة وتعزيز حقوق اإلنـسان            

أيضاً حمفالً للتشاور والتعاون بشأن مسائل حـساسة يف جمـاالت احلوكمـة األمنيـة               املعهد  ويوفِّر  
شركاء، مثـل  ومنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، إذ يعمـل كوسـيط نــزيه يف اجلمـع بـني خمتلـف الـ                    

داً الدول األعضاء واملؤسسات البحثية واملنظمات الدولية واجملتمع املـدين، ويـصوغ هنجـاً موحَّـ        
  .بشأن التصدِّي للتحدِّيات املشتركة

مــسار التوجُّــه االســتراتيجي للمعهــد جملــس األمنــاء عــن أعمــال املعهــد ويرســم تقريــر   -٣
التحـدِّيات الـيت   إجنازات املعهـد و س، كما يبيِّن لاجمل يضعهاوأنشطته بشأن تلبية األولويات اليت  

  :وتندرج أعمال املعهد يف إطار ستة جماالت مواضيعية، وهي. ايواجهه
   الذي يتهدَّد األمن والتنمية؛املنظَّمةمكافحة خطر اجلرمية   )أ(  
  زيادة كفاءة نظم العدالة اجلنائية ومحاية الفئات املستضعفة؛  )ب(  
  ؛وتطبيقهنائي الدويل  القانون اجلتعزيز  )ج(  
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 ، تعزيــز حقــوق اإلنــسانيف جمــال ات وبنــاء القــدر، أفــضل املمارســاتتبــادل  )د(  
  وحتسني سبل الوصول إىل اخلدمات؛

  احلوكمة األمنية والتصدي جلاذبية اإلرهاب؛   )ه(  
  .بناء القدرات يف جمايلْ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية: مالتدريب والتعليم املتقدِّ  )و(  

    
     الذي يتهدَّد األمن والتنميةاملنظَّمةمكافحة خطر اجلرمية   -ثانياً  

 الـذي يتهـدَّد   املنظَّمـة كافحة خطر اجلرميـة  الغرض من اجملال املواضيعي اخلاص مب    ل  يتمثَّ  -٤
تقويـة مؤسـسات العدالـة اجلنائيـة وزيـادة القـدرة الفنيـة للممارسـني يف جمـال           يف  األمن والتنمية   
 تكفـل ل رئيسية لدعم اعتمـاد سياسـات        جماالت تدخُّ  من خالل حتديد     املنظَّمة مكافحة اجلرمية 

  .املنظَّمةلألخطار اجلديدة والناشئة اليت تطرحها اجلرمية بفعالية التصدِّي 
    

     وعائداهتا غري املشروعةاملنظَّمةاجلرمية مكافحة : التزييف  - ألف  
ظـاهرة عامليـة    : التزييف"ر املعنون    التقري ٢٠٠٧استحدث املعهد، منذ أن نشر يف عام          -٥

برنامج أحبـاث تطبيقيـة   ، )Counterfeiting: a Global Spread, a Global Threat" (وخطر عاملي
 الـيت   املنظَّمـة مـن األنـشطة احلامسـة للجماعـات اإلجراميـة           شامالً بشأن مسألة التزييف باعتباره      

  .د سالمة املستهلك وأمنهتهدَّت
    

  التشريعات القائمة بشأن عائدات اجلرمية واسترداد املوجودات مقارنة وحتليل   - ١  
    ومدى انطباقها على قضايا التزييف 

إجراءات دوائر األعمال لوقـف     "  من مبادرة  بدعمجنز املعهد،   أ،  ٢٠١٣أبريل  /يف نيسان   -٦
ــاً قــارن وحلَّــ  ل  التابعــة"التزييــف والقرصــنة ت ل التــشريعاغرفــة التجــارة الدوليــة، مــشروعاً حبثي

 مبــصادرة عائــدات اجلرميــة واســترداد املوجــودات، وحبــث يف مــدى إمكانيــة االســتفادة  اخلاصــة
ــة يف قــضايا التزييــف   لــت يف إطــار هــذا املــشروع تــشريعات لكــل مــن   لِّوُح. منــها كــأداة فعال

ومشـل العمـل    . ستراليا وإيطاليا وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية         أ
ي مجع البيانات والتحليـل املقـارن وإجـراء مقـابالت مـع خـرباء وطنـيني ودولـيني وممـثلني                     البحث

 لعائـدات   الفّعالـة عن الوكاالت، وذلك من أجـل حتديـد أفـضل املمارسـات يف جمـال املـصادرة                  
 امللكيــةمــصادرة عائــدات جــرائم : "رض التقريــر النــهائي املعنــونوُعــ. جــرائم امللكيــة الفكريــة

ســيما املــؤمتر  ، يف عــدة مــؤمترات دوليــة، وال"عــصرية لــردع التزييــف والقرصــنةأداة : الفكريــة
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ــرة مــن        ــذي عقــد يف اســطنبول يف الفت ــد والقرصــنة، ال ــسابع ملكافحــة التقلي ــاملي ال    إىل ٢٤الع
، واملؤمتر الدويل السابع ملكافحة جرائم امللكيـة الفكريـة، الـذي عقـد              ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦

  . ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٧ إىل ١٥يف دبلن يف الفترة من 
، بـدأ املعهـد، بالتـشارك مـع وزارة التنميـة االقتـصادية يف        ٢٠١٣ينـاير   /ويف كانون الثاين    -٧

إيطاليــا، يف تنفيــذ مــشروع حبثــي جديــد يهــدف إىل حتليــل مــدى انطبــاق التــشريعات املتعلقــة    
ــودات    ــترداد املوجـ ــة الـــصناعية واسـ ــرائم امللكيـ ــا، مـــن أجـــل  مبـــصادرة عائـــدات جـ يف إيطاليـ

واسـتتبع ذلـك املـشروع      . االستخدام احملتمل لتلك املوجـودات املـصادرة يف التنميـة االقتـصادية           
 املنظَّمـة البحثي إجراء حتليل متعمق للممتلكات والشركات املصادرة من اجلماعات اإلجراميـة            

يص املوجـــودات الـــضالعة يف التزييـــف، والـــيت تـــديرها حاليـــاً الوكالـــة الوطنيـــة إلدارة وختـــص 
م إىل احلكومـة  د تقريـر حبثـي ويقـدَّ   وسُيَع. املنظَّمةاملضبوطة واملصادرة من اجلماعات اإلجرامية     

ــصدد     ــة يف هــذا ال ــة اختــاذ إجــراءات عملي ــسري إمكاني ــة لتي ــادل  . اإليطالي ــع املعهــد إىل تب ويتطل
  . الدروس املستفادة مع بلدان أخرى

    
 يف إنتاج األدوية املنظَّمةلوع اجلماعات اإلجرامية ضمكافحة املبادرات الرامية إىل   - ٢  

     هبا االجتارفة واملزيَّ
ــه ثــالث ســنوات، خمــصَّ    -٨ ــدة ملكافحــة ضــلوع   دخــل مــشروع مدت ص لبحــث ســبل جدي

. ٢٠١٣ هبا، مرحلته النهائيـة يف عـام         االجتارفة و مة يف إنتاج األدوية املزيَّ    مجاعات إجرامية منظَّ  
نشطة املشروع إدارة عملية وضع استراتيجية اتـصاالت تـشمل       ، ستشمل أ  ٢٠١٤وخالل عام   

ى التعـاون بـني إيطاليـا ورومانيـا واململكـة           وأدَّ. القطاعني العام واخلاص للتصدي لتلك األدوية     
ــدَّ     ــف، وقـ ــة التزييـ ــيني مبكافحـ ــصلحة معنـ ــحاب مـ ــة أصـ ــشاء جمموعـ ــدة إىل إنـ ــد املتحـ م املعهـ

  . لتلك اجملموعةاإلرشادات 
    

     إعادة استثمار رأس املال غري املشروع يف االقتصاد املشروع ليةعمحتليل   - ٣  
، بدأ املعهد مشروعا جديداً يرمي إىل حتليـل الطريقـة الـيت تعيـد           ٢٠١٣يونيه  /يف حزيران   -٩
شروعة يف االقتـصاد املـشروع،   املـ موال غـري  األ استثمار رؤوس   املنظَّمة اجلماعات اإلجرامية    هبا

وستشمل املبادرة أيضا إجـراء     .  إيطاليا الوضع يف  تركز على    جتريبية وذلك بتنفيذ منهجية حبث   
وكامتــداد للمبــادرة، ســيكون . تقيــيم ألثــر رأس املــال غــري املــشروع علــى االقتــصاد املــشروع 

بإمكان املعهد أن يقدم املساعدة إىل احلكومات، بناء على طلبها وكجزء من اسـتراتيجيته ملنـع                
  . هامية واسترداداجلرمية، يف تعقب عائدات اجلر
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    استخدام تكنولوجيا مكافحة التزييف : الشراكة مع القطاع اخلاص  - ٤  
  ، شــرع املعهــد، بــدعم مــايل مــن القطــاع اخلــاص،  ٢٠١٣ديــسمرب /يف كــانون األول  -١٠
تنفيــذ ، يف  لــوزان، سويــسرايقــع مقرهــا يفللحلــول األمنيــة الــيت  " SICPA"ال ســيما شــركة و

ىل عـرض أنـشطة وقـصص جنـاح لـشركات تعمـل مـع احلكومـات             مبادرة حبثية جديدة هتدف إ    
ــة ملكافحــة التزييــف حب لتزويــدها ــادرةويتمثــل اهلــدفان . لــول تكنولوجي ــة املهمــان للمب  يف محاي

ــضرائب         ــات يف حتــسني حتــصيل ال ــم احلكوم ــف اخلطــرة ودع ــات التزيي ــن عملي ــستهلكني م امل
ــرادات ــل يف   . واإلي ــادرة فتتمث ــة مــن املب ــة الثاني ــا املرحل ــادل   أم ــصة لتب ــشاء من ــة إن ــيم إمكاني  تقي

املعلومات وأفـضل املمارسـات املتعلقـة بتكنولوجيـا مكافحـة التزييـف بـني اجلهـات الفاعلـة يف                    
  . القطاع العام والقطاع اخلاص

    
     يف اجلرائم السيربانية املنظَّمةمكافحة ضلوع اجلماعات اإلجرامية   -باء  

   املنظَّمةسيب وضلوع اجلماعات اإلجرامية  قراصنة احلواحتديد مساتأحباث بشأن   - ١  
    يف اجلرائم السيربانية 

 قراصـنة   بتحديـد مسـات   ، عـرض املعهـد نتـائج أنـشطته البحثيـة املتعلقـة              ٢٠١٣يف عام     -١١
ــة    ــات اإلجراميـ ــلوع اجلماعـ ــيب وضـ ــةاحلواسـ ــالل   املنظَّمـ ــسيربانية، وذلـــك خـ ــرائم الـ  يف اجلـ
رري السياسات، مثل أكادمييـة القـانون األورويب،        مشاورات رئيسية أجراها مع املمارسني ومق     

ــسيربانية يف بروكــسل     و ــر العاصــمة، ومــؤمتر االســتخبارات ال ــاملي يف اجلزائ مركــز التجــارة الع
وكان هنـاك تركيـز خـاص علـى تعزيـز الـشراكات بـني               .  يف بروكسل  EUhackathonومسابقة  

 واحتـاد لفـضاء الـسيرباين يف هولنـدا،    القطاعني العام واخلاص، بالتعاون مع املركز الوطين ألمن ا   
وأســهم املعهــد يف تــدريب قــضاة وحمــامني ومــدعني  . مايكروســوفت ملكافحــة اجلرميــة الرقميــة 

، ٢٠١٣مـارس  /عامني من خالل العروض اإليضاحية اليت قـدمها يف جامعـة هـامبورغ يف آذار      
 الـيت عقـدت يف إطـار       وأثناء احللقة الدراسية بشأن جـرائم اإلنترنـت والتحليـل اجلنـائي الرقمـي             

برنـــامج التعـــاون بـــني االحتـــاد األورويب وماكـــاو يف امليـــدان القـــانوين، وحلقـــة العمـــل بـــشأن 
التهديدات اجلديدة اليت يتعرض هلا الفضاء السيرباين، اليت استـضافتها شـركة يونيـسيس، وهـي                

  . شركة عاملية لتكنولوجيا املعلومات
    

    سيربانية وأمن الفضاء السيرباين تبادل املعلومات بشأن اجلرائم ال  - ٢  
أعــد املعهــد، مبــشاركة فرقــة العمــل األوروبيــة املعنيــة بــاجلرائم اإللكترونيــة، استعراضــاً   -١٢

 يف جمـال اجلـرائم الـسيربانية وأمـن          "وجهات نظـر ومقترحـات    : تبادل املعلومات " عنوانهمكتبياً  
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 فيهـا   نمهة يف قاعـدة بيانـات حيـددو       ملـسا اإىل  عـي الـشركاء املهتمـون       ُدوقـد   . الفضاء الـسيرباين  
  .  الوطين والدويل اليت يشترك فيها القطاعان العام واخلاصينيخمتلف املبادرات على املستو

    
    اجلرائم السيربانية، واإلرهاب السيرباين، مبا يف ذلك املسح البيئي   - ٣  

ت  مالحقـــة اجلماعـــاأحـــدمها عـــن: ، بـــدأ املعهـــد تنفيـــذ مـــشروعني ٢٠١٣يف عـــام   -١٣
 يف مرحلــــة مبكــــرة باســــتخدام نظــــم املــــسح البيئــــي والــــنظم القانونيــــة املنظَّمــــةاإلجراميــــة 

وينفـذ املـشروعان بالتعـاون      ". األمن على حافـة الـشبكة     " واآلخر عن مشروع  واالستخباراتية؛  
ويـشارك املعهـد    .  علـم اجلرميـة وخـرباء قـانونيني         يف الوثيق مع شركاء يف إنفاذ القـانون وخـرباء        

جــدول األعمــال البحثــي األورويب يف جمــال اجلــرائم الـــسيربانية      "املــشروع املعنــون   أيــضا يف  
 يف عـي إىل أن يـصبح عـضواً   ، كمـا دُ ٢٠١٤، الذي سيبدأ تنفيذه يف عام    "واإلرهاب السيرباين 

  . نشأ حديثاًُمـالفريق االستشاري للمركز األورويب للجرائم السيربانية ال
    

     وخصوصاً الشركات ،نية على االقتصادتقييم أثر اجلرائم السيربا  - ٤  
ــاين   -١٤ ــشرين الث ــوفمرب /يف ت ــ، ٢٠١٣ن ــد، يف نظَّ ــام املعه ــدة   لوك ــاع مائ ــا، اجتم ، إيطالي

 مـــع التركيـــز علـــى ،مـــستديرة دوليـــاً ملناقـــشة أثـــر اجلـــرائم الـــسيربانية احلـــايل علـــى االقتـــصاد
أمن الفـضاء الـسيرباين    يف جمال   جيِّدةعرض املشاركون حاالت حمددة وممارسات      و. الشركات

ن مكتــب الــشرطة األورويب، عــوحــضر االجتمــاع ممثلــون . علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل 
ن مـصارف إيطاليـة، إىل      ممثلون عـ  واملفوضية األوروبية، ووزارة التنمية االقتصادية يف إيطاليا، و       
ــب ممثلــي كيانــات هامــة مــن القطــاع اخلــاص، مثــل        ة والرابطــ eBayو Bulgari شــركيتجان

  . رباب العملألاإليطالية 
    

    مكافحة اجلرمية البيئية   -جيم  
     غري مشروع  بالنفايات السامة والتخلص منها على حنواالجتارضلوع الشبكات اإلجرامية يف   - ١  

 احلالية والناشئة املتعلقـة باجلرميـة البيئيـة،      خطارتنفيذاً لتوصيات املؤمتر الدويل املعين باأل       -١٥
عهد باالشتراك مـع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة ووزارة البيئـة ووزارة العـدل يف                 الذي نظمه امل  
، واصـل املعهـد أعمالـه البحثيـة التطبيقيـة           ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ و ٢٩إيطاليا يومي   

 علـى حنـو غـري       ا بالنفايات السامة والتخلص منه    االجتاراملتعلقة بضلوع الشبكات اإلجرامية يف      
ولتعزيــز قــدرات . املعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة غــري القانونيــةنفايــات ا مــشروع، ال ســيم

 الدوليــة املنظَّمــةالبلــدان علــى التــصدي هلــذه الظــاهرة املتناميــة، انــضم املعهــد إىل احتــاد تقــوده   
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للشرطة اجلنائية بغيـة تنفيـذ مـشروع ملكافحـة هـذه التجـارة وحتديـد التـدابري املناسـبة للتـصدي                   
  . فلّزات على احملتويةلنفايات لالقانوين لتصدير غري ل

    
    حالة إيطاليا : مكافحة اجلرمية البيئية والفساد  - ٢  

لدراسـة الـصالت بـني اجلرميـة البيئيـة والفـساد يف       حاليـة أخـرى   مت مبـادرة حبثيـة     مُِّص  -١٦
اجلرمية البيئيـة،    احلالية والناشئة املتعلقة ب    خطاروعمالً بتوصيات املؤمتر الدويل املعين باأل     . إيطاليا

يستهل املعهد حالياً دراسة ُمعمَّقة للصكوك القانونية الدوليـة املتـصلة باجلرميـة البيئيـة مـن أجـل                   
  . لجرمية البيئيةل التصديالتوصية بالتغيريات اليت قد يتعّين إجراؤها لضمان فعاليتها يف 

    
  : ملشروعة إىل األسواق ااملنظَّمةمكافحة دخول اجلماعات اإلجرامية   - دال  

    الثمينة واألحجار الكرمية  الفلزَّات
     عرب الوطنية املنظَّمة بالفلزَّات الثمينة واجلرمية االجتاردراسة عن الصالت القائمة بني   - ١  

 الدويل غري املـشروع بـالفلزات الثمينـة مـصدرا هامـا لتمويـل اجلماعـات              االجتارأصبح    -١٧
  . ت يف التشريعات الوطنية والتجارة الدولية اليت تستغل الثغرااملنظَّمةاإلجرامية 

 إلجـراء دراسـة     ، املعهـدَ  ٢٠١٣/٣٨وقد دعا اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره          -١٨
 غــري املــشروع بــالفلزات االجتــار عــرب الوطنيــة واملنظَّمــةشــاملة عــن الــصالت احملتملــة بــني اجلرميــة 

قيـا، بوضـع مـشروع لدراسـة تلـك الـصالت            وقام املعهد، بدعم من حكومة جنـوب أفري       . الثمينة
  . ٢٠١٥وسيقدمه إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الرابعة والعشرين عام 

    
     األحجار الكرمية امللونة سوق يف املنظَّمة اجلماعات اإلجرامية دخولمعاجلة مسألة   - ٢  

و، إيطاليــا، اجتماعــاً لفريــق ، عقــد املعهــد يف تورينــ٢٠١٣أبريــل مــن عــام /يف نيــسان  -١٩
 باألحجار الكرمية امللونة، وذلك بالتعـاون مـع معهـد           يتعلقشروع جديد   مبخرباء بشأن مقترح    

وحـضر االجتمـاع ممثلـون عـن        . فيينا الدويل للعدالة والرابطة الدوليـة لألحجـار الكرميـة امللونـة           
 ومجهوريـة    والربازيل وبلجيكـا    بلدان، مبا فيها االحتاد الروسي     القطاعني العام واخلاص من عدة    
كولومبيــا و وسويــسرا والــصني وفرنــسا وكنــدا  وســري النكــاترتانيــا املتحــدة وجنــوب أفريقيــا

 دراسة جدوى إنشاء آلية لتعقـب        االجتماع يف   أحد أهداف  ومتثل. كينيا وموزامبيق والنمسا  و
ماعــات ، ومكافحــة ضــلوع اجل مبنــشئهامنــشأ األحجــار الكرميــة امللونــة وإصــدار شــهادات      

فـق علـى أن يقـوم املعهـد، يف املرحلـة األوىل مـن               واتُّ.  يف سلـسلة اإلمـدادات     املنظَّمـة اإلجرامية  
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املبادرة، وبالشراكة مع القطـاع اخلـاص، بإعـداد دراسـة تقييميـة لـصناعة األحجـار الكرميـة يف                    
 حنـو  وسـيكون ذلـك مبثابـة خطـوة أوىل    . بلدان اإلمداد الرئيسية الـيت حـضرت اجتمـاع اخلـرباء       

  . إنشاء آلية إلصدار شهادات املنشأ
    

     واإلرهاب الدويل والتنمية املنظَّمةالصلة بني اجلرمية   - هاء  
استجابة لطلبات قدمتها دول أعضاء بشأن توفري إرشادات عن كيفية معاجلـة املـسائل                -٢٠

هــد اجتماعــاً  واإلرهــاب والتنميــة، ســوف يعقــد املعاملنظَّمــةاملتــصلة بتزايــد الــصلة بــني اجلرميــة 
. الذي تشكله تلـك الـشبكات     اخلطر   بغرض زيادة فهم     ٢٠١٤ليومني يف الربع األول من عام       

 أيضا أفضل السبل ملساعدة الدول األعضاء علـى التـصدي     هذه املشاورة شف  كويتوقع أن تست  
  . اجلديدةاألخطار لتلك 

    
    ضعفةزيادة كفاءة نظم العدالة اجلنائية ومحاية الفئات املست  -ثانياً  

يتمثل اهلدف من اجملال املواضيعي اخلـاص بزيـادة كفـاءة نظـم العدالـة اجلنائيـة ومحايـة                     -٢١
الفئــات املستــضعفة يف تعزيــز فعاليــة نظــام العدالــة اجلنائيــة حلمايــة الفئــات املستــضعفة وضــحايا 

ميـة واألمـن،   اجلرمية عن طريق تعزيز الُنهج اليت تراعي االعتبارات اجلنسانية فيما يتعلق مبنع اجلر            
   .وخباصة يف البيئات احلضرية

    
    تعزيز القدرات يف جمال قضاء األحداث   - ألف  

    مبيق ابناء القدرات بغرض توفري محاية حقوق اإلنسان ألكثر الناس ضعفاً يف موز    
ُينفِّذ املعهد مشروعاً منوذجياً يهدف إىل بناء القدرات اخلاصة حبمايـة حقـوق اإلنـسان          -٢٢

وســوف يــسهم املــشروع يف حتقيــق نــواتج احلوكمــة إلطــار . مبيــقااس ضــعفاً يف موزألكثــر النــ
سـيادة  قراطي واإلنـصاف و   ة، وخباصـة تعزيـز نظـم احلكـم الـدمي          األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائي   

ويقدم املعهـد الـدعم إىل وزارة العـدل، والنائـب العـام املعـين          . القانون واحترام حقوق اإلنسان   
 املخـالفني للقـانون،   القـصَّر ، ووزارة الداخليـة فيمـا خيـص التعامـل مـع          القصَّر وحمكمة،  لقصَّربا

وسـوف  . وخباصة من خالل تنقيح دليل تشريعي وتـشريعات متعلقـة حبمايـة النـساء واألطفـال               
وُيـنظم املعهـد    . توزع ثالثة آالف نسخة من الدليل على معاهـد الـشرطة والـدورات التدريبيـة              

.  املخـالفني للقـانون    القـصَّر  الذين يعملـون مـع       ضاة وأعضاء النيابة العامة   لقأيضاً تدريباً خاصاً ل   
  الدولية للـهجرة،   املنظَّمة و مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    ويصيغ املعهد، بالتعاون مع     

جمموعة إرشـادية مـن إجـراءات التـشغيل املعياريـة الوطنيـة لـإلدارة املتكاملـة للحـدود، تتـضمن             
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بتقييم الـسمات وحتديـد اهلويـة واإلحالـة ومحايـة املهـاجرين والالجـئني وتقـدمي           إجراءات تتعلق   
  . التعامل مع املهاجرين غري الشرعيني بطريقة إنسانيةإىل املساعدة هلم، باإلضافة 

    
    احلد من َمواطن الضعف  - باء  

  تعزيز قدرات منظمات اجملتمع املدين لتمكني الفئات املستضعفة من املشاركة   - ١  
    العملية الدميقراطية  يف
، قـدرات عـدد     "إمساع صوت األشـد ضـعفاً     "يعزِّز املعهد، من خالل مشروعه املعنون         -٢٣

من منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل على متكني الفئات املستضعفة، وخباصة النـساء والـشباب               
ــن حقــ        ــدفاع ع ــة وال ــة التنمي ــة وخط ــة الدميقراطي ــشاركة يف العملي ــن امل ــال، م وقهم يف واألطف

ويركز املشروع على مساعدة منظمات اجملتمع املـدين بتقـدمي معلومـات مـن خـالل                . موزامبيق
. أكثر القنوات فعالية من حيث التكلفة وأيسرها مناالً يف ذلك البلد، وخباصـة اإلذاعـة الوطنيـة                

 واهلدف العام مـن هـذا املـشروع هـو إمسـاع صـوت أكثـر الفئـات استـضعافاً يف احلـوار املتعلـق               
 واإلســهام يف مــشاركة مجيــع مــواطين ذلــك البلــد يف حتديــد شــكل خطــة موزامبيــقبالتنميــة يف 

وبالتعـاون مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة وصـندوق األمـم         . تنميـة وطنيـة شـفافة ومنـصفة    
املتحدة للسكان، يقوم املعهد بإعداد وإصدار برامج إذاعية تـستهدف القُـصَّر، وخباصـة بـرامج                

القُـصَّر  فل والوصول إىل العدالة، مع التركيز بـشكل خـاص علـى منـع اجلرميـة و                عن حقوق الط  
  . لقانونل خالفنياملاملعرَّضني للمخاطر أو 

    
    منع التمييز ضدَّ املصابني باملََهق ومحايتهم من القتل  - ٢  

ــسان األساســية يف          -٢٤ ــوق اإلن ــة حق ــز محاي ــي لتعزي ــشروع البحث ــذ امل ــد تنفي واصــل املعه
اعات الثقافيـة، وخباصـة فيمـا يتعلـق بـالتمييز ضـد املـصابني بـاملََهق ومحايتـهم مـن                     ظروف الصر 

 بـشأن   مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان       ، أسهم املعهد يف تقرير      ٢٠١٣ويف عام   . القتل
املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعـة         ) A/HRC/24/57(األشخاص املصابني باملََهق    

وبالتعـاون مـع رابطـة      . ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ١٣ املؤرخ   ٢٣/١٣ابة لقرارها   والعشرين استج 
 بـدأ مـشروع صـغري       يف زمبابوي ومؤسـسة مـشاريع الـصحة العامـة يف أفريقيـا،            باملََهق  املصابني  

. مـن خـالل اّتبـاع هنـج تـشاركي جمتمعـي            املـصابني بـاملََهق   للتصدي للمشكالت اليت يواجههـا      
  .يف بلدان أفريقية أخرىيبـي روع التجروميكن تكرار تطبيق هذا املش
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    عالج املتعاطني وإعادة تأهيلهمبناء القدرات بشأن منع تعاطي مواد اإلدمان و  - ٣  
خطـة إقليميـة ملنـع       إيطاليـا، تنفيـذ      واصل املعهد، بالتشارك مع سـلطات إقلـيم كاالبريـا،           -٢٥

تكامل اجلهـود   يبـي  التجراملشروع  يسِّر  ُيو .هاتعاطيوالتأهيل مل عالج  توفري ال تعاطي مواد اإلدمان و   
 ومواءمتــها علــى حنــو يتَّفــق مــع خمتلــف  يِّــدةالوطنيــة والدوليــة الراميــة إىل اســتبانة املمارســات اجل 

تبادل أفضل املمارسات والـسياسات فيمـا   وملتقى للحوار  وسيكون املشروع   .السياقات الوطنية 
 . تعاطي املخدِّرات والعدالة اجلنائيـة والـصحة      بني االختصاصيني املمارسني يف جماالت الوقاية من      

رات يف ، أعـــد املعهـــد التقريـــر األول اخلـــاص باحلالـــة الوبائيـــة لتعـــاطي املخـــدِّ ٢٠١٣ويف عـــام 
  . رات وتعاطيهاوسيشكل التقرير ركناً أساسياً يف إنشاء مرصد إقليمي للمخدِّ. كاالبريا

    
    مواجهة العنف اجلنساين   - جيم  

    لي والتمييز والوصول إىل العدالة وخدمات الرعاية العنف العائ  - ١  
ــل مواجهــة العنــف اجلنــساين موقعــاً مركزيــاً يف عمــل املعهــد        -٢٦ وعقــب الدراســة  . حتت

 األعـضاء يف االحتـاد األورويب عـن         ٢٨االستقصائية الواسعة النطـاق الـيت أُجريـت يف الـدول الــ            
آثـار   جديداً يهدف إىل توفري بيانـات عـن        جتارب النساء مع العنف، أطلق املعهد مشروعاً حبثياً       

ويركز املشروع علـى العنـف      .  حقوق املرأة وعدم املساواة بني اجلنسني      األزمة االقتصادية على  
العائلي والتمييز والوصول إىل العدالة وخدمات الرعايـة، ويستكـشف االسـتراتيجيات املمكنـة              

. روف الـيت تـؤدي إىل االستـضعاف       اليت قد تساعد على احلد من املخـاطر والتخفيـف مـن الظـ             
وجيري مجع دراسات حاالت موثقة علـى املـستوى الـشعيب مـن أربعـة بلـدان يف منطقـة البحـر                      

ــة، وهــي  ــان : املتوســط دون اإلقليمي ــسا واليون ــا وفرن ــر االنكمــاش  . إســبانيا وإيطالي ــدرس أث وُي
ستجابات حكومـاهتم   االقتصادي على النساء يف بلدان منطقة البحر املتوسط دون اإلقليمية، وا          

ويهـدف املـشروع إىل معاجلـة الفجـوة         . اليت هتدف إىل التصدي له، وذلك من منظور جنساين        
القائمـــة يف البحـــوث املتعلقـــة بـــاألثر اجلنـــساين لألزمـــة االقتـــصادية علـــى الـــصعيدين الـــوطين   

  . ٢٠١٥واإلقليمي واإلسهام يف اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام 
    

    تضعفات املتأثِّرات بتعاطي املخدِّرات والكحولدعم النساء املُس  - ٢  
إدمـان املخـدِّرات واحلاجـة إىل دعـم النـساء           فيما يتعلـق ب   تشكِّل االختالفات اجلنسانية      -٢٧

. املُستـــضعفات املتـــأثِّرات بتعـــاطي املخـــدِّرات والكحـــول حتـــدِّيات تواجـــه معظـــم اجملتمعـــات 
الـشبكة املعنيـة    "املعهد املشروع املعنـون     أ  بدواستجابة لطلبات احلصول على الدعم واإلرشاد،       

، الـذي  )Drug and Alcohol Women’s Network" (والكحـول رات باملخـدِّرات  بالنـساء املتـأثِّ  
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 مناصــرة ودعــم وضــع وتنفيــذ أُنــشئت مــن خاللــه شــبكة مــن االختــصاصيني الفنــيني مــن أجــل
. احتياجـات النـساء  تدخالت قائمـة علـى األدلـة وسياسـات وممارسـات فـضلى مـصممة لتلبيـة          

التعـايف  الوقايـة والعـالج و    ويعزز املشروع هنـج يراعـي االعتبـارات اجلنـسانية جتـاه مجيـع بـرامج                 
  . املتعلقة باإلدمان، وجتاه ممارسات العمل املهنية املصممة خصيصاً للنساء

ّبـي  تعزيـز االسـتراتيجيات والتـدابري الـيت تل     اخلاص ب  ٥٥/٥ ووفقاً لقرار جلنة املخدِّرات     -٢٨
ــة خلفــض       ــشاملة واملتكامل ــربامج واالســتراتيجيات ال ــساء يف ســياق ال االحتياجــات اخلاصــة للن

 وضع املعهد سلسلة من األدوات املهنية، مثل أدلة ألفضل املمارسـات            الطلب على املخدِّرات،  
. ٢٠١٤ومنابر للـتعلم ودورات تدريبيـة علـى شـبكة اإلنترنـت، مـن املقـرر أن ُتدشَّـن يف عـام                       

وكـان للـدعم    . م املعهد أنشطة توعيـة يف بلـدان منطقـة البحـر املتوسـط دون اإلقليميـة                كما نظ 
أثـر حاسـم بالنـسبة لنجـاح       يف إيطاليـا    املقدَّم من اإلدارة املعنيـة بـسياسات مكافحـة املخـدِّرات            

نطـاق لتعزيـز املـساواة بـني     السـع  ابرناجمـاً و ، الـذي يـستحدث   واسـتمرار هـذا املـشروع املبتكـر    
معاجلة أوجه الضعف اجلنسانية، مع التركيز بوجه خاص على تعـاطي مـواد اإلدمـان               اجلنسني و 

 وعــرض املعهــد أنــشطة مــشروعه خــالل دورة التــدريب الدوليــة بــشأن  .والظــواهر املتــصلة بــه
 يف منطقـة البحـر املتوسـط دون اإلقليميـة،        خـدِّرات تنفيذ االستراتيجيات والتدخالت املعنية بامل    

ــه حكومــة إي  ــا يف رومــا يف كــانون األول الــذي عقدت ، مبــشاركة مكتــب ٢٠١٣ديــسمرب /طالي
ات وإدماهنــا، وجملــس ر واجلرميــة، واملرصــد األورويب للمخــدِّخــدِّراتاألمــم املتحــدة املعــين بامل

  . أوروبا، وبلدان منطقة البحر املتوسط دون اإلقليمية
    

    منع اجلرمية واحلفاظ على األمن يف البيئات احلضريةتعزيز   - دال  
برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية          وبلديـة تورينـو     باالشتراك مع   املعهد،  نظم    -٢٩

، يف منـع اجلرميــة يف البيئــات احلــضرية بــشأن األمــن و للُعَمــددويل الـ نتــدى امل ،ومؤسـسات خاصــة 
وتناول املنتدى مـسائل متعلقـة بـاألمن ومنـع          . ٢٠١٣مايو  / أيار ٢١ و ٢٠تورينو، إيطاليا، يومي    

رميــة والعدالــة اجلنائيــة يف البيئــات احلــضرية مبــشاركة مــدن مــن قــارات خمتلفــة، وخباصــة املــدن  اجل
؛ وبـريوت؛ وواغـادوغو؛ وسـول؛ وديربـان، جنـوب      كوك؛ ومودينـا، إيطاليـا؛ واخلليـل     بـان : التالية

ــا؛ وأ ــبني؛     ســانت بطرســربغ فريقي ــد؛ وماكــايت، الفل ــسا؛ ومدري ــون، فرن ، االحتــاد الروســي؛ ولي
فريقيـا؛ وأسونـسيون؛ وسـانتياغو؛ ومـابوتو، باإلضـافة      أإيطاليـا؛ وكيـب تـاون، جنـوب        وتورينو،  

، التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة  ـيبإىل املركــز اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريــ  
مبـادئ توجيهيـة وبـرامج      وكان املنتدى منرباً لتبادل أفضل املمارسات وأسهم يف إعـداد           . اإلمنائي

  . اعدة البلديات على تعزيز األمن ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف البيئات احلضريةملس
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    متكني ضحايا اجلرائم يف نابويل، إيطاليا   - ١  
، منـع اجلرميـة يف البيئـات احلـضرية        بـشأن األمـن و     للُعَمددويل  النتدى  يف إطار متابعة امل     -٣٠

وخباصــة (ديــة نــابويل ومنظمــات اجملتمــع املــدين  بــدأ املعهــد مــشروعاً جتريبيــاً، بالــشراكة مــع بل 
وأُطلـق املـشروع التجـرييب،      . واإلعالم احمللي، لتمكني ضحايا اجلرائم    ) رابطات ضحايا اجلرائم  

 Voices against Crime: Stories" (قصص عن اجلرميـة يف نـابويل  : أصوات ضد اجلرمية"املعنون 

of Crime in Naples( وســوف . يف مقــر جملــس مدينــة نــابويل ٢٠١٤فربايــر / شــباط١١، يف
ُيسهم املشروع يف زيادة املعرفة والـوعي بـشهادات ضـحايا اجلرميـة يف تلـك املدينـة وخـرباهتم،                    

ر كـرَّ وسـوف يُ  . واعتماد السلطات الوطنية واحمللية لـسياسات وممارسـات ُمحـّسنة ملنـع اجلرميـة             
ة تتعلق بـتمكني ضـحايا اجلرميـة      مدن أخرى وُيوسَّع ليشمل أنشط    يف  يبـي  التجرتطبيق املشروع   

  .باعتبار ذلك جزءاً حيوياً من منع اجلرمية
    

    الشباب يف البيئات احلضرية عصابات معاجلة ظاهرة   - ٢  
الــشباب يف البيئــات  عــصابات  ، أطلــق املعهــد مبــادرة جديــدة بــشأن     ٢٠١٣يف عــام   -٣١

صابات الـشباب، وخباصـة     وسوف ُيعقد اجتماع فريق خـرباء ملعاجلـة ازديـاد ظـاهرة عـ             . احلضرية
، مبــشاركة خــرباء مــن األوســاط ٢٠١٤يف أمريكــا الوســطى وأوروبــا، يف الربــع األول مــن عــام  

وسوف يكون االجتماع منرباً لتبـادل املعـارف واخلـربات          . األكادميية وممارسني من مناطق خمتلفة    
 . ات احلضريةوعرض نتائج استراتيجيات منع اجلرمية اليت ُتعاجل عصابات الشباب يف البيئ

    
  املهاجرون العاملون حلساهبم اخلاص: باعة الزهور املهاجرون يف شوارع تورينو  - ٣  

    واطن ضعفهموَم
، احلـضرية البيئـات   يف سياق برنامج املعهد بشأن منع اجلرميـة واحلفـاظ علـى األمـن يف                  -٣٢

ارع تورينـو، ويركـز   ُينفذ املعهد مـشروعاً حبثيـاً جديـداً يتعلـق بباعـة الزهـور املهـاجرين يف شـو                  
على جمموعة أوسع من املهـاجرين الـذين يعملـون حلـساهبم اخلـاص وإمكانيـة تعرضـهم للعنـف                    

وسوف ُيـسلِّط البحـث الـضوء أيـضاً علـى تـدفقات اهلجـرة ويـساهم يف                  . واالستغالل واإليذاء 
   .واطن ضعفهمالوصول إىل فهم أفضل للمهاجرين الذي يعملون حلساهبم اخلاص وَم

    



 

V.14-01440 13 
 

E/CN.15/2014/18 

    تعزيز القانون اجلنائي الدويل وتطبيقه  -اًثالث  
يتمثل اهلـدف مـن اجملـال املواضـيعي املعـين بتعزيـز القـانون اجلنـائي الـدويل وتطبيقـه يف                      -٣٣

تعزيز القانون اجلنـائي الـدويل مـن خـالل نقـل معـارف احملـاكم اجلنائيـة الدوليـة وممارسـاهتا إىل                       
  . ة القرصنة البحريةاألجهزة القضائية الوطنية واملسامهة يف مكافح

    
    القرصنة البحرية   - ألف  

    القيام بدور املستودع لقرارات احملاكم املتعلقة بقضايا القرصنة   - ١  
 البحريــة الدوليــة، قاعــدة بيانــات بــشأن قــرارات  املنظَّمــةأنــشأ املعهــد، بالتــشارك مــع    -٣٤

ــصومال      ــواحل ال ــة س ــصلة بالقرصــنة قبال ــاكم املت ــة ودعــت .احمل ــدمي   ااملنظَّم ــات إىل تق حلكوم
، سـوف تتـضمن   املنظَّمةوبناء على طلب الدول األعضاء يف       . املعلومات ذات الصلة إىل املعهد    

قاعدة البيانات أيضاً األحكام املتعلقة بالقرصـنة يف أمـاكن أخـرى غـري الـصومال، عـالوة علـى                 
وأطلـع  . اتسائر اجلرائم املتصلة بالقرصنة ومعلومـات عـن عمليـات النقـل الالحقـة للمحاكمـ               
ــرة مــن         ــد يف لنــدن يف الفت ــة يف اجتماعهــا املنعق ــة القانونيــة للمنظم ــد اللجن  ١٩ إىل ١٥املعه

ــسان ــل /ني ــة       ٢٠١٣أبري ــة وتقييمــه ملختلــف جوانــب القرصــنة قبال ــائج البحــث األولي علــى نت
  . سواحل الصومال املستقاة من قاعدة البيانات

    
أفراد أمن مسلحني جيري التعاقد معهم ام املسامهة يف وضع صك غري ملزم بشأن استخد  - ٢  

    من شركات خاصة ليكونوا على منت السفن
بدأ املعهد يف مشروع حبثي يتعلق باستخدام أفراد أمـن مـسلحني جيـري التعاقـد معهـم                    -٣٥

وُعقــد اجتماعـان لفريــق اخلــرباء العامــل غــري  . مـن شــركات خاصــة ليكونــوا علـى مــنت الــسفن  
وعمـل  . ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٦و١٥مـارس ويـومي     /ر آذا ٢٦الرمسي يف روما يوم     

اخلــرباء، الــذين شــاركوا بــصفتهم الشخــصية، علــى وضــع صــك غــري ملــزم يــضم جمموعــة مــن  
املبــادئ التوجيهيــة واملعــايري اخلاصــة باســتخدام أفــراد أمــن مــسلحني جيــري التعاقــد معهــم مــن   

شــركات القطــاع اخلــاص شــركات خاصــة ليكونــوا علــى مــنت الــسفن التجاريــة، لتــستخدمها  
وُعرض تقرير فريق اخلرباء العامل غري الرمسي على الفريـق العامـل الثـاين،              . واحلكومات املهتمة 

التابع لفريق االتصال املعين مبكافحة القرصنة قبالة سـواحل الـصومال، يف دورتـه الثانيـة عـشرة                  
 جيبـويت رة، املنعقـدة يف     ، ويف دورتـه الثالثـة عـش       ٢٠١٣أبريل  / يف نيسان  كوبنهاغناملنعقدة يف   

  . ٢٠١٣نوفمرب /يف تشرين الثاين
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  نقل معارف احملاكم اجلنائية: مشروع العدالة املختصة جبرائم احلرب  - باء  
    الدولية وممارساهتا

 بــرامج جلمــع معــارف احملــاكم  تيف إطــار مبــادرة املعهــد املعنيــة ببنــاء القــدرات، بــدأ    -٣٦
ــة وممارســاهتا ونقلــه  ــة الدولي ــة مــن أجــل تيــسري املالحقــة    اجلنائي ا إىل األجهــزة القــضائية الوطني

وأسـهمت املبـادرة،    . القضائية جلرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعيـة         
املتعلقة بقـضايا جـرائم   املعنونة مشروع العدالة املختصة جبرائم احلرب، بنجاح يف نقل املعارف      

ملقاضـاة األشـخاص املـسؤولني عـن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون              احلرب من احملكمـة الدوليـة       
 إىل بلــدان ١٩٩١منــذ عــام  الــسابقة اإلنــساين الــدويل الــيت ارُتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا      

وبغــرض تعزيــز وبنــاء قــدرات األخــصائيني القــانونيني يف جمــال الــدفاع    . يوغوســالفيا الــسابقة
 يف جمـال    باستخدام دليـل املمارسـات املطـوَّرة       سنوية   اجلنائي، نظم املعهد حلقة دراسية تدريبية     

 املمارسـني أمـام     رابطـة حمـامي الـدفاع     الدفاع اجلنائي الدويل الذي أعده املعهـد باالشـتراك مـع            
ــسابقة   ــالفيا الـ ــة ليوغوسـ ــة الدوليـ ــتعلم   . احملكمـ ــة الـ ــة بوابـ ــة، وخباصـ ــيح األدوات التدريبيـ وُتتـ
لمعهد، الوصول إىل مستودع لالتفاقيـات واملعاهـدات        اإللكتروين املتاحة على املوقع الشبكي ل     

  . الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية والفقه القانوين للمحكمة
ويعكف املعهد، بالتعاون مع احملكمة، علـى وضـع خالصـة للـسوابق القـضائية املتعلقـة          -٣٧

 وســوف تــساعد .بالقــانون العــريف الســتكمال العمــل الــذي اضــطُلع بــه بالفعــل يف هــذا اجملــال 
اخلالصة الواليات القضائية الوطنية يف جهودها الراميـة إىل االمتثـال للقـانون املوضـوعي الـذي                 

كمـا يـدعم املعهـد    . القـانون الـدويل العـريف   تطبقه احملكمة، والـذي يتكـون معظمـه مـن قواعـد          
خاصــة  يف جهودهــا الراميــة إىل افتتــاح مراكــز معلومــات  يوغوســالفيا ســابقاًاحملكمــة وبلــدان 

باحملكمة سوف تستـضيف ُنـسخ رقميـة مـن احملفوظـات العموميـة للمحكمـة اجلـاري إنـشاؤها                    
  . حالياً يف البوسنة واهلرسك وصربيا وكرواتيا

احملكمـة اجلنائيـة     و حملكمـة اجلنائيـة الدوليـة     وُيوسِّع املعهد الشراكات اليت تأسست مـع ا         -٣٨
دوليـة واملؤسـسات القـضائية املختلطـة، مثـل           وسـائر املؤسـسات ال     الدولية ليوغوسالفيا السابقة  

 كخطـوة أوىل حنـو بنـاء شـراكة قويـة يف             خطابات اتفـاق  وتبادل املعهد   . احملكمة اخلاصة بلبنان  
اجملاالت ذات االهتمام املشترك، على سبيل املثال خالل إعداد املعهد واحملكمـة اخلاصـة بلبنـان                

ء حماكمـات عادلـة لقـضايا اإلرهـاب يف      ملنشور مشترك يركز على تطوير ممارسات تكفل إجرا       
 . الواليات القضائية احمللية
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تبادل أفضل املمارسات، وبناء القدرات يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان،   -رابعاً  
    وحتسني سبل الوصول إىل اخلدمات

تتمثــل الغايــة املتوخــاة مــن اجملــال املواضــيعي اخلــاص بتبــادل أفــضل املمارســات وبنــاء     -٣٩
يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان وحتسني سبل الوصـول إىل اخلـدمات يف محايـة حقـوق      القدرات  

اإلنسان وتوفري حبث قائم على األدلة لتعزيز بناء القدرات وأفضل املمارسات من أجل حتـسني               
  . سبل الوصول إىل اخلدمات

    
    تعزيز احلقوق األساسية واملواطنة  - ألف  

    يد السماتمحاية حقوق اإلنسان يف قضايا حتد  - ١  
 من الـشركاء يف مـشروع رائـد يرمـي إىل بيـان التحـديات الـيت جتاهبهـا                    احتاداًيقود املعهد     -٤٠

ــسان       ــامج حقــوق اإلن ــسمات، وذلــك يف إطــار برن ــد ال ــسان نتيجــة ملمارســات حتدي حقــوق اإلن
الـيت  ويركـز هـذا الربنـامج علـى اسـتبانة ومعاجلـة التحـديات        . واملواطنة التابع للمفوضية األوروبيـة  

، أجـرى املعهـد حبثـاً       ٢٠١٣ويف عـام    . تثريها التكنولوجيا أمام احلـق األساسـي يف محايـة البيانـات           
وعكــف . أساســياً، جتــسَّد يف ورقــيت عمــل وتنــاول أثــر حتديــد الــسمات علــى احلقــوق األساســية  

ــة         االحتــاد ــداد أداة عملي ــسمات وإع ــد ال ــاطر حتدي ــة لدراســة خم ــة مرجعي ــداد قائم ــى إع ــضاً عل  أي
ــ ــدنيني     ألصـ ــوظفني املـ ــدين واملـ ــع املـ ــات واجملتمـ ــسياسات واحلكومـ ــعي الـ ــصلحة وواضـ حاب املـ

ومــن بــني األهــداف ذات الــصلة . الســتخدامها عنــد تنــاوهلم للمــسائل املتــصلة بتحديــد الــسمات 
إعداد استبيان لتقييم اإلطار القانوين األورويب الراهن بشأن حتديد السمات ومسائل مثـل جمـاالت               

ءات الـشكاوى وسـبل االنتـصاف، وتوعيـة املـواطنني وآثـار حتديـد الـسمات علـى                   التطبيق، وإجرا 
وُعــرض االســتبيان علــى الــسلطات الوطنيــة املعنيــة حبمايــة البيانــات يف الــدول  . احلقــوق األساســية

وسيـشكل هـذا أول استقـصاء كامـل      . الثماين والعـشرين األعـضاء يف االحتـاد األورويب وسويـسرا          
وســيجري تبــادل أفــضل  . توى األورويب ملــسألة التحديــد اآليل للــسمات النطــاق ُينفــذ علــى املــس 

  .املمارسات املنبثقة عن الربنامج مع الشركاء املهتمني
    

    محاية حقوق اإلنسان يف سياق التجارب السريرية للعقاقري  - ٢  
بناء على طلب خمتلف أصحاب املصلحة، شرع املعهـد يف مبـادرات هتـدف إىل محايـة                   -٤١

 اخلاصـة  لـسريرية سالمة املشاركني يف التجـارب والبحـوث ا      سان وتعزيزها وضمان    حقوق اإلن 
 قانونيـة وجوانـب العدالـة اجلنائيـة       الجوانـب   لل هذه املبادرات اهتمامـاً خاصـاً        أولتو .بالعقاقري
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املعايري األخالقية الدولية ومراقبة نوعيـة العقـاقري        ب التقيد، مبا يف ذلك االحتيال و     لتلك التجارب 
وباالســتفادة مــن الــربامج التدريبيــة الناجحــة الــيت نفــذت يف عــامي   . يــة األطــر التــشريعيةوفعال

سـينظم املعهـد دورة تدريبيـة متقدمـة يف          نزا، مجهورية ترتانيا املتحـدة،       يف موا  ٢٠١٣ و ٢٠١٢
كما ستستضيف حكومة غانـا برناجمـا تـدريبيا ُيزمـع مبـدئيا تنفيـذه يف           . ٢٠١٤هراري يف عام    

  .٢٠١٤منتصف عام 
    

  القضاء على مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب   - ٣  
    ب ذات الصلةوأشكال التعصُّ

القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــصرية  دعمــاً للحكومــات واجملتمــع الــدويل مــن أجــل    -٤٢
 احتـاد  املعهـد إىل     مَّ، انـض  والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب وأشـكال التعـصب ذات الـصلة            

األنـشطة  " (LIGHT ON" شـهراً وعنوانـه   ٢٤يتـألف مـن تـسعة شـركاء لتنفيـذ مـشروع أمـده        
يف ) املشتركة بني اجملتمعات ملكافحة الرموز واملصطلحات اللغوية العنـصرية والتمييزيـة احلديثـة     

وتتمثـل غايـة املـشروع يف       . إطار برنامج احلقوق األساسية واملواطنة التابع للمفوضية األوروبية       
 ثقافــة مــشتركة لــرفض العنــصرية وتعزيــز دور ناشــط للجهــات الفاعلــة يف اجملتمــع لغــرض  بنــاء

ويتنــاول املــشروع  . معاجلــة العنــصرية وكراهيــة األجانــب وأشــكال التعــصب املتــصلة هبمــا       
ــع التــدرجيي للــصور       ــة االســتخفاف االجتمــاعي بالعنــصرية والتطبي االنتقــاص اخلطــري مــن أمهي

ويتبـع املـشروع هنجـا جمتمعيـا يـشمل خمتلـف أصـحاب              . يف اجملتمـع  والتعابري العنصرية األخرى    
ــسلطات         ــانون وال ــاذ الق ــزة إنف ــضحايا وأجه ــات وال ــون واجملموع ــيهم املواطن ــن ف ــصلحة، مب امل

ويتمثل اهلدف الذي يتوخاه املعهد، بدءاً هبذا املشروع، يف تكوين فهـم حمـّسن علـى                . القانونية
ع الكراهية وتعزيز قـيم املـساواة وعـدم التمييـز باالسـتفادة             الصعيد الدويل للجرائم املرتكبة بداف    

مــن أنــشطة التــدريب لغــرض إذكــاء الــوعي خبــصوص الــضحايا وتطــوير قــدرات أجهــزة إنفــاذ 
ملكافحــة العنــصرية تــشمل تطبيقــاً يــستند إىل     " جمموعــة أدوات"وســيجري وضــع  . القــانون

بــدافع الكراهيــة ومنوذجــاً للتبليــغ الــذايت  اهلواتــف احملمولــة وُعــّدةً للتبليــغ عــن اجلــرائم املرتكبــة  
  .خمصصاً لضحايا تلك اجلرائم وشهودها

    
    إنشاء منصَّة إلتاحة الوصول إىل البحوث املستندة إىل األدلة  - باء  

منصَّة لتيسري اسـتبانة    " اجملتمع العلمي املعين باإلدمان   "أنشأ املعهد، من خالل مشروعه        -٤٣
املتــصلة بالوقايــة مــن تعــاطي مــواد اإلدمــان وعــالج متعــاطي ونــشر أفــضل املمارســات الدوليــة 

املخدِّرات وإعادة تأهيلـهم، كمـا أقـام بـرامج وطنيـة لتـدريب االختـصاصيني الفنـيني يف بلـدان                   
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املشروع، الذي يستخدم منصَّة إلكترونية خمصَّـصة هلـذا الغـرض،        ويتيح   .منطقة البحر املتوسط  
تندة إىل األدلَّــة والــيت جــرى تعميمهــا مــن خــالل  إمكانيــة الوصــول إىل أحــدث البحــوث املــس 

نــشرات دوريــة ورســائل إخباريــة خاصــة، كمــا يــوفِّر لالختــصاصيني املمارســني ومقــرِّري          
السياسات والعاملني يف األجهزة القـضائية وأجهـزة إنفـاذ القـانون أداة حمدَّثـة لتحـسني فهمهـم              

  .خدِّراتجال املمب واملسائل األخرى املتصلةلالجتاهات احلديثة 
    

البحوث ونشر أفضل املمارسات من أجل ترويج أساليب احلياة الصحية   - جيم  
    ومكافحة اإلدمان

  البحثـي  املـشروع  بلـداً أوروبيـاً لتنفيـذ        ٢٥ مؤسـسة حبثيـة مـن        ٤٣يتشارك املعهد مـع       -٤٤
" نمـشروع إعـادة تـأطري أشـكال اإلدمـا         : اإلدمان وأساليب احلياة يف أوروبا املعاصـرة      "املعنون  

)(ALICE RAP      ويـوفِّر هـذا املـشروع إطـاراً لتحليـل     .  الـذي جيـري تنفيـذه علـى نطـاق أوروبـا  
ــه      مــا يطرحــه اإلدمــان مــن حتــدِّيات تعتــرض متاســك اجملتمــع األورويب املعاصــر وتنظيمــه وأدائ

نظم العدالـة اجلنائيـة     بالنـسبة لـ    املعهد تكلفة اإلدمـان      يدرسويف سياق هذا املشروع،      .لوظائفه
وقــد أكمــل املعهــد عــدداً مــن املقــابالت الــيت   .ارات البديلــة لــَسْجن متعــاطي املخــدِّراتواخليــ

باملخـدِّرات،  حوكمـوا الرتكـاهبم جـرائم تتـصل         أجراها يف مخسة سـجون إيطاليـة مـع سـجناء            
ــيهممبــ ــة     .مــشدَّدةخيــضعون حلراســة   ســجناء ن ف ــشكِّل املقــابالت جــزءاً مــن دراســة حبثي وسُت

ــضاً حتل   ــا أي ــيجري فيه ــة املتحــدة هبــدف       س ــا وســلوفينيا واململك ــابالت جــرت يف أملاني يــل مق
 وسـوف ُتعـَرض     .لمخـدِّرات يف أوروبـا    غـري املـشروعة ل    سـواق   األ عمـل اكتساب فهـم أفـضل ل     

  .٢٠١٤أبريل /مارس أو نيسان/وُتنشر يف آذار" ممارسة فضلى"منهجية املعهد باعتبارها 
    

    انون والصحة العموميةالربنامج املواضيعي اخلاص بإنفاذ الق  - دال  
حتـسني تعـاون    سبل   يبحث املعهد  يف إطار مبادرة بشأن إنفاذ القانون والصحة العامة،         -٤٥

 مـن أجـل تـوفري ُنُهـج     عموماً، مـع الـسلطات والـربامج الـصحية      ونظام العدالة اجلنائية     ،الشرطة
 نظـر نظـام   ارض وجهات  وكثرياً ما تتع   .فعَّالة للتصدي ملشاكل تعاطي املخدِّرات واالرهتان هبا      

العدالة اجلنائيـة والـسلطات الـصحية، حـسبما يتَّـضح مـن الـصعوبات املواَجهـة يف حـشد دعـم                      
 .الــشرطة الســتراتيجيات الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف أحنــاء كــثرية مــن العــامل 

يف صـوغ هنـج تعـاوين بـني الـسلطات الـصحية ونظـم العدالـة                 مـشروع املعهـد     وسوف يـساهم    
اجلنائية يف التصدِّي ملشاكل من قبيل التعاطي غري املشروع للمخدِّرات كما سـيحاول التوفيـق               

املـؤمتر املعـين باسـتراتيجية      علـى تأييـد     هذه املبـادرة    حصلت  وقد   .بني وجهات النظر املتعارضة   
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 وحــضره ٢٠١٢أكتــوبر /الوقايــة ومقــرِّري الــسياسات الــذي ُعقــد يف رومــا يف تــشرين األول 
ن عن مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة واهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدِّرات                ممثِّلو

  .ومنظمات دولية ومنظمات من اجملتمع املدين
    

    ف العنيفي للتطرُّإدارة األمن والتصدِّ  -خامساً  
ف لتطـرُّ ي ل ل الغايـة املتوخـاة مـن اجملـال املواضـيعي اخلـاص بـإدارة األمـن والتـصدِّ                  تتمثَّ  -٤٦

خ املعهـد وجـوده فيهـا كمركـز للخـربات وشـريكاً             صة رسَّ العنيف يف العمل مع ميادين متخصِّ     
موثوقاً من خالل اتباع هنج إلدارة األمن يضم أجهزة األمن وإنفاذ القانون، إىل جانـب قطـاع                 
مــستعرض واســع مــن اجملتمــع املــدين والــسلطات احملليــة واإلقليميــة، والقطــاع اخلــاص وســائر     

  . كاالت اليت تعمل من أجل النهوض بالتنمية االقتصادية وحقوق اإلنسانالو
    

    تعزيز األمن يف األحداث الكربى  - ألف  
، املعهـــد إىل مواصـــلة ٢٠٠٦/٢٨دعـــا اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، يف قـــراره   -٤٧

فهـذه  . ى املرصـد الـدويل الـدائم للتـدابري األمنيـة أثنـاء األحـداث الكـرب                بشأنأعماله وتوسيعها   
ض، نظراً التساع نطاقها وظهورها الواضح للعيان، ألنشطة غري قانونيـة، مبـا يف             األحداث تتعرَّ 

 وســيع نطــاق يف ت أن تــستغلهااملنظَّمــةلجماعــات اإلجراميــة ذلــك أنــشطة اإلرهــاب، وميكــن ل 
ملعهـد  فقـد أعـد ا    .  وينفذ املعهد اآلن مبادرتني إقليميتني يف هذا الـصدد         .أنشطتها غري املشروعة  

بالتعاون مـع منظمـة الـدول    " محاية األحداث الكربى تعزيزاً الستراتيجيات منع اجلرمية  "مبادرة  
ــة ــن يف التحــضري        . األمريكي ــشارية ملخططــي األم ــدريبا وخــدمات است ــادرة ت ــذه املب ــوفر ه وت

 عزيـز ت"وتـشمل املبـادرة الثانيـة، املعنونـة         . لألحداث الكـربى الـيت تستـضيفها القـارة األمريكيـة          
 ٢٤،  "البيـت : التنسيق األورويب لربامج البحوث الوطنية يف جمال األمن أثناء األحداث الكربى          

وحدد املعهد يف إطار هاتني املبـادرتني املعـايري األمنيـة           . من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب     
ل القابلـة للتطبيــق وأفــضل املمارســات يف هــذا اجملــال، وأُعـدت وســائل تقنيــة ُصــممت مــن أجــ  

مــساعدة واضــعي الــسياسات واملمارســني يف ختطــيط اإلجــراءات األمنيــة مــن أجــل األحــداث   
ــع الوســائل      . الكــربى ــشمل مجي ــة ست ــة إلكتروني ــصة أمني ويعكــف املعهــد اآلن علــى إعــداد من

واملمارســات الفــضلى املتاحــة لتحــسني دعــم خمططــي األمــن، باإلضــافة إىل كوهنــا مــستودعا      
  .شامال للمعلومات

م املعهد مـساعدة تقنيـة وخـدمات استـشارية للـدول األعـضاء الـيت تطلـب ذلـك يف                     ويقدِّ  -٤٨
م املعهـد خـدمات إىل عـدة        ، قـدَّ  ٢٠١٣ففـي عـام     . سياق التخطـيط لألمـن يف األحـداث الكـربى         
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حكومات، كانـت مـن بينـها حكومتـا شـيلي واجلمهوريـة الدومينيكيـة، يف شـكل حلقـات عمـل                      
، لغــرض تنظــيم دورة األلعــاب الرياضــية ألمريكــا الوســطى، إقليميــة ودون إقليميــة، وكوســتاريكا

، "Rainbow March"يرلندا وليتوانيا، لغرض رئاسة االحتاد األورويب، وسـلوفاكيا، ملـسرية رينبـو    أو
  .وبولندا، لتنظيم مباريات البطولة األوروبية أللعاب الكرة الطائرة

ن بإنـشاء شـراكات مـع منظمـات         وبالنظر إىل جنـاح النـهج اإلقليمـي، يقـوم املعهـد اآل              -٤٩
إقليمية أخرى لغرض تصميم مبـادرات مماثلـة، مبـا يف ذلـك مبـادرات يف أفريقيـا ومنطقـة آسـيا                      

ى املعهــد، علــى ســبيل املثــال، إقامــة منــصة  ويتــوخَّ. واحملــيط اهلــادئ ومنطقــة الــشرق األوســط 
ومشـال أفريقيـا، وذلـك      إقليمية وآلية لضمان األمن واألمان الرياضيني يف إقليم الشرق األوسط           

  .يف إطار شراكة مع املركز الدويل لألمن الرياضي، الذي يقع مقره يف الدوحة
    

    إعادة تأهيل املتطرفني املرتكبني ألعمال العنف: التصدي جلاذبية اإلرهاب  - باء  
جزءاً من فرقة عمل األمم املتحدة املعنية بتنفيـذ تـدابري مكافحـة            يساعد املعهد، بصفته      -٥٠
، الدول األعضاء، بناًء على طلبها، يف تـصميم وإعـداد وتنفيـذ براجمهـا إلعـادة تأهيـل                   رهاباإل

الــسجناء مــن املتطــرفني املــرتكبني ألعمــال العنــف وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع، وذلــك دعمــاً  
ويعزز الربنامج تنفيذ القواعـد النموذجيـة       . ستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب     ال

 إلعـادة تأهيـل اجملـرمني       يِّـدة ة روما بشأن املمارسات اجل    رذكّالدنيا ملعاملة السجناء ويسترشد مب    
يونيــه /إدمــاجهم، الــيت اعتمــدت يف اســطنبول يف حزيــران فني املتَّــسمني بــالعنف وإعــادة املتطــر
  . يف االجتماع الوزاري للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب٢٠١٢

    
    عادة تأهيل املتطرفني املرتكبني ألعمال العنف على جملس األمنعرض برنامج املعهد إل  - ١  

رهاب التابعة جمللس األمـن، قـدم املعهـد إىل       بناء على دعوة من رئيس جلنة مكافحة اإل         -٥١
 حملة عامـة عـن التقـدم احملـرز يف إعـداد وتنفيـذ بـرامج إعـادة تأهيـل                   ٢٠١٣مايو  /اجمللس يف أيار  

ووجـه اهتمـام خـاص إىل       . بني ألعمـال العنـف وإعـادة إدمـاجهم        السجناء من املتطـرفني املـرتك     
 من املمارسات الفضلى اليت تشملها مـذكّرة رومـا وبرنـامج بنـاء القـدرات التـابع للمعهـد                    ٢٩

  .الذي يدعم الدول األعضاء بناء على الطلب
    

    إعداد الربامج  - ٢  
تـب منظمـة األمـن     علـى العمـل مـع مك   ٢٠١٣يناير /عكف الربنامج منذ كانون الثاين    -٥٢

والتعــاون يف أوروبــا يف طاجيكــستان ويف شــراكة مــع حكومــة طاجيكــستان مــن أجــل إعــداد   



 

20 V.14-01440 

 

E/CN.15/2014/18

وسيــشمل الربنــامج . برنــامج ملنــع التطــرف القــائم علــى العنــف ومكافحتــه يف بيئــات الــسجون
كمـا  .  وإدمـاجهم يف اجملتمـع     العنـيفني توفري تدريب تقين متخصص على إعادة تأهيل املتطرفني         

 حلقـة عمـل     املركـز األفريقـي لدراسـات وحبـوث مكافحـة اإلرهـاب           عهـد بالتعـاون مـع       نظم امل 
 ٢٧ و٢٦تقنية إقليمية يف اجلزائر العاصمة لصاحل بلـدان مشـال أفريقيـا ومنطقـة الـساحل يـومي                   

وبنـاء  . تأهيلـهم  وإعـادة  العنيفني من دوَّامة العنـف  املتطرفني  ختليص بشأن   ٢٠١٣فرباير  /شباط
بلدان منطقة الـساحل، أعـد املعهـد واملركـز اقتراحـاً يرمـي إىل وضـع برنـامج                  على التشاور مع    

  .إقليمي
    

    الشراكة مع املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب  - ٣  
 واملبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف مـذكّرة رومـا،            يِّـدة توخيا لتعزيـز الـوعي باملمارسـات اجل         -٥٣

 التميـز الـدويل ملكافحـة    افحـة اإلرهـاب ومركـز   ، يف شراكة ضمت املنتدى العاملي ملك املعهدنظم  
 التابع له واملركز الـدويل ملكافحـة اإلرهـاب يف الهـاي، اجتماعـا للفريـق العامـل                   التطرف العنيف 

املعين مبكافحة التطرف العنيف وختليص املتطرفني العنيفني من تطرفهم وإعـادة إدمـاجهم، وذلـك         
كمــا نظــم املعهــد وحكومــة إســبانيا . ٢٠١٣يــه يون/ حزيــران٥ إىل ٣يف أبــو ظــيب يف الفتــرة مــن 

 اجتمـاع فريـق عامـل للـدول األعـضاء يف املنتـدى              ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ و ٢٩يومي  
ــدين      العــاملي ملكافحــة اإلرهــاب والــدول األخــرى املهتمــة وفــرادى اخلــرباء بــشأن دور علمــاء ال

 االجتمـاع  واسـتعرض . لـسجون وغريهم من اخلرباء األيديولوجيني يف القـضاء علـى التطـرف يف ا           
  .األسلوب الذي يتيح للحكومات النجاح يف إدراج مبادئ مذكّرة روما يف براجمها

    
 باملواد الكيميائية والبيولوجية االجتارلتخفيف من املخاطر اليت يثريها ا  - جيم  

    واإلشعاعية والنووية واستخدامها ألغراض إجرامية
 والبيولوجيـة واإلشـعاعية والنوويـة ألغـراض إجراميـة           يشكل استخدام املواد الكيميائية     -٥٤

هتديداً خطرياً للسلم واألمن وصحة املواطنني، حسبما جيسِّده عـدد مـن الـصكوك والقـرارات،          
ويتعاون املعهد اآلن مع املفوضـية األوروبيـة ومركـز          ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠مثل قرار جملس األمن     

 بـاملواد الكيميائيـة   ُتعـىن ز إنشاء مراكـز متيُّـ   إىل   البحث املشترك التابع هلا يف تنفيذ مشروع يرمي       
وتتمثـل الغايـة مـن هـذه املبـادرة التابعـة لالحتـاد األورويب يف                . والبيولوجية واإلشعاعية والنووية  

املواد الكيميائيــة والبيولوجيــة تيــسري التعــاون اإلقليمــي وتعزيــز الــسياسات والقــدرات املتــصلة بــ
نشاء شبكة للمبادرات اإلقليمية للتـشجيع علـى وضـع وتنفيـذ             من خالل إ   واإلشعاعية والنووية 

ويـشمل ذلـك إعـداد مـشاريع مـصممة خصيـصا لتلبيـة              . سياسات وطنية هبـذا الـشأن ودعمهـا       
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املرافـق، ومحايـة الـبىن األساسـية العموميـة، ومنـع دعـم              /االحتياجات اإلقليمية مثل محايـة املـواد      
 غري املـشروع، والتـصرف      االجتار على احلدود، و   الرصد/إساءة االستعمال واإلرهاب، واملراقبة   

ــل       ــة، وإعــادة التأهي ــار علــى الــصحة العمومي ــة، وختفيــف اآلث ــات، واالســتجابة األولي يف النفاي
 مــشروعا، ويــشمل ١٩ويرصــد املعهــد يف الوقــت احلاضــر تنفيــذ وتقيــيم  . الالحقــة لألحــداث

  .اخلاص والدعم التقين والتوعيةذلك توفري التدريب واملعدات وتنمية املعارف وتقدمي الدعم 
ــراهن      -٥٥ ــت الـ ــادرة يف الوقـ ــي املبـ ــي    ٤٣وتغطـ ــة هـ ــاطق دون إقليميـ ــاين منـ ــداً ومثـ   : بلـ

الواجهة األطلسية ألفريقيا؛ وآسيا الوسطى؛ والشرق األوسط؛ وبلدان منطقـة اخللـيج؛ ومشـال              
وكرانيـا؛  أفريقيا؛ وجنوب شرق آسيا؛ وجنوب شرق أوروبـا والقوقـاز ومجهوريـة مولـدوفا وأ              

 سـاهم املعهـد يف إنـشاء أمانـات إقليميـة للمـشروع              ٢٠١٣ ويف عـام     .وشرق أفريقيا ووسـطها   
كما أُنشئت أمانتان إقليميتـان يف نـريويب        . ليسييبيوافتتاحها رمسياً يف الرباط وعّمان ومانيال وت      

  .واجلزائر العاصمة
    

    النووي/عاعيحماكاة حدث عاملي ينطوي على اإلرهاب اإلش": tomic@"مترين     
) اإلنتربـــول( الدوليـــة للـــشرطة اجلنائيـــة املنظَّمـــةبالتعـــاون مـــع املفوضـــية األوروبيـــة و  -٥٦

والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة خارجية هولنـدا ومعهـد هولنـدا القـضائي، دعـم املعهـد                  
  تــرة مــن ذ يف ماســترخت، هولنــدا، يف الف، ُنفِّــ"tomic 2012@"مترينــا حاســوبيا دوليــا بعنــوان  

 وقــام بتنظيمــه يف الهــاي املنــسق الــوطين لألمــن ومكافحــة   ٢٠١٤فربايــر / شــباط٢٠ إىل ١٨
ــدا  ــاملي      . اإلرهــاب يف هولن ــصّور حــدث ع ــة لت وكــان التمــرين إحــدى أوىل احملــاوالت الدولي

ومشــل متــرين . النــووي يف شــكل ســيناريو جلرميــة ســيربانية /ينطــوي علــى اإلرهــاب اإلشــعاعي 
وساعد املعهد املنسق الوطين ومعهد هولنـدا القـضائي يف          .  بلداً ٣٠كاً من    مشار ١٥٠احملاكاة  

كجزء من التحـضريات ملـؤمتر القمـة املعـين بـاألمن النـووي لعـام        " tomic 2014@"تنظيم مترين 
  .٢٠١٤مارس / آذار٢٥ و٢٤، املزمع عقده يف الهاي يف ٢٠١٤

    
    املبادرات املشتركة بني القطاعني العام واخلاص  - دال  

كجـــزء مـــن الربنـــامج املعـــين بالـــشراكات بـــني القطـــاعني العـــام واخلـــاص يف تنـــاول     -٥٧
السياسات األمنية، نظم املعهد، باالشـتراك مـع وزارة العـدل يف الربازيـل ونظـام االسـتخبارات           
يف الربتغـــال، حلقـــة دراســـية يف لـــشبونة لتبـــادل اخلـــربات وأفـــضل املمارســـات بـــشأن محايـــة  

الــبىن األساســية احلامســة األمهيــة خــالل مراحــل ختطــيط أمــن األحــداث  األهــداف املستــضعفة و
ــ. الكــربى ــام واخلــاص يف األحــداث        وُوجِّ ــاعني الع ــني القط ــاون ب ــدور التع ــام خــاص ل ه اهتم
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ــال يف عــام       ــيت ُنظمــت يف الربتغ ــل األحــداث ال ــة مث ، ودورة األلعــاب ٢٠٠٤الرياضــية الدولي
دورة كــأس العــامل لالحتــاد الــدويل لكــرة القــدم   ، و٢٠١٢األوملبيــة الــصيفية يف لنــدن يف عــام  

ودورة األلعاب األوملبية الـصيفية يف ريـو دي جـانريو، اللـتني ستستـضيفهما الربازيـل يف عـامي                   
  . على التوايل٢٠١٦ و٢٠١٤

وبدأ املعهد مشروعاً رائداً يشمل إقامة شراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص هبـدف                  -٥٨
يف جمّمــع للعلــم والتكنولوجيــا يف لــشبونة، وذلــك كاختبــار حالــة  منــع اجلرميــة وحتــسني األمــن 

دليل املساعدة على إقامـة شـراكات بـني القطـاعني العـام             "بشأن التوصيات املقترحة الواردة يف      
ــصادر عــن املعهــد  " واخلــاص حلمايــة األهــداف املستــضعفة    أكتــوبر / تــشرين األول٩ويف . ال

تمــع األعمــال التجاريــة احمللــي يف تنظــيم متــرين  ، ســاعد املعهــد شــرطة األمــن العــام وجم ٢٠١٣
 مـن قـوات     ٤٠٠مـن األفـراد املـدنيني و       ٦ ٠٠٠حماكاة تضمن عملية إجالء عـام اشـترك فيهـا           

ــشرطة ــداً ملَــ  . ال ــامي حتدي ــر اخلت ــشأن   ويتــضمن التقري واطن الــضعف، باإلضــافة إىل توصــيات ب
  .حتسني التدابري األمنية الراهنة

    
  بناء القدرات يف جمال منع اجلرمية: مليم املتقدِّالتدريب والتع  -سادساً  

     والعدالة اجلنائية
 بناء القدرات يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة            يف هذا اجملال املواضيعي     يتمثل اهلدف من    -٥٩

  . اجلنائية من خالل التدريب والتعليم املتقدم
قاسـم  كمـا أهنمـا   عهـد  املويقع بنـاء القـدرات والتـدريب املتخـصص يف صـلب أعمـال             -٦٠

ويعمــل املعهــد علــى توســيع نطــاق شــراكاته مــع اجلامعــات ومعاهــد   . ربنــامج عملــهمــشترك ل
 أحناء العامل هبـدف إذكـاء الـوعي القـانوين والتـشجيع علـى التوصـل إىل فهـم                    مجيعالتدريب يف   

  التركيـز بـشكل    جيـري ويف ذلك الصدد،    . أفضل حلقوق اإلنسان ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      
خاص على التعليم والتدريب على مستوى الدراسات العليـا واملـستوى املهـين مـن أجـل تعزيـز                   

، وقّـع املعهـد مـذكرة تفـاهم مـع جامعـة             ٢٠١٣ففـي عـام     . سيادة القانون والقدرات القانونية   
 ملـنح شـهادة املاجـستري       ٢٠١٤األرجنتني لبـدء برنـامج مـشترك يف عـام            يفكينيدي  . فجون  

وسـوف يـستمر العمـل    .  على القانون اجلنائي الدويل والعدالة اجلنائيـة الدوليـة        يف القانون يركّز  
ــة خمصــصة    ٢٠١٤يف عــام   علــى اســتهالل شــراكات جديــدة مــن أجــل تنظــيم دورات تدريبي

باالشتراك مع املدرسة الوطنية للقـضاء يف سـري النكـا، ووزارة الداخليـة يف اإلمـارات العربيـة        
 املعهــد برناجمــه الــسنوي الــسابع ملــنح شــهادة املاجــستري يف    ، افتــتح٢٠١٣ويف عــام . املتحــدة
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مــن طلبــة  ٤٢القــانون والعدالــة الــدوليني، الــذي ُنظِّــم باالشــتراك مــع جامعــة تورينــو وحــضره 
، نظـم املعهـد، بالتعـاون مـع جامعـة جـون             ٢٠١٣وخالل عـام    .  بلدا ٢٦الدراسات العليا من    

  . لصيفية حول حقوق اإلنسانكابوت يف روما، الدورة الثانية من املدرسة ا
    

    احللقة الدراسية عن الدفاع يف جمال القانون اجلنائي الدويل   - ألف  
م املعهــد وينفــذ دورات تدريبيــة متخصــصة بغيــة بنــاء القــدرات وتبــادل اخلــربات، يــصمِّ  - ٦١

اسـية  ، علـى سـبيل املثـال، احللقـة الدر     منهاللموظفني التنفيذيني والقضائيني وغريهم من املوظفني       
التقاضـي يف قـضايا     بعن الدفاع يف جمال القانون اجلنائي الدويل ملمارسي املهن القانونية املهـتمني             

 مكتـب   برعايـة  احللقـة الدراسـية      وُتعقَـد . القانون اجلنائي الدويل علـى الـصعيد الـوطين أو الـدويل           
ومــن . حملـامني الـدويل  املستـشار القـانوين العـام للــدفاع التـابع للمحكمـة اجلنائيـة الدوليــة واحتـاد ا       

األمثلة األخرى على الدورات املتخصصة دورة حقوق اإلنسان والنظم اإلصـالحية الـيت عقـدت               
  . ٢٠١٣لفائدة موظفي القضاء يف الربازيل اليت نظمها املعهد للمرة الرابعة يف عام 

    
    التدريب والتعلم يف حقل اإلعالم   - باء  

م مـــصمَّ وهـــو برنـــامج الـــصحافة واإلعـــالم،، أطلـــق املعهـــد برنـــامج ٢٠١٣يف عـــام   -٦٢
 اإلعـالم والطـالب الـساعني إىل مهنـة يف      اإلعـالم ومهنيـي   خصيصا للصحفيني وكبـار مـوظفي       

 حلقـات   وخـالل . ويهدف الربنامج إىل تعميق املعرفة بالتهديدات األمنية الناشئة       . عامل اإلعالم 
لومـات ذات الـصلة بالتهديـدات       العمل، اكتسب املشاركون املهارات الالزمـة للتعامـل مـع املع          

وأقيمت شراكات مع كيانات األمم املتحدة، ال سيما مركز األمم املتحـدة اإلقليمـي         . اجلديدة
  . لإلعالم واجلامعات اليت تتناول اإلعالم

    
    بناء قدرات السلطات الوطنية املختصة   - جيم  

ني املعهــد وأمانــة  الــشراكة بــيف قطــاع آخــر مــن قطاعــات التــدريب املواضــيعية يتمثــل  -٦٣
 واملكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع ملنظمة الصحة العامليـة ومكتـب    خدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة امل   

م دورة تدريبيـة للـسلطات الوطنيـة املختـصة      نظَّالذي واجلرمية، خدِّراتاألمم املتحدة املعين بامل  
ثنا عشر من بلدان غـرب أفريقيـا مـن          واستفاد ا . خدِّراتمبوجب املعاهدات الدولية ملكافحة امل    

 مبقــر اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا يف ٢٠١٣ يونيــه/ يف حزيــرانُعقــدتالــدورة التدريبيــة، الــيت 
 بالـشراكة مـع اهليئـة الدوليـة         ٢٠١٤ يف عـام      آخـر  وسـوف يـنظَّم تـدريب إقليمـي       . أديس أبابـا  
  . خدِّراتملراقبة امل
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    مركز الوثائق   - دال  
معهـد بتحـديث وتنفيـذ خـدمات جديـدة متاحـة باالتـصال              لل التـابع ائق  قام مركز الوث    -٦٤

احلاسويب املباشر دعما للبحوث والتدريب والتحليل يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، مـع               
ــشبكي         ــه ال ــى موقع ــة عل ــزورون صــفحاته املتاح ــذين ي ــستخدمني ال ــدد امل ــد ع ــام . تزاي ويف ع

لطويلـة األجـل يف املـساعدة يف أنـشطة التـدريب الـيت              ، واصل مركز الوثائق مشاركته ا     ٢٠١٣
يضطلع هبا املعهد ويف توفري املوارد املتخصصة وتأسيس منـصة مكرسـة علـى اإلنترنـت وتقـدمي         

  .  قائمة جديدة باملراجع على شبكة اإلنترنتمثلخدمات متخصصة، 
    

    تقييم املخاطر وإدارة املعهد   -سابعاً  
    خاطر تنفيذ سياسة إلدارة امل  - ألف  

 مـن البيئـتني     للمخـاطر  بـشكل خـاص       فإنـه معـرَّض    عهد علـى التربعـات،     امل نظرا العتماد   -٦٥
وقد ُوضع هنـج منـتظم      . الداخلية واخلارجية على حد سواء، مما يؤثر على أدائه واستدامته ومسعته          

ة  ضـمانات ألصـحاب املـصلح      وتـوفري  قيمة إىل عملية صنع القرار       من أجل إضافة  إلدارة املخاطر   
  . على النحو املناسباملخاطر املهّمة اليت يواجهها املعهد جيري التصدي هلاأنَّ بيف املعهد 

ــد و  -٦٦ ــودة يف     ق ــسته املعق ــد، يف جل ــاء املعه ــس أمن ــق جمل ــشرين األول٢٢واف ــوبر / ت أكت
، على سياسة إدارة املخاطر اليت وضعها املعهد باعتبارهـا صـكا حيـدد املبـادئ الرئيـسية             ٢٠١٣
ع األدوار واملــسؤوليات املتعلقــة بــإدارة املخــاطر رة املخــاطر الــذي يتبعــه املعهــد ويــوزِّلنــهج إدا
: وتتألف تلك األدوار واملسؤوليات من ثـالث خطـوات رئيـسية          .  عملية إدارة املخاطر   ويصف

الرصـــد ) ج(التــصدي للمخــاطر؛ و  ) ب(حتديــد املخــاطر وتقييمهــا وحتديـــد أولوياهتــا؛ و    ) أ(
لس استعراض إدارة املخاطر يف دوراته املقبلة عندما ينظـر يف برنـامج عمـل               وقرر اجمل . واإلبالغ
  . وقرر أيضا أن تتبع مجيع املشاريع هنج تقييم املخاطر والتخفيف من حدهتا. املعهد

    
    إدارة املعهد  - باء  

    مستوى عال من تنفيذ الربامج وإدارة فعالة من حيث التكلفة   - ١  
 تـشرين   ٢٢ و ٢١يف اجتماعـه الـذي عقـد يف رومـا يـومي             أعرب جملـس أمنـاء املعهـد          -٦٧

 عن تقديره ملـا بلغـه تنفيـذ الـربامج مـن مـستوى عـال جـداً عقـب النمـو                       ٢٠١٣أكتوبر  /األول
وقـد حتقـق هـذا املعـدل املرتفـع          .  يف السنة الـسابقة    هاوضع الربامج ومتويل   الذي طرأ على  اهلائل  

 دراسـة   هدجـسِّ  التكلفـة، علـى حنـو مـا تُ         من حيث  فعاليةأكثرها   طريقة ممكنة و   بأكفأيف التنفيذ   
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نسبة تكلفة الـدعم إىل التنفيـذ الفـين يف املعهـد بلغـت              أنَّ  مستقلة أجريت مؤخرا وخلصت إىل      
يعمــل بكفــاءة عاليــة بالنــسبة  ا يــدل علــى وجــود هيكــل إداري وتنظيمــي  ممــ يف املائــة، ٩٤,٦
 مليـون   ٢١,٣) فقـات املـشاريع   ن(، جتاوزت تكلفة تنفيذ الـربامج       ٢٠١٣وخالل عام   . حلجمه
، تـضرر املعهـد     ٢٠١٢، وال سـيما يف عـام        ٢٠١٣-٢٠١٢إال أنه خالل فترة السنتني      . دوالر

عامــة المــوال األ املقدمــة يف إطــارجــراء حــدوث اخنفــاض كــبري يف املــسامهات غــري املخصــصة   
تحـدة، فقـد غُطِّـي       متويـل مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم امل            املعهد ال يتلقـى أيَّ     وحيث إنَّ . الغرض

العجـز مــن خــالل اإليــرادات املتأتيـة مــن تكــاليف دعــم الربنـامج الــيت تفــرض علــى املــسامهات    
  . اخلاصة الغرض املتعلقة بتمويل املشاريع اليت ينفذها املعهد

    
 وامليزانية املقترحة ٢٠١٥- ٢٠١٤املوافقة على ميزانية متوازنة لفترة السنتني   - ٢  

     النتائج إىل مستندشكل يف اليت أعدت  ٢٠١٤واألولويات لعام 
، كما أُعـدت امليزانيـة      ٢٠١٥-٢٠١٤وافق اجمللس على ميزانية متوازنة لفترة السنتني          -٦٨

وقــد .  النتــائجمــستند إىلشــكل يف ، ألول مــرة، ٢٠١٤املقترحــة واألولويــات الربناجميــة لعــام  
الحتياجــات، املوزعــة إىل ثــالث راعــت امليزانيــات املقترحــة تــدفق اإليــرادات املتوقعــة ومجيــع ا 

وبغيــة ربــط نتــائج  . العامــة الغــرض؛ وتكــاليف دعــم الربنــامج، واخلاصــة الغــرض  : فئــات هــي
قــدم امليزانيــة إطــارا منطقيــاً حيــدد اهلــدف      برنــامج عمــل املعهــد وأنــشطته مبــوارده املاليــة، تُ     

  . واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز لكل مكون من مكونات برنامج املعهد
 املتعلقـة باالحتياجـات     ٢٠١٤ متويل اجلزء األكرب من تقديرات امليزانية لعام         وسيجري  -٦٩

ولويــات ســبق أن أل دعمــاً  وذلــكاخلاصــة الغــرض مــن خــالل اتفاقــات متويــل ُوقِّعــت ســابقا،  
حــددها اجمللــس، ال ســيما تلــك املتــصلة بــاملواد الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة؛   

 متويـل جـزء   وسـيجري .  الكربى؛ واجلـرائم الناشـئة  األحداثاإلرهاب؛ واألمن أثناء    ومكافحة  
وخــالل ســنة امليزانيــة،  .  صــيغتها النهائيــةبلــوغكــبري مــن خــالل ترتيبــات متويــل تقتــرب مــن   

سيواصل املعهد التمتع باملرونة التشغيلية والدخول يف اتفاقات متويل للمـشاريع الـيت تنـدرج يف            
 تـسلم ة واألولويات الربناجمية اليت وضـعها اجمللـس، والـشروع يف التنفيـذ فـور                إطار االستراتيجي 

 املعّينـون ن ووُتحمَّل التكاليف التشغيلية املباشرة لتنفيـذ املـشروع، مبـا يف ذلـك املوظفـ         . األموال
ويوصي اجمللس، يف موافقته علـى امليزانيـة، بـأن          . لتنفيذ املشروع، على ميزانية املشروع مباشرة     

 جيـري املعهد إتاحة التمويل الكايف للمشاريع املختلفة، مبا يف ذلك أي مـشاريع إضـافية               يضمن  
، وأن يكـــون رصـــيد األمـــوال العامـــة الغـــرض كافيـــاً لـــضمان  ٢٠١٤حتديـــدها خـــالل عـــام 

  . استمرارية عمليات املعهد
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    املبادرات والشراكات اجلديدة   - ٣  
 مـع املنظمـات الدوليـة، ال سـيما          زت وُعـزِّ  رحب اجمللس بشراكات العمل اليت أقيمت       -٧٠

برنـامج األمـم   واالحتاد األورويب؛ والوكاالت املتخصصة من قبيل برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة             
 مثــلخــرى األدوليــة النظمــات امل البحريــة الدوليــة؛ واملنظَّمــةاملتحــدة للمــستوطنات البــشرية و 

ــة و  ــدول األمريكي ــول والمنظمــة ال ــولاإليوروب ــا يف ذلــك مؤســسة    والقطــاع؛نترب  اخلــاص، مب
وأســهم هــذا . كارتييــه للفــن املعاصــر، وشــركة ســيكبيا للحلــول األمنيــة وشــركة ســان بــاولو  

ورحب اجمللس باملبادرة اليت طرحهـا املعهـد        . التطور يف توسيع قاعدة املعهد من اجلهات املاحنة       
طقة باللغة الربتغالية، مـن     لوضع إطار عمل استراتيجي، مع األمانة التنفيذية جملموعة البلدان النا         

ــة         ــصدي للجرمي ــة إىل الت ــا الرامي ــة يف جهوده ــضاء يف اجملموع ــدول األع ــم ال ــةأجــل دع  املنظَّم
  . والفساد وتعزيز منع اجلرمية واألمن يف املناطق احلضرية

 


